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باسمه تعالی

مقدمه
اجرای عدالت از آرمانهای دیرین بشر است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در قانون
اساسی متبلور شده و در اهداف ،تکالیف و ساختار قوه قضاییه به تصویر کشیده شده است و مدلی
حکمرانی مبتنی بر مردمساالری دینی را ،با تبیین موازنه قوا و حول محور مدیریت والیت فقیه،
از
ِ
تبیین کرده است .هر یک از قوای سهگانه ،در جهت تحقق اهداف جمهوری اسالمی ایران و در قلمرو
وظایف اختصاصی خود ،با همگرایی و تعامل پیش برنده ،در تالشند تا در عرصه مسئولیتهای خود
بهترین خدمات را به ملت شریف ایران عرضه کنند.
شالوده حکمرانی در جمهوری اسالمی ،استقرار عدالت و برقراری امنیت و رشد ملت در تمام
عرصههاست .قوه قضاییه ،در راستای احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت و استقرار سالمت اجتماعی،
در تالش است با اجرای منویات مقام ّ
معظم رهبری (دام ظله العالی) و سیاستهای کلی ناظر بر قوه
و رهنمودهای حضرت آیت اهلل آملی الریجانی ،با توانمندسازی قوه و فراهم کردن الزامات تحقق
اهداف سند چشمانداز  20ساله ایران اسالمی در افق  1404بتواند با حفظ کرامت و حقوق انسانها
و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و تثبیت قدرت حاکمیت ،به صورت مستقل ،مقتدر و روزآمد،
در پیشگیری از وقوع جرم و فصل خصومت ،نقش سازندهای ایفا کند.
قوه قضاییه همچنین در پی آن است تا با دو بال قانون و امکانات و الزامات تحقق هدف ،بتواند
با حفظ استقالل و اقتدار« ،پیشرفت توأم با عدالت» را ،بیش از پیش ،دست یافتنی و با زندگی مردم
قرین سازد و با همت دولت ،جامعهای دور از فقر و تبعیض و فساد و رانت و حافظ حقوق شهروندان
را رقم زند.
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نیروی انسانی و بودجه و امکانات ،از لوازم تحقق اهداف دستگاه قضایی است ،این قوه در قالب
بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم ،در حد مقدورات و منابع بودجهای ،گامهایی برای جذب نیروی
ن بودجهای دستگاه های قوه قضاییه برداشته است .گزارش پیش رو ،تصویرگر
انسانی و تقویت بنیا 
مجموعه تعهدات و عملکرد مجموعه دستگاه قضایی است .امید است کارشناسان و مراجعان را به
كار آيد.
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ستاد گرامیداشت هفته قوه قضاییه
وزارت دادگستری
تیر 96

بخش 1
متن سخنرانی وزیر دادگستری در اجالس

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َآن َق ْو ٍم َعلَى
ِس ِط َو َل يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
ين آ َمنُوا ُكونُوا َق َّوام َ
يَا أ َ ُّي َها الَّذِ َ
ِين لِلَّـ ِه ُش َه َدا َء بِالْق ْ
ون (سوره مائده ،آیه )8
أ َ َّل تَ ْعدِ لُوا ا ْعدِ لُوا ُه َو أ َ ْق َر ُ
ب ل ِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اللَّـ َه إِ َّن اللَّـ َه َخبِي ٌر ب ِ َما تَ ْع َملُ َ

مقدمه
با سالم خالصانه به محضر پيامبر بزرگوار اسالم(ص) و حضرات معصومين (سالم اهلل عليهم اجمعين)
بخصوص حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان ارواحنا فداه و با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران و شهیدان انقالب و جنگ تحمیلی و شهیدان مدافع حرم و با درود به شهیدان قوه قضاییه ،آیت اهلل
دکتر بهشتی و آیت اهلل قدوسی ،مفتخرم که از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ،حضرت آیت اهلل آملی
الریجانی ،به همه مدعوین ،بویژه رئیس جمهور گرامي حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر
حسن روحانی ،رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان حضرت آیت اهلل جنتی ،جناب
آقای دکتر علی الریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسالمی ،حضرت حجت االسالم والمسلمین محمدی
گلپایگانی رئیس دفتر محترم مقام ّ
معظم رهبری ،وزیران و معاونان محترم رئیس جمهور ،اعضای محترم
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ،نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شوراي اسالمي،
فرماندهان عالیقدر نظامی و انتظامی ،مقامات عالی قضایی ،قضات ،مدیران و کارکنان شریف قوه قضاییه،
استادان و حقوقدانان گرامي ،اصحاب رسانه و سایر حضار گرانقدر خیر مقدم بگویم.
اجازه مي خواهم ،به نمایندگی از رئیس محترم قوه قضاییه ،قضات شریف و کارکنان این قوه ،انتخاب
دوباره جناب آقای دکتر روحانی را به سمت ریاست جمهوری تبریک گفته ،برای ایشان آرزوی توفیق و
سربلندی کنم.
به رسم سال های گذشته ،گزارشی اجمالی از فعالیت دستگاه قضایی ارائه می کنم .این گزارش مبتنی
است بر توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون جلب رضایت مردم ،حفظ سالمت
قوه قضاییه ،برنامه محوری ،پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی ،اصالح قوانین و لزوم کاهش مجازات
الکترونیکی قضایی ،ترویج فرهنگ قضایی به منظور دستیابی به جامعه ای متوازن،
حبس ،ارتقای خدمات
ِ
اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال.
امن و دور از فساد و با قابلیت رشد
ِ
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آمار کالن قوه قضاییه
آمار کالن قوه قضاییه ،نتیجه تالش همه دستاندرکاران ،مدیران ،قضات شریف و کارکنان خدوم
این دستگاه است که در اینجا نامشان را به نشانه سپاس می آورم :دادگستریهای سراسر کشور،
دیوان عالی کشور ،دادستانی کل ،دادگا ه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات ،دیوان
عدالت اداری ،سازمان قضایی نیروهای مسلح ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان بازرسی
کل کشور ،سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمان پزشکی قانونی ،شورای حل
اختالف ،روزنامه رسمی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،مؤسسه عالی علمی کاربردی (شهید
قدوسی) ،و معاونتهای قوه شامل :معاونت اول ،حوزه ریاست ،معاونت راهبردی ،معاونت حقوقی،
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،معاونت قضایی ،معاونت منابع انسانی ،معاونت مالی،
پشتیبانی و عمرانی ،معاونت فرهنگی ،مرکز آمار و فناوری اطالعات ،مرکز حفاظت و اطالعات ،مرکز
تحقیقات فقهی و حقوقی ،مرکز رسانه ،مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سالمت و دبیرخانه ستاد
حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی رسیدگی به امور
دیه و کمک به زندانیان نیازمند.
این آمار به شرح زیر ارائه می شود:
سال 94

سال 95

تغییرات

شرح
غیرقضایی

82,938

85,938

 3/6درصد

قضایی

12,638

13,238

 0/5درصد

سرباز وظیفه

20,000

20258

 1درصد

نیروی انتظامی

3,500

3517

 ./5درصد

*41,122

 ./2درصد

وکال و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده 187

29,996

30,189

 ./6درصد

وکالی فعال در کانون

31,000

35,360

 14درصد

کارشناسان رسمی

23,187

26,100

 12درصد

تعداد کارکنان

سایر

 41000نیروی شاغل
در شورای حل اختالف

* از مجموع  41122نفر کارکنان شورای حل اختالف  13570نفر ( 33درصد) را زنان تشکیل می دهند.
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سال 94

سال 95

تغییرات

شرح

13,435

12,258

 -8/8درصد

هزینه ای (میلیارد ریال)

62,125

75,940

 22/2درصد

واحدهای قضایی

11,493,683

11,944,928

 3/9درصد

پرونده های یکتا

5,612,296

5,585,489

 -0/5درصد

شورای حل اختالف

3،311,696

3,386,564

 2/3درصد

واحدهای قضایی

11,184,267

11,817,561

 5/6درصد

شورای حل اختالف

3,294,137

3,330,350

 1/1درصد

پرونده های سازمان

ورودی

522,131

517,333

 -0/9درصد

تعزیرات

مختومه

558683

554,829

 -0/7درصد

موجودی

228,265

217,043

 -5درصد

ورودی

478,819

459,666

 -4درصد

51

52

 1/9درصد

متوسط زمان رسیدگی

دادگاه های کیفری2

89

87

 -2/2درصد

به

دادگاه های حقوقی

114

117

 2/6درصد

دادگاه های بخش

78

79

 1/3درصد

دادگاه های انقالب

96

112

 11/7درصد

دادگاه های تجدیدنظر

100

112

12درصد

دادگاه های کیفری 1

244

250

 0/18درصد

تملک داراییهای
سرمایه ای

بودجه

پرونده های وارده

()1

پرونده های مختومه

تعداد زندانیان

(میلیارد ریال)

دادسراهای عمومی
و انقالب

پرونده ها در واحدهای
قضایی دادگستری ها
(واحد روز)

( )1آمار سال  94و تصحیح شده توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه است.
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مشروح فعالیت بخش های مختلف قضایی و سازمان های وابسته در گزارش پیوست به صورت
مکتوب تقدیم می شود .اما فعالیت دستگاه قضایی و واحدهای وابسته در چند موضوع از اهمیت
بیشتری برخوردار است یا اقدامات ممتازي در سال گذشته انجام شده است که به اختصار گزارش
آن را ارائه می كنم:

موضوع اول

خدمات الکترونیکی
به منظور افزایش سرعت ،صحت ،کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام
جامع دادرسی الکترونیک ،اقدامات ذیل از طریق دادگستری جمهوری اسالمی ایران و دستگاه های
تابعه قوه قضاییه صورت گرفته است:
ـ طراحی و اجرای سامانه های داشبورد مدیریت اطالعات با هدف ارائه آمارها و اطالعات مورد
نیاز واحدهای عملیاتی؛
ـ استانداردسازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبکه ای قوه ،توسعه فیبر نوری،
ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازی؛
ـ طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطالعات به متقاضیان خدمات برونسازمانی؛
ـ طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوه؛
ـ طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضایی؛
ـ ایجاد سامانههای ابالغ احکام؛
ـ راه اندازي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي؛
ـ طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبکه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های
اجتماعی)؛
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ـ ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی شامل :توسعه و پشتیبانی سامانه اطالعات زندانیان (پانیذ)؛
ـ راه اندازی ،بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان؛
ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سال  1395تعداد  68.651.714خدمت ثبتی به مردم ارائه
داده است که  62304505خدمت ثبتی به صورت الکترونیک بوده است؛
ـ  12/958/115سند رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده که در مقایسه با
سال قبل حدود  4درصد کاهش داشته است؛
ـ در سال  95تمام اظهارنامه های عالئم تجاری ( 81,859اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت
شد که در مقایسه با سال قبل  33درصد رشد داشته است؛
ـ 660,000واقعه ازدواج به صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل
2درصد کاهش دارد .همچنین بیش از  174هزار واقعه طالق در سال  95به صورت الکترونیک ثبت
شده که در مقایسه با سال قبل  6درصد افزایش دارد.
موضوع دوم

حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها
ـ به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین
زندانیان و شاکیان 158 ،شعبه شورای حل اختالف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود 26,283
فقره پرونده و مختومه شدن  25,665فقره 6,208 ،نفر از زندانیان آزاد شده اند.
به منظور اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری ،که در برنامه ششم نیز بر آن تأکید شده،
اقدامات زیر صورت گرفته است:
ـ تعداد زندانیان  217,043نفر بوده که در مقایسه با سال  94حدود  5درصد کاهش یافته است؛
ـ عملکرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست
عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها( .در سال 95
نزدیک به  39,791نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای  921,198نفر مرخصی صادر شده
است ( 2.45درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)؛
ـ اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسالمی از جمله تعلیق اجرای مجازات ،تخفیف
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مجازات ،آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس .برای نمونه در سال  95در حدود 15757
زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند؛
ـ شناسایی  5026زندانی بالتکلیف در زندان های کشور و آزادی  845نفر از آنها در کمتر از 2
ماه در اجرای بند ب ماده  22دستورالعمل ساماندهی زندانیان؛
ـ آموزش حدود  69000نفر از زندانیان در سال  1395و دریافت  55,036گواهی قبولی ( 80درصد
زندانیان) و تحت پوشش قراردادن  69درصد از محکومان واجد شرایط و ،در نتیجه ،تحقق  93درصد
برنامه سال  .1395از این تعداد  23952در بخش صنعت 24,420،نفر در بخش کشاورزی14,057،
نفر در بخش صنایع دستی و  6,366نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند؛
ـ برنامه ریزی برای کاهش  10درصدی ساالنه آمار مجرمان با تمهید سازوکارهای الزم از سوی
قضات و سازمان زندان ها.
موضوع سوم

تعامل قوا و حقوق شهروندی
ساختار نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران ،به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسالم ،ساختاری
است پویا ،مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی
و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است .اقتدار دستگاه قضا به استقالل قضات آن بستگی
دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضايیه را تشکیل می دهند و تصمیماتشان تضمین کننده حقوق و
آزادی های قانونی است .برای دستیابی به صالبت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های
فراروی آن را شناخت و ،با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی ،راه برون رفت از آنها را یافت .به
نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن
در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد ،حجم انبوه
پروندهها و اطاله دادرسی است.
مسیر صحیح برای رهایی از این مشکل را بايد در قضا زدایی ،پیشگیری از وقوع جرم ،حذف
عناوین مجرمانه ،گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری ،مبارزه با فساد ،حمایت
از امنیت اقتصادی ،اصالح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق
شهروندی جستجو کرد .در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را
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به دستگاه قضایی سرازیر می كند.
بنابراین ،در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقشآفرین
باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل كند .بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسالمی ،کشور
از ارکانی تشکیل شده که در پرتو آن همه قوا باید یکپارچه عمل کنند .نظام در صورتی موفق و
کارآمد است که بتواند رضایت مردم را جلب كند .مردم همه قوا را ارکان نظام می دانند .استقالل
قوای سه گانه در ساختار حاکمیتی ایران ،اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها
تعریف شود ،هر یک از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می كند که آثار ناشی از آن توان حرکت و
پویایی را از نظام اسالمی و خود قوا می گیرد.
از این رو کارآمدی نظام ،در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده میان قوای سه گانه است.
تردیدی نیست که قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت درکشور است ،اما نیل به اين هدف ،نیازمند
بسترسازی مناسب برای قضاوت و عدالت است که در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم
میخورد .مصادیق عملی این تعامل ،تالش براي کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق
رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی ،علمی و پژوهشی با ارگان هایی است که عملکرد آنها منشأ ایجاد
دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.
اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیأت ها
اختالف درون سازمانی (با عنایت به ورود ساالنه میلیون ها پرونده به دستگاه
و کمیسیون های حل
ِ
قضایی و هزاران شکایت از اقدامات و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری) ،پشتیبانی و
ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی که در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت
هستند ،حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون های مربوط ،برقراری
قضایی بین المللی ،نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب
همکاریهای حقوقی و
ِ
دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این اقدامات است.
گیری بسياری از مشکالت قوه قضايیه در خارج از اين قوه است؛ از این رو به نظر
بستر شکل
ِ
می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری ،ارتقاي دانش حقوقی شهروندان و آگاهی
بخشی به آنان درباره حقوق خود ،نظارت پیشگیرانه ،بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و
تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا كند.
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موضوع چهارم

اقتصاد مقاومتی ،امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار
به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور برای شکوفایی فعالیت های اقتصادی و فرصتهای
داخلی تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس
ِ
ّ
رهنمودهای مقام معظم رهبری ،اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور تبلور یافت.
مقاومتی ابالغی رهبر انقالب نیز بی شک نیازمند توسعه حمایتهای
اجرای سیاست های کلی اقتصاد
ِ
حقوقی و قضایی و مبارزه با فساد است .از این رو ،این قوه در راستای حمایت از سرمایه گذاری و
تقویت امنیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار ،اقدامات زیر را انجام داده است:
ـ تشکیل کمیته و دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل  44و پایش مستمر سیاست ها؛
ـ تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور؛
ـ تهیه طرح جامع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و ابالغ آييننامه
اجرايي آن؛
ـ تشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تحت
مدیریت معاون اول قوه قضاییه و نیز ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها تحت نظر رئیس کل
دادگستری استان؛
ـ توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی؛
ـ ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب ویژه جرایم اقتصادی؛
ـ تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به تسویه امور ورشکستگی و نیز جلوگیری از اطاله
دادرسی پرونده های کالن اقتصادی در دادسرا ها و دادگاه ها؛
سازی قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده  57قانون
ـ اهتمام به مقررات زدایی و ظرفیت
ِ
«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت
حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری.
ـ انعقاد تفاهم نامه بین ثبت شرکت ها و اتاق بازرگانی برای تکمیل بانک های اطالعاتی و
ارائه آموزش های تخصصی در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛
ـ فراهم آوردن زیرساخت به منظور تبادل برخط اطالعات در بانک سوء پیشینه مؤثر اشخاص
با تشکیل سامانه جامع ثبت شرکت ها.
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موضوع پنجم

تنقیح قوانین
نظام قانونگذاری در ایران یکی از فعال ترین قوای قانونگذاری در دنیاست .به همین دلیل ،نظام
حقوقی کشورمان با انباشت قوانین روبرو است .وجود مراجع متعدد قانونگذاری و نیز فقدان قواعد
شکلی و ماهوی راجع به وضع ،اجرا و تفسیر قانون ،از جمله دالیل تورم قانون در ایران است .انباشت
قوانین ،موجب طوالنی شدن روند دادرسی در دادگاه ها می شود و به علت تفاوت آرای مختلف ،در
اجرای عدالت اختالل ایجاد می کند.متزلزل شدن آرای قضایی ،ایجاد اختالل در آموزش حقوقی در
دانشگاهها و ایجاد گریزگاههای قانونی از دیگر زیان های تورم قانون به شمار می آید.
از این رو ،تنقیح قوانین و مقررات ،به ایجاد شفافیت ،قابلیت اجرایی ،در دسترس بودن و انتشار
قوانین و مقررات کمک می کند.
معاونت حقوقی قوه قضاییه در این راستا اقدامات زیر را انجام داده است:
ـ تهیه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات؛
ـ اتمام مرحله کارشناسی و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی ،ضابطان
دادگستری ،اطفال و نوجوانان و اداری و استخدامی قوه قضاییه؛
ـ اتمام مطالعات برای تنقیح قانون مدنی که در مرحله کارشناسی و تهیه الیحه تنقیحی است؛
ـ شروع مطالعات تنقیحی قوانین و مقررات جزایی؛
ـ تهیه ،تنظیم و انتشار مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده حقوقی؛
ـ بررسی مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده جزایی تا پایان سال  96به اتمام میرسند؛
ـ تنقیح مقررات مربوط به قوه قضاییه از قبیل آییننامهها ،بخشنامهها و دستورالعملها كه
مراحل پایانی خود را طی میکند.
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موضوع ششم
انتخابات
قوه قضاییه در اجرای صحیح و موفق انتخابات و سالمت آن و جلوگیری از تخلفات و جرايم ،نقش
بسزایی دارد .در زیر به مهم ترين اقدامات انجام شده در انتخابات اخیر اشاره می كنیم:
ـ برگزاری همایش تخصصی و تعاملی دادستان های مراکز استان ها با مدیران سازمان اطالعات
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وزارت اطالعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران؛
ـ برگزاری همایش تخصصی دادستان های مراکز استان ها در خصوص امنیت انتخابات؛
ـ شرکت در حدود  210جلسه از جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،شورای امنیت کشور،
کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،ستاد امنیت انتخابات ،کمیته سیاسی دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی ،کمیته رصد اطالعات ،کمیته عملیات انتخابات و کمیته کنترل فضای
مجازی انتخابات؛
ـ تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی با همکاری معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و صدور بخشنامه های
اجرایی و پیگیری مکرر مصوبات ستاد؛
ـ پاسخ به استعالمات میاندوره ای مجلس شورای اسالمی به تعداد  287نفر؛
ـ نظارت بر رسیدگی های خارج از نوبت و فوری به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور؛
ـ مدیریت و پاسخ به استعالمات مربوط به داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا و صدور
گواهی عدم سوء پیشینه برای حدود  287هزار داوطلب.
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البته همکاران قضایی و مدیران بخش های مختلف قوه قضاییه به موضوعات فراوان دیگری
نیز توجه کرده و اقدامات مؤثر و چشمگیری نیز انجام داده اند که ،برای رعایت اختصار ،از پرداختن
به آنها پرهیز می کنم.
در پایان الزم می دانم توجه همه عزیزان را به شرایط خطیر فعلی جلب کنم .بحران های
منطقهای و حوادث کوچک و بزرگی که همواره در حال وقوع است ،تداوم ناامنی و خونریزی،
کشمکش های جهانی و جنگ افروزی نظام سلطه ،گردنکشی ،هنجارستیزی و عهدشکنی رهبران
متکبر و خودشیفته آمریکایی ،قساوت و بالهت سبک مغزان ساکنان کاخ های شیشه ای پیرامون ما
ِّ
از یک سو ،و انتقال برخی ناامنی ها به داخل مرزهای جمهوری اسالمی و وجود مشکالت اقتصادی
و اجتماعی مزمن از سوی دیگر ،ضرورت دقت نظر ،همدلی ،عملگرایی و عبور از مباحث غیرمفید،
دست چندم و حاشیه ای و پرهیز از اختالفات و منازعات را ،بیش از پیش ،جلوه گر می کند .قوه
قضاییه ،به دالیل پیش گفته و همچنین رسالت خاص خود ،که احقاق حقوق عامه ،بسط عدالت،
ایجاد امنیت ،توسعه انضباط و آرامش اجتماعی در رأس آنهاست ،باید مراقبت بیشتری را اعمال کند.
مجامع ضد اسالمی و ضد ایرانی ،که پیوسته در حال طراحی دسیسه ،اتهام زنی و فتنه انگیزی
علیه ما بوده اند ،هم اکنون بر آتش حمالت خود افزوده اند و می بینیم که سیل اتهاماتی چون نقض
حقوق بشر و حمایت از تروریسم در بازار ّ
مکاره سیاست بازان فزونی گرفته است.
امیدوارم با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت باالی انسانی و تشکیالتی ،که در اختیار خانواده
بزرگ حقوقی و قضایی کشور است ،موقعیت حساس فعلی را نیک دریابیم و مسئولیت شناسانه و
متعهدانه با هوشمندی و درایت به وظایف خود اهتمام ورزیم و نقش تاریخی و دوران ساز خود را
ایفا کنیم.
از خداوند م ّنان ،عزت و عظمت اسالم و مسلمین ،اقتدار جمهوری اسالمی ایران ،سالمت و طول
عمر مقام ّ
معظم رهبری ،سعادت و سالمت و عافیت شما بزرگواران و توفیق بیشتر در خدمت به ملت
شریف ایران را مسألت می کنم .از عنایت و توجهی که فرمودید سپاسگزارم.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
مصطفی پورمحمدی
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تشکیالت حوزه ستادی قوه قضاییه شامل :معاونت اول ،حوزه ریاست ،معاونت راهبردی ،معاونت
حقوقی ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،معاونت قضایی ،معاونت منابع انسانی ،معاونت مالی،
پشتیبانی و عمرانی ،معاونت فرهنگی ،مرکز آمار و فناوری اطالعات ،مرکز حفاظت و اطالعات و مرکز
تحقیقات فقهی و حقوقی ،مرکزسیاستگذاری و برنامه ریزی سالمت ،مرکز رسانه و مرکز شورای حل
اختالف و ستاد حقوق بشر است که وظایف و عملکرد آنها به شرح زیر اعالم میشود:
 .1معاونت اول
محوریهای فعالیت این معاونت ،نظارت و ایجاد هماهنگی میان سایر معاونتهای قوه و انجام
برخی امور قضایی تفویضی است .در زیر به برخی فعالیت های این معاونت اشاره می شود:
ـ پرونده رسیدگی شده در موضوع اختیارات تفویضی بندهای موضوع  15 ،14و  783( 16فقره)؛
ـ بخشنامهها ،دستورالعملها ،آییننامهها و لوایح بررسی شده در سال  1395و ارسال نتیجه
نهایی به مراجع مربوط ( 397فقره)؛
ـ برگزاری جلسات شورای معاونین قوه قضاییه در سال  51( 1395جلسه)؛
ـ اصالح ساختار تشکیالتی و بررسی  2,170عنوان پست در تشکیالت قضایی و اداری و ایجاد
تغییرات الزم در آنها؛
ـ بررسی اقدامات ،عملکرد و موضوعات مربوط به دادگستریهای سراسر کشور و سازمانهای
وابسته ( 1026مورد)؛
ـ بررسی اقدامات ،عملکرد و موضوعات مربوط به امور نمایندگیها در کشور ( 1,143مورد)؛
ـ رسیدگی به پروندههای موضوع اصل  49قانون اساسی 1,469 :در شعب اجرای احکام38 ،
فقره در هیأت ماده 128 ،29فقره در هیأت هفت نفره موضوع اصل  49قانون اساسی 5,285 ،فقره
در شعب دادگاه و  885فقره شعب تجدیدنظر.
 .2حوزه ریاست
محوریترین فعالیت این حوزه ،تهیه و تدوین برنامههای اختصاصی رئیس محترم قوه است:
ـ ابالغ  9بخشنامه 8 ،آیین نامه و  4دستورالعمل؛
ـ پیگیری پاسخ اقدامات انجام شده مربوط به دستورات ،مصوبات و امور ارجاعی از سوی رئیس
قوه قضاییه به معاونان ،رؤسای سازمانهای تابع و رؤسای کل دادگستری ها و سایر مقامات قضایی
و اداری قوه ( 20,436فقره)؛
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ـ ارشاد و معاضدت قضایی و پاسخگویی به سؤاالت و درخواست های مردمی (  15,587فقره)؛
ـ ساماندهی نظام روابط عمومی و اطالع رسانی قوه قضاییه در زمینه انعکاس خبرها ،کنترل
اطالعات ،موضع گیریها و اطالعیه رسمی ( 2,079فقره)؛
ـ نظارت بر انجام تشریفات ،میهمانان ویژه رئیس قوه قضاییه ( 9مورد)؛
ـ نظارت بر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی؛
ـ پاسخگویی الکترونیکی به سؤاالت و شکایات حقوقی مردم و ارتباط با مشاوران حقوقی
( 729,367فقره)؛
ـ امور برنامه ریزی حوزه ریاست :همکاری با معاونت راهبردی در تدوین برنامه چهارم توسعه
قضایی (برگزاری دو جلسه) و پیگیری اجرای مصوبات ،تشکیل کمیته برنامه ریزی و برگزاری جلسه
با نمایندگان ادارات کل حوزه ریاست ( 47برنامه) و تدوین برنامه های عملیاتی سال  96حوزه ریاست
(شرکت در  9جلسه) .
 .3معاونت راهبردی
مهمترین فعالیت این معاونت ،تدوین راهبردها و راهکارهای تحول و پیشرفت قضایی و نیز برنامههای
ساالنه و پنج ساله قوه قضاییه است؛ از جمله:
ـ تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی ،تدوین پیشنویس احکام حقوقی ـ قضایی الیحه برنامه
پنجسال ه ششم توسعهکشور؛
ـ آسیب شناسی و ارزیابی میزان پیشرفت برنامه سوم توسعه قوه قضاییه ،تدوین پیش نویس سند
راهبردی برنامه پنج ساله قوه قضاییه؛
ـ طراحی سامانه برنامه ریزی ،تدوین شیوه نامه تشکیل کمیته برنامه ریزی استان ،تدوین
پیشنویس شاخص های عملکرد ،تعیین رابطان برنامهریزی در واحدهای ستادی و استان ها؛
ـ نظارت ستادی قوه قضاییه بر دادگستری استان تهران و دیوان عالی کشور و پیگیری نظارتهای
ستادی سال قبل بر استان های مازندران و لرستان؛
ـ بودجه قوه قضاییه در سال  95معادل  75.531.092میلیون ریال بوده است که نسبت به سال
 59.693.204( 94میلیون ریال)  26.6درصد رشد داشته است .در سال  95در بخش عمرانی حدود
 200میلیارد تومان و در بخش هزینه ای حدود  250میلیارد تومان از اعتبارات قوه قضاییه تخصیص
داده نشده است .همچنین بودجه سال  96قوه قضاییه  88198میلیارد ریال است که نسبت به سال
گذشته  16/7درصد رشد داشته است؛
ـ تدوین پیش نویس دستورالعمل های «اصالح ماده  34اصالحی آیین نامه ق.ت.د.ع.ا»،
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«ساماندهی فرآیند اجرای احکام مدنی»« ،تشکیل پرونده شخصیت متهم و ضمایم آن»« ،دستورالعمل
چهارم بهره وری حوزه های قضایی» و « دستورالعمل فوریت های قضایی ـ کشیک»؛
ـ اصالح تشکیالت شوراهای حل اختالف ،دادستانی کل کشور ،دیوان عدالت اداری ،سازمان
قضایی نیروهای مسلح و نیز ساماندهی تشکیالت به منظور اصالح ماده  34آیین نامه اصالحی قانون
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب از طریق مکاتبه با رئیس محترم قوه قضاییه یا معاون اول به
منظور اخذ مجوز ایجاد یا اصالح تشکیالت به تعداد  8,292پست برای دادگستری استان ها267 ،
پست برای تشکیالت ستاد و مراکز وابسته 3,896 ،پست برای واحدهای قضایی مرکز و  265پست
برای تشکیالت سازمان های وابسته؛
ـ تدوین کتاب آمار (سیمای قوه قضاییه در آیینه آمار) ،گزارش تحلیلی بهره وری استانی و ملی،
گزارش تحلیلی وضعیت طالق در کشور ،گزارش پیمایش ملی طراحی زیرسیستم های پرتال جامع
ارتباط با نخبگان ،گزارش راهبردی مجازات های جایگزین حبس ،طرح ساماندهی نشریات آماری
قوه ،طراحی نظام جامع تدوین اقالم آماری و شاخص های قوه قضاییه ،ایجاد سامانه کارشناسان
افکارسنجی دادگستری مراکز استان ها در دو مرحله.
 .4معاونت حقوقی
ـ تهیه و تدوین لوایح قضایی و پیشنهاد اصالح قوانین موجود ( 27مورد)؛
ـ پیگیری تصویب لوایح قضایی ( 7مورد)؛
ـ بررسی ،تدوین و نهایی کردن مقررات (دستورالعملها وآیین نامهها قانونی) 12( ،مورد نهایی
و به معاونت اول ارسال شده است)؛
ـ ارائه نظرات کارشناسی درباره موضوعات حقوقی ارجاعی از واحدهای درون و برون دستگاهی
( 56مورد)؛
ـ مدیریت ،ساماندهی و نظارت بر امور مترجمان و ترجمه رسمی اعم از :تأیید و تصدیق اسناد
ترجمه شده مترجمان رسمی ( 588,855فقره) ،تمدید پروانه مترجمان رسمی ( 135مورد) ،تعویض
و صدور پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی ( 43مورد) ،صدور پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی (79
مورد) ،انجام ترجمه های دولتی ( 561مورد) ،معرفی مترجم رسمی به محاکم قضایی و مراجع رسمی
( 46مورد) ،اعالم آمار عملکرد مترجمان به سازمان امور مالیاتی ( 397مورد) ،دریافت و بررسی
شکایات اشخاص از مترجمان رسمی و دفاتر ترجمه رسمی ( 333فقره) ،پلمپ دفاتر غیرمجاز یا
متخلف ( 32مورد) ،رفع پلمپ از دفاتر ترجمه رسمی پس از رفع تخلف (13مورد) ،بررسی اشتباهات
ترجمه (موضوع ماده  46آیین نامه 50،مورد) ،پرونده های طرح شده در هیأت عالی رسیدگی به
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تخلفات انتظامی مترجمان رسمی ،کنترل دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رسمی ( 84مورد) ،برنامه ریزی
و اعزام پذیرفته شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه ( 329نفر)؛
ـ ساماندهی بایگانیها و تبدیل اسناد و اوراق پروندهها به سند الکترونیکی دادگستری های
کشور :اطالعات  8/107/827فقره پرونده پاالیش و فرمنویسی شده است ،اطالعات 8/153/436
فقره پرونده ثبت رایانه شده و  340/698فقره پرونده اسکن شد ه است؛
ـ نظارت بر امور اسناد و بایگانی های راکد قوه قضاییه ( 50مورد) و بازرسی و دفاتر ترجمه
رسمی ( 349مورد)؛
ـ ارائه نظرات مشورتی به قضات و مراجع رسمی و نمایندگی قوه قضاییه در دعاوی طرح شده
علیه :تعداد سؤاالت پاسخ داده شده ( 4,640مورد) ،تعداد کل نظریه های صادر شده ( 2,358مورد)،
نظریه های مشورتی در امور حقوقی ( 1,122مورد) ،نظریه های مشورتی در امور کیفری (1,083
مورد) ،نظریه های مشورتی در امور عمومی و بین الملل ( 153مورد) ،مکاتبه ،تنظیم الیحه دفاعیه یا
اعزام نماینده ( 48مورد) ،اعطای نمایندگی و یا ارجاع به مراجع دیگر ( 6مورد)؛
 اتمام مرحله کارشناسی و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی ،ضابطاندادگستری ،اطفال و نوجوانان و اداری و استخدامی قوه قضاییه؛
 اتمام مطالعات برای تنقیح قانون مدنی که در مرحله کارشناسی و تهیه الیحه تنقیحی است؛ شروع مطالعات تنقیحی قوانین و مقررات جزایی؛ تهیه ،تنظیم و انتشار مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده حقوقی؛ مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده جزایی تا پایان سال  96به اتمام میرسند؛ تنقیح مقررات مربوط به قوه قضاییه از قبیل آییننامهها ،بخشنامهها و دستورالعملها كهمراحل پایانی خود را طی میکند؛
ـ توزیع کتاب های حقوقی به دادگستری ها و واحدهای تابع ( 9686جلد).
 .5معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
مهمترین فعالیت این معاونت ،اقدام برای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است:
ـ کاهش  9درصدی ورود پروندههای دعاوی خانواده در سال  95نسبت به سال ( 94کاهش
ورودی بیش از  50,000پرونده)؛
ـ توقف نرخ رشد ورود پروندههای طالق توافقی و کاهش 1درصد پروندههای طالق توافقی در
سال  95نسبت به سال 94؛
ـ کاهش  57درصدی دادخواست مطالبه نفقه در سال 95نسبت به سال 94؛
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ـ توقف نرخ رشد طالق به درخواست زوجه در سال  95نسبت به سال 94؛
ـ تحقق حداقل 15درصد صلح و سازش در برنامههای مشاوره زوجین؛
ـ برگزاری  170کارگاه آموزشی مداخله در فرآیند طالق در  31استان کشور؛
ـ ایجاد  26مرکز مناسب مالقات فرزندان طالق در  11استان منتخب و انجام مالقاتها در
مراکز مذکور به جای کالنتریها؛
ـ تشکیل  31دبیرخانه واحد مشاوره و  31شورای مشورتی در  31استان؛
ـ استقرار  12ناظر در مراکز موضوع ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر؛
ـ تشکیل  18تیم بازدید تخصصی؛
ـ  93بازدید میدانی از مراکز موضوع ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و کمپهای
نگهداری معتادان؛
ـ عملیاتی کردن ماده  6دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
(کاهش ورودی 7.9درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر و ارتقای رویکرد اصالح و درمان به جای
مجازات و حبس)؛
ـ برگزاری نشست های و جلسات تخصصی در استان ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم؛
ـ تألیف و چاپ  5جلد کتاب در موضوعات پیشگیری با عناوین :مبانی درک مسائل اجتماعی،
راهنمای مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم ،معرفی سازمانها و نهادهای بین المللی پیشگیری از جرم،
مجموعه گزارش نشست های علمی پیشگیری از جرايم و آسیب های اجتماعی و مجموعه مقاالت
پیشگیری از جرايم و آسیب های اجتماعی؛
ـ پیشگیری از کالهبرداری و ساماندهی احراز هویت در فضای مجازی؛
ـ اجرای طرح کنترل و ساماندهی اتباع خارجی و شناسایی و دستگیری حدود  5درصد از
محکومان متواری؛
ـ اطالع رسانی در خصوص عدم اعتبار اسناد عادی در معامالت امالک با نصب پوستر و بنر و
پخش بروشور.
 .6معاونت قضایی
مهمترین وظیفه این معاونت ،رسیدگی به پروندههای خاص ،سجل کیفری ،عفو و بخشودگی ،تصفیه
و امور ورشکستگی است:
ـ رسیدگی به پروندههای خاص (قصاص 716مورد ،قصاص نفس 741مورد ،قصاص عضو9

گزارش وزیر دادگستری
در اجـالس بزرگـداشت هفتـه قوه قضائیه
تیر 1396

21

مورد) و پروندههای مختومه اعالم رضایت اولیای دم  30فقره (جمع کل  780فقره).
ـ امور مربوط به ا ِعمال ماده  477قانون آیین دادرسی کیفری (وارده  2,670فقره ،مختومه
موافقت شده  561فقره و مختومه مخالفت شده  1,005فقره)؛
ـ تعداد پروندههای وارده عفو  471فقره ،مختومه موافقت شده با عفو  523فقره و مختومه
مخالفت شده با عفو 54فقره؛
ـ تصفیه امور ورشکستگی (پرداخت مطالبات بستانکاران به موجب مقررات موضوعه) وصول
حقوق دولتی به مبلغ  103.539.166.737ریال و واریز به حساب خزانهداری کشور و مختومه کردن
 69پرونده ورشکستگی در سال 95؛
ـ سجل قضایی و الکترونیکی کردن آن (اجرایی شدن فاز اول پروژه سامانه سجل قضایی پس
از تصویب آییننامه جدید سجل قضایی در اجرای ماده .)488
 .7معاونت منابع انسانی
مهمترین فعالیت این معاونت ،انجام کلیه امور اداری و استخدامی کارکنان قضایی و غیرقضایی است:
ـ تأمین بخشی از کادر قضایی و اداری مورد نیاز دستگاه:
الف .برگزاری آزمون سراسری قضاوت در سطح کشور با حضور  46,610داوطلب که از این
تعداد  4090نفر موفق به کسب حد نصاب الزم شدهاند و در نهایت  2,150نفر به مصاحبه علمی
دعوت شدند.
ب .به منظور رفع نیاز مناطق محروم با تعیین سهمیه استانی مناطق محروم در آزمون سراسری
سالهای  95و  96و برگزاری آزمون اختصاصی ویژه داوطلبان متقاضی خدمت در مناطق محروم
کشور 2,211 ،داوطلب بومی در آزمون شرکت کردند و  215نفر برای خدمت در مناطق محروم
پذیرفته شدند.
ج .تأمین کادر قضایی شوراهای حل اختالف از طریق آزمون ویژه در اوایل سال 1396برای
جذب  300قاضی.
د .تأمین بخشی از کادر قضایی از طریق جذب نخبگان دانشگاهی و حوزوی که  335نفر برای
گزینش و استخدام به واحد ذیربط معرفی شدند.
ه .تأمین بخشی از نیروی انسانی اداری (راننده  970نفر ،نگهبان  87نفر ،تبدیل وضعیت از رسمی
آزمایشی به رسمی قطعی 6,635نفر)؛
ـ برگزاری مستمر دورههای آموزشی برای کارکنان قضایی ،اداری و ضابطان (کارکنان اداری
 2.905.438نفر ساعت ،شورای حل اختالف  2.413.433نفر ساعت ،ضابطین  84,808نفر)؛
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ـ اجرای  30دوره کارآموزان قضایی در  8واحد آموزشی در سطح کشور (هر کارآموز  650ساعت
آموزش دانشی و مهارتی و بیش از  400ساعت آموزش عملی)؛
ـ برگزاری  61دوره آموزشی برای  2701نفر از قضات با هدف کاهش جمعیت کیفری؛
ـ برگزاری  17دوره آموزشی در  108نوبت برای  4,272نفر از قضات و کارکنان با هدف کاهش
اطاله دادرسی؛
ـ آموزش ضمن خدمت قضات از طریق اجرای متمرکز دوره های آموزشی به میزان 510,657
نفر ساعت؛
ـ راهاندازی واحد سنجش شخصیت به منظور ارزیابی وضعیت سالمت شخصیتی و روانی
داوطلبان قضا؛
ـ طراحی و اجرای نظام ارزیابی علمی قضات به منظور اصالح ساختار ترفیعات ،انتصابات و
شناسایی قضات نخبه.
 .8معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی
مهمترین فعالیت این معاونت ،انجام امور اداری ،مالی و پشتیبانی است:
 .1مالی:
ـ پیگیری وصول درآمد خدمات قضایی دادگستری کل استان ها و ارسال به خزانه که نسبت به
سال 14 ، 94درصد رشد داشته است؛
ـ پیگیری و ارسال سپرده های دریافتی توسط دادگستری کل استان ها به خزانه که نسبت به
سال 21 ، 94درصد رشد داشته است؛
ـ پیگیری استرداد سپرده دادگستری کل استان ها و ستاد که نسبت به سال 26 ، 94درصد رشد
داشته است.
 .2امور فنی و مهندسی:
ـ تهیه وتدوین ضوابط مکان یابی و ضوابط معماری و معیارهای طراحی داخلی فضاهای قضایی و اداری؛
ـ نیاز سنجی و تعیین اولویت ها برای انجام اقدامات مربوط به مطالعات ،طراحی و نظارت بر
اجرای  51طرح با زیربنایی حدود  241,245مترمربع که  14طرح با زیربنایی حدود  44,155مترمربع
و با هزینه ای حدود  694,843میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.
 .3امور رفاهی و بیمه:
ـ طرح تعویض شناسنامه و صدور کارت هوشمند برای همکاران و خانواده های آنان ( 700عدد
شناسنامه و  600کارت هوشمند ملی)؛
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ـ قرارداد با هتلها و امکانات رفاهی و تفریحی در سراسر کشور ،مخصوص ًا مشهد مقدس ،در ایام
نوروز که با استقبال نزدیک به  1,600نفر از همکاران به همراه خانواده هایشان مواجه شد.
 .4امور وام:
ـ معرفی همکاران قضایی و اداری برای دریافت تسهیالت مسکن و خدماتی اعم از وام کاال،
وام قضات سراسر کشور ،وام تعمیر و تجهیز مسکن ،وام قرض الحسنه ضروری و وام صندوق امداد
امام خمینی ( 563مورد).
 .5اداره خدمات:
ـ برگزاری همایشها و مراسم مختلف و دوره های آموزشی به همراه پذیرایی ( 199مورد).
 .6تأسیسات:
ـ بازسازی بند  241زندان ،ایجاد کتابخانه و بازسازی آسانسور ساختمان شماره 3؛
ـ بازسازی و رنگ آمیزی خوابگاه معاونت منابع انسانی خیابان ورشو؛
ـ بازسازی و تعمیرات ساختمان بیمارستان دادگستری (در سال  96ادامه دارد).
 .7واحد مناقصات:
ـ در سال  95تعداد  34مناقصه انجام شده است :به درخواست دفتر نظارت مهندسی  13مناقصه،
به درخواست مرکز رسانه  3مناقصه ،مربوط به بیمارستان  2مناقصه ،مربوط به منابع انسانی 2
مناقصه ،به درخواست مرکز آمار  6مناقصه ،به درخواست اداره کل پشتیبانی و خدمات  8مناقصه؛
 .9معاونت فرهنگی
ـ طرح تعالی فرهنگی دستگاه قضایی و برگزاری جایزه تعالی برای اولین بار در کشور؛
ـ برگزاری اردوهای آموزشی ،فرهنگی و تربیتی در شهرهای قم و مشهد مقدس برای بالغ
بر 16,000نفر از کارکنان و خانواده ایشان؛
ـ اجرای برنامههای مختلف آموزشی و ترویجی در حوزه اخالق حرفهای و فرهنگ سازمانی
شامل  79دوره آموزشی اخالق حرفهای با حضور  10,115نفر از مدیران ،قضات و کارکنان در سراسر
کشور با هدف افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت ارباب رجوع؛
ـ انجام فعالیت های متنوع در راستای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه با همکاری
دانشگاهها ،مساجد ،صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی ،شامل برگزاری  718جلسه برنامه
«آموزشی» با حضور  319,000نفر و  621,000جلسه برنامه «مشاورهای» با حضور  825,000نفر در
سال  95در سطح کشور و همچنین ساخت و انتشار  71قطعه تیزر فرهنگی در موضوعات مختلف؛
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ـ تشکیل «ستاد ملی صبر» با هدف گسترش و ترویج روحیه و فرهنگ صلح ،گذشت ،بخشش،
رضایت و حقمداری با تأکید بر جلب مشارکتهای داوطلبانه اجتماعی؛
ـ برگزاری اولین دوره آموزش مجازی «کلیات اخالق حرفهای در قضا» برای  625نفر از
کارکنان با همکاری دانشگاه علوم قرآن و حدیث؛
ـ برگزاری اولین دوره آموزش مجازی «رفتار سازمانی» برای  697نفر از کارکنان با همکاری
دانشگاه علوم قرآن و حدیث.
 .10مرکز آمار و فناوری اطالعات
الف .ایجاد تسهیالت الزم برای دسترسی پیوسته ،آسان و ایمن واحدهای مختلف قوه قضايیه به داده
ها ،آمار و اطالعات با ایجاد داشبوردهای زیر:
ـ داشبورد شاخص های ارزیابی عملکرد؛
ـ داشبورد محکومیت؛
ـ داشبورد اتهام ها با موضوع قاچاق كاال و ارز؛
ـ داشبورد مواد مخدر؛
ـ داشبورد در ارتباط با مسكرات و مشروبات الكلي؛
ـ داشبورد دسته بندي محكوميت ها؛
ب .انجام اصالحات برای استفاده بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات:
ـ تأمین تجهیزات دیواره آتش ()firewall؛
ـ استفاده از فیبر نوری در شبکه زیرساخت قوه قضاییه؛
ـ ارتقاي پهنای باند درون استانی و برون استانی؛
ـ ارتقاي امنیت در زیر ساخت های ارتباطی؛
ـ سامانه ذخیره سازی و پشتیبان گیری اطالعات ( )NASو()SAN؛
ـ رفع نیازهای آماری و فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای تابعه قوه قضايیه؛
ـ ایجاد و تغییر سیستم آماری ،نرم افزاری ،تسهیالت سخت افزاری و شبکه های ارتباطی؛
ج .برنامه های تدوین و اجراشده در زمینه آمار و فناوری اطالعات.
د .قراردادهای منعقد شده برای تأمین خدمات و محصوالت به منظور راه اندازی و پشتیبانی
نرمافزار دبیرخانه الکترونیکی ،نصب و راه اندازی برنامه اموال و انبار ،نصب و راهاندازی سامانه جامع
منابع انسانی ،سامانه ارسال و دریافت پیامک ،نظام نرم افزاری یکپارچه مالی.
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 .11مرکز حفاظت و اطالعات
این مرکز ،انجام اقدامات حفاظتی ،اطالعاتی و نظارتی از قبیل حفاظت کارکنان ،اطالعات ،اسناد،
تجهیزات و ایجاد امنیت و مقابله با فساد در راستای حفظ سالمت و استقالل دستگاه قضايی را
برعهده دارد.
ـ در سال  95تعداد  27,920گزارش و خبر واصل شده است که نسبت به سال 15,350( 94
خبر) 41درصد رشد داشته است؛
ـ اقدامات انجام شده پیرامون گزارش هاي جمع آوری شده :پس از جمعآوری اخبار ،اقدامات
الزم شامل :پرورش اخبار ،تولید ،تجزیه و تحلیل ،طبقهبندی ،بررسی ،طراحی عملیات و کشف
مستندات انجام شد كه  10,087خبر قابلیت بهره برداری داشت 587 .بولتن در سال  95تولید شد که
در مقايسه با سال قبل  84درصد رشد داشته است؛
ـ ارسال  1663گزارش درباره کارکنان قضایی و اداری :که در مقایسه با  1,155( 1394مورد)
 35درصد افزایش را نشان می دهد؛
ـ در موضوع مرتبطین (وکال ،کارشناسان رسمی دادکستری ،کارچاق کن ها ،جاعلین و :)...تعداد
پرونده های در حال رسیدگی ادارات کل ستادی  1,107پرونده ،تعداد اقدامات انجام شده  345مورد،
تعداد پرونده های جاری حفاظت و اطالعات دادگستری استان ها ،سازمان ها و نمایندگی ها 5,220
پرونده و پرونده های ارسالی به محاکم قضایی  3,245فقره است؛
ـ تعداد گزارش و اقدامات انجام شده در چارچوب طرح صیانت  830مورد و تعداد اقدامات
پیشگیرانه در قالب تذکر و ارشاد سوژه  6,016مورد بوده است؛
ـكشف در حوزه تخلفات و جرايم حفاظتي كاركنان قوه قضاييه و مرتبطین :تعداد کل پرونده های
ارسالی قضات به مراجع قضایی و نظارتی در سال  1395برابر با  747پرونده بوده است که نسبت به
سال  407( 1394پرونده) 45 ،درصد افزايش دارد؛
ـ وضعیت قضات تعلیقی و مستعفی در سال : 1395
الف .تعداد قضات تعلیقی در سال  95معادل  78مورد بوده که نسبت به سال قبل  20درصد
افزایش داشته است؛
ب .تعداد قضات مستعفی در سال  95معادل  30مورد بوده که نسبت به سال قبل  76درصد
افزایش داشته است؛
ج .در سال  1395به  207پرونده پرونده در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی شده است؛
ـ گزارش هاي ارسالی به هیأت های تخلفات اداری کارکنان به همراه آراء صادرشده 554 :مورد
از  916مورد مربوط به کارکنان رسمی  307 ،مورد مربوط به کارکنان پیمانی و  55مورد مربوط به
کارکنان پیمانی است .در این راستا برای  697نفر آرای بدوی و برای  129نفر آرای تجدید نظر صادر
شده است.
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وضعیت برخورد با وکالء ،کارشناسان ،کارچاق کن ها ،جاعلین و...
ردیف

عنوان

سال 1394

سال 1395

وضعیت

1

برخورد با وکالء

 99مورد

 178مورد

 45درصد افزایش

2

برخورد با کارشناسان

 7مورد

 64مورد

 89درصد افزایش

3

برخورد با ضابطین

 2مورد

0

ـ

4

برخورد با کارچاقکنها،
جاعلین ،شهود دروغین و سایر
اشخاص مرتبط

 110مورد

 103مورد

 7درصد کاهش

 218مورد

 345مورد

 37درصد افزایش

جمع کل

پرونده های ارسالی به محاکم قضایی

ردیف

عنوان

1

وکالء

2

کارشناسان رسمی

جمع کل
وکالی کانون

 342پرونده

وکالی ماده 187

 459پرونده

کانون کارشناسان رسمی

 211پرونده

کارشناسان ماده 187

 166پرونده

3

اعمال نفوذ ـ کارچاق کنی

 1047پرونده

4

جاعلین

 432پرونده

5

سردفتران و دفتریاران

 147پرونده

6

سایر مرتبطین

 441پرونده

جمع کل

 3245پرونده

ـ اقدامات عملیاتی شامل جلب و دستگیری ،بازرسی منزل ،محل کار و خودرو متهمین ،احضاریه،
نیابت شهرستان ها و شناسایی محل سکونت و مخفیگاه متهمین به تعداد  474مورد؛
صالحيت کارکنان قوه قضاییه به تعداد  21435نفر که نسبت به سال قبل  9درصد رشد
ـ تعيين
ّ
داشته است؛
ـ بررسی صالحیت کادر قضایی ،اداری ،وکال و کارشناسان رسمی به تعداد  19765مورد که
نسبت به سال قبل  63درصد رشد داشته است؛
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ـ دوره های آموزشی برگزار شده حفاظت و اطالعات قوه قضاییه به تعداد  114دوره با 530160
نفر ساعت آموزش که نسبت به سال قبل  4/8برابر شده است؛
مهم ترین کشفیات مرکز در سال 95
ردیف

عنوان

تعداد/میزان

ارزش ریالی

1

انواع مواد مخدر (گرم)

 169,345.1گرم

ـ

2

انواع مشروبات الکلی (لیتر)

 272.6لیتر

ـ

سالح سرد

 9,959قبضه

252,850,000

سالح گرم

 159قبصه

972,200,000

4

اختالس از طریق قبوض سپرده و مفقودی
فیش های واریزی

 1,265مورد

290,500,000,000

5

اختالس در سایر موضوعات

 31مورد

77,629,000,000

6

جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضایی

 5,988مورد

115,070,400,000

7

جعل سند

 610مورد

1,065,502,084,000

8

جعل اوراق بهادار

 139مورد

4,866,000,000

9

اخذ رشوه (نفر)

 206نفر

142,489,800,000

10

اخاذی و کالهبرداری

 828مورد

118,106,000,000

11

کارچاق کنی

 344مورد

150,046,920,312

12

تضییع حقوق بیت المال

 87مورد

41,489,100,000

13

تحصیل مال نامشروع

 723مورد

78,853,504,000

14

قاچاق کاال

ـ

ـ

15

اراضی کشف شده که به نفع بیت المال
ضبط شده است.

 464,500متر مربع

96,220,657,000

16

اراضی کشف شده که پرونده آنها در حال
رسیدگی است.

 327,890متر مربع

522,821,850,000

17

سایر کشفیات

 32,105مورد

3,745,771,000

ـ

152,605,439,528,000

3

انواع سالح های
(قبضه)

جمع کل (ریال)
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 .12مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی
محوریترین فعالیت این مرکز پاسخگویی ،نقد و بررسی لوایح از نظر فقهی و حقوقی است:
ـ پاسخگویی فقهی حقوقی به سؤاالت قضات ،حقوقدانان و کارکنان دستگاه قضایی شامل :پاسخ
تحقیقی به  774پرسش کیفری در  4,287صفحه ،پاسخ تحقیقی به  381پرسش حقوقی در 1,545
صفحه و در مجموع پاسخ به  1,155پرسش قضایی در  5,832صفحه پژوهش فقهی حقوقی؛
ـ نقد و بررسی لوایح قضایی و قوانین و ارائه پیشنهادهای اصالحی (نقد و بررسی قانون مدنی
ایران مواد  396تا  409در  307صفحه و مواد  410تا  432در  297صفحه).
ـ ارتقای دانش فقهی قضات (نشر کتاب «شرح جامع کاربردی قانون مجازات اسالمی» (بخش
حدود) و تدریس برای قضات)؛
ـ ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط هر چه بیشتر قوه قضاییه با حوزه علمیه (ارسال 170سؤال
مستحدثه قضایی برای  10تن از مراجع تقلید و اخذ  844استفتا از ایشان).
 .13مرکز شوراهای حل اختالف
ـ پرونده های واردشده در سال  95به تعداد  3,386,564پرونده بوده که نسبت به سال قبل 2/3
درصد رشد داشته است؛
ـ پرونده های مختومه در سال  95به تعداد  3,330,350پرونده بوده که نسبت به سال قبل 2/3
درصد رشد داشته است؛
ـ از مجموع  3,330,350فقره پرونده مختومه در سال  ،95تعداد  691,475پرونده منجر به صلح
و سازش شده که حدود  20درصد کل پرونده هاست که حدود  32/4درصد از پرونده های با قابلیت
صلح و سازش است؛
ـ کاهش مانده پروندهها ،در قیاس با سال قبل :میزان پرونده های مانده در قیاس با سال قبل
افزایش داشته و از تعداد  266,001فقره در پایان سال  1394به  322,151فقره در پایان سال 1395
رسیده است؛
ـ رفع اطاله دادرسی و زمان رسیدگی در قیاس سال قبل (مدت زمان رسیدگی کمتر از یک ماه است)؛
ـ نظارت بر شوراهای حل اختالف سراسر کشورکه در  10مرحله صورت گرفته است؛ از قبیل:
رفع اختالف و افزایش میزان صلح ،ارتقای ک ّمی و کیفی شوراها ،جلوگیری از اطاله دادرسی و
تخصصی کردن شعب شوراها؛
ـ ثبت اطالعات و ایجاد پرونده الکترونیکی برای بیش از  36,000نفر از اعضا و کارکنان شوراها؛

گزارش وزیر دادگستری
در اجـالس بزرگـداشت هفتـه قوه قضائیه
تیر 1396

29

ـ جلب مشارکت مقامات محلی و دستگاهها در امور مربوط به شوراها؛
ـ از مجموع  3,330,350فقره پرونده مختومه در سال  691,475 ،95پرونده منجر به صلح و
سازش شده است؛
ـ دوره های آموزشی برگزار شده به میزان  2,272,352نفر ساعت است؛
ـ به  94درصد آرااز صادرشده ،اعتراض نشده که نشانگر اتقان آرا است؛
ـ تعداد شعب شورای حل اختالف  6,902شعبه است.
 .14مرکز رسانه
اطالع رسانی شفاف و دقیق و بهنگام اخبار قوه قضاییه :انتشار بالغ بر  155,000خبر در خبرگزاری
میزان ،انتشار حدود  105,000عکس درخبرگزاری میزان ،انتشار  292شماره از روزنامه حمایت ،تولید
 5عنوان نماهنگ 10 ،عنوان تیزر 3 ،گزارش خبری و تولید  3مستند؛
ـ تعامل مؤثر با رسانه های داخلی و خارجی در چهارچوب مأموریت مرکز رسانه :تولید و پخش
 100دقیقه برنامه رادیویی ،تولید  25برنامه ترکیبی تلویزیونی ،تولید و پخش  10عنوان تیزر ،تولید و
پخش  10گزارش خبری و تولید و پخش  3برنامه مستند؛
ـ حمایت از رسانه ها و تولیدات رسانه ای مؤثر در راستای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی و
نظارت بر فعالیت های رسانه ای مرتبط با قوه با انتشار حدود  20هزار خبر در سایت های اتاق خبر
و حمایت از شبکه های افق سیما ،مستند سیما و شبکه دوم سیما؛
ـ تعامل با همه واحدهای قوه قضاییه و سازمان های وابسته برای دریافت اخبار و اطالعات
قوه قضاییه؛
ـ سازماندهی هسته اولیه فضای مجازی و تشکیل تیم افکار سنجی؛
ـ تهیه و ارسال 14,000عنوان پیام در فضای مجازی؛
ـ تهیه بولتنهای خبری به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و موضوعی :در سال  95بالغ بر 570
بولتن از سوی مرکز رسانه منتشر شده است که از دستاوردهای آن ،اشراف مدیران عالی دستگاه قضا
به ابعاد مختلف رسانهای مسائل مرتبط با قوه به منظور تصمیمگیری دقیقتر بوده است؛
ـ استمرار طرح آموزش و ارتقای دانش قضایی از طریق رسانه و فراهم آمدن امکان تازه
رسانهای برای یافتن پاسخ پرسشها و ابهامات قضایی از سوی مخاطبان رسانه از طریق ایجاد بخش
«وکیلآنالین» در خبرگزاری میزان و دریافت بیش از  5,000پرسش حقوقی و قضایی از سوی
مخاطبان خبرگزاری و انتشار پاسخهای مربوط.
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 .15مرکزسیاستگذاری و برنامه ریزی سالمت
ـ تهیه و تدوین و استقرار نظام سالمت در قوه قضاییه و سازمان های وابسته؛
ـ پایش و نظارت بر نحوه تحقق استقرار نظام سالمت و ارزیابی میزان تحقق آنها و بررسی علل
عدم تحقق؛
ـ تعیین استانداردهای ک ّمی و کیفی حوزه خدمات بهداشت ،درمان و پیشگیری به منظور دستیابی
به اهداف تعیین شده :براساس زمانبندی صورت گرفته نتیجه اقدامات در آخر نیمه دوم  1396ارزیابی
خواهد شد؛
ـ تحقق نظام بیمه مطلوب و تسهیالت بیمه ای در قوه قضاییه و سازمان های وابسته و تحقیق
درباره مشکالت حوزه سالمت در قوه و پیشنهاد راهکارها به طوری که نسبت به سال های گذشته
تعداد بیمه شونده از  42,000نفر به  72,605نفر افزایش یافته است؛
ـ تشکیل کارگروههای تخصصی پزشکی و فراهم کردن امکانات و تسهیالت تخصصی برای
حفظ ،پیشگیری و ارتقای سالمت نیروی انسانی :تشکیل کارگروه وابسته به شورای سیاستگذاری و
برنامه ریزی سالمت قوه قضاییه؛ تدوین برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت سالمت قوه
از جمله کارگروه بهداشت روان ،کارگروه بهداشت و پیشگیری ،کارگروه درمان و کارگروه سالمت
زندان ها؛
ـ تشکیل پرونده سالمت قضات وکارکنان و خانواده آنها از قبیل :تهیه  ،RFPبرگزاری مناقصه
اجرای طرح ،استقرار پرونده به شکل پایلوت در یک استان ،استقرار پرونده الکترونیک؛ نظارت و پایش
اجرای طرح پرونده الکترونیک؛
ـ دریافت مجوز تأسیس بیمارستان  150تختخوابی فوق تخصصی.
 .16دبیرخانه ستاد حقوق بشر
ـ مذاکره با مقامات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گفتگو با گزارشگران ویژه
حقوق بشر ایران؛
ـ انجام دور سوم گفتگوهای دو جانبه حقوق بشری با ایتالیا در رم؛
ـ برگزاری یازدهمین دور گفتگوهای حقوق بشری با کشور ژاپن؛
ـ برنامه ریزی برای تغییر آرای قطعنامه حقوق بشر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
علیه کشورمان و رایزنی با کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه؛
ـ برنامه ریزی برای تغییر آرای قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در شورای حقوق بشر و
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رایزنی با کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه؛
ـ پاسخگویی به پیش نویس های گزارشگران ذیربط در خصوص حقوق بشر در ایران؛
ـ تهیه پاسخ به  30مکاتبه مکانیسم های حقوق بشری؛
ـ برنامه ریزی برای بازدید سفیران کشورهای خارجی مقیم تهران از کانون اصالح و تربیت
تهران و سازمان زندان ها؛
ـ گفتگو و همکاری دوجانبه حقوق بشری با کشورهای مختلف از جمله عراق ،دانمارک ،برزیل
و سوئیس؛
ـ برگزاری سمینارهای تخصصی و تدوین و انتشار کتب و نشریات و انعقاد قراردادهای پژوهشی
با مراکز ذیصالح؛
ـ تهیه بیش از  50گزارش تحلیلی و کاربردی در حوزه های مرتبط با حقوق بشر و ارسال به
مقامات نظام و مراجع تصمیم گیر و سازمان ها و مراجع تخصصی بین المللی؛
ـ برگزاری سه نشست کمیته هماهنگی با حضور اعضای اصلی ستاد حقوق بشر و سه دوره
آموزشی متمرکز برای قضات و نشست توجیهی برای اعضای شورای قضایی ،دادستان ها و ضابطین
برخی استان ها؛
ـ شرکت در بیش از  50جلسه در نهاد های مختلف؛
ـ برگزاری اولین جلسه دیپلماسی عمومی و نشست کمیته ملی  UPRدر ستاد حقوق بشر و
تهیه گزارش مربوط؛
ـ حضور فعال در اجالس سی و چهارم حقوق بشر با موضوع تخصصی کودکان و مباحث ایران؛
ـ برگزاری اولین دور گفتگوهای مقدماتی حقوق بشری با اتحادیه اروپا در بروکسل؛
ـ تهیه بیش از  7گزارش راهبردی درباره قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران برای استحضار
رییس محترم قوه قضاییه و سایر مقامات.
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تشکیالت صف و حوزه دادرسی شامل :دیوان عالی کشور ،دادستانی کل کشور ،دادسرای انتظامی
قضات ،دادگاه عالی انتظامی قضات ،دیوان عدالت اداری و دادگستری های استان هاست که وظایف
و عملکرد آنها به شرح زیر اعالم می شود:
 .1دیوان عالی کشور
عالیترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و
ایجاد وحدت رویه قضایی و مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابط
مربوط ،تشکیل شده است.
ـ پرونده های مختومه به تعداد  47,450فقره با افزایش سه درصدی نسبت به سال 94؛
ـ رسیدگی به تقاضاهای اعمال ماده  477ق.آ.د.ک؛
ـ بازرسی و نظارت بر عملکرد محاکم؛
ـ برگزاری  63جلسه در هیأت عمومی ،اعم از اصراری کیفری  ،40اصراری حقوقی 14و وحدت
رویه9؛
ـ تجویز اعاده دادرسی که با تخصصی شدن شعب در دیوان ،زمان رسیدگی کاهش یافته است
(ورودی13620:؛ خروجی)13,024 :؛
ـ رسیدگی به پرونده های احاله به استناد ماده  418ق.آ.د.ک (ورودی 597 :؛ خروجی)613 :؛
ـ رسیدگی به پرونده های حل اختالف در صالحیت به تعداد 10,835پرونده؛
ـ افزایش  32درصدی پرونده های مختومه نسبت به سال ( 94ورودی 15,666 :؛ خروجی:
 19,641در سال )95؛
ـ کاهش زمان رسیدگی به پرونده های مواد مخدر با افزایش  2شعبه (ورودی5,114 :؛ خروجی:
.)5,019
 .2دادستانی کل کشور
ـ نظارت بر دادسراهای عمومی و انقالب سراسر کشور شامل:
الف .بازرسی های میدانی (برنامه ای ـ موردی) از دادسراهای عمومی و انقالب استان های
خراسان شمالی ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد و تهران (نواحی ،12،11 ،27
)3 ،5 ،7 ،10؛
ب .بازرسی(برنامه ای) میدانی از زندان های استان های تهران و البرز (تهران بزرگ ،مرکزی
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کرج ،دماوند ،فشافویه ،شهید کچوئی البرز و قزلحصار ،شهر ری ،بند نسوان اوین)؛
ج .بازرسی های موردی از دادسرا و زندان های سراسر کشور و مطالبه پرونده های مربوط ،حسب
رسیدگی به گزارش های رسیده از نهادها ،سازمان ها و درخواست های مردمی و مراجعان از قبیل
پرونده زمین خواری منطقه هفت سنگان قزوین ،دادسرای شهید مقدس و دادسرای نظامی تهران؛
د .ارزیابی رفتاری و عملکردی قضات دادسراها و دادستان ها ، ،مطرح در کمیسیون مربوط برای
جابجایی و ارتقای آنها و پاسخ به استعالمات ( 3,851مورد )؛
ه .پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات حقوقی و قضایی قضات دادسراها و دادستان ها ( 393مورد)؛
و .پاسخگویی به شکایات و گزارش های مردمی (مکاتباتی ،اینترنتی ،حضوری  2,340مورد)؛
ـ موارد مطرح شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سوی دادستانی کل کشور به تعداد 89
فقره پرونده که از این تعداد  2فقره آن به درخواست دادستان کل کشور بوده است؛
ـ درخواست اعاده دادرسی از رئیس قوه قضاییه (اعمال ماده  )477به تعداد  206فقره پرونده
قضایی که  15مورد پذیرش و  191مورد رد تقاضا شده است.
ـ رفع ممنوع الخروجی و یا اعالم مراتب ممنوع الخروجی افراد به مراجع ذی ربط :ممنوعیت
خروج  27820مورد ،رفع ممنوعیت خروج  628مورد ،ممنوعیت معامله  9,173مورد ،رفع ممنوعیت
معامله  1,461مورد ،انسداد حساب بانکی  45,772مورد ،رفع انسداد حساب بانکی  15,402مورد،
ممنوعیت سه گانه  0مورد ،رفع ممنوعیت سه گانه  4مورد ،استعالم  619مورد ،پاسخ به استعالم
 46,999مورد ،انقضای مدت  2مورد ،دستگیری  4مورد ،سایر موارد  38,353مورد؛
ـ حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شامل:
الف .تشکیل  5کارگروه تخصصی در موضوع صیانت از اراضی ،منابع طبیعی ،انرژی ،محیط
زیست ،راه و شهرسازی ،سواحل و بنادر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و تدوین دستورالعمل
اجرایی ذیربط؛
ب .نظارت و پیگیری در رسیدگی به پرونده های خاص در شعب تخصصی از قبیل عرصه
سههزار هکتاری فرودگاه قم ،عرصه  40هکتاری شرکت توسعه عمران شاهد مازندران؛
ج .پیگیری موضوع تخریب جنگلهای هیرکانی در قالب اجرای طرح بهرهبرداری ده ساله و
تصویب توقف طرح مذکور در دولت و وزارت جهاد کشاورزی؛
ـ تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات متعدد برای تهیه پیش نویس اصالح قانون مبارزه با مواد
مخدر در بخش جرایم و مجازات ها با جمع آوری نظرات و پیشنهادهای دادستان های سراسر کشور؛
ـ شرکت در شوراها و کمسیون های مختلف مثل کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات کالن
غیرجاری نظام بانکی و جلسات هیأت نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کمیته
تخصصی زیرمجموعه هیأت عالی نظارت بر منابع در جلسات هیأت انتظامی بانک؛
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شناسی کاهش روند آزادی زندانیان ،افزایش آمار ورودی و موجودی زندان های کشور
ـ آسیب
ِ
در شش ماهه دوم سال  95نسبت به شش ماهه اول همان سال و نیز مدت مشابه در سال.
 .3دادسرای انتظامی قضات
مرجعی است که رسیدگی به لغزشها و خطاهای احتمالی قضات را برعهده دارد.
ـ تعداد پرونده های وارده  5720فقره بوده که نسبت به سال قبل حدود  5/5درصد کاهش
داشته است؛
ـ تعداد پرونده های مختومه  5461فقره بوده که نسبت به سال قبل حدود  4درصد رشد داشته
است؛
ـ ارزشیابی قضات و بازرسی های موردی و برنامه ای از قضات دادگستری های سراسر کشور
(از دادگستری  17استان بازرسی موردی ،از دادگستری  5استان بازرسی پنهانی و از دادگستری 3
استان بازرسی دوره ای انجام شد)؛
ـ بررسی صالحیت اعضای کانون های وکالی دادگستری شامل بررسی  257نفر از متقاضیان
عضویت در هیأت مدیره کانون وکال و بررسی  307نفر از متقاضیان پروانه وکالت؛
ـ تعداد  112فقره پرونده به کمیسیون رسیدگی به صالحیت قضات وارد و  102فقره منتهی به
اتخاذ تصمیم شد و  100فقره پرونده نیز مانده است ( 37جلسه برگزار شده است)؛
ـ موجودی پرونده ها در پایان سال  94تعداد  4,079فقره بوده که این تعداد در پایان سال 95
به  4,340فقره افزایش یافته است؛
ـ تعداد پرونده های تعقیب انتظامی از  680فقره به  721فقره افزایش و تعدادکیفر خواست از
 1,014به  1,071فقره افزایش و پرونده های تعلیق از خدمت از  63به  60فقره کاهش یافته است.
 .4دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ تعداد پرونده های وارد شده  9083فقره بوده که نسبت به سال قبل حدود  99درصد رشد داشته
است؛
ـ تعداد پرونده های مختومه  9520فقره بوده که نسبت به سال قبل حدود  78درصد رشد داشته
است؛
ـ کاهش مانده پرونده های انتظامی در قیاس با سال قبل (مانده پرونده های انتظامی از 1,864
فقره در سال  94به  988فقره در سال  95کاهش پیدا کرده است)؛
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ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و وکال (تعداد پرونده های رسیدگی شده (مختومه) در سال
 94برابر  2,143فقره بوده که در سال  95به  2,575فقره افزایش یافته است)؛
ـ ترفیع پایه قضایی قضات به تعداد  5,401فقره پرونده.
 .5دیوان عدالت اداری
مرجعی است که به شکایات مردمی از مأموران دولتی ،ادارات و آییننامههای دولتی رسیدگی میکند.
ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از مأموران و ادارات و آیین نامه های دولتی
به تعداد بیش از  160,000فقره پرونده در شعب بدوی و تجدید نظر؛
ـ ابطال  295فقره مصوبه دستگاه های اجرایی؛
ـ مختومه شدن بیش از  1500فقره پرونده هیأت عمومی دیوان که از این میان  537فقره پرونده
با موضوع ابطال مصوبه است؛
ـ مختومه کردن بیش از  20 ,000فقره پرونده در شعب اجرای احکام در راستای کاهش اطاله
اجرای آرای صادره از شعب دیوان؛
ـ بررسی و رسیدگی به  4,737فقره درخواست اعمال ماده  79قانون دیوان عدالت اداری (از میان
 2,468فقره موجودی در ابتدای سال  95و  2,944فقره درخواست در طول سال) و در نتیجه کاهش
موجودی به  630فقره درخواست در پایان سال؛
ـ افزایش شعب بدوی از  50شعبه به  52شعبه؛
ـ افزایش شعب تجدیدنظر از  13شعبه به  17شعبه؛
ـ تصویب تشکیالت قضایی پیشنهادی دیوان عدالت اداری با افزایش شعب بدوی از  60شعبه
به  75شعبه ،افزایش شعب تجدیدنظر از  20شعبه به  30شعبه و افزوده شدن  20پست دادرس
علیالبدل؛
ـ تهیه و تنظیم پیش نویس اصالحیه مربوط به قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری در راستای نیاز و جایگاه دیوان؛
ـ کاهش آمار فراوانی پرونده های وارده شعب بدوی به میزان 4/2درصد در مقایسه با سال 94؛
ـ کاهش آمار فراوانی پرونده های مختومه شعب بدوی به میزان 3/7درصد درصد در مقایسه با
سال94؛
ـ کاهش موجودی پرونده های معوقه شعب بدوی به میزان 22/8درصد نسبت به کل موجودی
شعب بدوی در شش ماهه دوم سال (منظور از پرونده های معوقه ،پرونده هایی است که بیش از یک
سال از تاریخ تشکیل آنها در شعب دیوان گذشته است)؛

38

گزارش وزیر دادگستری
در اجـالس بزرگـداشت هفتـه قوه قضائیه
تیر 1396

ـ کاهش آمار فراوانی پرونده های وارده شعب تجدیدنظر به میزان 1درصد در مقایسه با سال 94؛
ـ افزایش آمار فراوانی پرونده های مختومه شعب تجدید نظر به میزان  22درصد در مقایسه با
سال94؛
ـ کاهش موجودی پرونده های شعب تجدیدنظر به میزان  3/4درصد در پایان سال  95نسبت
به ابتدای سال؛
ـ کاهش موجودی پرونده های معوقه شعب تجدیدنظر به میزان  23/7درصد نسبت به کل
موجودی شعب تجدیدنظر در شش ماهه دوم سال؛
ـ افزایش آمار فراوانی پرونده های وارده شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری به میزان
4درصد در مقایسه با سال 94؛
ـ افزایش آمار فراوانی پرونده های مختومه شعب اجرای احکام به میزان 85/5درصد درصد در
مقایسه با سال94؛
ـ کاهش موجودی شعب اجرای احکام به میزان 3/3درصد در پایان سال  95نسبت به ابتدای سال؛
ـ مختومه شدن  8600فقره پرونده اجرایی از طریق صدور اخطاریه های واحد و همزمان و
هماهنگی با دوایر حقوقی سازمان های محکوم علیه؛
ـ افزایش آمار فراوانی پرونده های وارده هیأت عمومی به میزان 13/6درصد در مقایسه با
سال 94؛
ـ افزایش آمار فراوانی پرونده های مختومه هیأت عمومی به میزان 27/6درصد در مقایسه با
سال94؛
ـ کاهش آمار فراوانی پرونده های وارده به هیأت های تخصصی به میزان 7/5درصد در مقایسه
با 94؛
ـ کاهش موجودی هیأت های تخصصی به میزان 30/4درصد در پایان سال  95نسبت به ابتدای سال.
 .6سازمان قضایی نیروهای مسلح
این سازمان عهدهدار رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی نیروهای مسلح کشور است.
ـ پرونده های مانده در قیاس با سال قبل در حدود  7درصد کاهش داشته است (سال  94معادل
 48,757فقره و سال  95معادل  45,441فقره)؛
ـ به منظور ایجاد سازوکارهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری و اجرای آن ،سازمان در تهیه
کاربرگ های نظارتی و همچنین تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرای مواد ،604 ،577 ،625
تبصره  2ماده  646 ،614و  615اقدام کرده است؛
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ـ برای آموزش ضابطین ،با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،در سال  95تعداد
 101,058نفر ساعت انجام شده است؛
ـ اقدامات پیشگیرانه جرایم نیروهای مسلح نسبت به سال قبل  22درصد رشد داشته است؛
ـ وضعیت نیروی انسانی سازمان :نیروی قضایی 257نفر ،اداری  1,295نفر که جمع ًا  1652نفر
است؛
ـ برگزاری دوره های آموزشی نظامی اختصاصی قضات ( 4,836نفر ساعت)؛
ـ بهره برداری از ظرفیت های سامانه ( CMSسیستم دادرسی الکترونیک) برای تسریع در
روند چرخش پرونده ها؛
ـ راه اندازی آزمایشی سیستم جدید مدیریت یکپارچه عفو ( )AMSدر سه استان؛
ـ جمع آوری و بروزرسانی بانک اطالعات آرای دیوان عالی کشور در ارتباط با آرای دادگاه های
نظامی ( 2,638مورد)؛
ـ بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی( سمپ).
 .7دادگستری استانها
ـ تعداد پرونده های واردشده  11,759,795فقره بوده که نسبت به سال قبل حدود  4درصد رشد
داشته است؛
ـ تعداد پرونده های مختومه  11,817,561فقره بوده که نسبت به سال قبل حدود  5/7درصد
رشد داشته است؛
ـ ارائه آموزش های حقوقی به مشاوران امالک و خودرو برای جلوگیری از بروز مشکالت حقوقی؛
ـ استفاده از ظرفیت های صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی؛
ـ استفاده از ظرفیت های واحد ارشاد و معاضدت قضایی و همچنین شورای حل اختالف برای
مشاوره و برقراری صلح و سازش؛
ـ راه اندازی نهاد داوری و ارتقای آن؛
ـ تعداد پرونده های مانده از سال  94به میزان  3102787فقره بوده که در سال  95به میزان
0/3درصد کاهش یافته است؛
ـ افزایش تعداد اوقات رسیدگی در شعبی که با افزایش موجودی مواجه بوده اند؛
ـ ساماندهی تعیین اوقات پرونده در شعب (از جمله اقدامات مهم در این زمینه تدوین پیش نویس
دستورالعمل ساماندهی تعیین وضعیت اوقات رسیدگی بود که در حوزه ریاست در حال بررسی است)؛
ـ توسعه فناوری اطالعات بخصوص راه اندازی سامانه الکترونیکی «ثنا» و توسعه دفاتر خدمات
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الکترونیک قضایی؛
ـ ساماندهی پرونده های مسن؛
* باوجود اقدامات مثبت دادگستریها ،متوسط زمان رسیدگی در واحدهای قضايی ،دو تا سه
روز است.
ـ طراحی مدل داوری (حکمیت) و تربیت  55مربی ملی و استانی و حدود  290مصلح در
استانهای فارس ،مرکزی و خوزستان؛
ـ برگزاری کارگاه های آموزشی مداخله در فرایند طالق در تمامی استان ها برای توانمندسازی
مشاوران با موضوع شش علت اصلی دعاوی خانوادگی (شامل اعتیاد ،خیانت ،اختالالت روانی و
جنسی ،خشونت و مهارتهای ارتباطی)؛
ـ ایجاد دبیرخانه واحد مشاوره و شورای مشورتی در تمامی  31استان کشور؛
ـ پیگیری افزایش مراکز موضوع ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از طریق ستاد
مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استان ها که منجر به افزایش مراکز درمان اجباری از 17
مرکز به  24مرکز شده است؛
ـ حضور مستمر دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری در زندان ها و بررسی مشکالت
زندانیان؛
ـ تعیین تکلیف زندانیان بالتکلیف در زندان های سراسر کشور؛
ـ نظارت و پیگیری دادستان کل کشور به طوری که با تالش این ستاد ،بالغ بر  9,143نفر از
زندانیان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شده اند؛
ـ تشکیل شعب شوراهای حل اختالف ویژه امور زندانیان؛
ـ نظارت مطلوب دادستان های سراسر کشور بر قرارهای صادره منجر به بازداشت؛
ـ ایجاد شعب ویژه در دادسرا و دادگاه به منظور رسیدگی قاطع و سریع به تخلفات؛
ـ دستگیری و برخورد قضایی با کارکنان قضایی و اداری متخلف؛
ـ نظارت بر اخذ هزینه دادرسی و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه های قضایی در وصول درآمدهای
قضایی؛
ـ پاالیش پرونده های اجرای احکام مدنی و تأکید بر اخذ نیم عشر؛
ـ انجام فعالیت های متنوع در راستای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه با همکاری
دانشگاه ها ،مساجد ،صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی؛
ـ در سال  ،95تعداد  265نفر از طریق جذب قاضی برای مناطق محروم و همچنین  2150نفر
در آزمون جذب سراسری تصدی امر قضا ،جواز شرکت در مصاحبه علمی و دیگر مراحل گزینش را
کسب کرده اند؛
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ـ در سال  ،95تعداد  970نفر تحت عنوان شغلی راننده (از محل جذب آزمون ) 93و  87نفر تحت
عنوان عنوان شغلی نگهبان (از محل آزمون  ) 92و همچنین  130نفر استخدام موردی و  78نفر
نیروی کارشناس ساعتی ،جذب و استخدام شده اند؛
ـ در سال  ،95تعداد  6,636نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و  232نفر از پیمانی به رسمی
آزمایشی 336 ،نفر از قرارداد کارمعین به پیمانی و همچنین  1378نفر از نیروهای مشاغل کارگری
به قرارداد کارمعین  ،تبدیل وضعیت شده اند.
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سازمانهای وابسته به قوه قضاییه عبارتند از :سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور ،سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمان پزشکی قانونی کشور ،دانشگاه
علوم قضایی و خدمات اداری ،مؤسسه عالی علمی کاربردی شهید قدوسی ،روزنامه رسمی کشور و
سازمان قضایی نیروهای مسلح.
 .1سازمان بازرسی کل کشور
این سازمان ،به استناد اصل  174قانون اساسی ،وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح
قوانین در دستگاه های اداری کشور را به عهده دارد.
ـ  1457بازرسی برنامه ای 5,444 ،بازرسی موردی و  115بازرسی فوقالعاده انجام شده است؛
ـ رصدکلیه معامالت ثبت شده از طریق سامانه معامالت کشوری و نظارت بر روند برگزاری
مناقصه ها و مزایدهها در دستگاههای دولتی :از  43,169معامله ثبت شده در  12,430معامله نماینده
سازمان حضور داشته است .تعداد تذکرات ناظر سازمان به اعضای کمیسیون معامالت  6,449مورد و
تعداد درخواست لغو یا تجدید معامله  603مورد بوده است؛
ـ اقدامات مناسب در امور بین الملل از جمله :امضای  8سند یاداشت تفاهم همکاری با نهادهای
همتا از کشورهای (ترکیه ،چین ،عراق ،پاکستان ،نامبیا ،ژاپن ،ارمنستان و دانمارک) ،برگزاری سه
سمینار آموزشی مشترک بین المللی با مشارکت نهادهای نظارت و بازرسی کشورهای دانمارک ،چین
و عراق ،راه اندازی و آغاز به کار آکادمی آموزشی آمبودزمان آسیایی در محل سازمان بازرسی؛
ـ رسیدگی به شکایات مردمی (سامانه  :)136در سال  95تعداد  30,315شکایت و  18,282مورد
اعالنات و گزارش؛
ـ انتشار  4فصلنامه 12 ،گزارش پژوهشی و  5کتاب توسط مطالعات و پژوهش های سالمت
اداری و مبارزه با فساد؛
ـ ارسال  56گزارش به دیوان عدالت اداری 353 ،گزارش به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
نهاد ریاست جمهوری و  691گزارش به دادگستری و مراجع قضایی؛
ـ در مجموع  48,597مورد شکایت و اعالن در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد 30,315
مورد (حدود  60درصد) شکایت و  18,282مورد (حدود  40درصد) اعالن بوده است .در سه سال
گذشته  24,073مورد شکایت و اعالن به صورت مراجعه حضوری شهروندان در سامانه ثبت شده
است .در پاسخ به شکایات 3,464 ،ایمیل به شکات ارسال شده است .پیگیری شکایات مردمی از
بازرسی های مرکز و استان به صورت مکتوب معادل  1502است .تعداد پاسخگویی ،راهنمایی و ارشاد
از طریق تلفن  136معادل  50,000است.
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مهم ترین عناوین اثربخشیها
عنوان

میلیارد ریال

جلوگیری از عدم النفع دولت

3,306

استرداد وجوه

945

فرار مالیاتی

60,202

کشف رشوه

897

سوء جریان در معامالت

15,540

وصول مطالبات دستگاه های اجرایی از شرکتهای خصوصی

369

مهم ترین عناوین اثربخشی های غیرمالی به شرح زیر است:
ـ استرداد مبالغ دریافتی حقوق نامتعارف برخی مدیران؛
ـ ممانعت از انحراف قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه از مسیر قانونی باوجود فشارهای
سیاسی و محلی؛
ـ بازگشت سهام  19درصدی وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس به دولت (واگذار شده به آستان
قدس رضوی)؛
ـ جلوگیری از انعقاد برخی قراردادهای بین المللی که در دوره پساتحریم تفاهم نامه آن منعقد
شده است؛
ـ جلوگیری از واگذاری اموال و امالک سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی که مغایر با مقررات بوده است؛
ـ جلوگیری از ارزان فروشی سنگ آهن؛
ـ فسخ تفاهم نامه میان صندوق کارآفرینی امید و ستاد مبارزه با مواد مخدر و واریز مبلغ 11
میلیاردریال به خزانه داری کل کشور؛
ـ جلوگیری از تخریب ،تصرف و تغییر کاربری اراضی دولتی ،خلع ید و رفع تصرف به میزان
دههزار هکتار؛
ـ کشف انواع تخلفات از قبیل :فروش امالک به مدیران تا  51درصد کمتر از نرخ کارشناسی؛
پرداخت رشوه؛ پرداخت  2میلیارد وام بدون کارمزد؛ خرید  231111متر زمین به مبلغ  19میلیارد ریال
بدون تملک در سال  1387؛ متضرر شدن در خرید و فروش ساختمان ها به مبلغ  275میلیارد ریال
در حالی که در پرداخت حقوق بازنشستگان تعلل و کوتاهی شده است.
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 .2سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
این سازمان به منظور ثبت امالک ،اجرای مفاد اسناد رسمی ،ثبت شرکتها و عالئم و اختراعات،
دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق تشکیل شده است.
ـ سازمان ثبت اسناد وامالک کشور در سال  1395ارائه دهنده  68.651.714خدمت ثبتی به
مردم بوده که در ادامه اجرای سیاست بکارگیری فناوری های نوین و تحول در فرآیند خدمات ثبتی،
با مکانیزه کردن امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی ،ضمن اجرای طرح ملی ثبت الکترونیک
اسناد و حذف ده ها میلیون مراجعه حضوری در سال  95تعداد  62.304.505خدمت ثبتی را به نحو
الکترونیک ارائه کرده است .این میزان خدمات الکترونیک ثبتی  91درصد از کل خدمات ثبتی است؛
این درحالی است که در سال گذشته  88درصد از کل خدمات ثبتی به نحو الکترونیک ارائه شده
است .بیشترین سهم ارائه خدمات به نحو الکترونیک متعلق به بخش اسناد است که با بهره گیری از
سامانه های ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی معامالت) سامانه جامع ثبت شرکت ها ،سامانه شناسه
ملی اشخاص حقوقی ،سامانه جامع مالکیت معنوی ،سامانه مدیریت یکپارچه اجرای اسناد رسمی و
سامانه ثبت وقایع ازدواج و طالق انجام پذیرفته است؛
ـ از مهم ترین اقدامات اجرایی کاداستر جامع (حدنگار) در کلیه واحدهای ثبتی سراسر کشور،
نصب و راه اندازی 144 ،ایستگاه دائمی(شمیم) و تأمین  200گیرنده متحرک ماهواره ای و فراهم
کردن مقدمات تأمین  800دستگاه گیرنده متحرک ماهواره ای است .این اقدامات موجب تثبیت
مالکیتهای دولت و مردم بر امالک و اراضی کشور ،ایجاد زمینه برای اشراف کامل بر اطالعات
صحیح و مدیریت شفاف و بهینه زمین و در نتیجه جلوگیری از پدیده زمینخواری و کاهش دعاوی
ملکی (شامل :جانمایی  174,053هکتار از نقشه محدوده بستر رودخانه ،جانمایی  83,578هکتار از
نقشه حریم رودخانه ،تثبیت  5,311,516هکتار از قطعات در الیه منابع طبیعی ،تهیه نقشه 419,077
هکتار از اراضی بافت مسکونی روستایی و زراعی و انجام  66,908هکتار از کاداستر اراضی شهری)
شده است؛
ـ حذف دفاتر امالک دست نویس و راه اندازی دفاتر امالك الکترونیک در واحدهای ثبتی سراسر
کشور و حذف دفتر کاغذی گواهی امضا و بهرهبرداری از دفتر الکترونیک جایگزین در دفاتر اسناد
رسمی سراسر کشور؛
ـ بهرهبرداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی در سراسر کشور با هدف شفاف سازی
فرایندهای ثبتی ،تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی ،پیشگیری از بروز اشتباهات در اسناد رسمی؛
ـ آرشیو الکترونیکی بیش از  239میلیون برگ اوراق پرونده های ثبتی و سوابق مالکیتی موجود
در بایگانی های امالک سراسر کشور در راستای تکمیل بانک های اطالعاتی بخش امالک؛
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ـ امور امالک :در سال  95مجموع اسناد مالکیت صادر شده  3,171,088سند بوده است که
نسبت به سال قبل  4.68درصد رشد داشته است .از این تعداد  3,170,756سند به صورت کاداستر
صادر شده است .در سال گذشته در حدود  87,616سند امالک دولتی صادر شده است که از این
تعداد  58,547سند برای وزارتخانههای دولتی 18,798 ،سند برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی و تعداد  7,559سند برای شرکت های دولتی است؛
ـ امور اسناد از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی معامالت) :در سال  1395تعداد
 12.958.115سند رسمی در دفتر خانه های اسناد رسمی تنظیم شده که نسبت به سال  94در حدود 4
درصد کاهش داشته است .هر دفترخانه به طور متوسط  1,808سند و ماهانه  151سند صادر کرده است.
ـ در سال  95تعداد ( 2.030.223معادل  79درصد) از استعالمات در کمتر از دو روز به صورت
الکترونیک پاسخ داده شده و ( 2.050.904معادل  91درصد) از خالصه معامالت نیز در کمتر از دو
روز در بانک جامع اطالعات امالک و کاداستر ثبت شده است؛
ـ ثبت الکترونیک واقعه ازدواج و طالق :ثبت الکترونیک بیش از  660هزار واقعه ازدواج در سال
 95که نسبت به سال قبل  2درصد کاهش داشته است .همچنین ثبت الکترونیک بیش از  174هزار
واقعه طالق در سال  95که نسبت به سال قبل  6درصد افزایش داشته است؛
ـ ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری :در سال  ،95تعداد  56,850شرکت به ثبت
رسیده که نسبت به سال قبل  2درصد رشد دارد .تعداد شعبه شرکت های خارجی ثبت شده در سال
 95تعداد  84شعبه بوده که نسبت به سال قبل 121درصد رشد داشته است .همچنین تعداد مؤسسات
غیرتجاری ثبت شده در سال  95تعداد  11,779مؤسسه غیرتجاری بوده که نسبت به سال قبل
38درصد رشد داشته است؛
ـ ثبت الکترونیک اجرای مفاد اسناد رسمی :در سال  ،95تعداد  119,097پرونده به صورت
الکترونیکی تشکیل شده که نسبت به سال قبل  3درصد رشد دارد .پرونده های اجرایی مربوط به
چک های بالمحل  11درصد رشد ،مهریه و اسناد تعهدی  8درصد رشد و اجراییههای مربوط به
قرارهای داخلی بانک ها  3درصد رشد داشته است؛
ـ تولید و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک مالکیت های معنوی :در سال  95تعداد  3,598اختراع
در این سامانه به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل 18 ،درصد رشد داشته است .در بخش عالئم
تجاری در سال  ،95تمام اظهارنامه های عالئم تجاری ( 81,859اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت
شد که نسبت به سال قبل  33درصد رشد داشته و همچنین  25,265عالمت تجاری در این سامانه
ثبت شده که نسبت به سال قبل  49درصد رشد داشته است .در بخش عالئم تجاری بینالمللی
(مادرید) در سال  ،95تمام اظهارنامه های عالمت تجاری مادرید ( 5,957اظهارنامه) به صورت
اینترنتی ثبت شد که نسبت به سال قبل  59درصد رشد داشته است؛
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ـ وصول بالغ بر  5/48هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک ها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی
در راستای اجرای بند  66و  67سیاست های ابالغی مقام ّ
معظم رهبری در برنامه ششم توسعه.
 .3سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
این سازمان عهدهدار نگهداری ،اصالح و تربیت کلیه متهمان و مجرمان است.
ـ با اصالح دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان و ابالغ آن در سال
 1395اقدامات مؤثری برای کاهش جمعیت کیفری زندان انجام شده است .در سال  95تعداد زندانیان
 217043نفر بوده که نسبت به سال  94در حدود  5درصد کاهش یافته است .این تعداد در  265مرکز
شامل  173زندان بسته 6 ،زندان باز 32 ،بازداشتگاه 25 ،اردوگاه و  29کانون اصالح و تربیت است.
آمار زندانیان در سال  95نشان می دهد که جرایم مواد مخدر  43.77درصد ،سرقت و ربودن مال غیر
 25.60درصد و جرایم علیه اشخاص 10.90درصد زندانیان را تشکیل می دهد؛
ـ عملکرد مطلوب شورای طبقه بندی زندانیان در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست
عفو زندانیان و همچنین استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها (در
سال  95نزدیک به  39791نفر از زندانیان عفو شده و  921,198مورد مرخصی صادر شده است (2.45
درصد رشد نسبت به سال گذشته)؛
ـ اهتمام ستادهای دیه در سراسر کشور :این ستاد 9,143 ،نفر از زندانیان جرایم غیرعمد (شامل
 1,340نفر بدهکار دیه و  7,803نفر از محکومان مالی) در سال  1395را از زندان آزاد کرده است؛
ـ تشکیل شعب شوراهای حل اختالف ویژه امور زندانیان (165شعبه) با ورودی 15,472فقره
پرونده که  13539فقره آن به صلح و سازش منتهی شده است؛
ـ حضور مستمر دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری در زندان ها :در سال  95تعداد 21,514
نفر از محکومان مالی از زندان آزاد شده اند که نسبت به سال  94در حدود  20درصد رشد داشته است؛
ـ اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسالمی از جمله تعلیق اجرای مجازات  ،تخفیف
مجازات ،آزادی مشروط ،مجازات های جایگزین حبس .برای نمونه در سال  95در حدود  15757نفر
زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند؛
ـ شناسایی  5026زندانی بالتکلیف در زندان های سراسر کشور و آزادی  845نفر از آنها در کمتر
از  2ماه در اجرای بند ب ماده  22دستورالعمل ساماندهی زندانیان؛
ـ پیگیریهای قوه قضاییه به منظور افزایش مراکز موضوع ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد
مخدر که منجر به افزایش مراکز درمان اجباری از  17مرکز به  24مرکز شده است؛
ـ آموزش قطعی حدود  69000نفر از زندانیان درسال  1395و دریافت گواهی  55,036نفر قبولی
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( 80درصد از زندانیان) و تحت پوشش قراردادن  69درصد ازمحکومان واجد شرایط .به طوری که
 93درصد برنامه سال  1395محقق شده است .در بخش صنعت و عمران  23952نفر ،در بخش
کشاورزی  24,420نفر ،در بخش صنایع دستی  14,057نفر و در بخش خدمات  6,366نفر آموزش
دیده اند.
بنیاد تعاون زندانیان کشور
محوریترین فعالیت بنیاد ،ایجاد اشتغال برای زندانیان و کمکهای بالعوض از محل کمکهای
مردمی به خانوادههای آنان است.
ـ ایجاد اشتغال برای  46,164نفر زندانی؛
ـ ایجاد  740واحد جدید اشتغال (کوچک ،متوسط و بزرگ)؛ که نسبت به سال قبل  20واحد
اضافه شده است؛
ـ پرداخت  142میلیارد ریال حقوق و دستمزد به زندانیان شاغل که نسبت به سال قبل  9درصد
رشد داشته است؛
ـ پرداخت  24میلیارد ریال کمک بالعوض به خانواده زندانیان که نسبت به سال قبل  9درصد
رشد داشته است؛
 .4سازمان پزشکی قانونی کشور
این سازمان به عنوان سازمان حقوقی ـ پزشکی در راستای کشف حقیقت و کمک به محاکم قضایی
برای استقرار عدالت در جامعه عمل میکند.
ـ انجام مستمر امور پزشکی قانونی به دستور مراجع ذیصالح قضایی ( 1 ,947 ,227نفر معاینات
بالینی 58,177 ،ارجاع جسد به سازمان پزشكي قانوني 23,278 ،فقره پرونده در کمیسیونهای
پزشکی و  84,499پرونده نیز در آزمايشگاههاي سازمان رسیدگی شده و به نتيجه رسيده است؛
ـ پاسخ به استعالم ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی
(به 23,877استعالم در بخش معاینات بالینی پاسخ داده شده است)؛
ـ اقدام برای توسعه امور پزشکی قانونی در کشور از جمله :راه اندازی  10واحد معاینات بالینی،
راه اندازی  6واحد تشریح ،تجهیز سالن های تشریح در  13مرکز پزشکی قانونی و تکمیل تجهیزات
آزمایشگاهی در بسیاری از استان ها؛
ـ سایر اقدامات :برگزاری  244کنفرانس و سمینار آموزشی 128 ،قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها
و مراکز تحقیقاتی ،برگزاری  2دوره بین المللی با همکاری صلیب سرخ 21 ،پایان نامه دانشجویی و
همچنین ارائه آموزش به کارآموزان پزشکی به تعداد  145نفر و کارآموزان غیرپزشکی به تعداد 75
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نفر ،برگزاری  14دوره تخصصی در تاالر تشریح و معاینات و برگزاری دوره بهبود مدیریت به تعداد . 393
 .5دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
ـ اصالح فرایند ثبت نام ،گزینش و پذیرش داوطلبان به طوری که در مقطع کارشناسی ارشد رتبه
یک در رشته های حقوق خانواده و فقه و حقوق خصوصی ،رتبه های دو و چهار در رشته حقوق جزا و
حقوق خصوصی و رتبه های  8و 9در سایر رشته ها داوطلب و پذیرفته شده اند .در حال حاضر 1,045
نفر در این دانشگاه مشغول تحصیل اند که  800نفر از آنها بورسیه اند؛
ـ جذب اعضای هیأت علمی جدید از طریق سیستم فراخوان وزارت علوم به تعداد  10نفر از
میان  130داوطلب؛
ـ هدفمند کردن رشته های کارشناسی ارشد و دکترا برای نخستین بار در مقاطع کارشناسی ارشد
ناپیوسته ( در  14گرایش) و دکترای تخصصی ( در  2گرایش)؛
ـ انتشار بیش از  20عنوان کتاب و نشریه توسط انتشارات دانشگاه و برگزاری حدود  25مورد همایش؛
ـ تجهیز کتابخانه و توسعه فناوری اطالعات؛
جدول وضعیت نیروی انسانی و دانشجویان دانشگاه

دانشجویان
ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد

ورودی سال 95

1

کارشناسی

432

150

2

کارشناسی ارشد پیوسته

213

70

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

336

 45(230نفر بورسیه)

4

دکتری

64

14

5

جمع کل

1045

464

نیروی انسانی

اعضای غیر هیأت علمی

114

اعضای هیأت علمی

33

پروژه ای

16

جمع

163
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 .6موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهید قدوسی (قوه قضاییه)
ـ این مؤسسه در تاریخ  91/5/1با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی فعاالن دستگاه و گسترش
آموزش حقوق در سطح جامعه ،با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،فعالیت خود
را آغاز کرد.
مراکز آموزش علمی کاربردی تابعه

تعداد مراکز

تعداد دانشجو

تعداد فارغ التحصیالن

دادگستری

22

19,902

24,227

سازمان زندان ها

10

2,045

6,898

کانون وکالی دادگستری مرکز

1

1,098

603

کانون سردفتران و دفتر یاران

1

1,692

4,302

بعثت (مختص زندانیان)

13

653

280

مجموع

47

25,390

36,310

مراکز بعثت
مراکز دادگستری

52

اهداف

فعالیت های انجام شده در راستای
تحقق

ارتقای سطح علمی فرهنگی زندانیان با هدف پیشگیری از
جرم و بازگشت به شرایط ارتکاب به جرم پس از آزادی در
سطح جامعه از طریق فراهم نمودن امکان تحصیل رایگان
در دوره های آموزشی مقطع دار در مراکز بعثت

دانشجو  653نفر
فارغ التحصیل  280نفر

تحول کیفی دانش شاغلین از طریق برگزاری دوره های
آموزشی در محیطی کامال دانشگاهی به صورت تخصصی و
منطبق با استاندارد های آموزشی

دانشجوی شاغل  6980معادل
 35/70درصد
فارغ التحصیل شاغل  11,828نفر
معادل  48/82درصد

ارائه آموزش های مردمی به آحاد افراد جامعه با رویکرد
افزایش آگاهی از قوانین و حقوق قضایی و نتیجت ًا توسعه
کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی

دانشجوی سهمیه آزاد  12,922نفر
معادل  64/93درصد
فارغ التحصیل سهمیه آزاد 12,399
نفر معادل 51/18درصد

ساماندهی مدرسان و بهره گیری از توان علمی و تجربی
قضات دارای تحصیالت تکمیلی در امر تدریس با هدف
تقریب حوزه نظر ی و عملی و فراهم کردن بستر رشد و به
روز شدن اطالعات ایشان

هم اکنون 62درصد از مدرسان
مراکز تابعه از قضات مجرب یا شاغلین
دستگاه قضا می باشند.
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ـ در این موسسه ،ظرفیت عینیت بخشیدن به تکلیف تخصصی جریان دادرسی در موارد زیر
وجود دارد:
الف .قضات :تدوین دوره های آموزشی و تخصصی با موضوعات جرایم پولی و بانکی ،خانواده،
امور پزشکی ،جرایم سایبری ،امور بین الملل و مراجع شبه قضایی.
ب .وکال :تدوین دوره های آموزشی تخصصی با موضوعات امور جنایی ،امور تجاری ،امور
خانواده ،امور حقوقی.
ج .ضابطین :تدوین دوره های آموزشی تخصصی با موضوعات پلیس اطفال و نوجوانان ،پلیس
زنان ،پلیس سایبری ،پلیس پولشویی ،پلیس جرایم اقتصاد...
 .7پژوهشگاه قوه قضاییه
ـ مصوبات شورای پژوهشی ( 148مورد)؛
ـ تعداد گزارش ها ،کتب و مجالت :گزارش هاي پژوهشی ( 18مورد) ،نشست علمی ( 12مورد)،
مطالعات تطبیقی ( 9مورد) ،کتب ( 88جلد) ،مجالت (11عنو.ان)؛
ـ تعداد مقاالت دریافت شده  474مورد است که از این تعداد  100مورد داوری و  13مورد پذیرفته
شده است و بقیه در جریان بررسی است؛
ـ تعداد پایان نامه های پودمانی رسيده از سوي قضات  63مورد است که  40مورد مصوب18 ،
مورد دفاع و بقیه در جریان بررسی است؛
ـ تفاهم نامه های پژوهشی منعقدشده با دانشگاه ها ،سازمان ها و نهادهای دولتی ( 12مورد).
 .8روزنامه رسمی کشور
وفق اصل  69قانون اساسی و ماده  3قانون مدنی ،مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای
اسالمی و کلیه قوانین و مقررات عمومی که منشأ حق و تکلیف آحاد جامعه گردد ،باید در روزنامه
رسمی کشور درج و منتشر شود.
ـ چاپ و انتشار قوانین ،مصوبات و مذاکرات علنی مجلس شورای اسالمی ( 35,000مورد
روزنامه ویژه مشروح مذاکرات مجلس و همچنین  625,000نسخه ویژه قوانین و مقررات)؛
ـ چاپ و انتشار  625,000نسخه ویژه قوانین و مقررات مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،آیین نامهها و مصوبات هیات دولت؛
ـ چاپ و انتشار  168مورد آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری.
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 .1وزارت دادگستری
ـ اداره امور کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی برنامه ششم و احکام دائمی برنامه و تدوین احکام
مورد نیاز بخش حقوقی و قضایي براي درج در برنامه های مذكور؛
ـ اظهار نظر در مورد لوایح و طرح های قانونی و استعالمات حقوقی 535:فقره؛
ـ پیگیری امور هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به صورت کتبی2385 :
مورد؛
ـ شرکت در جلسات دادگاه های بدوی و تجدید نظر سراسر کشور به منظور دفاع از حقوق
بیتالمال (دیه) 1318:مورد؛
ـ آرای صادرشده توسط هیأت داوری موضوع ماده  20تا  23قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
و اجتماعی و فرهنگی تنفیذ شده در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی
اصل  44قانون اساسی 17:رأی؛
ـ تهیه و تدوین آئین نامه های محول به وزارت دادگستری 10:مورد؛
ـ شرکت در نشست های تخصصی دولت ،مجلس شورای اسالمی ،قوه قضايیه و سایر ارگانهای
ذیربط و همچنین مجامع عمومی شرکت های دولتی ،شوراها ،ستادها و سایر تشکل ها ( 1673مورد)؛
ـ بررسي و اظهارنظر درباره لوایح اولویت دار مربوط به قوه قضاییه و وزارت دادگستری 7:مورد؛
ـ پاسخ به سؤاالت و تذكرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 57 :مورد؛
ـ پرداخت دیه از بیت المال بابت  688پرونده به مبلغ حدود  427میلیارد ریال؛
ـ کمک بالعوض به  340نفر بزه دیده به مبلغ حدود  22میلیارد ریال؛
ـ اقدامات برای دفاع از حقوق بیت المال شامل :اعمال ماده  477قانون آیین دادرسی کیفری (43
مورد) و دفاع از حقوق بیت المال به صورت حضور در محاکم ( 1408مورد)؛
ـ برگزاری دوره های آموزشی حقوق بشر و حقوق شهروندی به میزان  16205نفر ساعت؛
ـ برگزاری  10همایش ملی و نشست تخصصی با موضوعات مختلف حقوق شهروندی؛
ـ افتتاح  63باب کلینیک حقوق شهروندی در سراسر کشور؛
ـ انعقاد  30فقره تفاهم نامه همکاری با بخش های دولتی و غیردولتی با هدف انجام فعالیتهای
حقوق بشر و حقوق شهروندی؛
ـ انتشار  6جلد کتاب و ده ها مقاله با هدف ترویج و آموزش حقوق شهروندی؛
ـ راه اندازی دفاتر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در  15استان کشور در سال 95؛
ـ اجرایی کردن سند ملی «برنامه جامع عمل مشترک حقوق کودک» در سراسر کشور؛
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ـ تعداد زندانیان اتباع خارجی منتقل شده به کشور متبوع در سال  413 :1395نفر؛
ـ تعداد زندانیان اتباع ایرانی منتقل شده به داخل کشور در سال  162 :1395نفر؛
ـ انعقاد  16فقره موافقتنامه شامل موافقتنامه های انتقال محکومان ،معاضدت قضایی و استرداد
مجرمان با کشورهای مختلف شده است؛
ـ ابالغ دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروه ملی تکمیل چک لیست خودارزیابی فصول دوم و
پنجم قانون کنوانسیون مبارزه با فساد توسط وزیر محترم دادگستری؛
ـ اصالح و بازنگری در قانون نظام سالمت اداری؛
ـ تهیه پاسخ چکلیستهای ادواری فصول دوم و پنجم کنوانسیون با همکاری دستگاه های
اجرایی ،قضایی ،غیردولتی ،خصوصی و مدنی؛
ـ حضور در هفتمین اجالس گروه بررسی کنوانسیون مبارزه با فساد  IRG؛
ـ تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد؛
ـ برگزاری نشست تخصصی همکاریهای منطقهای در امور کیفری با تمرکز بر فساد ،اعاده و
بازگشت اموال؛
ـ تدوین دستورالعمل پیشنهادی استراتژی ملی ضد فساد و ارسال به ستاد مبارزه با مفاسد؛
ـ پیشنهاد اصالح در قانون احزاب و قانون انتخابات در حوزه تأمین مالی احزاب و نامزدهای
انتخاباتی به وزیر محترم کشور؛
 .2سازمان تعزیرات حکومتی
ـ اصالح و ارتقای سامانه  135برای دریافت گزارش تخلفات صنفي ،بهداشت و قاچاق كاال و ارز از
سوي شهروندان و راه اندازي آزمايشي و مقدماتي آن در استان تهران .با تکمیل نهایی اين سامانه
گام بزرگي در مسیر كنترل و رسيدگي سريع و بي واسطه به تخلفات برداشته خواهد شد؛
ـ اصالح و ارتقای سامانه پيامكي  30009651به منظور دریافت گزارش ها و شكايات مردمي؛
ـ اخذ مجوز از مبادی قانونی برای تجهیز خودروهای متحدالشکل گشت سازمان در تهران به
آرم ،چراغ گردان و آژیر؛
ـ افزايش حضور ميداني و عملياتي مأموران سازمان تعزيرات حكومتي و تشديد طرحهاي نظارتي
در قالب گشتهاي مشترك به منظور پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي و نيز تسريع در رسيدگي؛
ـ اجراي طرح ملي مقابله با عرضه كاالي قاچاق لوازم خانگي و لوازم آرايشي وبهداشتي قاچاق
به عنوان الويت هاي سه ماهه سوم سال  95سازمان تعزيرات حكومتي؛
ـ مطالعات حقوقی و جرم شناختی :تخلف قاچاق کاال و ارز ،تخلفات صنفی ،تخلفات اقتصادی و
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پیشگیری از آنها و آسیب شناسی حقوقی و قضایی سازمان تعزیرات حکومتی؛
ـ برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای روسای شعب و کارکنان حقوقی 39 :دوره آیین
دادرسی کیفری 27 ،دوره سامانه دادرسی 32 ،دوره حقوق کیفری عمومی 11 ،دوره آیین دادرسی
کیفری ( )2و بیش از  66هزار نفر ساعت آموزش سایر دوره های آموزشی؛
ـ مشخص کردن ایرادات و خألهای قانونی مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
عملكرد سازمان در عرصه مبارزه با قاچاق كاال وارز
رديف

سال

موجودي

وارده

مختومه

مانده

ميزان محكوميت

1

1394

4723

38124

36977

5870

6/159/531/200/572

2

1395

6979

53534

53891

6622

1/415/030/714/304

آمار عملكرد شعب بدوي و تخصصي سازمان در سال94ـ 95
سال

سال 94
سال 95

تخلف

وارده

مختومه

محكوميت شعبه

كاال و خدمات

422682

45822

9324346515550

بهداشت ،دارو و درمان

45070

46938

166846289052

قاچاق كاال و ارز

38955

36810

8858636968762

جمع

546707

559570

18349829773364

كاال و خدمات

418213

452872

9085918359943

بهداشت ،دارو و درمان

45586

48066

596526366256

قاچاق كاال و ارز

53534

53891

16415030714304

جمع

517333

554829

26097475440503
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 .3ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
این ستاد ،به منظور جمعآوری و هدایت کمکهای مردمی به زندانیان نیازمند تأسیس و از سوی
خیرین و نیکوکاران اداره میشود.
ً
ـ در سال  95تعداد  1340نفر بدهکار دیه و  7803نفر محکوم مالی (جمعا  9143نفر) آزاد
شدند؛ کل مبلغ پرداخت شده بابت بدهیهای جمع محکومین فوق ،معادل  700میلیارد تومان بوده
که از محل گذشت شکات ،نقدینگی محکومان ،اعطای تسهیالت بانکی ،پرداخت شرکتهای بیمه،
کمکهای مردمی و بودجههای معسرین تأدیه شده توسط وزارت دادگستری تأمین و پرداخت شده
است؛
 .4ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ـ میزان قاچاق برآوردی از  15.5میلیارد دالر در سال  94به  12.6میلیارد دالر در سال  95کاهش
یافته است؛
ـ حجم کاالی قاچاق نسبت به سال  ،94حدود  19درصد کاهش یافته است که سهم پیشگیری
از حجم قاچاق ورودی  19درصد و حجم قاچاق خروجی  50درصد را تشکیل می دهد؛
ـ عملکرد کشفیات و اعترافات متهمین قاچاق در سال  94از  5000میلیارد تومان به 14600
میلیارد تومان افزایش یافته است؛
ـ کل محکومیت های ریالی سال  ،95اعم از پرونده های قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی ،بالغ
بر  9736میلیارد ریال ،میزان جریمه صادرشده توسط سازمان تعزیرات حکومتی مبلغ  6138میلیارد
ریال و میزان جرائم وصولی مبلغ  1672میلیارد ریال (حدود  27درصد) است.
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