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سخنگوی قوهقضاییه:

جاسوس موشکی سیا اعدام شد

چهارشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

غالمحسین اسماعیلی در بیست و نهمین نشست خبری خود ،با اشاره
ش��رایط کرونایی ،اظهار کرد :در ش��رایط کرونایی اقدامات متعددی در
قوهقضاییهانجامشدهاستکهفعالسازیسامانهنوبتدهیدفاترخدمات
قضایی یکی از این اقدامات است .فعالسازی سامانه نوبتدهی اجرای
احکام ،اقدام دیگری در این راستاس��ت .وی به فعالسازی سامانههای
خودکاربری وکال ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی اشاره کرد و گفت :این
افرادهمبابهرهبرداریازاینسامانههانیازبهمراجعهحضوریبهواحدهای
قضایینخواهندداشت.اسماعیلیتصریحکرد:چهارمیناقدامقوهقضاییه
در این راس��تا برگزاری دادگاههای الکترونی��ک و از راه دور و بهصورت
ویدئوکنفرانس است که هم به کاهش هزینهها و هم کاهش رفتوآمد و
همچنین اجتناب از حضور در مجامع قضایی کمک میکند .وی ادامه داد:
اقدام پنجم ،کاهش جمعیت کیفری زندانها توام با گسترش فعالیتها و
اقدامات بهداشتی و درمانی در زندانهای کشور است.
ابالغ دستورالعمل مجدد اعطای مرخصی به زندانیان
به گزارش میزان ،سخنگوی قوهقضاییه عنوان کرد :در حوزه زندانهای
کش��ور قب ً
ال اعالم کردهایم که تدابیری را ب��ه کار بردیم که امروز به دنیا
قابلارائه اس��ت و برای نظام زندانبانی در کشورهای مختلف الگوسازی
کردیمکهدرشرایطبحرانیچگونهمیشودهمجمعیتکیفریراکاهش
دادوهمبهسالمتزندانیانیکهدرزندانباقیمیمانند،اهتمامداشت.وی
همچنین گفت :یک نکته مربوط به مرخصی مجددی است که با تصمیم
رییس قوهقضاییه همزمان با موج دوم کرونا به زندانیان اعطا میشود .در
چهارشنبهگذشتهدستورالعملمجددیبرایاعطایمرخصیبهزندانیان
صادروبهواحدهایقضاییوسازمانزندانهاابالغشدکهبهتناسبوضع
موجود جامعه زندانیان بتوانند مجدداً از مرخصی استفاده کنند و کاهش
جمعیت کیفری در زندان را شاهد باشیم.

برخورد با مفاسد کالن و دانهدرشتها و همچنین تالش در جهت بازگشت
سرمایههایمتعلقبهدولت،بیتالمال،بانکهاومردمبهصاحبانومالکان
اصلی این سرمایهها با تمام توان ادامه خواهیم داد .اسماعیلی تصریح کرد:
گواه صحت ادعای ما این است که روز سهشنبه در شعبه اول ویژه مبارزه با
مفاسد اقتصادی یک پرونده اخالل در نظام اقتصادی رسیدگی و همچنین
در ش��عبه دوم ویژه مبارزه با مفاس��د اقتصادی یک پرونده مهم اخالل در
نظام ارزی دادرس��ی ش��د .در ارتباط با موضوعی که بهنوعی مرتبط با خود
قوهقضاییهبود،پروندهآقایاکبرطبرینیزرسیدگیصورتگرفت.همچنین
در حال تهیه مقدمات پرونده مهم پتروش��یمی است که تعدادی از جلسات
آن قب ً
ال برگزارشده و انشاءاهلل هفته آینده آخرین جلسات پرونده مربوط به
پتروشیمی در شعبه چهارم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :نتیجه اینکه امروز قوهقضاییه بدون مالحظه اینوآن
با انواع مفاسدی که کشف بشود ،برخورد میکند و این جلوهای از اراده نظام
جمهوری اسالمی ایران و اراده قوهقضاییه در مبارزه با مفاسد است.

اجرای قانون کاهش مجازات حبس
اس��ماعیلی محور دوم را اجرای قانون کاهش مجازات حبس عنوان و بیان
کرد :این قانون در روزهای اخیر الزماالجرا شده و جزو آخرین قوانین مصوب
مجلس قبل بوده است .این قانون که در بسیاری از جرائم میزان مجازات را
کاهش داده ،باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد و ابالغشده است
که با فوریت پرونده تمامی زندانیانی که مشمول کاهش مجازات هستند،
موردبازنگری قرار گیرد و این زندانیان از زندان آزاد شوند .ازآنجاکه ممکن
است این رسیدگی طوالنی شود ،لذا اعالمش��ده در گام اول همه واجدین
شرایط این قانون از طریق سامانه مشخصاتشان استخراج شود و در گام اول
به مرخصی بروند و داخل زندان نباشند تا در ایام مرخصی ،انشاءاهلل پرونده
قضاییآنهاموردبازنگریقرارگیرد.ویتصریحکرد:ازدیگراقداماتکهدر
اینزمینهتاکیدشده،استفادهحداکثریازمجازاتهایجایگزینحبساست
وماروزبهروزشاهداستفادهحداکثریازمجازاتهایجایگزینحبسازناحیه
همکاران قضایی هستیم که به کاهش جمعیت و سالمت زندانیان کمک
کردهاست.اسماعیلی محوربعدیاقداماتراتوسعهفعالیتهایبهداشتیو
مراقبتی در زندانها برای زندانیان با بهکارگیری تمامی توان و ظرفیتهای
بهداشت و درمان زندانها و همچنین مساعدتهای ویژه وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی کشور بیان کرد و افزود :اقدام مؤثر دیگر بکار گیری
گروههایجهادیدرجهتارتقاءسالمتزندانیاناست.درسازمانزندانها
هم مقرر شد که از کمک گروههای جهادی استفاده شود و اولین گروههای
جهادی که در دوره جدید مدیریت سازمان زندانها در زندانها حضور پیدا
کردند ،گروههای جهادی بهداشت و درمان بودند .اسماعیلی به آزادی۲۵۷۴
نفرازمحکومانمالیومساعدتدرقالبطرحاحسانبنیادمستضعفاناشاره
کرد و گفت :از دیگر اقدامات ویژهبرنامهای است که روز سهشنبه در زندان
تهرانبزرگانجامشدکهالبتهبانیواقدامکنندهوراهنمایاینموضوعمقام
معظم رهبری بودند که هم خود پیشگام در این احسان بودند و هم دیگران را
در این ایام کرونایی به فعالیتهای توام با احسان در حق نیازمندان ترغیب
و تشویق کردند .با کمک ویژه بنیاد مستضعفان ،بهعنوان یکی از نهادهای
زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری این تعداد از زندانیان محکوم مالی و
جرائم غیرعمد که در زندان بودند و قادر به پرداخت بدهی نبودند ،آزاد شدند.
سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ،گفت:
مبارزه با فساد اقتصادی و مفس��دین اقتصادی را با رعایت دو اولویت مهم

برنامهقوهقضاییهدرزمینهرعایتپروتکلهایبهداشتی
توسط مردم
اسماعیلیدرموردبرنامهبلندمدتقوهقضاییهدرزمینهرعایتپروتکلهای
بهداشتی بهوسیله مردم گفت :برنامه اول اعتماد و درخواست از خود مردم
استتاپروتکلهارارعایتکنند.ویخاطرنشانکرد:مصوباتستادکرونا
راالزماالجرامیدانیموسعیمیکنیمدروهلهاولپیشگیریکنیمواجازه
ندهیم نقض قوانین و مقررات صورت گیرد و درنهایت اگر نیاز به برخورد
قضایی بود ،از قوانین برای برخورد با معدود افرادی که ممکن است در این
حوزهقانونشکنیکنند،استفادهمیکنیم.
رسیدگی قضایی به پروندههای صید ترال
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به س��والی در مورد صید ترال و اینکه آیا
بازداشت جدید در این زمینه صورت گرفته است ،گفت :آخرین برخوردها
درجلسهقبلاعالمشدوبعدازآنگزارشیواصلنشدهاست؛امابهمقامات
قضاییاستانهایساحلیابالغشدهکهحتم ًادراینحوزهحساسیتالزم
را داش��ته باشند .همچنین به ضابطین تاکید شده است که با گشتهای
دریایی از بروز این حادثه پیشگیری کنند و اگر متخلفین مشاهده شدند ،به
ساحل هدایت و کشتی توقیف شود تا با معرفی به مراجع قضایی به پرونده
آنها رسیدگی شود.
حکم اعدام موسوی مجد در فرآیند اجراست
سخنگویقوهقضاییهدرخصوصاجرایحکمجاسوسیواعدامموسوی
مجد،گفت:اجرایحکمفرایندیداردواینگونهنیستکهاگرامروزحکم
قطعیشد،بالفاصلهاجراشود.اینپروندهدرفرآینداجراقرارگرفتهاستوتا
این کنون این حکم اجرانشده؛ اما جزو احکام قطعی الزماالجرای ماست.
ما کاری به فضاس��ازیها نداریم؛ امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست
و کسانی که بخواهند امنیت جامعه و ش��هروندان و کشور را به مخاطره
بیندازند ،مطمئن باشند که دستگاه قضا باصالبت و اقتدار با آنها برخورد

خواهد کرد .این حکم هنوز اجرانشده و در فرآیند اجراست.
اجرای حکم اعدام جاسوس سیا
سخنگوی قوهقضاییه تصریح کرد :ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط
با یکی دیگر از جاسوس��انی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع
کش��ور بود و س��الها در آن وزارتخانه کارکرده بود ،اجرا کردیم .این فرد
با بازنشس��تگی پیش از موعد در س��ال ۹۵بازنشسته شده بود و متاسفانه
در سالهای پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد
و به جهت اطالعاتی که از حوزه فعالیتهای تولید موشکهای ما داشت،
بخشیازایناطالعاترابهسازمانسیافروختوازسازمانسیاپولگرفت.
وی ادامه داد :این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت و با حضور وکیل
محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام این فرد که رضا عسکری نام
داشت،هفتهگذشتهاجراشد.ماباکسیتعارفنداریموباامنیتکشورمعامله
نمیکنیم.همبرخوردقاطعوهماشرافاطالعاتیوجوددارد.اسماعیلیدر
خصوص کمکاری دستگاهها در امر حجاب و ورود قوه قضاییه به این امر
از باب حقوق عامه ،گفت :در برخی از موارد بدحجابی و بیحجابی در قانون
مجازات اسالمی جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیینشده است .از
سوی دیگر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویبشده
که اگر کس��ی در چارچوب این قانون به امربهمعروف و نهی از منکر البته
تذکرلسانیمبادرتکردوموردتعدیقرارگرفت،قانونگذارازاوحمایتکند
و حمایت خواهد کرد .اسماعیلی افزود :اینکه گفته شد مدعیالعموم ورود
پیدا نمیکند ،باید گفت اقداماتی را نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در
دستور کار قرار داده است .نیروی انتظامی با حمایت دستگاه قضا به موضوع
حجاب و عفاف ورود پیدا کرد و مصادیقی از این موارد به تش��کیل پرونده
قضایی منجر میشود و ما نیز در مراجع قضایی رسیدگی میکنیم و برای
این موضوع یک بسته جامع قائل هستیم .سخنگوی قوهقضاییه تصریح
کرد :در مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی که در حکم قانون است،
برای وزارتخانههای مختلف ،شهرداریها و مؤسسات گوناگون تکالیفی
دیدهشده اس��ت و ما این تکالیف را استخراج و احصا و به سازمان بازرسی
کل کشور اعالم کردیم که در مرحله اول به دنبال برخورد قهری و قضایی
نیستیم اما آن بخشهایی که دارای وصف مجرمانه است و باید به دستگاه
قضایی معرفی شوند تا دادسراها رسیدگی کنند ،به دادسراها اعالم شود.
هیچ جنایتکار بینالمللی نباید از تعقیب مصون بماند
اسماعیلی درباره احتماالت مطرحشده درباره حادثه نطنز پاسخ داد :اینکه
در آنجا چه بوده ،موضوعی خاص اس��ت که باید متولیان آن حوزه پاسخ
دهند؛ اما ما معتقدیم که هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری نباید
در جهان و نظم حقوقی بینالمللی از تعقیب مصون باش��د ولو ما کسی و
مجموعهای را بهعنوان یک دولت به رس��میت نشناسیم؛ اما اگر جنایتی
انجام شد،جنایتکار را قابلتعقیب میدانیم.
اسماعیلی در پاسخ به س��ؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر موج دوم
ش��یوع کرونا و اقدامات انجامشده در فضای زندانها عنوان کرد :نسبت
به هر زندانی حتی اگر مش��کوک به کرونا بود ،عالوه بر اقدامات عمومی

روی خط خبر
دادگاه اخالل ارزی  ۶۰میلیون یورویی برگزار شد

محاکمه دانه درشتهای ارزی

نخستین جلسه دادگاه اخالل ارزی  ۶۰میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه
رس��یدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقالب اس�لامی تهران به ریاست
قاضی زرگر برگزار شد.
قاضی زرگر در ابتدای این جلسه خطاب به افراد حاضر در دادگاه گفت :دولت
وظیفه دارد بررسی کند و ببیند افرادی که قرار است بیتالمال را برای ایجاد
شغل و رفع مشکالت جامعه استفاده کنند صالحیت این کار را دارند یا خیر.
وی بابیان اینکه اغلب پروندههایی که تشکیل میشود به عدم نظارت دولت
برمیگردد ،تصریح کرد :دولت باید بر پولی که به افراد در جهت واردات کاال
میدهد نظارت داشته باشد.
در ادام��ه جلس��ه دادگاه« ،احمد وه��اب» نماینده دادس��تان در قرائت
کیفرخواس��ت متهمان این پرونده ،گفت :مرتضی روحی نژاد واس��کس
فرزند رضا متولد  ۱۳۲۷و مقیم استان مازندران به مشارکت در اخالل در
نظام ارزی بهصورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش  ۶۰میلیون
یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است .نماینده دادستان
ادامه داد :امین روحینژاد واس��کس فرزند مرتض��ی متولد  ۱۳۶۹مقیم
استان مازندران ،به مشارکت در اخالل در نظام ارزی بهصورت عمده از
طریق قاچاق عمده ارز و فروش  ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و
کسب منفعت متهم است.
وهاب افزود :ایمان روحینژاد واس��کس فرزند مرتضی متولد  ۱۳۵۹مقیم
استان تهران ،به مشارکت در اخالل در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق
قاچاق عمده ارز و فروش  ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کس��ب
منفعت متهم اس��ت .وی ادامه داد :جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین
متولد  ۱۳۳۷مقیم تهران ،به مش��ارکت در اخالل در نظام ارزی بهصورت
عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش  ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار
آزاد و کسب منفعت متهم است.
نماینده دادستان افزود :یاسر صابونی فرزند محمدتقی متولد  ۱۳۵۹مقیم
تهران ،به مشارکت در اخالل در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق قاچاق
عمده ارز و فروش  ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کس��ب منفعت
بهاتفاق متهم حسین جاننثار متهم است .وهاب گفت :علیرضا برخوردار
کاشانی فرزند قاسم متولد  ۱۳۵۱مقیم استان تهران ،به مشارکت در اخالل
در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش  ۶۰میلیون
یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.
وی ادامه داد :حسین عطار جاننثار نوبری فرزند علی ۴۷ساله و مقیم تهران،
به مشارکت در اخالل در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق قاچاق عمده
ارز و فروش  ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت بهاتفاق
متهم یاسر صابونی متهم است .نماینده دادستان افزود :شخصیت حقوقی
شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت
در اخالل در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش
 ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.
وهاب ادامه داد :در تاریخ  ۲۴فروردین  ۱۳۹۷سازمان بازرسی کل کشور
طی گزارشی خطاب به دادستان اعالم میدارد که حسب اطالعات واصله
برخی اشخاص با همدستی عوامل خود در بانکهای عامل اقدام به ارائه
اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشینآالت به بانک نموده و پس از
اخذ اعتبارات ارزی الزم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع
هنگفت زمینه ایجاد بدهیهای بالوصول کالن ارزی به بانکها را فراهم
آوردند ،زیرا تضامین اخذشده از این قبیل اشخاص نیز عمدت ًا در قالب چک
و سفته و بانام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمیکردند.
وی بابیان اینکه قس��مت عمده پرونده اخ�لال ارزی  ۶۰میلیون یورویی
مربوط به خانواده روحینژاد اس��ت ،گفت :مرتضی روحینژاد به همراه ۲
پسر خود امین و ایمان روحینژاد  ۳متهم این پرونده اخالل ارزی هستند.
این  ۳نفر مدیران ش��رکت امین تجارت خزر هس��تند .مرتضی روحینژاد
عالوه بر ش��رکت امین تجارت خزر دارای یک ش��رکت در روسیه به نام
 FAHM LTDبود که این ش��رکت در س��ال  ۲۰۰۷منحل میشود.
روحینژاد در سال  ۸۴کمپرسورهای یخچال از مبدأ روسیه خریداری کرده
و آنها را از بندر تجاری نوش��هر وارد کش��ور کرده و سپس به منطقه آزاد
تجاری سلفچگان میفرستد .این در حالی بود که آن کمپرسورها در سال
 ۱۹۹۱میالدی خریداریش��ده بودند .کاالهای واردشدهای که به منطقه
آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند ،در همانجا ماندند و روحی نژاد توان
ترخیص آن کاالها را نداشت.
نماینده دادس��تان بابیان اینکه در س��ال  ۹۵که قیمت ارز در کشور دچار
تالطم و نوسان میشود ،خانواده روحینژاد به این فکر میافتند که پروفرم
جدید درس��ت کنند و وانمود کنند که میخواهند از روسیه کاال به کشور
وارد کنن��د درحالیکه نی��ت و اقدام آنها اینگونه بود که میخواس��تند
کاالهایی که  ۱۱س��ال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده
بود و آنها توان ترخیص آن را نداش��تند ،بهج��ای کاالهای وارداتی جا
بزنند ،عن��وان کرد :خان��واده روحینژاد برای اجرای نقش��ه خود با یک
ش��رکت ترخیصکار هماهنگ میکنند تا کار ترخی��ص کاال از منطقه
آزاد تجاری سلفچگان انجام شود .وهاب خاطرنشان کرد :جواد فرخنده
مقام ،یاسر صابونی ،علیرضا برخوردار کاش��انی و حسین عطار جاننثار
نوبری ۴ ،متهم این پرونده هستند که در بخش ترخیص کاال به خانواده
روحینژاد کمک کردند .خانواده روحینژاد با هماهنگی این  ۴نفر و تهیه
پروفرمهای جعل��ی ۶۰ ،میلیون یورو ارز را بهصورت «لیر» بهحس��اب
بانک در دوبی واریز میکنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام میشود که از
این رهگذر مرتضی روحینژاد ،امین روحینژاد و ایمان روحینژاد ،جواد
فرخنده مقام ،یاسر صابونی به همراه حسین جاننثار نوبری و همچنین
علیرضا برخوردار کاشانی منفعت میبرند .در پایان قرائت کیفرخواست
متهمان توسط نماینده دادستان ،قاضی زرگر گفت :تاریخ جلسات بعدی
این دادگاه در روزهای آتی اعالم میشود .

تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه
اسماعیلی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت:
این حکم بعد از فرجامخواهی متهمان و وکالی مدافع به تأیید دیوان عالی
کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد .اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است
در فرآیند قانونی دادرس��یهای فوقالعاده یا اعمال ماده  477یا هر موجب
قانونیتغییرکند.خبرتأییدحکمصحتدارد.درارتباطبااصلمحکومیتاین
افراد ،دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند .به دنبال
ربودن اموال یک خانم بودند .بعد از دس��تگیری در گوشی موبایل این افراد
صحنههایی که بانک ،اماکن عمومی و اتوبوسها را آتش میزنند مشخص
شد .خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیهکرده بودند .در
دادگاه هم اقرار داشتند و صحنهها بازسازی شد .چهار نفر در فرایند دادرسی
اعالم وکالت کردند .یکی از وکال که نسبت فامیلی با احدی از محکومین
پرونده داشت به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع
انجام داد .جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است .عجیب است آقایی که این
روزها بهعنوان وکیل اینها در رس��انهها اطالعرسانی میکند که موکلین
من نتوانستند از خود دفاع کنند هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.
آخرین وضعیت پرونده سیف
سخنگویقوهقضاییهدرخصوصآخرینوضعیتپروندهسیف،گفت:این
پروندهبهدلیلنیازیکهبهتحقیقاتتکمیلیپیداکردهوهمچنینبهدلیل
اینکه گزارش ارسالشده دیوان محاسبات برای قوهقضاییه به موضوعات
ارزی ناظر به مدیران ارش��د ارزی بانک مرکزی پیوند خورد و برای اینکه
مجموعه اقدامات حوزه ارز بهص��ورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد ،این
بخش هم اضافهشده و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام میشود و منتظر
تکمیلتحقیقاتدربخشجدیدپروندههستیم.
قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین
وی در مورد قرارداد  ۲۵س��اله ایران و چین گفت :شایعاتی که در ارتباط با
ماهیت قرارداد مطرحش��ده ،بنابر اطالعات رسیده ،صحت ندارد .ضمن
اینکه هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رس��می اص ً
ال نرس��یده اس��ت.
س��خنگوی قوهقضاییه بیان کرد :قطع ًا نهادهای ناظر که بخشی از این
نهادها در زمره نهادهای ناظر قوهقضاییه مثل سازمان بازرسی کل کشور
هستندوهمچنینمجلسودیوانمحاسبات،مراقبتهایالزمرابهعمل
خواهند آورد و امروز جمهوری اس�لامی ایران کشوری نیست که زیر بار
قراردادهای مشابه ترکمنچای برود.
بازگشت ارزهای صادراتی و اتمام مهلت آن
سخنگوی قوهقضاییه در خصوص ورود دستگاه قضا به موضوع بازگشت
ارزهای صادراتی با توجه به اتمام مهلت آن ،گفت :در این موضوع به لحاظ
اهمیت آن هماهنگی بسیار خوبی بین قوای سهگانه ایجادشده و اگر افراد
در مهلت تعیینشده به تکالیف خود عمل کردند ،ورودی نخواهیم داشت
و البته تمهید مقدماتی در دادسرا با تشکیل کارگروههای مشترک بانک
مرکزی ،ضابطین قضایی اعم از وزارت اطالعات ،اطالعات سپاه و پلیس
اطالعات و امنیت کشور انجامشده است .وی بیان کرد :در مرحله اول با
رویکرد اولیه بازگشت ارز ناشی از صادرات به داخل کشور به این موضوع
ورودمیکنیمودرمرحلهبعدالبتهبرخوردقضاییمقتدرانهباقانونشکنانی
که در این شرایط بخواهند به دنبال منافع و سودجویی خودشان باشند و
به مردم و شهروندان آسیب برسانند ،انجام خواهد شد و مطمئن باشند اگر
به تعهدات عمل نکنند ،تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و عالوه
بر استرداد ارز مجازاتهای قانونی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
صدور حکم مهدی جهانگیری
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت :دادگاه وی
به اتمام رسیده و حکم دادگاه در ارتباط با وی صادرشده و محکومیتهایی
درارتباطبابرخیازاتهاماتحاصلکردهکهغیرقطعیاست.چونپروندهاز
پروندههایشعبویژهاخاللدرنظاماقتصادینیستوحکمهنوزقطعیت
پیدا نکرده ،جزییات محکومیت به صدور حکم قطعی موکول میشود.

آزادی  2هزار و  574زندانی جرایم غیر عمد
مس��تضعفان در جهت آزادی  ۲۵۷۴نفر از زندانیان جرایم غیرعمد ،گفت :از
بابت همکاری در امر آزادس��ازی زندانیان مالی غیر عمد از بنیاد مستضعفان
تشکر میکنم ما زندانبان هستیم و معتقدیم در این امر باید همه اقشار جامعه و
اجزای حاکمیت و همهکسانی که دغدغه کمک به هم نوع را دارند در این امر
سهیم کنیم .وی افزود :تجربه ۴۰ساله انقالب ما ثابت کرده هر وقت مسئوالن
زمینه همکاری گروههای مردمی و انقالبی را فراهم کردهاند کار برکت داشته
است .رییس سازمان زندانها بابیان اینکه مشعلبان همه زندانیان هستیم،
گفت :همانطور که دلمش��غولی جامعه را داش��تیم دغدغه تربیت هدایت
اصالح و رس��یدگی از این بندگان گرفتار را داریم و به نظر میرسد تحول در
زندانبانی مس��تلزم کار همهجانبه و مردمی اس��ت .وی ادامه داد :این حرکت
انقالبی مرزبندی و گروه نمیشناسد و محیط خدمت به زندانیان طوری است
که هرکسی میتواند سهیم باشد و از همه نخبگان ،خیرین سالمت ،خیرین
اشتغال،خیرینمدرسهسازدراینمحیطتربیتیمیخواهیمکهنقشایفاکنند.

با همکاری مش�ترک س�ازمان زندانها و بنیاد مس�تضعفان
تفاهمنامهای امضا ش�د که بر مبنای آن  ۲۵۷۴زندانی جرایم
غیر عمد و جرایم مالی به آغوش خانواده باز می گردند.

به گزارش مرکز رس��انه ق��وه قضاییه ،همزمان با ش��لوغی دادگاههای
برخورد با دانهدرش��تها و مفس��دین ،در ادامه اجرایی شدن سیاستها
و دس��تورالعملهای رییس قوه قضاییه ب��رای کاهش جمعیت کیفری
بهخصوص از میان زندانیان جرایم غیر عمد و پس از تصمیمات بهموقع
عدلی��ه در اعطای مرخصی به بی��ش از  ۱۱۴هزار زندان��ی در موج اول
همهگیری بیماری کرونا ،روز گذش��ته با همکاری مش��ترک سازمان
زندانها و بنیاد مستضعفان تفاهمنامهای امضا شد که بر مبنای آن ۲۵۷۴
زندانی جرایم غیر عمد و جرایم مالی از زندان آزاد میشوند.
محمدمهدی حاج محمدی در حاش��یه مراس��م امض��ای تفاهمنامه با بنیاد

همکاری بنیاد مستضعفان درزمینه آزادسازی زندانیان
همچنین رییس بنیاد مس��تضعفان در این مراسم گفت :هفته گذشته با
قوه قضاییه و سازمان زندانها توافقی داشتیم که در این شرایط تورمی
و کرونایی زمینه آزادسازی بخش��ی از زندانیان ضعیف را فراهم کنیم.
پرویز فتاح ،افزود :ما نس��بت به همه احس��اس مسئولیت داریم و همه
زندانیان ثروتمند نیستند و نیازمند حمایت هستند.
وی درباره مرحله اول کمک بنیاد مس��تضعفان ب��ه زندانیان گفت :در
ماهه��ای فروردین و اردیبهش��ت که زمینه مرخص��ی برخی زندانیان
فراهم شد به همه آنها  ۲۰میلیون تومان کارت هدیه دادیم همچنین
میتوانیم وام قرضالحسنه ضروری به نیازمندان پرداخت کنیم .فتاح
گفت :سومین کمک ما به محکومان مالی غیرعمد زیر  ۵۰میلیون تومان
اس��ت .همچنین روز سهش��نبه دو هزار و  ۵۷۴زندانی در سراسر کشور
آزاد شدند .رییس بنیاد مستضعفان گفت :بنیاد مستضعفان  ۵۰میلیارد
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قضـایی

که برای بهداشت زندانیان انجام میدهیم ،در یکایک موارد مشکوکی نیز
اقدامات موردی و فردی را برای همه زندانیان انجام میدهیم و در زندان
زنجان هم این اقدامات انجامشده است .به شایعات که گفته میشود در
فالن زندان ،زندانیان مبتال به کرونا شدهاند ،توجه نکنید و مطالبی را که
در این خصوص مطرح و منتشر شد ،بررسی کردیم که صحت نداشت.

س�خنگوی قوهقضاییه گف�ت :با تصمیم ریی�س قوهقضاییه
همزمان با م�وج دوم کرونا به زندانی�ان مرخصی مجدد اعطا
میشود.
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تومان به سازمان زندانها پرداخت کرد و زمینه آزادسازی این زندانیان
فراهم ش��د .در این طرح بهطور متوس��ط به هر نفر  ۲۰میلیون تومان
پرداخت ش��د باید به این نکته توجه داش��ت که عدهای از این زندانیان
تنها به خاطر یک س��که  ۱۱میلیونی زندانی شدند همچنین  ۹۰درصد
این افراد متأهل هستند و خانوادههای آنها تحت پوشش بهزیستی و
کمیته امداد قرار دارند .وی گفت :هزینه ماهانه نگهداری از هر زندانی
تقریب ًا یکمیلیون تومان است.
رییس بنیاد مس��تضعفان گفت :س��ن باالترین زندانی  ۸۸سال و سن
کمترین زندانی  ۱۹سال است همچنین در این طرح  ۴۳نفر خانم و بقیه
مرد هستند .با امضای این تفاهمنامه ،تعداد  ۲۵۷۴نفر از زندانیان جرایم
غیرعمد که برای آزادی ،نیازمند مساعدت و کمک مالی به میزان کمتر
از  ۵۰۰میلیون ریال بودند با مساعدت بنیاد مستضعفان آزاد شدند و به
کانون خانواده و جامعه بازگشتند.

در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان مطرح شد

توضیحات وکیل دانیال زاده پیرامون اتهام رشوه ۳۰میلیاردی موکلش
یازدهمینجلسهرسیدگیبهاتهاماتاکبرطبریوسایرمتهمان
به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی رییس دادگاه گفت :دانیال زاده به دادگاه گواهی
پزشکی ارائه کرده ،لذا در جلسه دادگاه حضور ندارد .سپس قاضی خطاب به
وکیل دانیال زاده گفت که در جایگاه قرار گیرد و در باب پرداخت ۳۰میلیارد
ریال رشوه به علیزاده با وساطت مهدی زاهدیان ،دفاع کند.
به گزارش میزان ،وکیل متهم دانیال زاده در ابتدا الیحه دفاعیه دانیال زاده
را قرائت کرد .در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت :موکل قصد پرداخت
رش��وه را نداشت .مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حقالوکاله طرح دعوی
علیه بانکها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر نیز بهعنوان
مطلع،مویدهمینامراست.وکیلمتهمدانیالزادهادامهداد:موکلهرگونه

پرداختوجهبهعلیزادهراانکارکردهاست.درچارچوبعقدوکالتیکوجه
از سوی دانیال زاده به زاهدیان پرداختشده است ،اما اینکه زاهدیان وجهی
به علیزاده پرداخت کرده یا نکرده مربوط به موکل من نمیشود .وی افزود:
تنهادلیلتوجهاتهامبهموکلاظهاراتزاهدیانبودهاست.نمایندهدادستان
بیانکرد:اینپروندهشاملسهبعدیعنیزاهدیان،علیزادهودانیالزادهاست
و اظهارات نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان میکنم.
در ادامه قاضی اتهام مهرصادقی را قرائت به وکیل وی تفهیم کرد .وکیل
متهم مهر صادقی در جایگاه قرار گرفت و در مورد موضوعاتی غیر از پرونده
صحبت کرد که قاضی با تذکر از او خواس��ت در ماهیت دفاع کند .در ادامه
جلسه دادگاه وکیل مهر صادقی گفت :طبری برای دانیال زاده کاری کرده
و حتی اگر این ملک را دانیال زاده در مقابل دخالتهای احتمالی طبری در
امور خود به وی داده باشد ،بازهم رشا و ارتشا نیست .در ادامه جلسه دادگاه

قاضی خطاب به وکیل مهر صادقی گفت :اتهام مهر صادقی فراهم آوردن
موجبات ارتشا است ،اما ش��ما در باب معاونت دفاع میکنید .وکیل متهم
مهرصادقی گفت :موکل علم به موضوع جرم و قصد فراهم کردن موجبات
ارتشا را نداشته است .قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد :وکیل گفت که
اصلبرائتبه معنایپیشفرض است نه اصل وصولی؛ جناب آقایشمس
ما هیچگاه نگفتیم اصل برائت اصل اصولی در برابر امارات است .نماینده
دادس��تان در ادامه اظهار کرد :در خصوص اتهام رش��اء و ارتشاء که آقای
شمس در این مورد از مهر صادقی دفاع کرد باید بگویم او ًال او تفاوت فاحش
را نپذیرفته و گفتند اساس رشاء و ارتشاء محرز نشده و تفاوت فاحش در فلورا
است و استنادش به مبایعه نامه بود .من نمیتوانم مبایعه نامه را قبول کنم
چراکه ملکی که طبری در فلورا ساخت اگرچه آن پنت هاوس مدنظر نبود،
اما طراحی و دکوراسیون این ملک با نظارت طبری انجامشده بود یعنی این

ملک برای طبری حالت وی آی پی داشته است.
نمایندهدادستانبیانکرد:عنصرمادیمحققاست.طبریبهمهرصادقی
میگوید ملک فلورای دانیال زاده را بخرید و مهرصادقی بهعنوان خریدار
امضا میکن��د .چرا وقتی تلفن طبری زنگ میخ��ورد و بیرون میرود ،از
مبایعه نامه عکس میگیرد؟ طبری مبایعه نامه را به اینها نمیداده است.
چرا طبری بهعنوان شاهد امضا نکرده است؟ وکیل مهرصادقی گفت :در
بحث رشاء و ارتشاء ،آقای قهرمانی گفت تفاوت فاحش را نمیپذیرم ،چون
واحد مهرصادقی را طبری بهصورت VIPجلو میبرد؛ که باید پرسید واحد
 VIPهمان پنت هوس نیست؟
نماینده دادس��تان گفت :در اینج��ا باید نظر کارشناس��ی را مالک قرار
دهیم .وکیل مهرصادقی بیان کرد :قانون میگوید باید نظر کارش��ناس
رسمی دادگس��تری مالک قرار گیرد ،لذا نباید نظر اتحادیه را بهعنوان

نظر کارش��ناس رس��می مالک قرار داد .در ادامه جلس��ه دادگاه قاضی
متهم امیرعباس مصدق را به جایگاه فراخواند .متهم مصدق گفت :من
کارشناس فنی هستم و همه کارشناس��یهای خود را بهصورت مستند
دارم .لیست تمام کارشناسیهای خود را به بازپرس ارائه دادم و هیچگاه
در این بازپرس��یها حق را ناحق نکردم؛ چرا در ادامه اتهامات من اکراه
مالک آمده اس��ت .نماینده دادستان خطاب به متهم مصدق گفت :اکراه
اتهام شما نیس��ت .در ادامه جلسه وکیل متهم امیرعباس مصدق با اذن
قاضی ،اظهار کرد :نظریه موکل من صرف ًا بنا به درخواست طبری ارائه
شد و موکل من به میزان بار علمی خود نظریهای را صادر کرد که صرف ًا
برای متقاضی یعنی طبری حجیت داش��ت و مالک عمل محاکم نبوده
است .پساز پایاندفاعیات وکیل متهممصدق ،قاضیبااعالمختمجلسه
دادگاه گفت :تاریخ جلسه بعدی متعاقب ًا اعالم میشود.

