خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

 ۸۱۷نفر زمینخوار تحت تعقیب
کیفری قرار گرفتند

رییس کل دادگستری استان کرمان بابیان اینکه  ۳۳۹واحد شورای
حل اختالف در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند گفت :این
شوراها  ۱۴۸پرونده را طی سال گذشته مورد رسیدگی قرار دادند و
 ۴۲هزار پرونده به صلح و سازش به پایان رسیده است.
یداهلل موحد گفت :ش��وراهای حل اختالف استان کرمان درزمینه
صلح و س��ازش پروندهها رتبه سوم کش��وری را دارند و امیدواریم
رویکرد صلح و سازش در شوراها افزایش یابد.
رییس کل دادگس��تری استان کرمان ابراز داش��ت :دفاتر خدمات
قضایی الکترونیک در  ۹شهرستان تابعه استان و مرکز فعالشدهاند
و مردم میتوانند شکایات و درخواستهای خود را ارسال کنند.
موحد گفت ۶۲ :درصد اوراق قضایی بهصورت الکترونیکی به مردم
اس��تان کرمان اعالمش��ده اس��ت و حریم خصوصی مردم رعایت
میشود و صرفهجویی خوبی هم صورت میگیرد.
به گزارش میزان ،وی عنوان کرد :برگزاری محاکمات الکترونیکی
یکی دیگر از دس��تاوردهای دستگاه قضایی اس��تان کرمان است
و تاکنون  ۸۰جلسه محاکمه به شکل ویدئوکنفرانس داشتهایم.
 ۹۶نفر از محکومان اس�تان مورد عف�و مقام معظم
رهبری قرار گرفتند
ریی��س کل دادگس��تری اس��تان کرمان از سیاس��ت کاهش
جمعیت کیفری نظام قضایی کش��ور همس��خن به میان آورد
و تصری��ح کرد :اس��تان کرمان جزو اس��تا نهای برتر در این
زمینه طی سال گذش��ته بوده است و بیش از  ۱۷هزار تصمیم
قضایی متناس��ب با کاهش جمعیت کیفری در س��ال گذش��ته
داش��تهایم که بیش از یک هزار مورد مربوط به مجازا تهای
جایگزین حبس بوده اس��ت.
موحد اضافه کرد :طی سال گذشته  ۹۶نفر از محکومان استان کرمان
مورد عفو مقام معظم رهب��ری و  ۲هزار و  ۹۰نفر مورد عفو معیاری
قرار گرفتند و با توجه به اصالح قان��ون مرتبط با محکومان جرائم
مواد مخدر شاهد این امر هستیم که مجازات  ۲۳۸نفر از محکومان
مواد مخدر محکومبه اعدام به حبس تعزیری درجهیک تبدیلشده
است و حبس جایگزین اعدام و مجازات حبس ابد یک هزار و ۱۸۱
نفر از محکومان مواد مخدر نیز به مجازات حبس تعزیری درجهدو
از  ۱۵تا  ۲۵سال تبدیلشده است.
تش�کیل  ۴۳پرون�ده مربوط به اغتشاش�ات دیماه
 ۹۶در کرمان
موحد تصریح کرد :دادستانها در جریان اغتشاشات دیماه پارسال
و تجمعات س��هماهه نخست سال جاری نقش محوری را داشتند و
توانستند باتدبیر و اقدامات و برخوردهای مناسب و تدابیر پیگیرانه
این اعتراضات و اغتشاشات را کنترل کنند و استان کرمان بنا به گفته
مسئوالن کشوری بهترین عملکرد را داشته است.
وی از تشکیل  ۴۳پرونده مربوط به اغتشاشات دیماه سال گذشته
خبر داد و یادآور شد ۲۱ :پرونده هنوز منتهی به صدور حکم نشده و
 ۱۴مورد منتهی به محکومیت کیفری شده است.
این مقام قضایی در تشریح عملکرد شورای حفظ حقوق بیتالمال
اس��تان کرمان ادامه داد :یک هزار و  ۵۷۰هکتار از اراضی دولتی از
دست متصرفان خارج شد و به دولت برگشت و  ۱۵۳حکم قلعوقمع
صادر شد و  ۸۱۷نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
موحد در ادامه س��خنان خود به توضیح درباره مفاسد اقتصادی
در اس��تان کرمان پرداخت و اظهار داش��ت :بر اس��اس گزارش
دیوان محاس��بات اس��تان کرم��ان پرونده اخت�لاس یک تا ۲
میلیارد تومانی توسط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان
کرمان مطرحش��ده که  ۸۰درصد وجوه به بیتالمال بازگش��ت
دادهش��ده اس��ت و دو متهم در این رابطه بازداشت و هماکنون
ممنوعالخ��روج هس��تند.
رس�یدگی به پرونده اختلاس اداره کل عش�ایری
جنوب کرمان
رییس ش��ورای قضایی استان کرمان بیان داشت :پرونده اختالس
اداره کل عش��ایری جنوب استان کرمان هم بازش��ده که در حال
رس��یدگی اس��ت و همچنین دس��تگیری کالهبرداری که از ۲۳
نفر از ش��هروندان کرمانی کالهب��رداری کرده بود و دس��تگیری
کالهبرداری یاران��های با اعتراف به  ۱۰۰م��ورد کالهبرداری نیز
صورت گرفته است.

رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

 80درصد از اقدامات قضایی
بهصورت الکترونیک انجام میشود

حجتاالسالموالمسلمین مزارعی گفت :در سال گذشته تعداد 5
پرونده قتل را با صلح و س��ازش مختومه کردیم و عالوه بر اجرای
عدالت و برخورد با مجرمین در حوزه امنیت اس��تان نیز تالشهای
ارزندهای انجامگرفته است و هماکنون درزمینه ایجاد امنیت در رتبه
اول کشور قرار داریم.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان کهگیلویه و بویر
احمد وی ادامه داد :نزاعهای دس��تهجمعی و فردی و تعرض به
اموال عمومی به نحو شایس��تهای کاهش پیداکرده و آمار جرائم
خش��ندراس��تانبهش��دت پایین اس��ت.
این مق��ام قضایی ،ایج��اد مدیریت پیگی��ری پروندههای مهم
را گامی اساس��ی و مؤثر در سرعت عمل و رس��یدگی و پیگیری
پروندهه��ا ت��ا حصول نتیج��ه در ای��ن زمینه برش��مرد و افزود:
در همین راس��تا شناس��ایی و دستگیری س��ارقین طالفروشی
گچساران و یاسوج که با لطف خدا و دعای خیر مردم همراه بود
صورت گرفت و الزم است در این راستا از دادستانهای عمومی
و انقالب شهرستانهای بویراحمد و گچساران و همه نیروهای
قضایی ،امنیتی و انتظامی تش��کر کنم.
حجتاالسالموالمس��لمین مزارعی با تاکید بر اینکه هماکنون
هیچگون��ه پرون��ده ثبتنش��دهای در دادس��را ،کالنتریه��ا و
پاس��گاهها وجود ندارد ،اظهار کرد :در س��ال  1396تعداد 177
هزار و  755فقره پرونده به محاکم قضایی اس��تان و ش��وراهای
حل اختالف واردش��ده و در همین مدت تع��داد  169هزار فقره
پرونده مختومه ش��ده اس��ت.
رییس کل دادگس��تری اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به
دادرسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت :قوه قضاییه در بین قوای
سهگانه در حوزه استفاده از ظرفیت مکانیزه و الکترونیک به جهت
دادرس��ی الکترونیک از سایرین جلوتر بوده و در استان کهگیلویه و
بویراحم��د با توجه به محرومیت و نبود زیرس��اختهای مخابراتی
علیرغم نبود همه امکانات در رتبه دوم کشور قرار داریم.
وی در ادامه در خصوص بهرهمندی از مزایای استفاده از سامانه ابالغ
الکترونیک نیز گفت :از مزایای این سامانه کوتاه شدن فرآیند ابالغ
اوراق قضایی به طرفین پرونده است ضمن اینکه اطالعات پرونده
نیز توسط افراد غیر ،رؤیت نمیشود.
حجتاالسالموالمسلمین مزارعی افزود :در همه حوزههای قضایی
بهجز دو حوزه فیبر نوری وجود دارد و هماکنون  80درصد از کارهای
قضایی در استان بهصورت الکترونیک انجام میشود.
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دادستان کل کشور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران:

تالش دشمن و اپوزیسیون
تضعیف دستگاه قضاست

دادس�تان کل کش�ور همزمان با آغاز هفته
ق�وه قضاییه بهعن�وان س�خنران پیش از
خطبهه�ای نماز جمع�ه به بی�ان عملکرد
دستگاه قضایی پرداخت.

حجتاالسالموالمسلمین محمد جعفر منتظری
اظهار کرد :بزرگترین ش��اخصه نظام اس�لامی
اجرایعدالتاستکهمبنایآنهماحکاماسالمی
و قرآن کریم است .بر همین مبنا خداوند متعال در
قرآن کریم دو موضوع ادای امانت و اجرای عدالت
را مورد تاکید قرار داده است.
به گزارش میزان ،این مقام عالی دستگاه قضایی
گفت :در راس��تای اجرای عدالت ،بخشی از آن بر
عهده مسئوالن است .همه مسئوالن از عالیترین
مقام��ات تا جزئیترین مس��ئوالن وظیفه اجرای
عدالت را دارند .این مقام عالی دستگاه قضایی بیان
کرد :روسای هر سه قوه و سایر دستگاهها موظف
بهاجرایعدالتهستند.البتهانتظارازاجرایعدالت
توسط دستگاه قضا که عهدهدار رفع خصومتها و
رسیدگی به دعاوی است یک انتظار بهحق است.
چون کسی که مورد ظلم قرار میگیرد و به دستگاه
قضایی مراجعه میکند انتظار دارد که رسیدگی قوه
قضاییهبرمبنایعدالتباشد.
دادس��تان کل کش��ور به بیان برخی چالشهای
اساسی دس��تگاه قضایی اش��اره کرد و گفت :قوه
قضایی��ه امروز با چالشهای مهمی روبرو اس��ت
که کار قضاوت که کاری دشوار است را با سختی
بیشتری روبرو کرده است.
اینمقامعالیدستگاهقضاییبهیکیازچالشهای
دس��تگاه قضایی اش��اره کرد و گف��ت :اولین این
چالشه��ا هجمهه��ای ف��راوان و تخریبهای
گستردهای است که در داخل و خارج از کشور علیه
قوه قضاییه انجام میشود و ما شاهد آن هستیم.
حجتاالسالموالمسلمین منتظری خاطرنشان
کرد:البتهمامنکرضعفها،کاستیهاواحیان ًابرخی
اشکاالت موجود نیس��تیم لیکن دروغپردازیها،
بزرگجلوهدادنضعفهاوتوهینهاوتالشبرای
شکستن اقتدار دستگاه قضایی همه نشاندهنده

آن اس��ت که دستهایی وجود دارد که قصد دارند
با تضعیف قوه قضاییه اقتدار آن را از بین ببرند .وی
به بیان نمونههایی از این تخریبها اش��اره کرد و
گفت :موضعگیریها و تبلیغات رسانهای دشمنان
علیه قوه قضایی��ه در فضای مجازی را نگاه کنید،
احکام صادره نس��بت به افراد خائ��ن و دفاع از این
مفسدان توسط دش��منان را مشاهده کنید ،حمله
دشمنان با شمش��یر زنگزده دفاع از حقوق بشر
که بر پیکر احکام قوه قضاییه وارد میشود را توجه
کنید ،همه نمونههایی هستند که از گذشته تاکنون
بودهاند و آخرین آنها برخورد با عوامل جاسوسی
دشمنان اس��ت که در پوشش فعالیتهای محیط
زیس��تی بیش��ترین خیانتها را به امنیت کشور
داشتهاند .وی ادامه داد :اینها نمونههای کوچکی
از موضعگیریهای دشمنان خارجی و اپوزیسیون
خارجنش��ین که اینگونه در جه��ت تضعیف قوه
قضاییه تالش میکنند .دادس��تان کل کشور به
هجمههای داخلی هم اشارهای داشته و گفت :در
داخل کشور هم نیز شاهد هستیم کسانی که خود
مدتها مسئولیتهای مهم و گستردهای داشتهاند
به بهانههای مختلف یا ع��دهای را دور خود جمع
کرده و یا با ایجاد کانالهای اجتماعی به سخنرانی
و پخش پیام میپردازند و انواع و اقس��ام نسبتها

و دروغپردازیها را رواج میدهند .این مقام عالی
دستگاهقضاییافزود:بهفرمودهمقاممعظمرهبری
کس��انی که خود سالها مس��ئولیتهای اجرایی
داشتند امروز حق ندارند بهصورت یک اپوزیسیون
وارد شوند .بعضی از دوستان و نزدیکانشان که بر
اساس دالیل و مس��تندات غیرقابلانکار ،مجرم
شناختهشده و محکومشدهاند را ببینید که چگونه
از آنها دفاع میکنند .حجتاالسالموالمسلمین
منتظری خاطرنش��ان کرد :دومی��ن چالش قوه
قضاییهکثرتکاروسنگینیباریاستکهبردوش
قوه قضاییه گذاشته شده ،ولی متناسب با آن ابزار و
امکانات و نیروی انسانی در اختیار نیست.
وی در ادامه به آمار و ارقام هم اش��ارهای داشت و
گفت :در س��ال گذشته مجموع ًا بیش از  ۹میلیون
پرونده وارد دس��تگاه قضایی شد که  ۶میلیون آن
در دادگس��تری و  ۳میلیون آن در ش��وراهای حل
اختالف بوده است.
این مقام عالی دس��تگاه قضایی بی��ان کرد :مردم
توجه داشته باش��ند که قوه قضاییه به خودی خود
تولیدکنندهپروندهنیستبلکهمراجعاتومطالبات
مردم است که قوه قضاییه بایدپاسخگوی آن باشد.
وی با بیان اینکه چالش سوم دستگاه قضایی عدم
تناسب بین امکانات و انتظارات از دستگاه قضایی

اس��ت گفت :به موازات سنگینی کار و سختی کار
امکانات و اعتبارات بایس��ته و امکانات متناسب با
این حج��م از کار به قوه قضاییه که یک مجموعه
حاکمیتی است داده نشده و نمیشود.
دادستان کل کشور به برخی اقدامات قوه قضاییه
در قالب آمار و ارقام اش��اره کرد و گفت :ورودی به
دادگستریها در س��ال  ۹۶همانگونه که بیان شد
حدود ۹میلیون پرونده بوده است.
حجتاالسالم و المس��لین منتظری خاطرنشان
کرد:درپزشکیقانونی ۱میلیونو ۶۶۰هزارمعاینه
بالینی و بیش از  ۶۰هزار معاینه اجس��اد داشتهایم
و بیش از  ۹۴ه��زار مورد خدمات آزمایش��گاهی
صورت گرفته اس��ت .وی عنوان کرد :در سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور بیش از  ۳میلیون و ۳۳۰
هزار سند مالکیت صادر شده است .همچنین بیش
از  ۱۴میلیون خدمات معامالتی ،حدود  ۶۱۱هزار
واقعه ازدواج و حدود  ۱۸۱هزار واقعه طالق به ثبت
رسیده است .این مقام عالی دستگاه قضایی بیان
کرد :حدود  ۹۷۰هزار ارتباط مردمی برای مشاوره
در سال گذش��ته داش��تهایم .مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضاییه بیش از  ۵میلیون مراجعه و
ثبتنام داشته و از حدود  ۴۵میلیون ابالغیه صادره
حدود  ۲۰میلی��ون آن به صورت الکترونیکی بوده
است.حجتاالسال موالمسلمینمنتظریدربخش
دیگری از سخنان خود گفت :دستگاههای نظارتی
در قوه قضاییهبهشدتنظارت براقداماتمجموعه
خود را دنبال میکنند .بنده بر اساس وظیفه خود در
دادستانی کل که وظیفه نظارت بر دادسراهای کل
کش��ور را داریم اعالم میکنم که یکی از بهترین
راههای نظارت این است که خود مردم اشکاالت و
ضعفها را گزارش کنند.
وی ادامه داد :بر این اساس دادستانی کل در سایت
خود درگاهی دارد که هرکس��ی در هر جای کشور
اگر در دادسرایی با اش��کال و یا تخلفی روبرو شد
میتواند با مراجعه به این درگاه ش��کایت خود را با
ذکر مشخصات وارد کند و مطمئن باشد و بداند که
مادردادستانیکلآنشکایترادنبالخواهیمکرد؛
وحتیمیتواندمراجعهکندونتیجهرامشاهدهکند.

رسیدگی به پرونده ورود  ۴۲۴خودروی قاچاق به کشور

حجتاالسالموالمسلمین منتظری با حضور در برنامه تلویزیونی
گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به رسیدگی به پروندههای مهمی
از قاچاق کاال و ارز مثل قاچاق س��ازمانیافته ،به تشریح آخرین
وضعیت پرونده ورود  424خودروی قاچاق به کشور پرداخت.
دادستان کل کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته در برخورد
با قاچاق کاال و ارز اظهار کرد :دستگاه قضا در ارتباط با قاچاق کاال
و ارز تقریب ًا در ردیف دوم قرارگرفته اس��ت؛ چون بهموجب قانون
مسئولیت اول مبارزه با قاچاق کاال و ارز با سازمان تعزیرات است
که زیر نظر وزارت دادگستری و در مجموعه دولت قرارگرفته است.
حجتاالسالموالمس��لمین منتظری با اش��اره به رس��یدگی به

پروندههای مهمی از قاچاق کاال و ارز مثل قاچاق س��ازمانیافته،
به آخرین وضعیت پرونده ورود  424خودروی قاچاق به کش��ور
اشاره و اظهار کرد :دریکی از س��ایتهای خبری مالحظه کردم
که این موضوع را توجیه کرده و عنوان داشتهاند که این خودروها
با رعایت ضوابط به کش��ور واردشده اس��ت درحالیکه پرونده در
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان مطرح است.
دادستان کل کشور افزود :گزارشهای واصله به بنده کامال نشان
میدهد که این کاال بهصورت قاچاق وارد کش��ور شده و اسناد و
مدارک الزم هم در پرونده موجود اس��ت و اخی��را هم با برخی از
مس��ئولین مربوطه صحبت کردم و آنچه وظیفه ما اس��ت دنبال

میکنیم .حجتاالسالموالمسلمین منتظری یادآور شد :پرونده
اکنون در مرحله تحقیقات و بازجویی اس��ت و تا زمانی که منتهی
به صدور حکم قطعی نش��ود نمیتوان افراد را معرفی و جزییات
پرونده را بیان کرد .دادس��تان کل کش��ور از مردم خواست که به
دنبال کاالی قاچاق نروند و به کسانی که آلوده به این جرم هستند
و به دلیل منافع زیاد ضربههای مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد
میکنند ،هشدار داد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی در این
زمینه کوتاه نخواهند آمد .وی در خصوص مشهود بودن شبکههای
قاچاق گفت :کس��انی که بهصورت شبکهای کار میکنند تالش
مینمایند که از خودشان کمتر ردپا بر جای بگذارند.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد

ارائه بیش از  ۸۵میلیون خدمت ثبتی به مردم در سال گذشته
بیشتر داریم.
تویسرکانی تصریح کرد :س��االنه میلیونها مکاتبه کاغذی در درون
سازمان و دفاتر و دفترنویسیها حذفشده و پروندههای ثبتی و کاغذی
در حال خارج شدن از گردونه خدمات ثبتی است که راهکار مهمی برای
افزایش دقت و سرعت کار و طبیعت ًا افزایش اقبال مردم خواهد شد.

رییس س�ازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :در سال
گذش�ته ۸۵ ،میلیون و  ۸۲۵ه�زار و  ۳۵۵خدمت ثبتی در
موضوعات مختلف به مردم ارائهش�ده ک�ه  ۹۷درصد از
این خدمات از طریق سیستمهای الکترونیک بوده است.
احمد تویسرکانی به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفتوگوی تفصیلی
با میزان با اشاره به عملکرد سازمان در حوزههای مختلف در سال ۹۶
بیان کرد :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به جهت تنوع خدمات در
این سازمان فعالیتهای گس��ترده داشته که همه مردم بهنوعی با آن
سروکار دارند ازجمله در س��ال گذشته ۸۵ ،میلیون و  ۸۲۵هزار و ۳۵۵
خدمت ثبتی در موضوعات مختلف به مردم ارائهشده که  ۹۷درصد از
این خدمات از طریق سیستمهای الکترونیک بوده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک افزود :یکی از موضوعات بسیار مهم
در س��ازمان ثبت گذر از شیوههای سنتی و روشهای قدیمی به شیوه
مدرن بود که باعث گس��ترش خدمات سازمان ثبتشده تا با سرعت،
شفافیت و دقت بیشتر این خدمات به مردم ارائه شود .تویسرکانی گفت:
خوشبختانه در سال  ۹۶مجموعه خدمات ما  ۲۵درصد نسبت به  ۹۵رشد
داشت که بخش��ی از این خدمات در رابطه با حوزه امالک و بخشی در
رابطه با حوزه اسناد از قبیل :دفاتر اسناد رسمی ،خدمات دفترخانههای
ازدواج و طالق ،ثبت شرکتها و مؤسسات و ثبت مالکیتهای معنوی
بوده است .وی بیان کرد :بخش��ی از فعالیتهای سازمان در سال ۹۶
مربوط به اصالح فرآیندها بوده به این معنا که ما وارث حجم انبوهی از
اقدامات کاغذی و دفتری و پروندهای بودیم که سازمان در طول فعالیت
بیش از یکصد سال گذشته مواجه با موانع و مشکالت فراوانی بود.
 ۴۰۸میلیون برگ از پروندهها اس�کن و تبدیل به فایل
الکترونیک شده است
وی گفت :در  ۲س��ال گذش��ته درباره الکترونیکی کردن پروندههای
ثبت امالک و مالکیتهای مردم فعالیت گستردهای را انجام دادیم که
در این حوزه حدود  ۴۰۸میلیون برگ از این پروندهها اس��کن و تبدیل
به فایل الکترونیک ش��ده و قابلیت جستجو در مجموعه نرمافزارها را
پیداکرده اس��ت .رییس سازمان ثبت امالک و اسناد کشور اظهار کرد:
بخشی از اقدامات ما معطوف به اطالعرسانی به مردم از خدمات بوده و
مجموعه سیستمهای سازمان مجهز به پیامرسان فوری به تلفن همراه
متقاضیان خدمت ش��د که متعاقب ارائه خدمت به بسیاری از بخشها
ازجمله دفترخانههای اسناد رس��می به متقاضی اطالع داده میشود
که هم میزان هزینههای پرداختی چقدر اس��ت که جنبه بازدارندهای
خوبی است تا مردم وجه اضافی پرداخت نکنند و از سویی باعث خواهد
ش��د مردم اطمینان پیدا کنند که اقدامات انجامشده صحیح و بهدوراز
اشتباه و اشکال است.
ارس�ال بالغبر  ۶۰میلیون پیامک ب�ه دریافتکنندگان
خدمات
تویسرکانی گفت :در سال  ۹۶سیس��تم مرکزی ما  ۶۰میلیون و ۴۴۹

هزار و  ۹۲۲پیامک به تلفن دریافتکنندگان خدمات از س��ازمان ثبت
ارس��ال کرده که حکایت از حجم انبوه خدمات س��ازمان دارد و نقش
بسیاری خوبی در شفافس��ازی و جلوگیری از تخلفات و احیان ًا فساد
خواهد داشت.
وی ادامه داد :بخش��ی از اقدامات ما در رابطه با استقرار سیستمهایی
برای تسریع اجرای کاداستر بوده است که با استقرار شبکه ماهوارهای
«ش��میم» در سراس��ر کش��ور و  ۱۴۴ایس��تگاه ماهوارهای و تجهیز
نقشهبرداران س��ازمان ثبت به « »Roverهایی که میتواند در هر
نقطهای در مدتزم��ان کوتاهی با دقت کمتر از  ۵س��انتیمتر تعیین
مختص��ات کند که باعث میش��ود تعیین ح��دود مالکیتهای مردم
در اس��ناد مالکیت با سرعت اتفاق بیفتد که دراینباره بسیار در پیشبرد
کاداستر مؤثر بوده است و اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد مالکیت
کاداستری تبدیل خواهد شد.
افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ رشد طالق
این مقام مسئول با اشاره به آمار ثبت وقایع ازدواج و طالق در دوماهه
امسال گفت :بر اساس آمار در دوماهه ابتدای  ۱۲۷ ،۱۳۹۷هزار و ۴۱
واقعه ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با دوماهه اول  ۹۶که کاهش
ازدواج داشتیم ،با  ۶درصد افزایش در دوماهه سال  97مواجه هستیم؛
یعنی یک رش��د بیش از  ۱۰درصدی را تو این زمینه ش��اهد بودیم که
امیدواریم این وضعیت تا پایان سال تداوم پیدا کند.
تویسرکانی در بخش دیگر از سخنان خود بیان داشت :در رابطه با ثبت
وقایع طالق هم  ۲۵هزار و  ۲۱۰واقعه طالق در این دوماهه در کشور
به ثبت رسیده که یک درصد نسبت به دوماهه سال  96افزایش داشته
که نرخ افزایش در س��ال  ۹۶به میزان  ۴درصد بود درحالیکه این نرخ
رشد کاهش خوبی داشته و این نوید خوبی است امیدواریم که در سال
 ،۹۷این روند ادامه پیدا بکند.
ثبت رسمی در جامعه درحالتوسعه است
وی در خصوص تمایل مردم برای ثبت رسمی اسناد خود گفت :حجم
افزایش خدمات ثبت نش��انگر این اس��ت که خوشبختانه ثبت رسمی
در جامعه درحالتوس��عه اس��ت لیکن ما هنوز نیاز به تشویق و ترغیب

افزایش  19درصدی نقلوانتقال رسمی ملک در دوماهه
ابتدایی امسال
تویس��رکانی با اش��اره به آمار نقل و انتقاالت ملکی در دوماهه امسال
اظهار کرد :طبق آماری که سازمان ثبت نشان میدهد نقل و انتقاالت
در  ۲ماه ابتدای امس��ال افزایش داشته است بهطوریکه در این مدت
اس��ناد خریدوفروش ملک در کش��ور  ۵۵۱هزار و  ۴۹۱مورد بوده که
نقلوانتقال رسمی ملک در کشور انجامش��ده و در مقایسه با دوماهه
ابتدای سال  ۱۹ ،۹۶درصد افزایش داشته که نشاندهنده رشد در این
موضوع است.
اقدامات س�ازمان ثب�ت در حوزه افزای�ش درآمدهای
مالیاتی
این مقام مس��ئول گفت :در این زمینه س��االنه هزاران میلیارد وصول
مالیات انجامشده و تعداد ارائهدهندگان مفاصاحساب مالیاتی یک رقم
بسیار سنگینی اس��ت این حکایت از این دارد که ما کمک فراوانی در
وصول مالیاتهای معوق شرکتهای تجاری داشتیم و در این زمینه
سازمان امور مالیاتی کام ً
ال اذعان دارد که اقدامات سازمان ثبت منجر
به تحول جدی در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی کشور داشته است.
رییس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور بابیان اینکه این موضوع
کمک به تحق��ق اقتصاد مقاومتی خواهد داش��ت گفت :اگر کش��ور
بخواهد یک نظام اقتصادی متکیبهخود داش��ته باش��د طبیعت ًا باید بر
اس��اس توانمندیهای خود کشور را اداره کند و قطع ًا اقتصاد متکی به
نفت نمیتواند پایدار باش��د و عمده اقتصاد در همه کشورها متکی به
مالیاتهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی اشخاص و شرکتها است
و طبیعت ًا شفافس��ازی استقرار سیس��تمهای منظم و دقیق میتواند
دراینباره بسیار کمک کند.
ایران همتراز کشورهای پیشرفته اروپایی در ثبت مالکیتهای معنوی
رییس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور در خصوص پیشرفت در
ثبت مالکیت معنوی بیان کرد :خوشبختانه در حوزه ثبت مالکیتهای
معنوی قدمهای بسیار وسیع و گستردهای برداشتیم و امروز کشورمان
به گواهی رییس سازمان جهانی مالکیت معنوی که اخیراً به ایران آمده
بود در تراز کشورهای پیشرفته اروپایی خدمت ارائه میدهد و او تأیید
میکرد که وضعیت ما بس��یار مطلوب است و این موضوع را به شکل
مکتوب هم به ما اعالم کردند.
وی ادامه داد :همچنین بانکها س��اماندهی ش��ده و م��ا به معاهدات
مربوط به ثب��ت بینالمللی عالیم تجاری و اختراعات ملحق ش��دیم
و امروز بهراحتی امکان درخواس��ت ثبت بینالمللی اختراع و عالمت
تجاری در کشور فراهم است.
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رییس کل دادگستری لرستان:

تعداد پروندههای تخلفات مطبوعاتی
کاهشیافته است

رییس کل دادگستری لرستان بابیان اینکه توجه به رسانه در تحقق عدالت
نقش مس��تقیمی دارد ،گفت :امروز تعداد پروندههای تخلفات مطبوعاتی
کاهشیافته است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل استان لرستان ،جعفر بدری با
اش��اره به اینکه تخلفات مطبوعاتی در استان در مقایسه با سالهای قبل
رو به کاهش است ،اظهار داشت :سال گذشته  ۷پرونده و امسال  ۲پرونده
تخلفات مطبوعاتی در دادگاه کیفری بررسیشده است و این مهم نشان
از سختکوشی و رعایت اخالق رسانهای مطبوعات استان لرستان دارد،
و بایس��تی همواره این نکته را مدنظر داشت که توجه به رسانه در تحقق
عدالت نقش مستقیمی دارد.
وی بابیان اینکه از راههای ورود شورای حل اختالف و مصالحه و ترغیب
مس��ئولین به اینکه س��عهصدر خود را باال ببرند و هر انتقادی را تخریب
حس��اب نکنند؛ امروز تعداد پروندههای تخلفات مطبوعاتی کاهشیافته
اس��ت ،تصریح کرد :پروندههای تخلفات مطبوعاتی ابتدا در شورای حل
اختالف بررسیشده و کمتر وارد دادگاه میشوند.
رییس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه در عمل آنچه باعث موفقیت
است شفافیت در کار است ،شفافیت اگر در هر یک از این ارگانها و ادارات
دولتی مبنای عملکرد باشد از بروز مفس��دهها جلوگیری میشود ،افزود:
تنها دستگاه حکومتی که شفافیت را مبنای کار قرار داده دستگاه قضایی
است؛ مراحل رس��یدگی و تصمیمات و آراء در دستگاه قضایی در معرض
دید اشخاص است.
بدری با اشاره به اینکه جزو برنامههای دستگاه قضایی است که دسترسی
مراکز علمی را به احکام دادگاهها آسانتر کند و این کار دارد انجام میشود،
یادآور شد :شفافیت مبنا قرارگرفته است و این امر باعث شده آراء از اتقان و
استدالل کافی برخوردار باشد و اعتماد عمومی هم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته  ۱۴۵هزار پرونده در دادگستری لرستان
مختومه شده است ،از این تعداد  ۱۶هزار مورد اعتراض واقعشده و به دادگاه
تجدیدنظر ارجاع دادهشده است ،ادامه داد ۲۰ :درصد این احکام نقض شده
است و بقیه تأییدشدهاند .رییس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد :در
شوراهای حل اختالف نیز  ۷۶هزار پرونده مختومه شده است و بر اساس
آمار زمان رسیدگی و صلح سازش در شوراهای حل اختالف استان لرستان
بسیار رضایتبخش و عملکرد شوراهای حل اختالف استان نمونه است.

لزوم جلوگیری از فعالیت مشاورین
امالک فاقد پروانه کسب

معاون قضایی رییس کل دادگس��تری آذربایجان شرقی بر جلوگیری از
فعالیت مش��اورین امالک فاقد پروانه کسب و کنترل و نظارت بر فعالیت
مشاورین امالک دارای پروانه کسب تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ،بابک
محبوب علیلو با تأکید بر اس��تفاده از روشه��ای فرهنگی و اجتماعی در
برخورد با پدی��ده «جرم» افزود :الزمه کاهش وق��وع جرائم ،همافزایی،
هماهنگی ،همکاری و تشریکمساعی سازمانها و دستگاههای دولتی
و دادگستری با همدیگر است.
محبوب علیلو همچنین با اشاره به معضل حاشیهنشینی و تأثیر آن در بروز
آسیبهای اجتماعی و وقوع جرائم ،بر ضرورت بهبود وضعیت اجتماعی
حاشیهنشینان تأکید کرد و جلوگیری از فعالیت مشاورین امالک فاقد پروانه
کسب و کنترل و نظارت بر فعالیت مشاورین امالک دارای پروانه کسب
و فعال در امر تفکیک کاربریه��ای غیرمجاز ،اجرای کامل قانون جامع
حدنگاری (کاداستر) ،تکمیل کمربند سبز کالنشهر تبریز و توانمندسازی
و اشتغال روستاییان اس��تان را ازجمله برنامههایی ذکر کرد که کارگروه
پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری دادگستری
استان در سال  ۹۷پیگیری خواهد کرد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرس��ت معاونت اجتماعی و پیش��گیری
از وقوع جرم دادگس��تری کل استان آذربایجان ش��رقی نیز بر تسریع در
تحویل اراضی واقعش��ده در محدوده شهرهای اس��تان از اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری به اداره کل راه و شهرسازی استان و تحویل اراضی
دولتی واقع در کمربند س��بز تبریز به شهرداری تبریز برای ایجاد کمربند
سبز تبریز تأکید کرد.

رفع تصرف بیش از  31هزار مترمربع
از اراضی ملی مازندران در سال 96

رییس کل دادگس��تری اس��تان مازندران از رفع تصرف بیش از  31هزار
مترمرب��ع از اراضی مل��ی به ارزش بی��ش از  320میلیارد ریال در س��ال
 1396خبر داد .به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان مازندران،
حجتاالسالموالمسلمین تقویفرد بابیان اینکه حفظ حقوق بیتالمال
بر همه واجب اس��ت ،اظهار کرد :آس��یبهای وارده ب��ر منابع طبیعی و
محیطزیس��ت میتواند س�لامت مردم و جامعه را به خطر بی اندازد که
الزمه جلوگیری از این موضوع ،مبارزه با سود جویان از منابع طبیعی است.
وی ادامه داد :در س��ال گذش��ته باهمت و تالش بیوقفه دادس��تانهای
اس��تان و دیگر س��ازمانهای مرتبط ازجمله یگان حفاظت سازمان ملی
زمین و مسکن اس��تان توانس��تیم  31هزار و  195مترمربع از زمینهای
دولتی تصرفش��ده ب��ه ارزش  32میلی��ارد و  51میلیون توم��ان را از ید
متجاوزین خارج و به دولت بازگردانیم.این مق��ام قضایی در ادامه اظهار
کرد :در سال گذشته تعداد احکام اجراشده در این حوزه به میزان  20هزار
و  746مترمربع به ارزش  23میلیارد  936میلیون تومان بوده که منجر به
اجرای حکم شده است.
رییس کل دادگس��تری اس��تان مازندران در ادامه گفت :با پیگیریها و
تالشهای صورت گرفته در دو ماه اول س��ال ج��اری در خصوص رفع
تصرف��ات اراضی ملی 6 ،ه��زار و  325مترمربع از اراض��ی ملی به ارزش
چه��ار میلیارد و  662میلیون توم��ان از ید متجاوزین خ��ارج و به عرصه
ملی بازگشت.
حجتاالسالموالمس��لمین تقویفرد افزود :در دو ماه اول س��ال جاری
تعداد احکام اجراش��ده به میزان  890مترمربع و ارزش یک میلیارد 122
میلی��ون تومان بوده که در نظر داریم با جدیت خاصی به کمک روس��ای
دادگستریها و دادستانها به این موضوع ورود پیدا کنیم تا باکسانی که
به حریم بیتالمال دستدرازی میکنند بهشدت برخورد شود.
وی ادامه داد :برای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی ،موضوع پیش��گیری
باید اولویت همیشگی ما باشد زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیتالمال و
طی مسیر رسیدگی قضایی و تخریب بنا ،هزینه سنگینی به مردم و نظام
تحمیل خواهد شد.
به همین جهت ضروری است سازمانهای ملی زمین در چارچوب وظایف
قانون��ی خود بهموقع و با بهکارگیری همه ظرفیتهای موجود با قاطعیت
جلوی ساختوسازهای غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند.

