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امامصادق)علیهالسالم(:
كسی كه امکان ازدواج  شخص مجردی را فراهم نمايد از 
كسانی است كه در قيامت خداوند به آن  نظر لطف می كند.
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ش��هادت حجت االس��الم كامي��اب نماين��ده م��ردم مش��هد توس��ط منافقي��ن )1360 ش(  اع��الم ط��رح پرچ��م رس��مي جمه��وري اس��المي اي��ران پ��س از پي��روزي انق��الب اس��المي )1359 ش(  وق��وع حادث��ه جمع��ه خوني��ن امروز در تاریخ
)1966م( انگلي��س  مس��تعمرات  وزارت  انح��الل  )1960م(   محم��د  اليج��ا  توس��ط  آمري��کا  سياهپوس��تان  دول��ت  تش��کيل  )1944م(   فرانس��وي  نويس��نده  اگزوپ��ري  آنت��وان  م��رگ  خ��ون   اه��داي  روز  ش(    1366( مک��ه 

 صدور ۹۷۸ حکم قطعی  در برخورد
 با مفاسد اقتصادی

وی با تاكيد برا اينکه قوه قضاييه عزم جدی در مبارزه با مفاسد 
دارد گف��ت: برخ��ورد ما ادام��ه دارد . از مقطع تش��کيل دادگاه 
ه��ای ويژه و اهتمام قوه قضاييه در برخورد با مفاس��د اقتصادی 
978مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاس��د صادر شده 
اس��ت. اين حکم ها در شعب استجازه و س��اير شعب رسيدگی 

كننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
س��خنگوی قوه قضائيه خاطر نش��ان س��اخت: در بين احکام 9 
مورد اعدام، 4 مورد حبس ابد، 731 مورد حبس زير 10 س��ال، 

44مورد حبس بين 20تا30 سال داشتيم.
116نف��ر هم به حک��م دادگاه برای هميش��ه انفصال از خدمت 
گرفتند 10مورد تبعيد و 161مورد مجازات شالق برای مرتکبان 
درنظر گرفته ش��ده است. اس��ماعيلی در ادامه به پرونده پديده 
ش��انديز اش��اره كرد و گفت: بخش عمده ای از سهام شركت به 
س��هامداران اختصاص می يابد تا شکات به حقوق خود برسند.

اسماعيلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ويژه كمال قربانی به اتهام 
اخ��الل در نظام توزي��ع مايحتاج عمومی به 10 س��ال حبس و 
محرومي��ت دايم از خدمات دولتی. جعفر صادق اس��کندری هم 
به پنج س��ال حبس و هشتاد ميليون ريال جزای نقدی محکوم 

شده است.

ونده فرانک پارسیان  دستگیری ۹ نفر در پر
وی افزود: در ش��ركت نارين فرانك پارس��يان هم 9 نفر از جمله 
خانم هاش��می به بيس��ت س��ال حبس و ضبط اموال و هفتاد و 
چهار ضربه ش��الق ، محمد هاش��می به هفت سال حبس، علی 
هاشمی به بيست س��ال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال 
حب��س، محمدرضا هاش��می به پانزده س��ال حب��س، ابوالفضل 
هاش��می به پنج س��ال حبس، محس��ن ثابت قدم به سه سال 
حبس، ابراهيم مختاری به يك 

سال حبس محکوم شدند. 
اس��تان  در  افزود:  اس��ماعيلی 

گيالن هم سيزده نفر از كاركنان شاغل در صنعت معدن تجارت 
از حمل��ه علی منتظری، محمد حس��ين اصغری از اس��تانداری 
گي��الن و يازده نفر ديگر به اتهام دريافت رش��وه كالن محاكمه 
شدند. منتظری به 22فقره 5 سال حبس محکوم شدند. همچنين 

به 111ضربه شالق و انفصال از خدمت محکوم شده است.

 ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شالق
 برای هادی رضوی

به گفت��ه وی طبق حک��م دادگاه، 
محمد هادی رضوی به تحمل 20 
س��ال حبس و 74 ضربه شالق و 
احسان دالويز به 10 سال حبس 

محکوم شدند. 
در  قض��ا  دس��تگاه  س��خنگوی 
خصوص موضوع هفت س��نگان 
قزوين كه گفته ش��ده به اس��م 
قضات فس��ادی رخ داده اس��ت 
گف��ت: پيش��نيه اي��ن موضوع 

ب��ه قبل از انق��الب برمی گ��ردد. در هم��ان زمان 
مجوزهايی برای واگذاری زمين كارخانه نخ صادر می ش��ود. در 
فرايند نقل و انتقال كه خيلی از بخشها در آن سهيم هستند به 
واسطه تعاونی ها برخی از كارمندان دادگستری آنها را خريداری 
كردند و ربطی به دادگس��تری ندارد. سازمان بازرسی كل به اين 
موضوع ورود و پرونده قضايی تشکيل شده است. هياتی را هم از 

سوی قوه قضائيه تشکيل شده است.
وی در خص��وص ابهامات پرونده پديده ش��انديز و اينکه حکم با 
جرم تناس��ب دارد گفت: تناسب به تش��خيص قاضی رسيدگی 
كننده است و در موضوعات مختلف مطرح كرديم كه اگر داوری 
را به دادگاه بس��پاريم بهتر است. نبايد حکم دو پرونده را قياس 
كني��م چرا كه به لح��اظ ماهيت متفاوت و قص��ور اموال و قابل 
دس��ترس بودن آن، يکی از موارد كه قاضی به آن رس��يده است 
كه حقوق ش��کات قابل اس��تيفا و حکم صادره هم طبق موازين 

قانونی است.

اس��ماعيلی در پاسخ به اين س��وال كه با توجه به خيانت مسيح 
علی نژاد به كشور و درخواست ارسال فيلم و در آستانه انتخابات 
آي��ا امکان محاكم��ه غيابی اين فرد وج��ود دارد گفت: اقدامات 
ايش��ان مغايرت با موازين قانونی و اخالقی و ش��رعی و باورهای 
دينی و غرور ملی ايرانيان دارد ترديدی نيس��ت و ناپسند است 
كه كس��ی غرور ملی و وطنش را به بيگانگان بفروشد . آنچه كه 
از اعمال ايشان مجرمانه باش��د بنده نشنيدم كه دادستان ورود 
كرده باش��د البته طب��ق قانون و اختي��ارات در رابطه با برخورد 

يادآوری می كنم.

ونده در زمینه تخلفات  تشکیل پر
و  تخصیص ارز حوزه دار

وی در خصوص برخورد با پرونده های پزش��کی گفت: بخش��ی 
از پرون��ده ه��ا در ح��وزه دارو و تخصيص ارز اس��ت كه در اين 
ارتباط پرونده های تش��کيل شده؛ گزارش��اتی هم اعالم شده و 
خود بانك مركزی و وزارت صمت بايد اطالعات كافی را ارس��ال 
كنند.  يکی از كارها اين شده كه بخشی از دستگاه های اجرايی 
مصاحبه ميکنند كه پولی داديم و ارز گمشده و ما تك تك صدا 
بزنيم كه مس��ئله چه بوده اس��ت بارها گفتيم هر مسئولی بداند 
ك��ه در حيطه او جرمی رخ داده بايد به دادس��را اين موضوع را 

اعالم كنند.

 ۱۰ نفر در ارتباط با طبری بازداشت هستند
اس��ماعيلی در خصوص اس��امی افرادی كه به خاط��ر ارتباط با 
طبری از پس��ت قضايی منفك شدند گفت: شبکه دروغ بنا دارد 
بخش��ی از همکاران ما را تخريب كند. اين اسامی صحت ندارد و 
در پرونده خاص مربوط به آن فرد 10 نفر بازداش��ت هستند كه 
تعدادی از آنها نيروهای سابق قضايی و بخشی هم از بيرون قوه 
قضاييه بازداش��ت هستند، در مفاسد درون قوه سخت گيری ما 

بيشتر خواهد بود.

 صدور حکم قصاص برای نجفی
اسماعيلی در خصوص آخرين وضعيت پرونده محمدعلی نجفی، 

گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی صادر شده است.

اين فرد به قصاص محکوم ش��ده، رای پرونده صادر شده و امروز 
به وكال ابالغ شده در كيفرخواست سه عنوان اتهامی ايراد صدمه 
و قتل عمد و نگهداری اس��لحه غير مجاز مطرح بود. دادگاه قتل 
عمد را محرز دانس��ته و حکم به قصاص صادر ش��ده اس��ت. در 
م��ورد ايراد صدمه غير موث��ر در قت��ل دادگاه رای برائت صادر 

كرده است.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اينک��ه اخي��را ش��نيده جمع��ی از 
و  س��ردفتران متخلف شناس��ايی 
بازداش��ت ش��دند گفت: بررس��ی 
های كه من انجام دادم به چنين 
جمعی نرس��يدم. البته به صورت 
م��وردی در پرونده ه��ای جعل 
مواردی داش��تيم. ام��ا همزمان 
تحت تعقيب قرار گيرند صحيح 

نيست.

 فهرست دو تابعیتی ها به قوه قضائیه
 ارسال شده است

وی در پاس��خ به اين س��وال كه اخيرا يك ليس��ت دو تابعيتی 
از برخ��ی مس��ئوالن از جمل��ه رييس جمهور از س��وی يکی از 
نماين��دگان اعالم ش��ده ايا اي��ن رفتار مصداق تش��ويش اذهان 
عمومی نيس��ت، گفت: قرار بر اين بود در بررس��ی های كميته 
ای ك��ه در مجلس تش��کيل ش��د نتايج خود را به ق��وه قضاييه 
اع��الم كند و انتظار می رود مجلس ليس��ت خود را قطعی اعالم 
كند نه بر اساس حدس و گمان. برای ترتب آثار موضوع بايد به 
قوه قضاييه ارسال ش��ود. نفيا و اثباتا اظهار نظری در اين رابطه 
نداريم. اين ليس��ت ب��ا همين احتماالت به قوه قضاييه ارس��ال 
شده و دادس��تانی كل از وزارت اطالعات خواسته اگر اطالعاتی 
دارد اعالم كند و درخواست داريم شفاف سازی شود كه آيا اين 

ادعاها صحيح است يا خير.

 بازداشت چند مدیر سایپا
اسماعيلی در خصوص بازداشت مديران سايپا گفت: اين پرونده 
25 متهم دارد كه 6 نفر بازداش��ت هستند برخی از بازداشتی ها 
از مديران س��ايپا هس��تند و برخی هم از شركت ها و نمايندگی 
های سايپا هستند كه مبادرت به ثبت نام خودرو می كردند. اين 

پرونده با جديت در حال بررسی است.
مهر

از حکم قصاص نجفی تا صدور ۹۷۸ حکم قطعی  مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد 

س�خنگویقوهقضائیهگفت:براس�اسرأیدادگاه،هادی
رضویيک�یازمتهمانمرتبطباپروندهبانکس�رمايهبه
20سالحبسو74ضربهشالقمحکومشددرهمینحال
حک�مقصاصب�راینجفیصادروحکمقطع�یبرای987

متهمفساداقتصادیصادرشدهاست.
س�خنگویقوهقضائی�هدرهفتمیننشس�تخبریخود،
ضمناعالمآخريناحکامصادرش�دهدرح�وزهمبارزهبا
مفاس�داقتصادی،بهس�واالتقضائینمايندگانرسانهها
پاس�خگفت.ب�هگزارشخبرن�گارمهر،هفتمیننشس�ت
خبریس�خنگویقوهقضائیهديروزدرمحلدادگس�تری
استانتهرانبرگزارشد.اسماعیلیدرنشستخبریخود
باخبرنگارانبااش�ارهبهسالروزحقوقبشراسالمیگفت:
حقوقبش�ركههديهخداوندبهبشراستودراديانالهی
وآس�مانیبهويژهدرقرآنكريمبركرامتانس�انوحفظ
حقوقانسانیتتاكیدفراوانش�دهاست.امیرمومنانهم
درتوصیهرعايتحقوقبش�ربهمالکاش�ترفرمايش�اتی
داش�تند.ویاف�زودروزچهارده�ممردادبهعن�وانروز
حقوقبش�راس�المیبهثبترسیدهاس�ت.ايراناسالمی
افتخارمیكندكهتعريفازحقوقبش�راس�المیاس�تو

منبعثازاعتقاداتمااست.


