خبر

«فوقالعاده ویژه» امسال در
پاداش پایان خدمت لحاظ میشود

معاون قضایی و توس��عه مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اعالم
کرد« :تفاوت تطبیق حقوق» و «فوقالعاده ویژه» جزو مبانی کسور
بازنشس��تگی کارمندان دولت است و در س��ال جاری این موارد در
پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان لحاظ می شود.
به گزارش روابطعمومی دی��وان عدالت اداری ،رضا فضل زرندی،
درباره رأی وحدت رویه هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۸
فروردین امس��ال مبنی بر عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوقالعاده
ویژه به عنوان حقوق و مزایای مستمر قابل احتساب در پاداش پایان
خدمت کارکنان دولت اظهارکرد :این رأی در راستای حل تعارض
بین آراء صادره از برخی شعب دیوان عدالت اداری و براساس مقررات
قانونی از جمله تبصره ماده  ۷۶و ذی��ل تبصره ماده  ۷۸و مفاد ماده
 ۱۰۷قانون مدیریت خدمات کش��وری صادر شده و در موارد مشابه
الزم االتباع است.
وی افزود :در عین حال قانونگذار به موجب (بند  ۲قسمت الف تبصره
 )۱۲قانون بودج��ه  ،۱۳۹۷موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت را
برای سال جاری به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از
هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب  ۱۳۷۵و اصالحات
آن ارجاع داده است که به موجب اصالحیه سال  ۱۳۷۹قانون یادشده
مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل
یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که مالک کس��ور
بازنشستگی است.
مع��اون قضایی و توس��عه مدیریت مناب��ع دیوان عدال��ت اداری
خاطرنش��انکرد :با توجه ب��ه مبانی قانونی یاد ش��ده ،هر چند رأی
وح��دت رویه صادره در مقام رفع تعارض آراء ش��عب دیوان عدالت
در موارد مشابه الزم االجرا است ،ولی از آنجایی که مبنای پرداخت
پاداش پایان خدمت در سال جاری تغییر یافته است بنابراین تفاوت
تطبیق حقوق و فوقالعاده ویژه که جزء مبانی کس��ور بازنشستگی
کارمندان دولت هستند در س��ال جاری قابل احتساب در پرداخت
پاداش پایان خدمت است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اظهار امیدواری کرد :این مساله
با اصالح قانون مدیریت خدمات کش��وری که هم اینک در دستور
کار مجلس قرار دارد به نحو مناسب و دائمی برای اجرا از سال آینده
تعیین تکلیف شود.

آزادی  9هزار زندانی جرایم غیرعمد
از سال  83تاکنون

مدیر نمایندگی س��تاد دیه اس��تان تهران گفت :از ابتدای سال 83
تاکنون 9 ،ه��زار زندانی جرایم غیرعمد اس��تان ته��ران با کمک
نمایندگی ستاد دیه و نیکوکاران آزاد شدهاند.
منوچهر رحمانی در گفتوگو با صداوسیما افزود :بدهی این زندانیان،
 608میلیارد و  590میلی��ون و  928هزار و  724تومان که با تالش
نمایندگی ستاد دیه و نیکوکاران تهرانی این تأمین و آزاد شدهاند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفت :ستاد دیه استان تهران،
حامی زندانیان جرایم غیرعمد همچون تصادف ،حوادث ناش��ی از
کار یا بدهیهای غیرکالهبرداری و فاقد سوءسابقه است .رحمانی
تصریح کرد :زندانیان تهرانی که چنین ش��رایطی دارند میتوانند با
ارسال درخواست خود به ستاد دیه استان تهران از کمکهای خیرین
برای آزادی بهرهمند شوند .مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران
گفت :این س��تاد در تهران آماده دریاف��ت کمکهای خیرخواهانه
خیرین است تا زمینه آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد فراهم
ش��ود .گفتنی اس��ت ،خیرین و نیکوکاران تهرانی می توانند جهت
آگاهی با نحوه ارائه کمکه��ای خیرخواهانه و همراهی در آزادی
زندانی��ان جرایم غیرعمد با ش��ماره تلفن  88861870یا نش��انی
اینترنتی www.tehipro.irو  @tehiproبه کارشناس��ان
این ستاد مرتبط شود.

ضرورت همکاری دستگا ه ها برای
اجرای مجازاتهای جایگزین حبس

معاون قضایی رییس کل دادگس��تری اس��تان آذربایجان شرقی
برض��رورت هم��کاری دس��تگاههای اجرایی با دادگس��تری کل
آذربایجان شرقی در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی،
بابک محبوب علیلو ،در جلس��ه «اجرای تکالیف مقرر در آییننامه
موضوع ماده  ۷۹قانون مجازات اسالمی و الگوی وحدت رویه و ارتقا
اثربخشی مجازاتهای جایگزین حبس» گفت :در قانون مجازات
اسالمی مصوب سال  ،۱۳۹۲قانونگذار با رویکرد عدالت ترمیمی و
ضرورت جبران ضرر و زیان ناشی از بزه و جرمی که واقع میشود،
نهادهای مختلفی پیشبینی کرده که بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی
دارند ،زیرا صرف اینکه پس از وقوع جرم ،مجرم مجازات شود احتما ًال
نفع کمتری برای جامعه و بزه دیده داشته باشد و برای اصالح رفتار
مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضررهای بزه
دیده و آشتی بین سه ضلع بزهکار ،بزه دیده و جامعه ،نهادهایی مانند
مجازاتهای جایگزین حبس را پیشبینی کرده است.
وی افزود :مجازاتهای اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده
و موجب میشود خانواده مجرم در معرض آسیبهای اجتماعی قرار
نگیرند از طرفی با توجه به مس��ایل و مشکالت اقتصادی جامعه ،از
هزینهه��ای هنگفت زندان که دولت متحمل میش��ود جلوگیری
میکند .محبوب علیلو با اش��اره به م��اده  ۲آییننامه موضوع ماده
 ۷۹قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،۱۳۹۲بر ضرورت اعمال
انجام خدمات عمومی رایگان به جای صدور حکم حبس به عنوان
مصداق بارز و عینی مجازاتهای جایگزین حبس در استان و ترغیب
و تشویق قضات برای صدور این نوع مجازاتها تأکید کرد .معاون
قضایی رییس کل دادگس��تری استان آذربایجان شرقی همچنین
بر ضرورت همکاری دس��تگاههای اجرایی اس��تان ،استانداری و
فرمانداریهای استان با دادگستری کل استان و اعالم ظرفیت انجام
خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یکبار تأکید کرد.
در ادامه هر یک از حاض��ران به ارائه نکته نظرات خویش پرداختند
و پس از جمعبندی مطالب مقرر شد ،استانداری آذربایجان شرقی
براس��اس ماده  ۵آییننامه اجرایی موضوع ماده  ۷۹قانون مجازات
اس�لامی ،لیس��ت اعالم ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهادهای
پذیرنده محکومان را هر ش��ش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران
حوزه مربوطه جمعآوری و با اعالم به باالترین مقام دس��تگاههای
مربوط در سطح ملی ،نس��خهای از آن را برای بهره برداری و اقدام
مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
کل استان آذربایجان شرقی ارسال کنند.
در ادامه مقرر شد سامانه الکترونیکی مجازاتهای جایگزین حبس
به ویژه خدم��ات عمومی رایگان از طریق معاون��ت آمار و فناوری
اطالعات دادگس��تری کل استان با مش��ارکت معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اس��تان آذربایجان شرقی
طراحی و تهیه شود ،همچنین اطالعرس��انی و آگاهسازی مدیران
نهادهای پذیرنده محکومان و عموم جامعه با مشارکت و همکاری
صدا و س��یمای مرکز استان از طریق مستندسازی نسبت به روشن
شدن اذهان عمومی به فواید و ثمرات مجازاتهای جایگزین حبس
به ویژه خدمات عمومی رایگان و فرهنگ س��ازی آن در راس��تای
استقبال عمومی مردم از این نوع مجازات به عمل آید.
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رییس شوراهای حل اختالف کشور خبر داد

صلح و سازش در بیش از ۷۰۰هزار پرونده
راهاندازی دومین شعبه شورای حل اختالف لیزینگ خودرو در تهران

رییس ش�وراهای حل اختالف کش�ور،
گف�ت :در س�ال  ۲ ،۹۶میلی�ون و ۲۷۴
ه�زار و  ۸۸۳پرونده در ش�وراهای حل
اختالف قاب�ل صلح و س�ازش بوده که
از ای�ن تعداد ۷۰۷ ،ه�زار و  ۴۰پرونده
به صلح و سازش مختومه شده است.

رسیدگی ساالنه به  15میلیون پرونده
در دادسراها و دادگاهها
ح ک��رد :در حال حاضر
احمدی میانج��ی تصری 
دس��تگاه قضایی س��االنه به حدود  ۱۵میلیون
پرونده در دادسراها و دادگاهها رسیدگی میکنند
و این در حالی است که کمبود کارمندان ،قضات
و اعتبارات ،فش��ار مضاعفی در رسیدگی به این
حجم پرونده در دس��تگاه قضایی ایجاد خواهد
کرد ،لکن با وجود ش��وراهای حل اختالف تأثیر
مهمی در کاهش اطالهدادرسی و سرعت در وقت
رسیدگی در دستگاه قضایی به وجود آمده است؛
بحمداهلل براساس گزارشهاي موجود  ۷۲درصد
مردم از شورای حل اختالف راضی هستند .این
آمار نش��ان دهنده اعتماد مردم به ش��ورای حل
اختالف است.
این مقام قضای��ی همچنین گفت :تاکنون تعداد
بس��یاری زندانی محكوم به قصاص با گذشت

طبق بررس��یهای ب��ه عم��ل آم��ده در یکی از
پروندههای جریانی در شعب ه  4بازپرسی دادسرای
پولی بانکی ،آق��ای «ف.ق» که مالک دودانگ از
یک قطعه زمین اس��ت ،قرارداد مش��ارکت برای
س��اخت ملک را با آقای «ج.خ» که خود مالک دو
دانگ از همان ملک بوده ،منعقد میکند و با وکالت
اعطایی از سوی «ف.ق» ،مجری احداث بنا مجاز
به اخذ تسهیالت تا سقف  3میلیارد تومان در قبال
ترهین سهم مالک میشود.
«ج.خ» با مراجع��ه به یکی از ش��عب بانک ملی،
اقدام به اخذ  31میلیارد تومان تس��هیالت میکند
و آقای «ف.ق» نیز علیه وی و رییسشعبه بانک
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قضـایی

پیگیری دستگاه قضایی برای
کاهش تصادفات جادهای در گلستان

اولیای دم و همکاری ش��وراهای حل اختالف از
چوبه دار رهایی یافتهاند.
آخرین جزییات از قانون ش�وراهای
حل اختالف
رییس ش��وراهای حل اختالف کش��ور در ادامه
به ارائه آخرین جزییات از قانون ش��وراهای حل
اخت�لاف پرداخت و گفت :ای��ن قانون در بهمن
ماه س��ال جاری به پایان میرس��د ،ب��ا توجه به
تجربیات سه س��ال گذش��ته اصالحات جزیی
انجام ش��ده اس��ت و به مجلس ارسال میشود.
اگر قانون تصویب نش��ود تمدی��د آن از مجلس
خواسته میشود.
احمدی میانج��ی افزود :قانون ش��وراهای حل
اختالف کمترین میزان اصالح را داش��ته و کل
صالحیتهای رأی شوراهای حل اختالف دراین
قانون باقی مانده است.
رس�یدگی به اختالفات تا  ۲۰میلیون
تومان در صالحیت شورایحلاختالف
احم��دی میانجی در ادام��ه از راهاندازی دومین
ش��عبه ش��ورای حل اختالف لیزینگ خودرو در
تهران خب��رداد و گفت :رس��یدگی به اختالفات
مالی تا  ۲۰میلیون تومان در صالحیت ش��ورای
حل اختالف است و با توجه به اینکه لیزینگها
از مردم طلب دارند در یک س��اماندهی مناسب
چندی قبل مجتمع ویژه لیزینگ ش��ورای حل
اختالف تهران افتتاح شد.
آزادی بی�ش از  ۱۰ه�زار زندان�ی در
سال ۹۶
معاون رییس قوهقضاییه با ارائه آماری از آزادی
زندانیان دریک سال گذشته عنوان کرد :با همت
اعضای شوراهای حل اختالف ویژه زندان ،آمار
آزادی زندانیان رشد داشته است؛ در سال ۱۰ ،۹۶
هزار و  ۱۹۹نفر از زندانیان آزاد شدند که این آمار
در مقایسه با سال  ،۹۵که  ۶هزار و  ۲۰۸نفر بودند،
رشدی فزاینده را نشان میدهد.
وی همچنین در رابطه با آمار صلح و س��ازش در

تکذیب خبر آزادی متهم  31میلیاردی
با قرار  50میلیون تومانی
دادس�رای عموم�ی و انقالب ته�ران خبر
منتشرشده در خبرگزاری تسنیم با عنوان
«تصمیم عجیب یک بازپرس ،آزادی متهم
پرون�ده  31میلی�اردی با ق�رار  50میلیون
تومانی» را تکذیب کرد.
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حج��ت االس�لام و المس��لمین محمدمهدی
احمدی میانجی در گفتوگو با میزان با اش��اره
به فلسفه تش��کیل ش��وراهای حل اختالف در
کشور اظهارکرد :اس��تقبال خوبی از سوی مردم
به طرح دعاوی در شوراها نشان داده شد چراکه
در شورای حل اختالف مش��کالت ریشهای از
بین م��یرود .همچنین به دلی��ل اینکه حاکم و
محکومیت��ی وجود ندارد برای اف��راد مطلوبتر
اس��ت .در ش��ورای حل اختالف ،چون موضوع،
محکومیت نیس��ت افراد کمتر به گفتن غیرواقع
متوس��ل میش��وند ،در حالی که در دادگستری
اینگونه نیست و چون مساله محکومیت مطرح
اس��ت ،گاهی افراد خالف واقعیت را برای تبرئه
شدن خود بیان میکنند.
کاهش اطالهدادرسی در دستور کار
وی کاهش اطاله دادرس��ی در دستگاه قضایی
را از اه��داف ش��وراها عنوان و بی��ان کرد :یکی
دیگر از اهداف ش��وراها این بود که پروندهها در
زمان کوتاهتری رسیدگی شود واین رسیدگی به
صورت ریشهای اختالفات را حل و فصل کند و از
ورود پروندههای متعدد در خصوص یک اختالف
جلوگیری کند.
زمان رس��یدگی به پروندهها از  ۱۸ماه به حداکثر
 ۱۰۲روز رسیده است
معاون رییس قوهقضاییه ب��ا بیان اینکه با ایجاد
ش��وراها بار بزرگ��ی از دوش دس��تگاه قضایی
برداشته شده اس��ت ،میانگین زمان رسیدگی به
پروندهه��ای حقوقی را از  ۱۸ماه به حداکثر ۱۰۲
روز و پروندههای کیف��ری را  ۶۰روز اعالم کرد
و این را نشان دهنده عملکرد خوب شورای حل
اختالف دانست.
به گفته وی ،ایجاد صلح و س��ازش در مس��ائل
خانواده از دیگر ثمرات ش��وراهای حل اختالف
است؛ پروندههای قتل ،خانواده و نزاع جمعی از
جمله پروندههای سنگینی است که وقت بسیاری
را در رس��یدگی میطلبند که باید به اندازه شأن
و جایگاه قضات از زحمات آنان قدردانی کرد.
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در دادسرای پولی بانکی طرح شکایت میکند.
این گزارش در خالف واقع بودن خبر مندرج در
خبرگزاری تس��نیم ،با اشاره به اینکه شکایتی از
س��وی بانک ملی مطرح نشده است ،میافزاید:
مش��تکیعنه نیز ضمن اینکه مالک دودانگ از
ملک مورد مش��ارکت بوده که از ارزش بس��یار
زیادی نیز برخوردار اس��ت ،نس��بت به دو دانگ
دیگ��ر نیز وکالت داش��ته اس��ت و ب��ه هر حال
بازپ��رس مته��م را به اته��ام خیان��ت در امانت
احضار نموده و ب��ا دفاعیات خ��ود مبنی بر دارا
ب��ودن وکالت ،او را با ق��رار وثیق��ه  50میلیون
تومانی آزاد کرده اس��ت.
موضوع اعالمی ارتباطی به فساد بانکی و اقتصادی
و امثال آن نداش��ته و صرف ًا شکایت خصوصی دو
شهروند علیه یکدیگر اس��ت که به دلیل ارتباط با
کارکنان بانک ،در دادسرای پولی  -بانکی مطرح
شده اس��ت و لذا خبر مذکور غیرواقعی و با اهداف
شخصی مطرح شده است.

پروندهها در سال  ،۹۵گفت ۲ :میلیون و  ۱۳۳هزار
و  ۲۳۶پرونده قابل صلح و سازش بوده است که
از این تعداد  ۶۹۱ه��زار و  ۴۷۵پرونده به صلح و
سازش منتهی شده است .همچنین درسال ،۹۶
 ۲میلیون و  ۲۷۴ه��زار و  ۸۸۳پرونده قابل صلح
و سازش بوده است که از این تعداد ۷۰۷ ،هزار و
 ۴۰پرونده به صلح و سازش مختومه شده است.
آراء ش�وراهای حل اختلاف از اتقان
قانونی برخوردار بوده است
رییس ش��وراهای حل اختالف کشور با تأکید بر
اینکه آراء شوراهای حل اختالف از اتقان قانونی
برخوردار بوده است ،اضافه کرد :در سال  ،۹۵سه
میلیون و  ۳۸۶هزار و  ۵۶۴پرونده وارد شوراهای
حل اختالف کشور ش��ده است ،درسال  ،۹۶سه
میلی��ون و  ۵۰۰هزار و  ۷۸۷فق��ره پرونده وارده
داشته ایم که درسال  ،۹۵سه میلیون و  ۳۳۰هزار
و  ۳۵۰پرونده و درس��ال  ،۹۶سه میلیون و ۴۸۱
هزار و  ۲۵۰پرونده مختومه شده است.
احمدی میانجی تصریح کرد :این مقدار پرونده
که در شوراهای حل اختالف مختومه شده به
دادگس��تریها وارده نشده است ،در سال ،۹۵
 ۱۴۱و  ۶۷۵پرون��ده مورد اعتراض قرار گرفته
و به دادگستریها ارسال شده است و در سال
 ۱۶۸ ،۹۶ه��زار و  ۳پرونده به دادگس��تریها
ارسال شده ،مابقی پروندهها در شوراهای حل
اختالف مختومه شده است .از این پروندههای
اعتراضی که به دادگس��تریها ارس��ال شده
است در سال  ،۹۵هش��ت هزار و  ۴۷۶پرونده
نقض شده اس��ت و درس��ال  ۹۶نیز  ۱۰هزار
و  ۷۵۷پرونده نقض ش��ده اس��ت که نشان از
رضایت مردم و متقن آراء اس��ت.
یکی از نکات مهم این است که برخی افراد تصور
میکنند که شوراهای حل اختالف پروندههای
خیلی ساده را مورد رسیدگی قرار میدهد دراین
زمینه ذکر نکتهای ضروری است ،پروندههایی
که شوراهای حل اختالف در مورد آنها به صلح و
سازش اقدام میکند پروندههای قتل و نزاعهای
دسته جمعی اس��ت که هر کدام از این پروندهها

مدتها زمان برای صلح و سازش نیاز دارد.
وی اضافه کرد :در س��ال  ،۹۵دو میلیون و ۶۸۲
ه��زار و  ۶۶پرونده حقوقی وارد ش��وراهای حل
اختالف ش��ده اس��ت و همچنین درسال ۲ ،۹۶
میلیون و  ۸۸۲هزار و  ۴۷۷فقره پرونده حقوقی و
ارد شوراها شده است.
حداکثر پرداختیها در س�ال گذشته
 ۳۳۰هزار تومان بوده است
معاون رییس قوهقضاییه با اش��اره به مشکالت
ش��وراهای حل اختالف و پرداخت پاداشها به
اعضای ش��ورا گفت :مبالغ پرداختی بسیار ناچیز
و حداکثر پرداختیها در س��ال گذشته  ۳۳۰هزار
تومان بوده اس��ت ،درس��ال گذش��ته ،متاسفانه
دولت از طل��ب  ۴۰میلیارد تومان��ی ۱۶ ،میلیارد
تومان پرداخت کرد.
وی در ادامه افزود :مش��کل دوم این است تعداد
 ۱۳هزار نفر از کارمندان شوراهای حل اختالف
جوانهایی هس��تند که فارغ التحصیل دانشگاه
و بعضا مدرک دکترا دارن��د ۱۸ ،هزار نفر مدرک
لیسانس ،باالی  ۲هزار نفر فوق لیسانس و ۱۱۲
نف��ر مدرک دکترا دارند ک��ه از این مجموعه ۱۳
هزار نفر با ش��وراها همکاری میکنند و حقوقی
هم دریافت نکردهان��د و فقط پاداش مختصری
پرداخت ش��ده اس��ت ،اینها باید تعیین تکلیف
شوند.
خدمت رسانی در شوراها برای مردم
بسیار مفید است
رییس ش��وراهای حل اختالف کش��ور در ادامه
بیان کرد :انتظار ما این است که به شوراهای حل
اختالف به اندازه اثرات مثبتی که در جامعه دارند،
ارزش و بها دهند .خدمت رسانی در شوراها برای
مردم بسیار مفید بوده و باید تقویت شود .شورای
حل اختالف ب��ار عظیمی را از دوش قوه قضاییه
برداشته است که باید نسبت به امورشوراها توجه
بیش��تری شود ،با ورود ش��وراهای حل اختالف
مش��کالت اطاله دادرسی دردس��تگاه قضایی
کاهش چشمگیری مییابد.

 ۹۷درصد خدمات ثبتی
بصورت الکترونیکی بوده است
 ۹۷درصد خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد
و امالک کش�ور در سال گذشته الکترونیک
بوده که در مقایس�ه با س�ال پی�ش از آن ۵
درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان ثبت اسناد
و امالک کش��ور ،این سازمان در سال گذشته
از  86میلی��ون خدم��ات ثبت��ی ،بی��ش از 83
میلی��ون خدمت ثبت��ی را به نح��و الکترونیک
ارائه کرده اس��ت ب��ه طوری که ای��ن میزان
خدم��ات الکترونی��ک ثبت��ی  97درص��د کل
خدمات ثبتی را ش��امل میش��ود.
مقایسه خدمات ثبتی ارائه شده در سالهای  95و
 96نش��ان میدهد کل خدمات ثبتی ارائه شده در
سال  ،96به میزان  25درصد افزایش داشته است.
بیشترین س��هم ارائه خدمات به نحو الکترونیک
متعلق به بخش اسناد است.
درواقع از مجم��وع  83میلیون خدمت الکترونیک

ارائه ش��ده در س��ال گذش��ته ،حدود  74میلیون
خدمت ثبتی الکترونیکی مربوط به بخش اس��ناد
اس��ت (معادل  89درصد کل خدمات الکترونیک)
که با بهر ه گیری از س��امانه ثبت الکترونیک اسناد
(ثبت آنی) ،س��امانه جامع ثبت شرکتها ،سامانه
شناس��ه ملی اش��خاص حقوقی ،س��امانه جامع
مالکیت صنعتی سامانه مدیریت یکپارچه اجرای
اسناد رسمی و س��امانه ثبت وقایع ازدواج و طالق
انجام پذیرفته است.
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور در بخش
ام�لاک نیز ،نزدی��ک  9میلیون خدم��ت ثبتی به
نحو الکترونیک با بهرهگیری از س��امانه مدیریت
کشوری امالک ،سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش
درخواست صدور س��ند مالکیت ،سامانه استعالم
الکترونیک و س��امانه ثب��ت الکترونیک خالصه
معامالت به متقاضیان ارائه ک��رده که  11درصد
کل خدمات الکترونیک ثبتی ارائه ش��ده در سال
گذشته را شامل میشود.

بیبیسی «جالد» خیابان پاسداران را «شهید» خطاب کرد!
ش�به رس�انه ملکه انگلیس ،تاکنون حمایتهای آش�کار و
پنهانی بسیاری از دشمنان مردم ایران کرده است؛ از تهیه
رپورتاژ برای تروریس�تها گرفت�ه تا در اختی�ار قرار دادن
دوربین خود برای سلطنتطلبان ،تجزیهطلبان و منافقین.

به گزارش میزان ،یک روز بعد از اینکه گاف سایت فارسی بی بی سی
درباره عوامل تروریس��تی حمله به ساختمان مجلس و مرقد امام (ره)
لو رفت و دست مدیران این شبه رسانه بار دیگر در تحریف واقعیات رو
شد ،در ادامه حمایتهای خود از عوامل آشوب خیابان پاسداران و عامل
شهادت مأموران نیروی انتظامی و در راستای پروژه تغییر جای جالد و
شهید ،بی بی سی فردی به عنوان فعال حقوق بشر را که تاکنون برای
تطهیر چهره قاتل ماموران نیروی انتظامی خیابان پاسداران به صورت

زنجیرهای در دیگر شبکههای ضد ایرانی حضور داشته است روی خط
بخش خبری خود آورد.
بی بی سی در این بخش سعی کرد ضمن ایجاد شبهه در روند بررسی
پرونده اغتشاش��ات خیابان پاسداران که خس��ارتهای مالی و جانی
جبران ناپذیری وارد کرد ،تبلیغ گس��تردهای نیز برای سایت وابسته به
این فرقه در دستور کار خود داشت.
اما نکته قابل تامل و وقیحانهای که در این میان وجود دارد ،این است
که فرد به اصطالح فعال حقوق بش��ر مهمان بی بی س��ی ،در بخشی
از صحبته��ای خود ،با وقاحت تمام قاتلی ک��ه چندین مأمور نیروی
انتظامی را در مال عام به شهادت رس��انده بود و در دادگاه به جرم خود
اقرار و اعتراف کرده بود را ش��هید خطاب میکند و مجری بیبیسی
هم که به نظر نمیرس��د متعجب ش��ده باش��د ،به این فرد اجازه ادامه

صحبت هایش را داده و هیچ اعتراضی نمیکند.
این در حالی اس��ت که اگر گاهی به ص��ورت اتفاقی یکی از مهمانان
این تلویزیون صحبتی خالف نظر مدیران رس��انه ملکه را داشته باشد
بالفاصله صحبتهای او را قطع و مسیر گفتوگو را تغییر میدهند.
شبه رسانه ملکه انگلیس ،تاکنون حمایتهای آشکار و پنهانی بسیاری
از دش��منان مردم ایران کرده است؛ از تهیه رپورتاژ برای تروریستها
ت طلبان ،تجزیه
گرفته تا در اختیار قرار دادن دوربین خود برای سلطن 
طلبان و منافقین.
از منظر گردانندگان بی بی س��ی حتی اعضای گروهک تروریس��تی
داعش هم در صورت ت�لاش برای اقدامات ایذایی و تروریس��تی در
ایران ،مستحق بهترین صفات هستند و برخورد قضایی با آنها موجب
پوشش خبری منفی و فضاسازی رسانهای خواهد شد!

رییس کل دادگس��تری گلستان ،دادستانهای سراس��ر استان گلستان
را مکلف کرد با کمک مس��ئوالن دس��تگاههای اجرایی نقاط حادثه خیز
جادههای استان را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان گلستان ،هادی هاشمیان
در نخستین جلسه شورای پیش��گیری از وقوع جرم استان در سال جاری
اظهارکرد :با توجه به تبع��ات اجتماعی و اقتصادی که وقوع تصادفات در
پی دارد امسال به صورت ویژه کاهش تصادفات و مرگ و میرهای ناشی
از حوادث جادهای در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
وی در ادام��ه افزود :اصالح نقاط حادثه خیز ،فرهنگس��ازی به ویژه برای
موتورس��یکلت س��واران و عابران پی��اده که بیش��ترین قربانیان حوادث
ترافیکی را تش��کیل میدهند باید به صورت ویژه از س��وی دستگاههای
ذیربط دنبال شود.
رییس کل دادگس��تری گلس��تان به آتش س��وزیهای هفته گذش��ته
جنگلهای استان اشاره و بیان کرد :اگر مردم و مسئوالن نکات پیشگیری
را که بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم رعایت میکردند  ۲۶۰هکتار از
جنگلهای استان نمیسوخت.

بررسی مسائل و مشکالت
 ۲۰شرکت یا فعال اقتصادی

رییس کل دادگستری اس��تان چهارمحال و بختیاری با تشریح عملکرد
دادگستری این استان در راس��تای اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی
گفت :تشکیل  ۶جلسه اصلی و فرعی برای پیگیری مسائل حقوقی سرمایه
گذاران و بررسی مسائل و مشکالت بیش از  ۲۰شرکت یا فعال اقتصادی
بخشی از اقدامات مهم این کمیته بوده است.
احمدرضا بهرامی سامانی در گفتوگو با میزان به اهم اقدامات دادگستری
این استان اش��اره کرد و افزود :میزان پروندههای مختومه در سال ۱۳۹۶
نسبت به سال  ۱۳۹۵به میزان  ۶درصد افزایش داشته است.
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به بیان عملکرد مربوط
به امور زندانیان و کمیسیون عفو و بخشودگی اشاره کرد و گفت :در سال ۹۶
تعداد  ۲۱جلسه کمیسیون عفو برگزار و تعداد  ۱۱۳۶فقره پرونده مطرح و با
تعداد  ۳۶۸فقره پرونده موافقت شده است.
رییس کل دادگستری اس��تان چهارمحال و بختیاری تصریحکرد :افراد
وارد ش��ده به زندان نسبت به س��ال  ۹۵به میزان  ۶درصد کاهش داشته
است .همچنین موجودی زندانیان نس��بت به سال  ۹۵به میزان  ۴درصد
کاهش یافته است.
این مقام مسئول ادامه داد :عالوه بر این تعداد  5هزار و  670فقره مرخصی
به زندانیان طی  ۱۱۲جلسه شورای طبقهبندی اعطا شده است.
بهرامی گفت :برگزاری  ۱۰۰دوره آموزش��ی شامل کالسهای اشتغال
و حرفه آموزی ،مذهبی ،عقیدت��ی ،مهارتهای زندگی ،قرآن و مفاهیم،
طرح امید و مهاجر جهت مددجویان و صدور  ۳۰۲۸گواهینامه پایان دوره
و تربیت  ۱۱۵نفر حافظ قرآن از  ۱تا  ۱۰جزء از دیگر برنامههای مربوط به
امور زندانیان بوده است.
وی افزود :ش��ورای حفظ حقوق بیتالمال (حقوق عامه) در سال گذشته
فعالیتهای ارزشمندی از جمله برگزاری تعداد  ۶جلسه اصلی و  ۱۹جلسه
فرعی داشته که منجر به بازگشت  ۴۶۹هکتار از اراضی ملی به بیتالمال
شده است.
پلمپ  ۴۰۰حلقه چاه در سالهای اخیر

وی گفت :زمینهس��ازی ب��رای اجرای تبصره م��اده  ۵۵قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها برای برخورد فوری با متعرضان به اراضی ملی و
منابع طبیعی در حین تجاوز ،پلمپ  ۴۰۰حلقه چاه در سالهای اخیر و برنامه
ریزی برای اس��تمرار این طرح به نحوی که تاکنون این استان پاکترین
استان به لحاظ چاههای غیرمجاز محسوب شده است.
ای��ن مقام قضایی ادامه داد :زمینهس��ازی برای نظارت بیش��تر بر اراضی
واگذاری به طرحهای مورد تقاضا در شهرستانهای حساس ،برنامهریزی
برای رهاسازی بستر و حریم رودخانه زاینده رود در  ۸بازه مکانی که بیش
از یک سوم آن اجرا شده است.
بهرامی خاطرنش��ان کرد :پیگیری امور مربوط به اس��تاندارد س��ازهها و
تأسیس��ات از جمله در ش��هربازیها ،پارکها و آسانسور ساختمانهای
عموم��ی ،رفع تصرف از  ۸۳هکت��ار اراضی ملی فرادنب��ه بروجن پس از
س��الها تصرف غیرمجاز ،پیگیری پروندههای اراضی ملی هفشجان از
طریق دادگاه اصل  ۴۹که بالغ بر  ۱۵۰۰هکتار را ش��امل میش��ود بخش
دیگری از اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال بوده است.
رییس کل دادگستری اس��تان چهارمحال و بختیاری به تعداد دیگری از
اقدامات این دادگس��تری در راستای حفظ حقوق عامه اشاره کرد و گفت:
تش��کیل  ۴جلسه مش��ترک با نیروی انتظامی اس��تان جهت هماهنگی
در خدمترس��انی به مردم در عرصههای گوناگون ،انجام  ۳۱بازرس��ی
از یگانهای انتظامی اس��تان توسط قضات دادس��را ،برگزاری  ۱۰جلسه
شورای فرهنگی دادگس��تری ،اعمال  ۲۰مورد بازرسیهای قضایی ماده
 ۲۸انتظام��ی از مراجع قضایی و انجام مالقات عمومی در مجموع ۳۳۷۴
نفر توسط رئیس کل دادگستری و تعداد  ۴۷۷۰نفر مالقات توسط دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان انجام شده است.
بهرام��ی در ادامه تش��ریح اقدامات و فعالیتهای دادگس��تری اس��تان
چهارمحال و بختیاری به عملکرد کمیته قضایی اقتصاد مقاومتی اش��اره
کرد و گفت :تشکیل  ۶جلسه اصلی و فرعی برای پیگیری مسائل حقوقی
س��رمایه گذاری استان و طرح و بررسی مس��ائل و مشکالت بیش از ۲۰
ش��رکت یا ش��خص فعال اقتصادی استان بخش��ی از اقدامات مهم این
کمیته بوده است.
وی خاطرنش��انکرد :این کمیته آماده دریافت درخواستهای مرتبط با
مسائل و مش��کالت حقوقی و قضایی س��رمایه گذاران و فعالین بخش
اقتصادی استان است.

جریمه دومیلیارد ریالی برای
قاچاق روغن زیتون

فردی به ارتکاب نگهداری و عرضه مقادیر زیادی روغن زیتون قاچاق به
پرداخت بیش از دو میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد .
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران،
گزارش آگاهی فاتب مبنی برکش��ف مقادیر زیادی روغن زیتون به ظن
قاچاق به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و برای رسیدگی
به ش��عبه 27رس��یدگی به تخلفات قاچ��اق کاال و ارز تعزیرات حکومتی
تهران ارجاع شد.
شعبه پس از رس��یدگی و احراز تخلف  ،مرتکب قاچاق را عالوه برمعدوم
کردن کاالی مکشوفه (به دلیل عدم قابلیت عرضه ومصرف) به پرداخت
دو میلیارد و  255میلیون و 444هزار و  243ریال در حق دولت محکوم کرد.

