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تعقیب و بازداشت برخی مسئوالن میراث فرهنگی به خاطر 

 ارتشا، کالهبرداری و جعل اسناد

قضائیه گفت: افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر سخنگوی قوه
بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که 

 .هم در حوزه کالهبرداری و ارائه اسناد مجعول است، تحت تعقیب قرار گرفتند
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، غالمحسین اسماعیلی در ادامه نخستین خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنکار قضایی
ها از جمله نشست خبری خود مبنی بر اینکه برخی مسئوالن گردشگری در برخی استان

ده و ای در دادسرای تهران تشکیل شاستان تهران بازداشت شدند گفت: در این ارتباط پرونده
افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ 
اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی هم در حوزه کالهبرداری و ارائه 
اسناد مجعول است، تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده مراحل اولیه تحقیقات را سپری 

 .کنممی

 اخبار حقوقی 

   تسنیممنبع خبرگزاری 
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ال دیگری درباره آزادی دری اصفهانی و علت آزادی او با عفو رهبری وی در پاسخ به سئو
یا آزادی مشروط گفت: پرونده قبلی این فرد که منتهی به صدور حکم شد، در فرایند اجرا 

بهمن سال گذشته بود و در نتیجه مشمول عفو  22قرار دارد. این جرم جزو مستثنیات عفو 
ببینم آزاد شده است یا خیر زیرا ممکن است  نبوده است. باید موضوع را پیگیری کنم

 .مرخصی آمده باشد و از پرونده بعدی ایشان متاسفانه اطالعی ندارم

سخنگوی قوه قضائیه، درباره پرونده دکل نفتی هم گفت: این پرونده در روزهای پایانی سال 
ین ، در مجتمع اقتصادی منتهی به صدر رای شد. این رای غیرقطعی است. متهمین ا97

پرونده به تناسب اتهام به سه سال یا یک سال و شش ماه حبس محکوم شدند. برخی عنوان 
کردند که چرا سه سال حبس داده شده است؟ عنوان اتهامی متهمان، خیانت در امانت هست 

 673و جرم خیانت در امانت برابر قانون حداکثر سه سال حبس دارد و قانونگذار در مواد 
ت اسالمی که در ارتباط با اتهام خیانت در امانت است، فارغ از اینکه قانون مجازا 674و 

سال حبس در  3این خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش باشد یا دارای ارزش باال، 
 .نظر گرفته و ما هم مجری این قانون هستیم و میزان مال در مجازات تاثیری ندارد

، دادگاه برای رسیدگی به جنبه مالی، نیازمند اسماعیلی افزود: در جرایم خیانت در امانت
تواند دادخواست را بدهد و دادگاه ضرر نفع است و تا اولین جلسه رسیدگی میدادخواست ذی

دهد که در این باب دادخواستی در خصوص مطالبه و زیان را نیز مورد حکم قرار می
داد یک قرارداد ضرر و زیان از سوی شرکت تاسیسات دریایی داده نشده است. قرار

المللی بخواهند و شرکت تاسیسات دریایی قبل از توانستند از مراجع بینالمللی بوده و میبین
 .آن موضوع را در دادگاهی در لندن مطرح کرده است
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