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برگزاری دومین جلسه محاکمه
 ۸متهم جاسوسی از مراکز نظامی

دومین جلسه محاکمه  ۸متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور به
صورت غیرعلنی در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه از دادگاه ک��ه وکالی تعیینی متهم��ان نیز در آن
حضور داشتند ،نماینده دادس��تان تهران در ادامه بخش دیگری از
کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعالم خواهد شد.

درج قیمت روی تمامی محصوالت
تولیدی الزامی شد

هیأت عمومی دی��وان عدالت اداری با ابطال دو بخش��نامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر اینکه تولیدکنندگان برخی کاالها
را از درج قیم��ت روی محصوالت تولیدی معاف ک��رده بود ،کلیه
تولیدکنن��دگان را ب��ه درج قیمت کاالی تولی��دی روی محصول،
موظف کرد.
به دنبال ش��کایت از وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،در خصوص
معاف کردن تولیدکنندگان برخی کاالها از درج قیمت روی محصول
تولیدی و انحصار تکلیف الزامی به خرده فروش��ان ،هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررس��ی با اعالم اینکه براساس
ماده  ۵قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال « ۱۳۸۸کلیه
عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال
یا نصب تابلو در محل کس��ب یا حرفه ،قیمت واحد کاال یا دستمزد
خدم��ت را به طور روش��ن و مکتوب به گونهای ک��ه برای همگان
قابل رویت باش��د ،اع�لام نمایند ».حکم مقرر در بخش��نامههای
ش��ماره  ۶۰/۱۱۹۳۵۹م��ورخ  ۲۷/۵/۹۶و ش��ماره ۶۰/۱۲۴۰۰۳
مورخ  ۰۹/۶/۹۶وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت ،که تولیدکنندگان
محص��والت مندرج در بخش��نامهها از جمله صنایع بیس��کوئیت،
شیرینی ،کیک و شکالت ،انواع چیپس و اسنک و محصوالت صنایع
سلولزی بهداشتی و محصوالت کارخانهای کنسرو ،کمپوت ،سس،
ترشی ،شور ،مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده ،خالف قانون و
خارج از اختیار بوده و با اکثریت آراء ،رای به ابطال آن داد.
به ای��ن ترتیب از ای��ن پس کلی��ه تولیدکنن��دگان موظفند قیمت
محصوالت تولیدی خود را روی کاالی تولید شده درج کنند.

مراجعه بیش از  ۷۶هزار آسیبدیده
نزاع به مراکز پزشکی قانونی تهران

در  9ماه نخست سال جاری  76هزارو ۳۸۷نفر به دلیل آسیبهای
ناش��ی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی اس��تان مراجعه کردهاند که
این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال  ۷ ،1396درصد افزایش
یافته است.
بنابراین گزارش از کل مراجعان به دلیل آس��یبهای ناشی از نزاع
در  ۹ماه 49 ،هزار و  ۴۳۶نفر مرد و  26هزار و  ۹۵۱نفر زن بودهاند.
در آذر ماه نیز آمار مراجعین نزاع با  ۱۹درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال  ۹۶به  7هزار و  723مورد رسیده است.

قوهقضاییه از بهترین فیلم جشنواره
فجر تجلیل میکند

مدی��رکل فرهنگ عموم��ی معاونت فرهنگ��ی قوهقضاییه گفت:
بهترین فیلمی که مفاهیم قانونمداری و صلح و سازش را در سی و
هفتمین جشنواره فیلم فجر به بیننده منتقل کند ،تجلیل خواهد شد.
سید محمدرضا خوش��رو با اعالم برنامههای تولیدشده در معاونت
فرهنگی قوهقضاییه ،اظهارکرد :معاونت فرهنگی از سال  1393در
بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر مشارکت داشته و امسال
نیز پررنگتر از پیش حضور خواهد داشت.
وی اف��زود :هی��ات داوری معاونت فرهنگی براس��اس مضامین و
مفاهیم قانون مداری ،احترام به قانون ،پیامدهای بی توجهی به آن،
صلح و سازش ،بخش��ایش ،میانجی گری ،گذشت ،رضایت و عفو
به ارزیابی فیلم ها می پ��ردازد و از بهترین فیلمی که در انتقال این
موضوعها موفق باشد ،تقدیر میکند.
خوش��رو ادامه داد :معاونت فرهنگی از بدو تأس��یس به استفاده از
ابزار رس��انه در ترویج فرهن��گ حقوقی قضایی در س��طح عموم
جامعه اهتمام داش��ته اما پس از بیانات رهبر انقالب در توجه هر چه
بیشتر به افکارعمومی و فرهنگسازی در این زمینه در سال جاری،
برنامهریزیهای جدیتر را صورت داده است تا با هماهنگی مرکز
رس��انه قوهقضاییه محصوالت متعدد و متنوعی در این زمینه تولید
شود.
وی افزود :دو س��ریال تلویزیونی نیز با تشکیل کارگروه کارشناسی
متش��کل از قضات مجرب دستگاه قضایی و کارشناسان رسانه ای
این اداره کل راهبری شده است که به زودی پخش خواهد شد.
خوشرو گفت :تولید مجموعه  10قس��متی داستان مصور (کمیک
موشن) ماجراهای آقای زمانی که به موضوعهایی مانند چالشهای
حقوقی فض��ای مجازی و معام�لات الکترونیکی میپ��ردازد ،در
برنامههای این معاونت اس��ت و مجموعه داستانی آقای قاضی از
دیگر تولیدات رس��انهای این معاونت است که روایتگر  25دقیقه از
دادگاهی با موضوعهای اجتماعی است که به حقوق آپارتماننشینی
میپردازد.
وی افزود :از دیگر آثار داس��تانی اخیر این اداره کل میتوان به فیلم
کوتاه همباش��ی اش��اره کرد .همچنین فصل اول از برنامه ترکیبی
«روشنا» با همکاری یکی از گروه های برنامه ساز رسانه ملی در 13
قسمت تولیدشده که در راستای ارتقای سطح دانش و سواد حقوقی
قضایی مخاطبان در موضوعهای کاربردی است.
دبیر س��تاد ملی صبر گفت :مس��تند تلویزیونی کدخدای با خدا که
در زمینه ترویج فرهنگ صبر تولید ش��ده است ،زندگی کدخدا شاه
رضا ماهرویی معروف به پدر صلح لرستان را روایت میکند .وی از
شاخصترین افراد مصلح و میانجیگر در کشور است که امسال با
همکاری مشترک س��تاد ملی صبر و برنامه ماه عسل ،میهمان این
برنامه تلویزیونی نیز بوده است.
خوشرو گفت :روحانیون و ریش س��فیدان دارای جایگاهی ویژه و
بسیاری از آنان متولیان صلح و بخشایش در منطقه خود هستند .احیا
و تقویت جایگاه میانجی گری روحانیون و ریش سفیدان به عنوان
معتمدان بخشه��ای مختلف جامعه ،موجب ایجاد صلح و کاهش
ورودی پروندهها به محاکم قضایی خواهد شد.
وی افزود :بر همین اس��اس مس��تند تلویزیونی «ماهی دیگر» که
روایتی است از سید غزوان ،ریش سفیدی که در مسیر زندگی خود
در کسوت یک روحانی ،متولی صلح و بخشایش در منطقه خود بوده
و هزاران اختالف را به صلح و رضایت رس��انده است .این مستند با
همکاری مشترک دبیرخانه ستاد ملی صبر و سازمان هنری رسانه
ای اوج تولید و پخش شده است.
خوش��رو به مخاطرات جایگاه قضاوت اش��اره کرد و گفت :یکی از
ویژگیهای برجس��ته کار قضاوت ،ایثارگری و جهادگونه بودن آن
اس��ت که همواره با تهدیداتی همراه بوده که گاهی منجر به ترور و
حتی شهادت قضات شریف نیز شده است .در این زمینه سه مستند
تلویزیونی در حال تولید اس��ت که میتوان به مستند شهید کریمی
دادستان سراوان ،شهید قنبری رئیس دادگستری روان سر ،قاضی
مقدس سرپرست دادسرای ارشاد تهران اشاره کرد.
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دادستان تهران تاکید کرد

تعیین تکلیف سریع پروندههای سرقت
ایجاد دادسرای ویژه سرقت در شرق تهران

دادس�تان تهران ب�ه م�ردم توصیه کرد
از نگ�هداری وجوه نقد ،دالر ،طال و س�که
در منازل خ�ودداری کرده و ای�ن اقالم را
به بانکها و ی�ا صندوق امان�ات بانکها
بسپارند و راهکارهای پیشگیرانه را بیشتر
مورد توجه قرار دهند.
عباس جعفری دولتآبادی در نشس��تی با موضوع
بررسی وضعیت سرقت در تهران ،با حضور سردار
رحیمی ریی��س پلی��س پایتخت با بی��ان این که
ط��ی چند ماه اخیر به جهت ضرورت رس��یدگی به
پروندههای با موضوع اخ�لال در نظام اقتصادی،
برگزاری جلس��ههایی با موضوع سرقت به تعویق
افتاده بود ،هدف از تش��کیل این جلس��ه را مبارزه
جدیتر با سرقت اعالم کرد و با اشاره به ویژگیهای
س��رقتهای اخی��ر ،اظهارکرد :در ش��رایط فعلی
س��رقتها بر وجوه نقد ،طال ،سکه و دالر متمرکز
شده و گزارشهای واصله به دادسرا مؤید مضاعف
شدن این نوع سرقتها است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دادسرای عمومی
و انق�لاب ته��ران ،وی در بی��ان دومین خصیصه
سرقتهای ارتکابی گفت :برخی سرقتها مقرون
به آزار اس��ت که ب��ا اذیت و تهدید ش��کات همراه
شده است.
ضرورت اتخ�اذ تدابیر الزم برای مهار
جرم سرقت
جعف��ری دولتآبادی با اش��اره به اینک��ه در حوزه
جرایم ،مجرمان به س��مت اقدامات پرس��ود روی
میآورند ،تصریحکرد :فروش ،جابجایی و نگهداری
اموال مسروقه زحمت و ریس��ک زیادی به همراه
دارد؛ به عنوان مثال ،نگ��هداری و فروش اتومبیل
سرقتی س��ختتر از جابجایی و فروش طال ،وجوه
نقد و سکه است و ردپای کمتری برجای میگذارد؛
لذا س��ارقان با لحاظ معیار س��ودمندی در ارتکاب
جرم ،تمایل بیش��تری به س��رقت این گونه اموال
نشان میدهند.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیری متناس��ب با
شگردهای سارقان ،برای مهار جرم سرقت گفت:
تداوم این رون��د عرصه را بر م��ردم تنگ میکند؛
چراکه در کنار گرانفروش��ی ،مشکالت اقتصادی
و تحریمها ،زخمی ب��ر زخمهای مردم میافزاید و
سطح امنیت را کاهش میدهد.
دادس��تان تهران به مردم توصیه کرد از نگهداری
وجوه نق��د ،دالر ،طال و س��که در منازل خودداری
ک��رده و این اقالم را به بانکها و یا صندوق امانات
بانکها بسپارند و راهکارهای پیشگیرانه را بیشتر
مورد توجه قرار دهند.

به وضعیت اقتصادی گفت :نمیتوان آمار سرقت را
به صفر رساند؛ چون مشکالت موجود ،این جرم را
به نحو مس��تمر تولید میکند و افراد به بهانههایی،
چون بیکاری و گرانی ،سعی در توجیه اقدام خود در
سرقت دارند.

راهاندازیدادسرایسرقتدرشرقتهران
وی قضات دادس��راهای سرقت را بخشی از پیکره
مبارزه ب��ا جرم س��رقت معرفی کرد و با اش��اره به
ضرورت استفاده از تجارب این قضات ،از راهاندازی
دادسرای سرقت در ش��رق تهران خبر داد و افزود:
چند س��الی بود که با هدف تمرکز بیشتر بر مبارزه
با س��رقت ،درصدد راه اندازی چند ناحیه از دادسرا
برای رس��یدگی به جرم سرقت بودیم و علت تأخیر
در این امر ،بیشتر به نبود ساختمان معطوف بود که
سرانجام ساختمان قبلی ناحیه چهار در شرق تهران
برای این امر اختصاص یافت که در حال آمادهسازی
است و انشاءاهلل بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به تجربه موفق ایجاد نواحی تخصصی
در دادس��رای تهران ،اظه��ار داش��ت :راهاندازی
دادس��راهای تخصصی در عین مزایای مترتب بر
آن ،مشکالتی نیز به همراه دارد که از جمله ،تأمین
س��اختمان ،قاضی و کارمند ،تجهیزات و امکانات
جداگانه است؛ ضمن اینکه از لحاظ ساختاری باید
تشکیالت آن به تصویب قوهقضاییه برسد.
دادستان تهران الزمه راهاندازی دادسرای سرقت
را اتخ��اذ تدابی��ری پیرامون پروندهه��ای قدیمی
دانس��ت و گفت :در این دادسرا قضات جدید به کار
گرفته میشوند تا با پروندههای قبلی مواجه نباشند
و بدین ترتیب امکان رسیدگی دقیق و جدی برای
رس��یدگی به پروندههای جدید فراهم میشود که
نتیجه آن ،سرعت ،دقت و قاطعیت بیشتر در مقابله
با جرم س��رقت و ناامن ش��دن ش��رق تهران برای
سارقان است.
لزوم تسریع در اجرای حکم محکومان
سرقت
جعف��ری دولتآبادی با تاکید بر ضرورت تس��ریع

در اجرای حکم محکومان سرقت ،اظهارکرد :این
موضوع از چند س��ال پیش در دستور کار دادستانی
تهران ق��رار گرفته و از اقدامات س��اختاری مهمی
است که پلیس و دادسرا باید با هماهنگی یکدیگر
انجام میدهند .البته در این زمینه پیش��رفتهای
زیادی حاصل ش��ده؛ ولی دستگیری محکومان به
س��رقت جهت اجرای حکم گامی ضروری و مؤثر
برای پیشگیری از وقوع سرقتهای جدید است.
وی افزود :مطابق آمار و بررس��یهای انجام شده
اح��کام  ۱۲هزار محکوم به س��رقت در تهران اجرا
نشده است و علت عدم اجرا ،غالب ًا به فقدان نشانی
مش��خص محکومان برمیگردد؛ چرا که سارقان
مکان زندگی خود را مدام تغییر میدهند.
دادستان تهران از فرماندهان پلیس آگاهی خواست
که با جدیت بیش��تر به این موضوع ورود کنند و به
قضات دادسرای س��رقت نیز تأکید کرد که در این
زمینه با پلیس همکاری کرده؛ با صدور دس��تورات
قاطع ،اختیارات بیشتری به پلیس بدهند و از صدور
دس��تورات قضایی ناقص و مبه��م که برای پلیس
وقتگیر است خودداری کنند.
تأثیر مشکالت اقتصادی بر جرایم مالی
دادس��تان تهران ایف��ای وظایف دادس��تانی را به
لح��اظ گس��تردگی ح��وزه آن ،ض��رورت کنترل
وضعیت اقتصادی و گرانفروش��ی ،مهار سرقت و
مراقبت از اوضاع فرهنگی ،سخت توصیف و تأکید
ک��ردد :امنیت عمومی و امنی��ت اجتماعی پیکره و
منظومهای به هم پیوس��تهای هستند و این توقع
که وضع اقتصادی و اجتماعی ب��ه هم بریزد ،ولی
آمار برخی جرایم مثل س��رقت باال نرود ،با واقعیت
منطبق نیست.
دادستان تهران در مورد مهار جرم سرقت و با توجه

انتظ�ارات از پلیس و دس�تگاه قضایی
بیش از حد است
جعفری دولتآبادی با تاکید ب��ر ضرورت توجه به
مشکالت و مطالبات مردم ،داشتن نگاه واقعبینانه
به مشکالت را هم مورد توجه قرار داد و با جمع این
دو موضوع نتیجه گرفت که :امروز انتظارات از پلیس
و دستگاه قضایی بیش از حد است.
وی اولویتده��ی به پرونده س��رقتهای بزرگ و
س��ازمان یافته را ضروری خواند و با تاکید بر اینکه
این اولویتدهی به منزله رها کردن سایر سرقتها
نیست ،اظهار داشت :کسی که سرقتهای زیادی
انجام داده اس��ت نباید آزاد شود و اعطای مرخصی
ض��رورت ندارد .دادس��تان تهران پس از اس��تماع
اظهارات قضات دادسرای سرقت و مسئوالن پلیس
اظهارکرد :توسعه همکاری و هماهنگی دادستانی
و پلیس ،موجب اثرگذاری بیشتر اقدامات مقابلهای
است .جعفری دولتآبادی بر ضرورت هدفمند بودن
در اعطای مرخصی به محکومان سرقت تاکید کرد
و افزود :مطالبهگری مردم در بخش سرقت نسبت
به گذشته افزایش پیدا کرده است.
وی استفاده از ظرفیت سازمان بسیج برای مبارزه با
سارقان را موثر خواند و گفت :سرپرست دادسرای
سرقت ش��رق تهران باید در این زمینه جلساتی را
برگزار کند و به پلیس کم��ک کند تا به این طریق
مبارزه جدیتری علیه سارقین انجام گیرد.
دادس��تان تهران ب��ا تأکی��د بر ضرورت تس��ریع
در رس��یدگی ب��ه پروندهه��ای مهم س��رقت ،به
عن��وان مثال گفت :تعیین تکلی��ف در پروندههای
سرقتهای بزرگ و کالن ،از رسیدگی در مقایسه با
پروندههای سرقت خرد اثرگذارتر است؛ همان طور
که در پروندههای اقتصادی محکومیت محکومان
و اجرای آنها یا جلوگی��ری از فروش ارز در معابر،
تأثیر زیادی بر کنترل بازار داش��ت؛ لذا پروندههای
س��رقت مهم و باندی که اعض��ای آن چندین بار
سابقه س��رقت دارند ،بیشتر در کانون توجه قضات
دادسراها قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی با اش��اره ب��ه این که هر زمان
در موضوع��ی متمرکز ش��دهایم موف��ق بودهایم،
خاطرنشانکرد :پروندههای مهم باید در اسرع وقت
تعیین تکلیف شود .دادستان تهران بر لزوم تکلیف
اموال مسروقه و تحویل آن به شاکیان تأکید کرد.

معاون دادستان کل کشور خبر داد

رفع تصرف هزاران هکتار از اراضی ملی و دولتی
معاون دادستان کل کشور در امور حقوقعامه از رفع تصرف
هزاران هکتار از اراضی ملی و دولتی خبرداد.

محمدجواد حش��متی افزود :با اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری
از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی ،از ابتدای امس��ال هزاران هکتار
اراضی دولتی ،ملی ،کشاوزی ،باغی و زراعی رفع تصرف شده است.
وی با تأکید ب��ر اینکه حفظ اراض��ی ملی باید به یک��ی از مهمترین
اولویتهای دس��تگاههای کشور تبدیل شود ،گفت :مدیریت ناکافی
در نگهداری از اراضی ملی به ایجاد چالشهای جدی تغییرکاربری،
تصرف و تجاوز به اراضی باغی و زراعی منجر شده است.
معاون دادس��تان کل کش��ور در امور حقوقعام��ه تصریحکرد :یک
میلی��ون و  700هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار دولت و وزارت راه
و شهرس��ازی قرار دارد که بخش��ی از آنها مستندسازی شده و سند
مش��خص دارد و بخش��ی هم هنوز به صورت کامل به تملک دولت
درنیامده که پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.
حش��متی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما ،افزود :اراضی و منابع
طبیعی باید برای احداث پروژههای حیاتی عمومی ،حفظ و نگهداری

ش��ود .وی با اش��اره به پراکندگی و محدودیت اراضی کشاورزی در
کشور ،گفت :در سالهای گذش��ته به علت نظارت ناکافی در اراضی
کشاورزی ،بخشهایی از این اراضی دستخوش تغییرات شده مث ً
ال در
شهریار براساس آمارهای دستگاههای مرتبط 14 ،و نیم هزار هکتار
اراضی باغی وجود داشته که در این سالها با تغییرکاربری و ویالسازی
به نصف رسیده است.
معاون دادس��تان کل کشور در امور حقوقعامه افزود :اخیراً در دماوند
ش��اهد کاهش س��طح اراضی باغی و زراعی هس��تیم که با ساخت و
سازهای غیرمجاز دخل و تصرفاتی در این خصوص انجام شده است.
حش��متی همچنین به تخریب جنگلها نیز اش��اره ک��رد و گفت :در
سالهای گذشته طرح احیای جنگلها نه تنها فایدهای برای توسعه
مراتع سرسبز نداش��ت بلکه موجب تصرف و تجاوز به منابع جنگلی
کشور شد و افراد سودجو در این سرمایههایی ملی ویالسازی کردند.
وی افزود :زمینخواران در سواحل دریا ،حریم رودخانهها و کوهها دخل
و تصرفات فراوانی انجام دادهاند که موجب تضییع حقوقعامه ش��ده
است .این مقام قضایی تأکیدکرد :دستگاه قضا عزم جدی برای برخورد
با تخریب محیط زیست ،منابع طبیعی و منابع آب عزم جدی دارد و در

یک سال اخیر نیز بخش زیادی از این دخل و تصرفات شناسایی شده
و زمینها به منابع ملی بازگشته است .حشمتی گفت :با وجود اینکه با
کمبود منابع طبیعی و جنگلها مواجه هستیم در استانهای شمالی
کشور تصرفات عجیبی انجام میشود ،افراد به راحتی عرصههای صد
هکتاری را تصرف میکنند ،س��پس تصرفات خود را با مطرح کردن
«طرح هادی» قانونی کرده تا ویالسازی به راحتی انجام شود که این
مس��اله جای تأمل دارد .براس��اس آییننامه نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه عمران محلی ،ناحیهای ،منطقهای و ملی و مقررات
شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه  12دی  1378هیأت دولت،
طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت
موجود ،میزان و مکان گس��ترش آتی و نحوه اس��تفاده از زمین برای
عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ،تولیدی ،تجاری و کشاورزی،
تأسیس��ات ،تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب
مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای
روس��تایی یا طرحهای جامع ناحی��های تعیین میکند ک��ه البته در
سالهای اخیر بسیاری افراد سودجو از این طرح سوءاستفاده کردهاند و
هزاران هکتار از جنگلها و مراتع سرسبز صرف ویالسازی شده است.

دکتر کهزادی:

ساختمانها و سازههای عمرانی قوهقضاییه باید استانداردهای الزم را رعایت کنند
زم��ان تحریم  ۸۰تا  ۹۰درصد از موارد مورد نیاز در خود کش��ور
تأمین میش��ود ،اینکه دش��منان میگویند که بر غ��ذا ،دارو و
کشاورزی تحریم اعمال نکردهاند ،کذب است بلکه در واردات
بس��یاری از داروها مش��کل وجود دارد ،هرچند که بس��یاری از
داروها و مواد اولیه در خود کش��ور تولید میش��ود.

مع�اون مال�ی ،عمران�ی پش�تیبانی قوهقضایی�ه ،گفت:
تمامی س�اختمانها و سازههای عمرانی قوهقضاییه باید
استانداردهای الزم را رعایت کنند.

نوروز کهزادی در آیین افتتاحیه ساختمان جدیداالحداث دادگاههای
حقوقی و کیفری اراک ،اظهارکرد :اخالق فرهنگ اس�لامی باید
مدنظ��ر قرار گیرد ،درواقع ما حکومت س��رمایهداری نیس��تیم که
هیچ ارزش��ی به جز پول و س��رمایهداری مد نظر نباش��د ،باید جلو
سوءاستفادهچیها گرفته شود.
وی تصریحکرد :یکی از سیاس��تهای  ۱۰سال گذشته این بود که
تا پیش از به پایان رسیدن پروژههای عمرانی نیمهتمام هیچ پروژه
جدیدی آغاز نش��ود .بازه زمانی دو ساله برای طرحهای نیمه کاره
قوهقضاییه پیشبینی ش��ده و تا به پایان رسیدن این طرحها پروژه
عمرانی جدیدی آغاز نمیشود .ساماندهی و مدیریت منابع مادی
در قوهقضاییه به جهت سیاس��تهای عمرانی است و این سیاست
در قوه در خصوص پیشبرد امور پیش گرفته شده است.
این مقام مسئول اظهارکرد :ستاد جنگ دشمن ستاد جنگ اقتصادی
اس��ت و حدود  ۳۸۰متخصص در خزانهداری آمریکا به طور منظم
تحریم ایران را دنب��ال میکنند تا بتوانند اقتصاد ایران را فلج کنند.
ب��ه گزارش میزان ،به گفته کهزادی دفتر فنی قوهقضاییه نش��ریه
استانداردسازی س��اختمان را تصویب کرده که مطابق این نشریه
تمامی ساختمانها و سازههای عمرانی مربوط به قوهقضاییه باید
استانداردهای الزم را رعایت کنند.
معاون مالی ،عمرانی و پش��تیبانی قوهقضاییه با اشاره به پیشرفت
س��اختمانها پس از انقالب اس�لامی ،گفت :در استان مرکزی به
اندازه س��ه برابر قبل از انقالب در این  ۴۰س��ال ساختمان ساخته
ش��ده و  ۳۰درصد از ساختمانهای ساخته شده در کشور مربوط به
 ۱۰سال اخیر است.
کهزادی خاطرنشانکرد :استان مرکزی جزو استانهای برخوردار

اس��ت ،اما باز ه��م کمبودهای��ی دارد و حدود  ۵طرح ب��رای اخذ
موافقتنامه به سازمان مدیریت منعکس شده است تا بتوانیم آنها
را بسازیم .برخی از شهرس��تانهای استان مرکزی از جمله زالیان
و خمین نیازمند ایجاد سازههای ساختمانی است و این مهم باید با
رعایت استانداردهای فنی انجام شود.
وی در ادامه گفت :با توجه به تحریمهای ایجاد ش��ده در کشور در
حال حاضر تکیه به تولیدات و داش��تههای داخلی تقویت ش��ده به
طوری که حدود  ۸۰درصد از نیازهای کشور در داخل تأمین میشود.
توجیهی برای افزایش قیمت و چند برابری شدن قیمتهای برخی
از اقالم که در داخل تولید میشود وجود ندارد که در این خصوص
باید در سطح ملی و استانی کنترلهای الزم را داشته باشیم.
کهزادی در ادامه تصریحکرد :دش��منان به دنبال ضربهزدن به
اقتصاد کش��ور هس��تند ،بعد از پیروزی انقالب در حوزه صنایع
مختلف مانند کش��اورزی سرمایهگذاری شد بر همین اساس در

تشکیل جلس�ات برای راهکار رفع موانع اقتصادی
در کشور
کهزادی افزود :ستاد اقتصادمقاومتی در راستای مقابله با توطئههای
دشمنان در زمینه اقتصادی هر ماه در معاونت قوهقضاییه تشکیل
و راهکارها و موانع اقتصادی در آن بررسی میشود .قوهقضاییه در
شورای گفتوگو نقش مؤثری برعهده دارد .در ادامه حجتاالسالم
قاسم عبدالهی ،رییس کل دادگستری استان مرکزی ،گفت :پیش
از پیروزی انقالب اسالمی تنها دو ساختمان دادگستری در استان
مرکزی در شهرستانهای تفرش و محالت وجود داشته است که
ساختمان تفرش بعد از انقالب تجدید بنا شده و ساختمان محالت
نیز متروکه شده است .به گزارش میزان ،وی افزود :بعد از پیروزی
انقالب  ۵۴هزار متر س��اختمان ویژه دادگس��تریها و  ۸هزار متر
ش��ورای حل اختالف در استان مرکزی ساخته شده که از  ۵۴هزار
متر ویژه دادگس��تریها  ۳۲هزار متر در  ۱۰س��اله اخیر ایجاد شده
است .رییس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشانکرد :باتوجه
به نیازی که در استان به ساختمانهای دادگستری وجود دارد یک
ساختمان به دادگاههای حقوقی و کیفری اختصاص داده شده که
در حال حاضر در اراک  ۱۷دادگاه حقوقی و خانواده و  ۱۰شعبه دادگاه
کیفری دو و دو شعبه دادگاه کیفری یک وجود دارد.
گفتنی است ،س��اختمان دادگاههای حقوقی و کیفری شهرستان
اراک در  ۴طبقه با  ۱۲هزار مترمربع زیربنا و در زمینی به مس��احت
 ۲۰هزار متر با اعتبار  ۲۶۹میلیارد ریال با حضور معاون مالی ،عمرانی
و پشتیبانی قوهقضاییه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
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کاهش آمار زندانیان مهریه
در زنجان

رییس کل دادگس��تری استان زنجان با تأکید بر سیاست کاهش جمعیت
کیفری در قوهقضاییه ،گفت :طی چهار ماه گذشته آمار زندانیان مهریه از
 ۱۳۳نفر به زیر  ۳۵نفر رسیده است.
حجتاالسالم والمسلمین صادقی نیارکی در مراسم دیدار چهره به چهره
مسئوالن قضایی ،مدیران سازمانهای تابعه و کلیه قضات استان زنجان
که به مناس��بت ایام اهلل دهه فجر با زندانیان مرکز این استان برگزار شد،
اظهارکرد :امروز در حالی جشن  ۴۰سالگی انقالب اسالمی برگزار میکنیم
که این انقالب به برکت خون پاک شهدا حاصل شده است و در این راه نباید
اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را فراموش کنیم.
رییس کل دادگستری استان زنجان ،تصریحکرد :همه باید دست به دست
هم برای پیشرفت نظام و انقالب تالش کنند.
رییس شورای قضایی اس��تان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه دهه فجر
چهل سالگی باید باشکوه برگزار ش��ود ،افزود :در دهه فجر باید نسبت به
آگاهسازی مردم به دانش حقوقی اقدام شود ،این امر میتوانند در مجامع
عمومی از جمله تریبونهای نماز جمعه و مساجد رخ دهد.
وی همچنی��ن از کاهش آمار زندانیان مهریه خب��ر داد و گفت :طی چهار
ماه گذش��ته آمار زندانی��ان  ۱۳۳نفر بود که امروز این آم��ار به زیر  ۳۵نفر
رسیده است.
الزم به ذکر اس��ت در دیدار چهره به چهره قض��ات با زندانیان که اقدامی
ارزشمند و در نوع خودش نمونه در کشور است در جهت بررسی وضعیت
زندان و زندانیان در یک فضای صمیمی و در قالب کار گروههای تخصصی
برگزار شد.

تشکیل کمیته ویژ ه برای نظارت بر
عرضه کاالهای اساسی

دادس��تان عمومی و انقالب صومعه سرا از تش��کیل کمیته ویژهای برای
نظارت بر عرضه کاالهای اساسی در این شهرستان خبر داد.
میرهاش��م میرحسینی از تش��کیل کمیته ویژهای برای نظارت بر عرضه
کاالهای اساسی در این شهرس��تان خبر داد و گفت :تشکیل این کمیته
نظارت بر نحوه کاالهای اساس��ی و موردنیاز مردم از جمله مرغ و گوشت
خواهد بود و نصب و درج قیمت برروی کاالها امری ضروری است.
وی از برخ��ورد قضایی با گرانفروش��ی و احتکار کاالها خب��رداد و افزود:
متولیان امر ،نظارت کافی بر نحوه عرضه کاالهای اساسی داشته باشند تا
کاالهای اساسی و عمومی با قیمت مناسب و واقعی به دست مردم برسد.
دادس��تان عمومی و انقالب صومعهسرا خاطرنش��ان کرد :تخلف مکرر
واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی پلمب میشود.

 ۱۳عطاری پلمب و  ۵نفر بازداشت شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت :در تداوم اجرای طرح بازرس��ی از
عطاریها در سطح استان البرز  ۱۹پرونده تشکیل و  ۱۳عطاری پلمب و ۵
نفر بازداشت شدند .علی اکبر مختاری با اشاره به طرح ضربتی برخورد با
عطاریهای متخلف کرج ،اظهارکرد :در اجرای مصوبات کمیسیون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز اس��تان با  ۵اکیپ از روسای شعب این اداره کل در کنار
بازرس��ین صنعت ،معدن و تجارت ،اصناف ،کارشناس غذا و دارو و اماکن
نیروی انتظامی و پلیس مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز پس از بازدید در مرکز
استانی و شهرستانهای تابعه ۱۹ ،پرونده تخلف تشکیل شد .وی افزود۱۳ :
واحد بعلت فروش داروهای غیرمجاز (ترامادون ،متادون و الغری) پلمب و
پنج نفر از متصدیان واحدها نیز به جهت تخلف مشهود عرضه دارو ،توسط
عوامل انتظامی و با هماهنگی مدیر کل تعزیرات حکومتی بازداشت شدند.

صلح و سازش پرونده اختالف
بر سر ارث به ارزش  ۱۰میلیارد تومان

رییس دادگستری دزفول گفت :با تالش و پیگیریهای مستمر اعضای
شورای حل اختالف این شهرس��تان ،پرونده اختالف یک خانواده بر سر
ارث به ارزش  ۱۰میلیارد تومان به صلح و سازش ختم شد.
محمدیار ممبینی تصریح کرد ۶ :سال پیش یک خانواده در این شهرستان
بعد از فوت پدر بر سر ارث و تحریر ترکه به ارزش  ۱۰میلیارد تومان با هم
اختالف پیدا کردند و این اختالف باعث کشمکش و مزاحمت و همچنین
تش��کیل بیش از  ۶فقره پرونده در دادس��را و دادگاه دزفول علیه یکدیگر
شده بود .وی افزود :اعضاء شورای حل اختالف این شهرستان با وساطت
و پیگیریهای مس��تمر خود و رفت و آمد در شهرهای تهران ،اصفهان و
سایر شهرها جهت جلب رضایت سایر وراث ،توانستند اختالف بین اعضاء
این خانواده را تبدیل به آشتی و مصالحه کنند و این پرونده پس از  ۶سال
اختالف ،منتهی به صلح و سازش شد.
رییس دادگس��تری دزفول در ادامه از دادستان عمومی و انقالب ،رییس
مجتمع و اعضا شورای حل اختالف این شهرستان که زمینه صلح و سازش
بین افراد این خانواده را مهیا کردند تشکر و قدردانی کرد.

افتتاح  ۱۳پروژه عمرانی
در دادگستری کرمان

رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان از افتتاح  ۱۳پ��روژه عمرانی در
دادگستری استان ،همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
خبر داد.
یداهلل موحد در جلسه شورای قضایی استان کرمان اظهارکرد :در ایام اهلل
دهه ی مبارک فجر ساختمانهای جدید دادگستریهای رودبار جنوب،
قلعه گنج ،دادسرای عمومی وانقالب زرند ،مهمان سرای دادگستری بافت،
مجتمع قضایی شهید باهنر کرمان (امنیتی و موادمخدر) افتتاح خواهد شد.
وی به راهاندازی یک مجتمع قضایی در س��یرجان اشاره کرد و گفت :در
شهربابک نیز مجتمع اداری ،تجاری انجمن حمایت زندانیان در زیربنای
 2هزار و  500مترمربع در چهار طبقه افتتاح خواهد شد.
موحد گفت :دادگاه عمومی بخش صفائیه شهرستان رفسنجان ،با هدف
توسعه قضایی دادگس��تری استان و دسترسی هر چه آس��انتر مردم به
دستگاه قضایی راهاندازی میشود.
رییس ش��ورای قضایی استان کرمان خاطرنشان ساخت :حضور باشکوه
ملت ایران در راهپیمایی  ۲۲بهمن خط بطالنی بر توطئههای دش��منان
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد کشید.
موحد عنوانکرد :اس��تکبار جهان��ی در این ایام تم��ام امکانات تبلیغی و
ابزارهای خود را به کار گرفته است تا در جامعه ایجاد یاس و ناامیدی کند
ت��ا مردم از نظام و آرمان های انقالب فاصله گیرند .وی بر مبارزه جدی با
استکبار جهانی در حوزه تبلیغات از طریق تببین دستاوردهای چهل ساله
انقالب اس�لامی برای عموم مردم به ویژه نسل جوان تأکید کرد و گفت:
توده ملت شریف ایران علیرغم همه سختیها و فشارهای اقتصادی پای
انقالب ،والیت فقیه و آرمانهای امامخمینی (ره) و شهدا ایستاده است.

