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 سفیر ایران در سازمان ملل: 

تهران منتظر اولين اقدام 
دیپلماتيک جو بایدن است

قیمت  2000  تومان  /   شماره 721 چهارشنبه 8 بهمن   1399  /   13 جمادی الثانی 1442  / 27  ژانویه   2021

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم نهایی پرونده مهدی جهانگیری 
به جرم قاچاق حرفه ای ارز صادر،  ابالغ و برای اجرا ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری دیروز 
افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ 
یورو و همچنین  ۱۰۸ هــزار دالر و  با ارزش ریالــی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ 
میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج 
از کشور به تحمل دو ســال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 
۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر  ۲۶ میلیارد ریال محکومیت 

حاصل کردند.
وی ادامه داد: عالوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشــروع به 
مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به  تحمل دو ســال 
حبس دیگر  و رد مال یعنــی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شــده 
است. در رابطه با خودداری از ارایه اطالعات واقعی به سازمان  بورس به 
۷۴ ضربه شالق محکوم شــده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه 
شالق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شالق را تعلیق 
کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شالق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی 
تبدیل کرده یعنی مجازات شــالق عماًل منتفی است ولی بابت هر کدام 
از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی 

محکوم شده است.
قصد ما انسداد فضای مجازی نیست

وی افزود: ایــن روزها ویروس هایــی بدتر از کرونــا از جمله تبلیغ 
خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سالح و... دیده می شود. اقدام 
قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر 
پاالیش این فضا از مصادیق مجرمانه است  نه انسداد فضای مجازی است. 
مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو 
اعالم می شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پاالیش های 
بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئوالن مربوط به فضای مجازی نسبت 
به بومی سازی و پاالیش این فضا و پاســخگویی نسبت به قصورات خود 

را داشته باشند.
ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد 
متعددی مطرح اســت که طبق قوانین رســیدگی خواهد شد و نتیجه 
رســیدگی در پایان رسیدگی مشخص می شــود که آیا ما فرد را مقصر 
یا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. درخواســت ما از سیاسیون این است که 
هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم 
ما می دانند دوران دوگانه ســازی مجعول گذشــته است و مردم شاهد 

عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
ســخنگوی قوه قضاییه درباره  اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد 
امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده 
های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شــاهد نیستیم. بعد از اصالح 

فرایند اســتجازه روند دادرسی و اطالع رســانی در چارچوب  ضوابط و 
مقررات ایین دادرســی کیفری قرار گرفت و اال مقابله با مفاسد اولویت 

اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت 
رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم 
آقای ولی اهلل سیف به دادســرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده 
بوده اســت؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قباًل 
اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. 
در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از 
دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل 
کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی 
تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله 
بوده است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی 

به دادگاه ارسال می شود.
ما به موجب قوانین مان دوتابعیتی نداریم

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا  مبنی بر 
این که ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی 
آمریکایی را دســتگیر کرده است، در صورت 
صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: 
اوال الزم است اعالم کنم ما به موجب قوانین مان 
دوتابعیتی نداریم؛ ایــران تابعیت مضاعف را به 
رسمیت نمی شناســد.  رسیدگی و دستگیری 
افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براســاس 
اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد 
اســت. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به نوعی 
ربط دادند بــه موضوع دو تابعیتــی و اتهامات 

جاسوسی و جمع آوری اطالعات برای بیگانه را  داشته دستگیر شد که 
پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی اســت و متهم با وثیقه آزاد بود و 
قصد خروج از کشور را  داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور 

مجددا دستگیر  دستگیر شد.
قانون غربالگری باید صحیح و دقیق اجرا شود

وی در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم 
غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام 
در راستای اصالح سیاست های جمعیتی اســت و باید از سیاست های 
منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه 
با موضوع کهن سالی مواجه نباشــیم، باید سیاست های متناسب با این 
نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که 
در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که الزم االجرا 

است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشــت از قانون باید توأم با دقت 
و صحت باشد و این قانون مورد توجه اســت و ضمن اینکه اطالع داریم 
در مجلس در رابطه با سیاســت افزایش جمعیت قانونی در حال بحث 
است و ما هم جلســاتی را در کمیســیون تلفیق در این رابطه داشتیم. 
 در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شــده 

الزم االجرا باشد.
 دخالت وزیر خارجه انگلیس در پرونده زاغری

 خالف عرف دیپلماتیک است
وی درباره اخرین وضعیت پرونده  نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی 
ماســت و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش 
است و حکم صادره در حال اجراســت؛ البته پرونده دیگری دارد که با 
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلســاتی در دادگاه برگزارشده  و 
در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده اســت و بنا به تشخیصی 
که داشــته باشــد در رابطه با محکومیت و برائت او؛  تشخیص با دادگاه 
رسیدگی کننده اســت. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با 
پرونده قضایی ما دخالت کند خالف عرف دیپلماتیک اســت و نظام ما 
در چارچوب ضوابط، بــه اتهامات متهمان 

رسیدگی می کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت 
تپه و نقــش آفرینی که از  دادســتانی کل 
کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده 
است  گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده 
و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه 
به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده 
است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. 
خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را 

نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادســتانی کل کشــور از مالک هفت تپه 
این طور نیست و دادگاه مستقاًل رسیدگی را انجام می دهد دادستان کل 
مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شــرکت و کمک به جریان اشتغال و 
تولید این شرکت شده است. اقدامات دادســتانی و قوه قضائیه اگر نبود 
این شرکت در تولید به مشکل برمی خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ 
کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه 
در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ 

و بیکاری کارگران  نشود و ایم دو موضوع جداست.
وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز  گفت: 
قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به 
قانون بدانند و سمت ها و مســولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. 
اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به 

قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اوال فرزندان 
ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که 
احترام به قانون الزم اســت احترام به مجریان قانون الزم است و کسی 
نباید اجازه دهد نســبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابال 
مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با 
افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی 
دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و 
ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس 

رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطالع مردم برساند.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت پرونده 
شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ 
شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، 
اما رقم شکات و متهمان مورد اختالف قرار گرفته است و دادگاه موضوع 
را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعالم 

می کند و پس از آن رای صادر می شود.
درباره توهین به رئیس جمهور شکایتی واصل نشده

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه 
تلویزیونی و شــکایت دولت و اینکه آیا این شکایت به دست قوه قضائیه 
رســیده اســت؟ گفت: قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی پسندد، 
توهین اقدامی غیر اخالقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت 
به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضائیه 
تاکید می کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود. در چارچوب ضوابط این 
موارد رسیدگی می شود و هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت 
در تریبون ها و رسانه قبح بیشتری دارد. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز 
شکایتی واصل نشــده بود. در اصالحیه قانون مجلس که در اردیبهشت 
ماه امسال وضع شد اهانت به مســئوالن جرم قابل گذشت است و حتما 
رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا 

وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.
پرونده متخلفان ویلموتس به دادسرا ارجاع شد

اسماعیلی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه انتخابات فدراسیون 
فوتبال به زودی برگزار خواهد شــد و بناســت افرادی کــه در پرونده 
ویلموتس نقش داشتند دوباره برای ریاست و هیئت رئیسه نامزد شوند؛ 
آیا قوه قضائیه تا قبل از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی 
دارد؟ گفت: این موضوع به دادســرا ارسال شده و گزارش هایی از سمت 
سازمان بازرســی واصل شده و هنوز در دادسرا اســت و درباره ثبت نام 
این ها در هیات رئیسه مرجع مشــخص و بررسی صالحیت وجود دارد. 
قوه قضائیه مســتقال درباره این افراد مداخله نمی کنــد ما صرفا درباره 
افرادی که از ما استعالم شود نتیجه را می گوییم، اما خودمان در انتخابات 

فدراسیون ها مداخله ای نداریم.

خبر

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

محکومیت»مهدیجهانگیری«بهجرمقاچاقحرفهایارز

پس از افشاگری ها درباره غسال آیت اهلل مصباح صورت گرفت؛

حملهبهتوکلیبادستاویز
»پارکینسون«

سياست 2

سياست 2

ظریف با یک برنامه همکاری شش جانبه به قفقاز رفته است؛

 دیپلماسی فعال 
پس از انفعال

پس از آن تلفات خونبــار در جنگ چند 
هفته ای ناگورنو و توافق نامه ای که درنهایت 
پوتیــن در حضور دو طرف خوانــد و قهقهه 
پیروزمندانه و البته تحقیرآمیزی که علی اف 
رودرروی پاشینیان ســر داد و بعد هم غرور 
جریحه دار شــده ارمنی ها و خشمی که در 
خیابان ها فریاد زدند؛ بهترین اتفاق شــاید 
تشــکیل یک گعده شــش جانبه در قفقاز 
جنوبی باشد تا نتیجه غائله قره باغ را تبدیل 
به یک بازی بُرد -  بُرد بــرای بازیگران قفقاز 
کند و صلحی پایدار را به منطقه شــکننده و 

آسیب پذیر قفقاز بازگرداند. 

آخرین منازعه باکو و ایروان بر سر منطقه 
قره باغ 9 نوامبر گذشــته به پایان رســید. 
نیکول پاشینیان، نخســن وزیر ارمنستان 
در یک پســت فیســبوکی خبــر از امضای 
قرارداد صلح بــا آذربایجان داد که به موجب 
آن ارمنســتان بازنده این جنگ بود چراکه 
نیروهای مسلحش باید به سرعت از کلبجر، 
آغ دام و الچین عقب نشــینی کرده و منطقه 

مورد مناقشه را به باکو واگذار می کردند. 
این قرارداد صلح با حضور مستقیم روسیه 
و البته نقش های پشــت پرده ترکیه ترتیب 

داده شد و به موجب آن مقرر شد که...

خطیب زاده خبر داد؛
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