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رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

یک مورد فساد هم
قابل اغماض نیست

« ریی��س س��ازمان قضای��ی
نیروه��ای مس��لح ،گفت :یک
مورد فس��اد هم قابل اغماض
نیست.
حجت االس�لام والمس��لمین
ش��کراهلل بهرامی در مراس��م
تکری��م و معارف��ه مدی��رکل
حفاظت و اطالعات س��ازمان قضایی نیروهای مسلح ،اظهارکرد:
حفاظت به تمام معنا باید در مسیر آگاهسازی و آموزش دقیق نیروها
ق��دم بردارد و پیش��گیری از جرم را در مجموع��ه نهادینه کند ،اگر
تخلفی از هرک��دام از نیروها صورت گرفت حفاظت باید با قاطعیت
و جدیت ورود کند ،چراکه حتی یک مورد فس��اد موجب گستردگی
آن خواهد شد و قابل اغماض نیست ،انشاهلل همگی در این مسیر
موفق و مؤید باشید.

از آلودگ�ی و تخل�ف ول�و به ان�دازه تار م�و اغماض
نخواهیم کرد
در ادامه همچنین بیگ مرادی ،مدیرکل حفاظت و اطالعات سازمان
قضایی نیروهای مسلح گفت :پیشگیری محور تمام برنامههای ما
است که از پیشگیری آموزشی تا کیفری ادامه پیدا میکند.
وی اظهارکرد :برنامههایی که در رأس کارهای بنده قرار دارد در دو
حوزه پیشگیری از جرم و آگاه سازی انشاهلل با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل حفاظت و اطالعات سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره
به ضرورت بحث آگاه سازی خاطرنشان کرد :در این مسئولیت توجه
ویژه به بحث آموزش و آگاهس��ازی داریم و به اعتقاد ما الزم نیست
حتما جرم��ی اتفاق بیفتد بلکه ما پیش از وقوع جرم آگاه س��ازی را
در دستور کار داریم و این موضوع در صدر برنامههای ما قرار دارد.
بیگ م��رادی تصریح کرد :اگر با اش��کال و آلودگ��ی و تخلفی در
مجموعه مواجه شدیم ولو اگر به نازکی تار مو باشد اغماض نخواهیم
کرد و با جدیت با آن برخورد میکنیم.
وی بیان کرد :انشاءاهلل با عملکرد مطلوب بتوانیم اعتماد همکاران و
اعتماد عمومی مردم را جلب کنیم ،که در این رابطه وظایف سازمان
بیشتر اس��ت و ضابطان باید به گونهای عمل کنند که رضایتمندی
عمومی افزایش یابد.
در ادامه سیدرضا شریف ،مدیرکل سابق حفاظت اطالعات سازمان
قضایی نیروهای مسلح با اشاره بر ضرورت تجهیز حفاظت اطالعات
با نیروی انس��انی بر لزوم آموزشهای الزم برای آگاهسازی نیروها
تأکید کرد.
وی با اش��اره ب��ه اهم برنامههای خود در س��ازمان گف��ت :با توجه
به برنامههای باالدس��تی و سیاس��تهای مش��خص ش��ده تهیه
ش��اخصهایی برای انجام بهینه کارها همواره در دستور کار بوده
است .مدیرکل سابق حفاظت اطالعات سازمان قضایی نیروهای
مسلح ادامه داد :برنامهریزی برای توسعه آموزش در سازمان قضایی
و ارتق��ای آموزشهای حفاظتی از موارد دیگ��ری بود که امیدوارم
دوس��تان تقویت این زمین��ه را فراموش نکنن��د .وی افزود :تبادل
اطالعات با حفاظت اطالعات نیرویهای مس��لح و دادگستری و
تالش برای جمع آوری به موقع گزارشها برای پیشگیری از جرم
و ارتقای روشهای حفاظ��ت اطالعات با همکاری مرکز حفاظت
اطالعات قوهقضاییه از برنامههایی بود که در این زمینه پیگیری شد.
وی خاطرنشانکرد :موفقیت ما در گرو تعامل مطلوب با مسئوالن
است ،بنابراین کوچکترین مطلب و تخلف گزارش میشد.
ش��ریف تصریحکرد :برای بخش ورود و خ��روج و انتظامات ،تردد
سربازان دستورالعملهایی تهیه شد و ما در سازمان قضایی از تجارب
و همکاری خوبی برخوردار هستیم.

منافذ فساد در بستر تصمیمات
را باید خشکاند

دادستان تهران ،گفت :بخشی
از فساد در بس��تر تصمیمات و
اقدامات دس��تگاههای اجرایی
شکل میگیرد یعنی باید منافذ
فساد را در این حوزهها به معنای
واقعی خشکاند .عباس جعفری
دولتآب��ادی در برنامه «روی
خط بازار» رادیو اقتصاد افزود :موفقیت در امر مبارزه با فساد نیازمند
تعام��ل ،همکاری و همافزایی هر س��ه قوه اس��ت .وی اظهارکرد:
خوشبختانه امروز عزم قوهقضاییه در راستای مبارزه با فساد جدیتر
از گذشته و در عین حال هماهنگیهای بهتری در بین قوا ایجاد شده
که یک گام مثبت و خوبی است .دادستان عمومی و انقالب تهران
ادامه داد :بخشی از فساد در بستر تصمیمات و اقدامات دستگاههای
اجرایی ش��کل میگیرد یعنی باید منافذ فس��اد را در این حوزهها به
معنای واقعی خشکاند .وی افزود  :متأسفانه در بحث مربوط به ارز و
خ��ودرو تصمیمات دس��تگاههای اجرایی منجر به بروز مس��ائل و
مش��کالت در جامعه ش��د .جعفری دولت آبادی تصریحکرد :نقطه
شروع جهت مبارزه با فس��اد در بستر تصمیمات است ،بنابراین اگر
تصمیمات مدبرانه ،هوش��مندانه و با قصد مبارزه با فساد اتخاذ شود
بدون شک در این مس��یر موفقیتهای چشمگیری حاصل خواهد
ش��د .وی در ادامه گفت :متأس��فانه در بخش پیش��گیری از فساد
س��رمایهگذاری و اقدامات کمتری در کشور صورت میگیرد .وی
افزود :دنیا امروز به سمت پیادهسازی سیستمهایی رفته که همه چیز
را برای مردم و مس��ئوالن ش��فاف میکند .جعف��ری دولت آبادی
اظهارکرد :تمرکز بر پیشگیری یکی از راههای مهم مبارزه با فساد
است .وی همچنین با بیان اینکه در خصوص مبارزه با فساد قوانین
خوبی در بخش قضایی کش��ور وجود دارد ،گف��ت :قانون مجازات
اخاللگران نظام اقتصادی مصوب س��ال  ۱۳۶۹یک قانون بس��یار
مترقی و راهکارهای بس��یار خوبی نیز در این قانون پیشبینی شده
است .دادستان عمومی و انقالب تهران افزود :دستگاههای اجرایی
باید مسئولیت فس��اد را در بخش تصمیمات بپذیرند و اگر مرتکب
اشتباهی ش��دند باید پاس��خگو باش��ند و نباید فرافکنی کنند .وی
اضافهکرد :دستگاه قضایی به س��بب وقوع اتفاقهای اخیر در بازار
ارز ،س��که ،خودرو و موبایل ضمن تشکیل ش��عب ویژه رسیدگی و
انتصاب قضات مجرب با س��رعت ،دقت و قاطعیت به تمامی موارد
ابهام آفرین در جامعه اقدام کرده است .جعفری دولتآبادی با بیان
اینکه قوهقضاییه در مبارزه با مفاس��د اقتصادی بسیار جدی است،
گفت :بخش اجرای��ی و قانونگذاری باید در این بحث به دس��تگاه
قضایی کمک کنند.
وی بیانکرد :دس��تگاه قضایی امروز با به کارگیری قضات مجرب
س��رعت خوبی به روند رس��یدگی پروندههای مفاس��د اقتصادی
بخشیده است.
جعفری دولت آبادی گفت :مبارزه با عوامل اصلی و س��رپنجههای
فساد از دیگر نکات مهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی باید مورد
توجه قرارگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما ،وی افزود :این عوامل راههای
دور زدن قانون را به خوبی میدانند و با البی و استفاده از رانتهای
اطالعاتی در بزنگاهها کار خود را انجام میدهند.
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محسنی اژه ای با اشاره به آخرین جزییات پرونده های اقتصادی اخیر:

بیش از 100نفر ممنوع الخروج شدند
تشکیل  6شعبه ویژه با  3قاضی باسابقه برای رسیدگی به مفاسد اخیر اقتصادی

اقدام�ات قوهقضایی�ه در زمین�ه برخورد ب�ا جرایم
اقتصادی
وی با اشاره به اقدامات قوهقضاییه در برخورد با جرایم اخیر اقتصادی
خاطرنشانکرد :برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و
س��ودجویان در هفتههای گذشته در قوهقضاییه چند بازپرس ویژه
برای این امر اختصاص پیدا کرد .دادستان تهران موظف شد که به
طور خاص ،قضات ویژه در نظر گیرد و بر این امر نظارت مس��تمر و
شبانهروزی داشته باشد.
محس��نی اژهای بیانکرد :از س��وی دیگر معاون اول قوهقضاییه
نیز ناظر بر این مس��ائل و هدایتگر این جریان ش��د .دادستان کل
کشور نیز موظف ش��د که برای هماهنگی با همه دادسراها تالش
کند و آنچه را که الزم اس��ت انجام دهند؛ پروندههای مرتبط با این
موضوع از استانها حسب تشخیص به تهران احاله شود و رسیدگی
در تهران صورت گیرد.
وی ادامه داد :به دنبال موافقت مقام معظم رهبری با پیش��نهادات
رییس قوهقضاییه ،مقرر شد  ۶شعبه ویژه با سه قاضی باسابقه برای
رسیدگی به مفاسد اخیر اقتصادی تشکیل شود
دستگیری و بازداش�ت  ۶۷نفر در رابطه با تخلفات
اقتصادی اخیر
س��خنگوی قوهقضاییه با اشاره به دستگیری و بازداشت  ۶۷نفر در
رابطه با این موضوع اظهارکرد :تا امروز  ۶۷نفر از این افراد متخلف
و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند البته از تعدادی
نیز تحقیق ش��ده که با قرار تأمین مناسب آزاد شدند .بیش از 100
نفر تا تاکنون از اقش��ار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت ،صاحب
سمت و صاحب منصب) ممنوعالخروج شدهاند.
محس��نی اژهای افزود :تا به امروز برای  ۲۶نفر کیفرخواست صادر
شده و به دادگاه رفته است.
وی گفت :در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کش��ور،
نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوهقضاییه باید این
پروندهها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری
که ممکن است مدتها رس��یدگی آنها به طول بیانجامد ،نسبت
به آنها اقدام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت :البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود،
خود قوهقضاییه به دنبال این بود که پروندهها را هرچه س��ریعتر به
نتیجه برساند و این انتظار به حق مردم ،علما و صاحبان تریبونهای
مختلف هم وجود داش��ت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت ،دقت
و پاس��خ به این انتظار بحق یک استجازهای از مقام معظم رهبری
داشته باشیم؛ چون برخی محدودیتهای قانونی را داشتیم و برای
آنها نیاز به استجازه بود .یا باید از طریق مجلس الیحه میدادیم
که کامال زمان میبرد و امکان اینکه به این زودی بش��ود صورت
گرف��ت ،نبود و یا باید از مقام معظم رهبری اس��تجازه میکردیم و
همانطور که در جریان قرار گرفتهاید ،در موارد خاصی استجازه شد
و اجازه فرمودند که موارد پیش��نهادی قوهقضاییه با رعایت عدل و
انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود،
موافقت کردند که انجام شود.
سخنگوی قوهقضاییه تصریحکرد :به دنبال این موافقت بالفاصله
نشستی با حضور تعدادی از مسئوالن قوهقضاییه در حضور ریاست
قوهقضاییه برگزار شد که فعال مقرر ش��د  ۶شعبه ویژه در دادگاه با
سه قاضی (با حداقل  ۲۰سال س��ابقه قضایی) تشکیل شود که در
چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد ،هرچه زودتر این
دادگاههای شش��گانه کار خودش��ان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز
بود ش��عبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و
دارای  ۲۰سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
محس��نی اژهای در رابطه با قاطعیت و برخورد دس��تگاه قضایی با
مجرمان اقتصادی و انعکاس آن در بی��ن افکارعمومی ،گفت :در
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قضـایی
روی خط خبر

سخنگوی قوهقضاییه ،گفت :به دنبال
موافق�ت مق�ام معظ�م رهب�ری ب�ا
گروه
قضایی
پیشنهادات رییس قوهقضاییه ،مقرر
شد  ۶شعبه ویژه با سه قاضی باسابقه
برای رسیدگی به مفاسد اخیر اقتصادی تشکیل شود.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در یکصد و
بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز خبرنگار،
از این قشر جامعه به عنوان سختکوش��انی یاد کرد که میتوانند
در جهت ارتقا آگاهیهای مردم کمک مؤثری داش��ته باشند و اگر
به وظایف حرفهای و رسانهای خود عمل کنند ،از بسیاری از مفاسد
اجتماعی جلوگیری خواهند کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر ظلم جانیان عربستان که با
حمایت امریکا امروز مرتکب این اعمال میشوند به فضل پروردگار
ریش��هکن ش��ود و در همین دنیا آنها را به دست مومنین مجاهد
معذب و در آخرت به عذاب الهی گرفتار کند.
سخنگوی قوه قضاییه با محکوم کردن جنایت عربستان سعودی
در یمن ،افزود :ای��ن جنایت هولناک و غیربش��ری و خالف همه
موازین بینالمللی را که عربستان س��عودی در یمن طی روزهای
گذشته مرتکب شد و براثر آن دهها کودک به خاک و خون کشیده
شده و بیش از  ۵۰نفر شهید و  ۷۰نفر مجروح داشته است ،محکوم
میکن��م و به همه مردم داغدار یمن تس��لیت عرض میکنم .وی
تصریح کرد :دشمن ما و بخصوص شیطان بزرگ امریکا کماکان
فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته است و تمام توان و تالش خود
را انجام داده و میدهد که اقتصاد ما را به زعم خودش تحت فش��ار
قرار دهد و از این جهت در معیش��ت مردم ما اخالل ایجاد کند؛ اما
کور خواندهاند .مردم ما مقاوم هس��تند و اینگونه اقدامات ظالمانه،
تحریم و اقدامات روانی را ،هم میشناسند ،هم تجربه کردهاند و هم
در برابر آن مقاومت میکنند.
وی یادآورشد :در کنار اقدامات عملیاتی ،صدها بوق تبلیغاتی علیه
مردم و کشور و نظام ما براه انداختهاند و هر روز با تولید شایعه ،دروغ و
پمپاژ این دروغها در جامعه سعی میکنند که روحیه مردم را تضعیف
کنند و به زعم باطل خودشان مردم را مایوس کنند.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد :در این میان ضدانقالب خارجنشین
هم همپا و همس��وی دشمن ،هم نس��بت به عملیات ایذایی و هم
نسبت به ش��ایعهپراکنی و تبلیغات روانی کمک میکند .البته این
چندان خارج از انتظار انسان نیست که شیطان بزرگ و ضدانقالب
خارجنشین همسو باش��ند اما جای تأسف اینجاس��ت که عدهای
سودجو در داخل از این فرصت اس��تفاده کرده و با قاچاق ،احتکار،
گرانفروشی و مفس��ده اقتصادی آب به آسیاب دشمن میریزند و
مردم ما را آزرده میکنند.
محس��نی اژهای ادامه داد :این افراد ارزاق عمومی ،تجهیزاتی که
مورد نیاز اس��ت ،مانند دارو و مایحتاج مردم را بجای اینکه کمک
کنند در این شرایط سریعتر ،راحتتر ،ارزانتر به دست مردم برسد،
با س��ودجویی ،احتکار ،گرانفروش��ی ،تقلب ،قاچاق و دسیسههای
مختلف از دسترس مردم دور کرده و فشار را بر مردم افزوده میکنند.
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تسلیت رییس قوهقضاییه در پی
درگذشت آیتاهلل اسماعیل پورقمشهای

ریی��س قوهقضایی��ه با صدور
پیام��ی درگذش��ت آی��ت اهلل
محمدعل��ی اس��ماعیل پ��ور
قمشهای را تسلیت گفت.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی
قوهقضایی��ه در مت��ن پی��ام
آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی
آمده اس��ت :خبر ارتحال عالم
وارسته حضرت آیت اهلل آقای
محمدعل��ی اس��ماعیل پ��ور
قمشه ای که عمر با برکت ش��ان را در راه ترویج علوم و معارف اسالمی
سپری کردند ،موجب تاسف اینجانب گردید.
این ضایعه مولمه را به محضر مبارک امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) ،بیت محترم ایشان ،حوزه های علمیه و شاگردان آن مرحوم
تس��لیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و
برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.

استجازهای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت ،یکی از مسائل
همین بود که تأکید ش��د برای اینکه م��ردم در جریان قرار بگیرند
دادگاههایی که علنی برگزار میش��ود حق انتشار هم داشته باشند.
یعنی رسانهها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس
مساله را بتوانند منتشر کنند.
وی خاطرنش��ان کرد :از س��وی دیگر آنچه ک��ه قوهقضاییه انجام
میدهد ،باید طبق قانون باشد .ما نمیتوانیم خالف یا خارج از قانون
کاری انجام دهیم .قانون پیشبینی کرده است که مواردی که افساد
فیاالرض است ،حکمش اعدام است.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد :اخالل در نظام اقتصادی کشور به
طور مطلق حکمش اعدام نیست .چنانچه کسی مفسد فیاالرض
شد ،اعدام است اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فیاالرض است؟
خیر .در بندهای مختلف ماده یک برش��مرده ش��ده که چه چیزی
اخالل در نظام اقتصادی کشور است و در ماده  ۹تصریح شده است
که اگر فردی که مخل اقتصاد کش��ور است ،قصد مقابله با نظام و
براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و میداند که کار
او موجب ضربه زدن به نظام میش��ود ،مفس��د فیاالرض است؛
کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر ش��د ،به این موضوع
استناد شده است.
محس��نی اژهای تأکید کرد :این بیاعتمادیهای��ی که در نتیجه
اخاللهای اخیر در نظام اقتصادی کشور ،در مردم ایجاد میشود،
این سوءاستفادههایی که دشمن از این داستان میکند و شرایطی که
پیش میآید ،حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین
علم به نتیجه هم داشته باشند ،برای صدور حکم مفسدفیاالرض
کفایت میکند.
معاون اول دستگاه قضا افزود :یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
هم داریم که در آنجا هم قیودی وجود دارد و تا مفسد فیاالرض هم
پیشبینی شده است .به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره کردم و
قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود ،اینجا قاطعیت
در این اس��ت که اوال مسامحه نمیشود؛ ثانیا به هیچ وجه تخفیف
داده نمیشود؛ ثالثا فردی که بازداشت شد ،بازداشتش بوسیله فردی
غیر از خود قاضی نقض نمیشود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت
بماند؛ مگر اینکه خود آن قاضی رس��یدگیکننده دادگاه تشخیص
دهد که الزم نیست بازداش��ت بماند و از سوی دیگر این مجازات
قابل تعلیق و تخفیف نیست.
س��خنگوی قوهقضاییه افزود :امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با
عدم آزادی ،تخفیف و تعلیق مجرمان ،خود به خود قاطعیت و اثری
که باید داشته باشد انشاءاهلل ایجاد شود.
محس��نیاژهای در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه در جریان
استیضاح وزیر کار اتهامات متقابلی را نماینده مجلس و وزیر داشتند و
آیا دادستانی به عنوان مدعیالعموم به این موضوع ورود داشته است
یا خیر اظهار کرد :ماده  ۶۰۶قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات
گفته است که کسانی که مش��مول ماده  ۵۹۹ ،۵۹۸و  ۶۰۳همین
قانون هس��تند ،اگر مدیران و کارکنان آنجا اطالعاتی داشته باشند
از یک نوع فساد مثل ارتشاء ،اختالس ،کالهبرداری یا مواردی که
در این چند ماده عرض ک��ردم ،موظفند این اطالعات را به مراجع
ذیصالح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند.
معاون اول دس��تگاه قضا ادامه داد :چنانچ��ه مدیر یا رییس آن
س��ازمان ک��ه در م��اده  ۵۹۹ ،۵۹۸و  ۶۰۶تعریف ش��ده که چه
کسانی هستند ،اطالع ندادند ،محکوم به حبس و انفصال موقت
میشوند .یعنی هم ش��ش ماه حبس و هم انفصال از  6ماه تا دو
س��ال محکومیت دارد.
س��خنگوی قوهقضاییه از مدیران ،کارکنان و روس��ای سازمانها
خواس��ت که اگر اطالعاتی دارند آن را به مراجع ذیصالح قضایی و
اداری ارائه کنند و افزود :آنها قانونا موظف هس��تند که اطالعات
خودشان را به مراجع ذیصالح قضایی یا اداری بدهند و عنوان کنند
که در زیرمجموعه ما این تخلف صورت گرفته است.
محسنی اژهای خاطرنشانکرد :هر مفسدهای که وجود دارد ،مدیر
و رییس سازمان باید اطالع دهد و اگر اطالع نداد ،خود او بهعنوان
متهم تحت تعقیب قرار میگیرد و اگر ثابت شد ،مجازات میشود.
وی طی هشداری نیز بیانکرد :در دستگاههای مختلف میگوییم
ک��ه اگر اطالعی دارند این اطالعات را بدهن��د و اگر اطالع ندادند
ممکن اس��ت مدعیالعموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به
شاکی خصوصی هم نیست.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنش��انکرد :نباید مسائلی را بگویند
که مستندی نداشته باش��د و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را
بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود.
س��خنگوی قوهقضاییه افزود :به دادس��تان س��فارش ش��ده که
چنانچه کس��انی مطالبی میگویند ،اگر دلیل و مدرکی نس��بت به
ادعایش��ان دارند از آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک
محکمهپسندی داشتند ،از آنها بپرسند که اگر اینها را داشتید چرا
نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید ،به جامعه گفتید؛
در حالی که طبق قانون موظف بودید که خبر دهید.
محسنی اژهای ادامه داد :سالهای قبل قانونی در مجلس مصوب
ش��د که اگر یک نماینده در آنجا مطلبی را گف��ت ،خود هیاتی که
مسئولیت این کار را در مجلس بعهده دارد ،باید تشخیص دهد که
آیا این مس��ئله در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر و اگر
آن هیات تشخیص داد ،موضوع را به قوهقضاییه ارجاع میدهد.
وی با بی��ان اینکه مواردی که معمو ًال در مجلس مطرح میش��ود

دو قسم است ،گفت :چنانچه مطلب در راستای وظایف نمایندگی
باشد ،یک بحث اس��ت و اگر مطلب گفته شده در راستای وظایف
نمایندگی نباش��د ،بحث دیگری است که در اینجا بعض ًا با شکایت
ش��اکی خصوصی به موضوع رس��یدگی ش��ود؛ ولی ممکن است
مواردی نیز باشد که با ورود مدعیالعموم تعقیب شود.
معاون اول دس��تگاه قضا افزود :در حال حاض��ر هیات مربوطه در
مجلس باید نظر بدهد که آیا مطلب گفته شده جز ِء وظایف نماینده
بوده اس��ت یا خیر و آیا ش��اکی خصوصی وجود دارد ی��ا خیر .طبع ًا
دادستان بررس��ی میکند و اگر مواردی هم باشد که مدعی العموم
ورود کند ،به هیات اعالم میکند و یا راس ًا وارد میشود.
سخنگوی قوهقضاییه در مورد پرونده احمدی نژاد نیز گفت :هنوز
اتفاقی در این پرونده نیفتاده است.
محسنی اژهای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی
به آن گفت :برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین نش��ده است،
اشکاالتی دادگاه وارد کرده بود اما امیداورم طول نکشد چون برخی
اشکاالت دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.
گم شدن  ۹میلیارد دالر صحت ندارد
وی درخصوص ماجرای گم ش��دن  ۹میلیارد دالر گفت :اصال این
تعبیر که نماینده مجلس که به دنبال مفاس��د اس��ت مطرح کرده،
درست نیست .دادس��تان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد از
افراد در مورد صحبت خود توضیح میخواهیم.
محس��نی اژهای افزود :یقینا چنین چیزی درست نیست ،متاسفانه
برخی در دولتهای گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف میزدند.
این حرفها و تعابیر درست نیست .ما هم دنبال میکنیم این ثبت
سفارشی که در سال  96یا  97شده است آیا همه صحیح بوده است
یا خیر و چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است.
مع��اون اول قوهقضاییه تصریحکرد :اینکه در زمان ممنوعیت و در
زمان محدودیت ثبت سفارش چه کسانی ثبت سفارش کردهاند و
از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده اند (که قبال گفته شد
برخی دستگیر ش��ده اند) ،تخصیص دهندگان چه کسانی اند ،باید
مشخص شود و معین شود چه دستگاهی خالف کرده است و این
مس��ائل کار قوهقضاییه در این حوزه تحقیقات مشکل کرده است.
همه قائل هستند تخلف شده است اما اصال این مبلغ نیست و بسیار
ناچیزتر اس��ت و این مبلغ هم گم نشده است چون در مواردی افراد
فرصت وارد کردن کاالیشان تمام نشده است.
سه درخواس�ت تعزیرات در بحث احتکار پذیرفته
شد
محس��نیاژهای در پاسخ به پرس��ش «روزنامه حمایت» مبنی بر
اینکه برنام��ه قوهقضاییه در خصوص مبارزه ب��ا احتکارکنندگان
کاال چیس��ت و برخی اخبار شنیده شده اس��ت که سازمان بسیج
مأموری��ت کش��ف انباره��ای کاال را دارد در ای��ن زمینه توضیح
دهید ،گفت :بخشی از کارها بر عهده تعزیرات است و قوهقضاییه
اعالم آمادگی کرده اس��ت که در رابطه با این موضوع به تعزیرات
کمک کند؛درواقع به دادس��تانها اعالم شده است که با تعزیرات
همکاری کنند.
وی ادامه داد :اخیراً رییس س��ازمان تعزیرات به جلس��ه مسئوالن
قضایی آمد و درخواستهایی مطرح کرد که سه درخواست آنها از
جمله تأمین نیرو ،لحاظ شد که علی رغم کمبود نیرو اعالم کردیم از
هر استانی  ٣قاضی به تعزیرات میدهیم .امیدوارم با تالش تعزیرات
در کنترل بازار موفق باشیم.
رییس س�ابق حراس�ت بانک مرکزی احضار شده
است
محسنی اژهای در پاسخ به این پرسش که شنیده شده رییس سابق
حراست بانک مرکزی قبلی احضار شده است ،گفت :این فرد احضار
شده و از وی تحقیقاتی به عمل آمده است.
وی درباره پرونده خسرو تاج و آذرمهر در پرونده واردات خودرو گفت:
فرد اولی بازداشت نشده اس��ت و اگر وثیقهای صادر نشده ،اطالع
ندارم ولی جزو کس��انی اس��ت که از او تحقیق شده است .نفر دوم
بازداشت بود اما اینکه االن آزاد شده یا خیر نمیدانم .پروندههایی
که در چند اس��تان مطرح بود ،همه به تهران احاله شده است .یک
بازپرس ویژه برای این قضیه تعیین شده است.
تعقیب و بازداشت بعضی دالالن
معاون اول قوهقضاییه اضافه کرد :این مساله سه بخش دارد؛ یک
بخش مربوط به ثبت س��فارش است که شرکت وارد کننده و افراد
دست اندکار سازمان توسعه و تجارت در مظان اتهام هستند و برخی
داللها نیز در این بخش تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
بخش دوم اینکه این موارد چگونه از گمرک ترخیص ش��ده است.
آیا به صورت عادی بوده یا توام با فس��اد بوده است .بانک مرکزی
که تخصیص و تامین کرده ،آیا از اقدامات خالف صورت گرفته در
سازمان توسعه و تجارت اتفاق افتاده ،مطلع بوده است یا خیر؟ االن
چهار استان ما درگیر این موضوع هستند.
وی گفت :امر قضا کار س��ختی اس��ت که هر کس��ی که به دادگاه
مراجع��ه میکند و اگ��ر حکم به نف��ع او صادر نش��ود راضی نمی
ش��ود در مواردی هم کس��ی که حکم به نفع او هم صادر می شود
راضی نیست.

آزادی بیش از  2هزار راننده زندانی
در  ۵سال گذشته

موضوع آزادی  2هزار و  912زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی
در پنج سال گذش��ته در دیدار مسئوالن ستاددیه کشور و رییس کل بیمه
مرکزی مطرح شد.
به گزارش روابطعمومی س��تاد دیه کشور ،سید اسداهلل جوالیی در دیدار
با غالمرضا سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی ،اظهارکرد :بیش از  2هزار
 912زندانی بدهکار دیه ناش��ی از تصادفات رانندگی در پنج سال گذشته
از زندان آزاد شدند.
وی در ادامه افزود :از رمضان س��ال  ۶۹تاکنون بیش از  ۱۱۵هزار محکوم
غیرعمد با همت خیرین و همیاری نهاده��ای ذیربط از بند زندان رهایی
یافتهاند که س��هم ش��رکتهای بیمهگر در تحقق این آزادیها هرچند
کوچک بوده ،اما به دلیل رقم دیات سنگین فوتی و جرحی اثرگذار است.
مدیرعامل س��تاددیه کشور با اشاره به تالش  18ساله این نهاد مردمی در
راس��تای اصالح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیانکرد :در گذشته به
دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی و نق��ص برخی مواد قانونی در حمایت از
افراد آس��یب دیده یک سانحه رانندگی ،با وقوع یک تصادف هم مصدوم
گرفتار مشکالت خودش بود و هم مس��بب که ناخواسته و برحسب یک
سهلانگاری به پرداخت یک بدهی میلیونی و بعضا میلیاردی محکوم شده
بود و به واسطه آن در حبس یا آستانه ورود به زندان قرار داشت.
جوالی��ی در ادام��ه گفت :ب��رای حمای��ت از زندانیان ضم��ن برگزاری
کارگروههای ویژه با همیاری خالصانه نمایندگان مجلس دورههای هفتم
و هش��تم قانون جدید شهریور س��ال  ۱۳۸۷در نهایت قانونی به تصویب
رس��ید که بعد از طی مراحل آزمایش��ی خود طی چند مرحله ،اردیبهشت
س��ال  ۹۵در نهایت به صورت دائمی تصویب شد تا به برکت آن آمار 30
هزار و  ۲۰۰نفری رانندگان زندانی در س��ال  ،۸۲ام��روز به  ۳۰۰بدهکار
فعلی تقلیل پیدا کند.

مردم احتکارها را
از طریق سامانه سجام اطالع دهند

مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی
و پیش��گیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،گفت :مردم هر جا احتکاری دیدند
میتوانند در سامانه سجام (سیستم جامع اطالعات مردمی) گزارش کنند
و مطمئن باشند که به گزارشات آنان رسیدگی میشود.
ب��ه گزارش واحد اطالعرس��انی معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع
جرم قوهقضاییه ،سیدعلی اصغر رفاهی در کارگاه آموزشی رهیافتهای
مش��ارکتی در مشهد ،پیشگیری از وقوع جرم را کاری دلی خواند و افزود:
در دادگستری ،کار در همه حوزهها سخت است اما در مجموعه پیشگیری
این کار به صورت دلی انجام میشود.
وی با تبیی��ن اهمیت موضوع ادام��ه داد :تاکنون  6جلس��ه درخصوص
آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبها با حضور رهبر انقالب و سران
سه قوه و مسئوالن نظام برگزار شد و معاون اجتماعی قوهقضاییه هم دراین
باره جلساتی با مدیران کل معاونتش برگزار میکند.
رفاهی ادامه داد :باید به مساجد ،مدارس ،هیاتها برویم و از آنان بخواهیم
روی موضوع پیشگیری از وقوع جرم کار کنند و از این ظرفیت آنان نهایت
بهره را ببریم.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی قوهقضاییه درباره بحث نظارت اظهارکرد:
کشورهایی در امر نظارت موفقند که نظارت غیرمتمرکز داشته باشند یعنی
نظارت مردم به مردم و سامانه مردمی سجام همین کار را انجام می دهد.
وی با اشاره به فعالیتهای سامانه سجام( سیستم جامع اطالعات مردمی)،
ادامه داد 34 :هزار نفر از سراسر کشور از آذر سال  96دراین سامانه ثبت نام
کردند و این برنامه جزو برنامههای پراهمیت معاونت است.
رفاهی تأکید کرد :نتیجه سجام باید دیده شود و ارسال گزارشات صرف،
نمیتواند مالک باش��د .این گزارشها نخست تأیید میشود و سپس اگر
در جایی تخلفی در حال وقوع اس��ت که وقوع جرم را ب��ه همراه دارد ،به
س��ازمان متبوع مث ً
ال در بحث زمینخواری به س��ازمان جنگلها ،مراتع
گزارش میشود که آنها هم در اسرع وقت به موضوع رسیدگی میکنند.
وی ادام��ه داد :مردم هر جا احتکاری هم دیدند میتوانند در این س��امانه
گزارش کنند و مطمئن باشند که به گزارشات آنان رسیدگی میشود.
مدیرکل پیش��گیریهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوهقضاییه یکی دیگر از برنامههای این اداره کل را توانمندس��ازی
نهادهای مذهبی و سازمانهای مردم نهاد برشمرد و گفت :توانمندسازی
دهیاران و ش��وراهای اسالمی شهر و روستا از جمله برنامههایی است که
میتواند مؤثر باشد.

مدیرمسئول سابق روزنامه جوان
مجرم شناخته نشد

مدیرمس��ئول سابق روزنامه جوان ،به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به
غیر به اتفاق آراء را مجرم شناخته نشد.
توگو با میزان در تشریح جلسه دادگاه مطبوعات،
احمد مومنی راد در گف 
اظهارکرد :مدیرمسئول سابق روزنامه جوان ،به اتهام نشر اکاذیب به قصد
اضرار به غیر به اتفاق آرا را مجرم شناخته نشد.
وی ادام��ه داد :مدیر مس��ئول روزنامه آرم��ان به اتهام نش��ر اکاذیب به
قصداضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
گفتنی اس��ت ،به این پرونده های مطبوعاتی در شعبه یک دادگاه کیفری
یک تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

