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یک سال از انتصاب غالمحسین محسنی اژه ای 
از ســوی رهبرمعظم انقالب اسالمی به ریاست 
قوه قضاییــه می گذرد. اژه ای هنگامی ریاســت 
عدلیه را به عهده گرفت که انتظار افکارعمومی از 
قاضی القضات به دلیل عملکرد ضد فساد ابراهیم 
رئیسی که با رأی مردم به پاستور نقل مکان کرده 
و ریاست دولت را عهده دار شده بود، بسیار باال بود.
 ازهمین رو، رئیس عدلیه کار ســختی پیش رو 
داشت؛ سخت از آن  جهت که دادگاه های مبارزه 
با فســاد در جریان بــود و افکارعمومی خواهان 
رسیدگی نهایی به این پرونده ها و استمرار برخورد 
با تخلفات بودند و هم اینکه قوه قضاییه در میانه راه 
تحول بود. از این رو، رئیس جدید عدلیه تقویت 
محاکم ویژه  مبارزه با مفاســد اقتصــادی را در 
دستور کار قرارداد و با ایجاد سازوکارهای جدید 
و برخط کــردن اغلب فعالیت هــای قوه قضاییه 
تالش مضاعفی را برای ادامه مسیر مبارزه با فساد 

آغازکرد.

قاضی القضات درجریان مشکالت است
یکی از رویکردهایی که اژه ای در عدلیه بنا کرده 
است، ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن گزارش ها 
و مسائل آنان بدون واسطه است. شنیدن مسائل 
مردم و پیگیری مشکالت طرح شــده از سوی 
رئیس قوه قضاییه رویکردی اســت که باید آن را 
در راستای افزایش تعامل مستقیم مردم با یکی از 

روسای قوای 3گانه ارزیابی کرد.
 اژه ای 10تیرماه سال گذشته درحالی که تنها 2 ماه 
از انتصابش به این سمت گذشته بود، از شنیدن 
روزانه 10گزارش مردمی و دســتور مستقیم به 
پیگیری این گزارش ها خبر می دهد و می گوید: 
شــخصا نتایج حاصل از دســتور پیگیری ها را 
دنبال می کنم و تا زمانی که مسئله ای به سرانجام 

نرسیده باشد آن را رها نمی کنم. 
گرچــه رئیــس قوه قضاییه خود شــخصا روند 
بررسی برخی پرونده ها راپیگیری می کند اما بر 
اساس دستور محســنی اژه ا ی دادگستری های 
سراسر کشــور نیز با وجود همه کمبودها مکلف 
شده اند روند رســیدگی به پرونده های خود را با 
درنظرگرفتن همه جوانب قضایی و با دقت باال، 

سرعت دهند.
کاهش اطالله دادرســی و افزایش پرونده های 
مختومه، طوالنی شدن روند رسیدگی به دعواهای 

حقوقی در محاکم و هزینه بر بودن این روند برای 
طرفین دعوا و دستگاه قضایی سبب شده است 
مسئوالن عدلیه تالش کنند روند اطالله دادرسی 

را کاهش دهند.

 استفاده از سیستم های الکترونیک و بهره  گیری 
از روش های مدرن تر در بررسی پرونده ها ازجمله 
این اقدامات اســت. واحدهای دادگســتری در 
اســتان هایی که از امکانات جدید بهره  بیشتری 
برده اند در روند کاهش اطالله دادرسی و رسیدگی 
به پرونده ها موفق تــر بوده اند. ارتقــای جایگاه 
دادگستری تهران به عنوان یکی از پرمراجعه ترین 
دادگستری های کشــور از رتبه23 به رتبه 10 را 
شاید بتوان ثمره استفاده از این سیستم ها دانست. 
در این راستا، مختومه شدن 2647586پرونده 
قضایی در ســال1400با وجود رشد 2درصدی 
ورودی پرونده ها نسبت به ســال قبل تر از آن و 
نیز کاهش 12درصدی تعداد پرونده های مانده 

و رسیدن به عدد476743را می توان نمونه  ای از 
این دستاوردها دانست. عالوه براین، در سیاست 
تحولی قوه قضاییه کــه در دوره جدید بر اجرای 
کامل مفاد آن تأکید شده است، واگذاری بخشی 
از امورحقوقی به مردم با تقویت جایگاه شوراهای 
حل اختالف و بهره گیری از ظرفیت های مردمی 
برای پایــان دادن به اختالفات قبل از تشــکیل 
پرونده های قضایی رویکرد دیگری اســت که در 
این راستا 215هزار و 346فقره پرونده در شوراهای 
حل اختالف تهران مختومه شــده است که این 
عدد 6صدم درصد از میانگین عملکرد شوراهای 

حل اختالف کشور باالتراست.

احیای حقوق عامه در دادگستری 
بسیاری از افرادی که سروکارشان با قوه قضاییه 
است از کارکردهای متنوع آن اطالعی ندارند. یکی 
از ماموریت های مهم قوه قضاییه حفظ و احـیای 
حـــقوق عامه است. بر اســاس ماده 290قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، پیگیری و 
نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم مربوط به اموال، 
منافع و مصالح ملی و خســارت وارده به حقوق 
عمومی از طریق مراجع ذی صالح داخلی، خارجی 
و بین المللی به دادستان کل محـول شده است. 
بر این اساس، دادگستری ها و دادستان ها وظیفه 
دارند نســبت به حفظ حقوق مردم مشتمل بر 

قانون آیین دادرسی کیفری تالش کنند.
 جلوگیــری از دســت اندازی زمین خــواران به 
اراضی ملی و دولتــی، جلوگیری از ســاخت و 
سازهای غیرمجاز، دســتور رفع خطر از بناهای 
ناایمن، تسهیل در ســازوکارهای ارائه خدمات 
به مردم و نظــارت بر آن و نیز مقابلــه با احتکار 
ازجملــه مصادیق رعایت حقوق عامه از ســوی 
دادگستری هاســت. دراین راســتا، تنها در یک 
سال گذشته 2هزارو795دســتورقضایی برای 
پیگیری حقوق عامه صادر شده است. عالوه بر این 
در راستای مبارزه با متصرفان غیرقانونی اراضی 
ملی و دولتی در تهران، ده ها هکتار از این اراضی 
به ارزش 40هزارو226میلیاردتومان رفع تصرف 
شده و به بیت المال بازگردانده شده است. درکنار 
این اقدامات، صدور 363دستورقضایی برای رفع 
خطر از بناهای قدیمی و نیز صدور 963دستور 

جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز بخش دیگری 
از اقداماتی بوده است که در راستای حفظ حقوق 
عامه در دادگستری تهران انجام شده است اما این 
اقدامات تنها فعالیت دادگستری در راستای حفظ 
حقوق عامه نبود. با شیوع ویروس کرونا و تالش 
برخی سودجویان و محتکران برای کسب منافع 
غیرمشــروع از محل واردات و احتکار کاالهای 
مورد نیاز مردم در این ایام، دادگستری تهران با 
رصد و پایش انبارها و مراکز گمرکی موفق شــد 
با بازرسی از3هزار انبارمختلف، دست محتکران 
و افراد سودجو را در این حوزه کوتاه کند. تسهیل 
در فرایند ترخیص و حمل بار 6هزارکامیون حامل 
کاالهای مورد نیاز مردم و رسیدگی به کاالهای 
مانده در انبارهای ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی و تعیین تکلیف آنهــا نیز از دیگر 
اقدامات انجام شده در راستای حفظ حقوق عامه 

بوده است.

مبارزه با مفاســد کالن و احقــاق حقوق 
مالباختگان

بدون شک یکی از مهم ترین فعالیت های یکساله 
دستگاه قضا، خصوصا در استان تهران را می توان 
برگــزاری دادگاه های مفاســد کالن اقتصادی 
دانست؛ دادگاه هایی که با پوشش رسانه ای همراه 
شــد و مردم در جریان برخی اقدامات مفسدین 
اقتصادی قرار گرفتند. دادگاه هایی که نشان داد 
قوه قضاییه در راستای بسط عدالت در جامعه با 
کسی تعارف ندارد و هر فردی را با هر وابستگی در 

مقام پاسخگویی در محضر عدالت قرار می دهد.
 در این راســتا، در یک سال گذشــته و تنها در 
دادگستری تهران، 1200فقره پرونده به ارزش 
15میلیارد دالر تشــکیل شده اســت و در این 
مدت بالغ بــر 93هزار و500میلیــارد تومان از 
مطالبات بانک ها که ازســوی مجرمین پرداخت 
نشده بود وصول شده است. پاسخ به شکایت های 
دعاوی کثیرالشاکی از مؤسسات مالی و اعتباری 
وتسویه حســاب این مؤسســات با طلبکاران با 
نظارت قضایی نیــز از اقداماتی بوده اســت که 
تنها در 5پرونده بــا 2میلیون و60هزارو132نفر 
از شاکیان شرکت های تعاونی اعتبار غیرمجاز به 
ارزش 27هزارو770میلیاردتومان تسویه حساب 
شده اســت و این اقدام منجر به رضایت مردم از 
عملکرد قوه قضاییه در پشــتیبانی ازحقوق آنان 

شده است.
 این اقدامات در حالی است که بخشی از مطالبات 
بانک مرکــزی بــه ارزش 15هزار و899میلیارد 
تومان نیز از این تعاونی ها به حساب بانک مرکزی 
واریز شــده اســت و از بالوصول شــدن آن نیز 

جلوگیری شد.

احیای کارخانه ها و بازگشت به مسیر تولید
 بی توجهی به موضــوع تولید و اشــتغال و نگاه 
جزیره ای به مسائل مالی خصوصا از سوی بانک ها 
در وصول مطالبات خود از بخش صنعت، انجام 
برخی واگذاری های غیراصولی بــه افراد بدون 
صالحیت در قالب اجرای سیاست های اصل44و 
ازکارانداختــن چرخ های تولیــد و صنعت و در 
نتیجه بیکارشدن کارگران از معضالتی بوده است 
که صاحبان کار و تولید از آن گالیه داشــتند. با 
نامگذاری های انجام شده در سال های 1400و 
1401 ازسوی مقام معظم رهبری و تأکید ایجاد به 
موضوع کار و اشتغال در این نامگذاری ها، دستگاه 
قضایی نیز در راستای توجه و تقویت فرهنگ کار و 
تولید اقدامات حمایتی خود را از این بخش افزایش 
داد. بازدیدهای میدانی از کارخانجات، کارگاه ها 

و واحدهــای تولیدی و برگزاری241 نشســت 
تخصصی حقوقــی و قضایی برای رفع مشــکل 
واحدهای تولیدی از سوی روسای دادگستری و 
دادستان  ها با هدف گره گشایی از مشکل واحدها 

و بازگشت آنها به تولید از جمله این اقدامات بود.
 فعالیتی که در نهایــت منجر به احیای 45واحد 
تولیدی تعطیــل یا نیمه تعطیل و بازگشــت به 
کار4هــزارو 472کارگــر به این واحدها شــد. 
عالوه بر این، بــا توجه به اهمیت رســیدگی به 
وضعیت شرکت های دانش بنیان و برای برطرف 
کردن نیازهای این شــرکت ها، شعب تخصصی 
دانش بنیان ها در دادگســتری ایجــاد و در این 
شعب به پرونده های 710شرکت به شکل ویژه  

رسیدگی شده است.

نوآوری های قضایی و کاهش هزینه ها 
استفاده از ابداعات و بهره مندی از ابتکارات تازه 
در فرایند رسیدگی قضایی از مسائلی است که هم 
در بندهای 9گانه سند تحول قضایی برآن تأکید 
شده است و هم اینکه قوه قضاییه را که با مشکالت 
مالی و نیروی انسانی روبه رو است از انجام برخی 

امور زاید بی نیاز می کند.
 در این راستا توجه به اســتفاده از نظرات افراد 
خبره در قالب تشــکیل هیأت های اندیشه ورز 
با هدف بررســی تخصصی موضوعات مختلف 
قضایی و راه اندازی مجتمع شهید کچویی برای 
رســیدگی به پرونده های زندانــی دار با هدف 
کاهش فرایند دادرســی و هزینه هــا با کاهش 
میانگین 500فقره اعزام زندانی در  ماه از جمله 
این اقدامات بوده اســت. گرچه استقرار هیأت 
مستشــاران و دادرسان در راســتای رسیدگی 
سریع به درخواست های ارفاق زندانیان را نباید 

از یاد برد چراکه 1400زندانی با استفاده از این 
ایده از زندان آزاد شده و به کانون خانواده های 
خود بازگشتند. در کنار این موارد، تشکیل هیأت 
قضات جهادی یا معین برای استفاده از خدمات 
این افراد در قوه قضاییه، تدوین دســتورالعمل 
مالقات الکترونیک با هــدف جلوگیری از تردد 
پرهزینه خانواده های زندانیان و آسان تر کردن 
زمینه مالقات برای همه اعضای خانواده، ایجاد 
کیوســک خودکاربری خدمــات الکترونیک 
قضایی به زندانیــان بدون نیاز بــرای مراجعه 
به دفاتر خدمــات الکترونیک و نیــز برقراری 
ارتباط الکترونیک دادســرای عمومی و انقالب 
تهران بــا 68کالنتری برای رســیدگی فوری 
به درخواســت های ضابطان قضایــی با هدف 
جلوگیری از طوالنی شــدن صدور مجوز برای 
ضابطان از اقداماتی اســت که توانســته است 
فرایند های دادرســی، کشــف جرم، برخورد با 
مجرمان و حمایت از خانواده هــای زندانیان را 

تسهیل کند.

قوه قضاییه؛ مطالبه گر و کارآمد 
از تشکیل پرونده های 15میلیارد دالری تا تسویه حساب با 2میلیون مالباخته مؤسسات غیرمجاز مالی

 تنها در یک سال فعالیت دادگستری تهران 

حمیدرضابوجاریانگزارش
خبر نگار

شاهکار تمدن غرب -2

چرا شناخت استعمار مهم است؟
یکی از سؤاالت مهمی که شــاید الزم باشد قبل از توجه 
به بحث تاریخ استعمار به آن پاســخ گفت این است که 
چرا باید به موضوع تاریخ تحوالت جهان در قرون گذشته 
پرداخت؟ شناخت تحوالت قاره سیاه و سرخ، چه فایده ای 
برای امروز ما دارد؟ بحث هایی که برای گذشته بوده، به 
اتمام رسیده است و یادآوری آنها چه دردی را از دردهای 
امروز جامعه ما دوا خواهد کرد؟ و جنایات دیروز غرب چه 
ارتباطی به جانشــینان امروز آنها دارد؟ برای ارائه پاسخ 
به این سؤاالت و سؤاالتی از این قبیل باید به مالحظات 

زیر توجه کرد:
1. نخستین نکته اینکه ارائه تصویری صحیح، همه جانبه 
و مســتند از حوادث پرمخاطره قرون اخیر )از قرن 15تا 
20میالدی( خواهد توانست نگرش ما را نسبت به آنچه 
امروز »تمــدن غرب« نامیده می شــود، تغییــر دهد و 
حساسیت ها و دغدغه هایی را برانگیزد که پیش از آن به 
سبب بی اطالعی یا کم اطالعی یا سانسور و فریب، وجود 

نداشته است.
2. نکته دیگر توجه به این مســئله اســت که مهم ترین 
عامل فقر و بدبختی بســیاری از کشورهای جهان سوم، 
مسئله استثمار و اســتعمارگری غرب است. هر چند در 
این میان غرب تالش کرده است تا با نظریه پردازی های 
مختلف، عوامل درونی را موجب عقب ماندگی جهان سوم 
معرفی کند اما بدون شک یکی از مهم ترین عوامل فقر و 
فالکت جهان سوم، در غارت منابع زیرزمینی و کشاورزی 
و جنایات متعددی نهفته که توســط متجاوزان اروپایی 

صورت گرفته است.
3. مســئله دیگری که بر اهمیت شــناخت ما از داستان 
استعمار می افزاید، فهم آن روی سکه استعمار است. غارت 
مستعمرات، هر چند سرزمین های سوخته ای برای ساکنان 
سرزمین های غارت شده به جای گذاشت اما از دیگر سو، 
مکنت و توسعه و آبادانی کشورهای استعمارگر را به همراه 
داشت. اروپا که در قرون 14و 15در فقر و فالکت غرق شده 
بود، به واسطه ثروت های باد آورده، در مسیر آبادانی قرار 
گرفت و توانست رفاه و توسعه را برای خود تضمین کند و 

نسبت به دیگر تمدن ها و سرزمین ها تفوق یابد.
4. استعمار ماجرایی نیست که مربوط به گذشته بوده و 
در عصر حاضر به پایان رسیده باشد بلکه جریان سیالی 
اســت که بعد از قریب به 5قرن، همچنان با قدرت تمام 
در حال تداوم و پیشروی است، با این تفاوت که در طول 
دهه های مختلف رنگ و بوی متفاوتی یافته است. امروز، 
شاید از استعمار کهنه و شیوه ها و سناریوهای آن کمتر 
خبر باشد اما از سوی دیگر استعمار فرانو با مشخصات و 
ویژگی های منحصر به فرد جدیدی، توسط استعمارگران 

غربی در حال پیگیری و تداوم بخشی است.

ظرفیت سازی  های دولت سیزدهم 
در داخل و خارج مرزها

جعفر قنادباشــی، کارشناسی سیاسی، با اشــاره به اینکه 
حدود 9 ماه از فعالیت دولت آیت اهلل رئیسی می گذرد و دولت 
ســیزدهم چندین اقدام مهم و راهبردی در عرصه سیاست 
خارجی انجام داده  اســت، گفت: متأســفانه در گذشته در 
سیاست خارجی، همسایگان را یا به فراموشی سپرده بودیم 
و یا در گســترش روابط اهمال ورزی کردیم لذا از بسیاری 
از قابلیت هایی که با این همســایگان داشته و می توانستیم 

متقابال از آن استفاده کنیم، محروم مانده ایم.
وی گفت: اکنون تالش بر این اســت کــه چنین غفلتی در 
دولت آیت اهلل رئیســی جبران شــود، به خصوص که روابط 
تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به دلیل حداقل بودن 
کرایه حمل ونقل و به حداقل رسیدن یا حذف پرداخت حق 
بیمه های سنگینی که حمل کاال و صادرات و واردات از راه دور 

دارد، برای ما و کشورهای همسایه سودبخش باشد.
این کارشناس مســائل بین الملل تصریح کرد: ما از طریق 
خشــکی حدود 6 همســایه و در مجموع با همسایگان در 
خزر و خلیج فارس، حدود 15 همسایه داریم که بسیاری از 
آنها کشورهای ثروتمندی محسوب می شوند که عالقه مند 
استفاده از ظرفیت های ما در مقابل پرداخت بهای آن هستند 
و این کشــورها بارها عالقه مندی خود را نشــان داده اند اما 
متأســفانه ما به درخواســت  و تمایالت آنها پاسخ مناسب 
نداده ایم اما اکنون به تمایالتی که وجود دارد پاسخ می دهیم.

قنادباشی خاطرنشان کرد: در گذشته روابط ما در خلیج فارس 
از نظر تجاری متوازن نبود و همه شــانس و نیازهایمان را از 
طریق یک بندر یا کشور تأمین می کردیم که اشتباه بود و ما 

را در عرصه تجاری و اقتصادی آسیب پذیر کرد.
وی اظهار کرد: ما اکنــون روابط متوازنی را با کشــورهای 
حوزه خلیج فارس برقرار می کنیــم به خصوص عمان و قطر 
که ازجمله کشــورهایی هســتند که دارای ذخایر ارزی و 
درآمدهای بسیار خوب و سیاست های متعادلی هستند و در 
عرصه افراط گری، کمترین نقش آفرینی را داشتند همچنین 
کشورهای همسایه ای که در خشــکی یا خزر داریم که آنها 

نیازمند محصوالت ما هستند.
قنادباشی بیان کرد: آنچه در زمینه کرونا در کشور اتفاق افتاد، 
برای کارشناسان داخلی و کارشناسان جهانی شگفتی ایجاد 
کرد. اکنون با وجود اینکه کشور پهناوری هستیم و رفت وآمد 
به کشور ما به دلیل مرزهای باز، بسیار زیاد صورت می گیرد 
و 85 میلیون جمعیت داریم، کنترل و به صفر رساندن آمار 
فوتی ها در کرونا نشــان دهنده عزم جدی و موفقیت بسیار 

بزرگ و چشمگیر دولت است.
این کارشناس مســائل بین الملل درباره گره نزدن اقتصاد 
کشور به مذاکرات برجام گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و 
راهبردی که می تواند راه ما را از گذشته جدا کند این است که 
به کشورهای خارجی متکی نباشیم. سیاست استعماری که 
این کشورها حدود نیم قرن است به طور جدی در دنیا دنبال 
می کنند این است که کشورها را وابسته به خودشان کنند و 
تصمیمات آنها در سرنوشت سیاســی و اقتصادی کشورها 

نقش آفرین باشد./ ایرنا

محمود عباس زاده مشکینی
نماینده مجلس

دولت دنبال برداشــتن موانع توســعه 
روابط با کشورهای منطقه است. ایران 
ظرفیت های خوبی دارد که مورد توجه 
کشورهای همســایه اســت. سیاست  
برخی کشــورهای منطقه نیز مســتقل 
از هژمونــی غربی هاســت، بــر همیــن 
اســاس می توانیم ارتباط خود را با آنها 

توسعه دهیم. /خانه ملت

محمدتقی نقدعلی 
عضو فراکسیون روحانیت مجلس

برخی افراد از داخل اطالعات و مشاوره هایی 
بــه بیگانــگان می دهنــد، ایــن افراد هــم به 
کشور خیانت می کنند و هم اینکه اطالعاتی 
که به دشمن می دهند غلط است چون این 
قبیل افــراد به دلیل عدم شــناخت درســت 
از ملــت ایــران، تصــورات خــود را به عنــوان 
اطالعات از جامعه ایران در اختیار دشمنان 

قرار می دهند. / فارس

محمدرضا میرتاج الدینی
نماینده مجلس

تــالش دولت حــل مشــکالت اســت و 
در ایــن راســتا هدفــش را در حملــه بــه 
قلب مشــکالت گذاشــته است.تغییر 
در کابینــه از اختیــارات دولــت اســت. 
رئیس جمهور اعالم کرده بود با گذشت 
یک ســال از عمــر دولــت بــه ارزیابی از 
عملکرد وزرا می پردازد و ما هم از دولت 

پشتیبانی می کنیم./ برنا

بهشتی، در اصول
 اهل سازش نبود

جواد منصوری، از مبارزان قبل از انقالب گفت: 
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی اتفاقی 
افتاد که برای نیروهای معانــد و خارج از خط 
انقالب قابــل پذیرش و تحمل نبود. تأســیس 
حزب فراگیر و بزرگ جمهوری اسالمی و رهبری 
آن از سوی  شــهید بهشــتی، برای نظام یک 
پشتوانه مردمی، آن هم از نوع تشکیالتی خلق 
کرده بــود. منصوری ادامه داد: ســران مخالف 
انقالب برای ترور بهشتی در خرداد سال 60از 
عبارت »قطع رأس نظام« استفاده کردند؛ چرا 
که با حذف بهشتی هم قوه قضاییه زده می شود، 
هم حزب جمهوری اسالمی و هم آینده رهبری. 
بنابراین وقتی او را به شهادت رساندند منافقین 
با پز و افتخار فریاد زدند که انقالب را بی آینده 

کردیم.
این مبارز ســابقه دار انقالب اسالمی بیان کرد: 
بهشــتی گرچه در گفت وگــو و دیالوگ برقرار 
کردن توانایی داشت و این صفت از ابعاد مثبت 
او است اما به هیچ وجه در مبانی و عقاید اصلی 
ســازش پذیر نبود. اگر او با سران حزب توده به 
گفت وگو می نشســت اصال و ابدا به معنای این 
نبود که او بــا عقاید مادی گرایانــه آنان موافق 
بوده یا آن را تأیید می کند. حقیقت ماجرا این 
است که بهشتی در یک سیر تربیتی مهمی برای 
جامعه قدم برداشته بود که در رشد سیاسی و 

فرهنگی آنان نقش اساسی ایفا می کرد./ الف  

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبر

محمدرضا مرادی؛ تحلیل گر سیاسییادداشت

بــه ظرفیــت 80هــزار کانتینــر در راســتای 
مبارزه با فساد، بازرسی شده است.  روند 
ترخیص کاال و فــروش امــوال در انبارهای 
سازمان امول تملیکی افزایش یافته است.

44
انبار

کاالی متروکــه پــس از دســتور رئیس 
قوه قضاییــه از ســوی گمــرک تعییــن 

تکلیف شده است. 
4000
کانتینر

ارزش کاالهای فروخته شده در اموال 
تملیکــی / رشــد 17برابــری نســبت به 

سال قبل از آن.
310

میلیاردتومان

عملکرد یک ساله سازمان اموال تملیکي 

دراختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 
گرفته است.  3000

کانتینر

بــه مالــکان تحویــل و ترخیــص شــده 
است.  1000

کانتینر

کاال به ارزش 17میلیارد تومان معدوم 
شده است. 30

کانتینر

 پیگیری مشکالت طرح شده از سوی 
رئیس قوه قضاییه رویکردی است که 
باید آن را در راســتای افزایش تعامل 
مستقیم مردم با یکی از روسای قوای 

3گانه ارزیابی کرد

جلوگیری ازدست اندازی زمین خواران 
بــه اراضــی ملــی و دولتــی، انجــام 
ساخت و ســازهای غیرمجاز، دستور 
رفع خطر از بناهای ناایمن، تســهیل 
در ســازوکارهای ارائــه خدمــات بــه 
مــردم آن و مقابله با احتــکار ازجمله 
مصادیق رعایت حقوق عامه از سوی 

دادگستری هاست

در یک سال گذشته و تنها در دادگستری 
تهــران، 1200فقــره پرونــده بــه ارزش 
15میلیارد دالر تشکیل شــده و در این 
مــدت بالــغ بــر 93هزار و500میلیــارد 
تومان از مطالبات بانک ها که ازســوی 
مجرمیــن پرداخــت نشــده بــود وصول 

شده است

رنا
ی ای

زار
رگ

 خب
س:

عک


