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افزایش نظارت
بر تخلفات تجهیزات پزشکی

س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از انعقا د تفاهمنامه میان
س��ازمان تعزیرات حکومتی و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی به منظور همکاری در نظارت بر تولید ،تأمین ،انبارداری،
توزیع و فروش تجهیرات و ملزومات پزشکی خبر داد.
به گزارش روابطعمومی س��ازمان تعزیرات حکومتی ،سیدیاس��ر
رایگانی افزود :این تفاهمنامه در جلس��های با حضور نمایندگان دو
دس��تگاه ،کارشناسان ،بازرسان و دیگر مسئوالن دو مجموعه در 6
ماده به امضا رسید.
وی تصریحک��رد :همچنین قرار ش��د ب��رای اجرای��ی و عملیاتی
کردن مفاد تفاهمنام��ه از همه ظرفیتهای موج��ود دو مجموعه
اس��تفاده و اهتمام الزم برای برخورد با تخلف��ات صورت گرفته در
حوزه تجهیزات و ملزومات پزش��کی منطبق ب��ر ماده  3تفاهمنامه
(محورهای همکاری) به کار گرفته شود.
تعلی�ق کارت بازرگان�ی و جریم�ه ب�رای واردکننده
متخلف در فارس
همچنین مبش��ری ،مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان فارس از
اجرای حکم پرونده تخلف یک وارد کننده اقالم کشاورزی خبر داد.
وی افزود :با اعالم ش��کایت یکی از بانکه��ای دولتی از یک وارد
کننده اقالم کشاورزی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی ،رسیدگی
به موضوع در دس��تور کار ش��عبه پنجم تخلفات قاچ��اق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.
مبش��ری با اش��اره به احضار فرد خاطی و بازجویی از وی افزود :در
بررسیهای انجام شده مشخص ش��د این فرد به بهانه وارد کردن
اقالم مورد نیاز کش��اورزان ۲۷۷ ،میلیون یوان چین دریافت کرده و
به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس تصریح کرد :با محرز شدن تخلف
شعبه رسیدگی کننده ،رای به استرداد مبلغ دریافتی به بانک شاکی و
تعلیق کارت بازرگانی به مدت  ۶ماه صادر کرد.

آزادی  ۵۶۰مددجوی
ندامتگاه قزلحصار

مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج ،گف��ت ۵۶۰ :مددجوی این ندامتگاه
امسال در اجرای طرح حبسزدایی قوهقضاییه ،آزاد شدند.
علیرضا گرامی در ای��ن باره اظهارکرد :این زندانیان که بیش��تر در
ماههای پایانی حبس قرار داش��تند از مرخصی منجر به آزادی بهره
بردند .وی اضافه کرد :س��ه هزار و  ۷۰۷زندانی نیز در نیمه نخست
امسال به مرخصی اعزام ش��دند که این رقم نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۲درصد افزایش یافت.
گرامی گفت :همچنین دراین مدت  ۲۸هزار و  ۴۸۵مورد مالقات در
ندامتگاه قزلحصار به مددجویان اعطا شد.
وی در ادامه به اقدامات مددکاری در ندامتگاه قزلحصار اشاره کرد
و گفت :کارشناس��ان مددکاری با حضور در جمع مددجویان ضمن
روانکاوی و ایجاد ارتباط معنوی موجب تقویت امید در آنان از طریق
طرح مسائل و مشکالتشان میشوند.

بررسی و نظارت بر
کمکهای مردمی به زلزلهدگان

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانش��اه در واکنش به
احضار برخی افراد مش��هور در خصوص نحوه مصرف کمکهای
مردمی گفت :این احضار و دعوتها به معنای این نیس��ت که فرد
دچار تخلف یا انحراف شده است بلکه برای ادای توضیحات و رفع
ابهامات است.
محمدحسین صادقی در گفتوگو با میزان در این رابطه اظهارکرد:
در ایام زلزل��ه تمرکزی برای گردآوری کمکه��ای مردمی وجود
نداش��ت و این کمکها در س��طح کش��ور و توس��ط افراد مختلف
جمعآوری میشد.
وی گفت :با این حال این کمکها و نحوه هزینهکرد آنها در حال
رصد اس��ت که نتیجه این کمکها چه ش��ده و چه کارهایی انجام
ش��ده اس��ت .البته تاکنون گزارش��ی از انحراف در هزینهکردها به
دست ما نرسیده است.
صادقی بیانکرد :همکاران ما در استان کرمانشاه و شهرستان سرپل
ذهاب این موضوع را تحتنظر دارند و به آن توجه میشود .البته این
موضوع صرفا مخصوص چهرههای خاص و مش��هور نیست بلکه
منظور تمام کمکهای مردمی است که توسط افرادها و نهادهای
مردمی به نام مردم زلزله دیده دریافت شده است.
دادستان کرمانش��اه به قانون دریافت کمکهای مردمی نیز اشاره
کرده و گفت :مطابق ماده  ۲۴قانون مدیریت بحران همه کمکهای
مردمی باید زیر نظر ه�لال احمر و با نظارت هالل احمر مصرف و
توزیع شود ،لذا افرادی که خارج از این چارچوب اقدام کردهاند یک
نظارت کلی بر اقداماتشان انجام میشود تا محل مصرف کمکها
مشخص ش��ود .این مقام قضایی افزود :طبیعت ًا اگر انحرافی در این
خصوص مشاهده شود و معلوم شود کسی به نفع خودش مصرفی
داش��ته یا خارج از آن مس��یری که مردم اعتم��اد و کمک کردهاند
هزینهای مصرف ش��ده است قطعا دس��تگاه قضایی وظیفه دارد از
باب حفظ حقوق عمومی به موضوع ورود و به آن رسیدگی کند.
صادقی گفت :لذا اینجا هنوز ادله و مستنداتی که با قاطعیت بگوییم
انحرافی در مس��یر اهداف کمکهای مردمی وجود داشته به دست
نیامده است.
دادس��تان کرمانش��اه به موضوع دعوت از برخی چهرهها توس��ط
دستگاهقضا گفت :باید دانست که دعوت و احضار کردن و توضیح
خواس��تن به این معنی نیس��ت که حتما جرم یا تخلفی اتفاق افتاده
اس��ت بلکه ممکن اس��ت برای رف��ع ابهام درباره ی��ک موضوع و
ادای توضیحات باش��د ل��ذا این دعوت و احضار بدین معنا نیس��ت
که احضارکنندگان به دالیلی رس��یدهاند که انحرافی وجود دارد یا
سوءاستفادهای شده است.
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه خاطرنشان کرد :احراز
تخلف یا احراز انحراف مس��تلزم این اس��ت که دادس��را بعد از اخذ
توضیحات افراد و ارزیابیهایی کارشناسی به جمع بندی برسد؛ لذا
هیچ کدام از این موارد موید انتصاب تخلف نیس��ت .وی در رابطه با
نحوه مواجهه با این دعوته��ا هم گفت :همه افراد جامعه باید این
قابلیت و ظرفیت را داش��ته باشند که در مقابل توضیح دستگاههای
وظیفهمند عکس العملهای غیرمنطقی نشان ندهند .شفاف سازی
و شفافیت یک اصل است و همه باید خودشان را ملزم به آن بدانند.
صادقی توضیح داد :توضیح خواستن ،وظیفه دستگاههای نظارتی از
جمله دادسرا است و همه افراد به عنوان یک شهروند تکلیف دارند که
در جاهایی که ابهامی برای دستگاههای نظارتی وجود دارد در رفع
ابهامها همکاری کنند و توضیح دهند؛ لذا رسانهای شدن و موضوع
را به رسانهها کشاندن در این مسائل کمکی به رفع مشکل نمیکند.
وی تصریح کرد :به هر حال مردم کشورمان در ایام زلزله در همراهی
با افرادی که نیازمند کمک هس��تند یک حماس��ه آفریدند و غیرت
ایرانیشان را نشان دادند .اما دستگاههای مربوطه هم وظیفه دارند
بدانند که این روند و این فرآیند کمک رسانی به چه شکل بوده است؛
لذا این دستگاهها وظیفه نظارتیشان را انجام میدهند و کسی که
کارش شفاف باشد توضیح خواستن از او برایش جای نگرانی ندارد.
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رییس کل محاکم تهران اعالم کرد

دادخواست تعدیل تقسیط مهریه در صدر دعاوی خانوادگی
رییس کل دادگاههای عمومی و انقالب تهران ،گفت :دادخواست
تعدیل پرداخت اقساط مهریه در صدر پروندههای دعاوی خانوادگی
در مجتمع قضایی خانواده دو تهران است.
عباس پوریانی در گفتوگو با صدا و سیما ،افزود :با توجه به نوسانات
و افزایش قیمت س��که،با افزایش ورودی دادخواستهای تعدیل
پرداخت اقساط مهریه مواجه هستیم .وی در ادامه گفت :درخواست
مطالبه نفقه از س��وی زوجه نیز در رتبه بعدی پروندههای دعاوی
خانوادگی قرار دارد .پوریانی افزود :براساس قانون ،زوج در صورت

ناتوانی برای پرداخت مهریه ،میتواند درخواست اعسار و تقاضای
تقسیط پرداخت مهریه را به مراجع قضایی ارائه کند ضمن اینکه در
صورت وجود مشکالت مالی بعد از صدور حکم هم میتواند تعدیل
تقسیط مهریه را از دادگاه درخواس��ت کند.رییس کل دادگاههای
عمومی و انقالب تهران تأکید کرد :پذیرش تقاضای تعدیل اقساط
مهریه در دادگاه ،شرایطی دارد که قاضی پس از اثبات و احراز اعسار
محکوم علیه و با توجه به وضعیت و نوس��انات قیمت سکه در این
رابطه حکم مقتضی را صادر میکند.
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در پرونده تلفن همراه ظرف یکماه  16کیفرخواست صادر شد

دادس�تان تهران ،با اش�اره به پرونده سکه ثامن ،گفت:
چ�را همه دس�تگاهها غفلت کردن�د تا پرون�دهای با این
تعداد شاکی تشکیل شود .پیش�گیری یعنی اینکه اگر با
س�وءجریانی مواجه ش�ویم هرکس در ح�وزه خود عمل
ش پلیس یک طال فروش
کند .همچنین براس�اس گزار 
 15سال اس�ت در منطقه تهران پارس فعاليت مجرمانه
میکرده اس�ت اما چرا گزارش نش�ده ب�ود؟ در حالی که
اقدامات پیشگیرانه در حوزه درمان و سالمت موفق بوده
است اما آثار آن در مبارزه با جرایم محسوس نیست .
عباس جعفری دولتآبادی در نشس��ت مشترک دادس��تان تهران و
س��رداررحیمی و فرماندهان پلیس تهران ،برخی از معاونان دادستان
تهران و رؤس��اي كالنتريها با تبریک فرارسیدن هفته ناجا و با توجه
به لزوم همکاری متقابل پلیس و دادستانی تهران ،افزود :این دو نهاد
بدون همکاری یکدیگر نمیتوانند به اهداف خود برسند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران ،وی
مصداق بارز آن را در جریان رس��یدگی به پروندههای اخیر اقتصادی
دانست و اظهارکرد :همکاری بیوقفه پلیس با دستگاه قضایی و تالش
شبانهروزی و زحمات مأموران پلیس آگاهی تهران تجربه موفقی بود
که امیدوارم در سایر حوزهها نیز تکرار شود.

تداوم مبارزه با فساد
دادس��تان تهران یکی از الزامات کنونی را مقابله با فساد اعالم کرد و
با نفي ادعاي وجود فس��اد سيستماتيك در كشور افزود :اینکه عدهای
جمهوری اس�لامی را به فس��اد سیس��تماتیک متهم ميكنند حرف
بیمبنایی است .فساد در همه کش��ورها و در سایر نظامهای سیاسی
نیز وجود دارد و اين طور نيست كه مسئوالن به دنبال فساد باشند بلكه
عدهای معدود هستند که به سراغ آنها خواهیم رفت.
وی تأکید کرد :مبارزه با فس��اد با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت و در
این مبارزه جدی خط قرمزی وجود ندارد  .عنوان ،س��مت ،مقام ،درجه
و لباس نیز تأثیر نخواهد داش��ت .مردم در چند وقت اخیر دیدند که چه
کسانی احضار و چه کسانی تعقیب شدهاند اما در عین حال وظیفه خود
میدانیم از مسئوالن خدوم ،زحمتکش و دلسوز حمایت کنیم .

هشدار به مفس�دان اقتصادی که پنبهها را از گوشها
درآورید
دادستان تهران در مورد قاطعیت دستگاه قضایی اعالم کرد :در شعب
ویژه اگر دالیل موجود در پرونده کافی باشد متهمان مفاسد اقتصادی
بدون استثنا تحت تعقیب قرار می گیرند تا مفسدین بدانند طوفان مبارزه
با فساد جدی است و بهترین کار این است که مفسدین به مسیر صحیح
بازگردند .جعفري دولتآبادي خطاب به مفسدین و کسانی که دست
در فس��اد دارند ،هشدار داد پنبهها را از گوشها درآورید؛ چراكه این بار
مبارزه جدی ،قاطع و احکام صادره اجرا خواهد ش��د ،بنابراین سرعت،
دقت و قاطعیت و اجرای حکم شاخصههای مهمی است که در مبارزه
فعلی به آن توجه شده اس��ت .در ادامه جعفری دولتآبادی با اشاره به
اقدامات شعب ویژه اظهارکرد :پروندههای مهم اقتصادی در این شعبات
رسیدگی جلسه و دادگاه علنی برگزار میشود .
دادستان تهران قطعی بودن احکام را به عنوان یکی دیگراز مزیتهای
احکام شعب ویژه دانس��ت و افزود :در دروه گذشته احکام صادره قابل
اعتراض بود اما آرای صادره از ش��عب ویژه به جز حکم اعدام  ،قطعی
است که این امتیاز بزرگی است.
وی با اشاره به مواعد رسیدگی در شعب ویژه خاطرنشان کرد :در قانون
ی رسیدگی وجود دارد
آیین دادرسی کیفری سال  92مواعد متعدد برا 
كه زمانبر است اما در شیوه جدید مواعد رسیدگی کاهش یافته و همین
امر باعث شده که سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند.
دادس��تان تهران ادامه داد :انتشار اس��امی محکومان مرتبط با شعب

ویژه بازدارنده است.
نقش اقدامات پیشگیرانه در مقابله با جرایم
جعف��ری دولت آبادی ب��ا تقدیر از همکاری پلیس ته��ران در رابطه با
پروندههای اقتصادی اظهارکرد :این همکاری باید در سراس��ر کشور
عملیاتی ش��ود و امیدواریم رویه ای که در تهران شکل گرفت درحوزه
س��ایر جرایم از جمله موادمخ��در و مبارزه با مفاس��د اخالقی نیزمورد
توجه قرار گیرد .
وی تأکید کرد :عالوه بر مقابله ،مساله پیشگیری از وقوع جرم باید مورد
توجه قرار گیرد .دادستان تهران در این زمینه به پرونده سکه ثامن اشاره
کرد و اظهارکرد :چرا همه دس��تگاهها غفلت کردند تا پروندهای با این
تعداد ش��اکی تشکیل شود .پیش��گیری یعنی اینکه اگر با سوءجریانی
مواجه ش��ویم هرکس در ح��وزه خود عمل کند .همچنین براس��اس
ش پلیس یک طال فروش  15سال است در منطقه تهران پارس
گزار 
فعاليت مجرمانه میکرده است اما چرا گزارش نشده بود؟ در حالی که
اقدامات پیشگیرانه در حوزه درمان و سالمت موفق بوده است؛ اما آثار
آن در مبارزه با جرایم محسوس نیست .
اهمیت دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای
جعفری دولتآبادی با اشاره به دستورالعمل ریاست قوهقضاییه در مورد
کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار که در تیرماه سال جاری صادر شده
است ،خطاب به فرماندهان پلیس گفت :در این دستورالعمل به برخی از
دغدغههای پلیس پاسخ داده شده است به موجب ماده اول ،جرایم مهم
عبارت است از جرایم حدی مستوجب سلب حیات ،قتل عمد ،نزاع دسته
جمعی و مسلحانه ،جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،
آدم ربایی ،جرایم سازمان یافته ،تجاوز به عنف ،دایرکردن مرکز فساد
و فحشا ،اسید پاشی ،اخالل در نظام اقتصادی کشور ،سرقت مقرون به
آزار ،سرقت به عنف ،کیف زنی ،جعل ،کالهبرداری ،قاچاق مسلحانه و
یا عمده موادمخدر و روانگردان ،خرید و فروش سالح و قاچاق انسان.
دادس��تان تهران افزود :ماده  9به هم��کاری پلیس در زمینه مرخصی
محکومان سابقه دار اختصاص دارد و پلیس میتواند موارد محدودیت
و ممنوعیت را به مقامات قضایی اعالم کند .
وی خاطر نشان کرد :در این دستورالعمل قوهقضاییه مکلف شده است
که با همکاری سایر دستگاهها بانک اطالعاتی مجرمان ایجاد کند.
دادس��تان تهران در م��ورد امنیت اجتماعی اظهارک��رد :پلیس در این
بخشها فعالیته��ای زیادی انجام داده ولی مردم ما در بخش امنیت
اجتماعي که جرایم مهمی مثل قتل و سرقت اموال عمومی ،تجاوزبه
عنف ،مزاحمتها و نظایر آن را شامل میشود باید در مورد جان  ،مال
و آبروی خود امنیت خاطر داشته باشند و با هرگونه دروغ پردازی ،افترا،
فضاسازیهای نامناس��ب درحوزههای رس��انهای و فضای مجازی
مقابله شود.
دادستان تهران خواس��تار طراحی و تهیه سند ملی مبارزه با جرم شد و
گفت :در کش��ور اسناد باالدستی زیادی وجود دارد اما در مبارزه با جرم
سند ملی نداريم که باید این موضوع را در تهران عملی کنیم .

رویکرد اصلی قوهقضاییه جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی
مدیرکل پیش�گیریهای وضع�ی معاون�ت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،گفت :رویکرد اصلی
قوهقضاییه حمایت از بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از
تعطیلی آنها است.
علیرضا س��اوری در کارگروه فعاالن اقتصادی کرمان که با موضوع
عقود بانکی برگزار ش��د ،اظهارکرد :تالش میش��ود با حمایتهای
قضایی نس��بت به رفع موانع و نارس��اییهای موجود در محیطهای
کس��ب و کار اقتصادی از تعطیل��ی احتمالی محیطه��ای تولیدی،
کارخانهها و کارگاهها پیشگیری به عمل آید.
وی بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در حوزههای اقتصادی
از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوانکرد :در
شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه
کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون نظام پولی و بانکی و تأمین
منابع مالی موضوع مواد قانونی  ۱۰الی  ۲۰قانون مورد تأکید است.
مدیرکل پیش��گیریهای وضعی قوهقضاییه اجرای ماده  ۱۸قانون

برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی
بسیار مؤثر دانست و اشارهکرد :در صورت استقرار سامانههای نظارتی
بر خط ،ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور
زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی در نظام بانکی کشور قبل
از وقوع آنها فراهم خواهد ش��د و از آن طریق موجب افزایش خطر
دس��تگیری افراد و منصرف ک��ردن یا ناتوانس��ازی آنها از اجرای
عملیات مجرمانه ش��ده و از خطاها و تخلفات احتمالی پیشگیری به
عمل خواهد آورد.
وی خاطرنش��انکرد :رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوهقضاییه در حوزه پیش��گیری از جرایم پولی و مالی و
جلوگی��ری از تخلفات احتمالی آنها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل
احکام قانونی مؤثر در این حوزه بوده و تالش میش��ود با هماهنگی
و همکاری دس��تگاههای نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف
قانونی از سوی مسئوالن ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
س��اوری ادامه داد :قطع ًا با آگاهسازی مس��ئوالن مربوطه در اجرای
وظایف و تکالیف قانونی آنها و با توجیه و ارش��اد و هشدار و انذار به

شماره 4309

روی خط خبر

لزوم طراحی و تهیه سند ملی مبارزه با جرم

نقش اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد
جعفری دولتآبادی لزوم بس��تن منافذ فساد در کش��ور را مورد تأکید
قرارداد و افزود :مبارزه با فساد صرف ًا از طریق مقابله دادستانی و پلیس
عملی نیست .دولت با اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب میتواند کشور را
مدیریت کند .وی افزود :نقش دستگاههای اجرایی در بستن منافذ فساد
از مهمترین ش��یوههای مبارزه با فساد است و نباید منافذ فساد باز و از
دستگاه قضایی توقع مقابله داشت .در حالی که به موضوع پیشگیری در
قانون اساسی توجه شده از دولت و دستگاههای اجرایی انتظار میرود
به این مساله عنایت بیشتری داشته باشند .
س��رعت ،دقت و قاطعیت سه عنصر اساس��ی بود که دادستان تهران
در مبارزه با فس��اد مورد توجه قرار داد و گفت :مردم از اطاله دادرس��ی
رنج میبرند لذا تالش ش��ده است با تشکیل ش��عب ویژه این مشکل
برطرف شود.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در پروندهتلفنهم��راه ظرف ی��ک ماه 16
کیفرخواست صادر شد ،گفت :در گذشته چنین پروندههایی شش ماه
تا یکسال طول میکشید تا در دادگاه رسیدگی شود .
جعفری دولتآبادی در تبیین ش��اخصه دقت با طرح اين پرس��ش كه
آیا اگر سرعت مورد توجه قرار میگیرد دقت فراموش میشود ،گفت:
مرجع قضایی باید با توجه به دالیل  ،اظهارات متهم و محتویات پرونده
رسیدگی کند ،بنابراین عالوه بر شاخصه سرعت ،دقت نیز مورد توجه
قرار میگیرد .
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قضـایی

دادستان تهران تاکید کرد

اقدامات آمریکا علیه انقالب اسالمی
جعفری دولتآبادی با يادآوري اينكه کشور در شرایط ویژهای قرارداد
و آمریکا و اس��رائیل چند هدف عمده را در دس��تور کار قرار دادهاند ،به
برنامهریزیهای دشمنان انقالب اسالمی برای ناامنکردن کشور به
عنوان اولين هدف اش��اره كرد و افزود :دش��من در تالش برای ناامن
جلوهدادن کشور است كه این ناامنی الزام ًا اقدامات تروریستی نیست
بلكه دش��من به بروز ناامن��ی در حوزههای اجتماع��ی امنیت روانی،
اعتصابات ،حمل ونقل و مشکالت معیشتی امید بسته است .
وی با اشاره به سه هدف دشمن در این زمینه اظهارکرد :اولین هدف این
است که اعتماد مردم به مسئوالن سلب شود و لذا بیشترین تهاجمات
در فضای مجازی به این موضوع اختصاص دارد تا نشان دهد مردم به
مسئوالن اعتماد ندارند.
جعفری دولتآبادی تصریحکرد :دش��من تالش میکند که مردم به
آینده ناامید شوند و به این موضوع دامن میزند .وي افزود :در نشریات
و فضای مجازی اخبار دروغ و خالف واقع منتش��ر ميش��ود ،مسائل
کوچک بزرگنمایی میشود ،مسائل جزیی به مشکالت کالن کشور
تبدیل میشود .همچنين مش��کالت کشور را بحرانی جلوه میدهند،
بنابر ای��ن بیاعتماد کردن مردم به مس��ؤوالن ،ناامید کردن آنها به
آینده و از همه مهمتر ناکارآمدن نش��ان دادن جمهوری اس�لامی از
جمله اهدافی اس��ت که دشمن دنبال میکند .دادستان تهران با اشاره
به تالشهای  40ساله دش��من علیه انقالب اسالمی افزود :دشمنان
تالش میکنند که جمهوری اسالمی را در آستانه  40سالگی ناکارآمد
نشان دهند  .وی با اشاره به فشارهای اقتصادی به عنوان دیگر برنامه
دش��من خاطرنشانکرد :دش��من این بار با توجه به تجربههای قبلی،
فشارهای اقتصادی را زیادتر کرده و تحریمها را از طریق خزانهداری
آمریکا اعمال میکند و مسئوالن سایر كشورها را تهدید میکنند که با
ایران همکاری نکنند .جعفری دولتآبادی با اعالم اینکه آمریکا در این
زمینه دچار اشتباه محاسباتی است ،یادآورشد :دشمن ایران را با برخی
از کشورهای ضعیف مقایسه میکند  .مردم طی این چند ساله ماهیت
آنان را ش��ناختهاند در حالي كه  40سال است آمریکا با طی این مسیر
غلط و با دامن زدن به ناامنیها ،تشدید فشارهای اقتصادی به براندازی
اميد بسته است .دادستان تهران اعالم کرد :با حضور مردمی هوشیار،
رهبری آگاه و مسئوالنی دلسوز خواب دشمن تعبیر نخواهد شد.

شنبه

مسئوالن دستگاهها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم
و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادام��ه ب��ه نقش و س��هم س��تاد تحق��ق اقتصادمقاومتی در
قوهقضاییه در جهت پیش��گیری از جرایم و تخلفات اقتصادی و رفع
موانع و نارساییهای مرتبط با تولید در محیطهای کسب و کار اشاره
و اظهارکرد :معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوهقضاییه
دبیری ستاد را بر عهده داشته و در س��طح استانها اهداف و مقاصد
م��ورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارس��اییهای تولید با حضور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها ،معاون
برنامهریزی دادگستری اس��تان ،دادستان مرکز استان ،نماینده اتاق
بازرگانی مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی افزود :رویکرد اصلی قوهقضاییه حمایت از بنگاههای اقتصادی و
جلوگیری از تعطیلی آنها بوده و تالش میشود با حمایتهای قضایی
نس��بت به رفع موانع و نارس��اییهای موجود در محیطهای کسب و
کار اقتصادی از تعطیلی احتمال��ی محیطهای تولیدی ،کارخانهها و
کارگاهها پیشگیری به عمل آید.

ترویج فرهنگ
مراجعه به داوری

سرپرس��ت معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری کل
اس��تان آذربایجان شرقی با اش��اره به تعامل و همکاری بین بخشی اتاق
اصن��اف و اتاق بازرگانی بر ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راس��تای
کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختالفات
صنفی تأکید کرد.
بابک محبوب علیلو با تأکید بر ترویج فرهنگ داوری اظهارکرد :با توجه
به تکالیف مقرر در قوانین موجود از جمله قانون اساسی و ماده  ۱۱۶قانون
برنامه پنج ساله ششم توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ،ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راستای کاهش مراجعه
مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختالفات صنفی مورد توجه
معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم است ،بر این اساس تعامل و
همکاری بین بخشی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی الزم و ضروری است.
وی ادامه داد :ایجاد تش��کیالت داوری در اتاق اصناف با ترکیب صاحبان
واحده��ای صنفی معتبر و بکارگیری داوران مجرب که آش��نایی الزم به
قوانین ش��کلی و ماهوی داشته باشند ،تبیین و تش��ریح و تبلیغ و ترویج
ضمانت اجرای رأی داوری با توجه به قوانین جاری کش��ور از جمله ماده
 ۲۲قانون اج��رای محکومیتهای مالی ،آم��وزش متصدیان بنگاههای
معامالتی امالک در م��ورد نحوه ارجاع امر ب��ه داوری ،توجیه قضات در
ارجاع امر به داوری ،تبیین مزایای رس��یدگی از سوی داوری برای تجار و
بازرگانان و واحدهای صنفی و تقویت مراکز داوری از جمله پیشنهادهایی
است که در این زمینه مطرح شده است.
سرپرس��ت معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری کل
استان آذربایجان ش��رقی در پایان خاطرنشان کرد :طی پیشنهادی مقرر
شد در مرکز استان آذربایجان ش��رقی صنفی به عنوان پایلوت مشخص
و عملیات داوری در آن اجرایی ش��ود و اعضای کمیس��یون حل اختالف
موضوع بند ط .ماده  ۳۰قانون نظام صنفی در صورت داشتن صفات داوری
از س��وی اتاق اصناف به عنوان داور برای تشکیل مؤسسه و یا مؤسسات
داوری معرفی شوند.

بارگذاری بیش از  ۷۰۰هزار
پرونده ثبتی در سامانه آرشیو الکترونیک

مدیرکل ثبت اسناد و امالک اس��تان البرز ،گفت :کلیه پروندههای ثبتی
استان بالغ بر  ۷۰۰هزار پرونده و شامل  ۲۱میلیون برگ تصویربرداری و در
قالب آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی در سامانه بارگذاری شده است.
حس��ین صعید زرندی از مراحل انجام آرش��یو الکترونیکی اس��تان البرز
دیدن کرد.
وی در کارگ��روه آرش��یو الکترونیکی اس��تان البرز ضم��ن تاکید بر روند
انجام این مهم بر دقت و تس��ریع انجام آرش��یو الکترونیکی اشاره کرده و
راهکارهای مناسبی را برای هرچه بهتر انجام شدن این طرح عنوان کرد.
در ادامه عباس مرادخانی ،مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان البرز با اشاره
به اهمیت آرش��یو الکترونیکی گفت :کلیه پروندههای ثبتی استان بالغ بر
 700هزار پرونده و شامل  21میلیون برگ تصویربرداری و در قالب آرشیو
الکترونیکی پروندههای ثبتی بمنظور تسهیل انجام فرآیندهای ثبتی و باال
بردن سطح امنیت در سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.
وی تصریحک��رد :بیش از  ۸۰درص��د پروندههای ثبتی اس��تان در حال
حاضر بارگذاری ش��ده و پیش بینی میگردد که تا پایان سال جاری کلیه
پروندهای ثبتی اس��تان البرز بارگذاری شده و به صورت کامل موردبهره
برداری قرار گیرد.
این مقام قضایی در ادامه گفت :استان البرز جزو اولین ادارات ثبتی کشور
بوده که که تا پایان سال آرشیو الکترونیکی آن به اتمام میرسد.

پلمب  ۴انبار خانگی احتکار
اقالم ضروری مردم در قرچک

دادستان عمومی و انقالب شهرستان از پلمب  ۴انبار خانگی احتکار اقالم
ضروری مردم و ارسال پرونده به تعزیرات در این شهرستان خبر داد.
حجت االس�لام و المسلمین سینکایی در گفتوگو با میزان از پلمب انبار
خانگی احتکار لوازم مورد نیاز ضروری مردم و ارس��ال پرونده به تعزیرات
در این شهرستان خبر داد.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان قرچک گفت :محتکرین اقالم
ض��روری مردم را دپو ک��رده بودند که ارزش آن بالغ ب��ر  ۵میلیارد تومان
محاسبه شده است.
سینکایی افزود :محتکرین بدون داشتن مجوز قانونی بر انبارداری اقدام
به احتکار کرده بودند که به سازمان تعزیرات و اداره صنعت معدن تجارت
دستورات الزم برای رسیدگی قانونی به این تخلف صادر شده است.
وی اظهارکرد :ط��ی روزهای اخیر نیز  ۳م��ورد از انبارهای احتکار اقالم
ضروری مردم شناسایی و پلمب شده اس��ت که بعد از بررسی قانونی و با
نظارت مسئوالن در آینده در بازار عرضه شود.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه انبارداری باید از طریق قانونی انجام
شود از برخورد قاطع دس��تگاه قضا با محتکرین و افرادی که بدون مجوز
اقدام به دپوی کاالهای اساسی میکنند خبر داد.

ثبت دادخواستهای شوراهای
حل اختالف در دفاتر خدمات قضایی

رییس ش��وراهای حل اختالف اس��تان کرمانش��اه ،گف��ت :امکان ثبت
دادخواستهای شوراهای حل اختالف استان کرمانشاه در دفاتر خدمات
قضایی فراهم ش��د .جبار تجری گفت :از اواسط شهریور ماه سال جاری
تمامی دادخواس��تهای ش��وراهای حل اختالف شهرستان کرمانشاه از
طریق دفاتر خدم��ات قضایی به صورت الکترونیک��ی تنظیم و ثبت و به
معاونت ارجاع ش��وراهای حل اختالف ارسال میش��ود .وی افزود :دفاتر
خدمات قضایی با هدف مکانیزه ش��دن و جلوگیری از مراجعات فیزیکی
غیر ضروری مردم به دستگاه قضایی ،تسریع در روند رسیدگی به پرونده و
صرفهجویی در وقت ،شفاف سازی فرایندهای رسیدگی ،افزایش کارآمدی
نظام قضایی کش��ور با افزایش نس��بی س��رعت ،دقت و کیفیت افزایش
رضایتمندی مردم از قوهقضاییه راهاندازی ش��د .رییس ش��وراهای حل
اختالف استان کرمانشاه ادامه داد :تا پیش از این افراد برای ثبت دادخواست
در شوراها الزاما میبایست به اداره شورا محل مورد نظرمراجعه میکردند
که با فراهم ش��دن امکان جدید از رفت وآمدهای غیر ضروری جلوگیری
بعمل آمده اس��ت و مردم با مراجعه به نزدیکترین دفتر قضایی در محل
سکونتش��ان میتوانند ثبت دادخواس��ت کنند و تمام مراحل رسیدگی از
طریق پیامک و درج در سامانه ابالغ الکترونیک به اصحاب پرونده اطالع
رسانی میشود و در آینده نزدیک نیز با بررسیهای در دست اقدام ،امکان
ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و واخواهی نیز از طریق دفاتر مذکور
انجام میپذیرد.

