انتخابات مجلس یازدهم استانی میشود؟

مصلحت

پرسمان

ت مردمی میشود
استانی شدن انتخابات موجب کاهش مشارک 

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :کمیتهای در مجمع تشخیص
مصلحت نظام طرح اصالح قانون انتخابات مجلس را با سیاستهای کالن مطابقت
داده و نهایتاً تعدادی از مواد این طرح را مغایر قانون دانسته است.
ش از این عنوان کرده بودیم که اصالح قانون
حسینعلی حاجیدلیگانی گفت :پی 
انتخابات مجلس مغایر سیاستهای کالن است .وی افزود :در حال حاضر مطلع شدیم
که کمیته مربوطه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را با سیاستهای
کالن مطابقت داده و نهایتا تعدادی از مواد این طرح را مغایر قانون دانسته است.
حاجیدلیگانی تصریح کرد:با توجه به اینن که ایرادات از ش��ورا به مجلس ارس��ال
خواهد ش��د و اگر این طرح پس از بررس��ی مجلس بخواهد مجددا به شورا بازگردد -با
توجه به جدول زمانبندی ش��ده انتخابات از سوی وزرات کشور -طرح «اصالح موادی از
میزان
قانون انتخابات مجلس» به دور بعد نخواهد رسید.
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عض��و هیئت عال��ی نظارت مجم��ع از رد اکثر بندهای ط��رح اصالح قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمی در این هیئت خبر داد.
حس��ین مظفر گفت :بند استانی ش��دن انتخابات موجب کاهش مشارکت
مردمی و همچنین کمرنگ ش��دن رقابتهای انتخاباتی میشود .از سوی دیگر
در مصوبه مجلس ،استان بهعنوان محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه تعیین شده
اس��ت اما در سیاس��تهای ابالغی انتخابات بهنحوی ذکر ش��ده که حوزهبندی باید
بهگونهای باشد که عدالت مدنظر قرار گرفته شود.
وی افزود :یکی دیگر از معایب این بند این است که از سویی وقتی انتخابات استانی شود
شناخت مردم نسبت به کاندیداهایی که به آنها رأی میدهند ،کاهش پیدا کرده و از سوی
دیگر استانی ش��دن انتخابات موجب افزایش هزینههای انتخاباتی نامزدها میشود چراکه
تمامی نامزدها بهخالف انتخاباتهای گذشته باید در سطح استان تبلیغ کنند .تسنیم

رویـداد
پاسداران

دشمنان را تا قبرستان تاریخ
بدرقه میکنیم

فرمانده کل سپاه پاس��داران در پیامی به مجلس
از حمایت خانه ملت از س��پاه پاس��دارام تشکر کرد و
نوش��ت :اراده کردهایم بیرق پیروزی را بر فراز قلههای
رفی��ع عالم برافرازیم و دش��منان ایران اس�لامی را با
شکس��تها و تقدیرهای خاموش ناشدنی تا قبرستان
تاریخ بدرقه کنیم.
متن پیام به شرح زیر است:
با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض تبریک
حلول م��اه ضیافت رمض��ان و بهار آی��ات روحبخش
قرآن صمیمانه از اقدام انقالبی و ش��جاعانه نمایندگان
مردم در مجلس شورای اس�لامی در حمایت از سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی در مقابل اته��ام منفعالنه
آمریکا به این نهاد مقدس سپاسگزاری میکنم.
همچنی��ن از پی��ام تبریک نمایندگان در پاس��خ
به اعتماد کریمانه رهبر عظیمالش��أن انقالب اسالمی
حضرت آیت اهلل امام خامنهای در سپردن امانت الهی
سپاه به این حقیر تشکر و قدردانی میکنم.
ما ب��ه اذن خداوند اراده کردهایم بیرق پیروزی را
بر فراز قلههای رفیع عالم برافرازیم و دش��منان ایران
اس�لامی را با شکستها و تقدیرهای خاموش ناشدنی
تا قبرس��تان تاریخ بدرقه کنیم .به نصرت الهی ایمان
و به وعدههای تخلفناپذی��ر او اطمینان داریم که در
گام دوم انقالب شکوهمند تمدن اسالم چشمان شرق
و غ��رب عالم را به خود خیره خواهد نمود؛ ایران عزیز
اس�لامیمان س��ربلندتر از هر زمان همچون خورشید
عالم تاب در میانه آس��مان پیشرفت و عظمت جهان
خواهد درخشید و ما تا پیروزی نهایی در میدان جهاد
و شهادت میمانیم.

سرمقاله
یک سال گذشت

ادامه از صفحه اول

آمریکا ب��ا تحریم ایران به دنبال بدعتی خطرناک
علیه همه کش��ورها اس��ت و ع��دم مقابل��ه جهانیان
ب��ا آن قطع��ا هزینههای بس��یاری برای آنه��ا خواهد
داش��ت .نکته مهم دیگر در این دوران یک ساله رفتار
اروپاییهاس��ت .دیپلماتهای اروپایی در گفتوگو با
روزنامه والاس��تریتژورنال مدعی شدهاند ایران قصد
دارد در واکن��ش به تحریمه��ای جدید آمریکا اجرای
برخ��ی از تعهداتش ذیل برج��ام را متوقف کند و لذا
ابراز تاس��ف کردهاند .این رفتار اروپا در حالی صورت
میگیرد که آنها در این یک سال اقدام جدی در برابر
تحرکات آمریکا صورت ندادهاند.
اروپ��ا ه��ر چند از حف��ظ برجام گفت��ه اما عمال
در اج��رای آن اقدامی نداش��ته اس��ت .اروپا نمیتواند
خواس��تار تعهدپذیری ایران باش��د در حالی که خود
هیچ مسئولیت پذیری ندارد و در این سالها صرفا به
لفاظیهایی چون امیدواریم ،تالش میکنیم ،حمایت
میکنیم و ...بسنده کردهاند.
اروپ��ا تا زمانی که به تعه��دات برجامی خود عمل
نکرده حق ندارد خواستار تعهدپذیری ایران باشد  .اروپا
حت��ی در اجرای کانال مالی که گامی بس��یار کوتاه در
نشان دادن تعهدپذیری آنهاست اقدامی نداشتهاند.
عدم تعهدپذیری اروپا در این یکساله و عدم مقابله
آن با آمریکا ،زمینهس��از تضعیف جای��گاه جهانی اروپا
به عنوان بازیگری مس��تقل شده اس��ت و راهکار پایان
ای��ن وضعیت رویکرد منطقی به اج��رای تعهدات برای
پایان دادن به تحریمهای اقتص��ادی و مقابله واقعی با
زیادهخواهی آمریکاست .در این میان به رغم جوسازیها
و زجزخوانیهای آمریکاییها که سعی دارند تا با ادعای
آمادگ��ی نظامی و تش��دید تحریم اقتص��ادی خود را
فات��ح زودهنگام نبرد ب��ا ایران معرفی کنن��د اما ایران
در مقایس��ه با دور قبلی تحریم ها به نسبت در شرایط
بس��یار مناسبتری از نظر سیاس��ت خارجی قرار دارد.
اجماع جهانی علیه ایران نیست ،قطعنامههای اتحادیه
اروپا و ش��ورای امنیت وجود ندارد و به لحاظ سیاسی،
تصمیمات و اقدامات آمریکا توس��ط بیشتر کشورهای
جهان محکوم میشود .این فضا قطعا به عبور کشور از
شرایط تحریم کمک میکند .در همین حال هنوز زمان
زیادی از تجربه موفق وفاق ملی در مقابله با مش��کالت
نمیگذرد آنجا که دس��تاوردها و نقاط افتخارآفرین در
مدیریت سیالب اخیر نشان داد ،امکانات و ظرفیتهای
بسیاری در کشور وجود دارد که در صورت بکارگیری و
ایجاد بسیج عمومی میتواند هر مشکلی را حل کند.
بر این اس��اس میتوان گفت که راهکار مقابله با
تهدیدات آمریکایی و خلف وعدههای اروپایی ،وحدت
و انسجام درونی با محوریت کنار نهادن برخی تعهدات
برجامی به عنوان اقدامی متقابل در برابر بدعهدیهای
طرفهای مقابل و نیز همیاری سراسری بدون رویکرد
جناحی و سیاس��یکاری در تحقق رونق تولید و حل
مشکالت است .اصولی که ملت همواره آن را به خوبی
اج��را کرده و انتظار دارد که مس��ئولین نیز در همین
مسیر گام برداش��ته تا شکستی دیگر به دشمنان این
سرزمین تحمیل شود.

در حاشیه

ایران سیاستش را در قالب برجام و  NPTاجرا خواهد کرد

رییس کمیس��یون امنیت ملی گفت :ایران در قالب برجام و  NPTسیاست
خود را پیش میگیرد ،اما تعهدات مازاد بر  NPTرا اجرا نخواهد کرد.
حش��مت اهلل فالحت پیشه درباره پاسخهای احتمالی ایران به خروج آمریکا
از برجام گفت :جمهوری اسالمی ایران سیاست تقابلی خود را پیش رو میگیرد.
قطعا از این سیاست همه قوای نظام و جریانات سیاسی حمایت خواهند کرد.
فالحت پیش��ه در ادامه گفت :ما یکسری تعهداتی مازاد بر  NPTرا اجرا کردیم
ک��ه ماحص��ل  NPTنبود ،بلکه ماحصل برجام بود .پس اکنون دلیلی ندارد که ایران در
ش��رایط فعلی به این تعهدات پایبند بماند .بهتر اس��ت تعدیل در این تعهدات نیز شکل
بگیرد .منتها اتفاقی که رخ میدهد این است که خروج از برجام و  NPTصورت نخواهد
گرفت و ما نیز از ظرفیتهای برجام و  NPTبرای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا در
ایسنا
قبال ایران استفاده میکنیم.
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سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد

آخرین وضعیت پرونده زنجانی ،زاغری و خانم بازیگر

غالمحس��ین اس��ماعیلی
سخنــــگو
س��خنگوی ق��وه قضائی��ه در
دومی��ن نشس��ت خبری خ��ود ،آخری��ن وضعیت
پرونده بابک زنجانی ،مهناز افشار ،نازنین زاغری و
 ...را تشریح کرد و به اظهارات سرافراز نیز واکنش
نشان داد.
وی به بیان یک توصیه در باب رعایت حرمت
ماه مبارک رمضان پرداخت و بیان داش��ت :توصیه
به همه ش��هروندان عزیز این است که حرمت ماه
رمضان را نگه دارند؛ به ویژه کسانی که به هر دلیل
از روزه گرفت��ن معذور هس��تند ،احترام این ماه و
مومنین روزه دار را نگه دارند.
اس��ماعیلی در باب توصی��ه دوم افزود :توصیه
دوم که توصیه همیش��گی اس��ت ،اما به بهانه ماه
مب��ارک رمضان و فرصت معنویت در این ماه عزیز
تکرار میش��ود ،این است که بانوان محترم رعایت
بیش از پیش حجاب شرعی و اسالمی در اماکن و
معابر عمومی را مورد توجه قرار دهند.
س��خنگوی ق��وه قضایی��ه در ادام��ه گفت :از
موضوع��ات مهمی که مردم با آن مواجه هس��تند،
گرانی کاالهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی است
که معموال در ماه مبارک رمضان اهتمام بیش��تری
ب��ه تامی��ن ارزاق عمومی و جلوگی��ری از افزایش
قیمتها مورد توجه بوده است.
وی افزود :انتظار مومنین روزه دار این اس��ت
ک��ه وضعیت ارزاق عمومی از یک ثبات قابل قبول
برخ��وردار باش��د که در جلس��ه مس��ئوالن عالی
قضایی ،از س��وی ریاست قوه قضاییه در باب لزوم
کنت��رل قیمتها و انج��ام وظایف در ای��ن حوزه و
رعای��ت حقوق مردم توس��ط دولتم��ردان توصیه
هایی بیان شد.
اس��ماعیلی بیان ک��رد :در مقام توضیح عرض
میکنم کنترل قیمتها وظیفه دولت است .دولت
به معنای وزارت صمت ،سازمان نظارت و بازرسی
و س��ازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
که وظیفه دارند در وهله اول تامین ارزاق عمومی
 ،قیمت گذاری اقالم  ،نظارت بر رعایت قیمتهای
مص��وب توس��ط واحده��ای صنفی و برخ��ورد با
گرانفروشان را انجام بدهند.
س��خنگوی ق��وه قضاییه گف��ت :برخ��ورد با
گرانفروشان بر عهده دولت و تعزیرات است و همه
اینها باید دس��ت به دس��ت هم بدهند تا از حقوق
مردم به نحو شایسته دفاع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :ما آمادگی کامل
داریم دولت را در انجام این وظیفه یاری برسانیم و
البته اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند ،باید

در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبهگری
و پاس��خگویی کس��انی که در انج��ام وظیفه خود
کوتاهی کردهاند ،بر عهده دس��تگاه قضایی است و
ما حتما به این وظیفه خواهیم پرداخت.
وی در پایان س��خنان مقدمات��ی خود به دو
م��ورد انتصاب جدید در قوه قضاییه اش��اره کرد و
گف��ت :دکتر مس��جدی به عنوان رئیس س��ازمان
پزش��کی قانونی کش��ور و دکتر بهادری به عنوان
رئیس مرکز امور وکال و مش��اوران و کارشناس��ان
حقوقی ق��وه قضاییه ،ه��ر دو از چهره های جوان
،دانش��گاهی  ،تحصیلکرده و انقالبی هستند که در
حوزه مس��ئولیت و تخصص خود امید آینده کشور
محسوب میشوند.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی
مبنی بر موضع یک سلبریتی در توئیتر در ارتباط
با قتل روحانی همدانی توضیح داد :به ش��هروندان
توصیه می کنم که در اظهار نظر و س��خنان خود
قوانین کشور ،موازین ش��رعی و احترام همنوعان
را نگه دارند.
س��خنگوی ق��وه قضاییه اف��زود :در این مورد
یکی از ش��هروندان اعالم شکایت کرده و به لحاظ
ش��کایت ش��اکی خصوصی پرونده تشکیل شده و
همچنی��ن مدع��ی العموم به لح��اظ محتوای غیر
قانون��ی مطلب منتش��ره ورود ک��رده و پرونده در
دست رسیدگی است.
وی خاطر نش��ان کرد :شخص مورد نظر فعال
در خارج اس��ت؛ وکیل او گفته به زودی باز خواهد
گش��ت و در این مورد موضوعات��ی از قبیل حکم
جل��ب و ممن��وع الخروج��ی صحت ن��دارد؛ آنچه
از س��وی دستگاه قضا انجام ش��ده احضار بوده نه
جلب.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی
درباره پیامکهای ارس��الی با موضوع رعایت عفاف
و حجاب و اینکه می گویند آنها را ناجا ارسال می
کند ،بیان داشت :اینکه پیامک را چه کسی ارسال
کرده ،ممکن است هم ناجا وهم غیر ناجا باشد.
وی بی��ان کرد :آنچ��ه ما به عنوان دس��تگاه
قضایی اعالم می کنیم این اس��ت که عدم رعایت
موازین ش��رعی جرم است و این موضوع در اماکن
عمومی جرم مش��هود به حساب می آید و تکلیف
نیروی انتظامی در جرم مشهود روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :آن بخشی که
توس��ط نیروی انتظامی پیامک داده شده است که
رعایت حجاب ش��رعی را نکردهاید و به شما اخطار
داده می ش��ود ،حداقل وظیفه ناجاست؛ بلکه اگر
از ای��ن قویتر هم به میدان بیای��د ،مورد حمایت

دس��تگاه قضایی است .اقدام ناجا را منطبق با ماده
قانونی و برخورد با جرم مشهود می دانیم.
وی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه برخی
نمایندگان خواستار آزادی کارگران بازداشت شده
در مقابل مجلس شدهاند؛ پرونده در چه مرحله ای
اس��ت ،تصریح کرد :برابر گ��زارش نیروی انتظامی
تجمعی که تحت این عنوان بود فاقد مجوز قانونی
بوده اس��ت .م��ا از نماین��دگان مجل��س که خود
قانونگذار هس��تند انتظار داری��م از قانون حمایت
کنند .هیچکس برگزاری تجمع بدون مجوز قانونی
را نمی پسندد.
ی ادام��ه داد :طبیعی اس��ت کس��ی که عمل
مجرمان��های انجام داد ،براب��ر ضوابط قانونی تحت
تعقی��ب قرار م��ی گی��رد و در این راس��تا نیروی
انتظامی جمعی را به عنوان ارتکاب جرم مش��هود
بازداش��ت کرد و گ��زارش بازداش��تیها به مرجع
قضایی منعکس شد و در حال حاضر اکثر قریب به
اتفاق بازداشت شدگان آزاد شده اند.
وی درباره تبادل زندانیها با آمریکا و اینکه آیا
این اختیار از سوی قوه قضاییه داده شده و پرونده
خانم زاغری خاطرنشان کرد :در ارتباط با موضوع
زندانیان اوال قوه قضاییه قوه ای مس��تقل و متولی
امور قضایی و از جمله مسئله زندانیان است.
اس��ماعیلی گف��ت :در دور جدید که از حدود
دو ماه قبل آغاز ش��د در ارتباط با تبادل زندانیان
مذاکرهای با قوه قضاییه انجام نشده است.
وی ادام��ه داد :از همه عزیزان انتظار داریم در
موضوعات��ی که به قوه قضایی��ه برمیگردد ،اظهار
نظ��ر نکنند و یا اظهار نظر آنه��ا بعد از هماهنگی
با مسئوالن قوه قضاییه باشد.
اس��ماعیلی گفت :درباره پرون��ده خانم زاغری
بای��د بگویم وی در یک پرونده محکومیت دارد که
تحمل کیفر می کند و پرونده دیگر او مفتوح است
و هنوز رسیدگی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :به دلیل اینکه
وی در حال تحمل محکومیت قبلی است ،طوالنی
ش��دن فرایند رس��یدگی به پرونده بعدی تضییع
حقوقی به حساب نمی آید و این پرونده در فرصت
مناسب رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان
در ش��یراز و اینکه آیا افراد یادشده واقعا  17ساله
بودهان��د ،گف��ت :اوال اتهامات آنها س��نگین بوده؛
س��رقت مس��لحانه  ،آدم ربایی ،تج��اوز به عنف و
جنایتهای خشن و متعدد بوده است.
اس��ماعیلی افزود :به غیر از وضعیت سنی که
 17س��ال اعالم کردهاند و ما تایید نمی کنیم ،چرا

سردار جوانی:

وزارت دفاع میتواند به خودروسازان کمک کند
معاون سیاس��ی س��پاه با بی��ان اینکه
پا س�ـد ا ر ا ن
تجارب نیروهای مسلح برای پیشرفت
صنعت خودرو استفاده ش��ود ،گفت :وزارت دفاع میتوانند
در ص��ورت وجود آمادگی و اراده ب��ه صنعت خودرو کمک
بسیاری کنند.
س��ردار یداهلل جوانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چگونه میتوان تجارب نیروهای مس��لح ک��ه توان و دانش
س��اخت موش��ک ،زیردریایی و تجهیزات پیشرفته را دارند
در صنع��ت خودرو و قطعه س��ازی برای ثب��ات این صنعت
و بی اثر کردن تحریمهای اس��تفاده کرد ،گفت :تجربه ۴۰
ساله گذش��ته نش��ان میدهد ملت ایران و نظام جمهوری
اسالمی توانایی بسیار باالیی در تبدیل تهدیدات و فشارهای
اقتصادی به فرصت دارند.
وی ادامه داد :در  ۴۰س��ال گذشته هر زمان فشارهای
اقتص��ادی و تحریمها یکی از حوزهه��ا را هدف قرار داده و
در مقاب��ل آن اراده جمع��ی برای اس��تفاده از ظرفیتهای
داخلی ش��کل گرفته اس��ت ،در آن حوزه شاهد موفقیت و
دستاوردهای فراوانی بودهایم.
معاون سیاس��ی س��پاه در ادامه به تحریمهای سنگین
حوزه نظامی و دفاعی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی اشاره
کرد و اظهار داشت :صنایع دفاعی نمونه برجسته و روشنی
از پیشرفت و خودکفایی با وجود شدیدترین تحریمها بوده

ادامه بررس��ی جزئیات طرح
بهارستـــان
حمای��ت از مرم��ت و احیای
بافته��ای تاریخ��ی  -فرهنگ��ی ،بررس��ی اقدامات
متقاب��ل در س��الگرد خ��روج آمری��کا از برجام در
جلس��ه غیر علنی ،تهی��ه ط��رح دو فوریتی برای
ممنوعی��ت افزایش قیمت بنزین در س��ال  ۹۸از
مهمترین اخبار جلس��ه روز (سه ش��نبه) مجلس
شورای اسالمی بود.
جلس��ه علن��ی نوبت صب��ح مجلس ش��ورای
اسالمی با ریاست علی الریجانی برگزار شد و ادامه

اس��ت .م��ا در حوزههای مختلف زمین��ی ،هوایی ،دریایی و
جن��گ افزارهای مورد نی��از برای دفاع از کش��ور از ابتدای
انقالب در شدیدترین تحریمها قرار داشتیم .به همین دلیل
نظام اس�لامی به نیروهای متخصص و ظرفیتهای داخلی
کش��ور توجه وی��ژه ای کرد و نتیجه آن این ش��د که امروز
جمهوری اس�لامی به لحاظ قدرت نظامی برخوردار از یک
ال بومی اس��ت و دانش تولید و به کار
ق��درت بازدارنده کام ً
گیری تجهیزات نظامی و دفاعی را در اختیار دارد.
وی اف��زود :امروز در ح��وزه دفاعی به واس��طه اتکا به
ت��وان داخلی به خودکفایی رس��یدهایم و نی��ازی به تأمین
اقالم دفاعی از خارج کش��ور نداری��م و حتی در زمره یکی
از صادرکنن��دگان تجهیزات نظامی به دیگر کش��ورها قرار
داریم.
س��ردار جوان��ی در ادامه تصریح کرد :در ش��رایطی که
صنعت خودرو سازی و قطعه س��ازی کشور در تحریم قرار
دارد و امروز این صنعت به دلیل همین فش��ارها و تحریمها
دچار آشفتگی شده و ش��اید یکی از دالیل افزایش سرسام
آور قیمت خودرو همین بحث تحریمها باش��د ،معتقدیم با
توجه به تجارب  ۴۰س��ال گذش��ته کشور ،در کل کشور به
خصوص دولت و بخش صنعت خودرو باید یک اراده ش��کل
بگیرد تا از ظرفیتهای داخلی برای حل مش��کالت موجود
استفاده شود .مهر

دژپسند خبر داد

احتمال ورود رییسجمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی
آق�ای اقتصاد
درب��اره خودروهای موجود در گمرک و
احتمال ورود رییس جمهور به این موضوع ارائه کرد.
فرهاد دژپس��ند وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی درباره
خصوصیس��ازی و مش��کالت موجود در این زمینه ،گفت:
آس��یب شناس��یهای بس��یاری درباره روشهای واگذاری،
قیم��ت گذاری ،و سیاس��ت هایی برای ش��فافیت و تقویت
خصوصی سازی انجام گرفته است.
وزی��ر اقتصاد و دارایی با اش��اره به جلس��ه ام��روز هیات
واگذاری ،افزود :در این جلسه درباره واگذاری باقی مانده سهام
دولت در شرکت هایی که در بورس هستند تصمیم گیری شد.
امیدوارم در آینده ای نزدیک این پروسه طی و ابالغ شود .اگر
این امر محقق ش��ود گام بزرگی در واگ��ذاری ها در محیطی
شفاف انجام می شود و منافع حاصله نیز به مردم می رسد.
وی اظه��ار کرد :قان��ون گ��ذار روش قیمتگذاری در
واگذاری ها را تعیین کرده است در حال حاضر برای قیمت
گذاری از کانون کارشناسان دادگستری تیمی را درخواست
کرده و این افراد به محل موضوع واگذاری مراجعه میکنند
و پس از بررسی قیمت پیشنهادی را ارائه می دهند.
وزی��ر اقتص��اد و دارای��ی با بی��ان اینکه واگ��ذاری ها
موضوعی نیس��ت که توسط سازمان خصوصی سازی تعیین
قیمت شود ،ادامه داد :قیمت پیشنهادی به هیات واگذاری

مجلس در روزی که گذشت

تهیه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت افزایش قیمت بنزین

رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص
ط��رح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت
های تاریخی و فرهنگی در دس��تور کار نمایندگان
قرار گرفت .همچنین در جلسه غیرعلنی ،اقدامات
متقابل در برابر آمریکا به مناس��بت سالگرد خروج
آمریکا از برجام از سوی نمایندگان بررسی شد.
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیات رییسه مجلس
هم از برگزاری جلس��ه غیرعلنی در هفته آینده به

که س��ن آنها بیش از میزان اعالمی بوده ،اوضاع و
اح��وال ،حکایت از ای��ن دارد که ارتکاب این قبیل
جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست .
وی در پاسخ به س��والی دیگر مبنی بر ادعای
آقای س��رافراز درباره نهادهای امنیتی و اینکه آیا
نهادهای امنیتی از او ش��کایت کردهاند و نیز گفته
وی مبنی بر اینکه آمریکا بعد از ماه رمضان به ایران
حمله می کند ،آیا کس��ی به این موارد ورود کرده
و آیا جرم او تش��ویش اذهان عمومی است ،گفت:
ای��ن ادعا همانند ادعای برخی اس��ت که به لحاظ
بهرهبرداری سیاس��ی می گویند من یک لیست در
جیب و یک لیست در کشو دارم .انتظار از مقامات
این نیست که لیس��ت بدهکاران و مجرمین را در
میز و جیب و کش��وی خود نگه دارند؛ بلکه تکلیف
قانون��ی دارند مراتب را به دادس��تان اعالم کنند و
اگ��ر نکردند این اهم��ال در ادای وظایف قانونی و
جرم مستقل است.
س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه درپاس��خ به
س��وال خبرن��گاری در رابطه با آخری��ن وضعیت
پرونده موسس��ات مالی گف��ت :در ارتباط با عموم
موسس��ات مال��ی ما دو بخ��ش کاری را به صورت
همزم��ان و موازی انج��ام دادیم :ی��ک بخش آن
حمایت از س��رمایه گذاران با بازگشت سپرده آنها
در ی��ک روال غی��ر قضایی و البته با مش��ارکت و
حضور نماینده قوه قضاییه بوده است.
وی افزود :در این ارتباط در موسسات مختلف
اقدام��ات الزم انجام ش��ده و اکثر س��پرده گذاران
س��رمایه هایش��ان برگشت داده ش��د و رقم های
درشت سرمایه گذاری باقی مانده است.
س��خنگوی قوه قضاییه خاطر نش��ان کرد :در
کنار این موضوع بحث اعم��ال مجرمانه مدیران و
اعضای هیئت مدیره برخی موسسات مالی مطرح
است .برای برخی از این موسسات رأی صادر شده
که بخشی از آراء قطعی شده و برخی به حبسهای
طوی��ل المدت محکوم ش��ده ان��د و پرونده برخی
دیگر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است
و برخ��ی هم مانند تعاونی الب��رز ایرانیان و تعاونی
ولیعصر ،دادرسی ش��ان به اتمام رسیده و آخرین
دفاع هم اخذ ش��ده است و وکالی مدافع متهمین
برای ارائه آخرین الیحه مهلت خواسته اند که این
مهلت داده شده و به زودی مهلت آنها به اتمام می
رس��د و پس از ارائه الیحه دادگاه تصمیم خود را
خواهد گرفت.
وی در ادام��ه در پاس��خ به س��وال خبرنگاری
در رابط��ه ب��ا اعالم حس��اب بانکی توس��ط برخی
س��لبریتیها در ای��ام حوادث و اینک��ه آیا تاکنون

پرونده ای در این خصوص تش��کیل ش��ده اس��ت
ی��ا نه ،گفت :مق��ررات خوبی ب��رای برقراری نظم
اجتماعی در جامعه هست و اگر کسی می خواهد
ب��ه مردم کمک کند ،حتما باید از مبادی ذی ربط
مجوز بگیرد.
وی عنوان کرد :ما در زلزله کرمانش��اه ش��اهد
بودیم ب��دون مجوز افرادی اقداماتی داش��تند که
عوارضی به دنبال داش��ت و سو ِءاستفاده هایی شد
که در این ارتباط مداخالت و ورودیهایی از سوی
دستگاه قضایی صورت گرفت.
اس��ماعیلی ادامه داد :در سیل اخیر اعالم شد
ک��ه افراد بیاین��د و مجوز بگیرند .البت��ه ابتدا گله
کردند ک��ه م��ا میخواهیم کمک کنی��م؛ اماپس
از مدت��ی تعدادی از افراد مش��هور آمدند و مجوز
گرفتند و بر فعالیت هایشان هم نظارت شد.
وی ادام��ه داد :در زلزله کرمانش��اه عدهای با
سوءِاس��تفادههایی که کردند باعث تشکیل پرونده
قضایی ش��دند که اقدام��اتِ انجام ش��ده هنوز به
سرانجام نرسیده است.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین
وضعیت پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی خودرو و
اینکه چرا هنوز در این مورد تعیین تکلیف نش��ده
است ،گفت :تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این
پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این
پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات
متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش
خودرو شروع شده است.
وی افزود :از جمله عوامل دیگر این اس��ت که
ای��ن موضوع در گمرکات مختلف کش��ور پراکنده
اس��ت و در مب��ادی مختلف ورودی کش��ور با این
پرونده س��ر و کار داش��تیم و پرونده ها در تهران
تجمیع شد.
اس��ماعیلی ادامه داد :موضوع بعدی ش��رکت
های متعددی اس��ت که در واردات خودرو ایفای
نق��ش کرده اند و همچنین نقش��ی ک��ه برخی از
صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی
که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات
و اعداد و ارقام کامال متفاوت است.
اس��ماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با
قاطعیت رس��یدگی می ش��ود و گفت :تاکید کرده
ای��م زمان رس��یدگی این پرونده کوتاه باش��د و با
سرعت بیشتر رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت :از سئوال و
جواب کردن نگران نباشیم و اگر معلوم شد راننده
در وقوع جرم نقش��ی نداشته است ،تعقیب قضایی
فارس
انجام نخواهد شد.

منظور بررس��ی تح��والت امنیتی منطق��ه و نحوه
تخصیص  ۱۴میلیارد دالر ارز برای تامین کاالهای
اساسی در مجلس خبر داد.
در ادام��ه بررس��ی طرح حمای��ت از مرمت و
احی��ای بافتهای تاریخ��ی  -فرهنگی ،با تصویب
نماین��دگان ،وزارت تع��اون ،مکلف ب��ه آموزش و
تربیت اس��تادکاران و کاردان��ان تجربی در زمینه
حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی ــ فرهنگی

که متش��کل از  2نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
روس��ای اتاقهای بازرگانی و تعاون وزیر دادگس��تری ارائه
ش��ده و بررسی و تعیین می ش��ود بنابراین در واگذاری ها
روال قانونی طی می شود.
وی درب��اره خودروهای مان��ده در گمرک و تصمیمات
الزم ب��رای س��اماندهی و تعیین و تکلیف آنه��ا ،گفت :این
موض��وع بای��د از وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت پیگیری
ش��ود چراکه گمرک مجری سیاس��تهای تجاری اس��ت و
اگر کاالیی ثبت س��فارش ش��ده و از پایانهه��ا و بنادر عبور
کرده باش��د هیچ دلیلی ندارد برای ترخیص آن اقدام نشود
بنابرای��ن باید دید این خودروها از نظر تعیین منش��ا ارز و
ثبت سفارش در چه مرحلهای هستند.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاس��خ به اینکه ممکن اس��ت
رییس جمهور به موضوع تعیی��ن تکلیف خودروهای مانده
در گم��رک ورود کنند ،افزود :دنیا ،دنیای ممکن و متحمل
است نمیتوان احتمال آن را صفر کرد.
وی درب��اره انتش��ار اخباری مبنی ب��ر احتمال موافقت
رئیس جمه��ور با ترخی��ص خودروهای در گم��رک مانده
بدون ثبت سفارش و اینکه وزارت اقتصاد به رئیس جمهور
پیش��نهاد ک��رده خودروهایی هم که ثبت س��فارش بانکی
نش��دهاند ،ترخیص ش��وند ،توضی��ح داد :اطالعات��ی از این
خانه ملت
موضوع ندارم و این موضوع را نشنیدم.

ش��د .همچنین نمایندگان مجل��س در مصوبهای
دیگر مقرر کردند تس��هیالت بافتهای فرس��وده به
بافتهای فرهنگ��ی و تاریخی که در حریم بافتهای
فرسوده هستند اختصاص یابد.
مجلس کلیه دس��تگاه ه��ای اجرای��ی را نیز
مکلف به برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی
در شهرها و روستاهای دارای بافت های تاریخی -
فرهنگی کردند .یک عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی
برای ممنوعیت س��همیه بندی و یا افزایش قیمت
بنزی��ن در س��ال  ۹۸خبر داد و گف��ت :با وجودی

که نمایندگان روز دوشنبه اعالم کردند که موافق
س��همیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین نیس��تند
اما نگرانی وجود دارد که دولت خودس��رانه بنزین
را گران کرده و س��همیه بن��دی را اعالم کنند که
نتیجه آن ایجاد مشکل برای معیشت مردم است.
در ادامه این جلس��ه یک عضو هیات رییس��ه
مجلس شورای اسالمی نامه تشکر سرلشگر سالمی
در خصوص حمایت مجلس از س��پاه پاس��داران را
قرائت کرد و علیاصغر یوس��ف ن��ژاد هم تذکرات
کتبی نمایندگان به مس��ؤوالن اجرایی کش��ور را
ایسنا
قرائت کرد.

