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معاون فرهنگی قوهقضاییه مطرح کرد

راهاندازی سامانهای برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد
تشکیل  400كارگاه با محوریت اخالق حرفهای

مع�اون فرهنگ�ی قوهقضاییه در تش�ریح اقدام�ات این
معاونت از ش�رکت  ۱۲هزار نفر در مس�ابقات سراسری
قرآن کریم و راهاندازی سامانهای برای کمک به زندانیان
جرایم غیرعمد خبرداد.

حجت االس�لام والمس��لمین هادی صادقی در گفت و گو با میزان
تصریح کرد :در س��ال گذش��ته حدود  ۱۲هزار نفر ش��رکتکننده
مسابقات قرآنی را داشتیم .مسابقات قرآنی از آن برنامههایی است
که دائمی بوده و همه س��اله در سراس��ر کش��ور برگزار میشود .در
این رابطه در سال قبل مانند س��الیان گذشته مسابقات در  ۴مرحله
شهرستانی ،اس��تانی منطقهای و کش��وری برگزار شد که کیفیت
بسیار باالیی داش��ت .به طوری که در بین دس��تگاههای کشوری
از س��وی س��تاد برگزاری مس��ابقات قرآن کریم به عنوان دستگاه
نخست برگزیده ش��دیم که این موفقیت یک افتخار برای دستگاه
قضایی است.
وی توضیح داد :برنامههای فرهنگی ما با محوریت اخالق حرفهای
در طول این سالها تداوم داشته است .در این خصوص شاید قریب
به  400کارگاه در سال گذش��ته برگزار شده است .البته دیگر مانند
گذش��ته صرف ًا به مراکز استانها اکتفا نشد بلکه در شهرستانها نیز
این کارگاهها برگزار شد.
معاون فرهنگی دستگاه قضا درباره ترویج فرهنگ صبر به صورت
علمی و برنامهریزی شده نیز گفت :فرهنگ صبر باید در ابعاد مختلف
مورد توجه قرار گیرد لذا طراحیها به ش��کل علمی صورت گرفته و
برنامهریزی آنها عالمانه است.
به این معنا که متخصص��ان را پای کار میآوریم که نظر میدهند.

با برگزاری جلس��ات متعدد کارشناس��ی برنامهها به خوبی ش��کل
میگی��رد .پ��س از ای��ن اقدامات اس��ت ک��ه برنامهها به س��مت

اجرا میرود .صادقی بیان کرد :اسفند ماه سال گذشته در آستانه سال
 ۹۷تعداد بسیاری برچسب و تراکت با موضوع صبر تهیه و چاپ و در

اختیار مسافران نوروزی قرار گرفت که خیلی از این کار استقبال شد.
مع��اون رییس قوهقضایی��ه توضیح داد :رانندگان این برچس��بها
را به شیش��ه ماش��ین خود میچس��باندند و س��عی میکردند این
ش��عار را در رفتار خود ه��م عملیاتی کنند .باید رس��انهها نیز هرچه
بیش��تر این کارها را تبلیغ کنند تا تأثیرگذاری ای��ن قبیل برنامهها
بیشتر شود.
وی ب��ه برنامههای این معاونت در راس��تای آزادی زندانیان جرایم
غیرعمد نیز اش��اره کرد و افزود :در همین راستا یک برنامهای برای
کم��ک به آزادس��ازی زندانیان ب��ه خصوص در خص��وص جرایم
غیرعمد ،یک برنامه برای عفو و گذشت و نیز یک برنامه دیگر برای
کمک به خانوادههای زندانیان در دست اجرا داریم.
معاون فرهنگی دس��تگاه قضا در توضیح این برنامهها تصریحکرد:
برای اجرای این برنامهها اخیراً از یک س��امانه رونمایی کردیم که
در این س��امانه مردم میتوانند بیایند و مس��تقیم ب��ه فرد موردنظر
و مش��خص خود کمک کنند البته کمکهای مردمی مس��تقیم در
حساب س��تاد دیه یا انجمن حمایت از زندانیان واریز میشود .یعنی
ما خودمان دریافتکننده کمکها نیس��تم بلکه هزینه و کمک به
حساب خود ستاد و یا انجمن واریز میشود .در این رابطه ما فقط کار
فرهنگی انجام داده و به نوعی با کمک این سامانه کار تسهیلگری
را انجام میدهیم.
این مقام مس��ئول در ادامه گفت :خداراش��کر این سامانه عملکرد
مناسبی داشته و به صورت اتوماتیک کنتور میاندازد .در این سامانه
خیران میتوانند ببینند روند آزادی آن کسی که به او کمک کرده اند
چگونه اس��ت ،مشکلش چه بوده؟ اکنون به کجا رسیده و چه زمانی
قرار است آزاد شود.

دکتر جهانگیر اعالم کرد

استفاده از پرونده شخصیت زندانیان برای فعالیت های اصالحی و تربیتی
رییسسازمانزندانها،گفت:پروندهشخصیتزندانیانابزاربرنامهریزیفعالیتهای
اصالحی وتربیتی است.

اصغر جهانگیر در دیدار با مدیران و مس��ئوالن زندانهای استان خراسان رضوی بر اجرای طرحهای
حمایتی از خانوادههای زندانیان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندانها ،وی در ادامه خواستار اجرای دقیق سیاستهای اصالحی و
تربیتی سازمان در تمامی زندانها شد .رییس سازمان زندانها اظهارکرد :شناسایی کامل خانوادههای
زندانیانوشناختمشکالتآنانواجرایطرحهایحمایتیبهصورتکاملبرایآنانیکیازاقدامات
مهم در راستای تکمیل چرخه اصالح و تربیت در زندانهاست.
وی با اش��اره به برخی از طرحهای حمایتی گفت :طالق همسران ،اعتیاد ،ترک تحصیل و ورود افراد
خانواده به چرخه جرم از جمله مهمترین آسیبهایی است که خانواده زندانیان را تهدید میکند.
بازگشت بخش قابل توجهی از فرزندان زندانی به کالس درس
جهانگیرگفت:برنامهگستردهایبرایشناساییفرزندانزندانیانیکهترکتحصیلکردهبودندشروع
و بخش قابل توجهی از آنان را با کمک وزارت آموزش و پرورش به کالسهای درس برگردانیدم.
رییس دفتر بازرسی ویژه قوهقضاییه افزود :شناسایی خانوادههای در معرض فروپاشی و ارائه طرحهای
حمایتیازجملهآموزشآناننیزازجملهطرحهایسازمانزندانهابرایحمایتازخانوادهزندانیانبود.
جهانگیر در ادامه اظهارکرد :در مدیریت نوین زندانبانی نیاز به اصالح ساختارها و توجه به شیوههای
جدید در امر زندانبانی داریم.
وی با بیان برخی نکات بازدی��د به طرح راهکارهای مدیریتی و نکات کارب��ردی برای اجرای دقیق
سیاستها و راهبردهای زندانبانی اسالمی پرداخت.
رییس سازمان زندانها با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن قوهقضاییه مبنی بر
اطالعرسانی دقیق و مناسب خدمات صورت گرفته گفت :اطالعرسانی به موقع خدمات و فعالیتهای

حقوقبشری در زندانها یکی از ضرورتهاست.
جهانگیر تصریح کرد :ما در این زمینه نیازمند مستندسازی دقیق فعالیتها و طرحها هستیم.
رییس سازمان زندانها ادامه داد :یکی از شیوههای مستندسازی تشکیل پرونده جامع خروجی برای
زندانیان اس��ت و الزمه آنان جمعآوری اطالعات دقیق از وضعیت جس��مانی ،شخصیتی ،مهارتی و
اخالقی زندانیان در بدو ورود و هنگام خروج اس��ت .وی اضافه کرد :با داشتن این اطالعات میتوانیم
ضمن ارزیابی برنامههای اصالحی و تربیتی در حال اجرا در زندانها نس��بت به آسیب شناسی آنها و
اصالح روشها اقدام کنیم .جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار فرهنگسازی در جامعه
برای حمایت از زندانیان آزاد شده و جذب آنان در مشاغل برای جلوگیری از بیکاری آنان و پیشگیری از
بازگشت مجدد برخی از آنان به چرخه جر م شد .این مقام ارشد قضایی تراکم باالی جمعیتی در زندان
مشهدومشکالتزیرساختیدراینزندانرا دغدغهسازمانزندانهاخواندوگفت:اینتراکمجمعیتی
مشکالت متعددی را ایجاد کرده اما با این شرایط کارمندان این زندان با کار سخت و جهادی در اجرای
سیاستهای اصالحی و تربیتی کوشا هستند .جهانگیر با تأکید بر حفظ حقوق شهروندی زندانیان و
حمایت از خانوادههای زندانیان از اقدامات صورت گرفته در زندان مشهد قدردانی کرد.
صدور دستورات الزم برای حل درخواستهای قضایی مددجویان
همچنینویباحضوردرزندانمرکزیمشهد،ضمنبازدیدازبخشهایمختلفاینمرکزبازندانیان
دیدار و گفتوگو کرد.
جهانگیر در بخشی از این بازدید که با زندانیان به صورت عمومی دیدار میکرد خطاب به آنان گفت:
زندان فرصتی مجدد برای خودسازی و تغییر مسیر زندگی به سمت زندگی سالم است.
وی افزود :تمام تالش سازمان زندانها ایجاد محیط مناسب و امکانات الزم برای اجرای برنامههای
اصالحی و تربیتی در زندانها است .رییس دفتر بازرسی ویژه قوهقضاییه با اشاره به تأسیسات قانونی
و امتیازات حقوقی در قانون برای زندانیان اظهارکرد :حفظ این امتیازات در گرو رفتار و پایبندی ش��ما
به قانون و آییننامههای زندان اس��ت .رییس سازمان زندانها با تأکید بر اینکه آرزوی همه ما آزادی

تک تک شما مددجویان است گفت :شما نیز با تالش و همت خود شرایط آزادی را برای خودتان فراهم
آورید .جهانگیر در ادامه این بازدید با حضور در بندهای عمومی ،جوانان و نسوان و دیدار با زندانیان ضمن
گفتوگو با آنان دستورات الزم را برای حل درخواستهای قضایی آنان صادر کرد.
رییس سازمان زندانها همچنین از بخشهای مختلف این زندان از جمله سالن سینما ،کتابخانه ،اتاق
مانیتورینگ ،سیستم بادی اسکنر ،بهداری و بخش مشاوره و سایر اماکن بازدید کرد.
درپایاناینبازدیدرییسسازمانزندانهاضمننشستیبامدیرانومسئوالنزندانهایاستانضمن
جمعبندی بازدید ،نکات الزم را جهت بهبود شرایط متذکر شد.

لیست حیف و میل اموال سپرده گذاران ارائه شد
هفتمین جلس�ه علنی دادگاه رس�یدگی ب�ه پرونده متهمان
تعاون�ی مالیاعتب�اری ثامنالحج�ج در دادگاه کیفری یک
تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

به گزارش میزان ،در این جلس��ه متهمان آقای (الف .م) و خانم (ر .الف)
حاضربودند،امابهدلیلعدمحضورمتهمسومآقای(م.ر)درجلسه،پرونده
وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.
در آغاز جلسه قاضی باقری گفت :هفتمین جلس��ه رسیدگی به پرونده
متهمان شرکت تعاونی ثامنالحجج با اس��تماع دفاعیات آقای زاهدی
وکیل دیگر متهم ردیف اول آقای (الف .م) آغاز میشود.
زاهدی وکیل دیگر متهم در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان توضیحاتی
مدعی شد :موکل من هیچگاه خودسرانه به تأسیس شعبه ،انجام تبلیغات
و اقدام نکرده است.
در ادامه وی گفت :طی توافقنامههایی که بین بانک مرکزی ،موکلم و
دیگر مراکز ذیربط امضا شد موکل من تعهداتی داد که به آنها نیز عمل
کرد که نشان میدهد موکلم برای ایجاد آرامش در جامعه همکاریهای
الزم را انجام داده است.
وکیل متهم ردیف اول متن کامل وکالت نامه مذکور را قرائت کرد و هدف
خود را از قرائت کامل این وکالت نامه اینگونه بیان داشت :من به این دلیل
کامل خواندم تا همه س��پردهگذاران بدانند بانک مرکزی چه اختیاراتی
داش��ت ،زیرا بس��یاری از افراد میگفتند موکل من همکاری نمیکرده
است ،اما این وکالت نامه میگوید او هر گونه همکاری انجام داده است.
زاهدی با اشاره به وضعیت تسویه تسهیالت گیرندگان که بانک مرکزی
به عنوان بدهکاران نام میبرد ،مدعی ش��د :برخی اشخاص هستند که
تسهیالت گرفته و آن را پرداخت کرده اند ،اما هنوز نام ایشان در فهرست
بدهکاران بانک مرکزی قرار دارد و برخی افرادی که تسهیالت گیرنده
عمدهبودنددرکیفرخواستذکرشده؛اماهمچنانبهعنوانبدهکارازآنها
نام برده میشود در حالی که تسویه حساب کرده اند .وکیل در این لحظه
لیست تعدادی از افراد را قرائت کرد .زاهدی با اشاره به تسیهالت دریافت
شده توسط یکی از سلبریتیها از این موسسه گفت :اوال وی دارای وثیقه
ملکی بودند و در آخرین توافق تا  20تیر امس��ال قرار بود وی کل مبلغ را
پرداخت کند البته باید تا سال  ۹۵بدهی خود را پرداخت میکرد ،اما پیگیر
تهاتر بود و طبق آخرین گزارشات وی قرار بود امروز تسویه حساب کند.
زاهدی وکیل متهم ردیف اول به اظهارات خود پایان داد.
در ادامه با اذن قاضی دادگاه ،نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
غفاری،نمایندهدادستانادامهداد:پروندهنسبتبهتخلفاتبانکمرکزی
همچنان مفتوح است ،اما وکال طوری رفتار میکنند که بانک مرکزی را
فقط مسئول جلوه بدهند درحالی که متهم ردیف اول تخلفات غیرقانونی
زیادیمرتکبشدهاستوبسیاریازشعبههابعدازتاریخاعالمممنوعیت
جذب س��پرده اقدام به جذب و افتتاح سپرده کردهاند و  ۵۲۲سپرده از 10
دی  1393که ممنوعیت جذب سپرده اعالم شد تا  27دی  1393افتتاح
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تکذیب مطلب منتسب به رییس مرکز
امورمشاوران قوهقضاییه در برنامه مناظره

از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوهقضاییه مطلب
منتسب به رییس این مرکز در برنامه تلویزیونی «مناظره» تکذیب شد.
به گزارش روابطعمومی قوهقضاییه ،در برنامه تلویزیونی «مناظره» که با
موضوع ساماندهی طرح جامع وکالت در  15تیرماه  1397به صورت زنده
از شبکه اول سیما پخش شد جمله «چرا یک فارغ التحصیل رشته حقوق
که تخصص الزم را دارد ،باید در آزمون وکال شرکت کند و با سهمیهبندی
محدودی که در نظر گرفته ش��ده به سختی انتخاب شود» به رییس مرکز
امور مش��اوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوهقضاییه نسبت داده شد و از
این جمله مخالفت با برگزاری آزمون وکالت تلقی ش��د ،که از سوی مرکز
امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناس��ان قوهقضاییه تکذیب میشود.
الزم به ذکر اس��ت برگزاری آزمون به منظور سنجش توانایی افراد جهت
تصدی حرفه خطیر وکالت اجتناب ناپذیر است و نظر رییس مرکز امور وکال
و کارشناسان قوهقضاییه ،پذیرش تعداد متعارفی از فارغالتحصیالن رشته
حقوق متناسب با عواملی مانند تعداد فارغالتحصیالن ،تعداد پروندههای
محاکم ،مراجع قضای��ی و نیاز حقوقی جامعه و س��ایر عوامل تأثیرگذار از
طریق برگزاری آزمون و انتخاب افراد دارای تواناییهای علمی و رفتاری
بوده است.

زمان توزیع کارت ورود به جلسه
آزمون سردفتری اعالم شد

اداره کل امور اس��ناد و سردفتران سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور طی
اطالعیهای زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سردفتری اسنادرسمی
سال 1397را اعالم کرد .داوطلبان شرکت در آزمون سردفتری اسنادرسمی
سال 1397جهتدریافت کارتورود بهجلسه از 23تا 28تیرماه باید به نشانی
اینترنتی  WWW.SSAA.IRمراجعه کنند.
گفتنی است آزمون سردفتری اسناد رسمی روز جمعه 29تیر امسال به نشانی
مندرج در کارت ورود به جلسه برگزار میشود.

ضرورت استفاده از مشاوران
در محاکم اطفال و نوجوانان

هفتمین جلسه دادگاه تعاونی مالی-اعتباری ثامن الحجج

حساب شده اس��ت .وی در ادامه اظهارکرد :البته آماری که عرض کردم
در شعبههای منحصر به جذب سپرده در تهران بوده است و عالوه بر آن
در شعبه کیش هم بعد از  10دی  1393و اعالم ممنوعیت جذب ،سپرده
افتتاح شده است در حالی که آقایان وکیل میگویند آن باجه بوده؛ اما طبق
سند شعبه افتتاح شده است .در این لحظه نماینده دادستان آماری از تعداد
سپردهگذاران قرائت کرد که بعد از تاریخ ذکر شده برای ممنوعیت سپرده
گیری اقدام به افتتاح حساب کردهاند.
نماینده دادس��تان بیان کرد :در خصوص عدم استفاده از عبارت «تحت
نظارت بانک مرکزی» باید بگویم نتایج حاصل از شعبات نشان از عدم
استفاده از دستور مذکور میدهد که اخطار داده شده بود و مدیران تعاونی
منحلشدهثامنالحججنهتنهااقدامموثریدراینزمینهانجامندادندبلکه
در شعبات مختلف از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کردهاند
و ضمنا در چکهای صادر شده هم قید شده است.
وی ضمن اشاره به شبهاتی در مورد مقصر بودن بانک مرکزی و وجود ۵
مدیرعامل قبل از متهم ردیف اول و اینکه چرا این اتهام به آقای (الف .م)
دادهشده،توضیحداد:طبقمستنداتموجودتعاونیاعتباریثامنالحجج
در سال  ۸۰زمانی که رئیس هیئت مدیره آقای (الف .م) بود تأسیس شد
و در برههای این ش��خص از مؤسسه جدا میشود و دوباره در زمان دیگر
وارد کار میشود.
غفاری ادامه داد :طبق اظهارات متهم ردیف اول وی عمال از سال ۱۳۹۰
مدیریت این موسسه را برعهده گرفته است و طبق مدارک از سال  ۸۹به
این سمت رسیده است .تا سال  ۸۸بانک مرکزی تعداد شعب را  ۴۹شعبه
اعالم کرده و درباره منابع هم افزایش منابعی نداشته است .از سال  ۸۹و
بعد از تصدی متهم ردیف اول در پست مدیریت این شرکت تعاونی ،تعداد
شعب به ۱۷۳مورد و منابع به ۴۴۴درصد افزایش داشته است و در سال۹۱
تعداد شعب به ۴۲۵عدد و منابع ۱۲۶افزایش داشته است.
وی افزود :در س��ال  ۹۲تعداد شعب شرکت اعتباری ثامنالحجج تحت
مدیریت متهم ردیف اول به  ۴۷۹و افزایش منابع به  ۵۵درصد و در سال
 ۹۳تعداد شعب به ۴۸۰مورد و افزایش منابع ۱۰۰درصد بوده است.
غفاری افزود :صالحیت متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل این شرکت
اعتباری توسط مس��ئولین ذیربط رد میشود؛ اما ایشان اصرار به خدمت
داشته و ادامه میدهد.
نمایندهدادستانگفت:طبقگزارشاتموجودمتهمردیفاولتسهیالتی
را به افراد خاص با دستور شفاهی ارائه کرده است مثل ۲۱۸میلیون تومان،
 ۲میلیارد تومان ۱،میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان و بانک مرکزی هم تحت
گزارشیمطرحمیکندسهتنازمسئولشعباتتهراناینمطالبراتایید
میکنند که با دستور شفاهی مدیرعامل (متهم ردیف اول) این تسهیالت
به افراد خاص اعطا شده است ،البته شرکت اعتباری ثامنالحجج با روش
متخلفان��ه اقدام به حفظ ظاهر میکند که باعث مش��کالت نظارتی در
آینده شده است.
ویبااشارهبهپرداختسود ۷۷درصدیبهیکیازسپردهگذارانگفت:این
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شرکت به آقای «ف .الف»  ۷۷درصد سود پرداخت کرده است که به غیر
واریز سود به صورت سیستمی مابه التفاوت با رقم باال واریز شده است که
طبق مدارک این سود در ۲۲ردیف به حساب این شخص واریز شده است.
غفاری در ادامه با اش��اره به این پرس��ش وکال که دادسرا چگونه اخالل
در نظام اقتصادی این متهم را احراز کرده اس��ت؟ گفت :بازرسی دادسرا
برای این کار اعالم کردند که ما محدودیتهایی داش��تیم از جمله نبود
مدارک الزم و ارائه اطالعات کافی و اینکه تعاونی فاقد سطوح مدیریتی
بود و سطوح پایینتر هم اجازه ارائه مدارک را نداشتند و از ارائه توضیحات
امتناع میکردند و مسئوالن تعاونی اعتباری ثامنالحجج با کارشکنی
ضمن نادیده گرفتن دغدغه سپردهگذاران و برای رسیدن به اهداف فشار
از اعالم بازپرداخت سپردهگذاران جلوگیری میکردند و طبق نامه وزارت
اطالعاتخطاببهبازپرسشعبهنحوهرفتاروعدمهمکاریمدیرشرکت
تعاونی ثامنالحجج باعث افزایش تنشهای مردم شده است.
وی درباره اموال متهم و موسس��ه که با آن میتوانند بدهیها را پرداخت
کنند ،توضیح کنند :ارزش امالک از جمله زمینی در قم طبق ارزش واقعی
آن محاسبه نشده است و اگر هیات قضایی برای ارزش گذاری آن تعیین
شود ارزش امالک کمتر خواهد بود.
در ادامه نماینده دادستان گفت :در سال ۹۱قرار دادی بین شرکت اعتباری
ثامنالحجج و یک برنامه منعقد شده که در آن عالوه بر آنکه مبالغ زیادی
توسطشرکتتعاونیپرداختشدهازنامدکتر(م)بهعنوانرئیسموسسه
ثامن الحجج یاد ش��ده اس��ت که یکی از طرفین این قرارداد بوده است.
همچنین این قرارداد در سال ۹۲نیز با شخص دیگری و دکتر (م) با عنوان
رییسمؤسسهثامنالحججمنعقدمیشود.
در ادامه جلس��ه رس��یدگی به پرونده متهمان ش��رکت تعاونی اعتباری
ثامنالحجج قاضی باقری گفت :اکنون دادگاه سواالتی را برای رسیدن به
حقیقت و صدور حکم قانونی مطرح میکند بنابراین مدنظر داشته باشید
که طرح این سواالت مبنی بر موضع دادگاه ،جانبداری و تخریب کسی
نیست .این سواالت میتواند درباره بانک مرکزی ،دادسرا و متهم باشد.
قاضی از نماینده دادستان پرسید که آیا متهم ردیف اول آقای (الف .م) با
اقدامات خود و با توجه به کیفرخواست صادره اخالل در نظام اقتصادی
کرده است یا حیف و میل را موجب ش��ده و یا هر دو این موارد؟ ادله خود
را بیان کنید و بگویید متهم مرتکب چه اقدام مجرمانهای شده است؟
نماینده دادستان در پاسخ گفت :بنده مطالب را طی جلسات مطرح کردم
و اکنون ب��ه صورت تیتروار بیان میکنم .متهم هی��چ گونه مجوزی در
خصوص فعالیت بانکی به ما ارائه نکرده اس��ت و این موسس��ه علیرغم
اینکه متعهد بود سپردهگذاران را در هر زمانی که آنها طلب کنند پرداخت
کند اما نتوانست حساب س��پردهگذاران را تسویه کند و باعث اخالل در
نظام اقتصادی شده است.
وی ادامه داد :بر مبنای دس��تورالعمل تأسیس شرکت تعاونی اینگونه
شرکتها باید در یک محدوده مشخص برای اعضای شرکت در حدود
امکانات و بین افراد و گروههای شغلی مختلف انجام شود اما این شرکت

تعاونیاعتباریثامنالحججطبقاظهاراتقبلیبندهبهگسترششعبهو
جذب منابع اقدام کردند که این اخالل از همان زمان شروع شد.
نمایندهدادستانبااشارهبه حیفومیلاموالسپردهگذارانتوسطشرکت
تعاونی اعتباری ثامنالحجج اظهارکرد :پرداخت وامهای کالن با دستور
شفاهی ،تبدیل سپرده سپردهگذاران به اموال و امالکی که اکنون دارای
مشکالتفراوانهستند،سرمایهگذاریدرمکانهاییکهمشتریانخاص
و شرایط خاص دارند مثل شرکت آب و برق کیش و زمین قم که با مبلغ
بسیار زیادی از سپرده گذاران خریداری شده است ،پرداخت حقوقهای
نجومی ،دریافت سپرده جدید حتی بعد از تاریخ ممنوعیت افتتاح سپرده
برای پرداخت سود سپرده گذاران از جمله اینها است.
نماینده دادس��تان بی��ان کرد :برخ��ی از مصادیق حیف و میل س��پرده
س��پردهگذاران این اس��ت که  ۳۰۳فقره حس��اب به نام روسا و معاونین
شعب موسسه بوده که طبق سند حساب مردم را در بیرون به نام خودشان
افتتاحمیکردند.
امیرمظلومشایاننمایندهحقوقیبانکمرکزیگفت:دردفاعیاتوکالی
متهمناآشناییباقوانینوجودداردمانمیتوانیمدرمسیرامتدادموکلآنها
به قانون ش��کنی ادامه بدهیم و آنجایی که متهم مرتکب جرم میشود
سکوت کنیم؛ چراکه طبق قانون اگر دستگاه مربوطه به ارتکاب جرمی
آگاه باشد و آن را به اطالع مردم نرساند در آن جرم شریک است و موضوع
رسانهای کردن این اتفاق را وکالی متهم بارها بیان کردهاند درحالی که
این جزیی از وظایف بانک مرکزی است.
نماینده بانک مرکزی گفت :وکالی مته��م ردیف اول بانک مرکزی را
ب��ه عدم نظارت متهم کردهاند در حالی که اقدامات بانک مرکزی توأم با
نظارت بود سوال اینجاست چرا شما هیچ گاه ذکر نکردید وزارت تعاون به
چه دلیلی خواستار انحالل این شرکت بود .عدم رعایت اساسنامه و دیگر
موارد دالیل انحالل این مؤسسه توسط وزارت تعاون بود.
مظلوم شایان ادامه داد :طی نامهای در بهمن  ۸۹ممنوعیت ارائه خدمات
بانکی موسس��ات فاقد مجوز از جمله ثامن الحجج ابالغ شد و براساس
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار برای شرکت تعاونی ثامنالحجج بررسی
عنوان در شرف
امکان تأسیس آن موسسه در دس��تور کار قرارگرفت و
ِ
تأسیس به این موسسه اطالق شد.
وی ادامه داد :در تاریخ 8مرداد 1390از متهم به منظور انجام فرآیند مراحل
تبدیل آن تعاونی در اداره نظارت بر موسس��ات دعوت به عمل آمد که در
این مرحله ما ساماندهی را شروع کردیم و اجازه ثبت مراحل را به اداره ثبت
دادیم اما با وجود مس��اعدتهای بانک مرکزی تعاونی ثامن الحجج در
خصوص اعالم اطالعات درباره نرخ سود ،تبلیغات و شکوائیههای دست
نویس مردم خودداری کرد .در این لحظه نماینده حقوقی بانک مرکزی
گفت :در اوایل سال ۹۲مجوز اعزام بازرس و مأموریت به صورت گروهی
به این شرکت صادر شد که طی  ۶مراجعه فعالیت این گروه بازرسی فاقد
هرگونه نتیجه بود .در پایان ادامه دادگاه به یکشنبه ۲۴تیرماه ۹۷ساعت
 ۸:۳۰صبح موکول شد.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه
قضات محاکم اطفال و نوجوانان خبر داد و گفت :در این کارگاه بر استفاده از
مشاوران در محاکم اطفال و نوجوانان تأکید شد.
جعفر برداره در گفتوگو با میزان از برگزاری کارگاه آموزش��ی ویژه قضات
محاکم اطفال و نوجوانان خب��ر داد .وی در ادامه گفت :در راس��تای اجرای
برنامههایمصوبمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریکل
استان تهران و در اجرای برنامه اجرایی کردن راهنمای فنی و اجرایی مشاوره
در محاکم اطفال و نوجوانان کارگاهی آموزشی و توجیهی با هدف آموزش به
قضاتمحاکماطفالونوجوانانبرگزارشد.معاوناجتماعیدادگستریاستان
تهران اظهارکرد :در این جلسه تاریخچه دادگاه اطفال و نوجوانان در قوانین
داخلی،حضورمشاورانوتشکیلپروندهشخصیتدرمحاکمدرقوانینداخلی
بررسیشد.بردارهادامهداد:تحلیلوبررسیموادقانونیمرتبطبادادگاهاطفال
و نوجوانان ،نحوه اخذ نظریه مش��اور توسط قضات دادگاه اطفال و نوجوانان
و نحوه صدور رای و اس��تفاده از نظریه مشاوران در صدور رأی از دیگر موارد
مطرح شده در این کارگاه بود .وی گفت :در این کارگاه آموزشی بر استفاده از
مشاوران در محاکم اطفال و نوجوانان و نیز استفاده از مواد پیمان نامه حقوق
کودک در جهت مصالح عالیه کودکان تأکید شد.

محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی
شرکت آزاد راهی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت بیش از چهار میلیارد
ریال جزای نقدی یک شرکت آزاد راهی به علت گرانفروشی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با صداوسیما افزود :این شرکت آزادراهی
به علت افزایش غیرقانونی و بدون مجوز قیمت عوارض ،عالوه بر جزای
نقدی  4میلی��ارد و  408میلیون و  30هزار به مهر ش��دن پروانه واحد نیز
محکوم شده است .
ت این پرونده در پی ش��کایت س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
وی گف 
استان گیالن و شکایات متعدد مردمی و گشت مشترک تعزیرات حکومتی
استان گیالن ،به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و برای
رسیدگی به شعبه  73بدوی ارجاع شده است.در ادامه همچنین مدیرکل
تعزیرات حکومتی اس��تان تهران گفت :اینکه کارخانه تولید لوازم خانگی
به بهانه اینکه قیمتها مشخص نیست بخواهد کاالیی را ارائه نکند کام ً
ال
غیرقانونی است چراکه قیمتها مشخص است.
اسفنانیدرپاسخبهپرسشیمبنیبراینکهچراهمچنانبرخیتولیدکنندگان
لوازم خانگی داخلی ،کاالهایشان را به بهانه مشخص نشدن قیمت عرضه
نمیکنند ،افزود :این حرف قابل توجیهی نیست چراکه اگر این کارخانهها از
منابع داخلی استفاده کردهاند که برای افزایش قیمت باید مجوز داشته باشد
و اگر از ارز استفاده کردهاند ،قبل از تصویب قیمت  ۴هزار و  ۲۰۰تومان مبلغ
پایینتر بود و اگر پس از تصویب این قیمت دریافت کرده باش��ند نیز مطابق
همین قیمت دریافت کردهاند و هیچ دلیلی برای ارائه نکردن کاال نیست.
وی گفت :م��ردم حتم ًا در صورت مش��اهده این تخلف به ش��ماره ۱۳۵
س��ازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند یا میتوانند به ش��عب اداره کل
تعزیرات حکومتی استان تهران مراجعه کنند .مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان تهران گفت :هنوز هیچ پروندهای در خصوص تخلفات شرکتهای
واردکننده تلفن همراه به سازمان تعزیرات ارسال نشده است.
اسفنانی افزود :چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نام ۴۰شرکت
واردکنندهتلفنهمراهرااعالمکردکهماپسازبررسیهابهایننتیجهرسیدیم
که دفتر ۳۵شرکت از این تعداد در تهران و بقیه در دیگر استانها بود.
وی در ادامه گفت :در بررسی این  ۳۵شرکت ۳۳ ،شرکت براساس نشانیای
که به اداره ثبت ش��رکتها اعالم کرده بودند شناسایی نشدند و مدارک ۱۷
شرکت بررسی و به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ارسال شد
تا اگر تخلفی مشاهده کردند به ما گزارش کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود :برآورد اولیه ما این است که
یکشرکتحدود ۱۳هزارتلفنهمراهواردکردهکهرویهردستگاه ۴۰۰هزار
تومان گرانفروشی داشته است که مجموع تخلفات ۵میلیارد تومان میشود.
اسفنانی در ادامه اظهارکرد :البته باید این رقم تخلف را سازمان حمایت حقوق
مصرفکنندگان و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مرجع قانون
ارزیابی و تعیین تخلف به ما اعالم کنند که هنوز پروندهای در این خصوص به
سازمان تعزیرات ارسال نشده است.
ویافزود:اگرپروندهایبهمااعالمنشوددلیلبرایناستکهتخلفیمشاهده
نکردهاند ،اما ما در گشتهای مشترک تعزیرات ،مدارکی را بررسی کرده و به
تخلفاتی رس��یدهایم که باید حتما این تخلفات به ما گزارش شود و به عنوان
مرجع رسیدگی کننده وارد رسیدگی شویم.

