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سخنگوی قوه قضاییه بر ضرورت اقدام ویژه وزارت اطالعات برای ردیابی اموال غیر مجازها تاکید کرد

عملیات شناسایی اموال
در پرونده موسسات مالی غیر مجاز

بلهکسانیداریمکهدوتابعیتینبودهاماگرینکارتدارندکهازخالءقانونی
اس��تفاده کرده بودند .معاون اول قوهقضاییه در خصوص زندگی کردن
خانوادههای برخی وزار در خارج از کشور گفت :منع قانونی نداریم اما باید
مورد توجه مسئوالن اطالعاتی باشد.
در ادامه وی در خصوص اظهارات اخیر رییس سازمان محیط زیست در
رابطه با آزاد شدن متهمان پرونده محیط زیستی و اینکه اتهام کاوه مدنی،
جاسوسی نیست ،گفت :آقای کالنتری و کسانی که اطالع دقیقی ندارند
نمی توانند اظهار نظر صحیحی کنند و دادستان تهران هم پاسخ ایشان را
داد .ممکن است این شائبه برای عده ای پیش بیاید که برخی این حرفها
را می زنند که فردا روزی این حرف مطرح نش��ود که چون زیرمجموعه
خودشان بوده این حرفها را زده اند .بهتر است این حرفها زده نشود چرا که
خودتان فردا روزی زیر سوال می روید.
وی گفت :بهتر است هر کسی در حیطه کاری خودش صحبت کند.
محسنی اژهای گفت :گفتن این افراد به زودی آزاد می شوند از چه کسی
شنیده اید و نقل قول از چه کسی می کنید؟
محسنی اژهای در خصوص نظر دادس��تانی در مورد معلمان و کارگران
بازداشتی نیز گفت :با کسی تحت این دو عنوان برخورد نمیشود ،فردی
که اتهامی به او وارد است ،اتهامش پیگیری میشود .اتفاق ًا اگر دانشجو یا
معلم باشد گاهی از تخفیفاتی برخوردار میشود.

سخنگوی قوهقضاییه در یکصد و بیست و
گروه
هفتمین نشس�ت خبری خود ب�ا اصحاب
قضایی
رسانه به تش�ریح آخرین وضعیت پرونده
موسسات مالی غیرمجاز ،بقایی و مشایی
همچنین جزییات موضوعاتی از جمله گرانفروشی ،تظاهر به
روزهخواری و افزایش استفاده از پیامرسانهای داخلی و غیره
پرداخت.

دشمناننظامازشدتاستیصالبهتروریستهامتوسل
شدهاند
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهایدریکصدوبیست
و هفتمین نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه این روزها
به طور مشخص شیطان بزرگ امریکا و برخی از سردمداران امریکایی
و صهیونیستی خیلی برای ایران کرکری میخوانند ،تصریحکرد :آنقدر
مستأصل و گرفتار شدهاند که برای به اصطالح تحقق منویات خودشان
به منفورترین افراد و تروریستهایی که دستشان به خون بیش از ۱۷هزار
نفراز مردم کشور ما آغشته است ،متوسل شدهاند .سخنگوی قوهقضاییه
خاطرنشانکرد :آن زمان که اینها در ایران بودند و دهه اول انقالب بود
و هنوز جمهوری اسالمی ایران نوپا بود و مردم ترفندها و شیطنتهای
شیطان بزرگ را متوجه نشده بودند و نیروهای امنیتی ،نظامی و انتظامی
و قضایی ما انسجام الزم را در آن سالهای اول پیدا نکرده بودند و اینها از
هرجهتدرداخلکشورموردحمایتبودند،چهغلطیتوانستندبکنندکه
امروز شیطان بزرگ و امثال ترامپ به ضدانقالب خارجنشین دل خوش
کردهاند و از آنجا برای مردم انقالبی و متدین ما پیغام میفرستند که مث ً
ال
بتوانند وضع امنیت کشور ما را بهم بریزند .وی با بیان اینکه مردم ما آگاه و
روشن هستند و از این مطالب در طول این  ۴۰سال زیاد شنیدهاند ،گفت:
مردم ما از این خوابهایی که دشمنان دیده بودند و هیچوقت تعبیر نشد
و آرزوهایی که اسالف اینها به گور بردند و اینها هم به گور خواهند برد،
چش م و دلشان پر است و فریب این قضایا را نمیخورند .محسنی اژهای
تأکید کرد :مجموعه دستگاههای امنیتی ،قضایی و انتظامی هم کام ً
ال
هوشیار،مشرفبه اوضاعوقاطعهستندکهباهرگروه،جریانوفردیکه
بخواهدامنیتکشوررابههمبریزدوآسایشمردمرامختلکندودرمقابل
نیروهاینظامیوانتظامیوپلیسایستادگیکند،قاطعانهبرخوردمیکنند.
وی تصریحک��رد :از مردم و خانوادهها این تقاضا را دارم که قدری مراقب
بچههایش��ان باش��ند که فریب جنگ روانی که دش��من راه انداخته و
حرفهایی که عمدت ًا سرویسهای بیگانه و بخصوص صهیونیستها
و امریکاییها پش��ت سر آن هستند نخورند و اجازه ندهند اگر یک وقت
جمعیتیازکشورمانیکخواستهیااعتراضبحقیدارند،افرادضدانقالب
وارد جمعیت مردم معترض بهحق خودمان ش��وند و سوءِاستفاده کنند.
س��خنگوی قوهقضاییه یادآورشد :ممکن اس��ت در طیفها و طبقات
مختلفدرخواستهاواعتراضهاییداشتهباشندومیخواهنداعتراضات
خودشانرابهگوشمسئوالنبرسانندکههیچاشکالیهمندارد؛امامراقب
ومواظبباشندکهفرصتطلبان،افرادتروریست،ضدانقالبخارجنشین
وحامیانآنها(غربیها،آمریکاییهاوصهیونیستها)سوءاستفادهنکنند
و احیان ًا از اعتراض بهحق مردم به نفع خودشان بهرهبرداری نداشته باشند.
تسویه حساب با تعداد زیادی ازسپردهگذاران تعاونیها
معاون اول دس��تگاه قضا در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه با توجه به
هزینهکرد مبلغ  ۲۵ه��زار میلیارد تومان از طری��ق بانک مرکزی برای
س��اماندهی مؤسسات غیرمجاز و اینکه اعالم ش��ده بخش عمدهای از
این مبلغ از تنخواه دولت برداش��ته شده آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی
مجاز به انجام چنین کاری هست و دلیل عدم تعجیل در برگزاری دادگاه
در مورد مدیران و موسسات متخلف غیرمجاز چیست ،گفت :این مطلب
دروغاست؛ ۲۵هزارمیلیاردتومانبرداشتنشدهوازتنخواهدولتنیزنبوده
اس��ت .وی توضیح داد :یکسری تعاونیهای اعتبار متخلفی که از مردم
سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفته و برای اینکه مردم حقشان
پایمال نش��ود و حقوق سپردهگذاران ضایع نشود ،مجموعه حکومت به
موضوع وارد شد .سخنگوی قوهقضاییه افزود :نمایندگانی از طرف سران
سه قوه انتخاب شدند تا بتوانند به نحوی مدیریت و تدبیر کنند که کمتر به
حقوق مردم لطمه وارد شود ،تعدادی از این تعاونیها منحل شدند ،بعضی
از بانکها برخی از این تعاونیها را متکفل شدند و پولهایی که تاکنون
شناسایی شده ،تکاپوی مطالبات همه سپردهگذاران را نمیدهد.

معاون اول دستگاه قضا گفت :ب ه طور طبیعی از وقتی که این موسسات
منحل ش��دند یکجور با اینها رفتار میش��ود و یک نوع نسبت سپرده
سپردهگذارانمحاسبهمیگرددونسبتبهسپردهگذارانواحیان ًاسودهایی
که تا آن زمان میگرفتند تا قبل از انحالل یکجور دیگر .محسنی اژهای
ادامه داد :تاکنون افرادی که مبالغی داشتند متفاوت است در تعاونیهای
فرشتگان ،وحدت ،البرز ایرانیان،ثامنالحجج و یا هرکدام از اینها مبلغی
پرداخت شده که این مبلغ از تنخواه دولت نیست .از پول بانک مرکزی نیز
نمیباشد بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به آن موسسه یا بانکی که
متکفل آن مسئله شده است داده با محاسبه اموالی که تاکنون شناسایی
ش��ده است و آن مبلغی که شما عنوان کردید و آن چیزی که اکنون خط
اعتباری داده شده این مبلغ نیست و کمتر است .وی خاطرنشانکرد :البته
اگر تا پایان بخواهد انجام شود شاید همین مبلغ یا کمی بیشتر از آن شود
ولی تاکنون مبلغ  25هزار میلیارد تومان که گفتید پرداخت نشده است.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود :با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و
در برخی موسس��ات تا  100میلیون و برخی نیز تا  200میلیون تومان به
سپردهگذاران خود داده اس��ت .در موسسه ثامنالحجج تا  10روز آینده،
تا  300میلیون تومان به س��پردهگذاران پرداخت میش��ود .معاون اول
قوهقضاییه گفت :تدبیری ص��ورت گرفته که در ظرف چند هفته آینده،
یک مبلغ قابل توجه دیگر به همه سپردهگذاران این موسسات داده شود.
براساس گزارش بانک مرکزی ،برخی موسسات تا 98درصد و برخی نیز
 98درصد و نیم با سپردهگذاران خود تسویه کردهاند و اگر طی هفته آینده
نیز مبلغ دیگری داده شود ،تعداد بیشتری تسویه خواهد شد .وی ادامه داد:
یالحساب،یکجمعیتقابلتوجهیتسویهحسابمیشوند
بهصورتعل 
وتعدادمحدودیازکسانیکهسپردهشانبیشازیکمیلیاردتوماناست،
باقی میماند که تعداد ش��ان زیاد نیست .سخنگوی قوه قضائیه در مورد
تسریع در محاکمه مدیران موسسات مالی غیرمجاز نیز گفت :در جهت
تسریع محاکمه اینها نیز تالش شده است؛ اما نکته مهم قبل از محاکمه
شناسایی اموال است .برخی از این افراد اکنون در زندان هستند ،ولی این
برایمردموخطاعتباریکهاختصاصیافتهپولنمیشود.مهمایناست
که اموال شناسایی شود؛ لذا نمایندگان سران سه قوه از وزارت اطالعات
درخواس��ت کردند که اقدام ویژهای داشته باشد .وزیر اطالعات نیز قول
داده که اقدام ویژهای برای شناسایی این اموال و ردیابی آنها داشته باشد.
شکنجه بقایی و مشایی و به کما رفتن آنها صحت ندارد
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که اخیراًخبرهایی
مبنی بر به کما رفتن مشایی و بقایی مطرح میشود ،این خبرها درست
است ،گفت :هر دو نفر بازداشت هستند ،مشایی در بازداشت موقت است و
خبری از شکنجه و به کما رفتن این افراد درست نیست.
روند مهاجرت به پیام رسانهای داخلی خوب بوده است
وی در خصوص اظهارات جهرمیمبنی بر اینکه از  40میلیون مشترک

تلگرام،یکمیلیوننفرازاینپیامرسانخارجشدند،واینکهآیاقوهقضاییه
دستور جدیدی دارد ،گفت۴۰ :درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری
از این فضا ،فعالیت خود را ادامه میدهند .روند مهاجرت به فضای داخلی
خوب است با این حال برخی از فلیترشکن استفاده می کنند ،اما مسئوالن
داخلی هم در حال تقویت این فضاها هستند.
تظاهر به روزهخواری در جامعه زیاد نیست
محسنی اژهای در ادامه در پاسخ به پرسش «حمایت» مبنی بر اینکه در
ایام ماه مبارک رمضان شاهد هستیم برخی افراد تظاهر به روزهخواری
کرده و به دنبال حرمتشکنی هستند آیا قوهقضاییه در این زمینه برنامه
ویژه دارد و تاکنون گزارشی از سوی دادستانیها در این زمینه ارسال شده
است ،گفت :گزارش جمعبندی ش��ده در زمینه تظاهر به روزه خواری از
سوی استانها انجام نشده است چراکه میزان تظاهر به روزه خواری زیاد
نیست .ممکن است برخی افراد روزه نبوده و در خلوت خود روزه خواری
کنند ولی به هر حال نباید تظاهر به روزهخواری شود چراکه تظاهر به روزه
خواری اشکال دارد.
وی در ادامه بیان کرد :از س��وی دادستانیها ،نیروی انتظامی و ریاست
قوهقضاییه در این رابطه اطالعیهای ارائه ش��ده است که روزهخواری در
مالء عام تحتتعقیب قضایی قرار می گیرد.
گزارشی درباره گرانفروشی نداشتیم
محس��نی اژهای درباره اینکه آی��ا تاکنون گزارش��ات و تخلفاتی درباره
گرانفروشیبهدستگاهقضاییرسیدهاستیاخیر،گفت:تاکنوننشنیدهام
که حداقل خبری درباره گران فروشی به دادسرای تهران رسیده باشد اما
از شهرستانها خبر ندارم .البته در تهران گزارشات در خصوص احتکار و
تقلب و عدم رعایت مسائل بهداشتی ،هم قب ً
ال بود و هم االن وجود دارد.
گزارش دوتابعیتیها به دست ما نرسیده است
ویدرخصوصگزارشتحقیقوتفحصمجلسازمسئوالندوتابعیتی
و انکارهای وزیر اطالعات در این خصوص ،آیا مدیر دوتابعیتی داریم و چرا
برخورد نمیش��ود ،گفت :گزارشی که در مجلس قرائت شده است طبق
اعالم دادستان کل ،هنوز گزارشی رسما به دادستانی ارسال نشده است.
گاهی وقتها تا این فرآیند رسمی انجام شود زمان بر است .دادستان کل
پیشتر به این موضوع ورود کرد و آن موقع نامه نگاریهای بین دادستانی
ووزارتاطالعات ردوبدلشد.مواردیمشخصشدکهبرخیدوتابعیتی
ها به عنوان مشاور استخدام شده بودند.
سخنگوی قوهقضاییه افزود :در تحقیق و تفحص اخیر مجلس این خالء
قانونی در رابطه با به کارگیری دوتابعیتیها در قالب وزارتخانهها و بانک
مرکزی افرادی داشتیم که استخدام رسمی این نهادها نبودند اما مشاور
بودهودوتابعیتیبودندکهبعدهاشنیدماینافراددیگربهکارگرفتهنشدند.
ویبابیاناینکهگرینکارتداشتنبادوتابعیتیبودنمتفاوتاست،گفت:

ماجرای شمارهحسابها برای کمک به مردم
زلزله زده کرمانشاه
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به این پرسش که پس از زلزله کرمانشاه،
برخی افراد مشهور اقدام به اعالم ش��ماره حساب برای کمک به مردم
کردند ،دس��تور کار قوهقضاییه برای نظارت به اعالم شماره حساب در
فضای مجازی چیست ،گفت :این یک بحث مردمی است و وقتی شماره
حسابی اعالم میشود ،این مردمهستند کهپول میریزندیا نمیریزند،در
این بخش قوهقضاییه فقطتوصیهمیکند که مردم ببیند اینپول را بهچه
کسی میدهند .در رابطه با کمک مالی مردمی به زلزلهزدگان غرب کشور
اگر دیده شد که این پولها هزینه هدف منظور نشد ،دادستانی میتواند
موضوع را پیگیری کند و از س��ویی خود م��ردم هم میتوانند موضوع را
پیگیری کنند .آقایی که شمارهحساب اعالم کردبیایدو توضیحدهدو اگر
شکایت خصوصی هم مطرح شود ،قابل پیگیری است.
وزیرخارجه آمریکا غلط کرده درخواست آزادی
زندانیان آمریکایی را مطرح کرده است
وی در خصوص درخواس��ت وزیرخارجه آمریکا مبنی بر ضرورت آزادی
زندانیان آمریکایی در ایران گفت :این موارد از جمله مواردی است که باید
گفت غلط کرده است که چنین درخواستی از ایران مقتدر دارد.
محسنی اژهای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت :پرونده
وی حکمش قطعی ش��د و اموال وی از همان ابتدا توقیف شده و ممنوع
المعامله شده است .وی ادامه داد :اگر کسی از اموال خاوری و بستگانش
اطالعی دارد به دادسرای اجرای احکام اطالع دهد.
در ادامه محس��نی اژه ای در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه اخیرا
اظهارنظری از سوی دادستانی البرز مبنی بر تخریب غیرقانونی یکسری
ویال از جمله ویالی وزیرکشور در این منطقه مطرح شده است ،از زمان
شناسایی تخلف تا اجرای حکم بازه زمانی زیادی وجود داشته است ،چرا
در این زمان تخریب غیرقانونی مطرح نشد ،به نظر میرسد فشار خاصی
مطرح بوده است ،چرا حک م با تاخیر اجرا شد ،گفت :در رابطه با اینکه چرا
برخی از احکام تخریب با تاخیر اجرا میشود به دلیل اختالف نظری است
کهبینمنابعطبیعیومحیطزیستوجودداردوبیشترشکایتهاازطرف
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اعالم میشود.
وی افزود :اگر وسایلی در ویال وجود داشته باشد و حال بخواهند خانهها را
تخریب کنند ابتدا باید به مالک اخطار اعالم کنند که وسایل خود را جمع
کند و ممکن است شخص این کار را نکند که منجر به تاخیر اجرای حکم
می شود .وی افزود :تعدادی از ویالهایی که ویالی وزیر کشور نیز در میان
آنهابودهکهتخریبشدهنیمهکارهبودهو اعالم کردهاندکهداخلویالیی
که مالک آن وزیرکشور است وسایل بوده و اخطاری هم اعالم نشده است
کهساختمانراتخلیهکنند.
محسنیاژهایافزود:ممکناستفقطیکساختماننبودهکهخرابشده
استاکنونادعاهاییمطرحاست کهمحلاختالفاستودرحالبررسی
است که از نتیجه آن بیخبرم.

دادستان تهران خبر داد

صدور  67فقره محکومیت برای متهمان آشوبهای خیابان پاسداران
دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دی و اسفندماه سال96
اعالم کرد :تا هفته گذشته 67حکم در مورد متهمان آشوبهای خیابان پاسداران مبنی
بر حبس و مجازات تکمیلی صادر شده است.

عباس جعفری دولت آبادی در س��ومین نشست با مدیران مسئول رس��انهها در سال جاری ،آشنایی
مطبوعات با ظرفیتهای قوهقضاییه را ضروری دانست و افزود :اگر این ظرفیتها برای مطبوعات
روشنشودشایدفضایهمکاریدو سویهبادستگاهقضاییبیشترشود.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
دادسرای عمومی و انقالب تهران ،وی پیشگیری از وقوع جرم را ظرفیت مغفول کشور دانست و گفت:
دس��تگاههای اجرایی باید از ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیشتر استفاده کنند تا کشور
کمتر دچار فساد و مسائل مرتبط با ارتکاب جرم شود ،این ظرفیت مهمی است که در دنیا به خصوص
در حوزه بهداشت به آن عمل شده و موفقیت آمیز هم بوده است ولی در ایران هنوز نتوانستهایم از این
ظرفیت بهخوبیاستفادهکنیم.
دادستانتهرانمطالبهگریواحیایحقوقعامهراموردتوجهقراردادوخاطرنشانکرد:دستگاهقضایی
به خصوص دادستانی کل ،دادستانها و سیستمهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به دلیل
وظایف خود حق مطالبهگری دارند که این نقش ممکن است در دستگاهها و مدیران از زیرمجموعه
خودبهصورتیکمرنگوجودداشتهباشدولیدستگاهقضاییقدرتوظرفیتمطالبهگریدرهمهامور
کشور دارد و این همان امری است که قانون اساسی به عنوان احیای حقوق عامه از آن یاد کرده است.
وی مطالبهگری و احیای حقوق عامه را دو ظرفیت مهم و موثر قوهقضاییه دانست و افزود :مطبوعات
میتوانند به این موضوعات نگاه جدید داشته باشند .جعفری دولت آبادی با انتقاد از متهم کردن دستگاه
قضایی به انسداد آزادی بیان و مطبوعات ،استناد برخی در این زمینه به قانون اساسی را ناموجه دانست
و گفت :برخی نقش قوهقضاییه را به عنوان یک نهاد منفی مطرح میکنند در حالیکه خبرگان قانون
اساسی هرگز اینگونه فکر نمیکردند و قوه قضاییه را مرجع رسیدگی تظلمات ،حمایت از آزادیهای
مشروع و گس��ترش عدل مطرح کردهاند که نکته ظریف و مهمی است .وی خاطرنشان کرد :اگرچه
ممکن است در اجرای بخش��ی از وظایف قوهقضاییه رویکرد سلبی و یا مسدودسازی رخ دهد اما اگر
علت این برخوردها واقعی باشد ،به نوعی حمایت از آزادیهای واقعی مردم خواهد بود؛ و این در حالی
اس��ت که بعد از چهل سال با نگاه به عملکرد برخی مطبوعات و سایتها مشاهده میشود که در این
حوزهها به قوهقضاییه جفا میشود.
دادس��تان تهران با بیان اینکه حمایت دستگاه قضایی از افراد و دستگاهها ظرفیتی است که امروزه در
حمایت از امنیت سرمایهگذاری بیشتر جلوهگر میشود ،خاطرنشان کرد :در حوزه سلبی تعطیل کردن
فعالیت مراکز تولید محصوالت مضر به سالمت افراد یا مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی قابل توجه
است به طوریکه اگر کارخانهای کاالیی ضد سالمت تولید کند دادستانی آن را پلمپ میکند و در واقع
نقش سلبی قوهقضاییه در این حوزهها کامال میتواند برای مردم ملموس باشد.
جعفریدولتآبادیبابیاناینکهاتحادیههایصنفیدرحوزهنظارتوظیفهذاتیدارند،بهتجربهموفق
دادستانی تهران در برخورد با تولید و عرضه پوشاک مبتذل اشاره کرد و گفت :سال گذشته اتحادیهها در
حوزه پوشاک و نظارت بر تولید البسه مبتذل بسیج شدند و آنها هم خواستار حمایت دادستانی بودند و با

همکاری اتحادیههای مربوطه برخی مراکز تولیدی پلمپ شدند و تأثیرات خوبی هم داشت.
دادس��تان تهران در بیان ظرفیت دیگر قوهقضاییه مهار جرم را مورد توجه قرار داد و افزود :رس��یدگی
به جرایم وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و اگر امروز آمار جرایم کم یا زیاد میشود مرتبط با وظیفه
قوهقضاییه در کنترل جرم است.
جعفری دولت آبادی از مدیران رسانهها خواست به اختالفات دامن نزنند؛ چراکه اکنون فضای کشور به
صورتی است که نیازمند همکاری و همدلی بیشتر است.
دادس��تان تهران با بیان اینکه رسانهها از انتشار اخباری که از صحت آن اطالع ندارند خودداری کنند،
به ادعای منتشر شده در یکی از رسانهها مبنی بر بالتکلیفی پرونده امیرمنصور آریا پاسخ داد و با بیمبنا
خواندن آن اعالم کرد :یکی از اقدامات مهم دادستانی و قوه قضاییه ،رسیدگی به پرونده امیرمنصور آریا
بوده است ،در این پرونده 650میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و 2هزار و سیصد میلیارد تومان به
بانکها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به اینکه رسانههادر انعکاس اخبار به گونهای عمل نکنند که جلوهگر ناکارآمدی نظام باشد،
گفت:بهعنوانمثالفردیبهعنوانجامعهشناس،آماریازمشکالتکشورراکنارهمقراردادهکهمرور
آن،موجب نگرانیوناامیدیمردمبهویژهجوانانمیشودواینگونهسیاهنماییهابهنفعجامعهنیست.
جعفریدولتآبادیباخاطرنشانکردنبیاناتاخیرمقاممعظمرهبریدردیداربامسئوالننظام،مبنی
بر اینکه به ناامیدی دامن زده نشود ،ادامه داد :در کشور مشکالتی وجود دارد اما نباید با سیاه نمایی این
مشکالت را بزرگ جلوه داد .به عالوه یک جامعهشناس مسئول اعالم آمار آسیبها و مشکالت کشور
محسوب نمیشود .دادستان تهران در این زمینه آمار اعتیاد در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت :در
رابطه با آمار اعتیاد هر نهادی رقمی را اعالم میکند .بنابراین انتشار آمارها و اخبار بیمبنا وجاهت ندارد
چراکه همه کشورها با مشکالت ناشی از آسیبهای اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
ویباتأکیدبراینکهعملکردخروجیرسانههانبایدمتضمنسیاهنماییوناامیدکردنمردمباشد،توجه
به توصیههای قرآنی را ضروری خواند و گفت :در برابر دشمن ثابت قدم باشیم؛ چراکه مشکالت کشور
از لحاظ تحریمها و مسایل جدید رو به تزاید خواهد بود .پس نهراسیم و به فرمایش مقام معظم رهبری
گوش جان فرا دهیم که اگر در مسیر اسالم حرکت کنیم آسیبی به ما نمیرسد؛ همانطور که در جنگ
بدر خداوند به مسلمانان در برابر لشکر انبوه مشرکین و کفار وعده پیروزی داد و این وعده نیز محقق شد.
دادستان تهران افزود :دستگاه قضایی وظایفش را با قدرت انجام میدهد و از رسانهها انتظار داریم به
واقعیتها توجه کنند و برای انتشار اخبار قضایی از مرجع مربوطه موضوع را پیگیری کنند و از نشر خبر
کذب بپرهیزند .دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعالم کرد 2:هزار و 300میلیارد تومان
اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.
جعفری دولت آبادی در مورد موسسات اعتباری تصریح کرد :مسئوالن 12موسسه تحت تعقیب قرار
گرفتهاند و چهارده متهم در بازداشت بسر میبرند و برای همه تعاونیها هیئت تصفیه تعیین شده در
حالی که این امر جز وظایف و کارهای قوهقضاییه نبود و مشکالت سایر دستگاهها به دلیل عدم نظارت
به دستگاه قضایی سرریز شده و قوه قضاییه باید پاسخگوی اقدامات دیگران هم باشد.
وی افزود :دستگاه قضایی در بخش موسسات اقدامات زیادی انجام داده اما گستردگی این موسسات
و میزان وجوه سپردهگذاران بر حجم مشکالت افزوده است.

صدور  13فقره کیفرخواست در پروندههای ارزی
دادستان تهران اقدامات قابل توجه دادس��رای تهران در مبارزه با متهمان ارز را مورد اشاره قرار داد
و اعالم کرد :در حوزه ارز  60پرونده تش��کیل ش��ده 180 ،نفر تحت تعقیب قرار گرفتهاید 2 ،هزار و
 400حس��اب و  70میلیارد تومان از وجوه متهمان توقیف گردیده و برای س��یزده نفر کیفرخواست
صادر شده است.
جعفری دولت آبادی در بیان آخرین وضعیت پرونده اختالس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت،
خاطرنش��ان کرد :در این پرونده س��ی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و  70میلیارد تومان از اموال
متهمانتوقیفشده است.
اقدامات دادسرا در پروندههای مهم مالی
وی اظهارکرد :پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به دویست جلد رسیده است که در آن
 60نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند 5 ،نفر بازداش��ت شدهاند 165 ،میلیاد تومان توسط 2
متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ 700میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و700
میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسایی و توقیف شده است.
دادستانتهرانخاطرنشانکرد:درپروندهضمانتنامههایبانکسپه 1200میلیاردتومانبهبیتالمال
بازگشته است .سال گذشته این موضوع ساعت  12شب طی تماس تلفنی به دادستانی تهران اعالم
و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که منتهی به دستگیری متهم تا بامدادروز بعد گردید
و همچنین اقدامات مهمی در این زمینه انجام گرفته است .و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر
میبرد .وی افزود :محاکمه پرونده دکل نفتی هنوز در حال انجام است و  91میلیون دالر در این پرونده
مطرح است .جعفری دولت آبادی تصریح کرد :پرونده صندوق پارسیان اعتماد ایرانیان 84شاکی دارد
که کیفرخواست آن نیز صادر شده است.
دادستانتهرانبابیاناینکهدرپروندههایقاچاقکاال 46فقرهکیفرخواستصادرشدهو 71متهمتحت
تعقیب قضایی قرار گرفتند ،یادآور شد :در سال ،96در مورد 118متهم جرایم اقتصادی حکم صادر شده
و در مجموع به 104سال حبس محکوم شدهاند .همچنین از این تعداد محکومعلیه 31،میلیارد تومان
جزای نقدی وصول و 8میلیاد تومان رد مال انجام شده است.
صدور  126کیفرخواست در پرونده متهمان دی ماه
جعفری دولت آبادی در مورد اقدامات صورت گرفته در ح��وزه زمینخواری اعالم کرد :در این زمینه
یک هزار و 800پرونده تشکیل و 40متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و از 141هکتار اراضی دولتی رفع
تصرف شده اس��ت .وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دی و اسفندماه سال  96اعالم
کرد :تا هفته گذشته  67حکم در مورد متهمان آشوبهای خیابان پاسداران مبنی بر حبس و مجازات
تکمیلی صادر شده و همچنین در مورد متهمان آشوبهای دیماه  126کیفرخواست صادر شده که
قریب به پنجاه درصد آن منجربه صدور حکم شده است .در ادامه دادستان تهران گفت :هفته گذشته در
راستای مقابله با ترویج فساد در فضای مجازی 21نفر که در این زمینه فعالیت میکردند تحت تعقیب
قضایی قرار گرفتند که در حال حاضر 5نفر در بازداشت به سر میبرند.
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دکتر الفت مطرح کرد

اجرای سیاستهای
حوزه پیشگیری از جرم به صورت فراقوهای
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوهقضایی��ه ،گفت :با حضور و
راهنماییهای ریاست قوهقضاییه ،سیاستها ،راهبردها و برنامههای حوزه
پیش��گیری از جرم ،تدوین و ابالغ شد و به صورت علمی و فراقوهای در حال
اجراست.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوعجرم
قوهقضاییه،محمدباقرالفتدرکارگاهرهیافتهایمشارکتیاجتماعمحورو
تسهیلگری ،ویژه همکاران حوزه مشارکتهای مردمی استانهای سراسر
کشور ،افزود :دغدغه اساسی فعاالن عرصه پیشگیری در دنیا ،این است که
برنامههای پیشگیری را چگونه به باور تبدیل کنند.
وی گفت :در عرصه پیشگیری زمانی میتوانیم موفق عمل کنیم که مردم
احساس کنند برنامههای پیشگیری به نفع آنها برنامهریزی میشود و در آن
صورت از آن استقبال میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه تصریحکرد :با حضور و
راهنماییهای ریاست قوهقضاییه ،سیاستها ،راهبردها و برنامههای حوزه
پیشگیری از جرم ،تدوین و ابالغ شد و به صورت علمی و فرا قوهای در حال
اجراست.
لزوم به کارگیری و مشارکت مردم
در اجرای برنامههای پیشگیرانه

الفت با اش��اره به لزوم به کارگیری و مش��ارکت مردم در اجرای برنامههای
پیشگیرانه ،گفت :باید برنامههای پیش��گیرانه را در متن جامعه ببریم و اگر
برنامههای پیشگیرانه از دستگاهها و سازمانها به سمت مردم هدایت نشود،
کارها به درس��تی اجرا نخواهد شد و اثربخشی اقدامات سازمانی نیز کاهش
خواهدیافت .وی ادامه داد :نگاه تحکمی به مسائل و معضالت اجتماعی سم
مهلکی است که نه تنها مردم را به سمت حل آن سوق نمیدهد بلکه آنها را
زده خواهد کرد ما باید برنامههای پیشگیری را بگونهای بین مردم ببریم که
با اجتماع مطابقت داشته باشد .معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوهقضاییه همچنین گفت :جامعه توانش فوق العاده است و هرکس از این
ظرفیت استفاده کند برنده است .وی تأکیدکرد :همانطور که در ۸سال جنگ
تحمیلی با مشارکت مردم پیروز شدهایم امنیت کشور را با مشارکت مردم به
بهترینشکلحفظکردهایم،اگرمانتوانیمازاینظرفیتاستفادهکنیمممکن
است کسانی درصدد سوء استفاده از آن برآیند.

نباید مسائل اقتصادی کشور را به
روابط تجاری با اروپا گره بزنیم

رییس دیوان عدالت اداری در م��ورد آینده روابط اروپا و غرب با ایران ،گفت:
نباید مسائل اقتصادی کشور را به روابط تجاری با اروپا و آمریکا گره بزنیم.
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری ،حجت االس�لام و المسلمین
محمدکاظم بهرامی در مورد آینده روابط اروپا و غرب با ایران ،اظهارکرد :ما
نباید برای ادامه تواف��ق صرف ًا به اروپا امیدوار و مطمئن باش��یم ،زیرا اروپا و
آمریکا در زمینههای مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و ما باید این باور غلط که
روابط اقتصادی فقط با آمریکا نتیجه بخش است را دور ریخته و نباید مسائل
اقتصادی کشور را به روابط تجاری با اروپا و آمریکا گره بزنیم.

محکومیت  ۶نفر
در پرونده جرایم انتخاباتی

رییسکلدادگاههایعمومیوانقالبتهرانازصدورمحکومیتبرای ۶نفر
درپروندهجرایمانتخاباتیخبرداد.عباسپوریانیدرگفتوگوبامیزان،ازصدور
محکومیت برای  ۶نفر در پرونده جرایم انتخاباتی خبر داد و ادامه داد :جرایم
انتخاباتی بی��ش از  ۱۰۰پرونده دارد که از این تعداد پروندهها برای  ۶نفر قرار
محکومیتصادرشدوتعدادیازپروندههامنجربهصدوررایبرائتشدهاست
و تعداد اندکی هم در حال رسیدگی است .رییس دادگاههای عمومی و انقالب
تهرانخاطرنشانکرد:رسیدگیبهپروندهجرایمانتخاباتیهمچنانادامهدارد.

انتشار مجموعه تنقیح شده
قوانین و مقررات ضابطان دادگستری

مش��اور معاون حقوقی قوهقضاییه در امور تنقیح قوانین و مقررات قضایی از
چاپ و انتشار مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان دادگستری در
آینده نزدیک خبر داد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمعاونتحقوقیقوهقضاییه،سیدعلیکاظمیبا
اعالماینخبربهتشریحآخریناقداماتانجامشدهدراینخصوصپرداختو
افزود :با توجه به اهمیت نقش و جایگاه ضابطان در نظام عدالت کیفری و لزوم
تبیینتکالیفواختیاراتآنهادرمراحلمختلفدادرسی،مجموع هتنقیحشدهو
کاربردیقوانینومقرراتضابطان(دادگستریونظامی)درادارهتنقیحقوانین
ومقرراتقوهقضاییهتهیهوباهمکاریروزنامهرسمیبهزودیچاپومنتشر
میشود .وی در ادامه ضمن برشمردن ویژگیها و مختصات این مجموعه
افزود:تبیینپیشینهقانونگذاریدرحوزهضابطان،شناساییقوانینومقررات
معتبر از غیر معتبر همراه با آخری��ن اصالحات و الحاقات ،اعمال اصالحات
ویرایشی و نگارشی و درج راهنمای کاربردی با عنوان فهرست موضوعی در
پایان کتاب از جمله مواردی است که جهت سهولت کاربرد و ارتقاء اطالعات
مخاطبان در نظر گرفته شده است .مشاور معاون حقوقی قوهقضاییه در امور
تنقیح قوانین و مقررات قضایی اضافه کرد :در این مجموعه  350صفحهای،
 126مورد از قوانین و مقررات در خصوص ضابطان دادگستری و  232مورد
نظر مشورتی مربوط به آن درج شده است.

ایلنا و متن مجرم شناخته شدند

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات ،گفت :اعضای هیات منصفه مطبوعات
استان تهران مدیرعامل خبرگزاری کار ایران «ایلنا» و مدیر مسئول ماهنامه
«متن» را مجرم تشخیص دادند .احمد مومنی راد در گفت و گو با ایرنا ،افزود:
دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیات منصفه در ش��عبه  6دادگاه کیفری
استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران با بیان اینکه در این دادگاه
به اتهامات مدیر مس��ئول و نویسنده مقاله ایلنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد
تشویشاذهانعمومیوباشکایتسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمی
تشکیل شده است ،اظهار کرد :هیات منصفه ،مدیرعامل و نویسنده مقاله این
خبرگزاری را مجرم ش��ناخت و هیچکدام از آنان هم از سوی اعضای هیات
منصفهمطبوعاتاستانتهرانمستحقتخفیفتشخیصدادهنشدند.
مومنی راد اتهام مدیر مسئول و نویسنده مقاله ماهنامه متن را هم نشر اکاذیب
به قصد اضرار به غیر عنوان کرد و گفت :هر دو مدیر مسئول و نویسنده مقاله
ماهنامه متن هم مجرم تشخیص داده ش��دند؛ ضمن اینکه اعضای هیات
منصفهمطبوعاتاستانتهرانهیچیکرامستحقتخفیفندانست.

