خبر

ضرورت پیگیری مسئوالن استانی
در جهت بهبود مسیر الموت به قزوین

رییس کل دادگستری استان قزوین ،گفت :مسئوالن استانی باید در
جهت بهبود عبور و مرور مردم الموت به شهر اقدامات جدی را دنبال
کنند که قطع ًا این امر موجب جذب گردشگر به این منطقه میشود و
رونق اقتصادی مردم را به دنبال دارد.
حجت االسالم والمس��لمین قدرتی در حاشیه بازدید از حوزه قضایی
بخش الموت ش��رقی و الموت غربی اظهارکرد :با مطالعه تاریخچه
منطقهالموتمیتوانبهفرهنگغنیاینمنطقهپیبردکهچهرههای
شاخص و برجستهای همچون آیت اهلل زرآبادی را به یادگار دارد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل اس��تان قزوین ،وی افزود:
وحدت ،همدلی ،یکرنگی مدیران الموت ش��رقی و غربی امروز باعث
خرسندی بنده ش��د و بدانید که با همین همدلیها و وحدت در کالم
میتوان به موفقیت و رحمت الهی رسید و نگذاریم اختالف نظرهای
ما مسئوالن موجب شود که در مسیر رسیدن به اهداف موفق نشویم
که اگر این اتفاق بیافتد موجب دلسردی مردم از مدیران خواهیم شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین در ادامه خاطرنشان کرد :مدیران
باهرنگاهسیاسیوقتیبهپستهایمدیریتیدستپیدامیکننددیگر
در جهت خدمت رسانی به مردم باید نگاه سیاسی خود را کنار بگذارند
و تمام تالش خود را برای بهبود معیشت مردم به کار گیرند ،چون نباید
مردم از نگاههای حزبی و اختالف نظرهای ما مدیران متضرر شوند.
وی با اش��اره به جرایم و آسیبهای اجتماعی در جامعه ،گفت :بخش
بزرگی از افزایش معضالت اجتماعی به دلیل کوتاهی مدیران است و
باید خود را مقصر بدانیم ،چون در بسیاری از موارد فقط نگاه آماری داریم
وازاقداماتعملیدرجهتکاهشآسیبهایاجتماعیغافلشدهایم.
قدرتی اظهارکرد :مس��یر دسترسی مردم الموت به شهر قزوین بسیار
سخت است ،مسئوالن استانی باید در جهت بهبود عبور و مرور مردم
الموتبهشهراقداماتجدیرادنبالکنندکهقطعااینامرموجبجذب
گردشگر به این منطقه میشود و در نتیجه رونق اقتصادی مردم را به
دنبال دارد .رییس کل دادگستری قزوین بیان داشت :بخش زیادی از
جوانان منطقه الموت برای اش��تغال به شهرها مهاجرت کرده اند که
بسیاریازآنهانیزموفقبهپیداکردنشغلینشدهاندودرگیرمعضالت
اجتماعیهستندکهالزماستمسئوالنبامساعدتوحمایتموجبات
اش��تغال آنها در روس��تا در زمینههای مختلف همچون کشاورزی،
دامپروری و صنایع دس��تی را فراهم نماین��د که قطعا بخش زیادی از
نیازهای مردم شهر با اشتغال جوانان در روستاها فراهم خواهد شد.
قدرتی خاطرنشانکرد :امروزه راه حل بسیاری از مشکالت در جامعه
توجهبهعقایددینیوآموزههایالهیاستکهالزماستهممسئوالن
و هم خانوادهها به این موارد توجه ویژهای داشته باشند ،چون به واقع
هر کجا که ما باورها و آموزههای الهی را پررنگتر شاهد بودیم ،جرایم
و آسیبهای اجتماعی کمتری را نیز مشاهده کردیم.

کاهش  ۳۰درصدی
پروندههای دعاوی خانواده

رییس کل دادگستری اس��تان یزد با اش��اره به کاهش  ۳۰درصدی
پروندههایدعاویخانواده ،گفت :با توسعه کمی وکیفی مراکز مشاوره
خانوادهدر استان یزدو برگزاریدورههای آموزشی برای زوجهایجوان
در حال ازدواج ۴ ،هزار زوج از آموزش مهارتهای زندگی در استان یزد
بهرهمندشدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان یزد ،محمدرضا حبیبی
اظهارکرد :با توسعه کمی وکیفی مراکز مشاوره خانواده در استان یزد و
برگزاری دورههای آموزشی برای زوجهای جوان در حال ازدواج۴،هزار
زوج از آموزش مهارتهای زندگی در استان بهرهمند شدند.
رییس کل دادگستری استان یزد در جلسه شورای پیشگیری از وقوع
جرم استان یزد ،افزود :بسیاری از برنامهها و اقدامات پیشگیری از وقوع
جرم که در قالب آموزش مهارتهای زندگی اکنون به جوانان و زوجین
جوان ارائه میگردد ،نتایج آنها سالها بعد مشخص خواهد شد.
وی با اش��اره به کاهش  ۳۰درص��دی پروندههای دع��اوی خانواده
اظهارکرد :اکنون آموزش حین ازدواج با هماهنگی صورت گرفته بین
دادگستری ،ثبت اسناد ،بهزیس��تی و کانون سردفتران در حال انجام
است و بازخورد آن از سوی زوجین شرکت کننده در این دورهها بسیار
عالی است و اغلب افراد شرکت کننده اعالم رضایت از برگزاری دوره
آموزشی دارند .این مقام قضایی ،ارائه آموزش در بدو شروع اختالفات
خانوادگی و پس از مراجعه به دستگاه قضایی و همچنین آموزش پس
از طالق را از دیگر برنامههای آموزش زوجین اعالم کرد و افزود :گرچه
به اعتقاد بسیاری کارشناسان ارائه آموزش در این مقاطع کمی دیر به
نظر میرسد ،اما دادگس��تری با همکاری برخی دیگر از سازمانها به
طور موازی ،هم آموزش در حین مداخله در فرایند طالق را در دس��تور
کار دارد و هم آموزش در مقاطع دیگر همچون ،دبیرستانها ،پادگانها
و دانشگاهها را دنبال میکند.

محکومیت یک پزشک به ویزیت
رایگان ۱۰۰بیمار یتیم و بدسرپرست
یک قاضی ،پزشک متخلفی را که به دلیل بیاحتیاطی در امر رانندگی
منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد ش��ده بود به جای سه ماه حبس به
ویزیت رایگان 100بیمار یتیم و بدسرپرست محکوم کرد.
محمدرض��ا عموزاد خلیلی در گفتوگو با ف��ارس اظهارکرد :هدف از
مجازات جایگزین حبس اصالح و تربیت مج��رم و عادت به زندگی
اجتماعی اس��ت .وی افزود :در شرع مقدس ما حبس آخرین راه برای
اصالح مجرم شناخته شده و قانونگذار هم در قانون مصوب سال 92
در فصل دوم به مجازات جایگزین حبس پرداخته و قضات با توجه به
شخصیت ،وضعیت و شرایط متهم از مجازات جایگزین حبس استفاده
میکنند .قاضی شعبه101دادگاه کیفری شهرستان گالیکش تصریح
کرد :در همین راس��تا بن��ده چندی پیش یک پزش��ک را که به دلیل
بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر ب��ه ایراد صدمه بدنی غیرعمد به 3
ماه حبس محکوم میش��د ،به ویزیت  100بیمار یتیم و بد سرپرست
به صورت رایگان محکوم کردم .وی با بیان اینکه استفاده از مجازات
جایگزین به نفع مجرم،جامعهوخانواده متهم است ،افزود :سال گذشته
از  2هزار پروندهای که شخص ًا مورد رسیدگی قرار دادم در بیش از 200
پرونده اقدام به صدور حکم جایگزین حبس کردم .عموزادخلیلی ادامه
داد :برای مثال فردی که فرزند دانشجو و دختر دم بخت داشت اقدام به
حفاری چاه غیرمجاز کرده بود ،اگر ما به این فرد حکم حبس میدادیم
قطع ًاوضعیتاقتصادیاشبدترمیشد،بههمینجهتویرابهکاشت
نهال و خرید کتاب با محوریت دفاع مقدس محکوم کردیم.
قاضی شعبه101دادگاه کیفری شهرستان گالیکش تصریح کرد :سال
گذشته  20هکتار از اراضی ملی وس��ط مجرمان نهال کاری شد و در
همین راستا شاهد کاهش  30درصدی جمعیت کیفری و کاهش 25
درصدی جرم و مجازات در شهرستان گالیکش بودیم.
ویکهبهعنوانیکیاز 5قاضیبرترصادرکنندهآرایجایگزینحبس
از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه مورد
تقدیر قرار گرفته ،در پاس��خ به این سوال که در حال حاضر چند درصد
از قضات از مجازات جایگزین حبس استفاده میکنند ،گفت :متاسفانه
همکاران قضایی کمتر از این موضوع استقبال میکنند و دلیل آن هم
حجم باالی پروندهها است .عموزاد خلیلی افزود :صدور حکم بر اساس
نوعجرم 5دقیقهطولمیکشددرحالیکهمجازاتجایگزین 1ساعت
زمانمیبرد،چراکهصدورایننوعمجازاتنیازمندخالقیتونوعآوری
و زمان کافی است و محدودیت وقت باعث میشود که قضات کمتر از
مجازاتجایگزیناستقبالکنند.
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بازرسی مستمر
از بازداشتگاهها و مراجع قضایی

ریی�س کل دادگس�تری اس�تان تهران،
گروهه�ای بازرس�ی ک�ه اعض�ای آنها از
قضات باسابقه و خوشنام به شمار میروند
نی�ز با ی�ک برنامهریزی دقیق ،ب�ه انجام
مأموریتهای محوله در خصوص بازرسی
از مراجع انتظامی ،بازداشتگاهها ،زندانها
و مراجع قضایی مبادرت میورزند.

غالمحسین اس��ماعیلی در نخس��تین نشست
هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی
دادگستری کلاس��تان تهران ضمن تبریک به
مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی
بهرهمندی از فیوضات سرشار این ماه و برداشتن
توش��ه مناس��ب دنیوی و اخ��روی ،اظهارکرد:
ضرورت رعای��ت حقوقش��هروندی صرف ًا یک
نگرش سطحی نبوده و برخواسته از باور دینی و
تکلیف قانونی است ،هیأت نظارت بر حفظ حقوق
شهروندی در اس��تان بدور از هیاهوی سیاسی،
تبلیغاتی به وظایف خطیر خ��ود عمل کرده و در
این راستا گروههای بازرس��ی که اعضای آنها از
قضات باس��ابقه و خوشنام به شمار میروند نیز با
یک برنامهریزی دقیق ،به انجام مأموریتهای
محوله در خصوص بازرس��ی از مراجع انتظامی،

بازداشتگاهها ،زندانها و مراجع قضایی مبادرت
میورزند.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن س��عی ش��ده تع��داد
بازرسیها از جلسات بیش��تر و نتایج حاصله نیز
با جدیت تمام مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران در ادامه

افزود :بنده در مجموع عملک��رد هیأت را مثبت
ارزیاب��ی میکنم .نکتۀ مهم اینک��ه تالش ما بر
این ب��وده که بازرس��یها هدفمن��د و تأثیرگزار
باش��د و موجب ایجاد تحول در نگرش ضابطین
و قضات شود.
به گزارش روابطعمومی دادگس��تری تهران ،در

ادامه محسن محدث ،دبیر هیأت مرکزی نظارت
بر حفظ حقوق شهروندی قوهقضاییه نیز در این
نشست ،اظهارکرد :از همان بدو امر تصمیم بر آن
ش��د که بدور از تبلیغات به انجام وظایف قانونی
بپردازی��م و معتقدیم ک��ه بهترین تبلی��غ همانا
عملکرد ما خواهد بود.
وی ادامه داد :خوشبختانه با برنامهریزی صورت
گرفته در س��ال گذشته در قالب دو گروه بازرسی
در یک بازدۀ زمانی ش��ش ماهه از دبیرخانههای
سراسر کش��ور بازرس��ی به عمل آمد که آخرین
آنها ،بازرس��ی از هیأت نظ��ارت بر حفظ حقوق
شهروندی استان تهران بود.
وی در ادامه افزود :نتایج حاصله از بازرسی های
انجام ش��ده از زندانها و بازداشتگاهها ضرورت
تغیی��ر نگرش هم��کاران قضای��ی را دو چندان
میکن��دو میطلبد قضات با ی��ک برنامه ریزی
مناس��ب و مس��تمر حتم ًا از این مراج��ع بازدید
هدفمند و موثر داشته باش��ند که تحقق این امر
میتواند آثار سازندهای در بر داشته باشد ،وی در
پایان س��خنان خود بار دیگر انجام بازرسیهای
هدفمند و تأثیرگذار را مورد تأکید قرار داد و ابراز
امیدواری کرد که به نحو مقتضی زحمات ارزشمند
گروههای بازرسی برابر قانون جبران شود.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد

ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام
مع�اون دادس�تان کل کش�ور در امور فضای مج�ازی ،گفت:
فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است.

عبدالصمد خرم آبادی در کانال ش��خصی خود در پیام رسان سروش
نوش��ت :فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است .واحدهای صنفی
و کس��ب و کارهای اینترنت��ی باید فعالیتهای خود را به ش��بکههای
اجتماعی داخلی منتقل کنند .وی ادامه داد :هفته گذش��ته جلس��های
با حض��ور نمایندگان مرکز مل��ی فضایمجازی ،مرک��ز امور اصناف
و بازرگان��ی وزارت صنع��ت مع��دن تج��ارت ،مرکز توس��عه تجارت
الکترونیکی ،ات��اق اصناف ایران ،پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کس��ب
و کارهای فض��ای مجازی در معاونت امورفضای مجازی دادس��تانی
کل کشور برگزار ش��د .در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه ۲۲
اسفند  ۱۳۹۶نیروی انتظامی در خصوص «ممنوعیت فعالیت واحدهای
صنفی و تجاری کشور در بستر شبکههای اجتماعی بیگانه » مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.

کس�ب و کا ر اینترنت�ی خود را به ش�بکههای اجتماعی
داخلی منتقل کنید
دبیر کمیت��ه تعیین مصادیق محت��وای مجرمانه بیان کرد :در جلس��ه
مذک��ور با تأکید ب��ر اینکه فعالی��ت واحدهای صنفی در بس��تر تلگرام

موجب ذخیره بخش عمدهای از دادههای عظیم ( )big dataکش��ور
در س��امانههای رایانهای خارجی و سوءاستفاده بیگانگان از این دادهها
خواهد شد.
وی اف��زود :با توجه ب��ه مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترس��ی
بیگانگان به دادههای عظیم کشورمیش��وند ،مقرر ش��د تا مسئوالن
ذیرب��ط در وزارت صنع��ت مع��دن تجارت و ات��اق اصن��اف ایران و
اتحادیههای ام��ور صنفی به تمامی واحدهای صنفی اعم از کس��ب و
کارهای اینترنتی و غیراینترنتی سراس��ر کش��ور اعالم و ابالغ کنند تا
از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رس��ان فیلتر شده تلگرام
اکیداً خودداری کنند و فعالیتهای خود را به شبکههای اجتماعی بومی
منتقل کنند.
خرمآبادی در ادامه اظهارکرد :همچنین در صورتی که واحدهای صنفی
پس از اطالع رس��انی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه
اجتماعی تلگرام ادامه دهند .وزارت صنعت معدن تجارت و مراجع صنفی
اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند.

فعالیت سامانه اعالم نقاط حادثهخیز از  15خرداد
مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوهقضاییه،
گفت :سامانه اعالم نقاط حادثهخیز کشور از
 15خردادماهقابلدسترسیافرادخواهدبود.

علیرضا س��اوری در گفتوگو با فارس ،در خصوص
آخری��ن وضعیت س��امانه اعالم نق��اط حادثهخیز،
اظهارکرد :این سامانه از  15خردادماه قابل دسترسی
افراد خواهد بود و م��ردم میتوانند با مراجعه به این
سامانهونصباپلیکیشنآنبرروی تلفنهایهمراه
خودنقاطحادثهخیزجادههایکشورراشناساییکنند.
وی افزود :براساس این س��امانه دارندگان خودرو یا
کسانی که این اپلیکیش��ن را نصب میکنند800 ،
متر مانده به نقاط حادثهخیز هشدار الزم را به راننده
میدهد.مدیرکلپیشگیریهایوضعیقوهقضاییه

تصریحکرد :همچنین در این س��امانه دوربینهای
کنترل س��رعت در نقاط حادثهخیز به روزرس��انی
میشود ضمن اینکه پیامکی هم به رانندگانی ارسال
میشود که نسبت به هشدار سامانه بیتوجه باشند و
مرتکبتخلفمیشوند.
س��اوری از تش��کیل بانک اطالعات در خصوص
رانن��دگان متخلف خب��ر داد و گف��ت :در این بانک
اطالعاتیرانندگانیکهبیشاز 3باردرنقاطحادثهخیز
مرتکب تخلف شده باش��ند جزو رانندگان متخلف
شناسایی میشوند .وی افزود :در خصوص این دسته
ازرانندگانابتداباپیامکهایهشداروآگاهیبخشی
به آنها اطالعرسانی الزم را میکنیم و در صورتی که
این اقدام مؤثر واقع نش��د ،فرد متخلف را در مراحل
بعدی احضار میکنیم و متناس��ب با تخلف صورت

گرفته با او برخورد میشود .مدیرکل پیشگیریهای
وضعی قوهقضاییه در ادامه گف��ت :امیدواریم مردم
با این اطالعرس��انی و آگاهسازی نسبت به رانندگی
در نقاط حادثهخیز عملکرد بهتری داش��ته باشند تا
ش��اهد تصادفات جادهای کمتری باش��یم ،در عین
حال ب��رای اینکه این طرح دقیقت��ر به مرحله اجرا
درآید ضمانتهای بعدی را از طریق اعمال جریمه و
پیشگیریهایوضعیصورتمیدهیم.
ساوری در خصوص تعداد نقاط حادثهخیز جادههای
کشور اظهارکرد :در 5سال گذشته ابتدا 4هزار و160
نقطه حادثهخیز داش��تیم که مشخصات آنها کام ً
ال
معلوم بود اما با فعالیتهای صورتگرفته و اقدامات
دستگاههای ذیربط در حال حاضر 3هزار و 430نقطه
حادثهخیز در کشور داریم.

وی افزود :از این تعداد ،یک هزار و 589نقطه به عنوان
نقاط اولویتی تعیین ش��ده است و معاونت اجتماعی
و پیش��گیری از وقوع جرم قوهقضاییه با هماهنگی
سایر دس��تگاهها تمرکز خود را روی این یک هزار و
 589نقطه گذاشته است .مدیرکل پیشگیریهای
وضعی قوهقضاییه تصریحکرد :در تالش هس��تیم
با پیگیریهای به عمل آمده سه دس��ته اقدام را در
نقاط حادثهخیز اولویتدار در 31استان انجام دهیم.
ساوری ادامه داد :دسته اول اقدامات ما آشکارسازی
نقاطپرتصادف،دستهدومتعمیرومرمتودستهسوم
اصالح و ارتقا ضریب امنیت است.
وی تأکید کرد :مجم��وع این طرحها باید به صورت
همزمان و تلفیقی به اج��را درآید تا نتیجه مورد نظر
حاصل شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور مطرح کرد

ضرورت تشکیل بانک اطالعاتی جامع از معتادان
تمام دستگاهها برای مبارزه با موادمخدر با یکدیگر همکاری کنند

معاون قضایی دادس�تان کل کش�ور ،گفت 40 :تا  45درصد
زندانیان کش�ور را مرتبطان با پروندههای جرایم موادمخدر
تش�کیل میدهند که این امر بیش از پیش ضرورت تشکیل
یک بانک اطالعاتی از معتادان را نشان میدهد.

س��عید عمرانی در گفتوگو با ف��ارس اظهارک��رد :موادمخدر اولین و
مهمترین آس��یب اجتماعی کشور است ،در حقیقت دو بخش عمده در
مس��اله موادمخدر وجود دارد ،اولی مساله قاچاق موادمخدر و دیگری
مساله اعتیاد است.
معاون قضایی دادستان کل کش��ور افزود :این در حالی است که تمام
دستگاهها برای رسیدن به نقطه مطلوب مسئولیت دارند و باید بر روی
این موضوع نیز تمرکز شوند تا بتوانند در وهله اول ساماندهی معتادان
متجاهر را به درستی انجام دهند.
عمرانی در خصوص اینکه آیا شما به عنوان یکی از مسئوالن دستگاه
قضا و با توجه به بررسی پروندهها ،اعتیاد را مساله اول اجتماعی کشور
میدانی��د یا خیر ،گفت :اگر از بنده موضوع را بپرس��ید من میگویم در
حوزه آسیبهای اجتماعی مساله اعتیاد ،مساله اول کشور است ،چون
این موضوع پیشزمینه بسیاری از ناهنجاریهای است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد :در حال حاضر به صورت
متوسط بین  30تا  40درصد و در برخی موارد حتی  65درصد زندانیان
حاضر در زندانهای کش��ور افرادی هستند که پروندهشان به موضوع
موادمخدر مربوط اس��ت .اگر این زندان هر کشور را که به عنوان نقطه
آسیب هر کشوری شناخته میشود را از وجود این زندانیان خالی کنید،
میبینید که وضعیت زندانمان بس��یار اس��تاندارد شده و دیگر به نقطه
زحمت و پاشنه آشیل ما تبدیل نمیشود.
عمرانی گفت :این موضوع نشاندهنده اهمیت موضوع موادمخدر است
و بیش از پیش برای ما ابعاد وس��یع این مس��اله اجتماعی را مشخص
میکند و از همین روست که ما این مساله را به عنوان مساله اجتماعی
اول کشور قلمداد میکنیم و میبینیم که در حوزه جرایم مختلف پای

این بلیه خانمانسوز در میان است.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت :رهبر انقالب نیز تأکید فرمودند
که باید به پشت پرده موادمخدر و اینکه چه کسانی دارند از این جریان
مخرب سود میبرند ،توجه کرد و فهمید که قصد این افراد از گسترش
مصرف موادمخدر چیست که همانا ضعیف کردن جوانان ما به عنوان
موتور محرکه کشور است.
وی ادامه داد :سعی کردیم تا مشکالتی که در مسیر مبارزه با موادمخدر
است شناسایی ش��ده و از طریق کارشناسی برای حل آن تصمیم الزم
صورت بگیرد و همین امر باعث ش��د تا همه دستگاههای مسئول پای
کار بیایند و جمع نظرات آنها منجر به تهیه پیشنویس شد.
وی یکی دیگر از اقدامات موثر و پیش روی دستگاههای مبارزهکننده
با موادمخدر را نش��انهروی اموال و داراییهای قاچاقچیان عنوان کرد
و گفت :به نظر ما انگیزه اصلی قاچاقچیان موادمخدر غیر از آن بخش
سیاس��یاش مساله یکشبه پولدار شدن اس��ت و سود و منفعت است
که آنها را به س��مت این اقدام س��وق میدهد و از این جهت ما به این
س��مت حرکت میکنیم که منابع مالی آنها را از دستشان خارج کنیم و
در پیشنویس حاضر هم درباره اموال و داراییهای قاچاقچیان تدابیر
خوبی اندیشیده شده است.
معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور افزود :باید همه دستگاهها پای
کار بیاین��د و به ط��ور صد درص��دی در این حوزه فعالی��ت کنند ،ولی
آن چی��زی که به صورت اصل مطرح اس��ت ،این اس��ت که کمکاری
ص��ورت گرفته و در ح��وزه موادمخدر ه��م نمیتوان ب��ا کار روتین و
پش��ت میزی به نتیجه مطلوب دس��ت پی��دا ک��رد و هرجایی هم که
با کارشناس��ان این ح��وزه صحب��ت کردهایم به این موض��وع اذعان
کردهاند .هر کس��ی مس��ئولیت دارد باید بلند ش��ود و داخل میدان کار
درست را انجام دهد.
عمران��ی در خصوص اینکه آیا در حال حاضر آماری از تعداد متهمان و
یا پروندههای قضایی مرتبط با موادمخدر دارید یا خیر ،گفت :آمارهای
موجود که از س��وی برخی مسئوالن مطرح میشود که عبارت است از

حدود  1.8میلیون معتاد و  180ه��زار نفر معتاد متجاهر خیلی صحیح
نیست .برای مثال در خصوص آمار معتادان متجاهر از میان همین 180
هزار نفر که گفته ش��ده در سال  96بازداشت ش��دهاند کسانی هستند
که برای بار ششم دستگیر ش��دهاند ،پس حتم ًا این عدد  180هزار نفر
نمیتواند آمار واقعی باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت 40 :تا  45درصد زندانیان کشور
را مرتبطان با پروندههای جرایم موادمخدر تشکیل میدهند که اگر شما
آمار  200هزار نفری زندانیان را داش��ته باشید ،به یک عدد  90تا 100
هزار نفر زندانی مرتبط با مواد مخدر میرسید ،البته همه اینها بیش از
پیش ضرورت تشکیل یک بانک اطالعاتی از معتادان را نشان میدهد.
وی ادامه داد :م��ا در حال حاضر در قوهقضاییه پرون��ده اعتیاد و اینکه
بخواهیم یک معتاد را مجازت کنیم ،نداریم .ما در رابطه با معتاد ،آنهم
معتادی که متجاهر ش��ده باشد این معتاد را پس از جمعآوری با دستور
قضایی برای یک سهماه به اردوگاههایی معرفی میشوند که معروف
به اردوگاههای ماده  16هس��تند .در این اردوگاهها در اصل نگهداری
میش��وند تا کارهای پزشکی بر روی آنها انجام شود تا بتوانند به جامع
بازگردند.
در این س��ه ماه معتاد از لحاظ جس��می به یک جای مناسبی میرسد
و اگر این س��ه م��اه کفایت نکند ،با دس��تور قضایی ای��ن مدت تمدید
میشود.
عمرانی ادام��ه داد :فضای مجازی در روند اعتی��اد و افزایش معتادان
تس��هیل ایجاد کرد؛ اعتیاد یکی از دالیلش تمایل فردی است و وقتی
ش��ما به عنوان یک فرد از جامعه مواجه میشویم با عدهای افراد دیگر
که مصرف مواد مخدر دارند شما هم به این موضوع متمایل میشوید
و حاال این تمایل را در بس��تر فضای مجازی ببینید که دسترسیها را
آسان کرده و آن وقت خواهید فهمید که چه افزایشی داشته است.
معاون قضایی دادستان کل کش��ور بیان کرد :نباید فراموش کنیم که
در حوزه مبارزه با موادمخدر کار فردی جواب نمیدهد و همه ما باید در
کنار هم اقدامات موثری انجام دهیم.

یکشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

30اردیبهشت1397
شماره 4201

قضـایی
روی خط خبر

رسیدگی به  ۵۰پرونده خیابان
پاسداران در دادگاه کیفری دو تهران

رییس ش��عبه  ۱۱۸۰کیف��ری  ۲تهران ،گف��ت ۵۰ :فق��ره از پروندههای
آشوبهای خیابان پاسداران که در صالحیت دادگاه کیفری دو استان بود
به شعبه  ۱۱۸۰ارجاع شده است.
قاضی جباری در گفتوگو با میزان در تش��ریح آخری��ن وضعیت پرونده
آش��وبهای خیابان پاس��داران ،اظهارکرد :پرونده عامالن آش��وبهای
خیابان پاسداران از نظر حقوقی ابعاد مختلفی دارد که رسیدگی به یکسری
از این اقدامات مجرمانه در صالحیت دادگاه کیفری یک استان تهران بود.
وی افزود :عالوه بر این  ۵۰فق��ره از این پروندهها که در صالحیت دادگاه
کیفری دو استان بود به شعبه  ۱۱۸۰ارجاع شده است.
رییس شعبه  ۱۱۸۰کیفری  ۲تهران خاطرنشانکرد :بر اساس کیفرخواست
صادر شده از سوی دادسرا اتهام این افراد اخالل در نظم و آسایش عمومی
جامعه است و با توجه به اینکه در این دادگاه اوقات رسیدگی حداکثر  ۲۳روز
است وقت رسیدگی تعیین شده و دادگاه با توجه به دالیل پرونده و دفاعیات
متهمان به صورت قاطعانه عدالت را اجرا خواهد کرد.

رصد  ۲۴ساعته بازار در رمضان

مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران از ثابت بودن قیمت کاالهای
اساس��ی در ماه مبارک رمضان و رصد  ۲۴س��اعته بازار در ایام ماه مبارک
رمضان خبر داد.
به گزارش روابطعموم��ی اداره کل تعزیرات اس��تان تهران ،محمدعلی
اسفنانی از رصد  ۲۴ساعته بازار در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود:
مردم نگران افزایش قیمتها در ماه مبارک رمضان نباشد ،زیرا هیچ مبنای
قانونی برای این موضوع وجود ندارد.
مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به تدابیر انجام شده
برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان ،گفت :کاالهای اساسی در ماه مبارک
هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشت.
اسفنانی با بیان اینکه برخی نگران افزایش قیمت کاالهای اساسی همسو
با رشد نرخ ارز هستند ،افزود :خوشبختانه با تدبیری که دولت اندیشیده به
همه کسانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را نیز از طریق واردات تهیه میکنند،
دغدغه گرانی قیمتها را نباید داشته باشند.
اس��فنانی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت مواد اولیه به هر دلیلی بر قیمت
تمام شده کاالها تاثیر خواهد داشت ،تصریحکرد :برای جلوگیری از سونامی
قیمته��ا به این علت ارز  ۴۲۰۰تومانی به هر می��زان مورد نیاز واحدهای
تولیدی ارایه خواهد شد تا افزایش قیمتی در بازار رخ ندهد.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی اس��تان تهران با اش��اره به مشکل برخی
واحدهای تولیدی ،گفت :برخی واحدهای تولیدی در س��ال گذشته با ارز
 ۳۷۸۰تومان نسبت به خرید اقدام میکردند ،اما امسال این رقم به ۴۲۰۰
تومان افزایش یافته از این رو دولت برای ممانعت از رش��د یک باره نرخها
به این دلیل در س��تاد تنظیم بازار مکلف ش��د که ما به تفاوت نرخ ارز را به
افراد پرداخت کند .وی تأکید کرد :با این اوصاف به هیچ عنوان در هیچ یک
از کاالهای اساسی افزایش قیمت نخواهیم داشت ،زیرا هیچ مبنای برای
افزایش نرخها وجود ندارد.
اس��فنانی با بیان اینکه در نهادهای دامی ب��ا افزایش قیمت جهانی مواجه
هستیم ،افزود :طبیعتا در این حوزه که عمده نهادههای دامی وارداتی است
امکان دارد با افزایش قیمت شاهد باشیم که اکنون این تاثیر در قیمتهای
داخلی ما اعمال نشده و اگر کسی افزایش قیمت داشته باشد به عنوان گران
فروشی با آن برخورد میکنیم.
تدابیر الزم برای تنظیم بازار ماه رمضان اتخاذ شده است

وی با اش��اره به اتخاذ تدابیر الزم و تمهیدات مورد نیاز برای تامین گوشت
مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان ،گفت :در بحث گوشت خوشبختانه
تمهیدات الزم اندیشیده شد و هیچ کسری در این حوزه نداریم.
اس��فنانی ادامه داد :گوشت گرم گوسفندی در ماه مبارک رمضان  ۳۳هزار
تومان عرضه میشود و باالتر از آن تخلف و گران فروشی واحدهای عرضه
کننده است.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران افزود :قیمت گوشت گوساله
منجمد وارداتی باید با قیمت کمتر از  ۳۰هزار تومان باشد البته در این حوزه
نیز ذخیره کافی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه مرغ و تخم مرغ نیز هیچ کاستی در کشور برای
مصرف ماه مبارک رمضان نداریم ،گفت :برنج در ماههای اخیر افزایش نرخ
محدودی داشت که کاهش قیمت با واردات در حال وقوع است.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر تشدید نظارتها
در ماههای خاص س��ال همچون ماه رمضان ،افزود:گشتهای مشترک
سازمان تعزیرات و س��ایر ارگانهای مسئول به صورت ویژه به رصد بازار
خواهند پرداخت.
حضور مستمر سازمان تعزیرات حکومتی در بازار
اسفنانی از حضور گروههای مختلف سازمان تعزیرات حکومتی به همراه
کارشناس��ان مربوطه در بازار خبر داد و گفت :س��امانه  ۱۳۵به صورت ۲۴
س��اعته آماده دریافت ش��کایتهای مردمی در خصوص گرانفروشی و
تخلف فروشندگان است.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد :طبق قانون اگر
گرانفروش��ی صورت بگیرد بین دو تا  ۵برابر گرانفروشی صورت گرفته
جریمه اعمال خواهد ش��د و در حال حاض��ر پروندههایی بالغ بر اعمال ۳۰
میلیارد تومان جریمه نیز داریم.

کاهش عناوین مجرمانه در دستور کار
کمیسیون قضایی

عضو هیات رییسهکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از قرار گرفتن بررسی
الیحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در دس��تور کار
کمیسیون متبوعش خبر داد.
یحیی کمالی پ��ور در گفتوگو با خانه ملت ،اظهارک��رد :به تازگی الیحه
قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه در دس��تور کار کمیس��یون قضایی
و حقوقی مجلس قرار گرفته اس��ت ،ضمن اینکه پیش از این کارگروهی
در جهت تکمیل این الیحه تش��کیل شده بود و امیدواریم که در این مورد
بتوانیم با تصویب این الیحه تا جایی که امکان داشته باشد عناوین مجرمانه
را کاهش دهیم.
وی یادآورش��د :بیتردید به دنب��ال کاهش عناوی��ن مجرمانه میتوانیم
بسیاری از مشکالت کنونی جامعه را برطرف کنیم ،چراکه در قانون برای
بس��یاری از تخلفات حتی مواردی که بسیار محدود بوده ،عنوان مجرمانه
تعریف شده اس��ت که باید از قانون حذف شود ،بنابراین با تحقق این مهم
میتوان شرایط آرمانیتری را برای کاهش تعداد زندانیان و بهبود وضعیت
زندانهای کشور ایجاد کرد.

