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 معصومیت اقتصادی
از دست رفته

از ســه حالــت فــوق، صرفــا حالــت ســوم مربــوط 
بــه ســوء اســتفاده و یــا غیراخالقــی اســت. راه رفــع آن 
هــم، شــفافیت اطالعــات و تصمیم گیری هــا و رفع رانت 
و  دولتــی  تصمیمــات  آن  منشــا  عمومــا  و  اطالعاتــی؛ 

حاکمیتی است؛ 
بنابرایــن هروقــت در هــر زمینــه ای دلیــل افزایش 
قیمت هــا و تــورم را منتســب بــه دالالن و ســفته بــازان 

کردند، بدانید:
• دروغ می گوینــد و بــا فرافکنــی ناکارآمــدی خود را 

سرپوش می گذارند!
• خودشان به عنوان کانون تولید اطالعات و ایجاد 
رانت اطالعاتی، عامل اصلی شکل گیری داللی و سفته 

بازی مبتنی بر رانت اطالعاتی هستند!«
دکتر اوالد در نوشــته اش به ســفته بازان نیز اشاره 

کرد. اما سفته باز یا نوسان گیر کیست؟
کســی که در پی آربیتراژ یا همان اختالف بازدهی 
در بازارهــای مختلــف دارایــی اســت. اگر آربیتــراژ وجود 
دارد، نوســان گیر مقصــر نیســت، کســانی که در تعــادل 
نــش  جــان  نــش-  تعــادل  )بخوانیــد  اقتصــادی جامعــه 
ریاضــی دان نابغــه و مبــدع نظریه تعادل و بازی اســت( 
خلل ایجاد می کنند از روی سهل یا عمد، مقصرند. بله 
مقصرنــد چون زمینه ای ایجاد می کنند که عده ای خاص 
بتواننــد منافــع خــاص ببرنــد و عــده کثیری دیگــر، فقط 

تماشا و احساس تبعیض کنند.
کافی است کمی حافظه مان را قلقلک دهیم:

• آن زمــان کــه حوالــه تحویــل خــودرو در آینــده به 
قیمتــی بســیار کمتــر از بــازار فروختند، عــادت دادند به 

پیگیری آربیتراژ و نوسان گیری.
• آن زمان که شــروع کردند به فروش تراکم و ...، 

عادت دادند به نوسان گیری.
• آن زمان که حواله سیم کارت را بسیار ارزان تر از 

بازار فروختند، عادت دادند به نوسان گیری.
• آن زمــان کــه در شــبکه بانکــی جنــگ ســپرده راه 
انداختنــد و بانک هــا مــردم را تشــویق بــه ســپرده گذاری 
بــرای کســب چنــد صــدم درصــد ســود روزشــمار بیشــتر 

حریص کردند، عادت دادند به نوسان گیری.
• آن زمــان کــه تبلیــغ قرض الحســنه کردنــد و برای 
ثواب اخروی جوایز بی شــمار گذاشــتند و مردم دریافتند 
امــا معلــوم  بانک هــا منابــع قــرض الحســنه می گیرنــد 
نیســت در کــدام مصــارف خــرج می شــود، عــادت دادند 

به نوسان گیری.
• آن زمــان کــه برخــی توانســتند از یــک یــا چنــد 
بانــک، وام کالن بگیرنــد و بــا یک گردش مالی، با همان 
منابــع بانــک جدیــد تاســیس کننــد و بــا جنــگ قیمتــی، 
ســپرده جدیــد نیــز جذب کنند، مــردم را عادت دادند به 

نوسان گیری.
• آن زمــان کــه افــراد خاص را مســئول توزیع ارز و 
ســکه و ... به قیمت کمتر از بازار به شــیوه پول پاشــی 
بــرای مثال کنتــرل و تنظیم بازار کردند، عادت دادند به 

نوسان گیری.
• اساســا از همان زمان که قیمت دســتوری تعیین 
کردنــد و در خلــوت، آن کار دیگــر شــد، مــردم دریافتنــد 
که برای حفظ ارزش دارایی اندکشــان راهی جز نوســان 

گیری و صف ایستادن ندارند. 
نکتــه جالــب این جاســت کــه بــرای همــه ایــن امور 
تنهــا یــک مشــکل داشــتند، مشــکل کمبــود منابــع برای 
ســرمایه گذاری، غافــل از ایــن کــه علم اقتصــاد برای این 
کار ضابطه دارد. می توان با تعمیق بازار بدهی و انتشار 
اوراق قرضــه دولتــی و شــرکتی و بنگاهــی، تامیــن مالــی 
کــرد و ســپس کاالی تولیــد شــده را در شــرایط بــازار و 
بــدون آربیتــراژ عرضه کرد. البته برای امتناع از این کار، 
بهانه اشــکال شــرعی روی اوراق تراشــیدند که مشخص 
نیســت چــرا ایــن بهانــه در نظــام و عملکــرد بانکی مورد 
مداقه نیســت و چرا به همان ســبک بانکی این اشــکال 

را رفع نکردند.  
و اینجاســت که برمی گردم به ابتدای ســخن که از 
معصومیت از دســت رفته ســخن می گویم. آری اینگونه 
معصومیــت اقتصــادی در ایــن گردونــه رانتــی از دســت 

رفت.
و جدیدتریــن شــیوه ســلب ســرمایه اجتماعــی را 
همین اواخر در بازار سرمایه به کار بستند و اینک در پی 
بازگردانــدن بــه ظاهــر اعتماد به بورس هســتند؛ بازاری 
را که در همه دنیا به بازار دارای ریسک، شناخته شده 
است، می خواهند تبدیل به بازار سهام اما بدون صرف 

سهام تبدیلش کنند.
بــاور کنیــد همــه این مشــکالت یک راه حل ســاده 
دارد کــه البتــه فــوری و بدون درد نیســت. بازگشــت به 
علــم اقتصــاد، پرهیــز از رانــت و اصالح زیرســاخت های 
بــازار و در خالصه تریــن جملــه این که: دولت، دســت از 
ســر بــازار بــردارد. مردم بلدنــد بازار خــود را اداره کنند. 
بســاط انــواع مجــوز و انحصــار و امضــای طالیــی خود را 
جمــع کنیــد تــا ببینیــد مــردم چگونه بــازار را بــه بهترین 
شــکل تنظیــم می کننــد. بــاور ندارید؟ به بــازار تولیدات 
کشــاورزی بنگریــد کــه هرچــه بــر سرشــان آمــده هنــوز 
ســرپا هســتند چــون خصوصــی هســتند. هماننــد دایــه 
نامهربان، ترســناک و زشــتی هســتید که می خواهید از 
روی مهربانــی، کــودک نگــران و گریــان را ســاکت کنید. 
الزم نیســت ایــن کــودک گریــان را تکان دهیــد و الالیی 
بخوانید. کافی اســت او را به زمین بگذارید تا نترســد، 
خودش ســاکت می شــود و حتی بیشــتر با شــما همراه 
خواهــد شــد. شــما حمیرای امــروز اقتصاد یعنی بســاط 
رانــت را جمــع کنیــد تــا مــردم بداننــد تبعیــض نیســت، 
حتــی در ســخت ترین اوضــاع در کنارتــان می ماننــد و 

معصومیتشــان در اقتصاد دوباره نمایان می شود.   

روز اول انتخابات: نظامیان 
با قدرت آمدند 

انتخابــات داوطلبــان ثبتنــام از روز اولیــن در
ریاســتجمهــوریمحمدحســننامــی،ســعیدمحمدو
حســیندهقــانازچهرههــایشناختهشــدهنظامیدر

وزارتکشورحضوریافتند.
ســرتیپ محمدحســن نامــی وزیــر ارتباطــات دولــت دهــم 
نخســتین فرد با ســابقه سیاســی اســت که ســاعت۸:۳۰ 
وارد وزارت کشور شد و مراحل ثبت نام خود را انجام داد.
نامــی پس از ثبت نام با حضور در جمع خبرنگاران 
گفــت: مــن بــا شــعار »نظــم و قانــون در ســایه مــکارم 
اخالق« آمده ام تا دولت مقتدر و منضبط تشکیل دهم. 
مــن مســتقل وارد انتخابــات شــده ام اما بــه لحاظ تفکر 

اصولگرا هستم.
ســرتیپ دوم ســعید محمد، رئیس پیشــین قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیــا، نیــز ســاعت 11:۳۰ وارد وزارت 
کشــور شــد. پــس از نامــی، ســعید محمد دومیــن چهره 

شناخته شده ای بود که برای انتخابات ثبت نام کرد.
داوطلــب  عنــوان  بــه  نام نویســی  از  پــس  محمــد 
نامزدی در انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری 
در جمــع خبرنــگاران مســتقر در ســتاد انتخابات کشــور 
گفــت: یکــی از کارهایــی کــه مــورد نظــرم بــود در اول 
وقــت اتفــاق بیفتــد و کاری خیــر می دانســتم، ثبــت نــام 
در انتخابــات بــود کــه ایــن اقــدام عــزم جزم مــن را برای 

انتخابات نشان می دهد.
نامــزدی  داوطلبــان  ثبت نــام  روز  عصــر نخســتین 
هم شــاهد حضور ســرتیپ حســین دهقان بودیم. او با 
همراهی همســر خود وارد ســتاد انتخابات کشور شد و 
پــس از ثبت نــام و طی مراحــل اولیه در جمع خبرنگاران 

به پرسش های آنان پاسخ داد.
عــالوه بــر ایــن چهره هــای نظامــی، وهــاب عزیــزی 
دبیــرکل جهادگــران ایران اســالمی، محمــود زمانی قمی 
اســتاندار پیشــین ایالم و چهارمحال و بختیاری و رئیس 
پیشــین بنیــاد باران، حجت االســالم محمــد زارع فومنی 
دبیــرکل حــزب مردمــی اصالحــات و ســید وحیــد کریمی 
ســفیر پیشــین ایــران در نامبیــا و دیپلمــات پیشــین در 
لنــدن و نیویــورک از جمله افــرادی بودند که در روز اول 
ثبــت نــام نامزدهــای ریاســت جمهوری در وزارت کشــور 

حاضر و اقدام به ثبت نام کردند.

حاشیهاولینروزانتخابات
بــا وجــود آغــاز نام نویســی از داوطلبــان موضــوع 
اختالف اخیر شورای نگهبان و وزارت کشور روز گذشته 
نیــز ادامــه یافــت. شــرایط ثبــت نــام داوطلبــان نامــزدی 
انتخابات موضوع مورد اختالفی اســت که چندی اســت 
شــدت گرفته اســت. رئیس جمهوری دوشــنبه گذشته از 
وزارت کشور خواست که در ثبت نام ها قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری را مدنظــر قــرار دهد و مصوبه شــورای 
نگهبان را نایده بگیرد؛ اما ساعتی بعد هیات نظارت بر 

انتخابات اعالم کرد این مصوبه الزم االجرا است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم  
دیــروز حــدود ســاعت 1۰:۳۰ در گفت وگــو بــا خبرنگاران 
مستقر در وزارت کشور اعالم کرد که »ثبت نام هایی که 
فاقد مدارکی باشــند که از ســوی شــورای نگهبان اعالم 
شده، اعتبار ندارند و به نماینده مان در ستاد انتخابات 
کشــور گفته ایم که مدارک ناقص را تحویل نگیرد. ثبت 
نام کســانی نهایی می شــود که مدارک شــان بر اســاس 
مصوبــه شــورای نگهبان کامل باشــد و بــه تائید نماینده 

شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور برسد.«
با این حال، تا ساعت 5 عصر دیروز، ده ها نفر از 
چهره های ناشــناخته برای  نام نویســی به وزارت کشــور 

مراجعه و نام نویسی کردند.

افزایش ظرفیت تولید 
میعانات گازی در کشور

باتولیدانبوهمیعاناتگازیدرعسلویه،ظرفیت
تولیــدایــنمحصــولدرکشــورافزایــشداشــتهوبــر
اســاسپیشبینیهاتولیداینمحصولتاپایانســال

جاریبه۱.۳میلیونبشکهمیرسد.
بــه گــزارش وزارت نفــت، میعانــات گازی به عنوان 
یکی از تولیدات جانبی در پاالیشــگاه های گاز کشــور به 
شــمار مــی رونــد. ایــن محصوالت کــه به عنــوان خوراک 
در صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی بــه شــمار مــی رونــد 
ارزش باالیی دارند. در حال حاضر در ایران با احتساب 
منابــع عرضــه شــده در پاالیشــگاه های گاز، روزانــه در 
حــدود 55۰ هــزار بشــکه میعانــات گازی تولید و عرضه 
می شــود کــه بخــش عمــده ای از آنهــا مســتقیما صادر و 
باعــث ارزآوری شــده کــه پیــش بینــی می شــود تــا پایان 
ســال 1۴۰۰ ظرفیت تولید میعانات گازی در کشــور به 1 

میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند.
در ادامه آمده: این محصول یکی از میعانات غنی 
و گرانقیمتی اســت که با اســتفاده از تکنولوژی مدرن و 
روز دنیا جداســازی شــده و برای تولید بنزین و ســوخت 

»های تک« کاربرد و استفاده دارد.
پاالیشــی و  از طرح هــای جدیــد  بــرداری  بهــره  بــا 
تفکیک اتان در کشــور، تولید این محصوالت با کیفیت 

باالتری محقق می شود.

فراخوان اظهارنظر درباره 
پیش نویس اساسنامه کانون 

سهامداران حقیقی
ادامهازصفحه۱

مــورد  در  نیــز  تطبیقــی  مطالعــات  داد:  ادامــه  او 
ایــن نهــاد در بازارهــای ســرمایه مشــابه رو بــه تکمیــل و 

مستندات آن در حال جمع آوری است.
حساســیت  بــه  نظــر  کــرد:  خاطرنشــان  جمالــی 
موضــوع، بــه منظــور اســتفاده از نظــرات عمــوم فعاالن 
و صاحب نظــران بــازار ســرمایه، و در جهــت راه انــدازی 
و تشــکیل موثــر ایــن نهــاد، مقــرر شــد کــه پیش نویــس 

مستندات در سایت سازمان منتشر شود.

اخبـــــــــــــــــارادامهدرصفحه۱

ســخنگویدولــتبابیــاناینکههرگونه
دربــاره سیاســتگذاری و تصمیمگیــری
مذاکــراتویــنبــانهادهایباالدســتیاســت
ابــرازامیدواریکردکــهطرفهایبرجامپیش
ازفرارســیدنموعــدتوافــقایــرانوآژانــس
مذاکــراتاحیــایبرجــاموعمــلبــهتعهدات

خودرابهسرانجامبرسانند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای 
نشســت خبــری هفتگــی خــود کــه بــه صورت 
آنالیــن برگــزار شــد،  اظهــار کــرد: اکنــون کــه 
در آســتانه شکســت و لغــو کامــل تحریم هــا 
انــواع  ســاخت  خاطــر  بــه  کرونــا  و  هســتیم 
واکســن ها بــه مرحلــه پایانــی خــودش نزدیک 
شــده اســت، حضور گســترده در پای صندوق 
رای مــی تواند موجب انتخاب رئیس جمهور با 
آرای باال و ایجاد یک دولت قوی برخاســته از 

رای اکثریت باشد.
وی افــزود: دیپلماســی فعــال جمهــوری 
رفــع  عرصــه ی  در  ویــن،  در  ایــران  اســالمی 
تحریم ها و در ســطح دوســتی های منطقه ای 
جعلــی  مســائل  حــل  بــرای  همســایگان  و 
و گســترش مناســبات بــه خوبــی بــه پیــش 

می رود.
ربیعــی گفــت: کاهــش ســطح تنــش و 
افزایش امید به اعاده ی وحدت امت اسالمی 
اولویــت سیاســت خارجی ما اســت، مســائلی 
نظیــر موضــوع حقــوق فلســطینی ها و تــالش 
مشــترک برای بازســازی منطقه  را در دســتور 

کار همسایگان قرار خواهیم داد.
کــرد:  اظهــار  دولــت  هیــات  عضــو  ایــن 
دولتــی که دارای پشــتوانه آرای بــاالی مردمی 
باشــد می توانــد از یک ســو اقداماتــی پایــدار و 
راهگشــا بــرای حــل مجموعــه مســائل داخلی 
ایران اتخاذ کند و از ســوی دیگر جایگاه ایران 
را در تحــوالت بین المللــی ارتقــاء بخشــد. از 
این رو هر اقدام و کنشــی که منجر به ارتقای 
مشــارکت عمومــی شــود، اقدامی در راســتای 
تحقــق منافــع ملــی و هرگونــه سیاســت ورزی 
ضــد مشــارکت گســترده مــردم، مخــل منافــع 

کشور محسوب می شود.
وی اضافــه کــرد: درباره ایجــاد انتخاباتی 
با مشارکت باال دولت وظایفی دارد که شامل 
ارائــه تضمین بــرای برگزاری انتخابات ســالم، 

ایجاد امنیت در سراسر کشور است.

همهسالیقبایدبتوانند
کاندیدایخودرادرانتخابات

داشتهباشند
ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد کــه همــه 
در  را  خــود  کاندیــدای  بتواننــد  بایــد  ســالیق 

انتخابات داشته باشند.
قــوا آن چنــان  داد: موازنــه   ادامــه  وی 
کــه رهبــری معظــم انقــالب اســالمی در پیــام 
مانــدگار روز قــدس فرمودنــد، بــه ســود مردم 
مظلوم فلســطین و موضوع قدس شــریف به 
عنوان اولویت نخست امت مسلمان به پیش 

می رود.

ادامهمذاکرهبینایران
وعربستاندرسطح

نمایندگانویژه
ســخنگوی دولــت همچنیــن در واکنــش 
بــه اخبــار اعالم شــده دربــاره گفــت و گوهای 
ایــران و عربســتان گفــت: مذاکرات در ســطح 
نماینــدگان ویــژه در دولت انجام شــده اســت 

و این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دارد.
وی بــا مثبــت خوانــدن رونــد مذاکــرات 
گفــت: در طــول ســال های گذشــته از گفتگــو 
میان همســایگان از جمله عربســتان سعودی 
امــروز  و  ایــم  کــرده  اســتقبال  و  حمایــت 
روزنه های امیدواری به رفع اختالفات گشوده 
شــده است. در سال های اخیر و مداخله های 
غیرســازنده کــه ناامنی هــای گســترده ای را از 
یمــن تــا ســوریه موجــب شــده، بــه کــدورت و 
ســوء تفاهــم میــان کشــورهای منطقــه منجر 

شده است.
ایــن  رفــع  منظــور  بــه  داد:  ادامــه  وی 
تاکنــون دو دور  ســوءتفاهم ها و اختالفــات، 
مذاکــره بیــن دو کشــور انجــام شــده اســت. 
عــالوه بــر مســائل دو جانبــه، دربــاره مســائل 
منطقــه ای هــم گفتگو شــد، اما فعــال تا زمانی 
کــه مذاکرات بــه نتیجه نرســیده، امکان ورود 

به جزییاتش را نداریم.
ربیعــی تصریــح کــرد که مصمم هســتیم 
بــه همــه ایــن مســائل کــه ملت هــای منطقــه 
را آزار مــی دهــد، رســیدگی کنیــم. وی ادامــه 
داد: باور داریم که اکنون زمان مناســبی برای 
خاتمه دادن به این اختالفات و احیای ســنت 

همسایگی حسنه و برادرانه است.

ربیعــی تصریح کرد: دیپلماســی در حال 
حاضر بین ما و کشــورهای همسایه باز است 
و در برخــی مــوارد نشــانه های مثبتــی دیــده 
می شــود، اما همه طرف ها همچنان به تالش 
بیشــتری نیــاز دارند تا اطمینــان پیدا کنیم که 
بازگردانــدن ثبــات بــه منطقه و ایجــاد صلحی 
پایدار برای همه ملت های منطقه در مسیری 

که شایسته است، پیش می رود.

شوراینگهباننمیتواند
قانونگذاریکند

ربیعــی در بخــش دیگری از این نشســت 
خبــری دربــاره مصوبــه اخیــر شــورای نگهبان و 
ســخنان رئیس جمهــوری دربــاره آن اظهار کرد: 
وقتــی  کلــی  سیاســت های  هرگونــه  معمــوال 
بخواهــد بــه حیطه عمــل و اجرا تبدیل بشــود،  
بایــد از مجــرای قانــون عبــور کند. آنچــه که در 
ایــن زمینــه مشــخص اســت این اســت که این 
روال طــی نشــده اســت. همچنیــن ایــن اقــدام 
قانون گــذاری  شــبیه  نگهبــان،  کاری  شــورای 

است.
وی ادامه داد: اینکه چه چیزی در اختیار 
دولت هست یا نیست،  منافی اجرای قانون و 
روال قانون نمی باشد. در واقع، فارغ از میزان 
اختیــار،  وظیفــه دولــت اجــرای قانــون اســت. 
همان طور که رئیس جمهوری دیروز)دوشنبه( 
تصریــح کردنــد، قوانین موجود در ثبت نام از 
داوطلبان، مالک عمل است و الزامات وزارت 
کشــور بایــد در چارچــوب قانــون و هــر گونــه 
تغییــر قانــون باید از مجــاری ذیربط و با ابالغ 

رئیس جمهوری عملی بشود.
 ربیعــی در همیــن رابطه توضیح داد: به 

اعتقاد حقوق دانان، آنچه که یادآوری شــد نه 
مصوبــه اســت و نــه ابالغیــه؛ چــرا که شــورای 
نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که مصوبه 
داشته باشد و نه مرجع ابالغ قانون است؛ از 
ایــن منظــر، یک نامه اداری اســت که شــورای 
محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.
ابالغــی  معیارهــای  کــرد:  تصریــح  وی 
داوطلبــان مســند  مــورد  در  نگهبــان  شــورای 
ریاســت جمهــوری از لحــاظ شــکلی،  از نظــر 
مرجــع وضــع و ابــالغ ایــن معیارهــا و از لحاظ 
ماهــوی بــا توجــه بــه مفــاد اصــل 115 ، بند ۸ 
اصــل  ۳ و دیگــر اصول مرتبط و نیز جزهای 1 
و ۲ بند 1۰ سیاســت های کلی از نظر حقوقی 
، محل ایراد اســت. در عمل نیز ممکن اســت 
بر حق مشــارکت مردم در تعیین سرنوشــت ، 

اثر مطلوب نداشته باشد.
ربیعــی یــادآور شــد: از منظــر حقوقــی، 
تغییر رژیم حقوقی قابلِ اعمال بر انتخابات، 
بدون تغییر قوانین قابلِ اعمال، انجام شدنی 

نیست.
 وی تاکیــد کــرد: بنــای دولــت،  همــکاری 
چارچــوب  در  امــا  اســت،  نهادهــا  همــه  بــا 
حقــوق  حفــظ  و  اساســی  قانــون  و  قانــون 
شــهروندان. بنابرایــن، چنانچه شــرایط جدید 
بــرای نامزدهــای انتخابــات بــه صــورت قانــون 
، تصویــب و ابــالغ گــردد، حتمــا وزارت کشــور 

نسبت به اجرای آن، اقدام خواهد کرد.
در ادامــه این نشســت ســخنگوی دولت 
خبــر داد:  یک اطالع رســانی هــم در این دوره 
از ثبت نام ها داریم و آن اینکه طی هماهنگی 
وزارت کشــور بــا نیــروی انتظامــی، اســتعالم 
آنالیــن  صــورت  بــه  داوطلبیــن  سوءپیشــینه 

هنگام ثبت نام انجام می شود.

سخنگویقوهقضائیهازدستگیری۱۶۱ 
وکیلوکارشــناسرسمیدادگستریو۲۰۰ 
پرسنلمتخلفقضاییدرسال۹۹خبرداد.
به گزارش خبرگزاری میزان غالمحســین 
اســماعیلی در چهل و سومین نشست خبری 
بــا خبرنــگاران رســانه های مختلــف، از  خــود 
رشــد ۳۸ درصدی عملکرد دادســرای انتظامی 
قضات خبر داد و گفت:در سال 99 مجموعه 
عملکرد دادســرای انتظامی قضات به نســبت 
ســال 9۸ با ۳۸ درصد رشــد عملکردی مواجه 
بــوده اســت. انجــام بازرســی های دوره ای و 
بررســی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، 
اســتان،  از چنــد  پنهــان  بازرســی های  انجــام 
تهیــه و تنظیــم کارنامــه قضایــی بــرای تمامــی 
کارنامــه  ایــن  نتیجــه  در  کــه  کشــور  قضــات 
تعــدادی از قضــات کشــور مــورد تشــویق قرار 
گرفتند. تعدادی از قضات متخلف شناســایی 
و تعــدادی تعلیــق و تعــدادی ســلب صالحیت 
شــدند کــه این عــدد قضات متخلــف حداقلی 

است.

نظراتمردمدرارتباطبا
سامانههایبرخطقوهقضائیه

ســخنگوی قوه قضائیه گفــت: در ارتباط 
بــازه کمتــر از  بــا ســامانه برخــط مردمــی در 
یکســال جمعــا ۲ و نیــم میلیــون اظهــار نظــر 
مردمــی را داشــتیم کــه مدعــی هســتیم ایــن 
نــدارد.  ســابقه  دســتگاهی  هیــچ  در  اقــدام 
بیــش از 71 درصــد مردم از رفتــاران همکاران 
قضایــی اظهــار رضایــت داشــتند. 66 درصــد 
مردم دادرســی ها را عادالنه و منصفانه اعالم 
کردنــد. 65 درصــد مردم مدت زمان دادرســی 

را مدت متعارفی دانستند.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری کــه 
پرســید »وزیــر خارجــه بریتانیــا مدعــی شــده 

مصــداق  زاغــری  نازنیــن  بــا  ایــران  رفتارهــای 
ادعــا  ایــن  بــه  شــما  پاســخ  اســت  شــکنجه 
چیســت؟« گفــت: وقتــی محکــوم امنیتــی در 
بیــرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در 
خانه خودش نگهداری می شــود این ادعاهای 
واهــی چــه محلــی از جایگاه هــای حقوقــی و 
قانونی می تواند داشــته باشد. اکنون این فرد 

با قرار تامین آزاد است.

درموردتبادلزندانیانبین
ایرانوامریکاهیچموضوعیبه
قوهقضائیهمنعکسنشدهاست

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: تا االن در 
مــورد تبادل زندانیان بین ایران و امریکا هیچ 
موضوعــی بــه قــوه قضائیــه منعکــس نشــده 
اســت تصمیــم گیرنــده بــرای کســانی کــه در 
ایــران پرونــده اتهامی و محکومیــت دارند قوه 
قضائیــه اســت قبــل از تصمیــم نهایی ازســوی 
قــوه قضائیــه دبیرخانــه شــورای عالــی امنیت 
ملــی بایســتی درخواســت تبــادل زندانیــان را 

کارشناسی و اظهار نظر کند.

گزارشکارشناسیپرونده
»محمدامامی«بهدادگاه

واصلشد
اســماعیلی در ارتبــاط با پرونــده »محمد 
امامــی« و اینکــه نواقص پرونده برطرف شــده 
یــا خیــر بیــان کــرد: در ایــن پرونــده گــزارش 
مراجــع  ازســوی  کــه  اقداماتــی  و  کارشناســی 
انجــام مــی شــد  بایــد  قضایــی و کارشناســی 
انجام شــد. در یکی دو روز گذشــته به دادگاه 
واصــل شــده اســت. دادگاه بــا مالحظــه نتایج 
تحقیقات و کارشناسی نسبت به نحوه ادامه 
رسیدگی و روند دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

صدوررایپروندهخودرویی
 »مفتاحرهنورد«

طیروزهایآتی
در  گفــت:  قضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
ارتبــاط بــا پرونــده خودرویــی مفتــاح رهنــورد 
نظــر کارشناســی واصل شــد و امیدواریم طی 

روزهای آتی رای این پرونده صادر شود.

ورودجدیقوهقضائیهبه
ترکفعلهایصورتگرفته

دریکیازوزارتخانهها
بــه  پاســخ  در  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
ســوالی در ارتبــاط بــا اتهامات اقتصــادی عباس 
آخونــدی گفــت: در این ارتباط که اســم آوردید 
دو پرونده داریم؛ پرونده ای مرتبط با منصوبین 
ایــن شــخص و عوامل فعــال در این حوزه بوده 
که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال 
مــورد  اســت. در  نوبــت رســیدگی  شــده و در 
بازرســی و دادســرای  پرونــده اصلــی ســازمان 
تهــران بــه ویژه در ارتباط با ترک فعل ها در این 
وزارتخانــه در حــال بررســی هســتند و اقدامات 
ایــن  خوبــی انجــام داده انــد. قــوه قضائیــه در 
پرونــده در ارتبــاط بــا تــرک فعل هــای صــورت 

گرفته ورود جدی پیدا کرده است.

پروندههفتتپه
ســخنگوی دســتگاه قضــا دربــاره آخرین 
اقدامــات قــوه قضائیــه در ارتبــاط بــا پرونــده 
هفــت تپــه گفت: در این موضوع ســه پرونده 
داریــم که یک پرونــده در دادگاه کیفری ناظر 
بــه متهــم اصلــی و برخــی شــرکا اســت. یــک 
پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مســوالن 
خصوصی ســازی در دادسرای تهران و پرونده 

دیگر در ارتباط با هیات داوری است. در یکی 
از پرونده ها رای صادر شــده و یک پرونده در 

دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.

توضیحاتیدربارهاقدامات
 انجامشدهمجتمعرفاهی

قوهقضائیهدرساری
ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: آنچه در 
ارتباط با مجتمع رفاهی قوه قضائیه در ساری 
انجــام  نبود.اقــدام  مجتمــع  تخریــب  داد  رخ 
شــده کــه اقدامــی قانونمنــد بــود آزادســازی 
ســاحل دریا و در اختیار قرار گرفتن ســواحل 
برای شهروندان بود. مجموعه قوه قضائیه در 
6۰ متــر ســاحل دریــا هیچگونــه مســتحدثاتی 

نداشت و عقب نشینی انجام شد.

احضارقریب۲۰نفردرمورد
 فایلصوتیمنتشرشده

ازوزیرامورخارجه
اســماعیلی درباره پرونده تشــکیل شده 
در مــورد فایــل صوتــی منتشــر شــده از وزیــر 
خارجه گفت: پرونده ای در دادسرای عمومی 
تیم هــای  شــده.  تشــکیل  تهــران  انقــالب  و 
تخصصــی از ناحیــه مرجع قضایــی و ضابطین 
متشکل از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
ســپاه تشــکیل شــده. یگیری پرونــده در حال 
انجــام اســت. تقســیم کار خوبی انجام شــده 
بخشــی امور به وزارت اطالعات و بخشــی به 
ســازمان اطالعات ســپاه محول شــده. جمعی 
از کســانی کــه در ایــن فراینــد نقــش داشــتند 
دســتور ممنــوع الخروجــی آنهــا صــادر شــده. 
بــه  نتایجــی  نفــر احضــار شــدند.  قریــب ۲۰ 
دســت آمده اما به لحاظ اهمیت موضوع کار 

تحقیقات مجدانه ادامه دارد.

دستگیری۱۶۱وکیلوکارشناسرسمیدادگستریو
۲۰۰پرسنلقضائیمتخلف

سخنگویدولت:تصمیمگیریدربارهمذاکرات
وینبرعهدهنهادهایباالدستیاست

آدرسســایت
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