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از سوی رئیس قوه قضاییه برای سال  ۱۳۹۸ابالغ شد:

مبلغ دیه دو میلیارد و
هفتصد میلیون ریال

معاون اول قوه قضاییه گفت :دیه یک مرد مسلمان برای ماههای غیرحرام در سال ،۹۸
 ۲۷۰میلیون تومان تعیین شد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای گفت :بر اساس ابالغ رئیس قوه قضائیه ،دیه
یک مرد مسلمان برای ماههای غیر حرام در سال  ۲۷۰ ،۹۸میلیون تومان تعیین شد که بر
این اساس ،در ماههای حرام  ۹۰میلیون تومان به این مبلغ اضافه میشود.وی گفت :همان
طور که مردم عزیز استحضار دارند طبق قانون رئیس دستگاه قضائی ابتدای هر سال باید
مبلغ دیه را تعیین و اعالم کند .معاون اول قوه قضاییه گفت :نهایتاً در جلسه امروز مقرر
شد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید  ۲۷۰میلیون تومان برای ماههای غیر حرام
باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماههای حرام به این مبلغ اضافه
میشود؛ یعنی در ماههای حرام  ۹۰میلیون بر این  ۲۷۰میلیون تومان افزوده میگردد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

مدت بازپرداخت «وام
ازدواج»  ۶۰ماهه شد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امکان استفاده از حساب یارانه به عنوان
ضمانت دریافت تسهیالت ازدواج خبر داد.
محمدمهدی تندگویان گفت :مبلغ وام ازدواج امسال  ١۵میلیون تومان بود و دولت
تا پایان سال حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان وام پرداخت میکند .وی با بیان اینکه امسال
حدود  ١میلیون نفر وام دریافت کرده اند ،اظهار کرد :اگر سال آینده نیز روند پرداخت وام
به همین شکل ادامه پیدا کند ،دولت باید سال آینده بیش از  ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه
تخصیص دهد چرا که رقم وام پرداختی از  ۱۵به  ۳۰میلیون تومان به ازای هر فرد افزایش
یافته است .تندگویان در مورد تسهیالت پرداخت وام در سال آینده نیز گفت :بر اساس
مصوبه مجلس ،بازپرداخت وام ازدواج در سال آینده  ۶۰ماهه است و حتی عنوان شده که
حساب یارانه میتواند به عنوان ضامن برای وام گیرنده در نظر گرفته شود.

خبر
رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد

ساماندهی کودکان خیابانی
تهران و البرز پیش از ایام نوروز

رئیس سازمان بهزیستی گفت:
ساماندهی کودکان خیابانی تهران و البرز
پیش از ایام نوروز انجام خواهد شد و
طی دو ماه اول سال آینده نیز ساماندهی
آنان در سطح کشور عملیاتی خواهد شد.
وحید قبادی دانا رئیس سازمان
بهزیستی در خصوص ساماندهی کودکان
کار خیابانی گفت :با بررسیهای انجام
شده در سطح تهران حدود  ۷۰درصد
از این کودکان خارجی بوده و تنها ۳۰
درصد از آنها ایرانی هستند و در سطح
کشور نیز  ۵۶درصد از آنها خارجی و
باقی ایرانی هستند.
وی با بیان اینکه ساماندهی این
کودکان نیاز به همکاری بین بخشی
دارد ،اظهار داشت :ساماندهی کودکان
کار در خیابان امری اجتماعی است و
نیازمند همکاری همه دستگاه از جمله
وزارت کشور ،قوه قضائیه ،بهزیستی،
شهرداریها ،حمایتهای مردم و
سازمانهای مردم نهاد است.
قبادی دانا با بیان اینکه در تالش
هستیم تا بر اساس دستور وزیر کار،
ساماندهی کودکان در تهران و البرز
پیش از نوروز عملیاتی شود ،عنوان
کرد :سازمان بهزیستی آماده تفاهم
و همکاری با همه دستگاهها بوده و
بودجه و تمهیدات الزم را نیز در دست
دارد ،به عالوه امیدواریم در فروردین و
اردیبهشت ماه نیز طرح ساماندهی این
کودکان در سطح کشور انجام شود.
وی با اشاره به برخی باندها در
گسترش کودکان کار خیابانی اظهار
داشت :متأسفانه برخی باندها در این
زمینه وجود دارند که امیدواریم با تالش
قوه قضائیه موفق به مقابله با آنان شویم.
قبادی دانا با اشاره به تفاهم نامهای
که امروز میان سازمان بهزیستی و
وزارت ورزش و جوانان منعقد شد ،اظهار
داشت :این تفاهم نامه موجب هم افزایی
دو دستگاه شده و با افزایش تأثیرگذاری
مراکز مشاوره ازدواج ،میتواند در تحکیم
خانواده و پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی از جمله طالق مؤثر باشد.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان
اینکه اغلب مراکز مشاوره ازدواج و
خانواده غیر دولتی است ،اظهار داشت:
البته در مناطق محروم مراکز دولتی
وجود دارد و امیدواریم با همافزایی در
این زمینه همه افراد کشور بتوانند از این
ظرفیت استفاده کنند .در استانها نیز
افراد تحت پوشش بهزیستی با مراجعه به
این مراکز و دریافت یاری برگ میتوانند
از خدمات سه جلسه مشاوره رایگان بهره
مند شوند.

معاون وزارت بهداشت مطرح کرد:

هر نیم ساعت یک کشته
در حوادث ترافیکی
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رئیس قوه قضاییه:

بیش از  ۷۰هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند

رئیس قوه قضاییه گفت :هنوز شعبی در محاکم
داریم که ماهانه  ۲۰۰پرونده رسیدگی میکنند و
این حجم کار خارج از استانداردهای جهانی ،موجب
فرسایش قضات و کارکنان میشود.
به گزارش امتیاز و به نقل از اداره کل روابط
عمومی قوه قضاییه ،آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه
امروز مسئوالن عالی قضایی که به نظر میرسد آخرین
جلسه در دوران ریاست ایشان باشد ،با اشاره به
درگذشت آیت اهلل مومن از فقهای شورای نگهبان،
تصریح کرد :یکی از رویدادهای ایام اخیر ،ارتحال عالم
ربانی ،فقیه پارسا و اهل تقوا حضرت آیت اهلل مومن
(ره) بود که سالهای متمادی هم در حوزههای علمیه
تدریس داشتند و هم در خدمت انقالب بودند.
بیش از  ۷۰هزار نفر مشمول عفو مقام معظم
رهبری قرار گرفتند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :براساس گزارش ها،
تا روز (یکشنبه) بیش از هفتاد هزار نفر از زندانیان،
مشمول عفو شده اند که بیش از  ۴۰هزار نفر از آنان
آزاد شده و مجازات قریب به  ۳۰هزار نفر نیز تخفیف
یافته است .گرچه استثنائاتی در مورد این عفوها به
ویژه در خصوص کسانی که امنیت کشور و جامعه را به
خطر انداخته بودند مانند محاربان ،سارقان سابقه دار و.
وجود داشت ،اما خوشبختانه طیف گستردهای مشمول
این عفو قرار گرفتند.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت :حسب برخی
گزارشها از جمله گزارش وزیر محترم دادگستری ،این
عفو واقعا در روحیه زندانیان و همچنین بهبود شرایط
خانواده آنان بسیار اثرگذار بوده است و امیدواریم این
قبیل اقدامات ،نقطه عطفی برای بازگشت محکوم
علیهم به آغوش جامعه و جلوگیری از تکرار جرایم
باشد .البته قضات محترم نیز الزم است در چارچوب
قانون و بخشنامههای اصداری ،نسبت به صدور
مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری،
اهتمام ورزند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش
بودن  ۱۴اسفند ،روز احسان و نیکوکاری ،تصریح کرد:
در آستانه سال نو و ماه رجب قرار داریم و این ایام
برای مساله مهم احسان و نیکوکاری ،فرصت مغتنمی
است که باید قدر آن را بدانیم .امروز کسانی در جامعه
هستند که در عین آبرومندی ،نیاز مالی دارند و ما
موظفیم با حفظ حرمت ،به آنان کمک کنیم.
آیت اهلل آملی الریجانی ،کمک به مستمندان را به
مثابه سفرهای الهی برای جلب عواطف ربانی برشمرد
و افزود :کمک به نیازمندان در این ایام و هر زمان
دیگری ،موجب ترقی و استکمال خود انسان میشود و
قطعا مورد الطاف و عنایات الهی نیز قرار خواهد گرفت.
فاصله طبقاتی نباید به حدی باشد که مردم
را از آینده خود ناامید کند
رئیس قوه قضاییه ،یکی از آثار بسیار مهم نوعدوستی
و کمک به نیازمندان را همبستگی اجتماعی دانست و با
بیان اینکه این موضوع در همه جای دنیا یک بحث فوق
العاده مهم جامعه شناختی است ،توضیح داد :گسست،
خالء و فاصله طبقاتی در جامعه ،مردم را از اصالح و
بهبود شرایط و آینده خود نا امید میکند .بر همین اساس
مضامین دینی بسیاری داریم مبنی بر ضرورت دستگیری
از ضعفا و نیازمندان که برای استحکام پیوندهای اجتماعی

نباید از آنها غفلت کنیم ،زیرا یکی از مهمترین سرمایهها
برای پیشرفت جوامع ،همین پیوند و همبستگی است.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت :اینکه عدهای به عنوان
اشراف به گونهای زندگی کنند و عدهای دیگر در عسرت
و تنگدستی ،موجب گسست در جامعه میشود .خداوند
َ
ِلسائ ِِل َوال ْ َم ْح ُرو ِم».
متعال میفرماید « َوفِی أ ْم َوال ِ ِه ْم َح ٌّق ل َّ
برخی بزرگان معتقدند این «حق» ،غیر از واجبات نظیر
خمس و زکات است و حق دیگری است .به هر حال،
این حق ثابت است و نباید این دستورات الهی را فراموش
کنیم .در کالم امیرالمومنین علی (ع) و سراسر نهج البالغه
نیز مقوله کمک به نیازمندان موج میزند و امیدواریم در
این ایام ،توجه بیشتری یه این تاکیدات داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به تغییر و تحول آتی در قوه قضاییه ،به تبیین این
موضوع پرداخت و تصریح کرد :مرحوم آیت اهلل هاشمی
شاهرودی از وزنههای حوزههای علمیه بودند و در طول
 ۱۰سال حضور خود در قوه قضاییه نیز منشاء خدمات
بسیاری بودند .پیش از آن نیز در همراهی والیت فقیه و
دفاع از کیان جمهوری اسالمی ،تالشهای بسیاری داشتند
و آثاری نیز به قلم خود و از استادشان شهید آیت اهلل صدر
تحریر کردند که مورد رجوع و استفاده فضالست .با ارتحال
ایشان و حسب برخی ضرورتها ،مقام معظم رهبری بنده
را برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت
در شورای نگهبان نصب کردند و طبیعی بود که به یکباره
امکان رها کردن قوه قضاییه وجود نداشت.
از مقام معظم رهبری خواستم پیش از پایان
دوره ،رئیس جدید را منصوب کنند
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد :فرصتی را برای
رتق و فتق امور جاری در اختیار داشتم ،اما معتقد بودم
که به لحاظ اجرایی ،جمع این مناصب ممکن نیست.
بر همین اساس طی نامهای از محضر معظم له خواستم
که با توجه به مدت قلیل باقیمانده از دوره ریاست
قوه قضاییه ،برای اینکه خللی در امور پیش نیاید و
بتوانم بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای
نگهبان که مسئولیتهای مهمی در آنها تعریف شده
است متمرکز شوم ،اگر صالح میدانند قبل از پایان
دوره اینجانب ،ریاست جدید را منصوب نمایند تا بنده
در مجمع و شورای نگهبان برای انجام امور ،متمحض

شوم .ایشان نیز مانند همیشه با لطف خود این تقاضا را
پذیرفتند و حسب اطالع ،ان شاء اهلل طی روزهای آینده
ریاست جدید قوه قضاییه منصوب میشود.
دستگاه قضایی از پیشروترین دستگاهها در
بکارگیری فناوریهای نوین است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره مندی دستگاه
قضایی از فناوریهای نوین به عنوان یکی از کارهای
برجسته دوران تصدی خود ،خاطرنشان کرد :البته این
امر به صورت ابتدایی آغاز شده بود ،اما در این دوره
شتاب زیادی گرفت و امروز دستگاه قضایی از پیشروترین
دستگاههای حاکمیتی در بکارگیری فناوریهای نوین
است که کار مردم را تسهیل کرده و جلوی بسیاری از
مفاسد را گرفته است .از جمله این موارد میتوان به راه
اندازی سامانههایی نظیر  CMSدر دستگاه قضایی ،ابالغ
الکترونیکی و دفاتر خدمات قضایی و همچنین برخط
شدن معامالت و اسکن اسناد مالکیت مردم در سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور اشاره کرد که اقدامات بسیار
بزرگی بوده است .آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به تدوین
و تصویب لوایح قضایی از جمله قانون مجازات اسالمی و
قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون بسیار مهم،
به فعالیتهای شوراهای حل اختالف اشاره کرد و گفت:
خوشبختانه شورای حل اختالف در این دو دوره بسامان
شد و امروز بخش بزرگی از بار دستگاه قضایی را به دوش
میکشد .رئیس قوه قضاییه با پوزش از کارکنان و مسئوالن
دستگاههایی که امکان نام بردن و قدردانی از خدمات آنان
در این فرصت کوتاه وجود نداشت ،ارائه میلیونها خدمت
در دادگستری ها ،سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه را
بدون جهاد مستمر و عمومی غیرممکن دانست و تصریح
کرد :ما به هیچ عنوان منکر برخی کاستیها نیستیم ،اما
عدهای دائما یاس و ناامیدی را تزریق میکنند و خصوصا
نسبت به دستگاه قضایی اظهارات خالف واقع دارند.
ضد انقالب بیرونی که مدام در حال پیگیری این پروژه
است ،اما متاسفانه عدهای نیز در داخل ،تخریب قوه
قضاییه و مسئوالن آن را در دستور کار قرار دادند و با
ارائه گزارشهای دروغ و دادن نسبتهای خالف واقع،
ارزیابیهای ناعادالنهای را دامن زدند.
هنوز شعبی داریم که ماهانه  ۲۰۰پرونده
رسیدگی میکنند

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تالشهای بدنه قوه
قضاییه به عنوان سربازان خط مقدم خدمت به مردم در
سراسر کشور ،خاطرنشان کرد :بی تردید کاستیهایی
نیز وجود دارد و برخی تاخیرها در رسیدگی به چشم
میخورد ،اما عملکرد قوه قضاییه در سطح کالن ،قابل
قبول بوده است؛ به شرط اینکه این عملکرد را با در نظر
داشتن امکانات ،اعتبارات و نیروی انسانی ارزیابی کنیم.
هنوز شعبی در محاکم داریم که ماهانه  ۲۰۰پرونده
رسیدگی میکنند و این حجم کار خارج از استانداردهای
جهانی ،موجب فرسایش قضات و کارکنان میشود.
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد :به مردم عزیز و
همه کسانی که مترصد ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی
طی  ۱۰سال گذشته هستند ،میگویم که نیازهای قوه
قضاییه با وجود اعالمهای مکرر در طول این دو دوره و
قبل تر ،مورد توجه جدی قرار نگرفته است و امروز با وجود
همه کمکهای مجلس محترم و دولت محترم ،همچنان
دستگاه قضایی به استخدام قاضی و کارمند نیاز دارد و
اعتبارات این دستگاه برای رفع مشکالتش کافی نیست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی
مجاهدانه فعالیت کرده است ،دوران حضورش در مجموعه
قضایی کشور را از بهترین دورانهای زندگی خود توصیف
کرد و گفت :بابت وجود کاستیها یا قصورهای احتمالی
در انجام وظایف ،از همه مردم شریف ،قضات ارجمند و
کارکنان عزیز دستگاه قضایی عذرخواهی میکنم و از خدا
میخواهم که قوه قضاییه را در مسیر کمال خود ،اعانت
کند تا این دستگاه بتواند در جایگاه اصلی خود که همان
ملجأ و پناه مظلومان است ،به خوبی فعالیت کند.
افتخار میکنم که امروز دستگاه قضایی تابع
هیچکس نیست
آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد :اینجانب در
طی  ۱۰سال گذشته برای دفاع از استقالل و اقتدار
دستگاه قضایی به معنای دقیق کلمه ،جنگیدم .عدهای
که فکر میکردند باید مقابل اقتدار دستگاه قضایی
بایستند ،کارهای عجیب و غریبی کردند و افتخار
میکنم که امروز ،قوه قضاییه استقالل و اقتدار خود را
بیش از پیش به دست آورده و تابع هیچ کسی نیست.
امروز به جرأت میگویم که مبنای قوه قضاییه
جمهوری اسالمی عمل کردن بر میزان عدالت،
قانون و شرع است و این را از افتخارات خود میدانم
که در طول این دو دوره ،به هیچ یک از قضات
شریف در صدور رای ،هیچ الزامی نکردم ،زیرا آن
را خالف شرع و قانون میدانم .البته در چارچوب
قانون ،گاهی نظر خود را به برخی قضات گفته ام ،اما
همانجا تاکید کرده ام که صرفا باید براساس نظر و
استنباط خود عمل کنند و همواره استقالل در رای
را گوشزد کرده ام.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با
اشاره به در پیش بودن ماه رجب ،این ماه را از بهترین
زمانها برای دعا و اقتراب به ساحت حق تعالی دانست
و اظهار کرد :فراموش نکنیم که حسب روایات ،هر کس
به دنبال دنیا باشد ،هالک خواهد شد .این دنیا در
چرخش است و حرکت غایی ما به سمت عوالم باطن
است .البته در حقیقت ،ما داخل این عوالم هستیم
منتها به دلیل تعلق به مادیات ،آن را درک نمیکنیم.
ایام خاص نظیر ماه رجب ،کمک میکند که چشم ما
به این عوالم باز شود.

سرمقاله
کوپنوهمبرگرسیصدهزارتومانی

هومن جعفری

خبرها برای خواندن ساخته نشدند.
خبرهای این دوره برای این منتشر می
شوند که محکم بزنی توی سرت!
قاضی دادگاه بعد از پایان جلسه دوم
رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰
متهم به اخالل در نطام اقتصادی کشور،
گفت« :با توجه به فرار آقای یقنینی به خارج
از کشور ،وثیقه ایشان به مبلغ  ۵میلیارد
تومان ضبط شد و متهمان دیگر بدانند که
عدم حضورشان در دادگاه به معنی ضبط
وثایقشان است که اکثرا متعلق به خانواده
هدایتی است و آنها نیز ضبط می شوند».
سوال :چطور می شود که یک متهم
در پرونده ای چنین حساس به راحتی از
کشور بگریزد؟
سول بعدی:مبلغ وثیقه برای چنین
جرم و چنین دادگاهی کم نبود؟
سوال سوم  :وقتی یک متهم از پرونده
ای به این مهمی می گریزد کسی را هم
به خاطرش بازداشت می کنند؟ ماموری؟
وکیلی؟ نگهبانی؟ مرزبانی؟ این خیلی عادی
است که متهمان پرونده های اقتصادی به
این راحتی از کشور می گریزند؟
از این دست سوال ها زیاد است و
احتماال پاسخی برایش نیست.متهمی که در
چنین پرونده ای حضورش اهمیت حیاتی
دارد ،نباید به این راحتی آزاد گذاشته شود تا
از کشور بگریزد.خانه خاله که نیست!
 .2در روزهای پایانی سال ،دومینوی
افزایش قیمت به شکر رسید و بهای آن
در سه ماه  ۷۰درصد افزایش یافته است.
بررسیها نشان میدهد ،این افزایش قیمت
چند دلیل عمده دارد که از آن جمله
میتوان به کاهش  ۱۲۰درصدی شکر در
ده ماهه سال جاری در مقایسه با پایان
سال گذشته اشاره نمود .همچنین دبیرکل
اتحادیه بنکداران مواد غذایی ،انحصار در
توزیع شکر را نیز عامل دیگری در افزایش
قیمت شکر دانسته است.
سوال اول :چرا واردات شکر باید در
انحصار یک نفر باشد؟
سوال دوم :چرا واردات شکر باید در
انحصار یک نفر باشد؟
سوال سوم  :چرا واردات شکر باید در
انحصار یک نفر باشد؟
سوال چهارم :اصال چرا هر ماده و
کاالیی با مصارف عمومی باید در انحصار
یک نفرباشد؟ چرا؟ چرا تولید شکر در
داخل کشور باید به چنین روزهایی بیفتد
تا واردات شکر بیشتر از همیشه اهمیت
داشته باشد؟
 .3بازگشت کوپن به صدر اخبار خنده
دار است .تجربه شکست خورده روزهای
جنگ را چرا حاال باید تکرار کنیم؟آنروزها
وضع فرق داشت .حاال فرق دارد .در
عصر تلگرام نمی توانید در باالی شهر
همبرگرهای سیصدهزار تومانی بفروشید و
در جنوب شهر کوپن صابون اعالم کنید.
نمی شود!واقعا نمی شود!

