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تکریم ارباب رجوع
در دستور کار است

مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی کش��ور ،افزایش تولید نشریات
مورد نی��از را یکی از برنامههای مهم این س��ازمان در ادامه س��ال
عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان روزنامه رس��می کشور ،جلسه
مشترک مدیرعامل سازمان روزنامه رس��می کشور با کارکنان در
سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مجید اکبرپور ،مدیر عامل سازمان روزنامه رسمی
کش��ور ،پس از تسلیت ایام س��وگواری اباعبداهلل الحسین و ضمن
آرزوی قبولی عزاداریهای همه مسلمین و تشکر از هیات مدیره،
مدیران وهمه همکاران بخشهای مختلف سازمان بابت تالشها
و زحمات آنان در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری سخنان خود را
درچند بخش بیان کرد .مدیر عامل س��ازمان روزنامه رسمی کشور
ضمن تشکر از کارکنان خوس��تار حفظ و تقویت روحیه جهادی در
بخشهای مختلف این س��ازمان ش��د و اضافه کرد :با داشتن این
روحیه تحقق اهداف فردی در زندگی شخصی و رسیدن به اهداف
س��ازمان راحتر خواهد بود .وی افزود :با تکریم ارباب رجوع ،حفظ
حرمت و شخصیت آنان ،خوشرویی و خوش برخوردی در مواجهه
با ارباب رجوع که خود باعث ارتقا و پیشرفت اهداف سازمان میشود
را سرلوحه کار خود قرار داده و با رعایت عدالت و انصاف در برخورد
با مراجعین و رعایت اخ�لاق اداری و تواضع با مردم به عنوان ،ولی
نعمتان ما ،زمینه ساز رضایتمندی آنان شود .مدیر عامل سازمان
روزنامه رسمی کشور با تذکر در مورد رعایت نظم و ترتیب سازمانی
برای همه کارکنان اعم از مدیران و همکاران در بخشهای مختلف
را الزم و ضروری دانس��ت و اضافه کرد :ب��ا رعایت نظم و ترتیب و
حضور به موقع وموثر در محل کار باعث رش��د و پویایی و پیش��برد
اهداف س��ازمان خواهند بود و س��ازمان را در راه رسیدن به جایگاه
شایسته خود کمک و یاری میکنند.
در پایان این جلسه مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی کشور ،افزایش
تولید نش��ریات مورد نیاز را یکی از برنامههای مهم این سازمان در
ادامه سال عنوان کرد.

هشدار پزشکی قانونی تهران
در مورد گازگرفتگی با co

پزشکی قانونی اس��تان تهران با سردشدن هوا و افزایش استفاده از
وسایل گرمایشی گازسوز در منازل ،ادارات و اماکن تجاری ،درباره
افزایش مرگ ناشی از گازگرفتگی با گاز  COهشدار داد.
به گزارش روابطعمومی پزش��کی قانونی اس��تان تهران ،در سال
گذشته  ۱۹۱نفر و در پنج ماهه اول امسال  ۳۶نفر در استان تهران به
علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باختهاند که نسبت به
پنج ماه سال گذشته که  ۴۹مورد بوده  ۲۷درصد کاهش داشته است.
اداره کل پزشکی قانونی اس��تان تهران ضمن اشاره به این مساله
که اس��تفاده از وسایل گازسوز و گرمایش��ی بدون دودکش ،نقص
در دودکش و نش��ت گاز به فضای مس��کونی ،اس��تفاده از وسایل
خوراکپزی برای گرمایش و نبود تهویه درس��ت و مناسب محیط
از جمله مهمترین دالیل تولید و تجمع گاز  COدر منازل و اماکن
تجاری و اداری اس��ت ،تأکیدک��رد :برای تأمین گرم��ای منزل یا
محل کار خود به هر وسیلهای متوسل نشوید و چنانچه شهروندان
درخصوص اصول ایمنی از کارشناسان این امر کمک بگیرند ،بهتر
است و در صورت اس��تفاده از وس��ایل گرمازای دودکش دار حتما
دودکشها کامال بررسی شود.
معمو ًال مس��دود بودن دودکشه��ای دیوار از عوام��ل مهم ایجاد
مس��مومیت و گازگرفتگی و به خطر افتادن جان افراد محس��وب
میشود.

آغاز ثبتنام جذب اختصاصی
آزمون قضاوت ۱۳۹۷از  ۱۷مهر

معاونت منابع انس��انی قوهقضاییه در اطالعیهای اعالم کرده است
که جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا در سال  ۱۳۹۷از
نیمه مهرماه آغاز خواهد شد.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت « :س��امانه ثبت ن��ام اینترنتی جذب
اختصاصی ،از روز س��ه شنبه  17مهر امسال بر روی سایت معاونت
منابعانس��انی قوهقضاییه به نشانی  www.qazahrm.irقرار
خواهد گرف��ت؛ لذا از تمامی داوطلبان واجد ش��رایط و عالقمند به
شرکت در آزمون مذکور ،دعوت به عمل میآید ،ضمن مطالعه دقیق
شرایط و ضوابط ثبت نام ،در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبان باید با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت نام
به مبلغ یک میلیون ریال بصورت اینترنتی ،نسبت به تکمیل مراحل
ثب��ت نامی اقدام و در پایان ،کد رهگیری ثب��ت نام را دریافت و نزد
خود نگهداری نمایند .فرایند ثبت نام ،تا قبل از دریافت کد رهگیری
ناقص و بالاثر است .الزم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه
ثبتنام ،به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا الزم است داوطلبان
در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت الزم به عمل آورند.
مهلت ثبت نام از تاریخ ش��روع ثبتنام به مدت  ۱۰روز خواهد بود و
در روز پنجشنبه  28مهر امسال پایان میپذیرد و این مهلت ،تمدید
نخواهد شد.

ثبت  ۴۸پرونده
در زمینه تخلفات شکارچیان

معاون دادس��تان عمومی و انقالب مرکز خراس��ان رضوی گفت:
دادستانی مرکز اس��تان با هماهنگیهایی که صورت گرفته است
به اداره کل حفاظت محیط زیس��ت ابالغ کرده هرجا از اسلحهای
غیرمجاز اس��تفاده شد یا در فصل ش��کار ممنوع اقدام به شکار شد
متخلفان به نزدیکترین دادسرا در استان خراسان رضوی معرفی
شوند.
قاضی محمد بخش��ی محبی در گفتوگ��و با میزان ،با اش��اره به
محدودیتهای زیادی که محیطبانان در امر حفاظت از عرصههای
مختلف طبیعت دارند ،تصریح کرد :با وجود اسلحههای شکار مجاز
یا غیرمجازی که در اختیار برخی از شکارچیان است درحال حاضر
حیات وحش اس��تان تهدید بزرگی را حس میکن��د به طوری که
گونههایی از حیات وحش در خطر انقراض قرار گرفتهاند؛ در چنین
ش��رایطی دادس��تانی مرکز اس��تان با هماهنگیهایی که صورت
گرفته است به اداره کل حفاظت محیط زیست ابالغ کرده هرجا از
اسلحهای غیر مجاز استفاده ش��د یا در فصل شکار ممنوع اقدام به
شکار شد متخلفان به نزدیکترین دادسرا در استان خراسان رضوی
معرفی شوند تا نسبت به ضبط و ابطال مجوزاقدام شود .این موضوع
به تأیید دادس��رای مرکزی استان رس��یده و به تمامی دادسراهای
خراسان رضوی ابالغ شده است.
بخشی محبی همچنین یادآور شد :در آماری که از حفاظت محیط
زیست استان داریم در پاییز سال گذشته  ۴۸پرونده درزمینه تخلفات
شکارچیان ثبت شده است که چه بسا آمار تخلفات از آنچه که ثبت
شده خیلی بیش��تر بوده است در همین راس��تا و برای جلوگیری از
تخلفات این چنینی مجازاتهای مکمل از سوی دادسراها در نظر
گرفته خواهد ش��د که تا جایی که اطالع داری��م برای اولین بار این
اتفاق درکشور دراستان خراسان رضوی خواهد افتاد.
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رییس کل محاکم تهران:

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به دادسرا ارجاع شد
کالهبرداری از جمله اتهامات در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

رییس کل دادگاههای عموم�ی و انقالب تهران ،گفت:
مش�ارکت در تحصیل مال نامش�روع و کالهبرداری از
اتهامات متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است
و این پرونده برای رس�یدگی به ش�عبه  ۱۰۶۴مجتمع
قضایی امور اقتصادی ارجاع شده است.

عباس پوریانی از ارجاع پرون��ده متهمان پرونده صندوق ذخیره
فرهنگیان به دادسرا خبر داد و در تشریح این مطلب ،اظهار کرد:
این پرونده  ۷۰متهم دارد که تحقیقات پرونده سه ماه قبل انجام

شده است.
وی در ادامه به میزان گفت :در حال حاضر پرونده این متهمان به
شعبه رسیدگی کننده ارجاع شده که البته قاضی رسیدگی کننده
نقایصی را در پرونده مش��اهده کرد ،لذا پرونده برای رفع نقص به
دادسرا ارجاع شده است.
رییس کل دادگاهه��ای عمومی و انقالب ته��ران تصریح کرد:
مشارکت در تحصیل مال نامش��روع و کالهبرداری از اتهامات
این متهمان است و پرونده برای رسیدگی به شعبه  ۱۰۶۴مجتمع
قضایی امور اقتصادی ارجاع شده است.

ورود دستگاههای اطالعاتی
به مبارزه با احتکار کاال

ورود  ۱۶هزار تلفن همراه در قالب مسافربری بدون خروج از کشور

نهایت پرونده تشکیل ش��ود و هم برای خودشان
و هم براش کشور ،دردسر ایجاد شود.

دادستان تهران از صدور سه کیفرخواست
دیگر در رابطه با پروندههای تلفن همراه و
ارسال آنها به دادگاههای ویژه خبر داد.

حسابها و اموال متهم ثامن
توقیف شده است
وی با اش��اره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
اظهارکرد :متأسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده
قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از
آن نیز همسرش را از کش��ور خارج کرده؛ اما تمام
حس��ابها و اموال��ش از جمله ام�لاک و تعدادی
اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی با ابراز تأسف از اینکه چرا باید
افرادی در قالب فروش س��که اق��دام بانکی انجام
دهند ،در تش��ریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته
در این پرونده ،گفت :افراد از این فرد سکه خریداری
ک��رده و آن را تحویل نمیگرفتند و میتوانس��تند
سود آن را دریافت نمایند ،در حدی که یک سپرده
گذاری در حد کالن انجام ش��ده و اف��راد زیادی را
جذب کرده بودند.
دادس��تان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر

از بانک و مؤسس��ات مالی مجاز ،به هیچ شرکت و
موسس��های اعتماد نکنند و تاکید کرد :جز بانک و
موسسات مالی مجاز ،هیچ ش��رکت و موسسهای
حق ندارد به مردم س��ود پرداخت کن��د و پرداخت
س��ود به خصوص در قالب سپردههای کالن جرم
است و در قانون مبارزه با اخاللگران به این موضوع
تأکید شده است.
وی با اش��اره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته
در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت
کردهاند و پرونده در دادس��رای تهران مفتوح است
و امیدواریم ک��ه با کمک ترکیه ،متهم به کش��ور
بازگردد.
دس�تگیری متهم کالهبرداری در قالب
دریافت طال و پرداخت سود
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کالهبرداری
در قال��ب دریافت طال و پرداخت س��ود به مردم از
اتحادیه طال و جواهرات به دلیل عدم نظارت گالیه
کرد و افزود :صنف طال نمیتواند از مردم پول بگیرد
و سود بدهد ،حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر
داد و بیان داش��ت :این طالفروش که س��الهای
زی��ادی در تهرانپ��ارس فعالی��ت میک��رده هفته
گذشته در ش��یراز دستگیر و همه اموال وی توقیف
شده است.
وی تصریح کرد :این فرد مدعی اس��ت که بیش از
 ۲۴۰میلی��ارد تومان بدهی ن��دارد و میتوان گفت
ک��ه اموال توقیف ش��ده از وی تکاف��وی پرداخت
بدهیها را میدهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس
و دادس��تانی کار خود را انجام دهد ت��ا وجوه مردم
بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکس��ی حق
ندارد در ازای دریافت طال به مردم سود دهد ،گفت:
حتی بانک کارگش��ایی نیز وقتی طالهای مردم را
میگیرد در قالب ارزش طال به آنها وام میدهد و
سودی پرداخت نمیکند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در
این پرونده از افراد پول و طال گرفته شده و به آنها
سود دادهاند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت
سود بیش��تر به س��مت چنین افرادی نروند که در

ضرورت شفاف سازی در سامانهها
وی در ادامه در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه
در دو سه ماه اخیر ش��اهد بودیم که وزارت صمت
دستورالعملهای زیاد و بخش��نامههای متعددی
را صادر کرده اس��ت آیا خود این دس��تورالعملها و
بخش��نامهها باعث ایجاد تخلف و جرم نمیشود،
گفت :اگر این دس��تورالعملها برای تس��ریع ورود
کاالهای ضروری به کش��ور باشد اش��کال ندارد،
آنچه در پروندهها با آن درگیر هس��تیم این اس��ت
ک��ه در ورود ثبت س��فارش خودرو یا س��ایر اقالم
یک مقداری افراد میتوانس��تند به میل خود عمل
کنند ،فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را
سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که
آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اش��کال
داریم و اگر این دستورالعملها و بخشنامهها برای
رفع این موارد و تسریع در ورود کاال باشد حتما مفید
اس��ت ،ولی اگر این ابهامات باقی باش��د مثل عدم
ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانکها مشکل
آفرین خواهد بود و باید ش��فاف سازی در سامانهها
رخ دهد تا افرادی نتوانن��د مانند آنچه که در حادثه
پتروشیمی رخ داد ،کاال را از سامانه صمت گرفته و
آن را در بیرون بفروشند.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه
معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان
داش��ت :این فرد ادعا کرده ک��ه برخی از خانوادهها
هنگامی که پرونده تشکیل شده ،او را مورد ضرب و
جرح قرار دادهاند که این شکایت به شعبه ارجاع شده
است .وی در پاسخ به پرسش��ی در رابطه با پرونده
دانه درشتها و اینکه رییسکل دادگستری تهران
اعالم کرده که چندین پرونده از دانه درش��تها در
دادسرای تهران در حال رسیدگی است ،چه زمانی
این پروندهها به دادگاه تقدیم میشود ،اظهارکرد:
در قانون مبارزه با اخاللگران از تعبیر گرانفروش��ی
کالن ،احت��کار عمده و گس��ترده و اخالل عمده و
جزئی نام برده ش��ده و متهمان را اینگونه نقس��یم
بندی میکنیم .جعفری دولت آبادی تصریح کرد:
در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی
از پروندهها اهمیت داش��ته است ،پرونده مظلومین
و باقری درمنی از جمله این پروندهها است و برخی
پروندهها مث��ل خودروهای واردات��ی واقعا پرونده
بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود  ۷هزار
اتومبیل وارد کشور شده که همه آنها مورد تخلف
و سئوال است .دادستان تهران بیان داشت :از لحاظ
مش��خصات متهم ،نوع س��مت ،نوع اقدام ،میزان
ارزش مالی که کشف شده پروندههای مهمی داریم
که در حال رسیدگی است.
وی به م��ردم اطمینان داد که دادس��تانی در تمام
موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی میکند
و خاطرنشان کرد :در مورد پروندههای مهم براساس
پیشرفت آن گزارش میدهیم و وقتی این پروندهها
را اعالم میکنیم که حتما به نتیجه نهایی برس��د و
کیفرخواست صادر شود.

یک قاضی صادر کننده آرای مجازاتهای جایگزین حبس :

مجازات جایگزین حبس نرخ بازگشت به جرم را کاهش می دهد
ی�ک قاضی صادر کنن�ده آرای مجازاته�ای جایگزین
حب�س معتق�د اس�ت از وقتی که ب�رای برخ�ی جرایم،
مجازاتهای جایگزین صادر کرده است ،نرخ بازگشت
به جرم در مورد این افراد بسیار پایین و حتی در حد صفر
بوده است.
قاضی محس��ن مرادی ،رییس شعبه اول دادگاه کیفری  2شهرستان
سلماس (آذربایجان غربی) یکی از قضاتی است که تا جایی که قانون
ب��ه او اجازه داده ،احکام را بر پایه مجازاتهای جایگزین حبس صادر
کرده ،به همین دلی��ل چندین بار قاضی برتر در ای��ن زمینه انتخاب
شده است .به گفته خودش هیچگاه قلمش برای صدور رأی مجازات
جایگزین حبس حتی برای نخستین بار نلرزید.
کاهش نرخ تکرار جرم با صدور آرای جایگزین
وی در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صدور احکام
جایگزین مجازات حبس آیا در کاهش بزه اثربخش��ی داش��ته است،
اظهارکرد :بله ،اثربخشی و کاهش نرخ تکرار جرم به جهت عدم ورود
مجرمان به زندان امری بدیهی و مبرهن است ،از وقتی که برای برخی
جرایم ،مجازاتهای جایگزین حبس صادر شده است ،نرخ بازگشت
به انجام آن جرم بس��یار پایین و حتی در حد صفر بوده است و کاهش
وقوع جرم در نهایت موجب کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
افرادی که با صدور حکم مجازاتهای جایگزین به جامعه فرس��تاده
میشوند ،دوباره مرتکب جرم نمیشوند و بنابراین مجازاتهایی این
چنینی اثربخشی دارد.
البته دراین میان عموما رضایت شاکی ،نیز مدنظر قرار داده و در نتیجه

«عدالت ترمیمی» مورد توجه واقع میشود.
وی ادامه داد :درواقع ،اجتماعی بودن ،مشارکتی بودن و ترمیمی بودن
از خصوصی��ات بارز مجازات های جایگزین حبس اس��ت .قانونگذار
رضایت محکوم را برای ارائه خدمات عمومی رایگان از سوی دادگاه
الزام آور دانس��ته و اصوال متهمان برای ارائه خدمات عمومی راضی
هس��تند چون می دانند با رفتن به زندان برچسب منفی می خورند و
ترجیح می دهند به جای آن ،فعالیت اجتماعی داشته باشند.
صدور مجازات جایگزین حبس متناسب با
مهارت متهم
قاضی مرادی اظهارکرد :قاضی باید متناس��ب با شخصیت و مهارت
و نیز تخصص متهم به ص��درو مجازات جایگزین مبادرت کند .مثال
در خصوص یک ش��خص حقوقدانی که مرتکب جرم ش��ده بود او را
به آموزش و پرورش به عنوان نهادپذیرنده فرس��تاده تا راجع به انواع
آسیب های اجتماعی به دانش آموزان آموزش دهد یا مشاوره حقوقی
رایگان در آنجا رائه کند .برای پزشک هم رأی ارائه خدمات پزشکی و
بهداشتی رایگان صادر می شود .گاهی هم با توجه به نوع اتهام ،حکم
صادر میشود مثال برای اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی جایگزین
هایی مانند درختکاری و نظایر آن صادر و س��عی می شود از هر کسی
با توجه به نوع تخصصش استفاده شود.
با رضایت کامل نخستین رأی جایگزین را صادر کردم
قاضی مرادی در پاسخ به پرسش��ی دیگر در رابطه با اینکه در هنگام
نخس��تین حکمی که با محوریت مجازات جایگزین صادر شد ،مردد
نبودید ،گفت :دیدگاه بنده باز اجتماعی و اصالح مجرم بود .نخس��ت
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توقیف حساب ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن

به کش��ور و یاس تولیدکنندگان داخلی شده است؛
چراکه کاالی قاچاق بازار را ُپر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه این جلسه به
حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کاال کمک کند
به مصداقی که در آن فردی تلفنهای همراه قاچاق
را در قالب مس��افربری به کش��ور وارد کرده است،
اش��اره کرد و افزود :فردی که متواری است بدون
اینکه مسافرتی داشته باشد یا از کشور خارج شود با
ثبت سامانه توانسته اس��ت  ۱۶هزار تلفن همراه را
وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنش��ان کرد :امیدواریم
گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کاال کنترل
بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه
مورد تاکید قرار گرف��ت ،ادامه داد :با توجه به اینکه
کشور به کاالهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در
بخشهایی که کاالها صحیح وارد شده کمک کند
تا زودتر وارد شود ،مدیرعامل گمرک در این جلسه
توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام
به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است ،ارائه کردند و
امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیحتر کاالهایی
که مشکل قانونی برای ورود نداشتند ،باشیم.
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قضـایی

دادستان تهران خبر داد

عباس جعفری دولت آبادی در حاش��یه نشست با
مدیران گمرک کش��ور از صدور سه کیفرخواست
دیگر در رابطه با پروندههای تلفن همراه و ارس��ال
آنها به دادگاههای ویژه خبر داد و با اشاره به اتمام
تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارتهای ملی
دیگران اس��تفاده میکردند و گفت :ظرف چند روز
آینده کیفرخواست نیز صادر میشود.
دادس��تان تهران در ادامه به اش��اره به موضوعات
بررسی شده در جلس��ه با مسئوالن گمرک ،افزود:
در این جلس��ه گمرک چند ح��وزه چگونگی ورود
کاال ،ارزش��یابی کاال و بررسی مدارک مورد بحث
قرار گرفت.
به گزارش میزان ،جعفری دولت آبادی با خاطرنشان
کردن این نکته که پروندههای تش��کیل ش��ده در
حوزه ارز و ورود کاال ابهاماتی دارد که این جلسات
مرتبط با این پروند هها تش��کیل میشود ،ادامه داد:
در برخی پروندهها دیده شده که واردکننده قیمتی
بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع
موجب تش��کیل پرونده در دادس��تانی شده است؛
چراکه عالوه بر دریافت ارز ،کاالیی که وارد کرده
ه��م از قیمت جهانی و ه��م از تعرفه گمرک باالتر
است .وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد
کاالها تصریحکرد :بعضا اسنادی که با کاالها وارد
میشود ،ممکن است معتبر نبوده یا جعلی و قیمت
آن گرانتر و ارزانتر باشد.
دادستان تهران به بررس��ی موضوع ثبت سفارش
خودرو در جلسه اش��اره کرد و بیان داشت :گمرک
اعالم کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان
تخلفات سازمان توس��عه تجارت نبوده است؛ اما از
روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح
ب��وده که چگونه میش��ود دو س��ازمان مهم که با
یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند ،یکی از آنها
عنوان میکند که در جریان نبوده است.
وی افزود :این حادثه وقتی کش��ف شد که گمرک
نامهای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح
داش��ت که ای��ن ثبت سفارش��ات اش��کال دارد و
پروندهای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش که چگونه
میشود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و
توزیع و ترخیص کاال ،ناهماهنگی وجود داشته باشد
و هریک موضوع را به دیگری ارجاع میدهد ،گفت:
البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی
است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث
بوده اس��ت کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را
توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال
داشته است.
دادس��تان ته��ران در رابط��ه ب��ا قاچ��اق کاال
اظهارامی��دواری کرد که س��ازمان گمرک بخش
بیش��تری در ای��ن زمین��ه س��رمایهگذاری کند و
یادآورش��د :قاچاق کاال امروز به تولید ملی آس��یب
رسانده و موجب ورود کاالهای لوکس و تشریفاتی

  یکشنبه

باید دیدگاه و بینش افراد تغییر کند وقتی دیدگاه تغییر کند خود به خود
روش هم فرق می کند .رویکرد قضات باید عوض شود .وقتی قاضی
اجرای احکام بودم ،از نزدیک شاهد آثار منفی زندان نسبت به زندانیان
و خانوادههای آنان بودم .مجرم کافی است یک بار به زندان برود ،چون
برچس��ب می خورد .بازگشت مجدد و دوباره به زندان برای او چندان
مهم نمیشود؛ هیمنه و ابهت زندان برای او از بین می رود بنابراین بهتر
است از مجازات غیرکیفری به جای مجازات استفاده کرد.
وی افزود :با رضایت کامل نخس��تین رأی را امضا کردم؛ صدور رأی
مجازاتهای جایگزین همچنین موجب خوشبینی مردم به دستگاه
قضایی شده است طوری که وکال و متهمان بسیاری مایلند از نزدیک
این فضا را ببینند و بازخورد خوبی بین مردم داشته است.
ترس مجرم از ندان می تواند راهگشا باشد
قاض��ی م��رادی اظهارک��رد :تح��ق نیافت��ن اه��داف و ناکارآمدی
سیاس��تهای قضایی حبس محور ،تن��وع در راهکارها و گونه های
مختل��ف و اثربخش در مج��ازات های جایگزی��ن ،کاهش و کنترل
جمعیت کیفری؛ مسئولیتپذیرکردن مجرمان ،ایجاد شرایط پدیرش
مجرم از س��وی اجتماع ،حفظ موقعی��ت اجتماعی و خانوادگی ،حفظ
کرامت انسانی او ،پیشگیری از حرفه ای شدن بزهکاری و نظایر آن از
اهداف کاربست مجازاتهای جایگزین است.
این قاضی ص��ادر کننده آرای مجازاته��ای جایگزین حبس بیان
کرد :توضی��ح موضوع اثربخش��ی مجازات ه��ای جایگزین حبس
برای بزه دیده ،قابل برگش��ت بودن آن در ص��ورت تخطی از انجام
مجازاته��ای جایگزین و ترس مج��رم از زن��دان میتواند در این
خصوص راهگشا باشد.

دادس��تان عموم��ی و انقالب جزیره قش��م گفت :تمامی دس��تگاههای
اطالعاتی ،نظارتی و بازرسی اصناف باید در حوزه مقابله با احتکار و قاچاق
به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رضا صفایی در گفتوگو با میزان در خص��وص مبارزه با قاچاق و احتکار
کاال اظهارکرد :تمامی دستگاههای اطالعاتی ،نظارتی و بازرسی اصناف
باید در این حوزه به صورت کامل و جامع به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی یادآورشد :چنانچه فرد یا افرادی با احتکار مایحتاج عمده مردم موجبات
اخالل در نظام اقتصادی کشور را فراهم کنند ،براساس بند «ب» ماده یک
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور با مسببین برخورد و
توسط دادستانی تعقیب خواهند شد.
دادستان قشم خاطرنشان کرد :از عموم مردم تقاضا داریم ضمن همکاری
با مس��ئوالن قضایی ،محل انبارهایی را که محتکرین در آنجا کاالهای
مورد نیاز و ارزاق عمومی را با هدف گرانفروشی و اخالل در نظام اقتصادی
احتکار کردهاند ،به صورت محرمانه به دادستانی اعالم کنند.

پلمب دو انبار رب و رنگ احتکار شده
در مشهد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان خراس��ان رضوی از پلمب و تشکیل
پرون��ده برای دو انب��ار که رب و رنگ احتکار ش��ده در آنه��ا نگهداری
میشد ،خبر داد.
به گزارش روابطعمومی س��ازمان تعزی��رات حکومتی ،حمیدرضا کریم
اظهارکرد :یک انبار در منزل مسکونی در منطقه کوی امیر مشهد به دلیل
احتکار دو هزار ش��ل رب مهر و موم ش��د .وی افزود :ارزش این تعداد رب
 ۲.۵میلیارد ریال برآورد شده است و مالک اجناس با امتناع از عرضه قصد
داشت این محصول را با قیمت باالتر به فروش برساند .کریم همچنین از
کش��ف یک انبار احتکار رنگ ساختمان واقع در بلوار طبرسی مشهد خبر
داد و گفت :این انبار براس��اس گزارش بازرس��ی اتاق اصناف مورد بازدید
قرار گرفت و در بازرس��ی از آن مقادیر بسیاری سطل رنگ به ارزش پنج
میلیارد ریال که ماهها احتکار شده بود ،کشف شد .وی اظهارکرد :کارخانه
تولیدی این رنگها در تهران اس��ت و مرکز فروش آن در مشهد اقدام به
احتکار کرده بود تا آنها را با قیمت بیشتر عرضه کند.

محتکر و قاچاقچیان برنج در تعزیرات کرمانشاه محکوم
شدند
همچنین داریوش جودکی ،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه
گف��ت :با اعالم گزارش مردمی در مورد ورود غیر قانونی محموله برنج به
کرمانشاه ،نیروی انتظامی اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز در محل ورودی
میدان جنوبی کرمانشاه از یک کامیون مقدار  ۲۲تن برنج کشف و پرونده را
به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کرد و نهایتا متخلفان
به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و ضبط کاال محکوم شدند.
وی تصریح کرد :در پرونده دیگری شعبه هشتم مبارزه با قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یک قاچاقچی برنج را به  ۸۰۱میلیون
ریال جزای نقدی محکوم کرد و محموله  ۲۰تن برنج قاچاق که توس��ط
نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از یکدس��تگاه کامیون در محور
اسالم آباد ،کشف شده بود نیز به نفع دولت ضبط شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان کرمانش��اه همچنین از صدور حکم
احتکار  ۵۵۲تن برنج خبر داد و گفت :شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی
استان کرمانش��اه با دریافت گزارش نیروی انتظامی در مورد کشف ۵۵۲
تن برنج از یک انب��ار به ظن احتکار ،پرونده را بررس��ی و با احراز تخلف،
حکم به الزام به فروش کاال در شبکه تحت نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و پرداخت  ۳میلیارد و  ۸۶۴میلی��ون ریال جریمه نقدی در حق
صندوق دولت صادر کرد

مهلت  10روزه برای ارائه گزارش
علت عدم تکمیل بزرگراه کربال

دادس��تان عمومی و انق�لاب ایالم ،گفت :کمتر از م��دت ده روز گزارش
علت عدم تکمی��ل پروژههای مختلف به خصوص ،پروژه بزرگراه کربال،
سد ایالم ،تقاطع غیر همسطح چهار راه رسالت ایالم و چند پروژه دیگر از
مسئوالن ذیربط به دادستان ارائه دهند.
به گزارش روابطعمومی دادگس��تری کل اس��تان ایالم ،جلس��ه احیای
حقوق عامه با حضور دادستان و رؤس��ای ادارات ،سازمانها و شهرداری
ایالم برگزار شد.
بنا به همین گزارش ،افشار خسروی زاد ،دادستان عمومی و انقالب ایالم
با گرامیداشت یاد و خاطره ایثار و از خودگذشتگی دالور مردان و شیرزنان
ایران اس�لامی بخصوص مردم والیتمدار و مرزدار استان ایالم با اشاره
به اصل  156قانون اساس��ی گفت :یکی از اهداف قوهقضاییه که در اصل
 156قانون اساسی به آن اشاره شده است احیای حقوق عامه است ،بدین
منظور دادس��تان به عنوان مدعی العموم در هر جایی اطالع پیدا کند که
حقوق عامه در حال تضییع است یا حقوق مردم رعایت نمیشود به مساله
ورود میکند و حافظ حقوق عمومی خواهد بود.
وی در ادامه با اش��اره به بعضی مشکالت در امر خدماترسانی به مردم از
سوی سازمانها و ادارات مربوطه به خصوص شهرداری ایالم اظهارکرد:
کمتر از م��دت ده روز گزارش علت عدم تکمی��ل پروژههای مختلف به
خصوص ،پروژه بزرگراه کربال ،س��د ایالم ،تقاطع غیر همسطح چهار راه
رسالت ایالم و چند پروژه دیگر از مسئوالن ذیربط به دادستان ارائه دهند.
دادستان عمومی و انقالب ایالم با اشاره به مسئولیت قانونی مدعی العموم
در صیانت از حقوق مردم گفت  :به مردم هشدار میدهم که در حفظ حقوق
مردم و ارائه خدمات بهتر به مردم کوشا و پرتالش باشند و اعالم میکنم
چنانچه تخلفی در اجرای مقررات قانونی صورت پذیرد دادستانی با جدیت
برخورد قانونی الزم خواهد داشت.

مصرف مشروبات الکلی جان چهارنفر
را در خراسان شمالی گرفت

دادس��تان عمومی و انقالب بجنورد با اش��اره به مس��مومیت تعدادی از
شهروندان در شهرستانهای بجنورد و شیروان بر اثر مصرف مشروبات
الکلی ،از فوت تعداد  4نفر از این اف��راد خبر داد .به گزارش روابطعمومی
دادگستری کل خراسان ش��مالی ،مسلم محمدیاران با اعالم این مطلب
گفت :این تعداد ،به علت استفاده از مشروبات الکلی که ظاهرا با ترکیبات
متانول و برخی افزودنیهای دست ساز همراه بوده ،مسموم یا فوت شدهاند.
وی خاطرنش��ان کرد :در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و به
شعبه دوم بازپرسی ارجاع و در دست رسیدگی است همچنین در رابطه با
این پرونده دو نفر دستگیر ،مراکز نگهداری و توزیع مشروبات شناسایی و
از متهمان ،مقادیری مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شده است.

