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آیتاهلل رئیسی در چهارمین همایش جامعه اطالعاتی سپاه:

اقدامات انجامشده
برای مقابله با فساد عادالنه است

آی�تاهلل رئیس�ی در چهارمین همایش جامع�ه اطالعاتی
سپاه اقدامات انجامشده درزمینه برخورد و مقابله با فساد
را عادالنه و منصفانه دانست و گفت :مردم به حول قوه الهی
هوشیارند و دس�تگاه قضایی هم بههیچوجه عقبنشینی
نخواهد کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه؛ آیتاهلل رئیسی ،رییس قوهقضاییه
در چهارمین همایش جامعه اطالعاتی س��پاه با قدردانی از اقدامات
سازنده سازمان اطالعات سپاه در حوزههای گوناگون کشور ،نقش
این س��ازمان در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دش��من را مهم
ارزیابی ک��رد و گفت :پیشبینیهای الزم ،پیش��گیریهای الزم و
برخورد متناس��ب سه امر بسیار مهمی اس��ت که در اقدام اطالعاتی
باید موردتوجه باشد.
رییس قوهقضاییه با تاکید بر اینکه حفظ نظام در شرایط کنونی اوجب
واجبات اس��ت ،افزود :حضور فعال سازمان اطالعات سپاه در میدان
حفظ انقالب اسالمی یک حضور مهم و کلیدی است بهگونهای که
این سازمان با همکاری س��ایر نهادهای نظامی ،انتظامی ،امنیتی و
اطالعاتی دیگر توانسته نقش و جایگاه مهمی در پاسداری از انقالب
اسالمی ایفا نماید.
آیتاهلل رئیس��ی در ادامه با اش��اره به اهمیت ش��ناخت دشمنیها و

تهدیدات و آسیبهای موجود گفت :دشمن در  ۴۰سال گذشته تالش
کرد همواره از پیشرفت نظام جمهوری اسالمی در حوزههای سیاسی،
اقتصادی و نظامی جلوگیری کند ،ولی علیرغم این تالشها در قالب
جن��گ تحمیلی ،تحریم ،توطئه و اش��کال مختلف ،نظام جمهوری
اسالمی هم تثبیت شد و هم بهپیش رفت.
رییس قوهقضاییه در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت بیانیه
گام دوم انقالب بهعنوان سندی که واقعیتها و راهبردهای آتی در آن
بهدقت موردتوجه قرارگرفته است ،تاکید کرد :بیانیه گام دوم انقالب
از سوی رهبرمعظم انقالب بسیار واقعبینانه تدوین و خط سیر آینده
به بهترین شکل ممکن در آن ترسیمشده است.
آیتاهلل رئیسی اقدامات انجامشده درزمینه برخورد و مقابله با فساد را
عادالنه و منصفانه دانست و گفت :مردم به حول قوه الهی هوشیارند
و دستگاه قضایی هم بههیچوجه عقبنشینی نخواهد کرد.
رییس قوهقضاییه همچنین بر لزوم رسیدگی عادالنه به پروندههای
فس��اد تاکید کرد و گفت :امروز هر آنچه موضوع و پرونده فس��اد در
ذهن مردم شکلگرفته باید منصفانه رس��یدگی و امیدی که در دل
مردم ایجادشده باید حفظ شود.
آیتاهلل رئیسی در پایان س��خنان خود با اشاره به راهبرد مقاومت در
برهه کنون��ی گفت :این راهبرد ،باعث اقتدار نظام و باعث غرور ملی
شده است که باید همچنان در این مسیر بود و گام برداشت.

همه در مس��یر حق حرکت کنند ،اختالفی به وجود نمیآید .اگر هرکسی در هر اداره و محیطی
اقامه قسط کند ،جامعه ،جامعه صالحی میش��ود؛ همهچیز ما باید تحتالشعاع حق باشد .وی
افزود :عدم صداقت و عدم اطالع از قوانین و مقررات موجب تشکیل پرونده میشود ،اگر مردم
از قانون و مسائل حقوقی اطالع و آگاهی داشته باشند ،بسیاری از پروندهها کم میشود .رییس
دیوان عالی کشور با اشاره به مزیتهای اطالع و آگاهی از قوانین گفت :بسیاری از پروندههای
که در دادگاه رد میش��ود ،به خاطر این نیس��ت که طرف حق ندارد بلکه به این دلیل است که
درست مطرح نشده است.
مرتضویمقدم در ادامه تصریح کرد :از حسن اعتماد ریاست قوهقضاییه در انتخاب بنده به این
سمت تشکر میکنم امیدوارم اعتمادی که به من شده را بهخوبی به سرانجام برسانم .وی افزود:
پای پرچمی که ریاس��ت قوهقضاییه در مبارزه با فس��اد علم کرده است ،ایستادهایم و نخواهیم
گذاشت این پرچم زمین گذاشته شود ،گردنکلفتها را بیشتر از خردهپاها باید دنبال کرد ،البته
منظورم این نیست که خردهپاها تعقیب نشوند باید گردنکلفتها را پایین بکشیم و زمینه فساد
را در ادارات خشککنیم.
رییس دیوان عالی کشور ،گفت :اوضاع امروز اقتصاد کشور تمام ًا به دلیل تحریم نیست ،به دلیل
بیارادگیها ،ظلم ،بیلیاقتی و ناشایس��تگیهای بعضی از کس��انی است که پستها را اشغال
کردهاند .مرتضویمقدم ،گفت :چنانچه ما اطالع و آگاهی حقوقی داشته باشیم دعوی را درست
مطرح میکنیم و در این صورت درست هم رأی خواهیم داد .بهعنوانمثال شخص بدهکار باید
از دادگاه حقوقی حق خود را مطالبه کند نه اینکه بگوید این فرد کالهبردار است؛ در این صورت
به شخص دیگری برچسب میزند و او را به کالهبرداری متهم میکند؛ این موضوع در سامانه
هم ثبت میشود و بعد از مدتی مشخص میشود که اینگونه نیست و همزمان خودش و دستگاه
قضا از بین رفته است .پس الزم است که افراد این موارد را یاد بگیرند.
مرتضویمقدم ادامه داد :از مزایای اینکه شخص با آگاهی حقوقی طرح شکایت کند این است که

این شکایت هم استدالل و هم استناد دارد .وی بیان کرد :طرح شکایت با دعوی متفاوت است
شکایت پروندههای جزایی است و طرح دعوی پروندههای حقوقی است یعنی هر جا شخصی
جرمی مرتکب شود میگویند از او ش��کایت کنید و هرکجا حقی طلب دارید میگویند دعوی
مطرح کنید.رییس دیوان عالی کش��ور افزود :اگر کسی اطالعات قضایی داشته باشد مستند و
مس��تدل صحبت میکند و دلیل میآورد و س��ومین مزیتی که دارد بهموقع شکایت میکند و
بهموق��ع دعوی مطرح میکند و اعتراض میکند .مرتضویمقدم تصریح کرد :از مزایای دیگر
داشتن سواد حقوقی این است که فرد ش��کایت و دعوی خود را به مرجع صالحی که باید باشد
ارائه میکند نه اینکه جای دیگری بدهد و این ناشی از بیاطالعی است .وی ادامه داد :بسیاری
از پروندهها ش��کایتهای واهی هستند بهعنوانمثال همسایهای باهم بگومگویی داشتهاند و
بر این اساس شکایتی صورت گرفته حال این شکایت در دادگستری مطرح میشود و مدتها
میگذرد بدون هیچ سند و مدرک و شاهدی.
رییس دیوان عالی کش��ور ادامه داد :در این حالت فقط کار دس��تگاه قضایی مش��کل میشود،
درحالیکه شخص دیگر پیگیر آن نیست ،اما این برای قاضی یک پرونده است که باید مراحل
الزم را انجام بدهد .مرتضویمقدم گفت :این بیاطالعیها اس��ت که سبب میشود دستگاه
قضایی از کار اصلی که همان اقامه عدل عقب بیندازد است .اگر قاضی فرصت بیشتری داشته
باشد و این پروندههای غیر مهم در دسترس او نباشد کارهای مهمتری مثل سرکشی از زندانها
و رسیدگی به موارد مهم و اصلی میپردازد .رییس دیوان عالی کشور گفت :در دیوان عالی کشور
هرگونه پروندهای وارد نمیشود ،اما متاسفانه مواردی هست که اعتراضهای بیهوده و بیربط
ارسال میشود و دیوان عالی کشور هم سرگرم این موارد میشود تا به وظیفه اصلی خود نرسد.
مرتضویمقدم تصریح کرد :س��عی کردیم از وظیفه خود عقب نمانیم و به هر طریقی ش��ده به
استانها سر میزنیم استان خراسان جنوبی از استانهای خوب کشور از جهت رسیدگی ،تعداد
پروندهها ،کیفیت کار ،آمار پایین پرونده نسبت به سایر نقاط کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

ابر بدهکار بانکی در چنگ قانون
غالمحسین اسماعیلی در گفتگویی بازگشت یکی از بدهکاران
کالن بانکی کش�ور که در پرونده حس�ین فری�دون به اتهام
پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به
خارج از کشور گریخته بود را تائید کرد.

توگوی تلویزیونی
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گف 

با خبر بیست و سی با اشاره به بازداشت رسول دانیال زاده گفت :وی یکی
از محکومان پروندههای کیفری بود که قصد مراجعت به کشور را نداشت؛
اما با پیگیریهای اطالعاتی و رصدهای مختلف و اقداماتی که سربازان
گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاس��داران انجام دادند ،پذیرفت که طی
یک مسیر هدایت شده به کشور بازگردد.

وی افزود :در رابطه با این فرد ،دستگیری در خارج از کشور انجام نشد و
هدایت شد که خودش به کشور بازگردد و مراجعت به کشور انجام شد.
اس��ماعیلی خاطرنش��ان کرد :بعد از بازگشت به کش��ور ،تحقیقات در
بخشهای مختلف از وی در حال انجام است .وی تصریح کرد :به لحاظ
اینکه قبول کرد به کشور بازگردد و در فرآیند تحقیقات هم همکاریهای

الزم را انجام داده ،این فرد و هر یک از متهمان ومحکومانی که به دستگاه
قضاوجامعهاطالعاتیکشوراعتمادکنندوبهکشوربرگردندحتماازارفاقات
و مساعدتهای قانونی در رسیدگی به پرونده برخوردارخواهند بود .به گزارش
مرکز رسانه قوه قضاییه ؛ رسول دانیال زاده بیش از چهار هزار میلیارد تومان
بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است.

اقدام انقالبی سازمان ثبت در دستگیری کارمندان متخلف
در راس�تای اقدام�ات قوهقضایی�ه درزمین�ه
سالمس�ازی و برخ�ورد ب�ا متخلفی�ن
درونس�ازمانی و با اقدامات صورت گرفته از
سوی مرکز حفاظت اطالعات قوهقضاییه ،روز
گذشته بهصورت همزمان تعدادی از کارکنان
متخلف س�ازمان ثبت اس�ناد و امالک کشور
دستگیر شدند.

اخذ رش��وههای کالن ،جع��ل و همکاری ب��ا افراد
سودجو در جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی،
سوءاستفاده از اس��ناد مرتبط با اش��خاص حقیقی و
حقوقی ،ایجاد خلل و کاهش س��رعت در فرایند کار
جهت اخذ رشوههای کالن ازجمله تخلفات صورت
گرفته توسط این افراد بوده است.
در همین زمینه رییس س��ازمان ثبت اسناد و امالک
کشور بیان کرد :س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ازجمله س��ازمانهای خدمتگزاری است که ارتباط
تنگاتن��گ با مردم دارد و س��االنه بی��ش از یکصد
میلی��ون خدم��ت در بخشهای مختل��ف امالک،
ش��رکتها ،مالکیت معنوی و اجرای اس��ناد به مردم
ارائ��ه میدهد .وی ادام��ه داد :علیرغم کمبودهایی
ک��ه در بعد نیروی انس��انی اس��ت ،اما هم��کاران با
ت�لاش ش��بانهروزی و طاقتفرس��ای خود س��عی
میکنند درنهایت دقت ،س��رعت و سالمت به مردم
خدمترس��انی کنند .خداییان در گفتوگو با میزان،
افزود :خواس��تهای که اکثر همکاران از ما دارند و در
جلسات عمومی و خصوصی مطرح میکنند این است
که با مع��دود افرادی که با ارتکاب ب��ه حیثیت آنها
لطمه وارد میکنند برخورد شود .رییس سازمان ثبت

اس��ناد امالک کش��ور بیان کرد :لذا ما با کمک مرکز
حفاظتواطالعات قوهقضاییه و حفاظتواطالعات
س��ازمان ثب��ت اس��ناد و امالک کش��ور نس��بت به
شناسایی تعدادی از متخلفین درون و برونسازمانی
اقدام کردیم که امروز تعدادی از این افراد دس��تگیر
ش��دند .وی ادامه داد :ما س��عی کردیم نظارت را هم
درون سازمان و هم برون س��ازمان گسترش بدهیم
و باکس��انی که با ارتکاب تخلف به حیثیت سازمان و
همکاران ما لطمه میزنند ،که برخی در درون و بیرون

قضـایی
روی خط خبر

مدیران قضایی به تخلفات داخل
دادگستریها حساس باشند

مردم حساسیت ویژهای به رفتار قضات دارند
وی افزود :مردم حساس��یت فوقالعادهای نسبت به امر قضا ،رفتار ،منش و
کردار قاضی دارند و این امر کار مجموعه مدیریت و حفاظتواطالعات را
بهشدت مشکل میکند و ضرورت دارد این مجموعه همواره در مسیر درست
و صحیح قرار بگیرد و کارهای مردم به نحو شایسته انجام شود و موضوع
حاضر فقط تکلیف مرکز حفاظتواطالعات بهتنهایی نیس��ت؛ بلکه همه
قسمتهای مختلف دادگستری از رییس کل و تمام بخشها وظیفهدارند؛
از زیرمجموعههای دادگستری مراقبت و محافظت داشته باشند.

پای پرچم مبارزه با فساد ایستادهایم
حجتاالسالموالمسلمین احمد مرتضویمقدم در جریان سفر به استان خراسان جنوبی ،اظهار
کرد :دیوان عالی کشور اختیار نظارت بر تمام احکام قضایی کشور دارد که سفرهایی که در سطح
کشور شروع کردیم برای اعمال نظارتی است که پروندههای آن به دیوان عالی کشور نمیآید.
قبل از سفر به هر استان یک گروه قاضی باتجربه ،برجسته و باسابقه در استان حاضر میشوند و
به مدت یک هفته در بازدید و سرکشی از شهرها ،نمونه آرا صادره را مطالعه و کیفیت رسیدگی،
استدالل ،استنباط و استناد را بررسی میکنند .مواردی را که نقص دارد را تذکر میدهند.
رییس دیوان عالی کشور با اشاره به جمعبندی نظارتها در پایان سفر به هر استان ادامه داد :این
حرکت و نظارت در تاریخ دیوان عالی کشور بیسابقه است ،هدف ما این است که آرایی که صادر
میشود درست صادر شود ،کیفیتش و استداللش و به تعبیری در یک کلمه عادالنه و قانونی باشد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کش��ور ،وی خاطرنش��ان کرد :در این بازرسیها قضات
شایس��ته ،پرکار و توانا شناسایی میشوند ،نامش��ان در گزارش ما ثبت و نزد رییس قوهقضاییه
ارس��ال میش��ود و در زمان الزم به این گزارشها رجوع میشود و مشخص میشود که فالن
قاضی شایستگی ارتقا دارد.
مرتضویمقدم گفت :قوام جامعه به قیام قسط است ،اگر قسط درست اجرا نشود ،دادگستری پر از
پرونده میشود ،یکی از معضالت و مشکالت ما در دستگاه قضایی به دلیل بیعدالتیهایی است
که در جامعه است .معنای اقامه قسط این نیست که تنها دادگستری اقامه قسط کند .همه در این
زمینه وظیفهدارند .رییس دیوان عالی کشور با ذکر آیهای از قرآن تصریح کرد :یا ایها الذین آمنو
کونوا قوامین بالقسط .این خطاب به مؤمنین است و اهل ایمان میتوانند قسط را اقامه کنند .اگر
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رییس دادگس��تری کل استان تهران از مدیران قضایی خواست تا نسبت
به سوءجریانهای داخل مراکز قضایی ازجمله رفتوآمدهای افراد ناباب،
صحبتهای حاشیهدار ،شناسایی عوامل و مهرههایی که به یکدیگر ملحق
میشوند و تخلفات حساس باشند و این موارد را شناسایی کرده و به مرکز
اعالم کنند .محمدجواد حش��متی در مراس��م تکریم و معارفه سرپرست
مرکز حفاظتواطالعات دادگستری کل استان تهران خطاب به روسای
دادگس��تریها ،مجتمعهای قضایی و سرپرس��تان نواحی دادس��راهای
عمومی و انقالب گفت :به مدیران مربوطه تاکید میکنم که برای مقابله با
این انحرافات و وسوسههای شیطانی نیازمند همگرایی و همافزایی هستیم
تا باعث ضربه خوردن قاضی ما نشود و ما سالمسازی مجموعه خودمان را
از این به بعد جدیتر و نظاممند دنبال میکنیم.
وی اضافه کرد :وظیفه حفاظتواطالعات در دادگستری کار بسیار سخت
و مهمی اس��ت و فقط منحصر به جنبههای فیزیکی ،تش��کیل پرونده و
برخوردهای خاص نیست؛ بلکه در معنای واقعی آن حفاظت از این مجموعه
ارزشمند ،کادر قضایی و اداری است که در نوع خود اهمیت بسزایی دارد.

رییس دیوان عالی کشور:

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه عدم اطالع از قوانین و مقررات موجب
تشکیل پرونده میشود ،گفت :اگر مردم از قانون و مسائل حقوقی اطالع و آگاهی
داشته باشند ،بسیاری از پروندهها کم میشود.
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دستگاه هستند ،برخورد خواهیم کرد.
خداییان افزود :معمو ًال در بیرون دس��تگاه و سازمان
افرادی هس��تند که مرتب بدون داشتن کار شخصی
به واحدهای ثبتی ما مراجع��ه میکنند و اطراف این
واحدها پرس��ه میزنن��د و بعض ًا به ن��ام همکاران ما
سوءاس��تفاده و بعضی همکاران را وسوسه میکنند.
رییس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور تصریح
کرد :تعدادی از این افراد را دستگیر کردیم و قطع ًا این
برخوردها ادامه خواهد داشت ،دستهای دیگر افرادی

هستند که دفاتری را تحت عناوین مختلف مثل ثبت
ش��رکتها ،اختراعات ،طرحه��ای صنعتی و عالیم
تجاری ایجاد کردهاند یا تبلیغهایی تحت عنوان ثبت
تضمینی و عالئم تجاری در فضای مجازی و حقیقی
دارند .وی افزود :این افراد بعض ًا تخلفاتی که مرتکب
میش��وند به نام سازمان ثبت نوشته میشود ما سعی
کردیم در این قسمت نظارتها را افزایش بدهیم.
خداییان بیان کرد :بعضی از دس��تگاهها با ما همکار
هستند و در اجرای سیاستهای برونسپاری برخی

هیچ مفسدی مصون از تعقیب نیست
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور در جمع رؤسای کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور ،با اشاره به برنامه تحولی قوهقضاییه یکی از محورهای
طرح تحول را مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.
وی رکن مبارزه با فساد را برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و مبارزه مؤثر در این زمینه را مبارزهای دانست که سریع و قاطع باشد .رییس سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور بابیان اینکه تسامح در برخورد با مفاسد موجب از بین رفتن دالیل موجود و فرار مفسد میشود ،تصریح کرد :بر این اساس برخورد سریع
و قاطع با فس��اد ضروری و جزو برنامههای قوهقضاییه است .خداییان گفت :قوهقضاییه در برخورد با فساد تسامحی نمیکند و با قاطعیت با هر نوع از فساد برخورد
میکند .وی محور بعدی مبارزه با فس��اد را محاکمات علنی دانس��ت و با اشاره به جلسات علنی دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی یادآور شد :علنی شدن محاکمات
موجب میشود که مردم در جریان امر قرارگرفته و جلوی فرافکنی مفسدان گرفته شود.
این مس��ئول عالی قضایی بازگردان اموال مفس��دان به بیتالمال را بهعنوان بعد دیگر مبارزه با فس��اد معرفی کرد .وی با اش��اره به مبارزه قاطع دستگاه قضایی با
فس��اد در درون و برون این دستگاه ،یادآور ش��د :برای قوهقضاییه فرقی نمیکند که چه کسی مرتکب فساد شده است و با هر نوع فساد و در هر سطحی بدون هیچ
مالحظهای ،برخورد بدون تبعیض میش��ود .رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خاطرنشان کرد :دلیلی ندارد که کسی که مرتکب فساد اداری یا مالی شد و
منتسب به یک مسئول عالیرتبه بود ،مصون از تعقیب باشد.
خداییان گفت :امروزه میبینیم حال که قوهقضاییه در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری عزم خود را در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری جزم کرده است ،برخی از
مسئوالن که باید همراه قوهقضاییه باشند با این مبارزه بیامان مخالفت میکنند و برای اینکه خود را در تقابل با خواسته مردم که برخورد با فساد است نشان ندهند،
این مخالفت را با استفاده از تعابیر چندپهلو بیان میکنند .وی ادامه داد :اگر هر سه قوه همصدا در مبارزه با فساد تالش کنند ،آن مبارزه یک مبارزه ریشهای است که
تنها به برخورد قضایی اکتفا نمیشود و تمام گلوگاههای فساد از بین خواهند رفت.

کارها را به اداراتی مثل ثبت و نظاممهندس��ی واگذار
کردهان��د تا کارهای ثبتی را مانند نقش��هبرداری و ...
انجام بدهن��د ،تخلفاتی هم در ای��ن اصناف صورت
میگیرد که بهحس��اب ما گذاش��ته میشود و تالش
کردیم نظارت را در این بخشها هم گسترش بدهیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تاکید کرد:
چنانچه این افراد متخلف باش��ند با آنها هم برخورد
الزم صورت خواهد گرفت و برخوردهای با آن مقطعی
نیست و استمرار خواهد داشت و سعی میکنیم در کنار
اقدامات پیشگیرانه اقدامات برخوردی را در دستور کار
داشته باشیم.
وی بابیان اینکه پیگیری این بازداش��تها به عهده
مرک��ز حفاظتواطالع��ات قوهقضایی��ه و با کمک
دس��تگاههای حفاظت��ی و نظارت��ی س��ازمان ثبت
انجامشده اس��ت ،گفت :برخی از افراد دستگیر شدند
و برخی هم در دس��تور کار قرار دارند و تحت تعقیب
هستند .خداییان با اشاره به عمده تخلفات انجامشده
توسط این افراد گفت :عمده این تخلفات دادن رشوه،
جعل و همکاری با افراد سودجو برای تصرف اراضی
ملی ،مناب��ع طبیعی و یا افراد حقیقی اس��ت .رییس
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ادامه داد :معمو ًال
افراد سودجو در سطح ش��هر وقتی مشاهده میکنند
ملکی مدتی بالصاحب رهاشده یا مالک آن در خارج
از کش��ور است آن را شناس��ایی کرده و با جعل اسناد
سعی میکنند آن را تملک کنند و یا به فروش برسانند.
وی اف��زود :برخی همکاران با این اف��راد همراهی و
همکاری داش��تند و عمده تخلفات ازایندست بوده
اس��ت ،البته عالوه بر آن تخلفات انتظامی نیز وجود
دارد که بهصورت جداگانه بررسی میشود.

حفاظت اطالعات نگرانی مردم را برطرف کند
حشمتی اظهار کرد :ما باید به کمک مرکز حفاظت اطالعات در دادگستری
تهران یک جو کام ً
ال مطمئن ایجاد نماییم تا مردم بدون دغدغه ،اضطراب
و تش��ویش خاطر به این دادگس��تری مراجعه و از حق خودش��ان دفاع و
بهدرس��تی و راحتی به حقوق خود برسند و اگر امروز مردم دغدغه دارند و
نگراناند؛ نقص و عیب جدی وجود دارد که باید از حفاظتواطالعات در
این زمینه کمک بگیریم و این نگرانی را برطرف کنیم و این نکته اساسی
کار ما و حفاظت و تمامی قس��متهای دادگستری اس��ت که باید برای
آن برنامهریزی و تالش کنیم و همه معاونته��ا را بکار بگیریم تا از این
فرصت به نحو شایسته در جهت سالمسازی دستگاه قضایی طور صحیح
و دقیق بهرهمند شویم.
وی دادگستری را مرجع رس��می تظلمات مردم برشمرد و گفت :در حال
حاضر مش��کالت زیادی در جامعه به دلیل شرایط اقتصادی وجود دارد و
مردم باید برای اس��تیفای حق خود به دادگستری مراجعه کنند و این کار
حفاظتواطالعات را بیشازپیش س��ختتر میکند و ضرورت دارد یک
همافزایی خوبی بین واحدهای ارزشیابی ،معاونت منابع انسانی ایجاد شود و
به حفاظتواطالعات کمک کنند برای اینکه بتوانند به معنی دقیق و درست
از مجموعه امکانات موجود و سرمایه انسانی دادگستری مراقبت کنند.
رییسکل دادگستری استان تهران افزود :در برنامه تحولی اعالمشده از
ناحیه ریاس��ت قوهقضاییه تاکید فراوان بر سرمایههای انسانی و مقابله با
فساد در درون قوهقضاییه شده است و این موضوع کار ما را بهشدت سخت
میکند و ما باید این تعهد را بدهیم ک��ه در کنار حفاظتواطالعات برای
مراقبت از مجموعه خودمان قرار بگیریم.
وی اف��زود :معتقدم حتی حذف یک قاضی به خاطر وجود س��وءجریانات
خس��ارت قابلتوجه برای قوهقضاییه اس��ت؛ هرچند برخورد با مفس��د و
متخلف توقفناپذیر است و هیچ فرقی نمیکند در هر لباسی باید جدی و
قاطع باشد؛ اما قبل از آن باید ما یک بررسی و نگاه جدیدی داشته باشیم که
اشکال کار در کجا بوده که ازیکطرف با تعداد محدود قاضی مواجه هستیم
و از طرف دیگر انتظار فوقالعادهای که مردم از قضات دارند و همه اینها
نیازمند توجه و اهتمام جدی بر این مسئله است و قبل از بروز این اتفاقات
باید از آن پیشگیری کنیم و انحرافات را مسدود کنیم .در این مراسم که با
حضور حجتاالسالموالمسلمین عبدالهی رییس مرکز حفاظتواطالعات
قوهقضاییه و غالمعلی محمدی قائممقام رییسکل ،علیالقاصی دادستان
عمومی و انقالب تهران برگزار شد از تالشهای فاضلی هریکندی رییس
سابق مرکز حفاظتواطالعات دادگستری کل استان تهران تجلیل شد و
حاجی محمدی با دریافت ابالغ ،فعالیت خود را بهعنوان سرپرست مرکز
حفاظتواطالعات دادگستری کل استان تهران آغاز کرد.

دقت و سرعت قضات در بررسی
پروندهها و صدور احکام

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بابیان اینکه قضات باید در بررسی
پروندهها و صدور احکام دقت و سرعت داشته باشند ،افزود :اخالقمداری
و مدارا با مردم در دستور کار قضات قرار گیرد.
حجتاالسالموالمسلمین شکراهلل بهرامی در همایش فرصتهای تحول
در سازمان قضایی نیروهای مسلح ،با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری
درباره ضرورت تحول در دستگاه قضایی ،اظهار کرد :تحول در قوهقضاییه
باید از درون و آنچه به صالح مردم بوده آغاز شود .وی با اشاره بهضرورت
جلوگیری از آس��یب زدن به ارکان قوهقضاییه افزود :شاخصهایی مانند
کادرسازی ،برنامه محوری ،انقالبی ماندن ،دقت در صدور احکام قضایی،
حفظ آبروی مجرم��ان و خانواده آنان ،اجرای احکام صادره ،حراس��ت از
سالمت دستگاه قضایی و غیره باید در دستور کار باشد.
بهرامی اطاله دادرس��ی را یک��ی از آفتهای قضایی دانس��ت و تصریح
کرد :باید همگان برای حفظ سالمت دس��تگاه قضا تالش کنند .رییس
سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه اظهار کرد :قضات باید در بررسی
پروندهها و صدور احکام دقت و سرعت داشته باشند .وی با تأکید بر اینکه
اخالقمداری و مدارا با مردم در قوهقضاییه در دستور کار باید قرار بگیرد،
افزود :متاسفانه هجمهها و ظلمهای زیادی علیه نیروهای مسلح انقالب
اس�لامی وجود دارد .بهرامی با انتقاد از اینکه برخی برای اهداف سیاسی
خود به نیروهای مسلح حمله میکنند ،افزود :نیروهای مسلح بااقتدار و تمام
توان خود در حال دفاع از کیان انقالب اسالمی هستند .وی ضمن تأکید
بر اینکه همگان باید حامی نیروهای مسلح باشند ،تصریح کرد :باید قبل
از آنکه فردی از نیروهای مسلح را به دادگاه بکشانند درباره وی تحقیقات
الزم به عمل آید و ابعاد مختلف موضوع تبیین شود .رییس سازمان قضایی
نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح از مخدوش شدن امنیت
کشور جلوگیری میکنند که این اقدامی بزرگ است ،تصریح کرد :تعجیل
در موضعگیریها درباره تخلفات افراد در نیروهای مسلح امری نادرست
است .وی اظهار کرد :چندی قبل بهواسطه برخورد با خانم بدحجابی دریکی
از پارکهای تهران ،پلیس عملکرد خوبی داشت ولی علیرغم این کنترل
اوضاع ولی بازهم هجمه سازیهای رسانهای بر نیروی انتظامی وارد شد.
بهرامی بابیان اینکه دنیا به دنبال افزایش اختیارات پلیسهای خود است،
افزود :طبق نظرسنجیهای صورت گرفته میزان رضایتمندی از عملکرد
سازمان قضایی نیروهای مسلح به  ۸۵درصد رسیده است.

