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تصویب شد و در سال 94 اجرایی شد و بنا بود 5 
که اجرای  ساله اجرا شود. در آن قانون تصریح بود 
ح اســت؛ یعنی  ح از محل درآمــد هــای طــر ایــن طــر
تأمین  درآمد ها  محل  از  کند،  کمک  نباید  دولــت 
ح درآمد هایی داشته، ولی درآمد  می شود. این طر
ح نگذاشته اند! 42 درصد را به هالل  را در اختیار طر
احمر دادند، قسمتی را شهرداری برده و قسمتی را 
دولت برده و 25 درصد در اختیار سازمان ثبت قرار 
که این رویه غیرقانونی  داده شده است. در حالی 
این  تحقق  در  باید  بودجه  صددرصد  باید  و  است 

ح استفاده شود. طر
همکاری  عــدم  بـــاب،  ایــن  در  دیــگــر  نکته ی 
زمین های  ــار  آمـ کــه  اســت  ــار  آمـ دارای  نــهــادهــای 
کشور  ک  ــال ــان اســنــاد و امـ ــازم بــایــد بــه س خـــود را 
کــنــون بــه صـــورت مناسب  کــه تــا اعـــالم مــی کــردنــد 
چنین اقدامی نکرده اند. حدود 90 درصد زمین ها 
دولتی هستند ولی نهادهای دولتی در این زمینه 
و  میلیون   16 تقریبی  طور  به  نکرده اند.  همکاری 
که باید سازمان امور  نیم هکتار زمین زراعی داریم 
و  اسناد  اختیار سازمان  را در  این اطالعات  اراضی 
ک قرار دهد. حدود 132 میلیون هکتار مربوط  امال
باید در اختیار سازمان  که  به منابع طبیعی است 
کند.  تثبیت  را  این ها  بتواند  تا  گذاشته شود  ثبت 
و  نداشته اند  را  الزم  همکاری  دستگاه ها  از  برخی 

کندی شود. ح دچار  این باعث شده طر
وظیفه،  دارای  نهادهای  است  الزم  بنابراین 
ــا حــدنــگــاری  ت کنند  تــأمــیــن  را  ح  ایـــن طـــر بــودجــه 
ــروز جــرایــم  ــ ــود و از ب کــشــور مــعــیــن شـ زمــیــن هــای 
و  مراتع  بــاب  در  زمــیــن خــواری  حــوزه  در  احتمالی 

سواحل و... جلوگیری شود.

عملیاتی چابکسازی و کوچکسازی 9.ضرورت
ساختارقوهقضاییه

گسترش ساختار یک نهاد،  توسعه مأموریت و 
گرچه موجب افزایش قدرت و سطح نفوذ آن نهاد 
می گردد، اما در نهایت ممکن است موجب ضرر و 

تضعیف سازمان شود.
امــور  بــودن  شبه قضایی  توجیه  بــا  حاضر  در 
و  زنـــدان هـــا  ســـازمـــان  جمله  از  نــهــادهــا  از  بــرخــی 
اقدامات تأمینی، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه 
این  کشور،  ک  امال و  اسناد  ثبت  سازمان  و  رسمی 
که  می کنند  فعالیت  قضاییه  قــوه  ذیــل  نــهــادهــا 
انجام  در  قضایی  دستگاه  تــوان  کاهش  موجب 

مأموریت های خود شده است. انجام فعالیت های 
اجرایی در قوه قضاییه و عدم تمرکز بر امور، هم از 
توان عملیاتی قوه می کاهد و هم موجب ایجاد بار 
سنگین بودجه و نیروی انسانی برای قوه قضاییه 

است.
ساختار  باید  باال  اصالحات  بر  عالوه  بنابراین 
قوه قضاییه روان تر باشد تا بتواند به وظیفه اصلی 
اختیار  امـــور در  ــن  ای کــه  بــدیــن نحو  بــرســد.  ــود  خ
بودجه ی  مشکل  و  بگیرد  قــرار  دادگستری  وزارت 
قوه  و  شــود  حــل  حـــدودی  تــا  نهادها  ایــن  اداره ی 
تنها به عنوان نهاد ناظر باشد وظیفه نظارتی خود 
نهادهای  بهتر است  بنابراین  انجام بدهد؛  بهتر  را 
با  شــود  تفویض  دادگستری  وزارت  به  غیرقضایی 

نظارت قوه قضاییه.
در صورت پذیرفته شدن این نظر، ضرورت دارد 
تا این مورد هم در اصالح قانون اساسی مدنظر قرار 

بگیرد تا اشکال قانون اساسی طرح نشود.
اما تا زمان اصالح قانون اساسی، قوه قضاییه 
کــه ذیـــل قــانــون  مــی تــوانــد غــیــر از آن نــهــادهــایــی 
گذاشته شده را  اساسی مدیریت آن ها بر عهده او 
کمک  به صورت مناسب با روش های مدیریتی و با 
کند و چابک سازی  متخصصین علم مدیریت اداره 

را در حدود صالحیت های خود انجام دهد.
آقای  ریاست  دوره  در  اقدامات  این  از  برخی 
اســت:  توجه  قابل  کــه  اســت  شــده  انــجــام  رئیسی 
امــور  و  پیشگیری  مــعــاونــت  و  فرهنگی  مــعــاونــت 
پیشگیری،  معاونت  به  و  ادغــام  هم  با  اجتماعی 

اداره  شــدنــد.  تبدیل  اجتماعی  امـــور  و  فرهنگی 
و  بین الملل  امــور  معاونت  در  بین الملل  امــور  کل 
امور  مرکز  همچنین  شد.  ادغــام  بشر  حقوق  ستاد 
ادغام  قضاییه  قوه  حقوقی  معاونت  در  نمایندگان 
شد و مرکز سالمت قوه قضاییه در معاونت مالی و 
مرکز  همچنین  شد.  ادغام  قضاییه  قوه  پشتیبانی 
راهبردی  معاونت  با  قضاییه  قــوه  فــنــاوری  و  آمــار 
ادغام و به معاونت راهبردی و فناوری قوه قضاییه 
حقوق  حفظ  کل  اداره  همچنین  گردید.  تبدیل 
شهروندی در بازرسی ویژه قوه قضاییه ادغام شد.

از  قضاییه  قــوه  میشود  باعث  هــا  ادغـــام  ایــن 
جهت ستادی به صورت چابک و بهتر به وظایف 

کند. خود عمل 
در  تحول  یادداشت  اول  قسمت  در  بنابراین 
قوه قضاییه، به 9 راهکار و راهبرد تحول آفرین در 

که عبارت اند از: قوه قضاییه اشاره شد 
اطالعات  فناوری  از  کثری  حدا استفاده  لزوم  	●
ظرفیت  و  قضایی  دســتــگــاه  در  ارتــبــاطــات  و 

سامانه های الکترونیک
کــیــفــری حـــبـــس زدا و  ــزوم تــحــقــق ســیــاســت  ــ ل 	●

کیفری کاهش جمعیت 
صورت  به  حقوق عامه  احیای  به  توجه  لــزوم  	●
پیشینی و فعال نه به صورت پسینی و منفعل
لزوم مدیریت تصویر در قوه قضاییه بر اساس  	●

واقعیات
سایر  هماهنگی  بــا  جــرم  ــوع  وق از  پیشگیری  	●
از  پیشگیری  جامع  نقشه  اســاس  بــر  نهادها 

جرم
ــا و  ــمـــل هـ ــعـ ــورالـ ــتـ ــی اصـــــــدار دسـ ــت دهـ ــهـ جـ 	●
ابزارهای  عنوان  به  ابالغیه ها  و  بخش نامه ها 
اجرایی سازی اهداف رئیس قوه جهت تحقق 

کلی قضایی سیاست های 
لزوم همکاری قوه قضاییه در اصالح قوانین و  	●
رویه جرم زا )قوانین نظام پولی -بانکی و ثبتی 

و مالکیتی(
نقشه  تعیین  حدنگاری  ح  طــر پیشبرد  ــزوم  ل 	●

کشور )کاداستر( ک و زمین ها در  امال
ضرورت کوچک سازی و چابک سازی عملیاتی  	●

ساختار قوه قضاییه.

ح تحول قوه قضاییه به  در یادداشت دوم طر
پرداخته  قضاییه  قوه  تحول  در  مؤثر  عوامل  دیگر 

خواهد شد.

شبه قضایی  توجیه  بــا  حاضر  در     
از جمله  نــهــادهــا  از  بــرخــی  امـــور  بـــودن 
تأمینی،  اقــدامــات  و  زنــدان هــا  ســازمــان 
ــازمـــان پــزشــکــی قــانــونــی و روزنـــامـــه  سـ
رســمــی و ســازمــان ثبت اســنــاد و امــاک 
قضاییه  قــوه  ذیــل  نهادها  ایــن  کــشــور، 
کاهش توان  که موجب  فعالیت می کنند 
دستگاه قضایی در انجام مأموریت های 
فعالیت های  انــجــام  اســـت.  ــده  ش ــود  خ
اجرایی در قوه قضاییه و عدم تمرکز بر 
از توان عملیاتی قوه می کاهد  امور، هم 
بودجه  سنگین  بار  ایجاد  موجب  هم  و 
قضاییه  قـــوه  بـــرای  انــســانــی  ــروی  ــی ن  و 

است.  


