
تذکر به مجلس برای یک رخداد

خاس��تگاه اساس��ی م��ردم در نظام دموکراس��ی در 
مجموعه قانونگ��ذاری خاص یعنی »مجلس« ظهور 
و ب��روز می یاب��د. مجلس ش��ورای اس��امی بعد از 
تش��کیل همیشه سکاندار و سپر مدافع حقوق مردم 
و یک تریبونی برای بیان خواس��ته های آنان بوده و 
هس��ت. نمایندگان مجلس همیش��ه باید پیش��گام 
احقاق حقوق آحاد جامعه باشند تشخیص مصلحت 
اجتماعی مردم با در نظر گرفتن ابزار خاص پژوهشی 
علم��ی و کارشناس��ی با در نظر گرفت��ن اطاعات و 
سیاستهای کلی نظام باید باشد تاریخ تکرار نخواهد 
کرد حماس��ه باش��کوهی که مجلس مل��ی در دهه 
آغازین س��ال ۱۳۰۰ شمسی با همراهی دولت وقت 
آفرید. پیش بینی ضرورت نهاد وکالت و همت برای 
تش��کیل آن، قدم زرینی بر نیازسنجی مجلس وقت 
و پیش��رفتی در برآورده کردن خواست ملت بزرگ 
ایران یعنی »عدالت«  بود. بعد از گذشت سال ها از 
دست آوردی که مجلس آن زمان تقدیم ملت ایران 
نموده بود، شاهد تجمع اعضای این نهاد مدنی یعنی 
وکا در مقابل ساختمان مجلس بودیم. تجمعی نه از 
روی استیصال بلکه از روی تذکر و یاد آوری. - تذکر 
برای به یاد آوردن  ایجاد عدالت اسامی و گسترش 
عدالت توسط خلف جسور، آگاه در زمان های گذشته 
ک��ه قانون نهاد وکالت را تصوی��ب کردند. - تذکر و 
یادآوری اینکه اگر وکالت را کس��ب و کار دانس��تید 
و مانن��د یک مغازه و واحد کس��بی تلق��ی کردید، 
اشتغال ایجاد نکردید بلکه یک کاسب بیکار به خیل 
بی��کاران افزوده اید.  تذکر و ی��ادآوری اینکه، بعد از 
تصویب الیحه کس��ب و کار در آینده نه چندان دور 
باید پاس��خگوی بیکاران دیگری البته از جنس وکا 
باشید.  - تذکر و یادآوری اینکه مجلس باید توسط 
نمایندگان که وکای مردم اند اداره و هدایت ش��ود 
مجلسیان نباید سرنوشت سیاسی خود را با تصمیم 
غرض ورزانه اف��راد و جریان های ورود یافته به بدنه 
مجلس گ��ره بزند. - تذکر و ی��ادآوری اینکه آقایان 
از هرم مجلس خ��ارج و نگاهی به عمارت قدیمی و 
صد البته باش��کوه مجلس ملی بیندازید و در تاریخ 

مرارتهای تشکیل و استقال وکالت را مرور کنند.
- تذکر و یادآوری اینکه مردم فهیم و عدالت شناس 
ایران همچنان که پیش��ینیان ش��ما را تحس��ین و 

قضاوت کردند، شما را نیز قضاوت خواهند کرد.

قدردانی سرلشکر باقری از رئیس 
ستاد گرامی داشت چهلمین سالگرد 

دفاع مقدس ناجا
 سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیرو های مس��لح با اهداء لوح از س��ردار »محمد 
شرفی« جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا و رئیس 
س��تاد گرامی داشت چهلمین س��الگرد دفاع مقدس 
نی��روی انتظام��ی قدردانی کرد. در بخش��ی از متن 
این لوح آمده اس��ت: از اهتمام و همکاری شایس��ته 
حضرتعالی و همکاران محترم در گرامیداش��ت هفته 
دفاع مقدس، برگ��زاری آیین تکریم و تجلیل از یک 
میلیون پیشکس��وت دفاع مقدس و مقاومت سراسر 
کش��ور در ارتباط تصویری با فرمانده معظم حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی( و حضور فعال با برپایی 
غرفه در نمایش��گاه ملی دس��تاورد های دفاع مقدس 
و مقاومت با حضور ریاس��ت محترم مجلس شورای 
اس��امی در هفته دفاع مقدس سال ۱۳۹۹ در موزه 
انقاب اسامی و دفاع مقدس و با شعار »چهل سال 
اقتدار و س��ربلندی« افتتاح ش��د، صمیمانه تقدیر و 

تشکر می کنم.  باشگاه خبرنگاران 

ادامه از صفحه اول 
از کارمندان دادگس��تری قزوین و بخش اعظمی از 
مجموعه های دیگر مثل دانش��گاه آزاد، ش��هرداری، 
اس��تانداری و ... بوده اند و به محض ش��روع عملیات 
احداث بنا از طرف ش��رکت تعاون��ی، از ناحیه جهاد 
کش��اورزی قزوین علیه ش��رکت تحت عنوان تغییر 
کاربری اعام جرم می شود که به علت اینکه بخشی 
از مالکان از کارمندان دادگستری می باشند رسیدگی 
به این پرونده در استان قزوین با حاشیه هایی همراه 
بود. با این حال از همان نخستین روز های آغاز به کار 
ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد 
توجه ریاس��ت قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه 
از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در 
راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه 

قضاییه برداشته شد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

یادداشت

اخبار

طرح کمک معیش��تی مجلس شورای اسامی 
ک��ه تقریباً دو ماه از تصوی��ب آن می گذرد به 
خاطر تأمین منابع مالی آن، از س��وی شورای 

نگهبان رد شد.
شورای نگهبان وظیفه قانونی و شرعی خود را 
در تصویب یا رد طرح ها و لوایح و هر موضوعی 
که به این نهاد مربوط می شود انجام می دهد.

مجلس شورای اس��امی ایراد شورای نگهبان 
در زمین��ه تأمی��ن مالی اج��رای طرح کمک 
معیش��تی را رفع کرده اس��ت و احتمال تأیید 

طرح از سوی شورای نگهبان نیز می رود.
محم��د باقر نوبخت با انتش��ار نام��ه به رئیس 
مجلس محمد باقر قالیباف نوش��ت که »مردم 
ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع 
تحریم و برداش��تن زانوی زور از گلوی اقتصاد 

ایران را با حفظ عزت ملی طلب می کنند.«
این س��خن نوبخت در واق��ع مخالفت دولت با 

طرح کمک معیش��تی مجلس شورای اسامی 
در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به مردم را 

نشان می دهد.
دول��ت اگر منابع مالی برای اختصاص به طرح 
کمک معیشتی مجلس ندارد چگونه است که 
رئیس جمهور حس��ن روحانی روز گذشته در 
جلسه هیأت دولت اعام می کند که »براساس 
محاس��بات انجام ش��ده برای حدود یک سوم 
جامعه پرداخت بس��ته حمایتی و معیشتی در 
نظر گرفته ش��ده که به مدت 4 ماه ) آذر، دی 
، بهمن و اس��فند(  ب��ه ازای هر نفر ۱۰۰ هزار 
توم��ان پرداخ��ت خواهد ش��د و پرداخت این 
بسته معیشتی در جلسه روز شنبه ستاد ملی 

کرونا به تصویب خواهد رسید.«
این رفت��ار و تصمیم دوگانه را چگونه می توان 
برداشت کرد؟ آیا دولت برای انتخابات ۱4۰۰ 
ریاس��ت جمه��وری برنامه ری��زی می کند و 

می خواه��د در ماه ه��ای پایان��ی دوران خود 
ش��رایطی را ایجاد کند تا م��ردم اقبال تازه ای 
به طیف سیاس��ی همراه دولت نشان دهند و 
در کارزار انتخابات��ی به نامزد این جریان رأی 
دهند؟ اگر مردم به اعانه و یارانه نیاز ندارند چرا 
دولت و ش��خص رئیس جمهور اعام می کنند 
که قرار است برای چهار ماه به یک سوم مردم 
نفری ۱۰۰ هزار تومان پرداخت ش��ود؟ مردم 
یادش��ان نرفته است که قرار بود آنچنان رونق 
اقتصادی ایجاد ش��ود که یارانه های خود را به 
دولت صدقه بدهند! بازی های سیاسی را دولت 
وارد مسائل معیش��تی و اقتصادی مردم کرده 
است، مردم از دولتمردان و مسئولین خود کار 
و تاش بیش��تر برای حل مشکات اقتصادی 
را انتظار دارن��د. مردم خود به خوبی  می دانند 
ک��ه درصد زی��ادی از مش��کات اقتصادی در 
بی تدبیری ها و س��وء مدیریت هایی اس��ت که 

از س��وی دولت ایجاد شده است. سخن رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در باره یارانه و اعانه به 
مردم و رفع تحریم های اقتصادی درست است، 
اما نکته آنجا اس��ت که آیا آمریکای دوران جو 

بایدن قص��د دارد تا تحریم ه��ای اقتصادی را 
ب��ا ورود دوب��اره به برجام ب��ردارد؟ اگر چنین 
تصوری از س��وی دولتم��ردان وجود دارد باید 

گفت زهی خیال باطل!

حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت گفت: دس��تورالعمل ها و مصوب��ات در ارتباط با طرح 
جامع که اباغ شده، حکم قانون دارد و همه کشور باید این 

مقررات را اجرا کنند.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه به س��بب اوج گیری کرونا در 
کش��ور در آس��تانه مرحله جدیدی از مس��ولیت پذیری های 
اجتماع��ی قرار داریم، اظهار داش��ت: البته همه ما می دانیم 
که تعطیلی ها و اعمال محدودیت های شدید، راه حل اصلی 
مشکل کرونا نیست، مشکل کرونا صرفا از طریق تغییر سبک 
زندگی حل خواهد شد. رئیس جمهور تصریح کرد: تعطیلی 
تنها به عنوان یک اعام هش��دار شدید به جامعه و برای این 
است که همه به یک انضباط دقیق اجتماعی برگردیم و این 
انضباط دقیق اجتماعی راه اصلی مقابله با کرونا اس��ت. وی 
اظهارداش��ت: در این ش��رایط همه ما و حتی آن اقلیتی که 
متاسفانه دس��تورالعمل ها را رعایت نمی کنند، باید به این 
درک مشترک برسیم که این بیماری تا پایان امسال و حتی 
ممکن اس��ت سال آینده هم باش��د و تنها راه مصون سازی، 
اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی است. روحانی همچنین 
این تعطیلی ها را ایجاد یک فضای تنفسی برای کادر درمان 
دانست و گفت: طی ۹ ماه گذشته کادر درمانی کشور به طور 
ش��بانه روز در حال تاش و تحت فشار هستند و حتما باید 
چند هفته ای فضای جدیدی برایشان به وجود بیاید تا بتوانند 
به فعالیت خود ادامه دهند. وی رسیدن آمار فوتی های ناشی 
از بیماری کرونا به روزانه حدود 5۰۰ نفر را یک هشدار بزرگ 
برای همه دانست. رئیس جمهور تصریح کرد: از شنبه آینده 
در مناطق قرمز تمام جلسات در تمام قوا، شرکتهای دولتی 
و غیر دولتی، نباید باالی۱5 نفر باش��د و این دستورالعمل و 
چارچوبی اس��ت که وزارت بهداش��ت و درمان تدوین کرده، 
در قرارگاه عملیاتی بررس��ی و در س��تاد ملی کرونا تصویب 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه در جلس��ات ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت و همچنین جلسه هیأت دولت درمورد کمک 
به اقشار ضعیف و خانوارهایی که بخاطر ایجاد محدودیت ها 
دچار مشکل می ش��وند تصمیماتی اتخاذ شده است، افزود: 
کس��انی که از حقوق و درآمد ثابت برخوردار نیستند در این 
ش��رایط با سختی مواجه هستند که کمک هایی برایشان در 

نظر گرفته شده است.
روحانی افزود: براساس محاسبات انجام شده برای حدود یک 

سوم جامعه پرداخت بسته حمایتی و معیشتی در نظر گرفته 
ش��ده که به مدت 4 م��اه ) آذر، دی ، بهمن و اس��فند(  به 
ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و پرداخت 
این بس��ته معیشتی در جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا به 

تصویب خواهد رسید.
رئیس جمهور افزود: همچنین برای حدود ۱۰ میلیون خانوار 
نیازمند نیز پرداخت یک وام یک میلیون تومانی پیش بینی 
شده است، ضمن اینکه در زمینه درمان کرونا، بیمارانی که 
بیمه نیستند حتما تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت و 
همه داروهای مربوط به این بیماران مشمول بیمه می شود. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
اینکه امروز ش��رایط اقتصادی و اجتماعی رو به بهبود است 
و عامت هایی از کاهش قیمت کاالها و ارز را مش��اهده می 
کنیم، گفت: کس��انی ک��ه به ناروا دول��ت را مخالف کاهش 
قیمت ها معرفی می کنند بدانند که تاش دولت این اس��ت 
که این شرایط ادامه داش��ته باشد و مشکات مردم کاهش 
یابد. وی با بیان اینکه احساس ما این است که شرایط کشور 
در آین��ده بهتر خواهد بود، گفت: برخی فکر می کنند وقتی 
می گوییم ش��رایط بهتر می شود، منظور ما مذاکره با آمریکا 

است، خیر اینطور نیست.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه دولت جدی��د آمریکا خودش 
شرایط را به سمت قواعد باز خواهد گرداند، گفت: با شرایط 

ایجاد شده در آینده از سمت فضای تهدید ایجاد شده توسط 
این دولت یاغی، به س��مت فضای فرص��ت حرکت خواهیم 
کرد. وی با تاکید بر اینکه به اس��م نقد دولت قواعد سیاسی 
را به هم نزنیم و تعابیر را درست استفاده کنیم، گفت: دولت 
آمریکا جنایتکار و تروریس��ت اس��ت چرا می خواهید آن را 
تطهیر کنید، متاسفانه عده ای در داخل برای اینکه به دولت 
صدم��ه بزنند واقعیت ها را نادی��ده گرفته و مجانی آمریکا را 
تطهی��ر می کنند تا فضا را ب��رای انتخابات ۱4۰۰ برای خود 
آماده کنند. روحانی، ایجاد روحیه یاس در جامعه را "خیانت 
ملی"  دانس��ت و افزود: ی��أس و ناامیدی را در جامعه ترویج 
ندهی��د و اجازه دهید م��ردم واقعیت ها را ببینند، این دولت 
آمریکا کینه توز و جنایتکار نسبت به ملت ایران و همه ملتها 
اس��ت، چرا واقعیت ها را به مردم نمی گویید. رئیس جمهور 
افزود: اینکه بارها تاکید کردیم که دولت آینده آمریکا ناچار 
به بازگش��ت به قانون و تسلیم در مقابل ملت ایران است، به 
این دلی��ل بود که همه از دموکرات ت��ا جمهوری خواه این 
واقعیت را می دانند که فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران 

شکست خورده است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در 
دنیای سیاس��ت برای نقد و انتقاد، تضارب آرا و اعام نظرات 
جدید اش��کالی نمی بینیم، خطاب به مخالفان دولت، گفت: 
جنایت های آمریکا را الپوش��انی نکنیم و نباید واقعیت های 

جهان��ی را منحرف کنیم و به خورد مردم بدهیم. روحانی با 
بیان اینکه تحریم ها باالخره رفع خواهد شد، گفت: عده ای 
فقط بدنبال این هس��تند که قهرمان رفع تحریم چه کسی 
باشد، درحالی که باید بدانند رئیس جمهور و دولت قهرمان 
نمی ش��ود و قهرمان واقعی ملت ایران اس��ت، سال ۹4 هم 
ملت ایران بود که پیروز ش��د و در س��ال ۹۹ یا ۱4۰۰ هم 
اگر پیروز ش��ویم باز هم این ملت است که قهرمان می شود 
و قهرم��ان فقط لقب ملت ایران اس��ت. وی افزود: خواهش 
می کنیم در این مقطع حساس کسی بدنبال تسویه حساب 
سیاسی نباشد، این کار را بگذارید برای سال ۱4۰۰، انشاهلل 
کرونا هم جمع خواهد ش��د و انتخابات باش��کوهی خواهیم 
داش��ت آنجا حرف خ��ود را بزنید، بنای ما ام��روز آرامش و 
همدلی برای پیش��رفت کشور است. روحانی از همه اعضای 
دولت و مدیران اجرایی کش��ور در همه سطوح خواست که 
به هیچ عنوان به حاش��یه نروند و وظایف اصلی خود را برای 
توسعه و پیشرفت کشور انجام دهند. رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه از ابتدا گفتیم که دس��ت دوس��تی را به سمت همه 
قوا دراز می کنیم، گفت: دس��ت دوس��تی ما همچنان دراز 
اس��ت و االن را زمان ایجاد حاشیه و تسویه حساب سیاسی 
نمی بینیم، اجازه دهیم فضای مثبت ایجاد ش��ده در جامعه 

کار خود را انجام دهد تا فضای کشور را متعادل کند.
وی افزود: به رغم همه فش��ارهای ناش��ی از تحریم و شیوع 
وی��روس کرونا، در همه بخش های مختلف با افزایش تولید 
مواجه هس��تیم و رشد تولید صنعتی در 7 ماهه امسال 4/6 
درصد بوده اس��ت و بانک مرکزی نیز نیازهای ضروری را در 
ح��د توان تامین کرده و تا امروز نزدیک به 22 میلیارد دالر 
ارز مورد نیاز برای کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات 

را تامین کرده است.
رئیس جمهور در پایان س��خنان خود با بیان در این شرایط 
دولت وظیفه اصلی خود را سامت، زندگی و معیشت مردم 
می داند و همه تاش خود را بکار خواهد بست، افزود: الیحه 
بودجه س��ال آینده نیز در دست بررسی و نهایی شدن است 
و در زمان مشخص به مجلس تقدیم خواهیم کرد و توضیح 
خواهیم داد که در بودجه سال آینده اهداف مهم توسعه ای 
و اقتصادی گنجانده شده است تا توسعه و پیشرفت کشور را 

به همراه داشته باشد.
 ایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

 گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس

تصمیم گیری برای برگزاری 
جلسات مجلس در روزهای 

قرنطینه
توضیح��ات قالیباف درباره نحوه برگزاری جلس��ات در ایام 
قرنطین��ه دو هفت��ه ای، تصوی��ب دوفوری��ت طرحی برای 
افزایش س��قف عضویت نمایندگان در کمیسیون ها، اعام 
وصول طرح تفکیک اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان به 4 
اس��تان، تعیین هیات رییسه فراکسیون دیپلماسی سامت 
و س��بک زندگی س��الم از مهمترین اخبار روز چهارش��نبه 

جلس��ه علنی مجلس بود. جلس��ه علنی مجلس به ریاست 
محمد باقر قالیباف برگزار ش��د و بررسی دوفوریت طرحی 
برای افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون ها در 

دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در جلس��ه غیر علنی هم درباره نحوه برگزاری جلسات در 

زمان کرونا بحث و بررسی صورت گرفت.
محمدباقر قالیباف با اش��اره به اینکه در جلس��ه غیرعلنی 
مباح��ث کرونا در دس��تور کار بود، گفت: ب��ا توجه به این 
که طبق آیین نامه و قانون اساس��ی باید در هر ش��رایطی 
جلس��ات صحن و کمیسیونها برقرار باشد و دو هفته آینده 
نیز بودجه در دس��تور کار مجلس ق��رار می گیرد، گفت و 

گوهایی صورت گرفت و به جمع بندی هایی هم رسیدیم.
همچنین یک عضو کمیس��یون بهداشت و درمان گفت که 
در جلس��ه غیر علنی درباره نحوه فعالیت مجلس در زمان 

قرنطینه بحث و بررسی صورت گرفت. محمدعلی محسنی 
بندپ��ی اف��زود: آموزش هایی برای  نحوه اس��تفاده از تبلت 
جه��ت برقراری ارتباط مجازی از راه دور نیز به نمایندگان 
داده ش��د تا هر کجایی که حضور دارند بتوانند در جلسات 
ش��رکت کنند. در این جلس��ه،  دو فوریت طرح الحاق یک 
تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد. در 
صورت نهایی شدن این طرح سقف عضویت نمایندگان در 
کمیسیون ها افزایش یافته و هیات رئیسه می تواند هر یک 
از نمایندگان راه یافته به مجلس در مرحله دوم انتخابات را 

براساس سوابقشان به عضویت کمیسیون ها درآورد.
در جریان جلسه علنی طرح اصاح موادی از قانون معادن 
کش��ور، طرح قانون نح��وه اعمال نظارت مجلس ش��ورای 
اس��امی بر مصوبات شوراهای عالی کشور، طرح الحاق دو 
تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسامی 

مص��وب ۱۳7۹ و اصاحات بع��دی آن، طرح اصاح قانون 
نظ��ام صنفی کش��ور و طرح تفکیک اس��تان سیس��تان و 

بلوچستان به 4 استان به صورت عادی اعام وصول شد.
امیرحسین قاضی زاده هاش��می در پایان جلسه با اشاره به 
مصوبه ستاد کرونا برای ارایه بسته معیشتی ۱۰۰هزارتومانی 

خواستار اعام اختیار قانونی و منبع مالی این بسته شد.
نای��ب رییس مجل��س گفت: آقای رئی��س جمهور گفت با 
مصوبه س��تاد کرونا می خواهند برای یک سوم جامعه یک 
بس��ته معیش��تی ۱۰۰ هزار تومانی برای چهار ماه بدهند. 
م��ا از اصل این عمل اس��تقبال می کنی��م و خدمت دولت 
محترم تذکر دادیم که افرادی که مشاغل شان به مشکل بر 
می خورد حتماً باید مورد توجه قرار گیرند، ولی س��وال این 
است که مبنا و اختیار قانونی برای اقدامات مالی کجاست؟

  ایسنا

گزارش

ارتباطی با دولت آینده آمریکا نداریم
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت آمریکا دوماه دیگر سر کار می آید و 

ارتباط آنچنانی نداریم که بدانیم چه تصمیمی دارند.
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در پایان جلسه هیات دولت در 
جمع خبرن��گاران در باره پیش بینی اینکه رییس  جمهور آینده آمریکا به 
برجام بازمی گردد یا نه؟ گفت: دولت آمریکا دو ماه دیگر س��ر کار می آید و 
ارتب��اط آنچنانی نداریم که بدانیم چه تصمیمی دارند و هر چه ش��ما می دانید 

ما هم می دانیم.
وی اف��زود: اما بایدن و هری��س در صحبت های خود گفته اند به برجام بر می گردیم 
چون کمک به صلح جهانی اس��ت، اما برجام یک توافق جامع اس��ت که همه امضا 
کرده اند و اگر آنها به تعهدات خود بر نگردند ما هم نمی توانیم به تعهدات خود عمل 

کنیم و لذا باید ابتدا به تعهدات خود عمل کنند. تسنیم

مصوبه کمیسیون قضایی برای جرائم نقدی غیرعمد
حجت االسام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای 
اس��امی گفت: ب��ا مصوبه کمیس��یون قضایی محکوم��ان جرائم نقدی 

غیرعمد مانند مهریه، دیه و دیگر موارد غیرعمد به زندان نمی روند.
نایب رئیس کمیس��یون قضایی مجلس افزود: این محکومان تنها زمانی 
به حبس می روند که تمکن مالی آنها به اثبات برس��د. وی اظهار داشت: 
عاوه بر این بر اس��اس مصوبه کمیس��یون هر یک از طرفین )محکوم له و 
محکوم علیه(  درخواس��ت تعدیل حکم دادگاه را بدهند، دادگاه با قید فوریت تشکیل 
جلس��ه می دهد و موضوع را بررسی می کند. نوروزی گفت: اگر به عنوان مثال حکمی 
صادر ش��ده باش��د که در هر ماه یک سکه پرداخت ش��ود، با تغییر قیمت آن ممکن 
است توان پرداخت کمتر یا بیشتر شود و به همین خاطر می توانند هر یک از طرفین 

درخواست دهند که برای این موضوع دادگاه تشکیل جلسه دهد.

چاپخانه ها تعطیل نمی شود
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی گفت:در دو هفته آینده همه فعالیت های 
غیرضروری به جز مشاغل گروه یک، تعطیل هستند که مجموعه فعالیت های 
هنری و س��ینمایی که جزو مش��اغل گروه ۳ هستند،تعطیل خواهند بود. 
س��ید عباس صالحی در حاشیه جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
با اشاره به تعطیلی چاپخانه ها و وضعیت رسانه های مکتوب، اظهار کرد: در 
محدودیت های دو هفته آینده، چاپخانه ها جزو گروه یک حساب شدند بنابراین 
فعالیت خودشان را خواهند داشت و طبیعتاً روزنامه ها و کارهایی که با حوزه چاپ سروکار 
دارند مشکلی نخواهند داشت. صالحی گفت: محدودیت هایی که از ابتدای سال تاکنون وضع 
شده، شرایط سختی را برای اصحاب فرهنگ و هنر ایجاد کرده است. ما شرایط سختی را در 
تماشاخانه ها، گالری ها و سالن های سینما داریم. البته کمک های دولتی تا حدودی توانسته 

این شرایط را جبران کند اما هنوز با جبران کامل خسارت ها فاصله داریم.  مهر
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روحانی: 100 هزار تومان به هر نفر پرداخت می کنیم
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هوشنگ مقبولی
وکیل دادگستری و عضوکمیسیون حمایت و صیانت 
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