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سال چهاردهم دوشنبه 26تیر 1396شماره3681
خبر

پایگاه اطالعرس�انی دولت  -رییسجمهور دستور اجرای برنامه ششم
توسعه را صادر کرده است .در این خبر آمده است :الیحه برنامه پنجساله ششم
توسعه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بو د اما رسیدگی به این الیحه به
مجلس دهم موکول شد و در جریان رسیدگی به این الیحه هم اصالحات فراوانی
در الیحه پیشنهادی دولت انجام شد تا جایی که برخی صاحبنظران برنامه ششم
یدانستندتاالیحهدولت.باوجودرعایتنشدننکات
توسعهراعمالطرحمجلسم 
مهم مورد نظر دولت در تصویب این الیحه ،وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و
ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد؛  28اسفندماه سال
 1395علی الریجانی ،رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییسجمهور ابالغ
و رییسجمهور هم در جلسات هیات دولت دستور اجرای این قانون را صادر کرد.
در این گزارش تاکید شده است :اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در
دستور کار دستگاههای مختلف اجرایی قرار گرفته و جوسازیهای اخیر هم عموما
با اهداف سیاسی انجام میشود.

سفرجهانگیریبهجزیرهکیش:

افتتاحچندطرحصنعتیوعمرانی

ایسنا -معاون اول رییسجمهور به منظور بازدید و افتتاح چند طرح
مهم صنعتی ،عمرانی و گردشگری به جزیره کیش سفر کرده است .اسحاق
جهانگیری در این س��فر دوروزه قرار است پس��ت  ۲۴اسکله رو-رو جزیره
کیش را افتتاح و از کشتی اقیانوس پیمای سانی بازدید کند .افتتاح کارخانه
تجهیزات پزشکی و دارویی مهانمد ،افتتاح و بازدید از مجموعه پارک آبی
اوش��ن ،افتتاح نیروگاه و آب ش��یرین کن جنوب جزیره از دیگر برنامههای
معاوناولرییسجمهوردراینسفراست.معاوناولرییسجمهورهمچنین
صبح سهشنبه وارد جزیره هندورابی میشود و فرودگاه و بندرگاه هندورابی
را افتتاح خواهد کرد.

طرح اصالح قانون گذرنامه به نفع
«زنانفرهیخته»تقدیممجلسشد
ایرنا -طرح اصالح قانون گذرنامه با قید دو فوریت با هدف تسهیل امکان
خروجازکشورزنانورزشکار،هنرمند،فرهیختهعلمی،فرهنگیواقتصادیکه
از مدتها پیش در فراکسیون زنان مجلس بررسی شده است به هیات رییسه
تقدیم شد .فاطمه ذوالقدر عضو هیاترییسه فراکسیون زنان مجلس شورای
اسالمی در مورد طرح اصالح قانون گذرنامه گفت :این طرح حدود یک ماه و
نیم پیش پس از ماجرای خانم نعمتی آماده شد و چندی پیش آن را تقدیم
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی کردیم .وی افزود :به دلیل اهمیت این
طرحبرایزنان،آنراباقیددوفوریتیباامضای17عضوفراکسیونزنانمجلس
تقدیمهیاترییسهکردیم.نمایندهمردمتهراندرمجلسگفت:براساسطرح
اصالح بند 3ماده 18قانون گذرنامه که نام دیگر آن طرح اصالح قانون گذرنامه
در راستای تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است به زنان ورزشکار ،نخبگان
یا هنرمند یا غیره که دارای شرایط ویژه هستند ،اجازه داده میشود که بدون
اجازه همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از کشور خارج شوند.

ادامه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

ایلنا -سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد
نفتیدیروزدردادگاهانقالبپایانیافت.درسومینجلسهرسیدگیبهاتهامات
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی« ،م.ش» و وکالی او از اتهامات مطرح شده
کیفرخواستازخوددفاعکردند.قاضیمقیسه،رییسشعبه ۲۸دادگاهانقالب
اعالم کرد که چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم
پرونده فساد نفتی روز سهشنبه هفته جاری برگزار میشود.

برگزارینشستمشترکفراکسیونامیدباوزیردفاع؛

تاکیددهقانبرافزایشتوانمندینیروهایمسلح

تس�نیم -عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از
جلسه با سردار دهقان خبر داد .علی اکبری ،عضو شورای مرکزی فراکسیون امید
مجلس شورای اسالمی در تشریح این جلسه گفت :جلسه امروز شورای مرکزی
فراکسیون امید با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مس��لح و طالیینیک ،معاون پارلمانی وی برگزار شد .وی با بیان اینکه در این
جلسه وزیر دفاع گزارشی از عملکرد وزارتخانه خود به اعضای فراکسیون ارائه داد،
افزود :وزیر گزارشی از روند روبه پیشرفت توان دفاعی نیروهای مسلح به اعضای
فراکسیون ارائه داد .همچنین موضوع امکانات وزارت دفاع و تاکید رییسجمهور
نسبت به افزایش توانمندی نیروهای مسلح از جمله موضوعاتی بود که سردار
دهقان در مورد آنها مباحثی را مطرح کردند .اکبری با تاکید بر اینکه این جلسه در
راستای جلسات پیشین فراکسیون امید با وزرای دولت صورت گرفته ،گفت :در
این جلسه نمایندگان نیز سواالت و نقطهنظرات خود را عنوان کردند که اقدامات
وحجمخریدهایتسلیحاتیعربستانازجملهمحورهایمباحثیبودکهاعضای
فراکسیونمطرحکردند.

نهاییشدنپیشنویسطرحمقابله
با اقدامات آمریکا

ایرنا -عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اس�لامی از نهایی شدن مفاد پیشنویس بررس��ی طرح مقابله با اقدامات
ماجراجویانهوتروریستیآمریکادرمنطقهباحضورنمایندگانفراکسیونهای
سهگانه خبر داد .علیرضا رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشت :در چهارمین
جلس��ه بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در
منطقهباحضورنمایندگانفراکسیونهایسهگانهمفاداینپیشنویسنهایی
شد .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود :با
تایید رییس مجلس این پیشنویس آماده ارائه به صحن خواهد بود .نماینده
مردم تهران در مجلس همچنین یادآور شده است :درصورتی که کنگره آمریکا
طرح تحریمهای ایران را نهایی کند ،این پیشنویسی در قالب طرح دوفوریتی
در صحن مطرح و رسیدگی خواهد شد .رحیمی در ادامه مطلب خود تاکید
کرده است :بر اساس اصل 97قانون اساسی رسیدگی به طرحهای دوفوریتی
در صحن باحضور اعضای شورای نگهبان خواهد بود تا در همان جلسه نظرات
خود را اظهار کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

هیچ نوع کانال ارتباطی با دولت ترامپ نداریم

شبکه خبر -سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تماس با آمریکا یا رد و بدل
پیامبهصورتغیرمستقیمدردورهترامپاظهارداشت:دربحثبرجاموکمیسیون
مشترکدرصورتنیازباآمریکاییهاصحبتکردهایم.درکنارکمیسیونبراساس
مکانیسمیکهتعریفشدهمیتوانیمباتکتککشورهادربارهبرجامصحبتکنیم.
درجلساتقبلیاحتماالباآمریکاییهاصحبتهاییشدهوصحبتمیشود.هیات
مذاکرهکننده هم صالحیتهایی که از سوی حاکمیت دارند در حد برجام است
و خارج از آن مذاکرهای نداریم .هیچ نوع کانال ارتباطی هم بین ما و دولت ترامپ
فعال وجود ندارد .وی همچنین درباره سفر ظریف به نیویورک و احتمال تشکیل
نشستیدرخصوصبرجامگفت:آقایظریفدرمجمععالیسیاسیسازمانملل
حضور مییابد و سخنرانیها و مصاحبههایی خواهد داشت.

برجام نمره قبولی گرفت

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :در مجموع عملکرد برنامه جامع اقدام
ت بنابراین برجام نمره قبولی گرفته
مشترک (برجام) از 100امتیاز ،حداقل 70اس 
است .به گزارش ایرنا ،علیاکبر صالحی دیروز در یازدهمین همایش اساتید و
دانش��جویان ایرانی خارج از کش��ور در مشهد افزود :در زمینه  30درصدی که
اختالل در عملکرد برجام ایجاد میکنند نیز باید با آمریکا مذاکره کرد و فشار
آورد .اهرم وارد آوردن این فشار را هم در اختیار داریم که بقیه آن به تصمیم
حاکمیت و نظام است .وی ادامه داد :راجع به برجام بحثهای زیادی شنیدهایم
اما باید منصفانه بر مبنای واقعیتهای موجود شرایط را ارزیابی کرد .بر این اساس
فرض کنید اگر برجام نبود و با حضور فردی مثل ترامپ و اجماع جهانی آن زمان
کشورهایی چون انگلیس ،روسیه ،فرانسه و چین چه میکردن د چنانکه آن زمان
روسیه به راحتی اس  300را با وجود تعهدش به ما تحویل نداد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :آنانکه به برجام ،تالشها و اقدامات
برای به نتیجه رسیدن آن غیرمنصفانه مینگرند ،بگویند باید چه کار و اقدامی انجام
میدادیم که همه چیز را حفظ میکردیم ،هیچ چیز به طرف مقابل نمیدادیم
ت اما
و آنان از ما عذرخواهی میکردند؟ وی افزود :این مباحث خیلی خوب اس 
بگویید چگونه و چطور باید انجام میشد؟ به ما بگویید چه باید به آمریکاییها
عرضه میکردیم؟ صالحی ادامه داد :من مسوول فنی برجام بودم .آن زمان که با
گروه سیاس�ی -محسنی اژهای در رابطه
با دس��تگیری برادر رییسجمهور گفت :برای
حس��ین فریدون روز ش��نبه یک ق��رار تامین
صادر شده اس��ت که نتوانسته آن را پرداخت
کند و در بازداشت است و اگر قرار تامین فراهم
شود آزاد میشود .سخنگوی قوهقضاییه درباره
بازداشت یکی از مسووالن دولت سابق و نامه
رییسجمهور سابق و اعالمیه اخیر قوه قضاییه
درب��اره اتهامات این مته��م و جزییات پرونده
او گفت :آقای احمدینژاد نامه سرگش��ادهای
خطاب به ملت نوش��ت .فرازهای مختلفی در
این نامه اس��ت و در بخش عمده آن ،مسایلی
که درباره آنها اظهارنظر شده ،خالف واقع است
و متاس��فانه مثل همیشه ایش��ان از یک فرد
احتماال متهم چیزی را شنیده و به استناد آن
اظهارنظر کردهاند که بخش��ی از این اظهارات
قابل تعقیب قضایی است .وی ادامه داد :نکته
دیگر این است که مطالب دیگری خارج از این
پرونده در نامه مطرح شده که باید در جای خود
به آنها پرداخته شود و من در این مقام نیستم.
خارج از موضوع پرونده ایشان به یک موضوع
دیگری اشاره کرده که جای جواب دادن دارد.
وی با اش��اره به نام�� ه رییس دولتهای نهم و
دهم تصریح کرد :آقای احمدینژاد در یکی از
فرازه��ای نامهاش گفته اتهام آقای بقایی ،این
ب��وده که مصوبه دول��ت را برای  300میلیون
تومان پاداش به افراد دولت قبل داده اس��ت.
این خالف اس��ت .ایش��ان به هیچ وجه به این
عنوان که مصوبه دولت در توزیع  ۳۰۰میلیون
تومان پاداش به افراد دولت قبل بوده ،بازداشت
نش��ده است .این مقام عالی قضایی در تشریح
اتهامات بقایی خاطرنش��ان کرد :ایشان به دو
اته��ام در رابطه با تبانی در معامالت دولتی و
اختالس بازداشت شده است و این اتهامات باید
رسیدگی شود .حجتاالسالم محسنی اژهای در
خصوص تخلفات فریدون و پرونده ایشان که گفته
میشود بازداشت شده گفت :در خصوص ایشان
چندین نوبت تحقیق شد و برخی از افرادی که
مرتبط با ایشان بودند ،بازداشت شدند .سخنگوی
قوهقضاییه ادامه داد :شنبه برای ایشان قرار تامین
صادر شده و چون تامین نشد ،به زندان منتقل
شده است .یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و
قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود،او از
زندان آزاد میشود .وی در مورد مبلغ وثیقه گفت:
میزان آن را نپرسیدم.

اژهای در نشست خبری مطرح کرد؛

حسین فریدون دستگیر شد

  هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده
است
سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد که جسد آتنا
اصالنی با گزارش همسر قاتل کشف شد و با وجود
اعت��راف قاتل به قتل دوم ،هنوز جس��د آن پیدا
ابتدای همان

نشده است .محسنیاژهای گفت :در
لحظهای که مفق��ودی این خانم کوچک اعالم
میشود ،همه مسووالن استانی از جمله دادستانی،
نیروی انتظامی و نیروهای امدادی همچون جمله
آتشنشانی بالفاصله وارد کار میشوند و بازرسی
میکنند که احیانا در چاهی نیفتاده باشد که در
بررسیها نتیجهای حاصل نمیشود .سخنگوی
قوهقضایی��ه با بیان اینکه در مرحل��ه دوم افراد

گفت و گو

ملیحه اسناوندی -آذرماه سال گذشته بود که حسن
روحانی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از سندی با
عنوان «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد اما از همان
ابتدا برخی از مسووالن به این منشور انتقادهای جدی وارد
کردن��د .منتقدان معتقدند با وج��ود قوانین متعدد به ویژه
اصول  19تا  42قانون اساسی ذیل فصل سوم «حقوق ملت»
ضرورتی برای تدوین منشور حقوق شهروندی نبود به عالوه
اینکه در مجلس ششم نیز «قانون حقوق شهروندی» تصویب
و بخشنام ه مفصلی نیز پیش از این رییس وقت قوه قضاییه
ابالغ کرده بود .با وجود همه انتقادات منشور حقوق شهروندی،
متولی و «پرچمدار حقوق عمومی» در جامعه قوه مجریه و
پشتیبانی و احیای حقوق ملت بر عهده قوه قضاییه است و
طبق آن ،این ابهام به وجود میآید که به هرحال کدامیک از
پارلمان

گروه سیاس�ی -صح��ن علنی مجلس دیروز ش��اهد
تصوی��ب قانونی برای کاهش مجازات محکومان مواد مخدر
بود .نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی دیروز خود
کلیات طرح یکفوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه را برای
تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر به تصویب رساندند .از
آنجایی که کمیسیون امنیت ملی و قوهقضاییه نسبت به این
ط��رح ایراداتی را مطرح ک��رده بودند علی الریجانی ،رییس
مجلس پیشنهاد داد این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس سپرده تا پس از بررسیهای بیشتر
برای تصویب نهایی به دست نمایندگان داده شود .این پیشنهاد
نی��ز ب��ا  ۱۳۵رای موافق ۸۱ ،رای مخالف و  ۵رای ممتنع از
مجموع  ۲۴۸نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید .اللهیار
ملکشاهی ،رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اسالمی هم اظهار داشت :با توجه به ارجاع طرح اصالح قانون
مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی ،بررسی این طرح را
در دستور کار جلسه روز سهشنبه قرار دادهایم تا اگر پیشنهاد
معقول و قابل توجهی در این زمینه وجود داشته باشد آن را
مورد بررسی قرار دهیم .این طرح روز چهارشنبه مجدد در
صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند ،گفت :طبق
اعالم دادستان محل چند مظنون از جمله قاتلی
که بازداش��ت شده به عنوان افراد مظنون تحت
تعقیب قرار میگیرن��د .در همان دورانی که در
بازداشت بوده به خانم خود پیغام میدهد که مواد
مخدر در خانه مخفی کردم که آنها را جابهجا کن.
خانم ایشان نگران شده و مورد را اعالم میکند که
در بررسیهای صورتگرفته ،ماموران به جنازه آن
دخترخانم میرسند و مساله پیگیری میشود .او
ادامه داد :دادگستری استان از همان لحظه اول
پیگیر پرونده بوده و رییس قوهقضاییه نیز دستور
داده تا هرچه س��ریعتر رسیدگی شود .در همان
دوران بازجویی ،این فرد به یک مورد دیگر اعتراف

میکند که مدتها قبل خانم دیگری را به قتل
رسانده و در چاهی انداخته .هنوز آثاری از جسد
دوم کشف نشده است .چون مساله مهم است و
هم حقاهلل و هم حقالناس در حال بررسی است.
البته غیر از اعتراف ایش��ان ،آثار دیگری از جسد
دوم پیدا نشده است.
 تالش قوه قضایی�ه حفظ حقوق مردم
است
معاون اول قوهقضاییه به پرونده شرکتهای
مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت :مسووالن بانک
مرکزی تالش دارند این شرکتهای تعاونی اعتبار
را سامان دهند .آنهایی که مجوز ندارند یا تخلفاتی
دارند یا اصالح کنند یا منحل شوند .آنهایی که

ت
استیفای حقوق عامه کشور وظیفه کدام قوه اس 

اژهای :نیازی به مرکز جداگانه نداریم

این دو قوه در عمل باید پرچمدار حقوق ملت و یا به اصطالح
حقوق ش��هروندی در کشور باش��ند؟ چندی پیش بود که
رییس قوه قضاییه از تالشهای دولت در زمینه حقوق بشر
و فعالی��ت در این باره انتقاد کرد .آیتاهلل آملی الریجانی در
همایش سراسری دستگاه قضا تشکیل ستاد حقوق شهروندی
را خالف شرع و قانون دانست.
این ابهام س��بب ش��د خبرن��گار «جه��ان صنعت» از
محس��نیاژهای در خص��وص موضع قوه قضایی��ه درباره
منش��ور حقوق ش��هروندی و اجرای آن بپرس��د و اینکه
واکنش این قوه در مقابل اقدام دولت برای اجرایی شدن
این منش��ور چه میتواند باشد .محسنیاژهای در پاسخ به

این س��وال گفت« :قوه قضاییه از هر طرح و برنامهای که
در جهت حفظ حقوق همه ش��هروندان باش��د اس��تقبال
میکند .دس��تگاه قضایی در س��الهای قب��ل و در زمان
آیتاهلل ش��اهرودی بخشنامهای در این زمینه داشت و از
آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد».
وی افزود« :ما س��تاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد.
منظ��ور آیتاهلل آملی الریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان
نه��اد موازی بوده که طبع��ا اگر بتوانیم از ظرفیتهایمان
اس��تفاده کنیم ،نیازی به مرکز جداگانه نداریم .هر آنچه
که مربوط به حقوق ش��هروندان اس��ت قوه قضاییه از آن
استقبال و حمایت میکند».

در صحن علنی مجلس تصویب شد؛

طرح تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر

 تصویب طرح اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری
بازنشستگان
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با یک فوریت طرح
اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشس��تگان موافقت
کردند .نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس یک فوریت
طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان را
بررسی و تصویب کردند .براساس تبصره «یک» ماده واحده
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵
برای بهکارگیری افراد با س��ابقه و متخصصان در پستهای
حساس مدیریتی ،سیاسی ،امنیتی و نظامی استثناهایی را
لحاظ کرده که متاس��فانه با تفس��یر ناصحیح موجب نقض
غرض قانونگذار و بهکارگیری حداکثری بازنشس��تگان شده
اس��ت .این مقوله موجب میش��ود که تعداد پرش��مار افراد
متخصص و دانشآموختگان در س��طوح عالی از حضور در
صحنههای مدیریتی و سیاس��ی کشور کنار گذاشته شده و
مجال خدمت به نظام اس�لامی را نداشته باشند .بنابراین با
توجه به حساسیتهای برخی از سمتها (بندهای یک و ۲

و  ۳ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیاز احتمالی
نیروها و دستگاههای حساس از جمله نیروهای مسلح و وزارت
اطالعات به استمرار بهرهمندی از سوابق مفید و موثر کارکنان
خود در دستگاههای متبوع ،پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری
درباره «تجدیدپذیری» و در راستای سنتهای اسالمی طرح
اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان تهیه شده و
در دستور کار قرار گرفته است.
 تصویب الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه اصالح
قانون مالیاتهای مس��تقیم موافقت کردن��د که در صورت
تصویب نهایی آن نرخ مالیات پرداختهای دانشگاهها ،مراکز
و موسسات آموزش عالی به اشخاص حقیقی پنج درصد تغییر
میکند .در ادامه این جلسه ،مجلس شورای اسالمی کلیات
الیحه اصالح ماده  86اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم را
تصویب کرد .در صورت تصویب نهایی این الیحه ،دو تبصره
به ماده  86قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  31تیر 1394
اضافه میشود .بر اساس تبصره یک الحاقی آن و در صورت

بازتاب

صدور دستور روحانی
برای اجرای برنامه ششم توسعه

انتقاد رییس سازمان انرژی اتمی از دلواپسان؛

آمریکاییها مذاکره و صحبت میکردم آیا صنعت هستهای ارث پدری و ملک من
بود که هر چه آمریکا بگوید و بخواهد ،بگویم چشم؟ آیا این نظام هیچ متولیای
نداشت که یک نفر از سوی نظام برود و هر چه بخواهد بکند که به نتیجه برسد؟
وی گفت :من و بقیه اعضای تیم مذاکرهکننده با دستورالعملی برای برجام به آن
مذاکرات رفتیم و نظام برای ما کف تعیین میکرد .اینها را تاریخ خواهد نوشت
و زمانی همه این مباحث روشن میشود.
او ادام��ه داد :کل اورانیوم تولیدی ما  550تن از ابتدای خلقت حضرت آدم
تا امروز بود و طی همین دو سال  360تن به ذخایر و ظرفیت راهبردی خود
در داخل اضافه کردی م در حالی که پیش از آن یک گرم اورانیوم از بیرون به ما
نمیدادند .صالحی گفت :آنان میخواستند تحقیق ،توسعه ،اکتشاف ،استخراج و
رآکتور و ...نداشته باشیم اما امروز همه را در اختیار داریم .رییس سازمان انرژی
اتمی ایران گفت :اگر برجام برای آمریکاییها مطلوب است و عمال صنعت هستهای
ما را متوقف کرده ،پس چرا ترامپ و اسراییل تا این حد ناراحت هستند؟ وی
افزود :از طرح برخی مباحث در داخل تعجب میکنم .چرا ترامپ آن برجام را
بدترین قرارداد تاریخ آمریکا میداند؟ آیا به خاطر آن است که صنعت هستهای
ما را متوقف کرده است؟ نه ،آنان میگویند چه کردهاید که ایران همچنان صنعت
هستهای خود را دارد و در آستانه تولید اورانیوم غنیشده است .صالحی ادامه
داد :در همین فاصله انجام برجام ،قرارداد دو نیروگاه هستهای و  100میلیارد
دالر پروژه در این حوزه در کشور منعقد شده است .منصفانه و وجدانی قضاوت
ش��ود آیا صنعت هستهای ما متوقف شده؟ آیا نظام مسوول ندارد و میگذارد

صنعت هستهای متوقف شود؟
رییس سازمان انرژی اتمی ایران افزود :آن زمان چقدر این در و آن در میزدیم
که چند دالر پول فروش نفت را به داخل کشور بیاوریم .امروز پول به سهولت وارد
کشور میشود و نفتکشها و کشتیرانی ما آزاد شده و بانکهای بزرگ آرامآرام
وارد صحنه میشوند .اینها نتیجه تالشها در سرانجام برجام است .وی ادامه داد:
هر چند در این میان معتقدم میتوانستیم بهتر از این هم عمل کنیم و بارها هم
گفتهام هر بار وارد مذاکره شویم بهتر عمل خواهیم کرد .ما که خدا نیستیم به
کمال رسیده باشیم .صالحی گفت :امروز ما نمیفهمیم چه میگوییم ،نقد هم
میکنیم و نمیفهمیم چه نقد میکنیم اما تاریخ نشان خواهد داد .امیدوارم ترامپ
برجام را پاره کند .آن زمان خواهید فهمید .وی افزود :این ملت تازه آرام گرفته
و روی آرامش را میبیند حال آنکه آن زمان ما در یک چالش خطرناک بودیم.
آیا عاقل خود را در معرض خطر قرار میدهد .ما عاقل و آماده خطر هستیم اما
خود را در معرض خطر قرار نمیدهیم .رییس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه
داد :از همان لحظه اول مذاکره با تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه «اینها
قابل اعتماد نیستند» عمل کردهایم و تاکید بر آن بود به گونهای عمل کردهایم
که پلهای پشتسر را خراب نکنیم .وی گفت :همینگونه هم اقدام شد تا هر
وقت اراده کردیم دیگر به گذشته برنگردیم و امروز اگر قرار باشد برگردیم دیگر
به گذشته برنمیگردیم .رهبر معظم انقالب ،رییسجمهور و وزیر امور خارجه
هم گفتهاند که اگر آمریکاییها پا فراتر از حد خود بگذارند طی یک سال و نیم
با سانتریفیوژهای پیشرفته به یک هزار سو دست مییابیم.

میتوانند ،در مس��یر صحیح قرار بگیرند .وی با
تشکر از تالشهای بانک مرکزی گفت :قوه قضاییه
هم نهایت کمک را میکند تا حقوق مردم حفظ
شود .همین طور هم خواهد شد .به مردم امیدواری
میدهم که با این توجه حقی از کسی ضایع نشود.
محسنیاژهای ادامه داد :روز گذشته مصاحبهای که
با فرد دیگری شده بود ولی در زیرنویس از قول
بنده در خصوص کاسپین نقل شده و من گفتم
با احدی در این موضوع حرفی نزدم .بعد معلوم
شد چون قبال دادستان بودم این اشتباه صورت
گرفته اما امروز هم با وجود اصالح برخی روزنامهها
این خبر را کار کردند .مطلب دیگر اینکه مدتی
پیش در رابطه با برخورد کارچاقکنها  ۱۵هزار
میلیارد تومان کشف شده که این صحیح نیست
بلکه  ۱۵میلیارد تومان بود و ناقابل س��ه صفر را
اضافه کرده بودند.
سخنگوی قوهقضاییه همچنین از محکومیت
یک دوتابعیتی که قصد نفوذ داشت ،خبر داد
و گف��ت :یک��ی از عوامل نف��وذی آمریکا که
تابعی��ت آمریکا و یک کش��ور دیگر را دارد ،با
نفوذ وارد ایران ش��ده بود و توس��ط نیروهای
وزارت اطالعات شناس��ایی و دس��تگیر ش��د.
در بررس��یها محرز ش��د که ایشان در جهت
جمعآوری و نفوذ دخالت داش��ته و در دادگاه
بدوی به  10سال حبس محکوم شد که البته
قابل تجدیدنظرخواهی است .اگر حکم قطعی
شد ،بیش��تر توضیح میدهم که این فرد چه
نفوذی میخواسته داشته باشد .این فرد ایرانی
نبوده و تابعیت آمریکا و چند کش��ور دیگر را
داشته است.
وی با بیان اینکه درباره سند  ۲۰۳۰شکایتی
در دی��وان عدالت اداری وجود دارد اما به مرحله
رای نرسیده است ،خاطرنشان کرد :دیوان عدالت
اداری روال��ی در صدور حکم دارد .ابتدا موضوع
شکایت به اطالع دستگاه مربوطه میرسد ،پاسخ
آنها را در کمیسیون تخصصی بررسی میکنند.
اگر الزم باشد از طرفین دعوت میشود و سپس
در هیات عمومی آن ش��کایت بررسی میشود.
این مقام عالی قضایی افزود :اگر در مورد قرارداد
نفتی شکایت شده باشد ،این روال انجام میشود.
ت��ا زمانی که مصوبه یا حکمی در دیوان عدالت
اداری ابطال نشود ،آن قرارداد اجرا میشود مگر
اینکه دستور موقت داده یا رسیدگی ماهوی شود
اما تا دس��تور موقت ندهند ،اج��رای آن قرارداد
ادامه مییابد.

پاسخ اژهای در این رابطه روشن است اما آیا دولت به عدم
توانایی قوه قضاییه در خصوص حقوق شهروندان پی برده که
منشور حقوق شهروندی را ارائه داده است؟ فارغ از این مسایل
رهبر معظم انقالب در دیدار رییس و مسووالن قوه قضاییه با
قوه قضاییه از ظرفیتهای قانونی ،خاطرنشان
تاکید بر استفاده 
کردند« :احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای
قوه قضاییه است و این قوه باید
مشروع مردم از وظایف مهم 
پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق
عمومی در هر جایگاهی ،مقابله کند ».طبق نظر رهبر معظم
انقالب ،قوه قضاییه پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است.
از طرفی قانون اساسی این وظیفه را به دوش دولت گذاشته
و حاال روحانی ممکن است در غفلت یا کمکاری قوه قضاییه
در انجام وظایف قانونی و عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی
از این منشور رونمایی کرده باشد.
تصوی��ب نهایی ،در مورد پرداختهایی ک��ه از طرف غیر از
پرداختکنندهاصلیحقوقبهاشخاصحقیقیبهعملمیآید،
پرداختکنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت،
مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق
به جز معافیت موضوع ماده  84این قانون ،به نرخ مقطوع 10
درصد محاسبه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی
نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی
محل پرداخت کنند و در صورت تخلف ،مس��وول پرداخت
مالیات و جریمههای متعلق به آن خواهند بود.
  اصالح الیحه هوای پاک
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی الیحه هوای پاک را
جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند .نمایندگان
مجلس در جریان بررس��ی ایرادات شورای نگهبان از الیحه
هوای پاک تبصره یک ماده  ۳این الیحه را به این نحو اصالح
کردند :میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول
متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که
وارد محدوده ممنوعه میشوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان
ط زیس��ت و نیروی انتظامی ب��ه تصویب هیات وزیران
محی 
میرسد .در ادامه همچنین مواد ۱۱و  ۳۱الیحه هوای پاک
جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح شد.

