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که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به
هر یک از نهادهای مذکور در این قانون ،تشکیل
جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی
شدهباشد».شفافیتآراینمایندگانمجلس،نور
در تاریکخانۀ شرکتهای دولتی ،حذف تعارض
منافع،جلوگیریازانتصاباتفامیلیوبیقاعده،
مبارزه با رانت ،رفع افزایش خودسرانۀ عوارض،
شفافیت معامالت بزرگ هلدینگهای دولتی،
ازجملهسرفصلهایاینطرحاند.

تازه های مطبوعات
••رسالت  -ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان
«سخنی با حاج کاظم» با اشاره به نامه اخیر پرویز
پرستویی به رهبر انقالب نوشت  :چه کسی در این
کشور است که خواهان رفاه نباشد؟ اما اقتصاد و
سیاست به این آسانی نیست که با یک امضا یا یک
توافق یا یک سازش به مراد دلمان برسیم .روند و
فرایندهای پیچیده و گاهی بلندمدتی می طلبد
که یاری همه مسئوالن و مردم باید پای آن باشد؛
اگر اقتصاد و سیاست به این راحتی بود ما نباید در
هیچ کشوری ناراحتی و مشکل و رنج می داشتیم
و همه مشکالت دنیا با یک امضا حل می شد و
مؤلفه های زیادی در آن تاثیرگذار نبود.
••جمهوری اســامــی  -ایــن روزنــامــه نوشت :
دولتمردان ،این روزها تالش میکنند طرح خود
برای اصالح یارانهها را موفق جلوه دهند و آن را
«مردمیکردن یارانهها» بنامند.اقتصاد ،موجود
بیرحمی است که با چیزی غیر از اقدامات علمی
و تجربی کام ً
ال قابل اطمینان مهار نخواهد شد.
گذاشتن عناوینی از قبیل «اصــاح یارانهها»،
«مردمیکردنیارانهها»و«هوشمندکردنیارانهها»
نیزنهمیتوانندگرانیراکاهشبدهندونهقدرتپر
کردنجیبمردموتقویتسفرههایآنانرادارند.
•• جــوان  -ایــن روزنــامــه با اشــاره به طــرح جدید
یارانهاینوشت:آنچهدرفراینداجراییاینطرح
اهمیت دارد ،نقش مردم در همراهی با دولت و
کمک به تحقق آن است ،به همین دلیل است که
از روزهای قبل از آغاز اجرای طرح و بهویژه پس از
کلید خوردن آن ،جنگ روانی گستردهای از سوی
رسانههای بیگانه و معاندین و برخی مخالفان
داخلی دولــت بــرای دامــن زدن به اعتراضهای
مردمی در مخالفت با این طرح و کشاندن مردم به
خیابانها و تبدیل اعتراضات به آشوب و اغتشاش
آغازشدکهالبتهباهوشیاریمردمناکامماند.
••فرهیختگان  -این روزنامه با تیتر « راز صادرات
 ۲۵مــیــلــیــارد دالری خــــودروســــازی ترکیه»
نوشت  :صنعت خودروسازی ترکیه همزمان با ما و
بامونتاژکاریپاگرفتهاست.اینکشوربااستفادهاز
همینصنعتخودروسازیتوانستهنقشمهمیدر
بهبودشرایطاقتصادیخودایفاکند،بهصورتیکه
پیشرفتصنعتخودروسازیدراینکشوربهیکی
ازخبرهایثابتمطبوعاتتبدیلشدهاست.

انعکاس
••همشهری آنالین خبر داد:فرمانده مرزبانی
هرمزگان از کشف ۵۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق
در پی توقیف یک فروند کشتی در مرزهای آبی
غرب استان خبر داد .به گفته سردار دهکی،در
همین زمینه  ۷قاچاقچی دستگیر شدند.
••تودی آنالین مدعی شد:معینالدین سعیدی
نماینده مجلس گفت :برخالف آن چه که گفته
شد به  ۹دهک یارانه پرداخت شده است ،عم ً
ال
این اتفاق نیفتاده و مردم در این زمینه به شدت
مشکل دارند و این نگرانی وجود دارد که همین
اتفاق برای کاالبرگ الکترونیک رخ دهد.
••فــردانــیــوز نــوشــت:عــبــدا...گــنــجــی ،فعال
رسانهای اصولگرا در واکنش به دیدار رجوی و
پمپئو در صفحه توئیتر خود دیالوگ فرضی بیان
آنان را نوشت .گنجی توئیت کرد« :رجــوی :ما
همراه صدام با ایران جنگیدیم .اون موقع ضد
امپریالیسم (غرب) بودیم خیلی ترور کردیم اما
جایی بین ملت نیافتیم.پمپئو :ما هم  12شرط
گذاشتیم و از برجام خارج شدیم و هر راه تنفسی
را بر ایران بستیم .ترامپ خیلی منتظر تلفن از
تهران بود اما با حسرت رفتیم .فعال با هزینه 2
میلیون دالری ازم حفاظت می شه».
••فــرارو نوشت:دو مقام ارشــد اطالعات دفاعی
آمریکادرنخستینجلسهاستماعکنگرهدربارهاجرام
پرنده طی نیم قرن گذشته ،از عزم پنتاگون برای
مشخص کردن منشأ «پدیدههای هوایی ناشناس»
خبردادند.برایناساس،مقررشدکهپنتاگونمنشأ
آن چه که دولــت آمریکا آن را «پدیدههای هوایی
ناشناس»مینامدوعموم ًابهعنوان«بشقابپرنده»
شناختهمیشود،مشخصکند.
••تابناک نوشت:پس از آن که تلویزیون ایران
جزئیات دستگیری دو شهروند فرانسوی متهم به
جاسوسی  را به تصویر کشاند ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا از ایران خواست فوری آنان را آزاد
کند.صداوسیماجمهوریاسالمیایرانبهتازگی
جزئیاتیجدیدازدستگیریدوجاسوسفرانسوی
کهبامنحرفکردناعتراضاتصنفی،قصدایجاد
ناامنیوآشوبدرکشورراداشتند،منتشرکرد.
••جهاننیوزمدعیشد:اگرچهاقداماتمهمیاز
سویدولتبرایکنارگذاشتنبانیانوضعموجود
صورت گرفته است اما هنوز تعداد قابل توجهی از
آناندرسطوحمختلفتصمیمگیریحضوردارند.
براینمونه،درشرایطیکهحدود 10ماهازآغازبه
کار دولت سیزدهم سپریشده« ،جعفر توفیقی»
همچنان ریاست پژوهشگاه صنعت نفت -بازوی
پژوهشیوتحقیقاتیوزارتنفت-رابرعهدهدارد.
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▪ماده 3ویکتبصرهجنجالی

شفافیتآرا وتصمیماتیکگامتااجرا
نمایندگان مجلس با تصویب ماده  ۳طرح دو فوریتی شفافیت
قوای سه گانه ،چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص ،مجلس،
هیئت وزیران و شوراهای اسالمی شهر و روستا را تعیین کردند
مجاور  -همزمان با روزهــای پایانی ماه مبارک
رمضان بود که خانه ملت در اقدامی مهم کلیات
طرح شفافیت را به  183رای موافق به تصویب
رساند .حاال و پس از گذشت قریب به دو هفته از
تصویبکلیات،اهالیبهارستانبررسیاصلماده
 3این طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و
دستگاههایاجراییودیگرنهادها راموردبررسی
قرار داده و با  175رأی موافق و با بیش از 85
درصد آرا با اصل ماده 3این طرح موافقت کردند.
ماده سه ای که به نوعی با ِر شفافیت این طرح را به
دوشکشیدهوتمامینهادهاونهادهایقوایسه
گانه را زیر ذره بین شفافیت می برد  «:مشموالن

اینقانونازجملهمجمعتشخیصمصلحتنظام
(فقط در اجــرای اصل  112قانون اساسی در
موارد اختالفی مجلس و شورای نگهبان) هیئت
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مجلسشورایاسالمی،هیئتوزیران،شوراهای
اسالمیشهروروستاوشوراهایموضوعاینقانون
موظفاندمشروحمذاکراتخودرااعمازصحنو
کمیسیونهایتابعآنهاوآرایماخوذهازاعضارا
بهتفکیکاسامیموافق،مخالف،ممتنعوکسانی
کهدررایگیریشرکتنکردهاند،حداکثرظرف
یک ماه در پایگاه اطــاع رسانی خود با قابلیت
خوانش رایانه ای منتشر کنند ،مگر در مواردی

در ایــن بین امــا اصــل مــاده  3طــرح دو فوریتی
شفافیت قوای سهگانه و دستگاه های اجرایی
و دیگر نهادها؛ با یک تبصره جنجالی همراه
است .تبصره ای که حرف و حدیث های زیادی
دربــاره آن مطرح شده است .گفتنی است طبق
تبصره اصل ماده  ،3رای هایی که جنبه صنفی
و منطقه ای دارند از دستور کار این طرح خارج
خواهندشد «:درجهتاستقاللنظرکارشناسی،
آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص
مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد ،از
شمولاینمادهخارجاست.کمیسیونتخصصی
مکلف اســت در پــایــان گـــزارش خــود بــه صحن
علنی ،جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار
کند و براساس رأی مجلس عمل شود .حکم این
مــاده و تبصره آن در خصوص مجلس شــورای
اسالمیبهذیلماده 119قانونآییننامهداخلی
مجلس الحاق می شود ».تبصره ای که با واکنش
ها و انتقادات زیادی همراه شد .به عنوان نمونه
روح ا ...ایزدخواه نماینده مردم تهران در انتقاد
از تصویب ایــن طــرح با لحاظ تبصره در صفحه
اینستاگرامیخود این تبصرهبهمعنیازخاصیت
انداختن قانون دانست و نوشت  :کدام قانون
است که جنبه های صنفی و منطقه ای نداشته

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

غروبآفتاب20:06

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 20 :26

نیمه شب 00:11

باشد؟ بدین ترتیب اغلب مصوبات مجلس شامل
شفافیت آرا نمایندگان نخواهد شد ».در این بین
اما یکی از کاربران فضای مجازی در پاسخ به
انتقادات مطرح شده به تبصره اصل ماده 3طرح
شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و
دیگر نهادها؛ اظهار کرد  «:تعیین مصادیق این
تبصره به عهده خود مجلس و کمیسیونهای
آن است .همچنین باید گفت که اکثر مصوبات
مجلس بعد ملی دارد و مصوبات منطقهای بسیار
کم و محدود اســت .بــرای مثال مصوبات مهم
این مجلس در حوزه اقتصادی مانند حمایت از
دانشبنیانها ،تسهیل کسبوکارها یا در حوزه
سیاسی مانند قانون راهبردی هستهای و ...همه
ابعادملیداشتهاندومشمولاینطرحمیشوند.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که مصوبات مجلس
در ابعاد منطقهای و صنفی دارای فشارهای
شدید بیرونی است که طی آن ممکن است نظر
کارشناسی و مصلحانه نمایندگان از دست برود،
لذاشفافیتدرآناتفاقامشکالتبیشتریرابرای
کشورایجادمیکند».کاربردیگرینیزدراینباره
نوشت«:بایدتوجهداشتکهاینمصوبهبرخالف
طرح قبلی تمامی قوا را شفاف میکند و شمول
بسیارگستردهتریراشاملمیشود.عالوهبراین،
تصویب این قانون که ملی است نیاز به 50درصد
آرای نمایندگان داشته درحالی که تصویب طرح
قبلیبهعلتآنکهدربارهآییننامهداخلیمجلس
بود ،نیاز به دو/سوم آرا داشت و عمال امکان رای
آوری آن وجود نداشت ».از سوی دیگر اما برخی
همچون امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم ،بر
اینباورندکهمشکلاساسیاینتبصرهایناست
کهمعیاریبرایمنطقهاییاصنفیشدنمشخص
نشده استوبرخیدیگرنیزبابیاناینکهصنفیو
منطقهایبودناینطرحبهخودنمایندگانواگذار
شدهبهاینمسئلهانتقادکردند.

دوهان  درپایانماموریتشدرتهران،تحریمهایآمریکارانقضقوانین
بینالمللیتوصیفکردوگفتکهبهدلیلهمینتحریمها،بین ۱۰۰تا
 ۱۲۰میلیارد دالراز دارایی های ایران مسدود شده است
هادیمحمدی-النادوهانگزارشگرویژهسازمان
ملل متحد درباره تأثیر منفی اقدامات یک جانبه
قهرآمیزبربهرهمندیازحقوقبشر،عصردیروزدر
یک نشست خبری به تشریح نتایج سفر 12روزه
خود به ایران و دیدارهای انجامشده با مسئوالن
و سازمانهای مختلف پرداخت.وی دربــاره این
سفر اظهار کرد :از تاریخ هفتم تا  18می 2022
برای جمعآوری اطالعات با محوریت بیطرفی
و راستیآزمایی سفری به ایران داشتم .بحث من
تأثیر منفی تحریمها بر حقوق بشر بوده است.وی
با بیان این که "گزارش نهایی من در شورای حقوق
بشردرسپتامبر 2022ارائهخواهدشد"،گفت:از
همه طرفین در ایران از جمله دولت ایران و شورای
حقوق بشر برای تسهیل این سفر تشکر میکنم.
من در این سفر با نمایندگان دولت مالقات داشتم
همچنیننمایندهچندعضوجامعهمدنیرامالقات
کردموبانمایندگاننهادهایمالیبخشخصوصی
ودولتی،دانشگاهیانو...وباآژانسهایتخصصی
سازمان ملل و دیپلماتهای خارجی در ایران
دیدارهایی را برگزار کردم.گزارشگر ویژه سازمان
مللمتحددرادامهافزود:ایرانهماکنونمشمول
گستردهترین تحریمهاست و آمریکا تحریمهای
رئیس قوه قضاییه در بیست و یکمین همایش
سراسری دادســتــا نهــای مراکز استا نها،
دادستانها و مسئوالن دادسرا  ،نکاتی مهم
و کلیدی را به دادستان ها یادآور شد .قاضی
القضات همچنین  ۱۲دســتــور خطاب به
دادستانهای مراکز استانها را صادر کرد .به
گزارش میزان ،رئیس قوه قضاییه با اشاره به
موضوع نظارت دادستا نها بر کار ضابطین
گفت :باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه
در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار
ضابط قــرار میدهیم ،مسئولیت این امر با
قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار
ضابط از ناحیه مسئوالن ذی ربط قضایی در
دادســرا ضــرورت دارد .رئیس دستگاه قضا
در بخش دیگری از سخنان خود ،بر ضرورت
جمعآوری اد ّله و مستندات الزم قبل از احضار
و جلب فــرد مد نظر در پرونده تاکید کــرد و
گفت :نباید شرایط به گونهای باشد که ابتدائا
جلب ،احضار یا قرار منجر به بازداشت صادر
شود و تازه بعد از آن به دنبال تحصیل دلیل
و انــجــام استعالمات و تحقیقات و بررسی
حسابها و ردیابی پولها رفت؛ البته گاهی
اوقــات در مــوارد ضــروری و مسائل امنیتی،
امکان صرف زمان برای جمعآوری تحقیقات
وجود ندارد و الزم است که اقدامات مربوط
به احضار ،جلب و قرار بازداشت فرد مد نظر
قبل از انجام تحقیقات صورت گیرد.رئیس

تحریمهای خود قرار داده است.گزارشگر ویژه
سازمانمللبااشارهبهتأثیرتحریمهابربخشهای
دانشگاهی و صنایع دستی و رشد اقتصادی ایران
وهمچنینهمکاریهایبینالمللیایرانبادیگر
کشورها ،تصریح کرد :تأثیر تحریمها بر گروههای
آسیبپذیر و سرپرستان خانواده و اتباع مهاجر
افغانی در این سالها غیرقابل انکار بوده است.
تحریمها ارائــه کمکهای بشردوستانه از طریق
آژانسهای بینالمللی را مختل و امکان نقل و
انتقال پول را مسدود کرده است.دوهان گفت:
این اقدامات قهری یک جانبه بهعنوان اقدامات
تنبیهی ،موازین حقوق بشر جهانی را نقض کرده
اســت .تحریمها علیه شرکتهایی که با ایــران
تجارت داشتند و استفاده ابــزاری از آن و اعمال
تحریمهایثانویهامریغیرقانونیاست.جلوگیری
ازداشتنحساببانکیبرایدیپلم اتهایایرانی
خالف کنوانسیون وین بوده و ممانعت از پرداخت

اژه ای بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام
تحقیقات  ،بازرسی ها ،جلب ها و بازجویی ها تاکید کرد
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دستگاه قضا با تاکید بر توجه تمام و کمال به
موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات
بــازرســیهــا ،جلبها و بازجوییها تاکید
کــرد :در بازرسی و دیگر مــوارد گفته نشود
یک شرایط خاصی رخ داده و این گونه نشود
که خدای ناکرده همه زحمات ما بهخاطر یک
کار از بین برود دادستانها در زمان حکم به

اذانصبحفردا 4:16

طلوعآفتابفردا 5:56

چهره ها
وزارت خارجه فرانسه :مسائل فرا برجامی
مانع توافق شده است
سخنگویوزارتامورخارجهفرانسهدریکنشست
خبری به سواالتی درباره آخرین وضعیت مذاکرات
رفع تحریمهای ایران و بازگشت آمریکا به برجام
در ویــن که مدتی اســت به دلیل زیــادهخــواهــی و
کارشکنیهای واشنگتن متوقف شــده است،
پاسخ داد.وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال
از سرگیری مذاکرات وین در آینده نزدیک وجود
دارد؟اظهارکرد:پیشنویستوافقبرایازسرگیری
پایبندی به برجام از بیش از دو ماه قبل آماده شده
بــود .مذاکرهکنندگان تروئیکای اروپایی نیز به
همین دلیل وین را ترک کردند و به پایتختهای
خودبازگشتند،چراکهمتقاعدشدهبودنداینروند
بهزودینهاییخواهدشد.ویبدوناشارهبهقصور
طرفهای اروپایی حاضر در مذاکرات برای حل
وفصل مسائل باقیمانده در وین افــزود :هرچند
به دلیل موضوعی میان ایران و ایاالت متحده که
خــارج از برجام اســت ،ایــن موضوع متوقف شده
است.سخنگویدستگاهدیپلماسیفرانسهباتکیه
بر ادعاهای غرب و آمریکا علیه برنامه هستهای
کشورمان افزود :از طرفها میخواهیم که رویکرد
مسئوالنهای اتخاذ کنند و هرچه فوری تصمیمات
الزمبراینهاییکردناینتوافقرابگیرند.اینیک
اشتباه جدی و خطرناک است که تصور کنیم این
توافق ،باتوجه به سرعت پیشرفت برنامه هستهای
ایــران که میتواند آن را از منافع
عــدم اشــاعــهاش مــحــروم کند،
برای مدت نامعلوم روی میز
خواهدبود/.جماران

لیالز70 :درصد یارانه دولت روحانی
به جیب دالالن رفته است

به من گفته بودند دارو تحریم نیست اما...

مالی و تجاری بزرگی را از دهه  1970علیه این
کشور اعمال کرده و اقداماتی را انجام داده است
که ایــران را از نظام مالی و تجاری جهان منزوی
کند ،در همین زمینه در سال  2010بسیاری
از بخشهای اقتصادی را هدف قرار داد ،تحریم
آمریکاهدفشبانکمرکزیایرانبود.وی باتاکید
براعمالتحریمهایآمریکاضدبخشهایمختلف
ایران ،اظهارکرد :بعد از انعقاد توافق هستهای و
قطعنامه 2231تمامتحریمهایثانویهعلیهایران
برداشته شد و سازمان ملل بهنحوی عمل کرد که
از طریق برجام اقداماتی را انجام داد و بخشی از آن
سرمایهگذاری در ایران بود اما آمریکا یک جانبه از
برجام خارج و تحریمها را مجدد علیه ایران وضع
کرد و بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را در
لیست تحریمها قرار داد و بسیاری از شرکتها از
بازارایران،خارجوداراییهایایرانمسدودشدند
کهایناقدامات 100تا 120میلیارددالربهایران
آسیب زده اســت.دوهــان با بیان این که بیش از
 700فرد حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای
ضدایرانی قرار دارنــد ،ادامــه داد :عالوه بر این،
کانادا تحریمهایی علیه ایران اعمال کرده و بیش
از 200فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست
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جلب ،حکم به بازرسی و در زمــان تحقیق و
بازجویی ،بر زیرمجموعه و ضابطین نظارت
داشته باشند تا کاری خالف شرع و قانون رخ
ندهد.قاضیالقضات در همین زمینه تصریح
کرد :حتی در مواقعی که شاکی خصوصی بر
احضار فردی تاکید دارد ،باید با دقت دالیل و
مستندات او برای انجام این احضار را بررسی
کــرد و چنان چه شکایت شاکی خصوصی
همراه با مستندات کاملی بود ،برای احضار
فرد اقدام کرد.همچنین« ،رسیدگی سریع
و دقیق بــه پــرونــد ههــای ضدامنیتی کــه در
مقاطع خــاص تشکیل میشوند»؛ «اعمال
حداکثری اعــطــای ارفــاقــات قانونی بــرای
محکومین واجد شرایط در عین توجه به این
مهم که ترحم و ارفــاق قانونی به افــراد شرور
و ســارق که امنیت و آرامــش مــردم را برهم
میزنند ظلم به دیگران است»؛ «توجه تمام
و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام
تحقیقات  ،بازرسیها ،جلبها و بازجوییها و
نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزهها»؛

حق عضویت ایــران در سازمانهای بینالمللی
هم خالف قوانین بینالمللی اســت.وی افــزود:
تحریمهایی که علیه ایران اعمال شده است از دید
شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل
قابلتوجیهنیست.تحریمهاییکجانبهبهشکل
اولیهوثانویهوتهدیدبهاعمالتحریمهاهمهاینها
بحث وضعیت حقوق انسانی را در ایران به خطر
انداخته اســت و ایــن تحریمهای اعمالشده به
تحریم صادرات کاالها و تحریم بانکهای ایران و
تحریمغذاودارومنجرشدهکهباعثکاهشدرآمد
دولت و افزایش قیمتها و فقر و افراد آسیبپذیر و
پناهندگان و زنان سرپرست خانوار شده است .به
من گفت ه بودند دارو تحریم نیست اما من کودکان
پروانهایرادیدمکهنمیتوانندپانسمانوداروهای
خود را تهیه کنند .شرکت فروشنده از ترس تحریم
آن را نمیفروشد و تازه بفروشد ،پول آن را چطور
دریافتکند؟
«تحصیل و جــم ـعآوری ادلــه قبل از احضار
افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی
کــه امــکــان َصـــرف زمـــان بـــرای جــم ـعآوری
تحقیقات وجــود نــدارد»؛ «صــدور دستورات
صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری
انــجــام ایــن دســتــورات در زم ــان مشخص و
ماالیطاق نبودن دستورات صادره
همچنین
ُ
به کارشناس و ضابط» ؛ «پیگیری اجــرای
احکام قطعی صــادره و انعکاس دالیــل عدم
اجــرای حکم قطعی» ؛ «اتــخــاذ تدابیر ویژه
و پیشگیرانه در موضوعات و پروند ههایی
که ممکن است شکات زیــادی پیدا کنند» ؛
«مشورت و همکاری با مسئوالن استانی در
عین داشتن استقالل قضات» ؛ «نظارت و
دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد میکند
 ،نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب
شده» ؛ «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان
به انجام اعتراض بهموقع و منطبق با ضوابط
نسبت به احکامی که خــاف شــرع و قانون
تشخیص میدهند» و «اهتمام دادستا نها
به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی
به زیرمجموعههای خود و شعب دادیــاری،
بازپرسی و اجــرای احکام» و «مساعدت به
همکاران قضایی و صیانت از آن ها در جهت
پیشگیری از لغزش»  12دستوری بــود که
رئیس قوه قضاییه در این نشست خطاب به
دادستانهای مراکز استانها صادر کرد.

با وجود انتقاد و گاه مخالفت اغلب اصالحطلبان با
اصالحاتاقتصادیاخیراماسعیدلیالزازاعضای
حزب کارگزاران از اجرای این طرح دفاع میکند.
سعیدلیالزمعتقداست:دربارهاصلماجرایاصالح
قیمتها هیچ کس حرفی ندارد و فقط میگویند
حاال چرا؟ پاسخ این است که این کار را هرکس در
هر مقطع دیگر هم انجام میداد ،میتوانست این
«حاالچرا»مطرحشود.توجهکنیمکهموضوعگندم
تبدیل به مسئله امنیتی شده اســت 70 .درصد
صادرکنندگان گندم جهان 5کشور هستند که
روسیه و به تازگی هند اعالم کردند گندم صادر
نمیکنند.اینفعالاصالحطلبافزوده 70:درصد
کل یارانهای که دولت روحانی تابحال پرداخته به
جیب دالالن رفته است و همانها االن دارند علیه
این طرح پول خرج میکنند .یکی از مخالفان این
سخن ،میگفت نشانهاش ایــن اســت که قیمت
ماکارونی بعد از آزادشدن سه برابر شد .پاسخ این
استکهاتفاقاهمیننشانهدرستیسخنمناست
چون فاصله قیمت گندم یارانهای با گندم آزاد 12
برابر بود و وقتی این فاصله از بین
رفــت ،فقط سه برابرش فشار
واردشدکهنشانمیدهدبقیه
را دالالن میخوردند/.
فردانیوز

درگیریتکاوراننداجابادزداندریایی
درمسیردریایسرخ
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی
ارتــش گفت:تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش
بامداد دیــروز پس از دریافت پیام کمک از سوی
کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایق های ناشناس در
دریایسرخسریعواردمنطقهوباقایقهایمهاجم
درگیر شد.با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی
ارتــش و تبادل آتش بین قایق های مهاجم و تیم
اسکورت،مهاجمانبهترکمحلاقدامکردند.پس
از ائتالف جدید دریایی مشترک آمریکا با متحدین
خود ،شاهد افزایش دزدی دریایی در این آبراه مهم
و حیاتی هستیم  .این دومین درگیری دریادالن
نیروی دریایی ارتش در این هفته با دزدان دریایی
در آب های بین المللی است.
دردرگیریقبلیدستکم15
قایقدزداندریاییمشارکت
داشتهاند/.ایسنا

توئیت سیاسی

