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رییس قوهقضاییه در دیدار سه ساعته با  100نفر از نمایندگان مجلس:

ریی�س قوهقضایی�ه در دی�دار  3س�اعته ب�ا  100نف�ر از
نماین�دگان مجلس با تاکید بر برخورد دس�تگاه قضایی با
مفسدان ،از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصالح
ساختارهای فسادزا گامهای جدیتری بردارند.

به گزارش روابط عمومی قوهقضاییه ،آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی
در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای
اس�لامی ،برگزاری چنین نشس��تهایی را مفید و مغتنم دانست و
تصریح کرد :استانهایی که مدت زیادی از حضور رییس قوهقضاییه
در آنها میگذرد ،در اولویت سفرهای استانی ما قرار دارند و انشاءاهلل
در اسرع وقت به همه استانها سفر خواهیم کرد.
ریی��س قوهقضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت قانونی ،حقوقی،
قضایی ،مالی و تسهیالتی از کارآفرینان و سرمایهگذاران ،بر آمادگی
دس��تگاه قضایی برای حمایت قضایی از کارآفرین��ی و رونق تولید
تاکید ک��رد و گفت :بارها اعالم کردهایم که از همه مدیران ش��جاع
و جس��وری که در جهت دور زدن تحریمها ،رونق تولید و باز کردن
گرهها گام برمیدارند حمایت قاطع خواهیم کرد و هیچ مدیری نباید
ترس و واهمه از انجام کار را بهعنوان توجیه سستی خود مطرح کند.
آیت اهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تالش
دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای
تولیدی در سراسر کش��ور ،به موضوع قاچاق پرداخت و اظهار کرد:
مسأله ما قاچاق سازمانیافته کاالست و بحثی در خصوص کولبری
نداریم .در این زمینه ش��اهد آمارهای فراوانی هس��تیم اما آنچه در
داخل بازار مش��اهده میکنیم چندان با آماره��ا همخوانی ندارد؛ لذا
باید بازنگاهی در این عرصه داشته باش��یم .واقعیات نشان میدهد
که وضعیت قاچاق ،نگرانکننده است و رونق تولید با این امر سازگار
نیست .بر همین مبنا همه دستگاهها باید پایکار بیایند تا این قضیه
حل شود.
ریی��س قوهقضاییه در ادامه ب��ا تاکید بر برخورد دس��تگاه قضایی با
مفسدان در کنار برخورد با فس��اد ،از نمایندگان مجلس خواست که
در جهت اصالح ساختارهای فس��ادزا اقدام کنند و خاطرنشان کرد:
ما مبارزه با فس��اد را امری مقطعی نمیدانیم بلک��ه این یک فرایند
مستمر است .حاشیهس��ازیها و مالمت مالمتکنندگان نیز هرگز
ما را دلسرد نخواهد کرد .البته در این مسیر همکاری همه دستگاهها
را مؤثر میدانیم.
آیت اهلل رئیس��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود ب��ر ضرورت
اطالعرسانی در خصوص میزان اموال برگشت دادهشده به بیتالمال
تاکید کرد و با اشاره به اطالعرسانیهای سخنگوی دستگاه قضایی
در این زمینه گفت :بنای ما این اس��ت که عالوه بر برخورد با فاسد،
میزان مالی که به بیتالمال اس��ترداد میشود حتم ًا به اطالع مردم
برسد.

ساختارهای فسادزا را اصالح کنید

رییس قوهقضاییه در خص��وص تالشهای مجلس درزمینه تقلیل
مج��ازات حبس ،خاطرنش��ان کرد :انش��اءاهلل نظ��ر نمایندگان با
اصالحاتی که قوهقضایی��ه در الیحه آیین دادرس��ی کیفری دارد،
تأمین خواهد شد .معتقدیم تقلیل مجازاتهای حبس نباید خدشهای
به قوانین قبلی خود مجلس وارد کند .البت��ه ما از ابتدا نیز بر کاهش
جمعیت کیفری و اعمال مجازات جایگزین حبس تاکید داش��تهایم
و قضات ما تا آنجا که امکان قانونی وجود داش��ته باشد در این زمینه
عمل میکنند.
آیت اهلل رئیس��ی با قدردانی از رهبر معظم انقالب اسالمی به دلیل
موافقت با پیشنهاد عفو اخیر در خصوص برخی محکومان ،تصریح
کرد :مجرمان باید بدانند که هزینه جرم زیاد است اما نباید روزبهروز
شاهد افزایش جمعیت زندانها باش��یم .در همین راستا ،ما از بازدید
نمایندگان از زندانها اس��تقبال میکنیم تا با مش��اهده مشکالت،
در جه��ت کاهش مجازاته��ای حبس و تأمی��ن بودجههای الزم
اقدام کنند.
رییس قوهقضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت :ما معتقدیم
«حیف» بیتالمال همانند «میل» بیتالمال باید مورد رسیدگی قرار
گیرد زیرا خس��ارت برخی حیفها و ت��رک فعلها از برخی میلها و
فعلها بیشتر است .گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام خسارت میزند.
آیت اهلل رئیسی در خصوص انتقال محکومان حبس به زندان محل
زندگی خانواده نیز اظهار کرد :اگر مانعی در حکم صادره وجود نداشته
باشد ،سیاست ما نیز انتقال محکوم به محل زندگی خود یا جایی است
که امکان مالقات با خانواده راحتتر باشد.

رییس قوهقضاییه درباره روند مبارزه با فس��اد نیز بابیان اینکه برخی
اقدامات داش��ت به اعتماد مردم ضربه میزد ،این موضوع را دغدغه
جدی خود از زمان تصدی ریاس��ت قوهقضاییه عنوان کرد و افزود:
متأس��فانه اجماع مرکبی ایجادش��ده بود مبنی بر اینکه مسئوالن یا
دس��تکم اغلب آنان فسادهایی دارند .بر همین مبنا اقدام قاطعانه و
عبرتآموز را در دستور کار قراردادیم تا او ًال نسبت به پروندههایی که
دغدغه مردم بود ،اقدام ش��ود و ثانی ًا نتایج این رسیدگیها به اطالع
مردم برسد .موضوع فساد برای ما امری فراجناحی و فراقوهای است.
اراده محکم نظام نیز بر برخورد با فس��اد اس��ت و برخورد حرفهای،
حقوقی ،مستمر و مس��تدام خواهیم داشت .برایمان فساد کوچک و
بزرگ فرقی ندارد زیرا باید نظام اداری ما سالم و کارآمد باشد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه ،تصویب و اجرای آییننامه قانون رسیدگی
به داراییهای مسئوالن را در جهت صیانت از آبروی مدیران کشور
دانس��ت و درباره دس��تورالعمل «کرامت» نیز گفت :برای پیگیری
اجرای این دستورالعمل مصمم هستیم و بیتردید آثار آن برای مردم
و اربابرجوع کام ً
ال ظاهر خواهد ش��د .رییس قوهقضاییه همچنین
با اش��اره به بهرهگیری از قضات اهل سنت در مناطق سنی نشین در
خصوص پروندههای مربوط به احوالشخصیه ،نظر خود را راجع به
قانون مربوط به ربح مرکب ،همسو با نمایندگان دانست و اظهار کرد:
من در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رأی دارم و آن هم همان
نظر نمایندگان اس��ت تا راه برای سرمایهگذاری ،تولید و تسهیالت
باز شود .اصل دغدغه ،درست اس��ت و باید دنبال شود .فکر میکنم
با فضای حاکم بر مجمع نیز در این زمینه به نتیجه روشنی برسیم.

چهارشنبه

آی��ت اهلل رئیس��ی از حل مش��کل بیش از ه��زار نف��ر از نیروهای
ش��رکتکننده در آزمون قوهقضاییه در سال  96و جذب همه 6000
نیرو تا پایان امس��ال نیز خبر داد .رییس قوهقضاییه با تاکید بر لزوم
حل مشکل پزشکی قانونی در شهرستانها ،به موضوع جوانگرایی
در کنار بهرهمندی از قضات باتجربه در دس��تگاه قضایی پرداخت و
یادآور ش��د :حفظ قضات مجرب در گرو ایجاد جاذبههای الزم است
که ازاینجهت مجلس باید در خصوص اعتبارات ،همکاری الزم را
داشته باشد.
آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضایی ،تصریح
کرد :یکی از مناس��بات جدی ما مناسبات قضایی و حقوقی است که
آن را در کنار س��ایر عرصههای دیپلماسی الزم میدانیم و روی آن
حساب بازکردهایم .در خصوص وضعیت گزارشهای حقوق بشری
نیز خوش��بختانه امس��ال در مجمع عمومی موضع تهاجمی برخی
کشورها تعدیلشده بود .البته ما مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در
جایگاه متهم قرار دارد .لذا استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد
و نیروهای آماده بهویژه در مجلس میتواند فضای خوبی را به لحاظ
تبیینی در عرصه حقوق بشر در اختیار جمهوری اسالمی قرار دهد.
رییس قوهقضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود درباره مبارزه با
فساد گفت :ما همه پروندهها را بهدقت دنبال میکنیم و بحث جناح،
فرد و  ...برایمان مطرح نیس��ت .یک کار حرفهای ،شرعی ،قانونی،
منصفانه و همراه بااطالعرسانی را در دستور کار داریم .در خصوص
علنی بودن دادگاهها نیز قانون اساس��ی و قوانین موضوعه تکلیف را
مشخص کرده اس��ت و در خصوص پروندههای اقتصادی که حکم
آنها قطعی شده است ،الزام به اطالعرسانی داریم.
آیت اهلل رئیسی درباره پروندههای تحقیق و تفحص نیز از نمایندگان
خواس��ت گزارشهای متقن تهیه کنند و درباره خصوصیسازی نیز
اظهار کرد :متأسفانه مشکالت خصوصیسازی نهتنها به رونق تولید
کمک نکرده بلکه در برخی موارد به کاه��ش یا توقف تولید ،از بین
رفتن ابزار تولید و بیکاری کارگران منجر ش��ده است .الحمدهلل فضا
در این زمینه برگشته و ما اشکاالت ساختاری را نیز در پروندهها دنبال
میکنیم .امیدواریم دولت نیز موضوعات را بهصورت جدی دنبال کند
تا انشاءاهلل مشکالت خصوصیسازی حل شود.
رییس قوهقضاییه در پایان بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی ،کوتاه
ش��دن فرایند رس��یدگیها و همچنین اصالح قانون شوراهای حل
اختالف تاکید کرد و از ارس��ال الیحه مربوط به اصالح این قانون تا
 10روز آینده به مجلس ش��ورای اس�لامی خبر داد .آیت اهلل رئیسی
همچنین توضیحاتی را در خصوص تصویب طرح مدیریت مصرف
سوخت و شیوه اجرای آن توسط دولت ارائه کرد.
بر اس��اس این گزارش ،بیش از  40تن از نماین��دگان حاضر در این
نشست به مدت حدود دو ساعت به بیان دیدگاهها ،مشکالت و نقطه
نظرات خود پرداختند.

اسماعیلی در جمع اصحاب رسانه:

شناسایی و بازداشت عناصر وابسته به نفاق و سلطنت طلبان در حوادث اخیر
س�خنگوی قوهقضاییه در چهاردهمین نشس�ت خبری خود،
گروه
گف�ت :قوهقضاییه در دور جدید این رویک�رد را ارائه داد که به
قضایی
محکوم�ان امنیتی نیز ن�گاه جدی�دی دارد و محکومان امنیتی
درصورتیکه روند اصالح و بازگش�ت به جامعه ،فراروی آنها
باشد موردعنایت قوهقضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند.
غالمحسین اسماعیلی ،در این نشست با اشاره عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان در ایام
هفته وحدت ،گفت :در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته و مناسبتهای دیگری
که درخواست عفو از مقام معظم رهبری میش��د ،تفاوتهایی را شاهد بودیم .ازجمله اینکه عدد
محکومانی که مورد عفو قرار گرفتند ،رش��د فزایندهای داشت و در این مرحله  3هزار و  552نفر از
محکومان مشمول عفو قرار گرفتند.
س��خنگوی قوهقضاییه تصریح کرد :در جهت کیفیت نیز ش��اهد بودیم که در این مرحله ریاست
قوهقضاییه برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی ،اصحاب فرهنگ و رسانه و برخی
از محکوم��ان امنیتی دیگر ،تقاضای عفو کرد که مورد موافقت مق��ام معظم رهبری قرار گرفت.
اس��ماعیلی ادامه داد :تفاوت دیگری را ما در این مرحله در جهت فرآیند درخواست عفو داشتیم به
طوری که در عفو  ۱۷ربیعاالول امسال متقاضی عفو برای این دسته از محکومان بهجای زندانی
و خانواده زندانی ،دادستانهای مجری حکم و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی بودند.
قرار هم بر این است که این رویه هم در ارتباط با افزایش کمی تقاضای عفو و هم در ارتباط با دایره
شمول به گروههای مختلف محکومان و هم اینکه بهجای اینکه زندانی متقاضی عفو باشد با بررسی
عملکرد زندانی در دوران تحمل کیفر ،دادستان و رییس زندان ،زندانیان واجدالشرایط را احصا کند
و برای آنان درخواس��ت عفو داشته باشد ،استمرار یابد .اسماعیلی بابیان اینکه رویکرد قوهقضاییه
در دوره جدید ،تمایز و مرزبندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است ،گفت :اگر عمل انتسابی
مشمول جرم سیاسی باشد برابر قواعد جرم سیاس��ی و با حضور هیأتمنصفه و اگر مشمول جرم
امنیتی بود ،برابر ضوابط و مقررات جرائم امنیتی ،مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی بیان کرد :اتفاق دیگر ،تالشی بود که قوهقضاییه در جهت صلح و سازش انجام داد .خوشبختانه
در سال جاری از  98/1/1تا امروز ،در مورد  ۳۴۶فقره از پروندههای قتل عمد و قصاص به گذشت
اولیای دم منتهی و موضوع قصاص آنها منتفی شد .همچنین در شش ماه اول امسال با گذشت
صاحبان حق ۳ ،هزار و  ۳۱۸نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانها آزاد شدند.
در ارتباط با حوادث اخیر برخوردهای قاطع و بازدارنده خواهیم داشت
وی درباره حوادث اخیر ،گفت :سیاس��ت و رویکرد قوهقضاییه در حوادث اخیر ،تالش در جهاتی از
تأمین امنیت عمومی مردم ،حفظ منافع شهروندان عزیز ،مقابله با خشونت ،تخریب اموال عمومی
و اموال مردم ،غارت بیتالمال و غارت اموال مردم اس��ت و در مس��یر احقاق حق و اجرای عدالت
تالش میکنیم که دس��تگاه قضا نماد واقعی «اش��دا علی الکفار رحما بینهم» باش��د .سخنگوی
قوهقضاییه ادامه داد :در برابر کسانی که امنیت شهروندان ما را به مخاطره میاندازند و سرمایههای
عمومی را تخریب ،غارت و به آتش میکش��ند ،برخوردهای قاطع و بازدارنده خواهیم داشت و در
برابر خشونت ،اعمال قانون صورت میگیرد که هر فرد متناسب با اموال و رفتار خودش به سزای
اعمال غیرقانونی خود برس��د و در ارتباط با مردم ،شهروندان و حتی کسانی که از روی ناآگاهی و
تحت تأثیر هیجانات اقداماتی را انجام دادهاند ،رحما بینهم باشیم .اسماعیلی گفت :تاکید میکنیم
که مردم باید صف خودش��ان را همانگونه که در روزهای اخیر از صف افرادی که اهل خش��ونت
هستند جدا کردند ،جدا نگهدارند.
فتنه گران و خشونتطلبان را معرفی کنید
وی ادامه داد :امروز میخواهم یک درخواس��ت بیشتری از این مردم فهیم و انقالبی داشته باشم و
اینکه مردم ،فتنه گران ،خشونتطلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند و خرابکاران را به
نهادهای امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند .سخنگوی قوهقضاییه گفت :اطالعات
مردمی بهترین اطالعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصتطلب است و خشونتطلبان بدانند
که با هوشیاری مردم و عوامل انتظامی و امنیتی و بنا به گزارش مراجع امنیتی تعدادی از افرادی که

مبادرت به آتش زدن مساجد ،بانکها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی از افرادی
که در تخریبها دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی یادآور شد :تعدادی از افرادی که برای شبکههای بیگانه و برای دشمنان مبادرت به تهیه
فیلم و اخبار و اطالعات میکردند شناس��ایی و دستگیر شدند .در ادامه اقدامات نهادهای امنیتی و
انتظامی ،با کمک مردم و با معرفی عناصر آشوبطلب از ناحیه مردم مطمئن باشند که تمامی این
افراد شناسایی و به سزای اعمال خودشان خواهند رسید.
وی درباره بازگشت دانیال زاده به کشور و بازداش��ت وی ،گفت :ما همزمان با این موضوع اعالم
کردیم که کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی اعتماد کنند و کسانی که در فرآیند
تحقیقات و بازگشت اموال به بیتالمال کمک کنند ،حتم ًا از ارفاقات قانونی برخوردار میشوند.
سخنگوی قوهقضاییه گفت :تا امروز ،هم در فرآیند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات ،با آقای دانیال
زاده قطع ًا بر این محور اعتماد رفتار میکنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده و اقداماتی که دارد انجام
میدهد از ارفاقات قانونی برخوردار میش��ود .برخی از این الطافات قانونی مث ً
ال مرخصی است به
زندان��ی میتوان مرخصی داد و بیرون آید و یک ع��دهای هم در بیرون زندانی در حال مرخصی را
میبینند .اسماعیلی درباره شایعه فرار اسفندیار رحیم مشایی از کشور ،گفت :بر اساس اطالعی که
ما داریم او در داخل کشور است و این شایعه صحت ندارد.
عفو و رأفتی که انجام میشود توأم با منت نیست
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص اعالم اسامی  ۳۲محکوم امنیتی عفو شده و حکم شبنم نعمت
زاده ،اظهار کرد :بنا نداریم که لیست این افراد را اعالم کنیم،سیاست قوهقضاییه بر این نیست که
آنجایی که عفو و رأفتی انجام میش��ود آن را توأم با منت کند .ما هیچ منتی نسبت به عفوشدگان
نداریم اینیک رأفت بیمنت است .وی در مورد پرونده شبنم نعمت زاده گفت :محاکمه تمامشده
و آخرین دفاع اخذشده است ،وکال فرصتی برای تنظیم الیحه مشتمل بر آخرین دفاع خواستهاند
و دادگاه طی روزهای آتی در این پرونده رأی خود را صادر خواهد کرد.
قطعی اینترنت تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود
اسماعیلی در خصوص قطعی اینترنت و اقدامات قوهقضاییه برای حل این موضوع ،گفت :تصمیمی
که در این مقطع گرفته شد تصمیم قوهقضاییه نبود ،تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود و اقتضا
این بود که ما اجازه ندهیم دش��من از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به
مردم و سرمایههای ملی کشورمان استفاده کند.
سخنگوی قوهقضاییه تصریح کرد :به لحاظ اینکه تصمیم ،تصمیم مرجع غیر قضایی بوده تدابیر
بعد هم با همان مرجع خواهد بود ،گرچه ما بهنوعی مدعی هس��تیم که این تصمیم دیرهنگام اجرا
ش��د ،اگر قدری زودتر اجرا میشد آسیبهای ناشی از حوادث اخیر کمتر میشد و ما آنقدر از این
مجرا آس��یب نمیدیدیم؛ اما نسبت به برخی از مراکز مطلع هستم که تدابیر برای بهرهمندی آنان
از اینترنت چه در حوزه رس��انه و چه در برخی از بخشهایی که نیاز دارند ،اتخاذش��ده و نهادهای
ذیربط بایس��تی دراینارتباط تدابیر الزم را داشته باشند .سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به تعداد
قربانیان حوادث اخیر و آسیبدیدگانی که اعالم شکایت کردهاند ،گفت :در ارتباط با اعالم شکایت،
اعالمشده است که کسانی که خسارتدیدهاند چه باید کنند .بهعنوان مرجع قضایی تا این ساعت
از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان ،جمعبندی نداریم .وی ادامه داد :هنوز برای جمعبندی
در هریک از حوزههای مختلف مربوط به این حوادث به نظر میرسد زمان ،زمان کمی است ،باید
اجازه داد تا بخشهای ذیربط با جمعآوری اخبار و اطالعات در همه روزها به آمار و ارقام متناسب
و قابلاتکا برس��ند تا اگر کسی مانند حقیر از جایگاه رسمی خواست آماری اعالم کند دقیق باشد و
شأن این جلسه در این جایگاه نیست که بر اساس احتماالت و بدون جمعبندی آمار را ارائه دهیم.
طرح مدیریت مصرف سوخت نیازمند تمهید مقدماتی بود
اسماعیلی در خصوص ورود قوهقضاییه برای رفع نگرانی مردم در افزایش قیمت بنزین  ،بیان کرد:
آنچه در برخی از رس��انهها به رییس قوهقضاییه نسبت داده شد نسبت صحیحی نبود .سخنگوی
قوهقضاییه ادامه داد :نظر رییس قوهقضاییه همان اس��ت که در بیانیه پنج بندی اعالمشده است،
اصل طرح ضمن اینکه ش��اید ضرورتی هم برای طرح آن در جلسه سران سه قوه نبود و از تکالیف

پیشبینیشده در قانون برنامه بود؛ اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد .وی افزود :اصل موضوع
بعد از الگوهای مختلف که برای س��همیهبندی و افزایش نرخ بنزین مطرحش��ده بود به تصویب
سران سه قوه میرسد ،منتهی رییس قوهقضاییه با تأیید اصل درخواست و طرح دولت ،معتقد بود
که فرآیند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی بوده و در بیانیه رییس قوهقضاییه نیز اشارهش��ده است که
اگر قرار بر اجرای این طرح باشد مقدمات زیادی نیاز دارد .اسماعیلی ادامه داد :اگر تمهید مقدمات
انجام میش��د ما ش��اهد حوادث اخیر نبودیم ،افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانهها در ادوار
مختلف انجامشده و با این تنشها هم همراه نبوده است .اصل موضوع موردتوافق سران سه قوه بود.
جلوگیری از افزایش قیمتها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت است
اس��ماعیلی بیان کرد :بحث جلوگیری از افزایش قیمتها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت،
وزارت صمت ،س��ازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد
تنظیم بازار است .وی افزود :اعالم میکنیم کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود
کوتاهی کردند به سراغ آنها خواهیم رفت و آنها را تحت تعقیب قرار میدهیم که چرا به وظیفه
خود در کنترل بازار اقدام نکردید .تنظیم قیمت و جلوگیری از افزایش آن دولت وظیفه دولت است.
وی درباره مبارزه با فس��اد و تعام��ل بین قوا و حاکمیت ،عنوان کرد :برای مبارزه با فس��اد نیازمند
همکاری همه بخشها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد و هم با فساد برخورد کنیم .سخنگوی
قوهقضاییه افزود :برخورد با مفسدین وظیفه ما است و هرکجا هرکس ،اعمال مجرمانهای در حوزه
فساد انجام داد وظیفه دستگاه قضایی است که با او برخورد کند و برخورد با مفسدین را با حساسیت
آغاز کردهایم ،این مسیر را باقوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد ،دچار حاشیهها و فضاسازیها نخواهیم
شد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
وی گفت :اما بخش عمده تکلیف در مبارزه با فس��اد بر عهده دولت و مجلس است و ساختارهای
فس��ادزا باید اصالح شود ،گلوگاههایی که در آنجا فس��اد رخ میدهد باید اصالح شود .اسماعیلی
تاکید کرد :این اصالح بخش��ی توسط مجلس با قانون باید انجام ش��ود و بخشی توسط دستگاه
اجرایی با اقدامات اجرایی ،ما هم در این حوزه نس��بت به داخل دس��تگاه خودمان و هم نسبت به
بخشهای دیگر سهیم هستیم.
وی درباره افراد بازداشتش��ده در حوادث اخیر و اینکه چه راهی وجود دارد تا خانوادههای آنها از
بازداشتشان مطلع شوند ،گفت :او ًال ما متعاقب دستور رییس قوهقضاییه در بند  ۵بیانیه وی ،هیأتی
به ریاست معاون اول قوهقضاییه و حضور دادستان کل کشور و بنده بهعنوان رییس حوزه ریاست
قوهقضاییه ،حس��ب مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای دیگر ،جلساتی را بالفاصله
تشکیل دادیم که هر روز این جلسات تشکیل میشود.
سخنگوی قوهقضاییه افزود :در این جلسات به واحدهای قضایی و امنیتی و انتظامی تاکید شده که
در ارتباط با بازداشتش��دگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین افراد بازداشتشده
کس��انی هستند که احیان ًا بیتقصیرند یا حتی اضافه کردیم با تعبیر مسامحهای کم تقصیر هستند
و جزء کسانی هستند که در آتش زدن مساجد و تخریبها نقشی نداشتند با این غربالگری اسباب
و زمینه آزادی آنها فراهم ش��ود و این کار از روز دوشنبه در دستور کار قرارگرفته است .وی افزود:
با این اقدام نگرانی برخی از خانوادهها برطرف میش��ود ،اما در هر ح��وزهای اگر اطالعی از افراد
خواس��تند میتوانند از طریق مراجع انتظامی و مراجع قضایی همان ح��وزه ،اطالعات الزم را در
ارتباط با همان افراد کسب کنند.
در بین بازداشتشدگان عناصر وابسته به معاندین وجود دارند
اسماعیلی درباره وجود گروههای سازمانیافته و مس��لح وابسته به سرویسهای خارجی در بین
دستگیرشدگان اغتشاش��ات اخیر ،گفت :در بین بازداشتشدگان عناصر وابسته به معاندین ،هم
از جریان نفاق و هم از س��لطنتطلبان و هم از گروههای دیگری که وابس��تگی آنها به خارج از
کش��ور محرز است وجود دارد .طیفهایی از اش��رار و اراذل که یک انسجامهای داخلی دارند هم
مورد شناسایی قرار گرفتند .هم در بین بازداشتشدگان کف خیابان و هم در بین بازداشتشدگانی
که اصطالح ًا ما از آن به بازداشتش��دگان هوشمند تعبیر میکنیم ،بر مبنای رصدهای اطالعاتی
که مراجع اطالعاتی انجام میدهند ،تعدادی از عناصر وابس��ته شناس��ایی شدند و در حال حاضر
در بازداشت هستند.

رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد:

برخورد قاطع با اخاللگران در امنیت عمومی
رییس کل دادگس�تری اس�تان تهران ،گفت :با اتخاذ تدابیر الزم قضایی س�عی
ش�ود تا سوءاس�تفادهگران از اعتراضات مردم و تخریبکنندگان اموال عمومی
و همچنین معترضین به امنیت اجتماعی س�ریعاً برابر قانون و با قاطعیت تمام به
سزای عمل خود برسند.

محمدجواد حشمتی  ،در چهارمین جلسه شورای قضایی استان تهران ،اظهار کرد :البته مشابه

این حوادث در س��ایر نقاط جهان نیز هرازگاهی مشاهده میش��ود ،لکن بایستی با اتخاذ تدابیر
الزم قضایی سعی شود تا سوءاستفادهگران از اعتراضات مردم و تخریبکنندگان اموال عمومی
و همچنین معترضین به امنیت اجتماعی ،س��ریع ًا برابر قانون و با قاطعیت تمام به سزای عمل
خود برسند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران در ادامه تاکید کرد :ضروری است این حوادث از طریق
معاونت نظارت و بازرسی بهدقت مورد آسیبشناسی قرار گیرد و همانطور که رهبر معظم انقالب

فرمودند ،کلیه نهادهای قانونی ذیربط مراقبت نمایند تا افزایش قیمت بنزین منجر به گرانی
بیمورد کاالهای اساسی و موردنیاز مردم نشود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری اس��تان تهران ،همچنین حشمتی به افتتاح مجتمع ویژه
قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود :با توجه به اقدامات صورت
گرفته الزم اس��ت بخشهای مختلف این مجموعه قضایی مهم سریع ًا تکمیلشده و نقایص
آن برطرف شود تا انشاءاهلل در آیندهای نهچندان دور شاهد و ناظر افتتاح این مجتمع باشیم.
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قضـایی
روی خط خبر
نماینده دادستان در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات
علی دیواندری ودیگر متهمان:

چرا برای پولهایی که تسهیالت دادید
مصوبه نگرفتید؟

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه
اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقالب اسالمی تهران
و به ریاست حجتاالسالموالمسلمین قاضی موحد برگزار شد .به گزارش
میزان ،قهرمانی نماینده دادس��تان به اذن قاضی در این جلسه دادگاه ،بیان
کرد :ش��رکت داریس خصوصی بوده و با بانک ملت قراردادی میبندد که
در جهت منافع بانک اقداماتی انجام دهد و  ۳۰شرکت زیرمجموعه داریس
میشود لکن یکی از شرکتها به نام مینیون اقداماتی خارج از فعالیتهای
تراس��تی انجام میده��د .وی اف��زود :در تاری��خ  92/5/5دیواندری عضو
هیأتمدیره شرکت مینیون میشود و این اتفاق در حالی است که از دیماه
سال گذش��ته آن ،پولهایی بهحساب فالحتیان واریزشده بود و در مینیون
 ۱۵۰میلیون درهم به فالحتیان میدهد .برای من جای سؤال است که چرا
مدیرعامل بانک ملت عضو یک ش��رکت زیرمجموعه میشود؟ پسازآن
مسئله بانک پارسیان مطرح میشود پس از تیرماه  ۹۳شورای عالی امنیت
ملیدرمصوبهایاظهارمیکندکهفعالیتهایتراستیمجازاست،امادراین
مصوبهسخنیازاعطایتسهیالتنیامدهاستچرادرشرکتپارسیسکیش
به فالحتیان تس��هیالت دادید؟ چه وثایقی اخذشده است؟ از کجا استعالم
گرفتهاید که آقای سعادتی تأییدش��ده است؟ قهرمانی تصریح کرد :متهم
دیواندری در بانک پارسیان عضو شرکتهای زیرمجموعه یعنی پارسیس و
امرالد نمیشود و در پشتصحنه قرار دارد.
استفاده بدون نظارت دیواندری از پولها
نماینده دادستان ادامه داد :حراس��ت بانک ملت گزارشی داده که فاجعهبار
اس��ت و آن را قرائت نمیکنم ،اما جالب است که سعادتی تعهد هم ندارد بر
چه اس��اس سعادتی را به بانک ملت راه دادید؟ سعادتی اص ً
ال خانواده شهید
نبوده اس��ت دیواندری گفته که بر اساس شرایط کشور مجبور بودیم که یا
ریسک کنیم یا به عافیتطلبی بپردازیم آیا اقدامات شما ریسک بوده است؟
کاش عافیتطلبی میکردید .نماینده دادستان از متهم ابوالحسنی پرسید:
شما تالش میکنید که نقش س��عادتی در بانک پارسیان را کمرنگ کنید
این در حالی اس��ت که نقش وی کام ً
ال واضح و روش��ن اس��ت .وی افزود:
آقای دیواندری اعالم کردید که ش��ورای امنیت از شما تشکر کرده است،
اما ش��ما به دلیل اتهامات��ی در اینجا حضور دارید تش��کر به معنای صحت
عملکرد نیست ،نامههایی در شورای امنیت وجود دارد که علیه شما مطالبی
را گفتهاند و در نامه مورخ  93/12/13عنوانشده که شما بدون رعایت مفاد
و قوانین اقدام بهجابهجایی مبلغ  ۷۵۰میلیون دالر کردهاید .قهرمانی ادامه
داد :ش��ما بیان کردید که وظیفه بانک است که تسهیالت دهد ،اما در حال
حاضر موضوع بحث ما این نیست چراکه پولهایی که شما تسهیالت دادید
برای س��پردهگذاران نبوده اس��ت این پولها طبق مصوبه شورا باید مبادله
میشده است بر اساس کدامین مجوز و وثیقه تسهیالت دادید؟ شما برای
خودرو و خرید ساختمان مصوبه هیأتمدیره میگرفتید چرا برای پولهایی
که تس��هیالت دادید مصوبه نگرفتید؟ وی گفت :آقای دیواندری پولی که
شما به آقای فالحتیان دادید برنگشته است خورده شده است ۱۱ ،آبان ماه
آقای فالحتیان درخواست میدهد و  ۲۱آبان تسهیالت را دریافت میکند
سؤال اینجاست که چگونه این پول ارزی  ۱۰روز بعد در بانک پارسیان بدون
وثیقه داده میشود ،خروج پول با دستور چه کسی بوده است؟ سپس قاضی
موحد خطاب به متهم دیواندری از وی خواست برای بیان دفاعیات در جایگاه
حاضر شود .وی خطاب به متهم دیواندری گفت :نظامنامه وجود داشته است
و بانکها خودبهخود این رویه را دارند که حتی در مورد وام ازدواج بهش��دت
سختگیری میکنند این در حالی است طبق اعالم دادسرا مقررات در بانک
ملت رعایت نشده و اعتبار سنجی صورت نگرفته است در بانک پارسیان نیز
در زمان ش��ما ابالغیه وجود داشته و مکلف بودید آن را رعایت کنید .قاضی
موحد ادامه داد :یکی از تکالیف عمده مصوبه شورای هماهنگی و همکاری و
استفاده از وزارت اطالعات در اعتبارسنجی و استعالمات است بفرمایید چه
هماهنگیهایی با وزارت اطالعات داشتید؟ متهم دیواندری پاسخ داد :بانک
پارس��یان خصوصی و متفاوت با بانک ملت بود ،در بانک پارسیان حراست
نداشتیم ،اما شفاهی به آقای ابوالحسنی گفتم که هماهنگی با وزارت انجام
شود ،اگر استعالمی میخواست انجام شود کانالها وجود داشت و حراست
بانک همکاری داش��ت .قاضی موحد خطاب به متهم گفت :تکلیفی را که
مستقیم ًا متوجه شماست به حراست واگذار کردید؟ متهم پاسخ داد :ارتباط
ما با وزارت اطالعات صرف ًا از طریق حراس��ت بود ،آقای ابوالحسنی جلسه
گذاشتند و اسامی را دادند ،اما آنها پاسخی را ندادند و در اینگونه موارد پاسخ
ندادن به این معنی است که آنها قبول دارند .قاضی موحد گفت :خیر .اص ً
ال
چنین چیزی نیست پاسخ ندادن به معنای تأیید کردن نیست ،بنده بیش از
 ۳۰س��ال قضاوت میکنم چنین چیزی را ندی��دم .مدیرعامل باید بر تمام
زیرمجموعه نظارت داشته باشد و این نظارت به معنای تماشا کردن نیست.
متهم دیواندری در خصوص نحوه خروج از لیست تحریمهای آمریکا گفت:
نحوه خروجم از لیست تحریمهای آمریکا به دلیل اثرگذاری بانک ملت بوده
است .من با برجام از تحریم خارج شدم و افتخارم این است که در صف اول
شکستن تحریمها بودم و در عمل درسم را پس دادم و آمریکا دلخوشی از
امثال ما ندارد .وی افزود :من در پرونده مؤمنی هرندی هیچ دخالتی نداشتهام
و اس��م من در این پرونده نیست .نماینده دادستان در پاسخ به ادعای متهم
گفت :اسم ش��ما در این پرونده بهوفور مش��اهده میشود .متهم دیواندری
گفت :در خصوص پولهایی که بابک زنجانی از بانک ملت گرفته است فقط
در این حد اطالع دارم که زنجانی از بانک ملت پول گرفته است و جزییاتی
نمیدانم .قاضی موحد بیان کرد :نامهای از شورای عالی امنیت ملی در مورخ
 97/9/20در خصوص اقدامات ش��ما در بانک ملت و بانک پارسیان وجود
دارد که اظهار میدارد الزم بوده تا سقف مالی در فعالیتهای پوششی رعایت
شود صالحیت اشخاص اعالم شود ،ساختار مشخصی ایجاد شود و وثایق
الزم اخذ شود .متهم دیواندری مدعی شد :وجوهی که در اختیار فالحتیان
قرارگرفته به دس��تور آقای آرام بوده اس��ت بنابراین این وجوه با هماهنگی
شرکت داریس بهحساب امانی فالحتیان رفته است آقای آرام مطلع بوده و
باید از ایشان نیز تحقیق صورت میگرفته است .وی در ارتباط با تسهیالت
اعطایی به آقای فالحتیان گفت :پولهایی از سال  ،۹۱بهحساب فالحتیان
رفته است و بنده مطلع نبودم .در جلسهای که بین بنده و آقای آرام و سعادتی
برگزارشدگفتهشدکه ۴۰۰میلیوندرهمبهفالحتیاندادهشودبندهمخالفت
کردم و گفتم  ۱۵۰میلیون درهم بیشتر ندهیم.
سپس نماینده دادس��تان در جایگاه حاضر ش��د و گفت :آقایان  ۱۵۰درهم
تصویب میکنند ،اما س��ؤال اینجاس��ت که چرا مصوبه دالیس را نگرفتند،
مصوب میکنند و بدون تاریخ تسهیالت میدهند .متهم دیواندری گفت:
تاریخ پاکشده است و الک گرفتهشده است .نماینده دادستان گفت :نشان
دهید که تاریخ آن کجاس��ت حتم ًا جلس��ه بعدی آن را ارائه دهید .نماینده
دادس��تان ادامه داد ۳۸۸ :میلیون درهم به فالحتیان دادهاید و وثیقهای که
گرفتهاید جای س��ؤال دارد صندوق قرضالحس��نه مسجد اینگونه وثیقه
نمیگیرد و این کار فاجعهبار است .متهم دیواندری در واکنش به اظهارات
نماینده دادستان مدعی شد :این مطالب دروغ است .قاضی موحد ختم جلسه
را اع�لام کرد و گفت :ادامه دفاعیات متهم دیواندری در جلس��ه بعدی روز
یکشنبه استماع میشود.

