
دستچين بهارستان

سرمقاله

سياست2
| د                      وشنبه | 26 تیر 1396 |

| شماره 4513 |

یکا«  ح »مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمر طر
نهایی شد

 رئی��س مرکز پژوهش های مجلس از نهایی ش��دن طرح 
»مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا« در مجلس خبر داد.

به گزارش میزان، کاظم جاللی با اش��اره به جلس��ات سه 
فراکس��یون مجلس درب��اره تدوین طرح »مقابل��ه با اقدامات 

ماجراجویانه آمریکا« تاکید کرد: طی این جلس��ات بررسی به 
روی این طرح ادامه داش��ت و دیروز هم ما جلس��ه ای در این 
رابطه داش��تیم. وی تصریح کرد: دراین جلسه بحث مربوط به 
ط��رح »مقابله ب��ا اقدامات ماجراجویانه آمریکا« نهایی ش��د و 

انشااهلل این طرح در مجلس مطرح می شود.
وی افزود: زمان ارائه طرح به صحن علنی مجلس فعال مشخص 
نیست. جاللی ادامه داد: در تهیه طرح مذکور تقریبا از تمام نهاد هایی 

که می بایست از ان ها نظرخواهی شود، نظرخواهی شد.

نهضت برخورد با دانه درشت ها 
نیازمند همراهی افکار عمومی 

yad747@yahoo.com

یمی محمد کر

س��خنگوی قوه قضاییه در نشس��ت هفتگی خود با 
خبرنگاران گفت که از حس��ین فریدون برادر و دس��تیار 
عالی رئیس جمهوری درباره اتهامات مالی چندین نوبت 
تحقیق شده اس��ت. البته برای وی قرار تأمین نیز صادر 
شده که چون تأمین نکرده به زندان معرفی شده است. 

انتشار این خبر از چند منظر قابل تأمل است؛ 
الف( ق��وه قضایی��ه آن گونه که انتظ��ار می رود در 
مواجهه با اخبار و گزارش های منتش��ره درباره مس��ائل 
مالی ش��بهه برانگیز در حاش��یه دولت یازدهم حس��ب 
وظیفه ذات��ی و قانونی خود به ای��ن پرونده ورود کرده 
اس��ت. طبع��اً در این پرون��ده نام ها و مس��ئولیت های 

متنوعی به چشم می  خورد. 
پیش از این نیز رئیس  قوه قضاییه و دیگر مسئوالن 
دس��تگاه قض��ا بر ضرورت برخ��ورد با دانه درش��ت ها و 
صاحبان پروند ه های سنگین مفاسد اقتصادی و... بدون 

هیچ گونه مالحظه  ای خبر داده بودند. 
ورود دس��تگاه قضا به پرونده اتهامی حسین فریدون 
و انتش��ار بخش هایی از آن چه تاکنون درباره این پرونده 
صورت گرفته، امید و انتظار چندین س��اله افکار عمومی 
در برخورد قاطعانه با صاحبان قدرت و ثروت و پرونده های 

سنگین مفاسد اقتصادی را در جامعه زنده می دارد. 
افکار عموم��ی برخورد قاطعانه دس��تگاه قضا بدون 
تعارف و رودربایستی های سیاس��ی با پدیده هایی مانند 
مفاسد اقتصادی، سوءاستفاده مسئوالن و نزدیکان آنان از 

موقعیت های شغلی و... را همواره فریاد کرده و می کند.
از دیگ��ر س��وی،  قوه قضایی��ه با ورود ب��ه پرونده 
تخلفات مالی غالمحس��ین کرباس��چی ش��هردار اسبق 
تهران و رس��یدگی به پرونده تخلف��ات مالی محمدرضا 
رحیمی معاون اول دولت گذشته - که در هر دو پرونده 
منجر ب��ه صدور حکم حبس برای مش��ارالیهما ش��ده 
است - نش��ان داده که در احقاق حقوق جامعه خطوط 
قرمزی را نمی شناسد و در صورت لزوم صاحب منصبان 
و نزدیکان آنان را برای پیگیری، رس��یدگی و بررس��ی 
اتهام��ات فراخوانده و می خواند و این از جمله مطالبات 

افکار عمومی از قوه قضاییه است.
ب( افکار عمومی ایران  با گذشت بیش از سه دهه از 
پیروزی انقالب اسالمی نشان داده که در تمامی صحنه ها 
و بزنگاه ه��ای تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری حضوری 
تاثیرگذار داش��ته و دارد. صاحبان آرای عمومی  همواره 
رفتار و گفتار مقامات مس��ئول را رصد کرده و نسبت به 
آن ها واکنش حمایتی و بعضا اعتراضی نیز نش��ان داده و 
می دهد. ورود قوه قضاییه به پرونده عملکرد مسئوالن و 
نزدیکان آنان همواره مورد خواس��ت افکار عمومی بوده و 
مورد حمایت آنان قرار داشته و دارد. همراهی و حمایت 
افکار عمومی در برخورد با پرونده مهدی هاشمی از جمله 

مصادیقی است که می توان ارائه کرد. 
رفتار امروز و فردای قوه قضاییه در مواجهه با متهمان 
و مجرمان عالوه بر این که از گس��ترش دامنه انواع فساد 
جلوگیری می کند،  همراهی و همدلی بیشتر افکار عمومی 
با دس��تگاه قضا را در پی خواهد داشت. همچنین امیدها 

نسبت به قطع ریشه فساد در جامعه را تقویت می کند.
ج( آن گونه که اشاره ش��د، خبر منتشره درباره برادر 
رئیس جمهوری نشان داد که قوه قضاییه در مسیر حفظ و 
صیانت از حقوق ملی و عمومی جامعه با هیچ  فرد و گروهی 
تعارف نداشته و خطوط قرمزی را برای خود نمی شناسد. 
اما با توجه به تجربه های گذشته و حال می  توان شکل گیری 
امواجی تخریبی، تحقیری و توهین آمیز علیه قوه قضاییه را 

پیش بینی کرد. این نکته را باید جدی  گرفت.
بی تردید صاحبان قدرت و ثروت نسبت به اینگونه 
رفتارها واکنش نش��ان می دهند زیرا به خوبی می دانند 
که با گذشت زمان نوبت به رسیدگی به پرونده سنگین 
آن��ان نیز فرا می رس��د. از ای��ن رو ب��رای تحریف افکار 
عمومی از واقعی��ات موجود و تخریب چهره قدرتمند و 

»داد« ستان قوه قضاییه تقال می کنند. 
همراهی افکار عمومی با دستگاه قضا در رسیدگی به 
اینگونه پرونده ها بسیار حائز اهمیت می نمایاند از یک سو 
انگی��زه و توان قوه قضایی��ه را در مواجه��ه و برخورد با 
مجرمان احتمالی مضاعف می کند و از دیگر سوی مانع از 
کامیابی صاحبان قدرت و ثروت در مانع آفرینی در مسیر 

رسیدگی و صدور حکم اینگونه پروند ه ها می شود. 
بدون تردید اطالع رسانی سریع و صحیح و به هنگام 
از روند بررس��ی اینگونه پرونده ه��ا و همچنین همراهی 
قاطعانه نمایندگان خانه ملت،  افکار عمومی و دیگر ارکان 
نظام از دستگاه قضا، »نهضت برخورد با دانه درشت ها« را 

تقویت می کند.

س��خنگوی قوه قضاییه گفت: 
پ��س از چندین نوبت تحقیق سخنــــگو

از حس��ین فری��دون و اف��راد 
مرتبط با او که بازداشت هستند برای وی قرار صادر 
شد و چون نتوانست آن را تأمین کند بازداشت شد.

حجت االسالم غالمحس��ین محسنی اژه ای در 
صد و چهاردهمین نشست خبری خود در این باره 
اظه��ار داش��ت: از اف��رادی هم که مرتب��ط بودند 
تحقیق ش��د. برخی افراد بازداش��ت هستند. برای 

ایشان قرار تامین صادر شد.
اژه ای گفت: چ��ون قرار تامین را تامین نکردند 
به زندان معرفی ش��د اما اگر قرار را تامین کنند آزاد 
می شوند. قرار بازداشت موقت نیست. وی درخصوص 
قرار تمکین فریدون گفت: مسائل مالی در این زمینه 

مطرح است اما معوقات بانکی نیست.
 

10 سال حبس برای جاسوس دوتابعیتی
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه به صدور 
حکم برای یکی از عوامل نفوذی آمریکا که تابعیت 
آمریکای��ی و یکی دیگر از کش��ورهای خارجی را 
داش��ت، اش��اره کرد و گفت: وی ب��ا نفوذ خاصی 
وارد ایران ش��ده بود که با ت��الش ماموران وزارت 

اطالعات شناسایی و دستگیر شد. 
اژه ای اعالم ک��رد: این عامل نفوذی آمریکا در 
دادگاه بدوی به 10 س��ال محکوم ش��ده که قابل 
تجدی��د و نظرخواهی اس��ت که اگ��ر حکم قطعی 
ش��د شاید بیش��تر در مورد نفوذ وی توضیح دهم. 
وی خاطرنش��ان کرد: این فرد مس��تقیما از ناحیه 

آمریکایی ها هدایت می شد.

بازدید ۵0 سفیر و کاردار از زندان اوین
در ادام��ه س��خنگوی ق��وه قضایی��ه گف��ت: 
بازدیدکنندگان از زندان اوین معتقد بودند از مراکزی 
که الزم بوده بازدید کردند و پاسخ سواالت خودشان 
را گرفته اند اما افراد ضد انقالب بابت این بازدید ابراز 

ناراحتی کردند که باید به حالشان تاسف خورد.
حجت االسالم محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه 
قوه قضاییه از هر طرح و برنامه ای که در جهت حقظ 
حقوق شهروندان باشد استقبال می کند افزود: البته 
شما به این موضوع توجه داشته باشید که در کشور 
س��تاد حقوق بشر داریم و آیت اهلل آملی الریجانی از 

تأسیس یک مرکز موازی گالیه داشتند.

رسیدگی سریع به قتل فجیع آتنا
وی همچنی��ن ب��ه بحث قتل آتن��ا پرداخت و 
اظهار داش��ت: در بررس��ی های اولیه نتیجه حاصل 
نش��د و به افرادی مظنون شدند که فرد متهم هم 
در دس��ته آنها بود که با قرائن و شواهد همین فرد 

را دادستانی تحت تعقیب قرار داد.
اژه ای اع��الم ک��رد: ای��ن ف��رد در م��دت اول 
بازداش��تی خود به خانم خود پیغ��ام می دهد یک 

مقدار موادمخ��در در فالن نقطه منزل مس��کونی 
خود دارم که آن را جابجا کن؛ خانم این فرد نگران 
می ش��ود و این اطالعات را به ما می دهد که بعد از 

بررسی به جنازه می رسند.
س��خنگوی قوه قضاییه باتاکید بر رسیدگی هر 
چه س��ریع تر به این پرونده گف��ت: متهم در اثنای 
رسیدن به این قتل به مورد دیگری اعتراف می کند 
و می گوی��د مدت ها قبل خانم دیگ��ری را به قتل 
رسانده اس��ت. وی ادامه داد: با همه تحقیقاتی که 
انجام ش��د تاکنون آثاری از آن جسد کشف نشده 

است البته پیگیری ها ادامه دارد.

 از تشکیل پرونده شکایتی
نسبت به قراردادهای نفتی بی اطالعم

در ادامه س��خنگوی ق��وه قضایی��ه گفت: من 
نش��نیدم در م��ورد قراردادهای نفتی ش��کایتی به 
دیوان عدالت رس��یده باش��د البته نشنیدن من به 
معنی نبود شکایت نیس��ت ولی اگر شکایتی باشد 

در دیوان رسیدگی می شود.
اژه ای گف��ت: در مورد ٢0٣0 افرادی ش��کایت 
کردند پرونده ای تش��کیل شده، دیوان از مسئولین 
ذیربط س��وال کرده و پاسخ خواسته و هنوز منجر 
به رأی نشده اس��ت. وی درخصوص اظهارات دبیر 
کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و واکنش وزیر 
ارتباطات گفت: اینکه یک استفاده بهینه از فضای 

سایبر داشته باشیم مورد حمایت همه است.

همکاری قوه قضاییه با بانک مرکزی 
همچنین محسنی اژه ای به همکاری این نهاد با 
بانک مرکزی در جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. 
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از این 
شرکت ها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ 
برخی از آنها مجوز داش��ته و تخلفاتی دارند که باید 
آنها را اصالح ک��رد و در صورت عدم اصالح منحل 
کرد و آنهایی را که می توانند در مس��یر دقیق قرار 

بگیرند، هدایت کرد. 
وی در ادامه س��خنان خود به چند اشتباه که در 
روزهای آتی بدان پرداخته شده، اشاره و بیان داشت: 
ظاهرا یک مصاحبه ای کرده بودند با فرد دیگری و در 
زیرنویس صداوسیما از قول بنده مطلبی را درخصوص 
کاسپین اعالم کرده بودند که بعداز اینکه به من گفته 
ش��د من اعالم کردم که با احدی در این مورد حرف 
نداشته ام. وی ادامه داد: این موارد اصالح شد اما برخی 
روزنامه ها دیروز )شنبه( مطلب غیرصحیح را منتشر 

کردند و باید بگویم درست نیست. 

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:  مدتی پیش 
در رابطه برخورد با کار چاق کن ها میزان کشفیات 
را 15 هزار میلیارد تومان اعالم کرده بودند که 15 

میلیارد تومان صحیح بوده است.

برگ سبز ناجا سندرسمی محسوب نمی شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه 
در بخشنامه شان اعالم کرده اند که چنانچه سندی 
توسط دفترها ثبت نشده باشد )برگ سبز ناجا( در 

محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
وی درخص��وص الزام به صدور س��ند خودرو 
در دفاتر اس��ناد رس��می گفت: درباره سند خودرو 
و اعالم نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که 
آق��ای الریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد. 
وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به 

قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.
اژه ای تصری��ح ک��رد: رئی��س ق��وه قضاییه در 
بخشنامه خود در تاریخ ٢1 اسفند سال 95 توضیح 
داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم 
اس��نادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند 

که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

 ناجا می توانست در همان روز قدس
با توهین کنندگان برخورد کند

سخنگوی قوه قضاییه با اش��اره به اینکه ناجا 
می توانست در همان روز قدس با توهین کنندگان 
برخورد کن��د گفت: در هر صورت هنوز در مرحله 

رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده است.
وی همچنین در مورد پرونده امالک شهرداری 

گفت: تعدادی از این امالک قراردادشان فسخ شد، 
برخ��ی مبالغ بازگردانده ش��د، از 1٨5 نفر تحقیق 
ش��د پرونده در حال بررسی است و هنوز به دادگاه 
نرفت��ه اس��ت. اژه ای در پاس��خ به س��وال دیگری 
درب��اره کپی برداری از مدارک علمی و اینکه برخی 
رس��انه ها درخصوص کپی ب��رداری مدرک دکتری 
رئیس جمهور مدارکی و مطالبی را منتش��ر کردند 
و اینکه قوه قضاییه ورود کرده اس��ت یا خیر گفت: 
باید ش��اکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته 

باشد، در صالحیت دادگاه روحانیت است.

احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که 
پرونده احمدی مق��دم در بحث فروش نفت به کجا 
رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده 
است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای 

احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
اژه ای در پاسخ به این سوال که رئیس مجلس 
در همایش سراس��ری قوه قضاییه خطاب به ش��ما 
گفتند مراقب باش��ید در دام کشمکش های رسمی 
نیفتی��د و چ��ه جریان های رس��انه ای پش��ت این 
کش��مکش ها هس��تند افزود: در آن نشست ایشان 
یک س��ری وظایف قوه قضاییه در برنامه شش��م را 
ی��ادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از 

دولت مطالبه گری کردند.
وی افزود: مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری 
صحبت کنیم که افراد از سرمایه گذاری نگران نشوند 
که موضوع درس��تی است. البته به دولت هم توصیه 
داشتند که یک کابینه انقالبی معرفی کند که حرف 
پسندیده ای است. مطلبی هم که درباره من گفتند 

به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.

 حرف های احمدی نژاد در نامه اش
خالف واقع است

همچنی��ن اژه ای درخص��وص نامه سرگش��اده 
احمدی نژاد درخصوص بازداش��ت یک��ی از مقامات 
دولت اسبق و در موارد ذکرشده در آن سخن گفت.

وی اظهار داشت: احمدی نژاد یک نامه سرگشاده 
خطاب به ملت نوشتند که فرازهای مختلفی داشت 
ک��ه بخش عمده آن مس��ائلی که اظهار نظر ش��ده 
خ��الف واقع اس��ت؛ چراکه ایش��ان مثل همیش��ه 
مسائلی را شنیده و این بار از خود متهم شنیده و به 
اس��تناد آن مطالبی را گفته اند. وی گفت: بخشی از 

آن نامه حتماً قابل تعقیب قضایی است. 
س��خنگوی قوه قضاییه اظهار داش��ت:  در این 

نامه نوش��ته که اتهام ایشان بوده که مصوبه دولت 
را اج��را کرده و ٣00 میلیون توم��ان پاداش را به 
تعدادی از اعضای دولت اسبق داده که باید بگویم 
ک��ه به هیچ عنوان ایش��ان به این اتهام دس��تگیر 

نشده و اصاًل و مطلقاً چنین چیزی نیست. 
سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد: اتهام ایشان 
عبارت اس��ت از تصرف غیرمجاز، اختالس و تبانی 
در معامالت دولتی. وی به برخی دیگر از اظهارات 
اش��اره و اعالم می کند: می گوین��د اجازه ندادی از 
بیرون ب��رای این فرد غذا بیاورن��د؛ که باید گفت 
این خالف قانون نیس��ت، اما مع ذلک ایشان زمانی 
که دراختیار وزارت اطالع��ات بودند، بارها و بارها 
برایش��ان غذا از بیرون تهیه می شد و هزینه را نیز 

خود دستگاه تقبل می کرد. 
اژه ای گفت: باید بگویم که ایشان مکرر و مکرر 
با خانواده در تماس بودند و در سوئیت نیز نگهداری 
می شدند که اگر هتل هم نبود، از برخی خانه های ما 
بهتر بود. وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اعتصاب 

غذای این فرد گفت: در این مورد چیزی نمی دانم.
 

 تحت عنوان کاسبان تحریم
پرونده ای به قوه قضاییه نیامده است

س��خنگوی قوه قضاییه درخص��وص اظهارات 
سخنگوی دولت درخصوص کاسبان تحریم گفت: 
تحت عنوان کاسبان تحریم هیچ پرونده ای به قوه 

قضاییه نیامده است.
حجت االسالم محسن اژه ای درخصوص اظهارات 
احمد احمدی الشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس 
در نطق قبل از دستور چهارشنبه گذشته در مجلس 
و انتقادات ایش��ان از بانک مرکزی و اینکه این فرد 
اعالم کرده این بانک، بانک مرکزی نیست بلکه دزد 
مرکزی است اظهار داشت: من اینجا ننشسته ام که 
نس��بت به هر کسی و یا هر مطلبی نظر بدهم؛ من 

این مطلب را نه شنیده ام و نه اطالعی دارم.

پرونده جاسوس دستگیرشده در دفتر آشنا 
در جریان رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده یاشار 
سلطانی گفت: ظاهراً برای ٨ مرداد برای رسیدگی 

به این پرونده تعیین وقت شده است.
وی در پاس��خ به پرسش��ی درخصوص قضیه 
متروی ش��هر ری و کشته شدن ضارب و اینکه آیا 
مأم��ور ناجا در این زمین��ه مقصر بوده یا نه، اظهار 
داشت: مأمور ناجا اگر چنانچه آموزش الزم را دیده 
باش��د و ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باش��د، 

مقصر نیست، حتی اگر فرد کشته شود.
اژه ای درخصوص دستگیری جاسوسی در دفتر 
آقای آشنا گفت: قباًل نیز اعالم کرده ام که یک فردی 
در دفتر ایش��ان دس��تگیر ش��ده، اما اینکه چه نوع 
ارتباطی دارد، باید بررسی ش��ود. پرونده در جریان 
رسیدگی است؛ تمام نشده و نظر نهایی را نداده اند. 

 موافقت مجلس
با کاهش مجازات اعدام 
برای حاملین موادمخدر

جلس��ه علنی دیروز مجلس به ریاست علی 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برگزار 
ش��د. نمایندگان در جلسه دیروز خود رسیدگی 
به گزارش کمیس��یون کشاورزی در مورد الیحه 

هوای پاک را در دستور کار خود دارند.
همچنین نمایندگان مجلس با کلیات طرح 
یک فوریتی الحاق یک م��اده به قانون مبارزه با 

موادمخدر موافقت کردند.

 موافقت مجلس با دوفوریت
طرح تمدید سال مالی پروژه های عمرانی 9۵ 

تا پایان شهریور 96
در ادامه نمایندگان مجلس با فوری بررسی 
شدن طرح تمدید سال مالی پروژه های عمرانی 

95 تا پایان شهریور 96 موافقت کردند.
نماین��دگان پارلمان دوفوری��ت طرح تغییر 
مهلت جذب اعتبارات پروژه های عمرانی س��ال 
1٣95 کل کش��ور را مورد بحث و بررس��ی قرار 
داده و به تصویب رس��اندند. وکالی ملت با 1٨4 
رأی مواف��ق، ٣6 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع 
از ٢4٨ نماینده حاضر در صحن علنی، دوفوریت 

طرح مذکور را به تصویب رساندند.

تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات 
قاچاقچیان موادمخدر

همچنین نمایندگان مجلس با کلیات طرح 

یک فوریتی الحاق یک م��اده به قانون مبارزه با 
موادمخدر موافقت کردند.

وکالی مل��ت پ��س از بحث و تب��ادل نظر با 
1٨٢ رای موافق، ٣6 رای مخالف و 6 رای ممتنع 
از مجموع ٢46 نماین��ده حاضر در صحن علنی 

خانه ملت به کلیات این طرح رای مثبت دادند.
وکالی ملت همچنین بنا به درخواست علی 
الریجانی رئیس مجلس با ارجاع طرح مذکور به 
کمیس��یون حقوقی قضایی برای بررسی بیشتر 
موافق��ت کردند. طبق این ط��رح مجازات اعدام 
ب��رای قاچاقچی��ان موادمخدر ب��ه حبس تبدیل 
می شود که حساس��یت موضوع نمایندگان را بر 
آن داش��ت برای بررسی بیشتر با ارجاع طرح به 

کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کنند.

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با 
موادمخدر، جانی را از قربانی تفکیک می کند

ممانعت از سرافکندگی خانواده های قاچاقچیان، 
بررسی کارشناسی و روان شناختی دقیق تر در قبال 
پدی��ده قاچاق موادمخدر و تفاوت قائل بودن میان 
جانی و قربانی از جمله دالیل موافقان طرح الحاق 

یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر بود.
حجت االس��الم عبدالحمید خ��دری نماینده 
مردم بوش��هر در مجلس در موافقت با کلیات این 
طرح با اشاره به سابقه سال ها قضاوت خود و صدور 
10 ه��زار حکم در این م��دت گفت: من با قضات 
مختل��ف درباره این طرح مش��ورت کردم و تصور 
می کنم مخالفان طرح اصاًل به ماده واحده آن توجه 
نکرده ان��د چراکه ما با این طرح درپی حذف اعدام 

نیستیم بلکه می خواهیم قانون را اصالح کنیم.
وی اظهار داشت: همس��ران و دختران آنها 

که اعدام می شوند چه گناهی کرده اند که باید با 
سرافکندگی زندگی کنند. نماینده مردم بوشهر 
در مجل��س با اش��اره به اینکه ام��روز برای یک 
تصادف کارش��ناس می فرس��تند اما برای صدور 
احکام موادمخدر کارشناس و روانشناس علت را 
بررس��ی نمی کنند، گفت: در یکی از موارد، یکی 
از قاچاقچیانی که حکم اعدام برایش صادر شده 
بود جهت تأمین درمان هزینه دختر 4 ساله اش 

دست به قاچاق زده بود.
بنابرای��ن گ��زارش جهانبخ��ش محبی نی��ا 
نماینده میان��دوآب در مجلس نیز در موافقت با 
کلیات این طرح ب��ا تاکید بر اینکه در این طرح 
بحث عدول از شرع نیست، گفت: با تصویب این 
طرح ما می توانیم مدعی باش��یم که میان جانی 
و قربان��ی تف��اوت قائلیم. وی با تاکی��د بر اینکه 
مجلس می خواه��د قربانیان قاچ��اق موادمخدر 
را که طعمه انس��ان های س��تمگر قرار می گیرند 
را نج��ات دهد، گفت: طرح الح��اق یک ماده به 
قانون مبارزه با موادمخدر به معنای اس��تقبال از 

موادمخدر در هیچ یک از مراحل آن نیست.

اشغال بازار کار از سوی اتباع بیگانه 
»ربیعی« را به صحن علنی مجلس کشاند

اش��غال بازار کار از س��وی اتباع بیگانه وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی را ب��ا اعالم وصول 
س��وال ملی نماینده شاهین ش��هر در مجلس به 

صحن علنی پارلمان کشاند.
 محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس 
در نشس��ت علن��ی دی��روز پارلمان م��وارد اعالم 

وصولی را قرائت کرد.
بر این اس��اس، طرح حذف تبصره ٢ ماده 4 

قانون اصالح برخی مواد مقررات پزشکی، دارویی 
و مواد خوردنی و آشامیدنی و همچنین تقاضای 
اس��ترداد طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل 
س��ازمان بازرسی کل کشور به دلیل پس گرفتن 

امضای تعدادی از طراحان اعالم وصول شدند.
همچنین طرح یک فوریتی الزام قوه قضاییه به 

اجرای اصل 49 فانون اساسی اعالم وصول شد.
سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
شاهین شهر از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره علت در اختیار قرار گرفتن بازار 

کار از سوی اتباع بیگانه نیز اعالم وصول شد.

موافقت مجلس با کلیات اصالحیه قانون 
مالیات های مستقیم

نمایندگان مجلس کلی��ات الیحه اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم را با 160 رأی مثبت 
ب��ه تصوی��ب رس��اندند. نماین��دگان مجلس در 
نشس��ت علنی دیروز کلی��ات الیحه اصالح ماده 
٨6 قانون مالیات های مس��تقیم را مورد بحث و 

بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکالی ملت با 160 رأی موافق، ٢0 رای مخالف 
و 11 رای ممتنع از مجموع ٢٢٣ نماینده حاضر در 
صحن علنی، کلیات الیحه مذکور را مصوب کردند. 
تصویب نهایی جرئیات این الیحه منوط به بررسی 

آن در صحن علنی مجلس خواهد بود.

موافقت مجلس با فوریت طرح اصالحیه 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

نمایندگان مجلس با فوری بررس��ی ش��دن 
ط��رح اص��الح قان��ون ممنوعی��ت بکارگی��ری 
بازنشستگان با 1٣0 رأی مثبت موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی پارلمان 
یک فوری��ت ط��رح اص��الح قان��ون ممنوعی��ت 
بکارگیری بازنشس��تگان را مورد بحث و بررسی 
قرار داده و به تصویب رس��اندند. وکالی ملت با 
1٣0 رأی مواف��ق، 4٢ رأی مخال��ف و 1٢ رأی 
ممتنع از ٢٣7 نماینده حاضر در صحن علنی با 

یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

تذکر نمایندگان مجلس به وزیر علوم
نماین��دگان مح��الت و اراک در تذکری به 
وزیر علوم خواستار توضیح درمورد علت ورود به 

تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور شدند.
 تذکرات کتبی نمایندگان و مسئوالن اجرایی 
کشور در جلسه علنی دیروز مجلس از سوی هیات 
رئیس��ه قرائت ش��د که این تذکرات به شرح زیر 

است:
علیرضا سلیمی و علی اکبر کریمی نمایندگان 
محالت و اراک در تذکری به وزیر علوم خواستار 
توضی��ح درمورد علت ورود به تغییر اساس��نامه 

دانشگاه پیام نور شدند.
محمدعل��ی پورمخت��ار و محم��د کاظم��ی 
نماین��دگان به��ار و مالی��ر در تذکری ب��ه وزیر 
فرهنگ و ارشاد اس��المی خواستار نظارت دقیق 
و جدی بر مدیریت سازمان اوقاف و درآمدهای و 
نحوه مدیریت موقوفات و رسیدگی به نارضایتی 

عمومی شدند.
ناهید تاج  الدین و سهیال جلودارزاده نمایندگان 
اصفهان و ته��ران در تذکری به وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خواستار تس��ریع در اجرایی شدن 
قانون همسان س��ازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

معرفی حسین فریدون به زندان

خبر

وحانی   سکوت معاون ر
در قبال مصادره 1.7 میلیارد دالر اموال ایران 

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره پیگیری حقوقی 
مصادره 1.7 میلیارد دالر از اموال ایران بر اساس حکم 

دادگاه کانادایی سکوت کرد.
ب��ه گزارش فارس، مجید انصاری در پاس��خ به این 
س��وال که معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری چه اقدام 
در قب��ال حکم دادگاه کانادایی مبن��ی بر مصادره 1.7 
میلیارد دالر اموال ایران انجام داده اظهارداشت: درباره 

این موضوع بعدا صحبت می کنم.
انصاری در پاس��خ به این س��وال که آیا کارگروهی 
برای پیگیری این موضوع تشکیل داده اید یا خیر گفت: 
بعدا توضیح می دهم. وی در پاس��خ به این سوال که آیا 
حتی درباره تش��کیل کارگروه برای بررسی این موضوع 
صحب��ت نمی کنید؟ تصریح ک��رد: راجع به این موضوع 

خیر، باید با اطالع دقیق تر صحبت کنیم.

سرلشکر صفوی:

دولت باید هزینه  ثبات مرزها را پرداخت کند
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: استقرار 

نی��روی زمینی س��پاه در مناطق مرزهای ش��رقی کش��ور در پاســداران
جهت ثبات و اس��تقرار امنیت پایدار در ش��رق کشور است و 
در این راستا نیز دولت بایستی هزینه های استقرار امنیت پایدار در مرزهای شرقی 

را پرداخت کند.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی در بازدید از قرارگاه منطقه ای 
ثامن االئمه)ع( و در جمع فرماندهان و معاونان این قرارگاه با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا استان خراسان درباره شکست راهبردی آمریکا از جمهوری اسالمی ایران گفت: 
قدرت آمریکا رو به افول است و از سال ٢0٢5 به بعد قدرت از غرب جهان به سمت 
شرق جهان و قاره آسیا )چین، روسیه و هند( به حرکت خواهد آمد و در حال حاضر 

ایران بعنوان قدرت منطقه ای در منطقه غرب آسیا مطرح است.
وی اف��زود: آمریکا از س��ال ٢001 تاکنون شکس��ت های راهب��ردی فراوانی را 
متحمل ش��ده اس��ت و با حمله نظامی به افغانس��تان و عراق و هزینه کردن چند 
تریلیون دالر و متحمل شدن چند هزار کشته و زخمی عالوه برآنکه تضعیف شده 

به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است.
وی ادام��ه داد: هم اکنون ائتالف آمریکا و صهیونیس��ت ها و س��عودی و ترکیه 
و اردن با شکس��ت مواجه شده و ائتالف ایران، روس��یه، سوریه و حزب اهلل لبنان به 

پیروزی رسیده اند و به فضل الهی ایران به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: وزرای آینده باید شجاعت تریبــــون

داشته باشند که وقتی مشکالت 
را می بینن��د به س��مت آن برون��د نه اینک��ه فقط در 

جلسات درد دل کنند.
به گزارش فارس، علی الریجانی دیروز طی سخنانی 
در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای 
عملکرد اظهار داش��ت: موضوع این کنفرانس بسیار مهم 
و مورد اهتمام همه بوده و در قانون برنامه ششم توسعه 
نیز بر آن تأکید شده است. وی یادآور شد: سازمان برنامه 
و بودجه هر سال برای رتق و فتق، به ما الیحه بودجه را 

ارائه می دهد اما حادثه ای در کیفیت کار رخ نمی دهد.
وی اضاف��ه کرد: اگر ما گفتی��م دولت باید چابک 
شود به خاطر این است که روال قبلی ادامه پیدا نکند، 

اما با تکرار روند گذشته اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما بدون 
اصالح برخی نظامات آموزشی نمی توانیم رشد و توفیقی 
در توسعه داشته باش��یم، تصریح کرد: وزرای آینده باید 
شجاعت داشته باشند که وقتی مشکالت را می بینند به 
سمت آن بروند نه اینکه فقط در جلسات درد دل کنند.

وی ادامه داد: رجال ملی کسانی هستند که وقتی 
با مشکالت مواجه می شوند بگویند ما ٣-٢ مورد از این 

مش��کالت را حل می کنیم، بنابراین به تأخیر انداختن 
مشکالت روزمرگی خواهد بود.

الریجان��ی با تأکید بر س��از و کارهای��ی در حوزه 
بودجه  ریزی بر مبنای عملکرد در کش��ور، عنوان کرد: 
نگاه کلی به وضعیت کش��ور عزم همه را به سمت این 
کار س��وق می دهد. وی ادام��ه داد: برای بودجه جاری 
کشور س��هم قابل توجهی از نفت استفاده می شود که 
این درس��ت نیست؛ چراکه نفت یک س��رمایه است و 
باید صرف امور زیربنایی ش��ود، ما مجبور به اس��تفاده 
این چنینی از نفت هستیم، این امر نشان می دهد خلل 

جدی در سازمان بودجه ریزی کشور وجود دارد.
رئیس مجلس همچنین یکی از مشکالت موجود در 
سازمان بودجه ریزی کشور را حجم وسیع دولت خواند و 
یادآور شد: خدماتی که به مردم ارائه می دهیم باید قابل 
قیاس با س��ایر کشورها باش��د، ما چند میلیون کارمند 

داریم اما وضع رسیدگی به خدمات ما نارس است.
الریجانی با اش��اره به آماره��ای بین المللی و رتبه 
کش��ور در این میان، گفت: وضع ما در منطقه بین ٢0 

کشور، رتبه پانزدهم اس��ت، همچنین بین 1٣7 کشور 
جهان دارای رتبه ٨7 هستیم، بنابراین این موضوع نشان 

می دهد که در نظام بودجه ریزی دچار مشکل هستیم.
وی همچنی��ن آماره��ای مرب��وط ب��ه ش��فافیت 
سیاس��ت گذاری را تش��ریح کرد و گفت: در این زمینه 
بی��ن ٢0 کش��ور منطق��ه دارای رتبه 1٨ هس��تیم و 
همچنین میان 1٣٨ کش��ور دنیا رتبه 1٣6 را کس��ب 
کردیم، پس از این نظر هم دارای ضعف هایی هستیم.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور 
ش��د: نرخ بیکاری در منطقه نیز بین ٢0 کشور بررسی 
ش��ده، برای ما نهمین رتبه رقم خ��ورده همچنین در 

میان 105 کشور جهان هم نودمین کشور هستیم.
الریجانی همچنین با اشاره به آمار رشد داخلی نیز 
توضی��ح داد: در این زمینه هم بین ٢4 کش��ور منطقه 
دهمین کش��ور هس��تیم و از 19٨ کشور جهان دارای 
رتب��ه ٨1 هس��تیم، در میزان جذب نیز از ٢0 کش��ور 
منطق��ه نوزدهمین و از بین 1٣٨ کش��ور جهان رتبه 

1٢6 را کسب کردیم.

الریجانی:
وزرای آینده باید شجاعت حل مشکالت را داشته باشند


