
در نظام جمهوری اس��امی ای��ران، قوه قضاییه عه��ده دار اجرای 
عدالت قضایی است. ازاین رو، مسئله قضا در قانون اساسی به منظور 
پاس��داری از حقوق مردم، امری حیاتی ش��مرده ش��ده و به دلیل 
حساس��یت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، بر لزوم دور ماندن 
نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناس��بت های ناس��الم، تأکید شده 
اس��ت. وظیفه  قوه ی قضائیه در »پاسداری از حقوق مردم« محدود 
به پاس��داری از حقوق اش��خاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه 
نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد 
حقوق سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی گیرد. 
ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف است و 
نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی 
داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می دهد، واضعان قانون 
اساسی وظایف گسترده ای را برای قوه ی قضائیه درنظر گرفته اند و 
عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد. 
نخستین پایه گذار و معمار دستگاه قضایی انقاب، شهید مظلوم آیت 
اللهّ دکتر بهش��تی است. شهیدی که با وجود مدت زمان محدودی 
که عهده دار سامان بخشی و ایجاد تشکیات نوین قضایی بود، تأثیر 
مهمی بر س��مت و س��و و جهت گیری آن داشت و می توان گفت 
پایه های آغازین قوه قضاییه با اندیشه های او بنیان نهاده شد. شهید 
بهشتی در نگاه امام راحل رحمه الل جایگاه ویژه ای داشت. سخنان 
امام در مورد ایش��ان، پیش و پس از شهادت، گویای شناخت ویژه 
حضرت امام از وی بود. شاید واالترین تعبیر از شخصیت آن بزرگوار، 
تعبی��ر رهبر کبیر انقاب بود که او را به تنهایی »یک ملت« نامید. 
مقام معظم رهبری در مورد دستگاه قضایی می فرماید: »قضا در یک 
کشور، معیار سامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایی سالم بود، 
م��ی توان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کش��ور از جهت 
برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و 
این عنصرهای بزرگ بشری، سالم است؛ یعنی اگر فرض کنیم کسی 
از یک کشور هیچ خبری نداشته باشد، سپس به دستگاه قضایی آن 
کشور برود و تفحصی بکند، ببیند که آن جا قضاتی عادل و قاطع، 
سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب شده و عادالنه 
وجود دارد و مش��اهده کند که آنها خوب کار می کنند، قاعدتا باید 

نتیجه بگیرد که وضع کشور خوب است«.
جهت ارج نهادن به مقام واالی قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ 
ش��هید مظلوم آیةالل  دکتر بهشتی اوهّلین مسئول دستگاه قضایی 

جمهوری اس��امی که در هفتم تیرماه 1360 بر اثر انفجار بمب در 
محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسامی به شهادت رسید، بنا به 
پیشنهاد قوه قضائیه ، مبنی بر نامگذاری هفته اوهّل تیرماه به عنوان 
هفته قوه قضائیه ، این پیش��نهاد در تاریخ 1373/4/27 در شورای 
فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. کلمه قضا از واژگانی 
اس��ت که در لغت عرب معانی متعددی مانند حکم، علم، قول، امر 
و فع��ل را در بر می گیرد؛ اما به طور معمول به معنای حکم به کار 
برده می ش��ود.از س��وی دیگر در اصطاح فقها، قضا عبارت است از 
والیت بر حکم که این والیت از س��وی حکومت اسامی به کسانی 
که شایستگی این منصب را دارند، تفویض می شود. نتیجه آن که 
در شکل گیرِی یک جامعه و دوام و بقای آن و نیز برقراری امنیت و 
سامت اجتماعی، وجود قاضی، انجام قضاوت و پذیرش آن، از پایه 
های بنیادین و اساسی به شمار می آید قوه قضائیه در کشور جمهوری 
اس��امی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه 
مجریه و مقننه و مستقل از آن ها می باشد. هدف از این نهاد تضمین 

حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.
اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است 
از: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، 
حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن 

قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین
4- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و 

مقررات مدون جزایی اسام
5- اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصاح مجرمین.

اج��رای عدالت همواره هدف غایی و نهایی بش��ر بوده روحیه ظلم 
ستیزی همیشه بشر را به سمت تعالی و پیشرفت رهنمون ساخته 
است. عدالت قضایی و اجرای عدالت یکی از اهداف مهم بشریت بوده 
است در طول تاریخ محاکمه عادالنه و دادخواهی منصفانه مقبولیت 
داشته است.نخبگان و حق طلبان همیشه اجرای عدالت قضایی را 
مورد تاکید قرار می دادند. عدالت و عدالت گستری یکی از اهداف 
انبیاء الهي بوده اس��ت. از این رو در آیه25 سوره حدید آمده است: 
»لقد ارس��لنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الناس بالقسط«. براساس بیان این آیه شریفه خداوند با ارسال رسل 
و انزال کتب و تبیین معیار ها میزان ها در صدد گستردن عدالت 
در سطح جامعه انس��اني بوده است. از مصادیق بارز آن نیز عدالت 
قضایي است. یکی از مهم ترین آرمان ها و آرزوهای جامعه بشری، 
اجرای عدالت قضایی است احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا 
به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم 
فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته 
اس��ت. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و 

ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است.
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امامصادقعلیهالسالمفرمود:
خدای را در حال گشایش، نعمت احسان و تفضل است، و در 

سختی، نعمت پاکی از گناه. )تحف العقول، ص361(

وزاذان ظهر:۱۳:۰8 اذان مغرب: 2۰:۴۴ اذان صبح فردا: ۴:۰2  طلوع آفتاب فردا: ۵:۵۰ حدیث ر

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران . پنج شنبه 6 تیر

°۳6 °27

هاشم امینى در نشست خبرى به مناسبت "هفته صرفه جویى در 
مصرف آب" اظهار کــرد: یکم تا هفتم تیرماه هفته مدیریت در مصرف 
آب اســت که به تازگى از آن به عنوان هفته ســازگارى با کم آبى یاد 

مى شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان با بیان اینکه سال گذشته در 
بخش مصارف خانگى 6.8درصد نسبت به سال ما قبل آن کاهش مصرف 
و دربخش مصرف غیرخانگى 7.1 درصد مدیریت مصرف داشتیم، افزود: 
در اســتان اصفهان در حوزه شــرب در بخش خانگى و غیرخانگى 6.9 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل مدیریت مصرف را شاهد بودیم.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه سامانه 
دوم آب رســانى اصفهان بزرگ باید ســال 86 به اتمام مى رســید و 
تحویل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان مى شد، تصریح کرد: به 
دلیل مجوزها و ســایر مشکالتى که نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
و استاندار اصفهان به آن ها اشــاره کرده اند، متأسفانه پروژه به اتمام 
نرسیده و آب منطقه ایى در حال احداث سد و خطوط آب رسانى است.

وى با تأکید بر اینکه باید هرچه ســریعتر ســامانه دوم تکمیل شود تا 
بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم، گفت: نگاه به سامانه دوم آبرسانى 
اصفهان پدافند غیرعامل و مسئله مهم مشکل کمبود آب جمعیت چهار 

میلیونى در قالب 14 شهرستان است.

امینى با بیان اینکه کم یا زیاد بودن بارش ها چیزى از مسئولیت شرکت 
آبفا کم نمى کند، افزود: بایــد تالش کنید تا بهینه مصرف کردن آب را 
به مردم آموزش دهیم و فرهنگ آن را از شــعار به شعور تبدیل کنیم. 
فرهنگ سازى یک موضوع هفتگى، ماهانه، فصلى یا ساالنه نیست بلکه 
رفتــار دائمى مدیریت مصرف مى تواند کمک کند تا دراقلیم خشــک 

زندگى پایدارى داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان تصریح کرد: باتوجه به اقدامات 
انجام شــده توسط شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، این شرکت 
در یکى از رویدادهاى وزارت نیرو که درحال برگزارى اســت، دربخش 
سازگارى با کم آبى موفق به کسب رتبه برتر در بخش شرب کشور شد.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان ادامه داد: وقتى شهروندان نیاز 
به آب دارند ناچار هســتیم 
بخشى از آب مورد نیاز را از 
کمتر  البته  که  ها  چاه  طریق 
از یکهزار لیتر در ثانیه است، 
تأمین کنیــم و این عدد در 
قیاس با 11هزار لیتر مصرف از 
سامانه اصفهان ناچیز است.

حداقل  بــه  اشــاره  با  وى 
رســاندن میــزان پرت آب 
(هدررفــت آب) در اصفهان 
گفت: آب بــدون درآمد در 
حوزه شــبکه هاى شهرى به 
جهت فرسودگى شبکه یکى 
از دغدغه هاى شرکت آب و 
بود  اصفهان  استان  فاضالب 

که با اقدامات انجام شده توانستیم درچند سال گذشته میزان آب بدون 
درآمد که به دلیل انشعابات غیرمجاز، اشتباه قرائت کنتور و پرت شبکه 

اتفاق مى افتاد را به حداقل برسانیم.

عملیاتى شدن استفاده از آب خاکسترى در منازل
امینى گفت: آبفاى استان اصفهان در حال حاضر با 16.1 درصد کمترین 

میزان آب بدون درآمد در کشور را دارد

وى با بیان اینکه سال گذشته 85 کیلومتر اصالح شبکه آب و شش هزار 
و 337 اصالح و بازســازى انشعاب آب انجام شده است، افزود: عملیات 
نشت یابى شبکه آب را انجام دادیم که شامل 246 کیلومتر شبکه آب و 

پیمایش 13هزار و337 انشعاب بود.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان خاطرنشــان کرد: درخصوص 
بازچرخانى آب خاکســترى، تفاهم نامه اى با ســازمان نظام مهندسى 
اســتان منعقد کردیم تا استفاده از آب خاکســترى را در تمام منازل 
عملیاتى کنیم و پیرو آن آب شــرب با کیفیت در فالش تانک سرویس 
هاى بهداشتى، ظرف شــویى ها و روشویى هاى منازل بازچرخانى شود 
که این موضوع باید به عنوان مطالبه جدى از نظام مهندسى ساختمان و 
شهردارى مطرح شود تا این آب هاى با کیفیت از دست نرود و با طراحى 

سیستم هاى ویژه این آب ها در فالش تانک ها استفاده شود.

وى ادامه داد: یکى از گالیه هاى اســتان هاى همجوار اســتفاده صنعت 
فوالد از آب رودخانه بود، اما امروز باید اعالم کنم خوشبختانه به جهت 
حضور صنعت فوالد در بخش بازچرخانى آب قراردادى با شــرکت فوالد 
مبارکه منعقد شد تا شــبکه فاضالب را با ظرفیت منابع فوالد در قالب 
قرارداد بیع ارائه و پسابفاضالب 9 شهر ازجمله شهرهاى مبارکه، کرکوند، 

زیباشهر، دیزیچه و پنج شهرازشهرهاى لنجان را استفاده کنیم.

امینى خاطرنشان کرد: در ذوب آهن اصفهان نیز سال گذشته قراردادى 
منعقد شــد که براساس آن فاضالب شهرهاى ایمان شهر و فوالدشهر را 

واگذار کنیم تا کمتر از منابع آبى استفاده شود.

وى در خصوص استانى شدن سامانه 122 اظهار کرد: تأثیر این حرکت در 
اقدامات فنى شرکت آن بود که همکاران ما درحوزه تعمیرات و حوادث 

سریعتر از گذشته به محل حادثه مراجعه مى کنند.

وى افزود: روز شــنبه هفته 
جارى درجلسه ایى، استاندار 
پیرو  کــرد،  تأکید  اصفهان 
ادارات  فعالیت  ساعت  تغییر 
کارگروهى تشکیل و اقدامات 
جدى در زمینه مصرف بهینه 
این  در  که  انجام شود  انرژى 
پیشنهاد  آبفا  شرکت  جلسه 
مصرف  20درصدى  کاهــش 
آب نســبت به سال گذشته 
انجام  اقدامات  به  توجه  با  را 

شده ارائه کرد.

اینکه  بیــان  بــا  امینــى 
نهاد  مــردم  ســازمان هاى 
مصرف  مدیریت  بخــش  در 

باشرکت آبفاى استان همکارى دارند، افزود: سال گذشته اتفاقات خوبى 
در حوزه مدیریت مصرف اتفاق افتاد.

پروژه آب رسانى به باغ بهادران دردست اجرا است
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان به پروژه هاى شرکت آبفا اشاره و 
تصریح کرد: درحال حاضر پروژه آب رسانى به باغ بهادران دردست اجرا 
است تا بخشى از روستاهاى آن از آب شرب بهداشتى برخوردار شوند.

وى با بیان اینکه آبرسانى به گلشهرو روستاهاى آن هفته گذشته به بهره 
بردارى رسید، افزود: اب رسانى به شهرهاى دهاقان، گلشن و روستاهاى 

اطراف آن تاپاییز امسال انجام خواهد شد.

امینى افزود: یکى از مطالبات جدى مردم شهر تودشک آبرسانى به این 
شهربود که اوایل سال جارى پروژه آبرســانى به این شهر تکمیل و به 

اتمام رسید.

وى با اشــاره به درحال احداث بودن سه تصفیه خانه در اصفهان گفت: 
در راســتاى سیاســت هاى دولت درحوزه مباحث بهداشتى و زیست 
محیطى ســه تصفیه خانه درحال احداث اســت که شامل تصفیه خانه 
خوانســار(هفته گذشــته مورد بهره بردارى قرار گرفت)، تصفیه خانه 
چادگان با بیش از 60درصد پیشــرفت فیزیکى و تصفیه خانه شهر اژیه 
با 90 درصد پیشرفت اســت که تصفیه خانه شهراژیه تا پایان امسال به 

بهره بردارى مى رسد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه سال 
گذشته 295 کیلومترلوله گذارى آب در استان اصفهان انجام شد، افزود: 
همچنین 331 کیلومتر لوله گــذارى فاضالب و 12هزارمترمکعب مخزن 
آب در سطح اســتان اصفهان به بهره بردارى رسید و 7هزار مترمکعب 

مخزن نیز در حال احداث داریم.

وى ادامه داد: ســال گذشــته 18هزارو 240 فقره انشعاب آب در حوزه 
شهرى و 21هزارو600فقره انشعاب فاضالب واگذار شده است.

بازسازى فاضالب اصفهان با 46 میلیون یورواعتبار
هاشم امینى عنوان کرد: میزان 130 میلیارد از اعتبارات صندوق توسعه 
ملى و 85میلیارد تومان از اعتبارات اســتانى در ساخت این مجتمع ها 
هزینه شــده و 500 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است و اعداد خوبى 
براى تکمیل این مجتمع ها از کشور تخصیص داده شده است. مدیرعامل 

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار کرد: در سال 1397 از 
روســتاهایى که تحت پوشش اســتان بودند 179 روستا آبرسانى سیار 

انجام مى شد که این تعداد به 125 روستا تقلیل پیدا کرد.

وى در خصوص برنامه فاضالب شــهر اصفهان تصریح کرد: پروژه مهم 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان پروژه بازسازى  فاضالب شهر 
اصفهان است که به سختى و با استفاده از ظرفیت فایناس چین در حال 

انجام است.

امینى ادامه داد: براساس ارز آزاد پروژه با اعتبار 46 میلیون یورو انجام 
مى شود که معادل 736 میلیارد تومان است.

آغاز حذف قبوض کاغذى
امینى با اشاره به سه اقدام آبفا در راستاى دولت الکترونیک گفت: یکى 
از این اقداماتحذف قبوض کاغذى در استان اصفهان است که استارت آن 

در سه نقطه شهر زده شده اما کافى نیست.

وى ادامه داد: ساالنه هشــت میلیون برگه قبض آب در استان اصفهان 
توزیع مى شــود که حذف آن باعث صرفه جویى چشمگیرى در مصرف 
کاغذ و کمک به منابع طبیعى کشور، کمک به کاهش مراجعه مأموران و 

حذف خطاها مى شود .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان افزود: دومین اقدام 
معرفى درگاه جدید USSD است که به واسطه آن شهروندان با ارسال 
یک شماره قبض قبلى و صورتحساب همچنین استعالم مورد نیاز خود را 
دریافت مى کنند. سومین طرح کاهش مراجعه شهروندان درقالب درگاه 

1522 است.

امینى درپاســخ به ســوالى مبنى بر جیره بندى آب درتابستان امسال 
گفت: فضاى ما فضاى جیره بندى نیســت و بــا مصرف بهینه مى توان 

تابستان را پشت سرگذاشت

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: اگر 
سامانه دوم آبرسانى استان با سرعت بیشترى اجرا شود و در مدار بهره 
بردارى قرار گیرد بسیارى از مشکالت آبى اصفهان کاهش مى یابد.

ناصر اکبــرى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شــرایط پیک مصرف 
تابســتان تا زمانى که قرار است ســامانه دوم در مدار قرارگیرد، 2.5 

مترمکعــب برثانیه کمبود 
هستیم  ناچار  و  داریم  آب 
ایــن کمبــود را در قالب 
تحمیل  مردم  به  فشار  افت 
کنیــم از این رو انتظار مى 
همکارى  شــهروندان  رود 
باشند،  داشــته  بیشترى 
 2.5 از  بخشــى  البتــه 
مترمکعب از طریق چاه هاى 
حفر شده تأمین مى شود.

شــرایط  در  افــزود:  وى 
سه  کمبود  با  فشــار  افت 
مواجــه  آب  مترمکعــب 
باید شهروندان  که  هستیم 
در جریان منابع آبى موجود 

قرار گیرند. اگر سامانه دوم آبرسانى استان با سرعت بیشترى اجرا 
و درمدار بهره بردارى قرارگیرد بسیارى از مشکالت آبى اصفهان کاهش 

مى یابد.

تغییر ساعات ادارى تشریفاتى نباشد
اکبرى با اشــاره به دستور استاندار اصفهان به دستگاه هاى ادارى براى 
تغییر ساعت فعالیت جهت بهینه ســازى مصرف انرژى گفت: استاندار 
اصفهان تأکید کرد که تغییر ساعات ادارى تشریفاتى نباشد به طورى که 
هیچ اتفاقى و تغییرى در زمینه مصرف انرژى رخ ندهد همچنین استاندار 
اصفهان دســتگاه هاى آب و برق استان را مکلف کردند که اگر دستگاه 
هاى اجرایى و ادارى استان بعداز این تغییر کاهش مصرف نداشتند حتى 

آب و برق آن ها قطع شود.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: استاندار 
اصفهان در جلسه اخیر خود تأکید کرد با تغییر ساعات کارى در ادارات 
باید کاهش مصرف انرژى در بخش هاى آب و برق مشهود باشد و بازرسى 

هاى الزم صورت گیرد.

وى ادامه داد: خط قرمز وزارت نیرو این است که به هیچ عنوان وارد فاز 
جیره بندى نشــویم زیرا جیره بندى و کاهش کیفیت آب براى شرکت 

مهندسى آب و فاضالب قابل قبول نیست.

جریمه هاى سنگین در انتظار پرمصرف ها
معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نیز در این جلســه گفت: مشترکان پرمصرف نسبت به آنچه بیش از حد 

استاندارد مصرف کنند، مشمول جریمه هاى سنگین خواهند شد.

وى افزود: باتوجه به اینکه 74 درصد مصارف آب در اماکن مســکونى 
اســت، اقدامات فرهنگى خوبى براى نهادینه سازى مصرف بهینه آب 
انجام شد که از جمله آن ها مى توان به آموزش 30 هزارنفر از شهروندان 
به صورت حضورى در مجتمع هاى مســکونى اشاره کرد که این اقدام 
باعث شد سال گذشته 90درصد مشترکان در الگوى 20مترمکعب مصرف 

آب در ماه قرار گیرند.

رضا رضایى اضافه کرد: درسال جارى الگوى بار مصرف 14 مترمکعب به 
ازاى هر واحد مســکونى در ماه درنظر گرفته شده تا هر شهروند مصرف 
آب را در شــبانه روز بهتــر 

کنترل کند.

و  مشــترکان  خدمات  معاون 
درآمد شــرکت آب و فاضالب 
کرد:  تأکید  اصفهان  اســتان 
بسته  از  مصرف  کم  مشترکان 
برخوردار  ریالى  تشویقى  هاى 
پرمصرف  مشترکان  و  خواهند 
جریمه هاى سنگین مى شوند.  

وى یادآور شــد: سال گذشته 
0.5 درصد مــردم بیش از 40 
مترمکعــب آب مصرف کردند 
پرمصرف  مشــترکان   کــه 

محسوب مى شوند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

انجام عملیات خدمات  مناقصه  برگزارى  از طریق  دارد  نظر  در  یاسوج  شرکت سیمان 
تعمیرات ونگهدارى تاسیسات کارخانه را طبق شرایط مندرج در اسناد به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید .
لذا جهت اخذ اسناد مناقصه از کلیه اشخاص (حقوقى ) واجد شرایط ، دعوت به عمل 

مى آید.
شرایط اخذ اسناد مناقصه: پرداخت مبلغ 500000 ریال به حساب شماره 3002340401 

نزد بانک تجارت شعبه امام خمینى بنام سیمان یاسوج ، اقدام نمایند.
زمان اخذ و تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ درج آگهى بمدت ده روز مى باشد.
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اجرای عدالت قضا�یی، 
آرمان جامعه بشری

دكتربابکصمدیافشار

چ�رادربارهديدارنماين�دگانوزارتنفتچیزی
نمیگويند؟

سخنگوی قوه  قضاییه گفت: دیدار با بابک زنجانی سال 
گذش��ته انجام ش��د؛ افراد حاضر در آن دیدار هم صرفا 
نماین��ده نبودند و هیئتی مرک��ب از قوه قضاییه، برخی 

نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت نفت بود.
غامحسین اسماعیلی در گفت وگو با برنامه پارك شهر 
رادیو تهران اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکریم که هفتة 
قوه قضاییه به برکِت خوِن ش��هیدان و به ویژه ش��هیِد 
مظلوم حضرت آیت الل بهشتی، فرصِت مناسبی شده در 
جهت ارائة خدمتِ بهتر به مردم و همچنین اطاع رسانی 

از خدماتی که انجام شده است.

خبرخوشبرایمالباختگانسکهثامن
 اسماعیلی در پاس��خ به اینکه آیا مشکات کسانی که 
در موضوع سکه ثامن درگیر بودند در حال انجام است؟ 
گفت:بله در ارتباط با س��که ثامن، تصمیم گرفته شده 
اس��ت.  علیرغم اینکه این پرونده پروندۀ سنگین است، 
و ش��اکی زیاد دارد. اما رسیدگی کردیم. در حال حاضر 
پرونده در دادسرا است و به دادگاه نیامده است. معموالً 
توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف  شده بین طلبکاران تا پایان 
رسیدگی و صدور حکم باقی می  ماند اما تصمیم گرفته 
شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا االن شناسایی و توقیف 
ش��ده است، در اس��رع وقت وجوه نقدی تقسیم شود و 
امواِل غیرمنقول هم با کارشناس��ی به فروش برسد، در 
همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم 
از سکه ثامن و طای ش��ادی داشتند، به آنها پرداخت 
بش��ود که اقداماِت اجرایی آن از همین ایام شروع شده 

است.

آخرينوضعیتمالباختانسکهشادی
وی در پاس��خ به اینکه  آیا مش��کات 4 و 5هزار نفری 
که در طای ش��ادی گرفتار بودند هم شده است ادامه 

د�دار نما�ندگان با 
باب��ک زنجانی س��ال 
شد انجام  گذش��ته 

داد: بله در یکی از پرونده   ها حدود س��ه هزار نفر و در دیگری اسماعیلی:
حدود 4 هزار نفر مال باختگان��ی بودند که اعتماد کرده بودند. 
اعتماد مردم به این شخص درست نبود.  اعتماِد درستی نبود و 
فردی که مورد اعتماد قرار گرفته بود متاسفانه از اعتماِد مردم 

سوءاستفاده کرد.
اسماعیلی اظهار داشت: من به مردم این هشدار را می دهم که 
همیشه اعتماد به یک فرد برای سرمایه گذاری درست نیست. 
مردم برای اینکه بخواهند س��رمایه گذاری کنند باید بررسی 
های الزم را انجام دهند و اگر قرار است اینگونه اقدامات تجاری 
را انج��ام دهند، باید تضمین های الزم گرفته شود.متأس��فانه 
برخی از شهروندان تحت تبلیغاتِ روانی و کاذب ، جوسازی ها و 
فضاس��ازی ها اعتماد می  کنند و امواِل خودشان را از دست می-

 دهند، طبیعی است که دیگران هم نبایداز سامِت نفِس مردم 
ما سوءاستفاده بکنند و بدانند در صورتی که آنها هم مبادرت به 
سوءاستفاده و خیانت کردند، تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار 

خواهند گرفت و به مجازاتِ اعمال شان خواهند رسید.
اس��ماعیلی در پاس��خ به اینکه آیا دیدار نمایندگان مجلس با 
بابک زنجانی را  تأیید می کنید یا تکذیب؟ نظر ش��ما در این 
باره چیس��ت؟ افزود: این اتفاق در س��ال 97 رخ داد. آن دیدار 

هم تحت عنوان دیدارِ نمایندگان نبوده، یک هیاِت مرکبی از 
قوه قضائیه، از برخی از نمایندگان که در کمیس��یوِن قضایی 
مجلس بودند و برخی از نمایندگان وزارت نفت از ناحیة دولت 
و تیم کارشناسی در جهت پیگیرِی مطالبات دولت از این متهم 
بازدید کردند. این بازدید در جهت بررسی مسیر داد و ستد و 
چرخه پول  به دولت و وزارت نفت بوده اس��ت. تیم  مرکب از 
دادس��رای تهران، از مجموع قوه قضائیه، مجلس و وزارت نفت 
بوده است.  اما نمی  دانم چرا در این بین برخی  می خواهند این 

دیدار را سیاسی جلوه دهند؟!
وی گفت: چرا نمی  گویند که نمایندگانی از وزارت نفت با بابک 
زنجانی ماقات داشتند؟ براساس یک تدبیر و درجهت ردیابِی 
اموال و مطالبات برای اینکه مشخص شود او در خارج از کشور 
چه اموالی دارد و اگر اموالی دارد، مسیِر بازگشِت این اموال به 
داخل کشور چگونه خواهد بود، یک تیِم مرکب در زندان این 
موضوع را بررسی کردند. در این دیدار با قاضی پرونده و قاضی 
دادگاه  و هم با خوِد شخص صحبت کردند . تیمی که بازدید 
داشتند ترکیبی بوده است؛اینگونه نبوده که یک ارتباِط خاصی 
مثًا یک نماینده مجلس یا دو نمایندۀ مجلس به صورت ویژه 

تسنیم با بابک زنجانی داشته باشند. 


