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پایان رسیدگی به
پروندههای حادثه خیابان پاسداران

رییس دادگاه انقالب ،گفت :رسیدگی به پروندههای حادثه خیابان
پاسداران امروز به اتمام میرسد.
حجت االسالم و المسلمین موسی غضنفرآبادی در گفتوگو با مهر
در پاسخ به این پرسش که رس��یدگی به پروندههای اخاللگران
بازار اقتصادی چگونه است ،اظهارکرد :در رابطه با اخاللگران ارز
نمیتوان دقیق گفت اما قولی که به مردم میدهیم این اس��ت که
مطمئن باش��ند که فرزندان اینملت با قاطعیت تمام و در راستای
تأکیدات رییس قوهقضاییه سرعت و دقت و نهایت اقتدار را به خرج
داده و رس��یدگی را انجام میدهیم و هیچ دغدغهای جز اینکه این
پرونده را با سرعت و قاطعیت رسیدگی شود ،نداریم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروندههای حادثه خیابان پاسداران
گفت :اتمام رس��یدگی به این پرونده خیلی نمانده است و امروز به
اتمام میرس��د .رییس دادگاه انقالب در خصوص آخرین وضعیت
پرونده مش��ایی توضیحداد :پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده
و دادگاه در حال مطالعه آن است .غضنفرآبادی در رابطه با آخرین
وضعیت پرونده موس��وم به فعاالن محیطزیستی نیز گفت :پرونده
این افراد هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

آزادی بیش از هزار زندانی غیرعمد
در سه ماهه نخست سال

مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی یک هزار و  ۸۸۷زندانی جرایم
غیرعمد با مبلغ بدهی بالغ بر  ۱۹۳میلیارد تومان در فصل بهار خبر
داد .به گزارش روابطعمومی ستاد دیه کشور ،سید اسداهلل جوالیی
با اشاره به آمار آزادی یک هزار و  ۸۸۷زندانی جرایم غیرعمد در سه
ماهه نخس��ت امسال ،اظهارکرد ۶۴ :نفر از مددجویان استخالص
یافته را زنان شامل میش��وند .وی افزود :خراسان رضوی با ۲۵۲
مورد آزادی در صدر فهرس��ت آزادیها قرار داشته و بنا به شرایط
خاص استانی کهگیلویه و بویراحمد تنها با  ۱۷آزادی کمترین آمار
آزادی را دارد .جوالی��ی اضافهکرد :در جم��ع آزادیهای صورت
گرفته یک هزار و  ۱۶۷نفر با عناوین مالی ناشی از صدور چک۴۶۹ ،
زندانی به دلیل تعه��دات مهریه ۱۲۳ ،محکوم بابت دیات تصادف
رانندگی ۵۱ ،نفر با عنوان ای��راد صدمه بدنی غیرعمدی و  ۷۷مرد
ایران��ی نیز بابت ناتوانی در پرداخت نفقه روانه حبس ش��ده بودند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهارکرد :اولیایدم و طلبکاران از ۴۴
درصد از بدهی  ۱۹۳میلی��ارد و  400میلیون تومانی مورد تقاضای
خود گذشت کردند.

همایش ملی «نه به زندان»
برگزار می شود

دبی��ر ش��ورای ارتق��ای آگاهیهای عموم��ی ،اطالعرس��انی و
افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه
از برگزاری همایش ملی «نه به زندان» خبر داد.
به گزارش روابطعمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوعجرم
قوهقضایی��ه ،مهدی افتخ��اری از برگزاری همای��ش ملی «نه به
زندان» خبر داد.
وی در ادامه افزود :این همایش برای ایجاد رویههای قضایی واحد و
منسجم و رفع موانع اجرایی در نهادهای درونی و بیرونی قوهقضاییه
در کاهش جمعیت کیفری زندان برگزار خواهد شد.
به گفته وی در این همایش دو روزه که  ۲۷و  ۲۸مهر در منطقه آزاد
ماکو واقع در اس��تان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد ،سازمان
زندانها ،دادستانی کل کشور ،دادستانی تهران ،مرکز پژوهشهای
مجلس ،مرکز انفورماتیک و معاون حقوقی قوهقضاییه و همچنین
نهادهای پذیرنده استفاده از قانون مجازات جایگزین حبس مانند
سازمان بهزیستی و سازمان منابع طبیعی حضور خواهند داشت.
افتخ��اری با تش��ریح محورهای همای��ش ملی «نه ب��ه زندان»
اظهارک��رد :راهکاره��ای کاهش جمعیت کیفری زن��دان در پرتو
تفسیر قضایی ،آسیبشناسی ،اصالح و تکمیل دستورالعمل کاهش
جمعیت کیف��ری ،بهرهگیری از ظرفی��ت مجازاتهای جایگزین
حبس و ارائه راهکارهای سازمانی ساختاری کاهش جمعیت کیفری
چهار محور این همایش ملی است.
وی ادامه داد :اس��تفاده از ظرفیت قانون آیین دادرس��ی کیفری و
همچنین قانون مجازات اسالمی برای کاهش جمعیت کیفری از
جمله راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در این همایش است که
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
دبی��ر ش��ورای ارتق��ای آگاهیهای عموم��ی ،اطالعرس��انی و
افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه،
تصریحکرد :برای اج��رای محور دوم ،ارزیابی می��زان موفقیت و
تأثیر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری ،آسیبشناسی قضایی
اجرایی دس��تورالعمل و ارائه پیش��نهادات ب��رای اصالح رویهها و
رفع مشکالت ،و پیش��نهادات اصالح و تکمیل مواد دستورالعمل
برای اقدامات تقنینی مجلس ش��ورای اسالمی را خواهیم داشت.
افتخاری درباره محور س��وم همایش ملی «نه ب��ه زندان» یعنی
بهرهگی��ری از ظرفیت مجازاتهای جایگزی��ن حبس اظهارکرد:
در این مح��ور راهکارهایی برای هماهنگ��ی نهادهای پذیرنده و
مراجع قضایی ،مدیریت و نظارت بر اجرای احکام جایگزین حبس
و ایجاد رویههای واحد قضایی درباره مجازاتهای جایگزین مطرح
میشود .دبیر ش��ورای ارتقای آگاهیهای عمومی ،اطالعرسانی
و افکارس��نجی معاون��ت اجتماع��ی و پیش��گیری از وق��وع جرم
قوهقضاییه ،بهبود روشهای ناظر بر رصد و نظارت میزان قرارها و
احکام منتهی به زندان ،آسیبشناسی علل صدور احکام حبس در
دادگاههای کیفری و آسیبشناس��ی سامانه  ،CMSسامانههای
خدمات الکترونیکی و ارتقای هماهنگی در بهرهبرداری از آنها را
موضوعات محور چهارم همایش برشمرد .وی اضافه کرد :اگر چه
این همایش با میزبانی استان آذربایجان غربی برگزار میشود اما
استانهای معین تهران ،کرمان ،خراسان رضوی ،فارس ،گلستان،
قزوین و زنجان هم در نظر گرفته شدهاند.

موافقت با استمهال سایت جهاننیوز

س��خنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات ،گفت :مدیرمسئول و
نویس��نده دوماهنامه زنبورداران مجرم شناخته شدند و با تقاضای
استمهال سایت جهاننیوز موافقت شد.
احمد مؤمنیراد در گفتوگو با تس��نیم با اشاره به برگزاری جلسه
دادگاه مطبوع��ات با حضور اعضای هی��ات منصفه ،اظهارکرد :در
جلس��ه دادگاه که در شعبه س��وم دادگاه کیفری یک استان تهران
بهریاس��ت قاضی کاشانکی برگزار شد ،س��ه پرونده مورد بررسی
قرار گرفت .س��خنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه در
یکی از پروندهها ،سایت جهاننیوز با اتهام نشر مطالب خالفواقع
مواجه بود که مدیرمس��ئول آن از دادگاه تقاضای اس��تمهال کرد
و مورد موافقت قرار گرفت .وی با اش��اره به بررس��ی پروندههای
اتهامی دوماهنامه زنبورداران نیز عنوان کرد :این پرونده دو متهم
(مدیرمسئول و مصاحبهکننده) داشت و اتهامات آنان «توهین» و
«نش��ر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» بود که هیات منصفه دادگاه
مطبوعات هر دو نفر را مجرم ش��ناخت و هر دو را مستحق تخفیف
دانست.
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رییس قوهقضاییه با اشاره به صدور کیفرخواست برای برخی از پروندههای اقتصادی اخیر:

هیچ خط قرمزی در رسیدگیها نداریم
رییس قوهقضاییه ،توصیه مراجع ،علما و دلسوزان نظام
به دستگاهقضایی برای برخورد سریع و قاطع با مفاسد
اقتصادی را ذخیره و پشتوانه قوهقضاییه در رسیدگیها
توصیف کرد و در عین حال با گالیه از برخی بی مهریها
در زبان توصیههای اخیر گفت :رسیدگی به پروندهها ،به
ویژه پروندههای مفاسد اقتصادی پیچیدگیهای فنی و
حقوقی زیادی دارد و ما نمیتوانیم با سادهانگاری ،اجازه
دهیم که حقوق مردم و متهمان تضییع شود.
به گزارش روابطعمومی قوهقضاییه ،آیت اهلل صادق آملی الریجانی
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به توصیههای اخیر جمعی
از مراجع معظم تقلید ،علما ،فضال ،ائمه جمعه و دلس��وزان انقالب
به دس��تگاهقضایی برای رس��یدگی ،قاطع ،سریع و ش��جاعانه به
پروندهه��ای مربوط به مفاس��د اقتصادی ،تصریحک��رد :همه این
توصیهها را از سر دغدغه و دردمندی میدانیم؛ گرچه لسان و ادبیات
برخی از این توصیهها متفاوت بود و گاه با بیمهریهایی همراه شد
اما برای ما آنچه اهمیت دارد ،محتوای این توصیههاست و سخن این
بزرگواران خصوصا مراجع و علما را ،سخن حق می دانیم.
رییس قوهقضاییه افزود :دستگاه قضایی این توصیهها را ارج مینهد
و بر این اساس به همه دلسوزان و ملت شریف ایران قاطعانه اطمینان
میدهم که ضمن استقبال از چنین توصیههایی ،به آنها عمل خواهد
شد؛ چنانکه تاکنون نیز به همین منوال بوده و با مفاسد در همه ابعاد
آن برخورد قاطع و جدی داشتهایم.
آیت اهلل آملی الریجانی این نحوه نگرش امت بیدار ،مراجع ،علما و
دلسوزان انقالب را ذخیره و پشتوانه ای مهم برای دستگاه قضایی
توصیف کرد و ادامه داد :چنین دغدغههایی واقعا برای مس��ئوالن
رسیدگی کننده به پروندهها دلگرم کننده است و معتقدیم که با این
سرمایه بزرگ اجتماعی ،ان شاء اهلل کار عظیم مبارزه با فساد به شکلی
بهتر و موثرتر انجام خواهد شد.
صدور کیفرخواس�ت برای برخ�ی پروندههای اخیر
اقتصادی
رییس قوهقضاییه در ادامه به ذکر چند نکته درباره مقابله دس��تگاه
قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر پرداخت و اظهارکرد :ما از همان
روزهای ابتدایی طرح این مسائل ،جلساتی را تشکیل دادیم و شعب
ویژه ای با بازپرسان ویژه برای این کار تعیین کردیم تا با فراغت کافی
به پرونده ها رسیدگی کنند .دادستان تهران ،معاون اول قوهقضاییه و
دادستان کل کشور ،هر کدام در ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و
دقیق بر جریان تحقیقات و رسیدگیها کردند که در نتیجه آن ،طی
دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر شد و تحقیقات
در سایر پروندهها ادامه دارد.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه قوهقضاییه اقدامات خویش را
موکول به بیان دغدغههای بزرگان نکرده و با وجود استقبال از این
توصیه ها ،همواره وظیفه ذاتی خود را در رس��یدگی به پروندههای
مهم و ملی انجام داده است ،ادامه داد :معتقدیم در این قبیل پروندهها،
مرتکبان جرایم بیش از هر چیز ،به اعتماد عمومی ضربه زدهاند و بر
همین اساس باید به این جرایم با جدیت و اولویت رسیدگی شود.
رییس قوهقضاییه در ادامه با بیان اینکه پروندههای قضایی به ویژه
پروندههای بزرگ مربوط به مفاس��د اقتص��ادی از پیچیدگیهای
فنی و حقوقی خاصی برخوردار اس��ت ،خاطرنشانکرد :این بسیار
سادهانگاری است که بگوییم مش��خص است این متهمان مفسد
فی االرض هس��تند و قوهقضاییه باید اعدامشان کند .اگر رسیدگی
به جرایم اینقدر ساده بود ،دستگاه قضایی این مقدار درگیر پروندهها
نمیشد .بر این اساس ،ضمن تأکید بر سرعت ،قاطعیت ،شجاعت
و بیاعتنای��ی به خط قرمزهای توهمی در رس��یدگیها که قضات
شریف نیز همواره در این راستا گام برداشته اند ،توصیه می کنیم که
سادهانگاری نشود و اتقان در رسیدگیها مدنظر قرار گیرد.
آی��ت اهلل آملی الریجانی تأکید کرد :ما هرگز اجازه نداریم با س��اده
انگاری ،حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به افساد
فی االرض باشد تضییع کنیم .در روند تحقیقات و رسیدگیها باید
ادعاهای دو طرف شنیده شود و اسناد ارائه شده مورد بررسی دقیق
قرار گیرد .این کار ،ساده نیست .گاه متاسفانه در برخی سخنرانی ها
به گونه ای القا می ش��ود که گویی افس��اد فی االرض یک شخص
محرز شده و همه دالیل و شواهد کامل است اما قوهقضاییه دست
روی دست گذاشته و مرتکب را مجازات نمی کند!
رییس قوهقضاییه با تأکید بر س��رعت در رسیدگیها در حد میسور،
ب��ه تماس یکی از علمای بزرگ با ایش��ان اش��اره و اظهارکرد :این
عالم بزرگ ،خواس��تار قاطعیت در رسیدگیها بودند و خواستند که
ما اقدامات انجام شده را به مردم اعالم کنیم .بنده در همینجا اعالم
می کنم که دس��تگاهقضایی از ابتدا ب��ا ورود جدی به این موضوع و
اختصاص قاضی و شعبه ویژه برای هر یک از موضوعات مربوط به
خودرو ،موبایل ،سکه و ارز ،رسیدگی قاطع و قانونی به این پروندهها
را در دس��تور کار قرار داده است اما نباید با برخی اظهارات ،افرادی را
که دلس��وزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از
شب در پی کش��ف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده ها
هستند ،دلسرد کنیم .ما در رسیدگیها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم
اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد.
شاهد تالش قضات متدین و سخت کوش و انقالبی ما همین است
که در دو روز اخیر هفت کیفرخواس��ت برای مجرمان آماده ارسال
برای دادگاه شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به تأکیدات حضرت امام (قدس اهلل
نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر لزوم حفظ
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قضـایی

سازمان ملل در پرونده شیخ زکزاکی
هیچ اقدامی نکرده است

حقوق متهمان ،یادآور ش��د :این تاکیدات کامال اسالمی ،شرعی و
قانونی است و باید برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و مردم،
در تعیین مصادیق دقت و توجه زیادی به خرج داد.
رییس قوهقضاییه با بیان اینکه «سرعت» در رسیدگیها توصیهای
منطقی اس��ت ،تصریحکرد :اگر متهمی مدعی است مجوزی برای
اقدام خود داشته اس��ت ،موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم.
اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور
داشته ،باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار
دهیم .اسنادی که ارائه می ش��وند باید مورد کارشناسی دقیق قرار
گیرند .همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است و ضمن
پذیرش توصیه آحاد مردم ،دلسوزان انقالب و مراجع معظم با تمام
وجود ،از همه این بزرگواران میخواهیم که اجازه دهند قوهقضاییه
کار خود را در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا حقی
از هیچ یک از اطراف پرونده ها تضییع نشود.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی در ادامه ب��ا تأکید بر ضرورت بس��تن
سرچشمههای فساد از سوی دستگاه اجرایی ،اظهارکرد :بارها این
موضوع را بیان کردهایم که قوهقضاییه باید نقطه آخر برخوردها باشد.
دستگاه اجرایی نباید کار را رها کند تا آنجا که ماجرا به دستگاه قضایی
کشیده شود .بزرگترین ضایعه در چنین روندی این است که اعتماد
عمومی آسیب میبیند و سپس رسیدگی به موضوع آغاز میشود.

و اعتراض را حق مردم بدانند.
آیت اهلل آملی الریجانی ،اعت��راض را متفاوت از حمله به پلیس ،به
آتش کش��یدن خودروی نیروی انتظامی و تخریب اموال دانست و
خاطرنشانکرد :اعتراض ،حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند
که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود .بازاری و کارگر،
حق دارند اعتراض کنند اما هرگز نمی خواهند اعتراضشان البالی
اغتشاش و آشوب ،گم شود .کارگر و کاسب اهل آشوب نیستند .مردم
با وجود اینکه برخی اعتراضات را دارند اما امنیت برایشان از هر چیزی
مهم تر است و بر همین مبنا خواستار برخورد با آشوبگران هستند .قوه
قضاییه و نیروی انتظامی نیز با اقتدار و قاطعیت در مقابل آشوبگری
می ایستند و اجازه نمی دهند که خواستههای بر حق مردم ،از مسیر
صحیح خود منحرف شود.
رییس قوهقضاییه از تالشهای مأموران نیروی انتظامی در برخورد
با آش��وبگران قدردانی کرد و گفت :وقتی در بازرسی ها از مخفیگاه
های آشوبگران اسلحه های خودکاری نظیر کالشینکف کشف می
شود ،یعنی تالش هایی برای به آشوب کشیدن اعتراضات در جریان
است و غربیها با سخافت هر چه تمام تر از چنین اقداماتی حمایت می
کنند .ضمن مقابله با آشوب ها ،از همه مسئوالن می خواهیم که به
خواسته های مردم توجه کنند و در جهت رفع مشکالت معیشتی و
اقتصادی مردم عزیز گام بردارند.

مسئوالن اجرایی به محض مشاهده جرم ،موظف به
اعالم آن به دادستان هستند
رییس قوهقضاییه با انتقاد از برخی مس��ئوالن اجرایی به دلیل عدم
نظارتهای به موقع خاطرنشانکرد :به عنوان مثال ،وزارتخانه ای که
مسئول ورود کاال به کشور است ،نظارت نمی کند و بر همین اساس
خودرو به صورت قاچاق یا با تخلف در ثبت سفارش و تخصیص ارز،
وارد کشور می شود .از آن بدتر این است که ادعا می کنند از موضوع
مطلع بودیم و آن را به حراست مجموعه خود اعالم کرده ایم .نباید
فراموش کرد که اگر یک مسئول دولتی با جرمی مواجه شد ،موظف
است فورا آن را به دادستان اعالم کند .پنهانکاری در این قبیل موارد
به هیچ وجه قابل توجیه نیست .میان دستور روشن قضایی با اعالم
فالن مامور محترم حراست ،تفاوت وجود دارد .وقتی دستگاه قضایی
به یک موضوع ورود کند ،قضیه زودتر به نتیجه می رسد.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :از عجایب است مسئول محترمی که
در بعد نظارتی کم کاری داشته حاال ش��روع کرده به توییت کردن
که فالن شخص دستگیر شده است .شما بهتر است وظیفه خود را
انجام دهید .قوهقضاییه و نیروی انتظامی نیز به وظایف خود آش��نا
هستند و کارشان را انجام میدهند .گاهی تبلیغاتی بودن توییتها،
کام ً
ال عریان است .بهتر است مسئوالن به جای این قبیل اقدامات
تبلیغاتی ،وظایف نظارتی خود را به موقع انجام دهند تا سرچشمه فساد
بسته شود .رییس قوهقضاییه گفت :متأسفانه زمانی هم که بازرسان
سازمان بازرسی در جایی مستقر میشوند ،همه ناراحتند در حالیکه
اگر سازمان بازرس��ی روی موضوعات خیمه نزند ،تخلفات مسلم ًا
بیش از اینها خواهد بود .آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به عملیات روانی سنگین دشمن علیه مردم
ایران و نظام جمهوری اسالمی ،تصریحکرد :آمریکاییها از سابق
مش��غول سنگ اندازی بوده اند اما دش��منی های آنها در این روزها
بسیار آشکارتر از گذشته شده است .برخی از دولتمردان آمریکا سخن
از تغییر نظام جمهوری اسالمی به میان می آورند و برخی دیگر می
گویند منظورشان این نیست .با وجود همه این تناقض گویی ها ،آنچه
مش��خص است این است که همه نیروهای خود اعم از ضد انقالب
داخلی و خارجی ،کانال های ماهواره ای ،س��ایت هایی که میلیون
ها دالر برای فعالیت آنها هزینه کرده اند و منافقین را بسیج کرده و
برای ایجاد آشوب در کشور ما همه تالش خود را به کار گرفته اند.

سیاهنمایی و پمپاژ یاس ،زمینه سازی برای اقدامات
دشمن در کشور است
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام توان خود برای
ناراضی سازی و ایجاد آشوب در ایران به میدان آمده است ،به اقدامات
برخی عناصر داخلی که زمینه ساز فعالیتهای دشمن میشوند اشاره
کرد و افزود :یکی از بزرگترین زمینه ها ،پمپاژ یاس ،ایجاد ناامیدی
و سیاه نمایی است که متأسفانه برخی در داخل ،خواسته یا ناخواسته
مش��غول این زمینه سازی هس��تند .هر کس از دیگری سبقت می
گیرد که بگوید فساد کل کشور را گرفته است .یکی می گوید فساد
سیستماتیک در کشور وجود دارد و دیگری مدعی است فساد ،همه
جایی شده و قوهقضاییه هم اراده ای برای برخورد ندارد ،چون خودش
هم درگیر فساد است .واقعا این همه سخن خالف واقع بر چه اساسی
بیان می شود؟ رییس قوهقضاییه با بیان اینکه هیچکس منکر وجود
فساد نیس��ت اما دس��تگاههای نظارتی در تالش برای مقابله با آن
هستند ،اظهارکرد :در دستگاه اجرایی ،قوه قضاییه و مجلس ،هزاران
نیروی متدین ،دلس��وز ،تالشگر و پاکدست مشغول خدمت رسانی
هس��تند .چگونه میوان همه این افراد را متهم به فساد کرد؟ اینکه
برخی افراد ،قضات شریف را متهم به حرام خواری میکنند ،در نظر
ی کنند
ندارند که با این سخن ،حق هزاران قاضی شریف را تضییع م 
و با این کار ،آب به آسیاب دشمن میریزند .آیت اهلل آملی الریجانی
با بیان اینکه تع��داد مدیران و کارکنان خدوم ،دلس��وز و متدین در
کشور بسیار زیاد است و این افراد مایه امیدواری هستند ،اظهار کرد:
هیچکس منکر وقوع برخی س��وء تدبیرها و اشتباهات نیست اما به
مردم اطمینان می دهیم که قوای مختلف کشور در تالش برای رفع
مشکالت هستند .جلسات اخیر اقتصادی سران قوا به دستور مقام
معظم رهبری به صورت مستمر در حال برگزاری است و تصمیمات
عاجلی برای رفع مشکالت اتخاذ می شود .هرگز از برخی اشتباهات
دفاع نمیکنیم اما به شدت با سیاه نمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه،
مخالفیم .رییس قوهقضاییه با بیان اینکه هیچکس نباید فضا را برای
میدانداری دشمن آماده کند ،تصریحکرد :امروز هیچ راهی جز اتحاد،
انسجام ،همدلی ،همفکری ،تالش ،بصیرت و خودباوری برای عبور
از مشکالت نداریم .همه باید دست به دست هم دهیم و با شناسایی
خط دوست از دشمن ،کمک کنیم که مشکالت را به یاری یکدیگر
پشت س��ر بگذاریم .چند نفر در دولت ،مجلس ،قوه قضاییه و سایر
دستگاهها به تنهایی نمیتوانند مشکالت را رفع کنند بلکه این امر
نیازمند یک عزم و تالش ملی است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه مردم ایران در طول سالهای
پس از پیروزی انقالب ،مراحلی بسیار سخت تر از امروز را با سربلندی
گذرانده اند ،یادآور ش��د :مطمئنیم که به فضل الهی ،عنایات خاصه
اهل بیت (ع) و بصیرت مردم که همواره از مسئوالن جلوتر بوده اند،
مش��کالت برطرف خواهد شد و دش��من با ناکامی متوجه می شود
نباید به گونهای رفتار کند که س��یلی محکمتری نسبت به گذشته
از مردم ایران بخورد.

اعتراض ،حق مردم است اما با آشوب تفاوت دارد
رییس قوهقضاییه با اش��اره به فراخوانهای دش��منان برای ایجاد
آشوب در کشور گفت :خوشبختانه چندان هم به آنها اعتنا نمی شود
و با صرف این همه هزینه و تبلیغات ،گاه  50نفر را هم نمیتوانند در
یک جا جمع کنند .در دی ماه بر اثر پاره ای اشتباهات ،جریاناتی رخ
داد که دشمن را امیدوار کرد منتها ملت بیدار و بصیر کشورمان ،فورا
با روش��ن ساختن مرز بین اعتراض و آشوب ،توطئه دشمن را خنثی
کردند .در این راستا ،مسئوالن نیز موظفند حرف حق مردم را بشنوند

بازداشتشدگان تخلفات اخیر بازار به  45نفر رسید
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنیاژهای در حاشیه جلسه
مس��ئوالن عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه
اظهارکرد :در ابتدا از س��وی ریاست قوهقضاییه در خصوص تقاضاها و
مطالباتی که از ناحیه اقش��ار مختلف مردم به خصوص مراجع عظام،
علمای بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح ش��ده بود و از قوهقضاییه
خواسته بودند که با مفسدین سریعتر و قاطعتر برخورد کنند ،توضیحات
مفصلی ارائه شد.
به گزارش میزان ،وی در ادامه گفت :از جمله بیان شد که این تقاضاها
صرف نظر از ادبیات و نحوه بیان ،پش��توانه و س��رمایهای است برای
دستگاه قضایی و اقداماتی که باید داشته باشد.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد :همچنین این مطلب از سوی ریاست
قوهقضاییه مطرح ش��د که ما از همان روزهای اول چند قاضی ویژه را
برای هر کدام از پروندهها اختصاص دادیم؛ از دادستان تهران و دادستان
کل کشور و معاونت اول نیز خواستیم که پیگیری روزانه و نظارت داشته
باش��ند اما در هر حال مردم توجه داشته باشند که پروندههای قضایی
برای کشف جرم و شناس��ایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن
است زمان ببرد.
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محسنیاژهای در حاشیه جلسه مسئوالن عالی قضایی:

سخنگوی قوهقضاییه ،گفت :بازداشتشدگان تخلفات اخیر
بازار به  45نفر رسید.
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ح کرد :اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر
محس��نیاژهای تصری 
محرز باشد ،ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم بلکه باید مجر ِم جرمی
که اتفاق افتاده شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود سپس رسیدگی
صورت گیرد که این موضوع بحمداهلل در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در این زمینه در رابطه با چند پرونده ،مرحله دادسرایی
به اتمام رسیده است و این پروندهها به دادگاه میرود ،خاطرنشانکرد:
امیدواریم دادگاه به زودی تشکیل شود و این افراد محاکمه شوند .موارد
بعدی هم همینطور در حال رسیدگی است.
محس��نی اژهای افزود :مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر
ش��دم ،تاکنون  ۴۵نفر در این دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت
شدهاند .البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد
و با قرار وثیقه آزاد ش��ده باش��ند اما تا همین امروز  ۴۵نفر در بازداشت
به سر میبرند.
معاون اول قوهقضاییه گفت :مطلب دیگر مطرح ش��ده در جلسه بیان
مش��کالت برخی از س��ازمانها مانند س��ازمان ثبت اس��ناد ،سازمان
زندانه��ا و برخی از معاونتها مانند معاونت فناوری و آمار قوهقضاییه
در خصوص مسائل مربوط به مناقصات و مشکالت بودجهای بود که
با توجه به گذش��ت چند ماه از سال و مسائلی که با آن مواجه بودهایم و
مشکالت جدی که داریم ،مسائل خود را مطرح کردند که مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت .وی بیانکرد :در جلسه توصیهها و راهنماییها

و دس��تورات الزم داده و مقرر شد مسئوالن ذیربط پیگیری کنند که
ان شاءاهلل به نتیجه برسد .محسنیاژهای افزود :موضوع دیگری که در
جلس��ه مطرح شد در خصوص برخی واگذاریهای اخیر بود که توسط
سازمان خصوصیسازی انجام شده است .در این مورد رییس سازمان
بازرسی کل کش��ور گزارش��ی در رابطه با یکی دو پرونده ارائه داد که
از س��وی ریاس��ت قوهقضاییه در مورد موافقت با ادامه این پیگیریها
مطالبی بیان شد.
وی توضیح داد :اخیراً هم در جلسه سران قوا مطرح شده که هر میزان
از پروژههایی که در اختیار دولت است و مشمول اصل  ۴۴میشود که
قابلیت واگذاری دارند ،با رعایت همه ضوابط و غبطه دولت و حکومت
واگذار شود و عمدت ًا به دست مردم برسد؛ یعنی اینطور نباشد که پروژهای
واگذار ش��ود و فردا کارگران آن بیکار ش��وند یا احیانا پروژه نیمه کاره،
نیمه کاره باقی بماند.
معاون اول قوهقضاییه اظهارکرد :اگر پروژههای واگذاری به دست خود
مردم یا کنندهکار و بخش خصوصی برسد که میتوانند اداره کنند و برای
این کار اهلیت دارند ،حتم ًا باید این کار را انجام دهیم و آن را توصیه کنیم
و اص ً
ال مدیران را به این کار تش��ویق کنیم اما در خصوص موردی که
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری اخیر گزارشی دادند،
دس��تور داده شد که پیگیری ش��ود و چنانچه کشف فسادی شد ،حتم ًا
گزارش کنند که طبق قانون اقدام شود.

فعال مدنی نیجریهای ،گفت :س��ازمان ملل در پرونده شیخ زکزاکی هیچ
اقدامی نکرده است و فقط اعالم کردند که مقصر کیست.
شعیب محمد در گفتوگو با میزان در رابطه با وضعیت حقوقبشر غربی
و تفاوت آن با حقوقبشر اس�لامی ،اظهارکرد :اگر به حقوقبشر اسالمی
توجه و عنایت ش��ود همه مردم جهان چه مسلمان و چه غیرمسلمانان در
راحتی و آسایش زندگی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه مسئوالن و مدعیان حقوقبشر غربی در زمان
حاضر به مصلحت خودشان کار میکنند ،تصریحکرد :به عنوان نمونه در
ماجرای ش��یخ رحیم زکزاکی در نیجریه مدعیان حقوقبشر سازمان ملل
آمدند موضوع را بررسی و تقصیر حکومت را اعالم کردند.
شعیب محمد بیانکرد :اما مگر چکار کردهاند؟ فقط اعالم کردند که مقصر
کیس��ت ،ولی تاکنون هیچ نتیجهای ندیدهایم .اص ً
ال پیگیری نمیکنند و
حتی یک گزارش نمینویس��ند که وضعیت چگونه اس��ت و باید شرایط
بهتر شود.
این فعال مدنی نیجریه تصریحکرد :مشکالت ما با اینها همین موضوع
است ،باید بررسی و پیگیری کنند تا اقدام مناسبی انجام شود که متأسفانه
این کار نمیشود و فقط گفتوگوی صرف انجام میدهند.
وی گف��ت :با اینکه دادگاه حکم صادر کرده که ش��یخ زکزاکی باید آزاد و
خسارت او هم داده ش��ود اما متأسفانه با اینکه بیش از یکسال از آن زمان
میگذرد تاکنون به این موضوع رسیدگی نکردهاند.
شعیب محمد بیانکرد :متأسفانه شیخ زکزاکی اکنون تحت اسارت است
و حقوقش در حالی که به شدت مریض است رعایت نمیشود ،به طوری
که وخامت حال وی در حال تشدید شدن است.
این عضو گروه اس�لامی نیجریه در رابطه با وضعیت حقوقبشر در ایران
گفت :حقوقبشر در ایران را اگر با دیگر کشورها مقایسه کنم باید بگویم که
وضعیت اینجا بسیار بهتر است و مسائل حقوقبشری اینجا رعایت میشود.
وی در رابطه با وضعیت حقوقبش��ر در کش��ورهایی همچون عربستان
سعودی نیز گفت :در عربستان که اص ً
ال حقوقبشر رعایت نمیشود .من
چند بار آنجا رفته و وضعیت را دیدهام.
ش��عیب محمد ادامه داد :در عربستان حقوق انسانها بسیار هتک حرمت
میشود .آنجا هر کاری که میخواهند انجام میدهند و هیچ کسی جلوی
آنها را نمیگیرد .به نظر بنده اص ً
ال آنجا حقوقبشر رعایت نمیشود .چون
خودشان به مصلحت کش��ورهایی مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا کار
میکنند لذا کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به اینها فشار نمیآورند
که باید حقوقبشر را رعایت کنید.

آزادی  6مددجو ندامتگاه ورامین

 ۶نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین با حضور دادستان عمومی و اتنقالب
ورامین از زندان آزاد شدند.
به گزارش روابطعمومی زندانهای اس��تان تهران ،ابوالقاسم مرادطلب
دادس��تان ورامین با حضور در ندامتگاه ورامین و بررسی حدود  ۵۰پرونده
قضایی حوزه مربوطه با آزادی  ۶نفر از محکومان موافقت کرد.
دادس��تان ورامین به همراه اس��کندری مدیر ندامتگاه با حضور در میان
مددجویان به صورت چهره به چهره به درخواستهای زندانیان رسیدگی
کرد.

استقرار هیأت بازرسی در شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی البرز

هیأت بازرس��ی از  20تیر لغایت  31مرداد امس��ال در شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه البرز مستقر است.
به گزارش روابطعمومی بازرسی کل استان البرز ،هیأت بازرسی از  20تیر
لغایت  31مرداد امس��ال در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
البرز مستقر است.
چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه
اجرایی ش��کایت یا اعالماتی دارند میتوانند به هیأت بازرس��ی مس��تقر
مراجعه و یا با ش��ماره تلف��ن گویای  ۱۳۶یا با ش��ماره تلفن ۳۴۳۲۲۹۰۳
تماس حاصل فرمایند.
ضمن ًا؛ س��امانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی
اینترنتی  http://shekayat.bazresi.irآماده دریافت شکایات و
اعالمات شهروندان در این زمینه است.

کشف انبار  10هزار حلقه الستیک
خودرو از یک گاوداری

دادس��تان ملکان از کشف  10هزار حلقه الستیک خودرو از یک گاوداری
در شهرستان ملکان خبر داد و گفت :پرونده مقدماتی در این راستا تشکیل
و در دادسرای عمومی و انقالب ملکان درحال رسیدگی است.
به گزارش روابطعمومی دادگستری آذربایجان شرقی ،مهدی علیمرادی
از کش��ف  10هزار حلقه الس��تیک خودرو از یک گاوداری در شهرستان
ملکان خبر داد.
وی ادامه داد :مأموران اطالعات و امنیت نیرویانتظامی شهرستان ملکان
پس از اخذ دستور قضایی و هماهنگی الزم در یکی از روستاهای شهرستان
ملکان انواع الستیک خودرو به تعداد  10هزار حلقه که توسط شخصی در
یک گاوداری انبار شده بود ،کشف شد.
دادستان ملکان تصریحکرد :از این الستیکها تعداد  8هزار و ۵۰۰حلقه
خارجی و بقیه ایرانی بودند که ارزش تقریبی الستیکها به مبلغ دو میلیارد
تومان است؛ پرونده مقدماتی در این راستا تشکیل و در دادسرای عمومی
و انقالب ملکان درحال رسیدگی است.

حکم محکومیت قاچاقچی ارز
در آذربایجان غربی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی از محکومیت بیش از
سه میلیارد ریال قاچاقچی ارز خبر داد.
به گزارش روابطعمومی س��ازمان تعزیرات حکومت��ی ،محمد اقوامی از
محکومیت بیش از سه میلیارد ریال قاچاقچی ارز خبر داد.
مدیرکل تعزیرات اس��تان آذربایج��ان غربی از کش��ف و محکومیت
قاچاقچ��ی  ۸۰ه��زار دالر آمریکا و  ۱۹هزار و  ۶۰۰لی��ر ترکیه قاچاق
در شهرس��تان ماکو خبر داد و گفت :مامورین امور مس��افری گمرک
بازرگان شهرستان ماکو در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری،
این محموله را کش��ف و پرون��ده را به تعزیرات حکومتی شهرس��تان
ماکو ارس��ال کردند.
وی افزود :شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز شهرستان مذکور
پس از احراز تخل��ف ،متهم را به ضبط ارزهای مکش��وفه به نفع دولت و
پرداخت  ۳میلیارد و  ۱۳۸میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

