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مردم همیشه پشتیبان انقالب خواهند بود
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: مردم خوب ما 
همیش��ه در جهت حفظ استقالل خود تالش داشته و 
ایثارگری کرده اند و این از قِبل خون ش��هدای زیادی 
حاصل ش��ده اس��ت؛ مردم همیشه پش��تیبان انقالب 

خواهند بود.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان، 
در حاش��یه مراسم درگذش��ت والده حمیدرضا مقدم 
فر مشاور رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی، با حض��ور در جمع خبرن��گاران در واکنش 
به درخواس��ت اخیر ترامپ مبنی ب��ر مذاکره با ایران، 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران و مردم خوب ما 
همیش��ه در جهت حفظ استقالل خود تالش داشته و 
ایثارگری کرده اند و این از قِبل خون ش��هدای زیادی 
حاصل ش��ده اس��ت؛ مردم همیشه پش��تیبان انقالب 

خواهند بود.  مهر
 

واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
اهانت یک روزنامه

اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با صدور جوابیه ای به روزنامه جمهوری اس��المی 

پاسخ داد.
در ای��ن جوابی��ه آمده اس��ت: روزنام��ه جمهوری 
اس��المی و برخی سایت ها بر اساس فیلمی تقطیع شده 
از گفتگوی دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در 
برنامه گفتگ��وی ویژه خبری که در س��ال 1394 و در 
ایام برگزاری مذاکرات برجام و تهدیدات نظامی آن زمان 
انجام ش��ده است، به هشدار فرمانده کل سپاه پاسداران 
در دوران دفاع مقدس به ارتش آمریکا و گروگان گرفتن 
سربازان آنها در صورت حمله به ایران، خرده گرفته و با 

ادبیاتی به دور از  انصاف، قضاوتی ناروا داشته اند.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده اس��ت: طی 
هفت��ه اخیر این چندمین بار اس��ت که از رس��انه بی. 
بی. س��ی گرفته تا چند س��ایت داخلی با طرح مسائل 
مختلفی نسبت به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اقدام به درج مطالب اهانت آمیز کردند.  تسنیم
 

آمریکا قابل اعتماد نیست
وزیر کش��ور گفت: وقتی این کشور با قلدری و به 
ص��ورت یک طرفه از برجام خارج می ش��ود، چه طور 

می توان به آنها اعتماد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در همایش 
معاونان سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری های 
سراسر کشور در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر انجام مذاکره بدون پیش شرط با ایران 
گفت: آمریکا قابل اعتماد نیس��ت، وقتی این کشور با 
قلدری و به صورت یک طرفه از برجام خارج می شود 
چ��ه طور می توانما اعتماد ک��رد. از طرفی می گویند 
به ایران فش��ار آورده شود تا ایران تعهدات جدیدی را 
بپذی��رد و از طرف دیگر ای��ن صحبت از مذاکره بدون 

پیش شرط می کنند.
 وزی��ر کش��ور افزود: دش��من در س��ه س��طح با 
جمهوری اس��المی ایران در حال مقابله اس��ت، سطح 
اول تهدیدات نظامی س��طح دوم تحریم های اقتصادی 
و س��طح س��وم ایجاد تنش ه��ا و نارضایتی اجتماعی 
است که از نظر ما س��طح سوم یعنی ایجاد تنش های 

اجتماعی هدف اول دشمن است.
 وی ادامه داد: باید با ایجاد امید و نشاط و تقویت 
رضایتمندی مردم جلوی این نقشه دشمن را بگیریم. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

خبر خوش مجلس برای فرزندان ایثارگران
رئی��س فراکس��یون ایثارگ��ران مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: بر اس��اس توافقات حاصله مقرر ش��د 
ب��ا »هر ماه خدم��ت در جبهه« فرزن��دان ایثارگران و 

رزمندگان از 1۲ روز کسری خدمت برخوردار شوند.
حجت االس��الم حسن نوروزی تاکید کرد: در حال 
حاضر س��تاد کل نیرو های مس��لح مقدمات کس��ری 
خدمت فرزن��دان ایثارگر را در دس��تور کار خود قرار 

داده است.
رئی��س فراکس��یون ایثارگ��ران مجل��س گف��ت: 
همچنی��ن در ح��ال حاضر کل اختالف��ات فی ما بین 
مجل��س و س��تاد کل نیر های مس��لح در ای��ن زمینه 
برطرف شده و توافق کلی در این رابطه صورت گرفته 
است که می تواند خبر خوش��ی برای فرزندان ایثارگر 

تلقی شود.  میزان

امام جماعتی که فقط نماز بخواند به 
مسجد نیاید بهتر است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر 
امام جماعتی در مس��جد فقط نم��از بخواند و با مردم 
ارتباط نداش��ته باش��د، من این امام جماعت را قبول 
ندارم و اگر او به مس��جد نیاید بهتر است، چرا که این 
ش��خص به مردم یاد می دهد که کاری به کار دیگری 

نداشته باشند.
  آی��ت اهلل محمد بیان کرد: وجود امام جماعت در 
مس��جد مهم اس��ت، به نظرم ثواب مسجد ساختن به 
وجود امام جماعت اس��ت، اگر مسجدی مرفه و مجلل 
ساخته شود و کس��ی در آن نماز نخواند، این مسجد، 

مسجد نیست.  میزان

اخبار

خواسته های مردم باید بدرستی تامین شود 
معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور گفت: یکی از مس��ائل عمده مردم عدم 
رس��یدگی و توجه شایس��ته به خواس��ته ها و مطالبات آنها اس��ت که بایس��تی 

بدرستی تأمین شود.
حس��ین ذوالفقاری افزود: ب��ا خودباوری و بهره گی��ری از همه ظرفیتهای 

موجود کشور مشکالت را حل و بر فشارهای خارجی و دشمنان فائق می آییم.
ذوالفقاری با اش��اره به اینکه مدتی است آمریکایی ها فشار و عملیات روانی علیه 
کش��ورمان را به طور ویژه ای تش��دید کرده اند، گفت: پمپاژ اخبار منفی، جهت دار و در 
اکثر موارد غیر صحیح، به صورت مستمر و با برنامه ریزی یکی از این اقدامات است که 

سعی در تضعیف امید مردم جامعه دارد.
گف��ت: باید برای تمام اتفاقات پیش رو س��ناریوهای مختل��ف را پیش بینی و تدبیر 

کرد.  فارس

میدان فاطمی 
بدون منت به مردم خدمت کنیم 

وزیر اطالعات با بیان اینکه مردم ش��رایط س��خت و دش��وار جنگ تحمیلی 
را تحمل کردند و اکنون نیز ش��رایط جدی��د را تحمل می کنند، گفت: مردم در 
صورت مشاهده  یکدلی و همدلی مسئوالن این سختی ها را پشت سر می گذارند 

و باید بدون منت به آنان خدمت کنیم.
سید محمود علوی وزیر اطالعات  در جلسه  شورای اداری آذربایجان شرقی، 
افزود: وحدت مایه قدرت می ش��ود و اگر بخواهیم از گردنه ها با موفقیت عبور کنیم 

نخستین الزمه ی آن باهم بودن و برادری است. 
وی با اشاره به  نعمت امنیت، افزود: مردم ایران با مشاهده ی نا امنی ها در کشورهای 
منطقه، قدر امنیت حاکم بر کشور را که ثمره ی تالش نیروهای نظامی و امنیتی است را 
به خوبی درک می کنند. علوی امنیت را زیرساخت تمامی عرصه ها دانست و گفت: امنیت 

باید در چارچوب قانون و شرع و با بکارگیری راهکارهای عالمانه برقرار شود. فارس 

سربازان گمنام 
ترامپ قبل از مذاکره تکلیفش را با خودش، مشخص کند

س��خنگوی پیشین وزارت خارجه با اش��اره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی 
بر این که آماده اس��ت بدون پیش ش��رط با ایران مذاکره کند، تصریح کرد: در 
راس��تای تحق��ق این موضوع ابتدا باید ترامپ تکلیف خ��ود را با تندروهای کاخ 

سفید از جمله جان بولتون و پمپئو مشخص کند.
حمیدرض��ا آصف��ی با بیان این ک��ه پیش از این نیز از آمری��کا در مورد ایران 
صداهای مختلفی می شنیدیم اظهار کرد: الزم است که ترامپ ابتدا تکلیف خود را با 
تندروهای کاخ س��فید مشخص کند. بولتون و پمپئو دنبال ماجراجویی هستند، این در 

حالی است که ترامپ صحبت از مذاکره با ایران می کند.
 س��خنگوی پیش��ین وزارت خارجه در ادامه تصریح کرد: از دیگر س��و باید ترامپ 
تکلیفش را با خودش مش��خص کند. او اس��تاد تخریب توافقات است و باید بتواند تعهد 

دهد که اگر با ایران توافقی کرد به آن متعهد باشد.  ایسنا

دیدگاه 

رئیس  جمهور در دیدار س��فیر جدید  ن یبــــو انگلس��تان در تهران، با اشاره به اینکه تر
ام��روز توپ در زمین اروپا ق��رار دارد، گفت: ایران به دنبال 
تنش در منطقه نیس��ت اما هیچگاه از حق خود در صادرات 

نفت به راحتی نمی گذرد.
حس��ن روحانی  هن��گام دریافت اس��توارنامه »رابرت 
مک ای��ر«، س��فیر جدید انگلی��س در تهران با اس��تقبال از 
گسترش و توس��عه روابط با لندن، تاکید کرد: خوشبختانه 
در س��ال های اخیر اراده ایران و انگلستان بر برقراری روابط 

و مناسبات خوب میان دو کشور بوده است.
وی مالقات ها و مذاکرات مسئوالن دو کشور در مسائل 
دوجانبه و بین المللی را سازنده توصیف کرد و افزود: امروز 
در مقطع تاریخی بسیار مهمی در رابطه با برجام قرار داریم 
و بیان ش��فاف موضع اروپا نسبت به اقداماتی که باید برای 
جبران خروج غیرقانونی آمری��کا از برجام انجام دهد، برای 

ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران هرگز 
ب��ه دنبال تنش در منطقه نبوده و نمی خواهد مش��کلی در 
آبراه ه��ای جهانی ایجاد ش��ود، اما هیچ��گاه از حق خود در 

صادرات نفت نیز، به راحتی نمی گذرد.
روحان��ی ب��ا انتق��اد از عدم اج��رای کام��ل برجام در 

بخش های تجاری و اقتصادی و روابط بانکی از سوی برخی 
از اعضا، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران همواره برای 
توس��عه مناسبات و حسن رابطه با کشورهای اروپایی آماده 
اس��ت و اکنون پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، در 

فرصت محدود باقیمانده توپ در زمین اروپا قرار دارد.
»رابرت مک ایر« سفیر جدید انگلستان نیز در این دیدار 
ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوری کشورمان 
با اشاره به اینکه دولت بریتانیا از اجرا و تداوم برجام حمایت 
می کن��د، گفت: امروز تالش گس��ترده ای میان کش��ورهای 
اروپایی برای حفظ برجام بوی��ژه در زمینه اقتصادی برقرار 

است که بی سابقه بوده است.
س��فیر جدید انگلستان در تهران با بیان اینکه سیاست 
تنش زدایی ایران در منطقه بسیار حائز اهمیت است، گفت: 
ما به دنبال توس��عه هر چه بیشتر روابط و مناسبات با ایران 
هس��تیم و معتقدیم، حل مشکالت و بحران ها تنها از طریق 
گفتگو و دیپلماس��ی امکان پذیر اس��ت. گفتنی است رئیس 
جمهور روز گذشته با سفرای جدید کشورهای دیگری چون 
کره جنوبی ، ویتنام نیز دیدار کرد. روحانی در این دیدارها 
ضمن تاکید بر تحکیم روابط ایران با کش��ورهای یاد ش��ده 
افزود: تحریمهای غیر قانونی نباید به روابط کشورها آسیب 

بزند. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

روحانی در دیدار با سفیر جدید انگلستان در ایران:
اقدامات اروپا برای جبران خروج آمریکا از برجام اهمیت دارد

مع��اون اول رئیس جمه��ور، گفت: در  این مقطع حساس رسالت سنگینی بر خیابان پاستور
دوش م��ا قرار دارد تا اراده جدی و عزم راس��خ نظام، قوای 
س��ه گانه و نهادهای قضایی و امنیتی کشور را در مبارزه با 

فساد به نمایش بگذاریم.
جلسه س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی به 
ریاس��ت اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با 
حضور نایب رییس اول مجلس ش��ورای اس��المی و معاون 
اول قوه قضائیه در خصوص رس��یدگی به تخلفات حوزه ارز 

و خودرو برگزار شد.
وی  در این جلس��ه با بیان اینکه دش��منان امید مردم 
را ه��دف قرار داده و قص��د دارند اعتماد م��ردم به نظام را 
ب��ه ویژه در مبارزه با فس��اد مخدوش کنن��د، گفت: در این 
مقطع حساس رسالت سنگینی بر دوش ما قرار دارد تا اراده 
جدی و عزم راسخ نظام، قوای سه گانه و نهادهای قضایی و 
امنیتی کشور را در مبارزه جدی با فساد به نمایش بگذاریم 

و این اراده را به درستی به افکار عمومی منتقل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ایجاد این شائبه که در 
مسئولین کش��ور اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد 
جفایی بزرگ در حق نظام اس��ت چرا ک��ه مبارزه جدی با 
فس��اد از اصلی ترین آرمان های انقالب اسالمی بوده است 

و مقام معظم رهبری همواره خود پرچمدار مقابله با فس��اد 
هس��تند و در هیچ دوره ای تردیدی در موضع جدی ایشان 
برای مبارزه با فس��اد مشاهده نشده است، ضمن آنکه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی نیز به موجب فرمان 
ایشان ایجاد شده و پیگیر مبارزه جدی با مفاسد بوده است. 
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیأت دولت با ایشان نیز 
بر لزوم مبارزه قاطع با فساد تاکید کردند و فرمودند که در 
مبارزه با فساد بیش از آنکه شعار داده و فریاد سرداده شود 

باید اقدام عملی صورت گیرد.
وی با تاکید ب��ر اینکه در دولت هیچ خط قرمزی برای 
مبارزه با فس��اد و برخورد با متخلفی��ن وجود ندارد، گفت: 
دس��تگاه قضای��ی و نهادهای امنیتی و نظارت��ی با هر مدیر 
متخلفی در هر رده و س��طحی که باشد برخورد کنند. هیچ 
اس��تثنایی وجود ندارد چرا که مبارزه با فساد زمانی موفق 

خواهد بود که خط قرمزی در این مسیر قائل نباشیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به توطئه های آمریکا علیه 
ملت ایران تصریح کرد: آمریکا در فاز نخس��ت پیش از آنکه 
تحری��م و جن��گ اقتصادی خود را آغاز کن��د، جنگ روانی 
و رس��انه ای علیه ملت ایران به راه انداخته اس��ت تا افکار 
عموم��ی را در اختیار بگیرد و از ای��ن طریق اعتماد و امید 

مردم به نظام را هدف گرفته است.   مهر

جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد:
نمایش عزم راسخ نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی 

هر
م

گروه رویداد  زمان��ی  ک��ه دول��ت از ورود گـــزارش دو
کارکشتگان و ژنرالهای به کابینه برای اداره کشور 
سخن می گفت، اینطور به نظر می آمد که این گروه  
برنامه های متعددی برای حل مش��کالت کشور در 
دست دارند، اما گذش��ت زمان نشان داد ماجرا به 

گونه دیگری است. 
حاال در حالیکه بس��یاری فشارهای اقتصادی 
مردم را بیش از پیش خسته و نگران کرده و دولت 
نیز از ارائه راهکاری برای حل مش��کالت موجود و 
صحبت با مردم در این باره خودداری کرده است، 
افکارعمومی به این نتیجه رس��یده که دولت هیچ 

راهکاری برای حل مشکالت موجود ندارد. 
هم��ه می دانن��د که ندانس��تن عیب نیس��ت، 
نپرس��یدن عیب اس��ت، از این رو این س��وال در 
بین صاحبنظران مطرح اس��ت که چرا مسئوالن از 
جوانان نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی 

برای حل این مشکالت مشورت نمی گیرند. 
آی��ا ژانراله��ای دول��ت دون دون ش��أن خود 
می دانند که از این گروه مشورت بگیرند و یا اینکه 
اذع��ان کنند ک��ه برنامه های آنها ب��رای دهه های 

گذشته بوده و امروز در کشور جواب نمی دهد ؟
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه از چند س��ال قبل  
کارشناسان  اقتصادی در مورد این روزها هشدار و 

آن را پیش بینی کرده بودند. 
آنه��ا بارها تاکید داش��تند که این مش��کالت 
علی رغم ساختاری بودن، قابل حل بوده و چندان 
به تحریمها ارتباط��ی پیدا نمی کند. این موضوعی 
ک��ه بارها در فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری در 

خصوص اقتصاد مقاومتی، نگاه به داخل و تکیه به 
توانمندی های داخلی اشاره شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی کشور مشکالت 
اقتصادی امروز در بازار پولی کشور ناشی از عملکرد 
اقتصادی دولت، نبود شفافیت و سیاستهای غلطی 
بوده که موجب باال رفتن نسبت نقدینگی به تولید 

کل کشور شده است.

ظرفیت های جامعه نخبگان
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای جامع��ه نخب��گان 
و  دانش��گاهیان موضوعی اس��ت که باید از سوی 

دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.
نبایداج��ازه داد نیروه��ای مس��تعد، کارآمد و 
کارشناس��ان اقتص��ادی به س��رمایه های خاموش 
کش��ور تبدی��ل ش��وند. نیاز اس��ت ک��ه دولت با 
بهره گیری از ظرفیت های علمی کشور نشست های 
هماهنگی برگزار کرده و تبادل نظر و انتقال تجربه 

در این جلسات صورت گیرد.
همچنین در این جلس��ه دولتمردان می توانند 
بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به مبانی اقتصاد 
روز دنی��ا ب��ه یک حرک��ت هدفمند دس��ت یافته 
در ب��رای تامین آن می��ان س��ازمان ها و ارگان ها 

هماهنگی برقرار کنند.

احیای حرکت جهادی
از سوی دیگر احیای حرکتی جهادی و علمی 
ب��ا مدیریت جهادی یکی از راههای مقابله در برابر 

فشار اقتصادی دشمن است.
به میدان آوردن نخبگان و حساس کردن آنان 
می توان��د حس انس��جام و همدل��ی را به مردم در 

مبارزه اقتصادی القاء کند.
درعین حال حتی اگر شرایط کشور نیز دچار 
بحران نبود باید توجه داشت که در مسابقه رقابت 
در دنیای امروز کش��ورهای صاح��ب تکنولوژی از 
ارائه آن به س��ایر کش��ورها خ��ودداری می کنند و 
تمایل دارند کش��ورهای دیگر را هرچه بیش��تر به 

خود وابسته سازند. 
از ای��ن رو به��ره ب��رداری از نیروه��ای نخبه 
بهره گی��ری از علم آنان و حرکت در جهت افزایش 
بنیان علمی کش��ورراهی است که دولت ناگزیر به 

ورود در آن است. 

حضور در بخش های تولیدی و صنعتی
همچنین بکارگیری ظرفیت های دانشگاهی و 

نخب��گان برای رونق تولی��د  و صنعت نباید نادیده 
گرفته شود.

تولید و صنعت تنها نیازمند س��رمایه نیست و 
بلک��ه  تفکر و اس��تفاده از تکنولوژی و علم روز در 
محصوالت از مهمترین ارکان پیش��رفت اقتصادی 

است.
اگ��ر دولت واحده��ای صنعت��ی و تولیدی را 
به س��مت به علم محوری س��وق دهد، محصوالت 
تولیدی کش��ور از کیفیت مطلوب ت��ری برخودار 
بوده و توان رقابت بیش��تری را ب��ا تولیدات رقیب 
سایر کش��ورها خواهند داشت و در نتیجه این امر 

اشتغالزایی نیز در کشور جان می گیرد.

ظرفیت های خارج از کشور
در عین حال دولت می تواند از ظرفیت نخبگان 

ایرانی خارج از کشور نیز استفاده کند.
متاس��فانه اعمال برخی از سیاست های غلط 
موجب ش��ده تا برخی از نخبگان از بازگشت خود 
به کشور  پشیمان، سرخورده و ناامید شده و پس 

از مدتی دوباره کشور را ترک کنند.
در این زمینه ضروری اس��ت که  دولت با قرار 
دادن تسهیالت مالی و معنوی بستر مناسبی برای 

ایجاد اشتغال تخصصی نخبگان را فراهم کند.

 تاکید مقام معظم رهبری
بر استفاده از نخبگان

رهبر معظم انقالب اسالمی بارها در دیدار خود 
با مقامات کش��ورمان نه تنها بر تشکیل هیات های 
اندیش��ه ورز تاکی��د کرده اند بلکه خواس��تار بهره 
برداری ازتوان نخبنگان در این زمینه شدند که این 
نشان دهنده توجه ایشان به  استفاده از توان علمی 
کشور در برنامه ریزی و مقابله با  مشکالت است. 

از جمله ایش��ان در دیدار رئیس و نمایندگان 
مجلس خبرگان گفتند: این مجلس باید با تشکیل 
ی��ک هیأت اندیش��ه ورز ک��ه دارای ن��گاه کالن و 
راهبردی و عمیق باشد، به بررسی چگونگی حرکت 
انقالب اسالمی در 3۸ سال گذشته به سمت اهداف 
اصلی خود و پیشرفتها، توقف ها و احیاناً پسرفت ها 
در این مس��یر بپردازد و براساس جمع بندی خود 

از دستگاههای مختلف مطالبه گری کند.    
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به برخی 
از مس��ائل و مشکالت از جمله مشکالت اقتصادی 
فرمودند: آحاد مردم و همچنین مس��ئوالن کشور 
بدانند، حل مش��کالت اعم از اقتصادی و فرهنگی، 
تنه��ا به دس��ت خوِد م��ردم و ات��کاء به ت��وان و 
ظرفیت های داخلی امکان پذیر اس��ت و نه با اتکاء 

به بیگانه.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: بای��د از جوانهای 
پرانگی��زه و اف��راد توان��ا و صاح��ب فک��ر و ایده و 
خالقیت در بخش��های مختلف تولیدی و علمی و 

آموزشی استفاده شود.

نگاهی به استفاده از نخبگان دانشگاهی برای حل مشکالت اقتصادی

چاره جویی از ظرفیتی فراموش شده 

گروه رویداد  روز گذش��ته مجلس جلس��ه بهارستـــان
علنی داش��ت، ک��ه طی آن جمع��ی از نمایندگان 
مجلس طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از 

برخورد با اخاللگران بازار تشکر کردند 
نمایندگان مجلس در این نامه خواستار ادامه 
یافت��ن برخ��ورد با اخاللگ��ران ب��ازار و محتکرین 
شدند. همچنین در این جلسه کاندیدای حقوقدان 
ش��ورای نگهبان طی س��خنانی به تش��ریح سوابق 

علمی و پژوهشی خود پرداخت.

تاکید بر همکاری مجلس و شورای نگهبان 
احمد بیگی کاندیدای حقوقدان شورای گفت: 
مجلس در ابعاد مختلف از جایگاه رفیعی برخوردار 
است و تصمیمات نمایندگان خانه ملت هم مسائل 

مهمی در کشور رقم خواهد زد.
وی تصری��ح کرد: برنامه بن��ده اعتالی جایگاه 
مجل��س اس��ت و از آج��ا که نیل به ه��دف اصلی 
نیازمند همکاری مجلس و ش��ورای نگهبان است 

سعی در ایجاد جوی صمیمانه دارم.
کاندی��دای حقوقدان ش��ورای نگهبان عنوان 
کرد: در طول وظیفه و خدمت خود سعی می کنم 

انصاف و عدالت را سرمشق خود قرار دهم.

 مرتکبین جرم علیه طفل و نوجوان 
مجازات می شوند

بر اس��اس مصوبه مجلس، مرتکبین جرم علیه 
طفل و نوجوان مجازات می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی با بررسی جزئیات الیحه حمایت از کودکان 
و نوجوانان، مواد ۲0 و ۲1 را به تصویب رساندند.

تعقیب جرائم مربوط به کودکان و نوجوانان 
بدون شاکی خصوصی

همچنین نماین��دگان مجل��س در مصوبه ای 

مقرر کردن��د که جرائم مربوط به قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان جنبه عمومی داش��ته و بدون 

شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است.
نمایندگان در ادامه بررس��ی الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان، م��واد 31 و 3۲ این الیحه را 

پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
همچنین بر اس��اس مصوبه مجلس، مرتکبین 

جرم علیه طفل و نوجوان مجازات می شوند.
در عین ح��ال نمایندگان مجلس مقرر کردند 
مددکاران اجتماعی بهزیس��تی ی��ا واحد حمایت 
دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام 
تحقیق��ات موضوع قانون حمای��ت از کودکان حق 
ورود ب��ه محل زندگی و کار اف��راد را جز با اجازه 

متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند.
در ادام��ه بررس��ی جزئی��ات الیح��ه حمایت 
از ک��ودکان و نوجوانانب��ر اس��اس مصوبه مجلس، 

نوجوانان از تشدید مجازات قانونی معاف شدند.
بع��الوه طبق مصوبه مجل��س، در اجرای حکم 
محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به 
جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های 
مال��ی، پرداخ��ت دیه و خس��ارات طف��ل و نوجوان 

بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به 
جرائم کودکان و نوجوانان 

طب��ق مصوبه خانه ملت، ش��عب ویژه قضایی 
ب��رای رس��یدگی به جرائ��م ک��ودکان و نوجوانان 

تشکیل می شود.
نماین��دگان مجلس با ماده ۲۸ الیحه حمایت 
از کودکان و نوجوانان موافقت کردند که بر اساس 
آن   رئیس قوه قضائیه در هر حوزه قضائی ش��عبه 
ای جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این 

قانون اختصاص خواهد داد. 
وضعی��ت  ب��ه  رس��یدگی  مجل��س،  طب��ق  
مخاطره آمیز نیز در دادگاه خانواده انجام می ش��ود 
وک��ودکان در مع��رض خطر به بهزیس��تی منتقل 
ش��وند. نمایندگان مجل��س مقرر کردن��د دادگاه 
کیفری رس��یدگی کننده به جرائ��م قانون حمایت 
از کودکان مکلف به تعیین خس��ارت های وارده به 

اطفال شود.
طبق مصوب��ه امجلس، در م��واردی که طفل 
ناق��ض قوانین جزائی یا نوج��وان بزهکار، بزه دیده 
نیز باش��د، دادس��را یا دادگاه رس��یدگی به جرائم 
اطف��ال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز 
رس��یدگی می کند. در این مصوب��ه وظایف دادگاه 
رس��یدگی کننده ب��ه جرائم مرتبط ب��ا کودکان و 

نوجوانان تعیین شد.
 

 مخالفت با درخواست 
دو فوریت تفکیک وزارت کار

در ادام��ه نماین��دگان مجلس با درخواس��ت 
تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت 

کردند.
ط��ی این الیحه ق��رار ب��ود وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی به دو وزارتخان��ه »رفاه و تأمین 
اجتماعی« و »کار و تعاون« تفکیک ش��ود. پس از 
بحث و تبادل نظ��ر وکالی ملت با ۸۸ رأی موافق، 
1۲۸ رأی مخال��ف و 6 رأی ممتن��ع از مجم��وع 
۲44 نماین��ده حاضر در صحن علن��ی پارلمان به 
درخواست دو فوریت این الیحه رأی منفی دادند.

اعالم وصول سواالت
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات 

رییس��ه مجلس در این جلس��ه علنی موارد اعالم 
وصولی را قرائت کرد که در این میان  س��وال ملی 
احم��د امیرآب��ادی نماینده قم از وزی��ر راه درباره 
دلی��ل موافقت با واگذاری آپارتمان به مس��ئوالن 

مبارزه با زمین خواری مطرح شد.

 نمایندگان سوال قاضی پور از وزیر راه
را وارد ندانستند

در همین حال نمایندگان مجلس در جلس��ه 
علنی سوال نادر قاضی پور از وزیر راه و شهرسازی 

را وارد ند انستند.
نماین��ده مردم ارومی��ه درباره عل��ت واردات 
تجهیزات حمل و نقل ریلی دارای تولیدات مشابه 
داخلی در بود که نمایندگان پس از استماع سوال 
قاضی پ��ور و همچنین پاس��خ های عباس آخوندی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی، نهایتا این س��وال را وارد 

ندانستند.

ایجاد کار تمام کارخانجات واگن سازی 
در همی��ن حال عب��اس آخون��دی وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه ما نمی توانیم چندین هزار 
کیلومتر پروژه های ریلی کشور را به تولید تنها یک 
کارخانه گره بزنیم و متوق��ف کنیم، گفت: وزارت 
راه ب��رای تمام کارخانجات واگن س��ازی ایران کار 

ایجاد کرده است.
وی افزود: ما س��فارش 40 هزار تن ریل را به 
شرکت ذوب آهن اصفهان دادیم که در سال 96 این 
ش��رکت موفق به تولید ریل ش��د و اولین محموله 
500 ت��ن به ما تحویل دادن��د و گفته اند هزار تن 
ریل نیز آماده تحویل اس��ت، به نظرم سؤال مطرح 
ش��ده مربوط به قبل از این موارد بود و قاعدتاً االن 
دیگر باید مش��کل رفع رجوع ش��ده باشد. مجلس 
همچنین س��ؤال مصطفی کواکبیان نماینده مردم 
تهران درباره علت برگزار نشدن شورای ساماندهی 

امور پایتخت را مورد بررسی قرار دادند. 

ادامه بررسی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
تشکر نمایندگان از برخورد دستگاه قضا با اخالگران اقتصادی 


