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محسنی اژهای در جمع خبرنگاران:

مرجع اصلی اثبات اتهام جاسوسی قوهقضاییه است
دری اصفهانی از نظر دادگاه جاسوس شناخته شده است

گــــروه
قضــایی

مع�اون اول قوهقضایی�ه با اش�اره ب�ه اینکه مرج�ع اصلی برای
ب�ودن اف�راد ،قوهقضاییه اس�ت در خصوص
تش�خیص مجرم
ِ
جاسوسی دری اصفهانی ،گفت :جاسوسی این فرد از نظر دادگاه
ثابت شده و حکم وی قطعی است.

حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در حاشیه دیدار با دادستان کل پاکستان
در جمع خبرنگاران درخصوص حکم  ۸تروریست داعشی ،اظهارکرد :حکم دادگاه بدوی این
افراد صادر شده است ،اما هنوز حکم قطعی نشده است چراکه ممکن است آنها اعتراض کنند.
وی همچنین در رابطه با دادگاه متهمان خیابان پاس��داران ،افزود :این پرونده رسیدگی خواهد
شد اما هنوز تعیین وقت نشده است.
دری اصفهانی از سوی یکی از نمایندگان
محس��نی اژهای درباره مطالبی که اخیراً درباره جرم ّ
و وزیر اطالعات مطرح شد ،گفت :بنده نقلقولها را درست نمیدانم؛ اگر منظور این است که
موضوع جاسوس��ی مربوط به این فرد نیست ،حتما غلط است و اگر منظور این است که فردی
که اتهام جاسوس��ی به او وارد اس��ت ،وزارت اطالعات باید بگوید او جاسوس است یا نیست،
این هم غلط است.
وی ادامه داد :وزارت اطالعات میتواند بگوید بر اس��اس اس��ناد و مدارک ما ،فالنی متهم به
جاسوسی است یا نیست؛ اما نمیتواند بگوید که از نظر ما این فرد جاسوس است؛ چون زمانی
میتوان به فرد گفت جاسوس که این اتهام و جرم ثابت شده باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد :این فرد را دادگاه محکوم و دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرده
است و با حضور وکیل هم به پرونده رسیدگی شده است ،بنابراین ،این فرد از نظر دادگاه جرمش
بودن افراد ،قوهقضاییه
ثابت ش��ده و حکم قطعی اس��ت و مرجع اصلی برای تشخیص مجرم ِ
است .محس��نی اژهای بیان کرد :احکامی که در خصوص این اتهام صادر میشود بین  ۵تا ۱۰
سال است .قاضی میتواند بر اساس تشخیص خود و نوع و شرایطی که فرد مرتکب جرم شده
است و اظهارات او ،حکم حداقل یا حد وسط یا حداکثر را بدهد.
وی گفت :این فرد تقاضای اعاده دادرس��ی کرده است .البته اکنون حکم قطعی است و از نظر
دادگاه به عنوان جاس��وس شناخته شده است و اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود ،باید ببینیم چه
مراحلی را طی میکند.
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا درخواست اعاده دادرسی مرتضوی
نیز تأیید شده است ،گفت :هر کسی که درخواست اعاده دادرسی کند ،ثبت میشود اما ثبت شدن
درخواست به معنای این نیست که پذیرفته شده است و باید بررسی شود.
محسنی اژهای ادامه داد :اعاده دادرسی و موارد پذیرفتن آن در قانون احصا شده است و اگر این
مصرح در قانون بود ،اعاده دادرسی پذیرفته میشود .این فرد هم
درخواست براساس بندهای ّ
اعاده دادرسی را درخواس��ت کرده است اما اینکه به کجا میرسد ،باید ببینیم نظر دیوان عالی
کشور چیست .وی در پاسخ به پرسشی درباره مطالب مطرح شده از سوی دادستان کل کشور
در خصوص استعفای شهردار سابق و اینکه برخی افراد بیان این مطالب را دخالت در امور شوراها
دانستهاند ،آیا از باب حقوق عامه این کار دخالت در امور شهری محسوب میشود ،تصریح کرد:
بخشی از مطالب در این مورد درست منعکس نشده است .بنده نقل به مضمون عرض میکنم،
آقای منتظری گفتند ش��هردار خودش اعالم کرده که نمیتوانم؛ اگر این استعفا پذیرفته نشود
و ش��هردار بعدی نیز منصوب نشود و مشکالت شهر زمین بماند و مسائلی به بار آید ،آیا مدعی
العموم نمیتواند وارد شود؟ اگر به این جهت باشد ،دخالت نیست و بیان واقعیت است .در اینجا
بیان شده اگر شهردار تعیین نشد و شهر با مشکل رو به رو شد ،دادستان به عنوان مدعی العموم
وارد می شود که در این صورت این کار دخالت نیست.
محسنی اژهای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده اخاللگران ارزی به کجا رسید و چرا با
وجود دستگیری این افراد بازار ارز همچنان متالطم است ،اظهارکرد :این مسئله با بگیر و ببند و

قضـایی

لزوم تبلیغات منفی علیه استعمال قلیان
و مصرف افراطی موادخوراکی

اعالم آمادگی قوهقضاییه در جهت مقابله با تروریستها
معاون اول قوهقضاییه ،گفت :همانطور که قبال از سوی مقامات کشورمان مطرح شد ،ما آمادگی کامل برای برخورد با تروریستها و همه کسانی که به نحوی امنیت را تهدید میکنند،
داریم و نقش قوهقضاییه در این زمینه مهم است.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در دیدار با اشتر اوصف علی ،دادستان کل پاکستان اظهارکرد :در شرایط کنونی که نظام سلطه به دنبال دشمنی با کشورهای
اسالمی است ،این تعامالت ضروری است .تعامالت در سطوح مختلف بین ایران و پاکستان وجود دارد؛ اما باید با توافقنامههایی که وجود دارد ،مسایل مورد نظر عملیاتی شود.
وی ادامه داد :در این مقطع دشمن بیش از پیش به دنبال جلوگیری از پیشرفت کشورهای اسالمی است .محسنی اژهای افزود :امنیت کشورها امروز مورد تهدید کشورهای سلطه است
و آنها با بهرهبرداری از جریانهای تکفیری و تروریستی تالش میکنند از خالءهایی که احیانا در مرزها هست ،سوءاستفاده کنند .معاون اول قوه قضاییه گفت :نقش قوهقضاییه اینجا
مهم است و همانطور که قبال از سوی مقامات کشورمان مطرح شد ،ما آمادگی کامل برای برخورد با تروریستها و همه کسانی که به نحوی امنیت را تهدید میکنند ،داریم .محسنی
اژهای تصریحکرد :نظام سلطه ناجوانمردانه در کشورهای اسالمی ایجاد افتراق مکند و میخواهد تبعات آن را به گردن کشورهای اسالمی بیندازد .البته وزارتخانههای خارجه دو کشور
در این شرایط نقش موثری دارند و قوهقضاییه هم در این راستا میتواند در موضوعات قضایی نقش مهمی را ایفا کند .در ادامه دادستان پاکستان گفت :دوستی ما ریشه عمیق تاریخی
دارد و از زمانهای قدیم تا به حال ادامه داشته است؛ اما آنچه ما را پیوند داده عالوه بر اشتراک جغرافیایی ،اسالم است .وی افزود :دشمنان مداخالت خود را درکشورها ایجاد میکنند
که باید با همکاری یکدیگر بتوانیم این اختالفات را برطرف کنیم .وزارتخانههای خارجه دو کشور باید تالش کنند و عامل ایجاد پیوند بین دوکشور باش��ند و دستگاههای قضایی دو
توگو بنشینند تا نتیجه آن به رفع چالشهای دو طرف بیانجامد.
کشور میتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند و قوهقضاییه و در این زمینه به گف 

صرف ًا با اقدامات قضایی و انتظامی حل نمیشود و این تنها یک بخش قضیه است و مجموعه
مسائلی وجود دارد که دولت و بانک مرکزی باید فعالیتهایی را در این زمینه انجام بدهند.
وی ادامه داد :البته اقدامات قوهقضاییه در مساله ارز بیتأثیر نبوده؛ اما میزان تأثیر آن در سطح
خودش است و مسلما با صِ رف کار قضایی مساله ارز حل نخواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه در پاس��خ به این پرسش که آخرین وضعیت آقای بقایی چگونه است،
افزود :این فرد در حال تحمل کیفر در زندان اس��ت و این فرد و هر زندانی دیگری هر وقت نیاز
به اقدامات درمانی داشته باش��ند ،اگر این امکان در داخل زندان فراهم باشد ،انجام میشود و
چنانچه نیاز به مراجعه به خارج از زندان باشد نیز پیگیری صورت میگیرد.

 8تروریست داعشی به اعدام محکوم شدند
حجت االسالم و المس��لمین غصنفرآبادی در جمع خبرنگاران با اعالم
این خبر اظهارکرد :کمتر از یک هفته حکم افرادی که موسوم به پرونده
تروریستی حمله به مرقد مطهر حضرت امام (ره) و مجلس شورای اسالمی
بودند و در هفت جلسه تشکیل شده بود ،صادر شد.
به گ��زارش خبرگزاریها ،وی افزود :برای هشت نفر از متهمان به اتهام
بغی و معاونت در افساد فی االرض مس��توجب اعدام ،حکم اعدام صادر
شده است.
ریی��س دادگاه انقالب افزود :عالوه بر حکم اع��دام ،اموالی که در جهت
ا ِعمال اَعمال تروریستی صورت گرفت به نفع مقابله با اقدامات تروریستی
ضبط شده که شامل مقداری وجه نقد ،ارز ،تجهیزات نظامی و یک دستگاه
پراید است و به نفع مجموعههایی که اقدام کردند ،ضبط شده است.
وی ادامه داد :شکات این پرونده و خانوادههای معظم شهدا ،شکایتی علیه
آمریکا و عربستان داشتند که در جای خودش مطرح رسیدگی قرار خواهد
گرفت .رییس دادگاه انقالب بیان کرد :نس��بت به سایر متهمان و ضرر و
زیان شکات و خانواده معظم شهدا پرونده مفتوح است.
غضنفرآبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حکم صادر شده برای
این افراد چه زمانی اجرا میش��ود ،تصریحکرد :حکم صادره ظرف 20
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روی خط خبر

با حکم دادگاه انقالب

ریی�س دادگاه انقالب از صدور حکم  ۸نف�ر از عوامل گروهک
تروریستی داعش در حمله به مجلس و حرم مطهر امام راحل
خبر داد.

دوشنبه
24اردیبهشت1397

روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و بعد از اینکه دیوان
عالی کشور اعالم کرد و نظرات خودش��ان را اعمال کنند ،پس از تایید
دیوان عالی کشور حکم صادره با ش��رایطی که بعد از ابالغ باید صورت
گیرد ،اجرا میشود.
رییس دادگ��اه انقالب در رابطه با زمان رس��یدگی به اتهامات س��ایر
متهمان این پرون��ده ،خاطرنشانکرد :هجده نفر دیگر از متهمان باقی
ماندهاند که اقدامات مقدماتی در حال انجام است و پس از اینکه پرونده از
دیوان عالیکشور برگردد به اتهامات سایر متهمان نیز رسیدگی میشود.
وی در رابطه با نحوه ارتباط عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله
به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام راحل ،اظهارکرد :متأسفانه

موضوعی که امروزه در جامعه ما برخی از افراد هنوز باور نمیکنند ،بحث
تلگرام است.
غضنفرآبادی با بیان اینکه عم��ده هماهنگیهای صورت گرفته در این
عملیات توسط تلگرام انجام ش��ده است ،افزود :هماهنگیهای صورت
گرفته قبل و بعد از ورود به خاک ایران و برای برگزاری جلس��ات ،انتقال
س�لاح و مهمات و حتی تهیه فیلم از محل جنایت و ارسال آن از طریق
تلگرام صورت گرفته اس��ت؛ یعنی به راحتی در این فضا احساس امنیت
کرده ،مکالمه و صحبت انجام میدادند و نظراتشان را اعالم میکردند.
وی یادآورش��د :حتی گاهی اوقات اصال الزم نبوده کنار هم نشس��ته و
صحب��ت کنند و تصمیم بگیرند بلکه از طریق تلگرام پیامها را ارس��ال

مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد
مجرم شناخته شد

آغاز محاکمه دراویش فتنهگر در شعبه  ۱۵و  ۲۶دادگاه انقالب
رییس دادگاه انقالب تهران با اشاره به آغاز محاکمه دراویش گنابادی در شعبه  ۱۵و  ۲۶دادگاه انقالب ،گفت :اتهامات این افراد امنیتی است.
حجت االس�لام و المس��لمین موس��ی غضنفرآبادی در گفتوگو با فارس با اعالم این خبر اظهارکرد :پرونده بیش از  70نفر از اعضای فرقه
دروایش گنابادی به دادگاه انقالب آمده و تعیین شعبه شده است.
وی ادامه داد :برای رسیدگی به این پروندهها فعال دو شعبه  15و  26دادگاه انقالب تعیین شده اند و پروندهها به این شعب ارجاع شده است.
رییس کل محاکم انقالب تهران تصریحکرد :در آینده شاید تعداد شعب رسیدگیکننده به این پروندهها افزایش یابد اما فعال همین دو شعبه
اختصاص یافته است .غضنفرآبادی درخصوص اتهامات این افراد ،گفت :اتهامات استخراج شده از متن پروندهها و قید شده در کیفرخواستها
از سوی دادستانی تهران مسائل امنیتی تشخیص داده شده است.

معاون حقوقی قوهقضاییه:

پزشکی قانونی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

ارزش آرای خوب کمتر از مقاالت علمی نیست

معاون حقوقی ق وهقضاییه با بیان اینکه پزشکی قانونی بازوی
توانمند دس�تگاه قضایی اس�ت ،گفت :در اکث�ر پروندهها به
خص�وص جرایم علیه اش�خاص که اتف�اق میافتد نظریات
پزش�کی قانونی مهمترین نق�ش را در ص�دور رأی و احقاق
حق دارد.

ذبیحاهللخداییاندرمراسمرونماییازدستاوردهایپژوهشیومحصوالت
دانشبنیانمرکزتحقیقاتپزشکیقانونیاظهارکرد:پزشکیقانونیبازوی
توانمنددستگاهقضاییاست.
به گزارش خبرگزاریها ،وی گفت :در اکثر پروندهها به خصوص جرایم
علیه اشخاص که اتفاق میافتد نظریات پزشکی قانونی مهمترین نقش
را در صدور رأی و احقاق حق دارد.
خداییان افزود :عالوه بر پروندهه��ای کیفری جرایمی که موجب قتل،
ضرب و جرح هم میشوند نیز نیازمند نظریات پزشکی قانونی هستیم.
معاون حقوقی قوهقضاییه تصریحکرد :هرچه سطح علمی همکاران ما در
پزشکی قانونی باالتر باشد و هرچه از نظریات بروز علمی استفاده کنیم
قطع ًا در احقاق حق موفقتر خواهیم بود.
خداییانافزود:بهعبارتدیگراگربتوانیمدانشگاههاراکاربردیکنیمبهتر
میتوانیمبهجامعهخدمتکنیمنهاینکهدانشگاههاصرفادانشجوپذیرش
کنند و تبدیل به کارخانه تولید فارغ التحصیل صرف شوند.
وی گفت :خوشبخانه دانشگاههای علوم پزشکی این موضوع را بهخوبی
درک کردهاند و ارتباطشان را با مراکز مرتبط برقرار کردهاند.
معاون حقوقی قوهقضاییه در ادامه افزود :امیدواریم این کار شروعی برای
سایر دستگاهها باشد تا با حمایت از تولیدات داخل کشور را به خودکفایی
برسانند .همچنین در ادامه مراسم احمد شجاعی ،رییس سازمان پزشکی
قانونی کشور ،گفت :باید به طور عملی در عرصه رفع کمبودها و تالش در

حجت االس�لام و المس��لمین علیرضا امینی در نخس��تین نشست
تخصصی نمایندگان پژوهشگاه قوهقضاییه در دادگستریهای کل
استانها ،با اشاره به مس��ئولیت خطیر دستگاه قضایی در رسیدگی و
خت��م به موقع و دقیق پروندهها بیانکرد :دس��تگاهی که محصولش
رأی اس��ت طبع ًا دانش بنیان است و بر همین اساس باید جایی داشته
باشیم که معین دس��تگاه و قضات در صدور آرای خوب و ارتقا کیفی
رسیدگی به پروندهها باش��د .پژوهشگاه در دستگاه قضایی از همین
جایگاه برخوردار است.
معاون منابع انس��انی قوهقضاییه در ادامه ضمن اشاره به یک ویژگی
مورد نیاز پژوهشگاه ،گفت :این نهاد میتواند زمینهها و ظرفیتهای
نهفته در دس��تگاه قضای��ی را در خدم��ت اهداف واقعی دس��تگاه و
جلب رضایت م��ردم و مراجعان فعال کند .ای��ن ویژگی مهم چیزی
نیست جز هوش��مندی ،س��رعت و دقت در فهم و نیز حل مشکالت
کالن در دس��تگاه قض��ا و در مراحل رس��یدگی و ص��دور آرا طبیعی
است که اگر سیستم و س��از و کار مناس��بی برای این منظور نداشته
باش��یم و دچ��ار روزمرگی میش��ود و از فهم و حل به موقع مس��ائل
عقب میمانیم.
به گزارش معاونت منابع انسانی قوهقضاییه ،وی با اشاره به اهمیت و
ضرورت هم افزایی و تعامل نیروهای نخبه و فکور در دستگاه قضایی
تأکید کرد و گف��ت :تا زمانی که تعام��ل و همافزایی در بین نخبگان

مسیرخودکفاییحرکتکنیمومرکزتحقیقاتپزشکیقانونیبایدامسال
ارتباط قویتری با شرکتهای دانش بنیان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برای تولید همه تجهیزات سازمان در داخل تالش
خواهیم کرد ،افزود :همه نیازهایی که سازمان پزشکی قانونی دارد باید به
مرکز تحقیقات فهرست ش��ود و با کمک شرکتهای دانش بنیان همه
نیازه��ای خود را در داخل تولید کنیم .برای نمونه کیت ژنتیک که عمدت ًا
ساخت آمریکاست و بسیار زیاد از آن استفاده میکنیم با این وضع بودجه
و دیگر مسائل برای واردات آن با مشکل مواجه خواهیم شد ،چرا تالش
نکنیم تا این محصوالت در داخل ساخته شود .
شجاعیگفت:مرکزتحقیقاتپزشکیقانونیامسالسالسختیراپیش
رو دارد و باید همه مواد مورد نیازمان را تا حد امکان خودمان بسازیم تا به
سمت خودکفایی برویم .
وی اظهارک��رد :در همین زمینه مرکز تحقیقات پزش��کی قانونی باید از
کارهایتحقیقاتیآماریوبیخاصیتفاصلهبگیردوبهسمتطرحهای
کاربردی حرکت کند .

و هماهنگیها را ص��ورت میدادند .رییس دادگاه انقالب با بیان اینکه
تلگرام پایگاه امنی برای تروریس��تها و اف��رادی که بخواهند بر علیه
نظام و انقالب و اسالم اقدام انجام دهند و فعالیت کنند ،بوده و هست،
خاطرنش��ان کرد :خطر تلگرام را باید برخی افرادی که هنوز احس��اس
نکرده اند مخصوصا برخی مسئوالن احساس کنند.

معاون منابعانسانی قوهقضاییه:

معاون منابعانسانی قوهقضاییه با اشاره به اینکه ارزش آرای
خوب کمتر از کتب و مقاالت علمی نیست ،گفت :دستگاهی
که محصولش رأی است طبعاً دانش بنیان است و بر همین
اساس باید جایی داشته باشیم که معین دستگاه و قضات در
صدور آرای خوب و ارتقا کیفی رسیدگی به پروندهها باشد.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور بر ضرورت انجام تبلیغات منفی
علیه استعمال قلیان و مصرف افراطی مواد خوراکی مضر تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور ،جلسه کارگروه تخصصی
بهداش��ت ،س�لامت و امنیت غذایی معاونت حقوق عامه دادس��تانی با
محوریت بررسی راهکارهای منع یا کاهش تبلیغات برخی اقالم پرضرر
و راهکاره��ای کاهش عرضه و اس��تعمال دخانیات از جمل��ه قلیان در
رستورانها و قهوه خانهها برگزار شد.
محمدجواد حشمتی ،معاون قضایی دادس��تان کل کشور در حقوق عامه
در این جلس��ه با اش��اره به تالشهای وزارت بهداشت در حوزه سالمت
و امنی��ت غذایی درباره هدف از تشکیل ای��ن کارگروه ،گفت :پیگیری و
تعقیب موضوعات مهم در حوزه بهداش��ت ،س�لامت و امنیت غذایی از
جمله فعالیتهای مخلتفی که تحت نظارت و حاکمیت متولیان مربوطه
در حوزه بهداش��ت و سالمت نیست و تحصیل س��ود و منافع مختلف از
کارهای تبلیعاتی که بدون مجوزهای الزم انجام میشود ،از جمله موارد
قابل بررسی در این کارگروه است.
وی در ادامه افزود :مجموعه ش��کایتها ،ادعاها و اعتراضات و انتقادات
مردم در ح��وزه امنیت غذایی که در موارد متعدد منجر به تشکیل پرونده
علیه اشخاص و دستگاههای حقیقی و حقوقی میشود نشان میدهد که
روند مناسبی در این زمینهها نداریم.
حشمتی تأکید کرد :مقوله س�لامت ،بهداش��ت عمومی و امنیت غذایی
جامع��ه بای��د به ص��ورت خیلی ج��دی حمایت ش��ود و در این مس��یر،
نظارتها بای��د با هماهنگی بی��ن بخشی صورت گیرد تا اثر مناس��بی
بر جای بگذارد.
معاون قضایی دادس��تان کل کشور،انجام تبلیغات غیرضابطهمند که از
سوی وزارت بهداش��ت به عنوان مرجع قابل قبول نیست ،آلودگی هوا و
تلفات انسانی ناشی از آن و مشکالتی از این دست را نیازمند توجه بسیار
جدی و اقدام تحت ضوابط و مقررات شفاف دانست و گفت :وجود چنین
مس��ائل و مشکالتی که به حقوق عمومی جامعه مربوط است ،وظیفه ما
را سنگین تر می کند.
وی درخصوص موضوع تبلیغات برخی موادخوراکی که مصرف افراطی
آن موج��ب ب��ه خطر افتادن س�لامت افراد میش��ود به ویژه از س��وی
صداوسیما ،خواهان انجام بررسیهای بیشتر و ارائه استداللهای مناسب
و مستندات قانونی به صداوسیما به منظور همراهی با محدود کردن و منع
تبلیغ مواد خوراکی مضر شد.
معاون حقوق عامه دادس��تانی کل کشور نیز در این خصوص بر ضرورت
انجام تبلیغات منفی علیه استعمال قلیان و مصرف افراطی مواد خوراکی
مضر تأکید کرد.
در این جلسه همچنین در خصوص موضوع عرضه قلیان در رستورانها،
باغچهها و قهوه خانهها و مضرات استفاده بیش از حد از تنباکوهای معطر
بحث و تبادل نظر شد و نمایندگان وزارت بهداشت و شورای عالی سالمت
اعالم کردند :تنباکوهای معطر موجود در بازار از  ۸۰درصد مواد شیمیایی
تشکیل شده و در بررسیهای به عمل آمده انواع قارچ های بیماری زا و
کپک در ترکیبات آن مشاهده شده است.
اعضای جلس��ه بر ضرورت کاهش چشمگیر استعمال و عرضه قلیان به
ویژه عرضه تنباکوهای معطر تاکید کردند.

فکری دس��تگاه و همک��اران ایجاد نشود نمیتوان ب��ه فهم ،درک و
اجماع مشترکی در شناسایی و حل مشکالت دست یافت .ظرفیتها،
اس��تعدادها و انگیزههای نابی در گستره دس��تگاه قضایی وجود دارد
اما باید نقاط اتصال و ارتباطات علمی را در دستگاه قضایی تحکیم و
تقویت کرد .نمایندگان پژوهشگاه میتوانند در این زمینه نقش خوب
و مؤثری ایفا کنند .البته برای وصول به این هدف ،تعامل ،هماندیشی
و همافزایی بین نخبگاه دستگاه قضا الزم است.
امین��ی در ادامه گفت :دانس��تهها و تجارب مهم��ی در بین قضات و
کارکنان در جریان اس��ت ک��ه پژوهشگاه میتواند ب��ا رصد و تدوین
و انتق��ال آنها ظرفیتهای جدیدی را پدید آورده و به رس��یدگیهای
سریعتر و دقیقتر قضایی کمک کند.
امینی با تأکید بر اینکه ارزش آرای خوب کمتر از کتب و مقاالت علمی
نیست .از اساتید و فرهیختگان دستگاه قضا خواست تا در راستای ارتقا
سطح علمی دستگاه و ارتقا سطح آرا قضایی ،همکاری بیشتری با این
پژوهشگاه داشته باشند .

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اس��تان تهران ،گفت :مدیرمسئول
روزنامه آفتاب یزد در دادگاه مطبوعات ،مجرم شناخته شد.
احمد مومنی راد در گف��ت وگو با ایرنا با تشریح رون��د دادگاه مطبوعات
اظهارکرد :جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول روزنامه
آفتاب یزد و مدیرعامل سایت تابناک در شعبه  ٦دادگاه کیفری یک استان
تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات
استان تهران برگزار شد.
س��خنگوی هیات منصف��ه مطبوعات اس��تان تهران اف��زود :مظفری
مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات با ش��کایت مدعی العموم در دو عنوان
اتهامی نش��ر اکاذیب و ایجاد اخت�لاف در جامعه به دادگاه احضار ش��د
که اعض��ای هیات منصفه مطبوعات ،متهم را در ه��ر دو عنوان اتهامی
مجرم شناخت.
وی اضافه کرد :اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران ،متهم را
در هیچ یک از عناوین اتهامی مستحق تخفیف ندانستند.
مومنی راد ،اتهام س��ایت تابناک را نشر اکاذیب با شکایت نیروی دریایی
ارتش جمهوری اس�لامی عنوان کرد و گفت :هیات منصفه مطبوعات
متهم را در این اتهام مجرم تشخیص نداد.

پلمب  ۵کارخانه
تولیدکننده سیم و کابل تقلبی در تهران

مدیرکل تعزی��رات حکومتی اس��تان تهران با اعالم پلم��ب  ۵کارخانه
تولیدکنن��ده س��یم و کاب��ل تقلب��ی در ته��ران ،گفت :ای��ن مجموعه
متخلف س��یم و کاب��ل تقلبی تولی��د و با برن��د تولید کنندگ��ان داخلی
به ب��ازار عرض��ه میک��رد ک��ه پرون��ده تشکیل و ب��ه مراج��ع باالتر
ارجاع شد.
محمدعلی اس��فنانی در گفتوگو با میزان ،بیان کرد :در پی بررسیهای
انجام شده یک مجموعه تولیدکننده محصوالت تقلبی توسط نیروهای
گشت تعزیرات شناسایی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد :این مجموعه متخلف
شامل  ۵کارخانه بود که سیم و کابل تقلبی تولید و با برند تولید کنندگان
داخلی به بازار عرضه میکردند.
اس��فنانی گف��ت :اقدام��ات پیشگیران��ه ب��رای جلوگی��ری از عرض��ه
و توزی��ع محص��والت تقلب��ی س��یم و کابل در س��طح ش��هر صورت
گرف��ت و پرون��ده تشکی��ل ش��ده برای رس��یدگی ب��ه مراج��ع باالتر
ارجاع شد.
وی تاکید کرد :این پرونده از آن جهت حائز اهمیت است که سیم و کابل
مصارف ساختمانی توزیع میکرد که اگر این محصوالت تقلبی باشد (مثل
این مورد که برخی از رشتهها را به جای سیم مسی از آلومینیومی استفاده
کردند) زمان قرار گرفتن بار الکتریکی س��نگین موجب گرم ،ذوب شدن
و اتصال سیمها میشود.
مدیرکل تعزیزات حکومتی اس��تان تهران بیان کرد :با توجه به سالمت
جامع��ه و حفظ جان مردم با ای��ن گونه تخلفات برخورد ش��دید صورت
میگیرد.
اسفنانی اظهار کرد :این گونه مراکز تولیدکننده که محصوالت خود را به
نام برندهای ایرانی عرضه میکنند نه تنها شامل مجازات میشود بلکه
از آن جهت که به کاال و برندهای معتبر ایرانی آس��یب وارد میکنند نیز
مورد پیگیرد قانونی قرار دارند.

