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رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطرح کرد

گالیه از نگاه غیر راهبردی به کاداستر
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از افزایش درآمدهای ثبتی طی  ۹سال
گذشته خبر داد.

احمد تویسرکانی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به پیشرفتهای سازمان ثبت اسناد امالک کشور
در سالهای اخیر ،اظهار کرد :در یک گذر  10ساله علیرغم اینکه تعرفهها را افزایش ندادهایم اما
درآمد سازمان ثبت افزایش چشمگیری داشته و از  300میلیارد تومان در  9سال گذشته امروز
به مرز  2هزار میلیارد تومان رسیده است .وی با بیان اینکه این سازمان علیرغم محدودیتها
و کمبود منابع و امکانات فعالیتهای گستردهای را انجام داده است،گفت :خوشبختانه سازمان
ثبت اسناد و امالک کش��ور در حوزه عملکرد نمره قبولی میگیرد و بنده به عنوان فردی که با

نوع فعالیتهای اجرایی در کشور آشنایی دارم ،میتوانم بگویم که سازمان ثبت به عنوان یک
سازمان قدیمی یکی از سختترین دستگاهها برای تحول است اما خوشبختانه تغییرات خوبی
را در آن ش��اهد بودهایم .رییس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور تصریح کرد :قطع ًا افرادی
که با خدمات سازمان ثبت ارتباط دارند اگر این سازمان را با  10سال قبل مقایسه کنند میبینند
که کیفیت ارائه خدمات به طور چش��مگیری ارتقا داش��ته و به گواه کارشناسان سایر کشورها
فعالیتهای ما در رابطه با ثبت شرکتها در تراز پیشرفته قرار دارد.
کم توجهیها
معاون رییس قوهقضاییه با بیان اینکه ارزیابی بانک جهانی بهبود وضعیت سازمان ثبت را نسبت

یکشنبه

به گذشته تأیید کرده است،گفت :در حوزه س��ردفتری ،اتحادیه جهانی سردفتران مهر تأییدی
بر فعالیتهای ما زده و عنوان داش��ته که بس��یاری از اقدامات ما از کشورهای پیشرفتهای چون
فرانس��ه و ایتالیا بهتر است و ایران جزو کشورهایی است که به لحظه تمام اطالعات کشور را در
ارتباط با دفترخانهها دارد .تویسرکانی با گالیه از عدم توجه به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اظهار کرد :قرار بر این بود که درآمدهای این سازمان برای کاداستر هزینه شود و این طرح ظرف
مدت  5سال به نتیجه برسد اما متأسفانه برخی معتقد هستند که فع ً
ال درآمدها را به آنها بدهیم تا
در جای دیگری هزینه کنند .وی عنوان کرد :این نگاه غیر راهبردی مشکالت زیادی را برای ما
ایجاد کرده و معتقدیم که اگر امور زیربنایی حل شود صدها برابر هزینههایی که در کشور انجام
میشود را سازمان ثبت جبران خواهد میکند.

با قاطعیت دستگاه قضایی ،حکم اعدام  8تروریست حمله کننده به مجلس و حرم امام خمینی (ره) اجرا شد

عاقبت جنایت داعشی ها

حک�م اعدام  8نفر از اعضای گروهک س�لفی -تکفیری داعش
مرتبط با حمله به س�اختمان مجلس ش�ورای اسلامی و مرقد
مطهر حضرت امامخمینی (ره) با رعایت موازین شرعی و قانونی
اجرا شد.

 ۱۷خرداد سال گذشته بود که حمله داعش به خاک ایران اتفاق افتاد و عوامل
داعش در دو اقدام تروریستی جداگانه ساختمان مجلس شورای اسالمی و
حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را هدف قرار دادند .بالفاصله پس از
حادثه باوروددستگاههایامنیتی،انتظامیوسپاهدستگیریعواملپشتیبانی
این اقدام داعش در دستور کار قرار گرفت و چندین نفر شناسایی و دستگیر
شدند .دستگاه قضایی کشورمان نیز پس از بررسی کامل ابعاد مختلف این
حادثهجلساتمحاکمهعواملگروهکتروریستیداعشدرحملهبهمجلس
شورای اسالمی و حرم امام راحل را برگزار کرد.
هفت جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد که متهم اول به اتهام بغی به
علت حضور در گروهک تروریستی داعش و ورود غیرمجاز به کشور ،قاچاق
مهمات و اسلحه جنگی ،جعل س��ند و شناسنامه ،حمل و نگهداری سالح
جنگی ،حمل و نگهداری گاز اش��کآور در 20خرداد 1396بازداش��ت شد.
همچنین متهم دوم به اتهام معاونت در افساد فیاالرض و حمل و نگهداری
سالح جنگی سبک و سنگین در 19خرداد 1306بازداشت شد .
متهم س��وم به اتهام معاونت در افساد فیاالرض مس��توجب اعدام ،جعل
شناسنامه ،خرید ،حمل و نگهداری اسلحه مورد محاکمه قرار گرفت.
نفر چهارم به اتهام افساد فیاالرض .نفر پنجم به اتهام بغی به علت عضویت
در گروهک تکفیری داعش ،نفر شش��م به اتهام معاونت افسادفیاالرض
مس��توجب اعدام ،خرید و حمل س�لاح جنگی ،نفر هفتم به اتهام معاونت
در افساد فیاالرض تهیه و حمل و نگهداری سالح جنگی ،استفاده از سند
مجعول و نفر هشتم به اتهام افساد فیاالرض مستوجب اعدام ،تهیه حمل و
نگهداریسالحجنگیسبکوسنگین،مخفیکردنمتهمانواسکانتیم
ترور مورد محاکمه قرار گرفتند .در نهایت ۱۸اردیبهشت ماه پس از برگزاری
جلسات رسیدگی ،قاضی صلواتی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت :احکام این
متهمان در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
بنا بر اعالم دادسرای عمومی و انقالب تهران ،این هشت نفر با عوامل اصلی
به شهادت رساندن و مجروح کردن تعدادی از هموطنان بیگناه در حمله به
ساختمان مجلس شورای اسالمی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی
از هدف و قصد عوامل گروهک تروریستی ،آنان را پشتیبانی ،تأمین مالی و
تسلیحاتی کردهاند .اس��امی معدومین و اهم فعالیتهای آنان به این شرح
است :س��لیمان مظفری فرزند رحمان با نام مستعار ابوانصار امین حسینی
از س��ال 1394از کشور خارج ش��ده و به داعش میپیوندد .در سال 1396به
همراه تیم تروریستی به صورت غیرمجاز در حالی که سالح و مهمات جنگی
به همراه داشته و کمربند انفجاری به خود بسته است ،به کشور وارد میشود
و با شناس��نامه مجعول به نام امین حسینی به نمایندگی از سوی تیم موفق
به اجاره مکان در شهرک کرناچی جهت اقامت تیم تروریستی در کرمانشاه
میشود .علت عدم همراهی ایشان با تیم عملیاتی اعزامی به تهران ،طراحی
و تدارک عملیاتهای بعدی بوده است .در زمان دستگیری از نامبرده سالح
کمری ،کمربند انفجاری 140 ،فشنگ  9میلی متری 3 ،خشاب و  6فشنگ
خفیف،اسپریاشکآور،تعدادیگوشیتلفنمتعلقبهعناصرمعدومعملیات
تهران و تعدادی پوکه س��یم کارت کشف شد .وی دارای سابقه عضویت در
گروهکهای تروریس��تی کتائب ،اخوان و القاعده است .حضور در مقرهای
گروهک تروریستی داعش در سوریه ،خروج غیر قانونی از کشور ،حضور در
جنگهای داعش در موصل ،فراگیری عملیات تروریستی به منظور اعزام به
داخل کشور جهت اقدام تروریستی ،تهیه سالح و مواد منفجره ،اجاره منزل
امن جهت اس��کان تیم ترور با استفاده از شناسنامه جعلی ،بدرقه تیم ترور با
ساکهایحاویاسلحهومهماتازمنزلامنبهسمتتهرانبااتومبیلپراید
و ارتباط با اسماعیل صوفی بعد از عملیات تروریستی تهران جهت انتقال وی
از منزل امن به محل امن دیگر ،اقدامات مؤثری است که نامبرده در راستای
اهداف شوم گروهک تروریستی داعش مرتکب شده است .اسماعیل صوفی
فرزند مجید با نام مستعار احسان ،برادر فریدون صوفی است که در عملیات
تهران ش��رکت داش��ته و معدوم ش��د .ارائه اطالعات در خصوص وضعیت
نقطهه��ای کور مرزی به قیوم حقپناه فرمانده گروه به منظور ورود اعضای
گروهکبهکشور،شناساییمسیرهایمرزیوهدایتتیمتروریستیداعش،
اسکان اعضای تیم تروریستی به مدت 40روز در مکانهای امن ،تهیه اقالم
پیشس��از بمب برای تیم تروریستی ،اختفاء سالح و مهمات و انتقال جهت
استفاده اعضای گروهک و تهیه مهمات جنگی مانند گلوله توپ ،فشنگ و
نارنجک از جمله اقدامات معدوم اسماعیل صوفی در حمایت از داعش است.
وی در جذب افراد به گروهک داعش نقش مهمی داش��ته و از جمله رحمان
بهروز ،ایوب اسمعیلی و ماجد مرتضایی را به فرمانده گروه و سریاس صادقی
عامل انتحاری در حرم حضرت امام (ره) که در عملیات به هالکت رس��ید،
معرفی کرده اس��ت .کشف وصیتنامه متهم که محتوای آن حاکی از قصد
عملیات انتحاری توسط نامبرده است ،حمل کمربند انفجاری و مقادیر زیادی
تجهیزات جنگی و فنی به همراه سلیمان مظفری در هنگام دستگیری مبین
قصد و علم معدوم صوفی در راستای همکاری با داعش علیه امنیت کشور

است .رحمان بهروز فرزند کریم با نام مستعار جعفر دارای سابقه محکومیت
قطعی به خرید و حمل سالح و مهمات جنگی و همکاری با القاعده بوده و با
گروهکتائبکردستانبیعتکردهاست.ویازبدوورودتیمتروریستیبهخاک
ایران ،در تحقق اهداف مورد نظر تیم همکاری و پشتیبانیهای مؤثر داشته
است و از جمله اقدامات مجرمانه وی عبارت است از تهیه منزل استیجاری،
تهیه مدارک جعلی ،جابجایی پول برای تیم از عراق به داخل کش��ور ،تهیه
و جابجایی محموله انفجاری و مهمات ،تهیه  4قبضه س�لاح کالشینکف
و مهمات مربوطه ،هستهس��ازی برای پش��تیبانی از تیم تروریستی ،تالش
جهت تهیه  2الی  3کیلو ساچمه جهت به کارگیری در جلیقه انفجاری ،تهیه
موادپیشسازجهت ساختموادمنفجره،حضوردراکثرجلساتهماهنگیو
برنامهریزی و قرار مالقاتهای تیم با مرتبطین ،خرید مایحتاج و انجام امور
پشتیبانی و جابهجایی اعضای تیم از مسیرهای امن درون استان کرمانشاه،
شناساییمسیرامنوجلبهمکاریافرادیبرایجلوداریواسکورتتیمدر
مسیرانتقالازکرمانشاهبهتهرانوشناساییومعرفیافرادوعناصرباسابقهبه
تیمتروریستی.همچنیناینمتهمادواتیازقبیلسهقبضهکالشینکف،یک
قبضهمسلسلبرتا،یکقبضهکلتکمری،دوربیندیددرشب،چهارکمربند
انفجاریوسهجلیقهانفجاریآمادهتجهیز،سهگوشیتجهیزشدهبهانفجاراز
راه دور در عملیات ،ابزارهای فنی ساخت بمب را به یکی از اعضای گروه به نام
علی داده است .نامبرده همچنین در مخفی کردن تجهیزات شامل 22گلوله
توپ 11،خمپاره 4،مین و نارنجک نقش داشته است.
سید ماجد مرتضایی فرزند سید حسن از عناصر باسابقه و دارای گرایش به
گروههای تندروی مذهبی بوده که با اعالم موجودیت داعش در س��وریه و
عراق ،از طریق پشتیبانی ،تبلیغ و عضوگیری برای گروهک مذکور ،اقدامات
موثری داشته است .مش��ارالیه در سال  1394با یکی از سر تیمهای داعش
بیعت کرده و با اطالع از حضور و مأموریت عناصر تیم تروریس��تی عملیات
تهران ،با این تیم همکاری میکند .میزان اطمینان قیوم حق پناه رهبر گروه
به مرتضایی به حدی بوده اس��ت که در دیدار اول ،ضمن پیگیری وضعیت

افرادی که به داعش پیوستهاند و در کشور حضور دارند ،او را از قصد خود مبنی
بر انجام عملیات تروریستی در ایران مطلع میکند و از او میخواهد افرادی
را معرفی کند .س��یدماجد مرتضایی اقدام به جذب و معرفی عامل انتحاری
(سریاسصادقی)وعاملانتحاریدیگربهنامچیاکوموالیبهتیمتروریستی
کرده است .پشتیبانی و همکاری با تیم تروریست گروهک داعش ،ارتباط و
اجرای قرارهای تشکیالتی با سر تیم تروریستی گروهک داعش و اقدام به
جذب افراد برای عضویت در داعش ،از جمله اقدامات مجرمانه نامبرده است.
سیروسعزیزیفرزندعبدالخالقباناممستعاربهروز،ضمنبیعتباگروهک
تروریستی داعش به عنوان خالفت اسالمی ،با شرکت مستمر و آگاهانه در
جلسات تشکیالتی گروهک داعش در شهرستان پاوه ،به نفع گروه داعش
تبلیغ میکرده است .وی در سال  1391به واسطه ارتباط با سریاس صادقی
با عقیده سلفی تکفیری و گروهک داعش آشنا میشود و در سال  1392در
منزل سریاس صادقی با وی به عنوان نماینده ابوبکر بغدادی بیعت میکند.
نامبرده ع�لاوه بر آن که عضویت در گروه تکفی��ری داعش را به صراحت
پذیرفته ،اقرار کرده که از عملیات تهران آگاهی داش��ته است .عضویت در
گروهک تروریس��تی داعش و علم و اطالع از اهداف تروریس��تها جهت
حمله تروریستی به تهران ،همکاری با تیم تروریستی داعش از طریق انتقال
عاملانتحاری(سریاسصادقی)بهشهرستانهایهمجواربهمنظورجذب
عوامل انتحاری ،انتقال سریاس صادقی به سنندج به منظور اجرای قرارهای
تشکیالتی با هدف جذب و هستهسازی برای تیمهای تروریستی ،از جمله
اقدامات معدوم عزیزی است.
ایوباسمعیلیفرزندحسینازجملههوادارانداعش ومورداعتماداسماعیل
صوفی بوده که همکاری با تیم تروریستی را از بدو ورود به خاک کشور آغاز
کرده اس��ت؛ به نحوی که با خودروی ش��خصی خود ،تیم ترور را از مرز به
شهرستان س��ر پل ذهاب انتقال میدهد و در ایام اقامت تیم در منطقه ،در
امر جابجایی افراد ،خرید مهمات جنگی ،حمل و مخفی کردن چندین قبضه
س�لاح و مهمات تیم ترور و تهیه پیشساز بمب ایفای نقش کرده است .از

دادستان تهران :حامی اصلی گروهک داعش آمریکاست

ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری ،روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور ۲۷نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست جعفری
دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
دادستانتهراندرخصوصاجرایحکماعدامهشتعضوگروهکداعشوابهامهایمطرحپیرامونچگونگیدستگیریاینافرادبهرغمبههالکت
رسیدنتروریستهاییکهبهمجلسشورایاسالمیحملهنمودند،اظهارداشت:حملهبهمجلسشورایاسالمیسالقبلدرتهرانرخدادوتعدادی
ازاعضایداعشدرصحنهبههالکترسیدند،امااینتمامقضیه نبودبلکهپروندهگروهکداعشپیشازایننیزتحتاشرافنهادهایامنیتیکشور
بود و لذا تمامی افراد مرتبط با عملیات حمله به مجلس در سراسر کشور دستگیر شدند و هشت محکومی که اعدام شدند ،جزء افراد مرتبط با شبکه ترور
بودند که با پیگیریهای اطالعاتی وزارت اطالعات دستگیر گردیدند .جعفری دولتآبادی در خصوص رسیدگی به پرونده اعضای گروهک داعش با
اشارهبهاینکهرسیدگیباحضوروکیلمتهمانوبهنحوعلنیوبارعایت قوانینومقرراتدادرسیکیفریبهعملآمدهوتاحدممکنروندمحاکمات
از رسانه ملی پخش شده است ،در خصوص مقاصد این گروهک اظهار داشت :این افراد چهار عملیات ترویستی را برنامهریزی کرده بودند که تمامی
موارد خنثی شد و مواد منفجره زیادی شامل سالح ،فشنگ ،مهمات و کمربند انفجاری از متهمان و محل دستگیری آنان کشف شد .به گزارش پایگاه
اطالعرس��انی دادسرای عمومی و انقالب تهران ،وی حجم مواد مکشوفه از دستگیرشدگان را موید اهمیت کار پلیس و دستگاههای اطالعاتی در
شناسایی تروریستها دانست و این دستگیریها را نتیجه اقدامات دادستانی ،پلیس و نهادهای امنیتی در جهت اشراف بر اعضای گروهک داعش
در سراس��ر کشور به ش��مار آورد و افزود :این افراد پیش از آن که برای انجام اهداف تروریستی خود به تهران برسند ،در سایر استانها و در خانههای
امن تیمی دستگیر شدند و دستگیری آنان ضربه مهلکی بود که به گروهک داعش وارد شد .دادستان تهران با اعالم این که حامی اصلی این پرونده
دولت آمریکاست که گروهک داعش را با هدف ناامن نمودن منطقه ایجاد و حمایت کرده است و افزود :دولتی که تروریست پرورش میدهد چگونه
میتواند پز حقوق بشری به خود بگیرد .دادستان تهران دستگیری و محاکمه تعدادی از اعضای گروهک داعش و اعدام هشت نفر از آنان را صرف ًا یکی
از ضربههای وارد به گروهک مذکور دانست و در خصوص دو پرونده دیگر مربوط به اعضای این گروهک که در دادسرای تهران رسیدگی شده است،
اظهار داشت :در یک پرونده شانزده زن که به سوریه رفته و برخی در عملیات مسلحانه شرکت داشته ،آموزشهای نظامی دیده و یا در خدمت اعضای
گروهک داعش بودند دستگیر شدند این زنان و همچنین شانزده مرد از اعضای داعش که در ایران دستگیر شدند ،قصد داشتند بعد از شکست داعش
در سوریه ،ایران را مامنی برای اقدامات تروریستی خود نمایند که هر دو پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

جمله اقدامات نامبرده ،همکاری موثر با تیم تروریستی از طریق انتقال تیم از
مرز به داخل کشور ،تهیه و انتقال  12عدد نارنجک جنگی برای عناصر تیم
تروریستی ،مشارکت در اخفاء و انتقال سالح و تجهیزات نظامی و تهیه 80
کیلوگرم فسفات جهت ساخت بمب و اعزام نیرو به داعش بوده است .خسرو
رمضانی میراحمدی فرزند کاکا احمد با نام مستعار محسن ،از عناصر قدیمی
گروهکالقاعده(کتائبکردستان)بودهوازطریقسلیمانمظفریبهداعش
ملحقمیشود.متهمبااطالعازقصدگروهدائربراقداماتتروریستیدرداخل
کشور،نسبتبهاسکانعناصرتروریستدرمنزلیکیازبستگانخود اقدام
و با توجه به آشنایی با وضعیت جغرافیایی منطقه ،مأموریت تهیه خانه امن
و نقل و انتقال ایمن عناصر تروریستی را به عهده میگیرد .وی در راستای
ایفای مأموریت محوله ،به محلههای خاصی که حساسیت برانگیز نباشند
مراجعه کرده و به همراه سلیمان مظفری با ارائه شناسنامه مجعول به هویت
امینحسینی،اقدامبهاجارهیکباب منزلمسکونیدرکرمانشاهمیکندکه
این منزل محل اختفاء و بیعت عناصر گروهک ،اجرای جلسات تشکیالتی
و محل اعزام عناصر تیم تروریستی به تهران میشود .وی همچنین عناصر
تروریست را از شهرستان سرپل ذهاب و از طریق جادههای فرعی به خانه
امن کرمانشاه منتقل کرده و در مراحل بعد ،اقدام به حمل محموله نظامی از
جمله گلوله خمپاره و سایر اقالم انفجاری از شهرستان سرپل ذهاب به خانه
ام��ن ،جابجایی اعضای گروه به نقاط مختلف اس��تان ،انتقال تیم به محل
مالقاتهای تشکیالتی و اخذ منابع مالی گروهک از تیم ترور و تحویل به
خانوادههای مرتبط کرده است.
عثمان بهروز فرزند کریم با نام مستعار فردین ،برادر رحمان بهروز از متهمان
اصلی پرونده اس��ت که به واسطه برادرش با اعضای تیم آشنا شده است .وی
با در اختیار گذاش��تن چادر و منزل خود و تهیه غذا و آذوقه برای گروه ،نسبت
به اختفاء افراد ،حمل و جابجایی آنها ،تأمین نیازمندیهای تس��هیالتی و
شناس��ایی معابر و خالهای مرزی اقدام کرده است .قیوم حقپناه با توجه به
حضور نامبرده در روس��تای مرزی و نگهداری احشام در پوشش دامداری ،از
او درخواس��ت میکند جهت انتقال اس��لحه و مهمات و عناصر تروریست از
خاک عراق به داخل کشور معابر و مس��یرها را شناسایی کند؛ عثمان ضمن
اجابت خواسته تیم ترور ،فردی را در این رابطه به تیم معرفی میکند .عالوه بر
این ،متهم با تحویل گرفتن تعدادی گلوله توپ و خمپاره از اسماعیل صوفی
و نگهداری در منزل خود ،آنها را برای استفاده عناصر تروریست در جلیقه و
بستههای انفجاری تحویل برادرش رحمان داده است .با توجه به درخواست
قیوم حقپناه از وی در خصوص تهیه سالح در داخل کشور ،نامبرده نسبت به
خرید یک قبضه اسلحه کالشینکف به همراه 2تیغه خشاب و 60عدد فشنگ
اقدام میکند و آن را از طریق رحمان بهروز در اختیار تیم قرار میدهد .مشارالیه
با متهمان عثمان بهروز و حیدر رضایی در مخفی نمودن تجهیزات مکشوفه
مشارکتداشتهاست.عضویتدرگروهکداعشجهتعملیاتتروریستی،
معرفی پس��ر عموی خود به عناصر گروهک داع��ش ،انتقال محمولههای
بزرگ نظامی (بیش از  50قبضه سالح جنگی) و سالح و مهمات و تجهیزات
انفجاری ،تسهیل مالقاتهای سازمانیافته امیر تیم ترور از طریق جابهجایی
وی با موتورسیکلت شخصی از محل سیاه چادر به روستاهای اطراف جهت
برقراری قرار تشکیالتی ،دپوی مهمات و ادوات جنگی (موشک ،گلوله ،مین،
نارنجک)واختفاءبیشاز 40قبضهانواعگلول ههایانفجاری،ازاقداماتعثمان
بهروز است .محکومان به شرح فوقالذکر ،بالفاصله پس از حمله تروریستی
مورخ  17خرداد  1396با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی و قضایی دستگیر
شدندوپسازانجامتحقیقاتقضایی،بهموجبکیفرخواستاولبهمن1396
صادرهازناحیه 33دادسرایعمومیوانقالبتهران(شهیدمقدس)،برایآنان
حسباقداماتمجرمانهارتکابیبهاتهاماتبغیازطریقعضویتدرگروهک
تکفیریترویستیداعش،معاونتدرافسادفیاالرض،قاچاقسالحومهمات
(حینورودبهکشور)تقاضایمجازاتشد .جلساتمحاکمهدرشعبه 15دادگاه
انقالباسالمیباعنایتموازینقانونیوحضوروکالیمدافعبهصورتعلنی
برگزار شده و دادگاه طی دادنامه 23اردیبهشت امسال ،با توجه به اقاریر صریح
و ضمنی متهمین در جلسات علنی ،پخش فیلمهای عملیات تروریستی تیم
ترور در دادگاه که غالب ًا توس��ط مهاجمین از جنایت فیلمبرداری شده و قبل از
معدوم شدن از طریق فضای مجازی تلگرام به مرکزیت داعش ارسال و از آن
طریقبهسراسردنیامخابرهشدهاست،استماعشکایتشکاتوخانوادهمعظم
شهدا و شاهدان عینی ،بازدید هیات قضایی دادگاه در معیت رییس دادگاههای
انقالب اس�لامی و نمایندگان دادس��تان از محل مجلس شورای اسالمی و
دریافت گزارشها و جمعآوری مستندات در خصوص نحوه ورود و اقدامات
تروریستها در به شهادت رساندن 18نفر و زخمی کردن 40نفر ،با احراز علم
وآگاهیمتهمانازاهدافگروهکووحدتقصدآناننسبتبهانجامعملیات
تروریستیدرمرقدمطهرحضرتامام(ره)ومجلسشورایاسالمی،اتهامات
مندرج در کیفرخواست را محرز دانسته و عمل آنان را مصداق بغی و معاونت در
افساد فیاالرض تشخیص داده و مستنداً به مواد  286و  287قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392متهمان به اسامی فوقالذکر را به اعدام محکوم کرده
اس��ت .پس از اعتراض محکومان و وکالی مدافع آنها ،ش��عبه سی و نهم
دیوان عالی طی دادنامه  20خرداد امسال ،دادنامه صادره از دادگاه نخستین را
تأیید کرده و با قطعیت یافتن دادنامه ،مجازات اعدام با رعایت موازین شرعی
و قانونی اجرا شد .پرونده در خصوص سایر متهمان و مرتبطان مفتوح است.

رییس کل دادگستری تهران اعالم کرد

تعیین شعبه ویژ ه رسیدگی به پرونده بازار سکه و ارز
رییس کل دادگس�تری اس�تان تهران ،گفت :به دستور رییس
قوهقضاییه برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز ،شعبه ویژهای
در دادسرا پیشبینی شده است.

غالمحسین اسماعیلی در خصوص پیگیری پرونده بازار سکه و ارز ،اظهار
کرد :در حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است
و تاکنون کیفرخواستی برای این پروندهها صادر نشده است .رییس کل
دادگستری استان تهران تصریح کرد :از ناحیه دادسرا دستوراتی خطاب
به ضابطین ،بانک مرکزی و بخشهای مختلف صادر شده و استعالماتی
نیز از آنها به عمل آمده است .دستگیریهایی هم از ناحیه پلیس در اجرای
دستورات مقامات قضایی دادسرا صورت گرفته است.
وی به ایسنا گفت :حس��ب االمر ریاست قوهقضاییه برای پیگیری این
موضوع ،ش��عبه ویژهای در دادسرا پیشبینی شده است ،از ناحیه مرجع

قضایی وصول گزارشاتی را به همراه داشته و در مواردی هم که تاکنون
دس��تگیریهایی انجام شده است و با دقت و سرعت نسبت به موضوع
رسیدگی خواهد شد .اسماعیلی با تأکید بر اینکه موارد اعالم شده در حال
حاضر در دادسرا مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی است ،خاطرنشان
ک��رد :چنانچه پس از تکمیل تحقیق��ات در ارتباط با برخ��ی از این افراد
مجرمیت احراز شود پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
رس�یدگی به پرونده ناظم مدرس�ه غرب تهران طوالنی
نخواهدبود
همچنین رییس کل دادگس��تری استان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه
رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه غرب تهران گفت :رسیدگی به این پرونده
طوالنی نخواهد بود .اسماعیلی با بیان اینکه برای متهم پروند کیفرخواست
صادر شده اس��ت ،اظهار کرد :روز گذشته جلسه دادگاه در مجتمع قضایی
ارش��اد برگزار شد .مادامی که رأی قطعی صادر نشده باشد از بیان جزییات

موارد اتهامی با معذوریت قانونی مواجه هس��تیم و ان شاءاهلل بعد از صدور
رأی قطعی ،نتیجه را اطالع خواهیم داد .وی در پاس��خ به این پرسش که
برای رسیدگی به این پرونده چند جلسه دادگاه پیشبینی شده است ،گفت:
پیشبینی ما این است به دلیل اینکه متهم یک نفر است و شکات هم تعداد
زیادی نیستند جلسات دادگاه طوالنی نخواهد بود .رییس کل دادگستری
استانتهرانافزود:استنباط کردیمبرخیازشکاتباتوجهبهصحبتهایی
که در مرحله تحقیقات داشتند در جلسه دادرسی شرکت نکنند .پیشبینی
ما این اس��ت که حداکثر دو جلس��ه به این پرونده اختصاص داده شود و
دادرسی طوالنی نشود .اسماعیلی در رابطه با تعداد شکات نهایی در این
پرونده تصریح کرد :در مرحله دادسرا  ۱۵نفر اعالم شکایت کردند و برای
همه این افراد اخطاریهای برای حضور در جلسه دادگاه ارسال شده است
و از آنها دعوت شده است در جلسه دادگاه شرکت کنند .الزام قانونی برای
حضور در جلسات برای شکات وجود ندارد و برخی ممکن است به صرف

اعالم ش��کایت و بیان موضوع در دادسرا بسنده کنند و در دادگاه شرکت
نکنند .همچنین رییس کل دادگستری استان تهران در این رابطه به صدا و
سیماگفت:اینمتهمبا 4عنواناتهامیمحاکمهشدواتهامتشویقبهفساد
و کودکآزاری از مهمترین اتهامات این متهم است.
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پنجمین جلسه دادگاه تعاونی
اعتباری مالی ثامنالحجج برگزار شد

پنجمین جلس��ه دادگاه رس��یدگی ب��ه پرون��ده متهم��ان تعاونی مالی
اعتباری ثامنالحج��ج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاس��ت قاضی
باقری برگزار ش��د .طبق روال جلسات گذش��ته متهمان آقای (الف .م)
و خانم (ر .الف) در جلس��ه حاض��ر بودند ،اما به دلیل ع��دم حضور متهم
س��وم آقای (م .ر) در جلس��ه ،پرونده وی به طور غیابی مورد رس��یدگی
قرار گرفت.
به گ��زارش میزان ،در ابتدا وکیل متهم ردی��ف اول برای ادامه دفاعیات
خ��ود در جایگاه حاضر ش��د و گفت :موسس��ه ثامنالحجج از س��ال ۸۰
فعالیت میکرده و فعالیت مؤسس��ه براس��اس مجوز اولیه وزارت تعاون
بوده است.
وکیل متهم ردیف اول ادامه داد :براس��اس مدارک موجود و در طول سه
مرحله این شرکت تعاونی به مؤسسه مالی اعتباری تغییر پیدا کرده است
که مجوز اول پذیرهنویسی بوده که مؤسس��ه ثامنالحجج  ۱۱۰میلیارد
تومان برای پذیرهنویسی به بانک مرکزی پرداخت میکند و پس از کسب
اعتبار تأسیس ،تمام صورتجلس��ه مجامع عمومی ثامنالحجج را بانک
مرکزی مهر میکرده و به شرکتها ارسال میکرده است.
وی افزود :بانک مرکزی با نامه رس��می صورتجلس��ات را به اداره ثبت
ش��رکتها میفرس��تاده اس��ت ،از طرفی مجوز فعالیت به اداره اماکن
نیرویانتظامی ارس��ال میش��ود تا نس��بت ب��ه نصب تابل��و و احداث
ش��عب اقدام کند ک��ه تمام ای��ن اقدامات ب��ا نامههای بان��ک مرکزی
بوده است.
در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را درباره
گفتههایش ارائه دهد و قرائت کند.
وکیل متهم مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات
شرکت به مؤسسه ،ارائه کرد.
در ادامه جلسه قاضی از وکیل خواس��ت نامهای از بانک مرکزی خطاب
به ثبت شرکتها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به مؤسسه را ارائه بدهد.
وکیل در این لحظه نامههایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر ش��د
مدارک روشنتری را ارائه بدهید و اگر نامهای با صراحت به این موضوع
میپ��ردازد آن را برای ما قرائت کنید و اگر ای��ن مدرک را ندارید به ادامه
دفاعیات خود بپردازید .وکیل متهم ردیف اول مجدداً نامههایی را قرائت
کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی ش��د :مؤسسه ثامنالحجج دارای هر
سه مجوز بوده که به صورت کتبی ،لفظی و عملی طی نامههایی به تأیید
بانک مرکزی رسیده است اما به یکباره همه این نامهها را بانک مرکزی
نادیده میگیرد و اعالم میکند این نهاد مؤسسه نیست و شرکت اعتباری
ثامنالحجج است.
در ادام��ه نماینده دادس��تان گفت :اساس��نامهای که وکی��ل درباره این
نه��اد پولی و بانک��ی قرائت کرده خ�لاف قانون اس��ت و زمانی که این
نهاد  ۲۳تعاون��ی را در خود ادغ��ام میکرد آیا مراتب قانونی طی ش��ده
بوده است؟
وکیل پاسخ داد :اقدامات انحالل تمام ًا به تأیید ثبت شرکت رسیده است؛
در متن ش��کایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این مؤسسه این بانک
علیرغم اینکه موکل بنده در طی سه مرحله مجوز الزم را دریافت کرده
در عی��ن بیانصافی آن را رد میکند و میگوی��د متهم ردیف اول و دوم
مخفیانه اقدام به تأس��یس شعب کردهاند .حال س��ؤال اینجاست بانک
مرکزی چرا قبل از مش��خص کردن کس��ری این مؤسس��ه موضوع را
رسانهای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایتهای مردم شده است.
در ادامه روند رس��یدگی به این پرونده معاون دادستان گفت :وکیل دائم ًا
از تقدیرنامهها که از این مؤسس��ه شده صحبت میکند که ممکن است
بانک مرکزی در پارهای مواقع از مراکزی که مجوز میدهد تقدیر کند اما
این موضوع نافی آن مرجع برای نادیده گرفتن جرایم نیست و الزم است
وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهد.
وکیل متهم در ادامه افزود :این بیانصافی است که میگویند این مؤسسه
 ۱۲ه��زار و  ۸۰۰میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این مؤسس��ه
کام ً
ال غیرمجاز بوده است.
وی گفت :بانک مرکزی یک ش��خصیت حقوقی است و تصور میشود
نامههای متعدد خود را که راجع به این مؤسسه صادر کرده قبول ندارد در
حالی که باید در برابر عناوین نامههایی که مینویسد مسئولیت بپذیرد.
وکیل در ادامه گفت :گزارش��ات کیفرخواس��ت متعلق به بانک مرکزی
اس��ت در کیفرخواست باید دیگر مس��ببین این پرونده هم مورد تحقیق
قراربگیرند .معاون دادس��تان در برابر این اظهارات وکیل گفت :در نحوه
اظهارات وکیل اش��کاالتی وجود دارد .او میگوید دادس��تان تحت نظر
بانک مرکزی قرارگرفته درحالی که اینطور نیست و ما تحت تأثیر بانک
مرکزی نیس��تیم بلکه تحت تأثیر مالباختگی سپردهگذاران قرار گرفتیم
که باعث بهوجود آمدن مش��کالت خانوادگی و اجتماعی فراوانی برای
آنها شده است.
قاضی در این لحظه گفت :اینکه وکیل میگوید باید به دیگرمسببین این
پرونده هم رسیدگی شود ،ما بر آن تأکید داریم که هرکسی به هر میزان
قصور دارد باید با هم محاکمه شوند و همه طی یک حکم تعیین و تکلیف
ش��وند اما وقتی با پروندهای مانند پرونده ش��رکت تعاونی ثامنالحجج
برخورد میکنیم که به صورت سراسری است حق بدهید که تمام زوایای
پرونده را نمیشود با یک کیفرخواست و قرار نهایی به سرانجام برسانیم.
در ادامه معاون دادستان بیان کرد :شرکت ثامنالحجج چرا سپرده سرمایه
گذاران را در آن زمان که افراد متقاضی بازپرداخت سپردههای خود بودند
پرداخت نکرده است.
بعد از اظهارات وکیل متهم ،قاضی ختم جلس��ه را اعالم کرد و رسیدگی
بعدی به امروز  ۱۷تیرماه موکول شد.

جاوید رحمان
جایگزین عاصمه جهانگیر شد
جاوید رحمان پاکستانی االصل به عنوان گزارشگر
گروه
ویژه حقوقبشر در امور ایران منصوب شد .پیش از او
قضایی
عاصمه جهانگیر این س��مت را بر عهده داش��ت که
سال گذشته بر اثر سکته قلبی جان باخت .رحمان،
تابعیت انگلیسی هم دارد .او در حالی پس از احمد شهید و عاصمه جهانگیر
به عنوان گزارشگر ویژه به اصطالح حقوق بشر در امور کشورمان منصوب
شده که اساس ًا تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران خالف قانون بوده
است چون او ًال ایران اسالمی مکانیسم یوپیآر (بررسی دورهای وضعیت
حقوق بش��ر کشورها) را پذیرفته و به تعهداتش عمل کرده است و ثانی ًا با
پذیرش «گزارش��گر موضوع��ی» از س��وی ایران اس�لامی ،تحمیل
«گزارشگر ویژه» – و نه گزارشگر موضوعی – خارج از رویه حقوق بشری
و فاقد وجاهت قانونی بوده است.
گفتنی است؛ اقدام شورای حقوق بش��ر سازمان ملل در تعیین گزارشگر
ویژه حقوق بش��ر در مورد ایران اسالمی با نگاهی سیاسی است و به تبع
آن افرادی هم که به عنوان گزارش��گر ویژه منصوب میشوند بیطرف و
مستقل نبودهاند.

