3

رییس قوهقضاییه در گردهمایی سراسری خیزش هستههای مسأله محور جوانان تاکید کرد

مجازات سخت در انتظار اغتشاشگران و اربابان آنها

رییس قوهقضاییه با تاکید بر برخورد دس�تگاه قضایی با
ترکفعلهاواقداماتخسارتباردرکنارفعلهاوتخلفات،
مردم را در صورت تبیین موضوعات و اقناع ،بزرگترین
حامی تصمیمات در کشور دانست.

به گزارش روابط عمومی قوهقضاییه ،آیتاهلل س��یدابراهیم رئیس��ی
در گردهمایی سراسری خیزش هس��تههای مسأله محور جوانان که
صبح جمعه به همت س��ازمان بسیج دانش��جویی با حضور  4500نفر
از دانشجویان بسیجی در تهران برگزار شد ،با تبریک سالروز تشکیل
بسیج دانشجویی تصریح کرد :بسیج ،مجموعهای مؤمن ،دلداده به خدا،
برخوردارازروحیهجهادی،تالشگربرایپیشرفتمادیومعنویجامعه،
دغدغهمند نسبت به مردم و مشکالت مردم ،دارای آمادگی برای هزینه
کردن از خود و آنچه در اختیار دارد در جهت ارتقای جامعه ،رفع مشکالت
و گشودن گرهها از زندگی مردم ،دارای روحیه ابتکار ،خالقیت و نوآوری
و برخوردار از روحیه «ما میتوانیم» برای پیشرفت امور جامعه است.
رییسقوهقضاییهادامهداد:دانشجونیزچهرهایدوستداروطالبدانش،
دارای روحیه دانشافزایی و معرف��ت افزایی برای خود و جامعه ،دارای
روحیه حقیقتیاب و اهل تحقیق و پژوهش برای ارتقای جامعه است و
زمانی که این دو عنصر با یکدیگر عجین میشوند و دانشجوی بسیجی
راتشکیلمیدهند،شخصیتیدارایجایگاهیواالخلقمیشودکهاین
جایگاه ایجاب میکند جامعه و نیاز آن را خوب بشناسد و خود را آماده رفع
این نیازها کند .سیاسی بودن برای دانشجو نیز دقیق ًا همین معنا را دارد.
آیتاهلل رئیسی افزود :سیاسیترین عناصر زمانه ما با این تعبیر ،شهدا
هستند؛الگوهاییکهدرعرصههایمختلف،جامعهراخوبشناختند،نیاز
جامعه را خوب دانستند و خود را برای رفع این نیازها و دفاع از ارزشهای
الهی و وطن خویش فدا کردند.
رییس قوهقضاییه بابیان اینکه روش��نفکر کس��ی نیست که جامعه را
بهطرف فرهنگ غربی سوق دهد و این فرهنگ را به جامعه حقنه کند،
روش��نفکران واقعی را ش��هدا ،جانبازان ،ایثارگران و مجاهدان راه خدا
دانست که با همه وجود آماده خطر کردن و حضور در مسیر دفاع از دین
و ارزشهای الهی هستند .آیتاهلل رئیسی ،نقش دانشجویان بسیجی
و جوانان برومند کش��ور در طول تاریخ انقالب را نقشهایی برجسته
دانست و با اشاره به حضور جوانان در عرصههای دفاع مقدس و مقابله
با هجومهای بیرحمانه دشمن در طول چهل سال اخیر اظهار کرد :در
سند راهبردی بیانیه گام دوم انقالب ،همه واقعیات گذشته ،حال و آینده
انقالب اسالمی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به تصویر کشیده
ش��ده اس��ت .ایش��ان تمام راهبردهایی را که برای حرکت در گام دوم
ضرورت دارد ،یادآور شدهاند و به همه ما اعالم کردهاند که گام نهادن در
این مسیر ،نیازمند دانش ،حرکت مجاهدانه ،جزمیت علمی ،عزم عملی
و هزم و دوراندیش��ی است و باید برای موفقیت در این عرصه ،جامعه و
دشمن را خوب بشناسیم و گامهایی استوار برداریم.
رییسقوهقضاییهبااشارهبهمقولهاجرایعدالتومبارزهبافساد،اینامر
را مهمترین هدف نهضت انبیای عظام الهی و امام راحل برای برقراری
نظام اسالمی دانست و تصریح کرد :عدالت بعد از توحید ،فراگیرترین
مفهوم در بین مفاهیم دینی ماست اما سخن ما از عدالت در حوزه نظری
نیست بلکه بحث در حوزه عدالت اثباتی و اجرایی است یعنی باید ببینیم
عدالت را در عرصه اجتماع باید چگونه اجرا کرد .آیتاهلل رئیس��ی ادامه

داد :در رأس جامعه اس�لامی ،امام و مقتدایی عادل حضور دارد اما اگر
بخواهیم کام مردم از اجرای عدالت شیرین شود ،نیازمند قانون عادالنه،
مجری��ان برخوردار از ملک��ه عدالت و مراقبت در آسیبشناس��یها و
پیگیری در آس��یبزداییها هستیم .بر همین اس��اس امروز توجه به
قانون و قانونگرایی باید بهعنوان یک ارزش تلقی شود .قانونگریزی،
عدم انجام بهموقع وظیفه و هر فعل و ترک فعل مخدوشکننده قانون،
عدالت را خدشهدار میکند و همه باید خود را در این میدان موظف بدانند.
رییسقوهقضاییهبااشارهبهتعبیرقرآنی«فساد»بهعنوانخروجهرچیز
ازدایرهاعتدال،یادآورشد:آنچهمردمازهمهمسئوالنمیخواهند،مبارزه
با فساد و اجرای عدالت است که انتظاری بهجا و کام ً
ال موافق آن چیزی
است که امام راحل پرچم آن را برافراشتند و امروز نیز پرچمدار عدالت،
رهبرمعظمانقالباسالمیهستند.آیتاهللرئیسیافزود:مبارزهبافساد
و اجرای عدالت ایجاب میکند که هر حوزهای در فعالیت و عمل برای
کاهش ناهنجاریهای اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی تالش کند و
هیچ دستگاهی در این عرصه برای اصالح ساختارهای فسادزا و مقابله
باشکلگیریرانت،مستثنینیست.
رییس قوهقضاییه با اشاره به مسئولیتی که رهبر معظم انقالب در سال
 80ودرقالبفرمانهشتمادهایمبارزهبا فسادبههمهقوادادند،روحیه
مبارزه با فساد را شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسالمی دانست
و گفت :اگر کسی در مقابل حیفومیل بیتالمال حساس نباشد ،هرروز
شاهدبروزیکموضوعوتشکیلیکپروندهخواهیمبود.آیتاهللرئیسی
در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه امروز جریان دانشجویی
در کش��ور ،یک فرصت کمنظیر و بلکه بینظیر برای اجرای عدالت و
مبارزه با فساد است ،اظهار کرد :همه مسئوالن باید این فرصت را مغتنم
بشمارند زیرا شما دلسوزان ،دغدغهمندان و آیندهسازان کشور بهعنوان
نیرویی عظیم ،عزیز ،متراکم و کارآمد میتوانید کمکحال ما در انجام
مأموریتهایخطیرباشید.

رییس قوهقضاییه ،مطالبه اجرای عدالت و انجام پژوهشهای ضروری
را دو کارکرد مهم سازمانهای مردمی ازجمله بسیج دانشجویی دانست
و بابیان اینکه این مجموعه میتواند بهترین اعالمکننده فساد باشد که
باید به حرف آن اعتماد کرد ،افزود :بسیج دانشجویی و سایر تشکلهای
مردمیمیتوانندمانندمدعیالعموم،اعالمجرمکنندواینامربایدبسیار
موردتوجه باشد زیرا این اعالم از ناحیه کسانی است که با نگاه دغدغه
محور و دلسوزانه ،فساد ،کژی و تخلف را برنمیتابند .آیتاهلل رئیسی با
اش��اره به مقوله حقوق عامه بهعنوان حقالناس و با تاکید بر ضرورت
پاسداشت آن تصریح کرد :امروز اگر جریان دانشجویی مخلص انقالبی
دغدغهمند طرفدار مردم ،نظام و والیت ،س��خنی بگوید و کاس��تی را
اعالم کند ،باید مغتنم شمرده شود و نقش شما دانشجویان بسیجی در
پیشگیری ،پیشبینی و اقدام ،نقشی بسیار برجسته و قابلتوجه است.
مردم را محرم میدانم و در همه حال مدافع حقوق آنان
خواهم بود
رییسقوهقضاییهباتاکیدبراینکهبهتمامیپروندههاییکهدغدغهافکار
عمومیاسترسیدگیخواهیمکرد،یادآورشد:مامردمرامحرممیدانیم
و معتقدیم در بسیاری از تصمیمات بزرگ ،اگر موضوع با مردم در میان
گذاشته شود ،تبیین شود و با اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی همراه
باشد ،بزرگترین حامی ما مردم خواهند بود .آیتاهلل رئیسی همچنین
اظهار کرد :بدانید که اخم ،مالمت ،س��رزنش ،جوسازی ،فضاسازی و
دوقطبی سازی برخی افرادوجریانها در دل ،جان ،مشی ،سیره وسلوک
ما هیچ اثری نخواهد داشت.
ریی��س قوهقضاییه با اش��اره به اتفاقات اخیر در کش��ور نیز تاکید کرد:
همهکس��انی که از فضای خواستههای مردم سوءاس��تفاده کردند ،در
جامعه اغتش��اش و ناامنی ایجاد کردند ،دل زن و بچه مردم را لرزاندند
و به اموال عمومی و خصوصی حمله کردند و خس��ارت زدند ،به همراه

اربابانش��ان بدانند که مجازات سختی در انتظارشان خواهد بود .امنیت
کش��ور ،مهمترین مسأله ماست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم
داد کوچکترین اخاللی در آن ایجاد شود زیرا امنیت کشوری که امروز
بهعنوان امنترین کشور منطقه شناخته میشود ،ثمره خون شهدای
عالیقدر ،جانفش��انی جانبازان و ایثارگری خانوادههای شهداس��ت.
آیتاهلل رئیسی بابیان اینکه وجه مشترک همه وصیتنامههای شهدا
این اس��ت که ما برای خدا رفتیم ،امام و مقتدای این نظام یادتان نرود،
دفاع از ارزشهای انقالب را از یاد نبرید و مبادا والیتفقیه و ارزشهای
اس�لامی و اجرای عدالت را تنها بگذارید ،تصریح ک��رد :ما این پیام را
ش��نیدیم و تا آخرین قطره خون نسبت به پاسداری از آن اقدام خواهیم
کرد .رییس قوهقضاییه بابیان اینکه پرچم مقاومت و مبارزه با فساد امروز
به دست رهبر فرزانه انقالب است و بنده و امثال بنده ،سربازان ایشان در
این میدان هستیم ،به روند تحول در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت:
قانون ثبت دارایی مس��ئوالن ،سه چهار سال اجرانشده بود و ما در حال
اجرای آن هستیم .اجرای آن را نیز در جهت صیانت از مدیران میدانیم.
آیتاهلل رئیس��ی با اش��اره به برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
قوهقضاییه،کمکومساعدتبسیجدانشجوییدرجهتاجرایوظایف
دستگاه قضایی را کارساز دانست و خاطرنشان کرد :ماهمچنان که رهبر
معظم انقالب فرمودند ،با یک دنیا امید ،آینده را بسیار روشن و درخشان
میبینیم .آنها که آینده را تاریک میبینند ،مفاهیم انقالب و امیدی که
ائمه اطهار ،انبیاء و شهدا ایجاد کردهاند را درک نمیکنند .مطمئن باشید
کمکاریها ،بیتدبیریها و مشکالت ادامه نخواهد یافت و آینده را نه
از آن ثروتمندان بیخدا یا قدرتمندان بیرحم بلکه از آن متقین و مردم
انقالبیمیبینیم.
رییس قوهقضاییه با تاکید بر عزم دس��تگاه قضایی بر برخورد با ترک
فعلهای خس��ارتبار و عدم انجام بهموق��ع وظایف ،گفت :ما معتقدیم
بس��یاری از ترک فعلها بهاندازه برخی فعلها یا حتی بیش از آنها به
مردم خسارت میزند .بر همین مبنا عزم ما در برخورد با این قبیل موارد
بسیار جدی اس��ت و آن را پیگیری میکنیم .آیتاهلل رئیسی در بخش
پایانی سخنان خود ،جریان بسیج دانشجویی را یک جریان آرمانگرا
دانست که میخواهد فرق بین وضع موجود و مطلوب را بیابد و فاصله آن
را کمتر کند و بابیان اینکه این مأموریت مشترک ماست ،ابراز امیدواری
کردکهاینتالشهازمینهسازتحققتمدننویناسالمیدرجهانباشد.
رییس قوهقضاییه همچنین در پاس��خ به انتقادات برخی دانشجویان
درخصوص طرح مدیریت مصرف سوخت ،به ذکر نکاتی کوتاه پرداخت
و تصریح کرد :براس��اس قانون ،دولت وظیفه داشت نسبت به اجرای
مدیریت مصرف سوخت اقدام کند که این اقدام طی چند سال گذشته
صورتنگرفت.درنحوهاجرایاینطرحبایدتمهیداتیاندیشیدهمیشد
و اجماع نخبگانی ،اقناع افکار عمومی و اطالعرس��انی الزم به مردم و
مسئوالن صورت میگرفت .تجربه نش��ان داده است که در کارهای
عظی��م ،همواره آنجا که با مردم س��خن گفتهایم ،توفیقات بس��یاری
داش��تهایم .در موضوع اخیر نیز اگر مردم ،نخبگان و مسئوالن توجیه
میشدند ،وضعیت متفاوت بود .البته مسائل دیگری هم وجود دارد که
در زمان مناسبی به این مسائل خواهیم پرداخت .آیتاهلل رئیسی تاکید
کرد :بنده بهعنوان یک طلبه ،خود را در همه حال مدافع حقوق مردم و
سربازوالیت میدانم ومانند یکبسیجی،همراهوهمگامشمادرجهت
اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق خواست مردم خواهم بود.

سخنگوی دستگاه قضا خبر داد

دستگیری  100نفر از لیدرها و عوامل اصلی اغتشاشات
عصر روز گذشته غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی دستگاه
قضا و رییس حوزه ریاس�ت به همراه علی القاصی ،دادستان
تهران از وضعیت متهمان بازداشت شده در اغتشاشات اخیر
در بازداشتگاه اوین بازدید کردند.

اسماعیلی در حاش��یه این بازدید اظهار کرد :با هدایتهای مقام معظم
رهبری ،هوشیاری مردم ،جدا شدن صف مردم از اغتشاشگران و با تالش
و زحمت یکایک نیروهای امنیتی و انتظامی ،آرامش به کشور برگشته و
اغتشاشات اخیر به پایان رسیده است.
وی ادامه داد :کار مجموعه دستگاه قضایی از االن برای ریشهیابی این
موضوع و برخورد ب��ا متخلفینی که اعمال و رفتار آنها باعث ایجاد این
ناامنی در جامعه ما شد ،برای رسیدگی به پرونده یکایک دستگیرشدگان
و اغتشاش��گران به نوعی آغاز شده است .اس��ماعیلی تصریح کرد :در
این ماموریت تدبیر ریاس��ت قوه قضاییه بر این اس��ت که هیاتی را که
برای پیگیری این ح��وادث منصوب کردند بر فرایند رس��یدگی به این
پروندهها اشراف کامل داشته باشند و تاکیدکردند که اعضای این هیات
از یکایک مراکزی که بازداش��تیهای حوادث اخی��ر در آنجا نگهداری
میش��وند بازدید داشته باش��ند؛ به همین منظور بنده به عنوان نماینده
ریاست قوه قضاییه همراه با دادستان تهران که زحمت اصلی رسیدگی
ب��ه این پروندهها در پایتخت و به لحاظ حوادثی که در اینجا داش��ته ایم
بر عهده دادس��رای عمومی و انقالب تهران اس��ت،این بازدید را انجام
دادیم .سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازدید از محل بازداشتگاههای
نگهداری متهمان حوادث اخیر ،تصریح کرد :ماموریت داشتیم تا ببینیم
با همه جنایتهایی که اینها انجام دادند ،حقوقی که زندانیان از آن در
ارتباط با موضوع سالمت ،ارتباط با خانواده و اطالع به خانواده برای رفع
دغدغهها برخوردار هستند چطور رعایت می شود .همچنین فرایند را از
نزدیک دیدیم و برای نظارت بر نحوه انجام تحقیقات در مرحله بازجویی
حضور پیدا کردیم و دیدار چهره به چهرهای با برخی از عناصر بازداشت
شده داش��تیم .وی ادامه داد :با مامورانی که در این حوزه فعالیت داشتند
صحبت کردیم و خوشبختانه عالوه بر کسانی که در صحنه درگیریها
بازداشت شدند که امر غربالگری سریعا انجام شده و تعداد زیادی از آنها
آزاد شدند ،عناصر وابسته ،خودفروخته ،تشکیالتی و اراذل و اوباشی که
بعضا دارای س��وابق متعدد بودند و با تمهید مقدمات و تهیه سالح ،قمه
و وس��ایل مربوط به ایجاد حریق در این اغتشاشات شرکت کرده بودند
شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گزارشی به ما داده شد که حدود  ۱۰۰نفر از لیدرها ،سردستهها و عوامل

اصلی این اغتشاش��ات در نقاط مختلف کش��ور توس��ط عزیزان سپاه
شناسایی و دستگیر شدند ،اظهار کرد :جمع قابل توجهی به مراتب بیش
از این تعداد از ناحیه وزارت اطالعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی
از آنها بازداشت شدند و یا در شرف بازداشت هستند.
س��خنگوی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری افراد اصلی در
حوادث اخیر توسط پلیس اطالعات و امنیت کشور ،تصریح کرد :تاکید
شد تا با رعایت همه موازین قانونی و همه حقوقی که قانون برای متهمان
در نظر گرفته است ،امر رسیدگی و تحقیقات مقدماتی و همچنین فرایند
دادگاه اینها در حداقل زمان برگزار ش��ود و مردم از نتیجه دادرس��یها
مطلع شوند.
اغتشاش�گران برای اقدامات خرابکارانه آموزش دیده
بودند
وی افزود :خوش��حالیم از اینکه عالوه بر کمک در جهت تامین امنیت
مردم و این موضوع که امنیت مردم و ش��هروندان در اولویت اول ما قرار
دارد ،رصد میکنیم تا خدایی ناکرده اجحافی در حق همین افرادی که ما
از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد میکنیم انجام نپذیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وابستگی متهمان دستگیر
شده که در اغتشاشات شرکت داشتهاند ،مشخص شده است یا خیر ،گفت:
آنچه که به ما گزارش ش��د هم وابستگان به جریان نفاق ،وابستگانی از
جریان سلطنت طلب در بین دستگیرشدگان داریم و در استانهای مرزی
ما ،افرادی از گروههای تجزیه طلب در بین دستگیرش��دگان هستند و
گروههای مسلحی که ساماندهی ش��ده بودند و آموزش برای اقدامات
خرابکارانه دیده بودند به صورت گروهی در بین دستگیر شدگان هستند
که اینها در فرایند تحقیقات مقدماتی اطالعات بیشتر آن متعاقبا اعالم
خواهد شد.
برخور د قاطع قانونی با اغتشاشگران
القاصی مهر دادس��تان تهران ،نیز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این
سئوال که کار رسیدگی به پروندههای دستگیرشدگان حوادث اخیر از چه
زمانی آغاز خواهد شد ،بیان کرد :اغتشاشاتی که در روزهای اخیر به وقوع
پیوس��ت و تمام جریانات ،تحت اشراف کامل دستگاههای اطالعاتی و
امنیتی ما از همان اوایل قرار داشتند و تعدادی از لیدرهای اصلی و افرادی
که محرک و عوامل اصلی موثر در اغتشاشات بودند ،شناسایی و دستگیر
شدند و تعدادی نیز در شرف دستگیری هستند.
دادس��تان تهران اذعان کرد :از ابتدای دس��تگیری ها ،همکاران ما در
مجموعه دادس��رای تهران و شهرستانهای اس��تان تهران به صورت

شبانه روز امر تحقیقات را از این متهمان آغاز کردند؛ به طوری که هیچ
متهمی بیشتر از  ۱۲ساعت در تحت نظرگاهها نداشتیم و تمام متهمان
را بالفاصله به صورت آنی توس��ط بازپرس��ان ویژهای که برای این کار
اختص��اص دادیم مورد تحقیق قرار گرفتن��د و در حال حاضر تعدادی از
متهمان که در کل شهرس��تانهای اس��تان تهران تحت بازداشت قرار
دارند با صدور قرارهای تامین و در محل مناسب زندان در حال نگهداری
هستند و خدماتی که الزم بوده نس��بت به این زندانیان در همان اوایل
انجام شده است.
وی تاکید کرد :آنچه که برای ما در این مرحله مهم و حائز اهمیت است،
این اس��ت که اغتشاش��گران ،اوباش و کس��انی که با آتش زدن اموال
عمومی و تخریب اموال مردم این ناامنی را در بعضی از مناطق کش��ور
رقم زدند قطعا با برخوردهای قاطع قانونی مواجه خواهند شد و برای این
امر بازپرس��ان ویژهای را به صورت تمام وقت برای امر تحقیقات همه
جانبه از این متهمان خاص اختصاص پیدا کرده است.
القاصی تصریح کرد :تحقیقات اولیه آغاز شده و تحقیقات ما در روزهای
آتی کماکان ادامه خواهد داشت ،هماهنگیهای خوبی با دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی در همین روزهای اخیر انجام دادیم و مستندات خوبی
هم بدست آمده و هم در حال جمع آوری است.
دادس��تان تهران در ادام��ه اظهار کرد :با توجه به تاکیدات ریاس��ت قوه
قضاییه مبنی بر قائل ش��دن تفکیک میان اغتشاشگران و آشوبگران و
کسانی که به امنیت مردم خدشه وارد کردند با افراد عادی ،بنای ما بر این
است تحقیقات از این افراد خاص در سریعترین زمان و با رعایت جوانب
قانونی انجام ش��ود و امیدواریم زمینه محاکمه این افراد در نزدیکترین
زمان انجام دهیم و نتایج رسیدگیها را به سمع و نظر مردم برسانیم.
القاصی در ادامه گفت :در این کار ،مصمم و قاطع هستیم و در مقابل این
آش��وبگران و تعدادی که تحت تاثیر تحریکات دشمن و در فضایی که
ایجاد گرده بودند و به زعم خود قصد داشتند امنیت مردم را سلب کنند،
بنا این اس��ت با برخوردهای قاطع آرامش واقعی استمرار داشته باشد و
رضایت مردم کسب شود.
دادستان تهران در پاس��خ به این سئوال که آیا بازجویی از افراد دستگیر
ش��ده انجام شده است یا خیر ،گفت :تعدادی از این دستگیرشدگان جزء
عناصر اصلی بوده و افرادی هستند که در حریق اماکن عمومی ،دستبرد
و غارت فروش��گاهها و اموال عمومی دست داشتند که تحقیقات از این
افراد به طور جامع در دس��ت اقدام اس��ت ،بعضی از این دستگیرشدگان
ممکن است نقش اساسی را در این اغتشاشات نداشته باشند ،اما در صحنه
حضور داشتند ،رویکرد و نگاه ما نس��بت به افرادی که صرفا در صحنه
حضور داشتند و ممکن است نقش اصلی را نداشته باشند متفاوت است.

حضور مقامات قضایی در بازداشتگاهها
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد :مقامات قضایی از ساعات اولیه و به
صورت شبانه روزی در بازداش��تگاهها حضور پیدا کردند و تحقیقات در
حال انجام اس��ت و تاکنون تعداد قابل توجهی از بازداش��ت شدگان که
صرفا در تجمعات حضور پیدا کردند اگرچه خود این اقدام ،خالف قانون
و مقررات است ،اما نقضی در تخریب و آتش زدن نداشتند ،جمع زیادی
از آنها آزاد شده اند.
اس��ماعیلی با بیان اینکه م��ردم ما از اراذل و اوباش��ی که این جنایتها
را به بار آورده اند مس��تندات ،مطالب ،فیلمها و عکسها و ش��ناختی در
اختیار دارند ،گفت :مردم به امنیت خود و آسایش همنوعان کمک کنند
و کس��انی که امنیت آنها و دیگر ش��هروندان را به مخاطره میاندازند
شناسایی و مجازات شوند.
بازنشسته سفارت ایران در دانمارک پشت پرده انسداد
بزرگراه امام علی (ع)
س��خنگوی قوه قضاییه از دستگیری عامل انس��داد بزرگراه امام علی
(ع) خبر داد.
غالمحسین اس��ماعیلی ،افزود :این متهم بازنشس��ته سفارت ایران در
کشور دانمارک بوده اس��ت .وی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما،
عنوان کرد :از بازرسی در منزل وی تجهیزات مربوط به جاسوسی و دیگر
تجهیزات الکترونیکی کشفشده است.
رأی متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی صادر شد
س��خنگوی قوهقضاییه همچنین با اشاره به صدور و ابالغ رأی متهمان
جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیطزیست ،گفت :پس از برگزاری
 ۳۶جلس��ه از دادگاه متهمان مورداش��اره که با حض��ور آنها و وکالی
مدافعش��ان در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب برگزار شد ،رئیس دادگاه با توجه
به اس��تماع دفاعیات متهمان و وکالی مدافع آنها رأی خود را صادر و
ابالغ کرد .به گزارش مرکز رس��انه قوه قضایی��ه ،وی ادامه داد :مطابق
دادنامه صادرش��ده از سوی رییس شعبه  ۱۵دادگاه انقالب متهمان این
پرونده به حبس از  ۴تا  ۱۰سال محکومشدهاند .سخنگوی دستگاه قضا
با اشاره به اینکه رأی دادگاه بدوی و قابلتجدید نظرخواهی است با استناد
به مواد قانونی از بیان جزئیات حکم خودداری کرد.
گفتنی است متهمان و وکالی مدافع آنها  ۲۰روز فرصت دارند تا نسبت
به رأی صادرش��ده تجدیدنظرخواهی کنند .همچنین بیس��ابقهترین
ارزیابی کارشناسی از سوی نهادهای نظامی و اطالعاتی کشور در مورد
این پرونده صورت گرفته است.

معاون دادستان کل کشور خبر داد

ارسال اسامی  ۱۵شرکت متخلف ارزشافزوده به دادستانی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ،گفت۷۰۰ :
شرکت در حوزه سرویسهای ارزشافزوده فعالیت دارند که
تخلف  ۱۰تا  ۱۵مورد از آنها به دادستانی اعالمشده است.

جواد جاویدنیا در رابطه با سرویسهای ارزشافزوده اظهار کرد :لیست
شکایت از  ۷۰۰ش��رکت فعال درزمینه س��رویسهای ارزشافزوده را
تحویل ما دادند .وی گفت :طبق دس��تور صادرش��ده به سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاههای ذیربط اعالم کردیم
ک��ه قبل از هر اقدامی باید چک ش��ود که آیا مج��رای تصمیمگیریها

درس��ت است و یا خیر ،زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبهای دارد
که تصمیمگیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزشافزوده را به
کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاههای دیگر واگذار
کرده است.
وی بابیان اینکه  ۷۰۰شرکت در حوزه ارزشافزوده فعالیت دارند ،گفت:
جوی ایجاد کردهاند که سرویسهای ارزشافزوده یک بستری فراهم
کردهاند که  ۹۰درصد آن کالهبرداری است و باید متوقف شود ،این در
حالی است که تاکنون تخلفات ارسالشده به دستگاه قضایی مربوط به
تخلفات  ۱۰تا  ۱۵ش��رکت است که فرآیند رس��یدگی آن در حال انجام

است و هنوز به نتیجهای نرسیده اس��ت .معاون دادستان کل کشور ،در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران بیان کرد :آمار اولیهای به ما اعالم ش��د
که حدود  ۷۰۰ش��رکت در حوزه ارزشاف��زوده فعالیت دارند و  ۲۰تا ۳۰
هزار نفر در این ش��رکتها شاغل هستند .جاویدنیا گفت :توقف فعالیت
این ش��رکتها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال
رونق تولید مشکل است ،به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که
بررسی شود آیا اعداد اعالمش��ده در رابطه با تعداد شرکتها و کارکنان
درست است و یا خیر ،اما در نامه ارسالی ما بههیچوجه عنوان نشده است
که اعداد و ارقام مخفی بماند .وی گفت :همچنین گفته شد که دادستانی

دستور داده است که پیامک دومرحلهای ارزشافزوده برای افراد ارسال
نش��ود که این صحبتها کام ً
ال خالف واقع است و ما تأکید داشتیم که
پیامکهای اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانهتر اجرا شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد :قطع ًا در هر
فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کش��ور و قوه قضاییه برخورد
قاطع خواهند کرد .جاویدنیا بیان کرد :جوسازی در این رابطه بههیچوجه
کمکی به اجرای عدالت نمیکند و هرکسی که تخلفی انجام دهد به آن
رسیدگی میش��ود .وی تأکید کرد :با نامهای که ما به وزارت ارتباطات
ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفافسازی انجام شود.
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تنها راه نجات اقتصاد
حمایت از تولید داخلی است

رییس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور ،اظهار کرد :تنها راه نجات
کشور رهایی از اقتصاد نفتی و حمایت از تولید داخلی و اعتماد به نخبگان
جامعه است.
ذبی��حاهلل خداییان در جمع کارکنان مرکز مالکی��ت معنوی ،گفت :مرکز
مالکیت معنوی یکی از بخشهای مهم و تأثیرگذار س��ازمان ثبت اسناد
و امالک است که سابقهای قریب به یک قرن داشته و با ثبت اختراعات،
طرحهای صنعتی ،عالیم تجاری و نشانههای جغرافیایی و حمایت از آنها
در سطح ملی و بینالمللی نقش مهمی در ش��کوفایی اندیشهها داشته و
مانع سوءاستفاده افراد سودجو از خالقیت و ابتکار نخبگان جامعه میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و امالک ،معاون قوهقضاییه
یادآور ش��د که س��ازمان ثبت عالوه بر ثبت مالکیت معن��وی با برگزاری
کارهای آموزشی با حضور اساتید برجسته کشورهای پیشرفته و سازمان
جهانی مالکیت معنوی نسبت به آموزش مخترعان و صاحبان نشانههای
جغرافیای��ی جهت تجاریس��ازی محصوالت خود و ورود ب��ه بازارهای
جهانی اقدام میکند .وی اظهار کرد :برخی از کشورها فاقد هرگونه منابع
زیرزمینی مانند نفت هس��تند ،اما با برندسازی و تجاریسازی نشانههای
جغرافیایی خود درآمدی چند برابر درآمد ناشی از نفت کشورهای نفتخیز
کسب میکنند.
معاون قوهقضاییه با اشاره به ظرفیتهای موجود کشور در امر محصوالت
کش��اورزی ،دامی ،آبزیپ��روری و همچنین صنایعدس��تی اظهارکرد:
محص��والت مهمی در کش��ور تولید میش��ود ،ولی چ��ون تولیدکننده
تخصص و تجربه الزم جهت بازاریابی و تجاریس��ازی محصوالت خود
را ندارد توان رقابت با محصوالت س��ایر کش��ورها را ندانسته و از چرخه
فعالیت حذف میشود.
وی یادآور شد اگر دس��تگاههای مربوطه با همکاری سازمان ثبت نسبت
به آموزش و پش��تیبانی فکری و مالی آنها بپردازند توانمند شده و زمینه
شکوفایی اقتصاد را فراهم میکنند.
خداییان با اش��اره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تکیهبر تولید
داخلی افزود :تنها راه نجات کشور رهایی از اقتصاد نفتی و حمایت از تولید
داخلی و اعتماد به نخبگان جامعه اس��ت که اگر موردحمایت همه جانبه
قرار بگیرند جذب بازار کار کشورهای توس��عهیافته نشده و زمینه رشد و
توسعه کشور خود را فراهم خواهند کرد.
رییس سازمان ثبت اظهار کرد :صنایعدستی که در اکثر مناطق کشور تولید
میشود در کشورهای دیگر نمونه ندارند و در جهان این قبیل محصوالت
طرفداران زیادی دارند لذا وظیفه مرکز مالکیت معنوی است که بااطالع
رسانی دقیق در فضای حقیقی و مجازی صاحبان این محصوالت را وادار
کند تا نسبت به ثبت محصوالت خود تحت عنوان نشانههای جغرافیایی
در سطح ملی و بینالمللی اقدام و آنها را با نحوه برندسازی محصوالت
خود آشنا کند.
خداییان ضمن بیان آس��یبهای مرکز مالکیت معنوی بیان کرد :مردم از
قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی اطالع چندانی ندارند لذا برای
ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی ،عالئم تجاری و نشانههای جغرافیایی
خود ناچارند مبالغ کالنی به دفاتری که تحت عنوان ثبت مالکیت معنوی
یا ثبت برند تشکیلشدهاند بپردازند لذا مرکز باید با ایجاد پیشخوانهایی با
حضور کارشناسان زبده و همچنین اطالعرسانی در فضای مجازی نسبت
به آموزش مردم بپردازند.
معاون قوهقضایی��ه طوالنی بودن روند کارشناس��ی اظهارنامهها ،تکرار
اظهارنامههای یکسان ،اختالف رویه کارشناسان در موضوعات مشابه،
طوالنی بودن مدت رسیدگی به اعتراضات را از آسیبهای مرکز یادکرده
و تاکید کرد :مدیران باید هر چه سریعتر نسبت به رفع این آسیبها اقدام
و نتیجه را اع�لام کنند .همچنین رییس س��ازمان ثبت مقرر کرد ظرف
مدت حداکثر دو هفته پیشنویس دس��تورالعمل ایجاد وحدت رویه بین
کارشناسان در موارد مشابه تهیه شود ،تعداد شعب رسیدگی به اعتراضات
را اضافه شود و نس��بت به اصالح نرمافزار مربوط و ارجاع اظهارنامههای
تکراری به کارشناسانی که دارای سبق ارجاع هستند اقدام کنند.

دستگاه قضایی در حمایت از
تولیدکنندگان مصمم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دستگاه قضایی در مسیر
حمایت از تولیدکنن��دگان و کارآفرینان مصمم اس��ت ،گفت :مجلس با
همکاری قوهقضاییه تالش میکند حتی یک بنگاه اقتصادی هم به دلیل
رکود و شرایط نامناسب اقتصادی تعطیل نشود.
س��ید ناصر موس��وی الرگانی با اش��اره به دیدار اعضای فراکس��یون
دیپلماس��ی و منافع ملی مجلس با رییس قوهقضاییه ،گفت :در جلسه
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی با رییس قوهقضاییه موضوعات
مختلفی ازجمله مشکالت و گرفتاریهای ناشی از رکود و تورم با توجه
ب��ه صحبتها و تاکیدات مقام معظم رهب��ری در رابطه با رونق تولید،
مطرح و موردبررس��ی قرار گفت .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با
تاکید بر اینکه ب��ا تمام قوا جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری در
خصوص رون��ق تولید تالش میکنیم ،اظهار کرد :مجلس با همکاری
قوهقضاییه تالش میکند حتی یک بنگاه اقتصادی هم به دلیل رکود
و ش��رایط نامناس��ب اقتصادی تعطیل نش��ود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به جلوگیری
از تعطیل��ی صدها کارخانه و کارگاه با تالش دس��تگاه قضایی ،ادامه داد:
آیتاهلل رئیسی گزارشی را در خصوص کمکها و تالشهای قوه قضاییه
برای رفع موانع تولید و گرفتاریهای تولیدکنندگان ارائه کرد .یقین ًا دستگاه
قضایی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان بسیار مصمم است.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و مشکالت پیرامونی به وجود آمده،
اظهار کرد :عدم اطالعرس��انی دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین
علت اصلی حاش��یههای به وجود آمده است ،چراکه در دولت قبل و زمان
هدفمندی یارانهها افزایش قیمت بیشتری را در حوزه حاملهای انرژی
و بنزین داش��تیم اما به دلیل اطالعرس��انی ش��فاف بههیچعنوان شاهد
اعتراضات مردمی و اینگونه مسائل نبودیم.
موسوی الرگانی تصریح کرد :مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع دیگری
بود که در جلسه مذکور موردبحث و بررسی قرار گرفت و آیتاهلل رئیسی
تاکید کرد که هیچ حاشیهس��ازی باعث نمیشود از برنامههای خود برای
مبارزه با فساد کوتاه بیاییم و عزم جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی
داریم.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،جلس��ه نماین��دگان مجلس با رییس
قوهقضاییه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود :در این جلسه تعداد زیادی از
نمایندگان حضور داشتند و این حضور به دلیل دیدار با رییس قوهقضاییه و
بیان برخی از مشکالت منطقهای و حوزه انتخابیه بود .نمایندگان در پایان
جلسه از رییس قوهقضاییه خواستند تا برای نشست با مجامع ،فراکسیونها
و کمیس��یونهای مختلف مجلس ش��ورای اس�لامی فرصت بیشتری
اختصاص دهد تا در جریان مشکالت و مطالبات واقعی مردم قرار گیرد.

