
س��خنگوی قوه قضاییه گفت: طبق گزارشات واصل 
ش��ده به کس��ی که قبال به تعهدات ارزی خود عمل 
نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است و این نشان 
می دهد ما)مس��ؤوالن( در خود برنامه ریزی ها دچار 
مشکل هستیم  غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضاییه در ادامه نشست های خبری خود با نمایندگان 
رس��انه های داخلی با خبرنگاران به گفت وگو نشست.

اسماعیلی به مناسبت ایام اربعین از حصور حماسی و 
آگاهانه بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و ۳ میلیون زائر 
ایرانی تشکر کرد و گفت: حضور این زائران در مراسم 
اربعین نش��انه اقتدار و عطمت امت اس��الم و موجب 
یاس و ناامیدی دشمنان است. وی گفت: تشکر دوم را 
از دولت و ملت عراق برای میزبانی و برگزاری مناسب 
و تش��کر از نیروهای امنیتی عراق دارم و تشکر سوم 
ه��م از موکب داران عراقی و ایرانی و س��تاد اربعین و 
بازس��ازی عتبات که تالش و برنامه ریزی آنها کمک 
ش��ایانی به برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین کرد. 
وی ادامه داد: در ارتباط با سیل گدشته بررسی های 
از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و ۱۴۰ 
نفر از مدیران دوره های مختلف به هیأتهای رسیدگی 
به تخلفات معرفی شدند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: 
س��رانجام برای ۱۰۵ نفر از مدی��ران پرونده کیفری 
تشکیل ش��ده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. 
اس��ماعیلی ادامه داد: در بررس��ی اولی��ه ۲۴۵ نفر از 
مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در 

مظان اتهام قرار گرفته و تحت تعقیب هستند.
وی به موضوع اس��ترداد اموال ناش��ی از رسیدگی به 
جرایم اقتصادی در یک ناحیه و با رس��یدگی به ۹۱ 
پرونده اش��اره کرد و گفت: ۷هزار میلیارد تومان وجه 

نقد به خزانه دولت بازگشت داده شد. سخنگوی قوه 
قضایی��ه ادامه داد: همچنین ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار 
ی��ورو و ۱۲میلیون و ۹۳ ه��زار دالر و ۲۹۴ میلیون و 
۳۰۳ هزار درهم امارات به خزانه بازگش��ت داده شد. 
اس��ماعیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت صدور 
حک��م ب��رای زیباحالت منف��رد گفت: حک��م بدوی 
درخصوص این فرد صادر ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: 
برای این فرد محکومیت سنگینی در نظر گرفته شده 
است ولی به دلیل آنکه وی در شعب عادی محاکمه 
ش��ده اس��ت حکم قطعیت نیافته و از بیان جزییات 
معذوری��م و پس از قطعیت از س��وی دیوان عالی آن 
را اعالم خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین 
در مورد بازداشت روح اهلل زم گفت: تا امروز به غیر از 
زم فرد دیگری در بخش های مختلف بازداشت نشده 
است.وی افزود: برخی بی جهت گمانه زنی می کنند 
و توصیه ما در دس��تگاه قضایی این است که انگشت 
اتهام بی جهت به س��وی هم روانه نکنند.اسماعیلی 
ادامه داد: البته پس از دس��تگیری این فرد اطالعات 
خوبی بدست آورده ایم ولی دستگیری دیگری در این 
حوزه نداشته ایم.سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همه 
فریب خوردگان که با اعتماد به س��رویس های بیگانه 
اقداماتی علیه مردم انج��ام می دهند و دلگرم اند به 
حمایت دول خارجی و بیگانه و اطالعاتی آنها توصیه 
می کنیم که از دستگیری این فرد درس عبرت بگیرند 

و بدانند که آنها قابل اعتماد نیستند.
اس��ماعیلی در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و 
ریی��س بانک مرکزی در رابطه ب��ا رفع تعهدات ارزی 
و بازگش��ت ارزهای اعطایی گف��ت: ارقام مختلفی از 
ناحیه افراد مطرح ش��ده است. گزارش برای ما واصل 

ش��ده اما خیلی کلی اس��ت و این گزارش ها را هم به 
وزارت اطالعات و هم س��ازمان اطالعات سپاه دادیم 
و آنها هم مش��غول بررسی هس��تند.وی افزود: طبق 
گزارش��ات واصل شده به کس��ی که قبال به تعهدات 
ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده 
است و این نشان می دهد ما)مسؤوالن( در خود برنامه 
ریزی ها دچار مشکل هستیم . سخنگوی قوه قضاییه 
در پاس��خ به سوالی در خصوص حادثه لردگان گفت: 
دولت در این موضوع ورود کرده و بررسی کارشناسانه 
در م��ورد علل ب��روز پدیده را آغاز ک��رده و در جهت 
درمان اقداماتی انجام داده اس��ت و این را هم بدانیم 
که این بیماری با پیش��رفت علم قابل عالج اس��ت و 

درمان آن در دستور کار است. اسماعیلی خاطرنشان 
کرد: قوه قضائیه تیمی از پزشکی قانونی مأمور کرده 
که به بررس��ی این موضوع بپردازند که هنوز گزارش 
این تیم تکمیل نشده اس��ت. سخنگوی قوه قضاییه 
همچنین درخصوص س��رانجام رس��یدگی به پرونده 
جدید ش��هرام جزای��ری گف��ت: این پرون��ده مورد 
رس��یدگی قرار گرفت و حکم نهایی در این خصوص 
صادر ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: این متهم به ۷سال 
حبس محکوم ش��ده که از س��وی دیوان عالی کشور 
هم قطعی ش��ده و این فرد محکومیت دیگری هم به 
میزان ۶ماه حبس برای مجازات دیگری دارد. وی در 
مورد تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و تخلفات احتمالی 

در این زمینه گفت: بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری 
از تخلفات را صادر کرده ایم اما باید بدانیم که وظیفه 
اصلی برگزاری انتخابات برعهده وزارت کش��ور است.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: ما در دس��تگاه قضایی 
کشور برای اجرای قانون جدی هستیم و هر تخلفی را 
در این ستاد پیگیری می کنیم.وی در مورد رسیدگی 
ب��ه پرونده محمود احمدی نژاد گف��ت: در این مورد 
پاس��خ به مراتب داده ش��ده و دوستان را به آن پاسخ 
های اعالم شده در گذشته ارجاع می دهم.اسماعیلی 
در مورد بازداش��ت محمود س��لیمانی در آمریکا هم 
خاطرنشان کرد: شرایط نگهداری و وضعیت جسمانی 
این فرد مناسب نیست اما همکاری چندجانبه داشته 
ایم در جهت پیگیری حقوق این ش��هروند کشورمان 
که این پیگیری ه��ا روند خوبی داش��ته و امیدواریم 
منتهی به نتیجه ش��ود. اس��ماعیلی در مورد سامانه 
ثب��ت اموال مس��ؤوالن گف��ت: در مورد اج��رای این 
قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راس��تای 
اعتمادسازی بین مردم و مسئوالن و لزوم اجرای همه 
قوانین الزم االجرای کش��ور برداشته ش��د.وی ادامه 
داد: ای��ن موضوع می تواند یکی از زمینه های افزایش 
ش��فافیت و اعتماد مردم باشد و خوشحالیم از اینکه 
بخش های مختلف از اجرای این قانون استقبال کردند. 
اسماعیلی در مورد حسین فریدون و اعتراضات وی به 
حک��م صادره نیز گفت: حکم ایش��ان صادر و پس از 
تأیید در حال اجراست.وی خاطرنشان کرد: در فرآیند 
قضایی داشتن نسبت خانوادگی با مقامات نه امتیازی 
محس��وب ش��ده و نه مانعی برای رس��یدگی قضایی 
محسوب می شود. س��خنگوی قوه قضاییه گفت: در 
این پرونده در تمام مراحل رسیدگی حدود ۱۰ قاضی 

رای و نطر نهایی داده اند و دالیل کافی وجود دارد و 
برخی متهمان اقرار دارند و مدارک و مسندات قانونی 
وجود دارد و این پرونده متهمان متعدد داشته و برخی 
هنوز پرونده شان در داسرا مفتوح است و نسبت به ۷ 
نفر در دادگاه بدوی رای صادر شده که از این میان ۲ 
نفر برائت پیدا کردند.اسماعیلی با اشاره به این مطلب 
که در دادگاه تجدیدنظر هم یک نفر تبرئه شده است 
گفت: حکم ۲ نفر تغییری نکرد و برای یک نفر بخشی 
از محکومیت تقلیل یاف��ت و برای فریدون هم حکم 

تقلیل یافته است.
وی همچنین در مورد اینکه گفته شده سهام برخی 
ش��رکت های تاکس��ی اینترنتی تا حدود ۸۰ درصد 
مربوط به خارجی ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی 
اس��ت آیا این موضوع صح��ت دارد یا خیر گفت: این 
اف��رادی که چنین ادعایی را مطرح کرده اند اطالعات 
خ��ود را در اختیار ما قرار دهند ما آمادگی داریم، آن 
را مورد بررس��ی قرار دهیم. س��خنگوی قوه قضاییه 
درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب گفت: آنچه 
رییس قوه قضائیه اعالم کرد، یک سیاس��ت کیفری 
کامال مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، 
کارگری و جرم سیاسی، سیاست های کیفری رئیس 
قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعالم ش��د.وی ادامه داد: 
زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم 
صادر ش��ده بود و پرونده ب��ه دادگاه تجدیدنظر رفت 
و تعدادی از کس��انی که در زمره این پرونده ها بودند 
امروز، چهار نفر از این افراد قرار تامین ش��ان تخفیف 
یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه ها سبک 
تبدیل شد و در صورتی که فردا وثیقه های تقلیل یافته 

را بسپارند آزاد می شوند.
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تابع رهبری هستیم
حجت االسالم و المس��لمین غالمرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به س��خنان معاون اول رئیس جمهور درباره موافقت س��ران قوا و شخص 
رهبری انقالب با تصویب لوایح FATF علت تصویب نشدن این لوایح در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام چیست؟، تاکید کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

درباره این لوایح اتفاق تازه ای رخ نداده اس��ت.وی افزود: رهبری معظم انقالب در 
این زمینه هیچ دستوری را به ما ابالغ نکرده اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان 

موضوع را به ما اعالم می کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم. اسحاق 
جهانگیری دیروز در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری 
برگزار شد با با اشاره به ارایه الیحه شفافیت از سوی دولت به مجلس گفت: خوب است 
م��ردم در جریان همه ام��ور از جمله مذاکرات درون دولت،  مجلس،  ش��ورای نگهبان و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند.  ایسنا 

کنفرانس امنیتی منامه به پایان رژیم آل خلیفه منجر می شود
دستیار ویژه رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برگزاری کنفرانس امنیتی منامه را 

موجب کمک به پایان رژیم آل خلیفه دانست.
همزمان با برگزاری نشست آمریکایی در بحرین، حسین امیرعبداللهیان مدیرکل 
امور بین الملل مجلس شورای اسالمی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره 

به دعوت از رژیم صهیونیس��تی برای حضور در کنفرانس امنیتی منامه نوش��ت: 
برگزاری کنفرانس امنیتی منامه با حضور نماینده رژیم نامش��روع اس��رائیل، به پایان 

رژی��م آل خلیفه کمک می کند. وی با بیان اینک��ه آل خلیفه -بحرین- باید تاریخ کوتاه 
گذش��ته خود را مرور کند و به آینده منطقه عاقالنه بیندیش��د، آورده است: قطعا رژیم 
صهیونیس��تی آل خلیفه جایی در آینده منطقه نخواهد داش��ت.  بسیاری از کارشناسان 
حضور هیئتی از رژیم صهیونیس��تی در نشس��ت منامه را یکی از نشانه های عادی سازی 

روابط برخی از کشورهای عربی منطقه ازجمله بحرین با این رژیم می دانند.  مهر

تصویب بازنگری آیین نامه انتخابات 
دبیر و س��خنگوی س��تاد انتخابات کش��ور گفت: آیین نامه انتخابات بازنگری و 
مطابق قانون انتخابات مصوب س��ال ۹۵ اص��الح و برای تصویب به هیات دولت 
ارس��ال شده است.  س��ید اسماعیل موسوی اظهار داش��ت: برنامه های آموزش 
مجریان انتخابات با جدیت در حال انجام اس��ت و به امید خدا مرحله اول آنکه 

به فرمانداران و بخش��داران و اعضای س��تاد انتخابات اس��تان ها اختصاص دارد 
در انته��ای آبان ماه به پایان می رس��د. پس از آن و بع��د از ثبت نام داوطلبان، دوره 

آموزش و تربیت مربیان با ش��رکت نمایندگان فرمانداری های سراسر کشور اجرا خواهد 
شد.موس��وی افزود: منابع مالی الزم برای ساخت دستگاه های احراز هویت الکترونیکی 
تامین ش��ده و بنا داریم در انتخابات اس��فندماه، در همه شعب اخذ رای از دستگاه های 
مخصوص احراز هویت اس��تفاده کنیم. در این خصوص جلس��ات مس��تمر کارشناسی و 

مدیریتی بین وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است.  ایرنا 
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