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آیتاهلل آملی الریجانی :

قوهقضاییه حامی دولت
در صیانت از ارزش پول ملی است

ریی�س قوهقضاییه با تأکید ب�ر حمایت همه جانبه دس�تگاه قضایی از دولت در
صیانت از ارزش پول ملی ،گفت :ایجاد ثبات در بازار ارز از مؤلفههای مهم اقتصاد
کش�ور است و بر همین اساس قوهقضاییه نس�بت به سیاستهای اخیر دولت
برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز حمایت کامل خواهد داشت.

دیدن نفسش را تحصیل کند
انسان باید هنر
ِ
آیت اهلل آملی الریجانی در همین زمینه ادامه داد :انس��ان غالب ًا از حقیقت خود فقط بدنش را
می شناس��د در حالی که حقیقت روح آدمی ،اقوی از بدن او است .انسان ممکن است نسبت
به بدن خود اطالع و استحضار کاملی نداشته باشد اما نسبت به نفس خود حضور دارد و البته
دیدن خود را تحصیل کند.
باید هنر ِ
رییس قوهقضاییه مناجات شعبانیه و سایر مناجاتا را از نعم بزرگ الهی برای تقرب به ساحت
حق تعالی توصیف کرد و گفت :حس��ب تعابیر ب��زرگان اهل معنا ،ما در مناجات ها به معارف
و علومی دس��ت مییابیم که از طرق دیگر به دست نمیآید .امیدواریم خداوند چشمان ما را
بصیرتی ببخشد که بتوانیم آنچه مطلوب اوست انجام دهیم.
نیروهای مس�لح در کمال عزت واستقالل و در کنار مردم راه خود را طی
میکنند
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به در پیش بودن  29فروردین روز
ارتش و س��وم شعبان روز بزرگداشت مقام پاس��دار ،این دو روز را به نیروهای مسلح و مردم
ایران تبریک گفت و تصریح کرد :امروز نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی اعم از سپاه و
ارتش موجب افتخار ملت بزرگ ایران هس��تند و از مرزهای اقتدار داخلی و خارجی کش��ور
حراست می کنند .وحدت نیروهای مس��لح و افتخاراتی که در طول سالای پس از پیروزی
انقالب به دس��ت آورده اند در منطقه و جهان مثالزدنی است .زمانی در این کشور نیروهای
مس��لح تحت سیطره مستش��اران آمریکایی بودند اما امروز به برکت انقالب و رهنمودهای
داهیانه امام راحل(قدس اهلل نفس��ه الزکیه) و مقام معظ��م رهبری(مدظلهالعالی) ،نیروهای
مسلح در کمال عزت و اس��تقالل راه خود را در کنار مردم طی میکنند و دوست و دشمن به
این موضوع اذعان دارند.
رییس قوهقضاییه ،یکی از علل هجمههای روزافزون کش��ورهای سلطه و اذناب منطقهای
آنها به کشورمان را اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی دانست و اظهارکرد :این اقتدار،
آنه��ا را به هراس افکنده و موجب ش��ده که مدام در جهت ایران هراس��ی گام بردارند اما به
خوبی میدانند که جمهوری اسالمی در مقام دفاع از خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

شاخصه نیروهای مسلح ایران ،ایمان و تعهد است
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :شاخصه مهم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،ایمان ،تعهد
و پایبندی به ارزشهای الهی اس��ت .در کجا میتوان نیروی مسلحی پیدا کرد که شهادت
را ب��رای خود افتخار بداند و زمانی که اس��تغاثه مظلومی را می ش��نود در دفاع از او س��ر از پا
نشناسد .نیروهای مسلح ما به دعوت برادران عراقی و سوری خود به کمک آنها شتافتند و با
جان فشانی و ایثار ،بساط تروریستها را از عراق و بخش عمدهای از سوریه برچیدند .چنین
افتخارآفرینیهایی بدون شهادت طلبی و ایثار ممکن نیست.
رییس قوهقضاییه با اش��اره به ادعاهای آمری��کا در زمینه مقابله با داع��ش نیز گفت :امروز
آمریکاییهای فریبکار و حیلهگر که خود ،داعش را ایجاد ،تس��لیح و تشویق کردهاند ادعای
مقابله با آن را دارند .دروغ و فریبی بزرگتر از این در روزگار معاصر ما وجود ندارد .ترامپ در
کارزار رقابتهای انتخاباتی به صراحت اذعان کرد که دولت آمریکا داعش را به وجود آورده
و با مسلح ساختن آن ،این گروه تروریستی را به منطقه ما گسیل داشته است.
وی در ادامه ،نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی را بزرگترین افتخار ملل مسلمان در عصر
حاضر دانس��ت و گفت :امیدواریم حق تعالی بیش از پیش بر کمال ،سالمت ،ایثار و پایبندی
نیروهای مس��لح به ارزشها بیافزاید و ما بتوانیم ق��دردان ایثارگریها و جانبازیهای این
عزیزان و خانوادههای بزرگوارشان باشیم.
آمری�کا و متحدان�ش در حمله به س�وریه ،تمام موازی�ن بینالملل را به
سخره گرفتند
رییس قوهقضاییه در ادامه سخنان خود با اش��اره به حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
مناطقی از سوریه ،خاطرنشان کرد :در روزهای اخیر شاهد هجمه جنایتکارانه محور شرارت
و جنایت در منطقه علیه س��وریه بودیم .آمریکا با همدستی انگلیس و فرانسه بر خالف تمام
موازین بینالمللی ،اخالقی و انسانی بیش از  100موشک به سوریه شلیک کرد .چنین اقدامی
را نه س��ازمان ملل تجویز کرده بود و نه موازین حقوق بینالملل چنین اجازهای را میداد اما
آمریکا و متحدانش موازین بینالمللی را به سخره گرفتند و با طرح دروغ تکراری استفاده از
سالحهای شیمیایی به این منطقه حمله کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی با ابراز تأسف شدید از اقدام برخی حاکمان خودفروخته جهان اسالم
که در ش��ب مبعث پیامبر ،حمله جنایتکارانه به سوریه را مورد حمایت قرار دادند ،اظهارکرد:
خوش��بختانه این اقدامات موجب بصیرت افزایی و نزدیکی هرچه بیشتر ملت های مسلمان
می شود و آنها به خوبی متوجه می ش��وند که امثال آمریکا و متحدانش به هیچ عنوان قابل
اعتماد نیستند.
آمریکا با رفتار خود در قبال برجام و سوریه چگونه توقع مذاکره موشکی
با ایران دارد؟
رییس قوهقضاییه با اش��اره به برخی زیاده خواهیهای آمریکا مبنی ب��ر مذاکره با ایران در

مدی�ر کل پیش�گیریهای وضع�ی معاون�ت اجتماع�ی و
پیشگیری از وقوعجرم قوهقضاییه ،گفت :استفاده از بانک
ژنتیک برای آن دس�ته از افرادی که در بروز جرایم ضرب و
جرح ،دخیل هس�تند میتوان از بروز خشونت و به دنبال آن
وقوع جرایم غیر قابل جبران جلوگیری کرد.

خصوص توانمندی موش��کی نیز گفت :در چنین فضایی بحث مذاکرات در حوزه موشکی را
مطرح میکنند .باید از آنها پرسید که چگونه گمان میبرید ملتهای مسلمان و کشورها به
شما اعتماد کنند .با رفتاری که در قبال برجام داشتید و اخیراً نیز این حمالت جنایتکارانه ،آیا
توقع مذاکره با جمهوری اسالمی دارید؟
آی��ت اهلل آملی الریجانی ،گفت :آمریکا و متحدان بینالمللی و منطقهای آن به محض آنکه
میبینند تروریس��تها در معرض زوال قرار دارند و ارتش سوریه پیشرویهایی در مبارزه با
تروریستها داشته است فوراً با اتخاذ سیاستهایی خبیثانه ،نیروهای مسلح سوریه را تحت
فش��ار قرار میدهند و همین مساله به خوبی مش��خص میکند که چه کسانی در پس پرده
فعالیتهای تروریستها در منطقه قرار دارند.
اقدامات آمریکا در منطقه موجب انسجام بیشتر ملتها میشود
رییس قوهقضاییه با بیان اینکه چنین اقداماتی موجب منسجمتر شدن هرچه بیشتر ملتهای
منطقه در مبارزه ب��ا آمریکا و متحدانش میش��ود ،تصریحکرد :امروز حاکمان س��عودی و
برخی همدس��تان آنها برای اقدام علیه برادران عرب و مسلمان خود و حمایت از کشورهای
اس��تعمارگر و س��لطه جو چه توجیهی دارند؟ ما مطمئنیم که پیروزی نهایی متعلق به محور
مقاومت است.
آمری��کا نیز اذعان کرده که هف��ت تریلیون دالر در منطقه هزینه کرده اما چیزی به دس��ت
نیاورده است .بنا به فرموده رهبر معظم انقالب آمریکاییها مطمئن باشند که بعد از این هم
چیزی در منطقه به دست نخواهند آورد.
نهاده��ای امنیتی برای مدیریت ب��ازار ارز همکاری کامل را خواهند داش��ت آیت اهلل آملی
الریجانی با اش��اره به التهابات اخیر در بازار ارز و تدابیر دولت برای مدیریت بازار اظهارکرد:
بحمداهلل با تدبیر دولت محترم ،تالطم های موجود در بازار ارز تا حدی حل شده است گرچه
توقع داشتیم که دولت محترم و بانک مرکزی زودتر وارد عمل شوند اما بهرحال قوه قضاییه از
هر اقدامی در جهت صیانت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز که الزمه کار اقتصادی
است حمایت همه جانبه می کند.
رییس قوهقضاییه با تأکید بر پش��تیبانی از تعادل در بازار ارز و مجموعه اقدامات برای بستر
س��ازی این امر ،تصریح ک��رد :نیروی انتظامی و س��ایر نهادهای امنیتی نی��ز برای اجرای
سیاس��تهای دولت در س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز همکاری کامل را خواهند داش��ت
وامیدواریم که دولت نیز برخی کاس��تیهای موجود را اصالح کند تا تج��ار و بازرگانان نیز
نگران فعالیتهای خود نباشند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :در بحث مبارزه با قاچاق کاال نیز امیدواریم که همه دستگاهها
با انجام وظایف قانونی خود تالش کنند که اقتصاد ملی از این ناحیه آسیب نبیند.
ادامه بحث و بررس��ی پیرامون الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان
افراد غیرمجاز از مرز در دستور کار مس��ئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن
به تصویب رییس قوهقضاییه رسید.

گرانی کاالها بدون مجوز قانونی
قابل پذیرش نیست
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره
ب�ه گرانی برخی اقالم ،گفت :این معض�ل باید جایی خاتمه
یابد و این طور نباشد که هر کسی در هر زمانی بر روی کاالها
رقم دلخواه خ�ود را اعمال و بیثباتی ایج�اد کند که از نظر
حاکمیت قابل پذیرش نیست ما نیز براساس تکلیف قانونی
قطعاً برخورد خواهیم کرد.

س��اوری تصریح کرد :فرصت بروز خشونت در حوزه پیشگیریهای
وضعی قابل کنترل اس��ت یعنی با ممانعت یا ممنوعیت حمل سالح
سرد و مجازات افرادی که از سالح س��رد استفاده میکنند ،میتوان
وقوع این حوادث را کاهش داد.
وی گفت :همچنین استفاده از بانک ژنتیک برای آن دسته از افرادی
که در بروز جرایم ضرب و جرح ،دخیل هستند میتوان از بروز خشونت
و به دنبال آن وقوع جرایم غیر قابل جبران جلوگیری کرد.

تحویل  5محکوم ایرانی
به مقامات کشورمان

محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با میزان بیان کرد :افزایش قیمت در
حوزه کاالها بدون مجوز قانونی و زمانی که توس��ط سازمان حمایت
از مصرف کنندگان تعیین قیمت میش��ود به هیچ عنوان قابل قبول
نیست.
مدیرکل س��ازمان تعزی��رات حکومتی اس��تان ته��ران اظهارکرد:
فروشندگان کاالها برای باالرفتن قیمت محصوالت خود باید مجوز
وجود داش��ته باش��د لذا هر افزایش قیمت بدون مجوز از نظر ما گران
فروشی تلقی و مقابله میشود.
اسفنانی در پاس��خ به اینکه چرا در آغاز هر سال نو برخی فروشندگان
قیم��ت کاالهای خود را بدون مجوز ب��اال میبرند ،گفت :این معضل
باید جایی خاتمه یابد و این طور نباش��د که هر کس��ی در هر زمانی بر

حقوقی و قضایی جامعه اجرایی شد.
آش��نا کردن مردم با حقوق و وظایف شهروندی ،ارتقای فرهنگ قانونگرایی و مقابله با گسترش
فرهنگ قانونگریزی و قانونس��تیزی ،ارتقای فرهنگ نظم و انضباط اجتماعی و زمینه سازی
برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش طالق نیز از دیگر اهداف این طرح است.
همچنی��ن از دیگر اهداف این طرح را میتوان به ارتقای فرهنگ ش��ناخت و پاسداش��ت حقوق
دیگران ،توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارتقای مهارتهای حل اختالف و میانجیگری،

عضو کمیس��یون قضایی وحقوقی مجلس از ارسال الیحه اصالح قانون
تجارت به هیات رییسه تا یک ماه آینده خبر داد.
محمد دهقانی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص الیحه اصالح قانون
تجارت گفت :در دوره هشتم مجلس ش��ورای اسالمی الیحه مربوط به
اصالح قانون تجارت در دستور کار کمیسیون مشترکی با حضور اعضای
کمیس��یون های اقتص��ادی و حقوقی و قضایی مجلس ق��رار گرفت اما
نهایتا شورای نگهبان به بررسی الیحه مذکور به صورت اصل  85قانون
اساسی ایراد وارد کرد و مقرر ش��د الیحه مذکور در صحن علنی مجلس
نیز بررسی شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :باید
توجه داشت قانون تجارت کشور قدیمی شده و برگرفته از قانون تجارت
کشور فرانسه است و حتی اصالحاتی که کشور فرانسه نیز در این خصوص
اعمال کرده تاکنون در قانون تجارت ایران لحاظ نشده است،البته در سال
 47موادی درباره مقررات شرکت های سهامی لحاظ شده است.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :بعد از بررسی الیحه
اصالح قانون تجارت ،موضوع قانون تجارت تبدیل به  4جلد کتاب برای
بررسی شده است که یکی از کتاب ها درباره مقررات حاکم بر تجارت است.
دهقانی تصریح کرد :یکی از کتاب های در رابطه با الیحه قانون تجارت
مربوط به شرکتهای تجاری است که حدودا متشکل از  450ماده بوده و
درباره اسناد تجاری بازنگریهای صورت گرفته است.
وی ادامه داد :یک��ی از تغییرهای مهم در اصالح قانون تجارت مربوط به
مقررات اعالم ورشکستگی شرکت ها است تا سهامداران زیان نبینند در
هر صورت نیاز به روز ش��دن قانون تجارت ،یک اولویت در اقتصاد کشور
محسوب میشود.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسالمی یادآور شد :مقرر
شده با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس ،نظرات کمیسیون اقتصادی
مجلس و نمایندگان در موضوع بازنگری در قانون تجارت لحاظ ش��ود و
امیدوارم کتاب مربوط الیحه اصالح قانون تجارت برای بررسی در صحن
علنی مجلس ،تا یک ماه آینده به هیات رییسه تقدیم شود.

محکومیت  ۲شرکت فروش تجهیزات
پزشکی در تعزیرات حکومتی اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از محکومیت ۷۰۰میلیون ریالی
دو شرکت فروش تجهیزات پزشکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ،غالمرضا صالحی
از محکومیت  ۷۰۰میلیون ریالی دو ش��رکت فروش تجهیزات پزش��کی
خبر داد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت :پرونده تخلف  ۲شرکت
عرضه کننده تجهیزات پزشکی با شکایت شاکی خصوصی و اعالم دفتر
رسیدگی به اسناد پزشکی استان اصفهان در مورد گرانفروشی ملزومات
پزشکی به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل
تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
وی افزود :شعبه مذکور پس از اس��تعالم از معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی و احراز تخلف ،مدیرعامل یکی از شرکتهای مذکور را به پرداخت
مبلغ  ۵۰۷میلیون و  ۱۰۰هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و استرداد
مبلغ اضافی اخذ شده به ش��اکی و مدیر عامل شرکت دیگر را به پرداخت
مبلغ  ۲۱۹میلیون ریال جریمه نقدی درحق دولت محکوم کرد.

تخفیف شهریه به فرزندان اعضای
هیات علمی دانشگاهها غیرقانونی است

روی کاالها رقم دلخواه خود را اعمال و بیثباتی ایجاد کند که از نظر
حاکمیت قابل پذیرش نیس��ت ما نیز تکلیف قانون��ی داریم که قطعا
برخورد میکنیم.
وی خاطرنش��ان کرد :در صورت��ی که مردم مش��اهده کنند کاالیی
گرانت��ر از حد معم��ول به فروش میرس��د گزارش یا ش��کایت خود
را ب��ه س��امانه  ۱۳۵اطالع دهند تا س��ازمان تعزیرات اق��دام الزم را
انجام دهد.

اجرای طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوهقضاییه ،طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان
حقوقی و قضایی در چهار نقطه کشور از جمله حرم مطهر حضرت معصومه (س) ،مسجد مقدس
جمکران ،آستان مقدس امامزاده صالح (ع) و میدان امام اصفهان با هدف رشد و ارتقای فرهنگ

روی خط خبر

رأی دیوان عدالت اداری

به همت معاونت فرهنگی قوهقضاییه برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی قوهقضاییه و با همکاری بسیج حقوقدانان طرح آزمایشی
ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در چهار نقطه کشور اجرایی شد.

قضـایی

الیحهاصالحقانونتجارتتایکماهآینده
به هیات رییسه مجلس تقدیم می شود

استفاده از بانک ژنتیک راهکاری موثر
برای کاهش وقوع جرایم غیرقابل جبران

علیرضا س��اوری در گفت و گ��و با ایرنا افزود :ض��رب و جرح عمدی
مانند نزاع فردی و جمع��ی ،توهین ،تهدید و تخریب که  25.5درصد
پروندههای ورودی را به خود اختصاص داده است ،ریشه در خشونت
دارد.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از خش��ونتها ب��دون برنامهریزی
قبلی و صرفا ناگهانی شکل میگیرد ،خاطرنشان کرد :با وجود بدون
برنامهریزی قبلی بودن وقوع این خشونتها ،تبعات آن برای طرفین
نزاع خس��ارت بار و سنگین اس��ت .مدیر کل پیشگیریهای وضعی
قوهقضاییه با بی��ان اینکه میتوان جلوی  90درص��د وقوع نزاعها را
گرفت ،اف��زود :از مهمتری��ن راهکارها برای کاهش ن��زاع ،آموزش
مهارتهای زندگی مانند کنترل غضب ،فرو خوردن بغضها و اتخاذ
تصمیم عاقالنه در صحنه اولیه است.
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پنج محکوم ایرانی با رایزنی مقامات دو کشور و در چارچوب همکاریهای
حقوق��ی و قضایی دو کش��ور ،در نقطه صفر مرزی با افغانس��تان تحویل
مقامات کشورمان شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری ،پنج محکوم ایرانی که سالها
در زندانهای افغانس��تان محبوس بودند با رایزنی مقامات دو کشور و در
چارچوب همکار های حقوقی و قضایی دو کش��ور ،در نقطه صفر مرزی با
افغانستان تحویل مقامات کشورمان شدند.
محمود عباس��ی ،معاون حقوق بش��ر و امور بین الملل وزیر دادگستری و
رییس کمیته انتقال محکومان کشورمان با اعالم این خبر افزود :حدود 500
تن از محکومان افغانی نیز آماده انتقال به کشورشان هستند که ما منتظر
پاسخ مقامات افغانی هستیم تا آنان را به کشور متبوعشان منتقل کنیم.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ،آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن
عالی قضایی ،پیش��اپیش حلول ماه معظم ش��عبان و موالید مقدسه این ماه را تبریک گفت و
تصریحک��رد :از خداوند میخواهیم که در این ماه گرامی که ماه پیامبر اس��ت ،به یمن اعیاد
مبارکه این ماه ،الطاف بیپایان خود را شامل حال همه ما بگرداند.
رییس قوهقضاییه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص شأن ماه شعبان ،افزود:
ایشان میفرمایند «شعبان شهری رحم اهلل من اعاننی علی شهری» .این روایت کوتاه هم
دعوتی است برای اعانت پیامبر و تشویق به انجام امور خیر و الهی که موجب تقرب به ساحت
حق تعالی میشود و هم دعایی است از ناحیه پیامبر اعظم اسالم نسبت به هر کسی که ایشان
را از طریق اعمال خیر اعانت کند.
اشارات مناجات شعبانیه به معرفت نفس
آیت اهلل آملی الریجانی ،ادامه داد :دعای پیامبر(ص) همواره مس��تجاب است و باید تالش
کنیم که به نحوی مشمول این دعا و مصداق اعانت رسول اهلل(ص) با انجام فرایض ،نوافل
و امور خیر شویم.
رییس قوهقضاییه با اش��اره به برکات ماه ش��عبان ،مناجات شعبانیه را از مناجاتهای عظیم
مروی از اهل بیت (علیهم الس�لام) توصیف کرد و افزود :حسب نقل برخی بزرگان ،فقرات
پایانی این مناجات عالوه بر دعوت به س��وی حق تعالی به نحو خاص ،مش��تمل بر اشاراتی
به معرفت نفس است.
آی��ت اهلل آملی الریجانی در این باره توضیح داد :آنجایی که صحبت از ش��کافتن پردههای
نورانی اس��ت ،بعید نیس��ت مقصود کنار زدن حجابهای نفس آدمی باش��د .آنچه انس��ان
مستقیم ًا میتواند بدون حجاب دریافت کند ،مراتب باطنی نفس خود اوست .در این مناجات
میخوانی��م « َه ْب ل ِي َك َم َ
ك َو أَن ِْر أَبْ َص َار ُق ُلوب ِ َن��ا ب ِضِ َيا ِء ن ََظ ِر َها إِلَ ْي َ
ال االنْق َِطا ِع إِلَ ْي َ
ك» .عبارت
است«ح َّتي
آمده
ادامه
در
است.
بصر
و
نگاه
دارای
هم
قلب
که
دهد
«ابصار قلوب» نشان می
َ
وب ُح ُج َب ال ُّنو ِر َف َتصِ َل إِلَي َم ْع��د ِِن الْ َع َظ َمة» .وصول به این معدن عظمت
تَخْ �� ِر َق أَبْ َصا ُر الْ ُق ُل ِ
بدون رفتن به اعماق باطن ممکن نیست .در اینجا مقصود ،وصول شهودی است که راه آن
حرکت و سیر درون است.
رییس قوهقضاییه گفت :اگر انسان حجابهای درونی را کنار بزند به باطن خود دست خواهد
یافت و با فناء از این مراتب نظر به وجه الهی میکند؛ در واقع انسان از طریق شهود میتواند
به وجه اهلل نظر کند.
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ارتقای جایگاه دس��تگاه قضای��ی و متصدیان امر قضا در میان مردم و فرهنگ س��ازی در زمینه
چگونگی مراجعه به دستگاه قضایی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد نام برد.
در این طرح که با همکاری معاونت فرهنگی آس��تانه مقدس��ه حضرت معصومه (س) ،معاونت
فرهنگی مس��جد مقدس جمکران ،تولیت امامزاده صالح (ع) ،کانون بس��یج حقوقدانان سراسر
کش��ور و ش��هرداری اصفهان برگزار ش��د ،بیش از  ۲۵۰مورد مش��اوره در مناطق تعیین شده به
مراجعان ارائه شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه هیئت امنای دانشگاه
یزد ،اعالم کرد که اعطای تخفیف شهریه به فرزندان اعضای هیات علمی
و کارکنان دانشگاهها ،غیرقانونی است.
به گزارش تس��نیم ،هیات امنا دانش��گاه یزد در مصوبه  18خرداد س��ال
 ،1390مصوب کرده بود که در مقاطع کاردانی و کارشناس��ی دورههای
نوبت دوم (ش��بانه)  30تا  60درصد تس��هیالت تخفیف شهریه ( ثابت و
متغیر) ب��ه فرزندان اعضای هیات علمی دانش��گاههای عضو هیات امنا
اعطا شود.
همچنین هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
ش��هید صدوقی در مصوبه م��ورخ دوم آذر س��ال  1392اعالم کرده بود
به فرزندان اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانش��گاه که در ش��عبه
بینالملل پذیرفته میشوند ،تا  25درصد تخفیف ارائه شود.
مصوبههای فوقالذکر با ش��کایت دیوان محاس��بات کش��ور ،در هیات
عموم��ی دیوان عدال��ت اداری مط��رح و هیئت عمومی دی��وان پس از
بحث و بررسی اعالم کرد :با عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین
نشس��ت عادی مورخ  18خرداد س��ال  90هیئت امنا دانشگاه یزد و بند
 24مصوبه مورخ دوم آذر س��ال  1392دانش��گاه علوم پزش��کی شهید
صدوقی یزد مبنی بر اعطا تخفیف شهریه به فرزندان اعضا هیات علمی
و کارکنان دانش��گاههای یاد شده که در دوره ش��بانه و شعبه بینالملل
پذیرفته ش��دهاند موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراهم ساخته و این امر
مغایر بند  9از اصل  3قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران است و با
عنایت به اینکه در موضوع مش��ابه ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
مصوبه ناظر بر تخفیف به اش��خاص خاص را ابطال کرده است؛ بنابراین
مصوبات مورد اعتراض مس��تند ب��ه بند یک ماده  12و م��اده  88قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  1392ابطال
میشود.

