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معاون راهبردی قوه قضاییه:

تحولقضاییدرسامانههایعمومیموجوداست
مردممیتوانندآنراببینند

معاونراهبردیقوهقضاییهاظهارداشت:سندتحولقضایی
یکی از مهمترین محورهای کاری قوه قضاییه در چند سال
اخیربودهاستتحولرویسامانههایعمومیموجوداست
و مردم میتوانند آن را ببینند.
سید محمد صاحبکار خراسانی سه شنبه شب در برنامه زنده
تلویزیونی درباره وظایف معاونت راهبردی قوه قضاییه در
اجرای سند تحول ،گفت :مهمترین کار قوه قضاییه این
بود که سند را به طور ویژه تدوین کرد و با انتشار عمومی
می خواهد تا همه بدانند قوه قضاییه چه کاری انجام می
دهد و اگر نقطه اصالحی یا انتقادی و مواردی هست آن را
نقد و به قوه قضاییه در اجرای هرچه بهتر آن کمک کنند.
معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت :این معاونت نقش
هماهنگ کننده و هم افزا دارد تا با کمک دادگســتریها
و دادســتان ها بتوانند نقش هم افزایی را در اجرای تحول
انجام دهد.
وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه
آیا بدنه قوه قضاییه به اجرای سند توجیه شده اند یا نه گفت:
دستگاه قضایی بر اساس قوانین و مقررات وظایف معمول
دارد و کار تحول بسیار سخت است چون مسیری که یک
ســازمان دنبال کرده را میخواهیم تغییــر دهیم و باید با
فرهنگسازیهایمختلف،اجماعایجادکنیم.رهبرمعظم
انقالبمطرحکردنددرالیههایمختلفقضاییفهمدقیقی
از سند تحول ایجاد کنیم.
صاحبکار خاطرنشان کرد :در طول چند سال گذشته که این
سند فعال شده زحماتی در این زمینه کشیده شده است اما
باید برای گفتمان سازی سند تحول قضایی در الیههای
جامعه تالش بیشتری انجام دهیم و این حرکت سخت و
سنگین برای تحول در دستگاه قضایی و بدنه آن میسر شود.
حجم باالی پروندهها از دالیل اطاله دادرسی
است
صاحبکار درباره اطاله دادرسی درخصوص چرایی زمان بر
بودن رسیدگی به یک پرونده قضایی ،گفت :تالش ما این
است که پرونده سریعتر رسیدگی شود و طبیعتا مردم حق
دارند که پروندهشــان در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد
اما یکی از اصلی ترین علت اطالهها ،حجم باالی پرونده
هاست .وی با بیان اینکه اتفاقاتی که در سایر بخش ها در
جامعه میافتد به قوه قضاییه ســرریز می شود ،ادامه داد:
 ۱۰میلیون ونیم پرونده داریم که شــش و نیم میلیون در
دادگســتریها و چهار میلیون در شوراهای حل اختالف
رسیدگی می شود.
حدود  ۲۰میلیون پرونده در طول سال در شعب مختلف در
حال گردش است و قاضی روی آنها تصمیم میگیرد و در
شعبه های مختلف از بدوی تا دیوان عالی در حال گردش
است و این باعث میشود حجم سنگینی از کار وارد دستگاه
قضا شود.

وی اضافه کرد :مشکالت و نابسامانیهای جاهای دیگر به
قوهقضاییهسرریزمیشودوحالشمااین ۲۰میلیونپرونده
در شعبه را با تعداد کم قاضی و کارمندان در نظر بگیرید.
سند عادی و غیررسمی به طور ویژه تعیین تکلیف میشود
صاحبکارخاطرنشانکرد:پیشگیریازمهمترینبخشهای
سند تحول است و پیشبینی این است تا نتوانیم پیشگیری
کنیم نمی توانیم به کاهش اطاله دادرســی برسیم چون
پروندههای زیادی وارد دستگاه قضایی می شود.
وی با طرح این سوال که پرونده از کجا شکل می گیرد ادامه
داد :یکی از پروندهها مربوط به دعاوی مردم از خرید و فروش
امالکاست.امالکیکهقولنامهایفروختهمیشودوفردبه
تعهداتخودعملنکردهاستوبهیکمسئلهالینحلتبدیل
شدهکهکسینمیتواندآنراحلکند؛لذایکیازاولویتهای
سندتحولایناستکهسندعادیوغیررسمی بهطورویژه
تعیینتکلیفشود.
وی افزود :مجلس و قوه قضاییه نیز با هم همفکر شــدند
و طرح تنظیم اسناد رسمی را نوشــته که دو بار در شورای
نگهبان گردش کرده است .پیشنهاد ما این است برای اینکه
اینطرحانقالبیبهصورتمرحلهایوچندسالاتفاقبیفتد،
این مسئله را به سامان برسانیم.
وی با بیان اینکه ساالنه  ۵۰۰هزار پرونده انحصار وراثت در
قوه قضاییه رسیدگی میشود ،گفت :یکی از راهکارها برای
کاهش پرونده های انحصار وراثت این است که قانونی در

مجلستصویبشودتابهمحضصدورگواهیفوت،گواهی
انحصار وراثت صادر و به همه ورثه ها ابالغ شود.
صاحب کار با تاکید بر شفافیت در قوه قضاییه  ،تصریح کرد:
باید یک قوه قضاییه شیشهای داشته باشیم تا همه شفاف
ببینند که در داخل دستگاه قضا چه اتفاق میافتد .شفافیت
یکی از اصول اصلی حکمرانی در دستگاه قضایی است که
مدنظرماست.
آرای قضایی با گمنام سازی طرفین پرونده
منتشرمیشود
ویافزود:یکیازمهمترینمواردیکهدرسندتحولقضایی
نوشته شده و آماده انتشار است ،انتشار آرای قضایی همین
 ۲۰میلیون پرونده در گردش اســت .قاضی رای می دهد و
حکمصادرمیکندو درقانونآمدهودرسندتحولهمتاکید
شد که تمام متنی که قاضی می نویسد با گمنام سازی نام
طرفینپروندهمنتشرشود.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد :قاضی باید بداند بعد از
نوشتنحکموامضایآن،رایظرفچنددقیقهبعدازصدور،
گمنامی سازی شده در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.
صاحبکار با اشاره به مزیتهای انتشار آرای قضایی اضافه
کرد :اگر قاضی دقت کمتری داشته باشد از این به بعد بیشتر
دقت کند چون متن او را همه می بینند و ایرادات و اشکاالت
برایهمهقابلرویتاست؛ازطرفیتصورمیکنندقضاتبه

صورتمستدلراینمیدهندواگرشماببینیدکهیکقاضی
چند صفحه اســتدالل می کند تا مشخص شود حق با چه
کسیاست،باانتشاراینآرامردممتوجهمیشوندکهاینآراتا
حد مطالب درسی در دانشگاه ها قابلیت تدریس دارد .درعین
حال ،گمنام سازی آرا کاری نیست که با دست انجام شود و
با استفاده از هوش مصنوعی و سامانههای مجهز به هوش
مصنوعی انجام می شود .معاون قوه قضاییه گفت :احتماال
آرای قضایی تا دو ماه دیگر علنی برای مردم باال می آید.
صاحبکاردربارهسامانهانتشارآرایمتعارضهمگفت:سامانه
براساس داده کاوی خود آرای متعارض را مشخص می کند
و وحدت رویه را هم نشان میدهد .بعد از انتشار سامانه آرای
قضایی ،سامانه آرای متعارض هم در دسترس قرار میگیرد.
صاحبکارسامانهمدیریتپروندهرایکیدیگرازسامانههای
فعال در قوه قضاییه برشمرد و گفت :سابقه همه پرونده ها
و استعالمات در سامانه مدیریت پرونده وجود دارد .یکی از
کارهای قاضی استعالم گرفتن است تا به صورت یقینی به
علم برسدواین کار در این سامانه انجام میشود که این زمان
رسیدگی به پرونده را کاهش میدهد .شناسایی اموال از چند
ماه در چند دقیقه انجام میشــود .وی افزود :پیشتر اگر در
انتهایفرایندرسیدگیحکمبهنفعشماصادرمیشدبایدبه
تک بانکها مراجعه میکردی تا ببینی محکوم علیه در این
بانکها حساب دارد یا نه اما االن از طریق سامانه استعالم،
اطالعات کنار هم قرار داده شــده و بحث شناسایی اموال

افرادی که باید ضبط شود از چند ماه به چند دقیقه تبدیل شد.
معاون قوه قضاییه از جمله ســامانه های فعال موجود در
سند تحول قضایی را سامانه شــهود و سامانه هوشمند
اطالعات مالی عنوان و بیان کرد :این سامانه ها روزبهروز
قابلیت ارتقا و پیگیری دارند و باید بیشتر توسعه یابند لذا
مسیر رو به رشد و این کارها با تالش زیادی در حال دنبال
سامانه است .وی ادامه داد :سامانه انتشار آرای قضایی تا
چند ماه آینده عم ً
ال رونمایی می شود فعال قضات به این
سامانه دسترسی دارند.
صاحبکار با اشاره به سه بازه زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و
بلندمدت اندیشیده شده در سند تحول قضایی گفت :کوتاه
مدت پارسال انجام شد و برنامه های میان مدت هم تا پایان
امسال و برنامه بلند مدت تا دو سال دیگر باید انجام شود.
معاونت راهبردی قــوه قضاییه دربــاره کمبود وکیل و
کارشــناس دادگســتری و توجه معاونــت راهبردی به
این موضوع اظهار داشــت :همه تالش ما این است که
پرونده وارد دستگاه قضا نشود برای این کار طرف باید در
معامالتازفردیمشورتیدقیقبگیردکهدرزمینهحقوقی
توانمندی کامل و مجوز وکالــت دارد .با این رویکرد باید
بتوانیمحوزهخدماتحقوقیراتوسعهدهیمکهخوشبختانه
قانون خوبی در چند ماه اخیر در مجلس شورای اسالمی
به تصویب رسید.
وی با بیــان اینکه این قانون مــورد موافقت ما هم بود و
در ســند تحول هم از این طرح حمایت شده است ،افزود:
اجرای این قانون باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات
حقوقیمیشودخدماتحقوقیتوسعهمییابدوجنبههای
جدیدی از خدمات حقوقی در بحث وکالت ،کارشناسان
رسمی دادگستری و کارشناسان اسناد رسمی پیش بینی
شده و ما هم در قوه قضاییه پیگیری میکنیم که این قانون
به نحو احسن اجرا شود.
صاحبکار خاطرنشــان کرد :افرادی کــه عالقه مند به
فعالیت در حوزه وکالت ،کارشناســی رسمی قوه یا دفاتر
اسناد رسمی هســتند و صالحیت کامل را هم دارند این
کار را انجام میدهند تا چند ســال آینده در بحث خدمات
حقوقی اتفاق بسیار خوبی در حوزه بهداشت حقوقی می
رسیم .کارشناسان رسمی براساس میزان دقت و سرعت
در نظرات کارشناســی رتبه بندی می شوند .وی درباره
انتظار رهبری نســبت به جلوگیری از صــدور آرای غیر
مستند ،گفت :از مهمترین موارد جلوگیری از صدور آرای
غیرمستند ،استعالمات هست که قاضی انجام می دهد تا به
علم برسد و مهمترین افراد در این زمینه کارشناسان رسمی
دادگستری هستند .مرکز کارشناس رسمی دادگستری در
قوه قضاییه وجود دارد و بر اســاس اصل شفافیت تالش
میشود این کارشناسان بر اساس میزان دقت و سرعت در
نظراتشان ،رتبه بندی شوند و موارد به بهترین کارشناس
ارجاع می شود تا بهتر ،سریعتر و دقیقتر کار کارشناسی
انجام دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

 100میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه کردیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در گفتگوی ویژه خبری از
الکترونیکی شدن  ۸۰درصد از دفاتر خانه های اسناد رسمی خبر داد.
خبرگزاری میزان_ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع عملکرد
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در ســال کذشته ،اظهار داشت:
ســازمان ثبت با توجه به برنامه های ابالغی و آن چیزی که در سند
تحول پیش بینی شده اولین و مهمترین راهبردی را که در حال اجرا
دارد بحث الکترونیکی کردن ،هوشــمند سازی و کاهش مراجعات
مردمی به واحدهای ثبتی است تا بتوانیم خدمات را به نحو احسن به
مردم ارائه کنیم و برآینــد این راهبردها و برنامه های کالن کاهش
هزینه ها ،اتالف وقت و جلب رضایت مردم است.
وی ادامه داد :الکترونیکی شدن خدمات ثبتی از چند سال قبل شروع
شده و ما در مرحله نهایی شدن هستیم ،پرونده های واحدهای ثبتی ما
الکترونیکی شده به نحوی که گردش پرونده را در خیلی از واحدهای
ثبتی به عنوان تخلف اعالم کردیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خاطر نشان کرد :امیدواریم
که با الکترونیکی شــدن پرونده های ثبتی و هم پرونده هایی که در
واحدهای دفترخانه های اســناد رســمی داریم ،سیستم ثبتی ما به
صورت یکپارچه الکترونیکی شود که قطعا با این اتفاق سرعت خدمات
رسانی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد.
 ۸۰درصد دفاتر خانه های اسناد رسمی الکترونیکی
شده است
بابایی اعالم کرد :حسب اعالم واحد فناوری ما  ۹۰درصد از پرونده
های ثبتی الکترونیکی شــده و  ۸۰درصد از دفاتری که در دفترخانه
های اسناد رسمی وجود دارد الکترونیکی شده است و امیدواریم که
تا پایان سال الکترونیکی شــدن به طور کامل در واحدهای ثبتی و
دفترخانه های ما نهایی شود.
 ۹۸میلیون و  ۹۰۹هزار و  ۷۰۱خدمت ثبتی در سال
گذشته
وی با اشــاره به تنوع خدمات ثبتی این سازمان اعم از ثبت شرکت
ها ،ثبت اختراعات ،عالیم تجاری و ثبت امالک واسناد بیان داشت:
ما سال گذشته  ۹۸میلیون و  ۹۰۹هزار و  ۷۰۱خدمات ثبتی داشتیم
که بر اساس نوع خدمت ثبتی ،میزان زمانی که ما برای ارائه خدمت
تعریف کردیم متفاوت است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تصریح کرد :بعضی اوقات
ممکن است که یک استعالم الکترونیکی در یک روز انجام شود ،در
مورد ثبت شرکت ها هم اگر تشریفات دیگری نیاز نباشد در سه روز
ثبت شرکت انجام خواهد شد ،بعضی اوقات شرکت های ما بازرگانی
است و نیازمند کارت بازرگانی و سایر اقدامات است که ممکن است
 ۴۰روز طول بکشد.
بابایی ادامه داد :در بحث اســناد نیز تبدیل سند دفترچه ای به تک
برگ ممکن اســت حداقل دو هفته طول بکشد اما سند تک برگ به
تک برگ ممکن اســت در ظرف یک ساعت انجام شود لذا اینکه ما
یک محدوده زمانی خاصی را برای تمام خدمات ثبتی تعریف کنیم
امکان پذیر نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد :از آنجا که ثبت به نوعی به دارنده سند مشروعیت

تا به امروز  ۱۸هزار هکتار سند برای سواحل صادر
شده است
بابایی ادامه داد :با انجام عقب نشینی  ۶۰متری از حریم دریا ،ما تا به
امروز  ۱۸هزار هکتار سند برای سواحل صادر کردیم همچنین رودخانه
های مهم کشور از جمله زاینده رود ،کارون ،کرخه ،دز و مارون امروز
دارای سند حد نگاری هستند.
وی تاکید کرد :به عنوان یک سیاست و راهبرد کالن ،هویت دار کردن
تمام عرصه ها را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور در ادامه این گفت و گو
اعالم کرد :در سال  ،۱۴۰۰دو میلیون و  ۸۶۷هزار و  ۸۵۶فقره استعالم
الکترونیک داشتیم که تعداد پاسخ هایی که در کمتر از یک روز دادیم
دو میلیون و  ۸۱۱هزار و  ۴۸۰مورد بوده یعنی از این تعداد فقط ۵۰۰
هزار باالی دو روز بوده است.

می دهد نیاز اســت که کارها کارشناسی شده و استعالمات مختلف
انجام شود .رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان اینکه
یکی از برنامه های ما در دوران تحول و خروج از دوران سنتی داریم
بحث الکترونیکی شدن اسناد است ،گفت :ما به سمتی حرکت کردیم
که اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگ تبدیل شد با این وجود امکان
جعل در این اسناد وجود دارد لذا لزومی ندارد که سند در اختیار مالک
آن قرار گیرد.
بابایی افزود :وقتی که ســندی برای مالک صادر می شود در سامانه
های مختلف از جمله در ثنای شــخص بارگزاری می شــود و اگر
شخصی بخواهد معامله یا تســهیالتی را دریافت و یا به شهرداری
مراجعه کند تمام سامانه های ما در ثبت اسناد و امالک به دستگاه ها،
وزارتخانه ها و بانک ها متصل هستند.
وی تصریح کرد :به عنوان مثال اگر شخصی برای دریافت تسهیالت
به بانک مراجعه کند زمانی که مشــخصات و کد ملی خود را اعالم
کند ،ســند او قابل روئیــت خواهد بود و این موضــوع در مورد هر
دســتگاه دیگری که بخواهد در قبال ارائه سند به فرد خدمت دهد
صادق است.
در آینده نزدیک تمام اسناد را الکترونیکی خواهیم
کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان اینکه در آینده نزدیک
تمام اسناد را به صورت الکترونیکی خواهیم کرد ،تاکید داشت :یکی
از اهداف عمده ای که با صدور اسناد الکترونیک به دنبال آن هستیم
این است که امکان جعل و استفاده از سند مجهول ،کالهبرداری و
فروش مال غیر منتفی خواهد شد.
بابایی افزود :خیلی از پرونده هایی که در دادگستری مطرح می شود
مربوط به بحث جعل در اسناد ،استفاده از اسناد مجهول یا فروش مال
غیر است که امیدواریم با الکترونیکی شدن اسناد خیلی از این موارد

و ورودی های پرونده ها به دادگستری کمتر شود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه بر اساس قانون
برنامه ششم توسعه در حوزه عرصه های ملی و منابع طبیعی ،ما باید
برای  ۱۱۰میلیون هکتار عرصه های ملی سند حدنگاری صادر می
کردیم ،گفت :وسعت کل کشور  ۱۶۴میلیون هکتار است که ۱۳۷
میلیون هکتار مربوط به عرصه های ملی است.
 ۹۵درصد از عرصه های ملی دارای اسناد حدنگاری
هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ادامه داد :با همت همکاران
ثبتی و کمک دستگاه های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی،
منابع طبیعی و امور اراضی ما فراتر از برنامه ششــم توسعه حرکت
کردیــم و هم اکنون  ۱۳۰میلیــون هکتار از عرصــه های ملی ما
دارای اسناد حدنگاری هســتند یعنی  ۹۵درصد از عرصه های ملی
که امیدواریم تا ســه ماه آینده کلیه عرصه های ملی ما دارای سند
حدنگاری شوند.
بابایی تصریح کرد :به این ترتیب مــا  ۲۰میلیون هکتار بیش از آن
چیزی که در برنامه ششــم توسعه برای ما تعریف شده برای عرصه
های ملی سند حدنگاری صادر کردیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت و صدور سند قطعا مانع
از ساحل خواری ،جنگل خواری و کوه خواری خواهد شد ،گفت :امروز
محضر مقام معظم رهبری بودیم و ایشان  ۷راهبرد کالن را برای قوه
قضائیه تعریف کردند که در راهبرد پنجم بر هویت دار کردن عرصه
ها اشاره داشتند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره به اینکه ما در سازمان
به دنبال آن هستیم که هیچ زمین و عرصه ای بدون هویت نباشد بیان
داشت :به دنبال این هستیم که با تثبیت مالکیت و صدور اسناد مانع
از قضایایی چون بحث ساحل خواری شویم.

آزمون سردفتری در آذر ماه برگزار خواهد شد
بابایی در خصوص آزمون سردفتری نیز بیان داشت :در آذرماه آزمون
سردفتری را خواهیم داشت و با رعایت ماده  ۳قانون تسهیل کسب و
کار این آزمون برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بحث صالحیت علمی و عملی برای ما حائز اهمیت
است گفت :آزمون یک مرحله از فرآیند جذب شدن است لذا ما باید
صالحیت علمی و عملــی را هم احراز کنیم و افراد دارای صالحیت
را جذب کنیم و توجه ای هم به پراکندگی دفاتر اسناد رسمی داشته
باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در خصوص اسناد غیر رسمی
نیز گفت :یکی از محورهایی که مــا در دوران تحول و تعالی داریم،
توسعه سند رسمی است و باید کاری کنیم که معامالت و قراردادها
در قالب اسناد رسمی تنظیم شود.
بابایی افزود :طرح الزام به تنظیم اســناد رسمی اموال غیر منقول در
مجلس مطرح شد اما شورای نگهبان ایراداتی گرفته است ،ما انتظار
داریم که همه در نظام هم صدا شوند و باید به جایی برسیم که اسناد
عادی را از رسمیت بیندازیم و به سمت تنظیم اسناد رسمی برویم.
وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک  ۸هزار و  ۵۰۰دفترخانه اســناد
رسمی داریم اعالم کرد :طرحی را دنبال می کنیم که مشاورین امالک
و مشاورین خودرو به وظیفه خود در قانون تجارت عمل کنند و نقش
تسهیل گری داشته باشند ،متولی تنظیم سند مشخص است ،ماحتی
باید اسناد تعهدی را به دفتر خانه ها محول کنیم ،سر دفتر ما در دفتر
خانه یک شخص امین است که آزمون داده و صالحیت علمی و عملی
او بررسی شده و به راحتی می تواند یک سندی را تنظیم کند که کمتر
مورد تزلزل قرار بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشور تاکید کرد :اگر بتوانیم به
این سمت حرکت کنیم که اسناد عادی را از رسمیت بیندازیم و اسناد
رسمی را توسعه دهیم قطعا خیلی از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری و
ورودی های ما به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.
بابایی اظهار داشــت :طرح الزام به تنظیم اســناد رسمی اموال غیر
منقول پس از ایرادات شورای نگهبان مجددا در کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسالمی مطرح اســت و با رایزنی هایی که خواهیم
داشــت درصدد هستیم ایرادات مطرح از ســوی شورای نگهبان را
برطرف کنیم.

پنجشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

 9تیر1401
شماره 5349

حقوقی و قضایی
خبر
پورخاقان:

دفاتر قضایی الکترونیک سازمان
قضایی نیروهای مسلح در  ۵استان
کشور افتتاح شد

رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح از آغاز بــه کار دفاتر قضایی
الکترونیک در  ۵استان کشور خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین احمدرضا پورخاقان در گفتوگو با میزان بیان
کرد :یکــی از تاکیدات مقام معظم رهبری که در ســند تحول نیز آمده،
دسترسی آسان به دادرسی و نظام قضایی کشور است.
وی افزود :یکی از راهکارهای دسترســی آســان به نظام قضایی کشور
استفاده از سیستمهای الکترونیک و دفاتر قضایی الکترونیک است که به
منظور دسترسی آسان مردم و پل ارتباطی مستقیم برای دریافت تقاضای
دادخواهان بدون حضورآنها و بدون صرف وقت در سطح جامعه است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مســلح با بیان اینکه از مدتها قبل به
دنبال اتصال دفاتر قضایی الکترونیک به سازمان قضایی نیروهای مسلح
بودیم ،تصریح کرد :در این رابطه مشکالتی در پیش بود که با بررسی دقیق
کارشناســان و نخبگان و همچنین با تشکیل جلسات متعدد با مسئوالن
مرتبط با موضوع ،موانع موجود در این زمینه برطرف شد.
وی با بیان اینکه راه اندازی و آغاز به کار دفاتر خدمات الکترونیک سازمان
قضایی نیروهای مسلح به صورت آزمایشی در استانهای اصفهان ،فارس،
همدان ،قم و خراســان جنوبی آغاز به کار کرده است ،گفت :همکارانم با
استفادهاز این بستر موارد و درخواســتهای دریافتی مردم را به صورت
آنالین و برخط ،رصد خواهند کرد تا مشکالت و دغدغههای هموطنان
برطرف شود.
حجت االسالم و المسلمین پورخاقان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید
بهشتی (ره) بیان کرد :یکی از آرزوها و برنامههای شهید بهشتی ،دسترسی
آسان مردم به قضا و دادرســی بود که امروز با انجام این اقدام هوشمند،
درخواست ایشان در سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرایی شده است.

فعالیت ۲هزارو ۳۲۵مددجویزندانهای
استانمازندران درکالسهایمهارت
آموزیوتوانمندسازی

رئیس کل دادگستری مازندران گفت :در طی یک سال اخیر حدود  ۲هزار
 ۳۲۵نفراز زندانیان جهت مهارت آموزی و توانمد سازی معرفی و در حال
فعالیت هستند.
حجت االسالم والمسلمین محمدصادق اکبری در گفتوگو با میزان ،با
اشاره به تعداد زندانیان شــاغل در زندانهای استان مازندران بیان کرد:
از تیرماه ســال  ۱۴۰۰تاکنون حدود  ۳هزار  ۸۲۳نفــر از محکومان در
زندانهای استان مازندران مشغول ب هکار شدهاند.
وی افزود :در طی یک سال اخیر حدود  ۲هزار  ۳۲۵نفراز زندانیان جهت
مهارت آموزی و توانمد سازی معرفی و در حال فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشــاره به تعداد عفو شدگان از
قصاص نفس از تیر ماه سال  ۱۴۰۰تا کنون گفت :با اقدامات صلح و سازش
صورت گرفته حدود  ۶۵نفر از محکومان به قصاص بخشیده شدهاند.
حجت االسالم والمسلمین اکبری با اشاره به میزان مجازاتهای جایگزین
ت جایگزین
حبس در محاکم این استان بیان کرد ۸ :هزار  ۶۰۷مورد مجازا 
حبس در طول یک سال اخیر در این استان به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه تعداد اعمال مجازات جایگزین حبس که الزام به خدمات
عمومی رایگان شدند ۱۱۷ ،مورد بوده است ،افزود :از سال  ۱۴۰۰تاکنون
 ۵۴۹نفر از محکومان با استفاده از پابند الکترونیک آزاد شدهاند.
رئیس کل دادگستری اســتان مازندران با اشــاره به اینکه میزان صلح
ســازش در پروندهها در طول یک سال اخیر حدود  ۳۲درصد بوده است،
گفت :از  ۱۲۸هزار  ۵۱۰پرونده ،تعداد  ۴۱هزار  ۱۳۱پرونده منجر به صلح
و سازش شده است.
حجت االسالم والمســلمین اکبری تاکید کرد :رســیدگی به  ۲پرونده
کثیرالشاکی با  ۲۰۱شاکی که منجر به صدور رای شده است.
  

یک هزارو  ۳۸۷مجازات جایگزین
حبس در یک سال گذشته در محاکم
استان ایالم صادر شد

رئیس کل دادگستری استان ایالم گفت :از تیر  ۱۴۰۰تا خرداد  ۱۴۰۱تعداد
محكوميت مجازات های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و
عام المنفعه در استان ایالم یکهزارو  ۳۸۷مورد است.
عمران علیمحمــدی ،درباره مجازات های جایگزین حبس با محوریت
خدمات اجتماعی و عام المنفعه در اســتان ایالم ،اظهار کرد :از تیر ۱۴۰۰
تا خرداد  ۱۴۰۱تعداد محكوميت مجازات جايگزين حبس(جزای نقدی)
یکهزار و  ۲۴۳مــورد ،تعداد محكوميت مجازات جايگزين حبس (دوره
مراقبت)  ۶مورد ،تعداد مجازات جايگزين حبس(جزای نقدی روزانه ) ۷۱
مورد ،تعداد مجــازات جايگزين حبس ( الزام به خدمات عمومی رايگان)
 ۵۶مورد و تعداد مجازات جايگزين حبس ( تحت نظارت ســامانه های
الكترونيكی)  ۱۱مورد است که در مجموع مجازات های جایگزین حبس
با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه در استان ایالم تعداد یکهزار
و  ۳۸۷مورد است.
وی با اشاره به اینکه در راستای دستور لزوم تعیین تکلیف احکام قصاص،
مسئوالن قضایی استان ها اقداماتی انجام داده اند،افزود :جلسات متعدد
با هیئت های صلح در استان تشکیل می شود که یک نفر از صلح یاران به
عنوان ســرگروه تعیین شده تا برای سازش در مورد پرونده های مستلزم
قصاص نفس تالش کند و هر اقدام در این زمینه گزارش میشود.
رئیس دادگســتری استان ایالم درباره اســتفاده حداکثری از پابندهای
الکترونیکی برای متهمان و محکومان ،بیان کرد :درخواست زندانیان به
جهت استفاده از پابند الکترونیک بالفاصله در شورای طبقه بندی زندان
مطرح و در صورت داشتن شرایط قانونی ،تصمیم گیری نهایی به مرجع
قضایی ارسال می شود .علی محمدی درادامه گفت :در حال حاضر تعداد
 ۶۲نفر تحت نظارت مرکز مراقبت ایالم بوده و  ۷۸عدد پابند در انبار مرکز
موجود است که به محض معرفی زندانی اقدامات الزم جهت اجرای آراء
انجام می پذیرد .وی اظهار کرد :در سال  ۱۴۰۰تعداد  ۸۸۹بازدید از زندان
های تابعه استان توسط مراجع قضایی انجام شده است .همچنین قاضی
ناظر زندان نیز در زندان مرکزی ایالم اســتقرار یافته و به تناوب از سایر
زندانهای شهرستان ایالم بازدید می کند.
علــی محمــدی گفت :میــزان حضــور در مســاجد  ۱۲جلســه و در
اجتماعــات مردمــی و مالقــات مردمــی  ۱۲۰جلســه بوده اســت.
رئیس دادگستری استان ایالم با اشاره به ایجاد بستر مناسب جهت مهارت
آموزی و توانمندسازی زندانیان بیان کرد :در حال حاضر تعداد  ۱۹۰نفر از
زندانیان استان ایالم به جهت کسب مهارت در کالس هایی که به همین
منظور و با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان ایالم  ،اداره کل صمت
و جهاد کشاورزی تشکیل میشود حضور می یابند.

