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آغاز ثبتنام جذب داوطلبان
تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷

ثبتنام جذب اختصاصی داوطلبــان تصدی منصب قضا آغاز و به
مدت  10روز ادامه خواهد داشت.
ثبتنام اینترنتی جــذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا
ســال  ،۹۷از  17مهر امسال بر روی ســایت معاونت منابع انسانی
قوهقضاییه به نشانی  www.qazahrm.irآغاز شد.
تمامی داوطلبان واجد شرایط و عالقمند به شرکت در آزمون مذکور
میتوانند با مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت نام ،در مهلت مقرر
نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
داوطلبان باید با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت نام به
مبلغ یکصد میلیون ریال بصورت اینترنتی ،نسبت به تکمیل مراحل
ثبت نامی اقدام و در پایان ،کد رهگیــری ثبت نام را دریافت و نزد
خود نگهداری کنند .فرآیند ثبتنام ،تا قبل از دریافت کد رهگیری
ناقص و بالاثر است.
الزم به ذکر اســت وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبتنام ،به هیچ
عنوان مسترد نخواهد شــد و لذا الزم است داوطلبان در ثبت نام و
پرداخت هزینه دقت الزم به عمل آورند.
داوطلبانی که ســابقه قبولی در مصاحبه علمی آزمونهای گذشته
(اعم از جذب عمومی ،اختصاصی ،مناطق محروم ،شــورای حل
اختالف و ).داشته باشند و پرونده ایشان در مراحل مختلف از جمله
آزمون شخصیت ،گزینش و کارآموزی در جریان باشد ،حق ثبت نام
و شرکت در این فرایند را نخواهند داشت و چنانچه داوطلبی برخالف
این مقرره اقدام نماید ،ثبت نام وی کأن لم یکن تلقی میگردد و وجه
پرداختی به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد.

مرگ  ۳۰۸نفر بر اثر مسمومیت
با قرص برنج

 ۳۰۸نفر در پنج ماه نخســت امسال بر اثر مسمومیت با قرص برنج
در کشــور جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل که آمار تلفات قرص برنج  ۲۳۶نفر بود ۳۰.۵ ،درصد
افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ،در این مدت
از کل تلفات مســمومیت با قرص برنج  200نفر مرد و  108نفر زن
بودند که بر اساس آمارهای موجود تعداد مردان نسبت به مدت مشابه
سال قبل  34.2درصد و تعداد زنان  24.1درصد بیشتر شده است.
براساس این گزارش در پنج ماه نخست امسال  ،استان های تهران
با  ،69گیالن بــا  40و مازندران با  37فوتی بیشــترین آمار تلفات
قرص برنج را داشــته اند ،این در حالی است که تعداد تلفات قرص
برنج در بیش از دوســوم استان ها کمتر از  10فوتی بوده و در تعداد
قابل توجهی از استان ها نیز ،مرگ با قرص برنج ،صفر بوده است.
در سال گذشته نیز آمار تلفات قرص برنج نسبت به سال قبل از آن با
رشد  7درصدی مواجه بود .در سال گذشته  640نفر ( 411مرد و 229
زن) بر اثر مسمومیت با قرص برنج در کشور جان باختند در حالیکه
تعداد تلفات در سال قبل از آن برابر با  598نفر بود.
در این مدت همچنین اســتان های تهران با  ،134مازندران با 88
و گیالن با  69فوتی بیشترین آمار تلفات قرص برنج را داشته اند.
آمارها نشان میدهد در ســال های اخیر آمار تلفات مسمومیت با
قرص برنج عمدتا با سیر صعودی مواجه بوده است .طی هفت سال
گذشته (از  1390تا  )1396آمار مرگ ناشی از مسمومیت با قرص
برنج بیشــتر با روند صعودی همراه بوده است و تنها در سال های
 1393و  1394این آمار کاهش یافت اما در دو ســال بعد از آن نیز
مجددا روند افزایشی در پیش گرفت.
در این ســال ها به طورکلی چهار هزار و  109نفر در کشــور بر اثر
مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که کمترین آن
مربوط به ســال  1390با  463فوتی و بیشترین آن مربوط به سال
 1392با  661فوتی بوده است.
با توجه به اینکه تاکنون مکانیســم دقیق بروز اثرات سمی فسفید
آلومینیوم در انسان شناخته نشده است ،هیچ پادزهر اختصاصی در
درمان مسمومیت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات درمانی تنها شامل
اقدامات حمایتی ـ عالمتی است .از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه
های بالینی نیز بعد از  15دقیقه از مصرف خوراکی قرص فســفید
آلومینیوم ،عالئم و نشانه های مسمومیت ظاهر می شوند و مرگ در
مدت کمتر از  6ساعت ممکن است رخ دهد .در صورت مسمومیت
خوراکی ،عالیم تحریکی دستگاه گوارش شامل تهوع ،استفراغ و
دردهای شکمی است .بیشتر مرگ و میرها در خالل  12تا  24ساعت
اولیه مسمومیت اتفاق افتاده و معمو ًال ناشی از ایست قلبی ـ تنفسی
است و مرگ و میر بعد از  24ساعت اغلب ناشی از نارسایی کبدی و
کلیوی است .عالئم بالینی در این نوع مسمومیت ،ناشی از درگیری
سیستم قلبی ـ عروقی ،گوارشی ،عصبی و ریوی است.

حمایت قضایی از
شهرک های صنعتی

رییس کل دادگســتری اســتان زنجان ،گفت:باید ظرفیتهای
بیشتری در جهت رســیدگی به پروندههای اقتصادی در محاکم
اســتان ایجاد کنیم که در این راستا شــعبه ویژه رسیدگی به این
موضوعات اقتصادی در اولین فرصت فعال خواهد شد.
حجتاالسالم و المسلمین صادقی نیارکی در جلسه اقتصادمقاومتی
دادگستری استان زنجان با بیان اینکه اقتصادمقاومتی فرمانی است
توسط مقام معظم رهبری که برای اجرای این امر همه دستگاهها
مکلف هســتند ،اظهارکرد :دســتگاه قضایی استان تمام تالش و
حمایت خود را برای رفع موانع اجرای اقتصاد مقاومتی بکار خواهد
گرفت تا این فرمان رهبر انقالب به نحو احسن و دقیق اجرا شود.
رییس شورای قضایی استان زنجان افزود :با کمک تمامی مسئوالن
دستگاهها بایســتی اقتصاد مقاومتی را بومی سازی کنیم ،هرچند
اقدامات خوبی در این حوزه در استان انجام شده ،ولی کافی نیست
و باید فعالیتها را شتاب و ارتقاء دهیم.
وی ارتباط مستمر با فعاالن صنعت در راستای حمایت از کارگاهها
را مهم برشــمرد و اظهارکرد :بهترین ارتبــاط با صاحبان صنعت
استان حضور در کارگاههای صنعت و مشاهده مشکالت است که
با این اقدام میدانی و جهــادی موجبات دلگرمی تولید کنندگان را
فراهم کنیم.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجــان خاطرنشــانکرد :باید
ظرفیتهای بیشتری در جهت رسیدگی به پروندههای اقتصادی
در محاکم استان ایجاد کنیم که در این راستا شعبه ویژه رسیدگی به
این موضوعات اقتصادی در اولین فرصت فعال خواهد شد.
وی افزود :نباید کارگاههای تولیدی و صنعت بنا به دالیلی تعطیل
شود و باید همه حمایت کنند تا کارگاههای تعطیل به چرخه تولید
بازگردند و دستگاه قضایی استان در کلیه حوزههای قضایی نظارت
و رسیدگی به این امر را با جدیت انجام خواهد داد.
صادقی نیارکی گفت :در این راســتا راه برون رفت از مشــکالت
کارگاهها جلوگیری از اعالم ورشکســتگی شهرکهای صنعتی
حمایت همه جانبه از آنهاســت که دستگاه قضایی استان آمادگی
کامل را در این زمینه دارد.
وی از برگزاری منظم جلسات با زمانبندی و ارائه موضوع خبر داد و
افزود :جلسات آتی به صورت تخصصی و مصداق برگزار خواهد شد
تا به نتایج خوب و موثری برسیم.
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معاون اول قوهقضاییه:

برخورد با جرایم بنگاههای اقتصادی
نباید سبب تعطیلی آنها شود

معاون اول قوهقضاییه ،گفــت :هماکنون دادگاههای
ویژهای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسائل ارزی
در برخی شهرهای کشور مانند تهران ،شیراز و اصفهان
تشکیل شده و این دادگاهها در آینده توسعه مییابند.

توجهی از جوانان در ورزشگاه آزادی و در حضور رهبر معظم انقالب
اسالمی و نیز در فضایی باز که حتی انفجار یک ترقه هم میتوانست
سبب هیاهوی دشمن شود ،حاضر شده و این مراسم ،به بهترین شکل
و بدون هیچ مشکلی برگزار و حسرت را بر دل دشمنان باقی گذاشت.
محســنیاژهای در ادامه تصریحکرد :با وجود مشکالت فراوانی که
هماکنون از درون و برون بر کشــور حاکم است اما ایران اسالمی در
مرحله اقتدار ،عزت و امنیت قرار دارد.
وی به ایستادگی در مقابل دشــمنان تأکید کرد و گفت :باید اکنون
وضعیت کسانی را که در برابر دشمن تسلیم شدند مشاهده کرد چون
کسانی که تسلیم شدهاند هزینههای فراوانی پرداخت کرده و هزینه
تسلیم در برابر دشمن ،بیش از ایستادگی است.
ســخنگوی قوهقضاییه با اشاره به اینکه عربســتان داعیه امالقرای
جهان اسالم را داشــته و از نفت فراوانی برخوردار است اما در مقابل
دشمن تسلیم شد اظهارکرد :هم اکنون کار به جایی رسیده که ترامپ،
رییسجمهور کافر و ملحد آمریکا ،مسئوالن کشورهای مسلمان را
تحقیر و آنان را گاو شیرده خطاب میکند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه خداوند در قرآن کریم فرمود ما شما را
خلیفه خود بر زمین قرار داده تا به حق قضاوت کرده و از هوی و هوس
دوری کنید ،گفت :از ارکان قضاوت ،عدالت است و بی شک اگر قاضی
عدالت نداشته باشد حق قضاوت ندارد.

معاون منابع انسانی قوهقضاییه:

امروز نظام بیشتر از هر وقت دیگر
نیاز به فکر کارآمد بسیجی دارد

معاون منابعانســانی قوهقضاییه با بیان
اینکه امروز نظام بیشــتر از هر وقت دیگر
نیاز به فکر کارآمد بســیجی دارد ،افزود:
بســیج یک حرکت ریشهدار و نگاه عمیق
است و ارزیابی فعالیتها نیز باید با همین
مالک باشد.

محسنیاژه ای با تأکید بر اینکه قضات همواره در معرض لغزش و بین
حق و باطل قرار دارند ،بیان کرد :بنابراین همواره باید خدا را حاضر و
ناظر بر کارهای خود دانسته و از خدا ،ائمه اطهار ،نماز و قرآن استمداد
جویند و عالوه بر آن ،با وجود اینکه قضات پروندهای بسیاری برای
رسیدگی دارند ،اما باید با صبر و حوصله به وظایف خود عمل کرده و در
کار خود تسریع داشته باشند.
معاوناولقوهقضاییهبااشارهبهاینکههماکنوندشمندوچیزراهدف
قرار داده است ،گفت :یکی معیشت مردم و فشار اقتصادی و دیگری
ایجاد جنگ روانی است و بنابراین در مقابل این موضوع باید مردم و
مسئوالن اعم از نمایندگان مجلس ،دولت و نیروهای نظامی و امنیتی
برای خنثی ســازی این توطئهها دست در دست هم دهند تا موجب
تثبیت اقتصادی ،سرمایهگذاری ،تقویت تولید داخلی و اشتغال شود و
از سوی دیگر هر آنچه درتوان داشته باشیم باید به دولت در جهت تولید
و رونق اقتصادی کمک کرد.
وی تأکیدکرد :همچنین اگر فردی که دارای بنگاه اقتصادی کوچک و
بزرگ بوده و دچار اشتباه و جرم شد ،برخورد با وی نباید سبب تعطیلی
محل کسب آن شود.
در پایان این مراسم علی اکبر گروسی به عنوان رییس شعبه اول دادگاه
تجدیدنظر و رییس کل دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد.
توکل حیدری از سال 91رییس کل دادگستری آذربایجان غربی بود.

دکتر الفت مطرح کرد

لزوم توجه به نظارتهای الکترونیکی
بر مؤسسات حفاظتی و مراقبتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوهقضاییه برای اســتفاده از  ۱۰۰هزار
نیروی مؤسســات حفاظتی و مراقبتی به
عنوان دیدهبان پیشگیری اعالم آمادگی
کرد.

دینی اســت،همانطور که امام هم فرمودند بسیج
شجره طیبه است ،یادآور آیه شریفه « اَص ُلها ثاب ٌِت َو
ِذن َربِّها»
حین بِا ِ
السماء * تُؤتی اُ ُکلَها ُک َّل ٍ
فر ُعها فِی َّ
است که آن شجره طیبه توحید و معرفت است که
عمیق و ثابت و ریشــهدار و دائم در حال گسترش
میباشــد .وی افزود :به هر میزان که روح ایمان
دینی بیشتر میشود و اعتقادات قویتر و اصیلتر
میشود و جوهره بسیج آشکارتر میشود ،و خداوند
وعده داده است آنکس که ایمان بیاورد ،خداوند وی
را تثبیت میکند رهبری می فرمایند :علت اینکه
در کشور ما بســیج این طور درخشان شد ایمان
عاشقانه ،ایمان عمیق ،ایمان توام با عواطف بود.
معاون منابع انسانی قوهقضاییه با اشاره به گذشت
چهل سال از انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی
ایران بیان داشــت :همواره در مقابل فکر اصیل
دینی ،جریاناتی فعالیت داشته اند .از ابتدای انقالب
اسالمی ،مواجه با این جریانات بودهایم اما االن با
جریاناتی با فعالیت گسترده و پیچیده روبرو هستیم
که تالش مضاعف میطلبد .باید درصحنه خوب
کار کرد و در مقابل امواج تخریب اعتقادات فعالیت
مضاعف داشت.
این مقام قضایی در پایان با اشــاره به احســاس
تکلیف نسبت به همکاری با مرکز بسیج قوهقضاییه
در زمین ه آموزش ،اعالم آمادگی کرد .

محمدباقر الفت در هفتمین گردهمایی موسسات
حفاظتی و مراقبتی کــه در هفته نیروی انتظامی
برگزار شــد ،گفت :قانون برنامه توسعه چهارم در
ســال  ۸۵تصویب شــد و در ماده  ۱۲۲اجازه داده
شد موسساتی ایجاد شــوند که وظایف خدمات
انتظامی و حفاظتی را تا حدودی عهده دار شــوند
لذا برای عملیاتی کردن مــاده  ۱۲۲آیین نامه به
تصویب رسید .وی در ادامه افزود :قانونگذار توجه
داشته است که نمیخواهد وظایف حاکمیتی را به
موسسات غیردولتی واگذار کند ،لذا باید کنترل و
نظارت بر این مؤسســات به صورت دقیق اعمال
شود .به گزارش خبرگزاریها ،معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه نیز گفت :زمانی
که به مدیریتهای اجتماعی قائل شویم ،اعمال
این مدیریتها باید با نظارتهای دقیق باشد ،در
خصوص نظارتها نیــز باید از روشهای نوین و
شیوههای بهتر استفاده کرد.
وی افزود :اکنون دوره ارتباطهای کاغذی گذشته
است پس باید نظارتها بر این مؤسسات به صورت
تمام وقت و الکترونیکی باشــد ،چــون اقدامات
حفاظتــی تعطیل بردار نیســت و زمانی که همه
مردم درحال استراحت هستند تازه کار مؤسسات
حفاظتی و مراقبتی شروع میشود ،بنابراین در ناجا
باید به نظارتهای الکترونیکی توجه بهتری شد.
الفت گفت :اگــر بخواهیم آییننامه موسســات
حفاظتی را اصالح کنیم نیاز به اتکای قانونی داریم
که آن اتکا در قانون نیروی انتظامی وجود دارد.
وی افزود :گاهی دیده میشود شرکتهای خدماتی
کــه صالحیت آنها و کارکنان آنها مشــخص

نیست کار شــما و مؤسســات حفاظتی را انجام
میدهند و این درست نیست و علت مراجعه مردم
به این شرکتها این است که مردم از ظرفیت شما
در موسسات حفاظتی آگاهی کاملی ندارند .الفت
گفت :باید مردم آگاهی داشته باشند و بدانند که با
چه نیروی توانمندی میتوانند همکاری کنند و اگر
این اطالع رســانی به درستی انجام شود مردم به
سمت شرکتهای خود خوانده حفاظتی نمیروند.
وی افزود :اقتدار و صالبت و ســرمایه اجتماعی
زمانی به دســت میآید که آموزشها درست و به
موقع باشــد و اگر به خاطر عدم آموزش نتوانیم به
درستی انجام وظیفه کنیم ،سرمایه اجتماعی خود
را روز به روز از دست خواهیم داد .الفت فرماندهان
نیرویانتظامی را خطاب قرار داد و افزود :از شــما
میخواهم به مؤسســات حفاظتی و مراقبتی به
عنوان منبع درآمد نگاه نشود ،در جلسه امروز بیان
شد که  ۱۰۰هزار نفر نیروی فعال در این حوزه وجود
دارد که مدیریت و هدایت آنها طبیعتا کار عظیم
وسختی است ،اما خوب اســت از این  ۱۰۰هزار
نفر به نحو خوبی حمایت شــود .معاون اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گفت :ما در
قوهقضاییــه آمادگی داریم این  ۱۰۰هزار نفر را به
عنوان دیدهبان پیشگیری شناسایی کنیم و گزارش
آنها را مورد رسیدگی قرار دهیم.

مدیرکل قضایی معاونت پیشگیری قوهقضاییه مطرح کرد:

استمرار طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری

علی افتخاری در این باره اظهارکرد :آخرین مرحله از فرآیند رســیدگی
قضایی و بــه تعبیر دیگر برآیند و نتیجه اقدامهــا و تحقیقات ،تعقیب،
دادرسی و صدور حکم است.
وی ادامه داد :اصل الزم االجرا بودن آراء قضایی و اصل تأخیرناپذیری
مجازاتها در کنار مبانی دیگری چون قطعیت ،سرعت و دقت در اجرای
احکام متضمن تحقق اهداف پیش بینی شده برای مجازاتها هستند.
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قضـایی

گام های بزرگ
در خدمات الکترونیک قضایی

همه برای کمک به رونق تولید و اشــتغال به دولت
کمککنند
سخنگوی قوهقضاییه در ادامه افزود :باید اکنون وضعیت کسانی را که
دربرابردشمنتسلیمشدندمشاهدهکردچونکسانیکهتسلیمشدهاند
هزینههایفراوانیپرداختکردهوهزینهتسلیمدربرابردشمن،بیشاز
ایستادگی است .محسنیاژهای دشمن و ضد انقالب هماکنون تمامی
توان خود را برای فشــار اقتصادی به مردم و ایجاد یأس و ناامیدی در
جامعه به کار برده است که باید هوشیار بود.
معاون اول قوهقضاییه گفت :حتی اقدامات تروریســتی کوری را در
خوزستان و غرب کشور انجام داده اما نیروهای امنیتی به طور دقیق و
بدون آسیب به دیگران ،مقر دشمن را شناسایی و همانند صاعقه بر سر
آنها فرود آمدند کهخود اقتدارجمهوری اسالمی ایران را نشان میدهد.
وی بیان کرد :در این شــرایط ،جمعیت  ۱۰۰هزار نفری با تعداد قابل

مدیرکل قضایی معاونت پیشگیری قوهقضاییه با بیان اینکه
محکومان متواری با هدف تسریع در اجرای احکام و کاهش
آمار پرونده دستگیر میشــوند ،گفت :حدود  ۲۰درصد این
محکومان در سال  ۹۶دستگیر شدهاند.
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روی خط خبر

حجتاالسالم و المســلمین غالمحسین محسنیاژهای در حاشیه
مراسمتودیعومعارفهرؤسایکلدادگستریآذربایجانغربیدرجمع
خبرنگارانبااشارهبهاقداماتدستگاهقضادررابطهبامفاسداقتصادی،
اظهارکرد :در این رابطه دادگاههای ویژهای که در زمینه مبارزه با مفاسد
اقتصادی و مســائل ارزی ،فعالیت میکنند ،توسعه یافته و عالوه بر
تهران ،در برخی شــهرها همچون شیراز و اصفهان نیز این دادگاهها
آغاز به کار کرده و در سایر شهرها نیز در آینده در دست اقدام است.
به گزارش خبرگزاریها ،وی تصریحکرد :هماکنون هماهنگی بیشتر
با سیستم اطالعاتی اعم از وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه
و نیرویانتظامی صورت گرفته اســت تا عناصر اصلی را شناسایی و
معرفی کنند و هماکنون در این زمینه بیش از  50نفر از آن عوامل در
حال بازداشت به سر برده و تعدادی از این افراد هم اینک با قرار وثیقه
آزاد و دادگاههای آنان آغــاز و ادامه مییابد و باید نیروهای امنیتی و
انتظامی به دستگاه قضا کمک کنند تا عوامل و عناصر اصلی مخل،
شناسایی و معرفی شوند.
معاون اول قوهقضاییه در ادامه گفت :بیشک اگر این عناصر معرفی و
دستگیرشوند،تأثیربیشتریخواهدداشتوخوشبختانهتاکنوننیزدر
جهت اعتماد و خوشبینی مردم تأثیرگذار بوده و امید است با رسیدن
به آن عوامل اصلی ،هم رضایت مردمی جلب شده و هم مجرمان به
مجازات اصلی خود برسند.
وی در ادامه بیانکرد :قوهقضاییه سعی دارد تا افراد مجرم را شناسایی،
دستگیر و مجازات کند چون آنها به مردم جفا میکنند و در شرایطی
کهدشمن درحالفشاراست،اگرعناصرداخلیبهخاطرمسائلدنیوی
فشاررابرمردمتشدیدکنند،دورازانصافوعدالتاست،بنابراینبایدبا
تالش بسیار عناصر متخلف سریعتر محاکمه و مجازات شود.

حجت االسالم والمسلمین علیرضا امینی در بیست
و دومین نشست هماندیشــی معاونان عقیدتی
حوزههــا و پایگاههای مرکز بســیج قوهقضاییه،
اظهارکرد :بسیج به فرموده رهبرانقالب ،یکی از
نوآوریهای امام خمینی(ره) بود ،امام از بسیج با
طیبه یاد میکند و آن را از برکات و
عنوان شجره ّ
الطاف جلیه خداوند تعالی میداند.
معاون منابع انســانی قوهقضاییه افزود :بحمداهلل
امروز شــاهدیم که به برکت عزیزان بســیج این
شجره روز به روز بارورتر میشود ،ما هم هر یک به
سهم خود وظیفه داریم در بالندگی آن ایفای سهم
کنیم ،امروز نظام بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به فکر
کارآمد بسیجی دارد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی معاونت منابع
انســانی ،وی در ادامه با بیان نکاتــی در ارتباط
با وظایــف معاونان عقیدتی پایگاههای بســیج
قوهقضاییه اظهارکرد :باید اصل در بسیج بر نگاه
اعتقادی باشــد و نگاه سازمانی و نهادی به بسیج
مغلوب نگاه اعتقادی و انقالبی شود ،نگاه سازمانی
بیشتر معطوف به کالبد بسیج است اما روح و هویت
واقعی بســیج همانطور که فراوان در بیانات مقام
معظم رهبری آمــده ،یک حرکت منطقی ،عمیق
و اسالمی است ،بنابراین اصالت با حرکت است و
نه تشکیالت ،واز این منظر ،بسیج نهادی نیست
که در یک پایگاه خالصه شــود بلکه یک حرکت
ریشهدار و نگاه عمیق است .این مقام عالی قضایی
با ذکر دومین نکته و اشاره به فرمایش امام راحل
خاطر نشان کرد :جوهره بســیج ایمان و معرفت
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افتخاری اضافهکرد :حین اجرای حکم ممکن اســت با دو گونه موانع
مواجه شویم که موانع دسته نخست موجب توقف و سقوط اجرای حکم
(فوت محکوم علیه ،عفو ،مرور زمان) و دسته دیگر بدون اینکه اجرای
حکم را منتفی یا ساقط کنند صرفا سبب تاخیر در اجرای حکم می شوند
(جنون ،بی هوشی ،فرار محکوم علیه).
اما آنچه مدنظر اســت مرتفع کردن بعضی از موانع قســم دوم باهدف
تســریع در اجرای احکام کیفری اســت .مدیــرکل قضایی معاونت
پیشگیری قوهقضاییه تصریحکرد :تالش می کنیم تا با ایجاد بسترهای
الزم ،پس از اســتخراج اســامی محکومانی که مجازات آنها مسجل
شده ،با اســتفاده از ظرفیت ضابطین دادگستری مانند نیروی انتظامی،
بسیج و مددگرفتن از توان بالقوه ســازمانها و نهادهای دیگری چون

اداره اطالعات و ســپاه محکومان متواری را به منظور اعمال مجازات،
شناسایی و جمع آوری کنیم.
وی افزود :نتیجه اجرای این اقدام که از ســال  ۹۵شــروع شده است،
شناسایی و دستگیری تقریبا  ۵درصد محکومان اعم از متواری و دستگیر
نشده در  ۱۵استان کشور بوده است که پس از رسیدن به نتیجه مطلوب و
موثر ،استمرار طرح شناسایی و دستگیری محکومان در سال  ۹۶در سطح
ملی در دستور کار این معاونت قرار گرفت و در نتیجه تالشهای مضاعف
همکاران نیروی انتظامی و امنیتی تا پایان سال گذشته حدود  ۲۰درصد
این افراد دستگیر شده اند .به گزارش مهر ،به گفته افتخاری ،با اجرای
این طرح ،محکومان متواری با سابقه فرار  ۱۵ساله و حتی محکومان به
قصاص نفس هم شناسایی و دستگیر شدهاند.

رییس هیــات مدیره کانــون دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی کشــور
گفت :در حال حاضــر  ۴۸۹دفتر در
کشــور انجام وظیفه میکنند که تا
پایان سال تقریبا  ۲هزار دفتر خدمات
الکترونیک قضایی خواهیم داشت.
محمدرضا دشتی اردکانی در نشست
خبری به مناسب هفته خدمات الکترونیک قضایی ،اظهارکرد :روز شنبه
به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجالس سراسری خدمات
الکترونیک قضایی در سالن اجالس سران برگزار میشود و از بستههای
جدید خدمات قضایی رو نمایی میشود .به گزارش میزان ،وی ادامه داد:
روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت ،روز
دوشنبه با عنوان ابالغ الکترونیک ،روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی
نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش
سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.
دشــتی اردکانی تصریح کرد :در حال حاضر  ۴۸۹دفتر در کشــور انجام
وظیفه میکنند که تا پایان ســال تقریبا  ۲هزار دفتر خدمات الکترونیک
قضایی خواهیم داشت.
 ۶۷درصد ابالغیهها به صورت الکترونیکی است
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد :در حال حاضر حدود ۶۷
درصد ابالغیهها به صورت الکترونیکی است.
دشــتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در
مراکز استانها و شهر تهران خبر داد و گفت :متقاضیان این دفاتر میتوانند
از  ۲۳مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.
وی اضافه کرد :همچنین در هفته خدمــات الکترونیک قضایی از طرح
آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شــد .دبیر ستاد خدمات
الکترونیک قضایی تصریح کرد :اگــر افرادی از دفاتر خدمات قضایی در
تهران ،مراکز اســتانها و شهرستانها شکایت دارند میتوانند به سایت
عدل ایران مراجعه کنند و شــکایت خود را در آن سایت ثبت نمایند .وی
ادامه داد :همچنین افراد میتوانند برای طرح شــکایت به مراکز فناوری
اطالعات نیز حضورا مراجعه کنند ،ولی پیشنهاد ما این است که چنانچه
افراد شکایتی دارند آن را به صورت الکترونیکی ثبت کنند ،شبکه بازرسی
در سراسر کشور ســازماندهی شده است و معاونان فناوری اطالعات هر
گونه شکایت را به سرعت مورد رسیدگی قرار میدهند.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد :بیشترین تخلفات
در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شــکایت شکلی است و اغلب مردم
اصرار میکنند شکایتشان با فالن مدرک ارسال شود که در اینجا بعضا
مدارک ناقص است و مشکل ایجاد میشود.
دشتی اردکانی افزود :پرداخت هزینههای دادرسی و حق الزحمه در دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی با دستگاههای کارت خوانی است که در مراکز
وجود دارد و مردم به هیچ عنوان وجه نقدی پرداخت نمیکنند لذا بیشترین
تخلفات شکلی است.
 89خدمت الکترونیک جدید قوه قضاییه رونمایی میشود
دشــتی اردکانی در ادامه گفت :در زمینه ارائه ثبت شــکواییه که قبال در
خصوص چکهای بی محل بود در هفتــه خدمات الکترونیک قضایی
از  89عنوان رونمایی میشــود که  95درصد فراوانی شکایتهای کل
کشور است.
وی گفت :همچنین در روز اول از این هفته در محل اجالس سران ،برای
شرکت کنندگان سامانه ثنا را به صورت رایگان ثبت نام خواهیم کرد.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه از هفته پایان مهرماه
ثبتنام ثنا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود به مزایای
ابالغ الکترونیکی اشــاره کرد و افزود :صرفه جویی در وقت و هزینهها،
امنیت اطالعات افراد درسامانه ثنا و ابالغ واقعی از مزایای این طرح است
همچنین کمک به محیط زیست کشور با کاهش کاغذ ،اطالع رسانی به
موقع و جامع از دیگر مزایا به شمار میرود.
رییــس هیات مدیره کانــون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشــور
اظهارکرد :کسانی که دسترسی به اینترنت و گوشی تلفن هوشمند ندارند
می توانند به دفاتر ما به صورت حضوری مراجعه کنند.
قیمت پابندهای الکترونیک بیش از  2میلیون تومان
وی با اشــاره به طرح پابند الکترونیکی گفت :در خارج از کشور قیمت آن
 2هزار و  700تا  3هزار یورو اســت اما در ایــران با  2میلیون و  200هزار
تومان انجام میشود.
دشتی اردکانی با اشاره به شرایط کسانی که میتوانند از پابند الکترونیکی
اســتفاده کنند ،افزود :این افراد باید دارای خصوصیاتی باشــند از جمله
مرتکبین جرایم تعزیری از درجه  5تا  ،8پیشبینی اصالح مرتکب ،واجد
اجرای دستورات دادگاه باشند و بتوانند ضرر و زیان شاکی را جبران کنند
که این افراد میتوانند تقاضای خود را به زندان ارسال نمایند.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
آیا تا پایان امســال این پابندهای الکترونیکی به یک هزار مورد میرسد،
بیان داشــت :این اتفاق قطعا تا پایان سال رخ میدهد ،تاکنون به صورت
پایلوت در برخی استانها انجام شده و قطعا تا آخر سال به رقم مورد نظر
خواهیم رسید.
دشتی اردکانی با اشاره به آگهیهای الکترونیکی بیانکرد :دیگر آگهیها
در روزنامهها چاپ نمیشود و مردم میتوانند به روزنامه رسمی در سایت
 adliranمراجعه کنند و آگهی خود را مشاهده کنند.
وی درباره سازوکار نظارتی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت :از
نظر حاکمیتی در همه استانها و تهران بازرسان دفاتر را مورد بازرسی قرار
دادهاند و کانون خدمات الکترونیک قضایی هم در  7استان از دفاتر یک به
یک بازدید کردهاند و مشکالت و معایب مشاهده شده به دادگاه بدوی این
دفاتر ارائه می شود و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد
مردم و برخی از روسای دادگستریها در رابطه با قطع و وصل سامانه ها
در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد  :با استفاده از ظرفیت
بخــش خصوصی و انعقاد قرارداد در این رابطــه قطعی خدمات در دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی نخواهیم داشت.
رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشــور
اضافهکرد :مشکل قطع و وصل شدن سامانه فقط شامل مرکز فناوری
اطالعات نیست ،از آنجایی که ما به سامانه ثبت احوال وصل هستیم
اگر در آنجا مشــملی وجود داشته باشــد ما هم دچار مشکل میشویم
از طرفی در مورد بخشــی از قطعات و اقداماتی که باید انجام شود در
تحریم هســتیم .البته در ماه های اخیر میزان قطعی بسیار کم بوده و
وضعیت مطلوبی داریم و با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی خدمات
به شکل مطلوبتری ارائه میشود.

