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اخبار کوتاه

خبر ویژه
دادستان تهران با اشاره به فضاسازی
برخی رسانهها:

حصر سرانفتنه
تصمیمملیاست

هیئترئیسه مجلس باالخره روز یکشنبه را برای تعیین سرنوشت وزیر راه و شهرسازی مشخص کرد

استیضاحآخوندیاز«هفتخوان»گذشت
روز گذشته ،در واپسین روزهــای ماه دوم زمستان،
بهارستان روز گرمی را پشت سر گذاشت .از اعالم
وصول استیضاح آخوندی تا بررسی ایرادهای شورای
نگهبان به الیحه برنامه ششم توسعه ،موضوعاتی بود
که در جلسه دوشیفته دیروز خانه ملت مطرح شد.
اکبر رنجبرزاده در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر روز
گذشته مجلس اعالم کرد :طرح استیضاح وزیر راه و
شهرسازی ،آقای عباس آخوندی ،که طی نامه مورخ
26بهمن 95کمیسیون عمران و پس از بررسیهای
الزم ،مطابق مــاده 223آییننامه داخلی مجلس ،با
تعداد  34امضای نمایندگان ،تقدیم هیئترئیسه شده
بود ،اعالم وصول میشود .وی افزود :طبق ماده225
آییننامه داخلی مجلس ،وزیر راه و شهرسازی حداکثر
ظــرف 10روز ،موظف به حضور در مجلس و ارائــه
توضیحات است.

یکشنبه هفته آینده ،جلسه استیضاح وزیر راه و
شهرسازی

تصویب «مجرمیت در اعالم نکردن اموال»

علی الریــجــانــی هــم در جلسه علنی مجلس ،با
اشــاره به اعــام وصــول طــرح استیضاح وزیــر راه و
شهرسازی ،گفت :به وزیر محترم راه و شهرسازی
اطــاع دادیــم چــون استیضاح اعــام وصــول شده
اســت ،هــر زمــانــی کــه مـیتــوانــد بــه مجلس بیاید
بگوید.
وی تصریح کرد :البته ما یک محظوری داشتیم که
هفته آینده وارد بودجه میشویم .بنابراین ،باید
موضوع استیضاح و بودجه را تنظیم میکردیم؛ لذا
به وزیر راه و شهرسازی گفتیم هرچه زودتر به مجلس
بیاید.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :به وزیــر راه و
شهرسازی نامه نوشتم که روز برگزاری استیضاح را به
مجلس واگذار کند.
وی اظهار داشــت :بنابراین ما تصمیم گرفتیم روز
یکشنبه هفته آینده ،ابتدا جلسه استیضاح وزیر
راه و شهرسازی برگزار شود ،بعد از آن ،وارد بررسی
بودجه 96شویم و ضمن رسیدگی به هردو موضوع،
مشکلی هم پیش نیاید.

برخیمسئوالنروشنفکربازیدرمیآورند

روحانی در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ:

حــســن روحـــانـــی ،رئــیـسجــمــهــور
کشورمان ،روز گذشته در دیــدار وزیر
خارجه لوکزامبورگ ،به روابــط خوب
دو کشور اشــاره کرد و با بیان اهمیت
گسترش همکاریهای مالی ،بیمهای
و بانکی ،گفت :امروز کلید اصلی در
همکاریهای اقتصادی ،مسائل بانکی
و بیمه است و همکاریهای دو کشور در
این عرصه میتواند پایه بسیار خوبی
برای تقویت بیشازپیش روابط مشترک
اقتصادی باشد.روحانی با اشــاره به
فرصتهای پسابرجام و زمینههای
بکر سرمایهگذاری در بخشهای نفت،
گاز ،پتروشیمی ،حملونقل ،معادن و
صنعت در ایران ،اظهار داشت :ایران
از یک سو ،میتواند بخشی از انرژی
موردنیاز اروپا را تامین کند و از سوی
دیگر ،مسیر ترانزیتی مهمی برای پیوند
اروپا به اقیانوس هند و منطقه شرق آسیا
باشد.رئیس شورای عالی امنیت ملی با
تاکید بر اینکه ایران بههیچعنوان ناقض
هر موافقتنامهای که آن را امضا کرده
باشد نیست و تا زمانی که طر فهای
مقابل به تعهداتشان پایبند باشند پای
تعهدات و امضای خود خواهد ایستاد،
گفت :برجام توافقی است که با رویکرد
بردبرد تدوین و امضا شد و امروز همگان
باید برای تداوم این توافق ،تالش کنند،
چراکه هر حرکتی در راستای تضعیف
آن ،میتواند همه کشورها را در روند حل
مسائل منطقهای و جهانی ،نسبت به
کارایی مذاکره و توافق ،بدبین و ناامید
کند.ژان اسلبورن نیز در این دیدار،
با بیان اینکه لوکزامبورگ مصمم به
توسعه همکار یها با تهران در همه
حــوزههــاســت ،تصریح کــرد :مــا نیز
همانند دیگر اعضای اتحادیه اروپا ،از
حامیان توافق هستهای هستیم.

نمایندگان همچنین در نشست علنی نوبت عصر
دیــروز مجلس شــورای اسالمی ،در بررسی گزارش
کمیسیون تلفیق درخصوص الیحه برنامه ششم
توسعه اعادهشده از شورای نگهبان ،با متن پیشنهادی
تعدادی از نمایندگان با 147رای موافق24 ،رای
مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 221نماینده
حاضر در صحن موافقت و آن را جایگزین ماده135
الیحه مذکور کردند.
بر این اساس ،در ماده 135الیحه برنامه ششم توسعه
آمده است :کلیه مقامات ،موضوع اصل 142قانون
اساسی ،موظفاند امــوال و دارایــی خود را مطابق
اصل مذکور ،به رئیس قوه قضائیه اعالم نمایند .اعالم
اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب
مــجــازات تعزیری درجـــه( 6محرومیت از حقوق
اجتماعی) میباشد.
در اصل 142قانون اساسی آمده است :داراییهای
رهبر ،رئیسجمهور ،معاون رئیسجمهور ،وزیران
و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط
رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخالف حق،
افزایش نیافته باشد.

رحیمپور ازغدی با انتقاد از نحوه ساماندهی فضای مجازی:

سیاست خارجی

تاپایبندیطرفمقابل
پایتعهداتمانهستیم

عکس :مهر

عباس جعفری دولتآبادی در نشست
شــورای معاونان دادستانی تهران،
حمالت عدهای به قوه قضائیه را بعضا
ناشی از بیاطالعی و ناآگاهی دانست
و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد
و کینهورزی نسبت به قوه قضائیه به
شمار آورد و اظهار داشت :بیتردید،
وقــتــی عـــد های محکوم میشوند،
نــاراضــی خواهند شــد .اخــیــرا حکم
محکومیت مهدی خزعلی که چند
سال پیش صــادر شده بود اجــرا شد و
این در حالی است که نامبرده طی دو
سه ماه اخیر ،اهانتهای بیشماری
بــه قــوه قضائیه و بــرخــی مسئوالن
کشور نموده بود و تا جایی پیش رفت
کــه بــرای مــردم تعیینتکلیف نمود
مبنیبر اینکه روز 22بهمن در منزل
بمانند و در راهپیمایی سالگرد انقالب
حضور نیابند؛ لذا این ســوال مطرح
میشود که چه تفاوتی بین مهدی
خزعلی و بوقهای رسانهای معاندین
نظام در خارج از کشور وجود دارد.وی
دستگیری مهدی خزعلی را با اظهارات
اخیروینسبتبهقوهقضائیهبیارتباط
خواند و اظهار داشت :از قطعیت حکم
محکومیت خزعلی بیش از چند سال
میگذرد و درمورد نامبرده ،چند پرونده
اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای
حکم به منزله لغو آن نیست.
دادستان تهران در خصوص آخرین
وضعیت متهمان پــرونــده صندوق
ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ،از
تــداوم بازداشت هشت متهم در این
پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم
در پرونده بانک ملت خبر داد.
جعفری دولتآبادی به برخی مطالب
روزنــامــههــا و ســایــتهــای خبری
درخصوص موضوع حصر اشاره کرد و
با توجه به اینکه اخیرا برخی نشریهها
یا مسئوالن اظهارنظرهایی نمود هاند
که به منزله نشان دادن چراغ سبز به
رفــع حصر ســران فتنه اســت ،افــزود:
حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری
از دستگا ههای ذ یصـــاح در این
تصمیم دخالت داشتهاند؛ لذا برخی
افـــراد نمیتوانند بگویند حصر را
قبول ندارند ،و چنین اظهاراتی فاقد
مبناست ،زیــرا این مسئله مربوط به
مصالح ملی و کالن کشور است.

تاریخ تولد ،1340/1/1 :مشهد
شهادت ،1361/7/12 :سومار

حسن رحیمپور ازغدی روز گذشته طی نشستی
در چهارمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال
انقالب اسالمی ،با بیان اینکه کشورهای غربی
بههیچعنوان تمایل ندارند جاده فضای رسانهای
و مجازی کشور را دوطرفه کنند ،اظهار کرد :آنها
شخصا معتقدند که هر چیزی را نمیشود در
فضای مجازی فراگیر کرد و باید اصولی بر نحوه
فعالیتهای این عرصه حاکم باشد ،در حالی که
مسئوالن کشور ما لولهکشی فضای مجازی را تا
روستاهای باالی 10خانوار نیز انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه اگر این لولهها را به منبع فاضالب
وصل کنیم که همان اینترنت بیقید و شرط است،
به مــردم خیانت کــردهایــم ،گفت :در حالی که
مسئوالن فکر میکنند با این کار ،شرایط آزادی
را فراهم آوردهاند ،نمیتوان جامعه را با فاضالب

سیراب کرد.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
با اشاره به اینکه وزارتخانههای ارتباطات ،ارشاد،
شــورای عالی انقالب فرهنگی و شــورای عالی
فضای مجازی باید برای ساما ندهی این فضا
نقش ایفا کنند ،گفت :پاسخ تکتک افرادی که به
واسطه این فضا دچار انحرافی اخالقی میشوند
را باید بدهیم ،چراکه جوانان و نوجوانان بسیاری
با ورود به شبکههای مجازی ،به انحرافاتی نظیر
اعتیاد به مواد مخدر کشانده میشوند.
رحــیـمپــور ازغـــدی متذکر شــد :جالب است
که بسیاری از مسئوالن کشور قبل از تصدی
پستهای خود ،معتقدند که باید ساما ندهی
این فضا شکل گیرد ،اما زمانی که مسئولیت
میگیرند ،به قرتیبازی و روشنفکربازی روی
میآورند و کارهایی خالف ارزشهــای دینی و
انقالبی انجام میدهند تا بتوانند رای جمع کنند
و دیگران برایشان کف بزنند یا علیهشان مقاله
منتشر نکنند.وی با بیان اینکه در غرب ،محتوای
فضای مجازی و دیجیتال در حریم خصوصی و
خانه مردم چهارچو بدهی شده است ،عنوان
کرد :با وجود اینکه در برخی شبکههای مجازی
ما اکنون آمــوزش همجنسبازی به دختران و
پسران داده میشود ،برخی کانالهای تلویزیونی
کشورهای غربی قفل هستند.

سایه روشن

فعالیتانتخاباتیممنوع!

خبرگزاری میزان نوشت :پرویز فتاح در هریک از
سفرهای استانی خود که طی 21ماهه حضورش در
راس کمیته امداد امام خمینی(ره) از سر گرفته شده،
در دیدار با مدیران و همچنین کارکنان کمیته امداد ،با
آنها اتمام حجت میکند .تذکر رئیس کمیته امداد
این است که کارکنان بههیچوجه حق دخالت در امور
انتخابات را ندارند .وی در اینخصوص گفت :برای ما
فرقی نمیکند که انتخابات ریاستجمهوری باشد یا
شوراها یا مجلس .تاکید ما این است که پرسنل کمیته
امداد حق دخالت در امر انتخابات را ندارند.
اسدا ...بادامچیان ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه،
با تاکید بر اینکه اصطالح «آشتی ملی» را اشتباه
میداند ،گفت :این گروه اصال حطلب اگر نوشته
ما میخواهیم آشتی ملی کنیم ،مگر قهر ملی بوده
است؟ اگر با ملت قهر بوده ،خدا پدرشان را بیامرزد

که آمدند و گفتند میخواهیم آشتی ملی کنیم! دوم
اینکه این عبارت مال شریف امامی بود که گفت دولت
آشتی ملی و آن هم نگرفت .لطف بفرمایید به جای این
اصطالحی که دیگران به کار بردهاند ،یک کلمه دیگر
به کار ببرید.

محمد شریعتمداری ،معاون اجرایی رئیسجمهور،
گفت :هنوز برای فعالیتهای انتخاباتی زود است و
اکنون وزیر کشور و معاون سیاسی وی در حال انجام
امــور انتخابات هستند .من مطمئنم که در وقت
مناسب ،صحبتها و فعالیتهای انتخاباتی آغاز
خواهد شد .وی درخصوص مسئولیت خود در ستاد
آقای روحانی ،گفت :من این امر را تکذیب نمیکنم،
اما هنوز چیزی به من ابالغ نشده است و هر وقت
مسئولیتی به من داده شود ،مسلما مردم در جریان آن
قرار خواهند گرفت.

اذن رهبری ،شرط محاسبه کسر خدمت سربازی
فرزندان ایثارگران

همچنین نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در
ادامه اصالحات الیحه برنامه ششم توسعه ،با اصالح
مـــاده ،103نظر شــورای نگهبان را تامین کردند.
براساس این مصوبه ،با تصویب مجلس ،در صورت
اذن فرماندهی کل قوا ،فرزندان رزمندگان با سابقه
حضور در جبهه ،به ازای هر ماه حضور ،یک ماه کسر
خدمت از نظام وظیفه ،فرزندان آزادگان به ازای هر ماه
اسارت ،یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه و فرزندان
جانبازان ،به ازای هر درصد جانبازی ،یک ماه کسر
خدمت از نظام وظیفه را مشمول میشوند .تبصره:
بهرهمندی فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی
صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا
بنیاد اقــدام میگردد و درخصوص آمــوزش خدمت
نظام وظیفه ،براساس مقررات ستاد کل نیروهای
مسلح عمل میگردد.

طرح امنیتی مدعیان آزادی بیان با دو فوریت

جمعی از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی با
عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی ،عرفی

و معمولی» تهیه کردند .در بند اول این طرح که روز
گذشته در جلسه علنی دیروز توزیع شد ،آمده است:
هرکسی با هر اقدامی ،اعم از طرح سوال یا غیر آن ،در
مراسم سخنرانی ،اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون
مجوز تشکیل میشود ،موجبات توقف یا جلب توجه
به خود یا تشنج شود ،به حبس از شش ماه تا دو سال
محکوم میگردد .نیروی انتظامی موظف است فوری،
فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی،
نگهداری کند.در بند دوم این طرح نیز آمده است:
مسئوالن در هر مقام ،اعم از اداری ،اجرایی ،نظامی،
انتظامی،سیاسیوغیرآن،بایدامنیتجلساتمذکور
را تامین کنند و از هر اقدامی که موجب اخالل ،توقف
یا تعطیلی جلسات شود ،جلوگیری نمایند و در صورت
تعلل ،حسب مورد ،به انفصال موقت یا دائم از خدمات
دولتی محکوم میشوند .قوه قضائیه موظف است
بدون تشریفات رسیدگی ،در کمتر از یک ماه ،حکم
الزم را صادر و اعالم نماید.در بخش پایانی این طرح
که به امضای افــرادی نظیر آقایان عارف ،مطهری،
کواکبیان ،محمود صادقی ،مازنی و تعداد دیگری از
نمایندگان رسیده ،تاکید شده است :مجازات بند یک
شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع
برگزاری جلسات موصوف شوند نیز میگردد.

تشکیل شورای اجتماعی کشور به ریاست
رئیسجمهور

عالو هبر این ،نمایندگان پارلمان در جریان بررسی
ایرادهای شورای نگهبان به الیحه برنامه ششم توسعه،
ماده 95این الیحه را با اصالحاتی به منظور تامین نظر
آن شورا به تصویب رساندند .به موجب مصوبه مجلس،
به منظور هماهنگی برنامهها و نظارت بر عملکرد
تمامی دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیبهای
اجتماعی وظایفی برعهده دارند ،شورای اجتماعی
کشور به ریاست رئیسجمهور و نایبرئیسی وزیر کشور
تشکیل میشود .طبق تبصره این مــاده ،مصوبات
شورای اجتماعی کشور برای اجرای اصل 138قانون
اساسی ،برای بررسی مغایرت با قوانین ،برای ریاست
مجلس شورای اسالمی ارسال میشود.

شروطایرانبرایاعزام
حجاجبهعربستان
حجتاالسالم سید علی قاضیعسکر
در نشست شـــورای بــرنــام ـهریــزی و
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری
و ســازمــان حــج و زیـــارت گفت :اگر
عربستان واقــعــا میخواهد حجاج
ایرانی به حج بروند ،باید از تعلل و ایجاد
تاخیر در رونــد صــدور ویــزا و مذاکرات
پرهیز کند و در استقبال از زائران ایرانی
مصمم باشد.
نماینده ولیفقیه در امورحج و زیارت
ابراز امیدواری کرد که هیئت اعزامی
ایــران به ریاست محمدی ،سرپرست
سازمان حج و زیارت ،در پایان مذاکرات
با طرف سعودی ،با دستاورد مثبت،
به کشور بازگردد و شرایط برای انجام
حــج مطلوب زائـــران ایــرانــی فراهم
شود.

پرداختحقوق
حقالتدریسیها
تاپایاناسفند

وزیــر آمـــوزش و پـــرورش از پرداخت
حقوق 30هــزار معلم حقالتدریس تا
پایان امسال خبر داد و گفت :امسال
2700میلیارد تومان بــرای پرداخت
مطالبات حقوق فرهنگیان در نظر
گرفتیم که بخشی از این مطالبات تا
شهریور امسال پرداخت شد .امیدواریم
حقوق معلمان حقالتدریس را نیز تا
پایان امسال پرداخت کنیم .دانش
آشتیانی همچنین با اشــاره به طرح
کاهش حجم کتابهای درسی ،افزود:
الزمــه اجــرای برنامههای تربیتی در
مدارس کاهش حجم مطالب درسی و
افزودن آموزش مهارتهای اجتماعی
و تربیتی به دانشآموزان است و این تنها
با کاهش حجم کتابهای درسی میسر
میشود.

