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کارگروهحقیقتیابشهرداریاسالمشهربهمرحلهآخررسید فعالیت

کــه فعالیت هــای  پیــرو تماس هــای مکــرر شــهروندان و جمعــی از اهالــی مطبوعــات و فعــاالن رســانه ای، ضمــن اعــام ایــن موضــوع 

گــروه بررســی هبــه هــا در شــهرداری بــه مراحــل پایانــی خــود رســیده و در روزهــای آینــده نتایــج مربوطــه بــه مراجــع قضایــی جهــت  کار 

کــه انتشــار اطاعــات یــک پرونــده در حــال رســیدگی و تحقیقــات قبــل ازاثبــات توســط  گردیــد، از آنجایــی  اتخــاذ تصمیــم ارائــه خواهــد 

مراجــع قضایــی از نظــر قانونــی جــرم محســوب می شــود، لــذا امــکان نشــر آن میســر نیســت؛ بنابرایــن بــه منظــور شــفاف ســازی و تنویــر 

ح ذیــل اعــام میگــردد. گــروه مذکــور بــه شــر کار  افــکار عمومــی، برخــی از اقدامــات انجــام شــده از ســوی 

گروهــی در شــهرداری بــه منظــور جمــع آوری اســناد  کار  گرفتــه،  1.  در تاریــخ 15 آبــان مــاه ســال جــاری پیــرو هماهنگــی هــای صــورت 

کارگــروه فنــی  و مــدارک و همچنیــن تحقیــق و تفحــص دربــاره صحــت و ســقم اخبــار منتشــر شــده پیرامــون حواشــی اخیــر، در قالــب  » 

و تخصصــی بررســی و شــفاف ســازی وجــوه دریافتــی از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز بــه وقــوع پیوســته در مناطــق شــهرداری، تحــت 

کــرده و تعــداد  کنــون 7 جلســه رســمی برگــزار  کارشناســان شــهرداری تشــکیل شــد و تا عنــوان هبــه« بــا عضویــت تعــدادی از مدیــران و 

کرده اســت. زیــادی جلســه نیــز در مناطــق مختلــف شــهرداری بــه منظــور بررســی اســناد، مــدارک و شــواهد موجــود برگــزار 

کارگــروه نشــان دهنــده وجــود عناویــن اتهامــی متعــدد در فعالیت هــای انجــام شــده )کــه در  2.بررســی های انجــام شــده توســط ایــن 

گــردآوری مــدارک و  کارگــروه عــاوه بــر  گــوش شــهروندان رســیده اســت. ایــن  کــه تنهــا بخشــی از آنهــا بــه  گرفتــه (  بــود  گذشــته صــورت 

کــه مــوارد اتهامــی تــازه ای بــه پرونــده موصــوف اضافــه مــی نمایــد  کــرد  اســناد مــورد نیــاز در ایــن زمینــه، بــه اســناد و مدارکــی برخــورد 

کــرد. کــه از ســوی شــهرداری ارائــه می شــود موضــوع را رســیدگی خواهــد  کــه طبیعتــا دســتگاه قضایــی بــا مــدارک موجــود و اســنادی 

گرفــت و در نتیجــه اســناد زیــادی از  تخلــف مالــی در قالــب  3.بررســی های انجــام شــده بــا محوریــت ســه منطقــه شــهرداری صــورت 

گــردآوری شــده و جهــت اتخــاذ تصمیــم بــه مراجــع  کنــون  هبــه و مــوارد مشــابه بــه دســت آمــده اســت. شــواهد و مــدارک متقــن هــم ا

قضایــی ارائــه خواهــد شــد.

کارگــروه مذکــور  کارشناســان  کــه تقریبــا تمــام هبه هــای اخــذ شــده مرتبــط بــا تخلفــات ســاختمانی بــوده اســت،  4.بــا توجــه بــه ایــن 
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کنتــرل  هیچگونــه ســندی مبنــی بــر رســیدگی بــه تخلفــات ســاختمانی نیافته انــد؛ اســنادی همچــون احــکام قضایــی بــرای تخریــب بــا 

گیــری نیــروی اجرائیــات انتظامــی یــا مــوارد از ایــن دســت  کار  ســاخت و ســاز غیرمجــاز، صورتجلســه توقیــف لــوازم ســاخت و ســاز، بــه 

کــه بــه ثبــت دبیرخانــه شــهرداری های مناطــق رســیده باشــد وجــود نداشــته اســت و طبیعتــا ســابقه ای از ارســال ایــن قبیــل مــدارک 

رســمی و قابــل اســتناد بــه مراجــع نظارتــی و قضایــی وجــود نداشــته اســت.

گــردد  ــا رعایــت تشــریفات قانونــی اعــام  5.تعــداد قطعــی متهمــان ایــن موضــوع بایــد از ســوی دســتگاه قضایــی پــس از رســیدگی ب

وکمیتــه فاقــد اختیــارات الزم در خصــوص اعــام اســامی قبــل از تصمیمــات نهایــی مراجــع قضایــی اســت. 

6.بررســی هــای قضایــی ، نظارتــی و هیــات تخلفــات اداری بایــد بــر اســاس اســناد،  مــدارک و اثبــات فرضیه هــای حقوقــی و قانونــی 

ــه  ــه ب ک ــه همیــن دلیــل توقــع ایــن  ــه مرحلــه جمــع آوری مــدارک اســت. ب ــه ایــن مــورد نیازمنــد دقــت در بررســی و توجــه ب ک باشــد 

کانال هــای  گرداننــدگان  ســرعت پرونــده بــه نتیجــه برســد انتظــاری دور از واقعیــت اســت و از همــه اهالــی رســانه های جمعــی و 

گونــه اظهــار نظــر قبــل از حصــول  خبــری و تحلیلــی  و شــهروندان محتــرم درخواســت می شــود تــا پایــان بررســی هــا و تحقیقــات از هــر 

نتیجــه و صــدور رای در مراجــع قضایــی خــودداری نماینــد. 

کثــر  گذشــته اقدامــات خوبــی در جهــت جلوگیــری از شــیوع و تســری ســوء اســتفاده هــای مشــابه در ا 7.بــا وجــود اینکــه طــی ماههــای 

گرفتــه ، لیکــن شــهرداری اسامشــهر تــا اعــام نتیجــه نهایــی بــا جدیــت تمــام بــرای اســتمرار آرامــش و  قســمتهای شــهرداری صــورت 

ســامت مجموعــه مدیریــت شــهری، ایــن پرونــده را از طریــق دســتگاه قضایــی پیگیــری خواهــد نمــود .

کارکنــان شــهرداری درگیــر اعمــال غیرقانونــی شــده اند  کوچکــی از  کــه در مســاله اخیــر، تنهــا بخــش بســیار  8. نیــاز بــه یــادآوری اســت 

کارکنــان شــهرداری اسامشــهر را افــراد خــدوم، صــادق و مبــرا از تخلــف و اعمــال غیرقانونــی تشــکیل داده انــد  و بخــش بســیار بزرگــی از 

کارکنــان و بــه  کشــور عزیزمــان خدمــت می کننــد. بنابــر ایــن تســری دادن ایــن مســایل بــه ســایر  کــه بــا تمــام وجــود بــه اسامشــهر و 

یــک چشــم دیــدن همــه خادمــان مــردم در شــهرداری منصفانــه نیســت.

ادارهروابطعمومیواموربینالمللشهرداریاسالمشهر
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