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 ۷۵درصد هجمههای کانالهای
ماهوارهای فارسی زبان
علیه دستگاه قضاست

مدیرکل فرهن��گ حقوقی و قضای��ی جامعه ،گف��ت :برآوردهای
پژوهش��ی نش��ان میدهد که  ۷۵درصد از هجمههای کانالهای
ماهوارهای فارس��ی زبان ،علیه قوهقضاییه اس��ت و با برنامهریزی
منظم ،شایعات و شبهاتی را علیه نظام جمهوری اسالمی به جریان
انداخته و ایجاد یأس و ناامیدی و اغتشاش میکنند.
س��ید محمدرضا خوش��رو در نشست مس��ئوالن فرهنگعمومی
دادگس��تریهای سراسر کشور در مش��هد ،تأکیدکرد :بدون تردید
گزارشهای شفاف و جامع میتواند نقش عمدهای در رفع شبهات
و شایعات و مقابله با هجمههای بینالمللی داشته باشد.
وی با اش��اره به اینکه جامعه در شرایط جنگی «نیمه سخت» قرار
دارد گفت :در فضای کنونی ،مسئولیت قوهقضاییه دشوارتر شده که
با نهادینهکردن فرهنگ صلح و سازش و صبر ،جامعه برای برخورد
هوشمندانه با دشمن آماده خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ حقوقی و قضایی جامع��ه از نمایندگان فرهنگ
عمومی و دفاتر خدمات مشاوره و مددکاری در استانها خواست با
شناسایی و ارائه سوژههای مناسب ،معاونت فرهنگی قوهقضاییه را
در برنامهسازی و ساخت پیامهای آگاهی بخش و مقابله با موجهای
شایعه یاری کنند.
خوشرو استفاده از تکنیک «تکرار» را برای فرهنگسازی بسیار مؤثر
خواند و گفت :بسیاری از پیامهای فرهنگ حقوقی و قضایی میتواند
با پخشهای متعدد از رسانهها نهادینه شده و جریان مؤثر ایجاد کند.
وی حمایت از فیلمنامهها و تولیدات س��ینمایی را یکی از اقدامات
معاونت فرهنگی برای بازنمایی دقیق و منصفانه دستگاه قضا عنوان
کرد و گفت :انتقال پیام در قالب هنری ،نفوذ و تأثیر زیادی دارد ،اما
ظرافتهایی دارد که اگر رعایت نش��ود ،محصول تولیدی ،خوراک
جشنوارههای خارجی میشود.
مدی��رکل فرهن��گ حقوقی و قضای��ی جامعه گف��ت :برآوردهای
پژوهش��ی نش��ان میدهد که  ۷۵درصد از هجمههای کانالهای
ماهواره ای فارس��ی زبان ،علیه قوهقضاییه اس��ت و با برنامهریزی
منظم ،شایعات و شبهاتی را علیه نظام جمهوری اسالمی به جریان
انداخته و ایجاد یأس و ناامیدی و اغتشاش میکنند.
به گزارش فارس ،خوش��رو افزود :سرعت پاسخگویی قوهقضاییه،
میتواند دامنه انتش��ار ش��ایعات را کاهش دهد که به طور حتم این
توانمندی با پشتیبانی واحدهای استانی امکانپذیر خواهد شد.

مدیرمسئول وقت خبرگزاری
دانشجو مجرم شناخته نشد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران با اشاره به
اینکه مدیرمس��ئول وقت خبرگزاری دانشجو مجرم شناخته نشد،
گفت :در پرونده مدیرمسئول وقت خبرگزاری دانشجو دو شکایت
مطرح بود که شاکی اول بابت اتهام نشر مطالب خالف واقع اعالم
رضایت کرد.
احمد مومنی راد ادامه داد :در بابت شکایت دوم ،مدیرمسئول وقت
خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین مجرم شناخته نشد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران خاطرنشان
کرد :مدیرمسئول وقت پایگاه خبری فردا به اتهام نشر مطالب خالف
واقع مجرم شناخته نشد.

کشف  10تن برنج احتکار شده
خرمدره زنجان
در
ّ

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از کشف چند مورد احتکار
کاالی اساسی ،برنج ،ادوات کشاورزی و لوازم خانگی در استانهای
زنجان و مازندران خبر داد .سیدیاس��ر رایگانی در گفتوگو با ایسنا،
اظهارکرد :در راس��تای برخورد ب��ا احتکار کاال در اس��تان زنجان،
طرح ویژه نظارتی با محوریت تعزیرات حکومتی و همکاری س��ایر
دستگاهها از جمله پلیس آگاهی ،بازرسی صنعت ،معدن و تجارت و
اماکن برگزار شد و در حین انجام بازرسی شهرستان خرمد ّره ،یک
مورد احتکار کاالی اساسی شامل  10تن برنج پاکستانی و تایلندی
و  370کارتن انواع مواد شوینده کشف و توقیف شد .رایگانی افزود:
در بازرسی مشترک در شهرستان بابلسر از انبار واحد صنفی ادوات
کش��اورزی ،محموله احتکار به ارزش ریال��ی  156میلیارد و 180
میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی مازندران برای رسیدگی
ارجاع ش��د.وی تصریحکرد :در شهرستان فریدونکنار مازندران نیز
یک انبار لوازم خانگی احتکار شده کشف و توقیف شد که ارزش این
محموله بیش از  2میلیارد و  500میلیون ریال است.

کشف  11شی عتیقه با قدمت
 ۵هزار ساله در جیرفت

دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان جیرفت از کشف ۱۱شی
عتیقه مربوط به عصر مفرغ با قدمت  ۵هزار سال در این شهرستان
خبر داد و گفت :دستگاه قضایی با قاچاقچیان اشیای عتیقه برخورد
قانونی خواهد کرد.
حسین سالمی از کشف  ۱۱شی عتیقه مربوط به عصر مفرغ با قدمت
 ۵هزار س��ال در این شهرس��تان خبر داد و به میزان گفت :دستگاه
قضایی با قاچاقچیان اش��یای عتیقه برخورد قانون��ی خواهد کرد.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت در تشریح جزییات
این خبر عنوانکرد :پس از انجام یکسری کار اطالعاتی توسط پلیس
امنیت عمومی جیرفت ،تعداد  ۱۱شی عتیقه مربوط به عصر مفرغ با
قدمت ۵هزار ساله کشف و ضبط شود.
س�لامی در رابطه با مشخصات اشیای کشف ش��ده ،گفت :در این
عملیات یک کاسه سفالی به قطر دهانه  ۱۹سانتی متر و ارتفاع ۱۱
سانتیمتر ،یک جام پایدار س��فالی به قطر دهانه  ۹/۱۲و ارتفاع ۱۵
سانتی مترو یک کاسه سفالی به قطر دهانه  ۳/۱۹سانتی متر و ارتفاع
 ۲/۱۲سانتی متر ،یک قطعه کاسه سفالی با قطر دهانه  ۱۶سانتیمتر
و ارتفاع  ۷س��انتی متر ،یک قطعه کاسه س��فالی به قطر دهانه ۱۰
سانتیمتر و ارتفاع  ۵/۷سانتی متر و یک قطعه کوزه سفالی به قطر
دهانه  ۵سانتیمتر و ارتفاع  ۵/۷سانتیمتر ،یک قطعه کوزه کوچک
شکم دار س��فالی به قطر دهانه  ۵سانتیمتر و ارتفاع  ۱۳سانتیمتر،
بخش باالی یک کوزه مفرغی اکسیده ش��ده و خرده شده به قطر
دهانه  ۱۲س��انتیمتر و ارتفاع  ۵/۱۴سانتی متر ،یک ظرف مفرغی
آبریزدار اکسیده شده و خرده ش��ده به قطر دهانه  ۵/۱۵سانتیمتر
و ارتفاع  ۲۳سانتی متر ،یک ش��ی مفرغی میله مانند اکسیده شده
به طول  ۱۵سانتیمتر و یک شی مفرغی میله مانند اکسید ه شده و
خرده شده به طول یازده سانتیمتر کشف شد.
دادستان عمومی جیرفت در ادامه خاطرنشانکرد :براساس نظریه
کارش��ناس میراث فرهنگی قدمت هر  11شی کشف شده قدمتی
بالغ بر  ۵هزار سال دارند و مربوط به عصر مفرغ هستند.
س�لامی از مردم در خصوص همکاری جهت کش��ف اشیا عتیقه،
اظهارکرد :تالش برای دس��تگیری قاچاقچیان عتیقه ادامه دارد و
دستگاهقضایی با شدت و قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.
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رییس سازمان بازرسی کل کشور:

سکه های خریداری شده با منشا غیر قانونی باید پس داده شود

رییس س��ازمان بازرسی کش��ور از پس گرفتن  5هزار سکه از یک
خریدار متخلف خبر داد .قاضی ناصر س��راج با هشدار به خریداران
سکه ،اظهارکرد :تعدادی از حسابهای افرادی را که سکه ثبتنام
کرده بودند ،بررسی کردیم که یکی از این افراد  471حساب ،دیگری
 410حس��اب و نفر سوم نیز  393حساب داشت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،وی در ادامه گفت :یک��ی از این افراد  72میلیارد ریال
از بانک برای اجرای  4قرارداد تسهیالت گرفته بود که  70میلیارد
ریال را صرف خرید  5هزار س��که کرد .رییس س��ازمان بازرس��ی

کش��ور افزود :از آنجا که این پول باید در اجرای آن  4قرارداد هزینه
میش��د ،خرید این  5هزار سکه خالف قانون بود و با پیگیریهای
ما این فرد  5هزار س��که را پس داد و پول��ی را هم که به بانک داده
بود ،دریافت کرد و  40کیلو طال به نفع دولت شد که تفاوت قیمت
آن با قیمت االن ش��اید دو تا سه برابر باش��د .وی ادامه داد :به همه
کسانی که با پولهایی با منشأ غیرقانونی سکه خریداری کردهاند،
اخطار میدهیم که سکههایش��ان را پس دهند در غیر این صورت
منتظر برخورد ما باشند
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رییس کل دادگس�تری اس�تان ته�ران از
تعیین قضات ویژه رسیدگی به پروندههای
اخاللگران در نظام اقتصادی و فعالش�دن
شعب مذکور خبرداد.

تغییر در مقررات شکلی رس��یدگی به پروندههای
اخاللگران در نظ��ام اقتصادی ،با اخذ اجازه ویژه از
ناحیه رهبرانقالب اسالمی انجام شد.
وی تأکیدک��رد :قطع�� ًا اس��تجازه اخ��ذ ش��ده از
رهبرانقالب اسالمی ،در سرعت ،قاطعیت و حتی
دقت رسیدگی به پروندههای اخاللگران اقتصادی
مؤثر است زیرا این طور ترسیم شده که سه قاضی
باالی  20س��ال تجربه قضایی که در ثلث آخر 30

سال خدمت خود هستند ،این پروندهها را رسیدگی
کنن��د ،بنابراین ضم��ن اینکه س��رعت و قاطعیت
افزایش مییابد ،اتقان آراء نیز به لحاظ بهرهگیری
از قضات یاد شده ،افزایش مییابد .وی در پاسخ به
این پرسش که در صورت محکومیت برخی افراد در
این پروندهها به اعدام ،آیا حکم صادره در مالءعام
اجرا میش��ود یا خیر ،گفت :اجرای حکم اعدام در
مالءعام یا غیر مالءعام بستگی به نظر دادگاه صادر
کننده حکم دارد و در اینگونه موارد اقتضائات فردی
و اجتماعی متهم یا محکوم در نظر گرفته میشود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران اضافهکرد:
نمیتوان از قبل پیش داوری کرد که آیا حکم اعدام
صادر میشود یا خیر یا نحوه اجرا چگونه خواهد بود؛
درواقع بهتر است به جای پیش داوری اجازه بدهیم
فرآیند دادرسی انجام شود.
اسماعیلی همچنین در پاس��خ به پرسش دیگری
در خصوص پرونده  30اخاللگ��ر ارزی که چندی
پیش دادس��تان تهران از صدور کیفرخواست آنها
خبر داده بود ،افزود :این پروندهها نیز در شعب ویژه
رس��یدگی به پرونده اخاللگ��ران اقتصادی ،مورد
بررسی قرار میگیرد.

پاسخ به سوءبرداشتهای نامه استجازه رییس دستگاهقضا از رهبرانقالب
برخی در تحلیل نامه رییس قوهقضاییه به رهبرانقالب ،دچار
سوء تعبیر شده و با تغافل از آثار مثبت این نامه در حمایت
از آزادی اطالعات (بندس�وم نامه) برداشتهایی ناصواب
از «اس�تجازه» و «حکم حکومتی» را موض�وع تحلیل خود
قرار دادهاند.

درخواست اخیر رییس قوهقضاییه از رهبرانقالب که موافقت ایشان
را در پی داش��ت ،قبل از هر تحلیلی حاکی از آن اس��ت که جمهوری
اس�لامی درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی اس��ت که افزایش
لجام گس��یخته قیمتها و کاهش ناگهان��ی ارزش پول ملی در آن،
طاقت و معیشت مردم را به گروگان گرفته است.
به گزارش میزان ،این واقعیت که مفسدان اقتصادی در چنین جنگی،
نقش عوامل نفوذی دشمن را در جبهه خودی ایفا میکنند ،قابل انکار
نیست و همانطور که خیانت نیروهای مسلح آن هم در شرایط جنگی،
سیاس��ت کیفری افتراقی و کاهش تشریفات و طول مدت رسیدگی
را در دادگاههای نظامی اقتضا دارد ،اتخاد چنین سیاست قضایی زیر
حمالت وحشیانه دشمن در جنگ اقتصادی نیز گریزناپذیر است.
ای��ن واقعیت در نخس��تین بخ��ش از نام��ه ریی��س قوهقضاییه به
رهبرانقالب به روشنی بیان شد که از هوشیاری رییس دستگاه قضا
نسبت به تحرکات پیاده نظام دشمن در جنگ اقتصادی حکایت دارد؛
آنجا که نوشتهاند« :نظر به ش��رایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی
جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عدهای از اخاللگران و
مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن ،موجبات آن را فراهم
و مرتکب جرایمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را
میطلبد .»...در شرایطی که مجموعه اخبار مفاسد مختلکننده نیاز
مبرم به رسیدگی قاطع و سریع را یادآوری میکند و این وظیفه خطیر
را به عهده دستگاهقضایی میگذارد ،استجازه فوق از رهبرانقالب به
منزله عمل به تکلیفی انقالبی اس��ت ،به خصوص در ایامی با وجود
افزایش قیمت ارز ،بانک مرکزی در عمل به وظیفه قانونی خود وفق
بند «ج» ماده  ۱۱قانون پولی بانکی مبنی بر نظارت بر معامالت ارزی،
در حالیکه همه ابزارهای الزم را در اختیار داشته با ناتوانی با آن مواجه
شده است .نامه رییس قوهقضاییه به رهبرانقالب در روزهای بحران
سکه نوشته ش��ده است؛ روزهایی که در آن بانک مرکزی استنکاف
از اجرای��ی بند «ز» ماده  ۱۱در قانون نظارت بر معامالت طال ،عمال
بحران سکه را خلق کرده است.
فارغ از مساله عمدت ًا مغفول پیشگیری از دستگاههای اجرایی ،مجموع
این مفاس��د در حالی به وقوع پیوسته است که از قضا قوانین متورم و
متراکم فراوانی راجع ب��ه تدبیر دولت و بانک مرکزی و کارکردهای
تنظیمگری و نظارتی آنها وجود داشته است.
بدیهی اس��ت وقتی چنین قوانین صریح و پرشماری اجرا نمیشود،
قوهقضاییه که به موجب اصل  ۱۷۴قانون اساسی ،نظارت بر «حسن

جریان ام��ور و اجرای صحی��ح قوانین در دس��تگاههای اداری» را
عهدهدار اس��ت ،به میدان آید و با اتخاذ سیاس��ت کیفری متناس��ب
نشان دهد که هرکس حقوق عامه را تضییع گرداند ،بهعنوان مدافع
این حقوق به نحو عملی و موثر اقدام خواهد کرد .از س��وی دیگر در
ش��رایطی که دسترسی رسانهها به اطالعات قضایی به ویژه جریان
رسیدگی به مفاسد اقتصادی به مطالبه عمومی تبدیل شده و انتشار
اس��امی متهمان این جرایم ب��ا حروف آغازین نام و ن��ام خانوادگی،
انتقادات کنایهوار و طنزآمیز فراوانی را در پی داشته است ،درخواست
س قوهقضاییه از رهبرانقالب برای پاسخ به این مطالبه ،لبیک به
ریی 
خواستی همگانی و فراگیر محسوب میشود که برای مردم و رسانهها
آثار بسیار مفیدی دارد .عجیب است که در موقعیت مذکور ،برخی در
تحلیل نامه رییس قوهقضاییه به رهبرانقالب ،دچار سوء تعبیر شده
و ب��ا تغافل از آثار مثبت این نامه در حمای��ت از آزادی اطالعات (بند
سوم نامه) برداشتهایی ناصواب از «استجازه» و «حکم حکومتی»
را موضوع تحلیل خود قرار دادهاند.
این در حالی است همانطور که در ذیل آمده است موارد  ۶گانه مهمی
در استجازه از رهبرانقالب مورد موافقت معظم له صورت گرفته که
بسیار راهگشا خواهد بود.
این موارد شش گانه به شرح ذیل است:
 -1اختیار قاضی برای تحقیقات :دادگاه میتواند نس��بت به
تکمیل تحقیقات رأس ًا اقدام کند.
 -2احکام قطعی غیرقابل اعتراض :رسیدگی فوری توسط
سه قاضی و صدور حکم قطعی غیرقابل اعتراض.
 -3رسانهای شدن دادگاه :به تشخیص رییس دادگاه ،جلسات
علنی و قابل انتشار در رسانهها است.
 -4کاهش زمان دادرسی به  5روز :مواعد قانونی الزمالرعایه
مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابالغ و اعتراض حداکثر  5روز تعیین
میشود.
 -5لغو تخفیف حکم مفسدین :هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت
به مجازات اخاللگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
 -6اعت�راض تنه�ا در حک�م اع�دام :تم��ام اح��کام به جز
اعدام ،قطعی اس��ت ،احکام اع��دام با مهلت حداکث��ر  10روز قابل
تجدیدنظرخواهی است.
در صدر نامه« ،ش��رایط ویژه ناشی از جنگ اقتصادی» ،علت اصلی
استجازه عنوان گردیده است؛ شرایطی که بیتردید و با وجود شفافیت
نمایی ناقص و ناکارآمد سایر دستگاهها ،شفافیتسازی واقعی و عینی
قوهقضاییه را در کنار اعمال سیاست کیفری جدید (افتراقی) در قبال
اخاللگران اقتصادی ایجاب میکند .در این باره گفتنیهایی وجود
دارد :یکی از منتقدین اس��تجازه اخیر در یادداشت خود در برداشتی
اش��تباه از نامه رییس قوهقضاییه نوشته است« :در خصوص سه بند
ابتدایی نامه به ویژه بند سه در خصوص علنی بودن و انتشار جلسات

دادگاه بر مقررات موجود تاکید شده و تحصیل حاصل است».
حال آنها که بطور قطع انتشار جریان رسیدگی قضایی در رسانهها
تحصیل حاصل نبوده و در هیچ کج��ای مقررات موجود پیشبینی
نشده اس��ت .ماده  ۳۵۲آیین دادرسی کیفری موجود ،هرچند اختیار
علنی ب��ودن را به رئیس دادگاه س��پرده ،اما در تبص��ره همین ماده
منظور از علنی بودن «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات
رسیدگی» عنوان گردیده است.برعکس در خصوص پوشش خبری
دادرس��یها و حضور رس��انهها در دادگاه و از قیود و تشریفات اداری
فوق فارغ کرده اس��ت .بدیهی است اطالعرسانی محاکمات مذکور
به جامعه ،نظارت عمومی و رسانهای ،دادرسیها ،از آثار این استجازه
اس��ت که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد .برخی منتقدین نیز
نسبت به دو مسئله تفکیک نکردهاند؛ یکی لزوم «دادرسی افتراقی»
نسبت به جرم اخالل در نظام اقتصادی و دیگری« ،سیاست کیفری
افتراق��ی» در قبال این جرایم و در ش��رایط وی��ژه جنگ اقتصادی
اس��ت .فایده این تفکیک این اس��ت که بدانیم موض��وع اول قبال و
به موجب قانون مجازات اخاللگ��ران در نظام اقتصادی ،پیشبینی
شده و رسیدگی به این جرایم را در استثناها در صالحیت دادگاههای
انقالب قرار داده اس��ت اما موضوع که به حذف پارهای تشریفات از
دادرس��ی بازمیگردد و در نامه رییس قوهقضاییه آن هم با ارجاع به
رعایت قانون فوق از رهبر انقالب درخواست شده است ،نه در حکم
قانون که به منزله سیاستی افتراقی و وابسته به اوضاع و احوال کنونی
جامعه است .تفاوت این دو در آن است که قانون حتی قانون آزمایشی
و موقت اصوال دوام و استمرار دارد اما سیاست افتراقی ،بارفع شرایط
خاص از قبی��ل :جنگ ،بحران اقتص��ادی و ( ...علت وضع آن) خود
بخود بالموضوع و ملغی میشود .آنچه رییس قوهقضاییه در نامه به
رهبر معظم انقالب منظور داشتهاند ،اصوال از نسخ قانون و همعرض
با قوانین جاری کشور نبوده بلکه ناظر بر مصلحت حاصل از شرایط
جنگ اقتصادی است« .قانون» برخالف مصلحت باید نسبتا پایدار
و ثابت بوده و نه فقط نباید به زمان معین محدود شود حتی نباید زود
به زود تغییر یابد .منتقد دیگری اظهار داش��تهاند در جایی که امکان
وضع قانون وجود دارد ،نباید به سراغ استجازه از رهبر انقالب رفت.
اوال مبنای این سخن چیست؟ آیا در مورد فرمان حضرت امام خمینی
(ره) تأسیس بسیاری از نهادها و دادگاهها یافرمان رهبرانقالب نسبت
به ابالغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت و یا سیاستهای کلی
قضایی که به موجب اس��تجازه و موافقت حضرت امام و رهبر معظم
انقالب تعیین شدهاند ،امکان تنظیم در قالب الیحه و تصویب مجلس
وجود نداش��ت؟ آیا فرد منتقد با بند یازدهم اصل یکصد و دهم قانون
اساس��ی را که ناظر بر شأن قضا بهعنوان یکی از شئون والیت امر و
امامت امت است نا اشنا بوده است؟!
در پایان باردیگر منتقدان محت��رم و مخاطبان گرامی را به  ۶عنوان
مهم راهگشای استجازه از رهبر انقالب ارجاع میدهیم.

دیوان عدالتاداری حکم کلی درباره بورسیهها صادر نکرده است

مع�اون نظارت و بازرس�ی دی�وان عدالت با
تشریح دقیق نحوه رسیدگی دیوان به پرونده
بورس�یهها ،گفت :دیوان هیچگاه حکم کلی
درباره بورسیههای صادر نکرده و به صورت
موردی به ش�کایات وارده رس�یدگی کرده و
حسب مورد اقدام به صدور رأی کرده است.

به گ��زارش روابطعموم��ی دیوان عدال��ت اداری،
غالمرضا موالبیگی ،در خصوص نحوه رس��یدگی
به پرونده بورس��یهها ،اظهارکرد :ب��ه موجب اصل
 ۱۷۳قانون اساسی رسیدگی به شکایت ،اعتراضات
و تظلمات مردم نس��بت ب��ه مأموران ی��ا واحدها یا
آییننامهه��ای دولت��ی و احق��اق حق��وق آنها در
صالحیت دی��وان عدالتاداری قرار گرفته اس��ت.
این اصل مترقی ب��ه صورت مطلق اعتراض و تظلم
خواهی مردم نسبت به مأموران واحدهای دولتی را
در صالحیت دیوان قرارداده است و تفکیکی به لحاظ
نوع موضوعی که توسط واحدهای دولتی یا مأموران
دولتی اتخاذ میش��ود ،مقرر نشده اس��ت ،بنابراین
نوع موضوع از قبیل آموزش��ی ،فنی یا تخصصی یا
سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی تفاوتی ندارد و طبق
اصل قانون اساسی تأثیری در صالحیت دیوان
این ِ

عدالت اداری ندارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود:
ماده  ۱۰قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲
نیز به صورت مطلق شکایت از تصمیمات و اقدامات
واحده��ای دولتی اعم از وزارتخانهها و س��ازمانها
وموسس��ات و ش��رکتهای دولتی را در صالحیت
دیوان قرارداده است.
وی ادامه داد :در خصوص موضوع بورسیهها دو نوع
ش��کایت وجود دارد؛ یعنی هم شکایت از تصمیمات
و اقدامات دستگاههای اجرایی مربوط از حیث عدم
رعایت مقررات قانونی در لغو بورس پذیرفته شدگان
تقدیم دیوان شده است و هم شکایت ازحیث اعتراض
به تش��خیص ماهوی موضوع به دیوان واصل شده
است که البته عمده شکایت از نوع اول یعنی اعتراض
به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرس��ی دیوان عدال��ت اداری در
تشریح موضوع موردنظر گفت :دیوان طبق مقررات
یاد شده در مورد آن دسته از شکایتها که از اقدامات
واحدهای دولتی در لغو بورسیه بعضی از دانشجویان
از حیث تطبیق موضوع با فرآیندها و ضوابط قانونی
مطرح ش��ده ،مبادرت به رس��یدگی کرده اس��ت و
صالحیت خود را پذیرفته اس��ت که با توجه به اصل

شماره 4274

روی خط خبر

آغاز فعالیت شعب ویژه
رسیدگی به پرونده اخاللگران اقتصادی

نیازمند برخی تحوالت بودیم تا به این پروندهها با
سرعت و قاطعیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن
رسیدگی شود.
اس��ماعیلی افزود :اگر فرصت و مجال کافی وجود
داش��ت و در ش��رایط اقتصادی و اجتماعی موجود
نبودی��م ،قطع ًا این تحول از طری��ق اصالح قانون
و مجرای مجلس شورای اس�لامی انجام میشد
اما به دلیل اینکه فرصت کافی وجود نداش��ت ،این
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قضـایی

رییس دادگستری تهران اعالم کرد

غالمحسین اس��ماعیلی در گفتوگو با تسنیم ،در
پاس��خ به این پرس��ش که آیا ابالغ قضات ش��عب
ویژه رسیدگی به پروندههای اخاللگران اقتصادی
صادر شده است یا خیر اظهارکرد :قضات این شعب
تعیین شدند و شعبههای مذکور نیز فعال شده است
اما قرار شده اطالعرس��انی در خصوص ارجاع این
پروندهها ،به صورت متمرکز و از ناحیه سخنگوی
قوهقضاییه انجام شود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران در پاسخ به
پرسش دیگری درباره استجازه رییس قوهقضاییه
از رهبرانقالب در رس��یدگی به پرونده اخاللگران
در نظام اقتصادی ،گف��ت :در ارتباط با پروندههای
مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی ،از یک س��و به لحاظ
التهاباتی که در ش��رایط فعلی کش��ور اتفاق افتاده
بود و از س��وی دیگر به خاطر انتظار و توقعاتی که
مردم و خواص جامعه از دس��تگاه قضایی داشتند،

دوشنبه

 ۱۷۳قانون اساسی و مواد  ۱۰و  ۶۴قانون تشکیالت
و آیین دادرس��ی دی��وان عدال��ت اداری و مصوبات
ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی موض��وع از حیث
تطبیق با فرآین��د قانونی در صالحیت دیوان عدالت
اداری بوده است.
وی ادامه داد :اقدام دیوان از جهت پذیرش صالحیت
و رسیدگی به آن دس��ته از پروندههای بورسیه که از
حیث عدم رعایت مق��ررات و تطبیق فرآیند قانونی
مورد ش��کایت واقع ش��ده اس��ت ،کام ً
ال منطبق بر
مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت:
ب��رای پذی��رش و اعطای ب��ورس ش��رایط قانونی
پیشبینی شده اس��ت که از جمله آنها شرط سنی
داوطلب ،معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و
رشته تحصیلی مورد نیاز وزارت علوم است.
وی افزود :رس��یدگی دیوان و ص��دور حکم کام ً
ال
با رعایت مقررات قانون��ی و عادالنه صورت گرفته
و دی��وان عدالت اداری هیچ��گاه اعالم نکرده همه
بورس��یهها قانونی بوده و اعالم هم نکرده که همه
آنه��ا غیرقانونی بوده اس��ت ،بلکه با رس��یدگی به
ش��کایات واصله به صورت م��وردی طبق وظایف
قضایی و حقوق��ی خود در مواردی ک��ه احراز کرده

ش��رایط قانونی در اعطای بورس رعایت ش��ده و در
طول تحصیل نیز ارزیابی از دانشجوی مذکور توسط
مراجع ذیصالح قانونی مثبت بوده و دلیل قانونی بر
لغو بورس دانش��جو موجود نیس��ت ،حکم به ورود
ش��کایت صادر و حقوق مکتسب و قانونی اشخاص
و ش��هروندان را الزمالرعایه اعالم کرده است و در
مواردی که این ش��رایط را احراز نکرده و غیرقانونی
بودن اعطای بورس را احراز کرده است ،حکم به رد
شکایت صادر کرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت:
همانگونه که اشاره کردم ،در مواردی که شکایت از
حیث تشخیص ماهوی موضوع بوده ،دیوان مبادرت
به صدور قرار عدم صالحیت به صالحیت هیأتهای
تجدیدنظر کرده اس��ت که س��وابق آن نیز در شعب
دی��وان عدالت اداری موجود اس��ت ،بنابراین کام ً
ال
روشن است که دیوان عدالت اداری بر مبنای وظایف
قانون��ی خود اقدام کرده و حس��ب ش��رایطِ هریک
از پروندهها و ش��کات با تطبیق موض��وع با قانون،
حکم قانونی صادر کرده و هیچگاه به موضوع احراز
صالحیت علمی عضو هیأت علمی یا دانشجو ورود
پیدا نکرده است بلکه در موارد رسیدگی شده نسبت
به تطبیق فرآیند قانونی موضوع اقدام کرده است.

مدیر کانون اصالح و تربیت تهران مطرح کرد

یوحرفهای
ارائه گواهینامه فن 
به مددجویان بدون درج نام کانون

مدیر کانون اصالح و تربیت تهران ،گفت :کودکان کانون اصالح و تربیت،
مهارتهای فنی و حرفهای مانن��د مکانیک خودرو ،درودگری ،تعمیرات
موبایل ،برق س��اختمان ،برق خودرو و آرایشگری ،صنایع دستی و معرق
میآموزند که در نهایت گواهینامه فنی و حرفهای به مددجویان بدون درج
نام کانون به آنها ارائه میشود.
علی رس��تمی در گفتوگو ب��ا ایرنا ،اظهارکرد :با توج��ه به مباحث قانون
مجازات اسالمی ،تعداد کودکان حاضر در کانون با توجه به قانون مجازات
اسالمی افزایش قابل مالحظهای نداش��ت و همانند گذشته حدود 148
مددجو در این کانون هستند.
وی ادامه داد :پرداختن به موضوع نوجوانان ،کودکان و زنان در سطح جوامع
بشری موضوعی است که نگاه ویژهای را میطلبد .به ویژه در دولتمردان،
حقوقدانان ،جامعهشناسان ،روانشناسان و کسانی که در حوزه آسیبهای
اجتماعی فعالیت میکنند .دلیل این امر ،آس��یبپذیری بیشتر این اقشار
نسبت به دیگر افراد جامعه است؛ از این رو سعی میشود روی برنامهریزیها
با موضوع و محوریت کودکان بیشتر پرداخته شود و به منظور رعایت حقوق
این افراد در سطح جامعه و با توجه به این باور که قشر آسیبدیده جامعه،
قربانیان مسائل اجتماعی هستند ،نگاه روی این موضوع ویژه است.
مدیر کانون اصالح و تربیت تهران ،گفت :کودکان دارای رفتار معارض با
قانون ،گناهکار نیستند ،بلکه قربانی مسائل اجتماعی هستند و باید به آنان
کمک کرد تا از منجالبی که در جامعه در آن گرفتار شدهاند ،رها شوند.
وی افزود :در سالیان اخیر تالش شد مهارتهای فردی ،اجتماعی و زندگی
این کودکان افزایش یابد زیرا نداشتن مهارت یکی از خالءها و عواملی است
که این کودکان دچار آسیبهای اجتماعی میشوند.
مدیر کانون اصالح و تربیت تهران افزود :مهارتهای فردی و اجتماعی
میتواند باعث ش��ود که کودکان زیر  18سال مرتکب رفتارهای معارض
با قانون نش��وند و س��ر از کانون اصالح و تربیت درنیاورند .این کانون به
بازاجتماعی کردن و بازپروری و همچنین بازگش��ت ش��رافتمندانه این
کودکان به سطح جامعه کمک میکند.
وی ادامه داد :کودکان کانون اصالح و تربیت ،مهارتهای فنی و حرفهای
مانند مکانیک خودرو ،درودگری ،تعمیرات موبایل ،برق س��اختمان ،برق
خودرو و آرایشگری ،صنایع دستی و معرق میآموزند و در گواهینامهای که
از سوی سازمان فنی و حرفهای به آنان داده میشود ،نامی از کانون اصالح
و تربیت نمیآید تا بتوانن��د با این مدرک پس از آزادی ،برای یافتن کار به
مراکز کاریابی مراجعه و وامهای خوداشتغالی دریافت کنند.
رستمی افزود :درواقع گواهینامه این کودکان بدون درج نام کانون اصالح
و تربیت با هدف برچس��ب زدایی انجام میش��ود زیرا یکی از مشکالت
بچههای کانون ،برچسب زندانی بودن است.
وی بیان کرد :بخش دیگر فعالیتهای کانون اصالح و تربیت ،فعالیتهای
ورزش��ی اس��ت .کودکان کانون در رش��تههای مختلف ورزشی آموزش
میبینند و این موضوع به س��الم س��ازی جس��م و روح آنان کمک قابل
مالحظهای میکند .اگر هم افرادی درگیر مس��ائل موادمخدر باش��ند ،از
طریق رشتههای ورزشی سعی در بازسازی جسمانی و روانی آنان داریم.
وی ادامه داد :کتابخانه وسیعی با حدود  13هزار جلد کتاب در همه زمینهها
در این کانون وجود دارد .سال به سال به تعداد کتابها افزوده و در اختیار
نوجوانان گذاشته میشود.
رس��تمی اظهارکرد :استخر سرپوشیده مجهز و اس��تاندارد در اختیار افراد
قرار میگیرد که دختران ،پسران و پرسنل از آن استفاده میکنند .دو سالن
ورزشی ،سالن نمایش یا سینما با گنجایش  250نفر نیز در کانون وجود دارد
که هر پنجش��نبه ساعت  10تا  12نیز فیلمهای به روز را نمایش میدهد.
همچنین همه خوابگاهها مجهز به تلویزیون هستند .با سیستم مدار بسته
نیز س��یدیهای آموزشی در زمینه رفتارهای پرخطر و بهداشت عمومی
برایشان پخش میشود.
رس��تمی در ادامه همچنین بیانکرد :بازگش��ت به چرخه جرم در سطح
جهان را  35تا  45درصد و این موارد در کشورهای درحال توسعه بیش از
 35درصد است که بررس��ی آماری در  10سال گذشته نشان میدهد که
بازگشت کودکان کانون به چرخه جرم پس از آزادی  7تا  12درصد بود.
البته اگر بخواهیم شاهد بازگشت کودکان به کانون نباشیم ،فعالیتهای
کانون باید در س��طح جامعه تس��ری یابد یعنی جامعه آن��ان را بپذیرد و از
مهارت های ارتباطی شان استفاده کند.
مدیر کانون اصالح و تربیت ته��ران در خصوص حضور اتباع خارجی در
کانون ،اظهارکرد :یک سوم آمار کانون را اتباع تشکیل میدهند که عمدت ًا
افاغنه هستند اما تفاوتی در بحث آموزش و ورزش بین اتباع و ایرانی وجود
ندارد همه در یک سالن نگهداری میشوند و هیچ تمایزی به لحاظ ملیت
نداریم چون با توجه به کنوانسیون حقوق کودک که کودکان باید جدای از
رنگ و نژاد آموزش یکسان در جامعه داشته باشند ،در اینجا نیز این موارد
رعایت میش��ود .رستمی در ادامه در خصوص س��وادآموزی مددجویان،
عنوانکرد :کودکان کانون در مدرس��ه درس میخوانند و افرادی هم که
بیسواد هستند ،نخست با حضور در کالسهای ویژه نهضت سوادآموزی
باسواد و سپس وارد مدرسه میشوند.
مدیر کانون اصالح و تربیت تهران در ادامه اظهارکرد :طی چند سال اخیر،
مددکاران  214مورد بازدید از منزل کودکان داش��تند و توانستند در 667
مورد رضایت اولیای دم را کس��ب کنند .یک ه��زار و  524مورد مرخصی
انجام شد 848 ،مورد آزادی مش��روط و عفو موردی داشتیم و  93نفر هم
به ستاد دیه معرفی شدند.

معابر شهرستان قدس
با تالش مدعی العموم روشن شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان قدس با اشاره به کاهش  ۳۰درصدی
جرایم خشن نسبت به سال  ۹۶در این شهرستان از رفع مشکالت فقدان
روشنایی معابر شهرستان قدس با ورود مدعی العموم خبر داد.
کاویان��ی در گفتوگو با میزان ،اظهارکرد :حوزه قضایی قدس با جمعیتی
بالغ بر  ۳۵۰تا  ۴۰۰نفر با فرهنگ و گویشهای متفاوت است که براساس
آمار با کاهش  ۳۰درصدی در حوزه جرائم خش��ن نسبت به سال گذشته
مواجه هستیم.
وی با اشاره به توجه مدعیالعموم به احیای حقوق عامه در این شهرستان
بیان داش��ت :طبق گزارش مردمی درباره مشکالت روشناییهای سطح
ش��هر از طریق مرجع انتظامی ب ه عنوان ضابط وارد عمل شدیم و قسمت
عمدهای از معضل فقدان روش��ناییها در حوزه شهرستان که بعض ًا ماهها
و سالها بالتکلیف مانده بود با تشکیل جلسه و تخصیص اعتبار حل شد.

