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از سوی سخنگوی قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران صورت گرفت

اعالم اسامی 2قاضی متخلف

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به آمار  ۳۱۱نفری افرادی که
گروه
در رابطه با فساد مالی محکوم شدهاند ،گفت :از این  ۳۱۱نفر
قضایی
که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست ،کسانی محکوم به
اعدام ،حبس ابد ۲۵ ،س�ال حبس ۲۰ ،سال حبس ۱۵ ،سال
حبس ۱۰ ،سال حبس ۵ ،سال حبس و یا کمتر شدهاند.

حجتاالس�لام والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در یکصد و سیامین نشست خبری
خود در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریحکرد :اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد که در آنجا
مطالبی گفته ش��د و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته ش��د که از ناحیه بسیاری از افراد این
حرف محکوم و رد شد .دس��تگاه قضایی بهعنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار
خود قرار داد ،در دادس��رای ویژه روحانیت پروندهای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشهیابی
قضیه و همچنین بررس��ی ابعاد مختلف ماجرا هستند .سیس��تم اطالعاتی نیز این موضوع را
دنبال میکند که انشاءاهلل قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی در ادامه با اش��اره به آمار  ۳۱۱نفری افرادی که در رابطه با فس��اد مالی محکوم شدهاند،
بیان داش��ت :از این  ۳۱۱نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست ،کسانی محکوم به
اعدام ،حبس ابد ۲۵ ،س��ال حبس ۲۰ ،سال حبس ۱۵ ،س��ال حبس ۱۰ ،سال حبس ۵ ،سال
حبس و یا کمتر شدهاند.
معاون اول دس��تگاه قضا ادامه داد :در خصوص مفاس��د مالی در همین سالهای اخیر  ۶نفر
بهعنوان مفس��د فیاالرض محکوم به اعدام ش��ده بودند که از این  ۶نفر دو نفر آنها اعتراض
کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه
تجدیدنظر حکم این دو نفر را به  ۲۰سال حبس تبدیل کرد.
سخنگوی قوهقضاییه افزود :از  4اعدامی دیگر ،حکم در مورد یک نفر اجرا شد ،یک نفر در حال
حکم نهایی اجرا میشود و دو نفر از آنها
اجرای س��ایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود ِ
نیز درخواس��تی کرده بودند که این درخواس��ت در حال بررسی است و در حال حاضر این سه
نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود ،باید اجرا شود.
محسنی اژهای یادآورش��د :یک نفر به  ۲۵سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده .سه
نفر در رابطه با مفاس��د مالی به حبس ابد محکوم ش��دهاند ۱۴ .نفر به  ۲۰سال حبس محکوم
شدهاند که البته این افراد رد مال ،جزای نقدی ،بعضا شالق و انفصال از خدمت هم دارند.
وی سایر محکومیتهای محکومان مالی را به این ترتیب اعالم کرد ۲۰ :سال حبس  ۱۴نفر،
 ۵تا  ۱۰سال حبس  ۹۵نفر ۱۰ ،تا  ۱۵سال حبس  ۳۶نفر ۱ ،تا  ۵سال حبس  ۱۲۴نفر ،یک سال
حبس و کمتر نیز  ۳۴نفر.
معاون اول دس��تگاه قضا تصریح کرد ۵۴ :نفر به انفصال دائ��م و  ۹۳نفر به انفصال موقت از
مشاغل دولتی محکوم شدند ۹ .نفر تبعید ش��دهاند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده
است و حدود  ۷۰نفر نیز به شالق محکوم شدهاند.
در ادامه سخنگوی قوهقضاییه گفت :قب ً
ال اعالم کرده بودیم کسانی از فعاالن دستگاه قضایی
که محکوم میش��وند یا طبق قانون از آنها س��لب صالحیت صورت میگیرد ،آنها را معرفی
خواهیم کرد .این موضوع را از پیش به رؤسای کل گفت ه بودیم و به همه قضات نیز اعالم کرده
بودیم .مدتی اینها را هش��دار و انذار میدهیم و اگر اصالح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام
قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکمشان قطعی شد یا سلب صالحیت قضایی آنها احراز شد،
اسامی آنها را اعالم خواهیم کرد.
وی با اعالم اس��امی دو نفر از قضات متخلف تصریحکرد :رییس شعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری ۲
اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخالقی پروندهاش در دادگاه
عالی قضایی مطرح شد و به سلب صالحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شد
که این رأی ،چون اعتراض شده بود در تاریخ  22مرداد امسال قطعی شد.
معاون اول دس��تگاه قضا در بیان مش��خصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود :مجید شکاری
فرزند خس��رو رییس ش��عبه  ۱۰۲۴دادگاه کیفری  ۲تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در
دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صالحیت قضایی و بازخریدی
محکوم شد و رأی نیز قطعی است.
سخنگوی قوهقضاییه در ادامه ضمن تشکر از همه قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی
به بیان توصیهای پرداخت و اظهارکرد :توصیه میکنم که به وسوسههای شیطان و انسانهای
شیطانصفت توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.
وصول 4هزار میلیاردی از محکومان پرونده فساد 3هزار میلیاردی
در ادامه وی افزود :عدهای فکر میکنند که در پرونده فس��اد سه هزار میلیارد تومانی ،افرادی
آمدن��د ،خوردند ،بردند و تمام ش��د .در خصوص این پرونده باید گفت وقتی بررس��ی کردم و
سرانگشتی حساب می کردم ،دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود 2
هزار و  900میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم ،برگشت
داده شد و حتی از خود متهم  625میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.
سخنگوی دس��تگاه قضا اظهارکرد :همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری
بودند که دس��تگیر شده بودند وحتی هنوز عده ای حکمش��ان صادر نشده است که تعداد آنها
بیش از  100نفر است .لذا در این پرونده بیش از  4هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد.
همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود  3/5میلیون دالر یا یورو محکوم شده اند؛ لذا
اینکه در این پرونده گفته شود که عده ای آمدند و خوردند و بردند ،اصال چنین چیزی نیست؛
بلکه در این پرون��ده افرادی به اعدام ،برخی به حبس ابد  ،برخی به حبسهای طوالنی مدت
و برخی به شالق وجزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی
بیش از  4هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.
ارسال پرونده «مظلومین» به دادگاه
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دس��تگاه قضایی در پروندههای ارزی گفت:
در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر ش��د واحتما ًال در همین
هفتههای آینده دادگاه آن برگزار میشود ،پرونده حمید مظلومین است .این پرونده  18متهم
دارد که نامبرده متهم اصلی است.
محسنی اژهای افزود :مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال  91دستگیر شد
و افساد فی االرض در کیفرخواس��ت او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست
بانک مرکزی اعالم کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده اس��ت؛ لذا دادگاه
حکمی برای این فرد صادر نکرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد :این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است
که نیروی انتظامی مدتی قبل اعالم کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.
معاون اول قوهقضاییه تصریحکرد :محمد اس��ماعیل قاس��می معروف به محمد سالم فرزند
غالمعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های اینچنینی آزاد شده بود.
همچنین محمدرضا مظلومین هم که دس��تگیر شده بود و آقای ساالر آقاخان که در آن زمان
دس��تگیر شده بود ،گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطالعات دست به این
اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسالش��ان این اظهارات پذیرفته نش��ده و لذا پرونده قضایی
برای آنها تشکیل ش��ده اس��ت .البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم
بازداشت شدهاند.
رییس دفتر رییس جمهور سابق وکالیش را عزل کرده است
وی در رابطه با رسیدگی به پرونده رییس دفتر رییس جمهور سابق که دادگاه وی برگزار شده
بود ،گفت :دادگاه این فرد به صورت علنی برگزار شد .البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی
نباش��د در دادگاه حاضر نمیشوم اما قاضی خود تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار
شود و قرار بود که این فرد ساعت  9صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.
محسنی اژهای در رابطه با برخی مباحث مطرح شده در خصوص این پرونده گفت :فردی ،اول
وقت مراجعه میکند به دادگاه ومیگوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی – حیدری)
هس��تم و از طرف این دو وکی��ل وکالت دارم که الیحه عزل ای��ن دو را به دادگاه اعالم کنم.
همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده
بود ،بصورت کتبی اعالم میکند که نظر به برگزاری غیرعلنی دادگا ِه اینجانب و عدم شرکت
در جلسات دادگاه ،طبعا حضور وکالی من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت
این دو نفر را در این پرونده عزل میکنم .بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان
باقی است و این مطلب را امضا میکند.
س��خنگوی دستگاه قضا اظهارکرد :لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده
است و دیروز فردی به عنوان وکیل ،الیحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعالم میکند.
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی
و اینکه در پرونده بابک زنجانی ،شخص متهم اعدام نشده است ،آیا میتوان به احکام صادره
و اجرای آنها امیدوار بود یا نه ،تصریحکرد :بله می توان به اجرای این احکام امیدوار بود.
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قضـایی
روی خط خبر
به ریاست قاضی موحد انجام شد

محاکمه علنی  3متهم پیرامون
سوءاستفاده از ارز دولتی

وی گفت :درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی
ش��ده اس��ت و دراختیار وزارت نفت قرار گرفت��ه .همچنین بخش دیگ��ری از اموال این فرد
بخصوص در خارج از کش��ور درحال شناسایی است .در این پرونده این فرد وکالت داده است
که اموال یا طلبهای او را شناسایی کنند.
محس��نی اژهای افزود :البته حضور این فرد برای اقدام��ات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه
اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند ،به صورت کامل شناسایی نشده است .البته او چندین
بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می توانند
ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نش��ده است که بدهی خود را پرداخت کند.
لذا اگر پرونده به نقطه ای برس��د که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن
زمان کل حکم اجرا خواهد شد.
تعیین تکلیف پرونده بورسیهها ظرف دو هفته آینده
وی در پاسخ به پرسش «حمایت» مبنی بر اینکه با توجه به هجمههای اخیر برخی از جریانات
ضد انقالب و رس��انههای معاند علیه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص پروند ه بورسیهها
در خصوص آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید ،افزود :رییس دیوان عدالت اداری گفته
است که احکام این پرونده ،ظرف دو سه هفته آینده صادر میشود .در این پرونده شکایتها
متفاوت است .کسانی که در دیوان عدالت شکایت کردهاند هم ه افراد معترض در بیرون نیستند؛
یعنی همه  300نفر مدعی بورسیه نیستند .برخی در بورسیه قبول شدهاند؛ اما در مورد اشتغال
خود معترض هستند .لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تکلیف میشوند.
م.ر با حکم قضایی بازداشت شد
محسنی اژهای در پاسخ پرسشی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با فردی که در روزهای
گذش��ته با پلیس راهور درگیر ش��ده بود ،افزود :ابتدا الزم اس��ت از نیروی انتظامی به خاطر
همکاریهای شبانه روزی که در شناسایی و دس��تگیری مجرمان اقتصادی داشتند ،تشکر
کنم .آنها جزو ضابطینی بودند که در خصوص این پروندهها بسیار زحمت کشیدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد :در رابطه با سوال شما هم باید گفت که از این فرد شکایت
شده وحکم جلب او نیز صادر شده است اما از جلب شدن وی اطالع ندارم.
س��خنگوی دس��تگاه قضا درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر)
و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کش��ور را داشته ،اظهارکرد :بله این فرد بازداشت شده وحسب
گزارش وزارت اطالعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است.
معاون اول ق وهقضاییه تصریحکرد :طبیعی است هر متهمی دستگیر میشود با حکم قضایی
است؛ مگر جرایم مشروط که ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشکوک شوند و دستگیر کنند.
وی گفت :این فرد بازداشت است و وزارت اطالعات حکم گرفته وایشان را دستگیر وبازداشت
کرده و این شخص در اختیار بازپرس قرار دارد.
محس��نی اژهای درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با
توجه به اینکه نام رییس اسبق نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شده ،آیا وی در این پرونده
نقش دارد یا خیر ،توضیحداد :از وی تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود .البته از جزییات
خبر ندارم .پرونده شاخههای مختلفی پیدا کرده بود و شرکتهای زیر مجموعهای داشت که
در مورد برخی از آنها حکم صادر ش��ده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است .او متهم بود اما
جزییات احکام ،قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطالع ندارم.
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پروندههای اخیر مفاسد اقتصادی
آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاکی هستند یا دادستان مستق ً
ال به عنوان مدعی العموم
است ،تصریحکرد :خیلی از موارد ضرورتی برای وجود شاکی خصوصی ندارد .مواردی که نیاز
هست شاکی خصوصی باشد ،مشخص ش��ده ومواردی که مدعی العموم می تواند در رابطه
با بیت المال  ،حقوق عامه یا افس��اد فی االرض ورود داشته باشد دادستان می تواند ورود کند
و نیازی به شکایت نیست.
وی گفت :گاهی دس��تگاههای نظارتی ،س��ازمان بازرسی کل کش��ور و بازرسیهای سایر
دستگاهها گزارشی می دهند؛ البته نه بعنوان شاکی ،بلکه به عنوان گزارش دهنده که پرونده
تشکیل و به آن رسیدگی می شود.
محس��نی اژهای در رابطه با اتفاقات قم و احضار و بازداش��ت برخی افراد و اتهامی که متوجه
س��خنران باش��د و پالکاردهایی در رابطه با تهدید رییسجمهور افزود :توهین به مقامات در
قانون پیشبینی شده که یکی از مقامات رییس جمهور است .دراین زمینه نیازی به شکایت
وجود ندارد و مدعی العموم ورود می کند و تهدید هم جرم است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد :در دومورد در این پرونده ،در تهران و قم مدعیالعموم وارد
ش��ده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده اس��ت که در مرحله اول باید تحقیقات
میدانی صورت بگیرد.
معاون اول قوهقضاییه تصریحکرد :اینکه کس��ی احضار شده یا نه ،دقیق ًا نمیدانم .پرونده در
دادس��رای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرس��یدم؛ وی گفت ما از همان روزهای اول
شروع به تحقیقات کردیم اما اینکه کس��ی را احضار کرده یا نه خبر ندارم .البته خیلی طبیعی
است کسانی احضار خواهند شد.
وی گفت :درباره س��خنران آنچه که من ش��نیدهام ،در آن ،چیزی که عنوان مجرمانه داشته
باشد ،نبود .البته من کل صبحتهای ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که در رابطه با سخنران
مراسم مطرح شده بود ،وی مرتکب جرم نشده است.
محسنی اژهای در پاس��خ به پرسشی در مورد انتش��ار تصاویر انتقال دو وکیل دادگستری به
اوین توضیح داد :ش��ما ،ما و ضابطین همه موظف هس��تیم در حدی که حریم هر کسی الزم
است ،احترام بگذاریم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد :اما گاهی خود فرد رعایت نمی کند .اگر یک فرد حریم نظام
و مردم را رعایت نکرد و آب به آس��یاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان
دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نکرد ،اگر وکیل هم
اتهام امنیتی پیدا کرد ،نمیشود گفت چون وکیل است پس رسیدگی نکنید یا چون یک زمانی
نماینده بوده ،پس نباید رسیدگی کرد.
معاون اول قوهقضاییه تصریح کرد :مگر ما نمایندهای نداشتیم که با بیگانه همکاری می کند و
یک ضد انقالب به تمام معناست یا وزیری که امروز خارج از کشور کار میکند؟ یا مگر نداشتیم
قاضیای که امروز با ضدانقالب همکاری می کند.
وی گفت :بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم اس��ت و سابقه مس��لما بی تاثیر نیست؛ اما به هر
تقدیر اگر کسی خالف قانون عمل کند و تمکین نکند ،او را چه می کنند؟ او را جلب میکنند

و از او خواهند پرسید چرا خالف قانون عمل میکنید؟ اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت،
برخورد قانونی با او طبیعی است.
محسنی اژهای افزود :همانگونه که آیتاهلل آملی الریجانی سفارش کردند و همه ما هم سفارش
کردیم ،مواردی که طبق آییننامه سازمان زندانها ،خالفی صورت گیرد ،متخلف مورد تعقیب
انتظامی است و تعقیب میشود.
معاون اول قوهقضاییه تصریحکرد :اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقداماتشان
طبق مقررات بوده که هیچ ولی اگر خالف کردند ،اقدامی که خالف باشد ،اقدامات انتظامی در
مورد آن صورت میگیرد و اگر جرم باشد ،متهم تحت تعقیب قضایی و کیفری قرار میگیرد.
ورود دستگاه قضا به ماجرای مدرسه فیضیه و مراسم عرفه در تهران
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که آیا فردی در حادثه مدرسه فیضیه و سخنرانی
روز عید قربان در تهران بازداشت شده است ،گفت :تهدید و توهین به رئیس جمهور جرم است.
در رابطه با اتفاقات مسجد فیضیه قم پرونده ای تشکیل شده است و این پرونده در دادسرا در
حال رسیدگی اس��ت و دادگاه ویژه روحانیت نیز به موضوع ورود کرده است ،اما اطالع ندارم
کسی احضار یا دستگیر شده است.محس��نی اژهای گفت :در صحبتهای رحیم پور ازغدی
سخنران این مراسم عنوان اتهامی وجود نداشته است.
افزایش قیمت سکه و مشکالت پرداخت مهریه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که با افزایش قیمت سکه تعداد زیادی از افراد
دچار مش��کل و محصور ش��دند ،آیا راهکاری برای آنها پیش بینی شده است یا خیر ،گفت:
بله برای آنها حکم اعس��ار صادر میشود .حال اگر ثابت شود فرد از پراخت حکم عاجز باشد
شرایط فرق میکند و اگر روزی توانایی یافت و دارایی پیدا کرد ،باید بدهی را پرداخت کند.
محسنی اژهای تصریحکرد :دادستان کل کشور به تمام دادستانها دستور داده که دادگاهها با
افرادی که توانایی پرداخت یک یا دو سکه را ندارند ،همکاری کنند.
آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی
وی در رابط��ه با پرونده احمد عراقچی گفت :برای احمد عراقچی هنوز کیفرخواس��ت صادر
نشده است .در صورت صدور کیفرخواست به مانند سایر متهمان اقتصادی علنی و در دادگاه
ویژه محاکمه می شود.
س��خنگوی قوهقضاییه تصریح کرد :بخش��ی از اخبار در مورد رفع حصر محصورین درست
نیست .برخی گشایش ها در خصوص بستگان نزدیک این افراد در گذشته اتفاق افتاده و چیز
جدیدی نیست و تصمیم جدیدی در شورای امنیت ملی گرفته نشده و تصمیمات در خصوص
این افراد همچنان بر جای خود باقی است.
آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش خودرو
س��خنگوی قوهقضاییه در رابطه با پرونده ثبت سفارش  ۶۴۸۱خودرو و دیر اعالم شدن آن از
سوی سازمان تعزیرات به قوهقضاییه گفت :وزارت صمت میگوید ما در تیر ماه سال  ۹۶متوجه
ش��دیم که تخلفاتی رخ داده است که در حراست وزارتخانه در حال رسیدگی موضوع بودیم و
به دادستانی هم اعالم کردیم و حتی رئیس سازمان توسعه تجارت هم احضار شد .ابتدا  ۴نفر
و بعد  ۴۵نفر را به وزارت اطالعات معرفی و به سازمان تعزیرات هم تخلفات را اعالم کردیم،
اما گویا سازمان تعزیرات به عمل تخلف پی نبرده است.
وی افزود :پرونده دیگری در رابطه با واردات  ۲۴۵خودروی لوکس در بندرعباس تشکیل شد
که در بندر عباس عدم صالحیت خورد و پرونده به تهران ارسال شد و هفته آینده پرونده آن در
شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی رسیدگی میشود.
حقوقهای نجومی عودت داده شد
محسنی اژهای در رابطه با پرونده حقوقهای نجومی گفت :تمام افرادی که حقوق زیادتری
دریافت کرده بودند ،پس دادند و دیوان محاس��بات در این پرونده فردی را مجرم اعالم نکرد،
اما سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطالعات سپاه بررسی کردند و افرادی را مجرم اعالم
کردند که هنوز حکم آنها صادر نشده است.
وی در رابطه با پرونده موسس��ات مالی از جمله موسسه البرز ایرانیان گفت :برای این پرونده
کیفر خواست و اتهام افساد فی االرض صادر شده است.
آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر احمدینژاد در مصاحبههای
اخیر به کش��ور و قوهقضاییه توهین کرده است و شما بارها اعالم کردید که برای رسیدگی به
این پرونده زمان نیاز است ،این زمان کی تمام میشود ،تصریحکرد :در رابطه با توهین و ضربه
به نظام با صحبتهای ش��ما موافق هستم و هنوز برای رسیدگی به این پرونده باید صبر کرد
و اجازه دهید این زمان محرمانه بماند.
دو تابعیتیها حق داشتن شغل دولتی ندارند
وی در رابطه با دوتابعیتیها که برخی میگویند دوتابعیتی بودن جرم نیست ،گفت :چون ایران
دوتابعیتیها را قبول ندارد ،پس این افراد حق کار در مش��اغل دولتی را ندارند و اگر دوتابعیتی
بودن را پنهان کنند تحت تعقیب قرار میگیرند و از خدمت منفصل میشوند و اموال آنها به
فروش میرسد ،اما در مشاغل غیردولتی قانونی نداریم.
محسنی اژهای بیان کرد :وزارت اطالعات اعالم کرده است که در بدنه دولت دوتابعیتی نداریم.
صدور کیفرخواست در پرونده محیط زیستیها
سخنگوی قوهقضاییه در رابطه با بازداشتیهای پرونده محیط زیست و اینکه رئیس سازمان
محیط زیس��ت خواستار آزادی آنها شده اس��ت ،گفت :رئیس محیط زیست خواستار آزادی
آنها باشد ،مگر تصمیم با این فرد است.
وی افزود :برای  ۵نفر از متهمان پرونده محیط زیست کیفرخواست صادر شده و پرونده بقیه
افراد در حال رسیدگی است و موضوع پرونده آنها امنیتی است.
س��خنگوی دس��تگاه قضا در رابطه با اعالم اس��امی متهمان پروندهها به مانند پروندههای
اقتصادی گفت :ما از رهبر اجازه انتش��ار اس��امی را گرفتهایم و این اجازه موقت است و برای
دائمی شدن آن به مجلس درخواست دادهایم.

نخستینجلسهرسیدگیبهاتهاماتسهنفرازمتهمانیکهباارزدولتی،کاالوارد
کشور کردهاند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع ،اخالل ایجاد
کردهاند در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخاللگران در نظام اقتصادی
به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان ،در ابتدای جلس��ه با کس��ب اجازه از قاضی پرونده ،نماینده
دادستاندر جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را قرائت کرد و افزود :نوسانات اخیر
بازار ارز موجب افزایش شدیدبرخیاز نیازمندیهای عمومی مردم شدهودولت
به منظور ثبات برخی کاالها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای
واردات با قیمت دولتی ۴۲هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است
که گوشی تلفنهمراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای
آن از دولت ارز دریافت کردند .وی تصریحکرد :این در حالی است که در واردات
گوشی قیمت آن بعض ًا تا چند برابر افزایش داشت و اگرچه اعمال تحریمهای
خارجیوجوروانیناشیازتبلیغاتسوءرسانههایبیگانهدرایجادناامنیروانی
دراین قضیهموثربودلکنهمزمانبافعالیتضدایرانیعواملخارجی،عدهای
س��ودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود
کالن ،با سوءاستفاده از خالء قانونی و عدم نظارت برخی از مسئوالن اقتصادی
کش��ور در نحوه توزیع کاالهای مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمتهای
کاالها داشتهاند ،به نحوی که با عدم توزیع کاالهای وارد شده در بازار و افزایش
خودس��رانه قیمتها تا چند برابر بهای تمام شده ،موجب کاهش قدرت خرید
مردم و اخالل در نظام توزیع کاالها از طریق گرانفروشی شدهاند.
این مقام قضای��ی ادامه داد :فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث ش��ده امکان
اس��تفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود ،این اقدامات از طریق بعضا
انجام معامالت صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تأثیری
بر قیمت کاالهای مورد نظر نگذاش��ته و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و
تحصیل سود از طریق افراد متخلف شد.
وی در بخش دوم کیفرخواس��ت ،اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح
اعالم کرد :محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از 17مرداد
امسال متولد ۱۳۶۵اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه
نالمللیباتحصیالتکارشناسیمتهم
گسترشفناوریاطالعاتوارتباطاتبی 
است به اخالل در نظام اقتصادی به وسیله اخالل در نظام توزیع نیازمندیهای
مردم از طریق گرانفروشی به صورت کالن با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹میلیارد
و  ۶۴۹میلیون و  ۷۱۰هزار و  ۳۴۰ریال؛ علیرضا س��نجری فرزند قدرتاهلل با
قرار بازداش��ت از  16مرداد امس��ال متولد  ۱۳۵۶اهل و ساکن تهران با عنوان
مدیرعامل شرکت خصوصی اس��پیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم
است به اخالل در نظام اقتصادی به وسیله اخالل در نظام توزیع نیازمندیهای
ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ  ۴۲میلیارد و ۷۸۴
میلیون و ۹۲۵هزار و ۶۰۸ریال و متهم بعدی آقای سناباد سفرها فرزند محسن
با قرار بازداش��ت موقت از  14مرداد امس��ال متولد  ۱۳۶۱اهل و ساکن تهران
مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم
است به اخالل در نظام اقتصادی به وسیله اخالل در نظام توزیع نیازمندیهای
مردم از طریق گرانفروشی به صورت کالن با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱میلیارد
و  ۶۰۷میلیون و  ۴۲۵هزار و  ۱۴۰ریال است .نماینده دادستان تهران در ادامه
قرائت کیفرخواست این متهمان به تشریح اقدامات مجرمانه آنها پرداخت و
گفت :براساس گزارشات و استعالمات سه شرکت تحت مدیریت این متهمان
جزو آن دسته از ش��رکتهایی بودهاند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده
است براس��اس آن گوشی تلفنهمراه وارد کنند اما این شرکتها گوشیها را
با قیمت آزاد در بازار به فروش رس��اندهاند .نماینده دادستان تهران اظهارکرد:
براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات اسم  ۴۰شرکت واردکننده
گوشی با ارز دولتی اعالم شد .فاکتورهای فروش و اعالم نظر سازمان حمایت
از مصرفکنندگان حکایت ازاین دارد که متهمان اقدام به فروش کاال به قیمت
فراترازقیمتمصوبکردندکهمنجربهتحصیلمبالغفوقشدهاست.نماینده
دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت :حسب اعالم وزارت ارتباطات و
اطالعات در نامه 16تیر امسال اسامی شرکتهایی که با ارز دولتی گوشی وارد
کردهاند اعالم میگردد ،همچنین معادل  ۹میلیون و  ۴۹۲هزار و  ۵۰۵یورو ارز
به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم
تامین  ۴میلیون و  ۵۰۰هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است .همچنین ۱۰
میلیون و ۳۲۵هزار و ۲۴۲یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف
دوم تخصیص یافته اس��ت که این متهم تأمین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار
داده است و به متهم ردیف س��وم  ۱۸میلیون و  ۴۳هزار و  ۸۶۲یورو ارز دولتی
تخصیص یافته که متهم تأمین ۶میلیون یورو را موردپذیرش قرار داده و اظهار
داشته است که ۲میلیون و ۵۰۰هزار یورو از این مبلغ را کاال وارد کرده و در بازار
توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است.
وی گفت :براساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی این متهمان با
استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده اما به قیمتی
فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کاالها کردهاند.
نمایندهدادستاندرادامهقرائتکیفرخواستگفت:براساسگزارشکارشناسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،مواردی که فروش گوشیهای
تلفن را به قیمت باالتر از قیمت مصوب انجام دادهاند و لذا مال تحصیل ش��ده
را مورد اشکال دانستهاند .در این خصوص سازمان حمایت از مصرف کننده در
بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکتها در قیمتها ایراد داشته و عدم فروش
کاالها را به قیمت مصوب شده از جمله دالیل انتسابی جرم بیان گردیده است.
در ادامه نماینده دادس��تان بیان کرد ۴۰ :شرکت واردکننده از یکم فروردین تا
 29خرداد امسال ارز گرفتهاند و طی نامهای در دو جدول که جدول اول اسامی
ش��رکتهای واردکننده و میزان ارز دریافتی و جدول دوم اسامی شرکتها و
ارزش گوشیهای وارداتی به دادستانی اعالم شده است.
در ادامه همچنین متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت :در زمانی
که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی نبود بلکه ارز تکنرخی بود و هر ش��رکتی
میتوانس��ت از بازار ارز تکنرخی تهیه کند .به شرکت بنده مبلغ  ۱۸میلیون
یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان فقط مبلغ ۶میلیون یورو تأمین شد.
قاض��ی موحد در ادامه رس��یدگی از نماینده دادس��تان خواس��ت ب��ه دفاع از
کیفرخواست بپردازد که نماینده دادس��تانی گفت :آقای قاضی متهم در طی
سه ماه مذکور مبلغی بیش از  ۳۱میلیارد ریال وجه را باالتر از قیمت مصوب به
خاطر گرانفروشی تحصیل کرده است و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور
نیز داشته است .نماینده دادستان توضیح داد :این متهم در یک مورد تعداد۲۱۰
گوش��ی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور میکند که فرد خریدار از خرید
چنین گوش��یهایی اظهار بیاطالعی کرده و اعالم کرده است که بنده اصال
چنین گوشیهایی نخریدهام و این فاکتور را قبول ندارم .متهم در خصوص این
اتهام توضیح داد :آقای قاضی معامالت ما با خریداران به صورت تلفنی است
و ما کد تلفنی که ش��خص خریدار اعالم میکند را در فاکتور قید میکنیم .ما
براساس اعالم خود مشتری کد ملی اعالم شده را در فاکتور درج میکنیم ،اما
دراینجاخریدارکارتملیشاگردخودرااعالمکردهاستواورابهمغازهفرستاده
است .قاضی بیان کرد :شما میدانید که درج کد ملی یک نفر دیگر که با خریدار
واقعی نیست خالف است ،چون مالیات برای شخصی که کد ملی او در فاکتور
است حساب میشود در حالی که وی خریدار واقعی نیست لذا شما نباید چنین
کاری را میکردید .در ادامه رسیدگی قاضی موحد خطاب به حاضرین در جلسه
اعالم کرد با توجه به اینکه وکالی دو متهم دیگر در جلسه حاضر نشدهاند ختم
رسیدگی جلسه اول را اعالم کرده و جلسه بعد متعاقب ًا اعالم خواهد شد.

