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آیتاهلل آملی الریجانی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضا اعالم کرد

بازداشت 120متهم در پروندههای اقتصادی اخیر
کرد منتها باید اج��ازه داد که یک فضای معقول دینی،
قانونی ،حقوقی و قضایی بر رس��یدگیها حاکم باشد،
نه افراط و تفریط .ما باید خط مس��تقیم که خط موازین
شرعی ،قانونی و حقوقی است را طی کنیم و مجرم را هم
بهاشدمجازاتبرسانیماماازدلسوزانومدیراننظامهم
میخواهیم که سخنان متین و براساس ضوابط به زبان
بیاورند تا فضای رسیدگیها مشوش نشود.

ریی�س قوهقضاییه ب�ا بیان اینکه دس�تگاه
قضای�ی از گذش�ته در خ�ط مق�دم برخورد
با مفاس�د اقتصادی بوده اس�ت ،ب�ه مردم،
مس�ئوالن ،کارشناسان و دلس�وزان کشور
اطمین�ان داد ک�ه قوهقضایی�ه ب�ه دور از
فضاس�ازیهای رس�انهای و جنجاله�ای
تبلیغات�ی ،قاطعانه و در عین ح�ال قانونی و
عادالنه به پروندههای اخیر مفاسد اقتصادی
رس�یدگی میکند تا هم مفس�دان به اش�د
مجازاتبرسندوهمدرحقکسیظلمنشود.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن
عالی قضایی با تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) ،اعیاد
ذیحجه را پیشاپیش تبریک گفت و تصریحکرد :عید
قربان وعید غدیر از اعیاد بزرگ الهی اس��ت و روز عرفه
نیز در باطن براساس تفضالت و مراتب عواطف ربوبی،
عید مؤمنان به شمار میآید .از خداوند توفیق طاعت در
این روز بهخصوص و همچنین ده��ه اول ذیحجه را
طلبمیکنیم.
به گزارش روابطعمومی قوهقضاییه ،وی در ادامه ،دعا را
ازمهمترینابزارتقربانسانبهساحتحقتعالیدانست
و با بیان اینکه در برخی روایات ،دعا افضل از تالوت قرآن
ذکر شده است ،افزود :اگر انسان ،خالی از دعا باشد ،دچار
خسران بزرگی خواهد شد .دعا ،ابزار ذکر و وصول به حق
تعالی است و نباید در ساعات و روزهای خود ،خالی از این
مواجهه معنوی با ساحت ربوبی باشیم.
آیت اهلل آمل��ی الریجانی ادامه داد :یکی از بزرگان اهل
معنامیگویدحالتوبهنیازبهآموزشندارد؛چنانکهکسی
به مادر فرزند از دست داده ،گریه را تعلیم نمیدهد بلکه
اینحالازوجوداومیجوشد.انسانیکهخودرادرمحضر
حق تعالی حس کند ،نیازی به آموزش دیدن توبه ندارد.
او اگر دوری از خدا را بفهمد و به یاد بیاورد که چگونه ایام
جوانی خود را در غفلت سپری کرده و به تعبیر مناجات
شعبانیه ،درک کند که «أَبلیت شبابی فی سکره التباعد
منک» یا گناهانی را ک��ه اقل آن غفلت و عدم توجه به
ساحت ربوبی بوده است به یاد بیاورد ،حال توبه در او به
جوشش می آید و به درگاه الهی بازمیگردد.
وی اعراض از ذکر حق تعالی را عذابی س��نگین برای
نصآیهشریفهمیفرماید
انسانتوصیفکردوچنانکهدر ّ
ض َع ْن ِذ ْک ِر َربِّ ِه َي ْس ُل ْک ُه َعذاب ًا َص َعداً» گفت :در
« َو َم ْن ُي ْع ِر ْ
ایام عرفه و سایر ایام خاص ،همین که وضعیت و احوال
خود را پیش چش��م خود بیاوریم ،کافی است .باید آیات
قرآنراباورکنیمزیراآینهواقعیتعالمهستیاست.قرآن
است که به انس��ان میگوید روزی این عالم ماده را رها
میکنی و به ساحتی وارد میشوی که بی دست و زبان
و گفتار ،حیات مییابی و باطنت ظهور میکند و آن روز،
روز محاسبه است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه
ون
«طور»دربابمعادافزود:خداوندمیفرماید« َي ْو َم ُي َد ُّع َ
ون،أَ َفسِ ْح ٌر
إِلَىنَا ِر َج َهن ََّم َد ًّعاَ ،ه ِذ ِهالنَّا ُرالَّتِي ُك ْن ُت ْمب ِ َهات َُك ِّذبُ َ
اصب ُِرواأَ ْولاَ ت َْصب ُِروا َس َوا ٌء
َه َذاأَ ْمأَنْ ُت ْملاَ ت ُْبصِ ُر َ
ونْ ،اصلَ ْو َها َف ْ
ون».بایدببینیمکهآیادر
َعلَ ْي ُك ْمإِن ََّمات ُْج َز ْو َن َما ُك ْن ُت ْمتَ ْع َم ُل َ
چنینروزیمطمئنیمکههیچگناهیمرتکبنشدهایم؟
فراموش نکنیم که خیلی از جهلهای تقصیری نیز گناه
است .باید به خود رجوع کنیم و ببینیم آیا واقعا وظیفهای
برای دفع رذائل اخالق��ی نداریم؟ علمای اخالق ،دفع
رذائل را از اوجب واجبات میدانند .واقعا به چه میزان در
دفع حسد ،بدگویی ،دروغ ،بخل ،رعایت نکردن حقوق
مردم و سایر رذائل از وجود خود ،تالش کردهایم؟

رییس قوهقضاییه با تأکید بر لزوم بهرهمندی از برکات و
فضایلروزعرفه،عبارتشریفه«اناهلل ُیحبالتوابین»
را یادآورش��د و اظهارکرد :چه س��عادتی از این باالتر که
انسان با بازگشت به سوی خداوند ،محبوب درگاه ربوبی
شود؟انشاءاهللحقتعالیتوفیقاطاعتورجوعحقیقی
و توفیق احساس حضور در محضر خود و نظر به وجه اهلل
را به همه ما عطا کند و برادران و خواهران دینی خود را در
این روز عزیز از دعای خیر خود محروم نسازیم.
 ۳۰کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه سخنان خود به اقدامات
دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر اشاره
و تصریحکرد :دس��تگاه قضایی حس��ب وظیفه ذاتی و
اس��تجازه اخیر از مقام معظم رهب��ری ،در حال انجام
اقدامات مهمی در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
در اولین روزهای انتش��ار این اخبار و به دس��ت آوردن
اطالعات از تخلفات صورت گرفته ،در دادس��را شعب
ویژهای تش��کیل ش��د و قضات��ی نیز منحص��را برای
رسیدگی به این پروندهها تعیین شدند که در حال تالش
ش��بانهروزی هس��تند .بنا به تعبیر معاون اول محترم
قوهقضاییه ،انسان شرمنده تالش این قضات میشود.
باید از آنان تشکر کرد که بدون چشمداشت و بیشائبه
در حال انجام وظیفه هستند.
رییسقوهقضاییهافزود:فع ً
ال 4شعبهدادگاهنیزبهصورت
ویژه برای رسیدگی به این پروندهها تشکیل شده است.
بیش از  30کیفرخواس��ت آماده ارجاع به دادگاه است و
 120متهم نیز در بازداشت به سر میبرند .البته به دنبال
این هس��تیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر
در اولویت باش��د .قضات محترم مشغول واکاوی ابعاد
مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هس��تند و به مردم
عزیز تأکید میکنم که دستگاه قضا با تمام امکانات خود
بسیج شده است تا در کنار سایر وظایف روزمره خود ،به
این پروندهها به صورت ویژه رسیدگی کند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به تالشهای معاون
اول قوهقضاییه ،دادستان کل کشور و دادستان تهران
در نظ��ارت بر رس��یدگی به ای��ن پروندهه��ا ،از برخی

سوءبرداشتها ابراز تأسف و خاطرنشانکرد :واقع ًا انسان
احس��اس میکند که گاهی در سخنرانیها و مقاالت و
اظهارنظرها ،افراط و تفریط عجیبی صورت میگیرد و
سخنانیناشیازجهلبیانمیشود.مث ً
الوکیلیدرجایی
نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی
اجازهگرفتهاید،خودتانبرسید.اینسخننشانمیدهد
که اساس ًا موضوع استجازه را نفهمیده است .ما وظایف
ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرس��ی
کیفری داش��تیم اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم
رهبری درواقع شکل رسیدگیها صورت خاصی به خود
گرفت و عالوه بر تسریع تا ح ّدی متمرکز شد.
رییس قوهقضاییه با اشاره به برخی دیگر از اظهارنظرها،
تصریحکرد :بعضی از افراد دیگر هم میگویند حاال که
مقام معظم رهبری اجازه دادند ،پس نتیجه رسیدگیها
چه شد؟ این افراد توجه ندارند که رسیدگی قضایی ،یک
کار رسانهای نیست .در روزنامه مینویسند اعدام کنید.
گویی با انشای یک جمله ،امکان چنین مجازاتی وجود
دارد .کار دستگاه قضایی ،رسیدگی قانونی است و ابعاد
مختلف یک موضوع را باید بررس��ی کند .به طور مثال
دستگاه قضایی مسئولی را احضار میکند ،او میگوید از
مقاممافوقخوددستورداشتهاست.بایدبررسیکنیمکه
آیا اساسا چنین مجوز و دستوری صادر شده و اگر صادر
شده آیا رافع مسئولیت شخص بوده است یا خیر .همه
اینمواردنیازبهدقتکافیوزمانمنطقیبرایرسیدگی
دارد .آی��ت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه متأس��فانه
برخی افراد بدون آنکه هیچ ورود و اشرافی به موضوعات
داشته باشند ،اقدام به تخریب دستگاهقضایی میکنند،
تأکیدکرد :اجازه دهید دس��تگاه قضایی با ظرفیتها و
امکانات خود ،رسیدگی عادالنه داشته باشد .کسانی در
این بازار متالطم ارز و امور مالی ،سوءاستفاده کردهاند که
باید به اشد مجازات برسند و کار ما هم یافتن این افراد و
برخوردباآنهاستامانبایدبهصرفایراداتهام،بهکسی
ظلم کنیم .دستگاه ما یک دستگاه عدالت محور است
و غایت قضای اس�لامی نیز عدالت است .بنا نیست به
کسی ظلم شود .مقام معظم رهبری در موردی فرمودند
مراقبباشیددرگیروداراینمسائل،بهکسیطلمنشود.

برخورد با محتکران
رییس قوهقضاییه اضافهکرد :انتظار این اس��ت که به
دس��تگاه قضایی اعتماد شود؛ ش��اید در اطالعرسانی
ضعفهایی وجود داشته باشد اما این نافی رسیدگیها
نیست .برخی در صداوس��یما ،روزنامهها و سایتها به
گونهای القا میکنند که گویی دستگاه قضایی به تازگی
برخورد با مفاسد اقتصادی را شروع کرده است .این چه
سخن خالفی است؟ قوهقضاییه از گذشته در خط مقدم
مبارزه با مفاس��د اقتصادی بوده اس��ت و در حال حاضر
نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ
اقتصادی و روانی روی آورده اس��ت ،به صورت ویژه و با
تمرکز امکانات ،با کسانی که از این شرایط سوءاستفاده
میکنن��د و انباره��ای چندصدهزار تن��ی از کاالهای
احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند،
برخوردمیکنیم.
همانندگذشتهازسرمایهگذاریهایسالم
وقانونیحمایتمیکنیم
آیت اهلل آملی الریجانی بار دیگر بر برخورد سریع ،قاطع
و ش��جاعانه اما در عین حال ،عادالنه و متقن با مفاسد
اقتصادی تأکید کرد و گفت :هیچ حد و مرزی جز رعایت
شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز
توهمی را نمیپذیریم .خداون��د مقام معظم رهبری را
حفظ کند که در سخنان اخیر خود و در واکنش به برخی
خواستهها در خصوص نحوه برخورد با مفسدان فرمودند
شمامگردادگاههستید؟ازطرفیدیگر،عدهایمیگویند
این برخوردها س��رمایهها را ف��راری میدهد .ما کجا با
سرمایهداری که سرمایه خود را به حق و با سود منطقی
به کار گرفته است ،برخورد کردهایم؟ همانند گذشته از
س��رمایهگذاریهای سالم و قانونی حمایت میکنیم و
معتقدیم همه قوا باید دست به دست هم دهند و فضا را
برای کسب و کار روشمند ،مضبوط و قاعدهمند باز کنند.
رییسقوهقضاییهبااشارهبهسخنانرهبرمعظمانقالب
بر ضرورت تدبیر مسئوالن برای حل مشکالت مردم
تأکید کرد و گفت :ما به مردم قول میدهیم که دستگاه
قضایی در برخورد با مفاس��د کوتاهی نکرده و نخواهد

آمریکا دیگر نمیتواند 28مرداد را در ایران
تکرارکند
آی��ت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اش��اره به س��الروز
کودتای ننگین آمریکایی  28م��رداد ،تصریحکرد :در
تاریخ ،عبرت عجیبی اس��ت .آمریکاییه��ا دائم ًا خط
استعماری را در کش��ورهای دیگر دنبال میکنند و در
کش��ور ما نیز  28مرداد  1332چنی��ن فاجعهای را خلق
کردند .حال در سالروز این حادثه عظیم که عبرتآموز
است ،گروه اقدام علیه ایران تشکیل دادهاند تا به خیال
خود ،اقدامات علیه ایران را متمرکز کنند .غافل از اینکه
مردمما 40سالاستباهمهدشمنیهایآمریکاازکودتا
گرفته تا تحریک اقوام و تحمیل جنگ و انواع تحریمها
و تهدیدها و در ادامه ،خلق گروههای تروریس��تی نظیر
داعش در نزدیکی مرزهای کش��ورمان آش��نا هستند.
دشمن دروغ میگوید که به دنبال تغییر نظام نیست .از
ابتدا همه نیرویش را بر همین امر متمرکز کرده بود اما
بارها و بارها شکست خورد .رییس قوهقضاییه با اشاره به
حضورهمیشگیمردموجوانانونخبگاندرصحنهوبه
شکست کشاندن توطئههای دشمنان ،تأکیدکرد :امروز
کشور ما در جنبههای علمی ،دفاعی و صنعتی در منطقه
از هر زمان دیگری مقتدرتر اس��ت و مطمئنیم کشور با
ایمان و بصیرت مردم و به فضل الهی از این عقبات عبور
خواهد کرد منتها مس��ئوالن هم باید با وظیفهشناسی،
مش��کالت مردم را درک کنند و در جهت رفع آنها گام
بردارند .دش��من هم دیگر نمیتواند همانند  28مرداد
 32از غفلت مردم استفاده کند زیرا مردم ما تحلیلهای
بس��یار روش��نی دارند و با دقت و دغدغه و دلسوزی و
بصیرت اوضاع را رص��د میکنند و ما مطمئنیم این بار
سیلی سختتری به دشمنان خواهند زد.
آیتاهللآملیالریجانیبابیاناینکهمهمترینابزارامروز
دشمن،رسانههاهستند،یادآورشد:مردمومسئوالنباید
هوشیار باشند و نگذارند فضا مسموم شود .آمریکا نظیر
اینعملیاتروانیرادرکشورهایمختلفجهانتجربه
کرده است و تخریب اعتماد مردم به مسئوالن ،در رأس
سیاستهایش قرار دارد .مردم باید مضمون آیات قرآنی
را مبنی بر اینکه «به دشمن کوچکترین اعتمادی نباید
کرد» نصب العین قرار دهند تا از این مقطع به سالمت
عبورکنیم.
رییس قوهقضایی��ه در پایان با تبریک  31م��رداد ،روز
صنعت دفاع��ی از تالشهای هم��ه کارکنان عرصه
صنعت دفاعی کش��ور و وزیر محترم دفاع در پیش��برد
اه��داف دفاعی کش��ور عزیزمان قدردانی ک��رد و این
تالشها را تجلی توصیههای حضرت امام خمینی (ره)
و رهبر معظم انقالب دانست که فرمودند« :ما خواستیم
و به فضل الهی توانستیم».
براس��اس این گزارش ،ادامه بررس��ی «دستورالعمل
اطالعرس��انی و ارتباطات رس��انهای قوهقضاییه» در
راس��تای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در
هفته قوهقضاییه ،در دستور کار مسئوالن عالی قضایی
قرار داش��ت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

محسنی اژه ای خبر داد

بررسی حقوقی مسئله احتکار در جلسه مسئوالن عالی قضایی
تهیه بخشنامهای درباره احتکارها و اخالل در نظام اقتصادی

س�خنگوی قوهقضاییه ،گفت :در خصوص موضوع احتکارها بحث مفصلی در
جلسه مسئوالن عالی قضایی صورت گرفت و مبانی حقوقی قضیه مورد بررسی
واقع شد و قرار شد همین امروز و یا حداکثر فردا بخشنامهای از طرف ریاست
قوهقضاییه چه در امر احتکارها و چه در خصوص مس�ائلی که مربوط به اخالل
در نظام اقتصادی است ،تهیه شود.

حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محس��نیاژهای در حاشیه جلسه مسئوالن عالی
قضایی در رابطه با مباحث مطروحه در این جلسه اظهارکرد :در جلسه موضوع ادامه رسیدگی
به دستورالعمل و شیوهنامههای مرتبط با اطالع رسانی که پیشنهاد مرکز رسانه است ،دنبال
شد .تاکنون چند جلس��ه به این موضوع اختصاص یافته است و امیدواریم که یکی دو ماده
باقی مانده آن هم در جلسه بعد تکمیل شود.
به گزارش میزان ،وی افزود :در این جلس��ه تذکر داده شد که جا دارد همه مسئوالن اعم از
قضایی و اجرایی و قوهمقننه در جهت رفع مش��کالت مردم تالش بیشتری داشته باشند.
تصریح ش��د که در این خصوص همه مشغول هس��تند اما جا دارد که برای رفع مشکالت
مردم همه دستگاهها خصوص ًا قوهمجریه تالش بیشتری داشته باشند.
معاون اول دس��تگاه قضا اظهارکرد :در عین حال که دشمن خصومت خود را دارد وجنگ
اقتصادی را ش��روع کرده است و آن را به شدت دنبال میکند ،اما مسلم ًا برخی از مسائل به
خاطر سوءمدیریت است و همان مقدار که مربوط به سوءمدیریت است را باید همه تالش
کنیم و دست در دست هم دهیم که انشاءاهلل مشکالت مردم برطرف شود.
س��خنگوی قوهقضاییه تصریحکرد :نکته بعد که در جلسه ازسوی ریاست دستگاه قضایی
تذکر داده ش��د ،این بود که جنگ اقتصادی دش��من همراه با جنگ روانی است و تبلیغات
توسط دشمن صورت میگیرد .لذا به آحاد مردم و مجموعه نظام توصیه و از آنها خواسته
شد که به جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن توجه شود و همه تالش کنند که تحت تأثیر شایعات
ودروغپراکنیهای دشمن قرار نگیرند.محسنی اژهای گفت :بحمداهلل مردم ما بصیر هستند
و این موضوع را میدانند اما در عین حال توصیههایی در این زمینه صورت گرفت.
وی در ادامه به موضوع دیگری که در این جلس��ه مطرح شده بود اشاره کرد و گفت  :بحث
مفصل دیگری که در جلس��ه به آن پرداخته شد ،بحث احتکار بود .موضوعی که امروز هم
ما و هم س��ازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت اس��ت با آن مواجه هس��تیم ،بحث
حقوقی احتکار است.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد :در این جلسه بحث شد که آیا هر نوع احتکاری درصالحیت
سازمان تعزیرات هست؟ احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست چه مواردی است؟
محسنی اژهای بیان کرد :احتکارعمده ،احتکاری است که موجب اخالل در نظام اقتصادی
کشور بشود که این یقینا درصالحیت دادگاههاست .اما این احتکار عمده چیست و قانون در
مورد آن چه میگوید و اگر کاالی احتکار شده کشف شد ،چکار باید کرد؟
وی اظهارکرد :در این خصوص بحث مفصلی در جلس��ه ص��ورت گرفت و مبانی حقوقی

قضیه مورد بررسی واقع شد و قرار شد ظرف امروز بخشنامهای از طرف ریاست قوهقضاییه
چه در امر احتکارها و چه در خصوص مسائلی که مربوط به اخالل در نظام اقتصادی است،
تهیه ش��ود .س��خنگوی قوهقضاییه گفت :احتکار هم که میگویی��م منظور همان بخش
اس��ت که مربوط به اخالل در نظام اقتصادی است یا احیان ًا مواردی که در دادگاهها باید به
آن رسیدگی شود .چون مسلما بخش��ی از این احتکارهای امروزی احتکار عمده است ودر
صالحیت دادگاههاست و باید توسط همین دادگاههای ویژهای که اخیرا مقام معظم رهبری
اجازه فرمودند ،رسیدگی شود .محس��نی اژهای گفت :در مورد اینکه اینها چگونه باید در
اس��تانها و در مرکز رسیدگی ش��ود ،بحثهایی وجود دارد که انشاءاهلل در این بخشنامه
مورد توجه قرار خواهد گرف��ت .وی افزود :بحث دیگری که ما از لحاظ عملی و نه از لحاظ
حقوقی داریم ،این اس��ت که صاحبان کاالهایی که در جایی انبار میشوند ،موظف هستند
مراتب را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کنند وظاهرا موظف شده اند این موضوع
را در س��امانهای منعکس کنند واگر این کاررا نکرده باشند ،حسب اطالعیه وزارت صنعت،
معدن وتجارت این کارشان احتکار است .معاون اول دستگاه قضا گفت :یکی از مراجعی که
میتواند موضوع احتکار را اعالم کند ،وزارت صنعت است .اما فرض کنید که صاحبان کاالی
انبار شده ،مراتب را اعالم هم کرده باشند؛ آیا اینجا عنوان احتکار بر آن صدق می کند یا نه؟
سخنگوی قوهقضاییه اظهارکرد :آن چیزی که در قانون پیشبینی شده ،این است که اگر
کاالیی بیش از حد معمول نگهداری کرده باشد ،برای اینکه انحصار ایجاد شود یا گرانتر
شود و نفع بیشتری عاید صاحب کاال شود ،اینجا هم باز مسئله است و باید بررسی شود.
محسنی اژهای بیانکرد :اما ممکن است مواردی هم باشد که در انباری کاالی زیادی وجود

داشته باشد .آیا صرف وجود کاالی زیاد احتکار است؟ ممکن است نباشد.
وی اف��زود :از باب مثال فرض کنید که بگویند در این انبار یا پارکینگ یا چهار دیواری مث ً
ال
هزار تن میلگرد هس��ت .آیا به صرف بودن مقدار زیادی میلگرد می ش��ود گفت احتکار
اس��ت؟ این موضوع نیاز به بررس��ی دارد .اگر آن فرد بگوید من این میلگردها را فروخته و
فاکتور هم دارم ،آن وقت چه؟
معاون اول دستگاه قضا بیانکرد :ممکن است صاحب کاال بگوید که خریداران من نهادهای
دولتی ،عمومی وافراد حقوقی هستند و چون دارای پروژه های سنگین هستند توناژ باالی
میلگرد را خریداری کردهاند ،همه آنها را یکجا حمل نکرده بلکه به میزان احتیاج و نیاز پروژه
خود از این میلگردها استفاده میکنند .یا اینکه مث ً
ال بگوید این ماه چند تریلر را بردهاند و ماه
بعد بخش دیگری از آن را می برند .سخنگوی قوهقضاییه خاطر نشان کرد :بنابراین درست
اس��ت که در یک انبار مقدار زیادی میلگرد دپو شده است ،اما بررسی می شود و میبینند
که همه فاکتورها موجود اس��ت وهمه میلگردها فروخته شده است؛ مقداری حمل شده و
مقداری هم هنوزحمل نشده است ودرآینده به تناسب پیشرفت پروژه می آیند و میلگردها را
می برند .لذا اینجا نمیتوان گفت که به قصد گرانفروش��ی وایجاد انحصار این کار را کرده
است .محس��نیاژهای عنوانکرد :لذا در جلسه در این خصوص بحثهای مفصلی صورت
گرفت و به آن پرداخته شد .وی بیانکرد :امیدواریم با این بخشنامه والبته دستورالعملهای
بعدی که باید صادر شود ،این موارد روشنتر شود و مرز بین احتکار وغیراحتکار و احتکارعمده
و احتکار غیرعم��ده و مواردی که در صالحیت تعزیرات حکومتی اس��ت و مواردی که در
صالحیت دادگاههاس��ت ،مشخص شود .معاون اول دس��تگاه قضا در رابطه با دادگاههای
ویژهای که اخیراً تشکیل شده اس��ت ،گفت :این دادگاهها درحال حاضر در تهران تشکیل
شده ودر اس��تانها این دادگاهها را تشکیل ندادهایم .البته هنوز ضرورتی برای اینکار دیده
نشده اس��ت .اما در تهران این دادگاهها تشکیل شده اس��ت و بر اساس اظهارات دادستان
تهران تاکنون  32مورد کیفرخواست در تهران صادر شده است .اکنون این کیفرخواستها
به دادگاهها ارجاع شده و دادگاهها مشغول رسیدگی هستند .سخنگوی قوهقضاییه بیانکرد:
دو روز متوالی به دادگاه انقالب رفتم و بررسی کردم و در نهایت مشاهده کردم که بحمداهلل
مشغول هستند و پروندهها را مطالعه میکنند .یک پرونده هم که مشمول همین دستورالعمل
میشد ،از استان هرمزگان به تهران آمد و به دادگاه ارجاع شد.
محس��نی اژهای افزود :تاکنون بیش از  100نفر در این خصوص دس��تگیر شده اند و عمده
اینها هنوز بازداشت هستند و قرار آنها تبدیل نشده است و تخفیف پیدا نکرده است .امیدوارم
انشاءاهلل با تشکیل این دادگاهها رسیدگی به این پروندهها شروع شود.
وی تصریحکرد :همت همکاران ما در این دادگاهها زیاد است و همه با انگیزه هستند و بیش
از وقت اداری دارند وقت میگذارند .قول هم دادهاند که بیش از این هم وقت بگذارند .من
از آنها تقاضا کردم مقداری از وقت خصوصی خود و خانواده بزنید و بیشتر وقت بگذارید و
پروندهها را مطالعه کنید .انشاءاهلل در هفته آینده بتوانیم برخی از جلسات علنی این دادگاه
را برگزار کنیم.
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پیام تسلیت رییس قوهقضاییه
در پی درگذشت برادر علی شمخانی

رییسقوهقضاییهباصدورپیامیدرگذشتبرادردبیرشورایعالیامنیتملی
را تسلیت گفت .در متن پیام آیت اهلل آملی الریجانی آمده است :امیردریابان
علیشمخانیدبیرمحترمشورایعالیامنیتملیدرگذشتاخویگرامیتان
بسیجی مرحوم مهندس هادی شمخانی را تسلیت عرض نموده و از خداوند
متعال برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن
مرحوم غفران الهی مسئلت مینمایم.

ضرورت اصالح ماده 100
قانون شهرداری ها

گروه قضایی -رییس دیوان عدالت اداری ،گفت :براساس اعالم وزارت
کشور بالغ بر  ٢١٨هزار رأی قطعی تخریب داریم که غیرقابل اجرا بوده است
و عمدهترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداریها است.
حجت االس�لام و المس��لمین محمدکاظم بهرامی در س��ومین نشست
هماندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان
تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ،اظهارکرد :براساس
اعالم وزارت کشور بالغ بر  ٢١٨هزار رأی قطعی تخریب داریم که غیرقابل
اجراست و عمدهترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداریها است.
ریی��س دیوان عدالت اداری با اش��اره به مش��کالت فراوان اج��رای آرای
کمیس��یون ماده  ،100ادامه داد :وقتی به قانون مراجعه میکنیم مهمترین
اشکال ما به خود ماده  100برمیگردد که به گونهای تنظیم شده که در عمل
اجازه تخلف میدهد در حالی که قانون نباید اجازه تخلف دهد و تبصرههای
ماده  100میتوانست به گونهای دیگر تنظیم شود.
بهرامی تصریحکرد :پیشنهاد اول و مهمترین پیشنهاد این است که تالش
شود با کمک همه دست اندرکاران ماده  100اصالح شود و اجازه تخلف به
کسی داده نشود که در این صورت البته تکلیف شهرداری و مهندسین ناظر
تکلیف بسیار س��نگینی خواهد بود و اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم جلوی
تخلف را بگیریم موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای بحث ساخت و ساز باید قانون جامعی نوشته شود،
گفت :بابد جلوی تخلفات از همان ابتدای ساخت گرفته شود.
این مس��ئول عالی قضایی ادامه داد :باید قانونی تدوین ش��ود که کسی که
س��اختمانی میخواهد بسازد باید پروانه داشته باشد و مطابق مفاد پروانه به
ساخت و س��از اقدام کند و اگر تخلف کرد از همان ابتدای ساخت جلوی آن
گرفته شود.
برخورد با تخلفات ساختمانی
همچنین غالمحسین اسماعیلی ،رییس دادگستری استان تهران در این
همایش اشکال قانون در رابطه با تخلفات ساختمانی و ضرورت اصالح مواد
 ٩٩و  ١٠٠قانون شهرداریها را مورد اشاره قرار داد.
وی قانونمداری ،عدالت محوری ،بیطرفی در دعاوی و دفاع از حقوق عامه
را به عنوان موجبات شان و منزلت قاضی برشمرد و به الزاماتی در این زمینه
اشاره کرد و افزود :اولین الزام علم و اشراف به قانون و مقررات است و وقتی
فردی به عنوان عضو قضایی در کمیسیون تخصصی انتخاب میشود ،باید
به قوانین آن حوزه تخصصی نیز اشراف پیدا کند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران ادامه داد :الزام دیگر رعایت قانون و
مقررات در آرا و تصمیمات است؛ و باید آرای مستند و مستدل صادر کرد.
وی تصریحکرد :سومین الزام این اس��ت عضو قضایی در کمیسیونهای
تخصصی باید نقش محوری در رعایت قانون و مقررات نسبت به سایر اعضا
ایفا کند .اسماعیلی تصریحکرد :عضو قضایی باید مطالبهگر اجرای قانون از
شهرداری و شورای شهر و نماد مقابله با قانون شکنی و قانون گریزی باشد.
عضو قضایی باید عوامل شهرداری و شورای شهر را با خود در اجرای قانون
و مقررات و در جهت حل مشکالت هماهنگ کند.
همچنین اسماعیلی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به
پرسشی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده  100برای شهرداری
یا مهندسین ناظری حکمی صادر کردهاید ،اظهارکرد :تخلفاتی که در قانون
شهرداریها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است
اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعالم کننده دستگاه شهرداری
است و مرجع قضایی به عنوان مدعیالعموم در اینجا پیش بینی نشده است.
اسماعیلیخاطرنشانکرد:بهعنواندستگاهقضاییآمادگیداریمکههرکجا
عمل مجرمانهای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد،
رسیدگی قضایی را انجام دهیم.
وی تصریح کرد :اگر میخواهیم این قانون اصالح شود اوال باید اگر به غیر از
تخریب ،وضع جریمه هم میخواهد صورت گیرد ،این جریمه باید به گونهای
باشد که هزینه تخلف را باال ببرد و وقتی هزینه تخلف باال رود؛ برای مالک
و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داش��ت .اسماعیلی با اشاره به اشکال
دیگر ادامه داد :عواید این تخلفات به حس��اب شهرداریها واریز میشود و
لذا شهرداریها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و
درآمد شهرداری باال رود.
وی بیان داشت :باید در اصالح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمهها
به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی ،کمکی به
شهرداری ش��ود؛ اما شهرداریها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع
این تخلفات نبینند .بخشی از آرایی که اجرا نمیشود به این دلیل است که
ارادهای در نظام شهرداریها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم
ش��هرداری را مجری این آرا شناخته اس��ت .رییس کل دادگستری استان
تهران خاطرنشان کرد :باید تا زمانی که قانون اصالح نشده است بر اجرای
همین قانون قوی ،مقتدر و با استحکام پافشاری کرد .اسماعیلی همچنین
در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مشایی علنی برگزار میشود
یا خیر ،اظهارکرد :تصمیم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی رسیدگی
کننده به پرونده است نه با کسی دیگر.
وی افزود :در مش��ورتهایی که با ما انجام شده گفتهایم که دادگاه را علنی
برگزار کنند .رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن هشدار به
احتکار کنندگان کاالها و مایحتاج اساس��ی مردم ،تش��ریح کرد :مطابق با
تصمیمی که در قوهقضاییه برای ایجاد دادگاههای ویژه رس��یدگی کننده
به مفاسد اقتصادی و اخالل در نظام اقتصادی کشور گرفته شد و همچنین
اینکه در این قانون برای مرتکبان مجازاتهای س��ختی پیشبینی ش��ده
است ،هشدار ما به متخلفان این است که به لحاظ باال بودن هزینه ارتکاب
این جرم و تخلف ،این هزینه سنگین را بر خود تحمیل نکنند .وی تأکید کرد:
دستگاهقضایی در برخورد با این تخلفات به ویژه بعد از استجازه از محضر مقام
معظم رهبری ،به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد .اسماعیلی افزود :این تالطم
اقتصادی که رخ داد باعث شد که برخی در ردههای مختلف از دستگاههای
اجرایی ،ضابطین و بخشهای مختلف احساس مسئولیت بیشتری کنند و
اگر داشت خوابشان میبرد ،از خواب بیدار شوند و چشمهایشان را باز کنند و
وقتی چشمها باز شد تخلفات نمایان گشت.
وی در رابطه با پرونده ناظم مدرس��های در غرب ته��ران که به دادگاه
تجدیدنظر ارسال ش��ده است ،گفت :قرار بود این پرونده به شعبه ارجاع
ش��ود و تاکید کردهایم که در اقل زمان و ظ��رف کمتر از یک ماه دادگاه
تجدیدنظربرگزارش��ود.

