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سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری با خبرنگاران اعالم کرد

بازگشت  70هزار میلیارد تومان
از اموال محکومان دانه درشت به بیت المال

دستگاه قضایی هم با مفســدان اقتصادی قاطعانه برخورد
میکند و هم هزاران میلیارد تومــان از ر ّد مال و جزای نقدی
گروه
قضایی
محکومان دانهدرشت را وصول و به بیتالمال بازگردانده است.
در تازهترین اقدام ،سخنگوی عدلیه اعالم کرد بیش از 70هزار
میلیارد از ر ّد مال دانهدرشتها و ابربدهکاران بانکی را طبق آمار دادسرای تهران
وصول کرده است.

در پرونده بانک تجارت استان کرمان  7نفر از محکومان جمعا به
 135سال حبس محکوم شدهاند

در خصوص قصور و کوتاهی مســئوالن ســازمان اموال تملیکی هنوز
پروندهای تشکیل نشده است
خداییان در خصوص ابنکه تضییع کاال در سازمان اموال تملیکی پروندهای تشکیل شده است یا
خیر ،گفت :در خصوص اموال انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین
اموال و کاالهای دپو شده در گمرکات اخیرا رییس قوهقضاییه دستور اکیدی جهت ساماندهی
به این کاالها صادر کردهاند .سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد :در خصوص قصور و کوتاهی
توسط مسئوالن مربوطه پروندهای تشکیل نشده و این موضوع به نتیجه بازرسیها بستگی
دارد که ممکن است چنین پروندهای در صورت احراز تشکیل شود.
جزییات صدور حکم قصاص برای یک متهم به قتل در کرمانشاه
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص جزییات رایی که اخیراً از سوی دادگستری کرمانشاه مبنی
بر محکومیت یک محیط بان به قصاص صادر شــده در خصوص جزییات این حکم و علت
صدور این حکم توضیح دهید ،گفت :در مورد این پرونده خاص از رییس کل دادگستری استان
سوال کردیم و ایشان گزارشی که دادند به این شکل است که اگر این حکم به محکومیت محیط
بان صادر شده ،به این دلیل بوده که رعایت آن مقررات صورت نگرفته است.
خداییان عنوان کرد :بر این اساس ،قتل در محیطی صورت گرفته که منطقه حفاظت شده نبوده
و حســب اظهارات ایشان در منطقه مسکونی این کار صورت گرفته است و آن اشخاصی که
به طرف آن ها تیراندازی شده مسلح نبودند و سالحی در اختیار آن ها نبوده است .سخنگوی
قوهقضاییه اظهار کــرد :همچنین جان ماموران در خطر نبوده و حمله ای نســبت به آن ها
صورت نگرفته است .بر این اساس ،دادگاه حکم به محکومیت این محیط بان صادر کرده و
طبیعتا مراحل تجدید نظر هنوز باقیســت و چنانچه اعتراضی داشته باشند در مراجع مربوطه
رسیدگی خواهد شد.
شبنم نعمتزاده و حسین فریدون مشــمول گذراندن مجازات با شیوه
نظارت الکترونیک نمیشوند
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص اینکه آیا امکان استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان از
جمله شبنم نعمت زاده و حسین فریدون وجود دارد یا خبر ،گفت :اینگونه نیست که همه جرایم
و مجازاتها مشمول این حکم باشد ،اما افرادی که نامبرده شد نوع جرم آنها به شکلی است
که مشمول نظارت الکترونیکی نیســتند .البته در قانون کاهش مجازات تعزیری اجازه داده
شده کسانی که به حبسهای درجه دو ،سه و چهار محکوم میشوند که این عده قبال مشمول
نظارت الکترونیکی نبودند ،مقرر شد بعد از سپری کردن یک چهارم از مجازات حبس خود در
صورت داشتن شرایط الزم ،تقاضای استفاده از این نهاد ارفاقی را داشته باشند.
خداییان بیان کرد :این افراد هم اکنون مشــمول حکم این ماده نیستند و از پابند الکترونیکی
استفاده نمیکنند حال اگر مشمول قانون کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند و شرایط الزم را
داشته باشند در آینده ممکن است بتوانند از این سیستم و نهاد ارفاقی استفاده کنند.

قضـایی

لزوم استفاده از ظرفیتهای باالی
دیوان عالی کشور در جهت امور پژوهشی

رییسدیوانعالیکشوربارییسپژوهشگاهقوهقضاییهدیداروگفتوگوکرد.
حجتاالسالموالمســلمین ســیداحمد مرتضویمقدم در دیدار با رییس
پژوهشگاه قوهقضاییه بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای باالی دیوان عالی
کشور در امور پژوهشی و ارتقای نظام قضایی تاکید کرد.
رییس دیوان عالی کشور در ادامه با بیان اینکه آرا متعارض و رویههای قضایی
توسط پژوهشکده قوهقضاییه استخراج و به دیوان عالی کشور ارسال شود،
تصریحکرد:انتظارمیرودبرگزارینشستهایمشترکجهتنقدوبررسی
آرادیوانعالیکشوروتبیینزوایایآراصادرهازدیوان،بهمنظورآشناییبیشتر
قضاتبیشازپیشموردتوجهقرارگیرد.گفتنیاست:درایننشستمشترک
پیرامون آسیب شناسی آرا و راهکارهای کم کردن نقض آرا ،بررسی پژوهشی
در مورد لوایح قضایی مخصوص ًا قوانین مرتبط با بخش فرجام خواهی ،اعاده
دادرسی و ماده ،۴۷۷اظهار نظر پژوهشی در مورد آرا متعارض دادگاهها قبل از
طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بررسی پژوهشی اصالح ساختار
نظارت قضایی بر دادگاهها ،بحث و بررسی شد.

وصل  ۴۹هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق اجرای ثبت
سخنگوی قوهقضاییه اقدام دیگر دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانکها را اجرای ثبت
دانست و تصریح کرد :ظرف دو سال گذشته  ۴۹هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا
از طریق اجرای ثبت وصول کردیم االن هم سعی میکنیم نهایت همکاری را با دولت داشته
باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشــقدم است و ما هم همکاری الزم را
خواهیم داشت .وی ادامه داد :اگر چنانچه نتوانستند با راهکارهایی که در اختیار دارند نسبت به
وصول مطالبات اقدام کنند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیالت سوءاستفادههایی صورت گرفته،
دستگاه قضایی حتما همکاری الزم را با دولت خواهد داشت.

اعالم احکام پرونده بانک تجارت استان کرمان
خداییان در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاههای مفاسد اقتصادی اظهار کرد :آخرین
پروندهای که منتهی به صدور حکم شد ،پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان
است .در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت
مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه  ۲۲نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با
آنها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آنها منجر به صدور حکم شده است.
وی اظهار کرد :اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارت است از مشارکت و معاونت در اختالس،
کالهبرداری شبکه ای ،پولشویی ،جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از
راه نامشروع .خداییان تصریح کرد :در مورد متهم اصلی ،یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از
پرونده قبال منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب
جرایم متعدد به حدود  ۱۱۱ســال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که  ۲۵سال حبس
است ،اجرا خواهد شد .سخنگوی دســتگاه قضا عنوان کرد :در پروندهای که اخیرا منتهی به
صدور حکم شده ،متهم به حدود  ۷۴سال حبس محکوم شده که مجازات اشد  ۲۰سال حبس
است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد .وی ادامه داد :افرادی دیگری نیز در این
پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمســی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت
اتهامات متعدد به  ۷۴سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود  ۲۰سال حبس
است .خداییان بیان کرد :مجید زندی فرزند حسن مجموعا  ۳۴سال و شش ماه محرومیت پیدا
کرده که مجازات اشــد آن نیز  ۲۰سال حبس است .سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد :محمود
تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به  ۷۴سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰
سال اجرا خواهد شــد .خداییان تصریح کرد :عزت اهلل وزیری فرزند احمد به  ۲۲سال حبس
محکوم شده که در خصوص این فرد  ۱۵سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین زاده
فرزند محمود به حدود  ۳۲سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن  ۱۵سال حبس است.
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه هر یک از این  ۲۳نفر از پنج سال به باال به حبس محکوم
شدند ،گفت :به محض ارسال پرونده به اجرای احکام ،حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد
که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطالع مردم خواهد رسید.

HEMAYATONLINE.
IR

شماره 5180

روی خط خبر

ذبیحاهلل خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص وضعیت پروندههای بانکی
و اینکه قوهقضاییه چه مقدار از این بدهیها را به بانکها و بیتالمال برگردانده است ،گفت:
وصول مطالبات بانکهــا در درجه اول بر عهده بانکها و به خصوص وزارت امور اقتصادی
و دارایی است .خداییان بیان کرد :تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات
بانکها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی این افراد به دستگاه
قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کالنی از اینها وصول شده و برخی از اینها به طور کامل تسویه
کردند که در مقاطع مختلف همکاران ما این موضوع را به استحضار مردم شریف رساندهاند.

آخرین وضعیت پرونده بیژن قاسم زاده
خداییان در مورد پرونده بیژن قاسم زاده ،گفت :این فرد قبال محکوم شده بود ،یکی از جرایم
ارتکابی توسط وی جرم ارتشا بود که محکومیت پیدا کرد .وی ادامه داد :پرونده در دیوان عالی
کشور در این بخش یعنی در رابطه با ارتشا ،نقص تحقیقاتی گرفته شد و رای نقض گردید و به
دادگاه صادر کننده حکم عودت داده شد .هم اکنون دادگاه در حال تجمیع تحقیقات و استماع
اظهارات شهود و مواجهه حضوری آنهاست.
سخنگوی قوهقضاییه گفت :قسمت دیگر از حکم صادره ،نقض بال اجرا شده بود .بر این اساس
دیوان عالی کشور این قســمت را نقض کرده ،زیرا آن بخش نقض بال اجرا شده .حکمی که
صادر میشود باید بدون رعایت قاعده تعدد جرم باشد و مجازات تعیین شده متناسب با جرم
ارتکابی باشد که طبیعتا بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم اگر چنانچه به پرونده اعتراض یا
اعاده دادرسی صورت گیرد ،مجدد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد در غیر این صورت
حکم اجرا میشود.
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اعمال نظارت الکترونیکی در قبال بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰محکوم در سال
جاری
وی با اشاره به آمار اخذ شده از سازمان زندانها ،افزود :در سال جاری بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰نفر
از این نهاد ارفاقی استفاده کردند .همچنین دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کردند که
حدود  ۱۴۲۴نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند .طبیعتا این یک اقدام مثبت است تا در
جرائمی که خیلی مهم نیستند به جای حبس بتوانیم از این نهاد استفاده کنیم.
ساماندهی موضوع ممنوعالخروجیها
خداییــان در خصــوص آخریــن اقدامات صــورت گرفته جهــت ســاماندهی موضوع
ممنوعالخروجیها گفت :ممنوع الخروجیها به چند دسته تقسیم میشوند؛ یک عده با قرار
نظارت قضایی ممنوع الخروج هستند و به موجب قانون حداکثر زمان این ممنوع الخروجی
 ۶ماه میباشد و به شخص ممنوع الخروج شده نیز موضوع ابالغ میشود و فرد حق اعتراض
دارد و این شش ماه نیز قابل تمدید است .برخی از ممنوع الخروجیها نیز با حکم محکومیت
دادگاه و از باب مجازات تکمیلی ممنوع الخروج میشوند که این نوع نیز مراحل قانونی خود
اعــم از ابالغ و  ...را دارد .تعدادی از افرادی هم که ممنوع الخروج میشــوند به موجب ماده
 ۱۶قانون گذرنامه اســت که بعض ًا در مورد این افراد پروندهای تشکیل نمیشود ،اما با دستور
ریاست قوهقضاییه بخشنامهای توسط معاون اول دستگاه قضا صادر شده است که به موجب
این بخشنامه هر نوع ممنوع الخروجی باید تحت نظارت مقامات قضایی و منطبق با مقررات
صورت گیرد و شخص ممنوع الخروج شده نیز در جریان امر قرار گیرد.
وی ادامه داد :برخی ممنوع الخروجیها توسط واحدهای اجرای ثبت صورت میگیرد بدین معنا
که فرد طلبکار تقاضای ممنوع الخروجی فرد بدهکار را میکند؛ در این مورد نیز افراد با مراجعه
به سامانه «ثبت من» میتوانند از ممنوع الخروجی یا عدم ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
سخنگوی قوهقضاییه بیان کرد :امیدواریم در نتیجه بخشــنامه صادره از سوی معاون اول
قوهقضاییه مقوله ممنوع الخروجیها ســامان پیدا کند و دســتگاههایی نظیر سازمان امور
مالیاتی و بانکها نیز که راس ًا اقدام به ممنوع الخروجی افراد میکنند با نظارت دولت و مراجع
نظارتی مساعدت کنند که بخشنامه ناظر بر ممنوع الخروجیها به طور کامل اجرایی شود و
اشخاص ممنوع الخروج شــده در جریان موضوع ممنوع الخروجی خود قرار گیرند و فرصت
اعتراض نیز داشته باشــند و قبل از این که قصد خروج از کشور کنند به موضوع پرونده آنها
رسیدگی شده باشد.
وصول بیش از  ۷۰هزار میلیارد تومان از ردمال محکومان دانه درشــت
اقتصادی
خداییان در خصوص میزان وصول احکام ناظر بــر ردمال محکومان پروندههای اقتصادی
گفت :معمو ًال کســانی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار میگیرند و اموالی را به
صورت نامشروع کســب میکنند با حکم رد مال مواجه میشوند .در سالهای اخیر متهمان
دانه درشتی داشته ایم که محکومیتهای سنگینی به جزای نقدی و ردمال دریافت کردهاند؛
آماری که اخیراً صرف ًا از دادســرای عمومی وانقالب تهران گرفته ایم حاکی از آن اســت که
چیزی حدود بیش از  ۷۰هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول
شده و به بیت المال بازگشته است.
وی ادامه داد :برخی از محکومان مفاســد اقتصادی ردمال خود را تسویه کردهاند؛ به عنوان
مثال محمدهادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین
دو فقره پالک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر میرســد با احتساب قیمت پالکهای ثبتی
معرفی شده ،ردمال فرد مورد اشــاره به اتمام میرسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳
میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی ردمال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای
اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاســد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان
نیز یا خود محکومان در حال ردمال میباشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آنها برای
اجرای احکام ردمال اقداماتی در دست اجرا است.

حکم پرونده کرسنت صادر ولی اجرا نشده است و بخشی از پرونده
که مفتوح مانده است در دادگاه مطرح رسیدگی است

دادگاه در حال رسیدگی به بخش دیگری از پرونده کرسنت است
سخنگوی دســتگاه قضا درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت :در
جریان انعقاد قرارداد کرسنت سوء استفادههایی صورت گرفته است و همچنین محتوای قرارداد
نیز به نفع کشور ما نبوده است .وی افزود :در سال  ۸۶پروندهای در مورد اعضای هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی
و انقالب تهران تشکیل میشود .بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده
آنها به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود  ۷الی  ۸نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر
نیز هر کدام به  ۳سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد ،ولی هنوز اجرا
نشده است .وی ادامه داد :بخش دیگری از پرونده که در همان زمان در دادسرا مفتوح مانده
بود در ابتدای امسال در مورد وزیر وقت و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دادسرا با
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و هم اکنون در دادگاه مطرح رسیدگی است که امیدواریم
دادگاه هر چه ســریعتر به این پرونده رسیدگی کند و با افرادی که در این پرونده سوء استفاده
کردند و خساراتی را برای کشور به بار آوردند برخورد قاطعی صورت گیرد.
پرونده فایل صوتی وزیر امور خارجه پیشین در حال تکمیل در دادسرا است
خداییان درخصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه پیشین
و اینکه رســیدگی به این پرونده به مرحله اتمام رسیده است یا خیر ،گفت :در این خصوص با
گزارشاتی که از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه به دادسرای عمومی و انقالب تهران
واصل شده ،پروندهای تشکیل شده و تحقیقات خوبی هم صورت گرفته است .وی ادامه داد :از
تعداد زیادی از افراد به عنوان مطلع تحقیق به عمل آمده است و پرونده در جریان تکمیل شدن در
دادسرا است؛ اما هنوز پرونده در دادسرا مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
گزارشی درخصوص حمله سایبری به سامانه سوخت به دادسرا واصل
شده است
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص اینکه در زمینه حمله سایبری به سامانه سوخت پروندهای در

قوهقضاییه تشکیل شده است یا خیر و آیا اشخاصی در این راستا بازداشت شده اند یا خیر ،گفت:
گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است و در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی
مرتکبین و مسببین هستند؛ اما هنوز کسی بازداشت نشده و در دست تکمیل تحقیقات است.
قصور تعدادی از تعاونیهای مسکن
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص ورود دستگاه قضا به موضوع قصور تعدادی از تعاونیهای
مسکن در زمینه تحویل زمین یا خانه ،گفت :در درجه اول خواهشی که از دستگاههای اجرایی
داریم این اســت که اجازه ندهند تعاونی مســکن ادارات اقدام به خرید و فروش آن بخش از
اراضی کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند.
وی بیان کرد :از طرف دیگر از کارگران و کارکنانی که عضو این تعاونیها هستند خواهشمندیم
که دقت داشته باشند و اگر چنانچه زمینی خریداری میشود یا قطعهای به آنها اختصاص داده
میشود حتما توجه داشته باشند و سوابق را ببینند که آیا این ملک یا قطعه زمینی که به آنها
فروخته میشود دارای کاربری مسکونی هست یا خیر که بعدا گرفتار نشوند.
سخنگوی قوهقضاییه گفت :قطعا دســتگاه قضایی با اعضای هیات مدیره و کسانی که در
خرید اراضی فاقد کاربری مســکونی نقشی داشته باشند برخورد قاطع به عمل خواهد آورد و
تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است .امیدوارم که ما شاهد بی قانونی در این بخش
نباشیم و مواجه نشویم با افرادی که مبالغ کالنی از آنها گرفته شده تا زمین یا مسکن به آنها
داده شود ،اما بعد با اقدامات خالف قانون اعضای هیات مدیره مواجه شده و متضرر میشوند.
خداییان افزود :مطمئن هســتم که دولت هم در این خصوص عنایت الزم را خواهد داشت و
امیدوارم با اقدام مشترک ما و دولت از این به بعد شاهد چنین وقایعی نباشیم.
محکومیت سه نفر به حبسهای طویلالمدت در پرونده نگین غرب
خداییان در مــورد پرونده نگین غرب گفت :پرونده مربوط به نگین غرب یک پرونده قدیمی
اســت که انصافا اقدامات مثبتی در روند رسیدگی به این پرونده و مدیریت آن صورت گرفته
اســت .این پرونده حدود  ۱۵هزار و  ۱۸۶نفر مالباخته داشته و متهمان به تعداد دو هزار و ۸۱۱
واحد آپارتمانی را در دست احداث داشته و یا به اتمام رسانده بودند.
وی اظهار کرد :این پرونده توسط مرجع قضایی مدیریت شد؛ چون هدف این بود که مردم به
پول خود برسند و حتی االمکان از خسارت بیشتر به مردم و مالباختگان جلوگیری به عمل آمد.
در روند انجام امور ،حدود هزار و  ۷۶۶واحد تکمیل شده و در اختیار مردم گذاشته شده است.
خداییان گفت :امیدواریم مابقی واحدها تا پایان ســال در اختیار مالباختگان قرار گیرد .از این
تعداد مالباخته ،بیش از  ۱۰هزار و  ۵۰۰نفر به صورت نقدی جبران خسارت شدند و مبلغی که
پرداخت کردند ،به آنها مسترد شده است.
سخنگوی قوهقضاییه اذعان کرد :حدود  ۳۶۷نفر از گرفتن آن وجهی که به آنها اختصاص
داده شــده خودداری کردند که آن وجه به حساب ســپرده دادگستری واریز شده تا هر زمان
که تمایل داشته باشــند ،میتوانند آن را وصول کنند .وی ادامه داد :مابقی افرادی که وجهی
پرداخت کردند ،اما مسترد نشده است ،امیدواریم تا پایان سال توسط همکاران قضایی که این
پرونده را مدیریت میکنند ،وجوه مربوطه به آنها مسترد شود.
خداییان خاطرنشــان کرد :افرادی که مرتکب این جرم و سوءاستفاده شدند ،سه نفر از آنها
محکومیت پیدا کردند که یک نفر به  ۲۰ســال حبس قطعی محکوم شــده و هم اکنون در
زندان اســت و یک نفر به  ۲۰سال حبس قطعی و مصادره اموال محکوم شده و نفر دیگر نیز
به  ۱۲سال حبس محکوم شده است که این دو فعال با وثیقه آزاد هستند و به جبران خسارت
مالباختگان کمک میکنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت :اقدامات خوبی توســط همکاران ما صورت گرفته است؛ چرا
که همکاران میتوانستند بالفاصله نسبت به صدور کیفرخواست و محکومیت اقدام کنند و
پرونده را به اجرای احکام ارجاع دهند ،اما این پرونده مدیریت شــده و خوشبختانه تا حدودی
توانسته اند جبران خسارت کنند و از افزایش وقوع خسارت پیشگیری کنند.
نقض آرای پروندههای دادگاه ویژه در دیوان عالی به معنای ایراد داشتن
استجازه نیست
خداییــان در خصوص ادعای عــدم انطباق متن برخی از کیفرخواســتها و آرای صادره از
دادگاههای اســتجازه با قوانین موجود و نقض این آرا از ســوی دیوان عالی کشور از جمله
پروندههای بانک سرمایه گفت :در اصالحاتی که در سال گذشته در استجازه صورت گرفت،
مقرر شد آیین دادرسی کیفری در خصوص این پروندهها رعایت شود ،اما رسیدگی به پروندهها
ســرعت گیرد و اقدامی که در این خصوص صورت گرفت ،موجب شــد که رسیدگیهای
مربوط به پروندههای جرایم اقتصادی طوالنی نشــود که مردم شریف شاهد روند رسیدگی
به پروندهها هستند.
سخنگوی قوهقضاییه عنوان کرد :اگر پروندهای در دادگاههای ویژه رسیدگی شده که برخی
از آنها در دیوان عالی کشور نقض میشــوند به این معنا نیست که ایرادی بر استجازه وارد
است؛ چرا که در همین دادگاه ها ،آیین دادرسی کیفری رعایت میشود و وکیل حضور دارد و
سایر مقررات تابع آیین دادرسی کیفری هستند.
خداییان تصریح کرد :اگر رایی نقض میشود مربوط به پروندههای خاص محاکم ویژه نیست
و در همه محاکم ممکن اســت در مرجع باالتر شاهد چنین موضوعی باشیم .معموال درصد
احکامی که توسط دیوان عالی کشور در خصوص دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
نقش میشود ،درصد بسیار پایینی است و تعداد آن زیاد نیست.

در پرونده نگین غرب بیش از  10هزار و  500نفر جبران خسارت
به صورت نقدی صورت گرفته اســت و  367نفر از گرفتن وجه
اختصاص داده شده خودداری کردهاند

قاضی در مورد پرونده اخیر بانک سرمایه در حال انشاء رای است
سخنگوی قوهقضاییه بیان کرد :در خصوص پرونده مربوط به بانک سرمایه ،چند پرونده در
ارتباط با این بانک تشکیل شد که در یک پرونده بیش از حدود  ۵۳نفر به اتهامات متعدد تا ۲۰
سال محکومیت پیدا کردند و حکم آنها قطعی شد و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی اذعان کرد :یــک پرونده دیگر که در ارتبــاط با همین بانک مطرح رســیدگی بود و با
کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد ،اخیرا محاکمه آن به اتمام
رســید و حدود  ۳۶جلسه محاکمه برگزار شد و  ۳۳نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در
مرحله انشاء رأی است.

برگزاری هشتمین جلسه دادگاه
پرونده ثبت سفارش خودرو

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۹۹متهم پرونده موسوم به ثبت
سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو روز گذشته به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شــد .به گزارش میزان ،قاضی صلواتی ضمن اعالم
رسمیت جلســه دادگاه از محمدی ،متهم ردیف چهارم خواست برای بیان
دفاعیات در جایگاه حاضر شود .متهم محمدی گفت :طی گزارش تخلفاتی
که به حراست سازمان توسعه و تجارت داشته ایم ۶،مورد تخلف دیگر ،غیر از
 34هزار خودرو ثبت سفارش شده که نهایتا متوقف شدهاند ،را نیز به حراست
سازمان توسعه و تجارت گزارش دادهایم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی گفت :شما مسئول ثبت سفارش
خودرو در سازمان توسعه تجارت بودهاید ،نقشی که در تخلفات انجام شده
داشتهاید چه بوده است؟ متهم محمدی مدعی شد :من به هیچ عنوان نقشی
در ثبت سفارشات خودرو در سامانه نداشتهام.

متهم محمدی از متقاضیان ثبت سفارش خودرو باجخواهی
داشته است
درادامهقاضیصلواتیازیزدانیفر،نمایندهدادستانخواستتوضیحاتخودرا
نسبتبهدفاعیاتمتهممحمدیبیانکند.نمایندهدادستاناظهارکرد:عموما
وجهاشتراکتمامیمتهمیناینپروندهایناستکهمتهمینخودرادرقامت
شاکی و اینکه خودشات جرم را کشف کردهاند نشان میدهند ،نمونهای از آن
متهم محمدی که مدعی است من برای شناسایی جرایم و تخلفات به دستور
مسئولحراستسازمان،مسئولیتثبتسفارشاتخودرورادرسازمانتوسعه
و تجارت پذیرفتهام .یزدانی فر ،در ادامه افزود :متهم محمدی از متقاضیان و
مراجعه کنندگان ثبت سفارش خودرو زورگیری و باج خواهی در قبال ثبت
سفارش داشته اســت ،در بررسیهای صورت گرفته از افراد به اتفاق به این
مورد که متهم محمدی عمدا ثبت سفارشات و کارت بازرگانی را بسته است تا
آنها در دفتر کار وی حضور پیدا کنند و به این طریق از متقاضیان باجخواهی
کند ،اشاره کرده اند .نماینده دادستان در ادامه گفت :متقاضیان و دالالن ثبت
سفارشخودرو،متهممحمدیومتهممساحفردرادرراسانجامامورتخلفات،
عنوان داشتهاند .یزدانی فر ،اظهار کرد :متهم محمدی مدعی است در تاریخ
 ۹۵/۱۰/۱۲در سازمانتوسعهوتجارتحضورنداشتهاستکهاینادعاخالف
واقع بوده،متهم محمدی از سال ۹۲در سازمان توسعه تجارت بوده است ،ثبت
سفارشات خودرو از تاریخ ۹۵/۱۰/۱۲نیز متوجه مسئولیت وی است.
متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد :من مانع از ثبت سفارشات
خودروخارجیغیرضابطهمندبودهام،دراینراستاکارغیرقانونیانجامندادهام،
تمامیمواردغیرقانونیرابهحراستسازمانتوسعهوتجارتگزارشکردهام،
ادعای افراد در خصوص اینکه از ثبت سفارشات قانونی خودرو ممانعت داشته
ام کذب بوده و ریالی از شخصی باجخواهی نکردهام.
در ادامه قاضی صلواتی وکیل متهم محمدی را برای ارایه دفاعیات به جایگاه
فراخواند .وکیل متهم محمدی گفت :با توجه به اینکه موکل بنده توضیحات
کاملی برای دفاعیات خود ارائه داشته است ،کدام اقدام موکل بنده اقدام به
اخاللگستردهدرنظاماقتصادیکشورتلقیشدهاست؟کیفرخواستموکلم
با عنوان اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور ،علم به موثر بودن در تقابل با
نظاممقدسجمهوریاسالمیایرانبرایفردیکه ۲۰سالخدمتگذارنظام
بودهاست،قابلقبولنیست.وکیلمتهممحمدیمدعیشد:کیفرخواستو
عناوین اتهامی را قبول نداریم ،تعریف آنچه که قانونگذار برای جرایم سازمان
یافته در قانون آورده است نسبت به کیفرخواست و عناوین اتهامی به موکلم
شدت بیشتری گرفته است .وی ادعا کرد :در خصوص اینکه گفته شده است
دستورهای ابالغی صوری بوده ،نمیتوانیم در دادرسی کیفری سندیت را کنار
گذاشته و بگوئیم نامههای ابالغ شده صوری بوده است.
صوری بودن نامههای ابالغی و اجرا نشدن تکلیف
قاضی صلواتی خطــاب به وکیل متهم محمدی گفت :بر اســاس این
نامههای ابالغی که به موجب آن ســامانه باید بســته میشد ،اگر واقعا
ســامانه بسته شــده چگونه میتوان ظرف  ۱۰روز  34هزار خودرو را در
سامانه ثبت ســفارش کرد ،این حاکی از صوری بودن نامههای ابالغی
و در عمل اجرا نشــدن تکلیف بوده است .متهم محمدی در پایان ضمن
رد تمامی اتهامات انتســابی گفت :تمام تالشم را برای احصا تخلفات و
گزارش آن به حراســت ســازمان کردهام ،هیچ وجهی از هیچ شخصی
نگرفتهام .قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهامات ،شیده مساح فرد متهم
ردیف پنجم را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند .متهم مساح فرد،
ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت :من اختیار و نقشی در جهت وقوع
جرم و تخلف نداشتهام ،در واقع برای احصا و کشف جرم توسط حراست
سازمان ،سرپرست گروه ثبت سفارش بودهام .متهم مساح فرد ،مشخصا
از پرداختن به اصل موضوع اتهامی طفره رفت و به حاشیه پرداخت .قاضی
صلواتی از متهم پرسید :شــما در عمل به عنوان معاون متهم محمدی
چه نقشــی در نامه ابالغی  ۴روزه ثبت سفارش خودرو داشته اید؟ متهم
مساح فرد مدعی شد:ت مامی اتهامات متوجه شرکت تامین کننده امنیت
سامانه ثبت سفارش خودرو است و من اجرا کننده آن نبودهام ،فقط جهت
اطالع ،نامهها به بنده ابالغ میشد .قاضی صلواتی از وکیل متهم مساح
فرد خواســت برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شود .حسینی وکیل
متهم مســاح فرد بیان کرد :تمامی تخلفات را شرکت راهبر انجام داده
است و موکل من تخلفات را احصا و برای آن راهکار ارائه کرده است ،از
دادگاه درخواست میشود آی پیهای اعالمی ،اطالعات را بررسی کند
که در شفاف سازی تخلفات صورت گرفته در پرونده میتواند موثر باشد،
متهم اصلی این پرونده عطار است که در دادگاه حضور ندارد .متهم مساح
فرد ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت :از دادگاه درخواست میشود
نسبت به شفاف سازی در خصوص اتهامات انتسابی تحقیقات بیشتری
را لحاظ کنند .قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلسه دادگاه گفت :ادامه
دفاعیات روز چهارشنبه استماع خواهد شد.

