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تبیین عملکرد یکساله مرکز توسعه حل اختالف کشور

حجتاالسالم والمسلمین صادقی :آزادی  ۲۸هزار زندانی و
جلوگیری از حبس  ۱۱هزار نفر

سامانه حل اختالف کشور به نام «سمحا» راه اندازی
می شود
در همین راستا اولین ســامانه مرکز توسعه حل اختالف کشور با نام
ی را طی میکند
«ســمحا» در حال راهاندازی است و مراحل آزمایش 
که احتماال تا چند ماه اخیر راه اندازی خواهد شد و در گام بعدی مطالعه
برای سفارش و طراحی ســامانهایی برای داوری و میانجیگری نیز
انجام شده است.

درخصوصفلسفهوجودیتشکیلشوراهایحلاختالف
و تاثیر آن در ترویج فرهنگ صلح و ســازش بین مردم
توضیحبفرمایید؟
حجت االسالم والمســلمین صادقی :حدود  ۱۹سال پیش با تشکیل
شــوراهای حل اختالف به ابتکار مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی
اتفاقی بسیار بزرگ و تحولی ارزنده در دستگاه قضایی کشور رخ داد که
اینتحولناشیازاستفادهازظرفیتهاوتوانمندیهایمردمیدرگوشه
و کنار کشور برای حل و فصل اختالفات بود.
ایجاد صلح و سازی یکی از توصیههای اکید و دایمی
فرهنگ اسالمی است
ایجاد صلح و سازی یکی از توصیههای اکید و دائمی فرهنگ اسالمی
استکهقرآنکریمبرانجامآنبسیارسفارشوتأکیدکردهاستتاهنگام
منازعه؛ مردم با یکدیگر صلح کنند ،این درگام اول اگر نشد و با یکدیگر
صلح نکردند در گام دوم دیگران باید بین آنها صلح برقرار کنید؛ یعنی
تکلیفی است برای همه مومنین که با میانجیگری و وساطت بین مردم
سازش و مصالحه ایجاد کنند ،بنابراین اقدام شوراهای حل اختالف به
میانجیگرییامصالحهبرایصلحوسازشدرواقععملبهیکتکلیف
ووظیفهمهمدینی،اخالقیودستورخداونداست.اثرمهماینمصالحهها
و ایجاد صلح و سازشها حل و فصل اختالفات به طور ریشهای است و
این در حالی است که برخالف آن با صدور حکم دادگاه به دلیل اینکه با
حکم دادگاه یک طرف حاکم و طرف دیگر محکوم میشود؛ که به طور
معمول ناراضی است و احتماال درصدد انتقامجویی برخواهد آمد و این
یعنی اختالف ریشهکن نشده است در حالی که اولین مزیت مصالحه
این است که اختالف ریشه کن میشــود ،از طرفی سهولت و آسانی،
صرف زمان و هزینه کمتر نیز از مزایای دیگر ایجاد صلح وســازش و
مصالحههستند.
روش های حل و فصل در شــوراهای حل اختالف جز
روشهای پیشرفته حل منازعات مردم در تمام دنیا است
ارتقاآگاهیواطالعمردمازظرفیتهایشوراهایحلاختالف،اقدامات
داوریومیانجیگریموجببهرهمندیمردمازاینظرفیتهاودرنهایت
قدردانی آنان خواهد شد به دلیل اینکه مردم عزیز کشورمان باید بدانند
کههنگامبروزاختالفاتبامراجعهبه شوراهایحلاختالفباسهولتو
صرفهزینهکمتربهنتیجهخواهندرسیدواینموارددرقوانینکشورنیز
پیشبینی شده و به طور مستمر توسعه پیدا کرده است.

روشــهای حل و فصل اختالف در شوراهای حل اختالف از روشهای
جایگزین طرح دعوی در دادگاه است که در دنیا جز روشهای پیشرفته
و در حال توسعه حل منازعات مردم به حساب میآید و مرکز توسعه حل
اختالف کشور نیز درمسیر گسترش این موضوع با استفاده از ظرفیتهای
مردمی است.
ایجاد صلح و سازش در پرونده ها در اصالح مجرمین نیز
تأثیر گذار است لطفا به اقدامات شوراهای حل اختالف
کشور در این زمینه اشاره بفرمایید؟
حجت االسالم والمسلمین صادقی :با طرح یک دعوی و وجود یک یا
چند شاکی شوراهای حل اختالف سعی بر برقراری سازش بین طرفین
می کنند که یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده
توسط مجرم است که باید بپذیرد خطا کرده و جبران مافات کند ،این که
مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران
کند همان مسیری است که در فرهنگ اسالمی «توبه» نام دارد و این
بهترین روش اصالح مجرمین است.
اما با محکوم و زندانی شــدن ممکن است مجرم به حق سرکوب شده
باشد است اما نتیجهاش الزام ًا اصالح نیست و از طرفی در زندان با و جود
زحمات زیاد و تشکیل انواع کالسها و بکارگیری مددکاران مختلف
امکان پذیرش اشتباه وجبر|آ« توسط مجرم کمتر است.
بر قراری عدالت ترمیمی بــه جای عدالت کیفری در
اصالح مجرمین کار سازتر است
این در حالی اســت با ایجاد مصالحه ،همزمان اصالح مجرم نیز واقع
میشــود در حقیقت این در راســتای عدالت ترمیمی به جای عدالت
کیفری است ،در عدالت ترمیمی اصالح  ۳جانبه «بزه دیده ،بزهکار و
جامعه» مد نظر است ،یعنی قرار است با اصالح شخص بزهکار جبران
شکستشخصیتیبرایاونیزبشودودرنتیجهبازاجتماعیشودوجامع
محلی نیز او را بپذیرد و دیگر برچســب زندانی و بزهکار بر پیشانی وی
زده نشود و به جای آن مردم می پذیرند که این شخصیت بازسازی شده
و یک شخصیتی است که میشود با اعتماد او را در جامعه پذیرفت و در
نتیجه بحث اشتغال و زندگی خانوادگی افراد با ارتکاب یک خطا مورد
تهدیدقرارنخواهدگرفت.
در مرکز توسعه حل اختالف کشور در راستای تحقق سند
تحول و تعالی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است؟
حجت االسالم والمســلمین صادقی :خوشــبختانه در مرکز توسعه
حل اختالف کشور در جهت اجرای ســند تحول و تعالی تالش شده

رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه:

دستگاه قضا حامی شرکتهای دانش بنیان و جامعه
نخبگانی کشور است

رئیسمرکزحفاظتواطالعاتقوهقضاییهازبخشهایمختلفشرکت
دانشبنیانامنافزارگسترشریف بازدیدوازنزدیکدرجریاننحوهتولید
محصوالت و دستاوردهای این شرکت دانش بنیان قرار گرفت.
در هفته قوه قضاییه؛ حجت االسالم و المسلمین عبداللهی رئیس مرکز
حفاظت و اطالعات قوه قضاییه ضمن بازدید از شرکت دانش بنیان امن
افزارگسترشریفکهدرزمینه تحقیق،پژوهش،تولیدمحصوالتامنیتی
درحوزهفناوریاطالعاتوارتباطاتفعالیتدارد،بامدیرانوکارکناناین
مجموعه صمیمانه دیدار و گفتوگو کرد.
در این برنامه که روز شنبه ۴تیرماه انجام شد ،حجت االسالم و المسلمین
عبداللهی به همراه تعدادی از مدیران مرکز حفا از قسمت های مختلف
این شرکت دانش بنیان بازدید کرد .وی در دیدار با مدیران و کارکنان این
شرکت با اشاره به حدیث شریف نبوی که می فرماید :نعمتان مجهولتان
الصحهواالمانخاطرنشانکرد:امروزسردمدارینگاهبانیازبخشدوم
یعنیتأمینامنیتبرعهدهشماجوانانعزیزونخبگانعلمیکشوراست.
وی با اشاره به گلالیه رهبر معظم انقالب مبنی بر توجه ویژه به جایگاه
نخبگیوایجادشرایطمطلوببرایشکوفاییاستعدادهاوحضورپررنگ
جامعه نخبه کشور در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم سازی در کشور
که در سال گذشته مطرح کردند  ،گفت :یکی از ر اهبردهای مهم دستگاه
قضابویژهدردورانتحولتوجهویژهبهاینقشروحمایتهایهمهجانبه
قانونی از جمع نخبگانی کشور و شرکت های دانش بنیان و رفع دغدغه
معظم له در این خصوص است.
رئیس مرکز حفاظــت و اطالعات قوه قضاییه با بیــان این مطلب که
یک روزی به ما قبوالنده بودند که ایران جزء کشــور های عقب مانده و
جهان سومی است که از قادر به تأمین و تولید کوچکترین نیاز های خود
نیست،بیان کرد :ولی امروزه با تکیه به دانش بومی و اراده جوانان نخبه
این مرز و بوم به چنان جایگاه علمی در دنیا دست یافته که خود جزء تولید
کنندگانعلمقرارگرفتهودربسیاریازمواقعدرمحافلعلمیبهآثارعلمی

آنها اسناد می شود .لذا اعتقاد به این جایگاه و تکیه بر آن باید ذاتی باشد .
رئیس حفاظــت و اطالعات قوه قضاییه با بیــان این مطلب که منکر
محدودیت های موجود بویژه در زمینه اقتصادی نیستیم گفت :اینکه
بگوئیم همه چیز مطلوب اســت و به هر آنچه که می خواستیم رسیدیم
قطع ًا درست نیســت ،هر چند بخش عمده این عقب ماندگی ها بدلیل
تحریم های ظالمانه است ،لیکن با تکیه به توان داخلی و بهره مندی از
دانش و تجربه جوانان نخبه و کار و تالش بیشتر همراه با روحیه جهادی
این موانع را پشت سر خواهیم گذاشت و این دست یافتنی نیست مگر با
ایمان ،همت و خود باوری شما عزیزان.
وی با اشــاره به ضرورت توجه ویژه به فضای مجازی بعنوان مهمترین
دغدغه این روز های رهبر معظم انقالب و ایجاد امنیت در آن بعنوان یکی
از آسیب رسان ترین بخش ها در جامعه که متأسفانه دامنه سوء استفاده و
بهره برداری دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود را گسترده کرده،
افزود :بدون شک بهترین راه مقابله با آن تولید محصوالت بومی و ایجاد
امنیت در بستر علمی است که امروزه در اختیار شما جوانان قرار داد و این
شرایط توسط شما ایجاد شود.
رئیسمرکزحفاظتواطالعاتقوهقضاییهدرادامهگفت:یکیازراههای
پیشگیری از آسیب ها و کوتاه نمودن دست سود جویان و مغرضان ایجاد
دستگاه قضاء هوشمند است لذا قوه قضاییه در راستای حرکت در مسیر
برنامه تحولی خود و رسیدن به هدف قدم های خوبی برداشته که از آنها
می توان به برگزاری ۱۷۰هزار دادرسی الکترونیک در ایران و حتی نقاط
دور دست که منجر به کاهش تردد بیش از یک میلیون نفر به محاکم ،
سرعتدردادرسیوکاهشهزینههاهمبرایمردموهمدولتشدهاست
و همچنین صدور سوء پیشینه کیفری که از مدت زمان چهار ماه به کمتر
از ۵دقیقه کاهش یافته است اشاره کرد .لیکن بر سرعت بخشیدن به آن و
استفادهازمحصوالتبومیکهباتکیهبردانشجوانانخودبدستآمدهنیز
پیشگام بوده و دست یاری و همکاری به سوی شما عزیزان دراز می کند.

تا به شکلی اســتاندارد برنامه داشته باشیم از جمله این برنامهها؛ تهیه
و انتشار سند تحول معماری و بازســازی شوراهای حل اختالف در ۸
جلد و طراحی مــدل تعالی و الگویی برای ارتقا وضعیت موجود به یک
وضعیت مطلوب و حرکت رو به جلو شوراهای حل اختالف نیز صورت
گرفته است،درگذشته شوراهای حل اختالف تنها با ۳شاخص سنجیده
میشدند که در ابتدا این شــاخصها را به  ۲۳مورد رساندیم و اما برای
سال  ۱۴۰۰این شاخص ها به  ۲۳۹مورد ارتقا پیدا کرده است تا تمامی
ابعاد برنامههای کاری شــوراهای حل اختالف کشور با شاخصهای
مشخصی اندازهگیری وسنجیده شوند .از طرفی ارجاع پروندها به داوری
و میانجیگری توسعه پیدا کرد و در همین راستا برای اولین بار در تاریخ
شوراهایحلاختالفکشوردرسالگذشتهجذبافرادبهمنظورداوریو
میانجیگریبابرگزاریآزموناستانداردوسراسریدرکلکشورتوسط
جهاد دانشگاهی صورت گرفت.
 ۴۰در صد پرونده ها در سال  ۱۴۰۰با صلح وسازش
مختومهشدند
البته در مسیر تحقق تحول و تعالی دستگاه قضا توسعه صلح و سازش
یکی از شاخصهای مرکز توسعه حل اختالف کشور است که بر همین
اساس در ســال  ۱۴۰۰توانســتیم  ۸درصد افزایش صلح و سازش در
مجموع پرون دههای ورودی به شــوراهای حل اختالف داشته باشیم
یعنی در سال  ۱۳۹۹شــوراهای حل اختالف  ۳۲درصد سازش در کل
پروندههای ورودی ایجاد کرده بودند که این میزان در ســال  ۱۴۰۰به
 ۴۰درصد رسید و میزان سازش در پرونده های کیفری بیشتر از پرونده
های حقوقی بوده است.
هدف گذاری برای ایجاد صلح و سازش  ۵۰درصدی
درپروندههای ورودی سال۱۴۰۰
مرکز توسعه حل اختالف کشور در مسیر تحول و تعالی برای سالجاری
رسیدن به میزان  ۵۰درصد صلح و سازش در پروندهها را هدفگذاری
کرده است که این هدف گذاری با درصد افزایش باالیی است اما مرکز
توسعه حل اختالف کشور ،اعضا و کارکنان شورا های حل اختالف که با
زحمت و بیشترین کارآمدی تا کنون موفق عمل کردهاند برای رسیدن
بهاینهدفمطابقمعمولهمتخواهندکرد ،وهمچنینبراساسسند
تحول و در مسیر حل و فصل اختالفات مردم روشهای جایگزین حل
اختالفراتوسعهمیدهندتامراجعاتبهدادسراهاودادگاههاکاهشپیدا
کند  .یکیدیگر از اقدامات بسارخوب است کهدر بسیاریاز استانهای

فرآیند «حصر وراثت» الکترونیک خواهد شد
همزمان با این اقدامات ،فرایندهای پرتکرار برای تدوین برنامههای
جدید واستانداردســازی بررسی می شوند تا این فرایندها نقشه راه را
فراهم کنند که یکی از این موارد در بحث اکترونیکی شــدن فرآیند
«حصر وراثت» است که حدود ۶۰کاربرگ در مقاطع مختلف تدوین و
سفارش داده شده تا مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه به زودی
سامانهایراطراحیکندودراختیارمرکزتوسعهحلاختالفکشورقرار
دهد که تمام فرآیند پروندههای «حصر وراثت» به شکل الکترونیک
و هوشمند انجام شود ،یعنی با راه اندازی این سامانه متقاضی از درون
منزل خود این فرآیند را آغاز و بدون نیاز به حضور و هرگونه کاغذبازی و
به شکل خودکار فرآیند «حصر وراثت» را انجام دهد.
دراینراستابرایارتباطسیستمیباثبتاحوال ،بانکها،بورسومراکز
مرتبططراحیوپیشبینیهایالزمانجامشدهاست،مرکزتوسعهحل
اختالفکشوربهمحضتدوینوطراحیاینسامانهتوسطمرکزآمارو
ی و راه اندازی آن را آغاز
فناوری اطالعات قوه قضاییه عملیات اجرای 
خواهد کرد ،البته الکترونیکی شدن فرآیند حصر وراثت به عنوان یک
نمونهپرتکرارانجامخواهدشدامامرکزتوسعهحلاختالفکشورسعی
بر الکترونیکی شدن و هوشمند سازی تمامی فرآیندها در شوراهای
حل اختالف سراسر کشور دارد.
در خصوص عملکرد شــوراهای حل اختالف در جهت
کاهش جمعیت کیفری با اقدام به آزادی زندانیان و آمار
رهایی محکومین از قصاص در کل کشور از تیرماه سال
 ۱۴۰۰تا کنون نیز اشاره بفرمایید ؟
حجت االسالم والمســلمین صادقی :از تیرماه سال  ۱۴۰۰تا کنون
مجموعا در  ۶۴هزار پرونده ورودی به شوراهای حل اختالف کشور
صلح وسازش ایجاد شده است که با این میزان صلح و سازش موجبات
آزادی ۲۸هزار و ۵۲۵زندانی فراهم و همچنین با همت شوراهای حل
اختالف سراسر کشور از زندانی شدن  ۱۱هزار و  ۳۴۶نفر نیز با ایجاد
صلح وسازش درپرونده ها در مراحل اولیه جلوگیری شده است.
رهایی ۶۷۶محکوم از قصاص در یک سال گذشته
درسال ۱۴۰۰و ۳ماههنخستسالجاریدرنتیجهتالششبانهروزی
و بیوقفه شوراهای حل اختالف و ستاد ملی صبر کشور با ایجاد صلح
و سازش در پروندههای قصاص نفس به ترتیب  ۵۸۳و  ۹۵محکوم از
قصاصنفسرهایییافتهاندکهدرمجموعدریکسالگذشتهبه۶۷۶
محکوم فرصت دوباره ای برای زندگی داده شده است.
در خصوص میزان تشکیل و استقرار شعبات ویژه حل
اختالف در سراسر کشور توضیح دهید؟
حجت االســام والمسلمین صادقی :در حال حاضر  ۱۹۰شعبه ویژه
زندان تشکیل شده اســت و برحسب نیاز مشاغل و حوزه تخصصی
مختلف  120شعبه تخصصی نیز در سراسر کشور مستقرشده است.
مرکز توسعه حل اختالف کشور در مجموع حدود ۶هزار و ۶۸۹شعبه
حل اختالف در سراسر کشور را تحت سرپرستی دارد که از این تعداد 2
هزار و ۳۷۵شعبه روستایی و ۴هزار و ۳۱۴شعبه شهری هستند که در
صورت عدم امکان برقرای مصالحه بین دعوا رای صادر خواهند کرد.

آسیب سواحل از اماکن دولتی به صفر رسیده است

تقدیر نماینده ولی فقیه در گیالن از اقدام قوه قضاییه
در آزادسازی سواحل

نمایندهولیفقیهضمنقدردانی ازآزادسازیصددرصدیسواحلگیالن
و مازندران از تصرفات نهادهای دولتی توسط قوه قضاییه گفت :زمانی که
اماکن سازمانها وجود داشت آسیبهای زیادی به سواحل وارد میشد،
اکنون این آسیبها به صفر رسیده یا کاسته شده است.
۲۷دیماهسالگذشتهبودکهحجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای
درجلسهشورایعالیقوهقضاییهدستوراتمهمیپیرامونموضوعمهمو
چالشبرانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربریها صادر
کرد .در استان گلســتان نیز  ۱۴۰۰هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی
استان آزاد شده است که  ۳۷۸هکتار مربوط به خلع ید جنگل ،یک هزار
و  ۸۷هکتار مربوط به خلع ید مرتع ۶ ،هکتار خلع ید ساحل و بیش از ۱۴
هکتار مربوط به اراضی اعاده شــده است .علی بهادری جهرمی چندی
پیش در گفتوگو با میزان ،ضمن اشاره به اقدام قوه قضاییه در آزادسازی
سواحل از تصرفات نهادهای دولتی بیان داشت :این الگو نشان داد وقتی
قوای مختلف کشوری برای حل یک مشکل (ولو آن مشکل چند ده ساله
باشد) در کنار هم قرار میگیرند قطعا توانایی تحقق آن هدف مشترک را
خواهندداشت.سخنگویدولتگفت:گاهیتصوراینکهبرخیمشکالت
قدیمی الینحل است باعث ایجاد ناامیدی میشود ،آزادسازی سواحل از
نمون ههایبسیارخوبوموفقبودکهقوهقضاییهتوانستآنراپیشببرد.
وی ادامه داد :البته به غیر از آزادسازی سواحل ،از اقدامات دیگری همچون
صدور مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی شدن نیز میتوان نام برد که
قابل قبول بود .البته آزادسازی سواحل بیشتر رسانهای شد.
بهادریجهرمی تصریح کرد :این اقدام قوه قضاییه به روشنی نشان داد
مقامات حکومتی و کشوری در داخل کشور وقتی جدی و مصمم در کنار
هم جمع میشوند توانایی انجام کارهای بزرگ در زمان کوتاه را دارند.
همچنینحجتاالسالموالمسلمینرسولفالحتیدرگفتوگوبامیزان،
با اشاره به آزادسازی صد در صدی سواحل گیالن و مازندران از تصرفات
نهادهای دولتی ،گفت :از تالشهای مجاهدانه رئیس قوه قضاییه در این
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ویژه هفته قوه قضاییه
کشور انجام شده تاسیس شعب شوراهای حل اختالف در جوار دادسرا
و دادگاه اســت تا مردم پیش از مراجعه به دادسراها و دادگاهها ابتدا در
شورای حل اختالف طرح دعوی کنند تا شاید با رسیدگی به اختالفات
آنها در شعب حل اختالف پیش از تشکیل پرونده و در مراحل ابتدایی
مشکالت شان حل و فصل شود که در این زمینه توفیقات بسیار خوبی
نیز حاصل شده است.
با توجه به این موضوع که یکی دیگــر از اولویتهای
دستگاه قضا ارائه خدمات الکترونیک به مردم وهوشمند
سازی است ،در این زمینه در شوراهای حل اختالف چه
اقداماتی انجام شده و چه برنامههایی برای آینده دارید؟
حجتاالسالموالمسلمینصادقی:درمرکزتوسعهحلاختالفکشور
ارائه خدمات الکترونیک در ابتدا از درون شوراهای حل اختالف آغاز
ی مرکز توسعه حل اختالف به
شده است و مسایل اداری و منابع انسان 
صورت الکترونیک انجام می شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختالف کشور ،گفت :شوراهای حل اختالف کشور با استفاده از روشهایی که جز روشهای پیشرفته حل منازعات مردم در تمام دنیا است در یک سال گذشته موجبات آزادی بیش از  ۲۸هزار زندانی و
جلوگیری از زندانی شدن بیش از  ۱۱هزار نفر و رهایی  ۶۷۶محکوم از قصاص را فراهم کرده است .به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،تاسیس شوراهای حل اختالف در کشور در اجرای ماده  ۱۸۹قانون برنامه سوم و با هدف
«کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ،رفع اختالفات محلی و حل و فصل اموری است که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» در سال  ۱۳۸۱محقق شد ،حال پس از گذشت
حدود ۲۰سال با توسعه شعبات و فعالیتهای شوراهای حل اختالف به طور مستمر شاهد افزایش میزان ایجاد صلح وسازش در پروندههای با قابلیت سازش هستیم که به شوراهای حل اختالف در سراسر کشور ارجاع می شوند و
تاثیر فعالیت این مراجع قضایی که با استفاده از ظرفیتهای مردمی در قالب داوری و میانجیگری و… موجبات ایجاد صلح وسازش و مصالحه بین طرفین دعوی را فراهم می سازند کامال مشهود و محسوس است .در همین راستا
و به مناسبت روز «ترویج فرهنگ صلح وسازش و اصالح مجرمین» با حجت االسالم والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه رئیس شوراهای حل اختالف سراسر کشور به گفتوگو نشستیم.
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رابطهتشکرمیکنیم.ن
نمایندهولی فقیهدر استان گیالن بیان کرد:در ۲دهه اخیر سواحل مابیش
از اینکه از سوی مردم عادی صدمه ببینند از سوی مسئوالن آسیب دیده و
این اتفاق موجب نگرانیمردم شده بود که این اماکن محل تفریحی برای
مسئوالنی شده است که از نقاط مرکزی آمده بودند.
فالحتی گفت :اقدام رئیس دستگاه قضا باعث شد که این شرایط برای
مسئوالن فراهم نباشد و مردم بتوانند از موهبت سواحل بهرهمند شوند.
پیشتر در ۶شهریور ۱۳۹۹با ابالغ مصوبات شوای حفظ حقوق بیتالمال
استان گیالن و دســتور ریس کل دادگســتری و بازدیدمیدانی وی و
تالشهای شبانهروزی دادستانهای استان ۷۸۶،هکتار اراضی جنگلی
در پنج ماه سال جاری با اقدام موثر منابع طبیعی رفع تصرف شد.
رفع تصرف از اراضی ملی بیانگر نگاه ویژه رئیس قوه
قضاییهبهمنابعطبیعیاست
حجت االسالم والمسلمین ســید محمد دلبری نیز با اشاره در رابطه با
اقدامات رئیس دستگاه قضا به میزان گفت :حجتاالسالم و المسلمین
غالمحسین محســنی اژهای اقدامات مثبتی را در مدت ریاست خود در
قوه قضاییه انجام داده اســت .امام جمعه شهر گالیکش استان گلستان
افزود :یکی از اقدامــات مثبت رئیس قوه قضاییه و آزادســازی حریم
رودخانههااسترئیسعدلیهنخستباتخریببنایمتعلقبهقوهقضاییه
نشان داد که در این بخش با افراد و سازمانها تعارف ندارد.
وی تأکید کرد :یکی دیگر از اقدامات مثبت حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژهای ،رفع تصرف اراضی ملی بود ،این اقدام بیانگر نگاه ویژه
رئیس قوه قضاییه به منافع و منابع ملی است
دلبریبااشارهبهاینکهمالقاتهایمردمیوسفرهایاستانیرئیسقوه
قضاییه یکی از اقدامات امید آفرین در جامعه است ،تصریح کرد :اعتماد
مردم با انجام چنین اقداماتی نسبت به قوه قضاییه افزایش پیدا می کند.

خبر

سامانه «ثبت من»
و خدماتی که به حقوقیها میدهد

بخش «اشخاص حقوقی» در سامانه «ثبت من» خدماتی چون درخواست
تخصیص شناسه ملی را ارائه میدهد.
عموما اشخاص حقوقی به شرکتها ،سازمانها و موسسات دولتی ،بخش
خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی گفته میشود .در حالی که اشخاص
حقیقی(شهروندان) دارای کد ملی هستند ،برای شناسایی اشخاص حقوقی
همازیککدباعنوان«شناسهملی»استفادهمیشودکهخاصهمانشرکت،
موسسهیاسازماناست.اینشناسهملیبرایبعضیازفعالیتهامانندشرکت
در مناقصهها و مزایدههای دولتی کاربرد دارد.
هنگامی که روی «استعالم شناسه ملی» کلیک میکنید ،وارد صفحه ای
میشوید که فیلدهای شناسه ملی ،شماره ثبت ،نام شخصیت ،سازمان ثبت
کننده،نوعشخصیت ،ادارهکلوواحدثبتیقابلمشاهدهاست.برایاستعالم
شناسه ملی الزم است حداقل یکی از فیلدهای شناسه ملی ،شماره ثبت و نام
شخصیتراانتخابکنید.
صفحه استعالم شناسه ملی
مشخصات  ۴فیلد بعدی را هم بر اساس فهرستی که با کلیک روی هر فیلد
نمایش داده میشود ،انتخاب و سپس روی «بررسی» کلیک کنید .به این
ترتیب امکان استعالم شناسه ملی از پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی کشور
برای شما فراهم میشود.
درخواست تخصیص شناسه ملی
کاربردیترین خدمتی که در پیشخوان «اشخاص حقوقی» سامانه ثبت من
ارائه میشود« ،درخواست تخصیص شناسه ملی» است .به عبارت دیگر ،آن
دسته از اشخاص حقوقی که شناسه ملی ندارند ،اکنون بدون نیاز به حضور
فیزیکیدراداراتسازمانثبتاسنادوامالککشورمیتوانندبرایتخصیص
شناسه ملی ،درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.
اشخاصحقوقیبرایاینکهشناسهملیاختصاصیخودرادریافتکنند،الزم
اســت اطالعاتی از جمله خوشه و گروه خود را از فهرستی که با کلیک روی
فیلدهای مربوطه ارائه میشود ،انتخاب کنند.
در بخش اطالعات اصلی ،فیلدهای نوع شخص حقوقی ،تاریخ تاسیس ،نوع
ارتباط با باالدســت ،شناسه شخصیت حقوقی باالدست و کد ردیف بودجه
مشاهده میشود که تکمیل ۲مورد اول الزامی است.
همچنینفیلدهاینامشخصیتحقوقی،تلفنثابت،کدپستیمحلقانونیو
نشانیمحلقانونیبایدپرشود.دراینبخش،فیلدهایتلفنهمراه،دورنگار،
پست الکترونیکی و آدرس اینترنتی هم دیده میشود که پر کردن آنها الزامی
نیست .فیلد دیگری هم با عنوان «علت درخواست» در این بخش مشاهده
میشــود که کاربران میتوانند در مورد درخواســت خود به طور مشروح،
توضیحات الزم را بنویسند که البته برای آن هم الزامی قید نشده است.
در بخش «اشــخاص» که در همین صفحه دیده میشود ،کاربران باید نام
حداقل یک شخص را ثبت کنند .برای این کار روی بخش مربوطه کلیک
کنید .بالفاصله صفحه ای نمایش داده میشــود که از شما میخواهد نوع
شخص(حقوقییاحقیقی)راتعیینکنید.
توضیح اینکه اعضای هیئت مدیره یک شرکت به عنوان مثال ،هم میتوانند
دارای شخصیت حقوقی باشند ،هم شخصیت حقیقی .اگر شخصیت حقیقی
را انتخاب کنید ،پس از آن الزم است کدملی و تاریخ تولد او را ثبت کنید .پس
از ثبت این دو مورد و کلیک روی دکمه «بررسی اطالعات» صفحه ای برای
شماباز میشود کهاطالعات اولیهازجملهجنسیت،نامونامخانوادگی،نامپدر
و در قید حیات بودن او نمایش داده میشود.
صفحه درخواست تخصیص شناسه ملی
کاربر در این بخش الزم است که تابعیت و شماره همراه فردی که به عنوان
«اشخاص» ثبت میشود را در فیلدهای مربوطه وارد کند .فیلدهای دیگری
از جمله شماره حکم ،تاریخ حکم و تاریخ اعتبار حکم هم دیده میشود که پر
کردن آنها الزامی نیست .با این حال ،در بخش «سمتها» ثبت حداقل یک
سمت الزامی است.
باکلیکرویبخشمربوطبهثبتسمت،صفحهایباعنوان«سمتجدید»
باز میشود که دارای ۵فیلد است .پرکردن «نوع سمت شخص» و «باالترین
مقام است؟» الزامی است ،اما لزومی برای ثبت «تاریخ شروع سمت»« ،تاریخ
پایان سمت» و «شرح وظایف» قید نشده است .با کلیک روی «ثبت سمت»
فرایند ثبت اطالعات در این بخش ،کامل و صفحه قبل نمایش داده میشود،
با این تفاوت که در پایین صفحه جدولی مشاهده میکنید که دارای عناوین
ردیف ،نوع سمت ،تاریخ شروع و عملیات است.
در همین جدول میتوانید اطالعات «سمت شخص» را ویرایش یا حذف
کنید .پس از آن روی دکمه «ثبت شــخص» کلیک کنید تا به صفحه ثبت
اطالعات برای تخصیص شناسه ملی بازگردید.
در بخش «اشخاص» این صفحه ،همچنین اگر «حقوقی» را به عنوان نوع
شخصانتخابکنید،بدیهیاستکهبایداطالعاتالزمازجملهشناسهملی
شخص حقوقی و تاریخ ثبت را وارد و سپس روی دکمه «بررسی اطالعات»
کلیک کنید .پس از آن هم ،ســایر اطالعات مربوطه را وارد کنید تا پس از
تکمیل این فرایند به صفحه درخواست تخصیص شناسه ملی هدایت شوید.
ثبت مجوزها الزامی نیست
بخشی هم با عنوان «مجوزها» در صفحه ثبت اطالعات مشاهده میشود
که اشــخاص حقوقی در صورت صالحدید میتوانند اطالعات مجوزهای
خود را ثبت کنند ،هرچند که این بخش الزامی نیست .در صورتی که تمایل به
ثبت مجوزهای خود دارید ،روی بخش مربوطه کلیک کنید تا صفحه «مجوز
جدید»نمایشدادهشود.دراینصفحه،تکمیلفیلدهایشمارهمجوز،مرجع
تاسیس/صادرکننده ،تاریخ مجوز و پیوست الزامی و فیلد تاریخ اعتبار مجوز
غیرالزامیاست.فیلدهاراتکمیلوسپسروی«ثبتمجوز»کلیککنیدتابه
صفحهپیشین(ثبتدرخواستتخصیصشناسهملی»برگردید.دربخشآخر
باعنوان«پیوستها»همثبتحداقلیکپیوستالزامیاست.باکلیکروی
بخش مربوطه ،صفحه ای با عنوان «پیوست جدید» باز میشود که فیلدهای
نوع سند/پیوست ،شماره مدرک ،تاریخ پیوست و بارگذاری پیوست الزامی
است .همچنین فیلددیگری با عنوان «شرح»در این صفحهدیده میشود که
در صورت نیاز میتوانید توضیحاتی را در آن بنویسید .سپس «ثبت پیوست»
را کلیک کنید تا دوباره به صفحه اصلی ثبت اطالعات بازگردید .در آخرین
مرحله از فرایند ثبت درخواست شناسه ملی ،در صورتی که همه اطالعات
الزم را بهدرستی ثبت کرده باشید ،کافی است روی دکمه «ثبت درخواست
جدید» کلیک کنید تا درخواست شما ثبت شود.
شناسههای ثبت موقت
دراینبخش،الزماستکدرهگیریکهبرایشماارسالشدهدربخشمربوطه
وارد و سپس روی دکمه «باز کردن» کلیک شود .با این کار جدولی نمایش داده
میشود که شامل ردیف ،کد رهگیری ،تاریخ ثبت و عملیات است .به عبارت
دیگر،دراینصفحهشمامیتوانیدفهرستشناسههایموقترامشاهدهکنید
و در صورت لزوم اقدام مناسب را انجام دهید .در زیر این جدول هم دکمه ای
با عنوان «درخواست تخصیص شناسه جدید» دیده میشود که با کلیک روی
آن به صفحه ثبت اطالعات هدایت میشوید .همچنین امکان ثبت درخواست
بازبینی شناسه ملی برای حقوقیها در «ثبت من» فراهم شده است.

