
 اعتبار قولنامه ها 
و آب در هاون كوبيدن قوه قضائيه

  سجاد طاهري
كارشناسان حقوقي معتقدند اسناد غيررسمي )قولنامه اي( اصلي ترين 
عامل افزايش پرونده ها به شمار مي روند و بدون بي اعتباري اين اسناد، 
صحبت از كاهش پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه درواقع مصداق 

آب در هاون كوبيدن است. 
براي كاهش اين پرونده ها راه حل هاي متعددي از سوي كارشناسان 
مطرح شده است كه يكي از مهم ترين آنها بي اعتباري معامالت و اسناد 
غيررسمي )قولنامه اي( است؛ چراكه به گفته مسئوالن و كارشناسان 
قضايي بيش از 50 درصد پرونده هاي حقوقي دادگس��تري ها ريشه 
در اسناد غيررس��مي دارد. به عنوان نمونه تويسركاني، رئيس سابق 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در تاريخ 15 اسفندماه 1394 گفت: 
»منشأ حداقل 50 درصد از پرونده هاي حقوقي در كشور را معامالت 
عادي )قولنامه اي( و اختالفات مالي تشكيل مي دهند.« در سوي ديگر 
فالح، رئيس كانون سردفتران قزوين در تاريخ 31 تيرماه 1394 اعالم 
كرد: »60 درصد دعاوي دادگس��تري مربوط به دعاوي امالك بوده 
كه بالغ بر 90 درصد اين دعاوي مستند به سند غيررسمي هستند.« 
همچنين جعفر بدري، رئيس كل دادگستري استان لرستان نيز در اين 
مورد گفت: »يكي از داليل افزايش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي 

قولنامه، عقدنامه عادي، طالق عادي و موارد مشابه است.«
وي در ادامه افزود: »متأسفانه اين موارد توسط هر شخصي مي تواند 
نوشته شود و همين مطلب باعث ايجاد اختالف و تشكيل پرونده در 
دستگاه قضا شده است و از هر پرونده اي پرونده هاي متعدد ديگري به 

وجود مي آيد كه حجم كار را در دادگستري باال مي برد.«
بنابراين با توجه به موارد ذكرشده، اس��ناد غيررسمي )قولنامه اي( 
اصلي ترين عامل افزايش پرونده ها به ش��مار مي روند. از سوي ديگر 
اعتبار اين اسناد باعث بروز فسادهايي مانند زمين خواري و معامالت 
معارض نيز مي شود. در همين راستا ذبيح اهلل خداييان، رئيس سازمان 
اسناد و امالك كشور گفت: »امروز در جامعه اسناد عادي رونق دارد 
و درصد بااليي از پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي را اسناد عادي 
)قولنامه اي( تشكيل مي دهند و گاهي يك ملك به ده ها نفر به صورت 
عادي )قولنامه اي( فروخته مي ش��ود كه اگر س��ند رسمي را رونق 

ببخشيم اين اختالف ها و مشكالت برطرف خواهد شد.«
حال چگونه است كه اين اس��ناد رواج دارند و بيشتر معامالت اموال 

غيرمنقول در كشور با اين اسناد خريدوفروش مي شوند؟
به گفته كارشناسان حقوقي، ريشه اين مسئله را بايد در اعتبار اين 
اسناد در دادگاه ها جست. وقتي شخص مي تواند با ارائه يك صفحه 
كاغذ )قولنامه( مالكيت خود را اثبات كند، ديگر نيازي به طي مراحل 
قانوني و شايد طوالني مدت براي دريافت سند رسمي ندارد. از سوي 
ديگر در محاكم قضايي با استناد به سند غيررسمي، سند رسمي كه از 
سوي سازمان ثبت  اسناد و امالك ذيل قوه قضائيه صادرشده است را 
ابطال مي كنند. درواقع يك بخش از دستگاه قضايي كشور سند رسمي 
صادر مي كند و بخش ديگر اين دستگاه كه محاكم قضايي هستند با 

اتكا به اسناد غيررسمي اين اسناد را باطل مي كنند. 
اين  در حالي است كه ماده 22 قانون ثبت نيز صرفاً مالكيت افراد داراي 
سند رسمي را به رسميت مي شناسد. در همين راستا خداييان، رئيس 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اظهار داشت: »طبق قانون، دولت 
كسي را مالك مي شناسد كه سند به نام اوست. اگر ملكي رسماً به نام 
كسي شود مالكيت شخص به راحتي قابل  اثبات است. از سويي سند 
رسمي الزم االجراست و اين مانع تشكيل پرونده و افزايش ورودي آن 

به دستگاه قضايي مي شود.« 
از همين رو كارشناسان معتقدند اگر اسناد غيررسمي بي اعتبار شوند، 
شاهد كاهش حجم كار قوه قضائيه و شكل نگرفتن برخي معضالت 
مانند معامالت معارض خواهيم بود. ماده فوق از سوي شوراي نگهبان 
رد ش��ده اس��ت و به همين دليل نيز هنوز مالكيت دارندگان اسناد 
غيررسمي به رسميت شناخته مي شود و حتي اين اسناد مي توانند 
اسناد رس��مي را نيز باطل كنند. درنهايت حقوقدانان و كارشناسان 
قضايي كشور معتقد هستند يكي از مهم ترين راه حل هاي برون رفت 
قوه قضائيه از چالش افزاي��ش روزافزون پرونده ه��اي ورودي و نيز 
رس��يدن اين قوه به نقطه كارآمدي مطلوب، بي اعتبار كردن اسناد 
غيررسمي و ابطال ناپذيري اسناد رسمي است. بدون بي اعتباري اسناد 
غيررسمي )قولنامه اي( صحبت از كاهش پرونده هاي ورودي به قوه 

قضائيه مصداق آب در هاون كوبيدن است.

لطفاً بهت زده نشويد !
  محمدجواد آقاباقري*

جهت اطالع آقاي رئيس مي نويسم!
كوالكوويچ، سرمربي تيم ملي واليبال ايران خبر از حبس تيم ملي 
در اتاق هاي تنگي در فرودگاه ش��يكاگو به مدت چندين ساعت و 
پرسيدن سؤاالتي احمقانه مي دهد؛ و شما از اين اقدامات غيرقانوني 
امريكا بهت زده مي ش��ويد. الزم اس��ت بدانيد ملت ب��زرگ ايران 

مدت هاست كه ديگر از اقدامات امريكا بهت زده نمي شود!
براي خوي خودكامگي دولتمردان امريكا و اقدامات بهت آفرين آنها 
مثال هاي متعددي وجود دارد اما نويسنده به عنوان عضوي از جامعه 

حقوقي، صرفاً توجه شما را به چند مثال حقوقي جلب مي نمايد:
- هواپيماي مس��افربري ايران با 290 نفر سرنش��ين )ازجمله 66 
كودك( در سال 1988 ميالدي در آب هاي سرزميني ايران، مورد 
اصابت دو موشك ناو امريكايي يواس اس وينسنس قرار مي گيرد. 
نه مجازاتي در كار بود و نه عذرخواهي! فرمانده ناو تقدير مي شود و 
امريكا با اعالم قصد انسان دوستانه و ترحمي)!( مبلغي به خانواده هاي 

قربانيان مي دهد!
- هزاران انس��ان در افغانس��تان و عراق، با لشكركشي غيرقانوني 
امريكا و به بهانه دفاع پيشدستانه قتل عام شدند. درحالي كه دفاع 
پيشدستانه به هنگام خطر قريب الوقوع است و نه خطري احتمالي در 
آينده. درواقع امريكا دكترين باطل دفاع پيشگيرانه را خلق مي كند و 

خود را به همسايگي ايران مي رساند!
- برجام اگرچه زماني از آن به عنوان بيانيه و برنامه ياد شد اما يك 
توافقنامه است كه مورد امضاي طرفين قرار گرفت اما سال گذشته 

در چنين روزهايي امريكا به راحتي آن را پاره كرد!
- بر اساس قاعده  النگ آرم )Long- arm( در نظام قضايي امريكا، 
محاكم آن با دست درازي به هر موضوعي كه به نوعي مرتبط با منافع 

امريكا باشد خود را صالح مي دانند و اموال ايران را غارت مي كنند!
آقاي رئيس! بهت زده نش��ويد و اگر نياز به ش��ناخت بيشتر امريكا 

داشتيد از بعضي از ما )و البته نه همه ما!( سؤال كنيد... 
*دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي

یادداشت

نگاه

»انتخابات ش�ورایاري ها صددرص�د غيرقانوني 
است«؛ این صریح ترین اظهارنظر رئيس سازمان 
بازرسي كل كش�ور است كه مس�ئول نظارت بر 
حسن اجراي قوانين در كشور است. ناصر سراج 
البته قبل از این هم طي نامه اي به سران قوا كتبًا 
هش�دار داده و از آنه�ا خواس�ته بود ك�ه جلوي 
برگ�زاري انتخاب�ات غيرقانوني ش�ورایاري ها را 
بگيرند. از آن طرف، ش�وراي ش�هر و شهرداري  
پایتخت مصمم هس�تند انتخابات ش�ورایاري ها 
را در مردادم�اه برگ�زار كنند. س�طح ش�هر هم 
پر ش�ده اس�ت از تبليغات ش�ورایاري ها. حتي 
از چن�د روز پي�ش در خيابان ها مح�ل تبليغات 
نامزدهاي ش�ورایاري ها جانمایي هم شده است. 
خبر هم رسيده كه انتخابات شورایاري در برخي 
محالت ب�دون رقابت اس�ت و دركل هم بيش�تر 
نامزدهاي ثبت نام كرده در انتخابات شورایاري ها 
یا از كارمندان شهرداري هس�تند یا عضو حزب 
اتحاد ملت! برگزاركنندگان انتخابات شورایاري 
تصری�ح كرده اند ش�ورایارها بيش�تر نمایش�ي 
هس�تند و حق تصميم گيري و تصميم س�ازي را 
در امور ش�هر ندارن�د. فارغ از همه این حواش�ي 
مستند حقوقي و مشروعيت انتخابات شورایاري 
و ش�ورایارها ه�م محل مناقش�ه جدي اس�ت. 
در هيچ جاي قانون اساس��ي كش��ورمان اس��مي از 
»ش��وراياري« و انتخابات ش��وراياري نيامده است. 
انتخابات و شوراها در قانون اساسي كشورمان احصا 
شده است. در اصل يكصدم قانون اساسي آمده است: 
»براي  پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، 
عمراني ، بهداش��تي ، فرهنگي ، آموزشي  و ساير امور 
رفاهي  از طريق  همكاري  مردم  با توجه  به  مقتضيات  
محلي ، اداره  امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان  يا 
استان  با نظارت  شورايي  به  نام  شوراي  ده ، بخش ، شهر، 
شهرستان  يا اس��تان  صورت  مي گيرد كه  اعضاي  آن  
را مردم  همان  محل  انتخاب  مي كنند.« از اين اصل، 
قانوني بودن انتخابات ش��وراي شهر و شوراي روستا 

استنباط مي شود. 
  در قانون خبري از شورایاري نيست

در اصل ششم قانون اساسي هم اينگونه مي خوانيم: 
»در جمهوري  اسالمي  ايران  امور كشور بايد به  اتكاي 
آراي عموم��ي  اداره  ش��ود. از راه  انتخاب��ات : انتخاب  
رئيس جمهور، نمايندگان  مجلس  شوراي  اسالمي ، 
اعضاي  ش��وراها و نظاير اينها، يا از راه  همه پرسي  در 
مواردي  كه  در اصول  ديگر اين  قانون  معين  مي گردد.« 
در جاي ديگري هم از قانون اساسي انتخابات خبرگان 
رهبري آمده اس��ت. به هر حال در هيچ جاي قانون 
اساس��ي به عن��وان قانون پايه س��اختار سياس��ي- 
اجتماعي اي��ران، نامي از انتخابات ش��وراياري ها به 

ميان نيامده است. 
رئيس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور هم به همين 
نبود قانون در زمينه انتخابات ش��وراياري ها اش��اره 
كرده و گفته است: انتخابات شوراياري ها صددرصد 
غيرقانوني اس��ت. وزارت كش��ور دادخواستي براي 
ابطال مصوبه سال ٧8 شوراي شهر اعالم كرده بود اما 

به داليلي انصراف داد. 

ناصر سراج افزود: انتخابات بايد در قانون احصا شده 
باش��د. در اصل 100 قانون اساسي انتخابات شوراي 
شهر و روستا و دهس��تان و... آمده است اما هيچ جا 
اسمي از شوراياري برده نشده است. شايد شوراياري 
بتواند خدمات خوبي ارائه دهد اما مشكل اين است 

كه قانون نداريم. 
رئيس سازمان بازرس��ي كل كشور افزود: طبق اصل 
1٧4 قانون اساسي نظارت بر حسن جريان و اجراي 
صحيح قوانين بر عهده ما است. نماينده ها مصاحبه 
كردند و به مجلس هم بردند و در كميسيون شوراي 
مجلس اين موضوع رد ش��د. ما مش��كل نداريم كه 
شوراياري باش��د يا نباشد، مش��كل اين است قانون 
نيست. بر اس��اس چه قانوني مي خواهند شوراياري 

را بررسي كنند. 
  هزینه هاي ميلياردي

وي ادامه داد: هزينه هايي كه براي شوراياري از قانون 
بودجه عمومي و دولتي هزينه مي شود را چه كسي 
بايد پاس��خ دهد؟ ما دنبال اين هستيم. اگر تمكين 
كردند بهتر. بعداً فرصت دارند اليحه بدهند و قانون آن 
را تصويب كنند، در غيراين صورت ما هم قبلش اقدام 
خواهيم كرد و هم بعد از آن و اگ��ر هزينه اي در اين 
رابطه شد فردي كه اين هزينه را كرده مسئول است. 
به هر حال قرار است اين دوره از انتخابات شوراياري ها 
توسط ش��هرداري تهران برگزار ش��ود. همچنين بر 
اس��اس مصوبات موجود، س��تاد ش��وراياري ها بايد 
انتخابات را برگزار و ش��هرداري بايد پشتيباتي كند. 
برگزاري انتخابات به روش الكترونيك است و همين 
موضوع باعث بروز چالش هاي فراواني ش��ده است تا 

جايي كه برخي از اصالح طلبان هم معتقد هس��تند 
برگزاري انتخابات به اين روش يك كار انحرافي است 
و با توجه به شرايط اقتصادي شهرداري تهران اين كار 

درست نيست. 
برخ��ي هم معتقدن��د كه برگ��زاري اي��ن انتخابات 
30ميليارد تومان به شهرداري هزينه تحميل مي كند. 
همچنين گفته مي شود كه 6 ميليارد از اين رقم در 
بودجه س��ال 9٧ هزينه ش��ده و 20 ميليارد تومان 
در س��ال 98 و همزمان با برگزاري انتخابات هزينه 
مي شود و احتمال مي رود نزديك به 4 ميليارد تومان 

نيز بودجه مازاد براي آن صرف شود. 

مرتضي طاليي، از اعضاي سابق شوراي شهر تهران 
هم در اين رابطه با بيان اينكه ش��وراي ش��هر تهران 
مصوبه اي را در دوره نخست تصويب كرد كه انجمن 
معتمدين محالت راه اندازي شود، ادامه داد: از آنجا كه 
مصوبات شوراي شهر بايد به فرمانداري ارسال شود، 
اين مصوبه نيز به فرمانداري ارائه و درنهايت تأييد شد 
و بدين ترتيب وجهه قانوني پيدا كرد به همين دليل 

هم مرحله دوم آن برگزار شد. 
وي گف��ت: ب��راي برگ��زاري دوره س��وم انتخابات، 
مشكالتي در حيطه قانوني بودن يا نبودن آن وجود 
داش��ت كه آن زمان احمد مس��جدجامعي و مهدي 
چمران مش��كالت را حل كردن��د و انتخابات برگزار 
شد؛ براي دوره چهارم انتخابات نيز فضاي اجتماعي 
سنگيني به وجود آمد و مخالفت هايي از سوي مجلس 

و حقوقدان ها مطرح شد. 
طاليي خاطرنشان كرد: فرمانداري نيز برگزاري اين 
انتخابات را رد ك��رد و بودجه اي كه ب��راي برگزاري 
انتخابات چهارم تعيين شده بود را تعيين نكرد و اين 

امر به يك چالش تبديل شد. 
با همه اين اوصاف و به هرحال از آذرماه سال ٧9 كه 
اولين دوره انتخابات شوراياري ها برگزار شد، تا كنون 
چهار دوره انتخابات شوراياري در كشور ما برگزار شده 

است؛ چگونه؟!
  مستندات قانوني موافقان انتخابات

سيد سلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور در اين 
باره گفته است: شوراي اسالمي شهر تهران مصوبه اي 
درخصوص تشكيل شوراياري ها در محله هاي پايتخت 
دارد كه اين مصوبه در اجراي ماده 90 قانون شوراها 

به هيئت تطبيق مصوبات ارسال و مورد اعتراض اين 
هيئت واقع نشده است. 

وي ادام��ه داد: هيئت وزي��ران با رويك��رد افزايش 
مش��اركت مدني آحاد مردم يك بار در سال 93 و بار 
ديگر در س��ال 98 طي مصوبه ای بر همكاري وزارت 
كشور در برگزاري انتخابات شوراياري ها تأكيد كرده 
است. به گفته س��اماني مصوبه هيئت دولت از سوي 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در مغايرت با قوانين 

شناخته نشده است. 
عالوه براين، همه استنادهاي قانوني برگزاري انتخابات 
شوراياري ها به قانون »تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران« مصوب 
سال 13٧5 بازمي گردد. در بند هفتم از ماده ٧1 اين 
قانون كه درصدد برشمردن وظايف شوراهاي اسالمي 

شهر است، آمده است:
»اقدام درخصوص تش��كيل انجمن ه��ا و نهادهاي 
اجتماعي، امدادي، ارش��ادي و تأسيس تعاوني هاي 
توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،  تحقيقات 
محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دس��تگاه هاي 

ذيربط.« 
ظاهراً شوراي شهر تهران در اجراي اين بند، مصوبه اي 
را از سر گذرانده كه طبق آن در محالت به شوراياري ها 
رسميت بخشيده است و به استناد همين مصوبه هم 
تاكنون چه��ار دوره انتخابات ش��وراياري در تهران 
برگزار شده اس��ت. برآمدن ش��وراياري ها از اين بند 
قانوني، به قول حقوقي ها تفسير موسع و بعيد است، 
اگر نگوييم شوراياري ها نه از منطوق و نه از مفهوم اين 

مقرره برنمي آيند. 
  مجمع سياسي

به گفته مرتضي طاليي 2٧ درصد از ثبت نام كنندگان 
اي��ن دوره از ش��وراياران قديم��ي و 50 درص��د 
ثبت نام كنندگان كاركنان ش��هرداري و خانواده آنها 
هستند يعني بعد از اينكه اس��تقبالي از سوي مردم 
وجود نداشت، شهرداري ابالغ كرد كه كاركنان نسبت 
به ثبت نام اقدام كنند كه اين موضوع بسيار قابل تأمل 
است. طاليي همچنين گفته است حدود 20 درصد از 
شركت كنندگان از اعضاي حزب اتحاد ملت هستند. 
فارغ از هزينه هاي مالي اي كه انتخابات شوراياري ها بر 
بودجه شهر تهران تحميل مي كند و به دور از مباحث 
سياسي حول اين انتخابات، برگزاري اين انتخابات به 
لحاظ حقوقي از اصل و اس��اس محل مناقشه است. 
مصوبه متقن و بي حرف و حديثي پشت برگزاري اين 
انتخابات نيست و از همين حيث مشروعيت انتخابات 
شوراياري قابل دفاع نيس��ت. حاال كه ظاهراً دولت و 
مجموعه مديريت شهري كمر بسته اند تا اين انتخابات 
را برگزار كنند و عده زيادي ه��م براي اين انتخابات 
ثبت نام كرده و تشكيالتي هم درگير برگزاري آن شده 
است،  اي كاش الاقل فكري به حال مديريت تنش هاي 
احتمالي آينده كه از دل اين انتخابات برخواهد خاست 
هم بشود. راستي مگر شوراياري ها چه كاري مي كنند 
كه شوراي ش��هري ها نمي توانند آن را انجام دهند؟! 
آن هم وقت��ي خود باني��ان برگزاري اي��ن انتخابات 
گفته اند شوراياري ها يك نقش نمايشي دارند و حق 

تصميم گيري و تصميم سازي ندارند.

 درحالي كه نهادهاي ناظر معتقدند انتخابات شورایاري ها »صددرصد غيرقانوني« است 
مجموعه مدیریت شهري در تدارك برگزاري آن است

یک دور همی   شورایی بدون پشتوانه حقوقی!
محمدصادق فقفوری

    گزارش یک 

بازوي عدالت یا بازوي اختالسگران؟! گندم زمانی
   گزارش 2

در برخي موارد كارشناس هاي رسمي دادگستري پوشش تخلفات مفسدان اقتصادي مي شوند

فارغ از هزینه ه�اي مالي اي 
كه انتخابات شورایاري ها بر 
بودجه ش�هر تهران تحميل 
مي كند و ب�ه دور از مباحث 
سياسي حول این انتخابات، 
برگ�زاري ای�ن انتخابات به 
لح�اظ حقوق�ي از اص�ل و 
اس�اس محل مناقشه است. 
مصوب�ه متق�ن و بي حرف و 
حدیثي پش�ت برگزاري این 
انتخابات نيس�ت و از همين 
حيث مش�روعيت انتخابات 
شورایاري قابل دفاع نيست
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برخي تخلفات و جرائم حتي اگر به ظاهر كم اهميت باش�د، باز 
هم مي تواند خدشه اي به حيثيت دس�تگاه قضایي وارد كند. 
امور مربوط به كارشناسي امالك براي سپردن وثيقه به دستگاه 
قضایي ازجمله همين موارد است. همزمان با برگزاري دادگاه 
مفاسد اقتصادي و شروع رسيدگي به ردپاي متخلفان در حيف 
و ميل اموال فرهنگيان در بانك س�رمایه بود ك�ه همان ابتدا 
نماینده دادستان از تخلفات دو كارشناس رسمي دادگستري 
و ارزیابي 13 برابري یك ملك خبر داد. در بخش دیگري از این 
دادگاه ها نماینده دادس�تان از حدود یك هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان گران نمایي ملك پرده برداش�ت و درنهایت همين چند 
هفته پيش بود كه به صورت رسمي، تخلف 3۰ كارشناس رسمي 
دادگستري در جریان پرونده بانك سرمایه رسانه اي شد. این 
نوع تخلفات هزینه هاي زی�ادي بر طرفين دع�وا و بيت المال 
تحميل مي كند و برخورد قاطع دس�تگاه قضایي را مي طلبد! 
قاضي دادگاه به لح��اظ تحصيالتي در زمينه فق��ه و حقوق داراي 
تخصص اس��ت. به همين دليل در موضوعات فن��ي از قبيل امور 
پزشكي، پيمانكاري، سوانح، تصادفات و بسياري موضوعات ديگر، 
نياز به نظر يك فرد خبره يا كارش��ناس براي روشن شدن موضوع 
وجود دارد. در بسياري از دعاوي، قاضي دادگاه با ارجاع موضوع به 
كارشناس رسمي دادگستري، نظر تخصصي وي را درخصوص آن 
موضوع مي گي��رد تا بتواند بهتر در مورد دعواي طرح ش��ده، حكم 
صادر كند. هرچند اصطالحاً گفته مي شود نظر كارشناس طريقيت 
دارد )طريقي است جهت حصول علم قاضي( اما در برخي موارد اين 
طريقيت منحصربه فرد مي شود و راهي جز انتخاب و تمكين از نظر 

كارشناس براي قاضي وجود ندارد. 
كارشناسي هاي امالك براي سپردن وثيقه به دستگاه قضايي، يكي 
از چند قسم كارشناسي است. اين نوع كارشناسي بسيار قابل اهميت 
است و در برخي مواقع روند پرونده را به كل تغيير مي دهد و رسيدگي 
را در حاشيه قرار مي دهد. اين موضوع و خالف واقع نمايي در روند 

رسيدگي دادگاه به تخلفات بانك سرمايه مشهود بوده است. 

   دادگاه مفسدان اقتصادي 
همزمان با برگ��زاري دادگاه حس��ين هدايتي يك��ي از متخلفان 
اقتصادي بود كه تباني اين متهم با مديران ارش��د بانك براي اخذ 
اعتب��ارات غيرقانوني از بانك مح��رز و در اين باره ب��ه تخلفات دو 
كارشناس دادگستري اشاره شد. اين كارشناسان متخلف مبادرت 

به ارزيابي 13 برابري قيمت امالك كرده بودند. 
نماينده دادستان در همين جلسات بود كه به اسامي اين متخلفان 
اش��اره كرد و گفت: آقاي��ان هنرپيش��ه و فيروزآبادي ب��ه عنوان 
كارشناسان دادگس��تري اس��تان فارس از طريق گزارش خالف 
واقع در تضييع اموال بانك سرمايه نقش داشته اند؛ اما داستان به 
همين جا ختم نش��د. در يكي ديگر از دادگاه ها نماينده دادستان 
گفت: در پرونده بانك س��رمايه، حدود يك ه��زار و 500 ميليارد 

تومان گران نمايي ملك وجود دارد و ملك ها را به بانك انداخته اند؛ 
گران نماهايي كه با جم��الت چند هفته اخير نماينده دادس��تان 
مشخص شد بخشي از آنها به تباني مفسدان اقتصادي با كارشناسان 
دادگستري برمي گشته است؛ چراكه وي در اين باره به تخلف 30 
كارشناس اشاره كرد و گفت: در پرونده صندوق فرهنگيان و بانك 
سرمايه حدود 30 كارشناس رسمي دادگستري يا تفهيم اتهام شدند 

يا در آستانه تفهيم اتهام و صدور كيفرخواست هستند. 
قهرماني در ادامه رس��يدگي ب��ه اتهامات اقتص��ادي پرونده بانك 
سرمايه به كانون كارشناسان دادگستري اعالم كرد: ضمن قدرداني 
از زحمات ش��ما، اينكه در يك پرونده بانك سرمايه 30 كارشناس 
گزارش خالف واقع ارائه كردند بايد به مردم توضيح دهيد و راه هاي 

پيشگيري را بررسي كنيد. 

اين امر نشان داد ارزش سند وثيقه اي كه به دادسرا سپرده شده و 
مورد تأييد كارشناس رسمي دادگستري در امور راه و ساختمان و 
نقشه برداري قرار گرفته، بسيار كمتر از ارزش واقعي امالك است و 
اختالف فاحشي با واقعيت دارد؛ موضوعي كه در مقاطعي پرونده را 

دچار مشكل مي كند. 
  انتقاد معاون دستگاه قضایي 

اين در حالي است كه غالمحسين محسني اژه اي، معاون اول دستگاه 
قضايي در گردهمايي سراسري كارشناسان رسمي دادگستري كه 
برگزار شد نيز نس��بت به تفاوت هاي فاحش كارشناسي به صورت 
كلي انتقاد كرد و بيان داشت: كارشناسي با اختالف فاحش هزينه 
مردم را باال مي برد و دادرسي را طوالني مي كند. كسي كه در مرحله 
اول به نفع او كارشناسي شده و در مرحله دوم كارشناسي رأي عليه 

او صادر مي شود، اعتمادش متزلزل مي شود. 
وي در اين زمينه به ذكر مثالي از تفاوت قيمت گذاري ها بسنده كرد 
و گفت: براي س��اختماني در غرب تهران جواز گرفته شده و همه 
چيز آن قابل رؤيت است. در يك فاصله كوتاه 295 ميليارد تومان 
تا 8 هزار ميليارد تومان كارشناسي شده است. همه كساني هستند 
كه سني از آنها گذشته و تجربه اي دارند و هزاران كار كارشناسي 
كرده اند. يقيناً مباني دارند و نمي خواهم بگويم كدام صحيح است. 
بعضي از اينها در يك هفته انجام شده كه نه جواز به هم خورده، نه 
جنگ و صلحي ش��ده و هيچ اتفاق خاصي نيفتاده اس��ت. اين چه 

ذهنيتي پيش مي آورد. 
باال رفتن هزينه مردم، دادرس��ي هاي طوالني و متزلزل ساختن 
اعتماد مردم از جمله موارد مورد اش��اره در نق��د نظرات متفاوت 
كارشناسي در نگاه معاون اول بود. آنچه به عنوان نقد مطرح شده 
است، قابل تأكيد بايد قرار گيرد. برخوردهاي قضايي با متخلفان 
و مجرماني كه به نوعي وابس��ته به دس��تگاه قضايي هستند، به 
مراتب بايد با ش��دت و قاطعيت بيش��تري صورت  گيرد؛ چراكه 
تخلف يا ارت��كاب جرم در اي��ن زمينه ها موجب ي��أس و بدبيني 

مردم مي شود.


