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رییس قوه قضاییه تاکیدکرد

ضرورت همکاری همه دستگاهها برای کاهش فشار معیشتی بر مردم
کاهشیابدواینهمکاریبیندستگاههابرایکاهشفشارهایمعیشتی
بر مردم ،یک وظیفه عمومی است .آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشور ،ضمن قدردانی از مسئوالن
قضایی بابت سرکشی بازداشتگاه ها ،بر تعیین تکلیف فوری بازداشتیها و
پیگیری مستمر وضعیت آنها تاکید کرد و گفت :طبعا با کسانی که در این
حوادث ،تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد و کسانی
هم که دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده اند باید پرونده شان در اختیار
دادگاه قرار گیرد تا به جرم آنان به صورت قاطعانه و بر اساس حق و عدل
رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود ،بر لزوم تحلیل همه
جانبه فتنه اخیر تاکید کرد و گفت :برخ��ی از اقدامات مانند تالش برای
تخریب زیرساختهای کش��ور ،واقعا کار مردم نیست و باید ردپای اشرار،
اغتشاشگران ،معاندان و سرویسهای بیگانه در این قبیل رویدادها را به
صورت جدی دنبال کرد.

رئیسقوهقضاییهبااعالمآمادگی دستگاهقضاییبرایکمک
بهدولتدرکنترلقیمتها،برضرورتانسجاموهمکاریهمه
دستگاههابرایکاهشفشارهایمعیشتیبرمردم،تاکیدکرد.

بهگزارشروابطعمومیقوهقضاییه،آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدرجلسه
شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته بسیج ،نقش بسیج در دوران
دفاع مقدس ،دوران سازندگی و گام برداشتن در عرصه عمران ،آبادانی و
اقدامات جهادی را بی بدیل دانست و با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر نیز
حضور مردم و بسیجیان ،بسیار راهگشا و ارزشمند بود ،تصریح کرد :تفکر
بسیجی باید تفکر غالب در همه حوزه های مدیریتی و در میان مسئوالن
باشد .رئیس قوه قضاییه ،امنیت داخلی و اقتدار منطقه ای کشور را مرهون
اندیشه و تفکر بسیجی دانست و ادامه داد :در دستگاه قضایی نیز باید روز
به روز تفکر بسیجی را توسعه دهیم .به طور کلی ،هر چه مسئولیت برتر و
باالتر باشد ،باید اندیشه بسیجی بیشتر رشد کند .این همان چیزی است
که امروز روح امام راحل و شهدای بزرگوار را شاد می کند و انتظارات مقام
معظم رهبری و مردم عزیز را برآورده می سازد.
جدیت درگشایش برای تولیدکنندگان
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عنایات اخیر
رهبر معظم انقالب اسالمی به دستگاه قضایی بابت تالش های مربوط
بهجلوگیریازتعطیلیواحدهایتولیدی،اینفرمایشاتراموجبسنگین
تر شدن مسئولیت قوه قضاییه دانست و افزود :برخی تصور میکنند که
کار دستگاه قضایی فقط بگیر و ببند است .البته ما در خصوص متجاسران

به قانون و هنجارش��کنان ،قطعا بگیر و ببند هم داریم منتها امروز یکی
از کاره��ای جدی ما در ح��وزه نظارت و قضاوت ،ایجاد گش��ایش برای
تولیدکنندگان ،کارآفرینان ،صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری ،انسجام و وحدت
همه مردم و دستگاهها ،مسئوالن را در همه بخشها موظف به انسجام و

خدمتگزاریخالصانهبهمردمدانستواظهارکرد:حلمشکالتمعیشتی
مردم ،باید دغدغه اول و اصلی همگان باشد .کنترل بازار و قیمتها مساله
بسیار مهمی است که در وهله اول بر عهده دولت است اما اعالم می کنم
که دستگاه قضایی با بهره مندی از تمام ظرفیت های خود ،در این حوزه
به دولت کمک می کند تا فش��ار بر خانواده های کم درآمد و محرومین

تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان آزاد شده اند
براس��اس این گزارش ،دکتر اصغر جهانگیر ،رئیس سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندانها پس
از حوادث اخیر و اعالم آماری از بازداشتیها ،تصریح کرد :خوشبختانه سه
استان کشور در جریان این اتفاقات ،هیچگونه ورودی به زندان نداشته
اند .تا کنون نیز در کل کشور ،تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان آزاد
شده اند که با پیگیری دادستان تهران و بازپرسها که تا ساعت  2بامداد
دوشنبه مشغول کار بودند ،آمار این افراد افزایش می یابد.

حضور مسئوالن قضایی در راهپیمایی مردم تهران
روز گذشته مقامات قضایی در مراسم راهپیمایی
مردم تهران در محکومیت آش�وبگری شرکت
کردند.

حجت االسالم والمسلمین مرتضوی مقدم ،رییس دیوان
عالی کشور در اجتماع بزرگ مردم تهران در محکومیت

اغتشاشات اخیر حضور پیدا کرد .وی در گفت وگو با میزان
درحاشیه این مراس��م اظهار داشت :حضور پرشور مردم
نشانه حس غیرتشان نسبت به انقالب و اسالم است.
وی افزود :هر فتنه و مش��کلی که پیش آمده است مردم با
حضور شان آن را خنثی کردهاند .رئیس دیوان عالی کشور
در خصوص اینکه مردم خواس��تار برخورد قاطع دس��تگاه

قضایی در این باره ش��دهاند ،گفت :پس از شناس��ایی افراد
اصلی برخورد قاطع خواهد شد .حجت االسالم و المسلمین
منتظریدادستانکلکشور،غالمحسیناسماعیلیرئیس
حوزه ریاس��ت و سخنگوی دستگاه قضا و حجت االسالم
والمسلمیندرویشیان،رئیسسازمانبازرسیکلکشورهم
ازدیگرمقاماتقضاییکشوربودندکهدرراهپیماییتاریخی

مردم تهران حضور داشتند .جعفری رئیس کل دادگاههای
عمومی و انقالب تهران هم در حاشیه اجتماع بزرگ مردم
تهران در محکومیت اغتشاشات اخیر ،با اشاره به اینکه باید
تدبیری ش��ود تا مردم بتوانند در این وضعیت اقتصادی با
آرامش زندگی کنند ،در پاسخ به اینکه مردم خواستار برخورد
قاطع دس��تگاه قضایی با عوامل اغتشاش شدهاند ،گفت:

نیرویهای انتظامی و امنیتی همه اقدامات را انجام دادهاند و
افرادیکهدراغتشاشاتاخیرنقشمهمیداشتندشناسایی
و پروندههای قضایی تشکیل شده است .رئیس کل محاکم
تهران بیان داشت :پروندهها با سرعت و دقت الزم در مرحله
رسیدگیاستوشعبویژهایهمدرمحاکمتشکیلخواهد
شدوباسرعتودقتاتخاذتصمیمقضاییصورتمیگیرد.

دکتر محمدباقر ذوالقدرمطرح کرد

کاهش  ۲۰درصدی ورودی پروندهها هدفگذاری دستگاه قضاست
معاونراهبردیقوهقضاییهبرایننکتهتاکیدکردکهکاهش۲۰
درصدازورودیپروندههایقضاییطی ۵سالازچشماندازقوه
قضاییه به شمار میرود.

محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه در همایش تبیین گام دوم
انقالباسالمیگفت:اینبیانیهیکبیانیهسنتیبهمعنایمصطلحنیست
بلکه این بیانیه تبیین افق آینده مسیر انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد :صدور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی همزمان با تغییر رئیس
قوهقضاییهبودومقاممعظمرهبرینیزنظرشانبراینبودکهمدیریتآینده
باید با یک نگاه تحولی اداره شود لذا این بیانیه هم در همان زمان صادر شد و
قوهقضاییهبهعنوانمهمترینسندباالدستیبرایتبیینبرنامهتحولقوه
قضاییه آن را مدنظر قرار داد.
ایجاد یک نظام قضایی پیشرفته در کشور
وی تاکید کرد :نقشه راه قوه قضاییه برای رساندن این قوه به آنچه که انتظار

است تا یک نظام قضایی پیشرفته در کشور شکل گیرد ترسیم شد که این
سند به خدمت مقام معظم رهبری رسید و ایشان نیز تاکید کردند که برای
اجرای عملی این برنامه تالش شود.
ذوالقدر با تاکید بر اینکه طرح تحولی قوه قضاییه که امروز در دس��تور کار
مدیریت قوه قضاییه اس��ت راه تحقق نظام قضایی پیشرفت اسالمی در
کشوراستگفت:اینبرنامهتحولیبرایرفعچالشهایقوهقضاییهبرای
رساندن آن به یک نظام قضایی مطلوب است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به هفت راهبرد اساسی در قوه قضاییه
گفت :راهبرد نخست تالش برای کاهش پروندههای قضایی است چرا که
سال به سال به ورودی این پروندهها اضافه میشود.
وی ادامه داد :راهبرد دوم به تقویت مدیریت عمومی قوه قضاییه اشاره دارد
که دچار کاستیهایی است و راهبرد سوم تقویت کیفیت رسیدگی قضایی
و تاکید بر اتقان آرای قضایی است همچنین تقویت منابع مالی و سرمایه
انسانی از راهبردهای چهارم قوه قضاییه به شمار میرود.
به گزارش میزان ،ذوالقدر با بیان اینکه ارتقای سالمت اداری در قوه قضاییه

و مبارزه با فساد درون این قوه از راهبرد پنجم قوه قضاییه به شمار میرود
ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم و توجه به جمعیت
کیفری زندان به ترتیب راهبردهای ششم و هفتم است.
معاون راهبردی قوه قضاییه اف��زود :تالش داریم تا پروندههای ورودی را
طی مدت  ۵س��ال کاهش دهیم به گونهای که میخواهیم حجم ورودی
پروندهها را تا بیست درصد کاهش دهیم چراکه در سال گذشته  ۹میلیون
پرونده وارد دستگاه قضایی شد.
ذوالقدر تاکید کرد :در حال حاضر یک قاضیدر ماه حدود ۱۵۰تا ۲۰۰پرونده
را مورد رسیدگی قرار میدهد که این میزان باید کاهش پیدا کند تا عدالت
بهتراجراشودضمنآنکهمدیریتعمومینیزبایدتقویتشودواگرچهبرای
این مهم نمیتوان شاخص جزئی در نظر گرفت ،اما میتوانیم با ارائه یک
شاخص کلی تالش کنیم بعد از سه سال میزان رضایتمندی کارکنان قوه
قضاییه ۲۰درصد افزایش یابد.
معاونراهبردیقوهقضاییهباتاکیدبرضرورتتقویترسیدگیبهپروندهها
گفت :کاهش  ۲۰درصد نقض آرای قضایی بعد از  ۵سال از دیگر اهداف ما

به ش��مار میرود چرا که نقض آرای قضایی باال است و تالش داریم زمان
رسیدگی آن را نیز ۲۰درصد کاهش دهیم.
وی به تقویت منابع مالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت :یکی از مواد برنامه
ششمتوسعهاختصاصسهمیازبودجهعمومیکشوربرایقوهقضاییهدر
نظر گرفته شد تا ۲.۹درصد بودجه عمومی کشور به قوه قضاییه اختصاص
یابد که این اقدامی کم نظیر بود و باید تالش کنیم در عمل نیز اجرا شود چرا
در طول دو الی س��ه سال گذشته مجلس و دولت برای اجرای این مصوبه
کوتاهیکردند.
ذوالقدرباتاکیدبرضرورتارتقایسالمتاداریقوهقضاییهومبارزهبافساد
افزود:هدفگذاریوشاخصهایماایناستکهطیچندسالاینتخلفات
 ۶۰درصدکاهشیابدهمچنیندربحثارتقایسرمایهاجتماعینیزتالش
خواهیم کرد که ۳۰درصد به اعتماد عمومی اضافه گردد.
معاون راهب��ردی قوه قضاییه گفت :همچنین طبق هدفگذاری صورت
گرفته به دنبال آن هس��تیم که جمعیت زندان نیز طی  ۵س��ال  ۲۰درصد
کاهشیابد.
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قضـایی
روی خط خبر
قائم مقام دادگستری کل استان تهران:

اجازه تخریب منابع طبیعی را
نخواهیم داد

غالمعلی محمدی گفت :دستگاه قضایی به زیاده خواهان اجازه تجاوز به
انفال ،حریم رودخانهها و تخریب منابع طبیعی را نخواهد داد.
قائم مقام رئیس کل دادگس��تری استان تهران ،در مراسم تکریم و معارفه
رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران ،با تبریک هفته بسیج به تمامی
دس��ت اندرکارانی که دل در گ��رو حفظ و تعالی انقالب و نظام اس�لامی
دارند ،اظهار کرد.
منطقه رود بار قصران به لحاظ جغرافیایی ،جاذبههای محیطی و گردشگری
و همچنین آب و هوا از یک موقعیت خاص و ویژه و ممتاز در سطح جهانی
برخوردار است و به هرجهت دستگاه قضایی به زیاده خواهان اجازه تجاوز
ب��ه انفال ،حریم رودخانهها و تخریب منابع طبیع��ی را نخواهد داد و حفظ
حقوق بیت المال باید مورد اهتمام جدی قضات شریف این حوزه قضایی
قرار گیرد.
وی افزود :مقول��ه مهم رفع اطاله دادرس��ی از دغدغههای ریاس��ت قوه
قضاییه به ش��مار میرود که در اظهارات خود به آن اشاره مبسوطی داشته
است و ریاست کل دادگستری اس��تان تهران نیز در تمامی جلسات توجه
همکاران قضای��ی را به این موضوع معطوف کرده؛ این اس��ت که ما باید
با تالش مضاعف خودمان ،س��عی در جهت رفع اطاله دادرس��ی داش��ته
باش��یم و به نحوی عمل نماییم که دادرسیها در کوتاهترین زمان ممکن
صورت پذیرد.
محمدی ،حس��ن خلق با مردم و مدارا کردن ب��ا ارباب رجوع را مورد تاکید
قرار داد و متذکر ش��د :مردم برای استیفای حقوق خودشان به دادگستری
پناه آورده اند و به فرمایش بنیانگذار جمهوری اس�لامی؛ دادگستری باید
ملجاء و پناهگاه مردم باشد و الزم است به کسی که به عدلیه اسالمی پناه
م��یآورد ،روحیه و امید و دلگرمی بدهیم تا اگر حقی از وی ضایع ش��د در
جهت پیگیری آن با نگرانی و اضطراب مواجه نباشن.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد :مردم باید به قدری
امیدوار باشند که بگویند میروم به دادگستری تا حق خودم را استیفا بکنم و
این موضوع یک بخش آن بستگی به نوع گفتمان ما با ارباب رجوع و حسن
خلق با مراجعین دارد که بخشی از آموزههای دینی ماست.
وی با بیان اینکه فلس��فه بعثت پیامبر اکرم (ص) نی��ز مکارم اخالق بود،
گفت :آن حضرت فرمودند که من مبعوث ش��دم تا پایهها و مبانی اخالق
را تمام بنمایم؛ لذا این به عنوان یک وظیفه شرعی است که ما در مواجهه
با ش��کات و خواهان و حت��ی مواجهه با متهم رعای��ت موازین اخالقی را
داشته باش��یم و اساس عدالت هم همین برداش��ت را دارد و بخشی دیگر
از آن نی��ز ای��ن معن��ا را دارد که متهم هم بیش��تر از آن جرم��ی که کرده
مجازات نشود.
در خاتمه این مراس��م از زحمات ارزشمند مهرطلب طی دوران تصدی به
عنوان رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران با اهداء لوح تجلیل بعمل
آمد و مجید عزیزیان با دریافت ابالغ قضایی رسم ًا فعالیت خود را آغاز کرد.
در این مراسم امام جمعه ،مسئولین قضایی حوزههای همجوار ،فرماندار،
ش��هردار ،بخش��دار ،اعضای ش��ورای اس�لامی شهر و ش��وراهای حل
اخت�لاف ،نیرویهای نظام��ی ،انتظامی ،اجرایی ،امنیت��ی ،خانوادههای
معظم ش��هدا ،ایثارگران و نی��ز قضات و کارمندان این ح��وزه قضایی نیز
حضور داشتند.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و متهمان دیگر اخالل ارزی برگزار شد

سوء استفاده کارمند وزارت صمت از یوزر و پسورد اداری
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی خرمی پور ،محمد خرمی پور ،تیمور
عامری برکی ،علیرضا عامری برکی ،مکی سلطانی ،کاظم نجف آبادی فراهانی،
محمد وکیلی ،محمد حس�ین زندیه ،امید صابر خیابانی ،محمد زندیه ،شهرام
تیموری ،علی اصغر س�لطانی گهر ،معصومه خرمی پور ،منیره خرمی پور ،سید
حمیدرضا مصطفی ،مجید شفیعی ،بابک حسینی و شرکت دلفین آبی ،شرکت
کشتوصنعتسبزسبحان،شرکتدکاتجارتآتیبهعنوانشخصیتحقوقی
روز دوشنبه به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

قاضی موحد با اعالم رسمیت جلسه دادگاه گفت :جلسه قبل بخشی از دفاعیات متهم علی
اصغر سلطانی گهر را شنیدیم و در این جلسه ادامه دفاعیات وی را میشنویم.
متهم علی اصغر س��لطانی گهر در جایگاه حاضر شد و گفت :الیحه دفاعیهام را خواندهام در
اینجا قصد دارم از برخورد ضابطان سپاه تشکر کنم؛ چرا که در زمانی که بنده بیمار بودم از من
مراقبت کردند ،از آنها حاللیت میخواهم.
قاضی موحد خطاب به متهم س��لطانی گهر گفت :شغل شما چیست و با خرمی پور چگونه
آشنا شدید؟
متهم سلطانی گهر پاسخ داد :نمایشگاه اتومبیل دارم ،قبل از اینکه خرمی پور به اربیل برود با
یکدیگر کار موبایل انجام میدادیم.
قاضی پرسید :آقای زندیه میگوید مهر و تعدادی از سربرگهای شرکت به مدت یک ماه و
نیم در دست شما بوده است.
این متهم مدعی شد :اظهارات زندیه ضد و نقیض است و اصال مهری در دستش نبوده است.
قاضی موحد اظهارات محمد حسین زندیه در خصوص تحویل مهرها و سربرگهای شرکت
به متهم سلطانی گهر را قرائت کرد ،اما متهم سلطانی گهر دوباره منکر تحویل مهرها شد و
گفت :این اظهارات کذب است ،این شخص تعادل ندارد اظهاراتش را قبول ندارم.
قاضی موحد ادامه داد :اظهارات خودت را که قبول داری آنها را میخوانم.
قاضی موحد پس از قرائت بخشی از اظهارات متهم سلطانی گهر گفت :اظهارات و اقاریر شما
نشان میدهد در همه بخشها و تهیه اسناد و ساختن مدارک نقش داشتهاید.
قاضی گفت :شغل شما نمایشگاهداری است چرا با خرمی پور همکاری میکردید؟
متهم س��لطانی گهر پاسخ داد :میخواس��تم گرفتاریام را رفع کنم ،سه خانهام را فروختم و
به طلبکار دادم.
قاضی موحد ادامه داد :طبق اظهارات متهم محمد حسین زندیه شما و دکتر بابک حسینی از
جعلی بودن اسناد اطالع داشتید .در این خصوص توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد :من اصال سواد انگلیسی نداشتم.
قاضی موحد گفت :چون سواد انگلیسی نداشتید به دکتر حسینی مراجعه کردید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم سلطانی گهر در جایگاه حاضر شد و گفت :در کیفرخواست
اتهام موکلم را معاونت در اخالل در نظام ارزی و پولی کش��ور عنوان کردهاند و در مورد روند
پروفرمهای صوری ،ثبت سفارش جعلی و قاچاق ارز مطالبی بیان شده است ،اما به نقش موکل
من در گرفتن ،قاچاق ،فروش و ثبت سفارشات اولیه اشاره نشده است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم سلطانیگهر گفت :اتهام معاونت صرفا در بخش گرفتن
ارز نیس��ت زمانی که اخالل یا قاچاقی صورت میگیرد هر کسی که قسمتی از کار را انجام
داده باشد میتواند مصداق معاونت داشته باشد.
وی ادامه داد :اظهارات یکی دیگر از افراد که درباره موکل شما آقای سلطانیگهر است خانم

مهسا سلیمی که عنوان کرده که آقای سلطانی با من تماس گرفتند و به من گفتند هر برگهای
که داخل کشو و روی میز است را بیرون بیاورید؛ همچنین خانم سلیمی اظهار داشت که در
جریان دریافت ارز نبودند ،اما به صورت آماری چند برگی که داخل زونکنها بود را به دستور
آقای س��لطانی تغییر میدادم و زمانی که این برگهها آماده میشد آن را از طریق واتسآپ
ارسال میکردم و ارقام و اعداد را تغییر میدادم.
قاضی ادامه داد :خانم سلیمی اعالم داشت همه دستورات به من ابالغ میشد و جواب سواالت
من داده نمیشد و این تغییراتی که در نامهها انجام میدادم به اطالع آقای سلطانی میرسید
و ایشان آن را مهر و امضا میکردند.
قاضی خطاب به وکیل متهم سلطانیگوهر گفت :این اظهارات نشان میدهد که موکل با در
اختیار داشتن مسئولیتها ،مهر نیز در اختیار داشته است از سوی دیگر شما باید اثبات کنید که
افرادی که علیه آقای سلطانی صحبت کردند چه خصومتی با او دارند که باید خالف واقعیت
را بگویند و این خالف واقع گفتن چه نفعی برای آنها دارد.
قاضی موحد اظهارات محمد حسین زندیه و مهسا سلیمی را در مورد جعل اسناد قرائت کرد و
گفت :جعل مقدمهای برای کاری بود که تبانی کردهاند ،یعنی ارز دولتی بگیرند و دربازار آزاد
بفروشند .آقای وکیل در این رابطه توضیح دهید؟
وکیلمدافعمتهمسلطانیگهرگفت:موکلمدرخصوصفرآیندارزنامهومشاورهایندادهاست.
قاضی گفت :شما فقط به اظهارات موکلتان استناد میکنید .اگر اظهارات سایر متهمان علیه
موکلتان را قبول ندارید باید با دالیل منطقی آن ر ا رد کنید.
در ادامه جلس��ه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و با اشاره به اینکه وکیل مدافع
متهم سلطانی گهر اقدامات موکلش را معاونت نمیداند ،گفت :در تبصره  ۱۲۶قانون مجازات
اسالمی در خصوص معاونت سه شرط وحدت قصد ،تقدم زمانی و اقتران زمانی لحاظ شده
است .در این پرونده یک ش��رکت براساس برنامه ریزیهای قبلی ارزهایی گرفته و در بازار
آزاد فروخته است و در زمان رفع تعهد ارزی آقای اصغر سلطانی و حسینی وارد قضیه شده اند
لذا اقدامات متهم س��لطانی گهر مربوط به بعد از وقوع جرم نیست و با اقدامات مباشر اقتران
زمانی دارد.
وی ادامه داد :تنها مستندات پرونده در خصوص جعل فقط اظهارات متهم محمد حسین زندیه
نیست ،بخشی از اسناد جعلی در دفتر سلطانی گهر بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم شفیعی کارمند سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران برای
بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
قاضیموحدضمنتفهیماتهاممتهمشفیعیگفت:چوندرجلسهقبلیوکیلتانحضورنداشت
اخذ دفاعیاتتان به این جلسه موکول شد .دفاعیات خود را بیان کنید ،آیا بازنشست شدهاید؟
در آن سازمان چکار میکنید؟
متهم شفیعی پاسخ داد :خیر  ۳۲سال سابقه خدمت دارم تحصیالتم کارشناس بازرگانی است
و در واحد ثبت سفارشات بودم.
وی ادامه داد :انجام ثبت سفارشات جزو تکالیف سازمان صنعت ،معدن و تجارت نبوده است و
خود شرکتها آن را رأسا انجام میدادند آقای فراهانی در سال  ۹۶به من گفت که مسئولیت
ثبت سفارش را در دو شرکت به عهده گرفته ام و از من خواست از لحاظ مقررات او را راهنمایی
کنم بنابراین کتابی به او معرفی کردم و در خارج از ساعات اداری برای او توضیح دادم ،او در
پاییز  ۹۶برای ثبت سفارش شرکتها با من هماهنگ کردند.
قاضی موحد پرس��ید :اپراتور را شما معرفی کردید؟ آنها را نام ببرید و بگویید از طریق کدام
پیام رسان اطالعات را مبادله میکردید؟

متهم شفیعی پاس��خ داد :از طریق واتس آپ بود ،دو جوان را معرفی کردم که اسامی شان را
در اسنادم دارم ،در اواخر سال  ،۹۶چون از عملکرد اپراتورها راضی نبودند یک خانم را معرفی
کردم و گفتم که این خانم در منزل کار میکند و اطالعات را وارد سیستم میکند الزام ثبت
سفارش با خواست و اراده شرکت بود ،چون یوزر و پسورد داشتند.
قاضی پرسید :چگونه و چه زمانی با آقای فراهانی آشنا شدی؟
این متهم پاس��خ داد :توسط یکی از دوستانم در اواخر س��ال  ۹۵با او آشنا شدم و همکاریام
حدود هفت ماه طول کشید.
قاضی موحد پرسید :آیا ثبت سفارش را خودتان انجام میدادید؟
متهم گفت :خیر به سامانه تسلط ندارم.
قاضی گفت :به همین دلیل افراد را معرفی میکردید؟
این متهم ادامه داد :فقط دو سه مورد معرفی کردم.
متهم شفیعی افزود :در مورد کارمزد آقایان گفتند نمیتوانند شماره حساب خودشان را بدهند
گفتند مسئولیت آن را عهده دار ش��و ،با اصرار آقای فراهانی حسابی باز شد که کارمزدهای
دولتی ثبت سفارش در این حساب پرداخت شد.
قاضی پرسید :آیا کاری که برای فراهانی انجام دادید برای بقیه هم انجام دادهاید؟
متهم شفیعی پاسخ داد :خیر
قاضی گفت :آقای فراهانی صرافی و شرکتی نداشته است به چه مجوزی به ایشان سرویس
دادید؟ هر کسی نمیتوانست به سیس��تم ورود کند ،آقای فراهانی کار خودش را بلد بود ،در
یک معامله بدون اینکه شناسنامه و حتی کپی شناسنامهاش را به کسی نشان دهد دو میلیارد
تومان پول گرفته است بنابراین ایشان با گزینش و برنامه ریزی سراغ شما آمده است بگویید
چه مقدار از فراهانی و بر چه معیاری پول گرفتید؟
این متهم پاسخ داد ۷۰ :میلیون تومان بابت  ۹ماه که برای شرکت دکا و دلفین بود و قراردادی
نداشتم.
قاضی پرسید :پسرت هم حساب باز کرد.
متهم شفیعی پاسخ داد :پسرم فقط حساب بانک ملت را برای اینکه کارمزد در آن حساب بیاید
باز کرد ۲۰۰ .تا  ۳۰۰میلیون تومان پرداخت کردند.
قاضی موحد بیان کرد :شما با تمهیدات و مقدمات به پسرتان دستور میدهید که حساب باز
کند و بعد کارمزد به حساب پسرتان میآید این نوعی پولشویی است قطعا سودی هم به آن
پول تعلق میگیرد .مبلغ  ۱۶۰میلیون تومان نیز در پرونده از شرکت آرد طالیی وجود دارد.
متهم شفیعی گفت:آن آقایی که فوت کرده این مبلغ را گرفته من  ۶۰میلیون تومان گرفتم.
قاضی گفت :آیا مباشرت در انجام کار نداشتید و فقط راهنمایی کردهاید؟
این متهم پاسخ داد :من کتاب مقررات را به فراهانی دادم.
قاضی بیان کرد :مگر نمیتوانستند از بیرون کتاب را تهیه کنند؟ این کتاب دست افراد حرفهای
است و آقای فراهانی به درستی به شما مراجعه کرده است.
قاضی موحد پس از اخذ دفاعیات متهم ش��فیعی و قرائت بخشی از اظهارات متهم در دادگاه
خطاب به نماینده دادستان گفت :نقش او بیشتر از معاونت است ،مشارکت دارد ،مستقیما با
شرکت آرد طالیی در تعامل بوده است و کارمزد را وی میگرفته و پرداخت میکرده است.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ش��فیعی گفت :ش��ما پروندهها را از طریق واتسآپ ارسال
میکردید که این نکته بسیار مهمی است چرا که از یک پیامرسانی که استفاده میکردید که
بنا به گفته کارشناسان این پیامرسان اسرائیلی بوده که کنترل آن دست ما نیست و متاسفانه
برخی به این موضوع توجه نمیکنند و از این پیامرسان استفاده میکنند اگرچه کنترلهای

خاصی صورت میگیرد ،اما این کنترلها عمومی نیست بر این اساس تمام ارسالها از طریق
این نرمافزار صورت میگرفت و به گفته خودشان ثبت کاالها را مدیریت میکردند.
در ادامه متهم شفیعی گفت :در موضوع ثبت سفارش من انحصار خاصی نداشتم و هر کسی
میتوانست با در اختیار داشتن یوزر و پسورد وارد سامانه شود.
قاضی از متهم پرسید :آیا مبالغی که میگرفتید متعارف بود؟ شما در  ۹ماه ماهانه  ۱۵میلیون
تومان گرفتید آیا این رقم متعارف بود؟ ضمن آنکه پاسخ دهید که حقوقتان چقدر بود؟
متهم ش��فیعی گفت :حقوقم  ۴میلیون تومان بود و این مبالغ دریافتی در س��ال  ۹۵صورت
میگرفت.
قاضی به متهم گفت :در سال  ۹۵ارزش  ۱۵میلیون تومان ماهانه خیلی بیشتر از اکنون بود.
قاضی موحد در ادامه از متهم فراهانی سوال کرد که آیا شما فرد دیگری را سراغ داشتید که
این کارهایتان را برایتان انجام دهد.
متهم پاسخ داد :خیر.
در ادامه قاضی این بار خطاب به متهم شفیعی گفت :بخشی از پولها به حساب همسر شما
واریز میشد در این باره چه توضیحی دارید؟
متهم شفیعی گفت :حساب من مدتی بسته بود؛ چراکه ضمانت فردی را انجام دادم که وی
نتوانست پول را بپردازد لذا حساب من را بستند که مدارک آن نیز موجود است.
قاضی به متهم شفیعی گفت :این اقدام شما نیز نوعی پولشویی است.
در ادام��ه قاضی از نماینده وزارت صمت خواس��ت در جایگاه قرار گیرد و از وی پرس��ید :آیا
اقدامات آقای ش��فیعی به عنوان کارمند وزارت صمت مورد قبول اس��ت؟ آیا اقدام ایش��ان
قانونی بوده است؟
نماینده وزارت صمت گفت :ش��فیعی به عنوان کارشناس سازمان ما وظیفهای برای انجام
کارهای کارشناس��ی نداشت ،اما بدون شک بعد از ساعت اداری ما نمیتوانیم به دنبال افراد
خود راه بیفتیم که ببینیم آیا کارهای کارشناسی برای دیگران انجام میدهند یا خیر؟ اما اینکه
این کارها را در سازمان انجام دهند مورد تایید نیست.
وی ادامه داد :از لحاظ قوانین س��ازمان کس��ی که دارای یوزر و پسورد است نباید آن را در
اختیار کسی قرار دهد.
نماینده سازمان صمت درباره فعالیت سامانه فیدا گفت :در این سامانه فیدا فقط شرکتهای
ممنوعالمعامله را مش��خص میکند تا برای ش��رکتها محرز ش��ود که با چه شرکتهایی
میتوانند فعالیت داشته باشند.
بعد از صحبتهای نماینده وزارت صمت قاضی موحد خطاب به متهم ش��فیعی گفت :شما
میدانستید که آقای فراهانی نه مجوزی در اختیار دارد و نه دارای شرکت است پس چرا این
خدمات را انجام دادید؟ شما باید میپرس��یدید که بر اساس کدام سند و مدرک قرار است از
ش��ما استفاده شود .متهم شفیعی گفت :زمانی که شخصی دارای یوزر و پسورد است یعنی
به وی اجازه کار داده شده است.
قاضی خطاب به متهم شفیعی گفت :این پاسخ درستی نیست پس آیا شما هم میتوانید رمز
بانکیتان را در اختیار همه قرار دهید؟
در ادامه قاضی از وکیل متهم شفیعی خواست به دفاعیات خود بپردازد که وکیل این متهم در
جایگاه حاضر شد و گفت :من وکیل آقای شفیعی و شرکت دلفین آبی هستم و دفاعیات خود
را در قالب الیحهای به شما تقدیم میکنم.
در ادامه قاضی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت :جلسه آینده روز شنبه در ساعت  ۸:۳۰صبح
برگزار میشود.

