وزیر نفت عنوان کرد؛

وزیــر نفت گفت :حدود  ۴۰درصد وصــول مطالبات وزارت نفت
از محل فروش نفت ،میعانــات نفتی و فرآوردهها ،صادرات گاز و
محصوالت پتروشیمی نسبت به سه ماهه اول سال  ۱۴۰۰افزایش
داشته است.
جواد اوجی گفت :در این نشست گزارشی از عملکرد وزارت نفت
در مورد صــادرات میعانات نفتی ،فرآوردههــای نفتی و صادرات

افزایش  ۴۰درصدی وصول مطالبات وزارت نفت
محصوالت پتروشــیمی و همچنیــن درآمدهای حاصل از فروش
منابع نفتی در سه ماهه سال جاری نسبت به سال  ۱۴۰۰ارائه شد.
وزیــر نفت ضمن تاکید براینکه میزان درآمدهای حاصل از فروش
نفت طی امسال نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده است ،افزود:
عملکرد وزارت نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰
درصد تحقق درآمدی داشــته است ،سال گذشته  ۱۲.۵میلیارد دالر

در سامانه نیما از محل فروش محصوالت پتروشیمی به دست آمد.
اوجی تاکید کرد :در ســه ماهه اول سال جاری نیز حدود  ۴۰درصد
وصــول مطالبات وزارت نفت از محل فروش نفت ،میعانات نفتی و
فرآوردهها ،صادرات گاز و محصوالت پتروشیمی نسبت به سه ماهه
اول ســال  ۱۴۰۰افزایش داشته است این موضوع از نظر حجمی و
قیمت اتفاقات بسیار خوبی را رقم زده است.

اقتصادی 3

چهارشنبه  1تیر  1401شماره 3459
خاندوزی :حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک میکنیم

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره توزیع کاالبرگ

ســخنگوی اقتصــادی دولــت گفت :پایــان تیر مــاه میزان
پیشــرفت تامین زیرســاختهای کاالبــرگ الکترونیکی را به
آقــای رییسجمهور اعالم خواهیم کــرد و آن زمان در این باره
توضیحات کافی داده خواهد شد.
سیداحســان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر
اینکه برنامه ســتاد اقتصادی دولت در ماههای گذشته که مبتنی
بر دو دوره تثبیت اقتصاد کالن و تمهید مقررات برای هدف رشد
اقتصادی و توسعه ملی بود ،اظهار کرد :از شهریور تا اسفند تالش
اقتصــادی دولت به ثبات اقتصاد کالن معطوف بود .نرخ رشــد
اقتصادی در ســال  ۱۴۰۰با  ۴.۶درصد به پایان رسید و نرخ رشد
باالتری نسبت به سال  ۱۳۹۹بود .البته همچنان در سال ۱۴۰۱
سیاست مهار تورم از اولویتهای ستاد اقتصادی دولت است.
خاندوزی ادامه داد :حتم ًا باید یک بسته کوتاهمدت هم در این زمینه
داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح
و تصویب شــد که ضمانت اجرای قانون سقف اجارهبها هم در این
زمینه در نظر گرفته شود .ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن
درک میکنیــم و هم در این امر برای بهبود وضعیت ،پیگیری ویژه
دولت با تاکید رئیسجمهوری را در دستور کار داریم.
ســخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم
نهایی برای بازتوزیع یارانهها چیســت و زیرســاختهای توزیع
کاالبــرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل میشــود ،تصریح کرد:
ما در سیاســت عادالنه کردن یارانهها ،طی دو ماه اول پرداخت
نقدی ،زمانی را الزم داشــتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم
قانــون بودجه  ۱۴۰۱را اجرا کنیم که مجلس از ما خواســته بود
کاالبــرگ الکترونیکی را برای کاهش فشــار بــه مردم در نظر
بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساختهای الزم به شکل
صددرصدی آماده شود.
آماده شدن فهرست دریافتکنندگان سهام عدالت
وی افزود :در گذشــته با برخی مواجه بودیم که مستحق سهام
عدالت بوده اما آن را دریافت نکرده بودند .بر این اساس از ابتدای

سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت
هستیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است.
همچنین یک الیحه از وزارت اقتصاد به کمیســیون اقتصادی
دولت ارســال شــده که قرار اســت به صحن دولت برود تا هم
کسانی که از دریافت سهام عدالت بازماندهاند ،مشخص شوند و
هم میزان سهامی که باید دریافت کنند ،تعیین شود که این امر و
بررسی آن ،به محض انجام اطالعرسانی خواهد شد.
 ۳۱۵هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند
خاندوزی یادآور شــد :تا پایان اردیبهشت ماه حدود  ۳۱۵هزار نفر
توانستهاند که تسهیالت خرد را مطابق آییننامه بدون وثیقه دریافت

کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازماندهاند که ما نظارت خود را بر
این موضوع خواهیم داشت .حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف
بودند ،برکنار شدند .پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در
جهت دسترسی مردم به تسهیالت خرد است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجارهبها
و کنترل دولت بر آن ،تاکید کرد :متاســفانه وضعیت افزایش قیمت
واحدها و اجارهبهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار
شده است و علت این است که ما میراثدار شرایط گذشته هستیم؛
قرار بود در ســامانهای اطالعات مربوط به مسکنها و امالک ثبت
شود اما چون این کار انجام نشده بود ،قاعدهگذاری و نظارت دولت

کمتر از حد مرسوم است .ســامانه ملی امالک در حال آمادهسازی
است که این خأل را برطرف میکند.
وی افزود :ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخالف دولت
قبل ،موافقیــم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که
این الیحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصالح الگوی سهام عدالت
حرکت کردهایم ،اظهار کرد :مردم عزیز ما شــاهد تغییر الگو در
ســال پیشرو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه
عیان خواهد شــد .همچنین عادالنه شدن یارانهها و قطع رانت
ارزی قطع ًا بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی
نفع آن بودهاند را ناراضی میکند .اما دولت هم مصمم اســت و
هــم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصالح
اقتصادی تکیه دارد.
سامانه ملی امالک راهکاری
برای کنترل دولت بر اجاره بها
وزیر اقتصــادی درباره میزان اجارهبها و کنتــرل دولت بر آن،
گفت :متاســفانه وضعیت افزایش قیمت واحدهــا و اجارهبهای
مسکن که در ســالهای پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در
ســامانهای اطالعات مربوط به مسکنها و امالک ثبت شود اما
چون این کار انجام نشده بود ،قاعدهگذاری و نظارت دولت کمتر
از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی امالک در حال
آمادهسازی است که این خأل را برطرف میکند.
خاندوزی یادآور شــد :ما بر اصل و رکن رکین شــفافیت تاکید
داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به
دســت آوریم تا استمرار حرکت هفتماهه پایانی سال  ۱۴۰۰در
زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد .برنامه
عملیاتی بانکهای دولتی برای ســال  ۱۴۰۱واصل شده است تا
هدفگذاری آنها مشــخص باشد .در حوزه مالیاتی شفافیتهایی
شکل گرفت و سامانههایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت
مالیات هوشمند برویم.

گزارش اختصاصی
گزارش امتیاز از ساخت و ساز در مراتع و تغییرکاربری ها؛

«زمینخواری» بدون اتالف وقت

️ مرشد تقوامنش

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه بر اســاس یک نظرســنجی که در اسفند سال
گذشــته از سوی یک دســتگاه انجام شد ،نشان داد که
بیش از  ۷۵درصد از مــردم در موضوع زمین خواری و
تغییر کاربری اراضی قائل به این هســتند که حاکمیت
باید از تمام ظرفیتها اســتفاده کرده و به نوعی با این
پدیده مقابله کند.
بــه مجموعه اقدامــات متقلبانه و غیــر قانونی افراد،
تشکلها و گروههــا کــه منجر به تصرف و تعرض به
اراضی عمومی و منابع طبیعی میشــود ،زمین خواری
میگویند .زمینخــواری از بارزترین نــوع تصرف غیر
قانونی اراضی ملی اســت که از بســترهای وقوع آن در
کشور می توان به زمینهای منابع طبیعی اشاره کرد .بر
اساس آمار اعالم شده از سوی سازمان جنگلها و مراتع
و آبخیزداری کشور ســاالنه  ۳۰تا  ۳۵هزار مورد زمین
خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می دهد.
زمین خواری عملی اســت که محدود به یک منطقه یا
شهر خاصی نمی باشد بلکه در همه جای کشور به شکل
های مختلفی پراکنده شــده است که تهران در صدر آن
قرار دارد و بعد از آن شــیراز و مشهد و تبریز قرار گرفته
اند .در اواخر ســال  ۱۳۹۳با تاکید رهبر انقالب اسالمی
بــر حفظ جنگلها و مراتع و همچنین معرفی پدیده زمین
خواری ،کوه خواری و ســاخت و ســاز در ارتفاعات به
عنوان یکی از مسائل رنج آور ،این امر از اهمیت بیشتری
برخوردار گردید تا افراد ســو استفاده کننده مورد تعقیب
قضایی قرار گیرند.
شیوههای ارتکاب جرم
این تعــرض قانونشــکنانه از لحاظ روش و شــیوه
ارتکاب ،به چهار دســته تقسیم میشود :روش نخست،
تجاوز مســتقیم به اراضی ملی ،حریم و بستر رودخانهها
و تخریب آنها قرار دارد که در این زمینه اقدامهای قابل
توجهی از سوی دستگاههای ذیربط صورت پذیرفته و
تا حدود زیادی تحت کنترل و مراقبت است.
روش دوم جعل اســناد مالکیت ،با استفاده از قولنامهها
و وکالتنامههای مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و
متعاقب ًا فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است که
یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمینخواری محســوب
میشود .در روش سوم نیز زمینخوار با استفاده از ابزارها
و روشهای قانونی و البتــه اعمال موارد خالف قانون،
سعی در تحصیل نامشــروع زمین میکند؛ مث ًال با خرید
زمینهای موات یا ملی و ســپس طــرح دعوا ،از دادگاه
حکم بر غیرموات یا ملی بودن زمین اخذ میکند و البته
در ایــن بین ،به ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله تطمیع
کارشناســان ،شهود و امثال آن میپردازد و با طرح دعوا
در مراجع قضایی در ارتباط با رفع اثر از تشــخیصهای
مــوات یا ملی به عمل آمده راجع به اراضی که از طریق
شناسایی و تبانی در اختیار این اشخاص زمینخوار قرار
گرفته و بعض ًا با انجام جرایمی چون اعمال نفوذ ،پرداخت
رشوه و سوءاســتفاده از موقعیت شغلی و جرایمی از این
قبیل ســعی میکنند از مســیرهایی که بر اساس قانون
امکان واگذاری اراضی یا اعتراض به موات یا ملی بودن
اراضــی وجود دارد ،آنها را از مالکیت دولت خارج کنند و
به این ترتیب ،در عین حال که ظاهرا مســیری قانونی
و ابزار منطبق با قانون را مورد اســتفاده قرار میدهند،
بهوســیله ابزارهــای غیر قانونی و جرایــم گوناگون و
سوءاســتفاده از قانــون ،مرتکب جــرم زمینخواری و
تحصیل اراضی ملی و موات و دولتی میشوند.

هرجا کــه روند انجام مراحل قانونــی مزبور ،وضعیتی
نامتعارف و متفاوت از ســایر موارد داشته باشد ،احتمال
وجود جرایم زمینخواری پوشیده و پنهان وجود دارد.
در روش بعدی زمینخوار ظاهراً عمل مجرمانه و خالف
قانون انجام نمیدهد بلکه با شناســایی و خرید اراضی
ملی ،موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی
یا اخذ زمین بر اســاس ضوابــط و واگذاری و امثال آن،
زمینخواری میکند .علت اصلی موفقیت این دســته از
زمینخواران ،سهلانگاری و تخلف عوامل ذیربط است
که در واگذاریها و شــرایط آن دقت کافی نمیکنند و
باعث سوءاستفاده زمینخواران از این روشها میشوند.
راهکارهای مبارزه با زمینخواری
الزم اســت دســتگاههای نظارتی و مسئوالن قضایی
ب ه عنوان عضو شــورای حفظ حقوق بیتالمال بر روند
رسیدگی به اقدامات کمیســیونهای ماده واحده قانون
تعیین تکلیف اراضی اختالفــی موضوع ماده  56قانون
جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و با تخصصی کردن
شــعب ،اســتفاده از قضات مجرب و افزایش آموزش و
بــاال بردن اطالعــات قضایی ،امــکان تحصیل احکام
توســط این زمینخواران که اقداماتشان ناشی از ضعف
یا سهلانگاری عوامل رسیدگیکننده است ،از بین برود.
متأســفانه زمینخواری یک عنوان مجرمانه نیســت،
هرچند با در نظر داشــتن مــاده  690قانون تعزیرات و
مجازاتهــای بازدارنده ،وصف مجرمانــه آن میتواند
مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف
در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگلها ،مراتع
ملیشده ،کوهســتانها ،باغها ،چشمهسارها ،پارکهای
ملی ،تاسیســات کشــاورزی و دامداری ،اراضی موات،
اراضی بایر و ســایر اراضی و امــاک متعلق به دولت
شــود .ماده یاد شده ،مجازات بســیار ناچیز یک ماه تا
یک ســال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که
این مجازات ،جنبه بازدارندگی نــدارد .البته در مواردی
میتوان زمینخوار را به اتهام کالهبرداری مورد تعقیب
قرار داد .بهعنوان مثال ،افرادی که خود را به ظاهر مالک
نشان میدهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف
در آن بناهایــی احداث میکنند ،در صورت اثبات اتهام،
به مجازات کالهبرداری محکوم خواهند شد.
فرد کالهبردار نیز بر اســاس قانون تشــدید مجازات
«مرتکبین ارتشــاء ،اختالس و کالهبرداری» عالوه بر
رد مــال به صاحبش ،به حبس از یک تا هفت ســال و
پرداخــت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده اســت
محکوممیشــود ،ضمن آنکه این مجازات در خصوص
مستخدمان دولتی تشدید میشود.
قوانین و مقــررات حاکم بر جرایــم ارتکابی در حوزه
اراضی و خصوص ًا زمینخواری نیــاز به بازنگری جدی
دارد زیــرا در این باره خأل قانونی به چشــم میخورد.
همچنین باید با در نظر داشــتن شرایط حاکم بر جامعه،
سازوکارهای الزم که از قدرت و توانایی اجرایی مناسب
برخوردار باشند ،تدارک دیده شود.
با زمینخواری و تصرف اراضی ملی در
تهران برخورد میشود
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اســتان
تهران ضمن اشــاره بــه اینکه برخــی از تصرفات بر
امــاک ،جــزو مســتثنیات هســتند و نمیتوانیم به
آنها ورود کنیم،اظهار کرد :بیشــتر مــواردی که با آن
برخورد میکنیم ،ساخت و ســاز در مراتع ،ویالسازی و
تغییرکاربری است.
موارد زیادی از زمینخواری در مناطق چهارگانه تحت
مدیریت اداره کل محیط زیســت استان تهران همچون

خجیر ،جاجرود و شــمیرانات و  ...رســانهای شده است
که ایــن گونه موارد به منظور رفــع تصرفات اراضی از
چنگال متخلفان و آزادســازی زیســتبومهای طبیعی
تحت مدیریت ،از ســوی منابع طبیعی اســتان تهران
پیگیری میشود.
ســرهنگ احمد ناصری نیکو درباره شیوه رسیدگی به
موضوع زمینخواری اظهار .کرد:با استناد به تبصره ذیل
ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهرهبــرداری از منابع طبیعی
و مراتــع مبنی بر اینکه « هر کــس به قصد تصرف به
منابع ملی مذکور در ماده  ۱قانون ملی شــدن جنگلهای
کشــور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی
محکوم خواهد شد ».به این مسئله رسیدگی میشود اما
وارد مستثنیات نمیتوانیم شویم .طبق ماده  ۶۹۰قانون
مجازات اسالمی نیز هر فردی که موجب تخریب محیط
زیســت و منابع طبیعی شود،قانون با صدور حکم با این
افراد برخورد می کند.
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اســتان
تهــران در خصــوص فرایند مقابله با زمیــن خواری و
اقداماتی که در این زمینه الزم به انجام میشــود ،اظهار
کــرد :در ارتباط با زمین خــواری ابتدا طبق تبصره ذیل
ماده  ۵۵و پس از تشکیل پرونده ،اعمال قانون میکنیم.
وی افزود :بیشــتر مواردی که با آن برخورد میشــود،
ساخت و ساز در مراتع ،ویالسازی و تغییرکاربری است و
تصرف اراضی ملی نیست.
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اســتان
تهران در ادامه اظهارکرد :گزارش ساخت و ساز و تغییر
کاربری برای ما ارســال و بررســی میشود .بسیاری از
این موارد مربوط به تغییرکاربری جهاد کشــاورزی است
که به آنها رســیدگی میکنیم اما برخی موارد نیز جزو
مستثنیات هستند و ما حق ورود به آن را نداریم.
وی ادامــه داد :در مواردی که حــق ورود به آنها را
نداریم به جهاد کشاورزی اعالم میکنیم و اقدامات الزم
و نتایج آن را به این وزارتخانه واگذار میکنیم.
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اســتان
تهران دربــاره اقداماتی که بــرای حفاظت اراضی ملی
دربرابر زمینخواری انجام میشــود اظهار کرد :مواردی
که در اراضی ملی باشد بدون اتالف وقت و با استناد به
تبصره ذیل ماده  ۵۵اعمال قانون میکنیم.
ناصری نیکو در پایان درباره آمار اقدامات انجام شــده
در جهت توقف زمینخواری درسال گذشته تصریح کرد:
در سال  ۲۸۸ ،۱۴۰۰مورد زمینخواری به مساحت ۳۹۹
هکتار تشکیل پرونده قضایی شد ۱۶۱.مورد به مساحت
 ۲۸۵هکتار اجرای احــکام صورت گرفت و تبصره ذیل
ماده  ۵۵قانون بهــره برداری و حفاظت از منابع طبیعی
و مراتع  ۲۴۳مورد زمینخواری با مســاحت  ۱۱۶هکتار
اعمال قانون شد.
قوانین مقررات در خصوص زمین خواری و
ضمانت اجرای آن
به موجب ماده  ۶۹۰قانون مجازات اســامی“:هركس
به وســيله صحنهســازى از قبيل پىكنى ،ديواركشى،

تغيير حد فاصــل ،امحاى مرز ،كرتبندى ،نهركشــى،
حفر چاه ،غرس اشــجار و زراعت و امثال آن به «تهيه
آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از كشــت شــده يا
در آيش زراعى ،جنگلها و مراتع ملى شــده ،كوهستانها،
باغها ،قلمســتانها ،منابع آب ،چشمهسارها ،انهار طبيعى
و پاركهــاى ملى ،تأسيســات كشــاورزى و دامدارى و
دامپرورى و كشت و صنعت و اراضى موات و باير و ساير
اراضى و امالک متعلق به دولت يا شــركتهاى وابســته
به دولت يا شــهرداريها يا اوقــاف و همچنين اراضى و
امالک و موقوفات و محبوســات و اثالث باقيه كه براى
مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقى
يا حقوقى به منظور تصرف يا ذىحق معرفى كردن خود
يا ديگرى ،مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت
محيط زيســت يا مراجع ذى صالح ديگــر مبادرت به
عملياتى نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع
طبيعى گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى
يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد
به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مىشود”.
دادگاه موظف است حســب مورد رفع تصرف عدوانى
حق يا اعاده وضع به حال
يــا رفع مزاحمت يا ممانعت از ّ
سابق نمايد.
تبصره  – ۱رسيدگى به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت
بــه عمل مىآيد و مقام قضائى بــا تنظيم صورتمجلس
دســتور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم
قطعى خواهد داد.
تبصــره  – ۲در صورتى كه تعداد متهمان ســه نفر يا
بيشتر باشــد و قرائن قوى بر ارتكاب جرم موجود باشد
قرار بازداشــت صادرخواهد شد ،مدعى مىتواند تقاضاى
خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد”.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده  ۶۹۰قانون مجازات
اســامی تنها ماده برای مقابله بــا زمینخواری تعریف
شده اســت که ضمانت اجرایی الزم را ندارد چراکه که
مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمیتواند
از زمین خواری جلوگیری کند .همانطور که مشاهده می
گــردد از ضمانت اجرای پیش بینی شــده در ماده ۶۹۰
قانون مجازات اسالمی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا
یک ســال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره
و کم بودن مجــازات نمیتواند بازدارندگی الزم را برای
جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به
عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسالمی مورد
جرم انگاری قرار نگرفته اســت ولی با در نظر داشــتن
ماده  ۶۹۰قانون مجازات اســامی که یکی از طوالنی
ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات اســت  ،وصف
مجرمانه این عمل می تواند مشــمول عناوین مجرمانه
قانونی متعــددی از جمله تصــرف در اراضی مزروعی
اعم از یا آیش جنگلها ،مراتع ملی شــده ،کوهستان ها،
باغها ،چشم ه سارها پارکهای ملی ،تاسیسات کشاورزی
و دامداری ،اراضی موات ،اراضی بایر و ســایر اراضی و
امالک متعلق به دولت شــود .در صورتی که زمین خوار
را مشــمول ماده  ۶۹۰قانون مجازات اســامی بدانیم
مجازات وی بســیار اندک خواهد بــود چرا که مجازات
پیشبینی شــده در ماده  ۶۹۰قانون مجازات اســامی
حبس از یک ماه تا یک ســال اســت که بســیار اندک
می باشد.
عالوه بر ماده  ۶۹۰قانون مجازات اسالمی تحت عنوان
تصرف غیر قانونی ممکن اســت در برخی موارد زمین
خوار را به اتهام کالهبــرداری نیز مورد تعقیب قرار داد
مثال افرادی که خود را ظاهراً مالک نشــان میدهند و بر

اســاس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و ســپس
در آن بــه احداث بنا روی مــی آورند در در صورتی که
اتهــام آنها ثابت گــردد آنها به مجــازات کالهبرداری
محکــوم خواهند شــد .در صورتی که شــخص تحت
عنوان کالهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری،
مجازات وی عالوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال
یک تا هفت ســال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی
که اخذ کرده است محکوم میشود.
مجازات زمین خواری
قانــون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اســناد و
امالک مصوب ســال  ۱۳۱۰میباشد که به موجب ماده
 ۱۰۹این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند
اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود
معرفی کرده و برای آن ســند دریافت یا حتی تقاضای
ثبت آنها را کند کالهبردار شــناخته شده و به مجازات
این جــرم محکوم خواهند گردید .در چنین جرمی عمل
شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده
از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده
شدن مال است .در قانون ثبت اسناد و امالک در صورتی
که کســی فقط درخواســت ثبت ملک را نموده اســت
کالهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شــخصی
و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در
دفتر ثبت امالک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از
نظــر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت
برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کالهبرداری به
نظر می رسد نه کالهبرداری.
همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص
زمین خــوار مجازات مــاده  ۲قانون تشــدید مجازات
مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبرداری مصوب سال
 ۱۳۶۷را در نظــر می گیرند چــرا که مبلغ جزای نقدی
مقرر در این ماده نســبت به سایر قوانین بیشتر است و
می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.
نکته الزم به ذکر این اســت که در صورتی که شخص
زمینخــوار برای این اقدام خــود مرتکب جرایمی مثل
جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه
های جعلی و اســناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و
عمومی را تصاحب کند مشــمول عنوان کالهبردار قرار
خواهد گرفت .همچنین درصورتی که او اراضی ملی را
منتقل کند مجازات وی عالوه بر جعل مشمول ماده یک
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز میشــود که
این ماده بیان می دارد ” :کسی که مال غیر را با علم به
اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان
بدونمجوز منتقل کند…” .برای اینکه شــخص زمین
خوار مشــمول این ماده قرار گیرد مهم نیســت که او از
طریق جعل سند رســمی و یا جل سند عادی و یا حتی
بدون تنظیم ســند و طی عقد شــفاهی نسبت به انتقال
اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول
این عنوان جزایی خواهد بود.
همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمینخواران
دارای چند عنوان جرم اســت که در چند قانون به آنها
رســیدگی می گردد مث ًال کســی که با جعل اسناد مثل
قولنامه ها یا وکالــت نامه عالوه بر تصرف اراضی ملی
آن را ثبت کرده و ســپس به دیگــری منتقل میکند را
میتوان به اتهام جعل و کالهبرداری و تصرف عدوانی
تحت تعقیب قرار داد .در مواردی نیز دیده شده است که
ادارات دولتی در مقام شــاکی خصوصی به جای تعقیب
کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار
مطرح نموده اند.

اخبار کوتاه
معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد:

جزئیات کارت نان

معاون وزیر جهادکشــاورزی ضمن تشــریح جزئیات طرح
هوشمندسازی نان در زمینه نهادههای معوقه تولیدکنندگان
گفت که به زودی این نهادهها تحویل داده خواهد شد.
محمدقربانی درباره طرح هوشمندسازی نان قرار است چگونه
اجرایی شــود؟ گفت :اجرای طرح هوشمندسازی نان به صورت
پایلوت در زنجانآغاز شد تا آسیبها و خالهایی که ممکن بود
وجود داشته باشد احصا و مرتفع شود .همچنین مسئوالن مربوطه
نیز بتوانند زیرســاختهای اطالعاتی ایجاد کنند و با پیوست
اجتماعــی ،توجیه نانواییها و بحثهای فنی کار را پیش ببرند،
زیرا این طرح نیازمند کارتخوان هوشمند است.
وی ادامه داد :فرآیند خرید نان مانند ســابق اســت .یعنی
خریــدار کارت میکشــد تعداد قرص نان مــورد نیاز خود و
پالستیک را انتخاب و پرداخت از کارت بانکی انجام میشود.
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه قیمت
نان هیچ تغییری نخواهد داشــت ،گفت:این طرح در زنجان،
قزوین ،چهارمحال و بختیاری ،فارس و تهران و چند شــهر
دیگر اجرایی شده است .پیش بینی میکنیم تا پایان تیر این
طرح کل کشور را پوشش دهد.
وی تصریح کرد :در کل کشــور برای این طرح به  ۸۳هزار
دستگاه کارتخوان نیاز است .بحث های مربوط به پشتیبانی
از کارتخوانها بســیار پر اهمیت اســت .این دستگاهها نیز
نوع خاصی هستند .عمال هم اتصال در برخی نانوایی شروع
شده و در تهران نیز حدود  ۹۰۰۰کارتخوان به نانواییها داده
شده است.
قربانــی در ادامه گفــت :خرید نــان از کارت بانکی انجام
میشود که به کد ملی متصل است .هیچ کارت دیگری صادر
نمیشــود .مقداری از هزینه نان از حساب خریدار کسر می
شــود مابقی نیز از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی
ها واریز میشود.
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه با این طرح یارانهها
مســتقیم و هدفمند به دست مردم میرسد و آرد چند نرخی در
بازار و نشــت یارانه نخواهیم داشت گفت :همچنین این طرح
در جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان اثر بســیار زیادی داشته و
خروج آرد برای مصارف غیرانسانی به حداقل می رسد ،همچنین
کیفیت نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد.
وی افــزود :هیچ محدودیتی در تعداد نــان وجود ندارد و با
کارت بانکی هر تعدادی که نیاز است میتوان خریداری کرد.
تا به این لحظه اکثر مشــکالت این طرح رفع شده و در حال
تعمیم به استانهای دیگر است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد؛

رشد  ۷۱درصدی پرداخت وام ازدواج
در بهار امسال

معــاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت :از ابتدای ســال
جاری تا  ۳۱خردادماه  ۱۴۰۱تعداد  ۱۹۰هزار فقره تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به مبلغ  ۲۵۵هزار میلیارد ریال از سوی
بانکها پرداخت شده است.
معــاون اداره اعتبــارات بانک مرکزی گفت :از ابتدای ســال
جاری تا  ۳۱خردادماه  ۱۴۰۱تعداد  ۱۹۰هزار فقره تســهیالت
قرضالحســنه ازدواج به مبلغ  ۲۵۵هزار میلیارد ریال از سوی
بانکیها پرداخت شــده که از نظر مبلغ بیش از  ۷۱درصد رشد
داشته است.
مهدی صحابی با اشــاره به مفاد قانــون حمایت از خانواده
و جوانــی جمعیت و قانون بودجه ســال جاری ،در خصوص
تســهیالت فرزندآوری اظهار کرد :بانــک مرکزی علیرغم
محدود بودن منابع قرضالحسنه شــبکه بانکی ،همواره در
مکاتبات و جلســات متعدد برگزار شــده بر اولویت پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین لزوم
تسریع و تسهیل آن تاکید داشته است.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تا  ۳۱خردادماه ۱۴۰۱
تعداد  ۱۹۰هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در مجموع
به مبلغ  ۲۵۵هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت شده
اســت ،افزود :با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته که تعداد
 ۱۷۵هزار فقره تسهیالت و مبلغ  ۱۴۹هزار میلیارد ریال پرداخت
شده ،رشد بیش از  ۷۱درصدی در مبلغ و  ۸.۵درصدی در تعداد
تسهیالت پرداختی را شاهد هستیم.
 ۹۰هزار فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت شد
معــاون اداره اعتبارات بانــک مرکزی درباره تســهیالت
فرزندآوری تصریح کرد :بانک مرکزی در موعد مقرر قانونی
نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل مربوطه و همچنین ایجاد
سامانه الزم اقدام کرد که از زمان ابالغ دستورالعمل و شروع
ثبتنام در ســامانه یاد شده ( ۳۱فروردینماه  )۱۴۰۱تاکنون
تعداد  ۹۰هزار فقره تسهیالت جمع ًا به میزان  ۳۶هزار میلیارد
ریال پرداخت شده است.
صحابــی با بیان اینکــه تاکنون طی چنــد مرحله با توجه
به ابهامات موجود در پرداخت این تســهیالت ،جلســات و
مکاتباتــی برای رفع ابهامات موجود برگزار شــد ،بیان کرد:
یکی از دالیل ُکندی نســبی پرداخت این تسهیالت نسبت
به تســهیالت ازدواج ،همین ابهامات است که این ابهامات
بهمرور در حال رفع شدن است.
این مقام مســوو در بانک مرکزی یادآور شد :تجربه پرداخت
تسهیالت ازدواج در ابتدای تکمیل سامانه آن نیز حاکی از کندی
روند تسهیالت در آغاز به کار سامانه به دلیل ابهامات موجود و
رفع آن از ســوی بانک مرکزی بوده که بدیهی است با گذشت
و مرور زمان ،روند پرداخت تسهیالت فرزندآوری نیز از سرعت
قابل قبول موردنظر بانک مرکزی برخوردار خواهد شد.
وی تأکید کرد :از سوی دیگر چالش مهم پرداخت تسهیالت
فرزندآوری به نسبت تسهیالت ازدواج مراجعه و ثبتنام دفعت ًا
واحده والدین فرزندان متولدشــده در سال  ۱۴۰۰در سامانه
(که کل متولدین ســال  ۱۴۰۰حسب آمارهای موجود بیش
از یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر اســت) عــاوه بر متولدین
سال جاری است که این موضوع در هر حال علیرغم تالش
شبکه بانکی و مسئولیت قانونی و اجتماعی آنها موجب بروز
صف طوالنی در پرداخت این تسهیالت خواهد شد ،کمااینکه
در حــال حاضر تعــداد  ۶۱۰هزار نفر در صــف دریافت این
تسهیالت و طی مراحل ثبتنام ،تعیین شعبه ،تشکیل پرونده
و تکمیل مدارک هستند.

