خبر

رونمایی از چهل هزارمین
سند مالکیت کاداستر بوشهر

رییس کل دادگستری استان بوشــهر ،گفت :قضازدایی ،کاهش
ورودی پروندهها به محاکم قضایــی و کاهش اختالفات حقوقی
مردم از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است.
علی جمادی در آییــن رونمایی از چهل هزارمین ســند مالکیت
کاداستری سال  ۱۳۹۷از  ۲۲۰هزار سند مالکیت کاداستری صادره
استان بوشــهر ضمن تقدیر از عملکرد اظهارکرد :در اجرای طرح
کاداستر عالوه بر استفاده از تمامی ظرفیتهای ممکن از ظرفیتها
و امکانات ســایر سازمانها نیز استفاده شود و تمامی دستگاها باید
همکاری الزم را با اداره ثبت اسناد و امالک داشته باشند تا این طرح
به طور کامل اجرا شود.
وی ،گفت :اجرای طرح کاداســتر در خصوص بسیاری از اماکن و
امالک دولتی نمود داشته و اقدامات خوبی صورت پذیرفته ولی باید
در خصوص اجرای کامل طرح تمامی حدود زمینا و امالک دولتی
مشخص شود که اجرای این طرح از بسیاری مشکالت در خصوص
تصرفات افراد سودجو جلوگیری می کند.
وی تأکیدکرد :حرکت از ســمت ثبت ســنتی به سوی ثبت نوین
طی ســالهای اخیر افزایشیافته که همین عامل در کاهش قابل
مالحظه بروز جرایم به ویژه در زمینه جعل اسناد و انتقال مال غیر
تأثیر بسزایی داشته است.
س کل دادگستری استان بوشهر یادآورشد :قضازدایی ،کاهش
ریی 
ورودی پروندهها به محاکم قضایی و کاهش اختالفات حقوقی مردم
از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است.
وی اضافهکرد :بخش زیــادی از پروندههای دادگاهها ناشــی از
اختالفات ملکی افراد و دستگاهها است که در صورت اجراییشدن
این طرح زمینه بروز تخلف به شــکل قابــل مالحظهای کاهش
مییابد .جمادی افــزود :کاهش پروندههای قضایی و جلوگیری از
زمینخواری را از مزایای تک برگ شدن این اسناد دانست.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید تمام سندهای دفترچهای امالک
به تک برگ تبدیل شــود تصریحکرد :دارندگان اســناد مالکیت
دفترچهای باید با مراجعه به دفاتر اسنادرســمی در ســطح استان
نسبت به تعویض اسناد مالکیت خود و تبدیل آن به سند کاداستری
اقدام کنند.

دستگیری چهار نفر در رابطه با
حادثه تیراندازی در خرم آباد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان لرستان در رابطه با جزییات
حادثه تیرانــدازی در خرم آباد گفت :در ایــن رابطه چهار مظنون
شناسایی و دستگیر شدهاند و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
سعید رازانی در رابطه با جزییات حادثه تیراندازی در شهرستان خرم
آباد اظهارکرد :گزارشی از وقوع یک تیراندازی و انفجار در نزدیکی
یک پمپ بنزین در حاشیه شهر خرم آباد به دستگاه قضایی واصل
شد .وی بیانکرد :بالفالصله پس از وصول این گزارش شخصا در
محل حادثه حاضر شده و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
رازانی در رابطه با جزییات این حادثه توضیح داد :بر اساس تحقیقات
به عمل آمده و بررسی دوربینهای مداربسته مشخص شد که در
ساعات ابتدایی بامداد دو نفر که لباس چریکی پوشیده و با خود کوله
پشتی حمل میکردند به صورت مخفیانه به پمپ بنزین محل حادثه
نزدیک شده و به خودروی نیروی انتظامی که در محل مستقر بوده
است حمله و تیراندازی میکنند .دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان لرستان گفت :این دو نفر با نزدیک شدن به خودرو بالفاصله
راننده که ســرباز وظیفه و سرنشــین دیگر که مامور کادر نیروی
انتظامی بوده اســت را هدف تیراندازی قرار میدهند که متأسفانه
سرباز وظیفه به شهادت رسیده و نیروی کادر نیز در حال حاضر در
بیمارستان بستری میباشد .این مقام قضایی افزود :این افراد پس
از خارج کردن این دو مامور سوار خودروی آنها شده و حدود  ۵۰متر
جلوتر خودرو را ترک کرده و از محل متواری میشوند .وی بیان کرد:
در این فاصله ،خودروی حمل سوخت یکی از همشهریان که تانکر
آن خالی بوده و در زمین کناری پمپ بنزین پارک شــده بود توسط
بمبی که این افراد به تانکر خودرو چسبانده بودند منفجر میشود که
خوشــبختانه از قدرت و شدت زیادی برخوردار نبوده و صرفا سقف
کاذب پمپ بنزین را دچار خســارت کرده است .رازانی ادامه داد :در
این رابطه چهار نفر مظنون دســتگیر شده و تحقیقات تکمیلی آن
در دست انجام است.

بیش از  ۳۶۰میلیارد ریال از
مطالبات بانکی بوشهر وصول شد

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی گفت :به منظور
وصول مطالبات معوقه و دفاع از حقوق بیتالمال در ده ماهه نخست
امسال مبلغی به میزان  ۳۶۵میلیارد ریال از مطالبات بانکها توسط
دوایر اجرای ثبت وصول شــد .قدرت حاجیپور از وصول مطالبات
معوقه بانکها به میزان  ۳۶۵میلیــارد ریال خبر داد و گفت :در 10
ماهه نخست سال  ۹۷تعداد سه هزارو  ۸۰پرونده اجرایی در سطح
استان خراسان شمالی تشکیل شده است که درآمد اجرا بابت حقوق
دولتی مبلغی بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال بوده که این مبلغ نســبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۳۰درصد رشد داشته است .مدیرکل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان شمالی تصریح کرد :همچنین مبلغی
به میزان  ۱۰۶میلیارد ریال در ده ماهه سال جاری توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی در ادارات ثبت اسناد و امالک سپرده گردیده است
که نسبت به مشابه ســال گذشته رشد  ۴۰درصدی را داشته است.
این مقام قضایی افزود :در رابطه با مطالبات وصولی از بانکها نیز
با وصول مبلغی به میزان  ۳۶۵میلیارد ریال شاهد رشد  ۷۱درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم.

نظارتقویقضاتناظرودادستانها
مانعتخلفدرزندانهامیشود

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت :نظارت قوی و حضور
فعال قضات ناظر و دادســتانها مانع از بروز هــر گونه تخلف در
زندانها می شود .احمد خسروی وفا در مراسم هماندیشی قضات
ناظر زندان و تنی چند از دادســتانهای حوزههای قضایی استان
اصفهان ساماندهی و حفظ سالمت زندان در ابعاد مختلف را نتیجه
نظارت قوی دانست و افزود :نظارت قضات و دادستانها بر زندان
و نیز اســتقرار دائمی قاضی ناظر در زندانها در پیشگیری و کاهش
وقوع جرایم مرتبط با زندان مؤثــر بوده و با نظارت همه جانبه وی
بر عملکرد زندان زمینه ســازندگی و اصالح مجرمان و بازگشت
شــرافتمندانه زندانیان به جامعه فراهم خواهد شــد .وی به اثرات
مثبت اشتغال زندانیان اشاره و خاطرنشانکرد :به همان میزان که
اشتغال و حرفهآموزی زندانیان نتایج خوبی را به دنبال دارد ،نظارت
بر این امر نیز از اهمیت باال برخوردار اســت .خســروی وفا در این
نشســت نحوه تعامل قضات و مسئوالن زندان ،بحث در خصوص
برخی مواد از آییننامه سازمان زندانها ،اشتغال زندانیان و توجه به
حقوق شهروندی در زندانها را به عنوان محور اصلی جلسه اعالم و
هر یک از حاضران به بیان نظرات و تحلیل این موضوعات پرداختند.
رییس کل دادگســتری استان برخورد قاطع با بروز هرگونه فساد و
تخلــف یا وقوع جرم در هر طبقه یا بخــش در زندان را مورد تأکید
قرار داد.
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تقدیررییسقوهقضاییهازستاددیهکشور
خدمات ستاد دیه در حل مشکالت زندانیان جرایمغیرعمد در محضر الهی ثبت و ضبط است

در ایام اهلل دهه فجر انقالب اســامی آیت اهللآملیالریجانی
رییس قوهقضاییه طی پیامی از خدمات و تالشهای مدیرعامل
و اعضای هیأت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک
به زندانیان نیازمند تقدیر کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی ،ســتاد دیه کشــور را از یادگارهای
ارزشمند شهید واالمقام حاج ســید اسداهلل الجوردی دانست
و خادمان ســتاد دیه را از جمله یاوران بیادعا و گمنام انقالب
اسالمی و مردم ایران برشمرد که در سختترین شرایط به فریاد
نیازمندان و درماندگان میرسند.
به گزارش روابطعمومی قوهقضاییه ،در متن این پیام خطاب به
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور
دیه و کمک به زندانیان نیازمند ،آمدهاست :تقدیر از خدمات و
زحمات کسانی که در نظام مقدس جمهوری اسالمی ،عمری
را در مســیر خدمت به مردم و حل مشکالت زندانیان نیازمند

سپری کردند ،ترویج سنت حسنه الهی است و شناساندن این
خدمات به جامعه ،خود از باالترین توفیقاتی است که باعث جلب
رضایت الهی می شود.
ســتاد دیه که از جمله یادگار های شــهید واالمقام حاج سید
ّ
اســدالل الجوردی است و خادمان ســتاد دیه از جمله یاوران
بی ادعا و گمنام انقالب اســامی و مردم ایران هستند که در
سخت ترین شرایط به فریاد نیازمندان و درماندگان می رسند
و بی تردیــد خدمات این عزیزان و بویژه اهتمامشــان درحل
مشکالت زندانیان جرایم غیرعمد در محضرالهی ثبت و ضبط
اســت.اینجانب از خدمات و زحمات شما عزیزان در ستاد دیه
تقدیر و تشکر نموده و توفیقات روزافزونتان را در ظل توجهات
حضرت ولی عصر(عــج) در خدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ،ملت شریف ایران و بویژه زندانیان نیازمند از خداوند
متعال مسئلت دارم.

فیلتر برخی سایتهای مؤسسات
جاعل مدرک تحصیلی

دادستان کل کشــور ،گفت :برخورد با نفاق
و منافقین برگزرینی در تاریخ قوهقضاییه
است.

دادسرا به پرونده سایت دیوار رسیدگی میکند

دادستان کل کشــور در خصوص پرونده ســایت دیوار ،گفت :ظاهراً این پرونده ارجاع شده است و
باید دادســرا به این موضوع رسیدگی کند .حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری در جمع
خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیراً رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار
برخورد قانونی صورت گیرد ،دادستانی چه اقدامی کرده است ،اظهارکرد :ظاهراً این پرونده ارجاع شده
است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی ولنگاریها و بیحجابیها در فضای مجازی بیان داشت :این کار نیاز به
یکسری هماهنگیها در دستگاههای گوناگون دارد .کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد
میکنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.
دادستان کل کشور ادامه داد :بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند اگر این ولنگاری را
همین طوررها کنیم دود آن به چشم ملت میرود ،این خانوادهها هستند که آسیب میبینند.
منتظری گفت :از تمام دستگاهها انتظار داریم همکاری و مساعدت الزم را بکند چراکه دستگاه قضایی
به تنهایی نمیتواند موفق باشد.

دادستان تهران:

میزان طلب مالباختگان مؤسسه فرشتگان از
اموال توقیفی بیشتر است
دادســتان تهــران ،گفت :میــزان طلب
مالباختگان مؤسسه فرشــتگان از اموال
توقیفی بیشتر است.

عبــاس جعفری دولــت آبادی در حاشــیه
سومین جلســه کمیته مبارزه با گرانفروشی
در جمــع خبرنــگاران با تأکیــد بر ضرورت
ارائه اســناد و مدارک برای مبارزه با فساد،
اظهارکرد :اینکه افــرادی اعالم کنند که ما
چون عضو شورای شهر هســتیم یا در بانک
کار میکنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش
خصوصی هســتیم و فالن مطلب را گفتهایم
و نباید تحــت تعقیب قرار گیــرد ،مطابق با
روح قانون نیست.
به گــزارش میزان ،وی تصریحکــرد :افرادی که
امروز میآیند و اعالم میکنند که پرچمدار مبارزه
با فساد هســتند و به افراد و نهادها و دستگاههای
دولتی و خصوصی نســبتهایی را میدهند و پس
از آن نمیتوانند ادعاهای خــود را ثابت کنند باید
پاسخگوی اظهارات خود باشند.
جعفری دولت آبــادی در رابطه با آخرین وضعیت
پروندههای مؤسسات اعتباری نیز گفت :نکتهای
که میخواهم خدمت مردم و سپردهگذاران اعالم
کنم ،این است که اوال با خط اعتباریای که دولت
در اختیار قرار داد ما تا مبلغ یک میلیارد تومان را به
همه افراد پرداخت کردهایم .در تمامی این پروندهها
افراد زیادی یا بازداشت هستند یا تحت تعقیب قرار
گرفتهاند.
این مقــام قضایی گفــت :بنابراین دادســتانی با
همکاری دســتگاههای نظارتی و دولتی توانسته
است این موسسات را مدیریت کند.
وی خاطرنشــانکرد :نهایتــ ًا آن پروندههایی که
حکم خوردهاند وضعشان مشخص است و تعدادی
هم به زودی حکمشان صادر میشود و چند پرونده

افغانستان کرده است.
وی ادامه داد :آقای ترامپ خودت اعتراف کردهای
که  ۷تریلیون دالر هزینه کردی و نتیجه نگرفتهای،
اگر دههــا  ۷تریلیون دالر هم هزینه کنی باز هم به
نتیجه نمیرســی ،چون با ملتها تقابل داری و هر
میزان خرج کنید به نتیجه نمیرســید .آنهایی که
تحت عنوان ســلطنتطلب و منافق دور خود جمع

کردهاید دســتاوردی برای شما نخواهند داشت جز
اینکه خود را رســوا میکنید و ملت ایران نیز چهره
شما را خوب شناخته است و دنیا میدانند تروریست
و تروریستپرور چه کسانی هستند.
دادستان کل کشور افزود :داعش ،منافقین و طالبان
را در ســوریه ،لبنان ،ایران ،عراق ،پاکستان و یمن
شــما به وجود آوردید و آن وقت ملت و نظام ایران
را تروریســت میخوانیــد؟ وی در خصوص لزوم
نشاندادن چهره واقعی نفاق و منافقین با استفاده از
مدارکی که در اختیار دستگاهقضایی است ،گفت :ما
این آمادگی را داریم و اعتقادمان این است که اسناد و
مدارک موجود در دستگاه قضایی که مرتبط با جریان
نفاق باشد و اسناد بسیار ارزندهای که میتوانیم پیدا
کنیم و داشته باشیم باید جمعآوری شود و امیدواریم
بتوانیم با همکاری مراکزی این کار را انجام دهیم.
دادستان کل کشور در پاســخ به پرسشی مبنی بر
اینکه آیــا در قوهقضاییه در ارتبــاط با فعالیتهای
نفوذیهــا و منافقین پرونده مفتــوح وجود دارد یا
خیر ،گفت :ما از دستگاههای ضابط مکرراً و موکدا
خواســتهایم که در حوزه نفوذ در مسائل اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی کار کنند؛ هر عامل
نفوذی که پروندهاش به دستگاه قضایی بیاید تا آخر
پیگیری خواهد شد کما اینکه بعضی از پروندههای
نفوذیها و جواسیس در دستگاهقضایی مطرح است
که برخی در مرحله دادسرا و برخی در مرحله دادگاه
در حال محاکمه هســتند .وی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکــه موضع قوهقضاییــه در خصوص
کنفرانس ضدایرانی ورشو چیست ،گفت :مشخص
است که آمریکا بنیانگذار آن است و وقتی نتوانستند
اهداف خود را آنگونه که میخواهند پیاده کنند به اقل
اکتفا کردند و گفتند دو روز بعد از  ۲۲بهمن اجالسی را
در ورشو برگزار کنند؛ ما میدانیم آمریکا بر روی این
موضوع سرمایهگذاری کرده است و کشوری مثل
لهستان را که به دالیلی در برابر آنها تسلیم است
انتخاب کردند و به این کار وادار کردند و ما پیشاپیش
میدانیم که چه بحثهــا و موضعگیریهایی در
آنجا مطرح خواهد شــد .منتظری خاطرنشانکرد:
این ضربهها هرگز نمیتواند آسیبی به نظام برساند،
ملت ما باید هوشیار باشند و انشاءاهلل حضورشان را
در  ۲۲بهمن شاهد خواهیم بود.

محمدجواد الریجانی تاکید کرد

ضرورت تقویت همکاریهای چند جانبه
حقوقبشری بین ایران و سوییس
با هدف تقویت همکاریهــای دوجانبه و
چندجانبــه حقوقبشــری و قضایی میان
جمهوری اســامی ایران و ســوییس،
محمدجواد الریجانی ،دبیر ستاد حقوقبشر
قوهقضاییه بــا مارکوس الیتنر ،ســفیر
سوییس در تهران دیدار و گفتوگو کرد.

بزرگ مثل فرشتگان هم در نوبت رسیدگی هستند
و دادسرا ســعی میکند که کار این پرونده را زودتر
به اتمام برساند.
جعفری دولت آبادی با اشــاره به پرونده مؤسسه
اعتباری فرشتگان که شاکی زیادی دارد ،به علت
طوالنیشدن این پرونده اشاره کرد و گفت :علت
طوالنی شدن این پرونده این است که کار شناسایی
اموال زمانبر است و چون زمانی که پرونده به دادگاه
میرود باید بتواند پاسخگوی مطالباتش باشد ،کار
شناسایی اموال نیاز به زمان دارد.
دادســتان تهران در رابطه با درخواســت پرداخت
بخشــی از مطالبات مالباختگان از طریق فروش
اموال شناسایی شده است ،اظهارکرد :میزان طلبی
که مالباختگان مدعی هستند بیشتر از مالی است
که توقیف شــده و اگر بخواهیم این مال را ضبط
کنیم باید توســط دادگاه ضبط شود .اگر بخواهیم
اکنون توزیع کنیم باید به نسبت سهام و طلب افراد
پرداخت کنیم لذا مشــخص نیست که به همه به
صورت یکسان پرداخت شود.
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روی خط خبر

برخوردبانفاقومنافقینبرگزرینی درتاریخقوهقضاییهاست

منافع خودش در حرکت است ،به سخنرانی ترامپ
در کنگره اشــاره کرد و گفت :ترامپ بیان کرد که
(ما حدود  ۷تریلیون دالر در خاورمیانه و غرب آسیا
هزینه کردهایم چه به دســت آوردهایم؟!) در این جا
باید از ترامپ پرسید که این  ۷تریلیون دالر را خرج
چه کرده است ،آیا خرج بهداشــت ،مسکن یا فقرا
کرده یا خرج تســلیحات در عراق ،سوریه ،لبنان و
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قضـایی

دادستان کل کشور:

حجت االسالم و المســلمین محمدجعفرمنتظری
در نشســت خبری آغاز بــه کار دبیرخانه بازخوانی
دهه  ،۶۰اظهارکرد :امــروز رییسجمهور آمریکا،
وزیرامورخارجه آمریکا ،جریان صهیونیست ،رؤسای
جمهور برخی از کشورهای اروپایی با سران جریان
نفاق فالوده میخورند و آنها را تحت حمایت خود
قرار دادند به طوری که آنها را در همسایگی کشور
ما عراق نگه داشتند و علیه ما جنایت کردند و بعد که
ملت عراق آنها را طرد کرد و نپذیرفت ،این افراد را
به آلبانی بردند و مرکزیتی برای آنها تشکیل دادند
که علیه کشور ما جنایت کنند.
دادستان کل کشــور با بیان اینکه منافقین اگر فکر
میکنند میتوانند با این خشــونتهای غیرانسانی
و حرکتهای رذیالنه راه به جایی ببرند ســخت در
اشتباه هســتند ،گفت :آنها آن زمان که در داخل
کشور بودند و تورهایشان گســتردهتر بود و مردم
چهره آنها را آنگونه که باید و شاید نشناخته بودند
نتوانســتند کاری کنند ،آیا امروز میتوانند؟ برخی
کشــورها به این افراد امید بستند و تصور میکنند
میتوانند از کانال نفاق و منافقین به نظام جمهوری
اسالمی ایران ضربه بزنند ،اما کور خواندهاند و این
ملت جریان نفاق را شناخته و  ۱۷هزار نفر از عزیزانش
را توسط آنها از دست داده است.
منتظری با بیان اینکه قوهقضاییه در سال  ۶۰با اقتدار
جلوی نفاق ایستاد ،گفت :برخورد با نفاق و منافقین
برگ زرینــی در تاریخ قوهقضاییه اســت ،درواقع
قوهقضاییه این جریان را برجای خود نشاند و امروز
هم مصمم در برابر هــر جریانی که بخواهد مقابل
امنیت کشور و خواست ملت و نظام بایستد برخورد
میکند ،ما سینه خود را سپر بال کردهایم و هیچ ابایی
هم نداریم ،آنها باید بدانند دستگاه قضایی مقتدرانه
در برابر حرکاتشان میایستد و امروز دشمن در تالش
است و مردم باید هوشیار باشند و باید مساله نفوذ را
جدی بگیریم.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور،
منتظری با بیان اینکه اســتکبار همــواره به دنبال

پنجشنبه

محمدجواد الریجانی در دیدار با ســفیر سوییس
گفتگوهای دوجانبه جمهوری اســامی ایران با
ســوییس را یک اقدام مثبت ارزیابی و تأکید کرد:
نتایج حاصل از آن کماکان در حد انتظار نبوده و نیاز
به تغییر برخی دیدگاهها ،به خصوص جاهایی که
مسائل سیاسی میشود ،وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ستاد حقوقبشر،
وی اظهارکرد :کســانی که در این گونه مســایل
صاحبنظــر هســتند و در این خصــوص درگیر
هستند ،باید به دنبال نتایج ملموس باشند و اجازه
ندهند وجود برخی استانداردهای دوگانه خللی در
این موضوعات ایجاد کند.
در بخــش دیگــری از این مالقــات ،مباحثی در
مورد همکاری سیســتم بانکی جمهوری اسالمی
ایران با  FATFمطرح شــد و الریجانی در ادامه
افزود :اگر از من بپرســید ،معتقدم که چه قبول یا
رد کنوانســیونهای  FATFهیچ کدام موضوع
مهمی نیست .شــاید الزم باشد چند مساله مطرح
کنیم و ببینیم که این سیســتم اساس ًا چقدر واقعی
عمل میکند ؟
وی اظهارکرد :مث ً
ال در مورد منافقین ،آنها پولهای
هنگفتی از بانکهای عربستان و آمریکا یا پولهای
حاصل از پولشویی در موادمخدر دریافت میکنند،
سوال اینجاســت که نهادهای وابسته به FATF
چقدر این مساله را ردیابی و علیه آن موضعگیری
یا اقدام کردهاند؟ یا مثال گروه تروریســتی داعش
که با هر تعریفی از تروریست ،تمام معیارهای یک

گروه تروریستی خشن را دارد  ،پولهای خود را از
کجا میآورد؟!
وی ادامــه داد :پــول چاههای نفتــی را که تاراج
کردهاند ،از کجا و چگونه دریافت میکنند؟ شــاید
زمان آن باشد که چند پروژه کاری جدی با FATF
تعریف شــود و عیار کارکرد واقعــی آن در عمل
مشخص شود.
در ادامه مارکوس الیتنر ،سفیر سوییس با تأکید بر
اینکه این کشور متقاضی جدی برگزاری دور بعدی
گفتوگوهای حقوقبشری و قضایی با ایران است،
عنوان داشت که ما هم اکنون در حال برنامهریزی
برای دور بعدی گفتوگوها هستیم و دولت سوییس
مصمم به ادامه همکاریها در ابعاد وسیعتری است.
همچنیــن وی از همکاریهای علمی خوب میان
دو کشور استقبال و خواستار استفاده از فرصتهای
موجود شد.
در پایان ایــن دیدار همچنین طرفیــن مجدداً بر
ادامه گفتوگوها در مسایل حقوقبشری و قضایی
تأکید کردند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از فیلتر تعدادی
از سایتهای مؤسسات جاعل مدرک تحصیلی به دنبال شکایت وزارت
علوم و دستور قضایی خبر داد.
جواد جاویدنیا از فیلتر تعدادی از ســایتهای مؤسســات فعال در حوزه
آموزش عالی به دلیل شــکایت نماینده وزارت علوم و با دستور بازپرس
شعبه  ۷۵۱بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب ناحیه  ۷مشهد خبر داد
و گفت :دســتگاه قضایی حامی هرگونه فعالیت و کســب و کار مجاز در
چارچوب قانون است و مادامی که جرمی صورت نگرفته باشد و آسیبی به
مردم وارد نشــود به این حمایت ادامه خواهد داد ،اما وقوع جرم خط قرمز
دستگاه قضایی است.
سرپرســت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به برخی از
جرایم و تخلفاتی که از سوی این مؤسسات واقع شده بود از جمله جعل و
صدور مدارک آموزش عالی به صورت کام ً
ال غیرمجاز یا ناشی از فعالیت
آموزشی خارج از محدوده مجوز صادره اشاره و عنوانکرد :فعالیت مجرمانه
و غیرمجاز مؤسسات مذکور میتواند به سیستم آموزشی کشور ضررهای
جبرانناپذیری وارد کند و این مســاله موجب شــکایت وزارت علوم و
رســیدگی مقام قضایی و در نهایت صدور دســتور فیلتر و مسدودسازی
سایتهای این مؤسسات شد.
جاویدنیــا افزود :در همین راســتا  ۷نفر از متهمان بــا پیگیری و تالش
شبانهروزی بازپرس دســتگیر و تعداد زیادی مدارک آموزشی مجعول،
کشف و ضبط شده و پرونده آنها در حال گذراندن روند قانونی است.

یکصد و پنج هزار مدرسه تحت
پوشش طرح نماد قرار میگیرند

مدیرکل پیشــگیریهای اجتماعــی و فرهنگی معاونــت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،گفت :بناداریم تا پایان برنامه ششم
توسعه یکصد و پنج هزار مدرسه را تحت پوشش نظام مراقبت اجتماعی
دانشآموزان (نماد) قرار دهیم.
علی محمــد زنگانه در یکی از مدارس مجری طرح نماد در شهرســتان
بندرعباس ،اظهارکرد :بنا داریم تا پایان برنامه ششــم توســعه یکصد و
پنج هزار مدرسه را تحتپوشــش نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان
(نماد) قرار دهیم.
وی تصریحکــرد :پس از اینکه چندین عالمت خطــر از یک دانشآموز
گزارش شد سیستمی فعال میشود که بخش فنی و کارشناسی متناسب
با عالیم ،اقدامات کاملتری را برای بررسی بیشتر انجام خواهند داد.
زنگانه افزود :پس از شناسایی به هنگام و هوشمند ،برای بررسی تخصصی
عالیم یک عملیات مشاوره و مصاحبه تشخیصی اجرا میشود.
زنگانه با ابراز خرســندی از اجرای موفقیتآمیز این طرح در  12مدرسه،
گفت :پایلوت جامع و اجرای آزمایشی این طرح را به صورت همزمان با 30
شهرستان دیگر در سطح شهرستان قشم و همزمان با ایام جشن چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام خواهیم داد.
مدیرکل پیشــگیریهای اجتماعــی و فرهنگی معاونــت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،گفت :همه کشورهای توسعهیافته
این نظام آموزشی را برای حمایت و مراقبت اجتماعی در سنین پایین در
مدارس خود مستقر کرده و اجرا میکنند.
وی مدرســه محوری را عامل رشــد این طرح عنوان کرد و یادآورشد :با
استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان میتوان در کنار مدرسه محوری،
این طرح را خانواده محور و محله محور نیز به پیش برد.

پلمب یک بیمارستان خصوصی
در تهران

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ،گفت :یکی از بیمارستانهای
خصوصی تهران به دلیل عدم رعایت بهداشت پلمب شده است.
محمدعلی اسفنایی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نظارت دقیقی
بر حوزه سالمت دارد ،اظهارکرد :حوزه سالمت بسیار وسیع است و از چند
منظر توسط این سازمان رصد میشود و گاهی هم پروندههایی تشکیل
میشود که به تخلفات مشاهده شده در بخشهای مختلف آن رسیدگی
میکنیم که یکی از آنها امور بهداشتی است ،چرا که گاه در مراکز درمانی،
بهداشت الزم رعایت نمیشود که در این صورت گشتهای مشترک ما
به همراه قاضی شعبه در آنجا حضور پیدا کرده و در صورت لزوم اقدام به
پلمب آن مرکز میکنند.
وی ادامه داد :به تازگی شکایت از یک بیمارستان خصوصی در تهران به
دلیل عدم رعایت بهداشت و ارتکاب تخلفات متعدد را مورد بررسی قرار
دادیم که در نهایت به پلمب آن منتهی شد ،ضمن اینکه در این مورد دولتی
یا خصوصی بودن بیمارستان فرقی ندارد و در صورت مشاهده تخلف در
هر کدام از مراکز درمانی دولتی یــا خصوصی با متخلفان برخورد جدی
خواهیم کرد ،چراکه قانون به سازمان تعزیرات حکومتی این اجازه را داده
است که به تمام حوزهها ورود پیدا کند.
اســفنانی تصریحکرد :بخش درمان و اســتفاده از تجهیزات پزشکی از
دیگر مواردی است که این ســازمان در حوزه سالمت رصد میکند که
وســعت زیادی دارد و حتی همکارانمان به اتاقهای عمل هم رفتهاند و
به این بخش هم سرکشی و مشاهده کردهاند که در برخی از آنها آگاهانه
یا غیرآگاهانه اجناس تقلبی مصرف شده که توسط فروشندگان به مردم
فروخته شده است.
وی ،اظهارکرد :تعرفهها از دیگر موضوعاتی اســت که به آن پرداختهایم
و برای جاهایی که تعرفههای مازاد بر آنچه مصوب شــده ،دریافت شده
اســت ،چه در مطبها که تعرفه قانونی هم برای پزشکان عمومی و هم
متخصصان مشخص بوده و دریافت بیشتر از آن گرانفروشی محسوب
شده و چه در بیمارســتانها که گاه بابت خدماتی که ارائه نشده ،هزینه
دریافت کردهاند یا مبالغی مازاد بر تعرفه برای خدمات ارائهشده ،دریافت
کردهاند ،پروندههای متعددی تشکیل شده است.
اسفنانی گفت :صالحیت پزشکی و رشتههای مرتبط با آن نیز یکی دیگر
از مواردی است که توسط این سازمان رصد میشود ،چراکه مشاهده شده
در برخی مراکز درمانی چه آنها که در تهران مطرحشده هستند و چه مراکز
انجام جراحیهای محدود یا بدون مجــوز فعالیت کردهاند یا افرادی که
در این مراکز فعالیت دارند ،از صالحیت الزم برخوردار نیســتند که در هر
دو حالت پرونده تشکیل شده و به تخلفات رسیدگی میشود و این مراکز
پلمب خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران ،عنوانکرد :سازمان تعزیرات
حکومتی به مراکز عرضه اغذیه اعم از رستورانها هم نظارت جدی دارد
و هر کجا که مشــاهده شــود ،کاالی مصرفی مردم را به صورت فاسد و
غیربهداشتی عرضه میکنند با آنها قطعا برخورد جدی خواهیم کرد.

