خبر

آخرین اخبار از دادگاه تجدیدنظر
ناظم خاطی

رییس دادگستری استان تهران
از تش��کیل دادگاه تجدیدنظر
ناظ��م مدرس��ه معی��ن در روز
چهارشنبه ( 14شهریور ماه) خبر
داد .غالمحسین اسماعیلی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
در رابطه با آخرین وضعیت ناظم
مدرسه معین ،اظهارکرد :دادگاه تجدیدنظر ناظم مدرسه معین روز
چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد .وی افزود :براساس قانون حکم
قطعی باید یک هفته بعد از تشکیل دادگاه تجدیدنظر صادر شود.

توضیحاتی درباره خودروهای
انبار شده در پارکینگ ایران خودرو

س��خنگوی س��ازمان تعزیرات درب��اره خودروهای انبارش��ده در
پارکینگهای ایران خودرو توضیحاتی ارائه داد.
سید یاسر رایگانی در رابطه با انبارشدن خودروها در پارکینگهای
شرکت ایران خودرو در ش��هر بابل اظهارکرد :علت این انباشتها
کمبود قطعه در تولید خودرو است.
وی افزود :در  6شهریور سال جاری با حضور نماینده وزارت صنعت،
معدن و تجارت و رییس ش��عبه تعزیرات در استان مازندران از واحد
تولید ایران خودرو در ش��هر بابل بازدید به عمل آمد و تعداد  2هزار
دستگاه خودرو پژو پارس  TU5در پارکینگ وجود داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه فقدان تهیه قطعات اولیه
توسط ش��رکت تأمین کننده قطعات دلیل انبارشدن این خودروها
ش��ده اس��ت به باش��گاه خبرنگاران ،گفت :قطعاتی مانند سنسور،
 ACUو  ،IUCدسته سیم و جلو آمپر توسط شرکت تأمینکننده
قطعات تولید خودرو به خودروس��ازان داده نشده و به همین دلیل از
 70دس��تگاه خودرو تولید شده در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری که
به پارکینگ رفته است 40 ،دستگاه وارد بازار نشده و به هیچ یک از
نمایندگیهای ایران خودرو در سطح شهرستان و اشخاص حقیقی
تحویل داده نشده است.

پلمپ بیش از دو هزار حلقه چاه
غیرمجاز در سال گذشته

معاون قضایی و پیشگیری از وقوعجرم دادگستری فارس با اشاره به
پیگیریهای جدی دادگستری فارس و مطالبه خسارت از متخلفان
حوزه آب ،گفت :در س��ال  ۱۳۹۶تعداد  2هزار و  ۲۵۴چاه غیرمجاز
پلمب و مسلوب المنفعه شد که به میزان  ۹۲ /۵میلیون مترمکعب از
منابع آب زیرزمینی صرفهجویی شده است.
احمد رحمانیان در گفتوگو با میزان از انس��داد بیش از دو هزار چاه
غیرمجاز در این استان در راستای صیانت از منابع آبی خبر داد.
وی کمب��ود آب را یک��ی از معضالت ج��دی و تهدیدات اس��تان
فارس خواند و اظهارکرد :وجود خشکس��الی در بسیاری از مناطق
و تبعات و آثار س��وءآن مانند مهاجرت و ایجاد حاشیهنشینی و بروز
ناهنجاریهای اجتماعی ،سیاس��ی و امنیتی است .افزایش سریع
جمعی��ت ،عدم توزیع یکنواخت ریزشهای ج��وی در دنیا و ایران،
افزایش شهرنش��ینی و بهدنب��ال آن افزایش س��رانه مصرف آب و
تولید فاضالب و آلودگی بیش��تر منابع آب ،عدم اس��تفاده از منابع
تجدیدپذیر و فرهنگ نامناس��ب اس��تفاده از آب ،کاهش نزوالت
جوی و تغییر ش��رایط اقلیمی بس��یاری از مناطق سبب بروز پدیده
خشکسالی شده است.
این مقام قضایی با اش��اره به شرایط جغرافیایی کشور ،بیانکرد :در
یک دهه گذش��ته متوس��ط بارندگی از  ۲۵۴میلیمتر به حدود ۲۴۰
میلیمتر در سال کاهش یافته که این مقدار معادل یک سوم متوسط
بارندگی جهانی و کمتر از نصف بارندگی قاره آس��یا است .در حالی
که مصرف آب در ایران در بخشهای مختلف دو برابر بیش از سرانه
مصرف آب در جهان اس��ت ،متوسط ساالنه روان آبهای کشور از
 ۱۰۴میلیارد مترمکعب به  ۸۸میلیارد مترمکعب کاهش یافته و حجم
آب رودخانهها حدود  ۴۵میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.
وی گفت :با پیشبینی  ۱۰۸میلیون نفر جمعیت کشور در سال ۱۴۲۰
سرانه آب تجدید شونده حدود یک هزار تا یک هزار و  200مترمکعب
در س��ال برای هر نفر خواهد بود که بر اساس معیارهای جهانی حد
آستانه بحران  ۶۰درصد استفاده از منابع آب تجدیدپذیر تخمین زده
شده که با این معیار ایران در ش��رایط فوق بحران آب در سالهای
آینده قرار دارد باالترین مصرف آب در بخش کشاورزی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با
بیان اینکه بخش کشاورزی به دلیل ضعف مدیریت تولید ،بازرگانی
و فروش ص��ادرات ،کارآمدی قابل توجهی در اقتص��اد با توجه به
آب مصرفی ندارد ،تصریحک��رد ۱۰ :درصد صرفهجویی در بخش
کشاورزی ،آب شرب کشور را تأمین میکند ،چرا که  ۹۰درصد منابع
آب در حوزه کشاورزی مصرف میشود که میانگین جهانی آن ۷۰
درصد اس��ت .رحمانیان با اشاره به کاهش میزان بارندگی و خشک
ش��دن رودخانهها ،چش��مهها و قناتها افزود :منابع آب زیرزمینی
بطور محسوس��ی کاهش و افت کیفیت داش��ته و در الیههای زی ِر
زمین شاهد حرکت آبهای شور به سمت آبهای شیرین هستیم،
نشس��ت زمین و ایجاد فروچاله در برخی از مناط��ق و از بین رفتن
مخازن طبیعی آبهای زیرزمینی ،افزایش کفش��کن و جابجایی
چاهه��ا و افزایش مص��رف انرژی از دیگر تبعات آن اس��ت .معاون
قضایی دادگستری فارس خاطرنشانکرد :سیستم قضایی با هدف
حمایت و حفاظت از منابع آب اس��تانی اعم از زیرزمینی و سطحی
و کمک به دس��تگاههای اجرایی طرح صیانت از منابع آب کشور با
اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون توزیع عادالنه آب،
قانون مجازات اسالمی ،قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
و منابع طبیعی ،ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد
پروانه بهرهبرداری و آئیننامههای قانون توسعه و بهینهسازی آب
شرب ش��هری و روس��تایی تهیه و تدوین کرده که این طرح مورد
استقبال دستگاههای ملی قرار گرفته و طی توافقی از سوی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه و وازرت نیرو بهعنوان
طرح ملی به تمامی کشور اعالم شده است.
وی گفت :جهت اج��رای مطلوب طرح دبیرخانه اجرایی پیشبینی
شد که این دبیرخانه در حال حاضر در شرکت آب منطقهای فارس
مستقر شده و چهار کارگروه حفاظت انتظامی و قضایی ،مدیریت و
بهینهسازی مصرف آب ،آموزش و اطالعرسانی و فرهنگسازی،
بازچرخانی منابع آب با مشارکت  ۱۷دستگاه دولتی و غیردولتی در
این کارگروهها در حال فعالیت هس��تند .رحمانیان با اشاره به تغییر
رویه دادگستری فارس در برخورد با متخلفان حوزه آب ،متذکر شد:
عالوه بر تعقیب کیفری متخلف مطالبه جبران خسارت از مطالبات و
پیگیریهای جدی سیستم قضایی است که خسارات موضوع حکم
مراجع قضایی با توجه به کارشناس��ی بهعمل آمده بس��یار سنگین
است .این مقام قضایی مهمترین اقدام دادگستری فارس را عالوه
بر طرح صیانت از منابع آب ،صدور دستور قضایی بهمنظور جلوگیری
از حفر چاه غیرمجاز و برداش��ت غیرمجاز آبهای سطحی و تعیین
و اختصاص شعبه ویژه با حمایت و پشتیبانی رییس کل دادگستری
استان فارس دانست و افزود :در همین راستا تعداد  2هزار و  245چاه
غیرمجاز در س��ال  ۱۳۹۶پلمب و مسلوب المنفعه که میزان ۹۲ /۵
میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.

3

محسنی اژه ای با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرد

صدور احکام سنگین برای  550مفسد اقتصادی
در  4سال گذشته
معاون اول قوهقضاییه با اش�اره به مسائل ارزی اخیر،
گفت :در این راستا رییس سابق بانک مرکزی تاکنون
مورد تحقیق و س�وال قرار گرفته ،اما بازداش�ت نشده
است و تحقیقات ادامه دارد.

تقدیر از اقدام�ات وزارت اطالعات و نیرویانتظامی
در قضایای اخیر
معاون اول دس��تگاه قضا در ادامه گفت :در خصوص قضایای اخیر
به سمع مردم برسانیم که تالشهای بسیار گستردهای از سوی هر
سه ضابط دستگاه قضایی صورت گرفت و من به سهم خودم از هر
س��ه ضابط تش��کر میکنم؛ درواقع وزارت اطالعات که مربوط به
دولت است ،حقیقت ًا در قضایای اخیر کمکهای شایانی داشته است.
همچنین سازمان اطالعات سپاه در بسیاری از پروندهها کمکهای
خوبی کرد و اقدامات ارزش��مندی داش��ت .در آین��ده پروندههای
دیگری که کیفرخواستشان صادر میشود ،خواهیم دید که سازمان
اطالعات سپاه با همکاری وزارت اطالعات و قوهقضاییه چه اقدامات
خوبی را انجام داده است .ضابط سوم یعنی نیرویانتظامی هم از آبان
و آذر ماه سال گذشته انصاف ًا اقدامات خوبی را انجام داده است که قابل
تقدیر است .محسنی اژهای تصریحکرد :وزارت اطالعات اخیراًیکی از
افراد متهم را به نام «میثم رضایی» به نحو بسیار خوبی دستگیر کرد
البته اکنون پروندهاش در حال بررس��ی است لذا اگر اقدامات خوب
وزارت اطالعات نبود ،دس��تگیری این فرد امکانپذیر نمیشد در
حقیقت خوشبختانه بین قوا همکاری خوبی در بحث مبارزه با مفاسد
اقتصادی وجود دارد .معاون اول دستگاه قضا گفت :همه ضابطین
با یکدیگر همکاری کردند و توانس��تند متهمان بسیاری را دستگیر
کنند که البته همه این دستگیریها با حکم قوهقضاییه بوده است.
سه نکته در مورد پرونده سلطان سکه
وی در رابطه با پرونده متهم معروف به سلطان سکه ،گفت :این فرد
بهعنوان اینکه س��که خریده است ،محاکمه نمیشود بلکه اتهام او
روش
خارج کردن سکه و منابع از کش��ور است اما در خصوص این ِ
بانک مرکزی و در خصوص این پرونده  ۳نکته را باید توضیح دهم.
اول اینک��ه آیا این سیاس��ت بانک مرکزی در این ش��رایط صحیح
بوده اس��ت یا خیر؟ بحث این است که آیا این سیاست بدون در نظر
گرفتن شرایط و بدون این که شرط یا سقفی برای عرضه سکه قرار
دهند ،درست بوده است؟ حتی اگر انگیزه بانک مرکزی جمع کردن
نقدینگی یا مداخله در بازار یا ایجاد تعادل در بازار باشد ،باز هم اینکه
به هرکسی هر مقدار میخواهد سکه بفروشد ،محل بحث است .چه
بسا ممکن اس��ت کسانی باشند که بخواهند این سکهها را از کشور
خارج کنند و قصد قاچاق داشته باشند و ممکن است با دشمن همسو
و همفکر باشند .لذا این سیاست جای بحث دارد.
وی در بیان نکته دوم خاطرنشانکرد :بحث دیگر این است که بانک
مرکزی گفته بیایید س��که بخرید؛ اما مقدار آن را مش��خص نکرده
است که افراد چه مبلغ و چه تعداد بخرند و گفته است هر چقر دلتان
میخواهد بخرید .در این نوع خرید اگر فردی خرید کند و منشا پولش
مشکل نداشته باشد ،ما متعرض او نخواهیم شد؛ اما مث ً
ال به فردی که
حدود  ۷میلیارد از بانک تسهیالت گرفته و یک قرارداد مدنی امضا
کرده و اعالم کرده که این تسهیالت را برای فالن کار میخواهم و
در مدت معینی پس خواهم داد اما بالفاصله پس از گرفتن تسهیالت
رفته و سکه خریداری کرده؛ یعنی خالف قرارداد عمل کرده است،
نگاه دیگری داریم .لذا ممکن اس��ت از این جهت به چنین افرادی
اشکال گرفته شود .این فردی که گفته میشود سلطان سکه است
و البته من چنین تعبیرهایی را قبول ندارم ،این فرد چند سال قبل در
زمینه خرید و فروش ارز غیرمجاز آن هم بصورت شبکهای و خرید
و فروش سکه به صورت عمده فعالیت داشته است و اکنون متهم به
خارج کردن این سکهها از کشور است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با دستگیری این فرد از سال  ۹۱و
تبرئهشدن وی در دادگاه ،گفت :این فرد در سال  ۹۱دستگیر میشود
و وزارت اطالعات برایش پرونده تشکیل میدهد و کیفرخواست آن
صادر میشود و با یک پرونده سنگین به دادگاه میرود .در آن زمان
حراس��ت و معاونت وقت بانک مرکزی رسم ًا اعالم میکنند و حتی
در دادگاه حاضر میشوند و میگویند که اقدامات این فرد با نظر و با
دستور ما بوده است .آنموقع که این مطلب را که بانک مرکزی اعالم
کرد ،دادگاه این فرد را مجرم ندانست و اینطور استدالل کرد که وقتی
اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی و مورد تایید بانک بوده است،

قضـایی

قانون اساسی ظرفیتهای مطلوبی
برای اجرای عدالت ترمیمی دارد

اقداماتش مجرمانه نیست؛ اما بعداً مشخص شد که تخلفاتی در این
زمینه انجام شده؛ مث ً
ال مشخص شد که حراست رشوه گرفته است؛
لذا بعد از آن افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :در ماه آذر سال گذشته بانک مرکزی به
ناجا اعالم کرد و نوشت که اکنون افرادی هستند که دارند به صورت
مسلم ارز را از کشور خارج و بازار را متالطم میکنند.
وی گف��ت :در اینجا ناجا انصافا وقت گذاش��ت و البته این اقداماتش
جای تقدیر دارد که عوامل اصلی نابس��امانی و تالطمها را شناسایی
کرد .محس��نی اژهای گفت :نهایت ًا کشف ش��د که همین فرد که در
سال  ۹۱دستگیر شده بود ،اکنون هم اتهاماتی متوجه او است و معلوم
گردید که همانموقع هم اشتباهاتی بوده است؛ چون االن هم اتهاماتی
متوجه اوست لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید
و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و ساالر آقاخان برسد.
انجام تحقیقات در رابطه با پروندههای اخیر اقتصادی
معاون اول دس��تگاه قضا گفت :ناجا در تحقیقات خود دید که یک
تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش
میکنند و نهایت ًا به اس��م ساالر آقاخان رسید که این فرد را دستگیر
کردن��د .،البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات
این افراد با دستورات ما بوده است اما این بار دیگر قوهقضاییه به این
حرفها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را میگویید.
محسنی اژهای افزود :در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی
به این فرد و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم
و آقای ساالر آقاخان رسید و اعالم کرد یکی از عواملی که در بازار به
صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش میکند و معامالت
آتی دارد ،شخصی به نام ساالر آقا خان است.
سخنگوی دس��تگاه قضا اظهارکرد :نیرویانتظامی وقتی کف بازار
را بررس��ی کرد ،به اینها رسید و این افراد را دستگیر کرد که دراین
هنگام بانک مرکزی گفت که اقدامات این افراد با هماهنگی ما بوده
اس��ت .این دفعه دستگاه قضایی به اینصورت قبول نکرد و به بانک
مرکزی گفت یعنی چه با دستور شما بوده؟ شما چه دستوری دادهاید؟
محس��نی اژهای عنوانکرد :البته اول وقت��ی بازپرس این مطلب را
ش��نید ،چون از ماجرا مطلع نبود ،گفت معاون��ت اقتصادی وزارت
اطالعات که تأیید میکند؛ بانک مرکزی هم تأیید میکند و همین
باعث شد که ساالرآقاخان و محمد سالم همراه با پسر مظلومین با قرار
آزاد شدند اما بالفاصله پس از آزاد شدن اینها مشخص شد سابقه
دیگری دارند که بازداش��ت شدند .سخنگوی دس��تگاه قضا افزود:
بانک مرکزی باید درباره برخی از افرادی که مستقیما با این آقا کار
میکردند ،توضیح بدهد که اگر کامل ش��ود توضیحات بیشتری به
مردم میدهم .وی افزود :حراست فعلی بانک مرکزی تحتتعقیب
قرار گرفت ،بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت .همچنین معاون
ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رییس س��ابق بانک
مرکزی تاکنون مورد تحقیق و سوال قرار گرفته ،اما بازداشت نشده
است و تحقیقات ادامه دارد .وی با اشاره به تخلف مسئوالن سابق،
تصریحکرد :برخی مسئوالن قبلتر از این پرونده با روشن شدن فساد
آنها دستگیر شدند؛ مانند مسئول سابق حراست بانک مرکزی که
بازداشت و محکوم و حکم قطعی در مورد وی صادر شد.
مع��اون اول قوهقضاییه گفت :همچنین اف��راد دیگری که جزو آن
شبکه بودند ،مانند روزچنگها دستگیر و محاکمه و هر کدام به ۱۳
الی  ۲۰سال حبس محکوم شدند و محکومیت رد مال  ۱۸۰میلیارد
تومانی هم داشتند .محس��نیاژهای عنوانکرد :همچنین مسئول
حراس��ت آن زمان بانک مرکزی محکوم شد و حکمش نیز قطعی
ش��د و اعالم شده است .سخنگوی دس��تگاه قضا در پاسخ به اینکه
آیا مافیایی پش��ت مفاسد اقتصادی هس��ت ،اظهارکرد :در اینجا دو
مطلب را توضیح میدهم اوال باید ببینیم از مافیا چه تعریفی داریم.
اگر منظور این است که برخی جرایم ،سازمان یافته است ،بله حتما
برخی جرایم ،سازمان یافته است یا اگر معنای آن این است که برخی
جرایم شبکهای است ،باید گفت که بله همین جور است .معاون اول
قوهقضاییه تصریحکرد :یا اگر مافیا به این معناست که دستگاههای
دولتی و غیردولتی در برخی مفاسد اقتصادی با هم تبانی دارند ،بله
همین االن از وزارت صمت افرادی دس��تگیر کردیم و بازداش��ت
هس��تند و از بانک مرکزی هم افرادی دستگیر و بازداشت هستند و
از برخی ادارات دیگر نیز دس��تگیر کردهایم و بازداشت هستند .وی
افزود :وزارت اطالعات در  30فروردین  97نامهای خطاب به آقای
واعظی مسئول دفتر ریاست جمهور و آقای جهانگیری ،معاون اول
ریاس��ت جمهور نوشت و رونوش��ت آن را هم به آقای سیف رییس
وقت بانک مرکزی و همچنین به وزیر وقت اقتصاد داد که این نحوه
توزیع س��که این مضرات را دارد و نه تنها ب��ازار را تعدیل نمیکند و
جلوی افزایش قیمت را نمیگیرد ،بلکه قیمت را افزایش هم میدهد

و ذخایر شما هم از دست میرود .سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد:
وزارت اطالعات آن روز این نامه را نوشته و گفته تاکنون این مقدار
س��که فروختید؛ شرط و قیدی هم نگذاشتید و هر که خواسته آمده،
گرفته و احتمال اینکه از کشورهم خارج شود ،هم وجود دارد ،آنموقع
هشدار داده و گفته که این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی
شما در گذشته این اشکال را داشته است.
معاون اول دستگاه قضا سپس بخش��ی از این نامه را به این ترتیب
قرائتکرد :در  30فروردین امسال وزارت اطالعات طی نامه شماره
 ۷۳۰۱-۳۶خطاب به آقای جهانگیری و آقای واعظی و رونوشت به
آقای سیف رییس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد نوشته
که با مرور و بررس��ی دادهها و اطالعات موجود متأسفانه مالحظه
میشود که روند عرضه س��که نه تنها کمکی به تثبیت بازار نکرده،
بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقض
و منفی تری حاصل شده است .بگونهای که با تحریک تقاضا ظرف
مدت کوتاهی  ۴میلیون و  ۸۰۰هزار قطعه سکه معادل  ۳۶تن طال
فروخته شد و ادامه میدهد این اقدام چه مضراتی داشته و دارد و بعد
تقاضا میکند هر چه زودتر نسبت به توقف این سیاست اقدام کنند.
مع��اون اول قوهقضاییه بیان کرد :وزارت اطالع��ات این توصیه را
میکند و افراد مختلف هم میگویند این کار مناس��ب نیست .البته
ش��اید مس��ئوالن اول فکر میکردند این کار خوب است ،اما بعد از
یکی دو ماه که مالحظه کردند قیمت س��که تغییری نکرد ،باز هم
ادامه دادند .پس شواهدی وجود دارد که افرادی در این زمینه تصمیم
س��ازی غلط کردهاند .حال در این موضوع و موضوعات مشابه باید
منتظر تحقیقات و تکمیل آن باشیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر مفسدان تأثیرگذار اقتصادی دستگیر شده
باشند ،نباید شرایط قبل و نوس��ان قیمت سکه و ارز همچنان ادامه
داشته باش��د و باید این موضوع تمام شود ،تصریحکرد :اشتباه شما
این است که تصور میکنید اگر این افراد دستگیر شدند باید موضوع
تمام ش��ود .مگر همینها تنها بودند؟ مگر سودجو یک نفر بود که با
دستگیری او ماجرا تمام بش��ود؟ مگر آن سرویس که غیر مستقیم
این مسائل را به بار آورده ،دستش کوتاه شده؟ سرویس را که دستگیر
نکردیم؛ آمریکا که دس��تگیر نشده است .سخنگوی قوهقضاییه در
مورد پرونده مه آفرید امیرخس��روی ،گفت :مهآفرید امیرخسروی
فردی بود که در یکی از کارهایش مته��م به کالهبرداری از بانک
ص��ادرات و بانک ملی به ارزش  ۳هزار میلیارد تومان ش��ده بود .در
این پرونده حکم اعدام ،حکم ابد و چندین حکم  ۲۰سال و  ۳۰سال
صادر ش��د و رییس ش��عبه بانک هم محکوم به اعدام شد .از طرفی
مدیران عامل بانکهای صادرات و ملی نیز محکوم شدند .همچنین
رییس شعبه بانک ملی کیش و رییس ش��عبه بانک صادرات اهواز
و رؤس��ای برخی بانکهای دیگر و همچنین افرادی از گمرک نیز
محکوم شدند .وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا هنگامی که
مدیرعامل بانک ملی متواری شد ،مبلغی همراه خود از ایران خارج
کرد ،گفت :در پرونده مه آفرید ،مدیرعامل بانک ملی اتهامی مشابه
مدیرعامل بانک صادرات داشت؛ مبنی بر عدم نظارت که موجب شده
بود با تخلف رییس بانک و برخی از کارمندان مبلغی از بانک خارج
شود .البته ثابت نش��د که مدیرعامل بانک صادرات رشوهای گرفته
باش��د؛ بلکه چون نظارت نکرده بود ،این امر باعث تخلفات سنگین
شده بود و به همین جهت محکوم شد.
قضیه رشوه  3میلیون دالری
معاون اول دس��تگاه قضا ادام��ه داد :در اینجا جرم مدیرعامل بانک
صادرات و ملی از جهت عدم نظارت یکس��ان ب��ود اما بعدا خانمی
دستگیر ش��د که ادعای همکاری با مدیرعامل سابق بانک ملی را
داش��ت .این فرد مدعی شد که نامبرده بیش از  ۳میلیون در مجموع
این پرونده و بعضی از پروندهه��ای دیگر به صورت دالری و ریالی
رشوه گرفته است؛ بنابراین ،چون متهم در دادگاه حضور نداشت ،بر
اس��اس این اظهارات و آنچه در دادگاه احراز شده بود ،به اخذ رشوه
محکوم شد.
وی تصریح کرد :این فرد دو اتهام عدم نظارت و اخذ رشوه داشت و
به پرونده وی غیابی رس��یدگی شد که به  ۲۰سال حبس و پرداخت
رشوه محکوم ش��د و اموال وی نیز توقیف شد .در همان اوایل بنده
میگفتم اگر ایشان دردادگاه حاضر و محاکمه میشد خیلی به نفعش
بود .در این پرونده هر آنچه که از بیت المال رفته بود ،خیلی بیشتر از
آن برگشت داده شد و رییس ایمدرو که متهم به حدود  ۹۰۰میلیون
تومان رشوه شده بود ،نیز محکوم شد و این مبالغ برگشت .همچنین
همه کسانی که ایشان رشوه گرفته بودند ،همه آنها برگشت داده شد
و از خود مه آفرید  ۶۴۳میلیارد و ان��دی جزای نقدی به خزانه واریز
شد .در واقع هر پولی که به عنوان جزا و جریمه نقدی اخذ میشود،
به خزانه واریز میشود.

دادستان کل کشور در بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی:

صنعت دفاعی باید سرمشقی برای همه دستاندرکاران نظام باشد
دادستان کل کشور با بیان اینکه صنعت دفاعی سرمشقی
برای سایر بخشهای نظام باشد ،گفت :همه مسئوالن
باید در راستای خدمت به مردم ،کشور و انقالب تمام توان
خود را به منصه ظهور برسانند.
حجت االس�لام محمدجعفر منتظری با حضور در نمایش��گاه صنایع
دفاعی ،از جدیدترین دستاوردهای صنعت دفاعی در حوزه های هوایی،
دریایی ،الکترونیک تسلیحات ،خودرویی ،مهمات و رزم زمینی به ویژه
جت جنگنده کوثر بازدید کرد .به گزارش روابطعمومی وزارت دفاع،
وی دستاوردهای ارزش��مند صنعت دفاعی را تحقق «ما میتوانیم»
مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دانس��ت و
تصریحکرد :دانشمندان متعهدمان در وزارت دفاع خواستند و توانستند
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حجتاالسالم والمسلمین غالمحس��ین محسنیاژهای در برنامه
تلویزیون��ی نگاه یک با تأکید بر اینکه در ح��ال حاضر باید عزممان
را برای مبارزه با فس��اد جزم ک��رده و برای مقابله با فس��اد جدی و
برای مبارزه با خیانت جدیتر باش��یم ،اظهارکرد :در سالهای اخیر
قوهقضاییه به طور جد مبارزه با فساد را تشدید کرده است.
صرف�اً ب�ا کار قضای�ی نمیت�وان اژدهای فس�اد را
زمینگیر کرد
به گزارش میزان ،وی افزود :فس��اد معلول عوامل مختلف اس��ت و
اگ��ر توقع دارید که به صِ رف کار قضایی این اژدها زمینگیر ش��ود،
نمیش��ود .اگر منش��اءهای فس��اد را نبندیم و آن مدیریتی که باید
بشود تا بستر فساد به وجود نیاید را رها کنیم ،مهار مفاسد اقتصادی
امکانپذیر نخواهد بود.
وی تصریحکرد :اواخر هفته گذش��ته ،گزارش��ی را دفتر سخنگوی
قوهقضاییه درباره برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی ظرف
همین چهار سال اخیر آماده کرد که در این گزارش که احتما ًال همه
اقدامات را هم شامل نمیشود ،ذکر شده بیش از  550نفر از مفسدان
اقتصادی احکام بس��یار سنگین گرفتهاند؛ برای  6نفر آنها به دلیل
فساد مالی به عنوان مفسد فی االرض حکم صادر شده و کل اموالی
ک��ه از آن طریق تحصیل کردهاند ،از آنها اخذ ش��ده یا در حال اخذ
شدن است اما با همه اینها اینکه دس��تگاه قضایی به تنهایی باید
جلوی همه فسادها را بگیرد ،امکانپذیر نیست.

دوشنبه
 19شهریور1397

توان بازدارندگی را برای کش��ور ایجاد کنند و در هر عرصه ای توانایی
چنین کارهایی را دارند .دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم این
خدمات ارزنده ،به یاد ماندنی و بس��یار قابل تقدیر به عنوان سرمشقی
برای همه دست اندرکاران سایر بخش های نظام جمهوری اسالمی
ایران مورد توجه قرار گیرد ،تصریح کرد :همه مسئوالن باید همچون
دانشمندان متخصص وزارت دفاع در راستای خدمت به مردم ،کشور
و انقالب تمام توان خود را به منصه ظهور برسانند و نیازهای جامعه را
برطرف کنند .منتظری با بیان اینکه متخصصان وزارت دفاع نش��ان
دادند با اراده قوی می شود هر مش��کلی را از پیش رو برداشت ،گفت:
این ح��رکات و گامهای مؤثر در وزارت دفاع ب��رای دولتمردان و تیم
اقتصادی دولت و کس��انی که برای معیش��ت مردم تالش می کنند،

میتواند در راس��تای تقابل تحریمهایی که دشمن به ما تحمیل کرده
سرمشقی راهگشا باشد.

معاونحقوقیقوهقضاییه،گفت:قانون
اساسی از ظرفیتهای مطلوب برای
اجرای برنامهه��ای عدالت ترمیمی
برخوردار است.
ذبی��ح اهلل خدایی��ان در اج�لاس
بینالمللی سیاستهای پیشگیری از
جرم و عدالت ترمیمی اظهارکرد :در
روند مبارزه با جرم آنچه که از س��وی بسیاری از مسئوالن با اقبال مواجه
است مجازاتهای سنگین و به خصوص حبس است.
معاون حقوقی قوهقضاییه با اش��اره به اینک��ه در تدوین اغلب لوایح تهیه
شده در دولت که از ماهیت قضایی برخوردار نیستند دستگاه قضایی نقش
چندانی ندارد ،یادآورش��د :در بسیاری از موارد مش��اهده میشود ،ضمن
پیشبینی یک یا دو ماده در این لوایح ،تخلف از برخی موارد آن جرم تلقی
شده و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی معاونت حقوقی قوهقضاییه ،خداییان با
تأکید بر این امر که نیازی به توسل به مجازاتهای سنگین در همه موارد
ارتکاب جرم نیست ،خاطرنشانساخت :اگر اعتقاد و اراده واقعی به اجرای
برنامههای عدالت ترمیمی از جمله مجازاتهای جایگزین وجود داش��ته
باشد بیتردید شاهد کاهش شدید جمعیت کیفری زندانها خواهیم بود.
این مقام عالی قضایی با اش��اره به تالشها و تمهیدات دس��تگاه قضایی
برای الزام متولیان امر در سه قوه به منظور اجرای سیاست عدالت ترمیمی
اظهارکرد :تالش ما در این خصوص معطوف به اسناد باالدستی و بحث
الزامآوری آنها بوده است و در این خصوص احکامی در قانون برنامه ششم
توسعه کش��ور مصوب  ۱۳۹۵و در قانون احکام دایمی برنامههای توسعه
کشور مصوب  ۱۳۹۵پیشنهاد کردیم که به تصویب رسید.
این حقوقدان با اش��اره به ماده  ۳۸قانون احکام دایمی برنامههای توسعه
کشور و تکلیف دستگاه قضایی نسبت به تنقیح ،اصالح و رفع خأل قوانین
قضایی با رویکرد پیش��گیری از وقوع جرم ،کاه��ش عناوین مجرمانه و
محکومیت به حبس ،تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبس��ازی
مجازاتها یادآور شد :با وجود پیشنهاد و تصویب این ماده در قانون احکام
دایمی و به منظور تأکید و الزامآوری بیشتر در این راستا ،ماده  ۱۱۳قانون
برنامه شش��م توسعه کش��ور را نیز با همین رویکرد پیشنهاد دادیم که به
تصویب رسید.
وی در ادامه با ی��ادآوری این مهم که در خصوص اعمال سیاس��تهای
یادشده نیازمند فرهنگسازی هستیم تصریحکرد :به رغم اینکه در بحث
مفاس��د اقتصادی که منافع مردم در میان اس��ت و برخی با اقدامات خود
آس��یبهای جبران ناپذی��ری به مل��ت و جامعه وارد میس��ازند اعمال
مجازاتهای جایگزین محل��ی از اعراب ندارد و برخوردهای ش��دیدی
باید با مرتکبان این نوع جرایم صورت بگیرد؛ معتقدم که در س��ایر جرایم
نیازی نیس��ت که برای هر کس مجازات حبس در نظر گرفته ش��ود؛ در
بسیاری از جرایم به خصوص جرایمی که قابل گذشت هستند تالش در
ایجاد صلح و سازش نقش بسیار اثربخش��ی در اعاده نظم جامعه و ایجاد
صلح و آرامش دارد.
خداییان با بیان اینکه در عدالت ترمیم��ی که داوطلبانه بوده و اجباری بر
آن مترتب نیس��ت اعتقاد بر این است که رابطه مختل شده میان بزهکار
و بزه دی��ده باید بهبود پیدا کند و نظم به جامعه اعاده ش��ود ،گفت :بر این
اساس تالش بر این است آنچه که در جریان وقوع جرم با خسارت مواجه
و مختل شده اس��ت ترمیم ش��ود؛ که این امر موجب بازگشت آرامش به
جامعه میشود و از طرفی اگر فرد بزهکار مسئولیتپذیر باشد ،مسئولیت
عمل خود را بپذیرد و جبران خسارت وارد شده را نیز بر عهده گیرد ،موجب
اصالح وی نیز خواهد شد.
معاون حقوقی قوهقضاییه با اشاره به اینکه در شرع مقدس اسالم تاکید و
توصیه بسیاری بر صلح و سازش بین کسانی که با هم اختالف و نزاع دارند
شده است یادآورشد :اقدام کسانی که قدم پیش بگذارند و صلح و سازش
میان دیگران کنند در ش��رع مقدس اسالم ارزشی معادل امر به معروف و
نهی از منکر ،صدقه دادن و حفظ نیکی و تقوا دارد لذا همین امر ش��اهدی
بر قدمت صلح و سازش دراسالم نسبت به غرب و مکاتب متأخر است.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی که مقتبس
از شرع مقدس اسالم است از ظرفیتهای متعددی جهت اجرای عدالت
ترمیمی برخوردار اس��ت خاطرنشان کرد :طبق بند یک اصل  ۱۵۶قانون
اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه حل و فصل دعاوی و رفع خصومات،
یکی از طریق صدور حکم از طریق مراجع قضایی که خارج از بحث عدالت
ترمیمی اس��ت و دیگری از طریق صلح و سازش است؛ که شوراهای حل
اختالف بیشتر در راستای فصل خصومات از طریق میانجیگری و ایجاد
صلح و سازش تشکیل شده است.
این مقام قضایی با تأکید بر ل��زوم بهرهمندی از ظرفیت بند  ۵اصل ۱۵۶
قانون اساسی در خصوص اقدام مناس��ب برای پیشگیری از وقوع جرم و
اصالح مجرمان اظهارکرد :اصالح بزهکار از اهداف عدالت ترمیمی است
و از این ظرفیت نیز در این راستا میتوان استفاده کرد.
وی اف��زود :با توجه به اینکه اصل  ۱۶۷این قانون نیز مقرر داش��ته قاضی
موظف است کوشش کند حکم هر قضیه را در قانون بیابد و اگر نتوانست،
باید از فتاوی و منابع معتبر فقهی استفاده کند ،در اینجا نیز قاضی میتواند
از اذنی که قانونگذار به وی داده است و ظرفیتهای موجود در فقه ،نظیر
صلح و سازش ،عفو و توبه در جرایمی که حقالناسی دارند بهره ببرد.
خداییان به اصل  ۱۵۶قانون اساس��ی و لزوم توجه به تصریح آن بر ایجاد
تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسئولیتها و وظایف قوهقضاییه
اشاره کرد و گفت :دستگاه قضایی نظر به این اصل و تکالیف برشمرده شده
در آن میتواند تشکیالتی مانند ش��ورای حل اختالف یا سازمان داوری
جهت صلح و سازش ایجاد بکند.
وی با بیان اینکه بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات
محکومین در حدود موازین اس�لامی را پس از پیشنهاد قوهقضاییه مورد
تصریح قرار داده است ،افزود :یکی از رویکردهای عدالت ترمیمی نسبت
به بزهکاران حذف کیفر اس��ت که در این راستا معموال کسانی مورد عفو
قرار میگیرند که خسارت بزه دیده را جبران کرده باشند و بین آنها صلح
و سازش ایجاد شده باشد.
خداییان اضافه کرد :از ظرفیت موجود در اصل  ۱۷۱نیز میتوان در همین
راس��تا بهره برد؛ چراکه براساس آن مقرر شده اس��ت که اگر در اثر اشتباه
قاضی خسارتی به کسی وارد شود ،قاضی باید آن را جبران بکند؛ در غیر این
صورت دولت باید خسارت متضرر را جبران سازد و جبران خسارت بزه دیده
از جلوههای عدالت ترمیمی است .وی در خصوص موضوع تعویق صدور
حکم که در ماده  ۴۰قانون مجازات پیشبینی شده است ،خاطرنشانکرد:
براس��اس این ماده در جرایم تعزی��ری درجه  ۶ت��ا  ،۸دادگاه میتواند در
صورت احراز مجرمیت متهم ضمن مالحظه وضعیت خانوادگی ،فردی،
اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در
صورت وجود شرایطی که یکی از شرایط آن وجود جهات تخفیف از جمله
پیشبینی اصالح مرتکب ،جبران ضرر و زیان متضرر یا برقراری ترتیب
جبران ضرر و زیان است ،صدور حکم را به تعویق اندازد.

