خبر

اقدام جهادی
برای کاهش ورودی پروندهها

رییس کل دادگس��تری استان آذربایجان غربی گفت :انتظار است در
کمترین زمان ممکن اس��تان امر کاداستر را تمام و به نتیجه مطلوب
برساند که شاهد باشیم تا همه اس��ناد و امالک موجود در کشور ثبت
الکترونیکیشوند.
علیاکبرگروسیدریکصدونهمینجلسهشورایقضاییوبرنامهریزی
دادگستری استان آذربایجان غربی و سازمانهای تابعه گفت :دستگاه
قضایی استان باید در حوزه انتخابات کام ً
ال بیطرفانه عمل کند و له یا
علیه هیچیک از کاندیداها نباید اقدامی نماید و همه باید برای برگزاری
پرشورونشاطانتخاباتتالشکنیم،اماوظایفصیانتیومراقبتیخود
را هم باید انجام دهیم.
گروسیادامهداد:سیاستهایتحولیقوهقضاییهتوسطشخصرییس
قوهقضاییه پیگیری میشوند و دستگاه قضایی استان هم همکاری و
همراهی خوبی با قوهقضاییه دارد و دستورالعملها و بخشنامههای
ابالغی را به نحو مطلوب اجرا میکند .وی افزود :اکنون در دس��تگاه
قضایی اس��تان ش��اهد یک کار جهادی برای کاهش آمار موجودی
پرونده هستیم و تالش همکاران شبانهروزی است و همه در راستای
خدمترس��انی مطلوب به مردم و رس��یدگی به پروندههای مسن در
نزدیکترینوقت ممکنتالشمیکنند.
این مقام قضایی ادامه داد :در مورد کاداستر اداره کل ثبتاسناد و امالک
کارهای خوبی را انجام داده است و انتظار است در کمترین زمان ممکن
استان امر کاداستر را تمام و به نتیجه مطلوب برساند که شاهد باشیم تا
همهاسنادوامالکموجود درکشورثبتالکترونیکیشوند.گروسیدر
ادامه بیان کرد :پزشکی قانونی و اداره کل زندانها هم اقدامات عمرانی
خوبی را انجام میدهند که انشاءاهلل باهمت مضاعف مدیران این دو
نهاد پرکار و پرمراجعه پروژههای مربوطه تکمیل و آماده بهرهبرداری
خواهندشد.
وی ادامه داد :مش��کالت مربوط به ایجاد حس��اب کارب��ری و ابالغ
الکترونیک در س��ازمان قضایی نیروهای مسلح هم با پیگیریهای
رییس سازمان و همکاری انفورماتیک دادگس��تری استان در اسرع
وقت به نتایج مطلوب خواهد رسید.
پاسخگویی به مش�کالت حقوقی و قضایی مردم در
طرح هر مسجد یک حقوقدان
رییس کل دادگس��تری اس��تان آذربایجان غربی همچنین در اولین
همایش هر مس��جد یک حقوقدان ،گفت:مسجد مرکز فعالیتهای
اجتماعی–فرهنگی–سیاسیودینیبودهوهست،مسجددرواقعیک
پایگاهآموزشیاستوپیامبرگرامیاسالمهمآموزشدرمسجدراتایید
وتاکیدمینمودند.مسجدبهترینمکانبرایهمدردیوهمدلیاهالی
با یکدیگر و باخبر شدن از احوال یکدیگر است.
گروس��ی ادامه داد :قوهقضاییه در سند تحول خود ،مسجد را بهعنوان
یک مرکز مهم برای انجام قسمتی از کارهای دستگاه قضایی انتخاب
کرده است تا با عنایت خداوند متعال و یاری و همکاری اهل مسجد که
انسانهای قابلاعتماد و ارزشمندی هستند بتوان مشکالت حقوقی و
قضایی مردم را مرتفع کرد .وی افزود :در طرح هر مسجد یک حقوقدان
در نظر است عالوه بر اینکه یک حقوقدان مشکالت حقوقی و قضایی
مردم را پاسخگو است ،ترتیبی اتخاذ شود تا دعاوی و شکایات مردم هم
در مسجد با صلح و سازش خاتمه یابد.
این مقام قضایی در پایان سخنان خود گفت :اکنون یکی از مشکالت
بزرگ مردم در مراجعه به دستگاه قضایی عدم آگاهی از مبانی حقوقی
و قضایی است که نهایت ًا موجب تضییع حقوق آنها میشود چهبسا اگر
از وکیل یا مشاور حقوقی بهرهمند میشدند حقشان ضایع نمیشد .از
همه عزیزان خصوص ًا روحانیون و امام جماعات مساجد و هیات امنای
مساجد میخواهم دستگاه قضایی را در این طرح عظیم و ملی و استانی
یاریکنند.

آزادی  ۸زندانی جرایم غیرعمد با
بدهی  ۱۷میلیارد ریالی در هرمزگان

رییس کل دادگستری اس��تان هرمزگان گفت :با همکاری اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان  ۸زندانی جرایم غیرعمد با بدهی
 ۱۷میلیارد و  ۶۹۰میلیون ریال آزاد ش��دند .علی صالحی رییس کل
دادگستری استان هرمزگان گفت :اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
از محل کمک مردم به مرکز افق بقعه متبرکه امامزاده سید مظفر (ع)
بندرعباس ،یک میلیارد و ۱۳۰میلیون ریال برای آزادی ۸زندانی جرایم
غیر عمد پرداخت کرد .وی یادآور شد :این زندانیان با تخفیف شاکیان و
پذیرش اعسار نسبت به مابقی محکومیت از زندان آزاد شدند.
صالحی در ادامه افزود:ای��ن افراد به علت ناتوانی در پرداخت مهریه و
محکومیت مالی زندانی بودند .رییس کل دادگستری استان هرمزگان
در پایان از مردم خواس��ت باهدف کاهش آسیبهای اجتماعی ،تنوع
نیتهای وقف را در نظر بگیرند و در همین راستا بخشی از کمکهای
خیرخواهانه خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دهند.

نامزدهای انتخاباتی بیشتر از افراد
دیگر مقید به قانون باشند

رییس کل دادگستری استان همدان بابیان اینکه نامزدهای انتخاباتی
نبایدبرایاثباتخودبهنفیدیگرانبپردازند،گفت:نامزدهایانتخاباتی
باید بیشتر از افراد دیگر مقید به قانون باشند.
محمدرضاعدالتخواه با اش��اره به مراحل برگزاری انتخابات و به اتمام
رسیدن احراز صالحیت نامزدهای انتخاباتی که نتیجه نهایی آن تا۲۲
بهمن اعالم خواهد شد اظهار داشت نامزدهای انتخاباتی باید بیشتر
از سایر افراد جامعه مقید به قانون باشند و هرگونه اعتراض را صرف ًا از
طریقمجاریقانونیاعالمکنند.عدالتخواهافزود:نامزدهایانتخاباتی
نباید برای اثبات خود به نفی دیگران مبادرت ورزند و این قبیل تخلفات
و جرایم در تأیید اعتبارنامه نامزدها نیز مؤث��ر خواهد بود و نامزدهای
انتخاباتی باید بیشتر از افراد دیگر مقید به قانون باشند.
رییس کل دادگستری استان همدان تأکید کرد :نامزدهای انتخاباتی
باید از تشویش اذهان عمومی و زیر س��ؤال بردن دستاوردهای نظام
پرهیزکنند.

بازدید معاون دادستان اصفهان
از مسیرهای باالدست زایندهرود

معاون دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان مسیرهای
باالدست زایندهرود را مورد بازرسی قرار داد.
مجتبی فرهمند گفت :در راس��تای تأکیدات رئیسکل دادگس��تری
استان اصفهان مبنی بر ورود دادستان بهعنوان مدعیالعموم در ابعاد
مختلفحفاظتبرسالمتمحیطزیست،باهمراهیمدیرکلسازمان
محیطزیست اس��تان و نماینده آب منطقهای بازدیدی از مسیرهای
باالدس��ت رودخانه زایندهرود به عمل آمد .وی افزود :س��اماندهی و
مدیریت بهتر مس��یر و بررس��ی وضعیت دفن زبالههای روستایی در
مجاورت رودخانه باهدف جلوگیری از نفوذ شیرآبههای ناشی از دفن
پسماند به رودخانه از اهداف این بازدید بود.
فرهمند خاطرنشانکرد:دادستانیدرراستایرسالتقانونیخودمبنی
براحیایحقوقعامه،حفاظتوصیانتازمحیطزیستراباجدیتدنبال
کرده و با هرگونه تخلف در این حوزه که بهصورت مس��تقیم سالمت
عمومی را تحتالشعاع قرار دهد بهشدت برخورد میکند.

3

رییس سازمان بازرسی کل کشور :

 ۱۱۷هکتار از اراضی دولتی یزد رفع تصرفشد
درراستای سفر رییس دستگاه قضا به یزد مقامات عالی
قضایی به این اس�تان س�فر کردند .این س�فر بهمنظور
بررسی و رفع مشکالت قضایی استان صورت میپذیرد.

در همین زمینه رییس سازمان بازرسی کل کشور در راستای سفر
شورای عالی قضایی به استان یزد در دادگستری شهرستان بافق
حضور یافت .حجتاالسالموالمس��لمین حسن درویشیان در بدو
ورود به شهرستان بافق ،در آستان مقدس امامزاده عبداهلل بن موسی
الکاظم (ع) حضور یافت و ضمن زیارت مرقد این امامزاده ،با قرائت
فاتحه و نثار گل ،به مقام شامخ شهدای انقالب و دفاع مقدس این
شهرستان ادای احترام کرد.
درویش��یان همچنین در جلسه ش��ورای اداری شهرستان بافق با
اش��اره به توجه ویژه آیتاهلل رئیس��ی برای ارتباط با مردم و تالش
برای رفع مشکالت آنها ،اظهار کرد :یکی از دغدغههای ریاست
محترم قوهقضاییه ،شناس��ایی و پیگیری مش��کالت اقتصادی و
معیشتی مردم در حوزه اختیارات دستگاه قضا است و بر این اساس
هر پیگیری که برای رفع مش��کالت مردم الزم باشد ،قوهقضاییه
بهطورجدی آن را دنبال میکند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ،وی ادامه داد:
ما بهطورجدی سراغ ترک فعلها میرویم ،حتی اگر مربوط به 10
سال قبل باشد .اگر مسئولی در زمان مسئولیت خود با انجام ندادن
وظایفش ،باعث تضییع حقوق بیتالمال ش��ود ،باید پاس��خگوی
اقدامات دوران مس��ئولیتش باش��د و ما این موضوع را از مسئولین
بهطورجدی مطالبه خواهیم کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تحقق عدالت را از نتایج مبارزه با
فساد دانست و تأکید کرد :یکی از مواردی که مسئولین دستگاهها
باید بیشتر به آن توجه و دقت کنند ،بحث پیشگیری است .سازمان
بازرس��ی کل کش��ور و قوهقضاییه تمایلی ندارد که مشکلی برای
مس��ئولی ایجاد و برایش پرونده قضایی تش��کیل شود .به مدیران
کشور اعالم میکنیم که وظیفه پیشگیری و مبارزه با فساد در مرحله
اول بر عهده مدیران دستگاههای اجرایی است و اقدام قوهقضاییه
در مرحله آخر قرار دارد .وی افزود :چنانکه فردی علیرغم تذکرات
متعدد س��راغ فساد رفت ،وظیفه قوهقضاییه است که برخورد قاطع
انجام دهد و همانطور که ریاس��ت محترم قوهقضاییه بارها اعالم
کردن��د بحث مبارزه با فس��اد نه مقطعی اس��ت و ن��ه تحت تأثیر
فضاسازیها قرار میگیرد و امروز شما نتایج عملی مبارزه با فساد را
در کشور و در روند دادگاههایی که برگزار میشود مالحظه میکنید.
درویشیان بابیان اینکه به مردم عزیز این اطمینان را میدهیم که از
هیچ اقدامی برای رفع مشکالت و دغدغههای آنها دریغ نمیکنیم،
خاطرنشان کرد :از مردم میخواهیم که موارد تخلف و فساد را که در
شهرشان اتفاق میافتد به بازرسی کل استان گزارش دهند ،چراکه
اگر همه نسبت به خالف و فساد حساس باشیم ،حتم ًا باعث کاهش
آمار فساد در جامعه خواهد شد .وی با اشاره به سخنان مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه اس��تقبال از بازرسی ،استقبال از خوب شدن
و خوب ماندن اس��ت ،اظهار کرد :هیچکسی در هر سطحی نباید از
نظارت مصون باشد .رییس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه
گزارش مشکالت شهرستان بافق را در جلسه شورای عالی قضایی
که در یزد برگزار میشود ،ارائه میکنم ،گفت :گزارش مواردی که
جناب فرماندار و س��ایر اعضای محترم ش��ورای اداری شهرستان
مطرح کردند ،حتم ًا منعکس میش��ود .م��واردی هم که مربوط به
سازمان بازرسی است ،در استان و مرکز پیگیری میکنیم .درویشیان
با تأکید بر جلوگیری از خام فروشی ،تصریح کرد :یکی از موضوعات
و مسائلی که در راستای اقتصاد مقاومتی در سازمان دنبال کرده و
میکنیم ،جلوگیری از خامفروشی در حوزههای مختلف ازجمله در
حوزه صنایع معدنی و نبودن صنایع تبدیلی در شهرستانها است.
وی بر اهمیت اعتماد و تکیه به جوانان و نخبگان داخلی برای مبارزه

نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه
برگزار میشود

نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه روز سه شنبه 8بهمن ماه برگزار میشود.
غالمحسین اسماعیلی در نوزدهمین نشس��ت خبری ،پاسخگوی سؤاالت
خبرنگاران خواهد بود .این نشسست ساعت  10:30در ساختمان دادگستری
کل استان تهران برگزار میشود.

تأمین امنیت پیشزمینه اجرای عدالت است

رییس سازمان زندانها نیز در راستای سفر رییس دستگاه قضا به استان یزد به شهرستان ابرکوه
سفر کرد .اصغر جهانگیر در جلسه شورای اداری شهرستان ابرکوه بر نقش نهادهای مختلف در
تأمین امنیت و عدالت تاکید کرد .رییس سازمان زندانها گفت :تأمین امنیت پیشزمینه اجرای
عدالت و تحقق کامل حقوق شهروندی افراد بر اساس کرامت انسانی در جامعه است .وی اظهار
کرد :امنیت امروز جامعه مرهون رهبریهای داهیانه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی
و پس از ایشان مقام معظم رهبری اس��ت و همه باید از این فرصت برای اجرای کامل عدالت
استفاده کنیم تا این نظام اسالمی را بهعنوان الگوی کامل حکومتی در جهان معرفی کنیم.
رییس دفتر بازرس��ی ویژه قوهقضاییه گفت :در دوره مدیریت آیتاهلل رئیس��ی در قوهقضاییه
خوشبختانه ش��اهد کاهش پروندهها و تسریع در رس��یدگی به آنها و همچنین روند کاهش
جمعیت کیفری هس��تیم و انتظاری که از مجموعههای مختلف قوهقضاییه در سراسر کشور
وجود دارد توجه به دستورالعملهای و بخشنامههای رییس قوهقضاییه در این زمینه است.
جهانگیر در ادامه بابیان برخی آمارهای قضایی در شهرس��تان ابرکوه گفت :در شهرس��تان ابرکوه میزان متهمین نسبت به میانگین
کشوری پایینتر است و این نشاندهنده تالش خوب مجموعه قضایی در رسیدگی سریع به پروندههاست .رییس سازمان زندانها
ن برضرورت بررسی و ریشهیابی و اقدامات الزم برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش تعداد زندانیان تاکید کرد.
در پایا 
گفتنی است ،در ابتدای این جلسه امامجمعه شهرستان ابرکوه ،فرماندار ،رییس دادگستری ،دادستان ،رییس اداره ثبت و رییس پزشکی
قانونی گزارشی از وضعیت قضایی ،اجرایی و مدیریتی شهرستان و مشکالت موجود را با نماینده رییس قوهقضاییه مطرح کردند.
با تحریمها اشاره کرد و گفت :میتوان به تحریمهای ظالمانهای که
بر ما تحمیلشده ،بهعنوان یک فرصت استثنایی برای تکیهبر توان
تولید داخل و جدا شدن اقتصاد کشور از نفت نگریست .رییس سازمان
بازرسی کل کشور یکی از مصادیق مبارزه با فساد در قوهقضاییه را
مبارزه با زمینخواری و جلوگی��ری از تغییر کاربریهای غیرمجاز
دانس��ت و اظهار کرد :در اس��تان یزد با پیگیریهای بازرس��ی کل
اس��تان ۱۱۷ ،هکتار از اراضی دولتی رفع تصرفشده و همچنین از
صدور س��ند در حدود  ۱۰هکتار از اراضی دولتی به نام اشخاص نیز
جلوگیری شده است.
بازدید سرزده از معدن چغارت
رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور همچنین در ادامه س��فر به
شهرستان بافق بهصورت سرزده از معدن چغارت شرکت سنگآهن
مرکزی بافق بازدید و از نزدیک در جریان فرآیند تولید سنگآهن
و مشکالت این معدن قرار گرفت .در ابتدای این بازدید ،رضا فالح

جمع اعضای هیأت امناء س��تاد دیه مازنداران اظهار
کرد :هماکن��ون  14664زندان��ی جرائم غیرعمد در
کشور داریم که طبق تحقیقات بهعملآمده و کسب
استعالم از نهادهای ذیربط در ناجا و اداره ثبت نزدیک
بههفتهزارنفرازاینافراددرزمرهمحبوسانتکقرار
هستندکهباتشکیلپروندهواحرازناتوانی مالی امکان
بهرهمندی از تسهیالت ستاد دیه را خواهند داشت.
وی محکومان مالی را بیش��ترین طی��ف زندانیان
غیرعمد مطرح کرد و افزود :در شرایط فعلی بدهکاران
چک و سفته با جمعیتی بالغبر  11206نفر ،بیشترین
جمعیت را در بین زندانیان به خود اختصاص دادهاند
و جالب اینکه تا نزدیک به ده درصد این مددجویان
هم افرادی هس��تند که نه با صدور چک یا امضای
سفته ،بلکه بهواس��طه ضمانت از طریق این اوراق
تج��اری گرفتار زندان ش��دهاند و بده��کار اصلی یا
متواری اس��ت یا به دلیل مهاجرت دائمی دسترسی
به آنها مقدور نیست.

مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی بافق توضیحاتی در خصوص
میزان ذخیره معدن چغارت ،میزان تولید روزانه س��نگآهن از این
معدن و ارسال به کارخانههای داخلی و صادرات مازاد نیاز داخلی و
میزان پیشرفت احداث کارخانه گندلهسازی ارائه کرد.
مدیرعامل شرکت س��نگآهن مرکزی بافق ذخیره معدن چغارت
بافق را  8میلیون تن ذکر کرد و گفت :در حال مطالعه برای کش��ف
 ۲۰میلیون تن دیگر در این معدن هستیم و با رایزنیهای انجامشده
مشکلی ازنظر تأمین خوراک کارخانه گندلهسازی وجود ندارد .فالح
از  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی کارخانه گندلهسازی خبر داد و افزود:
عملیات استخراج س��نگآهن از معدن چغارت بافق از سال ۱۳۵۰
خورشیدی آغازشده و بهطور متوسط ساالنه بیش از  ۲میلیون تن
سنگآهن از این معدن استحصال و به کارخانههای فوالد داخلی
ازجمله اصفهان ،خوزستان و خراسان ارسال و چنانچه تولید مازاد
بر مصرف داخلی باشد ،به کشورهای پاکستان ،چین و هندوستان
صادر میشود.

حب�س  1053زندان�ی غیرعم�د در
مازندران
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه استان
مازندران در میزبانی از زندانیان جرائم غیرعمد رتبه
سوم کشوری را به خود اختصاص داده است ،گفت:
اگرچه از این جمعیت تنها 622نفر در شمار مشمولین
کمک قرار دارند اما همین تع��داد و همین جمعیت
هرگز درشان مردمان مؤمن و اصیل شهرهای این
استان نیست.
جوالیی با اعالم کمترین و بیش��ترین تعداد زندانی
غیرعمد در سطح اس��تانها اظهار کرد :در رتبهبندی
کشوری ،تهران با نگهداری از 1396زندانی بیشترین
محب��وس غیرعم��د را دارد و در مقابل سیس��تان و
بلوچستان تنها با  64محبوس کمترین جمعیت را به
خوداختصاصدادهاستکهازهمینجمعیتدورقمی
برخیجرائمعمدهمدرپروندهدارندکهبدوناحتساب
آنها باید گفت واجد شرایط در این استان پهناور کمتر

ازپنجاهنفرهستند.
مدیرعاملستاددیهکشوربااشارهبهروزهایباقیمانده
از سال گفت :افزون بر برنامههای ویژه ایام دهه فجر،
با همکاری معاونت فرهنگی ق��وه قضاییه با برپایی
کمپینی با نام «بخشایش فاطمی» درصدد هستیم تا
بهبرکتسالروزمیالددختنبیسالماهللعلیهاجمعی
از زنان دربن��دی را که صرف ًا به دلیل ناتوانی در تأمین
بدهی روانه حبس شدهاند را آزاد و تا تاریخ 26بهمنماه
نتیجهاینتالشرامحضرخیرینخداجواطالعرسانی
کنیم.گفتنیاست،دیدارباحجتاالسالممحمدصادق
اکبری رییس کل دادگستری استان ،مالقات با علی
استادی مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
اس��تان مازندران و همچنین برگزاری جلسه با سید
یونس حس��ینی عالمی دادس��تان عمومی و انقالب
مرکز با محوریت تسهیل در قبولی دادخواستهای
اعس��ار و تعدیل از برنامههای دیگر این گروه در سفر
به ساری است.

دستور کار ویژه مقابله با تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی
رییس کل دادگستری استان کرمان بابیان اینکه انتخاباتی
پرشور با مشارکت حداکثری مردم مورد تاکیداست ،گفت:
مسئوالن امر برگزاری انتخابات باید زمینه یک رقابت سالم
و یکس�ان برای همه نامزدهای تأیید صالحیت شده در ایام
مجاز تبلیغات فراهم سازند و از هرگونه تبعیض پرهیز شود.

به گزارش رواب��ط عمومی روابط عمومی دادگس��تری کرمان ،یداهلل
موحد در ش��ورای پیش��گیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان
کرمان اظهار کرد :عوامل اجرای��ی و نظارتی باید در برخورد و تعامل با
گرایشه��ای مختلف و داوطلبان تأیید صالحیت ش��ده .اصل کامل
بیطرفی را رعایت نمایند.
رییس ش��ورای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان کرمان
اعالم کرد :استفاده مسئوالن از تریبونهای رسمی بهمنظور تبلیغ له یا
علیه داوطلبان نمایندگی انتخابات غیرقانونی است .موحد اعالم کرد:
فعالیتهایتبلیغاتیرسمیوغیررسمیکلیهمدیرانومسئوالننهادها
ودستگاههایاجراییوکارکناندستگاههایدولتی،عمومیووابستهبه
دولتدرساعاتاداریویاواگذاریامکاناتدولتیوعمومیبهکاندیدای
معین ،تخلف و جرم است و شعب ویژه و ذیصالح قضایی با موارد تخلف
احتمالی برخورد قانونی خواهند کرد.
موحد اعالم کرد :کمیته رصد فضای مجازی در دادسرای مرکز استان
کرمان ضمن اتخاذ تمهیدات پیش��گیرانه و مقابله با جرائم و تخلفات
انتخاباتی در فضای مجازی و ش��بکههای اجتماعی و رصد عملیات
روانی دشمن در شبکههای اجتماعی ،کانالها ،درگاههای وب ،شبکه
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 11هزار نفر به دلیل چک و سفته در زندان هستند

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور ،سید اسداهلل
جوالیی که برای رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم
غیرعمد استان مازندران به س��اری سفرکرده است؛
ضمن بازدی��د از زندان مرکزی اس��تان و صحبت با
برخی مددجویان و متقاضیان تس��هیالت ستاد دیه،
بیواسطه در جریان شیوه شناسایی افراد واجد شرایط
و روندهای رس��یدگی به پرون��ده محکومان مالی و
بدهکاران دیات ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث
کارگاهی قرار گرفت.
در این س��فر استانی ،مدیرعامل س��تاد دیه کشور در
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مدیرعامل ستاد دیه کشور:

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه
محکومان مالی را بیش�ترین طی�ف زندانیان
جرائ�م غیرعمد را ش�امل میش�وند ،گفت:
دراینبین بده�کاران اوراق تج�اری چک و
سفتهباجمعیتیبالغبر 11206نفر بیشترین
جمعیت را دارند.

پنجشنبه
 3بهمن1398

پیامکی تلفن همراه ،باتها و رباتها ،برخورد قانونی با موارد تخلف را
در دستور کار ویژه خود قرار داده است .وی افزود :یکی دیگر از اقدامات
شورایپیشگیری،نظارتمستمرومؤثردستگاههاینظارتی،امنیتیو
انتظامی بر سایتها و وب الگها و مدیریت هدفمند فضای سایبری،
رسانههای دیداری ،شنیداری و نوشتاری ملی و محلی از طریق توجیه
مدیران مسئول و ادمینهای ذیربط خواهد بود.
این مقام ارش��د قضایی در اس��تان کرمان ادامه داد :از سوی دبیرخانه
این ش��ورا بهصورت حضوری و یا غیرحضوری تذکرات پیشگیرانه به
اش��خاص س��ابقهدار در جرائم انتخاباتی و افرادی که احتمال مداخله
و ایجاد بینظمی توس��ط آنها داده اس��ت .وی تاکید کرد :مسئوالن
قضایی استان بایستی با همکاری دس��تگاهها و نهادهای عضو ستاد
و از طریق فضای مجازی ،ش��بکههای اجتماعی و رسانههای محلی
بهویژه رادیو و تلویزیون مرکز اس��تان نسبت به آگاهسازی عمومی در
مورد جرائم انتخاباتی و مجازاتهای مربوط به آن اقدام نمایند .رییس
شورای قضایی استان کرمان بیان کرد :بهصورت مستمر تذکرات الزم
به نامزدهای انتخاباتی ،ستادها و طرفداران آنها درزمینه انتشار و ترویج
مطالبخالفنظموامنیتعمومیوتشویشاذهانمردمدادهمیشود.
ویعنوانکرد:اصحابرسانهبهویژهمدیرانمسئولرسانههایمحلی
وسایتهایمجازدرسطحاستانوشهرستانهایتابعه،ازدرجوانتشار
مطالب تن��شزای انتخاباتی پرهیز کنند و رعایت قانون بهویژه در ایام
تبلیغاتمجازوروزسکوتتبلیغاتیضرورتدارد.اینمقامارشدقضایی
در استان کرمان افزود :برگزارکنندگان نشستهای تبلیغاتی از دعوت
شخصیتهای محلی یا ملی حاشیهدار و تنشآفرین اجتناب کنند زیرا

در صورت بروز هرگونه حادثه یا واقعه احتمالی ،برگزارکنندگان مراسم
پاسخگو خواهند بود .وی گفت :با مطبوعات ،نشریات و سایتهایی که
نسبت به درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا درج مطالب
خالف واقع دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین اقدام
نمایند برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
رییس کل دادگس��تری استان کرمان وی اضافه کرد :نشریات محلی
حق چاپ آگهی یا هرگونه مطلب تبلیغاتی به نفع کاندیداهای خاص در
شمارههایی که در روز سکوت تبلیغاتی یا روز اخذ رأی منتشر میشوند را
ندارند و از توزیع نشریات متخلف در روزهای یادشده جلوگیری به عمل
خواهد آمد موحد بیان کرد :هرگونه تبلیغ ،تهدید و تطمیع دانش آموزان،
دانشجویان ،کارکنان دولت ،کارگران و ...بهمنظور اخذ رأی آنها به نفع
کاندیدای خاص در شعب ویژه قضایی ،هیأتهای نظارت مرکز حوزه
انتخابیه و دبیرخانه ستاد مرکزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت :بهمنظور پیشگیری از ورود
نیروهای نظامی و انتظامی به دس��تهبندیها و جناحهای سیاس��ی و
جانبدارییااقدامعلیهنامزدمعینبایدمراقبتهایالزماعمالشود.وی
ادامهداد:بایستیباتوجهبهسهشاخص«اهمیتوحساسیت»«،کثرت
و فراوانی» و «تأثیر بر افکار عمومی و میزان مش��ارکت مردم» رصد و
پایش تخلفات و جرائم انتخاباتی در سطح استان و شهرستانها صورت
پذیرد و توسط دستگاهها و نهادهای عضو ستاد تدابیر الزم در این رابطه
اتخاذشود.نمایندهعالیدستگاهقضاییدراستانکرمانگفت:بایستیاز
تبلیغاتزودهنگامانتخاباتیبهویژهحرکتکارناوالهایتبلیغاتیبهنفع
یا علیه کاندیدای معین جلوگیری به عمل آید.

دادگاه رسیدگی به پرونده
ورمی کمپوست برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به ورمی کمپوست به ریاست قاضی حسینی
حش��متیان برگزار شد .در ابتدای این جلس��ه تعدادی از شکات اظهارات خود
را مطرح کردند و پس از پایان اظهارات ش��کات ،حجت االسالم والمسلمین
سیدعباسحسینیحشمتیان،قاضیپرونده،ازوکالیمتهمانپروندهخواست
تا دفاعیات خود را مطرح کنند .در ادامه و پس از استماع اظهارات شکات و وکال،
قاضی حس��ینی به تفهیم اتهام متهمان پرداخت و از آنها خواست در جایگاه
قرار گیرند و به دفاع از خود بپردازند .پس از دفاع متهمان ،قاضی ختم جلس��ه
را اعالم کرد.

مردم مراقب کالهبرداران باشند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت :متأسفانه در ماههای اخیر
شاهدهستیمکهافرادیباعناوینجعلی،خودرابازرسسازمانتعزیراتمعرفی
کرده و از مردم باج میگیرند.
سیدیاس��ر رایگانی در برنامه زنده تلویزیونی با تأکید ب��ر اینکه مردم مراقب
کالهبرداران باشند ،گفت :ما در س��ازمان تعزیرات ،عنوان شغلی «بازرس»
نداریموچنانچهبخواهیمنظارتیبربازارداشتهباشیمبهصورتتیمهایگشت
مشترک به بازار میرویم .وی گفت :در این تیم مشترک رییس شعبه و دو تا سه
نفر از بازرسان اتحادیه و اصناف و همینطور نیروی انتظامی حضور دارند اما
متأسفانه در ماههای اخیر مشاهده کردهایم که افرادی با عناوین جعلی ،خود را
بازرس سازمان تعزیرات معرفی کرده و از مردم باج میگیرند.
رایگانی گفت :متأسفانه در شکایات دیدهایم که کسبه اطالع میدهند افرادی
با عنوان بازرس تعزیرات به محل کسب آنها مراجعه کرده و درخواست 10برابر
پول جریمه احتمالی آنها را داش��تهاند و کسبه هم از روی ناآگاهی این مبالغ را
پرداختکردهاند.سخنگویسازمانتعزیراتحکومتیکشورتأکیدکرد:عنوان
و جایگاه س��ازمانی به عنوان بازپرس تعزیرات نداریم و فقط بازرسان اتحادیه
و اصناف هس��تند که آن هم به تنهایی در بازدیدها نمیروند و اگر هم بروند با
معرفینامه اتحادیه خود خواهند رفت.
سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود :متأسفانه همه اصناف از
داروخانههاگرفتهتاخردهفروشان،رستورانها،پیتزافروشیهاوسوپرمارکتها
تحت این کالهبرداریها قرار گرفتهاند و ما این اتفاق را در کل کش��ور شاهد
هستیم ،اما در تهران بیشتر بوده است .وی افزود :در گزارشی که ثبت شد یک
تیم کالهبرداری به حدود 70دفتر مشاوره امالک رفتند و با بنر پلمب و داشتن
بیس��یم آنها را تهدید میکردند ک��ه در ازای پلمب نکردن ،مبالغ هنگفتی را
دریافت کنند .رایگانی به مردم توصیه کرد که به کسب و کارهای خود احاطه
داشتهباشند،بازرسانصنفخودرابشناسندودر صورتمراجعهاینافراد،اسناد
هویتی را درخواست کنند .سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت:
متأسفانه این نوع کالهبرداری «جعل عنوان» است و سازمان تعزیرات نسبت
به کس��انی که به اسم تعزیرات سوءاستفاده میکنند ،کوتاه نمیآید و رضایت
نمیدهد.بنابراینازمردممیخواهیمعالوهبراینکهمستنداتخودرابهسازمان
گزارش دهند عناوین شغلی را که به محل کسب و کارشان مراجعه میکنند
را به دقت بررسی کنند.

بازگشت دو محکوم به قصاص به زندگی
با گذشت اولیای دم

رییس شوراهای حل اختالف گلس��تان از بخشش دو محکوم به قصاص در
گلس��تان خبر داد و گفت :اعضای شورا در پرونده افراد شروری که یقین دارند
آزادی وی سبب تکرار شرارت این فرد در جامعه میشود برای صلح و سازش
اقدامنمیکنند.احمدجعفری،ازبخششدومحکومبهقصاصدرگلستانخبر
داد و بیان کرد :یکی از محکومانی که بخش��یده شد فردی است که پنج سال
پیش زمانی که ۳۳ساله بود در مراسم عروسی پس از یک دعوای لفظی ،مرگ
دوست  ۳۲سالهاش را رقم زد.
رییس شوراهای حل اختالف گلستان افزود :با قطعی شدن حکم قصاص،
اعضای شورای حل اختالف شعبه صلحی ویژه زندان گرگان در چند مرحله
از معتمدان و ریشسفیدان محلی برای میانجیگری دعوت کردند ،اما خانواده
مقتول حاضر به بخشش قاتل نشدند .جعفری ادامه داد :در روز اجرای حکم
قصاص پادرمیانیها نتیجه داد و خانواده مقتول ،به حرمت ایام فاطمیه طناب
دار را از گردن قاتل فرزندش��ان برداشتند و او را بخشیدند .رییس شوراهای
حل اختالف استان گلستان در ادامه خاطرنشان کرد :دومین پرونده رضایت
نیز مربوط به جوانی است که سال  ۹۳به دنبال اختالفات خانوادگی و مصرف
مواد مخدر روان گردان ،همس��رش را به قتل رسانده بود .وی افزود :پس از
گذشت پنج سال از آن اتفاق تلخ ،اعضای ش��عبه سازش ویژه قتل و زندان
گرگان برای بررسی سراغ این پرونده رفتند و با مشاهده آثار ندامت و اصالح
قاتل چندین بار با خانواده مقتول دیدار و برای بخش��ش قاتل با آنان گفتگو
کردند .جعفری خاطرنشان کرد :پس از چندین نشست ،خانواده مقتول از حق
شرعی و قانونی خود گذشتند و دامادشان را بخشیدند .رییس شوراهای حل
اختالف گلس��تان تاکید کرد :اعضای شورا در پرونده افراد شروری که یقین
دارند آزادی وی سبب تکرار شرارت این فرد در جامعه میشود برای صلح و
سازش اقدام نمیکنند.

فوت  ۲۴نفر در اثر مسمومیت با گاز  coدر
نه ماه سالجاری درمازندران

مدیرکل پزشکی قانونی اس��تان مازندران گفت :در نه ماهه امسال  ۲۴نفر در
مازندران بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.
علی عباسی گفت :در نهماهه امسال ۲۴نفر در مازندران براثر مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه
س��ال قبل تغییری نکرده است .وی با اشاره به اینکه از این تعداد  ۱۲نفر بومی
و  ۱۲نفر هم غیربومی هستند ،افزود :از کل فوتشدگان ناشی از مسمومیت
با گاز در نهماهه امس��ال  ۱۹مرد و مابقی زن هستند .وی اضافه کرد :بر اساس
این گزارش بیشترین آمار مرگومیر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
درشهرستانهایساریبا،۶نوربا ۴نفربیشترینوشهرهاینکاوبابلسرهرکدام
با یک مورد کمترین فوتی ثبتشده است.
عباسی تصریح کرد بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان مازندران ،آذر با
 ۸و فروردین با  ۵نفر بیشترین ماه و مهر با یک فوتی کمترین فوتی در به ثبت
رسیده است.

