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معاون راهبردی قوه قضاییه مطرح کرد

کاهشورودبیشازیکمیلیونپروندهبهدستگاهقضایی
باساماندهیبحثانحصاروراثتوتصادفاتجرحی
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت :با ساماندهی بحث انحصار وراثت،
تصادفات جرحی و اعســار از هزینه دادرســی ،از ورود بیش از یک
میلیون پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری می شود.
سید محمد صاحبکار در گفت وگو با میزان ،درباره طرح قضازدایی،
اظهار کرد :طرح قضا زدایی با محوریت سند تحول قضایی در حال
پیگیری است و این طرح در معاونت راهبردی و معاونت حقوقی تهیه
شــده و هم اکنون در کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسالمی در حال پیگیری است .به عنوان مثال ساماندهی فرآیند جدید
انحصار وراثت در حال تصویب اســت که بخش عمده ای از پرونده
های انحصار وراثت وارد دســتگاه قضا نشود و به واسطه اطالعاتی
که در بانک اطالعاتی سازمان ثبت احوال موجود است پس از صدور
گواهی فوت ،بصورت خودکار این اطالعات بررسی و بر اساس آن
گواهی انحصار وراثت صادر شود.
صاحبکار در ادامه گفت :موضوعی که حجم زیادی از ورودی پرونده
به دادســراها را به خود اختصاص میدهد پرونــده های مربوط به
تصادفات جرحی اســت .در بعضی از پرونــده های تصادف جرحی
که منجر به فوت نمی شــود ،طرفین حادثه ممکن است نسبت به
همه جوانب رضایت داشته باشند و بیمه هم حاضر باشد این مبلغ را
پرداخت کند و در بسیاری از موارد نیازی نیست که این پرونده ها وارد
دادسرا شود بلکه با توافق طرفین این پرونده توسط نیروی انتظامی
ســاماندهی و برای بیمه ها ارسال میشــود که اجرای این فرآیند
نیازمند تصویب قانون است و در دستور کار مجلس شورای اسالمی
قرار گرفته است.
معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص فرایند جدید رســیدگی به
ادعای اعسار از هزینه دادرســی اظهار کرد :موضوع دیگر در طرح
قضازدایی بحث نحوه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است که
درحال حاضر در فرایند قضایی رسیدگی می شود.
وی در ادامــه افزود :در حــال حاضر با توجه به ایجــاد بانک های
اطالعاتــی جامع و کامل در خصوص تمکن مالــی افراد ،می توان
بررسی دقیق درباره تمکن مالی افراد را انجام داد و رسیدگی به این
ادعاها می تواند از سطح قضایی به سطح اداری تبدیل و توسط بخش
های اداری قوه قضاییه پیگیری شود .همچنین بر اساس اطالعات
مندرج در این ســامانه ها که نشــان دهنده تمکن مالی افراد است
میزان صحت ادعای اعسار بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد تا وارد
پرونده های بسیار طوالنی در حوزه اعسار از هزینه دادرسی نشویم.
صاحبکار بیان کرد :با ســاماندهی بحث انحصار وراثت ،تصادفات
جرحی و اعســار از هزینه دادرســی ،بیش از یک میلیون پرونده به
دستگاه قضایی کاهش پیدا میکند.
معاون راهبردی قوه قضاییه درباره هوشمند سازی و توسعه سامانه
ها بیان کرد :برای اجرای فرآیند هایی که در سند تحول قضایی وجود
دارد تعداد زیادی از سامانه ها طراحی شده و درحال اجرا است که از
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حقوقی و قضـایی
خبر
رئیس مجلس در نشست علنی دیروز مطرح کرد:

مقصران سانحه قطار مشهد -یزد
شناسایی شوند و به مجازات برسند

جمله این سامانه ها میتوان به ســامانه انتشار آرا قضایی یا سامانه
سجل محکومان مالی که اجرایی شده و به اعتبارسنجی افراد کمک
می کند اشاره کرد.
وی در ادامه گفت :همچنین توسعه ســامانه هوشمند دسترسی به
اطالعات مالی افراد که برای اجرای احکام و اطالع از حساب های
بانکی و ســهام و امالک از کارهای بســیار مهم بوده که از یکسال
گذشته اجرایی شده و همه دادگاهها می توانند از آن استفاده کنند.
صاحبکار اظهار کرد :سامانه دیگر سامانه بررسی اعتبار شهود است
که جهت جلوگیری از شــهادت شــاهدان حرفه ای در محاکم کل
کشور نقش مهمی دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه درباره افزایش تبعات متواری شــدن
محکومان،اظهارکرد :از موضوعات دیگر که در سند تحول قضایی
مورد نظر بوده افزایش تبعات متواری شــدن محکومان است .بعضا
محکومانی که حکم جلب شان صادر شــده به دالیل مختلف فرار

میکنند به همین منظور در طرحی که تهیه شده و در مجلس شورای
اسالمی در دست بررسی است تبعاتی مثل محدودیت فعالیت های
بانکی یا فعالیت های اداری برای این محکومان در نظر گرفته خواهد
شد که نتوانند زندگی عادی داشته باشند و موظفند که به دایره اجرای
احکام مراجعه و محکومیتی را که دارند تعیین تکلیف کنند.
وی افزود :تا زمانی که این قانون تصویب شود سامانه ای تحت عنوان
سامانه محکومان متواری و جلب سراسری ایجاد می شود که در این
ســامانه اطالعات مربوط به محکومان متواری به بانک مرکزی در
ذیل سجل محکومان مالی منعکس می شود تا بانک مرکزی بتواند
بر اساس آن اعتبار سنجی مالی افراد متواری را دقیق تر بررسی کند.
صاحبکار بیان کرد  :همچنین ســامانه جلب سراسری در کل کشور
نیابت اعطا می کند تا اگر در هر کدام از کالنتری های کل کشــور
محکومی مشاهده شد بالفاصله در زمان اندکی در این سامانه حکم
جلب صادر می شود.

معاون راهبردی قــوه قضاییــه درخصوص برنامه ســال ۱۴۰۱
دادگســتری اســتانها ،اظهارکرد :فرآیند تدوین برنامه یکســاله
دادگستری کل کشور به این نحو بوده که در بهمن سال  ۱۴۰۰ستاد
تدوین برنامه سال  ۱۴۰۱تشکیل و ویرایش اول برنامه تهیه شد.
وی افزود :به همین منظور در مشهد نشستی با حضور تمام معاونان
برنامه ریزی دادگســتری ها برگزار شــد که پــس از همفکری با
آنان ،برای ســال  ۱۴۰۱برنامــه جامعی را برای دادگســتری کل
اســتانها تدوین کردیم .این برنامه تمام جوانب فعالیت های یک
دادگســتری را مشــخص کرده و معیارهای مشخصی دارد که می
تواند فعالیت ها را رصد کند تا فعالیت تمام دادگســتری ها متوازن
با هم باشد.
معاون راهبردی قوه قضاییه اظهارکرد :در سال  ۱۴۰۱قصد داریم که
به صورت مداوم و منظم با اســتانها در تعامل باشیم تا در خصوص
نحوه اجرای برنامه ،بازخوردها را دریافت کنیم.

غالمعلی محمدی:

سازمان زندانها برای رشد  ۵۰درصدی اشتغال زندانیان
تا پایان سال هدفگذاری کرده است
در ابتدای سال به همه استان ها هم ابالغ کردیم که امسال باید تا پایان سه ماهه اول سال ،رشد ۲۰
درصدی اشتغال را در زندان های کشور داشته باشیم .این رشد در نیمه اول سال باید به  ۳۰درصد
برسد و در پایان سال ما باید رشد حداقلی  ۵۰درصدی اشتغال را در زندان های خودمان داشته باشیم.
غالمعلی محمدی رئیس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با حضور در برنامه
صف اول با موضوع بررســی عملکرد ســازمان زندانها در دوره تحول ،درباره اقدامات سازمان
زندان های کشور در حوزه تامینی و تربیتی اظهار داشت :سازمان زندان ها یک دستگاه چند وجهی
است؛ از یک طرف سازمانی است که تنها متولی اجرای مجازات حبس در کشور است و به همین
دلیل هم در زمره دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه شناخته شده ،چرا که به هر جهت مجری
اوامر مراجع قضایی است.
وی ادامه داد :از سویی دیگر کیفر شناسان برای اعمال و اجرای مجازات حبس ،اهدافی را در نظر
گرفتهاند که یکی از اهداف مجازات حبس ،تنبیه مجرم است ،یکی دیگر از اهداف مجازات تشفی
خاطر افراد بزه دیده است؛ کسی که بزه دیده از جرم است وقتی می بیند که مجرم روانه زندان شده
و یا مجازات نسبت به او اعمال شده ،تشفی خاطر می یابد.
مهمترین هدف مجازات حبس ،اصالح وتربیت است
رئیس سازمان زندان افزود :همچنین از نظر کیفر شناسان عبرت دیگران هم خود نوعی از اهداف
مجازات تلقی می شود ،اما مهمترین هدفی که کیفر شناسان برای اعمال مجازات حبس در نظر
گرفته اند بحث اصالح و تربیت است ،یعنی ما فرد را مجازات می کنیم که او را در مسیر اصالحی
و تربیتی قرار دهیم بنابراین وجهه دوم ســازمان می تواند یک وجهه فرهنگی ،تربیتی و آموزشی
تلقی شود.
محمدی اظهار داشت :ما مجرمین را در پشت دیوارهای بلند نگهداری میکنیم ،بنابراین باید در
زندانها نظم و امنیت را هم برقراری کنیم ،یعنی اعمال مجازات حبس ،اقدامات فرهنگی ،اصالحی
و تربیتی در ســایه اقدامات انتظامی و امنیتی صورت می گیرد بنابراین این سازمان یک سازمان
سه وجهی است؛ از یک سو با اعمال مجازات حبس ماهیت کار قضایی را انجام می دهد ،از سوی
دیگر بعد آموزشی ،فرهنگی ،اصالحی ،تربیتی و به نوع درمان تلقی می شود و از سوی دیگر این
اقدامات در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی است.
وی ادامه داد :از نگاه دیگر ما در زندانها با زندانیان سر و کار داریم و باید تمرکزمان روی بعد انسانی
باشد بنابراین کار اصلی ما مدیریت روابط انسانی است ،وقتی که ما تمرکز را روی بعد انسانی می
گذاریم حتما تحقق این اصل مســتلزم این اســت که ما به حقوق زندانی ،کرامت ،شأن و منزلت
انسانی زندانیان احترام بگذاریم.
رئیس ســازمان زندان ها خاطر نشان کرد :توجه به بعد انسانی که البته در چارچوب موازین دینی،
موازین اخالقیو مقررات صورت می گیرد نکته ای است که ما روی آن متمرکز شدیم.
محمدی اظهار داشت :این نکته که درابتدا مطرح کردم نگاه ما نگاه انسانی و برگرفته از آموزه های
دینی ما است به این جهت است که حضرت امام( ره) در یک دیداری با زندان بانان اشاره فرمودند
که با زندانیان ،هرکه باشد رفتار انسانی و اسالمی داشته باشید و از سوی دیگر مقام معظم رهبری
هم اشاره فرمودند که زندان ها را به آموزشگاه نیکی ها تبدیل کنید.
وی افزود :بر این عقیده هستیم که اگر بخواهیم کار اصالحی و تربیتی انجام دهیم بهترین بستر
برای تحقق کار اصالحی و تربیتی ،حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است.
رئیس ســازمان زندان ها تصریح کرد :البته به موازات حرفه آموزی و اشتغال زندانیان  ،کارهای
فرهنگی متنوعی را در زندان ها انجام می دهیم اما بر بحث توسعه کمی و کیفی اشتغال متمرکز
شدیم که این موضوع هم درســند تحول قضایی مورد توجه خاص قرار گرفته و به عنوان اولین
برنامه اولویت دار ما در سال  ۱۴۰۱ابالغ شده است.
محمدی گفت :در ابتدای ســال  ۱۰برنامه را به همکاران خود با توجه به شعار سال و این امر مهم
که توسعه کمی و کیفی اشتغال می تواند بهترین مولفه برای قراردادن زندانیان در مسیر اصالحی
و تربیتی باشد ابالغ کردیم.
وی با بیان اینکه حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است ،افزود :خیلی از مجرمینی که وارد زندان می
شوند حرفه هایی را از قبل آموختند و به مشــاغل مختلف صنعتی و خدماتی آشنا هستند و شاید
نیازی نباشــد که این ها در زندان ،حرفه آموزی را فرا بگیرند اما یک دسته از زندانیان هستند که
وقتی وارد زندان می شوند از هیچ حرفه ای برخوردار نیستند.

رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه از سالیان دور قراردادی را با سازمان آموزش فنی و حرفه
ای برای آموزش زندانیان داریم ،گفت :زندان برای زندانیان حرفه آموزی را در رشته های مختلف
ایجاد می کند و گواهی هم که برای این دســته از زندانیان صادر می شــود مهر زندان را نخواهد
داشت؛ تا زمانی که زندانی در زندان اســت به واسطه اینکه حرفه ای را آموخته می تواند مشغول
کار شود و زمانی هم که از زندان آزاد شد می تواند به واسطه آن گواهینامه و حرفه ای که آموخته،
مشغول کار شود.
سازوکار مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۱
محمدی بیان داشــت :در قانون بودجه  ۱۴۰۱اتفاق خیلی بزرگــی افتاد و آن این بود که مجلس
شورای اسالمی ،تسهیالت قابل مالحظه ای را برای توسعه اشتغال زندانیان به رقم  ۵۰۰میلیارد
تومان با بهره و کارمزد بسیار کم در نظر گرفت.
وی خاطر نشــان کرد :این تســهیالت به بانک های عامل ابالغ شــده تا زندانیان بتوانند از این
تسهیالت برخوردار شوند و بستر بسیار مناسبی است که ما اشتغال را در زندان ها وخارج از زندان
ها توسعه دهیم.
رئیس ســازمان زندان ها افزود :اقدام دوم مجلس این بود که کسانی که می خواهند در زندان ها
برای اشتغال زندانیان سرمایه گذاری کنند سود حاصل از تولید آن ها معاف از مالیات باشد .محمدی
خاطر نشان کرد :این دو مشوق بستر بسیار خوبی است تا ما اشتغال را در زندان ها توسعه دهیم.
هدف گذاری سازمان زندان ها برای رشد  ۵۰درصدی اشتغال زندانیان تا
پایان سال
وی یادآور شــد :در ابتدای سال یکی از استان ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم که در آن استان
اشــتغال حداکثری را ایجاد کنیم و به موازت آن به همه استان ها هم ابالغ کردیم که امسال در
راستای تحقق شعار سال و با توجه به اهمیت توسعه اشــتغال ما باید تا پایان سه ماهه اول سال،
رشد  ۲۰درصدی اشتغال را در زندان های کشور داشته باشیم و این به عنوان یک شاخص ارزیابی
عملکرد برای مدیران و همکاران ما در سطح کشور در نظر گرفته شد.
رئیس ســازمان زندان ها افزود :این رشد در نیمه اول سال( پایان شهریور) باید به  ۳۰درصد برسد
و در پایان سال ما باید رشد حداقلی  ۵۰درصدی اشتغال را در زندان های خودمان داشته باشیم.
 ۶۰درصد جمعیت زندانیان متأهل هستند
محمدی درباره تعداد زندانیان متاهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان ها به این افراد ،گفت:
اهتمام ما بر این اســت که بیکاری را در زندان ها به حداقل ممکن برسانیم ،هم اکنون حدود  ۶۰و
ن و یا افرادی هستند که متارکه کرده اند و یا با
خرده ای درصد زندانیان ما متاهل و مابقی مجردی 
فوت همسران شان مواجه شدند.
وی ادامه داد :ما اولویت اشتغال را برای افراد متأهل درنظر گرفتیم تا از قبل درآمدی که در زندان
تحصیل می کنند خانواده خود را منتفع کنند.
تراکم جمعیت کیفری در حد مطلوبی قرار ندارد
رئیس سازمان زندان ها در بخش دیگری از این گفت و گو درباره وضعیت امروز زندان های کشور
نیز بیان داشت :به صورت کلی ،تراکم جمعیت کیفری در زندان های کشور در حد مطلوب نیست

چون ما با افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم که سیاست های کاهش جمعیت کیفری
مورد تصویب قرار گرفته است.
محمدی تصریح کرد :اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم در باالترین ســطح تصمیم
گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است سیاست های مربوط به کاهش جمعیت
کیفری زندان ها را مورد تصویب قرار دهد ،همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم در سند تحول
قضایی به این موضوع پرداخته نمی شد.
وی با بیان اینکه ما در تمام زندان ها با تراکم جمعیت کیفری مواجه نیســتیم ،گفت :یک دسته از
زندان ها هستند که ظرفیت اسمی آن ها بیشتر از تعداد زندانیان موجود است ،یک دسته از زندان
های ما ظرفیت اسمی شــان متناسب با زندانیان است و یک دسته دیگر از زندان های ما که نوعا
زندان های قدیمی داخل شهرها هستند که ما نتوانســتیم توسعه های عمرانی را در مورد آن ها
انجام دهیم ظرف و مظرف هیچ تناسبی با هم ندارد.
رئیس سازمان زندان ها با اعالم اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد باالیی
اســت ،افزود :در جمهوری اســامی ایران ما باالتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان های
کشور داریم.
محمدی تصریح کرد :در سال های اخیر اقدامات بسیار موثری در خصوص توسعه فضاهای فیزیکی
صورت گرفته است که موجب شده نسبت به دو دهه گذشته وضعیت زندان های ما از حیث توسعه
فضاهای فیزیکی بسیار بهبود پیدا کند هرچند که هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصد هستیم
که با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام کنیم.
وی افزود :توســعه فضاهای فیزیکی یک بخش از کار است اما اگر یک بودجه کالنی را هم به ما
اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشــیم که فضاهای فیزیکی را توسعه بدهیم فی النفسه
مترصد این هستیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم.
رئیس سازمان زندان ها ادامه داد :در این راستا قانون گذار بحث جایگزین های حبس را در قانون
مجازات اســامی ســال  ۱۳۹۲پیش بینی کرده و االن هم بحث روز بحث استفاده از پابندهای
الکترونیک است.
محمدی با تاکید بر اینکه با بهره مندی از فناوری های نوین و تکنولوژی روز قادر به ایجاد زندان
مجازی هستیم ،گفت :زندان و حبس چیزی جز محدود کردن فرد نیست بنابراین زندان موضوعیت
نــدارد و آنچیزی که موضوعیت دارد حبس و محدودیت اســت و هم اکنــون که می توانیم این
محدودیت را با استفاده از ابزارهای نوین و به صورت مجازی ایجاد کنیم چرا این کار را انجام ندهیم.
وی ادامه داد :اســتفاده از پابندهای الکترونیک در راستای بهره مندی از سامانه های الکترونیک
است تا برخی از محکومین و زندانیانی که واجد شرایط هستند( زندانیان جرایم سبک و زندانیانی
که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.
تولید انبوه پابندهای الکترونیک توســط شرکت دانش بنیان /در سه ماهه
اخیر نسبت به گذشته بهره مندی از پابند الکترونیک به دو برابر رسیده است
رئیس سازمان زندان ها با اعالم اینکه در حال حاضر ما پابندهای الکترونیک را توسط شرکت دانش
بنیان داخل کشور تولید می کنیم و به تولید انبوه رسیده ایم ،بیان کرد :در سه ماهه اخیر نسبت به
گذشته بهره مندی از پابندهای الکترونیک به دو برابر رسیده است.
محمدی تاکید کرد :با توجه به اینکه به تولید انبوه پابندهای الکترونیک رسیده ایم خوب است که
همکاران قضایی ما از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند تا تمام زندانیانی که واجد شرایط پابند
الکترونیکی هستند تحت این پوشش قرار گیرند.
حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیده ایم
وی در بخــش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه ما در زنــدان ها ،حقوق و امتیاز ویژه ای
برای هیچ کس لحاظ نکرده ایم ،اظهار داشت :حتی در این ارتباط بخشنامه ای در سال گذشته به
همکاران زندان های سراسر کشور ابالغ شد که ما حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارک
ندیدیم و زندانیان باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند.
رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه ما برای زندانیان خاص شرایط و ویژگی های خاصی را مورد
لحاظ قرار نمی دهیم ،تصریح کرد :ما بر زندان ها نظارت داریم و مراجع نظارتی هم بر کار ما نظارت
دارند و می توانند این موضوع را بررسی کنند که آیا آنچه که ما در زندان ها انجام می دهیم فراتر از
موضوع طبقه بندی زندانیان در زندان ها است یا خیر.

رئیس مجلس گفت :توقع مجلس ،مــردم و خانواده های داغدیده در این
سانحه و باقی سوانح از قوه قضائیه این است براساس گزارش مجلس ،دولت
و سازمان بازرسی در زمانی مشخص و قابل قبول مقصرین را شناسایی و
به مجازات برسانند.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی سه شــنبه ۷ ،تیرماه مجلس شورای
اسالمی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران از سانحه ریلی
مسافربری مشهد -یزد ،گفت :از نمایندگان عضو کمیسیون عمران برای
حضور به موقع و به وقت در صحنه حادثه قطــار و تهیه به موقع گزارش
تشــکر می کنم ،در ابتدا مجدد به  ۱۴خانواده عزیز و محترمی که در این
حادثه عزیزان خود را از دست دادند و قریب به  ۸۰نفر از عزیزانی که مجروح
شدند تسلیت می گویم .رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :نکته اول
این است که اعضای کمیسیون عمران به وقت و به موقع در صحنه حادثه
حضور پیدا و گزارش خود را تنظیم کردند ،این گزارش نسبت به گزارشات
قبلی از جهت زمانی و کیفیت کار مناسب تر بود.
بنا به اعــام خانه ملت ،وی بیان کــرد :یکی از نکاتی کــه وزارت راه و
شهرسازی باید به آن توجه کند تجدیدنظر در ساختارهای نظارتی است،
نمایندگان به این موضوع اشــاره کردند ،همچنین به موضوع تضاد منافع
مدیریتی نیز پرداخته شــد ،می خواهم بحث مربوط به قراردادهایی که در
حوزه تعمیر و نگهداری بســته می شود توجه کنیم و براساس نظام فنی و
اجرایی کشور نیست یا اشکاالتی در آن وجود دارد .بازنگری به این موضوع
بسیار ضروری است و باید به آن توجه شود.
قالیباف اظهار داشت :در حوزه راه آهن و کارهای ریلی بحث آموزش نیازمند
استمرار است و نظارت بر اجرای وظایف افراد اهمیت دارد ،اکثر این سوانح
بر اثر خطای انسانی است که یا ضعف آموزش داریم و یا اگر آموزش دیده
اند بر آن نظارت نمی شود و حوادث تلخ اتفاق می افتد.
رئیس مجلس بیان کرد :این کار در حوزه مدیریت کامال تخصصی است و
حتما باید دستورالعمل ها به روز نگهداری شود و به وقت تجدیدنظر کنند،
همچنین مجدد آموزش داده شود .اشکاالت جدی در سیستم وجود دارند،
اگر سوانح قطار را در سال های گذشته نگاه کنیم بخش قابل توجهی از آن در
این است که دستورالعمل های اجرایی کار و مدیریتی در بخش های مختلف
چه در بخش عملیات و چه در بخش نگهداری و چه در بخش سیگنالی یا
بحث فنی یا دستورالعملی اشکاالت بسیاری دارند.
وی ادامه داد :توقع مجلس ،مردم و خانواده های داغدیده در این ســانحه
و باقی ســوانح از قوه قضائیه این است براساس گزارش مجلس ،دولت و
سازمان بازرسی در زمانی مشخص و قابل قبول مقصرین را شناسایی و به
مجازات برسانند .این مسئله مهم است .وظیفه ما این است که پیگیری کنیم
و حق عزیزان است که جبران مالی کنیم ،تسلیت بگوییم ،از جهت عاطفی
نیز آن ها را حمایت کنیم ،همه این موارد بــه جای خود ،از جمله وظایف
انسانی و مسئولیتی ما اســت اما وظیفه اصلی ما این است که قوه قضائیه
در زمان مشخص بگوید متخلفین چه کسانی بودند و چه مجازاتی شدند.
رئیس مجلس با بیان اینکه از دولت نیز توقع داریم ،گفت :ضمن اینکه در
حوزه تخلف و مشکالت مدیریتی الزم است دولت با عناصری که در این
کار تخلف کردند تنبیه مدیریتی و انضباطی انجام دهد ،مردم منتظرند این
مورد را از دولت ببینند .مجدد از همکارانی که در بحث صحبت کردند و از
اعضای کمیسیون عمران تقدیر و تشکر می کنم.
 ۱۸خرداد ماه سال جاری قطار مسافربری مشهد-یزد در طبس از ریل خارج
و باعث کشته شدن  ۲۳و مجروح شدن  ۸۶تن از هموطنان شد.
در پی حادثه خروج قطار مسافربری در محور مشهد -یزد و فوت و مجروح
شــدن تعدادی از هموطنــان ،حجتاالسالموالمســلمین محمدجعفر
منتظری دادستان کل کشــور در پیامی ،دســتور پیگیری این حادثه از
سوی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان جنوبی را صادر کرد.
همچنین ذبیحاهلل خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تسلیت
به خانواده جانباختگان و آرزوی سالمتی برای مصدومین ،طی دستوری
به بازرس کل استان خراسان جنوبی ماموریت داد با حضور در صحنه ،ابعاد
مختلف حادثه را بررسی و نســبت به معرفی متخلفان احتمالی به مراجع
قضایی و اداری اقدامات الزم را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در گیالن:

حضور مسئوالن قضایی در مساجد باعث
کاهش ناهنجاریها میشود

نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان اینکه حضور مسئوالن قضایی در مساجد
و ارتباط چهره به چهره با مردم باعث کاهش ناهنجاریها میشــود گفت:
برقراری میز خدمت راهکار مناسبی برای آشنایی با مشکالت مردم و رفع
موانع حل آن است .حجت االسالم والمسلمین رسول فالحتی در گفتوگو
با میزان ،با اشاره به حضور مستمر مقامات قضایی کشور در مساجد به منظور
رسیدگی به مشکالت قضایی مردم ،گفت :ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن
اقدام خوبی بود البته االن کمی کاسته شده است که امیدواریم روز به روز رشد
کند .نماینده ولی فقیه در گیالن گفت :به نظر میرســد باید حضور مستمر
مقامات کشور در مساجد تقویت شود چرا که مساجد یکی از مکانهایی است
که میتوان به مطالبات مردم پاسخ داد .وی اظهار داشت :حضور مسئوالن
قضایی در مساجد و ارتباط چهره به چهره با مردم باعث کاهش ناهنجاریها
میشود و برقراری میز خدمت راهکار مناسبی برای آشنایی با مشکالت مردم
و رفع موانع حل آن است .در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق دستور
رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مقامات قضایی در مساجد و مالقات بی
واســطه با مردم  ،میز خدمت مسئوالن قضایی در محل نماز جمعه سراسر
کشور برگزار میشود .جمعه هفته گذشته نیز میز خدمت قوه قضاییه در نماز
جمعه شهر تهران در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.

