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محسنی اژه ای:

محاکمه اخاللگران اقتصادی به زودی آغاز می شود

حجت االسالم و المسلمین محس��نی اژهای معاون اول قوه قضاییه در بخش
خب��ری  ٢٠:٣٠در مورد برخورد با اخاللگران اخی��ر اقتصادی ،اظهار کرد :تا به
امروز  ٢٩نفر از اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور را دس��تگیر کرده ایم که
االن بازداشت هستند.

وی با بیان اینکه به زودی محاکمات این افراد به ترتیب شروع میشود ،عنوان
اتهامی بسیاری از آنها را در حد افساد فی االرض عنوان کرد.
س��خنگوی قوه قضاییه ادامه داد :افراد دیگری نیز جلب ش��ده اند که دستگیر
می شوند.

به گزارش میزان ،حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد :این
افراد مجموعا کسانی هستند که در رابطه با اخالل در نظام پولی و ارزی کشور
و اخالل در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و ان شاهلل محاکمه
آنها به زودی شروع میشود.

دادستان تهران خبر داد

ورود 10500تلفن همراه به نام یک متوفی!

دادس�تان تهران جزییات جدیدی از پرونده های تخلفات
اقتصادی اخیر را تشریح کرد.

عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلس��ه دادستانی تهران طی سال
جاری ،چند نکته را پیرامون پروندههای مفتوح در دادس��رای تهران طی
یک ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعالم اینکه این پروندههای ارز ،سکه،
خودروهای وارداتی و موبایل مرتبط با جرایم اقتصادی اس��ت ،به عنوان
نکته مقدماتی اظهارکرد :همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پی
آن ،مبارزه با فساد ،آسیبهای اجتماعی و نظایر آن برای دستگاه قضایی
نمود مییابد ،برخی مسووالن با توسل به فرافکنی ،تالش میکنند تا خود
را تبرئه و دیگران را متهم نمایند .طی هفته گذشته نیز عدهای که از آنها
انتظار میرفت مطالب و اظهارات روشنگرانهای ارائه دهند ،با توسل به
برخی ادعاها مانند انجام مکاتبات با هدف هشدار پیرامون تخلفات و جرایم
در حال ارتکاب ،به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسک جستهاند؛
سیاستی که متاس��فانه رایج شده و نتیجه اتخاذ چنین شیوههایی موجب
تعقیب سرشاخهها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل اصلی است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادس��رای عمومی و انقالب تهران ،وی
در خصوص خطمش��یء دستگاه قضایی و دادستانی تهران در رسیدگی
ب��ه پروندههای اخیر ،نکاتی را مورد توجه قرار داد که اولین آن عزم جدی
قوهقضاییه در رسیدگی به این پروندهها است.
دادستان تهران با اش��اره به برخی اظهارنظرها از سوی برخی مسئوالن
پیرامون بایس��تههای رسیدگی به این پروندهها در توضیح گفت :به طور
مثال گفته شده است قوه قضاییه باید این متهمان را در میادین شهر و در
منظر عام اعدام نماید؛ پاس��خی که مکرر به آن اشاره داشتهایم ،این که
اقدامات ما جدی است و این که برخی به گونهای اظهار میدارند که گویا
قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام خاصی نکرده است ،جفا بر
دستگاه قضایی محسوب میشود.
سیاست دومی که دادستان تهران در رسیدگی به پروندههای چهارگانه به
آن تصریح نمود ،با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفت
تیر س��ال جاری تأکید کرد جدی بودن عزم قوهقضاییه در رس��یدگی به
مفاسد اقتصادی منوط به عملکردها است .و دستور رییس قوه ،بر برخورد
با عوامل اصلی اس��ت و تشکیل شعب ویژه در دادسرای تهران نمودی از
این عزم اس��ت.جعفری دولتآبادی سیاست س��وم قوهقضاییه را شامل
انتشار محکومیتهای قطعی در پروندههای فساد اقتصادی ذکر نمود و
از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده  36قانون مجازات اسالمی و
تبصره ذیل آن ،احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را
در روزنامههای کثیراالنتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعالم
کنند و همچنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال نمایند.
وی معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد فهرست این محکومان را
جمعآوری و ارائه دهد و همچنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان
اقتصادی مرتبط با نص قانون اس��ت و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه
شده اس��ت ،باید جبران شود .دادستان تهران سیاست نظارت بر عملکرد
قضات در رسیدگی به پروندههای کالن اقتصادی و از جمله پروندههای
اخیر را از جمله سیاستهای مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به
دستور رییس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر رسیدگی
به پروندههای اخیر اشاره نمود و افزود :ما از نظارتها استقبال میکنیم؛
چراکهکار رسیدگیبهاینپروندههابسیار سنگین است .همچنین از قضات
و همکاران خود در نواحی دادس��را و سرپرستان نواحی میخواهیم در به
سرانجام رساندن پروندههای مهم تالش بیشتری کنند.
جعفری دولتآبادی ضمن انتقاد از برخی سرپرستان نواحی تهران که وقت
کافی برای حضور در دادس��را و انجام وظایف خود اختصاص نمیدهند،
چنین مدیریتی را برای دوران عادی مناس��ب دانست و افزود :حال که در
جنگ اقتصادی درگیر شدهایم از سرپرستان نواحی دادسرای تهران انتظار
میرود وقت بیش��تری برای کارها اختصاص دهند تا نمودی از مدیریت
جهادی به عنوان سیاست مهم قوهقضاییه باشد چراکه هجمههای اخیر
به جمهوری اس�لامی ایران ،موید آن اس��ت که باید وقت بیشتری را به
خدمت اختصاص دهیم.
سه سیاست دیگری که دادستان تهران در رسیدگی به پروندههای مذکور
به آن اشاره کرد ،سرعت ،دقت و قاطعیت در رسیدگیها بود و در تبیین این
سیاستها ،به تاثیر این پروندهها در افکار عمومی تمسک جست و افزود:
این پروندهها باید در مدتی معقول رسیدگی شود؛ با دقت عمل شود تا حقی
از کسی ضایع نش��ود؛ و قاطعیت در رسیدگی نیز ضروری است تا مفری
برای مجرمان باقی نماند.
جعفری دولتآبادی عدم توجه به این سه سیاست را موجب اطاله دادرسی
در پروندهها و توقف آنها در دادگاهها پس از صدور کیفرخواست از ناحیه
دادسرا دانست و اظهار داشت :این که پروندههای مهمی بعض ًا در دادسرا

 ،دادگاه و یا دیوان عالی کش��ور و دیگر مراجع متوقف شده است ،نشان از
بیتوجهی برخی همکاران به این سیاستها دارد.
اولویتبندی اقدامات در امر تحقیقات ،سیاست دیگری بود که دادستان
تهران در رسیدگی به پروندههای مرتبط با چهار بازار مهم کشور در دستور
کار قضات قرار داد و با اش��اره به پیچیده و گس��ترده بودن این پروندهها،
پیرامون نحوه رسیدگی اظهار داشت :باید اولویتبندی کنیم و اشخاصی
را که ارز بیشتری دریافت داشتهاند یا کاالیی وارد نکردهاند و یا کاالهایی
با نرخ گرانتر توزیع کردهاند و همچنین کسانی که ارز را در بازار به فروش
رساندهاند را در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
ثبتنام  7میلیون و  600هزار سکه طال توسط بانکها
دادستان تهران در خصوص پروندههای چهارگانه شامل تخلفات و جرایم
ارتکابی در حوزه سکه طال ،ارز ،خودرو و گوشی موبایل اطالعرسانی نمود و
در خصوص نخستین پرونده ،تعداد سکههای طالی ثبت نام شده توسط
بانکها را  7میلیون و  600هزار عدد اعالم نمود و در خصوص نوع تعهد
بانکها به تحویل سکههای پیش فروش شده اظهار داشت :این تعهد در
بازههای زمانی یک ماه تا  24ماهه باید محقق ش��ود و دولت در مجموع
مکلف به تحویل 62تن طالست که رقم قابل توجهی میباشد .به گونهای
که  70نفر تا  2هزار سکه خریداری کردند.
جعفری دولتآبادی با تصریح به این که محور اصلی رسیدگیها را کشف
س��ازمانیافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی
ن میدهد که بیشتر
خریداران برای این امر دانست و افزود :بررسیها نشا 
وجوه از بانکها اعم از خصوصی و دولتی خارج ش��ده اس��ت و تحقیقات
موید این نظر است؛ به گونهای که با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید
منبع خرید سکه توس��ط  30نفر اول که باالترین شمار سکه را خریداری
کردهاند ،سپردههای خارج شده از  6بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت ب��ه تحویل  62تن طال حاصل از پیش فروش س��که را
تعهدی سنگین دانس��ت و با اشاره به اظهارات مس��وول اتحادیه طال و
جواهرات مبنی بر ای��ن که بیش از  200تن طال نیز در منازل میباش��د
افزود :این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود ،چرا که
ش سکه باهدفجذب نقدینگیو کاهشتقاضایدالر انجام
این پیش فرو 
گرفت ،اما اثر عکس داش��ته است .دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده
خودروهای وارداتی ،اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت  34هزار سفارش
را زمینهساز تخلفات بعدی دانست و افزود :بخشنامه معاون اول دولت در
سال  1395مبنی بر این که صرف ًا ش��رکتهای خودرو و خدمات پس از
فروش اجازه ثبت س��فارش را دارند ،موجب شد تاری خ تقاضاها در سامانه
ش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر یابد و سفارشها به
ثبت سفار 
تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از  12دی  1395ثبت
ش��ود .همچنین عدم نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر روند ثبت
سفارشها به گونهای که وزیر صنعت ،معدن و تجارت وقت پس از گذشت
بیش از شش ماه یعنی در  24تیر  1396اعالم خطر کرده و ممنوعیت ورود
خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا 28تیر1396
ثبت س��فارشها ادامه یافت ،که زمینهساز تخلفات واردکنندگان خودرو
بوده اس��ت .در دوره زمانی  10روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای
مسدود ش��دن همچنان باز مانده  34هزار سفارش ثبت میشود و در بازه

زمانی  4روزه دوم نیز همین اتفاق میافتد به گونهای که برخی از متهمان
که روز چهارش��نبه  31مرداد امسال در دادس��تانی حضور یافته و از آنها
تحقیق شد ،اقرار دارند که تا  27تیر ماه سال  96یعنی  3روز پس از توقف
اعالمی توسط وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت ،برخی افراد و شرکتها
در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بودهاند .جعفری دولتآبادی
چنین روندی را موید سازمانیافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران
در پرون��ده تخلفات خودروهای وارداتی دانس��ت و در خصوص اقدامات
دادسرا اظهارکرد :بازپرس دس��تور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات
از مدیران  25ش��رکت واردکننده خودرو و بررسی  274آیپی غیرمجاز
و توقیف اتومبیلهای ترخیص شده را صادر نموده و همچنین دادستانی
تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پروندهها ،از دیوان عالی
کشور درخواست نموده است که پروندههای مفتوح در دیگر استانها به
دادسرای تهران احاله ش��ود .وی همچنین اعالم کرد تاکنون عالوه بر
بازداشت سه نفر از مدیران شرکتهای وارد کننده خودرو  6نفر دیگر یعنی
جمع ًا نه نفر در رابطه با پروند ه خودروهای وارداتی در بازداش��ت هستند.
همچنین از بازداشت  8متهم در پروندههای ارزی توسط دادسرای جرایم
پولی – بانکی خبر داد .دادستان تهران با اشاره به اعالم شکایت سازمان
گمرک کش��ور علیه  53ش��رکت خودرویی که در این دو بازه زمانی ثبت
سفارشخودروکردهاند؛وهمچنینباقدردانیازهمکاریمناسبضابطان
در رسیدگی به این پروندهها ،سرعت در رسیدگیها را منوط به همکاری
دستگاههای اجرایی دانست و با استناد به اظهارات اخیر برخی مسوولین
در مورد اتومبیلهای وارداتی اظهار داش��ت :از مسووالن میخواهیم به
جای مصاحبه ،اطالعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاهترین
زمان پاسخ استعالمات دادس��را را بدهند .وی همچنین از مردم خواست
اطالعات خود پیرامون پروندههای چهارگانه را به دادستانی ارائه دهند و
ابراز امیدواری کرد که بهرهمندی دادسرا از اطالعات مردمی ،زمینهساز
کشف الیههای پنهان این پروندهها خواهد بود.
اقدامات دادسرا در پروندههای ارزی
جعفری دولتآبادی در توضیح وضعیت رس��یدگی به پروندههای ارزی،
سوءاستفاده از کارتهای بانکی و ملی را ش��یوهای برای انجام اقدامات
مجرمانه در این پروندهها اعالم کرد و در توضیح گفت :برای نمونه ،یکی
از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود ،والدین و سایر اقوام مفتوح نموده
بود و در اختیار دالالن ارز قرار داده است ،اعالم داشته که از بابت کارتهای
بانکی ماهیانه  500هزار تا  3میلیون تومان دریافت مینموده است.
وی توس��ل به چنین روشهایی را موجب پنه��ان ماندن متهمان اصلی
دانس��ت و افزود :ش��یوه اقدام متخلفان در ارت��کاب جرایم ارزی موجب
شده اس��ت که امروزه در رس��یدگی به پروند ه ارز ،در وهله اول با عدهای
کارتنخواب ،پیرمرد و پیرزن و آدمهای ضعیف مواجه باشیم ،اما متهمان
اصلی که نه مالیات میدهند نه حس��ابهای بانک��ی آنها گردش دارد،
از تعقیب مصون میمانند .دادس��تان تهران ب��ه اظهارات متهم دیگری
که اعالم داش��ته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمعآوری
کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود :بعض ًا از
کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی
استفاده میکردهاند.

بازداشت  12متهم ارزی
جعفریدولتآبادی از رییس کل جدید بانک مرکزیخواستبر بانکهای
عامل و صرافیها نظارت کند و اظهارکرد :باید روشهای اتخاذی در دیگر
کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتیو از جمله نحوه استفاده از سامانههای
الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد .و نظارتها تشدید شود.
وی تصریح کرد که برنامه دادس��تانی بر تعقیب مدیران بانکهایی است
که با اقدامات خود زمینهساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پولشویی
میشوند .دادس��تان تهران از بازداشت  12متهم ارزی طی روزهای اخیر
توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با
اشاره به این که رسیدگی به اتهامات شرکتهایی که ارز دریافت کرده اما
کاال وارد نکرد ه و یا کاالهای وارداتی را گرانتر توزیع کردهاند در اولویت
رسیدگی قرار دارد.
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشیهای موبایل خریداری شده از
منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این که در یک پرونده 10
هزار و  500گوش��ی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشیها
در قید حیات نبوده اس��ت ،دادس��تان ته��ران با تکمی��ل تحقیقات این
پروندهها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد افزود :برخی
شرکتکنندههای وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی
این کاالها را در بازار آزاد فروختهاند .وی همچنین از اقدام یک ش��رکت
دولتی که با دریافت ارز  4هزار و  200تومانی  5هزار گوش��ی موبایل وارد
کرده ،انتقاد کرد.

پایان محاکمات متهمان حادثه پاسداران
دادس��تان تهران به اقدامات دادس��رای تهران و دادگاهها در رسیدگی به
آشوبهای خیابان پاسداران و پروندههای متهمان به جرایم علیه امنیت
پرداخت و با اش��اره به اینکه محاکمات متهمان حادثه پاسداران تقریب ًا به
پایان رسیده ،از محکومیت یکی از سران این اغتشاشات به چند فقره حبس
خبر داد و افزود :این مته��م که در فضای مجازی رجزخوانیهایی نموده
بود و حضور ،تحریک و هدایت اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی مختلف
از جمله تخریب س��اختمانی در بروجرد در سال  ،1386اغتشاشات سال
 1389در کرج ،اغتشاش��ات مقابل ساختمان دادگستری تهران و مقابل
زندان اوین در سال 1396و تجمع اعضای فرقه در دی و بهمن سال1396
در کارنامه وی است و افزود :این متهم به مدت  15روز در مقابل زندان اوین
حضور داشته و در دیگر اغتشاشات و از جمله تجمع مقابل کالنتری 102
پاسداران نقش اصلی داش��ته و در آشوبهای اسفندماه به همراه داشتن
چاقو ،قمه و زنجیر اقرار کرده است .جعفری دولتآبادی از محکومیت این
متهم به اتهامات مختلف به چند فقره حبس و محرومیت از فعالیتهای
رسانهای به مدت دوس��ال خبر داد و با اشاره به این که مجازات اشد اجرا
خواهد شد ،صدور این حکم را نمودی از قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله
با اغتشاشگران دانست.
پاسخ به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامنالحجج
وی به اظهارات اخیر وکیل یکی از متهمان پرونده ثامنالحجج پرداخت و
با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و
امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر
بوده اس��ت ،اظهار داشت :او ًال این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی
ثامنالحجج بوده ،در 15دی  1394با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار
شده که حضور نیافته؛ متعاقب ًا مراتب ممنوعالخروجی وی در تاریخهای 6
و  7دی  1394به دادستانی کل اعالم شده و پس از صدور این قرار ،وکیل
متهم به دادس��را مراجعه کرده و از ممنوعالخروجی موکل خود آگاه شده
است .و در همین رابطه بازپرس از وکیل میخواهد موکلش را جهت ارائه
دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمیآید
و حتی از وکیل موسسه ثامنالحجج نشانی این متهم سوال میشود که
اعالم بیاطالعی میکند؛ ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه
و حسب گزارش ضابط ،این متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از کارکنان
موسسه اعالم داشتهاند که شخصی به این نام در محل نمیباشد.
بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه ،متهم احضار شده و پس
از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به
متهم را موید خالف واقع اظهارات وکیل متهم دانست و افزود :وکیل در
دادگاه حاضر شده ،اما متهم را با خود همراه نمیبرد که این اقدامات موید
عدم همکاری برای فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنانچه متهم
دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه میداد .جعفری دولتآبادی
ارزیابی عملکرد دادس��را را براساس خروجیها میسر دانست و افزود :اگر
یک پرونده فساد را به سرانجام برسانیم بهتر از مفتوح شدن پروندههای
جدید است .

دکتر الفت مطرح کرد

تالش برای تولید محتوای علمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،گفت :اقدامات پیشگیرانه
بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری باید برمبنای علمی باشد.

به گزارش واحد اطالعرس��انی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،دکتر
محمدباقر الفت افزود :در سالهای اخیر ق وهقضاییه تالش کرده است در بین مردم و مسئوالن
موضوع پیشگیری را نهادینه کند .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گفت:
موضوعات پیشگیری از مباحث نویی هستند که در ایران سابقه علمی و تجربی ندارند که باید

با کمک مجامع علمی ،پژوهش��کدهها و دانشگاهها به تولید علمی در این باره بپردازیم .وی با
اش��اره به اینکه اقدامات اجرایی بدون مبنای علمی ضربات جبران ناپذیری را بر جامعه وارد
میکند ،افزود :باید به محیط علمی و دانشگاهی نزدیک شویم تا با وجود یک ناظر آگاه اقدامات
ما به ناهنجاری تبدیل نش��ود .الفت افزود :از دیگر مزایای همکاری و تعامل با دانشگاه ،آشنا
شدن جامعه دانشگاهی با موضوعات جامعه اس��ت .در ادامه حسین سلیمی ،رییس دانشگاه
عالمه طباطبایی نیز با اشاره به اینکه در آستانه چهل سالگی انقالب اسالی باید دستگاههایی
اجرایی از خود اندیش��ی و درون نگری بیرون بیایند و برای یافتن راه حل از دانشگاهها کمک

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور:

پرونده قدیمی درشعب دیوان عالی کشور وجود ندارد
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ،گفت :پرونده
قدیمی در شعب دیوان عالی کشور وجود ندارد.
غالمرضا انص��اری در گفتوگو با میزان تعداد درخواس��تهای اعاده
دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور در سال گذشته را  ۱۶هزار و ۲۱۳
فقره پرونده اعالم کرد .وی تصریحکرد :در سال گذشته تعداد پروندههای
ورودی فرجامی به دیوان عالی کشور تعداد  ۲۱هزار و  ۸۷۷فقره پرونده
بوده اس��ت که تعداد  13هزار و  150فقره پرونده اب��رام و تعداد  8هزار و
 727فقره پرونده نقض شده است.معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی
کشور با تأکید بر اینکه با پیگیری مداوم ریاست دیوان عالی کشور هیچ

پرونده قدیمی در شعب دیوان عالی کشور وجود ندارد ،بیانکرد :موجودی
شعب دیوان پروندههای سال  ۹۶است و تعداد اندکی هم مربوط به سال
 ۹۵اس��ت که معمو ًال پروندههایی هم که از س��ال  ۹۵در جریان اس��ت
پروندههایی است که سوابق آنها از استانها مطالبه شده و تاکنون ارسال
نشده است .وی ادامه داد :میانگین رسیدگی در شعب دیوان متفاوت است،
در برخی از شعب دیوان حداکثر زمان رسیدگی پرونده در شعبه کمتر از10
روز اس��ت و در برخی از شعب نیز باالی دو ماه است .تعداد کمی از شعب
هم که پروندههای سنگین یا حجم باال رسیدگی میکنند میانگین زمان
به سه ماه هم میرس��د اما بهطور کلی میتوان گفت که متوسط زمان
رسیدگی پرونده در شعب دیوان کمتر از دو ماه است.

بگیرند ،گفت :بین دستگاهها و دانشگاه انفکاک نظاممند وجود دارد و ارتباط ارگانیک و اندام
وار وجود ندارد .وی افزود :دانشگاههای علوم اجتماعی نباید به مرکز تولید نظریه پردازان ناامید
تبدیل شوند بلکه باید به مرکز تولید اندیشههای خالق تبدیل شوند که در حل مشکالت جامعه
تأثیرگذار باشند .رییس دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار خشنودی کرد وگفت :امیدواریم با انعقاد
چنین تفاهم نامههای همکاری بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی ،به شکوفایی دانشگاهها و
برون رفت آنها از انزوای تئوریک کمک کنیم .در پایان سند همکاری توسط معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه و رییس دانشگاه عالمه طباطبایی امضا شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی:

حسابهای بانکی سایتهای شرط بندی مسدود میشود
معاونقضاییدادس�تانکلکش�وردرامورفضایمجازی،
از برخورد جدی با جرایم ش�رط بندی و قمار خبر داد و گفت:
در ص�ورت احراز ج�رم ،حس�ابها و درگاهه�ای مربوط به
سایتهایشرطبندیباهمکاریشرکتشاپرک،بانکملی
وبهدستورقاضیرسیدگیکنندهبهپروندهمسدودمیشود.
توگو با ایرنا از راهاندازی سامانه «کاشف»
عبدالصمد خرم آبادی در گف 
برای برخورد با سایتهای شرطبندی خبر داد و اظهار کرد :این سامانه در
هماهنگیهاییبادادسرایتهران،برایمسدودسازیبرخطحسابهای
بانکی مرتبط با جرایم رایانهای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظر

گرفته شده است .دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود:
نس��خه آفالین این سامانه راهاندازی شده اس��ت و دستورات قضایی را
با س��رعت اجرا میکند همچنین نس��خه آنالین نیز قرار اس��ت پس از
هماهنگیهای الزم میان دادس��تانی کل و بانک مرک��زی راهاندازی
شود ،البته این س��امانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در
اختیار تمام دادس��راهای کش��ور قرار خواهد گرفت .خرمآبادی در ادامه
عنوان کرد :یک شعبه ویژه برای رس��یدگی به جرم قمار و شرط بندی
در دادس��رای تهران اختصاص داده شده است که در دادسرای ناحیه 31
تهران و مربوط به جرایم رایانهای بوده و قاضی آن نیز آموزشهای الزم
را در این زمینه دیده است.
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اصالح اشتباه مطلب یکی از رسانه ها
در مورد مصاحبه سخنگوی قوهقضاییه

در پی مصاحبه حجتاالس�لام والمسلمین محس��نیاژهای سخنگوی
قوهقضاییه در حاشیه نشست دادستانی تهران در خصوص برخورد قضایی
با تخلفات اخیر بازار ،یکی از رس��انهها اشتباه ًا دریافت کننده ارز از بانک
مرکزی را «سلطان س��که» ذکر کرده بود که صحیح نیست .به گزارش
میزان ،درواقع در مصاحبه حجتاالس�لام والمسلمین محسنی اژهای،
مع��اون اول قوهقضاییه در خصوص برخورد قضایی با تخلفات اخیر بازار،
موضوع پرداخت  159میلیون و  800ه��زار دالر و  51میلیون یورو ارز از
سوی بانک مرکزی به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی مطرح شد
که یکی از رسانهها اش��تباه ًا دریافت کننده این مبالغ را «سلطان سکه»
ذکر کرد که صحیح نیست.
برخی روزنامهها و همینطور یک برنامه طنز تلویزیونی نیز به دنبال اشتباه
این رسانه نقل قول از وی را به صورت غیرصحیح منتقل کردند که انتظار
میرود مطلب غیر صحیح عنوان شده اصالح شود.
قابل توجه اس��ت که نه در پرس��ش خبرنگار در این مورد و نه در توضیح
س��خنگوی قوهقضاییه در این زمینه ،نامی از «س��لطان سکه» به میان
نیامده است .در متن صحیح پرسش و پاس��خ یاد شده آمده است :معاون
اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پاسخ سواالت شما
در بحث اختالالت ارز از وزارت اطالعات و بانک مرکزی داده شده است،
گفت :در خصوص نامهای که به دس��ت من رسید ،در مورد ارزهایی که به
افرادی غی��ر از صرافیهای مجاز یا غیر از سیس��تم بانکها و به عوامل
شخصی و حقیقی بدون داشتن مجوز صرافی داده شده بود ،گزارش دادند
و گفتند در این مقطع زمانی به این فرد  ۱۵۹میلیون و  ۸۰۰هزار دالر و اگر
اشتباه نکنم  ۵۱میلیون یورو دادهاند.

مدیر مسئول بولتن نیوز مجرم شناخته
شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران گفت :مدیر مسئول
پایگاه خبری شهدای ایران و بولتن نیوز به اتفاق آرا مجرم شناخته شدند
و مستحق تخفیف دانسته ش��دند .احمد مومنی راد در گفتوگو با میزان
در تشریح جلسه دادگاه مطبوعات اظهارکرد :مدیر مسئول پایگاه خبری
ش��هدای ایران به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خالف واقع و افترا به اتفاق
آرا مجرم شناخته شده و مس��تحق تخفیف نیز دانسته شد .وی ادامه داد:
مدیر مسئول بولتن نیوز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خالف واقع و افترا
به اتفاق آرا مجرم ش��ناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد .سخنگوی
هیات منصفه دادگاه مطبوعات اس��تان تهران خاطرنشان کرد :رسیدگی
به پرونده سایت خبری آخرین خبر به جهت عدم حضور مدیرمسئول این
سایت در دادگاه و اعالم بیاطالعی از برگزاری دادگاه ،به آینده موکول شد.

مرگ  ۱۷نفر بر اثر غرق شدگی
در استان تهران

 ۱۷نفردر سه ماه نخست امسال به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست
داهاند .پزش��کی قانونی تهران اعالم کرد :در فصل بهار امسال  ۱۷نفر در
اثر غرق ش��دگی جان خود را از دس��ت دادهاند که این تعداد در مقایسه با
مدت مشابه س��ال قبل که تعداد فوت ناشی از غرق شدگی  ۱۱نفر اعالم
شده بود ۵۴ ،درصد افزایش یافته است .بنابر این گزارش ،از کل قربانیان
غرق ش��دگی در سه ماه نخست امسال ۱۷نفر مرد بوده و در خردادماه نیز
آمار فوت ناشی از غرق شدگی  ۹مورد است.

شرکتهای متخلف وارد کننده
تلفن همراه به  ۱۸شرکت رسید

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت :تعداد شرکتهای متخلف
وارد کننده تلفن همراه به  ۱۸شرکت رسید.
سید یاسر رایگانی در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به پرسشی مبنی بر
اینکه آیا به تعداد 14شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه که هفته گذشته
پروندهشان به سازمان تعزیرات ارجاع شد شرکتی اضافه شده است ،افزود:
س��ازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان صنعت،
معدن و تجارت نام  4ش��رکت متخلف دیگر را به سازمان تعزیرات ارجاع
داد که تخلف این  4شرکت هم مانند آن  14شرکت ،گران فروشی است.
مدیرکل روابط عمومی و تش��ریفات س��ازمان تعزیرات حکومتی افزود:
پرونده این  4شرکت نیز بالفاصله به شعب مربوطه در تعزیرات ارسال شد
و در کوتاه ترین زمان رسیدگی می شود .رایگانی درباره آخرین وضع پرونده
این شرکتها گفت :ش��عبههایی در تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات
این شرکتها تعیین شده است و در برنامه زمانبندی شده هر یک از این
ش��رکتها برای ارائه توضیحاتی به تعزیرات دعوت می شوند و امروز 3
شرکت را فراخوان کردیم تا توضیحاتشان را ارائه کنند .سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا در خصوص
تخلفات بازار ارز ،سکه ،خودرو و موضوع ثبت سفارشها نیز پروندهای به
تعزیرات ارجاع شده است ،گفت :هنوز پروندهای به ما ارجاع نشده است.

رفع تصرف از  ۶۴۸هکتار اراضی ملی
در شهرستان جیرفت

دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان جیرف��ت با تأکید ب��ر مقابله با
زمینخواری ،گفت :طی یکسال گذشته میزان  ۶۴۸هکتار از اراضی ملی
رفع تصرف و به دولت برگردانده شد .حسین سالمی در گفتوگو با میزان
اظهارکرد :طی یک س��ال گذش��ته میزان  ۶۴۸هکتار از اراضی ملی رفع
تصرف و به دولت برگردانده ش��د .وی با اشاره به راهاندازی سامانه ثنا در
خصوص ابالغ اوراق قضایی گفت :با راهاندازی این سامانه متوسط زمان
رس��یدگی به پروندهها کاسته شده است ،هر چند که در خصوص اجباری
شدن ثبتنام در سامانه ثنا باید تدبیری اندیشیده شود و باید امکان تغییر،
تصحیح و ویرایش شماره تلفن ثبت شده در سامانه به وجود آید .دادستان
عمومی و انقالب شهرستان جیرفت خاطرنشان کرد :در راستای کاهش
جمعی��ت کیفری زندان ،از تأسیس��ات حقوقی جدی��د در قانون مجازات
اسالمی مصوب  ۱۳۹۲استفاده ش��ده که میتوان از آزادی مشروط ،قرار
تعلیق اج��رای حکم و همچنین از مرخصی منتهی به آزادی و رأی باز نام
برد .دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان جیرفت در ادامه از تشکیل
کارگروههای��ی در جهت حفظ حقوق عامه و برخورد با معضالت به وجود
آمده در حوزه سالمت و امنیت خبر داد و گفت :از جمله این موارد کارگروه
بررسی علل وقوع تصادفات ،کارگروه بررسی مسائل بهداشتی و سالمت
مردم و کارگروه بررسی مولفههای امنیتی است .سالمی بیانکرد :بهترین
راهکار برای کاهش آسیبهای اجتماعی ،افزایش آگاهی مردم از طریق
رسانهها در خصوص جرایم ،نحوه شکل گیری و وقوع آنها ،افزایش روحیه
صبر و گذشت و باال بردن سطح آموزشهای دینی است.

