
|        چهارشنبه|23 شهریور 1401|شماره 5957|

اذان ظهر: 13:00 اذان مغرب: 19:32 اذان صبح فردا: 5:22  طلوع آفتاب فردا: 6:47
اوقات شرعی به افق تهران صاحبامتياز: علي  يوسف پور 

مديرمسئول: محمد پيرعلي
سردبير:محمد صفري 

دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گـــزارش

تغییرساعتآغازبهکارمدارس،بانکهاوکارخانهها
اســتاندار تهران درباره تصميمات اتخاذ شــده برای تســهيل ترافيك استان با اشاره 
بــه هماهنگی صورت گرفتــه با معاون اول رئيس جمهور و رييس ســازمان اداری و 
اســتخدامی كشــور جهت كاهش پيك ترافيکی مهرماه اظهاركرد: به منظور كاهش 
پيك ترافيکی مهرماه مقرر شد شروع كار ادارات و سازمان های شهر تهران از ساعت 
7 تا 9 صبح به صورت شــناور در نظر گرفته شــده و مطابق اين مصوبه تغييری در 
ميــزان حضور كارمنــدان در طول روز مطابق ضوابط و مقــررات در محل كار ايجاد 
نخواهد شد و متناسب با ساعت ورود كارمندان به صورت شناور در محل كار، ساعت 

پايان كار در همان روز به صورت شناور تعيين می شود.
محسن منصوری افزود: ســاعت شروع خدمات رسانی بانك ها ساعت 7 صبح و زمان 
حضور كارمندان در بانك ســاعت 6:30 است. استاندار تهران در مورد ساعت فعاليت 
مدارس عنوان كرد: ساعت فعاليت شيفت صبح مقاطع متوسطه 7:30 و مقاطع ابتدايی 
شــهر تهران 8:30 در نظر گرفته شد. ساعت شروع به كار شيفت صبح كارخانجات و 
كارگاه ها 6 صبح تعيين شده كه متناسب با آن ساير شيفت های كاری كارخانجات و 
كارگاه ها انجام می شود. وی گفت: هر گونه تردد، تخليه و بارگيری كاميونت و كاميون 
از ساعت 6:30 تا 9 صبح ممنوع می باشد و پليس راهور نسبت به اجرای طرح تشديد، 

برخورد و اعمال قانون با متخلفين توقف های غيرمجاز و سد معبر اقدام می كند.

درپاسخبهسیاستروزمطرحشد:

ابراز امیدواری سخنگوی دستگاه قضا به آزادی حاجی ایرانی
جمعآوریحدود4000معتادمتجاهر

وبیخانماندرمنطقه4
شهردار منطقه 4 از جمع آوری حدود 4000 معتاد 
متجاهر و بی خانمان از نقاط آسيب خيز منطقه در 

ماه های اخير خبر داد.
محمدرضا پوريافر شــهردار منطقه 4  با بيان اينکه 
اقدامات انجام شــده در ايــن منطقه برای كاهش 
آســيب ها وجمع آوری معتــادان متجاهر از نقاط 
آسيب خيز مثبت بوده است، گفت: از ابتدای اجرای 
طرح جمع آوری معتادين متجاهر وكارتن خواب ها 
در منطقه 4،  حــدود 4000  معتاد و بی خانمان 
شناســايی و به مراكز بازپروری منتقل شدند. وی 
افزود: در اين مدت شناسايی و جمع آوری بيش از 
3000 معتاد متجاهر،  دستگيری 80 نفر از اماكن 
قرمز و  جمع آوری بيــش از 600 كارتن خواب و 

92 معتاد متجاهر زن صورت گرفت.
شهردار منطقه 4 با اشاره به اينکه وظيفه شهرداری 
تنهــا خدماتی نبــوده و بخش زيــادی از وظايف 
شــهرداری مربوط به حوزه اجتماعی است، گفت: 
يکی از رسالت های مديريت شهری ايجاد  امنيت 
و آرامش شــهروندان است كه با اجرای طرح های 
اجتماعی و با همکاری دستگاه های مرتبط آسيب 

های اجتماعی كاهش می يابد.
پوريافـر ديگـر اقدامـات اجـرا شـده در منطقـه 4  
را سـاماندهی بوسـتان هـای جنگلـی از معتـادان 
متجاهـر، پلمـپ واحد هـای ضايعاتـی، كمپ هـای 
غيرمجـاز و پـالك هـای قرمـز ، اسـتقرار كانکـس 
پليـس در خيابـان هنـگام، نصـب ديوارهـای بتنی 
حائـل بـه طول650متـر بيـن بزرگـراه شـهيدزين 
الديـن و جنـگل لويزان بـرای جلوگيـری از تجمع 
كانکـس  نصـب  و  معتاديـن درجنـگل ، جانمايـی 
DIC كاهـش آسـيب هـای اجتماعـی در نواحـی 
آسـيب خيـز 6و 7، جانمايـی و نصـب بـرج هـای 
نـوری در جنـگل لويـزان و جمـع آوری مسـتمر 
معتاديـن توسـط پليـس مبـارزه بـا موادمخـدر و 

كالنتـری هـا عنـوان كرد.
شهردار منطقه 4 در پايان از آماده سازی و تجهيز 
دو مركز نگهداری افراد آســيب ديده در محدوده 
منطقه خبــر داد و گفت: به زودی مركز ويژه زنان 
معتاد متجاهر اعصاب و روان  به نام ياور شــهر 8 
و مركــز نگهداری جاجرود  بــا ظرفيت 4000 نفر 

معتاد متجاهر به بهره برداری می رسد.

خبـــــر

سخنگوی قوه قضاييه با اشاره  هدیدهقانبذرافشان
به اقدامــات وزارت امورخارجه و وزيــر امورخارجه درباره 
مذاكره با همسايگان تاكيد كرد: انشااهلل در روزهای آينده 
شــاهد اين باشــيم كه حاجی ايرانی بازداشــت شده در 
عربستان كه از نظر ما بيگناه است به آغوش وطن بازگردد.
مسعود ستايشی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 
ديروز با خبرنگاران در پاسخ به سوال سياست روز در زمينه 
آخرين اقدامات قوه قضاييه درباره آزادی حاجی ايرانی در 
عربســتان گفت: مطلع شــديم آقای حبيــب دردمند در 
جريان حج توسط ماموران عربستان سعودی بازداشت می 
شود و اين بازداشــت عليرغم پيگيری از طريق كشورهای 

واسط منتج به نتيجه نشده است اما تالش ها ادامه دارد.
وی افزود: دادستان كل كشور در اجرای مقررات كنوانسيون 
وين و همچنين مقررات آيين دادرسی كيفری و همچنين 
مقــررات ناظر بر اختيارات و وظايــف وزارت امور خارجه، 
نکات و موارد قانونی را بــه وزارت امور خارجه ابالغ كرده 
است. وی بيان كرد: همچنين دادستان كل كشور از وزارت 
امورخارجه درخواست كرده كه نسبت به پيگيری وضعيت 
و تعيين تکليف اعاده ايــن فرد بيگناه اقدام عاجل صورت 
گيرد. ستايشی تاكيد كرد: همچنين اقدامات كنسولی برای 

اين شهروند ايرانی در حال پيگيری است.

ســخنگوی دســتگاه قضــا با اشــاره به اقدامــات وزارت 
امورخارجه و وزير امورخارجه درباره مذاكره با همسايگان 
تاكيد كرد: همچنين در ايــن بخش نيز معاونت امور بين 
الملل ســتاد حقوق بشــر اقداماتی را انجام داده اســت و 
انشــااهلل در روزهای آينده شاهد اين باشيم كه اين حاجی 

ايرانی كه از نظر ما بيگناه است به آغوش وطن بازگردد.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درخصوص اينکه 
آيا به منظــور تحکيم حق حاكميت ايران در جزاير ســه 
گانه در خليج فارس اقداماتی صورت گرفته اســت؟، اظهار 
كرد: سازمان ثبت اســناد و امالك كشور اقدامات قاطعی 
در جهت تثبيت مالکيت رســمی جزاير صورت داده است؛ 
بنابراين در راســتای صيانت از منافع ملی اقدام زيربنايی و 
مهمی صورت پذيرفته اســت و اســناد مالکيت سه جزيره 
تنب بزرگ، تنب كوچك، ابوموسی به نام دولت جمهوری 

اسالمی ايران صادر شده است.

دستگیریچندنفردررابطهباموضوع
ترورشهیدصیادخدایی

وی در پاســخ به سوالی درباره آخرين وضعيت پرونده شهيد 
صياد خدايی گفت: با اهتمامی كه سربازان گمنام امام زمان 
و با تالشــی كه واحد قضايی مربوطه انجام می دهد به زودی 

عناصر اصلی دســتگير می شوند. وی گفت :پرونده در مرحله 
تحقيقات مقدماتی است، تحقيقات بسيار قوی در اين پرونده 
صورت گرفته و اين ترورهايی كه صورت می گيرد شــبکه ای 
و نياز به بررسی های مجدانه و كار كيفی، علمی و فنی دارد و 
اجازه بايد داد اين اقدامات استمرار پيدا كند و به محض وصول 
نتيجه قطعی منعکس خواهد شد. چند نفر در ارتباط با اين 
موضوع دستگير شدند و قرار قانونی الزم برای آنها صادر شده 

است. تحقيقات اين پرونده واجد طبقه بندی است.

آخرینوضعیتپروندهطبری
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت رسيدگی به 
پرونده اكبری طبری بيان كرد: اين پرونده با پذيرش اعاده 
دادرســی مطابق ماده 474 قانون مجازات اسالمی و قانون 
530 كيفری در شعبه 15 دادگاه كيفری 1 تهران مطرح و 
در حال رسيدگی است و در حال حاضر مويد وقت نظارت 
18 مهرماه 1401 است. وی گفت: متهمين ديگری هم در 
اين پرونده وجود دارند كه در خصوص 2نفر از اين متهمين 
واخواهی در حال انجام است و 7 نفر هم از ديوان نکته ای 
در مورد پرونده داشــتند كه در حال رسيدگی است و در 
شعبه 5 دادگاه كيفری 1 اســتان در حال رسيدگی است 

و وقت رسيدگی آن ساعت 10 صبح 26 مهر ماه است.

ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به ســوالی درباره تعيين 
صالحيت مهــدی تاج به عنوان رئيس جديد فدراســيون 
فوتبال ايران به واســطه برخی پرونده هايی كه در سازمان 
بازرســی تشکيل شده اســت، اظهار كرد: در رابطه با اين 
موضوع آنچه كه مربوط به دســتگاه قضايی است همانگونه 
كه در گذشــته نيز اعالم و اطالع رســانی شــده است در 
راســتای هر انتخاب درون ســازمانی مانند فدراســيون 
فوتبال و ســازمان مربوط به دســتگاه  های مختلف مانند 
نظام پزشــکی، نظام پرســتاری، كارشناســان رسمی و... 
اســتعالماتی براســاس مقررات موضــوع از ناحيه مرجع 
برگزار كننده انتخابات و همچنين برای رفع ابهام از ناحيه 
مرجع ناظر صورت می گيرد. وی افــزود: در زمينه تعيين 
صالحيت مهدی تاج، اســتعالمی كه مربوط به قوه قضاييه 
بود صورت گرفته است و پاسخ الزم از ناحيه مبدأ ذی ربط 

به فدراسيون فوتبال داده شده است.
ستايشی تصريح كرد: فدراسيون فوتبال نيز براساس پاسخ 
واصله دســتگاه قضايی موارد را بررســی و در خصوص آن 
نظرش را اعمال كرده است و در جمع بندی موارد مشخص 
شــد تا فرد مورد نظر در فرايند انتخاب شركت كند و در 
نتيجه نيز انتخابات فدراســيون فوتبال برگزار و نتيجه اين 

انتخابات نيز اعالم شد.

شناسه آگهی )1380421(      م الف 2384

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 )به روش فشرده( شماره 1401/12

)IGW( خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه دیتای بین الملل
شــركت ارتباطــات زیرســاخت در نظــر دارد مطابــق قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاری 
مناقصــات نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی )بــه روش فشــرده( بــه منظــور خریــد و تأمیــن 
تجهیــزات توســعه شــبکه دیتــای بیــن الملــل )IGW( بــا بــرآورد 1/500/000/000/000 ریــال )یــک هــزار و پانصــد میلیــارد ریــال( اقــدام 
و خریــد فــوق را بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط كــه همزمــان دارای گواهینامــه رتبه بنــدی احــراز صالحیــت معتبــر شــرکت های 
انفورماتیکــی بــا عنــوان رتبــه یــک در رســته انتقــال اطالعــات یــا ســخت افــزار ، رتبــه یــک شــبکه داده هــای رایانــه ای و مخابراتــی و 
حداقــل رتبــه دو خدمــات پشــتیبانی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی پیمانــکاری صــادر شــده 
توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعتبــار کافــی بــه لحــاظ زمانــی درخصــوص موضــوع مناقصــه باشــند، در قالــب انعقــاد 
قــرارداد واگــذار نمایــد. لــذا واجدیــن شــرایط جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه واز طریق 

درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( نســبت بــه خریــد اســناد اقــدام نماینــد. 
 شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2001001022000030 2099001022000061

 نــام و نشــانی مناقصــه گــزار: شــركت ارتباطــات زیرســاخت، امــور هماهنگــی کمیســیون معامــالت بــه نشــانی خیابــان شــریعتی، 
 نرســیده بــه پــل ســیدخندان، روبــه روی خیابــان شــهید قنــدی، ورودی 17، ســاختمان مركــزی شــركت ارتباطــات زیرســاخت، 

طبقه 8 ، دورنگار: 88466779
 بهــای فــروش اســناد: مبلــغ 50/000/000 ریــال ) پنجــاه میلیــون ریــال ( بــا احتســاب 9% مالیــات بــر ارزش افــزوده مــی باشــد كــه بایــد 

توســط مناقصه گــران از طریــق ســامانه مذكــور پرداخــت گــردد. 
11:00 روز چهارشــنبه  1401/6/23 تــا ســاعت   زمــان و مهلــت دریافــت اســناد از ســامانه ســتاد: از روز چهــار شــنبه مــورخ 

مورخ 129/1401/6/30
 نــوع و مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار: مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار 36/000/000/000 ریــال )ســی و 
شــش میلیــارد ریــال( مــی باشــدكه مناقصه گــران می بایســت مبلــغ فــوق را بصــورت ضمانــت نامــه بانكــی غیرقابــل برگشــت، بــدون 
ــرای یــك دوره ســه  ــه درخواســت مناقصه گــزار ب ــا ب ــد بن ــل تمدی ــار اولیــه ســه ماه از زمــان صــدور و قاب ــا مــدت اعتب قیــد شــرط و ب
ماهــه دیگــر توســط یكــی از بانك هــای داخلــی بــه نــام شــركت ارتباطــات زیرســاخت و مطابــق آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی 
)فــرم پیوســت شــرایط مناقصــه( ضمیمــه اســناد مناقصــه تهیــه و تصویــر آن را در ســامانه ســتاد ثبــت و اصــل آن را در پاكــت در 
بســته حداكثــر تــا ســاعت 12:00 روز ســه شــنبه مــورخ 1401/7/19 بــه نشــانی شــریعتی، نرســیده بــه پــل ســیدخندان، روبــه روی 
 خیابــان شــهید قنــدی، ســاختمان مركــزی شــركت ارتباطــات زیرســاخت، طبقــه همكــف، واحــد فــروش اســناد تحویــل نمــوده و رســید 

دریافت نمایند. 
 نحــوه ارائــه پیشــنهادات: مناقصه گــران می بایســت پیشــنهاد خــود را براســاس اطالعــات اعــالم شــده ازســوی مناقصه گــزار در 

شــرایط مناقصــه ومنحصــراً از طریــق ســامانه تداركاتــی دولــت ثبــت نماینــد.
 آخریــن مهلــت ثبــت پیشــنهادات در ســامانه ســتاد: مناقصه گــران می بایســت پیشــنهاد خــود را طبــق اســناد مــورد نیــاز اعــالم شــده 

در شــرایط مناقصه تا ســاعت 12:00 روز سه شــنبه مورخ 140/7/19 در ســامانه ســتاد ثبت نمایند. 
 زمــان و محــل بررســی و ارزیابــی كیفــی: ســاعت 12:15 روز سه شــنبه مــورخ 1401/7/19 در محــل كمیســیون معامــالت واقــع در 

طبقــه 8 اطــاق 817 ســاختمان مركــزی شــركت ارتباطــات زیرســاخت.
 توضیــح: باعنایــت بــه اینكــه مناقصــه مذكــور نیــاز بــه بررســی كیفــی مناقصه گــران دارد. لــذا بررســی پیشــنهاد قیمــت پــس از 

انجــام ارزیابــی كیفــی مناقصــه توســط كمیتــه فنــی و بازرگانــی انجــام خواهــد گرفــت. برایــن اســاس پیشــنهاد مناقصه گرانــی كــه در 
مرحلــه ارزیابــی كیفــی امتیــاز الزم راكســب ننماینــد، مــورد بررســی قــرار نمــی گیــرد و پاكــت مربــوط بــه تضمیــن شــركت در فرآینــد 
ارجــاع كار عــودت مــی شــود و شــركت ارتباطــات زیرســاخت درخصــوص بهــای فــروش اســناد و هزینــه اخــذ ضمانــت نامــه هیچگونــه 

مســؤلیتی را نــدارد. 
شرکت ارتباطات زیرساخت

دوم
ت 

نوب

 برنامه ششم توسعه 
وناكارآمدی دراصالحات قضایی!

حضرت آيت اهلل خامنه ای روزگذشته در اجرای بند يك اصل 110 قانون 
اساسی، سياســت های كلی برنامه هفتم را با اولويت پيشرفت اقتصادی 
توام با عدالت به سران سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت و رييس 

ستاد كل نيروهای مسلح ابالغ كردند.
ايشــان اين سياســت های كلی را در 7 ســرفصل »اقتصادی«، »امور 
زيربنايــی«، »فرهنگی و اجتماعــی«، »علمی، فناوری و آموزشــی«، 
»سياسی و سياســت خارجی«، »دفاعی و امنيتی«، »اداری، حقوقی و 

قضايی« تاييدوابالغ كردند.
ايــن ابالغ بهانه اي شــد براي نقد برنامه ششــم كه باتمديد يکســاله 
درحال اجراســت.آنچه كه نگارنده را برآن داشــت چندسطري راقلمي 
كنم؛ ناكارآمدي برنامه ششــم وعدم تحقق بسياري ازمفاد آن بخصوص 
درحوزه مسائل حقوقي وقضايي وبه تبع گسترش وترويج عدالت وامنيت 

شهروندان است.
درسرفصل "اداري؛حقوقي وقضايي"  كه اتفاقا رهبرمعظم انقالب اسالمي 
براي برنامه ششم توسعه كشورنيزبرآن تاكيدكرده بودند بسياري ازموارد 
مصوب آن طي ســه دوره ازرياست مرحوم هاشــمي شاهرودي ؛آملي 
الريجاني وآقاي رئيسي به مرحله اجرادرنيامده وتاكنون نيزمغفول مانده 
اند كه ازرهگذراين تغافل؛ هم نظام قضايي كشوروهم شهروندان ايراني 

بطورجد دچارضررهاي جدي وجبران ناپذيري شدند.
رهبرانقالب امسال نيز درابالغ سياســت هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
كشــور؛براي تحول درنظام قضايي برمواردي تاكيد كردند كه متاسفانه 
باوجود برنامه ششــم وحتي سندهاي باالدستي طي دهسال گذشته به 

مرحله اجرادرنيامدند كه اين موارد عبارتند از:
1- روزآمد سازی سند تحول قضايی و اجرای آن با تاكيد بر 

2- پيشگيری از وقوع جرم و دعاوی  
3- حمايت حقوقی و قضايی از سرمايه گذاری، امنيت اقتصادی و بهبود 

محيط كسب و كار
4-تقويت و تثبيت ســهم قوه قضاييــه از منابع بودجه عمومی دولت و 

تامين نيازهای مالی و استخدامی قوه قضاييه.
5 - بازنگری در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده 

از مجازات زندان 
امکانــات؛  نظركمبــود  از  قضاييــه  قــوه  وروز  بــه حــال  باتوجــه 
كمبودقضات؛ورودي هــاي چندميليوني پرونده هاي قضايي ؛ مهمترين 
موضوعــي كه دراين فرصت بدان خواهم پرداخت "عدم كاهش عناوين 

مجرمانه وعدم استفاده ازمجازات زندان بوده است!!

عدمتحققدگرگونيقوهقضاييهدربرنامهششم؟!
يکی از مهمترين كليد واژه هاودغدغه های هميشــگی چهاررئيس قوه 
قضائيه كشور )مرحوم هاشمی شــاهرودی؛ آملی الريجانی؛رئيسی واژه 

اي( حجم باالی پرونده های قضايی واطاله دادرسی بوده و هست.
بزرگترين مشکل موجود درنظام قضايی كشور كه متاسفانه تاكنون هيچ 
راه حلی برايش انديشيده نشده است وجود وتعدد عناوين مجرمانه است 
كه دركشــور ما درحال حاضر بيش از1800عنوان مجرمانه دردستگاه 
قضايی وســازمان زندان ها ثبت شــده اســت !!وجود اين تعدادعنوان 
مجرمانه دركشورمان نه تنها زيبنده نيست بلکه با استانداردهای جهانی 
فاصله فاحشــی دارد چرا كه دركشورهای پيشرفته اروپايی مثل فرانسه 
تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است كه آنهم مدام درتالش هستند 

تا ازاين تعداد نيزكاسته شود. 
 تعدد عناوين مجرمانه دريك كشوراســالمی وبا وجود آموزه های دينی 
نه تنها رقم وحشتناكی است بلکه ازطرف ديگرباعث شده است تااصوال 
يك روحيه "جرم انگارانه " نســبت به آحاد جامعه وجود داشــته باشد 
كه اين مهم ازنظر روانی نه تنها پســنديده نيســت بلکه امری مذموم 

وزشت است.
 يك روی ديگر سکه وجود 15 ميليون پرونده قضايی دركشور اين است 
كه اگر برای هرپرونده فقط دو شــاكی ومتشاكی را درنظر بگيريم عمال 
پی می بريم كه بيش از 30 ميليون نفر ازمردم ايران درگير دردســتگاه 
های قضايی هستند كه بدليل وجود تعدد شکات ومتهمين دربسياری از 
پرونده ها؛ رقم بيش از 30ميليون نفر خواهد بودكه وجود اين وضعيت 
يعنی؛ 15 ميليون نفرازمردم مسلمان ايران شاكی و 15ميليون نفر ديگر 

متهم هستند؛ حال خود حديث مفصل بخوانيد ازاين مجمل!
 واقعيت اين اســت بدليل عدم توجه به ضرورت تاكيد وتصويب شــده 

در برنامه ششــم توسعه كشور؛ متاسفانه قوه قضائيه بهردليلي نتوانسته 
درقوانين بازنگری نمايدوبرخی ازجرائم ســبك را به جای جرم درقالب 
"تخلف" تقســيم بندی كند ؛تادرنتيجه جمعيــت كيفری درزندان ها 
كاهش يابد وبرای كاهش وســيع عناوين مجرمانه نيزتالشــي درخور 
انجام نشــده كه بعدازگذشت چندين سال ازاجراي برنامه ششم وتغيير 
چندرئيس قوه قضاييه متاسفانه هنوز؛"در برهمان پاشنه چرخيده وآش 

همان  و كاسه همان است!!! 

چرااليحهكاهشعناويندرمجلسمعطلاست؟
 درزمان مرحوم هاشــمی شــاهرودی موضــوع " قضازدايی " از برخی 
موضوعات مطرح شــد وحتی اليحه ای تحت عنــوان "كاهش عناوين 
مجرمانه" درمجلس نهم دركميســون قضايی مطرح شــده اســت كه 
متاســفانه تاكنون به جريــان نيافتاده وهمچنــان دركمدهای بايگانی 
مجلس خاك می خورد!! وازســوي قوه قضاييه نيزپيگيري جدي براي 

تصويب آن انجام نشده است!!
هدف از قضا زدايی ازبســياری ازدعاوی كه جنبه جرم وهنجارشــکنی 
اجتماعــی ؛سياســی وامنيتی نــدارد اين اســت كه باوجــود قوانين 
موضوعــه ومصرحه درايــن زمينه بازهم اين پرونده ها به دادگســتری 
ارجاع می شــود؛درحاليکه درپرونده های مرتبط بــه دعاوی كارگری 
وكارفرمايی؛دعــاوی مربوط به تخلفات ســاختمانی ؛دعاوی مربوط به 
اراضی كشــاورزی ؛دعاوی مربوط به مسائل زيســت محيطی ؛دعاوی 
مرتبط با مسائل آب ؛شــهرداری ؛تامين اجتماعی و..... كميسيون های 
مختلفــی مانند مادتين 44-55-77-100-وغيــره وجوددارد كه اتفاقا 
درهمين كميســيون های قانونی بين يك تاســه قاضی ازدستگاه های 
قضايی ونمايندگان دســتگا های ذی ربط هستند كه مبادرت به صدور 
رای مــی كنند اما متاســفانه ازآنجا كه اين موارد جــدی گرفته نمی 
شــوند بازهم شاهد مراجعه مردم به ساختمان های دادگستری هستيم 
واينگونه برای مردم جاافتاده اســت كه فقط دراين ساختمان ها تحت 
عنوان "دادگاه "مشکلشان حل می شود وهمين مهم يکی از بزرگترين 
واصلی ترين داليل تشــکيل پرونده های قضايی است كه درنهايت رقم 

15ميليون پرونده را بوجود می آورد.
لذا باتوجه به آنچه كه درباال آمد؛ودســتوراخيروموجزرهبرمعظم انقالب 
اسالمي درخصوص كاهش جمعيت زندان ها وعناوين مجرمانه؛ وظيفه 
خطيــر جناب آقای محســنی اژه ای بعنوان قاضی القضات كشــوراين 
اســت كه دريك اقدام عاجل وضربتی كارگروهــی را برای كاهش اين 
عناوين ايجاد نمايد وهرآنچه را كه دردستگاه قضايی بدون نياز به دولت 
ومجلس هســت انجام دهند ومابقی را باقيــد فوريت های الزم وانجام 
رايزنی های قاطع و انقالبی با سران دوقوه ديگربه شکل قانونی طرح وبه 

نتيجه نهايی والزم برسند تااين معضل بزرگ هرچه زودتر ازبين برود.
 هرچند كه درشــرايط كنونی وجود برخی ازاسنادباالدستی می تواندبه 
ايشــان اين قدرت وتوجه را بدهد تا بزودی كاركاهش عناوين مجرمانه 
را انجــام دهند بعنــوان مثال؛ در اجرای بند اول از سياســت های كلی 
قضايی مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبری مبنی بر »اصالح ساختار 
نظام قضايی كشــور در جهت تضمين عدالــت و تامين حقوق فردی و 
اجتماعی همراه با ســرعت و دقت با اهتمام به سياست های مذكور در 
بندهای بعدی« و بند يك از قسمت »ز« ماده 130 قانون برنامه چهارم 
توســعه كه بر »استقرار نظام قضايی سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، 
ارزان، قابــل پيش بينی قانونی، منصفانــه و قاطع« تاكيد كرده و نيز در 
راســتای بندهای اول و ســوم از اهداف كالن برنامه پنج ســاله ی دوم 
توســعه ی قضايی مبنی بر »افزايش مشــاركت مردم و نهادهای مدنی 
در حــوزه ی عدالت، بهبود كارآيی و اثربخشــی نظام قضايی كشــور« 
و به منظــور اتخــاذ تدابير منطقــی در جهت تعديــل و كاهش تعداد 
پرونده های وارده به دستگاه قضايی همراه با پاسخگويی سريع تر و بهتر 
به مردم، كاهش اطاله ی دادرســی و فراهم كردن فرصت بيشــتر برای 
رســيدگی توام بــا دقت و كيفيت برای قضات و صــدور آرای متقن به 
نحــوی كه موجبات كاهش دادخواســت های تجديدنظر و اعتراضات و 
فرجام خواهی در محاكم و مراجع عالی فراهم شود و هم چنين استفاده 
از ظرفيت های قانونی ساير نهادهای شبه قضايی و مردمی و بهره گيری 
صحيح از قابليت های موجود در بخش ها و حوزه های مختلف دســتگاه 
قضايــی، با توجه به تکاليف و ماموريت های محوله به هريك از آنان، در 
جهت كاهش ورودی پرونده ها سياســت قضازدايی مد نظر قرار گرفته 
اســت. پس اينك كه مجوزقانوني ازســوي رهبري براي سران سه قوه 
صادرشده است بنظرمي رسدديگرهيچ بهانه وداليل واهي وبوروكراسي 
حاكم درنظام اداري ســه قوه موضوعيت نداردو الزم است براي اجرايي 
شــدن اين موارد مهم برزمين مانده همه پــاي كاربيايند تااين دغدغه 
رهبري بطورجدي وحتي خارج ازنوبت رســيدگي وبه ســرانجام برسد 
تاضمن تقويت قوه قضاييه مردم نيزازگســترش وتحکيم عدالت وامنيت 

قضايي؛كامشان شيرين شود.

یادداشت

فرهادخادمي
كارشناسمسائلاجتماعي


