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لعیــا جنیدی معاون حقوقی رئیــس جمهوری در گفتوگو با «ایران» خبر داد

اعطای نشان درجه یک نصر
به دانشمند شهید محسن فخریزاده

خبــــر

بــا موافقــت فرمانــده معظــم کل قوا نشــان درجــه یک نصر به دانشــمند شــهید
محســن فخریزاده تقدیم شــد .رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح صبح دیروز با
حضور در منزل دانشــمند شهید محسن فخریزاده و دیدار با خانواده این شهید،
نشان درجه یک نصر را که اهدایی و مزین به امضای رهبر معظم انقالب اسالمی
اســت ،به ایشــان تقدیم کرد .به گزارش ایســنا ،در این دیدار که فرمانده کل ارتش
جمهوری اســامی ایران ،رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و تعدادی
از معاونین ســتاد کل نیروهای مســلح نیز حضور داشــتند سرلشــکر باقری با بیان
اینکه شــهید دکتر فخــریزاده فردی کمنظیــر از لحاظ علمی ،اخالقــی ،ایمانی و
انقالبــی بــود و شــهادت او ضایعــهای دردنــاک بــرای جامعــه علمــی و نیروهای
مســلح محسوب میشــود ،گفت :بیتردید مســیر پر فروغی را که دانشمند شهید

تمدید مهلت بررسی «افایتیاف» در مجمع
گروه سیاســی /موافقت رهبر معظم انقالب با
درخواســت دولت برای تمدید مهلت بررسی
لوایح «اف ای تی اف»؛ این خبر را لعیا جنیدی
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری داد .هفته
پیش محســن رضایی ،دبیر مجمع تشــخیص
مصلحت نظــام از نامه دولت به رهبر معظم
انقالب در همین بــاره خبر داده بود .حاال لعیا
جنیدی در گفتوگو با «ایران» توضیح داده که
با موافقت رهبری ،مهلت بررســی لوایح باقی
مانــده در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام
تمدید شــده است .پاسخهای مکتوب جنیدی
به سؤاالت «ایران» را در ادامه میخوانید:

٭٭٭

ایرنا

نطق دیــروز محمود احمــدی بیغش نماینده شــازند در مجلس بــرای لحظاتی
صحــن علنــی را بــه جنجال کشــید .بیغــش در نطــق تند خــود انتقاداتــی را به
همــکاران خــود در مجلــس و بخصــوص نمایندگان اســتانهای شــمال غرب
کشــور وارد کــرد که چرا در برابر ســخنان رئیــس جمهوری ترکیه غیــرت به خرج
ندادهاند.
فــارغ از محتــوای این نطق کــه خود نیــز قابل نقد اســت ،اما کیفیــت مواجهه
مجلســیها و مشخصاً رئیس جلسه و قیاس آن با موارد مشابه قابل تأمل است.
امیر حســین قاضیزادههاشــمی که در غیاب محمدباقر قالیباف ،ریاست جلسه
را عهدهدار بود در پاســخ به ســخنان نماینده شــازند گفت که «در زمــان دفاع از
منافع ملی نباید سخنان ما سبب اختالف افکنی داخلی شود .نمایندگان باید در
نطقهای خود انصاف را رعایت کنند نطقهایی که در مجلس ایراد میشود ،نظر
شخصی نمایندگان بوده و موضع مجلس و نظام نیست».
نمایندگان آذری زبان مجلس هم نســبت به ســخنان بیغــش اعتراض کردند از
جملــه محمدرضا میرتاجالدینی نماینده تبریز هم گفــت« :ما همدلی و وحدت
خود را حفظ میکنیم و باید بدانیم هر نوع حمله به دوســتان یا مجلس شــورای
اســامی به نفع مردم و کشــور نیست .شــما که پشــت تریبون قرار میگیرید و به
همــه مجلس و همه نماینــدگان آذربایجان حمله میکنید ،چه ســودی میکنید
و بــه دنبال چه هســتید؟ این تندیها هیچ وقــت جواب نداده اســت و خروج از
جاده انصاف و عدالت اســت ».روحاهلل متفکر آزاد ،نماینده دیگر تبریز و عضو
هیأت رئیســه مجلس هم در تذکری یادآور شــد که «ما بایــد در اظهار نظرهایمان
دقت بیشــتری کنیــم تا منافع ملــی به خطــر نیفتد ».اعتــراض به ایــن نماینده
مجلس تا جایی پیش رفت که احمد نادری نماینده تهران خواســتار تجدید نظر
هیــأت نظارت بر رفتــار نمایندگان در مورد عضویت محمــود احمدی بیغش در
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد».
این اهتمام نمایندگان به رعایت شئونات مجلس و عدم خروج از جاده انصاف
و عدالــت و پرهیــز از تندروی نکته قابل دفاعی اســت و جای بســی خوشــحالی
اســت که چنین مواضعی از تریبون بهارســتان به گوش می رســد اما نکته قابل
تأمــل در همینجاســت کــه آیــا ایــن ســفارشها و تأکیدها بــه صفات پســندیده
فقط مختــص به یک موضــوع خاص اســت یا قابــل تعمیم به همــه حوزهها و
موضوعــات اســت .کارنامه بهارســتان نشــان از آن دارد کــه متأســفانه از منظر
مجلســیها ایــن اهتمام یک اصــل کلــی و قابل تعمیم نیســت و حــاال که خود
مجلسیها از سوی یکی از همکاران مورد شماتت قرار گرفته ،آن را برجسته کرده
و معلم اخالق شــدهاند .حال آنکه پیش از این و از همین تریبون شاهد نطقهای
آتشــین و اتهامات و توهینهای محسوسی علیه دولت بودهایم که هیچ واکنشی
هم از ســوی دیگر نمایندگان و بخصوص هیأت رئیســه یا رئیس جلســه به دنبال
نداشــته اســت .همین نماینــدگان مجلــس محمدجــواد ظریف ،وزیــر خارجه
کشــورمان را خائن خواندند ،از همین تریبون برای رئیس جمهوری طلب مرگ
شــد و همین نمایندگان در توئیتر رئیس جمهوری کشــور را تهدید به مرگ کردند
اما هیچ صدایی به نشــانه اعتراض از کســی بلند نشد .بدتر آنکه رئیس جلسه هم
در مواجهه با این مواضع ســکوت کرد .حاال بر این اساس حکایت بهارستانیها
و توصیــه آنها به رعایت اخــاق و انصاف و پرهیــز از تندروی گویــا مصداق این
ضربالمثل اســت که «مرگ خوب اســت اما برای همســایه ».بــه تعبیری دیگر
تندروی و هجمه و حمله به دولت و چشــم بســتن بر منافع ملی و انصاف خوب
است اما وقتی مخاطب مجلس باشد ،کاری است ناپسند.

ارتبــاط مالــی و بانکــی بینالمللــی یــک نیــاز
بنیادیــن کشــور بــرای فعالیتهــای تجــاری و
اقتصــادی بخش خصوصی ،عمومی و دولتی
اســت .بــه همیــن دلیــل ،دولــت کــه وظیفــه
اداره کشــور ،تســهیل تجارت و رشــد و توسعه
اقتصــادی را برعهده دارد ،باید پیگیر موضوع
باشد و پیگیر هم بوده است.
ëëمشــخصاً در این نامه از رهبــر معظم انقالب

چه خواستهای مطرح شده است؟
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی
بــرای پوشــش دادن برخــی دغدغههــای
اعضــای محترم مجمع و تبییــن برنامه اقدام
فعلــی و برخــی تحــوالت از جملــه اصالحیــه
برخــی از توصیههای گروه اقدام ،درخواســت
تمدیــد مــدت رســیدگی بــه لوایــح باقیمانده
مربــوط به معاهــدات به عمل آمد که ایشــان

رئیس شورای شهر تهران خبر داد

در اعتراض به بیانیههای مداخلهجویانه علیه اعدام زم انجام شد

احضار سفیران آلمان و فرانسه در تهران به وزارت خارجه

درنـــگ

حکایت بهارستان؛ مرگ خوب است اما برای همسایه

علی محمدی /ایران

دکتــر فخــریزاده در پیش گرفته بود ،با اســتحکام ،دقت و ســرعت هر چه بیشــتر
ای پیمــوده خواهد شــد .سرلشــکر باقری با یــادآوری اینکه نشــان درجه یک نصر
ویــژه محققیــن ،پژوهشــگران و شــخصیتهایی برجســته ملــی که جبهــه دفاعی
نظام اســامی را پشــتیبانی و حمایت میکنند اســت ،افزود :بر این اســاس مقام
معظــم رهبــری باالتریــن رتبه آن را که نشــان (درجــه یک نصر) اســت برای این
شهید واالمقام که عمر با ارزشمند خود را در راستای پشتیبانی و حمایت از جبهه
انقالب اســامی مبذول داشــتهاند ،در نظر گرفتند و اهدای این نشــان ارزنده مایه
افتخار ،سربلندی و عزت مستدام شهید فخریزاده برای تمام نسلها است.
سرلشــکر باقــری در حاشــیه اعطــای نشــان درجه یک نصــر از ســوی فرمانده
معظــم کل قــوا به خانواده شــهید فخــریزاده با بیــان اینکه طی ســالیان طوالنی
توفیق این را داشتیم در جریان تالشها و خدمات ارزنده و فعالیتهای گرانسنگ
تحقیقاتی و پژوهشــی این شهید واالمقام در جنبههای مختلف علمی و پژوهشی
باشــیم ،تصریح کرد :شــهید فخریزاده فردی کمنظیر از لحــاظ علمی ،اخالقی،
ایمانی و انقالبی بود و شــهادت این دانشــمند برجســته ضایعهای دردناک برای
جامعه علمی و نیروهای مســلح اســت .وی افزود :انشاءاهلل به برکت تالشهای
خالصانــه و بیادعــای این شــهید واالمقــام ،شــاگردان و همکاران این شــهید راه
پرفــروغ او را ادامــه خواهند داد و ســنگری را که این شــهید در آن بــه تولید علم و
دانش میپرداخت با همت و تالش هرچه بیشتر حفظ خواهند کرد .رئیس ستاد
کل نیروهای مســلح بــا آرزوی علّو درجات معنوی برای شــهید فخریزاده گفت:
بیشــک انتقام خون شــهید عرصه علم و دانش بر اساس منطق عملیاتی جبهه
انقالب اسالمی در زمان و مکان مناسب از نظام استکبار گرفته خواهد شد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم ،فرمانده کل ارتش هم در مراسم اهدای نشان
نصر درجه یک از ســوی رهبر معظم انقالب به دانشــمند شهید فخریزاده تأکید
کرد :ملت ایران هیچگاه از خون پاک فرزندان برجســته خود نخواهد گذشت .وی
تکریم و تجلیل از مقام شــامخ دانشمند شــهید محسن فخری زاده را پاسداشت
علــم و دانــش و فرهیختگی فرزندان برومند ایران اســامی دانســت و افزود :این
شــهید واالمقام در سخت ترین شــرایط تحریم در مقابله با نظام سلطه توانستند
قله های پیشرفت و ترقی را طی کرده و ایران اسالمی را علیرغم همه دشمنی ها
و هجمه های سخت و نرم استکبار جهانی به جایگاه واقعی خود نائل کنند.

ëëاخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
از نامــه دولــت به رهبــر معظم انقــاب درباره
لوایح «اف ای تی اف» خبر داده است .اگر این
خبــر را تأیید میکنیــد ،بفرمایید چــرا این نامه
نوشته شده و ناظر بر چه تحّوالت جدیدی بوده
است؟
بلــه درســت اســت ،مــن هــم در پاســخ به
ســؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه
در حاشــیه جلســه هیــأت دولت مبنــی بر رها
شــدن موضــوع لوایــح چهارگانــه مربــوط بــه
برنامه اقدام مالی ایــران مطرح کرد ،تصریح
کــردم کــه این یک امر کلی کشــور بــا آثار ملی
اســت و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری
میکند و توضیح دادم که مقدمات رســیدگی
دوباره فراهم شده است.
همانطــور که اشــاره کــردم ،تمهیــد لوازم

گروه سیاســی /مواضع مداخلهجوایانه اتحادیه
اروپــا و کشــورهای آلمــان و فرانســه ،منجــر بــه
احضــار ســفیران برلیــن و پاریــس در تهــران به
وزارت خارجه کشورمان شد.
ایــن اقدام در پی آن صــورت گرفت که دفتر
خدمــات خارجــی اتحادیــه اروپــا و همچنیــن
دولتهــای آلمــان و فرانســه در بیانیههایــی
جداگانــه و مداخلهجویانــه اجــرای یــک حکــم
قضایــی در ایــران را محکــوم کــرده و اتهاماتــی
را علیــه نظام جمهوری اســامی ایــران مطرح
کردهانــد .روحاهلل زم مدیــر کانــال «آمدنیوز» از
دی مــاه  ۹۶و همزمان با بروز برخی اعتراضات
و آشــوبهای داخلی در ایــران محل توجه قرار
گرفت .فعالیتهای کانال آمدنیوز تا آنجا پیش
رفت که تلگرام آن را با شــکایت ایران و بهدلیل
تبلیغ فعالیتهای تروریستی از دسترس خارج
کــرد .او کــه هماننــد بســیاری دیگــر از مخالفان
نظــام مقیم کشــور فرانســه بــود ،در نهایت ۲۲
مهرماه ســال  98در کشــور عراق بازداشت و به
ایران منتقل شــد 6 .جلسه محاکمه روحاهلل زم
به ریاست قاضی صلواتی برگزار و تیرماه امسال
حکــم اعدام او صادرشــد .در پی فرجامخواهی
زم ،دیــوان عالــی کشــور همــان حکــم قاضــی
صلواتــی را تأییــد کــرد و  4روز بعــد از تأیید این
حکــم در دیوان عالی کشــور ،حکم یادشــده در
سحرگاه شنبه  22آذر اجرا و مدیر کانال آمدنیوز
اعــدام شــد .در پــی اجرایــی شــدن ایــن حکــم
قضایــی ،اما دولتهای آلمان و فرانســه و دفتر
خدمــات خارجی اتحادیه اروپا در بیانیههایی با
لحــن و ادبیات تند اعــدام زم را محکوم کردند.
ایــن مواضــع امــا از ســوی وزارت امــور خارجــه
کشــورمان در حکــم مداخلــه در امــور داخلــی
ایران ارزیابی شــده اســت .بر همین اســاس روز
گذشــته ســفیر آلمان هم به نمایندگی از دولت
این کشــور و هــم به نمایندگــی از اتحادیــه اروپا
(آلمان رئیــس دورهای اتحادیه اروپا اســت) به
وزارت خارجــه احضار شــد .همچنیــن در ادامه
سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار
شــد .به گزارش ایرنا« ،هانس اودو موتسل» که
کشــورش آلمان ریاســت دورهای اتحادیه اروپا
را عهــدهدار اســت ،در پــی بیانیههــای مداخله
جویانــه ســخنگوی ســرویس اقــدام خارجــی

هانس اودو موتسل ،سفیر آلمان در ایران

اتحادیــه اروپــا و وزارت خارجــه آلمــان در مورد
روحاهلل زم از ســوی دســتیار وزیــر و مدیــرکل
اروپای وزارت امور خارجه احضار شــد .مدیرکل
اروپــای وزارت خارجــه ،مندرجــات بیانیههــای
اخیر اتحادیه اروپا و آلمان را محکوم کرد و آن را
به عنوان دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل
قبــول دانســت .همچنیــن مراتــب اعتــراض
جمهوری اســامی ایران نســبت به مماشات با
عناصــر مروج خشــونت و اعمال تروریســتی که
در برخی کشــورهای اروپایی پناه گرفته و امنیت
مردم ایران را هدف قرار میهند ،به سفیر آلمان
ابالغ شــد .ســفیر آلمان اظهار کرد که مراتب را
به مقامــات اتحادیه اروپا و همچنین کشــورش
منعکس خواهد کــرد .دیروزهمچنین« فیلیپ
تیــه بو» در پی صدور بیانیــه وزارت امور خارجه
فرانسه در مورد روح اهلل زم از سوی دستیار وزیر
و مدیــر کل اروپای وزارت امــور خارجه احضار و
مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران
به بیانیه یاد شده به وی ابالغ شد .سفیر فرانسه
هم اظهار داشت مراتب را به مقامات کشورش
منعکس خواهد کرد.
ëëاطالعیه دادسرای عمومی و انقالب تهران
در همیــن بــاره روابــط عمومــی دادســرای
عمومــی و انقالب تهران هــم درباره واکنشها
بــه اعدام روحاهلل زم اطالعیــهای صادر کرد .به
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در این اطالعیه
آمــده :در بیــش از یک ســال ســیر رســیدگی به
ایــن پرونده ،تحقیقــات کاملــی از متهم اصلی
توســط دادســرا و ضابطین و درخصــوص کلیه

فیلیپ تیه بو ،سفیر فرانسه در ایران

مــوارد اتهامــی صــورت گرفتــه و اقاریــر آقــای
زم درخصــوص اقدامــات مجرمانــه خــود و
اظهاراتش درخصوص دیگــران معادل صدها
ســاعت و چندهزار صفحه بازجویی بوده است
کــه تاکنون بخش مربوط بــه اقدامات مجرمانه
خود وی مورد رســیدگی نهایی قرار گرفته ،لکن
اظهــارات و ادعاهای وی درخصــوص دیگران،
در حال رســیدگی است .تاکنون پرونده برخی از
مرتبطین زم در داخل کشور نیز با کیفرخواست
بــه دادگاه ارســال گردیده و پرونــده برخی دیگر
از متهمیــن در دادســرا مفتــوح اســت .در ایــن
اطالعیــه آمده :کلیــه مراحل دادرســی و صدور
آرا محاکــم از جملــه رأی قطعــی دیــوان عالی
کشــور در مــورد ایــن پرونده که بیــش از یک ماه
پیش صادر شده ،با رعایت مواعد قانونی انجام
شده و ابالغ گردیده است.اجرای حکم هم پس
از ابــاغ به وکیــل متهم و رعایــت کلیه ضوابط
و مقــررات از جملــه مالقــات اعضــای خانواده
ایشــان برای چندمیــن بار در روز قبــل از اجرای
حکم صورت گرفته است .عالوه بر مالقاتهای
فوق ،به منظور تبیین ابعاد جرایم ارتکابی نیما
زم بــرای پــدر محتــرم وی ،جلســهای باحضــور
نمایندگان وزارت اطالعات و سازمان اطالعات
ســپاه و قاضی پرونده تشــکیل گردیده است لذا
طرح مباحث حاشــیهای از قبیل مبادله زم (به
عنوان یک شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی
نیز هیچ گاه مطرح نبوده و الزم است از هرگونه
گمانهزنی و اظهار نظرهای غیردقیق و غیرواقع
در این خصوص پرهیز گردد.

سناریوهای فروش نفت در ۱۴۰۰
وزیر نفت میگوید هزینهها در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰نســبت به مقدار تحقــق درآمدهای نفتی
تعییــن شــده اســت .بیــژن زنگنــه بــا اشــاره بــه
انتقادهای مجلس نسبت به تعیین  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز با توجه به مشکالت
حــوزه صادرات و تحریمها و میزان فروش نفت
امســال گفت :انتقــاد نمایندگان نســبت به رقم
تعیینشده نیست ،بلکه آنها نگران این موضوع
هســتند که در صورت برداشته نشدن تحریمها،
دولــت چه اقدامــی میخواهــد انجــام دهد .به
گزارش خانه ملت ،وی افزود :ما در صورت رفع
نشــدن تحریمهــا به رونــد عــادی کار خود طبق
گذشته ادامه خواهیم داد ،البته در الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۰پیشبینی شــده اگر مقــدار فروش ۲

میلیــون و  ۳۰۰هــزار بشــکه نفــت در روز محقق
نشــد ،چــه کاری انجــام دهیــم .من در نشســت
کمیســیون برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس
حضور یافتم و به پرسشهای نمایندگان در این
بــاره پاســخ دادم و مبنــای تعیین رقــم روزانه ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت را تشریح و اعالم
کردم چــه پیشنیازهایی وجود دارد و کل تولید،
مصرف داخلی و صادرات چقدر است.
زنگنه همچنین گفت :رئیسجمهوری بحث
فروش نفت به مردم در داخل کشــور را از طریق
الیحــه بودجه به مجلس ارائه کرده تا در صورت
تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و
مقدار آن هم براســاس همان  ۲میلیــون و ۳۰۰
هــزار بشــکه نفت تعیین شــده اســت .همزمان

ضمــن موافقت ،موضوع را به مجمع محترم
ارجاع دادند.
ëëپیــش از ایــن مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ســؤاالتی را دربــاره همیــن موضــوع به
دولت ارســال کرده بــود .آیا شــما در دولت به
این سؤاالت پاســخ دادید؟ سؤاالت ناظر به چه
مسائل و نگرانیهایی بوده است؟
بله ،پاسخ دســتگاههای مربوط به سؤاالت
مجمع محترم در تاریخ  98/6/31ارسال شد.
با ایــن وصف ،دولــت آمادگی همــکاری الزم
را برای پاســخ به هر ســؤال دیگــری که مجمع
داشــته باشــد یــا توضیحــات اضافــی کــه الزم
بداند دارد.
در مورد مفاد ســؤاالت ،بعضی از ســؤاالت
را اعضــای مجمــع مطرح کردهانــد مانند آثار
الحــاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری
تحریمهــای امریکا ،ولی برخی ســؤاالت دیگر
را پس از هماهنگی با مجمع میتوان تبیین و
پاسخ را تشریح کرد.
ëëبه نظر میرســد برخی هشــدارهایی که شــما
پیش از این درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران
در لیست ســیاه داشــتید ،محقق شــده است.
اخیــراً چنــد نفــر از نماینــدگان مجلــس هم از
احتمــال یا ضــرورت بازنگری یــا تجدید نظر در
این موضــوع خبر دادهاند .شــما آیا خوشــبین
هستید که گره این مشکل باز شود؟
من امیدوار هســتم که بــا همکاری همه ما
یک مشــکل مهم کشــور رفع و یک نیاز کشــور
تأمیــن و بــا مشــورت جمعــی و همگرایــی،

گرهگشایی شود .راهکار حقوقی هم ارائه شد و
در صورت لزوم میتــوان جرح و تعدیلهایی
بــرای تأمیــن نقطــه نظــرات اعضــای محترم
مجمع کرد.
ëëدر شــرایط جدید فکر میکنید با عدم تجدید
نظر و تــداوم قرار داشــتن نام ایران در لیســت
ســیاه چــه تبعاتــی همچنــان پیــش روی ایران
خواهد بود؟
مالــی مــا را بیــش از
و
تجــاری
مــراودات
ِ
حــد محــدود و هزینه مــراودات را زیــاد ،رونق
تجاری ،ترویج کســب و کار ،اشــتغال و توسعه
اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
ëëاآلن به لحــاظ حقوقی تعییــن تکلیف لوایح
باقیمانــده در مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظام چه مسیری را میتواند طی کند؟ موضوع
دوباره در مجمع باید بررســی شــود یــا نیازی به
بررسی در این نهاد نیست؟
دو الیحــه مربــوط بــه مقابلــه بــا جرایــم
ســازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی
تروریسم قبالً مســیر دولت ،مجلس و شورای
نگهبــان را بــه طــور کامــل طــی کردهانــد .در
مورد معاهده مقابله با جرایم ســازمان یافته
فراملــی (پالرمو) با توجــه به طی فرآیند مقرر
در قانــون اساســی ،تنهــا یــک هماهنگی الزم
است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی
تروریســم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از
ایــرادات شــورای نگهبــان کــه رفــع نشــده ،در
مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیمگیری
واقع شود.

بــا آن رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با حضور
در جلســه کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس
گفت کــه نمایندگان تأکید داشــتند بایــد درآمد
نفــت را کاهــش دهیــم و در عــوض درآمدهای
مالیاتــی و فروش ســهام و امــوال را بیفزاییم .به
گفته محمدباقر نوبخت ،بخشــی از منابع دیگر
مانند فروش سهام یا اموال را نیز فکر میکردند
میتوانســت بیشتر باشد .همه مشــفقانه درباره
اینکه پیشبینــی مطمئنی صــورت بگیرد ،نظر
دادند.
نمایندگان مجلس دیروز با تصویب یک
طــرح ،دولــت را ملزم بــه کاهش صــادرات
نفــت به خــارج و فروش بــه پاالیشــگاههای
داخلی کردند.

بررسی وضعیت  700ملک واگذار شده شهرداری
گروه سیاســی /فرجام بررســیها دربــاره امالک
نجومی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
پرونده امالک نجومی در شــکل کلی آن مربوط
بــه امــاک متعلق بــه شــهرداری تهران اســت
کــه در دوره شــهرداری محمدباقــر قالیبــاف به
شــخصیتها یــا نهادهای مختلف واگذار شــده
است .هفته گذشته پیروز حناچی شهردار تهران
گفت کــه برخی از این امالک از جمله ملکی که
در اختیار قالیباف و همســرش بوده و همچنین
ملکی کــه در اختیار مرتضی طالیی و معصومه
آباد اعضای شورای شهر پنجم بوده پس گرفته
شــده و برخی امالک هم که بهنام دیگران سند
خــورده در دســتگاه قضایــی پیگیری میشــود.
وکیــل قالیبــاف البته بــا تکذیب ایــن خبر گفت
که از شــهردار تهران شــکایت خواهــد کرد .حاال
محســن هاشــمی ،رئیــس شــورای شــهر تهران
هــم توضیحاتــی در ایــن بــاره داده اســت .او از
اختیار غیر شــهرداری در
بررســی  ۷۰۰ملــک در ِ
کمیســیونهای ایــن شــورا خبــر داد .بهگــزارش
ایلنــا ،رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران در
پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه شــهردار تهران
از ارائه لیســت  ۷۰۰ملک شــهرداری به شــورای
شــهر خبر دادهاند ،آیا اطالعــی از تعداد امالک
تعیینتکلیــف شــد ه داریــد؟ گفت :شــهرداری
لیســتی به ما ارائه کرده است ،اما در این لیست
نظر شهرداری مبنی بر اینکه کدام یک از امالک
باید در اختیار افراد باشد و کدام یک نباید باشد،
قید نشده است .او ادامه داد :شهرداری فقط یک
لیســت ارائه کرده اســت و ما از آنها درخواســت
کردیم که نظر خــود را درباره این امالک بدهند
و از ما نیز بخواهند در این باره نظر بدهیم و نظر
شــهرداری را در شــورای شهر به بحث بگذاریم.
یعنــی باید از ســوی شــهرداری مشــخص شــود
کــه خواســته آنهــا از ما چیســت و آن را به بحث
بگذاریم .هاشــمی افزود :شــهرداری باید بگوید
فالن ملــک ،در اختیار فالن شــخص اســت؛ در
صورتی که نباید در اختیار او باشــد یا باشد و این
مســأله در شــورای شــهر به بحث و رأی گذاشته
شود .رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این
ســؤال که آیا لیســت را بررســی کردهاید؟ گفت:
لیســت را دیدم ،یک لیست طوالنی است و من
آن را به همه کمیســیونها ارجــاع دادم .عمده
لیست در اختیار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

اســت ،چــرا کــه بیشــتر اقدامــات عامالمنفعــه
مدنظــر دریافــت این امالک بوده اســت.رئیس
شــورای شــهر تهران در پاســخ به این ســؤال که
«دکتر حناچی اعالم کردند که تعدادی از امالک
نجومــی ســند خوردهانــد و بازپسگیــری آنها از
عهــده ما بــر نمیآمــد و البته سیســتم قضایی
موضــوع را تعقیب کرد و قیمــت واقعی خیلی
از آنهــا را گرفتیم» ،با توجه بــه این اظهارات آیا
شــورای شــهر از کــم و کیــف بررســیهای انجام
شــده توســط سیســتم قضایــی اطالعــی دارد یا
خیــر؟ اظهــار کرد :بعضــاً از برخی اطــاع دارد،
امــا از همــه آنها نــه ،آن هــم بهصورت ســندی
اطــاع نداریم ،یعنی گزارشــی از قوه قضائیه به
شــورای شــهر در این مورد ارسال نشــده است و
از قــوه قضائیه ســند رســمی دریافــت نکردیم.
هاشــمی در ادامه گفت :آنهایی که پرونده شده
است ،عمدتاً مواردی است که بازرسی کل کشور
آنها را بررســی کرده و به دادگاه فرســتاده است،
دادگاه نیز رســیدگی کرده و نســبت به آن حکم
داده اســت .بعضاً پروندههایی هــم وجود دارد
که خــود شــهرداری شــکایت کــرده ،امــا تعداد
پروندههایــی که شــهرداری مســتقیماً شــکایت
کرده ،کم است.او اضافه کرد :در مجموع عمدتاً
پروندههایی اســت که در امر بازرســی کل کشــور
بــه دادگاه رفتــه اســت و در نتیجه گزارشــی هم
برای ما ارســال نشده اســت ،یعنی قوه قضائیه
موظــف به ارســال گزارشــی نیســت کــه پرونده
آن گــزارش از ســوی بازرســی کل کشــور مــورد
بررســی قرار گرفته اســت .رئیس شــورای شــهر
تهران افــزود :اگر اجــرای حکم را به شــهرداری
بدهنــد مــا در جریــان آن قــرار میگیریــم ،امــا
اگر اجرای حکم را خودشــان مســتقیماً نســبت
بــه فــرد خاطی انجام دهنــد ،ما در جریــان قرار
نمیگیریــم ،امــا عمدتــاً اجــرای حکــم را بــه
شهرداری تهران ندادند و خودشان حکم را اجرا
کردند.هاشــمی گفت :برخــی از امالک نجومی
بازپسگیــری شــدند و بــرای برخــی پرداخــت
مابهالتفاوت اجرا شد .رئیس شورای شهر تهران
درباره جلسه هماندیشــی اعضای شورای شهر
تهران با شــهردار درباره امــاک گفت :بحث بر
ســر این اســت که شــهرداری نظر خود را درباره
لیســتی کــه فرســتاده واضحتر به شــورای شــهر
اعالم کند.

انتخاب اعضای هیأت رئیسه هیأت مرکزی
نظارت بر انتخابات شوراها

اعضــای هیأت رئیســه هیــأت مرکــزی نظارت
بــر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا انتخاب
شدند .به گزارش تسنیم ،جلسه هیأت مرکزی
نظــارت بــر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا
ظهــر دیــروز برگــزار شــد کــه انتخــاب اعضــای
هیــأت رئیســه ایــن هیــأت در دســتورکار قــرار
داشــت .پس از رأیگیــری حمیدرضا کاظمی،
نماینده پلدختــر با اکثریت آرا به عنوان رئیس
هیأت نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شد.
همچنین ســید مصطفی آقامیرسلیم نماینده
تهــران بــه عنــوان نایبرئیــس و محمدصالح
جــوکار نماینده یزد به عنوان ســخنگوی هیأت

نظــارت بر انتخابــات شــوراها انتخاب شــدند.
این در حالی اســت که نمایندگان طرح اصالح
قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
را نیز در دســتور کار خود دارند که براســاس آن
هیأت مرکــزی نظارت بــر انتخابــات تغییرات
بنیادیــن پیدا میکنــد و نمایندگانی از شــورای
نگهبــان و دســتگاه قضایــی بــه ترکیــب هیأت
نظارت افزوده میشــود .ایــن طرح با انتقادات
زیادی روبه رو شــده و حاال براســاس انتخابات
دیروز و تعیین هیأت رئیســه هیــأت مرکزی به
نظــر میرســد طــرح مجلســیها بــه انتخابات
 1400نمیرسد.

