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چرتکه 3

نماینده مردم کلیبر در مجلس:

 جداو ل بو دجه ۱۴۰۱ 
 به شکل فاجعه باری 
تغيير داده شده است

آدرنالين 8

پیروزی هایی که دیده نمی شود

 پخش رسانه ای؛ 
مطالبة فو تسال زنان

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1051  دوشنبه 29 فروردین   1401  /    16 رمضان 1443  /  18 آوریل   2022

 روسیه عضویت سوئد و فنالند در ناتو را
 افزایش تعداد دشمنان خود خواند؛ 

 آرایش دفاعی غرب، 
پشت دروازه های مسکو 

سياست 2

جهان 5

تیم اقتصادی رئیسی با مشکل مواجه شده است؟

دولت در گرداب 
 »آمارهای غلط«

 و »دستورهای عجیب«
»آمارهای غلط« و »دستورهای عجیب«؛ 
آیا دولت در چنیــن گردابی افتاده اســت؟ 
حرف های مســئوالن که چنین موضوعی را 
تایید می کند، وقتی معــاون وزیر صنعت در 
24 فروردین با دستوری عجیب اعالم می کند 
هرگونــه افزایش قیمت کاالیی که امســال 
صورت گرفته است همین امشب اصالح شود و 

به قیمت سال قبل برگردد و یا وقتی سخنگوی 
دولت هر اتفاقی را به عنوان دستاورد دولت به 
مردم اعالم می کند؛ یعنی چنین اتفاقی در حال 
رخ دادن است. نگرانی از آنجا بیشتر می شود که 
اگر رئیس جمهور و کابینه او به همین آمارها و 
یا بولتن های غلط استناد و اعتماد کنند چه بر 

سر اقتصاد کشور خواهد آمد! 

چرتکه 3

 کاردار سوئد در تهران
 به وزارت خارجه احضار شد

نگاهی به مشکالت بزرگ داوری فوتبال ایران 
در چهار پرده

سوت دود شد! 

سیستم یارانه ای فعلی، حامی ثروتمندان است

 تلفیق تراژدی و کمدی
 در نظام توزیعی ایران

 حذف غربالگری بیشترین آسیب را 
به مادران مناطق کم برخوردار می رساند

بازی با سرنوشت یک نسل

دسترنج ۴

سياست 2

آدرنالين 8

شهرنوشت 6

وزیر کشور:

اجرای پتروشیمی میانکاله 
متوقف خواهد ماند

شهرنوشت 6

 دادگاه مهرشاد سهیلی
 برگزار شد

سياست 2

در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی 
پرونده ها به دســتگاه قضایی، نشست هم اندیشی 
رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس 
دســتگاه های اجرایی و نهادهــای حاکمیتی، به 
منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده های 
مربوط به دستگاه های دولتی و حاکمیتی به عدلیه 

برگزار شد.
به گزارش میزان،  غالمحسین محسنی اژه ای در 
جریان این نشست، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه 
معاونت های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و 
دستگاه های حاکمیتی در برنامه ریزی و هماهنگی 
جهت پیشــبرد کلیه امــور حقوقــی و مجلس 
دستگاه های متبوع خود و نظارت بر ُحسن اجرای 
آن ها، اظهار کرد: معاونت های حقوقی و امور مجلس 
وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی به عنوان حلقه 
واسط تشکیالت خود با مجلس و دستگاه قضایی، 
ایفاگر مســئولیت های خطیر و مهمی نظیر اقامه 
دعوی، تعقیب و دفــاع از دعاوی کیفری، حقوقی، 
اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی 
و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی 
کشور در راســتای پیشــبرد اهداف و برنامه های 

دستگاه متبوع خود هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و 
نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت های 
حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های 
حاکمیتــی و نقش آفرینی آن ها در پیشــبرد امر 
قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها به دســتگاه 
قضایی، پرداخــت و در این رابطه مشــخصاً به ۱۰ 

دستورکار اشاره کرد.
اســتخراج آمار مدّون و متقن پیرامون میزان 
و نوع پرونده های قضایی مرتبط با دســتگاه های 
دولتی و حاکمیتی؛ تفکیــک پرونده های حقوقی 
مرتبط با دستگاه ها به لحاظ طرفّیت )طرف مخاطب 
دعوا(؛ آسیب شناســی دالیل تشکیل پرونده های 
قضایی لَه یا علیه دستگاه های دولتی و حاکمیتی؛ 
حل و فصل پرونده های مرتبط با دستگاه ها قبل از 
صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن ها؛ تعیین 
و تفکیک دستگاه هایی که بیشترین دادخواست 
مردمــی در مورد آن هــا در دیوان عدالــت اداری 
مطرح شــده و بیشــترین ابطال مصوبات در این 

دیوان به آن ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود 
کردن بســترهایی که سبب می شــود علیه یک 
دستگاه بیشترین دادخواســت در دیوان عدالت 
اداری ثبت شــود؛ ضرورت تدوین الیحه دفاعیه 
قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه ها 
در جریان رســیدگی های قضایی؛ آسیب شناسی 
دالیلی که ســبب می شــود احکام قضایی علیه 
دســتگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت 
دقت نظر معاونت های حقوقی دســتگاه ها در ارائه 
درخواست های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری 
بود که رئیس قوه قضاییه در نشست هم اندیشی با 
معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرایی 
و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش آفرینی آن ها 
در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها 

به دستگاه قضایی، مطرح کرد.

رئیس عدلیه در ادامه این نشســت، با تبیین و 
تشریح هر یک از دســتورکارهای مطرح شده در 
راســتای تقویت کارآیی معاونت هــای حقوقی و 
امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی 
و نقش آفرینی آن ها در پیشــبرد امــر قضازدایی 
و کاهــش ورودی پرونده ها به دســتگاه قضایی، 
تصریح کرد: مختومه کــردن پرونده های قضایی 
مرتبط با دستگاه های دولتی و حاکمیتی در قالب 
صلح و ســازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، 
از جمیع جهــات اعم از مادی و غیرمــادی، دارای 
منافع قابل توجه است و نقش معاونت های حقوقی 

دستگاه ها در تحقق این مهم برجسته است.
محسنی اژه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته 
دیوان عدالت اداری در رسیدگی  به  شکایات ، تظلمات  
و اعتراضات  مردم  نســبت  به  مأمورین  یا واحدها یا 
آیین  نامه  های  دولتی  و احقــاق  حقوق  آن ها طبق 
اصل  یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: 

معاونت حقوقی یک دســتگاه دولتی یا حاکمیتی 
می تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که 
سبب می شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت 
اداری دادخواست ثبت شــود، نقش چشمگیری 

را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین نقش معاونت 
حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنّبه 
کردن مسئوالن و دست اندرکاران دستگاه مزبور در 
راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین 

و مقررات وحقوق مردم بسیار حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییــه در ادامه به تشــریح مقوله 
اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت های حقوقی 
در موعد رســیدگی به پرونده های قضایی مرتبط 
با دستگاه متبوع شــان پرداخت و عدم دفاع متقن 
و کافی از سوی آن ها را موجب ایجاد پیامدهایی از 
قبیل کثرت درخواست های اعمال ماده 4۷۷ و اطاله 

دادرسی دانست.
قاضی القضات در همین راستا افزود: وقتی رأی و 
حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر 
می شود بعضاً با لوایح دفاعیه ای از سوی معاونت های 
حقوقی آن دســتگاه ها مواجه ایم که از اتقان کافی 
برخوردار نیستند و یا به درخواست های اعمال ماده 
4۷۷ و تجدیدنظری برمی خوریم که اصاًل ناظر بر 

مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.
محســنی اژه ای در ادامه نشست هم اندیشی با 
معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرایی 
و نهادهای حاکمیتی ضمــن تصریح درخصوص 
ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاه ها 
برای تصویب به مجلس ارســال می شوند، بر نقش 
معاونت های حقوقی و امور مجلس دســتگاه ها در 
هر چه پخته تر و جامع تر بودن طرح هایی اشاره کرد 
که در مجلس مطرح می شوند و به نحوی از انحاء با 

دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونین حقوقی 
و امور مجلس دســتگاه های اجرایی و حاکمیتی 
توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط 
با دستگاه های متبوع شان برای مردم و نمایندگان و 
وکالی آن ها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین ترتیب 
فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری 

پیرامون مسائل سلب شود.

خبر
در راستای سیاست کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی انجام شد

۱۰ راهکار رئیس قوه قضاییه به دستگاه های حاکمیتی برای قضازدایی

چین نقشه ای برای دور زدن ایران در سر دارد؟ 

بالتکلیفی در وین، نگرانی در چابهار 


