
روزانمه
شماره 1050  31 خرداد 1396

2

اثبات ۱۵۲۶ شکایت تنبیه بدنی
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش آمار 
تنبیه بدنی در مدارس در 3 سال اخیر را اعالم کرد. سید رحیم میرشاه ولد، 
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش از کاهش 
تنبیه بدنی در مدارس خبر داد و گفت: »آمار تنبیه بدنی در سال 9۴، 6۷5 مورد 
بود و این آمار در حالی است که در سال 93، 1۲۴9 مورد شکایت داشتیم.« 
او با اعالم اینکه درمجموع در سال های 93 و 9۴ و 95، ۲31۸ شکایت در 
ارتباط با تنبیه بدنی ثبت شده است، تاکید کرد که روند این مسئله در مدارس 
کشور رو به کاهش است. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
آموزش وپرورش ادامه داد: »از مجموع تنبیه بدنی در این 3 سال، 15۲6 مورد از 
شکایات اثبات و به حق بوده است.« میرشاه ولد در ادامه با تاکید بر اینکه معلمان 
به هیچ وجه حق تنبیه بدنی دانش آموزانشان را ندارند، گفت: »آموزش وپرورش 

در این موارد با خاطیان برخورد قانونی دارد و اگر در موردی تنبیه بدنی از 
سوی معلمان اثبات شود، ابتدا به معلم تذکر و در صورت لزوم برای معلم 
خاطی پرونده تشکیل داده می شود و درنهایت به هیئت تخلفات اداری ارسال 
خواهد شد.« به گفته او، در ماده ۷۷ آیین نامه اجرائی مدارس تاکید شده که 
اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت 
تنبیه ممنوع شده است. میرشاه ولد همچنین بر رعایت حقوق معلمان توسط 
دانش آموزان تاکید کرد و گفت: »برخی از حقوق معلم در آیین نامه اجرایی 
مطرح شده است و دانش آموزان متقابال باید به معلمان و فرهنگیان احترام 
بگذارند، چراکه آن ها هم حق وحقوقی دارند.« او بابیان این مطلب که آموزش 
و اطالع رسانی می تواند، آمار مربوط به تنبیه بدنی را کاهش دهد، ادامه داد: 
»رعایت حقوق و تکالیف دانش آموزان و در سوی مقابل رعایت حقوق معلمان 

می تواند در روند نزولی تنبیه بدنی بسیار موثر باشد.«

تهران خواهان توسعه روابط با آمریکای مرکزی و جنوبی
ایلنا: رئیس جمهور بابیان اینکه دولت های ایران و مکزیک برای گسترش 
روابط در همه حوزه ها اراده جدی دارند، گفت: »باید با شناسایی ظرفیت ها 
و زمینه های گسترش همکاری های ایران و مکزیک، امکان تعمیق و توسعه 
فراهم شود.« حسن  بیش ازپیش  دو کشور  روابط بخش های خصوصی 
روحانی روز سه شنبه در مراسم دریافت استوارنامه خوزه آلفونسو زگبه 
کامارنا، سفیر جدید مکزیک در تهران، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در 
دوره جدید شاهد تحرک و گسترش بیشتر در روابط دو کشور باشیم، گفت: 
»ایران و مکزیک روابط بلندمدتی دارند، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از 
ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح تعامالت و روابط به ویژه در عرصه 

اقتصادی بهره بگیریم.«
همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست  اینکه  بابیان  رئیس جمهور 

برخورداری از روابط خوب با مکزیک و کشورهای حوزه آمریکای مرکزی 
و جنوبی بوده است، ادامه داد: »بعد از اجرایی شدن برجام و رفع برخی 
تحریم ها و مشکالت موجود در مسیر گسترش روابط، زمینه برای افزایش 

تعامالت و مراودات تهران و مکزیکوسیتی مهیا است.«
روحانی با اشاره به اینکه دو کشور رویکردها و نگاه نزدیکی به مسائل 
و تحوالت جهان دارند، گفت: »معتقدیم مداخله قدرت های بزرگ در امور 
دیگر کشورها باید رفع شده و کشورهای مستقل نیز باید تالش کنند ضمن 
ایجاد روابط نزدیک، صدای واحدی در عرصه جهانی از آن ها شنیده شود.«

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران، 
راه حل مشکالت بین المللی، گفتگو و رایزنی های سیاسی است. ایران و 
مکزیک و کشورهایی که دیدگاه نزدیکی به در این عرصه با یکدیگر دارند، 

باید در عرصه بین المللی صف واحدی تشکیل دهند.

خبرسازان

شهر گزارش سیاسی روز   جامعه

والدین پشت نوبت 
فرزندخواندگی 9 برابر 

کودکان بهزیستی 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی  ایرنا: معاون 
کشور گفت: »تعداد والدین دارای صالحیت 
پشت نوبت فرزندخواندگی ، 9 برابر کودکانی 
نگهداری   ، سازمان  این  مراکز  در  که  است 

می شوند.«
حبیب اهلل مسعودی فرید ادامه داد: »10 هزار 
کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند 
که همه آنان قابلیت واگذاری سرپرستی ندارند 
چراکه ۸5 تا ۸۷ درصد کودکان در این مراکز 
، دارای پدر و مادر مشخص هستند اما والدین 
آنان دارای مشکالتی همچون زندانی شدن یا 

اعتیاد هستند.«
به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور، ما اجازه نداریم سرپرستی این گونه کودکان 
اجازه  این  قضائیه هم  قوه  و  کنیم  واگذار  را 
را به ما نمی دهد چراکه ممکن است والدین 
معتاد، اعتیاد خود را ترک کنند یا بعد از یک 
سال از زندان آزاد شوند و فرزندانشان بتوانند 

نزد آنان برگردند.
مسعودی فرید گفت: »برای اینکه سرپرستی 
کودکی از خانواده اش سلب شود، پس از مشاهده 
موارد کودک آزاری و جرم و در صورت اصالح 
نشدن خانواده، سرپرستی کودک از آنان سلب 

می شود.«

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
ادامه داد: »تالش می شود تا کودکان به خانواده های 
خود بازگردانده شوند و به طور مثال با حمایت 
موسسه های خیریه و مددکاران، مادران معتاد 
به خویشاوندان  اینکه کودکان  یا  یابند  بهبود 

مورد صالحیت سپرده شوند.«
به گفته او، هرچند کودک زندگی زوج های 
بدون فرزند را بهتر می کند اما برای واگذاری 
سرپرستی کودک، مصلحت کودک در اولویت 
است و واگذاری کودک بعد از بررسی های الزم 
انجام می شود . مسعودی فرید ادامه داد: »در 
همه جای دنیا ، نظارت های ویژه ای بر روند 
فرزندخواندگی انجام می شود و قوانین مشخصی 
برای آن وجود دارد؛ هدف از فرزندخواندگی 
ایجاد زندگی بهتر برای کودک و پس از آن 

زندگی بهتر زوج های بدون فرزند است.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: »نباید تصور شود که قرار است نوزاد 
بی سرپرست به خانواده ای داده شود که هنوز 

معیارهای الزم را ندارد .«
متقاضی  خانواده های  اغلب  او،  گفته  به 
سال  یک  زیر  کودک  فقط  فرزندخوانده، 
می خواهند این در حالی است که شمار این گونه 
کودکان فوق العاده کم است؛ به عبارت دیگر تعداد 
کودکان رهاشده یا دارای پدر و مادر نامشخص 

در مراکز نگهداری بهزیستی کم است.
مسعودی فرید گفت: »اگر زوج های متقاضی 
فرزندخوانده ، سرپرستی کودکان 6 تا هفت سال 
را بر عهده بگیرند، زمان انتظار آنان برای داشتن 

فرزندخوانده کمتر می شود.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
ادامه داد: »اغلب افرادی که به خریدوفروش 
کودکان اقدام می کنند، طبق معیارهای قانون و 
بهزیستی، صالحیت نگهداری کودک را ندارند 
و چون صالحیت ندارند از راه غیرقانونی برای 

داشتن کودک، اقدام می کنند.«

 محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست 
شورای شهر از برخوردهای حذفی و جابجایی 
کارشناسان  و  کارمندان  برخی  اجباری 
ابتدای  »از  گفت:  و  کرد  گالیه  شهرداری 
ماه رمضان برنامه ای در شبکه دو برای ارائه 
دستاوردهای شهرداری بر روی آنتن رفته که 
صرفا تبلیغاتی است. بااینکه هزینه هنگفتی 
آن قدر  و  ندارد  جذابیتی  اما  پرداخت شده 
برنامه یکنواخت است که به دور از شان و 
شخصیت شهرداری تهران است. برای تبلیغ 
پفک هم چنین برنامه ای نمی سازند. مطمئن 
هستم که شهردار تهران از برخوردهای حذفی 
با تعدادی از کارشناسان قدیمی و مستقل در 
معاونت حمل ونقل اطالعی ندارد چراکه در این 
معاونت نسبت به جابجایی اجباری کارشناسان 
اقدام شده و با کارمندانی که سابقه چند ده ساله 
دارند برخورد حذفی می شود و این اقدامات 
میدان  احداث  به  است.  انصاف  از  دور  به 
میوه و تره بار در پارکینگ مجاور بیمارستان 
پارسیان انتقاد دارم. شهرداری اخیرا تصمیم 
گرفته که در این زمین میدان میوه و تره بار 
بسازد که این مسئله خود موجب جذب سفر 
شده و ترافیکش خیابان های اطراف را قفل 
می کند و ازنظر بهداشتی هم نمی توان در کنار 
بیمارستان، میدان میوه و تره بار ایجاد کرد.«

 مهدی چمران، رئیس شورای شهر چهارم 
از ابالغ افزایش حدودا 10 تا 15 درصدی نرخ 
کرایه وسایل حمل ونقل عمومی به شهرداری 

تهران خبر داد و گفت: »شورای حل اختالف 
پس از اختالف فرمانداری و شورای شهر مبنی 
بر درصد افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی با 
افزایش نرخ حدودا 10 تا 15 درصدی موافقت 
کرده است. این تصمیم شورای حل اختالف 
به شورای شهر و فرمانداری ابالغ شده است. 
ما هم افزایش نرخ کرایه وسایل حمل ونقل 
عمومی را برای اجرا به شهرداری ابالغ کردیم و 
پس از فراهم کردن زمینه ها افزایش قیمت رخ 
خواهد داد. لزومی ندارد که شهرداری نرخ هر 
سه وسیله حمل ونقل عمومی یعنی اتوبوس، 
مترو و تاکسی را در یک زمان افزایش دهد. زمینه 
افزایش قیمت هرکدام از وسایل که فراهم شد، 
می تواند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.«
 رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
نظام  استقرار  عدم  به  »نسبت  گفت:  تهران 
برنامه  اساس  بر  شهری  سالمت  خدمات 
پنج ساله دوم به شهرداری انتقاد دارم و تذکر 
می دهم. معطوف به بند )ب( ماده 111 برنامه 
پنج ساله دوم شهرداری تهران و عدم اجرای 
آن توسط شهرداری، در این بندآمده است، در 
راستای استقرار نظام خدمات جامع سالمت 
شهری با تاکید بر عوامل تعیین کننده اجتماعی 
سالمت، شهرداری با نهادهای ذی ربط ازجمله 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری 
و بر اساس برنامه عملیاتی و شاخص هایی 
تائید  به  و  تدوین  برنامه  اول  که طی سال 
شورا می رساند، نسبت به ایفای نقش خود 
در کنار سایر نهادهای مسئول اقدام کند. از 
برنامه پنج ساله دوم شهرداری سه سال گذشته 
است اما هنوز برنامه عملیاتی و شاخص های 
مربوطه در این خصوص به شورا ارسال نشده، 
از ریاست شورا درخواست می شود این تذکر 

را به شهردار ابالغ کند.«

سپید: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
گفت: »اگر ۲9 اردیبهشت نمادی از انسجام 
ملی است، پاسخی که نیروهای مسلح و سپاه 
عزیز به تروریست های داعش دادند نمادی 
از اقتدار ملی است.« نوبخت در نشست 
خبری روز گذشته خود با اشاره به اینکه 
اقدام سپاه پاسداران نشان داد که ایران فراتر 
از امنیت خود به دنبال تامین امنیت منطقه 
است، گفت: »داعش یک پدیده تروریستی 
را مخدوش کرده  منطقه  امنیت  که  است 
است. اقدام سپاه نشان داد، جمهوری اسالمی 
ایران در راه مبارزه با تروریست ها همواره 
امنیت منطقه را در صدر برنامه های خود 
دارد. کشورهای همسایه از اقتدار ملی ایران 
باید خرسند باشند و احساس آرامش کنند. 

باید قدردان این فعالیت ها باشیم.«
سخنگوی دولت درباره نظر دولت درباره 

ادامه برنامه های موشکی کشور، گفت: »صریح ترین 
و  دفاعی  بنیه  تقویت  خصوص  در  دولت  نظر 
افزایش توانمندی جمهوری اسالمی ایران توسط 
اعالم  با صراحت  ایشان  بیان شد.  رئیس جمهور 
کردند که دولت از همه فعالیت های موشکی سپاه 
و نیروهای مسلح کشورمان پشتیبانی کرده و هیچ 
محدودیتی برای تقویت بنیه دفاعی و افزایش توان 
موشکی کشور قائل نیست و از هر نوع فعالیتی 
ازجمله فعالیت های مطالعاتی ، اجرایی و آزمایش 
موشکی دفاع می کند. توان دفاعی ما قابل مذاکره، 
 مماشات و انعطاف با هیچ یک از دولت های زیاده خواه 
ازجمله آمریکای روسیاه نیست. آمریکا ادعای حقوق 
بشر دارد،  اما از دولت های ارتجاعی منطقه ازجمله 

عربستان حمایت می کند.«
نوبخت تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران 
هم باید به منافع و امنیت ملی خود توجه کند که 
البته امنیت ملی ما مخل امنیت منطقه و کشورهای 
همسایه نیست. فعالیت های دفاعی و تقویت بنیه 
دفاعی کشور در چارچوب دکترین دفاعی ما یعنی 

بازدارندگی ادامه می یابد.
او درباره ادعای بازداشت سه نظامی ایران توسط 
گارد دریایی عربستان، گفت: »این موضوع برای 
تعدادی از صیادها اتفاق افتاده و عربستان مدعی است 
که آن ها وارد مرزهای این کشور شده اند. اصوال در 

این گونه موارد که ممکن است براثر خطای ناوبری 
مسیر تغییر کند آتش به روی صیادان نمی گشایند.«
نوبخت به این سوال که آیا برجام محدودکننده 
»برجام  داد:  پاسخ  است،  کشور  دفاعی  برنامه 
ما  موشکی  و  دفاعی  فعالیت های  محدودکننده 
نیست،  زیرا برجام فقط توافقی در حوزه مسائل 
هسته ای بود.« سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حمله موشکی 
سپاه به تائید شورای عالی امنیت ملی رسیده بود،  
گفت: »تنبیه و مجازات تروریست ها از سوی سپاه 
باید انجام می گرفت. این اقدام یک مسیری دارد که 
آن ها این مسیر را رعایت می کنند. آنچه باید در دستور 
شورای عالی امنیت قرار بگیرد،  به شورا منعکس 
خواهد شد. آنچه صورت گرفته است در مسیر 
درست،  منطقی و طبق روال کشور انجام می شود.«
او در مورد وضعیت موسسه مالی ثامن هم گفت: 
»بانک مرکزی در دولت یازدهم دو تعهد ساماندهی 
بازار غیر متشکل پولی و سازمان هایی که فاقد مجوز 
الزم و کافی هستند و همچنین تقویت نظام بانکی 
و ادغام بانک ها و موسسات را برعهده گرفته است 
که این تعهدات هم در شورای عالی امنیت ملی به 
تصویب رسیده است. البته در راه ادغام موسسات 
مالی یک مقاومت هایی انجام می شود که آثارش را 

بر روی سپرده گذاران به جا می گذارد.«

نوبخت با اشاره به اینکه تحریک سپرده گذاران 
برای جلوگیری از اقدامات بانک مرکزی قابل قبول 
نیست،  ادامه داد: »بانک مرکزی هم باید برنامه های 
خود در جهت تقویت نظام بانکی و ادغام موسسات 
مالی را به مردم دقیق اطالع رسانی کند. من به همه 
سپرده گذاران در این موسسات اطمینان می دهم که 
نگران نباشند، زیرا بانک مرکزی در جهت استیفای 
حقوق آن ها اقدام می کند. البته در هیچ کجای دنیا، 
هیچ بانکی نمی تواند همه پول های سپرده گذاران 
را یکجا به همه آن ها برگرداند،  زیرا این منابع را در 

محل های مختلف سرمایه گذاری می کنند.«
او به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی 
برنامه ای برای اعالم بانک ها یا موسسات در معرض 
این  بانک مرکزی  داد: »وظیفه  پاسخ  دارد،  خطر 
است که در جهت رفع مشکالت موسسات اقدام 
کرده و باید در این زمینه هدایت و نظارت داشته 
باشد. به جای اینکه بانک مرکزی به دلهره عمومی 
را  موسسات  مشکل  که  دارد  بزند،  وظیفه  دامن 
اقدام  این مشکل  از راه های رفع  حل کند. یکی 
موسسات مالی است. از سویی رسانه ها باید آرامش 
را در جامعه ایجاد کنند و نباید احساس ناامنی در 
سپرده گذاران ایجاد شود.« نوبخت با اشاره به کابینه 
دولت دوازدهم و میزان تغییرات کابینه نسبت به 
دولت یازدهم، ادامه داد: »عددهایی که در مورد میزان 

تغییر کابینه بیان می شود،  گمانه زنی است. 
رئیس جمهور مصمم است به مطالبات مردم 
پاسخ بگوید و تالش می کند کابینه کارآمد 
بانشاط تر و موثرتر را شکل  هماهنگ تر،  
بدهد. رئیس جمهور اکنون همه اظهارنظرها 
را می شنود و نهایتا آنچه را که خودش در 
برابر مردم تعهد داده است را انجام می دهد. 
همان طور هم که همه دولت ها از حمایت 
رهبری بهره برده اند، دولت دوازدهم هم 
از حمایت های رهبری استفاده می کند تا به 
مطالبات مردم پاسخ دهد.« سخنگوی دولت 
در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تحول 
سالمت در دولت دوازدهم ادامه می یابد، 
گفت: »با قاطعیت عرض می کنم این طرح 
ادامه می یابد. در سه سال گذشته بیش از 
۴۸ هزار و 500 میلیارد تومان برای این 
طرح سرمایه گذاری کردیم که البته شاید 
با کمی صرفه جویی بیشتر می توانستیم عمل کنیم. 
اکنون این طرح با همکاری سازمان برنامه وبودجه، 
وزارت بهداشت و وزارت کار بازبینی و چارچوب 
خدمات طرح تحول سالمت نیز مشخص شده تا 
این طرح با دقت و کارآمدی بیشتری اجرا شود. 
معوقان طرح تحول سالمت نیز پرداخت می شود.«

در ادامه خبرنگاری به نوبخت گفت که برخی 
معتقدند با تحریم های جدید آمریکا باید از اقتصاد 
برجام زدایی کرد، نظر دولت دراین باره چیست که 
نوبخت جواب داد: »قبول کنیم هیئت حاکمه آمریکا 
نسبت به برجام موضع منفی دارد. بعد از استقرار این 
هیئت حاکمه آن ها متوجه شدند به تنهایی نمی توانند 
برجام را حذف کنند زیرا پنج کشور بزرگ دیگر هم 
در این زمینه صاحب رای هستند، بنابراین مواضع خود 
را تعدیل کردند اما نوع نگاه آن ها به برجام تغییر 
نکرد و هر اقدامی که توانستند در این زمینه انجام 
دادند.« او با اشاره به اینکه در داخل کشور هیئت 
نظری بر برجام وجود دارد که اقدامات طرف مقابل 
را رصد می کند، ادامه داد: »در برجام مکانیزم اعتراض 
هم درصورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل 
نکند وجود دارد که تاکنون هیئت نظارت گزارشی 
در این زمینه نداده است، اما اگر گزارش بدهد که 
برجام نقض شده است ما بر اساس ظرفیت خود 

برجام برای اعتراض استفاده می کنیم.«

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت

طرح تحول سالمت در دولت دوازدهم ادامه می یابد

قوه قضاییه  اژه ای، سخنگوی  حجت االسالم والمسلمین محسنی 
گفت: »افرادی که جزء داعش هستند اعالم جنگ مسلحانه کرده و 
اقدامات تروریستی را مالحظه کردند و محارب شناخته می شوند.«

اینکه در شبکه های  بر  اژه ای در نشست خبری به سوالی مبنی 
مجازی مطرح شده که یکی از قضات در پرونده کهریزک به اتهام 
فساد اقتصادی بازداشت شده است؟ پاسخ داد: »این فرد دو پرونده 
پرونده  نرسیده و در دادسراست. در  نتیجه  به  دارد، یکی هنوز 
قبلی او دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هرکدام محکومیت 
گرفته و سنگین است، با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای او 
اجرا شود، برای این فرد حکم 15 سال حبس صادرشده است.«

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات 
قوه قضاییه در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در تهران چه بوده 
است؟ گفت: »وزارت اطالعات، سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل 
اطالعاتی آن هستند و کسانی که شناسایی و دستگیر می کنند با 
ثابت شود قوه  حکم قوه قضاییه است و اگر هرکدام جرمشان 
قضاییه به آن رسیدگی می کند، به طورکلی پیگیری کار اطالعاتی 
آن به کمک دستگاه های مربوطه است و بخش مجازات آن بر 

عهده قوه قضاییه است.«
محسنی اژه ای به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده دو نفر از 
افراد مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، آیا این 

خبر را تائید می کنید، آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحله ای 
قرار دارد؟ هم پاسخ داد: »تا آنجا که اطالع دارم یک نفر در رابطه 
با این پرونده متواری شده است. متهم این پرونده بازداشت است، 
البته از افراد دیگر تحقیق می شود و هنوز کیفرخواست این پرونده 

صادر نشده و به دادگاه ارسال نشده است.«
سخنگوی قوه قضاییه از احضار 6 استاندار و تعدادی فرماندار در 
ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: »دادستان کل نسبت به 
این موضوع نظارت دارد و در پرونده هایی که در تهران رسیدگی 

می شود، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.«
محسنی اژه ای درباره حکم افرادی با اتهام همکاری و ارتباط با 
داعش گفت: »در قانون مصادیق محارب و مفسد فی االرض آمده 
که گروهی که مرکزیت دارد و دست به اسلحه دارند، تمام اعضاي 
بازهم محارب  را نکشند  ندارند و کسی  اسلحه  گروه که حتی 
هستند. مجازات محارب فقط اعدام نیست بلکه چهار مورد بوده 

و دست قاضی در انتخاب مجازات باز است.«
معاون اول قوه قضاییه بابیان اینکه در قوانین قبلی مفسد فی االرض 
تفسیرنشده بود، ادامه داد: »قانون مجازات فعلی مفسد فی االرض 
را تعریف کرده و کمی توسعه داده است. افرادی که جزء داعش 
هستند اعالم جنگ مسلحانه کرده و اقدامات تروریستی را مالحظه 
از مجازات  اینکه چه شقی  کردند و محارب شناخته می شوند. 

اعدام، نفی بلد یا بغی را در نظر بگیرند با قاضی است. مفسد 
فی االرض منحصر به مسائل امنیتی نیست و ممکن است در مسائل 
اقتصادی باشد. این موارد در دادگاه انقالب رسیدگی می شوند.«

بانک سرمایه  با  مرتبط  افرادی  بازداشت  درباره صحت خبر  او 
هم گفت که مدیرعامل سابق و چهار نفر دیگر بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه راجع به آخرین وضعیت پرونده رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی گفت: »تخلفات مربوط به قوه قضاییه نیست 
بلکه دستگاه قضایی جرائم را رسیدگی می کند. تخلفات بیش از 
از آن ها  بود که همه آن ها جرم دانسته نشد. بعضی  ۷00 مورد 
شاکی خصوصی می خواهد و جنبه عمومی ندارد که اگر شکایت 
کنند، رسیدگی می شود. برخی موارد که عنوان مجرمانه دارد در 

حال رسیدگی است.«
اژه ای ادامه داد: »تا اآلن شش استاندار و تعدادی فرماندار و مدیرکل 
احضار شدند. دادستان کل نسبت به این موضوع نظارت دارد و در 
پرونده هایی که در تهران رسیدگی می شود، هنوز کیفرخواستی صادر 
نشده اما در برخی استان ها نسبت به بعضی کیفرخواست صادرشده 
است.« معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی بعد 
از حادثه تروریستی چه بود، گفت:  »دستگاه های اطالعاتی پیگیر 
هستند. این افراد با حکم دستگاه قضایی دستگیر می شوند و بعد 

ما رسیدگی می کنیم.««

محکومیت یکی از قضات پرونده کهریزک به 15 سال حبس


