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هشدار دادستان کل کشور:

مناطقآزاد دریچهای بزرگ برای ورودکاالی قاچاق شدهاند

پنجشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

دادس�تان کل کشور بر ضرورت اصالح قوانین ،س�اختار و تقویت عملکردها در
حوزه قاچاق کاال و ارز و آمادگی دادس�تانی کل و دادستانهای عمومی و انقالب
سراسر کشور به منظور کمک به بهبود فرآیند مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأکیدکرد.

قضـایی

حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص
قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه در خصوص موضوع قاچاق کاال و ارز حرف برای گفتن زیاد
است اما در عین حال در کنار تمام حرفها باید به جد وارد میدان عمل شد ،اظهارکرد :قاچاق
کاال و ارز ابعاد گس��تردهای دارد و تمام قوا باید با ش��ناخت دقیق از این ابعاد و با همت و اراده
نسبت به کاهش این درد بزرگ اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور ،وی با تأکید بر اینکه تحقیق و تفحص در مقوله
قاچاق کاال و ارز باید کام ً
ال مستند و بدون رنگ و بوی سیاسی انجام شود ،یکی از آسیبهای
ج��دی این حوزه را عدم عزم جدی در مبارزه با پدیده قاچاق کاال در همه الیهها عنوان کرد و
افزود :تا زمانی که افرادی باشند که از طریق قاچاق کاال و در مسیر مقابله با آن منافعی به آنها
می رسد نباید انتظار موفقیت در مبارزه داشت و بر این اساس باید درتحقیق و تفحص موفق
از این پدیده ،ابتدا تابلو و تصویری شفاف از تمام ابعاد آن ترسیم شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد :یکی از مهمترین مشکالت در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز
به برخی قوانین بر میگردد که کارآمد نیست و باید اصالح شود.

روی خط خبر

ضرورت انسجام ستاد مبارزه با قاچاق کاال
وی اهتمام و عملکرد جدی و منس��جم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را خواستار شد و گفت:
اعضای این ستاد و نمایندگان سازمانها و قوای مختلف در این ستاد باید پا به رکاب باشند و
با عزم و اراده بیشتری وارد میدان شوند.
منتظری وجود متولیان مختلف در مبارزه با قاچاق کاال و ارز را یکی از موانع موفقیت در مبارزه با
این پدیده دانست و اظهارکرد :بخش عمده رسیدگی به موضوع قاچاق کاال در سازمان تعزیرات
است ،بخشی از آن به قوهقضاییه مربوط است و در بخش اجرایی نیز سازمان بنادر و کشتیرانی،
گمرک و مناطق آزاد عهدهدار وظایفی هستند که این چندگانگی مشکل زا و آسیب زاست.
دادستان کل کشور یکی دیگر از اشکاالت جدی در روند مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز را نبود
تعریف جامع و مانع از قاچاق سازمان یافته توصیف کرد و گفت :نبود تعریف جامع و شفاف از

قاچاق سازمان یافته قضات را گرفتار کرده است.
وی تصریح کرد :به دادس��تانهای مراکز در استانهایی که بیشتربا پدیده قاچاق کاال مواجه
هستند تأکید شده است که حتما بازپرسهای مسلط و آگاه به این بحث را به کار بگیرند.
دادس��تان کل کشور یکی از بسترهای گسترش قاچاق کاال را مناطق آزاد اعالم کرد و افزود:
متأس��فانه مناطق آزاد بلیهای برای قاچاق ش��ده و در کش��ور ما به جای آنکه به محلی برای

صادرات تبدیل شود ،دریچه ای بزرگ و گشاد برای ورود کاالی قاچاق شده است.
وی با اش��اره به اینکه برخی نمایندگان به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد در کش��ور هستند
خواستار جلوگیری از این اقدام شد.
منتظری بر آمادگی دادس��تانی کل و دادستانهای عمومی و انقالب سراسر کشور به منظور
کمک به بهبود فرآیند مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأکیدکرد.

ایجاد اردوگاههای ویژه برای محکومان مواد مخدر

اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ثبتنام میکنند.
وی ادام��ه داد :راهب��ری و ایجاد هماهنگی مل��ی در افزایش رویکرد پیش��گیری در هیاتهای
مذهبی ،تعامل دستگاههای اجرایی در اجرای موثر ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری و تقویت
ظرفیتهای مردمی در رونق تولید داخلی ،از مهمترین طرحهای معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوهقضاییه است.

معاون اجتماعی و پیش�گیری از وقوع جرم قوهقضاییه از ایجاد اردوگاه ویژه برای
محکومان موادمخدر خبر داد و گفت :محکومان موادمخدر به اردوگاههای سخت و
پشیمان کننده اعزام میشوند.

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوهقضاییه به طرح دیدهبانان پیش��گیری به عنوان
مهمترین طرحهای این قوه در بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اشاره کرد و افزود :در این طرح
افراد با مراجعه به س��امانه جامع اطالعات مردمی (سجام) برای مشارکت در کاهش آسیبهای

ثبت نام  27هزار دیدهبان پیشگیری در کشور
در ادامه س��ید علی اصغر رفاهی ،مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه نیز گفت :تاکنون  27هزار دیدهبان پیشگیری در
نقاط مختلف کشور در سامانه سجام ثبتنام و فعالیت خود را آغاز کردند.
وی با اش��اره به اینکه تاکن��ون یکهزار و  100گزارش از دیدهبانان پیش��گیری ثبت و ضبط و به
مسئوالن باالدستی ارائه شده است ،اظهارکرد :جرایم علیه منابع طبیعی ،محیط زیست و حوادث
کارگری از سه موضوع اصلی طرح سجام است.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه اطالعات هویت��ی افراد در س��امانه س��جام محرمانه باق��ی میماند،
گف��ت :از آنجایی که س��االنه ح��دود  850نف��ر در اثر حوادث کار فوت میش��وند ،پیش��گیری
و پیگی��ری از مش��کالت ایمن��ی کار در واحده��ای تولی��دی و صنعی��ت بویژه مع��دن مهم و
ضروری است.

حجت االسالم والمسلمین احمدی میانجی:

بدهی دولت به شورای حل اختالف پرداخت نشده است
رییس مرکز امور ش�وراهای حل اختالف کش�ور با اشاره به
س�همیه  ۲۰درصدی اس�تخدامی قوهقضاییه از شوراهای
ح�ل اختالف ،اضافه کرد :در آزمون س�ال  ۹۶معاونت منابع
انس�انی قوهقضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست
اقدام است.

حجت السالم و المسلمین احمدی میانجی در همایش بررسی عملکرد
ساالنه ش��وراهای حل اختالف کشور با اشاره به قانون حداقل حقوق
کارمندان ش��وراهای حل اختالف در س��ال  ۹۶اظهارکرد :طلبی که
ش��وراهای حل اختالف طبق قانون از دولت داشتند متأسفانه وصول
نشد و شرایط الزم برای وعده قانونی حداقل حقوق فراهم نشد.
وی با اشاره به مساعدت دولت در مورد بودجه سال  ۹۷شوراهای حل
اختالف کش��ور ،افزود :برنامهریزیهای سال جاری برمبنای ردیف
اصلی بنا گذاشته شده که پرداخت حداقل حقوق در سال  ۹۷مراعات

شده است و با توجه به عملکرد نیروها پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی مرکز امور ش��وراهای حل اختالف کش��ور،
این مقام قضایی در ادامه با اش��اره به سهمیه  ۲۰درصدی استخدامی
قوهقضاییه از ش��وراهای حل اختالف ،اضافه کرد :در آزمون سال ۹۶
معاونت منابع انسانی قوهقضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست
اقدام است .اما برای آینده برای حل مشکل سابقه کارکنان و اعضای
شورای حل اختالف یکی از سه راه پیشنهاد میشود .وی گفت :اولین
پیشنهاد ما ارائه یک ماده قانونی در قانون شوراهای حل اختالف است
که پرسنل شورا با ش��رایطی رسمی مانند سازمان تبلیغات اسالمی یا
نهضت سواد آموزی ،اعالم شوند.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختالف کشور در دومین پیشنهاد خود
مطرح کرد که در قانون مطرح شود که قوهقضاییه نیروهای اداری خود
را از شوراهای حل اختالف جذب کند که نیروهایی آماده ،آموزش دیده
و مستعد برای کار هستند .احمدی میانجی در ادامه بیان کرد :اگر این
دو پیش��نهاد امکانش وجود نداشته باشد سومین پیشنهاد ما این است

که حداقل  ۵۰درصد نیروهای اداری دادگس��تریها از شوراهای حل
اختالف جذب شوند.
معاون رییس قوهقضاییه افزود :پیش��نهاد نخس��ت ما این اس��ت که
 ۵۰درصد اس��تخدام اداری دادگس��تریها از کارکنان شوراهای حل
اختالف باش��ند و انتظار داریم که در آزمون اس��تخدامی سال  ۹۶در
رابطه با شوراهای حل اختالف  ۱۲۰۰نفر در این آزمون جذب شوند.
احمدی میانجی افزود :در قانون شوراهای حل اختالف حداقل اصالحات
انجام شده و کمترین میزان تعدیل را داشته و کل صالحیتهای رایی
شوراهای حل اختالف دراین قانون باقی مانده است.
وی در ادامه به پرداختیهای کارکنان ش��وراها نیز اشاره کرد و گفت:
در پرداختیها به گونهای عمل میکنیم که برای کارکنان قابل قبول
باش��د ،خروجی کار در ش��وراهای حل اختالف باید بازدهی مناسب
داشته باش��د و پرداختها به س��اعت کار منوط میشود و به گونهای
برنامه ریزی شده اس��ت که افرادی که ساعات بیشتری کار میکنند
دریافتی بیشتری دارند.

وی همچنین گفت :اختالفاتی در خصوص  ۸۸ساعت و  ۱۲۰ساعت
کاری وجود دارد که معتقدم کس��ی که تم��ام هفته را کار میکند باید
این دو روز تعطیل هم برایش محاس��به ش��ود و  ۱۲۰س��اعت کاری
لحاظ گردد.
بیمههای کارکنان ش��وراهای حل اختالف از دیگر موارد مطرح شده
در این نشست بود که رییس مرکز امور شوراهای حل اختالف کشور
دراینب��اره اظهارکرد :بیمه حدود  ۱۱هزار نفر از کارکنان ش��وراهای
حل اختالف پرداخت میش��ود و همچنین  ۱۱۰۰نفر نیز به لیس��ت
بیمه ش��دگان اضافه میش��ود که امیدواریم بیمه  ۹۰۰نفر مابقی در
آینده انجام شود.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختالف کشور با بیان اینکه شوراهای
حل اختالف نقش مهمی در صلح و س��ازش پروندهها دارند از آزادی
 ۴۳۰زندانی با همت یک خیر گنبدی خبرداد و گفت :این فرد با هزینه
ش��خصی خود در سال گذشته زمینه آزادی این تعداد زندانی را فراهم
کرده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور :

قوانین حمایتی در خصوص مالکیت معنوی به تصویب رسیده است
رییس س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور ،توجه به اصالح و
به روز رس�انی قوانین و همچنین تصوی�ب قوانین حمایتی در
خصوص مالکیت معنوی را از جمله اقدامات س�ازمان ثبت در
این خصوص اعالم کرد.

در آخرین روز از س��فر فرانس��یس گری ،رییس سازمان جهانی مالکیت
معنوی به تهران ،یادداش��ت تفاهم همکاری میان س��ازمان ثبت اسناد
و امالک کش��ور به عنوان مرجع ملی مالکیت معنوی ،دانشگاه تهران و
سازمان جهانی مالکیت معنوی به امضا رسید.
به گزارش روابطعمومی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،این یادداشت
تفاهم با توجه به افزایش اهمیت مالکیت معنوی در سراسر جهان در توسعه
اقتصاد ،فناوری ،جامعه و فرهنگ و با هدف کمک به توسعه منابع انسانی
در زمینه مالکیت فکری در س��طح تحصیالت تکمیلی طی مراسمی در
این دانشگاه به امضا رسید.
توسعه منابع انسانی در حوزه مالکیت معنوی ،ارائه آموزشهای پیشرفته
و ارتقاء مطالعات پژوهشی تحصیالت تکمیلی در حوزه مالکیت فکری
و فنآوری های جدید از جمله خدماتی اس��ت که از سوی سازمان جهانی
مالکیت معنوی (وایپو) در قالب این یادداش��ت هم��کاری و در تعامل با
سازمان ثبت و دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.
در این مراسم احمد تویسرکانی ،رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
گفت :دانش و فنآوری به طور اعم و ابداعات و نوآوریها به معنای اخص،
موتور توسعه اقتصادی محسوب میشوند و توسعه اقتصادی نیز به خلق
دانش و فنآوری کمک میکند.
وی اف��زود :افزایش ابداعات در هر جامعه میتواند دسترس��ی افراد را به
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نقش برجسته قوهقضاییه
در تحقق اقتصادمقاومتی

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه خبر داد

محمدباق��ر الفت در همای��ش منطقهای هدایت ،راهبری و س��اماندهی دیدهبانان پیش��گیری
استانهای مازندران ،گیالن و گلستان در ساری بازگشت به قاچاق محکومان موادمخدر را ناشی
از پشیمان نشدن آنان دانس��ت و افزود :همه محکومان موادمخدر باید با گرفتن احکام سخت و
بازدارنده ،پشیمانی را به خود ببینند و این موارد در جامعه نهادینه شود.
به گزارش ایرنا ،وی مهمترین س�لاح قاچاقچیان موادمخدر را منابع مالی آن دانست و ادامهداد:
موادمخدر جزو  2جرم نخست از جرمهای صورت گرفته در کشور است.
معاون رییس قوهقضاییه همچنین از کاهش آس��یبهای اجتماعی در  2س��ال گذشته خبر داد و
گفت :این امر نش��ان میدهد که سمت و سوی برنامههای پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با
همکاری وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط از جمله بهزیستی ،نیرویانتظامی و معاونت اجتماعی
وزارت کشور درست مدیریت شده است.
وی با تأکید بر اینکه گزارشها و بررس��یها از آسیبهای اجتماعی نشان میدهد که وضعیت از
حالت بحرانی و حاد خارج شده و به مرحله تعادل رسیده است ،گفت :کنترل و مراقبت از آسیبهای
اجتماعی همواره مورد توجه قوهقضاییه است.
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امکانات موجود در جامعه تسهیل کرده و زمینه را برای تولید دانش جدید
و اختراعات تکمیلی فراهم کند.
معاون رییس قوهقضاییه اظهارکرد :ب��ا توجه به اهمیت حقوق مالکیت
معنوی در توسعه اقتصادی کشور و توجه به این مهم در اسناد باالدستی
از جمله س��ند چشمانداز  20ساله جمهوری اس�لامی ایران ،نقشه جامع
علمی کشور و قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور و سیاستهای کلی
اقتصادمقاومتی ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری با تأکید بر اقتصاد
متکی بر دانش و فنآوری ،عدالت و توجه به منابع انسانی در سازماندهی
نظام علمی و نوآوری کش��ور ،سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور طی
سالهای اخیر سعی نموده است از تمامی ظرفیتهای داخلی و بینالمللی
خود به منظور نیل به نظام موثر و کارآمد متناس��ب با ش��رایط توسعه ای
کشور استفاده نماید.
تویس��رکانی ادامه داد :در این رابطه با توجه به ضرورت اصالح و به روز
رسانی قوانین و مقررات ملی منطبق با استانداردهای تریپس ،عمال نظام
ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی که قریب  90سال در کشورمان پیشینه
وضع مقررات ثبت و حمایت وجود دارد با تصویب قانون ثبت اختراعات،
طرح های صنعتی و عالئم تجاری در سال  ،1386قانون ثبت نشانه های
جغرافیایی مصوب سال  ،1383قانون تجارت الکترونیک مصوب سال
 1382و قان��ون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب  1379تکمیل
شده اس��ت .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران به اکثر معاهدات مهم و
موثر بینالمللی در حوزه مالکیت صنعتی عالوه بر کنوانسیون پاریس و
کنوانسیون موسس وایپو از جمله موافقت نامه و پروتکل مادرید ،برای ثبت
بین المللی عالیم تجاری ،موافقت نامه های لیسبون و مادرید در خصوص
حمایت و ثبت بین المللی نشانه های جغرافیایی ،معاهده همکاری ثبت

اختراع و اخیرا نیز به معاهدات نیس و لوکارنو در ارتباط با طبقه بندی کاال
و خدمات عالئم تجاری و طرح های صنعتی رسما ملحق گردیده است.
همچنین دو موافقتنامه وین و استراسبورگ در ارتباط با طبقه بندی عناصر
تصویری ،عالئم تجاری و طبقه بندی اختراعات را نیز ضمن اجرا بموجب
آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالیم تجاری
 ،1387تش��ریفات تصویب و الحاق به آن را در مجلس شورای اسالمی
دنبال می نماید .رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ادامه داد :نظر
به اهمیت اصالحات موافقنامه لیسبون ،جمهوری اسالمی ایران درصدد
است تا به زودی و پس از طی تش��ریفات مربوط ،سند الحاق به معاهده
ژنو را برای تضمین حمایت بیشتر از نشانه های جغرافیایی در سطح بین
المللی توزیع کند.
تویس��رکانی توجه به اصالح و به روز رسانی قوانین و همچنین تصویب
قوانین حمایتی در خصوص مالکیت معنوی را از جمله اقدامات سازمان
ثبت در این خصوص اعالم کرد و گفت :همکاری س��ازمان ثبت اسناد و
امالک کش��ور و س��ازمان جهانی مالکیت معنوی با اجرای پروژه های
مش��ترک مانند پروژه حمایت از فرش ایرانی و همچنین پروژه TISC
به منظور تشکیل س��مینارها و کارگاههای آموزشی ،دورنمای خوبی از
همکاری های این دو سازمان را نوید می دهد.
وی با بیان اینکه کلیه خدمات در حوزه مالکیت معنوی در این سازمان به
صورت مکانیزه انجام می شود ادامه داد :در این زمینه بانکهای اطالعاتی
مربوطه تشکیل و ضمن سادهسازی فرآیندها ،شفافسازی مناسبی نیز
صورت گرفته است.
در ادامه فرانس��یس گ��ری ،رییس س��ازمان جهان��ی مالکیت معنوی
( ) WIPOنیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت ارتقا دانش عمومی در

زمینه مالکیت های فکری گفت :افزایش درخواست ثبت اختراع ،عالیم
تجاری ،نشانه های جغرافیایی و سایر ابعاد مالکیت معنوی در سطح بین
المللی ،اهمیت روز افزون مالکیت معنوی را نمایان میکند.
وی با اش��اره به اینکه در گذش��ته توج��ه به مالکیت معنوی بیش��تر در
کش��ورهای غربی صورت میگرفت ،افزود :تغییر جه��ت توجه به این
موضوع از غرب به ش��رق با افزایش ثبت اختراع��ات و عالیم تجاری و
عمدت ًا در کشورهای چین ،ژاپن ،کره جنوبی و ایران همراه بوده است.
وی به چالشهای پیش روی مالکیت معنوی در سطح بینالمللی اشاره
کرد و از افزایش رقابت تجاری در س��طح بینالمللی ب��ه عنوان یکی از
مهمترین چالشهای این عرصه نام برد.

معاونمالی،پشتیبانیوعمرانیقوهقضاییهبااشارهبهاینکهدرشرایطیهستیم
که رهبرانقالب بر ترویج و خرید کاالی ایرانی و بحث اقتصادمقاومتی مداوم
تأکید میفرمایند ،گفت :نقش قوهقضاییه در تحقق اقتصادمقاومتی برجسته
اس��ت .به گزارش روابطعمومی دادگستری استان کرمان ،نوروز کهزادی در
پایان سفر دو روزه به استان کرمان اعالم کرد :دشمنان و معاندان با ایجاد ناامنی
به دنبال متوقف کردن سرمایهگذاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
هس��تند .وی افزود :خوشبختانه با طرحها و برنامههای خوبی که دادگستری
استان کرمان ارائه کرده است ،دستگاه قضایی این استان به سهم خود شرایط
مناسبی را برای سرمایهگذاری فراهم کرده است.
وی با تأکید به اینکه بحث سرمایهگذاری بسیار حائز اهمیت است ،عنوانکرد:
توس��عه و رشد اقتصادی هر کش��وری منوط به رشد س��رمایهگذاری است و
سرمایهگذاری در حوزه منابع انسانی و داشتن نیروی انسانی کارآمد و آموزش
دیدهبرایبخشهایمختلفوهمچنینسرمایهگذاریهایمالیوتجهیزاتی
مورد توجه است .معاون مالی ،پشتیبانی و عمرانی قوهقضاییه گفت :امیدواریم
با کمک رییس کل دادگستری استان کرمان و دستگاههای اجرایی استان و با
ایجاد آرامش ،بحث جذب سرمایهگذار در استان کرمان پیگیری شود.
ویبااشارهبهاینکهدرشرایطیهستیمکهرهبرانقالببرترویجوخریدکاالی
ایرانیوبحثاقتصادمقاومتیمداومتأکیدمیفرمایند،گفت:نقشقوهقضاییه
درتحققاقتصادمقاومتیبرجستهاست.

ضعف تولید محتوا
در مقابله با فضای مجازی وجود دارد

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوهقضاییه به تهدیدهای خارجی و شایعه
سازیدرفضایمجازیاشارهکردوگفت:ضعفتولیدمحتوادرمقابلهبافضای
مجازی وجود دارد و با تقویت این بخش در کنار انتشار به موقع ،کاری اساسی
و مفید انجام خواهد شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی کانون س��ردفتران و دفتریاران ،در آس��تانه ۲۷
اردیبهش��ت ،روز ارتباطات و روابط عمومی ،نخس��تین نشست هماندیشی
روابطعمومیهای دس��تگاه قضا در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
حسن رحیمی ،مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوهقضاییه در این نشست
عدم آگاهی مردم نس��بت به مسائل حقوقی را یکی از مشکالت در مجموعه
دستگاه قضا دانست و گفت :روابطعمومیها برای رسیدن به جایگاه ایده آل در
اطالعرسانی و آگاهسازی مردم ،نقش کلیدی و موثری دارند.
وی آگاهی دادن به مردم نسبت به اهمیت دستگاه قضا و نحوه عملکرد در این
قوه را از جمله امور مهم در کار روابط عمومی دانست و ادامه داد :وظیفه روابط
عمومیها است که با تقویت اطالعرسانی ،اطالعات مردم را در این خصوص
افزایش دهند .مدیرکل روابطعمومی و تشریفات قوهقضاییه به تهدیدهای
خارجی و شایعه سازی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت :ضعف تولید محتوا
در مقابله با فضای مجازی وجود دارد و با تقویت این بخش در کنار انتش��ار به
موقع ،کاری اساسی و مفید انجام خواهد شد.
همچنین در این نشست محمدرضا دشتی اردکانی ،رییس کانون سردفتران و
دفتریارانضمنمحکومکردنحمالترژیمصهیونیستیدرروزهایاخیر،به
توجهوتأکیدمقاممعظمرهبریبربحثاطالعرسانیوروابطعمومیاشارهکرد
و گفت :یکی از اهداف مهم این نشست که با حضور مدیران روابطعمومیهای
دستگاه قضا برگزار شده ،همگرایی و تالش برای اطالع رسانی بهتر و بیشتر از
خدمات و برنامههای مجموعه قوهقضاییه به مردم است.
وی به عدم آگاهی مردم و حتی برخی مسئوالن نسبت به اقدامات انجام شده
در بخشهای مختلف قوهقضاییه اشاره کرد و افزود :اتفاقات بسیار مناسب و
مفیدی در دستگاه قضا رخ داده است به ویژه در موضوع مباحث الکترونیکی
در یک دهه اخیر اقدامات مبارکی در راستای تسهیل امور مردم صورت گرفته
که متاسفانه هنوز آنگونه که شایسته است به اطالع هموطنان نرسیده است.

پيشگیری از جعل و کالهبرداری
با اجرای قانون پیشفروش ساختمان

مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه،
گفت :مش��اورین امالک باید پیشخری��دار و پیشفروش��ندگان را به دفاتر
اسنادرس��می ارجاع بدهند چراکه در آنجا فرمهایی وج��ود دارد که اطالعات
مربوط به این معامالت در آنجا ثبت میشود.
توگو با ميزان درباره قانون پیشفروش س��اختمان،
علیرضا س��اوری در گف 
اظهارکرد :قانون ذکر شده در حوزه پیشگیری یک قانون موثر قلمداد میشود
که در سال  ۱۳۸۹مصوب ش��د ،اما متأسفانه از زمان تصویب تا  ۲الی  ۳سالل
متروکه بوده و به مرحله اجرا در نیامد.
وی افزود :معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه از حدود ۲الی
 ۳سال گذشته با هماهنگی دستگاههای ذیربط در اجرای این قانون تالش
گسترده و وسیعی را آغاز کرده و موانع مرتبط با اجرای این قانون کام ً
ال رفع شده
و این انتظار نیز وجود دارد که دستگاههایی که باید قانون را اجرا کنند به وظایف
و تکالیف قانونی خود عمل کنند و قصوری نداشته باشند.
ساوریگفت:قوهقضاییهمصمماستبافردیادستگاههااعمازحقیقیوحقوقی
که قانون را اجرا نکنند برخورد قانونی الزم را خواهد داشت و در حوزه پیشگیری
این توقع وجود دارد که با ارتقا آگاهیهای عمومی به ویژه در بحث پیشفروش
و پیشخرید با مطالعه این قانون مطابق آن عمل کنند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه
تأکیدکرد :اینموضوعازطریقمکتوببههمکارانخوددراستانهاورسانهها
ابالغ میشود تا همه تالش کنیم با اجرای این قانون از هر گونه کالهبرداری
و فروش چندباره مال جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۴پیشنهاد عمده از طریق معاونت اجتماعی قوهقضاییه در
حال اجرا است ،گفت :اول اینکه تمامی کسانی که قصد پیشفروش ساختمان
را دارن��د این قان��ون را مطالعه کنند ،ب��رای پیشفروش��ندگان در این قانون
مجازاتهاییتعیینشدهکهاگرازقوانینمطلعنباشندممکناستتخلفاتیرا
انجامدهندوشرطعدماطالعمانعازمسئولیتهایکیفریبرایآنهانیست.
ساوری ادامه داد :بهتر است پیشفروشندگان و پیشخریداران به دلیل اینکه
این قانون منافع آنها را به ش��دت تأمین میکند حتم�� ًا آن را مطالعه کنند و
مش��اورین امالک نیز که نقش اصلی را در انجام معامالت پیشخریداران و
پیشفروشندگاندارندقانونرارعایتومطالعهکنند.مدیرکلپیشگیریهای
وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد :مشاورین امالک
باید پیشخریدار و پیشفروشندگان را به دفاتر اسنادرسمی ارجاع بدهند چرا
که در آنج��ا فرمهایی وجود دارد که اطالعات مربوط به این معامالت در آنجا
ثبت میشود و با اجرای این قانون این پیشبینی وجود دارد که از هرگونه جعل
و کالهبرداری فروش مال غیر ،فروش چندباره و اجرا نشدن تعهدات توسط
پیشفروشنده جلوگیری به عمل بیاید .وی در ادامه گفت :نکته مهم این است
که ما باید اطالعرسانی داشته باشیم تا این قانون از طریق مردم و مسئولین و
دستگاهها اجرا شود كه تا به این لحظه اقدامات خوبی در بحث اطالعرسانی
صورت گرفته و نشس��تهای تخصصی و توجیهی با برخی از دستگاهها که
وظایف و تکالیفی در اج��رای این برنامه دارند برگزار کردیم که امیدواریم آثار
مثبت پیشگیرانه اين قانون در آیندهای نزدیک برای کشور دیده شود.

