 ۲نماینده مجلس از وزرا درخواست آپارتمان کرده بودند

قرارداد۱۵۰۰میلیاردتومانی بین صنایع دفاعی وخودروسازان

وزی��ر دف��اع گفت :حدود یک هزارو پانص��د میلیارد تومان ق��رارداد بین صنایع
دفاعی و خودروس��ازها برای تامین قطعات حس��اس منعقد شده تا این قطعات
تولید و در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی با اشاره به همکاری وزارت دفاع با خودروسازیها برای
س��اخت قطعات ،گفت :در حوزه خودروسازی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
خودروس��ازیها گفته ش��د که اگر خارجیها بازار ایران را ترک کردند ،صنایع دفاعی
که از فناوری و علم و دانش خوبی برخوردار بوده آماده کمک به خودروسازان برای تولید
قطعات اس��ت .وی گفت :قطعات س��اخته ش��ده برای تکمیل خودروهای موجود است،
قطعاتی که توس��ط صنایع دفاعی س��اخته میش��ود همانند کامپیوتر خودرو از کیفیت
خوبی برخوردار اس��ت و خودروس��ازان هر کمکی بخواهند انجام میدهیم ،اما برنامهای
برای خودروی غیرنظامی نداریم .روابط عمومی وزارت دفاع
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دو ت��ن از نمایندگان مجلس دهم از برخی وزرا درخواس��ت آپارتمان در تهران
داش��تند .اسداهلل عباس��ی در جمع خبرنگاران و در تشریح جلسه هیئت رئیسه
مجلس گفت :رسیدگی به اظهارات آقای ابوترابی نماینده مردم نجفآباد درباره
دریافت آپارتمان در ازای انصراف از اس��تیضاح موضوع جلس��ه بود که بر اساس
بررسیها ،چنین موضوعی صحت ندارد .وی تأکید کرد:البته دو نفر از نمایندگان
دوره فعلی از برخی وزرا درخواس��ت آپارتمان داش��تند که آقای ابوترابی این موضوع
را به انصراف از اس��تیضاح ربط داده بود .سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین ادامه
داد :برخی همکاران ما در مجلس که از شهرس��تان به تهران آمدهاند و مستأجر هستند
از برخی وزرا درخواس��ت داش��تند که اگر واحدهای خالی با قیمت مناسبی وجود دارد،
بخرند؛ اما این واحدها قیمت مناس��ب نداشت و تنها مسکنهای مهر موجود بود که آن
تسنیم
هم برای نمایندگان مناسب نبود.

رویـداد
اخبار

انتصاب سه عضو فقهای شورای
نگهبان از سوی رهبر انقالب

رهبر معظم انقالب اس�لامی فقهای شورای نگهبان را
برای دوره جدید منصوب کردند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در احکام جداگانهای آقایان
آی��تاهلل یزدی و آی��تاهلل آملیالریجانی را با توجه به
پایان یافت��ن دوره عضویت آنان در ش��ورای نگهبان،
مجددا ً برای یک دوره جدید بهعنوان عضو فقهای این
ش��ورا منصوب کردند .رهبر انقالب اسالمی همچنین
در حکم دیگری ،حجتاالسالم والمسلمین اعرافی را
بجای مرحوم آیت اهلل مؤمن به عضویت فقهای شورای
نگهبان منصوب کردند.
متن احکام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
آی��ت اهلل جناب آقای حاج ش��یخ محمّ د یزدی دامت
توفیقات��ه ب��ا توجه به پای��ان یافت��ن دورهی عضویت
جنابعال��ی در تاریخ  ،۱۳۹۸ / ۴ / ۲۵بر اس��اس اصل
نود و یکم قانون اساسی ،مجددا ً جنابعالی را به عنوان
عضو فقهای ش��ورای نگهبان برای یک دورهی جدید
منصوب میکن��م .توفیقات روزاف��زون جنابعالی را از
خداوند متعال خواستارم.
آیت اهلل جناب آقای حاج شیخ صادق آملی الریجانی
دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافت��ن دورهی عضویت جنابعالی در
تاریخ  ،۱۳۹۸ / ۴ / ۲۵بر اساس اصل نود و یکم قانون
اساس��ی ،مج��ددا ً جنابعالی را به عن��وان عضو فقهای
ش��ورای نگهب��ان برای ی��ک دورهی جدی��د منصوب
میکن��م .توفیق��ات روزافزون جنابعال��ی را از خداوند
متعال خواس��تارم .حجتاالس�لام والمسلمین جناب
آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت توفیقاته
ب��ا توجه به فقدان مرحوم آیت اهلل حاج ش��یخ محمّ د
مؤمن(ره) در مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان،
جنابعالی را بجای ایش��ان به اس��تناد اصل نود و یکم
قانون اساس��ی ب��ه عضویت آن ش��ورای محترم نصب
میکن��م .دوام توفیق��ات ش��ما را از خداون��د متعال
خواستارم.
سیّدعلی خامنهای  ۲۴تیر ۱۳۹۸

سرمقاله
خوبی که از حد بگذرد نادان …
ادامه از صفحه اول

کرده اس��ت لذا هیچ بهانهای ب��رای ادعای غرب وجود
ن��دارد .چهارم آنکه رس��انههای اروپایی ادعای در خطر
بودن اینس��تکس( کانال مالی ای��ران و اروپا) با تحریم
آمریکا مطرح کردهاند .روند چنین رفتاری نشان میدهد
ک��ه آنها با بزرگنمایی اینس��تکس برانند تا آن را محور
تعهدات برجامی و امتیازی بزرگ به ایران عنوان نمایند
حال آنکه تمام شواهد نش��ان می دهد این کانال مالی
ارزش چندانی نداشته و کم ترین تعهد برجامی غرب نیز
نمیشود .بر این اساس فروش اینستکس به عنوان امتیاز
به ایران یک ادعای واه��ی و زیاده خواهی غیر منطقی
است که از سوی اروپا صورت می گیرد.
با توجه به آنچه ذکر ش��د به صراحت می توان دریافت
ک��ه رویکرد به مذاکره حتی با اروپا نیز امری ناش��دنی
اس��ت چه رس��د به موضوع مذاکره با آمریکا .درس��ت
اس��ت که چنانکه رئیس جمهوری اسالمی تاکید کرده
ک��ه «طرفهای مقابل بویژه آمریکا ،اگر دس��ت از ظلم
و عه��د ش��کنی بردارند ،همواره اهل منط��ق و مذاکره
ایم .ما همیش��ه برای مذاکره آمادهایم ،همین ساعت و
همین لحظه شما از زورگویی و تحریم دست بردارید و
پای منطق و عق��ل برگردید ما آمادهایم .ما اهل منطق
و عقالنیت هس��تیم» اما حقیقت این اس��ت که اکنون
هیچ مبنای��ی برای مذاکره وجود ن��دارد و طرح چنین
موضوعات��ی نیز از یک موجب ایج��اد فضای تردید در
جامعه مبنی بر مذاکره و یا ترک مذاکره می ش��ود که
نتیجه آن می ش��ود همان شرطی شدن اقتصاد کشور
که هدف دشمن نیز همان است که اقتصاد معلق میان
مذاکره و آینده برجام بماند که نوعی خود تحریمی است
و از س��وی دیگر این مواض��ع این توهم را در طرفهای
مقابل ایجاد میکند که ایران در اجرای مصوبه ش��ورای
عالی امنیت ملی مصمم نبوده و با فش��ار میتوان آن را
تسلیم ساخت.
نکته قابل توجه آنکه در همین روزهای اخیر ظریف به
نیویورک برای حضور در اجالسهای س��ازمان مال سفر
کرده که در اقدامی قابل تامل پومپئو وزیر خارجه آمریکا
همتای ایرانی خود را به سوءاستفاده از آزادی مطبوعات
آمریکایی متهم کرد و گف��ت اعتبار ویزای وی فقط به
اندازه تردد میان مقر سازمان ملل تا محل اقامت هیأت
ایرانی است .رفتاری که نشان میدهد برای آمریکا واژه
مذاکره یعنی همان تس��لیم شدن و حتی اگر شروطی
را نیز بپذیرد در نهایت تم��ام آنها را نقض خواهد کرد.
آمریکای��ی که امضایش پای برج��ام را نادیده می گیرد
قطعا به شروط خود نیز پایبند نخواهد بود و لذا مذاکره
با شروط ویژه نیز نمیتواند کارکردی داشته باشد و صرفا
زمینه س��از این پند حکیمانه می شود که خوبی که از
حد بگذرد نادان خیال بد کند و این توهمی اس��ت که
در طول  4سال اجرای برجام به دلیل صبوری ایران در
برابر بدعهدی طرفه��ای مقابل در ذهن اروپا و آمریکا
ایجاد شده است.

دولت عزمی برای اصالح ساختار اقتصادی ندارد

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بیان اینکه دولت ع��زم و توان الزم برای
اصالح ساختار اقتصادی کشور را ندارد ،گفت :نوبخت در جلسات غیر علنی فقط
کلیگویی می کند و برنامه جدیدی ارائه نکرده است .علی اکبر کریمی نماینده
م��ردم اراک ادامه داد :اصالحات س��اختاری به معنای ایجاد تحول در س��اختار
بودجه و اقتصاد کش��ور اس��ت ،بودجه مهمترین ابزار اعمال سیاستهای مالی در
صحنه اقتصاد کشور است .بخشی از چالشهای اقتصادی ما به حوزه پولی برمی گردد
که خارج از بودجه است .وی گفت :دولت در حوزه سیاستهای مالی که از فروش نفت
حاصل میش��ود مشکالت جدی دارد که ناشی از چارچوب بودجه شامل نظام هزینهای
و درآمدی دولت است .کریمی افزود :یارانههای نقدی و غیرنقدی ،نظام پرداخت حقوق،
صندوقهای بازنشستگی ،لشکری و کشوری ،باید در طرح تحول اقتصادی تعیین تکلیف
مهر
شود اما دولت در این جلسه برنامهای به مجلس ارائه نداد.
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یادداشت

تنهایی مردم!
ای��ن روزها مردم تنها مانده اند ،دولت با ضعف های خود آنها
را در تالطم ناکارآمدی ها ،رها کرده است.
قرار دولت با ملت بر این بود که زندگی آنها را بهبود بخش��د
و رونق دهد.
قرار بر این بود تا مردم به یارانه ها نیاز نداشته باشند ،چرا که
دولت تدبیر و امید آنقدر رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که
به آن نیاز نداشته باشند و آن را به دولت صدقه دهند!
ق��رار بود همه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اس�لامی
ایران برچیده شود.
قرار بود سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری های
میلیارد دالری کنند.
قرار بود حال آب و هوای کشور هم خوب شود.
قرارهای زیادی گذاشته شده بود اما هیچیک به قرار نرسید.

دول��ت و اعضای تیم هس��ته ای از برجام ی��ک تابوی بزرگ
درست کردند و هر آن کس که به این توافق نقدی میکرد ،به
باد انتقادش می گرفتند.
بی س��واد ،تازه به دوران رس��یده ،کاس��بان تحریم ،بروید به
جهنم و واژه های بس��یار دیگری بود که نثار آنهایی می شد
که منتقد بودند چرا که می دانستند از آمریکایی ها و اروپایی
ها سودی به ایران نخواهد رسید و آبی گرم نخواهد شد.
مردم تنها ش��دند و این تنهایی را با بی مهری های دولت به
ج��ان خریدند ،ام��ا مقاومت کردند چرا که در این  40س��ال
گذشته بهترین راه را مقاومت می دانستند و می دانند.
مردم از برخی دیگ��ر از دولت ها نیز خیری ندیدند ،هر چند
خود انتخاب کرده باش��ند اما اعتم��اد کردند و این اعتماد را
برخی از دولت ها بی ارزش کردند.
دولت تنها نیست ،سردار مذاکره هم تنها نیست .حقوق دادن
دولت تدبیر و امید نیز تنها نیست ،این مردم هستند که تنها
مانده اند و مقاومت می کنند ،اعتراضی هم نمی کنند ،نه این
که گالیه نداشته باشند نه! می دانند که شرایط سختی است،

می دانند که اگر کوتاه بیایند و همانند دولت تن به خواس��ته
دش��من بدهند ،از ایران و ایرانی چیزی باقی نمی ماند و باید
آن را در کتاب های تحریف شده تاریخ جستجو کرد.
فش��ار بر مردم زیاد اس��ت ،این روزها آنها دالورانه ایستادگی
میکنن��د و باید ب��ه خاطر تحمل همه گرفت��اری ها ،قدردان
آنها بود.
این روزها مردم از دولتمردان خود تنها یک چیز می خواهند،
صداقت و این صداقت در گفتار و کردار آنها باید دیده شود.
مردم ایستاده اند در غباری که می دانند پس از فرو نشستن
آن ،گش��ایش های زیادی را خواهند دید و چهره های واقعی
بسیاری نیز نمایانتر خواهد شد.
اما نه! مردم تنها نیستند ،والیت را در کنار خود دارند که باطل
السحر همه پلیدی هایی است که تاکنون برای ایران نوشته شده،
که اگر نبود دم مسیحایی او دودمان ایران به باد رفته بود.
این روزها مردم س��ردارانی دارند که جانشان را می دهند برای
مردم ،نفسشان می رود برای مردم و این مردم ولی نعمتان آنها
هستند ،هیچ ابایی هم ندارند که بگویند نوکران مردم هستیم!

 40سال است که از آب و خاک و ناموس ایران اسالمی دفاع
ک��رده اند و همچن��ان نیز پر صالبت تر از گذش��ته دفاع می
کنند تا نشاید که خواب مردم را پریشان کنند اشقیا!
م��ردم خوب می دانند که اوضاع چه ش��د که اینگونه ش��د.
آب��روداری کردند این مردم تاکنون ،س��نگ صبور ش��ده اند،
برای همه حتی برای آنها که نتوانستند وعده هایشان را برای
مردم برآورده کنند.
و ش��اید هر جای دیگری جز ایران بود ،مردم وعده دهندگان
را نمی بخشیدند و ...
و برجام؛ تصمیم نظام نبود ،که اگر هم بود ،یک فعل ناخواسته
ای بود که شرایطی ایجاد کردند تا به نظام تحمیل شد.
و ش��اید هم مردمی که موافق بودند و عمیق تر به نتایج آینده
توافق که روشن بود نگاه نکردند ،مقصر این راه باشند .تقصیری
که به خاطر وعده ه��ای فریبنده اکنون آنها را هم دچار کرده
است .و اینبار مردم نخواهند گذاشت از یک سوراخ دوبار گزیده
شویم .هوشیارتر و بیدارتر از گذشته در میدان حاضر هستند و
اجازه تکرار اشتباه را نخواهند داد .اتاق خبر 24

رئیس قوه قضاییه:

با خودروسازانی که قیمت و زمان تحویل را تغییر دهند برخورد شود
رئیس ق��وه قضاییه ب��ا تاکید بر ض��رورت رعایت
تعهدات از س��وی ش��رکتها و خودداری از نقض
یکطرفه توافق با مش��تریان ،به برخی شرکتها از
جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر
قیمت و زمان تحوی��ل کاال ،به دلیل نقض حقوق
عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی
قضای��ی با تبری��ک ایام میالد با س��عادت حضرت
ثام��ن الحجج علی بن موس��ی الرض��ا (ع) و دهه
کرامت ،تصریح کرد :تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده
مقام معظم رهبری ،رعایت عزت قضات ش��جاع و
مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی
ک��رده و به حق و عدل حک��م میکنند .بر همین
اساس ،دس��تورالعمل جامع کرامت در  ۳۳ماده و
تبصره ب��ه همه زیرمجموعههای دس��تگاه قضایی
ابالغ ش��د تا ان ش��اءاهلل ضمن حفظ عزت قضات
ش��ریف ،از کرامت کارکنان ،ارباب رجوع ،شاکی،
متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دس��تورالعمل
مش��تمل بر جم��ع بندی نکات م��ورد تاکید رهبر
معظم انقالب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است،
اظه��ار کرد :قوت و اقتدار دس��تگاه قضایی به هیچ

عنوان مس��تلزم بی احترامی به ارباب رجوع ،متهم
و محکومان نیس��ت .از طرف دیگ��ر ،صرف صدور
دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای
س��طح رعایت کرامت افراد درگی��ر در پروندههای
قضایی باید از سامانههای الکترونیکی استفاده کرد
تا امور به س��رعت ،منظم ،با حفظ احترام طرفین و
همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.
رئیس��ی در ادام��ه با تاکی��د بر ض��رورت نظارت
علی الدوام بر دس��تگاهها از جان��ب مدیران اظهار
ک��رد :مدیریت بدون نظارت معن��ا ندارد .خصوصا
بخشهای مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم
مبارزه با فس��اد و ناهنجاری هس��تند باید نظارت
را ج��دی بگیرند .در دس��تگاه قضای��ی نیز تاکید
م��ا بر نظارت هر چه بیش��تر بر تح��ت نظرگاهها،
بازداشتگاهها ،کالنتریها و دادسراهاست ،زیرا این
مراکز مهم ،بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و
بر همین اساس دارای اولویت هستند.
وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم اجرای هر چ��ه بهتر قانون
احت��رام ب��ه آزادیهای مش��روع و حف��ظ حقوق
شهروندی ،افزود :نظارت به هیچ عنوان به معنای
بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای
قانون و تداوم اعتماد است .براین مبنا ،هرگز نباید

نظ��ارت را مزاحمت ،ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی
ک��رد .اصل نظ��ارت برای صیانت از افراد اس��ت و
ای��ن نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار
دارد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت

 ۱۹۰روز تا رقابت ۹۸

گرم شدن تدریجی تنور انتخابات مجلس
موضوع «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کل از متن
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف خواهد
ش��د و طبق گفته یکی از نماین��دگان مجلس همه اعضای
کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره
این مسئله متفقالقول هستند.
 ۲اس��فند  ،۱۳۹۸تاریخی است که برای برگزاری انتخابات
یازدهمی��ن دوره مجل��س ش��ورای اس�لامی و اولین میان
دورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ،تعیین شده
اس��ت .در واق��ع  ۱۹۰روز دیگر انتخاب��ات در  ۲۰۸حوزه
انتخابیه در سراسر میهن اسالمیمان برگزار میشود.
انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ب��رای تعیین منتخبان
 ۲۹۰کرسی ،در سراسر کشور برگزار میشود.
یکی از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند
 ۹۸نس��بت به انتخابات مجالس پیشین ،کاهش میزان رأی
آوری منتخبین از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد است .بدین معنا
که در ادوار قبلی اگر کس��ی میخواس��ت وارد مجلس شود
بای��د  ۲۵درص��د آراء صحیح حوزه انتخابی��ه را از آن خود
میک��رد اما با اصالح موادی از قان��ون انتخابات مجلس در
تاریخ س��وم خردادماه  ،۹۵از این به بعد ،نامزدها با تصاحب
 ۲۰درصد از کل آراء میتوانند جواز حضور در بهارستان را
به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود کسب کنند.
یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس پیشرو نس��بت
به انتخابات مجالس پیش��ین ،افزایش حوزههای انتخابیه از
 ۲۰۷حوزه به  ۲۰۸حوزه انتخاباتی است.
یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند
 ۹۸نسبت به انتخابات مجالس قبلی ،افزوده شدن دادستان به
هیئتهای اجرایی هر حوزه انتخابیه است؛ در واقع به موجب
قانون اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ،۹۵
دادستان هر حوزه انتخابیه عالوه بر عضویت در هیئت نظارت
در هیئت اجرایی هم عضویت خواهد داشت.
نخستین همایش آموزشی برای فرمانداران سراسر کشور جهت
آمادگی ب��رای برگزاری انتخابات مجل��س یازدهم نیز از روز
سهشنبه  ۱۸تیرماه تا روز پنجشنبه  ۲۰تیرماه به مدت سهروز
در تاالر وزارت کشور برگزار شد .سید اسماعیل موسوی دبیر
و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در همین رابطه به خبرنگار
میزان ،گف��ت :در این همایش ،فرمانداران با آخرین تغییرات
قانون انتخابات آشنا شدند و درباره موضوعات مختلف مرتبط
با انتخابات همفکری و تبادلنظر صورت گرفت.

یکی از موضوعات مرتبط با انتخابات مجلس یازدهم«،مصوبه
مجلس درباره طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس»
است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ،در
روز  ۲۸اردیبهشت در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد
که این مصوبه بیش از  ۱۰مورد ابهام دارد و شورای نگهبان
حدود  ۴مورد را خالف ش��رع و مواردی را هم خالف قانون
اساسی تشخیص داده است.
یک��ی از موارد مورد ایراد ش��ورای نگهب��ان در طرح مزبور،
مبحث استانی شدن انتخابات است .البته سخنگوی شورای
نگهبان در همان روز  ۲۸اردیبهش��ت گفت که این شورا به
نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد ،اما روشهایی که
برای اس��تانی ش��دن انتخابات در نظر گرفته شده ،به نوعی
ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان است.
بر همین اساس ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
ش��نبه ش��ب ۲۲ ،تیر در بخشی از س��خنانش در یک برنامه
تلویزیونی گفت :شورای نگهبان به استثنای بخش استانی شدن
انتخابات مجلس که واجد ایراداتی است ،با بسیاری از بخشهای
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس موافق است و اگر
مجلس طرح مزبور را پس از اعمال اصالحاتی ،مجددا به شورای
نگهبان ارس��ال کند ،این شورا به سرعت اقدام به قانونی کردن
این طرح و رساندن آن به انتخابات اسفندماه خواهد کرد.
پ��س از این اظهارات س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان و پیرو
تش��کیل جلسه کمیس��یون «امور داخلی کشور و شوراها»
مجلس در بعد از ظهر روز (یکشنبه  ۲۳تیر) ،اصغر سلیمی
س��خنگوی کمیس��یون مزبور گفت :موضوع «استانی شدن
انتخابات مجلس» به ط��ور کل از متن طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات مجلس حذف خواهد ش��د و همه اعضای
کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره
این مسئله متفقالقول هستند.
برگزاری انتخابات به ش��یوه الکترونیک��ی نیز یکی دیگر از
موضوعات پراهمیت در باب انتخابات دوم اس��فندماه است؛
در همین رابطه امیر ش��جاعان رئیس مرکز توس��عه دولت
الکترونی��ک وزارت کش��ور به خبرنگار می��زان گفت :احراز
هویت الکترونیکی در تمام ش��عب رأی در انتخابات پیشرو
نهایی شده است اما قطعا مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام
ش��عب ،الکترونیک��ی نخواهد بود و اگر نظر موافق ش��ورای
نگهبان جلب ش��ود ،حداکثر در همان حد دوره قبل ،اخذ و
شمارش الکترونیکی آراء را خواهیم داشت .میزان

پایبندی شرکتها به تعهدات خود و حقوق مردم
تاکید کرد و گفت :اگر سازمانی به خود اجازه دهد
که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه
نقض کند ،در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده
اس��ت .مثال فرض کنیم یک شرکت خودروسازی

متعهد ش��ده است که خودرو را با قیمت مشخص
در زمان مش��خص به مش��تری تحوی��ل دهد .اگر
به ص��ورت یکطرفه و با میل خ��ود قیمت و زمان
تحویل خودرو را تغییر دهد ،اقدامش خالف حقوق
عامه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :دستگاهها و شرکتها
ب��رای جلب رضایت مردم بای��د بیش از دیگران به
تعهدات خود عمل کنند .چرا یک ش��رکت به خود
اجازه میدهد قیمت را ب��ر خالف تعهد افزایش یا
زمان تحوی��ل کاال را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین
مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد میکنیم.
نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت
و نیاز مردم به کاالی آن ،برخالف موازین شرعی و
قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.
وی در بخ��ش پایان��ی س��خنان خود ب��ا تقدیر از
تالشها و مجاهدتهای حجت االس�لام احمدی
میانج��ی در دوران ریاس��ت مرکز امور ش��وراهای
حل اختالف سراس��ر کش��ور ،برای حجت االسالم
مظف��ری رئیس کل س��ابق دادگس��تری اس��تان
آذربایجان ش��رقی که ریاس��ت امور شوراهای حل
اختالف را بر عهده گرفته اس��ت ،آرزوی موفقیت
روابط عمومی قوه قضاییه
کرد.

نمایندگان مجلس بررسی کردند

برنامه حقوق دانان شورای نگهبان
اختصاص تس��هیالت از صندوق توس��عه ملی برای توسعه
صنایع پایین دس��تی نفت خام و میعان��ات گازی ،پیگیری
مس��ائل حوزه انتخابیه نطنز توس��ط عل��ی الریجانی ،اعالم
وص��ول طرح تش��کیل س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور،
بررس��ی برنامه  ۵حقوقدان پیش��نهادی شورای نگهبان در
فراکس��یون مستقلین از مهمترین اخبار جلسه روز دوشنبه
بیست و چهارم تیر  ۱۳۹۸مجلس شورای اسالمی بود.
در جلسه علنی مجلس ،ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون
ان��رژی در خصوص ط��رح افزایش ظرفیت پاالیش��گاههای
میعان��ات گازی و نفت خام با اس��تفاده از س��رمایهگذاری
مردمی ،را در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
همچنی��ن نماین��ده م��ردم گلپایگان در خص��وص تکلیف
نماین��ده حوزه انتخابیه نطنز با توج��ه به فوت نماینده این
حوزه ،گفت :تا اطالع ثانوی علی الریجانی مسائل مربوط به
حوزه انتخابیه نطنز را دنبال میکند و مردم نطنز میتوانند
به ایشان مراجعه کنند.
امیر س��رتیپ حاتم��ی به هم��راه جمع��ی از معاونین این
وزارتخان��ه در نشس��ت با اعض��ای کمیس��یون امنیت ملی
مجل��س ،گزارش��ی از آخرین تح��والت منطق��ه ،آمادگی
نیروهای مس��لح و جدیدترین توانمندیهای صنعت دفاعی
ب ه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ارائ��ه داد .وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در این
نشس��ت گفت :به نمایندگان ملت ایران اطمینان میدهیم
نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران گوش به فرمان
فرمانده معظم کل قوا ،همواره روند ارتقای توان دفاعی را با
قدرت ادامه میدهند.
همچنی��ن محم��د محمودی ش��اه نش��ین بیان ک��رد :در
جلس��ه کمیس��یون ام��ور داخلی کش��ور ایرادات ش��ورای
نگهبان ب��ه طرح اصالح موادی از قان��ون انتخابات مجلس
ش��ورای اسالمی مورد بررس��ی قرار گرفت و در نهایت منع
کاندیداتوری در انتخابات مجلس با سابقه بیش از سه دوره
متوالی نمایندگی حذف شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز در توضیح پیگیریهای
هیأت رئیسه درباره پرونده عزیزی نماینده ابهر که چند روز
پیش برای ساعاتی در زندان اوین بازداشت شده بود ،با بیان
این ک��ه «نایب رئیس مجلس با رئیس ق��وه قضائیه درباره
موضوع پرونده نماینده ابهر جلسهای را برگزار خواهد کرد»،
گفت که عزیزی نماینده ابهر با پیگیریهای رئیس مجلس

آزاد شده است چون طبق قانون نماینده مصونیت دارد.
هی��أت رئیس��ه فراکس��یون امی��د در جلس��های میزب��ان
کاندیداهای حقوقدان ش��ورای نگهبان یعنی محمد دهقان،
علی غالمی ،هادی طحان نظیف ،صادقی مقدم و مرتضوی
بود ک��ه آنها به ص��ورت جداگانه به ارائ��ه برنامههای خود
پرداختند .فاطمه س��عیدی با اع�لام این خبر افزود :در این
جلس��ه رعایت مر قانون در بررس��ی صالحیت کاندیداهای
انتخابات ،اس��تقالل رأی و احترام به حقوق ش��هروندی به
عنوان مطالبه اصلی فراکس��یون امید مطرح و تاکید شد که
کاندیداهای پیشنهادی این موارد را لحاظ کنند.
همچنین پنج حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان با حضور
در جلسه فراکسیون مستقلین به ارائه برنامهها و تشریح سوابق
خود پرداختند و سواالت نمایندگان را نیز پاسخ دادند.
علی اصغر یوس��ف نژاد ،عضو هیئت رئیس��ه مجلس موارد
اعالم وصولی در جلس��ه علنی را قرائت کرد که از جمله آن
اعالم وصول طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل بود.
همچنین احمد امیرآبادی ،عضو دیگر هیات رییسه مجلس
نام��ه  ۱۶۱نماینده مجلس به رییس ق��وه قضاییه و رییس
مجلس شورای اسالمی درباره چرایی قرائت نشدن گزارش
حادث��ه برخورد قطارهای مس��افربری در محور س��منان -
دامغان ،در مجلس و نامش��خص بودن نتیجه رس��یدگی در
قوه قضاییه را قرائت کرد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده  ۳طرح حمایت از توسعه
صنایع پایین دس��تی نفت خام و میعانات گازی با استفاده
از س��رمایهگذاری مردمی را ب��ا  ۱۴۰رأی موافق ۳۲ ،رأی
مخال��ف و یک رأی ممتنع از مجم��وع  ۲۱۲نماینده حاضر
در مجل��س تصوی��ب کردند و ضمن تعیین ش��روطی برای
تنفس خ��وراک تخصیصی به طرحهای مربوط به توس��عه
صنایع پایین دس��تی نف��ت خام و میعان��ات گازی مصوب
کردند که اس��تفاده از س��هم صندوق توس��عه ملی باید در
چهارچ��وب قوانین و مقررات مربوط��ه و با اذن مقام معظم
رهبری باشد.
نماین��دگان ،دولت را نیز مکلف کردن��د تا از طریق وزارت
نفت نس��بت به ص��دور و بازنگری مجوز طرحهای توس��عه
صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند.
مجلس در ادامه کار خود ،ماده  ۴این طرح را نیز به تصویب
رساند و بر اساس آن شرایط تأمین مالی طرحهای حمایت از
توسعه صنایع پاییندستی نفت و گاز تعیین کرد .ایسنا

