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سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیگیری شبانه روزی پرونده اخالل گران اقتصادی خبرداد :

بازداشت  67نفر و ممنوع الخروجی  100کارمند و مقام دولتی
انتشار نام و تصویر متهمان در دادگاه های علنی تخلفات اقتصادی مجاز شد

هادی محمدی – سخنگوی قوه قضاییه در حالی روز
گذشته به میان خبرنگاران آمد که نامه رئیس قوه قضاییه
به رهبر انقالب و پاسخ مثبت ایشان به درخواست های
آملی الریجانی دست دستگاه قضا برای برخورد قاطع با
اخالل گران بازارهای مختلف کشور را باز تر کرده است.
در این نشست نیز بیشتر ســواالت رسانه ها به پرونده
های مهم اقتصادی و نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی
اختصاص داشت.
▪بیش از  100نفر از کارمندان دولت و مقامات ممنوع
الخروجشدهاند

به گزارش خراسان ،حجت االسالم غالمحسین محسنی
اژهایدریکصدوبیستونهمیننشستخبریخودکهبیش
از 100دقیقهبهطولانجامیدبابیاناینکهمتاسفانهعده
ایافرادسودجوباقاچاقواحتکارومفاسداقتصادیآببه
آسیاب دشمن می ریزند و با احتکار  ،گران فروشی و قاچاق
باعثفشاربرمردممیشوند،تصریحکرد :برایمقابلهبااین
سودجویاندرهفتههایگذشتهدرقوهقضاییهچندبازپرس
ویژهاختصاصیافتودادستانتهرانبانظارتمستمرشبانه
روزی پیگیر رسیدگی به این پرونده هاست .تاکنون 67
مجرم دستگیر شده اند و از تعدادی تحقیق شده که با قرار
تامین آزاد هستند .این در حالی است که بیش از 100نفر
از کارمندان دولت و مقامات ممنوع الخروج شده اند و برای
 25پروندهشامل 26نفرکیفرخواستصادرشدهاست.
▪تشکیل  6شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های
اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه گفت :ما ناگزیر بودیم برای این که
سریع تر پرونده ها را به نتیجه برسانیم استجازه ای از مقام
معظم رهبری برای این سرعت و دقت داشته باشیم .این
اجازه گرفته شد و پس از آن بالفاصله نشستی با حضور
رئیس قوه برگزار شد تا شش شعبه دادگاه با سه قاضی
حداقل دارای  20سال سابقه قضایی تشکیل شود .ان
شاءا ...هرچه زودتر این شش شعبه کار خود را آغاز کنند
و اگر نیاز بود افزایش خواهد یافت.

▪انتشار نام و تصویر متهمان در دادگــاه های علنی
تخلفاتاقتصادیمجازشد

محسنی اژهای در ادامه نشست خبری پاسخ گوی سواالت
خبرنگاران شد و دربــاره سوالی مبنی بر این که قاطعیت
و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان اقتصادی را افکار
عمومیچگونهمیتواندبفهمد،توضیحداد:دراستجازهای
کهدراینمرقومهاخیرصورتگرفت،یکیازمسائلهمین
بود که تاکید شد برای این که مردم در جریان قرار بگیرند

دادگاههاییکهعلنیبرگزارمیشود،حقانتشارهمداشته
باشند.یعنیرسانههابتواننددرآنحضوریابندوبانامونشان
وعکسو...مسئلهرابتوانندمنتشرکنند.ویبابیاناینکه
هر اخالل گر نظام اقتصادی حکم اش مفسد فیاالرض
نیست ،افزود :در ماده ۲بند ۱قانون مجازات اخالل گران
در نظام اقتصادی آمده است که «چنان چه فرد مخل ،قصد
براندازینظامراداشتهباشدیاعلمبهنتیجهکارداشتهباشد
حتیاگرقصدنداشتهباشددرحالیکهبدانداینکارمنجر
بهضررمیشود»...مانندبیاعتمادیهاوسوءاستفادههایی
که از این مــوارد میشود ،در نهایت علم به نتیجه کفایت
میکند .البته قانون اخیرالتصویب در مــاده  ۵۶قانون
مجازاتاسالمیبهاینموردپرداختهاستامااینقیدنیامده
است.اگراینقیدتوسطعرفعاممحرزشودبهعنوانمفسد
ف ـیاالرض معرفی میشود .محسنی اژهای اظهار کرد:
در این موارد مسامحه نمیشود ،تخفیف داده نمیشود،
قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض
نمیشود ،مجازاتها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم
صادر شده باید حتما اجرا شود .البته همه این موارد باید
مطابق قانون و مطابق اذنی باشد که گرفته شده است .با
انتشار دادگاههای علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود
قاطعیتاثرگذاریراکهبایدداشتهباشد،خواهدداشت.

معاون اول قوه قضاییه همچنین دربــاره درخواست
احمدی نژاد برای کناره گیری رئیس جمهور و این که آیا
اتهامی متوجه ایشان است؟ گفت :احمدی نژاد به کسی
گفته کنار برو خب آن فرد هم کنار نمی رود و چیز سختی
نیست و نباید به این چیزها توجه کرد .وی درباره پرونده
احمدی نژاد هم گفت :هنوز اتفاقی در این پرونده نیفتاده
است .محسنی اژهای درباره رسیدگی به پرونده مشایی
و زمان رسیدگی به آن گفت :برای این پرونده هنوز وقت
دادگاه تعیین نشده است ،دادگاه اشکاالتی وارد کرده
بود اما امیدوارم طول نکشد چون برخی اشکاالت دادگاه
را دادسرا مرتفع کرده است.

▪چرایی کسب اجازه از رهبر انقالب از سوی رئیس قوه
قضاییه

▪تکذیب گم شدن  ۹میلیارد دالر و احضار نماینده
مجلسبهدادسرایتهران

سخنگوی دستگاه قضا درباره نامه رئیس قوه قضاییه به
رهبر انقالب و این که آیا قوانین کافی نبوده که دستور
جدید گرفته شده اســت ،گفت :هم اکنون یک سری
محدودیت ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه هایی
را نمی دهد ،می شد به مجلس نامه زد اما زمان بر بود ،ما
می خواهیم زمان را کوتاه کنیم.
▪احضاررئیسسابقحراستبانکمرکزی

وی در پاسخ به سوالی درب ــاره تایید شــدن یا نشدن
بازداشترئیسسابقحراستبانکمرکزییاصدورقرار
بازداشت این فرد ،اظهار کرد :با توجه به قانون نمیتوانم
اسم ببرم اما بله این فرد احضار و از او تحقیق شده است،
ن را نمی دانم که بازداشت شده یا نه.
اما ای 
▪مسئوالن مطالب خود دربــاره فساد را به دستگاه
قضاییبدهند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که همچون
جلسه استیضاح وزیر کار  ،برخی افراد اطالعاتی دارند
ولی آن را به مراجع ذی ربط اطالع نمی دهند و بعد در
جامعه آن را مطرح می کنند ،گفت :بخش تعزیرات قانون

اخبار

مجازات اسالمی ،ماده  606قانون مجازات اسالمی
دربــاره کسانی که مشمول برخی مواد قانون مجازات
همچون مواد  598هستند می گوید کسانی که مشمول
قانون هستند و اطالعی از فسادی همچون اختالس و
کالهبرداری دارند ،موظف هستند اطالعات خود را به
مراجع ذی صالح قضایی بدهند و در خصوص این افراد
در مواد قانون مجازات تعریف شده است که می گوید اگر
اطالع ندادند به انفصال از کار و حبس محکوم می شوند.
▪پروندهاحمدینژادهمچناندردسترسیدگی

معاوناولقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیدربارهگمشدن۹
میلیارددالرگفت:آقاییوسفیانمالانصاف ًاانسانفعالی
است.دادستانتهرانایشانراخواستوگفتندمستندتان
چیست؟ گفت اص ً
ال من این طور نگفتم ،صدا و مطلب ام
موجوداست.یقین ًاچنینچیزیدرستنیست.متأسفانه
برخیدولتمردانفعلیدربارهدولتدهمهمینحرفها
را میزدند و میگفتند  ۱۸میلیارد گم شده است که این
تعبیرهادرستنیست؛نهآنزمان ۱۸میلیاردگمشدهبود
و نه االن ۹میلیارد گم شده است .از این پس هم قرار شده
است هر کسی حرفی زد و موضوعاتی را بیان کرد ،احضار
شود تا اگر اطالعاتی دارد ،ارائه کند.وی با بیان این که
قطعادرثبتسفارشهاتخلفاتیشدهاستوماهمدنبال
میکنیم ،افزود :این ثبت سفارشی که در سال  96یا 97
شده ،آیا همه صحیح بوده است یا خیر؟ چه میزان ارز به آن
تخصیص یافته است؟ ناگفته نماند که سامانهای تشکیل
شده و وزارتخانهای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت
متولی اصلی آن است .ما بررسی خواهیم کرد که در زمان
ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش ،چه کسانی
ثبت سفارش کردهاند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه
کسانیبودهاند؟قبالهمگفتهشدبرخیدستگیرشدهاند.

تخصیص دهندگان چه کسانیاند؟ باید مشخص و معین
شودچهدستگاهیخالفکردهاست.البتهاینمسائلکار
قوه قضاییه را در این زمینه مشکل کرده است .همه قائل
هستند تخلف شده است اما اصال این مبلغ نیست و بسیار
ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده چون برای برخی
فرصتواردکردنکاالیشانتمامنشدهاست.
▪تعداد بازداشتی های اعتراضات بسیار بسیار محدود
است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص این که در
اعتراضات اخیر چند نفر بازداشت یا ضرب و جرح شدند،
اظهار کرد  :بازداشت شدن افــراد در صحنه اعتراض
در شهرهای مختلف به معنای این نیست که این افراد
نگهداری شوند ،آن ها در صحنه کنترل و چند ساعت بعد
آزاد می شوند و حتی گاهی افراد به اشتباه دستگیر می
شوند مثال گاهی فردی در حال عبور بازداشت می شود.
بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند .تعداد
بازداشتی های اعتراضات بسیار بسیار محدود است و
کسانی هستند که یا لیدر بوده یا در صحنه مرتکب جرمی
همچون تخریب اموال عمومی شده اند.
▪حرف های محمود صادقی جزو وظایف نمایندگی اش
نبودهاست

ی اژهای در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان
محسن 
(محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد و بعد وزیر اقتصاد
در اینخصوص شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد
برخورد می کند؟ گفت :مکرر به اتهامات وارد شده از سوی
اینفردجوابدادهشدهاستووزیراقتصادقبلیهمجواب
دادند.برخینمایندگانعلیهایشانشاکیهستندوهیئت
نظارت مجلس هم اعالم کرده است که گفته های وی جزو
وظایفنمایندگینیستوشاکیخصوصیهمدارد.
▪تحقیقازخسروتاجوبازداشتآذرمهر

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص
این که گفته می شود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئوالن

وزارت صنعت به خاطر موضوع واردات غیر قانونی خودرو
بازداشت شده اند و از آن ها تحقیق شده است ،گفت:
اولی که گفتید از او تحقیق شده اما بازداشت نشده است.
درخصوص نفر دوم بازداشت بود اما نمی دانم آزاد شده
استیاخیر.سخنگویقوهقضاییهگفت:همهپروندههای
خودرو را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه ای برای آن
قراردادهشدهاستکهدربخشثبتسفارشبررسیویژه
میکنند.برخیداللهاهمدستگیرشدهاندوتحتتعقیب
هستندودرمواردیهمبرخیماشینهاترخیصشدهاند
که بررسی می کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه
.چهار استان ما درگیر موضوع خودرو هستند و امیدواریم
رسیدگیهازیادطولنکشد.برخیقضاتتاپاسیازشب
مشغولکارهستند.محسنیاژهایدرخصوصکشفانبار
دارو متعلق به دختر نعمت زاده و این که آیا این خبر صحت
دارد،گفت:اینخبرراازتعزیراتشنیدمامااطالعیندارم.
▪باقطعیشدناحکام،قضاتمتخلفمعرفیمیشوند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری
مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری برای اعالم اسامی
قضات متخلف تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است،
خاطر نشان کرد :از زمان دستور ایشان تاکنون افرادی
تحت تعقیب قرار گرفته اند .زمانی که حکم معلوم یا
قطعی شود قطعا معرفی میشوند .وی در پاسخ به سوال
دیگری درباره برنامه قوه قضاییه برای ممنوعالخروج
کردن مدیران یا مسئوالنی که استعفا داده یا برکنار
شدهاند ،بیان کرد :صرف استعفا و برکنار شدن منجر به
ممنوعالخروجی نمیشود ،اما اگر اتهامی وارد شود و بیم
خروج باشد ،ممکن است ممنوعالخروج شود.
▪همکاریقوهقضاییهباتعزیرات

معاون اول قوه قضاییه در خصوص اقدامات این قوه درباره
احتکار کاال گفت :به دادستانها اعالم شده است که با
تعزیراتهمکاریکنند.بهتازگیرئیسسازمانتعزیراتبه
جلسهمسئوالنقضاییآمدودرخواستهاییمطرحکردکه
سهدرخواستآنهاازجملهتأمیننیرو،لحاظشد.

خبر مرتبط

پاسخ مبهم اژه ای و واکنش نوبخت درباره شایعه بازداشت فرزندش
در نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه ،یکی از خبرنگاران از محسنی اژهای پرسید که شنیده شده پسر
آقای نوبخت با مقادیری سالح بازداشت شده است ،حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای پاسخ داد« :گاهی
شما اسم میبرید که این کار ما را سخت میکند .البته شما تقصیری ندارید در هر حال هم شما و هم من معذور
هستیم اگر چیزی باشد دیر یا زود مطلع میشویم ».با این حال شب گذشته توئیتر منتسب به محمدباقر نوبخت،
در واکنش به این موضوع نوشت« :برای اطمینان خاطر آن کسانی که سؤال سفارش میدهند ،اعالم می کنم هیچ
یک از فرزندانم بازداشت نیستند و قبراق و سرحال کنار خانواده روزگار میگذرانند ».چند هفته قبل نیز شایعه ای
مبنی بر بازداشت فرزند نوبخت منتشر شده بود اما یک منبع آگاه نزدیک به نوبخت گفته بود« :این خبر از اساس
دروغ و کذب و چنین اتفاقی نیفتاده است».
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روزهاییشبیهشب

غلظتغباردرسیستان؛ 63برابرحالتمجاز
ذوالفقاری-تابستاناستودرحالیکهدردیگرنقاطکشورمردمگرمای
هوا را احساس می کنند مردم سیستان در کنار تحمل گرما شاهد گرد
و غبار ناشی از توفان های مشهور و تاریخی هستند که نتیجه جابه جایی
هوای گرم دشت سیستان با هوای سرد اراضی شمال است .توفان هایی
که خسارت های جبران ناپذیری را برای مردم به بار می آورد و زندگی
را برای مردم شمال استان سخت کرده و سبب شده است که این روزها
شمار بیماران ریوی و تنفسی و مراجعه آن ها به بیمارستان بیشتر شود.
کارشناسادارهکلهواشناسیسیستانوبلوچستانبهخبرنگارماگفت:
روزگذشتهحداکثرسرعتوزشباددرایستگاهفرودگاهیزابلبه،119
زهک ،94هیرمند 76و هامون به 94کیلومتر بر ساعت رسید ،حداقل
دید در ایستگاه فرودگاهی زابل به  150متر ،زهک  100متر و زاهدان
به  200متر رسید ،حداکثر غلظت گرد و غبار در فرودگاه زابل  9هزار و
 515میکروگرمبرمترمکعبیعنی 63برابرحالتمجازو 21برابرحالت
بحرانی و خطرناک گزارش شد«.مرتضی فرجی» افزود :حداکثر غلظت
گرد و غبار در فرودگاه زاهدان هزار و 675میکرو گرم بر متر مکعب یعنی
 11برابرحدمجازو 3/5برابربحرانیوخطرناکگزارششد.همچنین
شعاعدیددرسراوانبه هزار،نصرتآبادبههزارو 400ومیرجاوهبههزار
و 500متررسید.ازسهشنبهتاپایانهفتهبادوگردوخاکباشدتکمتر
ادامهدارد.دمایهوانیزدرنیمهشمالیاستانحدود 3تا 5درجهخنکتر
میشود.ویادامهداد:براساسنقشههایهمدیدیوآیندهنگریتابعداز
ظهرامروزدرشهرستانهایزابل،زهک،هیرمند،هامونونیمروزتوفان
گرد و خاک ،کاهش شدید دید و کاهش شدید کیفیت هوا تداوم دارد و
منجر به اختالل در حوزه حمل و نقل جاده ای ،ریلی و هوایی می شود .به
گفتهوی،ازبعدازظهرامروزازشدتتوفانکاستهمیشوداماهمچنانتا
اوایل هفته آینده باد و گرد و خاک و در ساعات اولیه روز توفان گرد و خاک
در شمال استان خواهیم داشت .طی این مدت گرد و غبار در زاهدان و
دیگر نقاط نواحی مرکزی و جنوبی استان سبب کاهش کیفیت هوا و
کاهش دید می شود و تا فردا وزش باد در این مناطق قابل مالحظه است.
به دنبال شرایط نامتناسب جوی و وقوع توفان گرد و خاک در شمال
استان ،شورای مدیریت بحران استان هم تشکیل جلسه داد .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست
اظهار کرد :بررسی ها نشان می دهد وضعیت منطقه سیستان با توجه به
ورزش توفان شدید در آخرین وضعیت در ساعت 13روز گذشته به۱۰۴
کیلومتر در ساعت رسیده و شعاع دید هم به  ۱۵۰متر کاهش یافته و
چگالی غلظت آالینده های تنفسی به حدود هشت هزار رسیده است .به
گزارش روابط عمومی استانداری« ،باقر کرد» افزود :گزارش دستگاه ها
از توزیع ماسک و 246مراجعه کننده به مراکز درمانی حکایت دارد که از
اینتعداد 46نفربستریهستندو 200نفرهمبهصورتسرپاییدرمان
شدند.گزارشهایهواشناسیومحیطزیستومنابعطبیعیحاکیاز
آن است که شرایط تا امروز غروب حداقل به همین وضع است یا شدیدتر
خواهد شد.وی تاکید کرد :اعضای ستاد بحران استان وظیفه دارند
لحظه به لحظه شرایط را پایش و نتیجه را برای تصمیمگیری به ستاد
بحران اعالم کنند .روز گذشته دستگاه های دولتی شمال استان در پنج
شهرستان شمال تعطیل بودند و اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته
باشد،رویهایناستکهبهجزدستگاههاییکهخدماترسانیویژهدارند
و باید آمادگی کامل داشته باشند ،امروز هم دیگر ادارات تعطیل باشند.
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