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گـــزارش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سیاست روز مطرح کرد: 

ورود قاطعانه سازمان بازرسی کل کشور به موضوع استانداردسازی خودرو
استقالل مرکز یا کانون وکال

مدت هاســت كه واژه اســتقالل و استعمال آن در 
اشــکال و مفاهيم مختلف تبديل به اهرم و فشاری 
برای ضعيف شــمردن  بقيه وكال توســط فعاالن 
صنفی كانون ها شده بود. استقالل را در عمل بايد 
معنا نمود. با اتفاقی كه در كانون وكالی آذربايجان 
شرقی در مواجهه با يکی از اعضای مركز وكال افتاد،  

استقالل رنگ ديگری يافته است.
در اين چند سالی كه به بركت نهادينه شدن آزادی 
و حاكميــت خرد جمعــی در دوران تحوالت مركز 
ايجاد شده ، دغدغه مندان و اصطالحا فعالين صنفی 
نظرات و تحليل های خود را در دفاع از نهاد وكالت 
و مركز وكال به كــرات اعالم نموده اند كه با اقتدار 
هيچ مانع بعدی برای جلوگيری و ســركوب نظر و 
عقايد آنها به وجود نيامده اســت. وكالی همکاری 
كه شمشير عدوات با مركز را بدون هرگونه دليل و 
برهانی بسته اند ، از اين به بعد بايد معنای ديگری 
از استقالل را تعريف كه شــايد آينده تجربه كنند 
اتفاقی كه در آذربايجان شرقی افتاد شکل جديدی 
از تحوالت و مسير پيشروی كانون ها را ترسيم می 
كند كه مديران كانون ها بايد دقت بيشتری در اين 
زمينه معطوف تحــوالت نهاد وكالت نمايند.جريان 
و مســير جديدی در كانونها شــکل گرفته است و 
مديران بايد با دقت و وســواس وقايع آتی را به نفع 
نهاد وكالت تغيير دهند. بی شك  تصميمات مديران 
كانون ها ، بيش از هر زمان ديگری در همســويی و 
هدايت نهاد وكالت در راســتای نياز مردم و ارتقاء 

شان و جايگاه آن می تواند اثرگذار باشد.

داغ ترین منطقه کرونایی تهران 
فرمانده ســتاد مقابله با كرونا در كالنشــهر تهران 
گفت: منطقه 4 تهــران داغ ترين نقطه پايتخت از 

لحاظ ابتال به كرونا بوده است.
عليرضا زالی، گفت: امروز شدت كرونا به صورت قابل 
توجهی كاهش داشــته اما نبايــد آن را پايان كرونا 
دانست. وی ادامه داد: اصوالً بحران هايی كه در تهران 
رخ می دهد به دليلــی خصوصيت های ويژه تهران و 
تراكم در اين شهر است كه در منطقه 4 تهران بيش از 
يك ميليون نفر ساكن هستند و اين منطقه داغ ترين 

نقطه تهران از لحاظ ابتالی به كرونا بوده است.

یادداشت

ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: مســئله استانداردسازی 
خودروهــا با ســالمت مــردم در ارتباط اســت بنابراين 

خودروسازان بايد به اين امر توجه داشته باشند.
ذبيــح اهلل خداييان ســخنگوی قوه قضاييه، در نشســت 
خبری در پاســخ به سوال سياســت روز مبنی بر اينکه در 
پی تذكر ســازمان بازرسی كل كشــور به شركت سايپا آيا 
روند بازرســی مجدد از اين شركت خودرو ساز ادامه دارد 
و اينکه شركت سايپا نسبت به تغيير كنترل كيفی خودرو 
ها اقدام جدی را انجام داده اســت؟، اظهار كرد: مســئله 
استانداردســازی خودروها با سالمت مردم در ارتباط است 

بنابراين خودروسازان بايد به اين امر توجه داشته باشند.
وی افزود: كشــته شدن هزاران نفر در ظرف 2 الی 3 هفته 
در تصادفات فاجعه اســت با وجود اينکه عوامل متعددی 
ازجمله خطای انســانی، اســتاندارد نبودن جــاده در اين 
موضوع دخيل هستند اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد 
نبودن خودرو ها است كه مسئوالن نيروی انتظامی نيز اين 

موضوع را مطرح كردند.
خداييــان بيان كرد: مقام معظم رهبــری نيز دو مرتبه به 
استانداردسازی خودروها تاكيد كرده اند. استاندارد سازی 
خودرو ها تکليفی برای همه مسئوالن  به خصوص سازمان 
هايی چون سازمان ملی استاندار ، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروی انتظامی 
اســت و بايد در اين خصوص نظارت های الزم را داشــته 
باشند. سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اينکه بايد از توليد 
خودرويی كه از اســتاندار الزم برخوردار نيست جلوگيری 
كرد، گفت: در ســازمان بازرســی كل كشور نيز قاطعانه و 
جدی به موضوع اســتاندارد ســازی خودرو ها ورود كرده 
و پيگير اين موضوع اســت. خداييــان افزود: بايد به كمك 
ســازمان های متولی امر، خودروهايی را توليد كنيم كه از 

استاندار آن اطمينان داريم.
ســخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به اين ســوال كه چرا 
علی رغم تاكيد رئيس قوه قضاييه مبنی بر برگزاری علنی 
دادگاه مفاســد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاكمات 
منتشر نمی شــود؟، گفت: آيا منظور از علنی بودن دادگاه 
انتشار جريان محاكمات به همراه مشخصات متهمان است 
يا خير؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غير از انتشار 
علنی جريان محاكمات است كه متضمن مشخصات شکات 
و متهمان اســت لذا طبق قانون تمام محاكمات مربوط به 
جرايم اقتصادی و چه غير اقتصادی، علنی اســت و قاضی 
نمی توانــد دادگاه را غير علنی اعالم كند مگر اينکه مورد 

خاصی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشــان كرد: علنی بودن دادگاه به معنای انتشــار 

جريان محاكمات كه مشخصات متهم  و شاكی بيان شود، 
نيست. براســاس تبصره 2 ماده 353 قانون آيين دادرسی 
كيفــری، انتشــار جريــان محاكماتی كــه متضمن بيان 
مشــخصات متهم و شاكی باشــد، ممنوع است مگر اينکه 
قاضی تشخيص دهد به لحاظ اينکه وجدان عمومی خدشه 
دار شــده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلســه محاكمه 
در رســانه ها و مطبوعات منتشر شود كه در اين صورت با 
تقاضای دادســتان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه 

اين اتفاق صورت می گيرد.
خداييان عنوان كرد: در ماه های اخير به خصوص در دوره 
تحــول و تعالی محاكمات متعددی را شــاهد بوديم كه نه 
تنها علنی بودند بلکه جريان محاكمات آنها منتشــر شده 
است؛ پرونده هايی مانند پرونده شركت كروز، بانك سرمايه 
و ده ها پرونده ای كه به صورت مســتقيم جريان محاكمات 
آنها منتشــر می شد چراكه از رياســت قوه قضاييه اجازه 
داشتند و مشخصات متهمان نيز بيان می شد؛ لذا اين طور 

نيست كه جلسات دادگاه علنی نباشد.

حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه 
قانونی اقدام به افشای موارد می کنند

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمايت 
دستگاه قضا از اصحاب رســانه و خبرنگارانی كه در بحث 
اعالم مفاســد به دســتگاه قضايی كمك می كنند، گفت: 
اعتقاد قوه قضاييه مبنی بر استفاده از ظرفيت های مردمی 

به ويژه اصحاب رســانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاســد، 
بسيار مهم و در جامعه تاثيرگذار است.

وی افزود: در قوانين مختلفی از جمله قانون ارتقا ســالمت 
اداری و قانون تشکيل سازمان بازرسی و آيين نامه اجرايی 
آن، بر اســتفاده از ظرفيت  های مردمی در بحث مبارزه با 

فساد و كشف موارد آن، تاكيد شده است. 
ســخنگوی قوه قضاييه در رابطه با ســوء قصــد جانی به 
خبرنگار يکی از جرايد كه اقدام به انتشــار گزارش فســاد 
كــرده بود در جاده قــم به تهران، اظهار كــرد: به محض 
دريافــت گزارش ايــن حادثه موضوع پيگيــری و پرونده 

قضايی در دادسرای انقالب و عمومی قم تشکيل شد.
وی افزود: وســيله نقليه متهمــان در زمان وقوع حمله به 
خبرنگار مذكور شناسايی شد و سرنخ های خوبی از متهمان 
به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضايی برای دستگيری 
متهمان در حال انجام است. خداييان بيان كرد: با هر مورد 
مشــابهی در رابطه بــا اين موضوع اقدامــات قضايی برای 

شناسايی و دستگيری مجرمان صورت خواهد گرفت.

 تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس
 به اتهام انتشار مطالب کذب

ســخنگوی قوه قضاييه در رابطه با ســوالی مبنی بر اينکه 
شــکايت رئيس مجلس شورای اســالمی از نماينده سابق 
مجلس به دليل انتشار مطالب كذب، خالف واقع و تشويش 
اذهان عمومی در چه مرحله ای قرار دارد و  آيا مواردی از 

اين دســت به صورت فوری در دستور كار قوه قضاييه قرار 
می گيرد، اظهار كرد:  در اين خصوص با توجه به شکايتی 
كه صورت گرفته پرونده ای عليه اين شخص در دادسرای 
عمومی و انقالب تهران تشــکيل شــده  و فردی كه از او 

شکايت شده هم احضار شده است.

 دادگاه حمید نوری لکه ننگینی
بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است

ســخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال كه »دادگاه 
حميد نوری بعد از 90 جلســه با درخواســت صدورحکم 
حبس ابد روبرو شــده است در حالی كه در اين مدت هيچ 
يك از حداقل های دادرســی عادالنه در اين دادگاه وجود 
نداشــته و فرآيند دادرسی تحت تاثير القائات كذب و فضا 
سازی معاندانه عليه جمهوری اسالمی صورت گرفته است. 
قوه قضاييه برای رســيدگی به پرونده حميد نوری به كدام 
محکمه بين المللی شکايت كرده است؟ بيان كرد:  تشکيل 
پرونده حميد نوری جنبه سياسی دارد و با القائات منافقين 
و معاندان اين پرونده تشکيل شده است و اسم اين پرونده 

را نمی توان پرونده قضايی گذاشت.
وی بــا بيــان اينکــه پرونده حميــد نوری، يــك پرونده 
سياسی اســت كه متاسفانه دستگاه قضايی سوئد كمترين 
استانداردهای بين المللی و داخلی خود را در اين خصوص 
رعايت نکرده اســت، افــزود: در همه اســناد بين المللی 
ماننــد ميثاق بين المللی، حقوق سياســی و مدنی و تمام 
اســناد حقوق بشــری كه در جهان داريم چه اسناد بين 
المللی، منطقه ای و حقوق داخلی؛ برای دادرســی عادالنه 
معيارهايی در نظرگرفته شده اســت كه بايد متهم از اين 
حقوق دفاعی برخوردار باشــد اما متاسفانه در اين پرونده 

كوچکترين استانداردی رعايت نشده است.

 تشکیل پرونده قضایی 
در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی

ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به ســوالی مبنی بر ورود 
دســتگاه قضا به اظهارات اخير فائزه هاشمی در خصوص 
درخواســت تحريم بخشــی از نهادهای انقالبی كشــور و 
توهين به پيامبر)ص( دستگاه قضا ، اظهار كرد: اين شخص 
به دليل هر دو موضوع توســط دادستان تحت تعقيب قرار 
گرفته و پرونده ای در دادســرای عمومی انقالب تشــکيل 
شده اســت. وی افزود: دادســتان به عنوان مدعی العموم 
پرونده را پيگيری كرده و پرونده در جريان است كه نسبت 
به احضار اين شخص و ادامه رسيدگی اقدامات الزم صورت 

خواهد گرفت.

رضایت مردم هدف اصلی مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه است

شهردار کرمانشاه:
رضایت مردم هدف اصلی مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه 
قاسم/ حاج  مکتب  یاران  جهادی  قرارگاه  است/تشکیل 
مالی/ شفافیت  راستای  در  پرداخت ها  شدن  الکترونیکی 
افزایش سرعت تردد در کرمانشاه/ساماندهی و برنامه ریزی 

برای آسفالت معابر اصلی،فرعی و کوچه ها

شهردار کرمانشاه با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه مجموعه 
اصلی  هدف  که  آنجا  از  گفت:  کرمانشاه،  شهری  مدیریت 
مدت  در  است،  شهروندان  رضایت  شهری  مدیریت  مجموعه 
مذکور قرارگاهی جهادی برای پیشبرد اهداف خدمات شهری 

با عنوان یاران مکتب حاج قاسم تشکیل شده است.
نادر  اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر  به گزارش مرکز 
نوروزی شهردار کرمانشاه با همراهی جمعی از معاونین در دفتر 
آیت اهلل علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه حضور 

یافتند.
در  داریم  نظر  در  داشت:  اظهار  دیدار  این  در  نوروزی  دکتر 
راستای اطالع رسانی به شهروندان از اتفاقات مجموعه مدیریت 
شهری و رضایت مردم که هدف اصلی مجموعه  مدیریت شهری 
است، هر سه ماه یکبار با حضور در دفتر امام جمعه کرمانشاه 
گزارشی از مجموعه فعالیت های ۱۰۰ روزه خدمات ارائه شده به 

شهروندان ارائه کنیم.
وی افزود: در مدت سه ماهه گذشته با توجه به نیاز مجموعه 
نام  به  جهادی  قرارگاهی  جهادی،  اقدامات  به  شهری  خدمات 
یاران مکتب حاج قاسم  برای پیگیری امورات خدمات شهری 
و  شهدا  مزار  نگهداشت  طرح  اول  قدم  در  که  شد  تشکیل 
جستجوی  اپلیکیشن  ساخت  همچنین  و  کرمانشاه  آرامستان 

قرار  کار  دستور  در  شهروندان  راحت  دسترسی  برای  متوفی 
گرفت.

شهر  ورودی های  ساماندهی  کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهردار 
معتادان  آوری  جمع  منوریل،  ستون های  زیباسازی  کرمانشاه، 
متجاهر، ساماندهی اسکان موقت مسافران، ساماندهی میادین 
سطح شهر و راه برنامه ریزی برای راه اندازی میادین میوه و تره 
فعالیت های مجموعه خدمات  از دیگر  بار در مناطق هشتگانه 

شهری در این مدت بوده است.
شهرداری  مجموعه  مالی  مشکالت  حل  برای  داد:  ادامه  وی 
راستای شفاف سازی  در  و  احصا  این مجموعه  مالی  مشکالت 
در  افتتاح حساب خزانه  و  تجمیع حساب ها  مالی  فعالیت های 

دستور کار قرار گرفت.
با بیان اینکه وصول مطالبات شهرداری به ویژه  دکتر نوروزی 
گفت:  است،  شهرداری  کار  دستور  در  دولتی  دستگاه های  از 
افزایش یافته و در  در سال جدید بودجه شهرداری کرمانشاه 
راستای رفاه حال کارگران مجموعه مدیریت شهری تصمیمات 

خوبی برای پرداخت به موقع حقوق پرسنل اتخاذ شده است.
وی به سایر برنامه هایی که برای رفاه پرسنل شهرداری انجام 
برای  پرسنل  اطالعات  از  الکترونیکی  سامانه ای  گفت:  گرفته، 
ایجاد انگیزش در بین پرسنل راه اندازی شده و روزانه کارکرد 

پرسنل به ثبت می رسد.
دفترچه  تدوین  تفصیلی،  طرح  اصالح  به  کرمانشاه  شهردار 
یکسان  تخلفات،  از  جلوگیری  رویکرد  با  سال۱۴۰۱  عوارض 
اهم  عنوان  به  فرسوده  بافت  ساماندهی  و  توافقات  سازی 

فعالیت های شهرسازی در سه ماه گذشته اشاره کرد.
بود،  کم  کرمانشاه  در  تردد  سرعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دنبال  به  کرمانشاه  در  حضورم  اول  روز  از  کرد:  خاطرنشان 
افزایش ۱۰ کیلومتری سرعت در کرمانشاه بودیم که با اصالحات 
هندسی و اقدامات ترافیکی در حال احقاق این مساله هستیم 
و راه اندازی پارکینگ های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
نظر  مد  این خواسته  تحقق  پیشران های  عنوان  به  نیز  شهری 

است.
کرمانشاه،  در  معابر  آسفالت  اهمیت  به  اشاره  با  نوروزی  دکتر 
خاطرنشان کرد: ساماندهی برنامه آسفالت معابر اصلی، فرعی و 
کوچه ها از برنامه های معاونت عمرانی مجموعه خدمات شهری 
در  آسفالت  آسفالت حجم  دوم  کارخانه  راه اندازی  با  که  است 

سال جاری ۲برابر سال گذشته خواهد بود.
وی تصریح کرد: پیگیر ساخت کارخانه تجهیزات پل سازی در 
کرمانشاه هستیم و ضمن پیگیری این موضوع استارت اجرایی 

پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه را زده ایم.
و  آرامستان  ورودی  ساماندهی  کرد:  بیان  کرمانشاه  شهردار 
ساماندهی ورودی شهر  از دیگر اقدامات شهرداری در سه ماه 

گذشته بوده است.

شهردار کرمانشاه:
با شورای اسالمی شهر کرمانشاه تیم 12 نفره هستیم

اعضای شورای شهر  با  دیدار دوستانه  در  کرمانشاه  شهردار 
گفت: با شورای اسالمی شهر کرمانشاه تیم ۱۲ نفره هستیم.
دکتر  کرمانشاه  شهرداری  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
شورای  اعضای  با  دوستانه  دیدار  جلسه  در  حضور  نوروزی 
شهر ضمن تقدیر از اعضای این شورا به مناسبت روز شوراها 
کرمانشاه  شهر  شورای  و  شهرداری  خوشبختانه  گفت: 
نفره   ۱۲ تیم  یک  مانند  و  داشته  یکدیگر  با  خوبی  تعاملی 

برای مدیریت شهر تالش می کنند.
شود  می  داده  شورا  به  که  لوایحی  تمامی  افزود:  وی 
به  با رعایت اصول قانونی  خوشبختانه در کوتاه ترین زمان و 
تصویب می رسد که حاصل آن خدمات رسانی هرچه بیشتر 

و بهتر به شهروندان است.
وضعیت  آخرین  خصوص  در  ادامه  در  کرمانشاه  شهردار 

تغییراتی  پیگیری  به  اشاره  با  مهم شهری  های  پروژه  برخی 
گرفته  پروژه  این  برای  مشاور  گفت:  شهری  قطار  پروژه  در 
شده و در جلسه وزارت کشور با مدیرکل ترافیک شهرداری 
ها به توافق رسیده ایم که تمرکز بر تکمیل تونل این پروژه 
شده  مطرح  پیشنهادات  به  توجه  با  افزود:  گیرد.وی  صورت 
پروژه  کار  سرعت  ترافیک  عالی  شورای  در  تصویب  از  پس 
این  از  سریعتر  توانند  می  کرمانشاه  مردم  و  یافته  افزایش 

کنند. استفاده  پروژه 
پروژه  فنی  مطالعات  حال حاضر  در  گفت:  کرمانشاه  شهردار 
در حال انجام است و نتایج آن بعد از تصویب مراجع قانونی 
عرضه می شود و جهت طرح به وزارت کشور و شورای عالی 
راه  پیاده  پروژه  نوروزی در خصوص  ارائه می شود.  ترافیک 
این  گفت:  پروژه  این  شدن  اجرایی  بر  تاکید  با  نیز  مدرس 
که  چرا  کنیم،  می  دنبال  را  آن  قطعا  و  نیست  منتفی  پروژه 
هرچه  رفاه  و  زیباسازی  شهری،  توریسم  در  بسیاری  اثرات 

بیشتر و رونق خرید دارد.
آن  به  باید  پروژه  این  اجرای  در  که  مهمی  نکته  افزود:  وی 
بندی  فاز  مدرس،  خیابان  در  آن  اجرای  محل  شود  توجه 
بررسی  حال  در  که  است  ترافیک  بار  درست  هدایت  و 
دقیقی  زمان  توانیم  نمی  هنوز  و  هستیم  موارد  این  تمامی 
خصوص  در  کرمانشاه  کنیم.شهردار  تعیین  آن  اجرای  برای 
این  پیمانکار  ید  خلع  به  اشاره  با  هم  کرمانشاه  شهربازی 
پروژه گفت: این پیمانکار منابع مالی کافی در اختیار نداشته 
و پروژه را نیمه رها کرده بود که با پیگیری های حقوقی خلع 
توانمند  و  جدید  پیمانکار  به  را  پروژه  تا  پیگیریم  و  شد  ید 

کنیم. واگذار 
حال  در  شهربازی  جدید  طرح  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
را  آن  قوی  پیمانکار  یک  حضور  با  بتوانیم  تا  است  تدوین 
پیش ببریم.نوروزی گفت: در خصوص فانفار هم سرمایه گذار 
پروژه را نیمه رها کرده و جلساتی با ایشان برگزار شد و در 
آینده  ماه  را ظرف چند  پروژه  پیمانکار  این  قرار شد  نهایت 
هم  کابین  تله  پروژه  به  کرمانشاه  کند.شهردار  اندازی  راه 
اشاره ای کرد و گفت: در زمینه اجرای این پروژه هم منتظر 
دریافت  محض  به  و  هستیم  فرهنگی  میراث  اصولی  موافقت 
پروژه  فنی  کارهای  و  می شود  گرفته  سر  از  پروژه  کار  آن 

ظرف نهایتا یک سال انجام می شود.
کرد  اشاره  هم  سپاه  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  به  نوروزی 
ای  هفته  چند  ماهه   ۱۲ تعطیلی  از  بعد  تقاطع  این  افزود:  و 
حال  در  سرعت  به  آن  کارهای  و  کرده  کار  به  شروع  است 

انجام است.
حال  در  )ص(  خاتم  قرارگاه  توسط  پروژه  این  افزود:  وی 
مسیر  دو  که  بود  قرار  این  از  پیش  و  است  شدن  اجرایی 
اضافه  آن  به  هم  زیرگذر  مسیر  دو  که  باشد  داشته  روگذر 

کرده ایم تا یک تقاطع کامل و کاربردی را داشته باشیم.

هوشنگمقبولی

خبــــر


