2

ایـرانو جهان
یکشنبه  22تیر  1399شماره 764

اخبار

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب نزاجا درجلسه
هماهنگی فرماندهان یگانهای تابعه قرارگاه منطقه
ای شمالغرب گفت :ارتش مایه دلگرمی و پشتیبان
ملت ایران در شرایط سخت و بحرانی است و همه
فرماندهان باید این باور را حفظ و تقویت کنند .به نقل
از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش ،امیر سرتیپ
دوم عل��ی حاجیلو در جم��ع فرماندهان یگان های
شمالغرب خاطر نشان کرد :بحمدهلل بیماری کرونا
در پادگانه��ای نی��روی زمینی ارتش تحت کنترل
ب��وده وهیچگونه همه گی��ری در داخل پادگانهای
نزاجا نداش��تهایم.وی اف��زود :فرماندهان همچنان
بای��د آمادگ��ی کامل خ��ود را برای مقابله با ویروس
کرون��ا در فص��ل پائیز و ایمن س��ازی پادگانها در
این فصل را داش��ته باشند.فرمانده قرارگاه منطقه
ای ش��مالغرب نزاجا تاکید کرد :ارتش همواره مایه
دلگرمی و پش��تیبان ملت ایران در ش��رایط سخت و
بحرانی است و همه فرماندهان باید این باور را حفظ
و تقویت کنند.امیر سرتیپ دوم علی حاجیلو با اشاره
به فضاسازی های دشمنان در فضای مجازی برای
کشور گفت :ما باید هوشیاری الزم را برای مقابله با
اقدامات فریبکارانه و ناجوانمردانه کشورها و گروه
های معاند در فضای مجازی داشته باشیم.

ابراز نگرانی برایان هوک
از روابط ایران و ونزوئال

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تقویت روابط
دوجانبه ایران و ونزوئال ابراز نگرانی کرد .به نقل از
پایگاه خبری اردوپوینت ،برایان هوک نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران با اشاره به تقویت همکاریها
می��ان ای��ران و ونزوئال گفت :وقت��ی به روابط تازه
تقویت شده میان ایران و ونزوئال در نیمکره خودمان
نگاه میکنیم ،بسیار نگران میشویم.هوک در ادامه
اظهار کرد :ما مصمم هستیم اطمینان حاصل کنیم
که این ارتباط به ش��کل جدیدی از بیثباتی در نیم
ک��ره ما تبدیل نش��ود .عالوه ب��ر این ،الیوت آبرامز
نماین��ده وی��ژه آمریکا در امور ونزوئال درباره روابط
این دو کش��ور مدعی ش��د که مانند این اس��ت “دو
کشور طرد شده یکدیگر را پیدا کنند”.

برخی حامیان جمهوریخواه ترامپ،
حمایت خود را از وی پس گرفتند

گروه��ی از جمهو ریخواه��ان ک��ه در انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری  ۲۰۱۶آمری��کا به دونالد ترامپ،
رئیسجمه��ور کنونی آمریکا رأی داده بودند ،قصد
دارند در انتخابات پیشرو حمایت از او را رها کنند.
به نوش��ته وبگاه «هافینگتون پس��ت» ،این گروه از
جمهوریخواه��ان در یک ویدئوی تبلیغاتی دالیل
خود را برای دست کشیدن از حمایت از دونالد ترامپ
عنوان کردهاند.هافینگتون پس��ت نوشته  ۱۵نفر از
حامی��ان دونال��د ترامپ که در ای��ن ویدئو با ترامپ
ب��ه مخالف��ت پرداختهاند ،دروغها و لفاظیهای تند
رئیسجمهور آمریکا و س��وءمدیریت وی در مقابله
با بحران کرونا را دالیل دس��ت کش��یدن از او در
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری  ۲۰۲۰آمریکا عنوان
کردهاند.

ایران امنیت پاکستان
را امنیت خود میداند

س��فیر جمهوری اس�لامی در اسالمآباد با اشاره به
اعالم آمادگی ایران برای همکاری با پاکس��تان به
منظ��ور مقابله با هرگونه تهدید امنیتی در مرزهای
مشترک ،عنوان کرد :امنیت پاکستان را امنیت خود
میدانیم .س��ید محمدعلی حسینی سفیر جمهوری
اسالمی ایران در اسالمآباد در صفحه اینستاگرامش
و در پاس��خ به س��وال رس��انهها در خصوص تبهکار
عذی��ر بل��وچ و اظهارات مش��کوک او در خصوص
همکاری با نیروهای امنیتی ایران نوش��ت :س��ابقه
روش��ن فعالیتهای منطقهای جمهوری اس�لامی
ایران به خوبی روش��ن میس��ازد که ایران همواره
نقش فعال و موثری در تولید ،تامین و تضمین امنیت
منطق��های و همچنی��ن در مبارزه با عوامل ناامنی و
بی ثباتی در منطقه از جمله در س��رکوب گروههای
تروریستی داشته است.

ورود یک هیأت سعودی به تلآویو

«ادی کوهن» تحلیلگر صهیونیس��ت ،شامگاه روز
جمع��ه ،در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر مدعی
ش��د که یک هیأت س��عودی به ریاس��ت «س��عود
القحطانی» از مشاوران ارشد ولیعهد سعودی و از
اعضای تیم ترور «جمال خاش��قچی» روزنامهنگار
برجس��ته سعودی وارد تلآویو شده است.در توئیت
ادی کوهن آمده اس��ت« :یک هیأت س��عودی به
ریاست سعود

خــبرویـژه

ارتش مایه دلگرمی ملت ایران در
شرایط سخت و بحرانی است

سؤال از رئیس جمهور
به حل مسائل کمکی
نخواهد کرد

سخنگوی دولت گفت :سؤال از رئیس جمهور به یکباره در ابتدای کار مجلس بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل کمکی نخواهد کرد .علی ربیعی نوشت:عبور از شرایط امروز کشور
توگو با یکدیگر را راهگشا کنیم چون در غیر اینصورت به جای مباحثه امیدبخش ما را به
نیاز به تعامل و تفاهم همه قوا دارد و بنای دولت همکاریهای مشترک با دیگر قواست .باید شیوههای گف 
منازعه نگران کننده نزدیک میکند .به سهم خود پیشنهاد میکنم ما میتوانیم چند موضوع مهم از قبیل محورهای سؤاالت فوق ،برجام ،رشد ،توسعه و عقبماندگی ،اندازه اقتصاد ایران ،عدالت،
شفافیت و…را در دستور کار مشترک قرار دهیم و برای هر کدام طرحها و راهکارهای خود را مطرح کنیم و کمیسیونهای مشترک تشکیل دهیم و در معرض افکار عمومی بگذاریم.

روحانی پاسخ موافقان قرنطینه را داد:

تعطیلی اقتصاد در طوالنیمدت قابل اجرا نیست

گروه سیاس�ی:رییس جمهور گفت :تعطیلی
کس��ب و کار و فعالیت اقتصادی در طوالنی
مدت قابل اجرا نیس��ت و هیچ کش��وری در
دنی��ا نمیتوان��د ش��ش ماه ای��ن کار را ادامه
دهد .به گزارش اس��کناس ،حجت االس�لام
و المس��لمین حس��ن روحانی در جلسه ستاد
مل��ی مقابل��ه با ویروس کرونا ب��ا بیان اینکه
م��ردم و دول��ت باید هم��کاری خوب و دقیق
داشته باشند ،اظهار کرد :اگر اینگونه باشد در
برابر مش��کالت کرونا سریعتر عمل میکنیم
و عبورمان راحتتر است اما اگر جز این باشد
موفقیت ما دچار مش��کل میشود.وی افزود:
عادی انگاری این ویروس و کروناهراسی هر
دو ما را دچار مش��کل میکند .اگر فکر کنیم
که دیگر این ویروس را پشت سر گذاشتهایم
که ما را دچار مش��کل میکند و اگر هم فکر
کنیم باید همه کارها تعطیل ش��ود بازهم به
مش��کل میخوریم.ریی��س جمهوری یادآور
شد :تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی
در طوالن��ی م��دت قابل اجرا نیس��ت و هیچ
کش��وری در دنیا نمیتواند ش��ش ماه این کار
را ادام��ه ده��د و مردم هم نمیپذیرند .اما راه
درس��ت در ادام��ه فعالیته��ای اقتصادی یا
فرهنگی فقط منحصر به رعایت پروتکلهای
بهداش��تی است و هیچ راه دومی وجود ندارد.
روحان��ی تاکید کرد :تجمعات به طور کلی در
وضعیت امروز غیرقابل قبول اس��ت .چه عزا
چه عروس��ی ،چه س��مینار چه جشنواره .همه
اینها مضر اس��ت و حتی اگر برای کنکور هم
وزارت بهداش��ت مش��کلی داشته باشد برای
آن تمهیدات بیش��تری در نظر میگیرم.وی
با اش��اره به محدودیتهایی که کش��ورهای

دیگر برای ادامه حیات اقتصادی جامعه ایجاد
کردهاند ،گفت :این راحتترین کار اس��ت که
همهجا را تعطیل کنیم و فردایش مردم بیایند
از تعطیلی و بیکاری و گرسنگی شکایت کنند.
البت��ه م��ا باید در چارچوب حرکت کنیم .حتم ًا
باید در پروتکلهای بهداش��تی حرکت و این
موارد را رعایت کنیم .هرگونه مراسمی را در
تمام ش��هرهای کش��ور ممنوع کنیم و اصال
اجتماعی شکل نگیرد .مگر با جمعی محدود
و چند نفره.رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت
فاصلهگذاری اجتماعی گفت :این موضوع در
کنار استفاده از ماسک در همه مراکز اقتصادی
و صنعت��ی و مراک��ز عموم��ی کام�لا الزم و
ضروری است .ما باید مراقبتهای بهداشتی
ف��ردی و اجتماع��ی را ب��ه عن��وان یک اصل
خدشه ناپذیر بدانیم.روحانی با بیان اینکه همه
رسانهها ،هنرمندان و استادان به صحنه آیند و

به مردم بگویند راهی جز رعایت پروتکلهای
بهداشتی نیست ،اظهار کرد :ما حدود یک ماه
با این ویروس در ابتدای شیوع آن جنگیدیم
و از  ۲۵اس��فند فوتیهای ما س��هرقمی شد و
محدودیتها آغاز ش��د و از  ۲۶فروردین باز
مرگ و میر سهرقمی به دورقمی کاهش یافت
و ای��ن دوم��اه ادامه پی��دا کرد اما از  ۲۵خرداد
بازهم س��هرقمی شدیم و امیدواریم که تا ۲۵
تیر این شرایط به پایان برسد.وی افزود :ما از
ابتدای شیوع کرونا برای مواد شستوشو ،مواد
ضدعفونیکننده و مواد غذایی دچار مش��کل
نش��دیم ،در حال��ی که در اروپ��ا و آمریکا این
اتفاقات رخ داد .ما نه یک س��اعت قطع آب و
برق و تعطیلی پمپ بنزین داش��تیم و نه یک
س��اعت قحطی مواد غذایی پیش آمد و این
یعن��ی همه تالش کردند.رییس جمهوری با
قدردان��ی از تالشهای وزارت اقتصاد ،بانک

مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در واردات
موارد مورد نیاز بهداشتی به کشور ،اظهار کرد:
ما در س��اخت واکس��ن کرونا مشغول تالش
هس��تیم و کناره نگرفتیم .به اندازه توان خود
کار میکنیم و کش��وری نیس��تیم که بگوییم
حاال که تحریم هس��تیم گوشهای بنشینیم و
منتظر بمانیم تا اگر واکس��ن تولید ش��د به ما
هم بدهند.روحانی تصریح کرد :بخش اعظم
جامعه ما هیچوقت به تبلیغات دشمنان توجه
نکرده و حاال هم توجه نمیکند .کس��ی نباید
بیم��اریاش را مخف��ی کن��د .این کار ظلم به
دیگ��ران اس��ت .اگر مبتال ش��دیم به اطالع
اطرافیان برسانیم .برخی میگویند رویمان
نمیش��ود بگویی��م ،یعنی چ��ه؟ اینجا دیگر
موضوع ش��رمکردن وجود ندارد .باید بگویند
و از محل کار مرخصی بگیرند.وی ادامه داد:
هرک��س از س��اعت هفت و نی��م تا چهارده و
س��ی دقیقه کار کرد ،یعنی س��اعت آن روزش
را پر کرده اس��ت .پس دیگر نباید کس��ی جز
این عمل کند و از کارمندان ساعت بیشتری
برای حضور بخواهد.رییس جمهوری با بیان
اینکه اگر پروتکلهای بهداش��تی به درستی
رعایت ش��ود و س��بک زندگی تغییر یابد به
خوب��ی در برابر کرون��ا عمل میکنیم ،اظهار
ک��رد :م��ا بای��د وظایف خ��ود را در این زمینه
ب��ه خوب��ی انجام دهیم و برخی عادتها مثل
دستکش��یدن ب��ه صورت را کن��ار بگذاریم.
ت مبارک را به س��مت
یعنی بیاموزیم که دس�� 
صورت ک��ه خطرناکترین محل برای انتقال
ویروس اس��ت ،نبریم! اگر به این موارد توجه
کنیم انش��اءاهلل این بیماری را هم پش��ت سر
میگذاریم.

عضوکمیسیوناقتصادیمجلستبیینکرد

غرب زدگی ریشه انتقادات به قراداد با چین

گروه سیاس�ی:عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :بخش��ی از
انتقادات به قرارداد اقتصادی با چین بخشی بهخاطر عدم اشراف به
موضوع است و بخشی نیز به خاطر نگاه غربگرایانه منتقدان است.
علیاکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگ��و با فارس ،با اش��اره به تواف��ق نامه اقتصادی ایران با چین
گفت :تجربه  4دهه پس از پیروزی انقالب اس�لامی نش��ان داده
که نگاه به غرب برای ما دس��تاورد زیادی نداش��ته؛ چراکه در جبهه
غرب آمریکا دشمن قسم خورده انقالب اسالمی و ملت ایران بوده
و هس��ت.عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داشت :روابط دو
کش��ور ایران و چین در زمانهای مختلف دچار فراز و نش��یبهایی
شده و تغییراتی داشته است.کریمی خاطرنشان کرد :به عنوان مثال
عل��ی رغ��م ای��ن که چین در دوره تحریمهای قبلی در قبل از س��ال
 92کمکه��ا و همراهیه��ای زی��ادی را با ما داش��ت و چه در خرید
نفت و چه در فروش کاال و تکنولوژی با ما همراه بود ،اما متأسفانه
بع��د از روی کار آم��دن دول��ت آقای روحانی و مطرح ش��دن برجام،
یک رویگردانی سریع و غیر منطقی از چین در روابط دیپلماتیک و
اقتصادی به عمل آمد که این باعث شد چینیها از این سیاست دولت
ایران رنجیدهخاطر شوند.وی افزود :وزارت نفت در بحث قراردادهای
نفتی کامال موضع تقابلی با ش��رکتهای چینی اتخاذ کرد و اجازه
حضور آنها در پروژههای نفتی نداد و حتی در روابط دیپلماتیک هم
دولت آقای روحانی روابط خوبی را با چین نتوانس��ت برقرار کند به

گونهای که سفارت ما در چین برای مدتهای طوالنی بدون سفیر
مانده بود در حالی کش��ور چین یکی از بزرگترین ش��رکای تجاری
ما بوده و هست.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت :این
موضوعات موجب رنجش چینیها شد که با اعزام هیأتهای ویژه
به چین این نامالیمات موجود در روابط دیپلماتیک بازس��ازی ش��د
و خروجی این تعامالت جدید ،انعقاد قراردادی راهبردی  25س��اله
اس��ت.کریمی خاطرنش��ان کرد :در چارچوب این روابط هم ایران و
هم چین میتوانند از ظرفیتهای خوبی برخوردار شوند .هم چین از
روابط با ایران به عنوان یک منبع مطمئن تأمین انرژی در بلندمدت
استفاده کند و هم ما از روابط با چین در فروش نفتمان و هم خرید
کاالها ،امکانات و تجهیزاتمان اس��تفاده کنیم.از س��وی دیگر این
روابط در عرصه بین المللی در صحنه سیاسی و دیپلماتیک میتواند
برای ما مؤثر باشد تا از این طریق به مهار قدرتهای دیگر جهان و
کنترل فشار آنها به جمهوری اسالمی ایران بپردازیم .این توافقنامه
تجاری با چین توافقنامه خوبی اس��ت و باید هم به انجام برس��د.وی
افزود :یکی از مصوبات ما در برنامه ششم توسعه انعقاد پیمانهای
پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاریمان بود که با
توجه به این که چین یکی از کش��ورهایی اس��ت که بیشترین تعامل
را با آن داریم ،در قالب این قرارداد جدید میتواند موضوعات انعقاد
پیمانه��ای پول��ی دوجانبه اجرایی ش��ود تا از ای��ن طریق دالر را از
صحن��ه رواب��ط مالی ،بانکی و اقتصادیم��ان حذف کنیم و در کل،

اینها ظرفیتهایی است که در آینده میتواند در پیشبرد اقتصاد ما و
اداره کشور کمک کنم .همچنین برای تضعیف سلطه جهانی آمریکا
این قرارداد میتواند مؤثر و مفید باش��د.عضو کمیس��یون اقتصادی
مجلس اظهار داش��ت :سیاس��ت جمهوری اس�لامی ایران همواره
مبتنی براس��تقالل و حفظ اصولش بوده ،در دوره اواخر جنگ هم
مس��ائلمان را با ش��وروی س��ابق حل کردیم و روابط نزدیکتری با
ش��وروی داش��تیم.کریمی خاطرنشان کرد :روابط خوب ما با روسیه
نافی استقالل و اصول کلی حاکم بر روابط سیاسی ما در جمهوری
اس�لامی ایران با خارج از کش��ور نیس��ت ،به همین خاطر چین هم از
این قاعده مس��تثنا نیس��ت.وی افزود :این دغدغه و نگرانی که برای
توسعه روابط با چین مطرح میشود ،به نظر من بخشی از آن ناشی
از وجود نیروهای غربگرا است که همواره نگاهشان به غرب بوده
و ترجیحش��ان این اس��ت که ما روابطمان را همواره با کش��ورهای
غربی برقرار کنیم و نگاه به ش��رق را نگاه درس��تی نمیدانند و با آن
مخالفند و بخش��ی از آن هم ش��انتاژهای رس��انهای است که بدون
دلیل و بدون اشراف به مزیتهای چنین قراردادی مطرح میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت :با توضیح و تشریح
مزایای این قراردادها و اطالعرس��انی مناس��ب درباره آن قطعا این
حجم از انتقادات میتواند کاهش پیدا کند اما کسانی که رویکردشان،
رویکرد غربگرایانه اس��ت قاعدتا ممکن اس��ت همچنان منتقد این
قرارداد باشند.

سخنگویشوراینگهباندرنشستخبریعنوانکرد؛

برخی هجمهها به شورای نگهبان از روی نادانی و کینه است

گ�روه سیاسی:س��خنگوی ش��ورای نگهبان در
نشست خبری روز گذشته گفت :هنوز از مجلس
یازده��م مصوب��های دریاف��ت نکردی��م و همه
مصوبات امروز مربوط به مجلس دهم اس��ت .در
این نشس��ت خبری که به دلیل ش��رایط کرونا و
تمهیدات بهداشتی همزمان به صورت آنالین و
حضوری برگزار ش��ده است ،عباسعلی کدخدایی
ضم��ن اع�لام آخرین نظرات ش��ورای نگهبان
درباره مصوبات دولت و مجلس ،به پرسشهای
خبرنگاران پاس��خ داد.وی در پاس��خ به س��وال
ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به چهلمین سالروز
تاسیس شورای نگهبان ،عملکرد شورای نگهبان
در ای��ن س��الها را چط��ور ارزیاب��ی میکنید و آیا
شورای نگهبان را نهادی نیازمند تغییر میدانید؟
گفت :عملکرد را ش��ما باید نمره دهید .و ممکن
اس��ت خود ما هرچه بگوییم خالفش باش��د.وی
افزود :اساس شورای نگهبان بعنوان نهاد الزم و
ضروری و با تش��خیص موسس��ان قانون اساسی
ش��کل گرفت��ه اس��ت و اگر ف��راز و فرودهای ۴۰

س��ال را در نظر بگیریم بهتر می دانیم تش��خیص
دهی��م بودو نبود ش��ورای نگهبان برای چه بوده
است.س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد :هر
نه��ادی خوب اس��ت که تحوالت��ی را در خود به
وجود اورد و اصالحاتی داشته باشد .خود ما باید
در رویه هایمان تغییر ذایقهای داش��ته باش��یم و
این کار در حال انجام است و از پیشنهاد و انتقاد
ش��ما اس��تقبال میکنیم و اگر پیش��نهادی دارید
برای ما ارسال کنید.کدخدایی در پاسخ به سوال
دیگری اظهار کرد :نسبت به نمایندگانی که وارد
مجلس شدند و اعتبارنامه شان تصویب شده دیگر
ش��ورای نگهبان از لحاظ قانونی ورود نمیکند و
اگر مطلبی باش��د ازطریق هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان انجام میشود.وی درباره رد اعتبارنامه
تاجگ��ردون و هجم��ه ه��ای وارده در این زمینه
به ش��ورای نگهبان گفت :ش��ورای نگهبان یک
مرحله رس��یدگی است و براساس قوانین بررسی
انجام می ش��ود و رس��یدگی به اعتبارنامه مرحله
دیگری اس��ت .نمایندگان مجلس اعتبارنامه ها

را در م��واردی که مس��ایل جدید دارند بررس��ی
میکنند و فکر کنم نزدیک  ۲۰یا  ۱۹مورد هم
قبال  داش��تیم که مواردی که در ش��ورا تایید شده
ولی مجلس به اعتبارنامه ها رای الزم نداده است.
وی افزود :هجمه ها مثل بقیه هجمههاس��ت و
برخی از سر نادانی و برخی از سر کینه توزی است
و امیدواریم دوستان نادان به خود بیایند .شورای
نگهبان همان ش��ورای س��ال  ۸۸است و از ارای
خود دفاع میکند .س��خنگوی ش��ورای نگهبان
افزود :من به برخی از نمایندگان در جلسه هیات
مرکزی رای منفی و مخالف دادم ولی س��اختار
می گوید رای هیات مرکزی مالک اس��ت .همه
آرای شورای نگهبان مورد احترام خود من است
و دوستان باید مالحظات دیگر را داشته باشند و
از ش��ایعات پرهیز و اخبار را بررس��ی کنند و ببینند
چه کس��ی خبر را میدهد و بعد اعالم نظر کنند.
الزم نیست فرافکنی و به شورای نگهبان هجمه
کنند.کدخدایی درخصوص رایزنی احمدینژاد با
شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری

سال آینده اظهار کرد :هیچگونه رایزنی با شورای
نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری به عمل
نیامده است و این اخبار تکذیب میشود .نسبت به
صالحیت افراد همانطور که در مجلس برای هر
دوره اظهارنظر میکنیم برای انتخابات ریاس��ت
جمهوری هم در زمان خودش اظهارنظر میکنیم
و باید موضوع بررس��ی ش��ود و امکان بررسی هم
وج��ود دارد و نظ��ر ش��ورا در زمان خودش اعالم
میش��ود.وی افزود :تبلیغات انتخابات ریاس��ت
جمهوری ممنوع است و اگر جایی خطایی صورت
گیرد ،باید تذکر داد اما این گفتوگوهایی که انجام
میشود ،عرفا تبلیغ نیست.

اخبار

برگزاری جلسه دادگاه تعدادی از
مدیران سابق بانک مرکزی

اولین جلسه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تعدادی
از مدی��ران س��ابق بانک مرک��زی پایان یافت .به
گزارش ایس��نا ،در این جلسه کیفرخواست پرونده
توس��ط نماینده دادس��تان قرائت ش��د .همچنین
متهم امید اسدبیگی و سید رسول سجاد دفاعیات
خود را ارائه کردند.در ادامه نماینده دادس��تان نیز
توضیحات��ی در خص��وص اظهارات متهمین بیان
ک��رد.در نهای��ت و همزمان ب��ا اذان ظهر ،قاضی
مس��عودی مقام ختم این جلس��ه را اعالم کرد و
گفت :جلس��ه بعدی رس��یدگی به این پرونده به
روز چهارش��نبه  ۲۵تیرماه ،س��اعت  ۹:۳۰دقیقه
صبح موکول میشود.وی افزود :همچنین جلسه
رس��یدگی به پرونده تخلف ارزی موسوم به هفت
تپه نیز روز دوش��نبه  ۲۳تیرماه در دادگاه انقالب
برگزار خواهد شد.

دستور رئیسی برای رسیدگی به تخلف
ساختماندادگستریلواسان

عض��و هیأت رئیس��ه مجل��س گفت:رئیس قوه
قضائیه به س��ازمان بازرسی کل کشور دستور داد
تا به تخلف صورت گرفته در س��اخت س��اختمان
دادگستری لواسان ورود پیدا کند .حجتاالسالم
علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با فارس ،گفت:
آیتاهلل رئیس��ی رئیس قوه قضائیه به س��ازمان
بازرسی کل کشور دستور داد تا به تخلف صورت
گرفته در ساخت ساختمان دادگستری در لواسان
ورود پی��دا کن��د و موضوع را مورد رس��یدگی قرار
دهد.وی افزود:تخلفات ملکی و ساخت و ساز در
لواسان سر به فلک کشیده تا جایی که ساختمان
دادگس��تری لواسان در زمین غیر ساخته شده که
البته این کار قبل از ریاس��ت آقای رئیس��ی انجام
ش��ده اس��ت.عضو هیأت رئیس��ه مجلس اظهار
داش��ت :تخلفات ساخت و س��از در لواسان بسیار
زی��اد اس��ت و بای��د این موضوع ب��ه نحوی مورد
رسیدگی قرار گیرد.

درباره صالحیت غالمرضا تاجگردون
از ابتدا اختالفنظر بود

عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان تصریح کرد :در
خص��وص صالحیت منتخب گچس��اران از ابتدا
اختالفنظر بود .هادی طحان نظیف نوشت:بدانید
مبنای نظر شورا استعالمات واصله است و اعتبار
اولیه گزارشها و اسناد باید توسط مراجع استعالمی
تایید ش��ود .ش��ورا نیز دستگاه اطالعاتی مستقلی
ن��دارد و صرف�� ًا ب��ا تحقیقات محل��ی که انجام آن
توسط توده مردم صورت میگیرد ،فرآیند بررسی را
تکمیل میکند .پس از تجمیع مدارک و پاسخهای
داوطلب ،گزارش وضعیت پرونده تنظیم میشود
و اعضا در مقام داوری رای میدهند.اختالف نظر
مراج��ع قانون��ی در پرونده مورد اش��اره و کیفیت
اعتب��ار اس��ناد در نتیجهگی��ری موثر بود و صحت
و اعتب��ار ی��ا اس��تناد بس��یاری از مطالب برای رد
صالحی��ت آق��ای تاجگردون ب��ه تایید اکثر اعضا
نرسید و کفه استعالمات مثبت بر استعالمات منفی
چربید.شورای نگهبان برای انجام مسئولیتهای
خود نه از کسی انتظار تشکر دارد و نه از سرزنش
مالمتگری نگرانی؛ مهم این است که همانطور
که امام راحل فرمودند خدا را در نظر داش��ته باش��د
و بر اساس حجت شرعی و قانونی عمل کند و در
پیش��گاه ذات باریتعالی و رهبر معظم انقالب و
ملت شریف ایران روسفید باشد.

طرح شفافیت آرا باید منجر به توسعه
شفافیت در مجلس شود

نماینده رش��ت در مجلس گفت :طرح شفافیت آرا
باید منجر به توس��عه ش��فافیت بیشتر در مجلس و
تس��ری آن در کش��ور شود زیرا این موضوع الزمه
ش��رایط فعلی اس��ت و میتواند منجر به کاهش
مش��کالت ش��ود .جبار کوچکینژاد نماینده مردم
رش��ت در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
فارس ،درباره تعداد امضاهای طرح ش��فافیت آرا
گفت :این طرح  130امضا دارد اما اینکه نمایندگان
همانط��ور ک��ه این ط��رح را امضا کردن��د در روز
بررس��ی آن در صح��ن علن��ی مجلس به آن رای
دهند مشخص نیست .وی اظهار امیدواری کرد:
همان اتفاقی که در مجلس دهم درباره شفافیت آرا
رخ داد در مجلس یازدهم تکرار نشود.کوچکینژاد
تصریح کرد :بایستی ضمن رفع مشکالت و معایب
طرح شفافیت آرا که در مجلس پیشین به سرانجام
نرس��ید بتوانیم موضوع ش��فافیت آرا را در مجلس
فعلی مصوب کنیم.

