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ایراد شورای نگهبان به الیحه پولشویی برطرف شد
س��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم ک��رد: طبق گزارش رئی��س مجلس ایراد 
ش��ورای نگهبان به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن 

الیحه برطرف شده است. 
عباسعلی کدخدایی گفت: شورای نگهبان پیش از این، الیحه مذکور را مورد 

بحث و بررس��ی قرار داده و اعالم کرده بود عالوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و 
بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن الیحه، این الیحه می بایس��ت از س��وی 

قوه قضاییه تقدیم مجلس ش��ورای اس��المی می ش��د اما طبق گزارش رئیس مجلس از 
الیحه اصالح قانون مبارزه به پولشویی، این الیحه مسیر خودش را طی کرده است.

کدخدایی گفت: ش��ورای نگهبان مبنی بر قضایی بودن این الیحه برطرف ش��ده و به 
همین دلیل ش��ورای نگهبان وارد بررسی محتوایی شد. وی افزود: شورای نگهبان در این 

زمینه تابع گزارش علی الریجانی رئیس مجلس به شورای نگهبان است.  فارس

سخنگو
خرید کاالی غیرایرانی در نیروی زمینی ارتش ممنوع است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: خرید کاالی غیر ایرانی حتی یک خودکار 
در این نیرو ممنوع است.

امیر س��رتیپ کیومرث حیدری با اشاره به شعار سال گفت: بخشی از این شعار 
زمانی محقق می شود که فرماندهان و کارکنان اسناد خرید را به درستی ممیزی کنند 

و بنده اعالم می کنم، خرید کاالی غیرایرانی حتی یک خودکار، در نیروی زمینی ممنوع 
است. وی با بیان اینکه نیروی زمینی حامی کار و تولید داخلی است، افزود: با حمایت از 

تولیدات داخلی می توان صنایع ایرانی را ارتقا بخش��ید. تولیدکنندگان نیز باید هر لحظه بر 
کیفیت و طراحی محصوالت خود بیفزایند تا شاهد شکوفایی صنعت و تولید داخلی باشیم.

امی��ر حیدری ادام��ه داد: نیروی زمینی ارتش برای تهی��ه ملزومات مورد نیاز طرح 
پیوندهای آسمانی از کاالهای ایرانی استفاده کرده و در زمان عقد قرارداد با کارخانجات 

بر ارتقای کیفیت و طراحی محصوالت تاکید داشته است.  مهر

ارتش اسالم
گزارش محتکرین به مجلس رسید

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارجاع گزارشاتی درباره احتکار 
اجناس به این فراکسیون خبر داد. 

امیر خجسته با اشاره به اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر احتکار کاال ها 
در برخی از استان ها، افزود: طبق گزارش های واصله کاال هایی از جمله مواد خوراکی، 

برنج، مواد اولیه و همچنین الستیک از سوی محتکرین انبار شده است. وی تصریح 
کرد: قرار است اطالعات الزم را در اختیار رئیس مجلس قرار دهم تا در صورت قوه مقننه 

نیز پیگیر شود. خجسته با اشاره به افزایش شکایت مردمی از احتکار افزود: این مسئله نشان 
دهنده نگرانی مردم اس��ت که الزم اس��ت تا دستگاه های ذیربط به این مسئله ورود کرده و 

برخورد قانونی با محتکرین که باعث اخالل در بازار می شوند، انجام دهند. 
خجس��ته گفت: دولت با اقدامات نامناسب خود، عدم قیمت گذاری صحیح اجناس و 

همچنین عدم مقابله با محتکران، سبب بی نظمی در بازار کاال ها شده است.  تسنیم

پارلمان

 هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی
نباید استثنا شود

 ب��ا آغاز مبارزه  جّدی با فس��اد اقتصادی و مالی، 
یقیناً زمزمه ه��ا و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت 
با آن بلند خواهد ش��د. این مخالفتها عمدتاً از س��وی 
کس��انی خواه��د بود ک��ه از این اقدام ب��زرگ متضرر 
می شوند و طبیعی اس��ت بددالنی که با سعادت ملت 
و کش��ور مخالفند یا س��اده دالنی ک��ه از القائات آنان 
تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا ش��وند. این مخالفتها 
نباید در عزم راس��خ ش��ما تردید بیفکند. به مسئوالن 
خیرخواه در قوای س��ه گانه بیاموزید که تس��امح در 
مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان 
اس��ت. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی 
در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم 

و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
 ممکن است کسانی بخطا تصّور کنند که مبارزه با 
مفسدان موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. 
به این اش��خاص تفهیم کنید که بعک��س، این مبارزه 
موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است 
که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید 
کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی 
و اقتصاد ناس��الم اند. کار مبارزه با فساد را چه در دولت 
و چه در قوه ی قضایی��ه به افراد مطمئن و برخوردار از 
سالمت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی 

دربیفتد باید خود پاک باشد.
در امر مبارزه با فس��اد نباید هی��چ تبعیضی دیده 
ش��ود. هیچکس و هیچ نهاد و دس��تگاهی نباید استثنا 
ش��ود. هیچ ش��خص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب 
به اینجانب یا دیگر مس��ئوالن کشور، خود را از حساب 
کش��ی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید 
برخورد یکس��ان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی 
نباید بگونه  شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. 
بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به 
دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن 
به ریش��ه ها و ام الفس��ادها به س��راغ ضعفا و خطاهای 

کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. 

نامه به روسای سه قوه
10 اردیبهشت 80

مخاطب شمایید

ت دوم 
نوب

آگهى مناقصه عمومى (دو مرحله اى )

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل

1-نام دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل
2-آدرس مناقصه گزار: اردبيل – شهرك ادارى بعثت ( كارشناسان ) ، شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل – تلفنهاى 9- 33741601 – 045

3-موضوع مناقصه : 
واگذارى خدمات حفاظتى و مراقبتى و نگهبانى در سطح اردبيل ، پارس آباد ، مشگين شهر و بيله سوار  طبق  اسناد مناقصه  ( پيوست شماره 2 )   بصورت  نفر 

ساعت   به پيمانكاران  واجد الشرايط  (  الف - داراى تاييديه خدمات  حفاظتى و  مراقبتى  از  پليس  پيشگيرى   ناجا  ب –  حداقل 4 سال سابقه كار ) 
4-سپرده شركت در مناقصه  

سپرده شركت در مناقصه  مبلغ 610000000   ريال مى باشد .
5-محل خريد اسناد مناقصه :

الف – تهران– ميدان ونك– خيابان برزيل– جنب بانك تجارت ساختمان شهيد عباسپور ، بلوك 2 ، نيم طبقه دوم – دفتر برق آذربايجان  تلفن   88887086- 021  
به نمايندگى آقاى موسى بهرامى  تلفن 09122788910

ب – اردبيل – شهرك ادارى بعثت – شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل – طبقه اول امور تداركات ( گروه كارشناسان مناقصات و قراردادها  )
6-مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه :

الف – معرفى نامه كتبى 
ب – فيش واريزى بمبلغ 200000  ريال به حساب  سيباى شماره 0103815822001  دستگاه مناقصه گزار نزد بانك ملى ايران شعبه كارشناسان اردبيل

7-مهلت خريد اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخه 97/5/22  لغايت روزسه شنبه  مورخه 97/5/30  در اوقات ادارى 
8-تاريخ مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه :

مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه97/6/7 اسناد مربوطه را به دبيرخانه شركت( اردبيل -  شهرك ادارى 
بعثت ( كارشناسان) شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل به كدپستى  5613643355 ) ارسال نمايند . 

پيشنهادهائى كه ديرتر از اين مهلت تسليم شود دريافت نخواهد گرديد . 
9-محل برگزارى جلسه مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شركت ميباشد .

10-آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/6/7 ميباشد .
11-زمان برگزارى جلسه اول مناقصه : ساعت 11 صبح روز چهار شنبه  مورخه 97/6/7 ميباشد .

12-زمان برگزارى جلسه نهائى ( گشايش قيمتها ) :  در جلسه اول مناقصه مشخص و طى نامه به اطالع پيشنهاد دهندگان خواهد رسيد .
13-حضور پيشنهاد دهندگان يا نماينده آنها در جلسه نهائى مناقصه ( گشايش قيمتهاى پيشنهادى) با ارائه معرفى نامه كتبى آزاد ميباشد .

14-مناقصه در دو مر حله برگزار ميگردد.
15-به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشرو ط ، مخدوش ( الك گرفته يا قلم خورد ) ، بدون الك و مهر (پيشنهادات )  و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل ميشود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
16-پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاى معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را بحساب بانكى شركت واريز و يا چك بانكى تضمينى در وجه 
شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكى را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد . به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى 

مخدوش يا مشروط ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .
17-بهاى پيشنهادى بايد به مبلغ مشخص ( بصورت اعداد  و حروف توأمان  ) تعيين و در پاكتهاى الك و مهر شده به شركت تسليم شود . 

18-ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . 
19-دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد .

20-پرداخت كليه كسورات قانونى  به عهده برنده مناقصه  خواهد بود .
21-پرداخت هزينه چاپ آگهى هاى مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

22-آگهى مناقصه در سايت شركت توانير – به آدرس www.tavanir.org.ir و شبكه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس htpp/iets.mporg.ir  و سايت 
شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل به آدرس www.aped.ir   قابل مشاهده و دسترسى  مى باشد. 

ت اول
نوب

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
حفظ حيات با محافظت از قطره قطره آب

وزارت نيرو
 شركت آب و فاضالب روستايى

 استان گيالن 
                                          

روابط عمومي شرکت آب وفاضالب روستايي استان گيالن

شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن درنظر دارد مناقصه فراخوان عمليات اجرايى احداث دو باب  مخزن بتنى 100 مترمكعبى و احداث يكباب مخزن بتنى 300 
مترمكعبى به همراه دو باب ايستگاه پمپاژ و دو باب اتاقك كلر زن در مجتمع ملكوت از توابع شهرستان املش به شماره مناقصه ( 200971147000007 )را از طريق سامانه 
الكترونيكى دولت (ستاد ايران ) برگزارنمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه 

الكترونيكى دولت( ستاد ) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.

*  ارائه تحويل موقت و قرارداد يك كار مشابه در خصوص احداث مخزن بتنى به حجم حداقل 50 متر مكعب الزامى مى باشد. 
* ارائه رضايت نامه از كارفرمايان در زمينه آب شرب الزامى مى باشد. 

* ارائه گواهينامه حفاظت و ايمنى و بهداشت معتبر از مراجع ذيصالح در پاكت (ب ) الزامى مى باشد.
 * تهيه و حمل مصالح به عهده پيمانكار بوده و ساير عمليات تكميلى مورد نياز براساس فهرست بهاى ابنيه و تاسيسات مكانيكى سال 1397 ، نقشه و مشخصات فنى 

پيوستى مى باشد . 
* تمام يا بخشى از مطالبات از كاركرد قرارداد از محل اسناد خزانه اسالمى پرداخت ميگردد و تاريخ سررسيد اسناد تا سال 1399 ميباشد. 

 تضمين شركت درمناقصه به نفع كار فرما به صورت ضمانتنامه بانكى ياواريز به حساب شماره 2175214468004 بانك ملى شعبه مركزى رشت خيابان امام خمينى (ره) به 
نام تمركز وجه سپرده مى باشد.

 HTTP://IETS.MPORG.IRاطالع رسانى به شبكه  بيشتر   اطالعات  ميباشد، عالقمندان جهت كسب  تاريخ    24/ 05/ 97  از  مناقصه  اسناد   1- شروع فروش 
 مراجعه نمايند.

2- دستگاه نظارت : معاونت مهندسى و توسعه
 3- شركت كنندگان جهت خريد اسناد مناقصه مى بايستى مبلغ 300،000 ريال به حساب شماره( 2170094437006 ) بانك ملى مركزى رشت از درگاه الكترونيكى

 www.setadiran.ir  واريز نمايند.
ب)نشاني شركت رشت: خيابان امام خميني، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار، شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن، جهت اطالعات بيشتر باتلفنهاى 33321054- 

33325776 تماس حاصل نمايند.
4- هزينه دونوبت آگهى  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

نوبت اول:   22 /05 /97
نوبت دوم:  23 /97/05

مبلغ تضمينمبلغ برآورد (بريال)شهرستانعنوانرديف
رتبهرشته(بريال)

تاريخ
  خاتمه
فروش

 تسليم
 پيشنهاد
تاريخ بازگشايىمدت اجرا ماهقيمت

1

عمليات اجرايى احداث دو باب 
مخزن بتنى 100 مترمكعبى و 
احداث يكباب مخزن بتنى 300 

مترمكعبى به همراه دو باب 
ايستگاه پمپاژ و دو باب اتاقك كلر 

زن در مجتمع ملكوت از توابع 
شهرستان املش 

597/05/2897/06/11697/06/12آب3,603,017,952181,000,000املش

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

هر چند که رهبر انقالب بارها  ن ا و باره��ا در دیدارهای خود با میـــــز
مس��ئوالن دس��تگاه قض��ا خصوص��ا در هفته قوه 
قضاییه تاکید بر مبارزه با مفسیدن کردند و ایشان 
قانون مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی را ابالغ کردند و 
فرمان هش��ت ماده ای نیز در این راستا صادر کرده 
اند ک��ه حت��ی منصوبین خودش��ان را نی��ز برای 
بازرس��ی به قوه قضاییه آزاد اعالم کردند اما رئیس 
ق��وه قضاییه مجددا ب��رای مطالب��ه عمومی که از 
دس��تگاه قضا برای مبارزه با مفسدین شکل گرفته 
اس��ت، رخصت خواستند و بالفاصله جواب گرفتند 
و طبق انتظار رهبری دس��تور مبارزه با مفسدین را 
برای بار چندم اعالم کردن��د، این مکاتبه هر چند 
برای م��ردم و اف��کار عمومی قابل انتظ��ار بود اما 
می ش��ود گفت که اینبار حجت را برای مفسدینی 
ک��ه هنوز توب��ه نکردند تمام کرد و آق��ازاده و یقه 
س��فید و محتکر و مختلس را بر جای نش��اند تا از 

اندکی بعد برای دستگیر شدن لرزان باشند.
هر چند که قوه این دستور را از رهبری گرفته 
است اما رئیس قوه نباید فراموش کند که در اواخر 
سال گذش��ته به مردم وعده کرده است که قضات 
متخلف را نیز معرفی کند که این پیش��نهاد او نیز 
با استقبال رهبری مواجه شده بود اما هنوز خبری 
از معرفی قضات خاطی نیست، برای همین رئیس 
قوه در کنار مبارزه با مفس��یدن و دس��تور جدید 
ک��ه روز گذش��ته از رهبری گرفته اس��ت باید در 
درون خود نیز با متخلفین و مفس��دینی که احکام 
نادرس��ت داده و باعث ازدیاد مفاسد می شوند نیز 
برخ��ود کند و به نوعی با »س��وزن به خود زدن« 
حس��اب کار را دس��ت مفس��دین بیرونی دهد که 
مطمئن ش��وند قوه در برخورد با فاس��دین در هر 
پست و س��مت و منصبی که باشند شوخی ندارد 

مانند آنچه شهید بهشتی در قوه قضاییه رویه خود 
ساخته بود.

دهم اردیبهش��ت 17 سال قبل نیز رهبری در 
نامه ای خطاب به »حضرات آقایان رؤسای محترم 
قوای س��ه گانه « در متنی موسوم به فرمان هشت 
ماده ای نوش��تند که: »تش��کیل س��تاد مب��ارزه با 
مفاس��د اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فس��اد که 
دو ق��وه  مجریه و قضاییه بدان همت گماش��ته اند، 
عزم جّدی مسئوالن را به اقدام در این امر اساسی 
و حیات��ی نوی��د میدهد. اگر دس��ت مفس��دان و 
از امکانات حکومتی، قطع  سوءاس��تفاده کنندگان 
نش��ود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمّدعا و 
انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده 
و اش��تغال طلب، همه احس��اس ناامنی و نومیدی 
خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای 

نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. 
خش��کانیدن ریشه  فس��اد مالی و اقتصادی و 
عمل قاطع و گره گش��ا در این باره، مستلزم اقدام 
همه جانبه بوس��یله  قوای س��ه گانه مخصوصاً دو 
قوه مجریه و قضاییه اس��ت. قوه  مجریه با نظارتی 
س��ازمان یافته و دقی��ق و بی اغم��اض، از بروز و 
رش��د فس��اد مالی در دستگاهها پیش��گیری کند، 
و قوه  قضاییه با اس��تفاده از کارشناس��ان و قضات 
قاط��ع و پاکدامن، مجرم و خائ��ن و عناصر آلوده 
را از س��ر راه تعالی کش��ور بردارد. بدیهی است که 
نقش قوه  مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل 
راه کاره��ای قانون��ی اس��ت و نیز در ایف��اء وظیفه  
نظارت، بسیار مهم و کارساز است.« اما در تذکرات 
این متن موارد خیلی کلیدی و حس��اس از جمله 
عدم تبعیض در برخورد با فاس��دین حتی آنهایی 

که منصوب رهبری بودند نیز تاکید شد.
اما پی��ش از این فرم��ان نیز باره��ا و بارها بر 
مبارزه با فس��اد و اهمیت آن توسط رهبری تاکید 
ش��د، به عنوان مثال رهبر انقالب در بیاناتی که در 
اجتم��اع زائران و مجاوران ح��رم مطهر رضوی در 
نخس��تین روز سال ۹۵ داش��تند صراحتا فرمودند: 
»با فساد مبارزه  جّدی بشود، با ویژه خواری مبارزه  
جّدی بشود، با قاچاق مبارزه  جّدی بشود؛ اینها دارد 
به اقتصاد کش��ور لطمه می زن��د و ضررش را مردم 

می برن��د. اگر ما در مقابل آن مجموعه ای که فرض 
بفرمایید با زدوبست هایی در زمینه مسائل اقتصادی 
ویژه خواری می کنند، خودش��ان را از امتیازات ویژه 
برخوردار می کنند و یا دچار فس��اد پولی و مالی و 
اقتصادی می شوند، سهل انگاری کنیم، قطعاً کشور 
ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل انگاری بشود. حاال یک 
مجرم اقتصادی را مثاًل فرض کنیم دستگیر کردند، 
روزنامه ها درباره اش بنویسند و عکس و تفصیالت و 
کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاس��ی 
بکنند، اینها فایده ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم 

کردار نیست.«
این بیانات ی��ادآوری برای اهمی��ت مبارزه با 
فساد و یقه سفیدها برای این دوباره کنار هم تدوین 
ش��د که آنهایی که در راه مبارزه با این افراد هنوز 
در دلشان ش��ک و تردیدی وجود دارد و یا درباره 
مماش��ات با مفسیدن س��خن می گویند بدانند که 
چرا و چگونه مسئوالن در نظام جمهوری اسالمی 

ملزم به مبارزه با فساد اقتصادی هستند.
تحلیل نامه رئیس قوه نیز جالب توجه و قابل 
تامل است در بند اول نامه آیت اهلل الریجانی تأکید 

ش��ده از قضاتی برای این پرونده ها استفاده خواهد 
شد که حداقل 20 سال سابقه قضایی داشته داشته 
باشند که نشان دهنده جدیت قوه بر برخورد دقیق 

و قانونی با متهمین است.
اما این نامه و پاس��خ رهبر انق��الب دارای نکته 
دیگری نیز هست. رهبر انقالب در پاسخ به آیت اهلل 
آملی بر »سرعت، عدالت و اتقان« تأکید کرده اند که 
نشان می دهد که عالوه بر سرعت در کار، قوه قضاییه 
بای��د در صدور احکام حقوق افراد را ضایع نکند و به 

صورت دقیق و عادالنه احکام را صادر کند.

با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  به  نامه ای  در  قوه قضاییه  رئیس 
برخی  انجام  و  ایران  ملت  علیه  دشمنان  اقتصادی  جنگ  به  اشاره 
این  در  اقتصادی  و مفسدان  گران  اخالل  از  عده ای  از سوی  جرائم 
شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه 
در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخالل گران در 
نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسالمی داده شود. در این نامه 
پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخاللگران و 
مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقالب اسالمی با این پیشنهادها 
موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه 

انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت الزم توصیه شود.
احترام،  با  است:  آمده  قضاییه  قوه  رئیس  درخواست  متن  در 
نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب 
هم  اقتصادی  مفسدان  و  اخاللگران  از  عده ای  متأسفانه  و  میشود 
در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی 
می طلبد،  را  آنان  با  سریع  و  قاطع  برخورد  ضرورت  که  می شوند 
در  فرمائید  اجازه  قضاییه  قوه  رئیس  به  صالحدید  صورت  در 
مصوب  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  مجازات  قانون  چارچوب 
قانون   ۲۸۶ ماده  و  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با   ۱۳۶۹/۹/۱۹

مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه 
انقالب اسالمی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه 
قضایی )یک نفر رئیس و دو مستشار( تشکیل دهد. رسمیت دادگاه 

با حضور دو نفر از اعضء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده 
های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می شود 
و با تشخیص رئیس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استان ها 

نیز قابل تشکیل است.

در  انتشار  قابل  و  علنی  دادگاه جلسات  رئیس  به تشخیص   -۳
رسانه ها می باشد.

٤- کلیه مواعد قانونی الزم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از 
قبیل ابالغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ٤۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص 
وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود 
دادگاه می تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری 
مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه 

رسیدگی می شود.
و  اخاللگران  مجازات  به  نسبت  تخفیف  و  تعلیق  هرگونه   -۸

مفسدان اقتصادی ممنوع است.
به جرائم مذکور در صورت وجود  موارد رسیدگی  کلیه  در   -۹
دالیل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار 
بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. 
هرگونه  بود.  خواهد  دیگر  مراجع  در  اعتراض  غیرقابل  قرار  این 

تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و الزم االجرا 
می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه 

و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

رهبر انقالب نیز در پاسخ نوشتند: »با پیشنهاد موافقت میشود. 
مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام 
گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت الزم را توصیه فرمائید.«

نمای نزدیک

نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری برای برخورد با مفسدین؛
رهبر انقالب اسالمی: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام شود

رهبر انقالب برای چندمین مرتبه تاکید بر مبارزه با فساد کردند؛

حجت بر مفسدین تمام شد


