دادستان کل کشور در نشست هم اندیشی با مدیران رسانهها هشدار داد

خبر

ماموریت نفوذیها
برای اثرگذاری بر تصمیمگیران

نشست خبری
سخنگویدستگاهقضابرگزارمیشود

یکصدوبیستونهمیننشست
خب��ری حجتاالس�لام و
المسلمی��ن محسن��یاژهای
سخنگ��وی قوهقضاییه امروز
برگزار میشود.
دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮهﻗﻀﺎیی��ه
ضم��ن تبر ی��ک ر و ز
تونهمی��ن ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی
خبرنگار اع�لام ک��رد :یکص��دو بیس 
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ غالمحسین ﻣﺤﺴﻨﯽاژهای یکشنبه۲۱ ،
یشود.
مرداد ماه ساعت  ۱۴:۳۰برگزار م 
در این نشست حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای معاون اول
و سخنگوی قوهقضاییه به سؤاالت خبرنگاران در زمینه موضوعات
قضایی پاسخ خواهد داد.

ارائه پنج پایاننامه کارشناسی ارشد
با موضوع پیشگیری از وقوع جرم

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،گفت :از سال گذشته تاکنون
پنج پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا با موضوع پیشگیری
از وقوع جرم با حمایت این معاونت انجام و ارائه شده است.
به گ��زارش روابطعمومی معاونت اجتماع��ی و پیشگیری از وقوع
جرم قوهقضاییه ،فرزاد جلیلیان در نشست ارائه رساله دکتری خانم
پروانه بیاتی با موضوع «بررس��ی چالشها و فرصتهای مرتبط با
مدارای اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران» که با حمایت این
معاونت انجام پذیرفت ،افزود :تأکید مقام معظم رهبری علمی بودن
فعالیته��ا در حوزه پیشگیری است لذا این مرکز با حمایت از پایان
نامههای کارشناسی ارش��د و رسالههای دکترا ،در نظر دارد ضمن
ایجاد ارتب��اط با دانشگاهها و تولید ادبی��ات پیشگیری ،برنامههای
معاونت با پشتوانه علمی و مطالعاتی اجرا شود.
وی اضافه کرد :تعامل و همکاریهای خوبی با دانشگاهها ش��کل
گرفته است و از سال گذشته تاکنون پنج پایان نامه کارشناسی ارشد و
رساله دکترا با موضوع پیشگیری از وقوع جرم با حمایت این معاونت
انجام و ارائه شده است.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی
و پیشگی��ری از وقوع جرم قوهقضاییه افزود :رساله «بررسی جامعه
شناختی چالشها و فرصتهای مرتبط با مدارای اجتماعی در بین
شهروندان ش��هر تهران» با هدف تقویت مدارا بین مردم و ارزیابی
میزان مدارا در شهروندان تهرانی انجام شده است.
وی با تعریف مدارا ادام��ه داد :مدارا یک همزیستی اجتماعی است
و موجب افزای��ش و باالرفتن قدرت تحمل در مواجهه با مشکالت
در انسان میشود .

معیار  ۱۱۰سکه با شرایط معیشتی
زندانیان مهریه همخوانی ندارد

در جلسه مشترک اعضای ستاد دیه کشور و برخی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی بر عدم مطابقت شرایط معیشتی زندانیان مهریه با
معیار  ۱۱۰سکه بهار آزادی تأکید شد.
به گزارش روابطعمومی ستاد دیه کشور ،با بررسی شرایط حاکم بر
اقتصاد کشور و با عنایت به نرخ تورم و نقدینگی مردم هرچند موضوع
رفع جنبه کیفری از صداق باالی  ۱۱۰سکه با تصویب قانون حمایت
از خانواده (مصوب سال  )۹۱به تأیید وکالی خانه ملت رسید ،اما در
شرایط فعلی این معیار قانونی چندان با واقعیتهای مالی زندانیان
مالی همخوانی ندارد.
به عنایت به افزایش زندانیان ناش��ی از تعهدات مهریه در سه سال
اخیر این نهاد حمایتی با برگزاری جلسات مشترکی با نمایندگان خانه
ملت تالش دارد ب��ا اطالع رسانی دقیق از وضعیت بدهکاران مالی
ناشی از صداقهای پرداخت نشده ،ضمن پیگیری این موضوع در
جهت تدوین طرحهای پیشگیرانه ،بحث اصالح برخی مواد قانونی
را در راستای کاهش حداکثری زندانیان مهریه عملی کند.
به همین منظور سید اس��داهلل جوالیی ،مدیرعامل ستاد دیه کشور
در دیدار با پروانه مافی ،رییس فراکسیون خانواده مجلس با تشریح
معضل زندانیان مهریه در استانهای پرجمعیت ،گفت :تعیین نحله
اگرچه معامله اقتصادی نیست ،ام��ا یک قرارداد صد در صد مالی و
تعهدآور است ک��ه با ثبت رسمی در عقدنامه به سبب آن بسیاری از
دوست��ان و نزدیکان ما با عنوان ناتوانی در تامین مطالبه قید ش��ده
روانه زندان میشوند و بسیاری از آنها تا وصول مبلغ مهریه یا قبولی
اعسار از سوی محکمه ممکن است تا ماهها در حبس باقی باشند.
وی افزود :مرور پرونده محبوس��ان مهریه نشان میدهد قریب به
اتفاق این بدهکاران را جوانان جویای کار شامل میشوند ،افرادی
که طب��ق تعریف جهانی سرمایههای انسان��ی و از جمله نیروهای
مولد هر کشوری به حساب میآیند ،اما در ایران بر حسب باالرفتن
آمار اختالفات خانوادگی ضمن از هم پاش��یدگی خانوادههایشان
ناخواسته در بند ندانم کاری خود گرفتار میشوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد :بدون ش��ک عامل اقتصادی
در افزایش بسیاری پروندههای مورد بررسی در دادگاه خانواده موثر
هستند ،اما طبق اسناد موجود آن چه در قبال زندانیان مهریه میتوان
ب��ا قاطعیت به آن پرداخت یک نوع فقر فرهنگی است که علیرغم
اطالع رسانیهای خوب رسانهها و تبلیغات موجود در ش��بکههای
اجتماعی مبنی بر حضور  3هزار و  600زندانی مهریه ،باز متأسفانه
نکاح جوانان را به ش��روط غیرقابل پرداختی آل��وده میکنیم ،این
جنس تعهدات تهی با صراحت در قرآن مبین و ش��رع انور مورد نقد
قرار گرفتهاند و طبق استفتائات صروت گرفته حتی به دلیل ش��رط
غیرقابل ایفاء در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد میکنند.
جوالیی تأکید کرد :قصد ما ورود به ح��وزه قراردادهای خصوصی
نیست ،اما در متن قانون داری��م که هر عقد و هر قراری تا آن زمان
که خللی در منافع عمومی و نظم اجتماعی وارد نکند پذیرفتی است.
هرکسی استطاعتش را داشت به تاریخ شمسی و قمری یا نه به اعداد
و ارقام نجومی تعهد کنند و انش��ااهلل هم قادر به پرداخت باشد ،اما
واقعا این تصمیم و این تعیی��ن بخش قابل توجهی از توان دستگاه
قضای��ی و انتظامی را درگیر خود نکند .اگر نیت خانوادهها یا جوانان
فخرفروشی یا اثبات قدرتهای کاذب خودشان است ،با عنایت به
جمعیت باالی زندانی��ان مهریه تقاضای ما از مجلس این است که
مظاهر این اقدامات نمایشی معطوف به موضوعات دیگری شود.
وی ادامه داد :البته برخی از مهریه به عنوان اهرم فشار یاد میکنند
و جنب��ه ضمانت از کیان خانوادههای متزل��زل را در پس آن یادآور
میشوند که با استناد به پروندههای مختومه و مفتوحه بسیاری که در
ستاد دیه مورد رسیدگی قرار گرفته باید بگویم زوجه همواره به کمتر
از ده درصد مطالبات خود در موضوع مهریه نایل ش��ده و مابقی این
تعهد در روند فرسایشی رسیدگی به دعوا ،امتناع زوج در پرداخت به
موقع اقساط مهریه و بسیاری دیگر از دالیل هرگز استیفاء نمیشود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :امروز پرداخت مهریههای پایین
هم برای خودش دردسر بزرگی است .ش��اید تصور شود مقصود از
مهریههای معقول تعهد کابین  ۱۱۰سکهای است ،اما واقعیت این
است که همی��ن ارقام پایین هم با افزای��ش قیمت سکه گرفتاران
بسیاری دارد.
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دادستان کل کشور با هشدار نسبت به برنامهریزی دشمن
برای مس�اله نفوذ ،گفت :دش�من روی مس�اله نفوذ خیلی
حساب باز کرده اس�ت و نفوذ همیشه به معنای جاسوسی
نیستبلکهگاهیعواملنفوذمأموریتدارندکهبسترسازی
کنند و بتوانند در اتاقهای تصمیم گیری روی تصمیمگیران
اثرگذار باشند.

حج��ت االس�لام و المسلمی��ن محمدجعفر منتظ��ری در نشست
هماندیشی با مدیران عامل خبرگزاریها و مدیران مسئول روزنامه
ها ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای
خبرنگار و تسلیت ش��هادت امام جواد (ع) ب��ا یادآوری حدیثی توفیق
اله��ی ،مواظبت از خ��ود و پذیرش نصیحت از ناص��ح مشفق را سه
اصلی دانست که به فرموده آن ام��ام بزرگوار برای هر انسان مؤمنی
در پیمودن مسیر کمال الزم است .به گزارش میزان ،وی با ارزشمند
توصیف کردن ک��ار رسانهها ،به بیان انتظارات��ی که از مطبوعات در
نظام جمهوری اسالمی ایران وج��ود دارد ،پرداخت و گفت :رسانهها
میتوانن��د با انعکاس صحیح و متقن ،ح��وادث و مسایل جامعه را به
گوش همگان و از جمل��ه مدیران یک دستگ��اه برسانند .منتظری
با ی��ادآوری نقش رسانهها در هدایتگ��ری و حرکت جامعه به سمت
سعادت ،تالش مضاعف دش��منان ،جیره خواران داخلی ،اپوزیسیون
خارج نشی��ن و سرسپردگان منطقهای علیه نظام جمهوری اسالمی
ایران را مورد اش��اره قرار داد و با بیان پیشینه تاریخی این دشمنیها،
افزود:همهدنیاشاهدبودکهدشمنانوشرقوغربوعواملمنطقهای
در هش��ت سال دفاع مقدس دست به دست ه��م داده تا با راه اندازی
جنگ نظامی ،نظام جمهوری اسالمی را توسط یک سرسپرده و نوکر
جیره خوارشان به نابودی بکشانند که موفق نشدند و لذا امروز جنگ
اقتصادی و فرهنگی را به راه انداختهاند .دادستان کل کشور ادامه داد:
دشمنان با تشکیل اتاق فکر و هدایت افکار به دنبال این هستند که به
اهداف شوم خود برسند و دیگر پرده پوشی هم ندارند و به صراحت و
به صورت ملموس و محسوس ،هم هدفشان را دنبال میکنند و هم از
طرح ابزارهایی که در این زمینه به کار گرفتهاند ،ابایی ندارند.
وی با بیان اینکه دش��من همه توان و اسباب و عوامل را به کار گرفته
ت��ا بتواند به نظ��ام و ملت بزرگ��وار و سرافراز ایران ضرب��ه بزند ،این
کینه توزی دشمنان را ناشی از پشتیبانی ملت از نظام و جریان برخاسته
از ایران دانست که طوفانی را در منطقه و دنیا ایجاد کرده است.
منتظری تصریح کرد :دشمنان به دنبال این هستند که سرچشمه این
حرکت را به زعم خودش��ان بخشکانند و برای تحقق این نقشه شوم
درصدد هستند که اعتماد به نظام و مدیران را به انحای مختلف در بین
مردم تضعیف میکنند .دادستان کل کشور با اشاره به نقشه دشمنان

برای بزرگنمایی فساد در کشورمان ،اظهار کرد :دش��منان ،فساد در
کشورمان را گسترده و غیرقابل جمعآوری نشان میدهند درحالیکه
مطابق آمار مراکز بین المللی ،هیچ کشوری فاقد عنصر فساد نیست،
ولیدرموردکشورماآنچنانتبلیغمیکنندکهگوییهمهنظامرافساد
گرفتهاست.منتظریخاطرنشانکرد:درمراجعاتمردمیوافواهعامه
مردم،بهگونهایاینمسایلرارواجمیدهندکهخیلیهاباوردارندفساد
تاروپود نظام را گرفته است؛ اگرچه در نظام جمهوری اسالم فسا ِد کم
هم زیاد است؛ اما اینچنین که موریانه فساد به بدنه نظام افتاده و همه
را از بین میبرد ،نیست .وی تمرکز دشمن بر دگرگون سازی هویت
اسالمی و انقالبی به خصوص در نسل جوان را مورد اش��اره قرار داد و
افزود:درفضایمجازیهمهتوانرابهکارگرفتهاندکههویتواخالق
اسالمیوانقالبیرادگرگونسازند.دادستانکلکشورباهشدارنسبت
به برنامه ریزی دشمن برای مساله نفوذ یادآور شد :دشمن روی مسئله
نفوذ خیلی حس��اب باز کرده است و نفوذ همیشه به معنای جاسوسی
نیست بلکه گاهی عوامل نفوذ مأموریت دارند که بسترسازی کنند و
بتوانند در اتاقهای تصمیم گیری روی تصمیم گیران اثرگذار باشند.
این مسئول عالی قضایی هدف دشمنان از تحریم و جنگ اقتصادی
را وارد آوردن فشار به مردم و کناره گیری مردم از پشتیبانی و حمایت
ون
نظام عنوان کرد و در برابر همه برنامه ریزی آنها آیه شریفه " ُی ِری ُد َ
اللِ ب َِأ ْف َوا ِه ِه ْم َو َهّ ُ
ُور َهّ
ون مى خواهند
الل ُمت ُِّم نُو ِر ِه َولَ ْو َک ِر َه الْ َکاف ُِر َ
ل ُِی ْط ِفئُوا ن َ
نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را
ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید " را مورد اشاره قرار داد و

تصریح کرد :دشمنان کورخواندهاند ،چهل سال است که به دنبال این
هستند و بعد از این هم تیرشان به سنگ خواهد خورد و باید در مقابل
دشمن هوشیار و مراقب بود.
منتظریخطاببهاصحابرسانه،آنهاراهدایتگراندیشه،افکاروخط
مشیسیاسیوفکریجامعهنامیدوگفت:بزرگترینرسالتمطبوعات
در نظام اسالمی ،خط و جهت دهی در جامعه براساس معارف اسالمی،
انعکاس مطالبات به حق مردم و بیان انتقادات سازنده است.
وی مطبوع��ات را از انعکاس حب و بغضهای سیاسی در مطالبشان
برحذر داش��ت و از آنها خواست که با تاسی از کالم امام علی (ع) که
ِ��ل َو َرا َء َقلْبِهِ» پس از بررسی صحت و سقم
ان الْ َعاق ِ
میفرمایند « :ل َِس ُ
اخبار نسبت به انتشار آن اقدام کنند.
دادست��ان کل کش��ور با خاطرنشان ک��ردن آیه ش��ریفه  ٨٣سوره
نس��ا ،رسال��ت رسانهه��ا در نشر اخب��ار به خص��وص در وضعیت
کنون��ی کشور را مه��م دانست و تأکی��د کرد که با توج��ه به نقش
مدعی العمومی دادستان��ی ،رسانهها پیشنهادات خود در این زمینه
را مطرح کند .این مسئول عالی قضایی هدف از این نشست را یافتن
های موثر واقع ش��دن دانست و از مدیران رسانهها خواست که با
راه ِ
اداره کل فرهنگی دادستانی کل کشور ارتباط تنگاتنگ داشته باشند.
منتظری پیشنهاد داد که رسانهها با تشکیل اتاق فکر ،ضمن مطالعه
و جمع بندی آسیبهای اجتماعی ،راه برون رفت را نیز طرح کنند.
در ادامه مدی��ران رسانه به طرح دغدغهه��ا و مطالب مورد نظر خود
پرداختند.

انسیه آبشاری
گروه قضایی

س�خنگوی س�ازمان تعزی�رات حکومت�ی
ب�ا تش�ریح جزیی�ات سیاس�تهای ای�ن
سازمان در زمینه برخورد با متخلفان ارزی از
ممنوع الخروجی  5مدیر به دلیل عدم ایفای
تعهدات ارزی خبر داد.

وی بیانکرد :این آمادگی همیشه برای ما وجود دارد
که هر زمان ضرورت داش��ته باشد در موضوع کاال،
ارز و سکه که به نحوی به اشتغال داخلی و استفاده از
کاالی ایرانی کمک کند ،قدمهای بلندتری برداریم.
تش�دید نظ�ارت س�ازمان تعزی�رات
حکومتی بر بازار
سخنگویسازمانتعزیراتحکومتیدرادامه بااشاره
به تالطم بازار بر تشدید نظ��ارت سازمان تعزیرات
حکومتی بر بازار تأکید کرد و افزود :سازمان تعزیرات
حکومتی به صورت  24ساعت��ه در حال رصد بازار و
برخورد با متخلفان است و هیچگونه کوتاهی در این
زمینه نخواهد کرد.
رایگان��ی همچنین از محکومی��ت مدیرعامل یک
شرکت خصوصی در اصفهان به پرداخت  ۴۵میلیارد
ریال جریمه به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.
وی در ادام��ه گفت :پرونده سه فق��ره تخلف اعتبار
اسنادی ارزی مدیرعامل یک ش��رکت خصوصی با
شکایت مدیریت شعب یکی از بانکهای استان در
شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان مورد
رسیدگی قرار گرفت.
سخنگ��وی سازمان تعزی��رات حکومت��ی در ادامه
همچنین در خصوص احتکار کاال و برخورد سازمان
تعزیرات در این زمینه ،گفت :طی چند روز گذش��ته
 4پرونده در خصوص احتک��ار موادغذایی و برنج در
کرمان و  6هزار تن میل گرد در آذربایجان ش��رقی
و  80تن میل گرد در کرمانشاه تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات با متخلفان به

طور قاطع برخورد میکند ،ادام��ه داد :پروندهای در
البرز و پلمپ انبار برنج صورت گرفت به این شکل که
شرکت امورعشایری جو را احتکار کرده و به عشایر
ارائه نمیکردند که خوشبختانه سازمان تعزیرات در
این زمینه ورود ک��رده و  140تن جو را کشف و انبار
را پلمپ کرد .رایگان��ی در ادامه بیانکرد :همچنین
در خصوص روغن خوراکی و واردکنندگان موبایل
نیز در حال رسیدگی به موضوع گرانفروش��ی آنها
هستیم و با متخلفان به ج��د برخورد میکنیم و این
نظارتها ادامه دارد.
ص�دور حک�م ب�رای پرون�ده داروهای
احتکار شده
همچنین رایگانی در مراسم تجلیل از خبرنگاران به
مناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران در پاسخ
به این پرسش که گفته میش��ود انب��ار داروهای
احتکار ش��ده که اخیراً کشف شده است مربوط به
یکی از وزرای سابق دولت است اظهارکرد :اینکه
پرونده مذکور ب��ه یکی از افراد دول��ت وابستگی
داش��ته باش��د ،در روند رسیدگی تأثی��ری ندارد و
انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باش��د ،رسیدگی
میشود .سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد:
بنابراین پرونده مذکور در دست رسیدگی است و به
زودی هم حکم آن صادر میشود .رایگانی توضیح
داد :متأسفانه تع��داد زیادی از ای��ن داروها تاریخ
مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک
زن بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداش��ته و
تداخل صنفی ص��ورت گرفته است .بخش زیادی
از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت

 12میلیارد جریم�ه در  4پرونده واردات
موبایل
وی اظهارک��رد :در جامعه نسبت به وظایف سازمان
تعزیرات تصورات اش��تباهی وجود دارد .برای مثال
تخلف را صن��ف و بازرس مشخ��ص میکند و اگر
تخلفمحرزشدتعزیراتمیتواندواردرسیدگیشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود :بازرسی کالن با
سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و ما در قالب
یک ماده واح��ده که الزامی هم نیست و اعالم کرده
که سازمان تعزیرات میتواند وارد برخی بازرسیها
شود ،ورود کردهایم ،درواقع ما از این اختیار برای خود
تکلیف درست کردهایم.
وی اضافهکرد :در بح��ث پروندههای مهم با اینکه
وظیفه نداش��تیم درخواست نماین��ده از سازمانها
کردیم 29 ،پرون��ده در تخلفات تلفن همراه تاکنون
تشکیل شده است که در  4پرونده  12میلیارد جریمه
صادر شده و  11پرونده به دلیل نقص مدارک در حال
بررسی است .سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد:
وظیفه م��ا رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم
عرضه و گرانفروشی است و همزمان بقیه تخلفات
هم در دادستانی در حال رسیدگی است.
وی گفت :زمان رسیدگی در سازمان تعزیرات بسیار
مناسب است .بهطور مثال برای  4پرونده موبایل در
یکهفتهحکمصادرکردیم.رایگانیبیانکرد:رییس
مجلس به کمیسیون قضای��ی دستور ویژهای برای
اولویت دادن به اصالح قوانین سازمان تعزیرات داده
است .سخنگوی سازمان تعزیرات خاطرنشانکرد:
در حوزه اطالعرسانی نقص قوانین سازمان تعزیرات
نیاز به فرهنگسازی توسط رسانهها داریم .رایگانی
تصریح کرد :الزام به عرض��ه لیست برخی اقالم دو
هفته پیش توسط وزیر صنعت اعالم ش��د و ما بعد از
اینالزامدرخصوصآنکاالهاتوانستیمتحتعنوان
احتکار ورود کنیم.

معاون حقوقی ،پیشگیری و پژوهش دیوان عدالتاداری اعالم کرد

تعامل با مجلس و وزارت کشور در خصوص کاهش پروندههای کمیسیون ماده 100

به گزارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری ،محمد موحد در همایش
معاون��ان هماهنگی امور عمرانی استانداریه��ای سراسر کشور در
کرمانشاه ،نق��ش معاونان عمران��ی استانداریه��ا را در پیشگیری

قضـایی

پیگیری جدی مبارزه با فساد
باید در اولویت باشد

هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود
که از توزیع آن جلوگیری کردیم.
وی گفت :بار دیگر تأکید میکنم اینکه پرونده نسبتی
با کسی داشته باشد تأثیری در روند رسیدگی ندارد.
سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار
لوازم خانگی در اصفهان ،تبریز ،کرمان ،ارومیه ،افزود:
در این پروندهها عالوه بر رسیدگی و تعیین مجازات،
هدف ما عرضه است و بالفاصله پس از کشف اقدام
به الزام عرضه میکنیم.

معاون حقوقی ،پیش�گیری و پژوهش دیوان عدالتاداری
با توج�ه به حجم زی�اد پروندهها در کمیس�یون ماده 100
شهرداریها و به دنبال آن حجم زیاد اعتراضها به آرای این
کمیسیون در دیوان عدالت اداری ،گفت :تعامل خوبی بین
دیوان ،مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور شکل گرفته
اس�ت تا بتوانیم با اصالح قانون شهرداریها از تخلفات و
ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری جلوگیری کنیم.

شماره 4267

رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه:

ممنوع الخروجی  5مدیر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی

حمای�ت و گام مؤثر تعزی�رات در زمینه
استفاده از کاالی ایرانی
سخنگوی سازمان تعزی��رات حکومتی بیانکرد :از
تمامی بانکها درخواست کردیم ک��ه بر ارز دولتی
که در اختیار واردکنندگان اقالم مورد نیاز مردم قرار
دادند ،نظارت بیشتری داش��ته باش��ند همچنین ما
اعالم کردیم که به عنوان عدم ایفای تعهد آمادگی
برخورد ب��ا متخلفان این امر و تشکیل و رسیدگی به
پروندهها را داریم.
وی در ادام��ه در خص��وص قاچاق کاال ک��ه امروزه
مشکالت بسیاری را ایج��اد کرده است ،اظهارکرد:
تعزیرات حکومتی در بح��ث ارز و سکه و برخورد با
دالالن بدون اغماض ورود میکند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان
کرد :وقتی کاالی��ی به صورت قاچ��اق وارد کشور
میشود زمینه استفاده از کاالی ایرانی را دچار مشکل
می کند و حتی در م��واردی که از کیفیت خوبی هم
برخوردار است به لحاظ اینکه قدرت رقابت با کاالی
قاچاق را ندارد ،از کاالی ایرانی استفاده نمیشود.
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روی خط خبر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با «حمایت» خبر داد

سید یاسر رایگانی در گفتوگو با «حمایت» در پاسخ
به پرسشی مبنی بر اینکه ب��ا توجه به سیاستهای
جدید ارزی و برخورد با متخلفان در این زمینه سازمان
تعزیرات چه اقداماتی انجام داده است ،اظهارکرد :ما
در این راستا مرجع رسیدگی هستیم درواقع آن چیزی
که اکن��ون در حوزه تعزیرات در دستور کار بوده عدم
ایفای تعهدات ارزی است.
وی در ادام��ه افزود 5 :مدیر ش��رکت ب��ه دلیل عدم
ایفای تعهدات ارزی در استان البرز محکوم شدند به
این شکل که این مدیران  787میلیون دالر ارز برای
واردکردن گوشت قرمز دریافت کردند ولی این امر
را انجام نداده و اکنون محکوم ش��دند؛ درواقع هر ۵
مدیرعامل به دستور دادستانی ممنوعالخروج شدند.

یکشنبه
 21مرداد1397

از تخلف��ات ساختمانی و اج��رای دقیق تبصره  7م��اده  100قانون
ش��هرداریها مهم دانست و افزود :معاونان عمرانی استانداریها در
انضباط شهری ،اجرای مفاد پروانههای ساختمانی و برخورد قاطع با
افراد خاطی نقش مهمی را ایفا میکنند.
معاون حقوقی ،پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به تشکیل
بیش از  12هزار پرون��ده در اعتراض به رأی کمیسیون ماده  100در
دیوان عدالت اداری کشور اشاره کرد که تنها طی دو سال گذشته این
حجم پرونده تشکیل شده است .
وی افزود :عمق فاجعه جایی است که این میزان پرونده تنها یک ششم
پروندههای تشکیل ش��ده در کمیسیون ماده  100در سراسر کشور
است ،یعنی حداقل ساالنه  60ه��زار پرونده در کمیسیون ماده 100

تشکیل میشود .موحد با توجه به حجم زیاد پروندهها در کمیسیون
ماده  100ش��هرداریها و به دنبال آن حجم زیاد اعتراضها به آرای
این کمیسیون در دیوان عدالت اداری ،گفت :تعامل خوبی بین دیوان،
مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور شکل گرفته است تا بتوانیم
با اصالح قانون شهرداریها از تخلفات و ورودی پروندهها به دیوان
عدالت اداری جلوگیری کنیم.
معاون حقوقی ،پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه
برخ��ورد با تخلف از پیشگیری آن سختت��ر است ،گفت 218 :هزار
پرونده قلع بنا در کمیسیون ماده  100حکم قطعی دارند اما قابل اجرا
نیست ،چراکه برخورد با تخلف سختیهای خاص خود را دارد و باید
به سمتی برویم که اجازه شروع تخلف را ندهیم.

ریی��س مرکز حفاظ��ت و اطالعات
قوهقضایی��ه گف��ت :پیگیری جدی
مبارزه با فس��اد در مجموعه باید در
اولویت باشد.
حج��ت االس�لام والمسلمین سید
اسماعی��ل خطی��ب در سلسل��ه
بازدیدهای خود از سازمانهای تابعه
قوهقضاییه به همراه هیأت همراه از سازمان زندانها بازدید به عمل آورد.
به گزارش می��زان ،وی به منظور بررسی عملک��رد حفاظت و اطالعات
سازمان زندانها از ای��ن اداره کل بازدید و ضمن دیدار با کارش��ناسان و
مسئوالن آن ،عملکرد حفاظت و اطالعات سازمان در سال  ۹۶را بررسی
و در خصوص برنامههای در حال اجرا مطالبی را مطرح کرد.
رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه ضمن تقدیر و اعالم رضایت
از عملک��رد واحدهای مختلف حفاظت و اطالع��ات سازمان زندانها در
س��ال  ۹۶عنوانکرد :اجرای طرح صیانت از پرسنل و اقدامات پیشگیرانه
و پیگیری جدی مبارزه با فساد در مجموعه باید در اولویتهای حفاظت و
اطالعات باشد .وی اجرای دقیق برنامه و توسعه آموزش ،همچنین بازرسی
از استانها را موردتأکید قرار داده ک��ه باید در سال  ۹۷با اهتمام بیشتری
پیگیری شود .در این بازدید خطیب ضمن حضور در اداره کل زندانهای
استان تهران با تمام��ی پرسنل ستادی آن اداره کل دیدار داش��ته است.
وی ضمن دیدار با اصغر جهانگیر ریی��س سازمان زندانها ،در خصوص
موضوعات مهم حفاظتی و امنیتی به تبادل نظر پرداخت.
در این دیدار محبی مدیرکل زندانهای استان تهران ،گزارش جامعی از
عملکرد زندانهای استان را مطرح کرد.

راهاندازی شورای حل اختالف رسانه
در نیمه دوم امسال

گروه قضایی -دبیر شورای ارتقای آگاهیهای عمومی ،اطالعرسانی
و افکارسنج��ی معاونت اجتماعی و پیشگی��ری از وقوعجرم قوهقضاییه،
گفت :در نیمه دوم امسال شورای حل اختالف رسانه ،راهاندازی میشود.
مهدی افتخاری در نشست خبری با اصحاب رسانه با استناد به فرمایش
مقام معظم رهبری مبنی بر استف��اده از ظرفیت هنر در حوزه آسیبهای
اجتماعی ،افزود :دو قطعه موسیقی نماهنگ تولید شده دراین معاونت که با
نگرش ایجابی انجام شد ،با موضوع اعتیاد و طالق ،با صدای علی لهراسبی
و آهنگسازی فواد غفاری است .این قطعات با بودجه ش��ورای اجتماعی
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کشور تولید شده است.
دبیر ش��ورای ارتقای آگاهیهای عموم��ی ،اطالعرسانی و افکارسنجی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوعجرم قوهقضاییه اظهارکرد :در سال
 97با نیاز سنجی انجام ش��ده  ،موضوعات طالق ،اعتیاد ،خانواده ،کودک
آزاری ،حاشیهنشینی و سبک زندگی برای تولید قطعات موسیقی انتخاب
شدهاند.افتخاری در بخش دیگری با اشاره به روز خبرنگار ،خبرنگاران را
نمایندگان مردم درعرص��ه مطالبهگری دانست و گفت :رسانهها ،وظیفه
دارند مطالبهگ��ری را از زبان مردم انجام دهن��د و درعین حال اضطراب
بالوجه در جامعه ایجاد نکنند و امانت دار قلمهای در دست خود باشند.دبیر
شورای ارتقای آگاهیهای عمومی ،اطالعرسانی و افکارسنجی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوعجرم قوهقضاییه درباره تشکیل شورای حل
اختالف رسانه نیز گفت :برای راهاندازی ش��ورای حل اختالف رسانه ،به
اخذ مجوز راهاندازی شورای حل اختالف تخصصی به منظور تحقق ماده
 8قانون شورای حل اختالف نیاز بود که با مکاتبات انجام شده دکتر الفت
مقام عالی معاونت با رییس شورای حل اختالف کشور ،این موافقت اخذ
شد.وی ادامه داد :از طرفی مکان و امکانات الزم از سوی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تأمین و از این محل بازدید شد و در نیمه دوم امسال شورای
حل اختالف رسانه ،راهاندازی میشود.

اعالم مهلت مجدد برای ثبتنام
آزمون قضاوت 97

معاونت منابعانسانی قوهقضاییه ب��ا هماهنگی سازمان سنجش آموزش
کشور درصدد است مهلت مجددی برای ثبتنام آزمون قضاوت سال ۹۷
تعیین و اعالم کند .معاونت منابع انسان��ی قوه قضاییه اعالم کرده است
که نظر به اتمام مهل��ت ثبتنام آزمون قضاوت سال  ۱۳۹۷و با عنایت به
درخواستهای مکرر متقاضیان ،ب ه اطال ع آن دسته از داوطلبان متقاضی
ثبتنا م که موفق نشدهاند نسب��ت به ثبتنام اقدام نمایند ،میرساند؛ این
معاونت در نظ��ر دارد با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور مهلت
مجددی برای ثبتنام تعیین و اع�لام کند .براساس این گزارش ،تمامی
داوطلبان متقاضی ثبتن��ام در آزمون تصدی منصب قضا باید از  9مرداد
تا  15مرداد امسال ب��ا مراجعه به پایگ��اه اطالعرسانی سازمان سنجش
آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgنسبت به ثبت نام در
آزمون اقدام میکردند.

تسریع در روند احداث کمربندی غربی
دماوند برای کاهش بار ترافیکی

دادستان عمومی و انقالب دماوند با بیان اینکه دماوند با وجود گره ترافیکی
فاقد کمربندی است از رفع مشکالت کمربندی غربی این شهرستان در
ماههای آینده خبر داد .حسن ابراهیمی در گفتوگو با میزان ،با بیان اینکه
دماوند بین دو شاهراه اصلی فیروزکوه و هراز است و با وجود گره ترافیکی
فاقد کمربندی است ،اظهاركرد :به دلیل تردد مسافرین به شمال کشور،
دست��ورات اکیدي را به راهداری و پليس راهور برای روان سازی ترافیک
ابالغ کردیم .وی ضمن بیان اینکه برای رفع مشکالت ترافیکی ،کمربندی
غرب��ی دماوند در دست احداث است ،اظهار کرد :سعی کردیم با پشتیبانی
و نظارت بر ضابطین و همکاری افسران پلیس این گرههای ترافیکی را تا
حدودی برطرف کنیم که اغلب ناشی از حضور دست فروشان بود و نسبت
به ساماندهي آنها ،اق��دام الزم انجام گرفت .دادستان عمومی و انقالب
دماوند با بیان اینکه در صورت رفع موانع ،تا پایان سال فازهایی از کمربندی
غربی افتتاح میشود گفت :در صد باالیی از اقدامات زیربنایی انجام شده،
اما موانع خاص خود را دارد که دستورات قضایی الزم را برای رفع آن صادر
کردیم و با نظارت روزانه امید است هر چه سریعتر کمربندی راه اندازی و
مشکل تردد مردم به سمت ش��مال کشور آسان شود .وی در ادامه افزود:
این کمربن��دی در کاهش بار ترافیکی و روان سازی بسیار موثر است چرا
که در این مسی��ر  ۲الی  ۳کیلومتر ترافیک در جری��ان است .ابراهیمی از
مسئوالن خواست روند اجرای کمربندی غربی با سرعت بیشتری انجام
ش��ود و مسئوالن راه و ش��هرسازی ش��هرداری و دیگر مدیران ذیربط
اقدامات اجرایی خود را انجام بدهن��د تا کمربندی افتتاح و خدمترساني
به مردم مطلوبتر شود.

