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رییس قوهقضاییه در مراسم سالروز تاسیس سازمان بازرسی:

مدیریت بدون نظارت معنا ندارد

رییسقوهقضاییهباتاکیدبراینکههیچمشکلغیرقابلحلیدرکشورنداریم،خطاب
به دستگاههای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور گفت :با حمایت قاطع و
تشویق مداوم ،اجازه ندهید یک مدیر شجاع قوی که در جهت دور زدن تحریمها و
خدمت به مردم تالش میکند ،دچار سستی و تردید شود.

بهگزارشروابطعمومیقوهقضاییه،آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدرآییننکوداشتسیوهشتمین
سالروزتأسیسسازمانبازرسیکلکشور،اربعینرانمادونمودماندگاریعاشوراوپرچمبرافراشته
فرهنگعاشوراییدرهمهالیههایزندگیوشئوناجتماعیانساندانستوتصریحکرد:بایدوجود
مقدس اباعبداهلل الحسین (ع) را الگویی برای تمدن سازی نوین در جامعه قرار دهیم.
رییس قوهقضاییه در ادامه ،یاد و خاطره کسانی را که در ادوار گوناگون در سازمان بازرسی کل کشور
تالشکردهاندگرامیداشتو افزود:دربخشنظارتو بازرسی قبل از آنکهنیازبهبیان دالیل نقلی
باشد،بهحدکافیدالیلعقلیوجوددارد.تضمیناجرایقانونوتضمینحقاهللوحقالناسدرگرو
مراقبت و نظارت علیالدوام است که هرگز نباید از آن غفلت کرد.
آیتاهلل رئیسی بابیان اینکه بدون نظارت ،مدیریت هیچ مدیری قابلتعریف نیست ،ادامه داد :همه
مدیران در همه سطوح باید بر مجموعه خود نظارت کنند .امروز اگر بخواهیم در جامعه عدالت را
به معنای اجرای قانون تعریف کنیم ،اولین ضامن اجرای قانون ،خود اشخاصاند و خودکنترلی،
قویترین و کارآمدترین نظام کنترلی است.
رییس قوهقضاییه بابیان اینکه گسترش اخالق از مهمترین راههای پیشگیری از جرایم و تخلفات
درنظاماداریکشوراست،اظهارکرد:دومینضمانتاجرایعدالتوقانون،گسترشنظارتهای
مردمییاهمانامربهمعروفونهیازمنکراست.اگراینحساسیتازجامعهرختبربنددواجرایآن
سستشود،بهتعبیرامیرالمؤمنین(ع)بایدشاهدتسلط اشرارباشیم.آیتاهللرئیسیگفت:دستگاهها
باید از انتقادات مردم ،رسانهها ،دلسوزان و مصلحان استقبال کنند .ما هر جا به مردم میدان دادهایم،
ضرر نکردهایم .بر این اساس ،سازمانهای مردمنهاد باید موردتوجه جدی باشند زیرا کمک خوبی
برای مدیران و دستگاههای نظارتی هستند.
حساسیت به ارقام پایین فساد
رییسقوهقضاییهازمجلسخواستکهقانونارتقایسالمتنظاماداریراتمدیدکندوخاطرنشان
کرد :این قانون میتواند تضمینکننده سالمت اداری باشد .به قانون رسیدگی به تخلفات اداری
نیز باید توجه شود .این قانون نباید فقط نسبت به افراد ضعیف بلکه نسبت به همه باید بهصورت
جامع اجرا شود .آیتاهلل رئیسی بابیان اینکه فعال ساختن چشمان نظارتی درونسازمانی ازجمله
مجموعههای حراست ،نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد ،تصریح کرد :بسیاری از فسادها
و کژیها محصول اقدام یکشبه و یکماهه نیست بلکه محصول چشم بستن مستمر در طول
یکزمان مشخص است؛ لذا باید به ارقام پایین هم حساس بود که تبدیل به ارقام نجومی نشود.
نظارت ،جزو الینفک حکمرانی خوب است
رییس قوهقضاییه ،نظارت را جزو الینفک حکمرانی خوب دانست و افزود :ممکن است در جامعه
سوال شود که این مفاسد چگونه شکلگرفته است .اگر به هر دلیلی دستگاههای درونسازمانی
غفلت کردند ،سازمانهای برون دستگاهی نباید غافل شوند .توسعه نظارت الکترونیک میتواند
نظارت را بر امور مختلف بهصورت برخط و لحظهای کند .بر هر بخشی از دولت که میخواهد به
بخش خصوصی امتیازی دهد ،باید مراقبت مضاعفی اعمال شود.
آیتاهللرئیسیگفت :حضورسازمانبازرسیکلکشوربرایجلوگیریازفسادوصیانتازمدیران
است ،نهفقط برای مقابله با فساد .مهمترین مساله در این زمینه ،اصالح ساختارهاست .در گام دوم
انقالب و با توجه به تاکیدات هفت محوری رهبر معظم انقالب ،بههیچعنوان مردم و نظام برخی
کاستیهایی را که در ادوار گذشته بوده است ،نمیپذیرند .تحول مورد تاکید مقام معظم رهبری به
معنای دیدن همه کاستیها و نواقص و تالش مجاهدانه برای رفع آنهاست.
لزوم توسعه نظارت الکترونیک
رییس قوهقضاییه با تاکید بر لزوم توسعه نظارت الکترونیک و حضور گسترده بازرسان در میدان،
نظ��ارت گریزی را برای مدیران یک ض��د ارزش دانست و یادآور شد :م��ا باید به خداوند متعال،
اربابرج��وع ،عموم مردم و دستگاههای نظارتی پاسخگو باشیم .حتم ًا شفافیت به دستگاههای
نظارتی برای خوب مراقبت کردن ،به مدیران برای خوب اداره کردن و به مردم برای خوب رصد
کردن کمک میکند .آیتاهلل رئیسی اف��زود :در دوران توفیق خدمت به آستان مقدس علی ابن
موسیالرضا (ع) ،همیشه از بخش اقتصادی آستان بهعنوان یک جعبه سیاه سؤال میشد .گفتم
این بخش باید شفاف شود .سازمان اقتصادی آستان به نحوی پشت ویترین قرار گرفت که موجب
اعتمادسازیشد.البتهکسیهمماراموظفبه اینکارنکردهبودامابرایارتقایاطمینانمردم،آن
را مفید میدانستیم .این شفافیت حتی باعث افزایش نذورات و موقوفات شد.
آیتاهلل رئیسی بابیان اینک��ه مدیران بدانند شفافیت نه در شعار بلک��ه در عمل ،هم به نفع خود
دستگاههاست و هم عملکرد دستگاههای نظارتی را تسهیل میکند ،اظهار کرد :توسعه اقتصادی
را درگرو امنیت اقتص��ادی و امنیت اقتص��ادی را درگرو مبارزه با فساد میدانی��م .کارآفرینی و
سرمایهگ��ذاری نیز منوط به روابط سالم اقتصادی است .رییس قوهقضاییه ،تعامل دستگاههای

قضـایی

قوهقضاییه دنبال همکارى
و همافزایی است

تفاهمنام��ه همکارى فیمابین پژوهشگاه ق��وه قضاییه با شرکت توسعه
خدمات الکترونیک حام��ى عدالت بهمنظور حمای��ت از کسبوکارهای
نوپای حقوقی و قضایی منعقد شد .رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در جلسه
امض��اى تفاهمنامه همک��ارى این پژوهشگاه با شرک��ت توسعه خدمات
الکترونیک حام��ى عدالت ،بیان کرد :ما به دنبال همکارى و همافزایی در
قوهقضاییه هستیم و بهنوبه خود آمادگى داریم هرگونه همکارى ،همافزایی
و تبادلنظر در کارهاى مختلف و پروژهه��ا داشته باشیم .سید حجتاهلل
علمالهدى ،خاطرنشان ک��رد :پیشازاین تفاهمنامه اولین همکارى ما در
همان سامانه ایده صورت گرفت و ادامه پیدا خواهد کرد .وی بابیان اینکه
بنا داریم با تکتک مراکز آموزشى و پژوهش��ى تفاهمنامههایی را منعقد
کنی��م ،عنوان کرد :مىتوانیم بهعنوان نماین��ده قوهقضاییه به دانشگاهها
خدماتى ارائه دهیم.

نظارتی سه قوه را بسیار در جهت همافزایی مؤثر دانست و گفت :گزارشهای دستگاههای نظارتی
بایدخیرخواهانهباشدوپیشنهاداتبادارابودنضمانتاجرایمناسب،درجهتاجرایصحیحقانون
بهمرحلهاجرادرآیند.دستگاهقضایینیزبایدبهنحویعملکندکهبازرسان،انگیزهبیشتریبیابند.
آیتاهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ،توجه به ترک فعلها را در کنار توجه به فعلها
بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد :بسیاری ترک فعلها ،بهمراتب خسارتبارتر از فعلهاست.
همه باید در هرزمانی نسبت به دوران مدیریت خود پاسخگو باشند .در سیل فروردینماه که چند
استان را درگیر کرد ،گزارشها نشان میدهد که بازرسان ما نسبت به برخی ضرورتها ازجمله
الیروبی ،رسوبزدایی و  ...از قبل هشدار داده بودند .بر همین اساس میبینیم در استانهایی که
آمادگیوجودداشت،خسارتکمتریواردشدهاست؛لذابایداینترکفعلهاموردتوجههمهباشد.
تسهیل امور مربوط به سرمایهگذاران و کارآفرینان
رییسقوهقضاییهبرلزومحمایتقاطعانهازمدیرانقویوشجاعیکهتحریمرادورمیزنند،تاکید
کرد و افزود :اجازه ندهید مدیر شجاع ،نترس و قوی در میدان دچار سستی و تردید شود .حمایت
از سرمایهگذاران و کارآفرینان فعال نیز وظیفه همه ماست .کارآفرین و سرمایهگذار باید بداند که
کارشدراینکشورسریعانجاممیگیرد.بایدتمامبخشهاترتیبیاتخاذکنندکهکارسرمایهگذار
و کارآفرین تسهیل شود .این در گروی آن است که اگر با مانع بیمورد و بیجایی مواجه شدند ،فوراً
رفعشودتارونقتولیدراشاهدباشیم.آیتاهللرئیسیباتاکیدبرلزومتشویقمدیرانشجاع،شناسایی
ساختارهای فسادزا را از اولویتهای کار سازمان بازرسی دانست و گفت :اگر دستگاههای اداری و
سازمانهای مسئول کار خود را بهموقع و بهجا انجام دهند یقین بدانید شاهد کاهش ورودی پرونده
به دستگاه قضایی خواهیم بود.
ناهنجاریها با اقدام جهادی قابلرفع است
رییس قوهقضاییه بابیان اینکه ناهنجاریهای اجتماعی ،فرهنگی و  ...با اقدام جهادی قابلرفع
است ،خاطرنشان کرد :دفاع از حریم کشور و حرم اهلبیت (ع) نشان داد که کارهای ناممکن به
دستنیروهایتوانمندماممکنمیشود؛بنابراینمعتقدیمدغدغههایمردمنیزباهمینتوانمندی
قابلرفع است .هیچ مشکل غیرقابلحلی در کشور نداریم منتها باز کردن گرهها با دستان توانای
ملت بزرگ ایران امکانپذیر است ،نه توسط کشورهای خارجی.
سازمان بازرسی متناسب با نیازها روزآمد شود
آیتاهللرئیسیهمچنیندرنشستتخصصیبامدیرانسازمانبازرسیکلکشور،پسازشنیدن
نقطهنظراتودیدگاههایبرخیمدیراناینسازمان،اززحماتمدیرانوکارکنانسازمانبازرسی
قدردانی کرد و گفت :از تجربیات افراد پیشکسوت باید در جهت ارتقای کار سازمان بازرسی کل
کشور استفاده کرد؛ البته این تجربیات باید در کنار بهکارگیری نوآوریها و فناوریها باشد .رییس
قوهقضاییه بابیان اینکه سرمایه سازمان بازرسی کل کشور ،نیروی انسانی کارآمد است ،ادامه داد:
ک��اری که باید در دوره تحول انجام گیرد آن است که ساختارها و فرایندهای سازمان متناسب با
نیازها و موضوعات روزآمد شود.
آی��تاهلل رئیسی با اشاره بهنظام برنامهریزی در سازمان بازرسی اظهار کرد :برنامه باید به نحوی

بتواند رشد کن��د که یک نگاه راهبردی بر آن حاکم باشد یعنی عالوه بر عملکردهای سازمانها
راهبردها نیز مورد بازرسی قرار گیرد .این نیازمند یک نگاه مساله محور است تا به نقطهای راهگشا
برای مدیران برسد که همزم��ان با بازرسی مصداقی ،نظارت راهبردی هم صورت گیرد .رییس
قوهقضاییه بابیان اینکه نیروی موجود در سازمان باید عالوه بر تجربه و تخصص ،با نگاه جهادی
و انقالبی فعالیت کند ،اظهار کرد :اگر این روحیه نباشد ،آثار آن کام ً
ال مشخص میشود .حرکت
جهادی به معنای گام برداشتن هدفمند و تالش برای برداشتن موانع است .امروز دشمن شما ظلم
به مردم ،فساد و ناکارآمد جلوه دادن نظام است و بدخواهان نیز در این آتشها میدمند منتها ما با
عملکرد خود نباید اجازه میدانداری به دشمن بدهیم.
اهمیت ارتقای سالمت درون سازمان بازرسی
آیتاهللرئیسیبابیاناینکهامروزبسیاریازکاستیهادرکشورمابزرگنماییمیشود،برلزومتقویت
نظارتهایدرونسازمانیتاکیدکردوافزود:بایدمراقبسالمتنیروهابود.برهمیناساسارتقای
سالمت درون سازمان بازرسی و نظارت بر ناظران و بازرسی از بازرسان بسیار اهمیت دارد .رییس
قوهقضاییهدرادامهبرلزومجانشینپروری،تربیت نیرووکادرسازیتاکیدکردوبابیاناینکهمیدان
دادن ب��ه جوانان به معنای پیرزدایی نیست ،تصریح کرد :میزان گزارشها و مراجعات مردمی به
دستگاه قضایی افزایشیافته است .امروز در مردم ،یک روح امید ایجادشده است .اگر این مراجعات
و گزارشها موردتوجه قرار گیرد ،امید ارتقا مییابد وگرنه ناامیدی بدتر از گذشته شکل میگیرد.
نگذارید ناامیدی بر ذهن مردم غلبه کند
آیتاهللرئیسیتاکیدکرد:همهبایدبایککارجهادی،وقتبگذاریدواجازهندهیدکهخواستههای
مردم بایگانی شود یا بدون پاسخ بماند .کس��ی که به ما نامه مینویسد ،نه شوخی دارد و نه وقت
اضافی دارد .اصل بر آن است که هر کس مکتوب ،حضوری یا بهصورت دیجیتال پیامی را به ما
میرساند،اظهاراتشازسردغدغهودرداستونبایدنادیدهگرفتهشود.تاکیدمایناستکهنگذارید
ناامیدی بر ذهن مردم غلبه کند.
رییس قوهقضاییه با تاکید بر ضرورت شکلگیری یک نیروی واکنش سریع در سازمان بازرسی
برای پیگیری فوریتهای بازرسی ،یادآور شد :گاه فرصت ارائه یک گزارش مستوفی نیست و الزم
است گاهی یک صفحه گزارش را بهصورت خالصه بنویسید تا موضوع شرح داده شود و زمینه
پیگیری از بین نرود .آیتاهلل رئیسی با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بازرسان با نیروهای وزارت
اطالعات و اطالعات سپاه ،تصریح کرد :گزارشهای بازرسان باید به لحاظ قضایی متقن ،مستدل
و کارشناسی شده باشد .رییس قوهقضاییه بابیان اینکه اولویت سازمان بازرسی همان اولویتهای
کشور است ،به رونق تولید بهعنوان اولویت مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال  98اشاره کرد
و گفت :امروز بررسی موانع تولید در مقام عمل ،اولویت سازمان بازرسی کل کشور است .آیتاهلل
رئیسی در پایان خاطرنشان کرد :عملکرد سازمان بازرسی باید پیشگیرانه و هشداردهنده باشد تا
نظام اداری کشور عادالنه شود .گفتنی است ،پیش از سخنان رییس قوهقضاییه ،رییس و دو تن از
معاونانسازمانبازرسیکلکشوربهبیاندیدگاههاونقطهنظراتخودپرداختند.همچنینآیتاهلل
رئیسیدرحاشیهحضوردرمراسمسالروزتاسیسسازمانبازرسیکلکشورازمرکزملیرسیدگی
به شکایات این سازمان بازدید کرد.

پرداخت رشوه از سوی شرکت ساماندهی شده بود

قاضی صلواتی در ابتدا از متهم حامد خاتمیپور فرزند اسماعیلی خواست
در جایگاه حاضر شود .قبل از اینکه این متهم در جایگاه حاضر شود وکیل
متهم ایروانی از رییس دادگاه اجازه خواست تا موکلش صحبت کوتاهی
داشته باشد و قاض��ی صلواتی اجازه داد .مته��م ایروانی گفت :به دلیل
صحبتی که در انتهای جلسه قبل رخ داد و تهمتی که به سخنگوی دولت
صورت گرفته بود از محضر دادگاه عذرخواهی میکنم من عصبانی شدم
و از نماینده دادستان هم عذرخواهی میکنم.
به گزارش میزان ،در ادامه قاض��ی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم
خاتمیپور گفت :دفاعیات خود را بیان کنید .متهم خاتمیپور در مقام دفاع
از خود گفت :من تنها ترخیصکار شرکت سازهپویش بودم و اظهارنامه
را به نام خودم انجام میدادم ،تمام دغدغهام برای رضایت مدیران بود و
تالش میکردم خط تولید متوقف نشود.
این متهم ادعا کرد :طبق مق��ررات گمرک تشریفات قانونی مواد اولیه
و قطعات را انج��ام میدادم من متقلب نیستم م��ا در گمرک بر اساس
قوانین عمل کردیم اگر اشتباه��ی شده سهوی بود من نه سرمایهگذار
و ن��ه شریک در خریدوفروش بودم و با حداق��ل دستمزد کار میکردم.
مته��م خاتمیپ��ور مدعی شد :درب��اره اظهار  ۵درص��د در گمرک اگر
ترخیصکار در گمرک درصد کمتری اظهار میکند برای خود منفعتی
ن��دارد اینطور نیست که در گمرک بروید و بگویید میخواهم  ۵درصد
بگیرم اینه��ا بر اساس قانون است گمرک معافیت را میخواهد که در
اسناد من وجود دارد.
متهم خاتمیپور در ادامه دفاعیات خود با اشاره به ماده  ۱۲۸قانون گمرکی
به تعریف ترخیصکار پرداخت و گفت :تمام بارنامهها به نام شرکت بوده
است و کارشناسان گمرک به ای��ن موضوع واقف هستند ما نمیتوانیم
چی��زی را تغییر دهیم ،خود وارد سیستم میش��ود و بعدازآن به دست ما
میرسد .وی ادامه داد :بارنامهها در واحد لجستیک آماده و به ترخیصکار
ارج��اع میشود لذا ترخیصکار از عواید س��ود و زیان بهرهای نمیبرد و
بر اساس مدارک صاحبان کاال عمل میکند .متهم خاتمیپور در ادامه
دفاعیات خود ادعا کرد :تمام قطعات��ی که وارد کشور میشود بر اساس
قواع��د طبقهبندیشده کاال است و گمرک م��واد را بر اساس این بندها
میپذیرد .وی ادامه داد :مواد متعدد ترخی��ص بود که شرکت نتوانسته
کد بگی��رد و در اینجا حق او ضایعشده است اگر به ما گفتهاند  ۲۰درصد
ترخیص کنید موارد کمی بوده است .م��ن سابقه تخلف نداشتم چطور
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نماینده دادستان در ششمین جلسه محاکمه گروه عظام:

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام گروه عظام به اتهام
قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو روز گذشته در
شعبه  ۴دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدین
اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی بهطور علنی برگزار شد.
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ممکن است که همه کارم ایراد داشته باشد.
این متهم مدعی شد :تم��ام ترخیصها بر اساس پروان��ه بهرهبرداری
شرکتها است که مدارک ارائه میشود و گمرک بر آن اساس اقدام کرده
و بهعنوان واحد تولیدی این شرکت را میشناسد و تأیید میکند .متهم
خاتمیپور گفت :در مورد اسناد کاغذی گمرک از سال  ۹۴اینگونه اسناد
را حذف کرده است و از ما نمیگرفت ما اسکن میکردیم تمام مدارک را
من نگهداشتهام و بابت همه آنها پاسخگو بودهام.
در این لحظه قاضی صلواتی ضمن تذکر به متهم خاتمیپور گفت :شما
حدود  ۴۰دقیقه در دفاعیات به کلی��ات پرداختهاید مابقی را به جزییات
بپردازید و درب��اره آن توضیح بدهید .قاضی صلوات��ی خطاب به متهم
خاتمیپور گفت :دستوری برای امحای اسن��اد صادرشده است در این
مورد توضیح دهید.
متهم خاتمیپور گفت :چند بار با من تماس گرفتند و گفتند مدارک را نگه
ندار در دیماه نامهای به دستم رسید که مربوط به مدیران عظام بود هر
چه پرسوجو کردم که نامهها برای چیست گفتند چیزی نیست تو کارت
را بک��ن .قاضی صلواتی گفت :متن نامه چه بود؟ متهم خاتمیپور پاسخ
داد :متن نامه از دادسرای شعبه یک در موردبررسی حسابهای شرکت
بود ،آقای روغنیها به من زنگ زد و قسمم داد مدارک ما را نگه ندار.
قاضی صلواتی پرسید :از اسناد چیزی جابهجاشده است؟ این متهم پاسخ
داد :صددرصد اسناد وجود دارد ،من از ده سال پیش مدارک را نگه داشتهام
درصورتیکه در قانون به نگهداشتن مدارک تا سه سال اشارهشده است.
قاضی صلواتی پرسید :در مورد مهر چینی توضیح دهید؟ متهم خاتمیپور
گفت :بنده در سال  ۸۸در شرکت سازه پویش کار میکردم این مهرهای
گواهی مبدأ آنجا بود و یکی از این مهرها را ازآنجا برداشتم.
تعداد زیادی از پرسنل گمرک آلوده به رشوه شدند
قاضی صلواتی خط��اب به متهم خاتمیپور گفت :شم��ا در اظهاراتتان
گفتهاید ب��ا ارائه اسناد مجعول و بدون اخذ مجوزهای قانونی الزم اقدام
به پرداخت رشوه به سطوح مختلف گمرک��ات کردهاید ،پاسخ دهید آیا
رش��وه را به دستور سلسلهمرات��ب گروه عظام انج��ام میدادید؟ متهم
خاتمیپ��ور پاسخ داد :برای اینکه ترخیص ک��اال را انجام دهند ،بچهها
مجبور بودند هزینههایی پرداخت کنند ،هر هزینهای میکردیم شرکت
پرداخت میکرد.
قاضی صلواتی با اشاره به اظهارات دیگر متهم خاتمیپور گفت :پرداخت
رشوه از طریق اطرافیان شما و دیگران (حسام و محمد خاتمی پور ،امیر
بختیاری و مرتضی خاکی) انجام میش��د .حسام خاتمی پور از گمرک
غرب و محمد خاتمی پور از فرودگاه امام احضار شدند این افراد موضوع
رشوه را تأیید کردند ،به چه تع��داد از کارمندان گمرک رشوه میدادید؟

متاسفانه تعداد زیادی از پرسنل گمرک آلوده شدند ،لیست آن وجود دارد.
قاضی صلواتی ادامه داد :در اظهاراتتان همچنین بیان کردهاید در برخی
موارد به دلیل حجم زیاد کار ،کارمندان لجستیک شرکت سازه پویش و
حامی سازه پویش اسناد را جعل میکردند و اسناد با پست پیشتاز ارسال
میشد .متهم خاتمیپور پاسخ داد :این پستها خیلی وقت است انجام
نمیشود و برای تسریع کار از این پست استفاده نمیکنند.
قاضی صلوات��ی گفت :طبق اظهارات شم��ا شرکتهایی ازجمله سازه
پویش گواه��ی مبدأ اصلی را دریافت نمیکردن��د و گواهی توسط خود
شرک��ت جعل میشد .دریک��ی از اسناد مبدأ کاال کش��ور هند است ،اما
مهر بازرگانی کشور آلمان درجشده است و در سند دیگری مبدأ شرکت
فرانسوی است ،اما مهر اتاق بازرگانی آلمان بر آن درجشده است .متهم
خاتمیپور گفت :بله همه این موارد صحیح است.
قاضی صلواتی پرسید :طبق اظهارات شما مدیران شرکت سازه پویش
و است��ام صنعت (رفیعی ،روغنیها) دستور میدادند از هر طریق ممکن
محمولهه��ای شرکت ترخیص شود لذا اقدام ب��ه تهیه اسناد مجعول با
پرداخت رشوه میکردی��د .متهم خاتمیپور مدعی شد :من نمیخواهم
مشکالت ترخیصکاران را توجیه کنم ترخیصکار نمیتواند کد ردیف
تعرفه را تغییر دهد.
نماینده دادستان در این هنگام گف��ت :شما به ماده  38اشاره کردید که
استناد شمارا متوجه نشدم اما ماده  42گمرک را برایتان قرائت میکنم.
نماین��ده دادستان ماده  42گم��رک را قرائت کرد .مته��م گفت :وقتی
تشریفات انجامنشده در نفس کار قصدی وجود نداشته است ترخیصکار
اظهار خالف کرده اما قاچاق نیست.
شاهمحمدی گفت :به اینگونه اقداماتی که شما میگویید شرکت عظام
مطلع و از پیش تعیینشده بود که من در اینجا اقاریر متهم خاتمیپور را
قرائت میکنم که گفته برای قنبر حسینپور رشوه پرداخت میشد و این
موضوع در اقاریر آقایان روغنیها و رفیعی هم وجود داشت.
متهم خاتمیپور ادعا کرد :وقتیکه چند قلم کاال را بیاورند و همه در یک
باکس قرار میگیرد و یک مأخذ دارد بر اساس قانونی  5درصد میشود
ک��ه درست و غلط آن را دادگاه تشخیص بده��د اما وقتی همه ردیفها
قرار است  5درصد باشد ایرادی ندارد که در یک ردیف کلی مطرح شود.
نماینده دادستان گفت :این برگه اظهارنامهای که توسط شما انجامشده
تحت تعرفه اجزا و قطعات ریل سوخت اظهارشده و این جعل دیجیتالی
است و در سیستم بارگذاری شده است .وی گفت :شما در قانون گمرکی
کاالی مجاز مشروطی را به نام کوئل را بانام اجزای ریل سوخت اظهار
کردهاید با تعرفه  5درصد.
متهم گفت :آن موقع اسناد از سیست��م گمرک حذف کرده بودند اظهار
دیجیتال خالف واقع است ترخیصکار مجبور بود شرکت گفته  5درصد

بدهد چون حق خود را میداند نامه میزند و گمرک هم قبول میکند و
ترخیصکار انجام میدهد .نماینده دادستان گفت :اگر شما میخواستید
مطابقان بخشنامه اقدام کنید چ��را اظهار خالف کردید؟ چرا  26درصد
را پرداخت نکردید؟ مته��م گفت :مجبور بودیم گمرک گفت شما پیش
اظهاری کن تا شرکت پیشفروش کند.
نماینده دادستان در این هنگام اظهارات محمد خاتمیپور را قرائت کرد
که در آن اظهارات نام دو تن از کارمندان فرودگاه امام خمینی در اسامی
اقرار شده وجود دارد که عبارتاند از آقای محرم خانی معاون فنی گمرک
ام��ام خمینی و آقای احمدی رئیس بازبین��ی گمرک امام خمینی که در
خصوص این محموله رشاء پرداختشده و محل ترخیص کوئل است.
وی ادامه داد :جلسه قبل اقاریر آقای روغنیها را قرائت کردم که او هم
قبول دارد و االن متهم خاتمیپور هم قبول دارد و کم اظهاری در ارزش
کاال انجام میشده است.
نماینده دادستان از متهم خاتمیپور پرسی��د :در خصوص مهر توضیح
بدهید آیا از شرکت عباس ایروانی برداشتید؟ متهم پاسخ داد :بله .برای
گواهی مبدأ بود .نماینده دادستان توضیح داد :برای گواهی مبدأ بود که
مه��ر اتاق بازرگانی را ذیل گواهی مبدأ درج میکردید مثل نمونهای که
ارائه میکنم که توسط هند تولیدشده و با مهر آلمان بود و مورد دیگری
با مهر چین انجامشده چ��ون ذینفع واحد بود و حس��ب اقاریر شما در
ساله��ای قبل از اینکه شم��ا شرکت ترخیص را ایج��اد کنید این مهر
را پیداکردهاید.
نماینده دادستان از متهم خاتمیپور پرسی��د :درباره رشاء با چه کسانی
همک��اری داشتید؟ متهم خاتمیپور ادعا کرد :ب��رای ترخیص کسی را
نمیشود توجیه کرد .ترخیصکار درآمد دیگری ندارد من این مجوزها را
به دادگاه در این جلسه ارائه کردم و شرکت تولیدی اگر پرداختی شده در
ردیف  8صورتحساب درج میکردیم.
در ادامه نماینده دادستان اقاریر متهم روغنیها را قرائت کرد که بر اساس
تعرفهها رشاء پرداخت میشد .نماینده دادستان ادامه داد :متهم روغنیها
اظهار داشته شما (متهم خاتمی پور) پرداختی به کارمندان گمرک را زمینه
هزینه ترخیص کردهاید و شرکت از پرداخت رشوه مطلع بوده است .متهم
خاتمی پور پاسخ داد :همه هزینهها را شرکت میداد ما درآمدی نداشتیم.
شاهمحمدی نماینده دادستان تصریح کرد :در بازرسی از شرکت متهم
خاتمی پور ب��رای نمونه به یک سند اشاره میکنم که در این سند متهم
مبلغ  ۳میلیون ریال به حسن صفریان جانشین معاونت در فرودگاه امام
خمینی پرداخت کرده است لذا این موضوع نشان میدهد پرداخت رشاء
از سوی شرکت ساماندهی شده بوده است .پس از پایان اظهارات نماینده
دادست��ان ،قاضی صلواتی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی
متعاقب ًا اعالم میشود.

ثبت اطالعات پرسنلی پذیرفتهشدگان
آزمون کادر اداری

ریی��س امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه بر این نکته تاکید
کرد که ثبت اطالعات پرسنلی باقیمانده پذیرفتهشدگان آزمون کادر اداری قوه
قضاییه سال  ۹۶صورت گرفت .مهدی ناصری دولتآبادی گفت :دسترسی
ثبت اطالعات پرسنلی باقیمانده پذیرفتهشدگان آزمون کادر اداری قوهقضاییه
سال  ۹۶از مورخ  ۹۸ /۰۷/۲۰برای دادگستری استانها ایجادشده است .وی
در ادامه عنوان کرد :اطالعات پرسنلی پذیرفتهشدگان پس از ورود ،جهت طی
مراحل بعدی در این امور بررسی میشود.

رد شکایت پیرامون
ابطال آزمون سردفتری

دی��وان عدال��ت اداری شکای��ت سازمان بازرس��ی کل کش��ور و جمعی از
شرکتکنندگ��ان آزمون سردفتری س��ال  ۹۷مبنی بر ابط��ال این آزمون
را رد کرد .در ای��ن پرونده عالوه بر سازمان بازرسی ک��ل کشور  131نفر از
شرکتکنندگان در آزمون سردفتری س��ال  97شامل  90مرد و  41نفر زن
نسبت به ابط��ال فرآیند آزمون سردفتری مورخ  29خ��رداد سال  97اعم از
آگهی ،برگزاری و نتایج آن و ابطال ماده  3آییننامه اصالحی  1360قانون
دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
به شماره  10521/1مورخ  21خرداد سال  86شکایت کردند.

اعالم زمان صدور احکام
گروه جهانبانی و مدیران بانک سرمایه

رییس شعبه سوم دادگ��اه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی درباره زمان صدور
احکام گ��روه جهانبانی و مدیران بانک سرمایه گف��ت :احکام متهمان این
پروندهها در حال انشا هستند .قاضی مسعودی مقام با اشاره به زمان صدور
حکم گفت :تا دو هفته دیگر احکام ای��ن پروندهها صادر و به متهمان ابالغ
خواهد شد .همچنین وی ضمن تکذیب شایعه فرار هادی رضوی از کشور،
اعالم کرد :این متهم مرخصی ندارد و در زندان به سر میبرد.

میزان تثبیت مالکیت
در کاداستر رضایتبخش نیست

معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،گفت :تاکنون
 ۱۰۵میلیون هکتار از میزان ۱۳۱میلیون هکتار اراضی ملی در سامانه کاداستر
جانمایی شده که تنها ۲۵میلیون هکتار آن در این سامانه تثبیتشده است.
سید صادق سعادتیان گفت :با گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون
حدنگ��ار که دستگاهه��ای اجرایی را مکلف کرده ظ��رف مدت دو سال از
اجرای این قانون مستندات مالکیت و نقشه استاندارد کاداستری به سازمان
ثبت بهعنوان متولی کاداستر کش��ور تحویل و سند مالکیت اخذ کنند ،اما
متأسفانه تاکنون فقط  ۲۵میلیون هکتار از اراضی ملی در سیستم ثبتشده
ک��ه این میزان رضایتبخ��ش نیست .سعادتی��ان در نشست هماندیشی
معاونین ام�لاک و کاداستر استانها و رؤسای ادارات ثبت اسناد و امالک
سراسر کشور با اشاره به پدیده شوم زمینخواری و دریاخواری و تعدی به
حریم و بستر رودخانهها در کشور اظهار کرد :مدیران ثبتی در صورت عدم
همکاری دستگاههای متولی ،از ظرفیت دستگاههای نظارتی ،شورای حفظ
حقوق بیتالم��ال و معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم دادگستریها در
این خصوص استفاده کنند.

اثرات مثبت بررسی جرایم سیاسی
در هیأتمنصفه مطبوعات

ناصر سراج ،نماینده تاماالختیار رییس قوهقضاییه در جلسه تعیین اعضای
هیأتمنصفه سراسر کشور عنوان کرد که عالوه بر جرایم مطبوعاتی ،جرایم
سیاسی نیز توسط هیأتمنصفه مطبوع��ات رسیدگی خواهد شد .به همین
منظور در این خصوص عض��و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسالمی گفت :بررسی جرایم سیاسی در هیأتمنصفه مطبوعات قدم خوبی
از س��وی ریاست قوهقضاییه است .محمدعلی پور مخت��ار با اشاره به اینکه
در پی اقدام قوهقضاییه ازاینپس جرایم سیاسی در صالحیت هیأتمنصفه
مطبوعات مورد رسیدگی قرار میگیرد ،بیان کرد :بررسی جرایم سیاسی در
هیأتمنصفه مطبوعات قدم خوب و بزرگی از سوی رییس قوهقضاییه است.
وی ضمن بیان اینکه این موضوعی اس��ت که در قانون ذکر و تصریحشده
است به فارس گفت :دراینب��اره هیأتمنصفه هم تشکیلشده است و این
اق��دام باعث میشود از سویی قانون اج��را و همچنین سمپاشیهای منفی
ک��ه در اجرا نشدن قانون اف��رادی القا میکنند رفع ش��ود .پورمختار افزود:
درعینح��ال با حضور هیأتمنصفه برای بررس��ی و تشخیص مجرم بودن
فرد یا مستحق ب��ودن او برای تخفیف یک آرامشی در فعالیتهای سیاسی
ایجاد خواهد شد .این نماینده مجلس توضیح داد :چراکه درباره جرم سیاسی
قان��ون وجود دارد و این موضوع زمینه اج��رای آن را فراهم میکند و بر این
مبنا تصمی��م بسیار مبارکی است .همچنین مدیرمسئ��ول روزنامه جوان با
اش��اره به رسیدگی هیأتمنصف��ه به جرایم سیاسی ب��ه مهرگفت :این کار
باعث ایج��اد همدلی و وحدت در کشور میشود.عب��داهلل گنجی بیان کرد:
رسیدگ��ی هیأتمنصفه مطبوع��ات به جرمهای سیاسی ع�لاوه بر جرایم
مطبوعاتی ،یک مطالب��ه جدی از سوی نخبگان سیاسی ،حزبی و رسانهای
بود که از رییس دستگاه قضا ب��رای اجرایی شدن این مهم تشکر میکنیم.
مدیرمسئول روزنامه جوان اضافه کرد :رسیدگی هیأتمنصفه مطبوعات به
جرمهای سیاسی عالوه بر جرای��م مطبوعاتی ،مطالبهای اجتماعی بود که
قطع ًا همه نخبگان کشور از آن استقب��ال و حمایت خواهند کرد .وی تاکید
ک��رد :تفسیر جرم سیاسی خیلی پیچیده است بنابراین اگر اینگونه جرایم به
عقل جمعی در هیأتمنصفه سپرده شود ،بهتر میتوانند به آن رسیدگی کنند.

