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با موافقت رییس قوهقضاییه صورت گرفت

بهرهمندی قضات خوزستان و هرمزگان از مزایای مناطق محروم
امور اداری و استخدامی قضات از موافقت رییسقوهقضاییه
با بهرهمندی قضات اس��تانهای خوزس��تان و هرمزگان از
مزایای مناطق مح��روم خبر داد .امور اداری و اس��تخدامی
قضات ،اعالم کرد :باعنایت به موافقت ریاس��ت قوهقضاییه

مبنی بر برخورداری قضات استانهای خوزستان و هرمزگان
از مزایای مناطق محروم ،قضات محترم استانهای مذکور
مش��مول حکم ماده  13آیيننـامه تعيين گروههاي ش��غلي
اصالحي قضات مورخ  13آبان  1396قرار گرفته و از مزایای

دوشنبه

مربوط��ه بهرهمند خواهند ش��د .به گ��زارش روابطعمومی
قوهقضاییه ،پس از اعالم ضریب حقوق از سوی هیات وزیران
و صدور احکام تغییر ضریب و افزایش سنواتی سال  ،98احکام
کارگزینی مربوطه صادر خواهد شد.
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تغییرات در قوهقضاییه اتوبوسی نیست
س�خنگوی دس�تگاه قض�ا در رابطه با انتش�ار
خب�ری مبنی بر تغییر دادس�تان ته�ران ،گفت:
تا این س�اعت هیچ تغیی�ری در این حوزه اتفاق
نیفتاده است.

غالمحسین اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص

تغییرات در قوهقضاییه و انتش��ار خبرهایی در خصوص
تغییر دادستان تهران ،اظهارکرد :اگر خبری باشد رسم ًا
اعالم خواهد ش��د چون براس��اس گمانه زنی نمیشود
اظهارنظر کرد.
وی افزود :تا این ساعت هیچ تغییری در این حوزه اتفاق
نیفتاده است.

ساماندهی میکنیم.
اس��ماعیلی در خصوص تغییرات دیگ��ر در قوهقضاییه
اظهارکرد :به طور طبیعی اگر بخواهد تغییری انجام شود
باید ابتداً تغییرات در ردهه��ای دیگر صورت گرفته و به
مرور به ردههای پایینتر برسد.
وی افزود :تغییرات در قوهقضاییه همیشه حساب شده،

دقیق و کارشناس��ی بوده و مثل تغیی��رات در جریانات
سیاسی نیست که به صورت گسترده و اتوبوسی باشد.
رییس کل دادگستری تهران خاطرنشانکرد :اطالعات
مربوط به تغییرات جدید در قوهقضاییه را هر وقتی اتفاقی
رخ داد و تغییری ص��ورت پذیرفت حتم ًا به نحو مقتضی
اعالم خواهیم کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد

صدور اسناد مفقودشده در مناطق سیلزده ظرف  10تا  15روز
رییس سازمان ثبت اس�ناد و امالک کشور با بیان اینکه
اسناد مفقودشده در مناطق سیلزده ظرف  ۱۰تا  ۱۵روز
صادر میشود ،گفت :این استانها را تجهیز کردهایم تا
در صورت مراجعه در کمترین زمان س�ند مالکیت صادر
شود.
احمد تویسرکانی در نشست فرماندهان حوزهها و پایگاههای مستقل
مقاومت بسیج و شورای فرماندهی مرکز بسیج قوهقضاییه ،اظهارکرد:
عنوان بسیج و بسیجی افتخار بزرگی است که همه وظیفه صیانت و
حفاظت از این عنوان را به عهده داریم.
وی با بیان اینکه بسیج گرههای بسیار بزرگی را از جامعه ،مردم و امت
اسالمی برداشته است ،گفت :همین بس که امروز اجانب و دشمنان
ما ،دشمنان شماره یک بسیج هستند و این حکایت از راه درستی است
که بسیج و سپاه در جامعه طی میکند.
رییس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور بیان داشت :آمریکا امروز
علیرغم هزینه برای القای شعارهایی مثل احترام به قواعد بینالمللی
و دفاع از حقوقبشر ،آنها را زیر پا میگذارند و تصمیمهایی را به انجام
میرسانند که در تعارض با قواعدی است که خود آن را شعار میدادند.
وی تأکیدکرد :وقتی دش��منان به راحتی رک��ن اصلی نیروی دفاعی
و نیروی نظامی یک کش��ور را جزو گروه تروریس��تی قرار میدهند
و مقررات بینالمللی را زیر پا میگذارند ،نش��ان دهنده این است که
حرکت سپاه و بسیح در این مسیر درست و اصولی است.
تویس��رکانی ادامه داد :امروز فکر بس��یجی باید بتواند بهتر از قبل به

وظیفه خود عمل کند ،طی ۴۰سال گذشته شاهد توطئههای دشمنان
بودیم همچون جنگ و فرهنگی که اگر در یک نظام سیاس��ی عادی
بود باعث فروپاش��ی آن نظام میشد اما با درایت رهبرانقالب و اتحاد
ملت نقش بر آب شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،گفت :امروز ما و مردم بسیار
هوش��مندتر و با اعتماد به نفس بیشتر نسبت به گذشته این توطئهها
را پشت سر خواهیم گذاشت و باید با دید باز آسیبها را بشناسیم.

وی گفت :در نظام اداری کش��ور و بسیج ش��اخه ادارات ،نیازمند نگاه
انقالبی هستیم و با این نگاه میتوانیم آسیبها را پشت سر بگذاریم.
تویسرکانی با اشاره به اینکه امروز دغدغه جامعه رفع مشکالت نظام
اداری شده است ،تصریحکرد :بیش��ک این نگاه و شیوههای اداری
باید اصالح شود تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره به انتصاب آیت اهلل
رییسی به منصب ریاست قوهقضاییه گفت :این موضوع فرصت خوبی

است که تحوالت در قوهقضاییه رقم بخورد و دستگاه قضایی نیازمند
اصالح است تا بیش از گذشته به وظایف خود عمل کند.
وی گفت :در س��ازمان ثبت تالش کردیم تا مجموعه ما مفید باشد و
منافع بیش از هزینهها باش��د و امید است این نگاه روز بروز گسترده و
بهرهوری ما بیشتر شود.
تویسرکانی در ادامه با اشاره به حد و مرز و سوابق مالکیتی در سیل اخیر
اظهارکرد :در سنوات گذشته آرشیوکردن سوابق از اقدامات انجام شده
این سازمان است و قریب به  ۵۰۰میلیون برگ از پروندههای ثبتی را
آرشیو کردیم .وی در ادامه گفت :در پلدختر پروندهها از طبقه زیرزمین
به باال منتقل ش��د و در حالی که همه تجهیزات در آب رفته بود ،اما به
دلیل اینکه این سوابق تصویربرداری شده نگرانی نداریم و اسناد قابل
بازیابی است .رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور درباره حدود
مالکیتها ،بیانکرد :بخش زیادی از مالکیتهای مسکونی و تقریبا
 ۱۰۰درصد تحت سیستم کاداس��تر قرار دارد و ما وابستگی به حدود
فیزیکی نداریم .وی گفت :در بخش مالکیت دولتی ،متأسفانه دولت
کمتر پای کار آمده و بخ��ش مالکیت مزروعی نیز قانون جلوی آن را
گرفته که باید اصالح شود .تویس��رکانی با اشاره به اینکه در مناطق
سیلزده ظرف  ۱۰تا  ۱۵روز اس��ناد مفقودشده صادر میشود ،افزود:
این اس��تانها را تجهیز کردیم تا در صورت مراجعه در کمترین زمان
و طی ۱۰روز مهلت اعتراض اگر مفقودشده سند مالکیت صادر شود.
به گزارش خبرگزاریها ،وی به شهرداریها تذکر داد مانع از ساخت
و سازهای غیرمجاز شوند و موارد را به دستگاه قضایی اعالم کنند تا با
وضعیتی مواجه نشویم که هزینه اضافی را شاهد باشیم.

قاضی مسعودی مقام در ششمین جلسه دادگاه اعالم کرد

ختم رسیدگی به پرونده  60جلدی گروه هدایتی
ششمین جلسه رس�یدگی به اتهامات حسین
هدایتی و متهمان مرتبط ،در شعبه سوم دادگاه
ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان
اقتصادی به ریاس�ت قاضی مس�عودیمقام
برگزار ش�د و در انتهای جلسه ،ختم رسیدگی
به این پرونده اعالم شد.
حسین هدایتی دوالبی ،سید مهدی موسوی نژاد ،مجتبی
کیان پیشه ،علی اکبر یقینی ،حسین شریعتی ،امیر توللی،
احمد رفیعی ،مهدی فتحی ،حس��ین ح��دادان ،نورالدین
مقصودیانی ،هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.
به گزارش می��زان ،در ابتدا متهم هدایتی خواس��تار بیان
مطالبی برای دفاع ش��د که قاضی در پاسخ گفت :شما به
مدت  ۵ساعت از خود دفاع کردهاید الیحه دفاعیه شما نیز
بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ضمنتفهیم اتهام متهم سید مهدی
موسوی نژاد از وی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح
کند .متهم موس��وی نژاد گفت :تمام آنچ��ه در دفاعیات
بیپایه و اس��اس هدایتی مطرح شد کذب محض و فاقد
دلیل بوده اس��ت و نامبرده با انع��کاس دفاعیات خود در
شبکههای ماهوارهای معاند نظام و برخی سایتهای معاند
اقدام به فضا سازی نموده است همچنین با بزرگنمایی
میزان وجوهی که در حوزه ورزش هزینه کرده است مسیر
رسیدگی دادگاه را منحرف میکند .وی افزود :هدایتی حقا
و قانونا باید در مورد دو هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شده
در اثر وجوه تحصیلشده از بانک سرمایه پاسخگو باشد.
متهم موس��وی نژاد گفت :در نامههای مربوط به شرکت
ذوب نورد آرتین و طراحی پویان پاس��ارگاد به هدایتی در
خصوص تسویه تس��هیالت و مالیاتهای مرتبط اعالم
نموده اند ک��ه مراتب را اعالم کند .رونوش��ت نامهها نیز
موجود است ،هدایتی در جلسه اول اعالم کردند شرکتها
متعلق به آقای یقینی اس��ت ،اما براس��اس نامههایی که
مدیران ش��رکتها به هدایتی و بانک اعالم کردند تمام
شرکتها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.
متهم هدایتی در واکنش به این موضوع گفت :تاریخ نامهها
را بگویید؟ متهم موسوی نژاد مستندات را به قاضی ارائه
داد و قاضی مسعودی مقام ضمن بررسی نامهها گفت :این
نامهها تاریخی ندارد .وی خطاب به متهم هدایتی گفت:
علی هدایتی کیس��ت؟ امضای پسر شما در اسناد موجود
اس��ت .هدایتی در پاس��خ گفت :آیا این نامهها که تاریخ
ندارد معتبر است؟
قاضی مسعودیمقام گفت :تمامی موارد بررسی میشود.
مته��م موس��وی ن��ژاد در ادام��ه دفاعیات خ��ود گفت:
بانکس��رمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس
تلفنی با دفترخانه اعالم میکند بانک فاقد بضاعت مالی
اس��ت .در سررس��ید یازده ماهه دفترخانه  ۴نامه به بانک
میزند که بر اساس امالک ترهینی موظف است اجراییه
بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود.
وی افزود :در ادامه بان��ک از پرداخت  ۶۵۰میلیون تومان
در مقابل  ۷۰۰میلیارد تومان امتناع میکند .در خصوص
تسهیالت مشارکت مدنی اخذ ش��ده در  ۸فقره چنانچه

موضوع امر س��اخت و ساز باش��د پرداخت تسهیالت به
صورت اقس��اطی اس��ت و در این خصوص با لحاظ عدم
هزینه کرد تسهیالت مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی
و عدم نظارت متولیان بانک س��رمایه و اعمال نفوذ آقای
هدایتی هزینه ک��رد در محلهای دیگر صورت میگیرد
که موجب اتالف منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود
گردیده است .متهم موسوی نژاد بیان کرد :قصد واقعی وی
از اخذ تسهیالت هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در
عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.
وی خاطرنش��انکرد :در یک فرآین��د غیرقانونی متقابل
متولیان بانک س��رمایه و آقای هدایتی با توس��ل به نفوذ
و اقدامات غیر قانونی و عقد صوری اقدام به اتالف منابع
بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی کرده است.
آقایهدایتی با اختفایداراییهای ایجاد شدهدراثر استفاده
از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.
متهمموسوینژادبابیاناینکهبندهحسباستعالمازبانک
مرکزی یک ریال بدهی به بانکهای سراسر کشور نداشته
و ندارم گفت :ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر
مبایعهنامههاواهیاست؛چراکهثمنمعاملهکارسانپیش
از اخذ تسهیالت به بنده تقدیم شده بود و دریافت دو فقره
ضمانت نامه حدودا سه ماه پس از ترهین اسناد توسط آقای
هدایتی صورت گرفت و مبلغ معامله از  ۱۴۵میلیارد تومان
به  ۸۵میلیارد تومان تبدیل شد.
وی در ادامه با بیان اینک��ه بابت امتیازات مأخوذه قبلی از
آقای هدایتی وجهی دریافت نکردهام ،گفت :کارشناسان
رسمی در اظهارنظر خوددر صورتی که عنوان جزاییداشته
باشند باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و اگر تخلف
داش��ته باشند باید در دادس��رای ویژه کارشناسان رسمی
پاسخگو باشند .متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود
گفت :در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی
با تش��ویش ذهن دادگاه آن را بیان داش��ت ،انتساب این
موضوع به بنده کذب اس��ت و هیچ ارتباطی با من ندارد.
وی ادام��ه داد :هدایتی با هدف فرار از مس��ئولیت قانونی
خود شایسته اس��ت نس��بت به چگونگی حیف و میل و
تاراج اموال بانک س��رمایه پاسخگو باشد .قاضی خطاب
به متهم گفت :بخشی از وجوه نزد شماست و  ۹۳میلیارد
از آن توسط شما تاراج ش��ده است ،اگر این همه اطالع از
اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟
متهم موسوینژاد پاسخ داد :این موارد بابت فروش اموال
من است و بابت تاراج نیست ،بنده ملک به آقای هدایتی
فروختموسندمعاملهراگرفتم.قاضیمسعودیمقامگفت:
افتتاح حسابهای متعدد بانکی به نام فرزند شما نشان از
این دارد که از موضوع مطلع بودید ،شما متهم به اخالل در
اقتصاد کشور هستید دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان
کنید درواقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی
است لذا به مطالب تکراری نپردازید .متهم موسوینژاد در
ادامه دفاعیات ،گفت :انتساب بزه یادشده به دلیل فروش
اموال ،دریافت ثمن ،حضور در شعبه و عدم اطالع اینجانب
از اقدامات آقای هدایتی ،بانک سرمایه و صندوق ذخیره
فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و ش��رعی است و انتساب
عنوان مشارکت به بنده خالف قانون است .وی ادامه داد:

 ۱۵ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیالت در بانک
سرمایه ،علیرغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هر گونه
تراز منفی تسهیالتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیالتی
معوق و سرمایهگذاری شخصی در پروژهها موفق به اخذ
تسهیالت بانکی شدم اما در نهایت تاسف متولیان بانک
سرمایه با بهانهتراشی از ارائه تس��هیالت به بنده اهمال
نمودند .این درحالی اس��ت که هدایتی با عنایت به روابط
نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک س��رمایه
موفق به اخذ وجوهی شد.
متهم موسوینژاد در ادامه دفاعیات خود بیانکرد :در جلسه
سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کرد که با هدف
فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است.
متهم موسوینژاد بیانکرد :آقای هدایتی ادعا کرده است
کهباصرفهزینه ۲۷میلیاردیپروژهراتکمیلکردهاست،
اما ارائه فیلم و عکس و مونتاژ آن نمیتواند پاسخگوی این
ادعای واهی باش��د .سوال اینجاست که علی رغم ادعای
واهی آقای هدایت��ی و در صورتی که از غیر قانونی بودن
فرآیند اخذ س��ند مطلع بودند چرا تسهیالت را پرداخت و
تسویهنکردند.اینجانبدرقالبفروشپروژهکارسانثمن
را دریافت کردهام و مستندات مربوط به دریافت کلیه وجوه
تقدیم میش��ود .رییس دادگاه اذعان کرد :من نمیدانم
مقامات و مسئوالن بانکها در ویالهایشان چکار میکنند
که در بانک نمیتوانند انجام دهند .حکم آقای بخشایش
صادر شده است مگر ویالی شما شعبه بانک سرمایه است.
چرا دائما در کشور میخواهید به صورت زیرزمینی عمل
کنید؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از تسهیالت
هم بوده است .متهم موسوی نژاد در ادامه سخنان رییس
دادگاه گفت ۸:ماه پس از تسهیالت به آقای هدایتی ،بحث
فروش امالک پیش آمد و من فروش آن امالک را پیگیری
میکردم .متهم موسوی نژاد در ادامه بیان کرد :شما  ۵۰بار
مستقیما گفتید که من تسهیالت گرفتم.
قاضی مس��عودیمقام از متهم موسوی نژاد پرسید :چند
پروژه و در کج��ای ایران انجام دادی��د و ارزش آن چقدر
است؟ اینها را باید برای ما بیاورید.
متهم موس��وی نژاد گفت :اینجانب آمادگی خود را جهت
احاله پرو ژههای فروخته ش��ده به آقای هدایتی را اعالم
م��یدارم و بنده به صورت حقیق��ی و حقوقی فاقد بدهی
به سیستم بانکی هستم ،لذا تقاضای صدور حکم برائت از
محضر دادگاه را دارم.
در ادامه قهرمانی نماینده دادس��تان گفت :در پروژه لیان
و کارس��ان کارشناسی با قیمت  ۴۵۳میلیارد تومان انجام
میش��ود در حالی که ارزیابی ما از ای��ن پروژه  ۳۵میلیارد
تومان بوده است ،بنابراین  ۱۳برابر گراننمایی شده است
و موسوی نژاد نیز علم به موضوع گراننمایی داشته است.
وی افزود :در تفاهم نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیالت
آقای موسوی نژاد نقش داشته است و برای پنهان کردن
نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا میکند.
نماینده دادستان خطاب به متهم موسوی نژاد گفت :شما
نقش مهمی در تس��هیالت داشتید حسب اظهارات خانم
یدیسار وقتی شما به شعبه فرمان میآمدید همگی تعظیم
میکردند و در حال حاضر از موضوع توزیع هدایای گران
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قضـایی

اسماعیلی:

دفتر سخنگو فعال خواهد شد
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری نشستهای
خبری سخنگو نیز گفت :دفتر سخنگو فعال خواهد شد
و ارتباطمان با جامعه رسانهای کش��ور را از طریق دفتر
سخنگو در نشس��تها و در غیر آن برقرار خواهیم کرد.
همچنین آن را براساس سیستم تعریف شده کام ً
ال منظم
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قیمت در شعبه صرف نظر میکنید.
نماینده دادستان افزود :آقای موسوی نژاد در بردن افراد به
دفترخانهای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده و به عنوان
یک پازل در این ش��بکه نقش داشته است .در حال حاضر
 ۵۸۶میلیارد تومان از طریق بانک رفته است و  ۱۵میلیارد
تومان بازپرداخت شده است.
به دس��تور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام
دفاع از موکل خود اظهارکرد :آیا منطقی اس��ت که آقای
موسوی نژاد ملکی که ارزش آن  ۴۵۳میلیارد تومان بوده
را به ارزش ۱۴۵میلیارد بفروشد؟! موکل من در عدم عودت
تسهیالتبهبانکسرمایههیچنقشینداشتهاست ۴.هزار
نفر برای خرید واحدهای پروژه ثبت نام کرده بودند و موکل
من با حسن نیت عمل کرده است ،اگر همان زمان ملک
ایشان را اقاله میکردند شاهد این وضعیت نبودیم.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم
گفت :پروژه در سال ۹۲و در زمان ترهین ۳۵میلیارد تومان
کارشناسی شده است.
در ادامه وکی��ل متهم یقینی بیانکرد :ب��ا توجه به اینکه
عرایضی در جلسات قبل اعالم شد از تکرار موارد خودداری
میکنم و دفاعیات خود را در قالب الیحه ارائه خواهم کرد.
در این بخش از جلس��ه دادگاه قاضی مس��عودی مقام از
متهم کیان پیشه خواست تا در جایگاه قرار گیرد و آخرین
دفاعیات خود را ارائه دهد .وی ضمن قرار گیری در جایگاه
گفت :من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور آقای
هدایتی عمل میکردم و حق��وق بگیر او بودم و درصدی
نداشتم همچنین در فعالیت تسهیالت نیز نقشی نداشتم؛
و نه به شرکتها کاری داشتم و نه به موضوع دیگری.
متهم کیان پیش��ه گفت :حدود  ۱۴سال است که با آقای
هدایتی کار میکنم و کارهای ملکی آقای هدایتی را انجام
میدادم در استیل آذین ایرانیان عضو هیئت مدیره بودم و
از سال  ۹۱تا مرداد  ۹۷در آنجا بودم.
در ادامه وکیل متهم کیان پیش��ه به ارائ��ه دفاعیات خود
پرداخت و گفت :موکل بنده از سال  ۸۳در مجموعه آقای
هدایتی به عنوان کارمند مش��غول شد و مانند سایرین از
وی حقوق کارمندی دریافت میکرد و بیشتر فعالیت وی
در خصوص امالک بوده است .موکل من صرفا به عنوان
شاهد ذیل مبایعه نامه را امضا میکند .موکل هیچ گاه به
آقایان دیگر یا بانکها مراجعت نمیکرد و اسنادی را امضا
نکرده است و این خود آقای موسوی نژاد بوده است که با
افراد به بانک مراجعه میکرده است.
وی تصری��ح ک��رد :درخص��وص تس��هیالت ریال��ی و
ضمانتنامهها موکل هیچ نقش��ی در دریافت مصوبات
نداشته وکلیه فرآیند توسط آقای موسوی نژاد بوده است
و در مورد تسهیالت شرکت جاوید گشت هیرمند موکل
برای معرفی مل��ک جاده مخصوص ک��رج به دفترخانه
مراجعت داشته است.
احکام علی بخشایش ،محمدرضا توسلی و
پرویز کاظمی قابلیت اجرا دارد
قاضی مس��عودی مقام در پایان جلس��ه دادگاه رسیدگی
به اتهامات حس��ین هدایتی و  ١٠مته��م دیگر ،در جمع

خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت:
ما  ٦جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا  ٧ساعت
به طول انجامید .همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠
هزار صفحه طول کشید ،این پرونده  ٦٠جلد است و ٣٠٠
س��اعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج
نویسی داشتیم .در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده
شد و مستندات آنها نیز دریافت شد .همچنین یک هفته
فرصت دادهایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از
یک هفته وارد صدور رأی شویم.
وی همچنی��ن در خصوص رأی پرونده بانک س��رمایه،
گفت :م��ا دادنامه را در  ٩٧ .١٢ .٢٦ص��ادر کردیم و موارد
اتهامی ،دالیل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و
 ١٣٩٨.١.١٧توسطرییسدفترخودمانتحویلسرپرست
دادسرای  ٣٦شد .خیلی س��وال میکنند که آیا پرونده در
دادگاه است؛ باید بگویم ما  ١٧فروردین پرونده را تحویل
دادیم .قاضی مس��عودی مقام در خصوص جزییات این
حکم نیز گفت :آقایان علی بخشایش ،محمدرضا توسلی
و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠سال حبس ٧٤،ضربه شالق
در انظار عمومی طبق قانون اخالل گران و محرومیت از
مشاغل دولتی محکوم ش��دهاند .تمام این احکام قابلیت
اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است .وی در
خصوص سایر متهمان این پرونده گفت :باقی متهمان به
فراخور در نوبت دادگاه هستند .پرونده آقای رضوی آمده
اس��ت تا بعد پتروش��یمی به آن ورود کنیم .کیفرخواست
پرونده هیات مدیره نیز صادر ش��ده ،اما هنوز به دست ما
نرسیده است .وی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و
سیدمهدیموسوینژادگفت:برایهرکداموثائقمقتضی
صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین
میزان مجازات و جرائم اس��ت که آقایان نتوانستند تودیع
کنند .سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقهای را
برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد
هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجارهای است و
ما این موارد را نمیپذیریم و سعی میکنیم براساس قانون
که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.
مس��عودی مقام در پاسخ به این پرسش که مهلت اجرای
حکم مدیران بانک س��رمایه تا چه زمان است نیز گفت:
بط��ور قانونی اول بای��د ثبت انجام و احضار ش��وند و اگر
نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام میش��ود و جلبش��ان
میکنند و فکر میکنم زمان دیگری هم باشد چراکه االن
همه س��امانه دارند و وقتی ابالغ میشود و زمان طوالنی
طی نخواهد کرد.
کیفرخواس�ت  ۲۹مدیر بانک سرمایه صادر
شد
همچنین قهرمانی نماینده دادستان در جمع خبرنگاران
گفت :کیفرخواست  ۲۹مدیر بانک سرمایه صادر شد.
وی گفت ۲۱ :کیفرخواس��ت مربوط به ارکان اعتباری و
مدیران ش��عب و  ۸کیفرخواست مربوط به اعضای هیات
مدیره است.
نماینده دادستان افزود :تمام این پروندهها به دادگاه ویژه
ارسال خواهد شد.

روی خط خبر

دبیرستاد حقوقبشر:

پیروزی های مقاومت در سوریه و عراق
فتح الفتوح قرن  21است

دبیرستاد حقوقبشر کشور با بیان اینکه در امر حقوقبشر ما  ۴۰سال است
که تحت تهاجمات حقوقبش��ر غربیها هس��تیم ،گفت :موضوع مهمتر
این است که کش��ورهایی که خود س��یاه چاله حقوقبشر هستند با هرزه
گوییهای فراوان حرفهای مختلف و تهاجمات وس��یعی را علیه ایران
ساماندهی میکنند.
عدنان محمودسفیر جمهوری س��وریه با دکتر محمدجوادالریجانی دبیر
ستاد حقوقبشر کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در حاشیه این جلسه در رابطه با موضوعات
مطرح شده در جمع خبرنگاران اظهارکرد :موضوع اصلی بحث ما در جلسه
راجع به مساله اش��غال بلندیهای جوالن و ادعای آمریکا مبنی بر اینکه
این بلندیها را به خاک رژیم صهیونیستی ملحق کند بود.
دبیر س��تاد حقوقبش��ر کش��ور گفت :همچنین در این جلسه زمینههای
مختلفی که باید با این نظر و با این حرکت به خصوص در حوزه بینالملل
و به ویژه در امر حقوقبشر مقابله کرد بررسی شد.
وی بیانکرد :البته این اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی از جهات مختلف
قابل پیگرد است ،در زمینه حقوقبشر ما باید توجه کنیم که هزاران نفر از
مردم سوریه در این ارتفاعات در حال زندگی هستند و رژیم صهیونیستی
دارد تابعیت بس��یار تحمیلی و تحقیرآمیزی را به آنها تحمیل میکند و
آنها را عم ً
ال شهروندان درجه دو و محروم از حقوق شهروندی میکند.
الریجانی افزود :این کاری است که برخالف تعهدات مختلف سازمان ملل
و قرارها و اسناد پایهای حقوقبشر است؛ انشاءاهلل این همکاریهای بین
ایران و سوریه وسعت پیدا خواهد کرد.
دبیر ستاد حقوقبشر کشور اظهارکرد :باید این را هم اضافه کرد که ایران
در بین کشورهای جهان اسالم بیشترین تجربه را در امر حقوقبشر دارد و
ما کارشناسان و محققان بسیار خوبی را در این زمینه داریم.
الریجانی بیانکرد :موضوع مهمتر این اس��ت که کش��ورهایی که خود
سیاه چاله حقوقبشر هستند با هرزهگوییهای فراوان حرفهای مختلف
و تهاجمات وس��یعی را علیه ایران ساماندهی میکنند .همواره در صحنه
بینالمللی با درسهایی که حضرت امام راحل در همان دهه اول انقالب
به ما آموختند هیچ فرصتی را برای دفاع از حق از دست نمیدهیم.
دبیر ستاد حقوقبشر کش��ور عنوان کرد :ما این امکانات و اعتقادات خود
را با دوس��تان س��وری و کس��انی که موافق این موضع هستند پیگیری
خواهیم کرد .وی تأکید کرد :البته آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد یک
توفیق عظیم برای دکترین مقاومت بود؛ حضرت امام راحل پایه گذار این
دکترین بودند .الریجانی گفت :در اینجا فقط مساله شکست داعش مطرح
نیس��ت ،چون داعش یک مظهری بود از تروریسم بدون مرز و خشونت
از تفکر آمریکا و غربیها .دبیر ستاد حقوقبشر کشور افزود :شکستی که
آنها در سوریه و عراق خوردند نش��ان داد مساله ادعای سیطره آنها بر
دنیا و رهب��ری بر دنیا ،چون فقط نیروی نظامی دارند با واقعیتها منطبق
نیس��ت و منطقی که منطق فرعون و دیگر دروغ گویان بوده است دیگر
شکست خورده اس��ت .وی بیانکرد :باید آن چیزی که در سوریه و عراق
اتفاق افتاده اس��ت را فتحالفتوح قرن  ۲۱دانس��ت و عصبانیت دشمن هم
دقیقا به همین خاطر است.
الریجانی افزود :اینکه سپاه پاس��داران را به عنوان یک گروه تروریستی
اعالم میکند حکایت از غلیان خشم آنها از این شکست دارد ،چون سپاه
در این فتح الفتوح نقش عمدهای داشته است.
الریجانی گفت :جمهوری اس�لامی پش��توانه بدون منت جهان اسالم
اس��ت .ما با سوریه بحثهای زیادی به خصوص در همکاریهای علمی
و بینالمللی داریم و انشاءاهلل این مسیر به خوبی به پیش خواهد رفت.
به گزارش میزان  ،دبیر س��تاد حقوقبشر کش��ور گفت :پیام ما به برادران
خود در س��وریه این است که نظام مدنی معقولی را به سرعت شکل دهند
و ساختارهایشان را بسازند و انشاءاهلل خدا هم کمکشان خواهد کرد.

ممنوعیت ادامه تحصیل
کارکنان وزارت جهاد باطل شد

هیأت عموم��ی دیوان عدال��ت اداری به دنبال ش��کایت از وزارت جهاد
کشاورزی و درخواس��ت ابطال دستورالعمل این وزارتخانه مبنی بر ایجاد
محدودیت و ممنوعی��ت ادامه تحصیل کارکنان این وزارتخانه در مقاطع
تحصیالت تکمیلی در خارج از ساعات اداری یا با اخذ مرخصی استحقاقی،
پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا از تاریخ تصویب ابطال شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفته اس��ت؛ با عنایت به اینکه اطالق
بندهای مورد ش��کایت موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان
برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی در خارج از ساعات اداری
و با اخذ مرخصی استحقاقی شده است.
همچنین این دس��تورالعمل مأموریت آموزش��ی در مورد ایثارگران را نیز
ممنوع کرده اس��ت که مغایر با حکم ماده واحده قان��ون ممنوعیت ادامه
تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری و ماده  2آییننامه اجرایی آن
اس��ت .زیرا در ماده قانونی یاد شده صرف ًا ادامه تحصیل در ساعات اداری
ممنوع اس��ت .از سویی دیگر ،محدودیت و ممنوعیت حق آموزش نیاز به
حکم یا اذن قانونگذار دارد.
همچنی��ن اطالق محدودیت و ممنوعیت احکام بندهای مورد ش��کایت
که شامل ایثارگران می شود ،مغایر با تبصره ذیل ماده  61قانون مدیریت
خدمات کشوری تشخیص داده می شود و در مجموع همه بندهای مورد
شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و قابل
ابطال است.

بررسی آخرین وضعیت
ی هدایت سیالب در بجنورد
کانالها 

رییس کل دادگستری خراسان شمالی در بازدید از مناطق سیلزده استان
وضعیت راههای ارتباطی مجاور مسیلها و کانالهای هدایت سیالب و
پلهای ارتباطی در برخی محورهای مواصالتی در شهرستان بجنورد را
مورد بررسی قرار داد.
در جریان بازدید حجت االس�لام اسداهلل جعفری رییسکل دادگستری
استان خراسان ش��مالی وضعیت برخی مس��یلها و پلهای ارتباطی در
محورهای مواصالتی باباامان و شهرک گلستان ،مورد بررسی قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این بازدید پس از تبادلنظر
با مسئوالن اجرایی و کارشناس��ان ذیربط از آنان خواست با مدیریت به
هنگام بحران ،اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده را برای جلوگیری از انحراف
سیل از مسیلها و کانالهای پیشبینی شده برای هدایت سیالب به اماکن
مسکونی ،اراضی مزروعی و کشاورزی به عمل آوردند.
وی تأکیدکرد :از این طریق از تبعات احتمالی جاریشدن سیل و آبگرفتگی
معابر و قطع راههای مواصالتی و انسداد مسیرها و باالآمدن بستر مسیلها
و رودخانهه��ا بر اثر افزایش حجم رس��وبات و در نتیجه طغیان و انحراف
سیالب به ابنیه و تأسیسات و راههای ارتباطی پیشگیری شود.

