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دادستان کل کشور تاکید کرد

برنامه ریزیها متناسب با جنگ اقتصادی باشد

دادستان کل کشور خطاب به مفسدان اقتصادی ،گفت:
دستگاه قضا با کسانی که در فعالیتهای اقتصادی کشور
خدشه وارد و خواس�ته یا ناخواسته در جهت برنامههای
دشمن حرکت کنند ،با شدیدترین شکل ممکن برخورد
خواهد کرد.

حجتاالسالم و المسلمین منتظری دادس��تان کل کشور در مراسم
معارفه دادستان ایالم که صبح چهارشنبه برگزار شد ،با بیان اینکه امر
قضاوتیکمسئولیتفوقالعادهسنگینوخطیراست،گفت:پذیرفتن
مسئولیت لوازمی دارد وقتی انسان مسئولیتی را عهدهدار شد باید ملتزم
به لوازم آن باشد و چنانچه ملتزم نباشد هم به خود ،هم به آن کار و هم
به دیگران خیانت کرده است.
وی با اش��اره به حدیثی از امیرالمومنی��ن (ع) در رابطه با عدالت گفت:
اجرای عدالت در نظام جمهوری اسالمی تنها به عهده دستگاه قضایی
نیست و همه مدیران باید در مسیر تحقق این مهم گام بردارند.دادستان
کل کشور اضافه کرد :تمام مسئولین از رئیس جمهور ،وزرا ،نمایندگان
مجلس ،استانداران ،فرمانداران ،مدیران میانی تا کارمندان عادی در
جهت اجرای عدالت وظیفه دارند ،منتها هرچه کار گستردهتر باشد قطعا
آن مدیر باید نسبت به این لوازم توجه بیشتری داشته باشد.
َالث» ملزومات کار قضات را در
دل ث ٌ
الع ِ
وی با اشاره به حدیث «سِ َ
ياس ُة َ
سه محور مقتدر و استوار بودن ،به کار بردن تمام توان برای تحقق عدل
و اجرای عدالت و میانه روی در نیکویی کردن دانست.
به گزارش روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور ،حجت االس�لام و
المسلمینمنتظریباتاکیدبرگستردگیوظایفواختیاراتدادستانها،
خاطرنشان کرد :دادستان عالوه بر همه وظایف و مسئولیتهایی که
بر عهده دارد ،به موجب قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب ،1392
نظارت بر مجموعه دادسراهای استان ر ا نیز عهده دار است که متاسفانه
این مسئله مورد توجه قرار نمیگرفت که بنده در پانزدهمین همایش
روسای کل دادگستری و دادستانها ،به روسای کل دادگستری در این
زمینه تاکید کردم.
تعیین معاون ویژه در زمینه نظارت
دادس��تان کل کشور از دادستانها خواست که با تعیین معاون ویژه در
این زمینه نظارت بر مجموعه دادستانهای استان را افزایش دهند و با
سرکشی از این مجموعهها ،اقدامات دادستانها را رصد نمایند.
وی با اش��اره به نقش دادس��تان در احیای حق��وق عامه تصریح کرد:
حدود دو سال است که این قضیه را جدی دنبال کرده و به نتایج خوبی
رسیدهایم ،البته هنوز در ابتدای راه هستیم.
حجت االسالم و المس��لمین منتظری با اشاره به تهیه دستور العملی
احیای حقوق عامه در دادس��تانی کل کش��ور ،از احتمال تقدیم آن به
ریاس��ت قوه قضاییه برای تایید طی هفته آینده خبر داد و پس از تایید

ایش��ان و امضا و ابالغ این دس��تورالعمل ،به مجموعه دادسرای های
کشور ارسال خواهد شد تا در چارچوب و با ترتیبی که در قانون و آیین
دادرسی و دستورالعمل آمده است بحث احیای حقوق عمومی و رصد
کردن حقوق عامه را بیشتر و بهتر از گذشته باید در دستور کار قرار دهند.
فراقوهای بودن احیای حقوق عامه
وی خطاب به اس��تاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان ایالم با
اش��اره به فراقوهای بودن احیای حقوق عامه و دفاع از حقوق عمومی،
تاکید کرد :همه دستگاهها باید در این زمینه کمک کنند و تعامل داشته
باشند ،البته دادستان یک وظیفه خاص و فراتری دارد و باید در دل کار
رود و با متخلفان برخورد کند و اجازه ندهد حقوق مردم ضایع شود.
دادستان کل کشور افزود :بخش عمده فعالیت دادستان بحث دفاع و
صیانت از حقوق عامه اس��ت اگر ادارهای و مدیرکلی به وظیفه قانونی
خود عمل نمیکند و و عمل نکردن باعث تضییع حقوق مردم شود ،به
طور حتم دادستان باید موضوع را دنبال کند.
وی از مردم عزیز کش��ورمان خواس��ت که تعدی به حقوق عامه را به
دادستانها گزارش دهند و به تش��ریح روند نظارتی در دادستانی کل
پرداخت و بیان داش��ت :دو نوع نظارت را در دادستانی کل کشور فعال
کردهایم ،یکی نظارت میدانی است که گروههایی برای انجام وظایف
نظارتیوبررسیدادسراهااعزاممیشوندودیگرینظارتالکترونیکو
سایت دادستانی است ،دادستانی کل درگاهی دارد که هر شهروند ایرانی
عزیز در هر کجای کشور میتواند ورود کند و اگر از عملکرد دادستان

،بازپرس و دادیار شاکی اس��ت از طریق این درگاه شکایات خود را به
دادستانی کل منتقل کند ،البته این شکایات باید مستند و قابل پیگیری
باشد ،وظیفه ما است که به شکایت رسیدگی کنیم و ما همیشه نظارت
و رصدمان را دردرون دادسراها داریم.
وی با اشاره به سرمایه گذاریهای دشمن و اتاق فکر آنان ،نظارت بر
فضایمجازیراامریمهمتلقیواظهارکرد:متاسفانهتاکنونمدیریت
درستی بر فضای مجازی نش��ده است ،به هر حال دشمن در این فضا
از طرق مختلف و با روشه��ای جذاب و هنرمندانه کار میکند تا این
هدف را محقق بسازد.
متناسب با جنگ باید برنامه ریزی کرد
دادستان کل کشور با یادآوری در مورد استان ایالم و مقاومتهای مردم
این استان در زمان جنگ تحمیلی ،تاکید کرد :این منطقه یک بخشی از
منطقه جنگی کشور بود و مردم اینجا مخصوصا کسانی که سن و سال
آنها اقتضا می کند ،به خوبی میدانند که دوران جنگ چه دورانی بود و
چه بر این سرزمین گذشت.
حجت االسالم والمسلمین منتظری اظهار کرد :متناسب با جنگ باید
برنامه ریزی کرد ،چه مدیران باید مدیران توانمندی باشند که در سنگر
جنگاقتصادیبنشینندولباسرزمجنگاقتصادیبپوشندوچهبرنامه
ریزیها باید برنامه ریزیهای متناسبی با شرایط جنگ اقتصادی باشد.
دادستان کل کش��ور بیان کرد :ما در هر زمانی شرایطی داریم ،امکان
دارد گاهی در شرایط عادی قرار داشته باشیم ،برنامه ریزیها نیز باید بر

اس��اس موازین عادی باشد اما گاهی شرایط اضطراری و خاص است
که متناس��ب با آن باید برنامه ریزی کنیم و این امر طبیعی ،معقول و
منطقی است.
وی تاکید کرد :وضعیت امروز اقتصادی کشور زمینه را به گونهای فراهم
کرده که باید حتما برنامه ریزیها مناسب باشد ،البته این بهترین تدبیر
به کار برده شده توسط مقام معظم رهبری بود که شورای هماهنگی
اقتصادی را به وجود آوردند و امیدواریم که این شورا که با ریاست رئیس
جمهور محترم تشکیل میش��ود هر چه زودتر بتواند به نقاط مطلوبی
برسند وبرنامه ریزیهای خوبی داشته باشند.
دادستان کل کشور ادامه داد :البته دستگاه قضا هم در خصوص مبارزه
با این ترفندها و جنگ اقتصادی دشمن قطعا خود را مجهز میکند.
وی گف��ت :در همی��ن جا عرض م��یکنم دادس��تانها ،روس��ای
دادگس��تریها ،قضات و مجموعه دس��تگاه قضا در مبارزه با مفاسد
و عناصر مفس��د و تاثیرگذار و کسانی که در مس��یر کمک به دشمن
زمینه فشار اقتصادی را بر مردم فراهم می کنند چه در مسئله ارز ،طال
 ،کاالها ،واردات و صادرات قطعا و مس��لما متناسب با این شرایط خود
را آماده کرده است.
حجت االسالم والمسلمین منتظری افزود :حتی به دنبال این است که
اگر الزم شد بتواند از اختیارات ویژه هم استفاده کرده و قاطعانه با همه
عواملفساد،مفسدینوکسانیکهبرایمردمایجادمزاحمتاقتصادی
میکنند ،برخورد قاطع کند.
دادستان کل کشور عنوان کرد :امیدواریم کسانی که این کارها را انجام
میدهند قبل از اینکه نیروهای اطالعاتی و امنیتی به سراغ آنها بروند
و قبل از اینکه در چنگال عدالت قرار بگیرند خودش��ان متنبه شوند و
برگردند و به مردم خیانت نکنند و مردم را تحت فش��ار ،سودجویانه و
منافع طبانه خود قرار ندهند .
حجت االسالم والمسلمین منتظری گفت :آمریکا سیاستهای جنگ
طلبانه اقتصادی خود را رسما اعالم کرده و هر ایرانی و هرکسی که در
مسیر حرکت دشمن گام بردارد قطعا و مسلما خیانتی به مردم کرده و
مرتکب جرمی شده است که با جرایم زمان عادی تفاوت فراوان خواهد
داشت .دادستان کل کشور تاکید کرد :انتظار و نصیحت و تذکر ما این
است که آنهایی که فریب خوردند و فکر کردهاند میتوانند از این نمد
برای خود کالهی درست کنند و از شرایط خاص به منافع خاص برسند،
بدانند که این کار خیانت به مردم و آب به آسیاب ریختن دشمن است
و دستگاه قضایی با چنین افرادی قطعا به صورت قاطع و ویژه برخورد
میکند،لذاانتظارمانایناست آنهاخودازنیمهراهبرگردندکهبهچنگال
عدالت گرفتار نشوند.
گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات شریفی که بیش از  13سال
است سکانداری دادستانی مرکز استان ایالم را به عهده داشته تکریم
و خسروی زاد که پیش از این معاون رییس کل دادگستری ایالم بود به
عنوان دادستان جدید مرکز این استان معرفی شد.

معاون فرهنگی قوهقضاییه خبر داد

ابالغ طرح تکریم ارباب رجوع به مراجع قضایی کشور
معاون فرهنگی قوهقضاییه از پیشبینی
جای�زه وی�ژهای در قال�ب م�دل تکریم
ارباب رج�وع خب�ر داد و گف�ت :مراحل
نهایی این طرح در حال انجام است و به
زودی به مراجع قضایی کش�ور نیز ابالغ
خواهد شد.

حجت االس�لام والمس��لمین هادی صادقی
در س��ی و پنجمی��ن جلس��ه ش��ورای قضایی
اس��تان کرمانش��اه ضمن تبریک به قضات و
کارکنان دادگس��تری اس��تان کرمانشاه برای

اح��راز جایزه تعال��ی فرهنگ��ی قوهقضاییه در
سال  ۹۶اظهارکرد :امیدوارم دادگستری استان
برای حفظ این جایگاه برنامهریزی مس��تمری
داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاونت فرهنگی
قوهقضاییه ،معاون فرهنگی قوهقضاییه در ادامه
گفت :در نظام اداری که مبتنی بر منطق اسالمی
است ،در مواجهه با مراجعان نگاه از باال به پایین
و به اصطالح ارباب و رعیتی جایگاهی ندارد.
صادق��ی بیان کرد :به س��ازمانهای وابس��ته
قوهقضایی��ه نی��ز اب�لاغ ش��ده ک��ه بتوانند با

همراهی در بومیسازی مدل  EFQMبرای
س��ازمانهای خود ،ارزیابی این ادارات از حیث
فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند و انتظار
داریم تا س��ازمانها نیز با سرعت بیشتری این
مقوله را دنبال و به تعالی س��ازمانی خود کمک
کنند.
پیشبین�ی جایزه وی�ژهای در قالب
مدل تکریم ارباب رجوع
معاون فرهنگی قوهقضاییه از پیشبینی جایزه
ویژهای در قال��ب مدل تکریم ارباب رجوع خبر

داد و گف��ت :مراحل نهایی این ط��رح در حال
انجام است و به زودی به مراجع قضایی کشور
نیز ابالغ خواهد شد.
وی تمهید ای��ن مدل را نی��ز مانند EFQM
محصول مطالعه و کار کارشناس��ی متناسب با
دستگاه قضایی معرفی کرد.
صادقی یادآور شد :بخشی از تکریم ارباب رجوع،
داشتن زبان خوش و ادب در گفتار و رفتار است
که انجام آن نیز دشوار نیست .باید بدانیم و باور
کنیم که عالم ،دار مکافات است و اعمال و رفتار
ما دیر یا زود به خود ما بر خواهد گشت.

با حکم دیوان عدالت اداری

آبونمان از قبض تلفنهای ثابت حذف شد
هی�ات عموم�ی دی�وان عدال�ت اداری ب�ا ش�کایت دیوان
محاسابات کشور ،دریافت آبونمان از مشترکین تلفنهای
ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره  3جلسه شماره
 25 184اسفند  ،1392آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال
 93را به شرح جدول مندرج در مصوبه ،تعیین و اعالم کرده بود :اعمال
آبونمان تعیین شده در این بند ،صرف ًا پس از اجرای طرح یکسانسازی
کد در س��طح هر استان و از آغاز نخس��تین دوره صورتحساب پس از
اجرای طرح مذکور انجام میشود.
در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن
ثابت ،مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
دیوان محاسبات کشور به موجب ش��کایتنام ه هشتم تیر  ،1395از
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راس��تای تبیین خواس��ته خود
اعالم کرده اس��ت :مطابق ماده  37قانون محاسبات عمومی مصوب
سال  ،1366پیشبینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل
کشور ،مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیشود و در هر مورد
احتیاج به قانون دارد و مس��ئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به

عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوطه است.
دیوان محاس��بات در بخش دیگری از ش��کایت خ��ود تصریح کرده
است :به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب س��ال  1380دریافت هرگونه وجه ،کاال یا خدمات تحت هر
عنوان از اش��خاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و
شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین
شده یا میشود ،ممنوع است .شاکی اضافه کرده است :مطابق تبصره
یک بند «د» ماده  101قانون برنامه پنجس��اله پنجم توسعه مصوب
س��ال  ،1389دولت مکلف اس��ت ضوابط تعیین کاالهای اساس��ی،
انحصاری و خدم��ات عمومی و نیز فهرس��ت و ضوابط تعیین قیمت
این کاالها و خدمات را ظرف س��ه ماه پس از تصوی��ب این قانون ،با
پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی ،معاونت و
وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
به گزارش تسنیم ،دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است:
بنا به ماده هفت دس��تورالعمل تبصره یک بن��د «د» ماده  101قانون
برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه ،تعیین قیمت گاز طبیعی ،برق ،انواع
س��وخت ،آب ،کارمزد خدمات جمعآوری و رفع فاضالب براس��اس
ضوابط تصریح ش��ده در قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب س��ال
 1388است.
در بخش پایانی این ش��کایت آمده است :علیایحال با عنایت به عدم

وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه
س��نواتی و به دلیل فقدان صالحیت مرجع ص��دور مصوبه در تعیین
آبونمان و در اجرای مواد  12و  13قانون تش��کیالت و آیین دادرس��ی
دیوان عدالت اداری مصوب سال  ،1392ابطال بخشنامه صدراالشاره
از زمان تصویب مورد استدعاست.
نهایت ًا هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر
حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،در هشتم خرداد 97
تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.
در حک��م هیات عموم��ی دیوان عدال��ت اداری آمده اس��ت :مطابق
م��اده چهار قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مال��ی دولت مصوبه 27
بهمن س��ال « 1380دریافت هرگونه وجه ،کاال یا خدمات تحت هر
عنوان از اش��خاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و
شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین
شده یا میشود ،ممنوع است ».و به موجب تبصره ماده  60قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم
اسفند س��ال « 92دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان
توسط دس��تگاههای اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات
کشوری و ماده  5قانون محاس��بات عمومی باید در چارچوب قوانین
موضوعه کشور باش��د .هرگونه دریافت و پرداخت بر خالف مفاد این
ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .کلیه مسئوالن

و مقامات ذیربط مدیران ،ذیحس��ابان و مدیران مالی حسب مورد
مسئول اجرای این حکم هستند».
این حکم میافزاید :براس��اس تبصره  3م��اده  62قانون قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران « دستگاههای اجرایی
مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق ،مجاز
ب��ه اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز ش��ده
است ،نیستند .تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول
مجازات موضوع ماده  600قانون مجازات اسالمی است».
هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفته است :در بند ب و تبصره یک
ماده یک قانون هدفمند ک��ردن یارانهها مصوب  1388تعیین قیمت
گاز طبیعی ،برق ،انواع سوخت ،آب ،کارمزد خدمات جمعآوری و رفع
فاضالب براس��اس ضوابط تصریح ش��ده بر عهده دولت قرار گرفته
است ،بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط
به تصویب قانون اس��ت .هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح
کرده اس��ت :نظر به اینکه مجوزی برای اخ��ذ آبونمان تلفن در قانون
پیشبینی نشده است لذا مصوبه شماره  3جلسه  184مورخ  25اسفند
سال  92کمیسیون تنظیم مقررات ،خالف قانون و خارج از اختیار مرجع
تصویب بوده و به استناد بند یک ماده  12و مواد بند یک ماده  12و مواد
 88و  13قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال  ،92از تاریخ تصویب ابطال میشود.

مسئول برگزاری دوره معرفتی-تشکیالتی اسالم ناب:

فضای مطالبهگری از مسئوالن در جلسه معاون اول قوهقضاییه با دانشجویان به منصه ظهور رسید
مسئول برگزاری دوره معرفتی-تشکیالتی اسالم ناب با اشاره به اینکه جلسه اخیر
معاون اول قوهقضاییه با دانشجویان پرشور و هیجانی بود ،گفت :این نشست فضای
مطالبهگری از مسئوالن را به منصه ظهور رساند.

امیرحس��ین غفاریان در گفتوگو با میزان ،در رابطه با کیفیت برگزاری نشس��ت س��ازمان بسیج
دانش��جویی با معاون اول قوهقضاییه ،به فلسفه دعوت از معاون اول قوهقضاییه اشاره کرد و افزود:
در بحث آموزش معرفتی دانشجویان ،یکی از نکاتی که به عنوان مأموریت اصلی مورد اشاره قرار
گرفت بحث مطالبهگری بود که تصمیم داشتیم این مطالبهگری مستقیم از خود مسئوالن صورت
گیرد که بحمداهلل محقق شد.
وی با بیان اینکه جلس��ه پرشور و هیجانی بود و یکی از جلسات تندی بود که در فضای دانشجویی
تشکیل میشد ،در تش��ریح فضای حاکم بر نشست گفت :دانشجویان سؤاالتشان را پرسیدند و تا
جایی هم که میشد جوابها را گرفتند.
مسئول برگزاری دوره معرفتی-تشکیالتی اسالم ناب با بیان اینکه دست دانشجویان برای پرسش
و طرح س��ؤاالت باز بود به فرآیند طرح سؤال از سوی دانشجویان اش��اره کرد و ادامه داد :به دلیل
محدودیت زمان تصمیم داشتیم که هشت تا ده پرسش را طرح کنیم و فرآیند منتخب به اینگونه
بود که یک روز قبل از نشس��ت ،برگهها را بین دانش��جویان پخش کرده و اعالم کردیم اگر کسی

سؤالی دارد به تیمی که مسئولیت برگزاری این مراسم را دارند ،تحویل دهد.
غفاریان ادامه داد :حتی ش��ب قبل از مراس��م در اتاق اسکان دانشجویان سؤاالت جمعآوری شد و
آنها را بررسی و  ۱۵سؤال اساسی که مشابه آن وجود نداشت استخراج شد و این سؤاالت یک روز
قبل از مراسم ،به رأی گذاشته شد.
مسئول برگزاری دوره معرفتی-تشکیالتی اس�لام ناب بیانکرد :تعداد پرسشهایی که از طرف
دانشجویان بیشترین رأی را داشت و تعداد نفرات بیشتری آن مساله را طرح کرده بودند ،انتخاب شد.
وی یادآورشد :در مجموع هشت پرسش برگزیده شد و اعالم شد که اگر فرصت شد از هشت سوال
هم فراتر میرود که در نشست این موضوع فراتر رفت و  ۱۲تا  ۱۳پرسش از سخنگوی قوهقضاییه
طرح ش��د .غفاریان تصریح کرد :برخی س��ؤاالت را خود افراد میپرس��یدند و برخی دیگر از سوی
مجری طرح میشد.
مسئول برگزاری دوره معرفتی-تشکیالتی اسالم ناب با تأکید بر فضای آزادانه برای طرح سؤاالت،
خاطرنشانکرد :فضا کام ً
ال آزادانه بود و هیچ محدودیتی برای طرح سؤاالت وجود نداشت .سؤاالت
مختلفی پرسیده شد و دانشجویان هم سؤاالت را انتخاب کرده بودند که در مرحله اولویت باشد.
وی با اش��اره به سعه صدر و صراحت لهجه س��خنگوی قوهقضاییه برای پاسخگویی به سؤاالت،
تصریحکرد :برای ما این فرصت که سخنگوی قوهقضاییه در جمع دانشجویان حاضر و به سؤاالت
پاسخ دادند ،محترم و مغتنم بود و این نوید را میدهد که بحث اطالعرسانی و گفتوگوی مستقیم

قوهقضاییه با مردم و دانشجویان اصالح خواهد شد که بشارت محکمی است.
غفاریان در توصیف فضای صمیمانه نشست نیز تصریحکرد :دانشجویان حاضر در نشست کسانی
بودند که دوست داشتند فعالیتهای فرهنگی-سیاسی داشته باشند .برخی هم سؤاالتشان را بدون
هماهنگی و بدون حضور در جایگاه پرس��شکنندگان به گوش آقای محس��نیاژهای رس��اندند و
احساسم این است که کسی باقی نماند که نتواند سؤالش را مطرح کند.
مسئول برگزاری دوره معرفتی-تش��کیالتی اسالم ناب خاطرنشانکرد :درب سالن ورود و خروج
مهمانها از دانشجویان جدا نبود و آنها فرصت داشتند ،باز هم سؤاالتی را بپرسند و پاسخهایشان
را دریافت کنند و س��خنگوی قوهقضاییه نیز تا زمان خروج در حلقه دانشجویان حضور داشتند و به
سؤاالت باقی مانده پاسخ دادند .وی در رابطه با مهمترین نکته نشست روز گذشته نیز تصریحکرد:
با توجه به نوع آموزشهایی که به دانشجویان داده بودیم ،مهمترین مأموریت بچههای دانشجو در
این نشست ایجاد فضای مطالبهگری از مسئوالن بود که دو اتفاق مهم رخ داد و به منصه ظهور رسید.
غفاریان در تبیین این موضوع یادآورش��د :دانشجویان در نشس��ت این شجاعت و اعتماد به نفس
را پیدا کردند که میتوانند با افراد طراز اول نظام به گفتوگو نشس��ته و از آنها پاس��خ بخواهند ،از
س��وی دیگر این فرصت نیز برای سخنگوی قوهقضاییه تجربه مضاعف و فرصت باارزشی بود که
بتوانند یکبار دیگر در جمع صمیمی با حدود  ۴۰۰دانشجو ،حضور یابند و به سؤاالت پاسخ دهند که
نشانگر سالمت قضایی است.
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پاسخ نامه وزیرعلوم در رابطه
با دانشجویان بازداشتی داده شد

رییس دادگاه انقالب ،گفت :وزیرعلوم در نامهای درخواس��تی در رابطه با
دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم.
حجت االسالم و المسلمین موس��ی غضنفرآبادی در گفتوگو با مهر در
پاس��خ به این پرس��ش که آیا در در رابطه با احکام دانشجویان بازداشتی
مرتبط با اغتشاش��ات دی ماه ،درخواست مس��تقیمی مطرح شده است،
اظهارکرد :وزیر علوم در این رابطه نامهای فرستاده بود ،پاسخ این نامه را
دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح هست و سعی میکنیم
در چارچوب قانون اقدامی انجام شود.
رییس دادگاه انقالب در پاسخ به این پرسش که در حکم این دانشجویان
تعدیلی صورت میگیرد ،گفت :هر اقدامی که انجام دهیم قطع ًا در چارچوب
قانون خواهد بود و چارچوب قانون یعنی اینکه در محیط دانشگاه و خیابان
اتهامات متفاوت اس��ت و آنچه وزیر خواستند مباحثی بود که در دانشگاه
مطرح می شود .در حال حاضر هم صحبتی که در پاسخ به وزیر علوم داده
شده است این موضوع که تاجایی که قانون اجازه بدهد ،مطرح است.
پیش از این ،عباس جعفری دولت آبادی ،دادستان عمومی و انقالب تهران
در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با
این دانشجویان به دادستانی داشته است ،گفت :وزارت علوم تا این لحظه
به ما رسم ًا اسامی را نداده است و بعد از پیگیریهای تلفنی ،نام چند نفر را
دادند .این تعدادی که ما شناسایی کردیم ،احکام شان صادر شده و توصیه
میکنیم به احکام خ��ود اعتراض کنند و دادگاهه��ای تجدیدنظر به این
نکات توجه خواهند کرد.

تخلف  ۷۷۸میلیون دالری واردکنندگان
گوشت دولتی روی میز تعزیرات

س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از تش��کیل پرونده  ۱۱شرکت
واردکننده گوشت با ارز دولتی به دلیل عدم ایفای تعهدات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان تعزیرات حکومتی ،سیدیاسررایگانی
از تشکیل پرونده  ۱۱شرکت وارد کننده گوشت با ارز دولتی به دلیل عدم
ایفای تعهدات خبر داد و گفت :ط��ی مکاتبه که از طرف بانک مرکزی با
سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده صورت گرفت ،این سازمان
لیست  ۱۱شرکت واردکننده گوش��ت قرمز گوسفندی که از یک دی ماه
سال  ۹۵الی پنجم فروردین ماه سال جاری از طریق بانک مرکزی اقدام
کرده را اعالم کرد.
وی اف��زود :بنا به اظه��ارات مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی
و موادغذایی س��ازمان حمایت از مصرف کنن��ده و تولیدکننده علیرغم
مکاتبات متعدد و پیگیریهای صورت گرفته با این شرکتها که ارز دولتی
دریافت کرده اند؛ هیچ مدرک و مس��تنداتی برای بررسی ارائه نشده و بر
همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده  ۱۰قانون تعزیرات حکومتی در
خصوص عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات
دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی تصری��ح کرد :ب��ا دریافت این
گزارشها ،پرونده تخلف تشکیل و پرونده  ۷شرکت به تعزیرات حکومتی
تهران و  ۴پرونده به استانهای قم ،اصفهان ،گلستان و سمنان با مجموع
ارزش تخلف انجام ش��ده  ۷۷۸میلیون و  ۲۳هزار دالر برای رس��یدگی و
تعیین شعبه ارسال شده است.
رایگانی همچنین از تشکیل پرونده  ۲واردکننده روغن خام به دلیل عدم
ایفای تعهدات خبر داد و گفت :این  ۲شرکت علیرغم دریافت  ۳۸میلیون
و  ۳۳۴ه��زار و  ۳۶۵یورو ارز دولتی تاکنون مدرکی مبنی بر واردات روغن
ارائه نکرده اند و به هیمن دلیل پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل
و در حال رسیدگی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهارکرد :پرونده تخلف یک شرکت
محصوالت کشاورزی و موادغذایی نیز با بارزش تخلف  ۶۴میلیون و ۹۵
هزار و  ۱۰۳دالر در تعزیرات حکومتی مطرح شده است.
وی در پایان آمادگی این س��ازمان برای رس��یدگی به پروندههای تخلف
عدم ایفای تعهدات ارزی شرکتهای دریافت کننده ارز دولتی از بانکها
را اعالم و اظهار داش��ت :بدون چش��م پوش��ی و اغماض به این تخلفات
رسیدگی میکنیم و روند رسیدگی به پروندهها و نتایج آن را به اطالع ملت
شریف ایران میرسانیم.

کاهش چشمگیر
زندانیان دیات رانندگی

در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل ،زندانیان دیات رانندگی با کاهش
چشمگیری به تعداد  ۳۰۰نفر رسیده است که با پیگیری ستاد دیه و با عنایت
به آثار قانون جدید بیمه اجباری ش��خص ثالث این دسته از بدهکاران نیز
به زودی آزاد خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی س��تاد دیه کشور ،اس��تان اصفهان با میزبانی از
یکهراز و  ۶۶۰محبوس نیازمند بیشترین زندانی را به دلیل ارتکاب جرایم
غیرعمد به خود اختصاص داده است.
در رتبههای بعدی این فهرس��ت اس��تانهای فارس با  ۱۳۴۶محبوس،
تهران با  ۸۸۰محکوم و گیالن با  ۸۶۶بدهکار مالی و دیه قرار دارد.
در حال حاضر بیش از  ۱۳هزار زندانی غیرعمد در زندانهای سطح کشور
حبس هستند که  ۹۹درصد این افراد به دلیل محکومیت مالی و تنها یک
درصد آنها بابت ناتوانی در تامین بدهی دیه در بند حضور دارند.
زندانیان چک با  ۹۳۰۰نفر شلوغترین دسته محکومان غیرعمد را شامل
شده و در مقابل بدهکاران دیه ناشی از حوادث کارگاهی تنها با  ۹۰زندانی،
کم جمعیتترین طیف زندانیان غیرعمد را شامل میشوند.
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل ،زندانیان دیات رانندگی با کاهش
چشمگیری به تعداد  ۳۰۰نفر رسیده است که با پیگیری ستاد دیه و با عنایت
به آثار قانون جدید بیمه اجباری ش��خص ثالث این دسته از بدهکاران نیز
به زودی آزاد خواهند شد.

ورود مدعی العموم به موضوع
سبزیجات آلوده در گرگان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان ،گفت :در راستای احقاق
حقوق عامه مدعی العموم به موضوع سبزیجات آلوده در گرگان ورود کرد.
حجت االس�لام و المسلمین سید رضا سید حسینی در گفتوگو با میزان
گفت :در راس��تای احقاق حقوق عامه به عنوان مدعی العموم به موضوع
سبزیجات آلوده در گرگان ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع قضایی
صورت خواهد گرفت.
این مقام قضایی در استان گلستان در ادامه افزود :در بازدید از مزارع پایین
دست شهر گرگان براساس تحقیقات مشخص شد عدهای از کشاورزان
از آب و فاضالب شهری برای مصارف کشاورزی استفاده میکنند که این
تهدید علیه بهداشت عمومی است.

