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بررسی  4هزار پرونده شکایت
در حوزه واردات خودرو

معاون سازمان تعزیرات حکومتی ،گفت :حدود چهار هزار پرونده در
زمینه واردات خودرو در تعزیرات در حال رسیدگی است که در صورت
عدم تحویل به موقع خودرو ،این میزان پرونده افزایش مییابد.
محمدعلی اسفنانی درباره چگونگی ترخیص  13هزار خودروی دپو
ش��ده از گمرک ،اظهارکرد :حجم قابلتوجهی از شکایات مردم به
تعزیرات رسید که برای خودرو ثبتنام کردهاند ولی قادر به دریافت
آن نبودهاند .ش��رکتها نیز ادعا میکردند ،ثبت س��فارش شده اما
خودروها در گمرک ماندهاند.
مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران با اش��اره به جلس��ه روزگذشته با
 40ش��رکت واردکننده خودرو ،افزود :در این نشس��ت ،مشکالت
این ش��رکتها بررس��ی ش��د و عزم دولت برای ترخیص به موقع
خودروها است.
اسفنانی گفت :عدهای مدعی بودند خودرو را در کشورهای همسایه
خریدهاند و خودرو در انبار آنها است ولی از زمانی که واردات ممنوع
ش��ده اس��ت ،اجازه ترخیص ندارند؛ در حالی که در آن کشور پول
خودرو پرداخت شده است و حتی هزینه انبارداری را نیز میپردازند.
وی اضافه کرد :بعید است دولت برای اینکه چند شرکت واردکننده را
از نظر مالی تقویت کند ،چنین تصمیمی علیه مردم بگیرد.
وی همچنین از صدور رأی جمعآوری خودروهای ناقص و معیوب
برای یک شرکت خودروساز داخلی خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران بیان داشت :این شرکت
خودروس��از توس��ط یکی از ش��عب تعزیرات حکومتی محکوم به
جمعآوری هم��ه خودروهای تولیدی از نوعی خاص از بازار ش��ده
است که دارای عیب در شاسی ،محور و اکسل (میله فرمان) بود.
اس��فنانی با بیان اینکه این رأی غیرقطعی است ،گفت :رأی صادره
بسیار مهم است چراکه برای اولین بار یک شرکت خودروساز ملزم
به جمعآوری خودروهای ناقص و معیوب خود شده است.

سازش در  ۲۵درصد از طالقها
طی  ۱۸ماهه گذشته

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد مؤسسات داوری
تأثیر زیادی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم داشته است ،افزود:
هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمیپذیرد ،اما اجرای
احکام این مؤسسات توسط دادگستری انجام میشود.
سید محمد موسوی در چهل و ششمین نشست شورای پیشگیری از
وقوع جرم با حضور مسئوالن قضایی و جمعی از مدیران دستگاههای
اجرایی و فرهنگی استان برگزار شد با اشاره به رسالت ذاتی مؤسسات
داوری در برقراری صلح و سازش میان مردم ،اظهارکرد :مسئوالن
قضایی اس��تان به دلیل اهمیت موضوع حل و فصل مسالمتآمیز
اختالفات ،تشکیل مؤسسات داوری را از سال  ۱۳۸۸در دستور کار
خود قرار دادند و امروز تعداد  ۱۳مؤسسه داوری فعال و نیمهفعال در
استان مشغول خدمترسانی به مردم هستند.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان
چهارمحال و بختی��اری با تأکید بر این نکته که ایجاد مؤسس��ات
داوری تأثیر زیادی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم داش��ته
اس��ت ،افزود :هرچند ص��دور آراء داوری در دادگس��تری صورت
نمیپذیرد ،اما اجرای احکام این مؤسسات توسط دادگستری انجام
میش��ود و به همین دلیل همواره باید بر نحوه کار داوران و کیفیت
آرا صادره به طور ویژهای نظارت کرد و اجازه نداد عدهای با کس��ب
مجوز تأس��یس نهاد داوری ،این مراکز را ابزاری برای کسب سود و
منفعتهای مالی خود قرار دهند.
وی تصریحکرد :بر این اس��اس ما با اداره کل ثبت اس��ناد و امالک
استان توافق کردیم تا اشخاص متقاضی دریافت مجوز مؤسسات
داوری ،به دادگس��تری معرفی و به نوعی اعط��ا مجوز به این افراد
منوط به کس��ب موافقتنام��ه از معاونت پیش��گیری از وقوع جرم
دادگستری استان شود.
موس��وی اضافهکرد :همچنین ما توافق کردیم به منظور اس��تفاده
مطلوبتر از ظرفیت مؤسس��ات داوری ش��رط ارجاع به داوری در
عقودی مانن��د خرید و فروش خ��ودرو یا ازدواج گنجانده ش��ود تا
اختالفاتی که ممکن اس��ت بین طرفین پدید آید به این مؤسسات
ارج��اع ش��ود .وی در ادامه گفت :براس��اس ای��ن تالشها و طبق
ارزیابیهای صورت گرفته طی  ۱۸ماه گذشته  ۲۵درصد از طالقها
در استان به صلح و سازش منجر شده است.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان
چهارمحال و بختیاری اظهارکرد :نباید اجازه دهیم پدیده طالق که
بیشتر ناشی از عدم مهارتهای ارتباطی زوجین و شناخت ناکافی
آنها از یکدیگر اس��ت در جامعه افزای��ش یابد چراکه طالق زمینه
آسیبهای اجتماعی بسیاری را فراهم میسازد.

بازدید از  20حوزه قضایی در فارس

رییس کل دادگستری اس��تان فارس با بیان اینکه تاکنون بیش از
 ٢٠حوزه قضایی در سراس��ر استان مورد بازرس��ی و بازدید میدانی
قرار گرفته است ،گفت :تأکید بر تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور
مراجعان در کوتاهترین زمان و کاهش اطاله دادرسی ،حساسیت در
پیگیری پروندههای مه��م و نظم و انضباط اداری از جمله تذکرات
مدیریت ارشد قضایی استان در حوزههای قضایی است.
علی القاصی در دیدار سرزده از حوزههای قضایی بیضاء و کامفیروز،
اظهارک��رد :در این بازرس��یها عملکرد کارکنان در س��ازمان را با
معیارهای مشخص و منطبق با اهداف مجموعه قضایی مورد بررسی
قرار میدهیم تا زمینه ایجاد هماهنگی بیش��تر در راس��تای اجرای
وظایف و تکالیف سازمانی در فضایی مناسب و استاندارد فراهم شود.
رییس کل دادگستری فارس با اش��اره به اینکه دستگاهقضایی به
واس��طه مأموریت مهم خ��ود یعنی احقاقحق و اج��رای عدالت از
جایگاه ویژهای برخوردار است ،گفت :بازرسی از بخشهای قضایی
و اداری در دستگاه قضایی به صورت مدون با رویکردهای متفاوت
مدیریتی همواره در دس��تور کار ق��رار دارد و در بازدیدهای میدانی
اخیر از حوزههای قضایی عالوه بر بررسی عملکرد فردی کارکنان
عملکرد مدیریتی حوزههای قضایی نیز مورد رصد قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از  ٢٠حوزه قضایی در سراسر استان
مورد بازرس��ی و بازدید میدانی قرار گرفته است ،بیان داشت :تأکید
بر تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور مراجعان در کوتاهترین زمان و
کاهش اطاله دادرسی ،توجه به اجرای تکالیف قانونی در رسیدگیها،
حساس��یت در پیگیری پروندههای مهم و نظ��م و انضباط اداری از
جمله تذکرات مدیریت ارش��د قضایی استان در حوزههای قضایی
است .وی بررسی بازخوردهای اصالحی در رویکرد خدمترسانی
مسئوالن قضایی پس از هر بازرس��ی را ازجمله اقدامات در دستور
کار مدیریت ارشد قضایی استان خواند و افزود :در خصوص ایرادات
و نقاط ضعف موجود ضمن تذکر و ارشاد الزم به قضات و کارکنان
راه حلهای قانونی جهت اصالح امور و روند رسیدگیها و نحوه ارائه
خدمات قضایی ارائه میش��ود و در یک دوره زمانی مشخص نتایج
توسط تیمهای بازرسی دیگر مجدداً بررسی میشود.
ریی��س کل دادگس��تری فارس توصیهک��رد :در برخ��ورد با ارباب
رجوع اخالق اسالمی و شأن قضایی را رعایت کرده و در خصوص
تصمیمات قضایی اتخاذ ش��ده درباره افراد نیز ،آنان را با اس��تناد به
قوانین ومقررات توجیه و ارشاد کنند.
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رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه:

قوهقضاییه قضات کارآزموده و متعهد فراوان دارد
ریی�س مرکز حفاظ�ت و اطالع�ات قوهقضاییه ،گفت:
قوهقضاییه ،قضات شریف و کارآزموده و متعهد فراوان
دارد ،ل�ذا باید در جهت حفظ و حراس�ت از این جایگاه
تالش کنیم.

متهمانی در پرونده سقوط هواپیمای
تهران-یاسوج تحتتعقیب قرار دارند

اسامی آنان عبارت اس��ت از ولی اهلل فتاحی رییس شعبه  ۶۹دادگاه
تجدیدنظر تهران ،قاس��م توکلی رییس شعبه  ۲۸دادگاه تجدیدنظر
تهران ،بهزاد س��عادت رییس ش��عبه  ۴۳دادگاه تجدیدنظر تهران،

مهدی روحانی مستش��ار دادگاه تجدیدنظر تهران ،مصطفی باقری
معاون سرپرس��ت دادگاه کیفری یک استان تهران و علیرضا عرب
مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران.

ضرورت تخصیص اعتبار مشخص برای اجرای سراسری دستبند وپابند الکترونیکی
مجازات جایگزین حبس در دستور کارقضات است

است.

رییس مرکز آمار و فناوری
اطالع�ات قو هقضایی�ه،
گفت :مج�ازات جایگزین
حبس در دستور کار قضات

حجت االس�لام حمید ش��هریاری در گفتوگو با
«حمای��ت» در خص��وص اجرای دس��تبند و پابند
الکترونیکی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری،
اظهارکرد :یکی از سیاس��تهای ابالغی و اصلی
قوهقضاییه ،کاهش جمعیت کیفری است که اجرای
طرح پابن��د الکترونیک میتوان��د نقش مهمی در
تحقق این هدف مهم ایفا کند که البته خوشبختانه
در این زمینه با وجود کمبود بودجه و مشکالت شاهد
موفقیتهای خوبی بودهایم.
وی در ادامه بیان کرد :قوهقضاییه باید در راس��تای
کاهش جمعیت کیف��ری و اس��تفاده از پابندهای
الکترونیکی اقدام کند ،بنابراین این امر یک موضوع
مهم محسوب میشود که باید با جدیت دنبال شود و
در اولویت خود قرار داده است.
رییس مرکز آمار و فن��اوری اطالعات قوهقضاییه
در ادامه گفت :اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت
کیفری زندانه��ا و قانون آیین دادرس��ی کیفری
باعث شده تا شاهد کاهش میزان تعداد محکومان

به حبس باش��یم و با توجه به مشکالتی که حبس
برای زندانی و خانوادههای آنها دارد توانستهایم تا
در زمین��ه کاهش محکومیت حبس و اس��تفاده از
مجازاتهای جایگزین موفقیتهایی داشته باشیم
به شکلی که اکثر قضات با مجازات جایگرین حبس
نه تنها اقدامی بازدارنده برای متهم انجام دادند بلکه
از آسیبهایی که خانواده زندانیان ممکن بود با آن

درگیر شوند ،جلوگیری کردند.
مجرم�ان درج�ه  5تا  8مش�مول طرح
دستبند و پابند الکترونیکی
وی ادامه داد :از دس��تبند و پابند الکترونیک برای
مجرمان درجه پنج تا هشت و کسانی که میتوانند
حبس خانگی ش��وند استفاده میش��ود تا از میزان

جمعیت کیفری زندان کاسته شود.
وی افزود :دستورالعمل مربوطه در این زمینه توسط
رییس قوهقضاییه امضا شده است.
شهریاری بیان کرد :همچنین در این راستا با توجه
به تأکید رهبر انقالب و تدابیر ریاس��ت قوهقضاییه
طرح کاه��ش جمعیت زندانیان به ط��ور جدی در
دستور کار است .وی افزود :باید به سمت مجازات
جایگزینی محکومی��ت زندان حرکت کنیم چراکه
بهطور حتم محکومیتهای جایگزین زندان موجب
کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه میشود.
وی اس��تفاده از محکومیته��ای جایگزین زندان
برای جرمهای س��بک را امری الزم برای کش��ور
دانست و افزود :دس��تبند و پابند الکترونیکی برای
متهمان م��ورد حبس در محدوده مش��خص اجرا
شده است.
شهریاری بیان کرد :باید در بودجه ردیفی به شکل
ویژه ب��ه این امر اختصاص دهند چراکه اجرای این
ط��رح موجب کاهش جمعیت کیف��ری زندانیان و
امنیت بیشتر جامعه میشود.
وی ادامه داد :کاهش جمعیت کیفری نه تنها با این
امر بلکه با جایگزینی حسب نیز محقق میشود که
خوش��بختانه قضات این امر را در دس��تور کار قرار
داده و میت��وان گفت اکثر قض��ات از این ظرفیت
استفاده میکنند.

سومین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده شرکت کالهبرداری دومان توکان برگزار شد

گردش  560میلیارد تومانی حساب ها

سومین جلس�ه رس�یدگی به اتهامات  ۴نفر از متهمان
پرون�ده دومان ت�وکان به ریاس�ت قاض�ی صلواتی در
شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان ،در ابتدای این جلسه صفاریان ،نمایندهدادستان پس
از حضور در جایگاه ،اظهارکرد :متهم در خصوص طوالنیشدن روند
رس��یدگی اعتراض داشته و معتقد بود که نحوه تحقیقات و بازپرسی
عمداً طوالنی شده اس��ت تا این پرونده به دادگاه ویژه ارجاع شود در
حالی که این ادعا اص ً
ال صحیح نیس��ت درخصوص این پروندهها با
توجه به تخصصیبودن پرونده و نیز تعداد زیاد شکات طوالنیشدن
روند تحقیقات یک امر طبیعی است.
نماینده دادس��تان به یکی دیگر از اظهارات آقای دومان سهند که در
جلسه قبل به آن اشاره کرده بود پاسخ داد و گفت :آقای دومان در جلسه
قبل گفتهاند که اقرار به تنهایی سند نیست و ما فقط به اقرارها بسنده
کردهایم در حالی که باید دانس��ت که دادسرا صرف ًا به اقرارها بسنده
نکرده است بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته است.
صفاری��ان بیانکرد :تبلیغات کذایی و تبلیغ��ات واهی که همه برای
جذب سرمایهگذاری بوده بخش دیگری از عناوین اتهامی این متهم
اس��ت که همگی مستندسازی شده و موجود است به عنوان مثال در
متن پیامکهای پیج مشاوران س��رمایهگذاری این شرکت اینگونه
موجود است که آقای دومان سهند از الفاظ صریح که داللت بر اغوای
س��رمایهگذاران دارد اس��تفاده میکند .مث ً
ال میگوید که باید از ابزار
تهدید و فشار استفاده کنیم ،چون میداند که شرایط شرکت مناسب
نیس��ت و دیگر پولی نمانده است که بخواهد به سرمایهگذاران قبلی
بپردازد و نیاز است به هر طریقی سرمایه جدید جذب کند.
در ادامه کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت:
در خص��وص منابع و مص��ارف متهمان نش��ان میدهد کل گردش
حسابها  ۵۶۰میلیارد تومان بوده است که در  ۴۶فقره حساب گردش
داشته است که حدود  ۲۸۰میلیارد تومان واریزی و حدود همین مقدار
یعنی  ۲۸۰میلیارد تومان برداشتی بوده است.
وی گفت :با توجه به اینکه این حس��ابها و افراد جابجاییهایی هم
داش��تهاند این نقل و انتقالها از حسابها حذف شده است و خالص
واریزیها  ۱۴۱.۵میلیارد تومان به دست آمده است که شامل سود و
سپرده بانکی و سرمایهگذاری میشود البته میزان مصارف هم حدود
 ۱۴۱میلیارد تومان بوده است.
واریزی سرمایه گذاران
وی گفت :حدود  ۷۰درصد را توانستهایم شناسایی کنیم که از جانب
چه کسانی بوده است.
وی افزود :حدود  ۹۴میلیارد تومان سرمایهگذاران واریز کردهاند ،حدود
 ۴۰میلیارد تومان نامشخص است که از کجا هزینه شده است حدود
 ۲۵۰میلیون تومان درآمد هتل و رستوران بوده است .حدود  ۷۵میلیون
تومان سود سپرده بانکی بوده است و حدود  ۷میلیون تومان وجوه افراد
دیگری بوده است که ارتباطشان مشخص نیست.

شماره 4389

روی خط خبر

رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه درگفتوگو با «حمایت» مطرح کرد:

گروه
قضایی

HEMAYATONLINE.
IR

قضـایی

حجت االس�لام و المس��لمین س��ید اس��ماعیل خطیب با قضات
دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران دیدار و گفتوگو
کرد .وی با گرامیداشت حماسه تاریخی  ۱۹دی سال  ۱۳۵۶که مردم
ش��ریف قم و شهدای این قیام ریشهس��از و آغازگر پیروزی انقالب
اسالمی در سال  ۱۳۵۷شدند ،اظهارکرد :به حمداهلل در قوهقضاییه،
قضات شریف و کارآزموده و متعهد فراوان داریم که آمار عملکرد آنان
گویا و مؤید همین مطلب است؛ لیکن باید تالش کنیم تا این جایگاه
خطیر حفظ و حراست ش��ود و در این رابطه وظیفه و رسالت قضات
پاکدامن و پرتالش در این خصوص بیش از پیش سنگین است .در
ادامه غالمحسین اس��ماعیلی ،رییس کل دادگستری استان تهران
گزارشی از عملکرد دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران
و مسائل و مشکالت پیشروی و همچنین ضرورت و اهمیت حفظ
سالمت دستگاه قضایی ،مطالب و توضیحاتی را بیان کرد.
تقدیر از قضات برگزیده
به گزارش خبرگزاریها ،در پایان این جلس��ه نیز تعدادی از قضات
تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران مورد تشویق قرار گرفتند که
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وی گفت ۹۴ :میلیارد تومان به این حسابها واریز شده که مربوط به
 ۲۵۹نفر بوده است .پرداختی به سرمایهگذاران حدود  ۶۱میلیارد تومان
بوده که اصل و سود آن مشخص نیست که البته نمیتوان تأیید کرد
که این  ۶۱میلیارد تومان جزو  ۹۴میلیارد تومان بوده است یا خیر این
امر بیانگر این اس��ت که سود سرمایههای قبل از سرمایههای جدید
پرداخت میشده است.
وی گفت :براس��اس این قراردادها  ۸۳۰فقره قرارداد مربوط به ۲۵۰
نفر منعقد ش��ده اس��ت که جمع آن  ۳۱۷میلیارد تومان میشود که
حدود  ۱۶۷میلیارد تومان به عنوان س��ود پراخت ش��ده است .در این
شرکت اص ً
ال سیس��تم نرمافزاری خاصی استفاده نشده است و اکثر
قراردادها و اسناد به صورت دستی تنظیم شده است البته اگر نرمافزار
خاصی شرکت استفاده کرده است لطفا نام نرمافزار ،شرکت سازنده
و حسابدار آن نرمافزار را به ما معرفی کند .در ادامه این جلسه یکی از
وکالی شکات خطاب به کارشناس رسمی گفت :شما اعالم کردید که
 ۱۳۹فقره قرارداد جاری دارید در حالی که اکنون  ۱۸۶شاکی داریم؟
کارشناس رسمی پاسخ داد :این قراردادها مبنای کار ما نیست ،چون
اطالعات مالی قراردادها به خود قرارداد پیوس��ت نبوده اس��ت و نیز
ممکن است همه قراردادها به ما داده نشده باشد.
سوال دوم وکیل از کارشناس رسمی این بود که شما میگویید ۱۶۱
میلیارد س��ود پرداخت شده است این س��ودها به چه کسی داده شده
اس��ت؟ کارشناس رسمی پاس��خ داد :خیر این مبلغ صرف ًا سود نبوده
اس��ت بلکه کل پرداختی بوده است که شاید اصل پول و شاید سود و
شاید چیز دیگری باشد.
در ادامه جلس��ه دادگاه متهم دومان س��هند برای ادامه دفاعیات در
جایگاه قرار گرفت و افزود :میزان سود باال در قراردادهایی که درجلسه
قبلی دادگاه اشاره ش��د تا  ۴۰درصد بوده است اما سود ماهیانه نبوده
است .بلکه قرارداد مشارکت بوده است.
قاضی صلواتی پرسید :در کدام پروژه و چه مقدار این سود را دادهاید؟
متهم پاس��خ داد :پروژه آژانس مس��افرتی اریکه فارس ایرانیان که
تورهای نوروزی آن  ۸۰درصد سودآور بوده است ،اما چون بازداشت
ش��دم نتوانستم آن را اجرایی کنم .اینکه من سود  ۴۰درصد به کسی
پرداخت کردهام را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت :این س��ود پرداخت شده است براساس
گزارش حسابرس��ی  ۱۵نفر ۸ ،الی  ۴۰درصد سود دریافت کردهاند.
اقاریر مستند شما مبنی بر زیان ده بودن شرکت در پرونده وجود دارد
شما با هیچ کشتیرانی و سازمان هواپیمایی قرارداد نداشتهاید.
متهم دوباره از پذیرش پرداخت سود  ۴۰درصد استنکاف کرد.
کارشناس رسمی دادگستری ،اظهارکرد :قراردادهایی که در آن سود ۸
الی  ۴۰درصد مطرح شده است پرداختی نیز داشته است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :طبق اظهارات شما در سازمان
اطالعات ،رستورانها ضررده بودهاند در این رابطه توضیح دهید .آیا
سپرده و آوردهای داشتهاید؟
متهم پاسخ داد :بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان برای شرکت آورده داشتم.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم ،اظهارکرد :شما در کانالی
آوردهاید که ورودی مجموعه صفر ش��ده اس��ت و پروژههای آتی به

مشکل میخورد ،پس خودتان در جریان بودهاید .متهم پاسخ داد :شما
نمیتوانید با مطالب آن کانال گزینشی برخورد کنید .آن کانال مربوط
به آموزش و مارکتینگ بوده که توسط بنده و اساتید انجام میشد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :ش��ما روزی  ۲۰۰هزار پیامک
برای تبلیغات میزدید .هزینه آن از کجا میآمد؟ ش��ما پول مردم را
برای تبلیغات میدادید .متهم پاس��خ داد :هزینه آن را از محل س��ود
شرکت میدادم.
قاضی خطاب به متهم گفت ۵ :مورد از پروژههایتان را نام ببرید .متهم
پاسخ داد :رستوران ش��مسالعماره ،رستوران آرکا ،رستوران کاوانی،
رستوران ستاره کیش و هتل ستاره کیش و هتل بلور.
قاضی صلواتی گفت :طبق اعالم کارش��ناس رسمی دادگستری در
مجموع  ۲۵۰میلیون تومان بابت هتل و رس��توران به حساب واریز
شده است ۱۵ ،نفر بیشترین سود را دریافت کردهاند و  ۱۷نفر بیشترین
پورسانت را بابت مشاوره گرفتهاند در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد :جمع کل آن  ۲میلیارد بوده است که در طول سه سال
فعالیت به آنها پرداخت کردهام.
در ادام��ه وکیل متهم در دف��اع از موکل خود ،گف��ت :موکل من در
راهاندازی پروژههای مختلف برای افراد زیادی کارآفرینی کرده است.
وی بیانکرد :در دفاع از موکل خود  ۱۲برگ الیحه تهیه کردهام که به
تمامی موضوعات کیفرخواست اعتراض شده است که تقدیم میشود.
در ادامه قاضی صلواتی با قرائت اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در
اخالل عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کالهبرداری شبکهای،
گفت :در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
مته��م دومان س��هند با حض��ور در جای��گاه در دفاع از خ��ود گفت:
مجدداً اعالم م��یدارم که اتهام کالهبرداری را قب��ول ندارم .مبالغ
سرمایهگذاری ش��ده برای اکران دو فیلم و افتتاح سفرهخانه سنتی،
افتتاح صرافی ،افتتاح مجموعه رس��تورانهای روباز ،افتتاح آژانس
هواپیمایی و چند پروژه دیگر هزینه شده است که تمامی فاکتورهای
آن توسط ضابطین جمعآوری شده است.
متهم خاطرنشانکرد :از جمله مهمترین بدهکاران مهدیذکایی است
که در اینجا حضور دارد این فرد  ۵میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان به بنده
بدهکار است که هیچگونه تسویهای با من نداشته است که البته این
مبلغ بدون احتساب  ۲میلیاردی است که در گاوصندوق بوده است .فرد
دیگر محمود بهجت است که این فرد هم مالک یکی از رستورانها
بوده و حدود  ۲میلیارد تومان به بنده بدهکار است .آقای پویان بدهکار
دیگری است که حدود  ۶۰۰میلیون تومان به بنده بدهکار است.
آمادگی دارم مبلغ شاکیان را به هر میزان بپردازم
وی گفت :آمادگی کامل دارم مبلغ ش��اکیان را ب��ه هر میزان که در
آخرین قرارداد قید ش��ده اس��ت که ش��امل اصل پول ،سود و میزان
ضررو زیان است را بپردازم.
پس از دفاعیات متهم ،قاضی صلواتی گفت :متأسفانه متهم تاکنون
صداقت نداشته و اموالی معرفی نکرده است.
وی با اعالم ختم جلسه بیانکرد :ادامه رسیدگی روز یکشنبه ساعت
 ۱۰صبح خواهد بود.

معاون دادس��تان کل کش��ور از ادامه بررسی پرونده س��قوط هواپیمای
تهران -یاسوج در هیأت سه نفره پس از یکسال خبر داد.
محمدجواد حشمتی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای شرکت
هواپیمایی آسمان که منجر به جانباختن  60مسافر و  6خدمه پروازی شد،
اظهارکرد :با توجه به اینکه به نظر کارشناس��ی این پرونده قب ً
ال اعتراض
شده بود ،موضوع برای بررسی دوباره به هیأت جدید محول شد اما هیأت
کارشناسی هنوز نظر نهایی خود را ارائه نکرده است.
معاون دادستان کل کشور به ایرنا ،گفت :باید هیأت کارشناسی نظر نهایی
خود را ارائه کند و بعد از آن بازپرس پرونده که بنا به اذعان خودش ،پرونده
را به طور کام��ل مطالعه کرده ،تصمیم بعدی را اتخاذ میکند البته این در
صورتی است که به نظر هیأت کارشناسی جدید نیز اعتراض نشود.
حش��متی در پاس��خ به این پرس��ش که نظرات هیأت کارشناسی تا چند
مرتبه قابل اعتراض است ،گفت :هیأتهای کارشناسی  11نفره هم داریم
اما قاضی تش��خیص میده��د که اعتراض به نظریه هیأت کارشناس��ی
موضوعیت دارد یا خیر؟
معاون دادس��تان کل کشور در امور حقوقعامه اضافهکرد :در حال حاضر
منتظر نظر هیأت کارشناسی سه نفره هستیم .قب ً
ال کارشناس درباره این
پرونده نظر خود را داده بود و پرونده هم به جاهای خوبی رسیده بود اما چون
به نظر کارشناس اعتراض صورت گرفت ،پرونده به هیأت سه نفره ارجاع
شد تا هیأت سه نفره کارشناسی نیز موضوع را بررسی کنند.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا در پرونده س��انحه سقوط هواپیمای
ش��رکت هواپیمایی آس��مان ،افرادی به عنوان متهم تح��ت تعقیب قرار
دارند ی��ا خیر ،اظهارکرد :بله .اص ً
ال نظر کارشناس��ی درباره درصد تقصیر
خود افراد است.

جلوگیری از فعالیت غیرمجاز معادن
مخرب محیطزیست

رییس کل دادگستری اس��تان مازندران با اعالم ادامه ممنوعیت فعالیت
معادن دشت نظیر در منطقه کجور ،گفت :این معدن و سایر معادن استان
که فعالیت آنها مغایر با قوانین محیط زیس��ت است باید تعطیل شوند تا
احداث مجتمعهای شن و ماسه محقق شود.
حجت االسالم محمدعلی تقوی فرد در جلسه بررسی فعالیت معادن دشت
نظیر ،بیانکرد :تا زمان احداث مجتمعهای شن و ماسه ،اداره کل صنعت،
معدن و تجارت اس��تان اجازه تمدید مجوز فعالیت این معادن را ندارد و تا
محقق شدن این مهم ،هیچ برداشت شن و ماسه و استفاده از سرمایههای
محیط زیس��ت در منطقه دشت نظیر و سایر معادن مغایر با محیط زیست
صورت نخواهد گرفت.
رییس کل دادگستری مازندران در پاس��خ به درخواست برخی حاضران
در جلس��ه مبنی بر امهال مجدد برای ادامه فعالیت چند ماهه این معادن،
تصریحکرد :انگیزهای برای احداث مجتمعهای ش��ن و ماس��ه در استان
نمیبینم؛ ضمن اینکه س��ازمان همیاری ش��هرداریهای استان نیز به
فلسفه وظایف خود در اجرا و احداث مجتمع شن و ماسه به شکل مطلوب
عمل نکرده است.
تقوی فرد خاطرنش��انکرد :طی س��الهای اخیر صحبتهای زیادی در
شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص معادن استان مطرح و در مورد
انتقال معادن به مناطق مورد تأیید همه دس��تگاههای اجرایی استان نیز
نظراتی مطرح شده که تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است.
رییس کل دادگستری اس��تان مازندران با بیان اینکه همه باید قاطعانه از
محیطزیست حمایت کنیم ،برخی معادن منطقه دشت نظیر را فاقد مجوز
و این مساله را یک معضل جدی عنوان کرد و گفت :وضعیت محیط زیست
در منطقه دشت نظیر بحرانی است و باید هرچه سریعت ر نسبت به ساماندهی
شن و ماسه ناشی از سیالب اخیر از رودخانه چشمه کیله تنکابن اقدام شود.
تقوی فرد یادآورشد :سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران باید
به عنوان مجری با جدیت نس��بت به احداث مجتمعهای شن و ماسه در
استان اقدام کند و دستگاه قضایی استان نیز در راستای رفع موانع احداث
این مجتمع از سازمان همیاری شهرداریهای استان حمایت خواهد کرد.
در ادامه با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار ،مدیرکل محیط
زیست استان ،سرپرست منابع طبیعی استان مازندران نوشهر ،مدیرعامل
شرکت آب منطقهای مازندران ،سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای
استان و فرماندار نوش��هر در خصوص وضعیت معادن دشت نظیر منطقه
هراز بحث و تبادل نظر شده و دستورات الزم در این خصوص توسط رییس
کل دادگستری استان مازندران صادر شد.

پرداخت  ۳۲۷میلیارد ریال خسارت
به زیاندیدگان تصادفات رانندگی

ریی��س صندوق خس��ارتهای بدنی اس��تان کرمان ،گف��ت :در  ۹ماهه
ابتدای سال جاری  ۳۲۷میلیارد ریال خسارت به افراد زیاندیده پرداخت
شده است .معین ش��جاعی با اعالم اینکه ش��عبه کرمان صندوق تأمین
خس��ارتهای بدنی از س��ال  ۹۴آغاز به کار کرده اس��ت ،اظهارکرد :آمار
زیاندیدگان در س��ال  ۹۶نسبت به س��ال  ۹۵به میزان  ۷درصد کاهش
یافته است و تعدادی زیاندیدگان در  ۹ماهه ابتدای سال جاری در استان
کرمان  ۵۰۷نفر بوده اس��ت که در همین مدت  ۳۲۷میلیارد ریال خسارت
پرداخت شده اس��ت .وی در ادامه افزود :تعداد زیاندیدگان در سالهای
 ۹۵و  ۹۶به ترتیب  ۷۷۱و  ۷۱۹نفر بوده اس��ت که در مجموع یک هزار و
 ۴۴میلیارد ریال خسارت طی این دو سال به این افراد پرداخت شده است.
رییس صندوق تأمین خسارتهای بدنی استان کرمان گفت :استان کرمان
با حدود یک هزار و  100فوتی و  ۱۵هزار مجروح رتبه چهارم کشوری در
آمار فوتی و رتبه  ۸کشوری در آمار جرحی را داشته است که متأسفانه این
آمار در چند سال اخیر همواره با روند روبه رشد مواجه بوده است.
ش��جاعی اضافهکرد :میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی هر ساله
منجر به فوت  ۱۷هزار نفر و مجروحیت بیش از  ۳۵۰هزار نفر میشود که
این آمار آثار زیان بار مالی ،اقتصادی ،روانی و اجتماعی برای حاکمیت به
همراه داشته و هزینههای بسیار سنگینی به بودجه کشور و استان تحمیل
کرده اس��ت .وی به اقدامات صندوق تأمین خسارتهای بدنی در استان
اشاره و عنوانکرد :پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن ،فرهنگسازی
در ح��وزه تصادفات رانندگ��ی از طریق اجرای دو طرح جامعه کش��وری
(طرحهای پوشش بیمه موتورسیکلتسواران و ماشین آالت کشاورزی
فاقد بیمه نامه) ،بازنگری نس��بت به فرآیندهای اجرایی در زمینه تأسیس
شعبه در سطح اس��تانها و همچنین اقدامات گسترده در حوزه صیانت از
منابع صندوق از جمله اقداماتی بوده که در چند سال اخیر انجام شده است.
ش��جاعی با بیان این مطلب ک��ه اقدامات صندوق تأمین خس��ارتهای
بدنی در چهار سال گذش��ته منجر به آزادی و یا جلوگیری از زندانی شدن
 ۲۸هزار نفر از زندانیان غیرعمد در سراس��ر کشور شده است ،افزود :این
اقدامات فارغ از موضوعات اقتصادی آثار اجتماعی و روانی بسیار مناسبی
به همراه داشته است.

