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سال سی و پنجم

کشف 3میلیون لیتر روغن از ابتدای سال

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور در گزارشی آماری
از مبـارزه ایـن نهـاد بـا قاچـاق کاال ارائـه داد .بهگـزارش
تسـنیم ،سـردار حاجیـان بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه
مبـارزه میدانـی بـا قاچـاق کاال و ارز برعهـده فرماندهـی
کل انتظامـی کشـور اسـت ادامـه داد :یکـی از اقدامـات
بسیار ارزشمند ایجاد قرارگاه امنیت اقتصادی (امین)
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سـیدامیرمحمد حسینی
در هفتـه اخیـر قیمـت برخـی از
کاالهـای اساسـی از جملـه آرد،
روغـن ،ماکارونـی و برخـی مـواد
اولیه باال رفت .در اینکه بخشی
از این افزایـش قیمت در نتیجه
سیاسـتهای اقتصـادی اسـت حرفـی نیسـت اما
گرانفروشـی و احتکار هم مزید بر علت شـدهاند.
در این گزارش به بررسی ،تحلیل و مجازاتهای دو
مورد گرانفروشی و کمفروشـی خواهیم پرداخت.
در مـاده  ۱قانـون تشـدید مجـازات محتکـران و
گرا نفروشـان ایـن دو عمـل اینچنیـن تعریـف
شـد هاند:
احتـکار عبـارت اسـت از جمـع و نگهـداری ارزاق
مـورد نیـاز و ضـروری عامـه مـردم (گنـدم ،جـو،
کشـمش ،خرمـا ،روغـن حیوانـی و نباتـی) بهقصـد
افزایـش قیمـت.
گرانفروشـی عبـارت اسـت از عرضـه کاال بـه بیش
از نـرخ متعـارف ،و در مـورد کاالهایـی کـه بهدسـت
دولـت توزیع میشـود به بیـش از نرخ تعیینشـده
توسـط دولـت.
امـا دو نکتـه در اینجـا قابـل تأمـل اسـت؛ اوال ً:
دایـره شـمول ایـن قانـون نسـبت بـه محتکـران و
گرانفروشـان ِ خُـرد اسـت .ثانیـاً :مجازاتهایـی
بـرای ایـن افـراد در نظـر گرفتـه شـده کـه در ادامه به
آن میپردازیـم.

◾

◾مجازات محتکران و گرانفروشان خُرد

مـاده  ۲ایـن قانـون در رابطـه بـا محتکـران چنیـن
گفته اسـت :هرکـس (گنـدم ،جـو ،کشـمش ،خرما
و روغـن) احتـکار نمایـد محتکـر محسـوب شـده
و بارعایـت امکانـات و شـرایط خاطـی و دفعـات
و مراتبجـرم و مراتـب تأدیـب بـه مجازاتـی از

شماره 9807

از ابتـدای سـال جـاری بـود کـه بیـش از  10هـزار و 880
تیـم عملیاتـی در ایـن قـرارگاه فعـال هسـتند .وی افزود:
از ابتدای سـال جاری تا بـه امـروز  3میلیـون و  ۳۰۰هزار
لیتـر روغـن خوراکـی ،بیـش از  5هـزار و  ۳۰۰تـن گنـدم و
آرد ،بیـش از 2هـزار و  ۷۰۰تـن نهادههای دامـی و  3هزار
و  ۳۰۰تـن برنـج کشـف شـده اسـت.

تقسیم اموال بدست آمده در هنگام طالق

ازآنجاییکهدرنظامحقوقیاسالم،اختیارطالق
بامرداست،برهمیناساسیکیازشروطاختیاری
ضمنعقدنکاحایناستکهزوجقبولمیکنداگر
روزیخواستهمسرشراطالقدهد،نیمیازاموال

آمار زندانیان مهریه سه رقمی شد
سـید اسـدهللا جوالیـی ،رئیـس هیئـت امنـای ایـن نهـاد
حمایتـی بـا تشـریح آخریـن وضعیـت زندانیـان جرائـم
غیرعمد گفـت :بـا تالشهـای صـورت گرفتـه در راسـتای
حبسزدایـی از بدهـکاران غیربزهـکار در مـاه رمضـان و
البتـه تالشهـای دسـتگاه قضـا در زندانزدایـی و کاهش
ورودی محکومان غیرعمد ،هماکنون 2هزارو 868زندانی

بدستآمدهدرطولزندگیمشترکرابهاومنتقل
کند.امااینتقسیمبندیشرایطیداردکهبهاختصار
بیانمیشود.1 :شرطنصفشدناموالفقطمربوط
بهبعدازطالقاست.2 .طالقبایدبهدرخواست
شوهرباشد.بنابرایندرصورتیکهطالقبهتقاضای

بدهـکار مالـی و محکـوم بـه پرداخـت دیـات غیرعمـد
(حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی) در بند زندان حضور
دارند .وی در رابطه با زندانیان مهریه نیز با تأکید بر مؤثر
بودن سیاسـتهای اتخاذ شـده از کاهش آنهـا خبرداد
و گفـت :در حـال حاضـر  ۶۰۰زندانـی در رابطـه بـا ایـن
موضـوع در زندانهـای کشـور بـه سـر میبرنـد.

زنبودهحتیدرصورتیکهایندرخواستموجه
باشد،اینشرطمنتفیاست.3 .درمواردیکهطالق
بهدرخواستهردوطرف،یعنیبهصورتتوافقی
باشدشرطنصفشدناموالمنتفیاست.4 .طالق
بهدرخواستمردنبایدبهدلیلتخلفزنازانجام

نگاه حقوقی به نابسامانیهای بازار در روزهای اخیر

مجازات احتکار و گرانفروشی چیست؟

وظایفخودباشد.بنابرایندرصورتیکهویتمکین
نکندومردحکمالزامبهتمکینزنراازدادگاهدریافت
کند یا سوءرفتارواخالقداشته واینامردردادگاه
ثابتشدهباشد،حتیچنانچهمردتقاضایطالق
کندنصفشدناموالمنتفیاست.

◾

◾مجازات محتکران کالن
در رابطـه بـا محتکـران کالن کـه کاالهایشـان را بـه
قصـد افزایـش قیمـت احتـکار کردهانـد ،مـاده ۶
ایـن قانـون اینچنیـن بیـان داشـته اسـت :چنانچـه
 9عمـل فـوق بهعنـوان مقابلـه بـا حکومـت صـورت
گیرد و مرتکب ،مصداق محارب باشد به مجازات
جرم محاربه محکوم میشـود .اما بهنظر میرسـد
مقصود قانونگذار از واژه محارب شـخصی است
کـه امنیـت جامعـه مسـلمین را بـه خطـر بینـدازد
و بهتـر اسـت بـه شـخصی کـه امنیـت اقتصـادی
جامعه را دچار مشکل میکند ،مفسد فیاالرض
اطلاق شـود.

◾

 2تـا 10برابـر قیمـت کاالی احتـکار شـده و شلاق
تـا 74ضربـه محکـوم میگـردد؛ بهعلاوه دادگاه
صاحـب کاالهـای موضـوع ایـن مـواد را الـزام بـه
فـروش بهقیمـت عادالنـه مینمایـد و درصـورت
امتنـاع ،دادگاه قیمـت کاال را معیـن نمـوده و در
اختیـار مصرفکننـدگان قـرار میدهـد .مـاده۵
ایـن قانـون هـم در رابطـه بـا گرانفروشـان اینگونـه
بیـان میکنـد« :هرکسـی کـه مرتکـب هـر یـک از
اعمـال مشـروحه زیـر شـود بـا رعایـت امکانـات و
شـرایط خاطـی و دفعـات و مراتـب جـرم و مراتـب
تأدیب برایمرتبـه اول به جـزای نقـدی از دو تا پنج
برابـر و بـرای مرتبـه دوم از  5تـا 10برابر قیمـت کاال و

خدمـات مـورد تخلـف در ایـن مـاده و بـرای مرتبـه
سـوم برای افـراد غیرصنفـی از  10تـا 20برابر قیمت
کاال و خدمـات.
 .1فـروش مصنوعـات یـا فراوردههـای گرانتـر از
نـرخ مقـرر.
 .2دریافـت اجـرت یـا دسـتمزد خدمـات ،زایـد بـر
میـزان مقـرر.
 .3معاملـه صـوری بهنـرخ مقـرر و بهکاربـردن
تمهیداتی کـه عملا ًموجـب دریافت وجه بیشـتر
از نـرخ مقـرر بشـود.
 .4استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت
کاال یا مصنوعات یـا فراوردههـا یـا ارزش خدمات را

بدون تنزل قیمت پایین مـیآورد.
 .5عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
 .6تحویل کاال کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
 .7انتقـال غیرمجـاز کاالهایـی کـه از طـرف دولـت
بـه یـک شـهر یـا منطقـه یـا جمعیـت معینـی
اختصاص یافته است به شـهر و منطقه دیگر و یا
فـروش آن بـه اشـخاص دیگـر.
 .8خـودداری فـرد صنفـی از عرضـه و فـروش کاال
یـا مصنوعـات و یـا فراوردههـا یـا خدمـات برخلاف
مقـررات صنفـی.
 .9امتنـاع فـرد صنفـی از دادن فاکتـور بهقیمـت
رسـمی و یـا صـدور فاکتـور خلاف واقـع».

خبر
روز

◾مفسد فیاالرض کیست؟
مـاده  ۲۸۶قانـون مجـازات اسلامی در تعریـف
افسـاد فـیاالرض چنیـن میگویـد:
«هرکـس بهطـور گسـترده مرتکـب جنایـت علیـه
تمامیـت جسـمانی افـراد ،جرایـم علیـه امنیـت
داخلی یا خارجی کشـور ،نشـر اکاذیـب ،اخالل در
نظـام اقتصـادی کشـور ،احـراق و تخریـب ،پخـش
مـواد سـمی و میکروبـی و خطرنـاک یـا دایرکـردن
مراکـز فسـاد و فحشـا یـا معاونـت در آنهـا گـردد
بهگونهای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی
کشـور ،ناامنی یا ورود خسـارت عمـده به تمامیت
جسـمانی افـراد یـا امـوال عمومـی و خصوصـی یـا
سبب اشـاعه فساد یا فحشـا در حد وسـیع گردد،
مفسـد فـیاالرض محسـوب و بـه اعـدام محکـوم
میگـردد».
امـا اطلاق ایـن جـرم دو شـرط مهـم و قابـل توجـه
دارد؛ نخسـت :ارتـکاب این رفتـار مجرمانـه بهطور
گسـترده باشـد .دوم :ایـن رفتـار مجرمانـه موجـب
اخلال شـدید در نظـم عمومـی کشـور ،ناامنـی یـا
ورود خسـارت عمـده شـود.

آمار مبارزه با
جرایم سازمان
یافته در کرمان

دادستان عمومی
و انقالب مرکز
استان کرمان
گفت۶۳:میلیاردو
۳۵۰میلیون تومان
وجوه باندهای جرایم
سازمان یافته توسط
سربازان گمنام
امام زمان(عج) استان
کرمان در چندماه
گذشته شناسایی و
توقیف شد .دادخدا
ساالری افزود :تمامی
باندهای قاچاق و
اقتصاد ناسالم که
در خارج از استان
فعالیت داشتهاند
مبارزه قاطعی با آنها
انجام شده است و
این امر بیانگر تالش
و مجاهدت استان
در مبارزه مستمر با
جرایم سازما ن یافته
است.
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