
چهار ش��نبه 28  اردیبهش��ت 1401 | 16 شوال 1443 | 10
88498440سرویس اجتماعي

| روزنامه جوان |  شماره 6485

هزينه ۸۰ ميليون يورويي سوئد
براي يك دادگاه سياسي

محاكمه حميد نوري، يك جنايت حقوق بشري 
عليه ايران است. حميد نوري هموطني است كه 
بيش از دو س�ال پيش در كشور سوئد بازداشت 
ش�ده اس�ت. به گفته معاون امور بين الملل قوه 
قضائيه، س�وئد تاكنون ۸0 ميليون ي�ورو براي 
تش�كيل دادگاه حميد نوري هزينه كرده است!
س��وئد همواره پايگاه برخي گروه هاي ضدانقالب 
اسالمي بوده اس��ت، مثاًل در رويكرد نرم افزاري در 
شوراي حقوق بش��ر، باني قطعنامه عليه جمهوري 
اس��المي ايران بود. در حوزه س��خت افزاري هم با 
ميزباني گروه هاي تروريستي عليه ايران فعال بود. 

جالب اينكه چندي قبل مش��خص شد سرويس 
مخفي س��وئد تمامي امكانات را در اختيار حبيب 
اس��ويد ق��رار داده ب��ود. اين ف��رد ك��ه در فاصله 
س��ال هاي 84 ت��ا 99 گروهك هاي تروريس��تي 
را براي عمليات هاي تروريس��تي در كش��ورمان 
منس��جم و هماهنگ كرده، تحت حمايت سوئد 

قرار داشته است. 
 همچنين س��وئد ب��ا وجود ش��عار صل��ح، ميزبان 
گروه هاي تروريستي منافقان است. انتظار مي رود 
سوئد گروه هاي منافقان را محاكمه كند اما از آنها 

حمايت مي كند. 
حميد نوري  دو سال و چند ماه گذشته را در سلول 
انفرادي به سر برده و از حقوق اوليه يك متهم، مثل 
حق برخورداري از چشم پزشك براي رسيدگي به 
وضعيت چشمان ضعيفش يا امكان تماس ابتدايي 

با خانواده محروم بوده است. 
 پدرم را با دروغ و توطئه به سوئد كشاندند 

مجيد نوري، فرزن��د حميد ن��وري در گفت وگو با 
صداوسيما در اين زمينه گفت: پدرم بعد از انقالب 
اسالمي به عنوان نگهبان وارد سيستم قضايي كشور 
شد كه به علت نداشتن سطح مالي خوب سال۷۰ از 
سيستم قضايي بيرون مي آيد و در بخش خصوصي 

مشغول كار مي شود. 
وي ادامه داد: پدرم طي اين س��ال ها براي تفريح يا 
پيگيري بحث هاي كاري به كشورهاي مختلف سفر 
مي كردند، او براي رفع مش��كل خانوادگي دوست 
خود به سوئد رفت كه اين مش��كل خانوادگي يك 
توطئه بود و آنها در رسانه هاي خارجي با وقاحت اين 

موضوع را اعالم كردند!
مجيد نوري گفت: پدر من در هواپيما با يك وضعيت 
نامناسب دس��تگير ش��د و اولين تماس با خانواده 
هشت ماه پس از دستگيري بود. يكي از موضوعات 
مهمي كه در دادگاه سوئد مطرح شد، پيامك تبريك 

سال نوی رئيس جمهور سابق بود!
 وقاحت در بيان توطئه!

وي ادامه داد: در دادگاه س��وئد ۱8۰درجه تناقض 
وجود دارد، دوس��ت پدرم پس از دس��تگيري از ما 
درخواست عكس هاي ۲۰سال پيش پدر را داشت 
تا نقشه هاي خود را پيگيري كنند. عكس هاي پدر 
را در دادگاه نش��ان مي دادند كه آيا شاكي دارد! در 
نهايت فرقه منافقان و... شاكيان پرونده پدرم هستند 
كه در سخنان اين شاكيان تناقض وجود دارد! پدرم 
در يك اتاق ش��ش متري از آبان 98 تاكنون حدود 

۳۰ماه در انفرادي است. 
وي گفت: هر بار براي ديدن پدر به س��وئد رفتيم، 
با وجود هزينه هاي سنگين سفر، اجازه مالقات به 
ما داده نش��د! اولين مالقات ما با پدر ۲۵ماه پس از 
بازداشت ايشان انجام شد! مالقاتي كه چند دقيقه 

با حضور پليس بود. 
 منافقان را با اتوبوس مي آوردند

مجيد نوري در ادامه خاطرنش��ان ك��رد: منافقان 
در دهه ۶۰، ۱۷هزار نف��ر را ترور كردند، اكنون اين 
افراد در سوئد ش��كايت پدرم را پيگيري مي كنند، 
هنوز بسياري از منافقان مدارك هويتي ندارند، از 
همين رو دادگاه پدرم در آلباني تش��كيل مي شود، 
آلباني مقر منافقان است و آنان اجازه تردد در اروپا 
را ندارند! اين در حالي اس��ت كه ما اج��ازه ديدار با 

پدرم را نداشتيم!
وي گفت: در محل تشكيل دادگاه پدرم در آلباني، 
منافق��ان را با اتوب��وس مي آوردند و آنه��ا بدترين 
حرف هاي ركيك را مي زدند. اين افراد در س��اعت 
مشخص پذيرايي مي ش��دند و ش��عار مي دادند و 

ساعت4 نيز مي رفتند. 
معاون امور بين الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق 
بشر هم در خصوص اين محاكمه گفت: اين پرونده 
ساده اي نيست، زيرا مبناي تش��كيل اين پروند در 
سوئد مبناي سياسي است. سوئد پروند حميد نوري 
را بهانه اي براي محاكمه جمهوري اسالمي قرار داده 
و تاكنون 8۰ ميليون يورو براي تشكيل دادگاه حميد 
نوري هزينه كرده است، اين هزينه آيا براي حمايت 

از گروه تروريستي منافقان است؟
كاظم غريب آبادي خاطرنش��ان ك��رد: وزارت امور 
خارجه پرونده حميد نوري را از طريق سفارتخانه 
پيگيري كرده و حمايت حقوقي و قضايي فراهم شده 

است. اين پرونده پيچيده اي است. 

ديده بان

پيش�رفت چش�مگير فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماع�ي موجب ش�ده اس�ت مباح�ث عجيب و 
غريب زيادي نش�ر پيدا كند؛ مطالبي كه از س�وي 
افرادي بيان ش�ده اس�ت كه خود را پزشك، وكيل 
و كارش�ناس در فض�اي مجازي معرف�ي مي كنند، 
عالوه بر فضاي مج�ازي در فض�اي حقيقي جامعه 
هم ش�اهد اين هس�تيم ك�ه اف�رادي خودش�ان 
را جاي اف�راد ديگري ج�ا می زنن�د و از اين طريق 
سوءاس�تفاده هاي عجيب�ي از م�ردم مي كنن�د. 

 مجازات جعل عناوين
تاكنون بارها پليس فتا هش��دار داده اس��ت در فضاي 
مجازي با افرادي ك��ه به دروغ خودش��ان را به عنوان 
وكيل، قاضي، پليس، استاد دانشگاه، پزشك، داروساز، 
خلبان، مهندس، خبرنگار و مأمور امنيتي جا مي زنند، 
با هوشياري برخورد كنيد. قضيه فقط مربوط به فضاي 
مجازي نيست، در فضاي حقيقي جامعه هم برخي از اين 

طريق از مردم سوءاستفاده هاي خطرناكي مي كنند. 
جعل عنوان مطابق قوانين موجود در كش��ور ما جرم 
محسوب می شود و مجازات سنگيني هم براي مرتكبان 
آن به همراه دارد. بيشترين غصب عنوان در جامعه ما كه 
زياد در خبرها و كوچه خيابان با آن شايد روبه رو شده 
باشيم، اين است كه برخي خود را پليس يا مأمور امنيتي 
معرفي مي كنند و از اين طريق از مردم سوءاستفاده هاي 

غيرقابل جبراني را انجام مي دهند. 
قانونگذار در خصوص جعل عنوان در ماده۵۵۵ قانون 
مجازات اس��المي بخ��ش تعزيرات ب��ه صراحت تمام 
مي گويد: هر كس بدون س��مت رسمي يا اذن از طرف 
دولت خ��ود را در مش��اغل دولتي اعم از كش��وري يا 
لش��كري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به  او نبوده 
است، دخالت دهد يا معرفي كند، به حبس از شش ماه 
تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا 
معرفي خود در مشاغل مزبور،  سندي جعل كرده باشد، 

مجازات جعل را نيز خواهد داشت. 
  جعل عنوان وكيل و مشاور حقوقي

انحصار در شغل وكالت موجب ش��ده است در فضاي 
مجازي افرادي خ��ود را به دروغ وكيل دادگس��تري، 
مشاور حقوقي يا حقوقدان معرفي كنند و از اين طريق 

در امور حقوقي مردم دخالت مي كنند. 
اين افراد با مش��اوره هاي غلط و سراسر اشتباه موجب 
متضرر شدن مردم و خدشه وارد كردن به حرفه وكالت 
شده اند. اين موارد بيش��تر از سمت مؤسسات حقوقي 
غيرمجاز يا پيج هاي اينستاگرامي انجام مي گيرد. بايد 
اين هشدار را به افرادي كه وكيل نيستند داد كه اگر به 
دروغ خود را وكيل پايه يك دادگستري معرفي كنند، 

مرتكب جرم شده اند و مجازات مي شوند. 
 قانونگذار ما مطابق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ 
به اين افراد سودجو كه خود را به دروغ وكيل يا مشاور 
حقوقي معرفي يا تظاه��ر به امر وكال��ت مي كنند، به 
صراحت مي گويد: وكالی معلق و اشخاص ممنوع الوكاله 
و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد، 
از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت  ممنوع است، 
اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل: مشاور حقوقي و 
غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود 
يا عضويت در مؤسسات خود  را اصيل در دعوي قلمداد 
كند، متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم 

خواهد شد. 
بسياري از افراد وكالت و مؤسسات حقوقي را مترادف 
باهم مي دانن��د، حال آنكه مؤسس��ات حقوقي، وكيل 
دادگستري نيستند و افرادي كه در مؤسسات حقوقي 
فعاليت مي كنند، اگر پروانه وكالت از تنها نهاد مستقل 
وكالت، يعني كانون وكالي دادگستري نداشته باشند، 
وكيل دادگستري محسوب نمي ش��وند و فعاليت آنها 
دخالت در امر وكالت مي باش��د كه اين مسئله مطابق 
ماده ۵۵ قانون وكالت جرم اس��ت و مج��ازات حبس 

در پي دارد. 
  مجازات جعل عنوان در مطبوعات 

قانونگذار ما در ماده۳۲ قان��ون مطبوعات در خصوص 
افرادي كه پروانه انتشار ندارند و مطلبي را در مطبوعات 
بدون مجوز رسمي منتش��ر مي كنند هم مي گويد: هر 
كس در نش��ريه اي خود را برخالف واقع صاحب پروانه 
انتشار يا مديرمسئول معرفي كند يا بدون داشتن پروانه 
به انتشار نشريه  مبادرت كند، طبق نظر حاكم شرع با 
وي رفتار خواهد شد. مقررات اين ماده شامل دارندگان 

پروانه و مديران مسئولي كه 
س��مت هاي مزبور را طبق 
قانون از دس��ت داده اند نيز 

مي شود. 
  دخال�ت در ام�ور 

پزشكي
تبليغات دروغين در فضاي 
مجازي و حقيقي جامعه از 
سوي برخي س��الن  هاي زيبايي و آرايشگاه هاي بانوان 
هم به وفور موجود اس��ت. اين مراك��ز عنوان مي كنند 
اقداماتي همانند: تزريق ژل، كاش��ت ابرو، كاشت مژه، 
تاتوی بدن، از بين بردن كك و مك، ليزر پوست، رفع 
افتادگي پلك، ليزر كوچك كردن بيني و ارائه داروهاي 
الغري انجام مي شود كه بايد بگويم اين اقدامات هيچ 
ارتباطي به حوزه فعاليت آرايشگاه ها و سالن هاي زيبايي 
ندارد و بايد اين موارد توسط يك پزشك متخصص كه 

مجوز هاي الزم را دارد، انجام شود. 
مردم بايد بدانند كه اگر برخي از اين سالن هاي زيبايي 
دست به انجام چنين كارهايي مي زنند، اين فعاليت ها 
توس��ط اين آرايش��گرها غيرمجاز و غيرقانوني است و 
نبايد به آنها اعتماد كنند چراكه در برخي موارد شاهد 
اين بوده ايم اين س��الن هاي زيبايي اصول بهداشتي را 
رعايت نكرده اند و به افراد آسيب هاي جدي وارد شده 
كه اصاًل قابل جبران نبوده است و حتي در برخي موارد 
شاهد اين بوده ايم كه آن فرد جان خود را از دست داده 
است. آرايشگرها و مديران سالن هاي زيبايي بايد بدانند 
مطابق مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني 
و آش��اميدني دخالت در امور پزش��كي بدون داشتن 
مجوز هاي رسمي جرم محسوب شده و مجازات دارد. 

اين هشدار را هم بايد به افرادي كه خود را به دروغ در 
حوزه پزشكي: پزشك، داروس��از، دندانپزشك، جراح 
زيباي��ي و متخصص معرفي مي كنن��د، داد كه مطابق 
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني با آنها 

برخورد مي شود. 
 برخي از نكات مهم بيان شده در اين قانون هم جالب 
توجه اس��ت، همچون: ۱. ايجاد مؤسس��ات پزش��كي 
غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صالحيت از نظر تخصصي 
جرم بوده و مج��ازات حب��س در پ��ي دارد. ۲. ايجاد 
مؤسسه پزشكي توس��ط افراد متخصص بدون پروانه 
كار جرم بوده و مجازات حب��س دارد. ۳. به كارگيري 

تمامی متخصص��ان و صاحبان حرفه هاي پزش��كي و 
پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار، صادره از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند، در مؤسسات 
پزشكي جرم محسوب شده. 4. خودداري بيمارستان ها 
از پذيرش و ارائه خدمات اوليه الزم به بيماران اورژانسي 

جرم است و مجازات دارد. 
  جعل عناوين علمي و پژوهشي

به موجب قانون مجازات اس��تفاده غيرمجاز از عناوين 
علمي مصوب ۱۳88، قانونگ��ذار ما در اين ماده واحده 
به صراحت تمام بيان مي كند: استفاده از عناوين علمي 
دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق 
قوانين و مقررات مربوط تعيين مي ش��ود، توس��ط هر 
فرد براي خود مستلزم داش��تن مدرك معتبر از مراكز 
علمي و دانش��گاهي داخلي ي��ا خارجي م��ورد تأييد 
رس��مي وزارتخانه هاي علوم، تحقيق��ات و فناوري يا 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و ش��وراي عالي 

انقالب فرهنگي است. 
مرتكبان اس��تفاده غيرمجاز از عناوي��ن علمي مذكور 
به مجازات م��اده ۵۶۶ قانون مجازات اس��المي بخش 
تعزيرات محكوم خواهند ش��د و در تبص��ره اين ماده 
واحده قانونگذار تأكيد مي كند: اس��تفاده غيرمجاز از 
عناوين فوق شامل اس��تفاده در مكاتبات اداري يا در 
تبليغ عمومي از طريق وس��ايل ارتب��اط جمعي مانند 
راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما )سايت( يا نطق 

در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهد بود. 

قانونگذار در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اس��المي بخش 
تعزيرات هم مي گويد: هر كس بدون مجوز و به صورت 
علني لباس هاي رس��مي مأموران نظام��ي يا انتظامي 
جمهوري اس��المي ايران يا نش��ان ها، مدال ها يا ساير 
 امتيازات دولت��ي را بدون تغيير يا ب��ا تغيير جزئي كه 
موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتي 
كه عمل او به موجب قانون ديگري مس��تلزم مجازات 
شديدتري نباش��د، به حبس از س��ه ماه تا يك سال يا 
جزاي نقدي از يك ميليون و ۵۰۰هزار ريال تا ۶ميليون 
ريال محكوم خواهد ش��د و در صورتي كه از اين عمل 
خود سوء استفاده كرده باشد، به هر دو مجازات محكوم 
خواهد ش��د، البته قانونگذار در تبصره اين ماده تأكيد 
مي كند: استفاده از البسه و اشيای مذكور در اين ماده 
در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده 

نخواهد بود. 
   جعل كارت شناسايي

گاهي اوقات همين افرادي كه خ��ود را وكيل، قاضي، 
پليس، مهندس و پزش��ك معرفي مي كنند، دست به 
جعل كارت شناس��ايي هم مي زنند تا از اين طريق هم 
اعتماد مردم را به دست بياورند، هم كسي به آنها ديگر 
مشكوك نشود. در همين راس��تا قانونگذار ما در ماده 
۵۲۳ قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات در خصوص 
اين افراد تأكيد كرده اس��ت: جعل و تزوير عبارتند از: 
ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص 
رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن 
 يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير 
تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي 
به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري  بدون اجازه 

صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. 
بعضي از مواقع هم اين افراد خودشان مهر يا دستخط 
يا حكم يا آراي دادگاه را جعل نكرده اما آگاه هستند كه 
اين حكم، دستخط و مهر جعلي است و از آن استفاده 

مي كنند. 
در خصوص جعل مهر و امضای اشخاص هم قانونگذار 
به صراحت در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسالمي بخش 
تعزيرات اينطور تعيين تكليف كرده است: هر كس يكي 
از اش��ياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير 
اس��تعمال كند يا داخل كش��ور كند، عالوه بر جبران 
خس��ارت وارده به  حب��س از يك تا ۱۰س��ال محكوم 

خواهد شد. 

  مجازات جعل مدارك دانشگاهي
از طرف ديگر اين روزها در فضاي مجازي زياد مشاهده 
مي كنيم كه بعضي از افراد تبليغ مي كنند كه با دريافت 
فالن مبلغ، مدرك تحصيلي يا مدرك دانش��گاهي در 
برخي مقاطع با مجوز رس��مي از وزارت علوم يا وزارت 

آموزش پروش صادر مي كنند!
 در صورتي كه اين مدارك اكثراً جعلي است و قانونگذار 
ما در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات به 
اين افراد مي گويد: هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا 
فارغ التحصيل��ي يا تأييدي��ه يا ريز نم��رات تحصيلي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي  داخل 
يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيالت خارجي را 
جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده 
قرار دهد، عالوه بر جبران خسارت، به  حبس از يك تا 
سه سال محكوم خواهد ش��د. در صورتي كه مرتكب، 
يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و مؤسسات 
وابس��ته به دولت يا ش��هرداري ها يا نهادهاي انقالب 
اسالمي باشد يا به  نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده 
از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد، به حداكثر 

مجازات محكوم مي شود. 
  چگونه يك جرم را اثبات كنيم؟ 

در نهايت در خصوص اثبات جرم بايد به ادله اي كه در 
قانون مجازات اس��المي نام برده ش��ده است، متوسل 
ش��ويم. به طور كلي بايد بگويم در حق��وق كيفري ما 
ادله  اثبات جرم عبارت است از: ۱. اقرار: اقرار متهمان 
كه مهم ترين دليل براي اثبات هر جرمي، اقرار شخص 

متهم است. 
۲. شهادت: شهادت شهود هم يكي ديگر از داليل مؤثر و 

مهم در اثبات جرم متهم در امور كيفري است. 
۳. سوگند 

و 4. عل��م قاضي هم جزو داليل اثبات جرم محس��وب 
مي شود. 

 البته گاهي اوقات داليل يا مداركي وجود دارد كه يك 
جرم را اثب��ات مي كند كه اين داليل ش��امل: دوربين 
مداربس��ته، صداي ضبط شده، اس��كرين شات و پيام 
ارسال شده است. درست است اين موارد در قانون بيان 
نشده است اما در واقع اين مدارك جزو امارات محسوب 
می شود و باعث علم قاضي براي تشخيص جرم بودن يا 

نبودن مي شود و از اين منظر مي تواند مؤثر باشد. 
* پژوهشگر علم حقوق

گران فروش�ي بي دلي�ل و احت�كار در روزه�اي اخي�ر باع�ث 
گالي�ه بس�ياري از م�ردم ش�ده اس�ت. برخ�ي فروش�گاه ها 
اخي�راً ب�ه بهان�ه تغيي�ر قيم�ت چن�د كاالي اساس�ي، برخ�ي 
گران ت�ر مي فروش�ند.  را ه�م  كااله�اي خ�ود  از  ديگ�ر 
 در وضعيت فعلي كه اقتصاد ايران دچار تورم و از س��وي ديگر درگير 
تحريم هاي بين المللي اس��ت، اين ش��رايط مي تواند براي غالب مردم 
ملموس تر باش��د. در اين خصوص برخي اش��خاص با سوءاستفاده از 
موقعيت پيش آمده تالش مي كنند كاال را از آنچه گران تر است به فروش 
برسانند، به عبارت ديگر آن را بيش از قيمت متعارف به فروش برسانند. 
در اين خصوص يك قانون نيز به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده 
اس��ت. قانون مذكور تحت عنوان »قانون تشديد مجازات محتكران و 

گران فروشان« در سال ۱۳۶۷ به تصويب رسيده است. 
به موجب بند )ب(ماده)۱( گران فروشي عبارت است از عرضه كاال به 
بيش از نرخ متعارف و به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت )در مورد 

كاالهاي اساسي كه به دست دولت توزيع مي شود(. 

 در حقيقت در مواردي كه كااليي باالتر از نرخ متعارف فروخته مي شود، 
باعث مي شود نه تنها دهك هاي پايين جامعه كه به لحاظ اقتصادي در 
وضعيت نامناسبي به سر مي برند، تحت فشار اقتصادي از جهت خريد 
كاال قرار گيرند، بلكه نظم اقتصادي جامعه نيز مختل مي كند، به طوري 
كه گران فروشي باعث مي شود هرج و مرج بر روابط جامعه حاكم شود 
و حتي در ش��رايطي موجب مي ش��ود هيچ قاعده اي حاك��م بر روابط 
اقتصادي حاكم نباشد.   به موجب ماده۳ قانون گران فروشي »هر كس 
كاالهاي زياده بر مصرف ساالنه خود را كه مورد احتياج ضروري عامه 
اس��ت به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم يا خودداري 
از فروش دولت پس از اعالم نياز دولت حبس و امساك كند، در حكم 

محتكر است و مجازات محتكر خواهد داشت.« 
 به موجب م��اده ۵ قانون گران فروش��ي هم هر كس��ي ك��ه مرتكب 
گران فروشي شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب 
جرم و مراتب تأديب براي مرتب��ه اول به جزاي نقدي از دو تا پنج برابر 
و براي مرتبه دوم از پنج تا ۱۰براب��ر قيمت كاال و خدمات مورد تخلف 

در اين ماده و براي مرتبه س��وم براي افراد غيرصنفي از ۱۰ تا ۲۰برابر 
قيمت كاال و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي عالوه 

بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.
گران فروشي باعث مي شود قواعد حاكم بر اقتصاد جامعه برهم خورد، به 

همين خاطر قانونگذار گران فروشي را قابل مجازات دانسته است. 
 هدف قانونگذار از تعيين چنين مجازاتي بازدارندگي بوده اس��ت. در 
حقيقت قانونگذار قصد داشته اس��ت با تعيين جريمه برابر مبلغي كه 
فروشنده كاال را فروخته اس��ت متخلفان را مجاب كند مرتكب چنين 

رفتاري نشوند. 
 با اين حس��اب چنانچه اين مقررات به خوبي اجرا ش��ود، زمينه براي 

كاهش ارتكاب چنين جرائمي فراهم خواهد شد. 
 در اين خصوص بايد به اين نكته توجه شود كه اصوالً چنانچه شرايط 
اقتصادي جامعه وضيعت اقتص��ادي متعارف باش��د، آن وقت ميزان 
ارتكاب چنين تخلفات و جرائمي كاهش پيدا خواهد كرد، زيرا عرضه و 

تقاضا در وضعيت متناسبي قرار مي گيرند. 

از سوي ديگر مسلماً مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز در اين موضوع دخيل 
مي باشد، زيرا چنانچه فرهنگ جامعه همگرايي داشته باشد و مردم بيشتر 
به فكر يكديگر باشند و منافع جمعي را بر منافع فردي ترجيح بدهند، در 
آن صورت از اين تخلفات كمتر رخ خواهد داد، بنابراين بايد گفته شود كه 
صرفاً مسائل اقتصادي نيست و مجموعه اي از مسائل فرهنگي، اجتماعي 

و اقتصادي دخيل در اين مسئله هستند. 

عواقب يك شبه دكتر شدن!
قوانين متعددي غصب عناوين و مشاغل را زير ذره بين برده اند 

اميرحسين صفدري * 
  گزارش

  نکته

نحوه شكايت و مجازات گران فروشي 

مرتكب�ان اس�تفاده غيرمجاز از 
عناوي�ن علمي به مج�ازات ماده 
566 قانون مجازات اسالمي بخش 
تعزيرات محكوم خواهند شد و در 
تبصره اين ماده واحده قانونگذار 
تأكيد مي كند: استفاده غيرمجاز 
از عناوين فوق ش�امل اس�تفاده 
در مكاتب�ات اداري ي�ا در تبليغ 
عمومي از طريق وس�ايل ارتباط 
جمع�ي مانند رادي�و، تلويزيون، 
روزنام�ه، مجله، تارنما )س�ايت( 
ي�ا نط�ق در مجام�ع يا انتش�ار 
اوراق چاپي يا خط�ي خواهد بود


