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تصویب طرح مقابله به مثل با اقدام امریکا درباره سپاه در کمیسیون امنیت ملی مجلس
دیــروز طــرح مقابلــه بــه مثــل بــا اقدام
امریکا درباره ســپاه در کمیسیون امنیت
ملــی مجلــس تصویــب شــد .طرحــی
که طــی آن قرار اســت ایــران در اقدامی
متقابــل ،نیروهــای ارتــش امریــکا در
منطقــه خاورمیانه موســوم به ســنتکام
را به عنوان نیروی تروریســتی شناســایی
کنــد .آن طــور کــه دیــروز علــی نجفــی
خوشــرودی ،ســخنگوی کمیســیون

امنیت ملی به «ایســنا» خبر داد ،به جز
تروریســتی دانســتن ســنتکام« ،در یکی
دیگــر از مــواد ایــن طــرح تصریح شــده
اســت که دولت جمهوری اسالمی ایران
موظف اســت ضمــن اعتــراض و اقدام
حقوقی بــه تصمیم غیر قانونــی ایاالت
متحده امریکا در تروریست نامیدن سپاه
پاســداران انقــاب اســامی ،در مراجــع
بینالمللی از طریق مراودات دوجانبه و

چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع
و سازمانهای بینالمللی از حداکثر توان
خود بــرای بیاثر کــردن اقــدام امریکا از
نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی
جمهوری اسالمی ایران استفاده کند».
ایــن در حالی اســت که حشــمتاهلل
فالحتپیشــه ،رئیس کمیسیون امنیت
ملــی مجلس هم ظهر دیــروز به «خانه
ملت» خبــر داد این کمیســیون از هفته

آینــده وارد بررســی  5طــرح مقابلــه بــا
اقدامات امریکا خواهد شد .او در توضیح
خود ضمن اشــاره به ایجاد تغییراتی در
طــرح مقابله بــا اقدامات امریــکا در این
کمیســیون گفتــه اســت« :الحاقیههــای
متعددی در کمیســیون پیشــنهاد شــده
اســت ،ما کارگروهــی در این کمیســیون
بــه ریاســت عالءالدیــن بروجــردی و بــا
عضویت احمد امیرآبادی ،سید حسین

اعالممرگپیمانضدایرانیدرمنطقه

نقوی حسینی،هادی شوشتری ،مجتبی
ذوالنور و محمد دهقان تشــکیل دادیم،
ایــن کارگــروه قرار اســت به همــراه اداره
قوانیــن مجلس این طرح را تنقیح کنند
و پــس از نهایی شــدن آن در دســتور کار
مجلس قــرار میگیــرد ».او گفتــه که 15
طرح مقابله بــا اقدامات امریــکا هم در
حوزههای «تروریسم سایبر ،نقش امریکا
در شــکلگیری بحرانهــا در منطقــه و

نقــض معاهــدات بینالمللــی و غیــره
اســت که فراتر از مقابله به مثل است».
به گفته فالحتپیشــه« ،ایــن طرحها در
مقابله با یکجانبهگرایی و ُقلدری ترامپ
و امریــکا در دنیــای امــروز اســت .مــا در
قالب و روند منطقی موضوعات را نوعی
مطــرح خواهیــم کــرد تــا بخــش عمده
همراهیهــا از درون امریــکا بــا مجلس
ایران را شاهد باشیم».

روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

فضای مجازی در اشتغال و رونق تولید ملی تأثیرگذار است

دستور برای پرداخت خسارات سیل  95در خوزستان

روحانی در جلسه دولت
چرا برافروخته شد ؟

اســامی و دفتر تبلیغات اســامی سند
تحــول فضــای مجــازی در موضوعــات
مربوط بــه حوزههــای فعالیت خــود را
تدوین و به شورای عالی فضای مجازی
تقدیمکنند.
بــر ایــن اســاس مواجهــه فعــال بــا
فضــای مجــازی بــا لحــاظ اصــول و

ارزشهــای ســبک زندگــی اســامی-
ایرانــی ،نــگاه فرصت محور بــه فضای
مجــازی ،کاهــش تصدیگــری دولــت
بــا لحــاظ ظرفیتهــای غیرحکومتــی
مبتنــی بــر نظام چنــد ذیربطــی ،اتخاذ
رویکــرد توســعه فراملــی و ایجاد عمق
اســتراتژیک منطقــهای ،بینالمللــی

و کشــورهای همســو ،تــاش در جهــت
اصالح ساختارها و مدیریت منابع مالی
و انسانی موجود به جای خلق ساختار و
هزینههای جدید ،شبکه ملی اطالعات
بــه عنــوان زیســت بــوم پیادهســازی
تمامــی برنامههــای اســناد تحولــی و
ایجاد و توســعه ســکوهای مــورد نیاز در

بازداشت یک وکیل به اتهام توهین
به پیامبر و والیت فقیه

دســت آخــر اینکــه  ،دادســتان عمومــی و انقــاب جیرفــت (کرمــان) از
دستگیری وکیل هتاک به پیامبر اکرم(ص) خبر داد و گفت :فردی که در
شــبکههای اجتماعی اقدام به انتشــار مطالب توهین آمیز به نبی مکرم
اســام(ص) و جایگاه والیت فقیه و شــجره طیبه بسیج و سپاه پاسداران
انقالب اســامی کرده بود ،بازداشت شد .به گزارش ایرنا ،حسین سالمی
افــزود :گزارش انتشــار مطالــب توهین آمیز به نبی مکرم اســام (ص) و
جایگاه والیت فقیه و شجره طیبه بسیج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
توســط فردی بــه نام (ت.س) در فضــای مجازی اعالم و پس از بررســی
اولیه مشخص شد این فرد وکیل بوده لذا دادستانی جیرفت با جدیت به
این مســأله ورود کرد .وی ادامه داد :پرونده شخص توهین کننده تشکیل
و جهت انجام تحقیقات و جمعآوری مســتندات به شعبه دوم بازپرسی
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان جیرفت ارجاع شد .با جمعآوری
مستندات ،متهم به بازپرسی احضار و پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس
با صدور قرار مناسب کیفری روانه زندان شد.
ادعاهای متهم تعاونی ولیعصر درمورد بانک مرکزی و دادگاه

اتهامات را قبول ندارم ،تخلف نکردم
دادگاه

مجلس ،رسانهها را از درج مطلب علیه نامزدهای انتخابات منع کرد

نظارتبرشفافیتمالیکاندیداهایمجلس
نماینــدگان مجلــس دیــروز بررســی
مــواد مختلــف طــرح اصــاح قانــون
انتخابــات مجلــس را ادامــه دادنــد.
طرحی که قرار است تغییرات زیادی
در شــکل و نحــوه برگــزاری انتخابات
مجلــس ایجــاد کنــد .از جملــه
مصوبات دیروز مجلســیها میتوان
بــه ممنوعیــت رســانهها در انتشــار
مطالبی علیــه نامزدهــای انتخاباتی
و همچنیــن تصویــب مــوارد مربــوط
بــه شــفافیت منابع مالــی نامزدهای
انتخاباتی اشاره کرد.
ëëمـــــــــــــــــاده بحثبرانگیــز بــرای
محدودیت رسانهها
شــاید بحثبرانگیزتریــن مصوبه
دیــروز مجلســیها مــاده  37طــرح
اصــاح قانــون انتخابــات بــود.
مــادهای کــه درج آگهــی یــا مطلــب
علیه نامزدهــای انتخاباتــی یا اعالم
خالف واقع انصراف نامزدها توســط
رســانههای دیــداری ،شــنیداری
و مکتــوب ،الکترونیکــی و ســایر
شــبکههای مجــازی را ممنــوع کرده
اســت .اضافه بــر ایــن ممنوعیت در
مــاده مذکــور تأکیــد شــده کــه افــراد
مرتکب به مراجع ذیصالح معرفی
خواهند شــد و نامزدها نیز حق دارند
پاســخ خود را به رسانه مربوط اعالم
کنند و رســانه موجود طبــق قوانین و
مقــررات مربــوط موظف بــه چاپ یا
نشــر فــوری آن حداکثر ظــرف مدت
 ۲۴ســاعت و قبــل از اتمــام زمــان
تبلیغات انتخابات اســت .بر اســاس
مصوبــه مجلــس عدم رعایــت مفاد
این مــاده ،جــرم اســت و مرتکب به
مجــازات درجــه  6قانــون مجــازات
اســامی به اســتثنای حبس محکوم
میشود.
طبــق قانــون ،مجــازات درجــه 6
عبــارت اســت از جــزای نقــدی بیش
از  20تــا  80میلیــون ریــال ،شــاق از
 31تــا  74ضربــه و تــا  99ضربــه .امــا
مســأله بحــث برانگیــز این اســت که
مصوبــه مذکــور مشــخص نکــرده که
منظــورش از آگهــی و مطالــب علیــه
نامزدهــا چیســت؟ بــه طور مثــال آیا
انتقــاد از عملکــرد و کارنامــه قبلــی
نامزدهــای انتخاباتــی یــا زیــر ســؤال
بردن و نقد شــعارها و برنامههای آن
و مطالب دیگری در این چارچوب در
این مصوبــه به عنــوان مطالب علیه

خانه ملت

در بحبوحــه ســیل هفتههــای اخیــر ،خســارت پرداخــت
نشــده کشــاورزان شــوش از ســال  95بحــث برانگیز شــده
گزارش اســت ،خبری که انتشــار آن دســتور رئیس جمهوری برای
تســریع در پرداخــت این مطالبات را به دنبال داشــت .اظهارات روز گذشــته
حســینعلی امیری ،معاون امور مجلس رئیس جمهوری این مطالبه کهنه را
تازه کرد .مطابق گزارش «ایسنا» ،امیری در جریان سفر به استان خوزستان،
گفت :یکی از اعضای محترم دولت موضوع ســیل ســال  ۹۵را مطرح کرد که
آقــای رئیــس جمهوری از اینکه موضوع در پیــچ و خمهای اداری افتاده خبر
نداشــت .ایشــان برافروخته شــدند و به آقای نوبخت (رئیس سازمان برنامه
و بودجــه) دســتور داد کــه ســریعاً مانده خســارات ســیل ســال  ۹۵پیگیری و
پرداخــت گردد .امیری همچنین بیان کرد :دولت در حال تجهیز منابع برای
جبران خســارات ســیل اســت و در کنار مردم خواهد بود .خیال مردم راحت
باشد زیرا حل و فصل مسائل مربوط به سیل در اولویت دولت است.
اظهــارات امیــری درحالی اســت که یــک مقــام آگاه در ســازمان برنامه و
بودجــه بــه «ایران» گفــت که «موضــوع مطالبــات کشــاورزان خوزســتان در
ســیل  95در جلســه یکشــنبه هیأت دولت مطرح شــد و رئیس جمهوری هم
ضمن قدردانی از تالشهای ســازمان برنامه و بودجه در تجهیز منابع برای
پرداخــت خســارتهای گســترده ســیلهای اخیــر کشــور ،بر پرداخت ســریع
مطالبات سال  95کشاورزان خوزستان هم تأکید کرد».
امــا پیــش از ایــن ،مطالبه معــوق کشــاورزان خوزســتانی  10فروردین ماه
در جلســه رســیدگی بــه بحــران ســیل خوزســتان مطرح شــد .در این جلســه
س جمهوری ،رئیــس مدیریت بحران کشــور،
کــه بــا حضور رئیــس دفتر رئیــ 
نماینــدگان مــردم اهــواز و شــوش در مجلــس شــورای اســامی و جمعی از
فرمانداران و مســئوالن اســتانی برگزار شد ،ســید راضی نوری نماینده مردم
شــوش در مجلس با اشاره به ضرورت پرداخت خسارت به اراضی کشاورزی
ســیلزده ،بیان کرد« :تاکنون یک ریال بابت خســارات سیل  ۹۵به کشاورزان
داده نشده است».
نــوری روز گذشــته نیــز در گفتوگو با «ایران» این مســأله را تأییــد و تکرار
کرد که هنوز خســارت کشاورزان شهرستان شوش در سال  95پرداخت نشده
است.این درحالی است که وزیر کشور  20فروردین ماه در اهواز اعالم کرد که
«خســارت معوق همه کشاورزان خوزســتان به دلیل وقوع سیل در سالهای
 95و  97از فردا پرداخت میشود ».عبدالرضا رحمانی در گفت و گو با شبکه
خبر افزود« :از دیروز ( 19فروردین) پرداخت خســارتهای کشاورزی بتدریج
شروع شده و همه دستگاهها موظف شده اند خسارتها را برآورد کنند».
به نظر میرســد اظهارات وزیر کشــور ناظر بر  8میلیارد تومانی اســت که
در ســال جاری و برای جبران خســارتهای ســیل اخیر به حســاب کشاورزان
شوش واریز شده است.
علیرضــا ملــک زاده ،رئیس اداره جهاد کشــاورزی شــوش در ایــن باره به
«ایــران» گفت کــه مبلغ  8میلیارد تومــان ،از محل صندوق بیمه کشــاورزان
بــه صــورت علی الحســاب برای جبران خســارتهای ســیل اخیر به حســاب
کشــاورزان شهرســتان واریز شــده کــه البته هنوز حق برداشــت ندارنــد و باید
برخی مشکالت قانونی آن رفع شود.
او درباره مطالبات ســال  95کشــاورزان منطقه نیز گفت :به دلیل ســیل و
تگرگ این سال ،به  12هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان خسارت وارد
شــد کــه برای جبران آن 100 ،میلیارد تومان مصوب شــد ،امــا هنوز پرداخت
نشده است.
به نظر میرســد تا اینجای کار ،دســتور رئیس جمهوری ســبب تســریع در
عملکرد سازمانها و وزارتخانههای مسئول شده است .چرا که هنوز درحالی
که مزارع کشــاورزی خوزستان زیر سیل است ،مبلغ  8میلیارد تومان از محل
صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شده است .از این رو میتوان انتظار داشت
کــه با دســتور رئیس جمهــوری برای تســریع در پرداخت ســایر معوقات نیز،
مطالبات سال  95کشاورزان منطقه بزودی پرداخت شود.
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رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فضای
مجــازی میتوانــد در بخــش تولیــد و
اشــتغال تحــرک ایجاد کــرده و در رونق
تولیــد ملــی تأثیرگــذاری مثبتی داشــته
باشــد ،گفــت :بایــد در راســتای تدویــن
برنامههــای مؤثــر بــرای رفــع موانــع و
مشــکالت از مسیر توســعه کسب و کار و
تولید توســط شــرکتهای دانش بنیان،
تالش کنیم.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانی در جلسه
شــورای عالی فضای مجــازی با تبریک
آغــاز ســال جدیــد و اعیــاد شــعبانیه،
نامگــذاری ســال  1398به عنوان ســال
«رونــق تولیــد» از ســوی رهبــر معظــم
انقــاب را مورد اشــاره قــرار داد و گفت:
دبیرخانه شــورای عالــی فضای مجازی
بایــد بررســیهای الزم بــرای تدویــن
برنامههــای مؤثر در راســتای رفع موانع
و مشــکالت از مســیر توسعه کسب و کار
و تولید توســط شرکتهای دانش بنیان
را انجــام داده و بــرای طــرح در جلســه
شورای عالی آماده کند.
وی با اشــاره به درگیر شــدن بسیاری

از اســتانهای کشور با مشکالت ناشی از
سیل و تقدیر از تالشهای مردم و همه
دســتگاههای ذیربط در کمکرسانی به
ســیل زدگان ،ادامــه داد :کمکرســانی
بــه مناطــق ســیلزده باید تا رفــع کامل
مشــکالت مردم ادامه پیدا کند و در این
راســتا به مســئوالن اجرایی استانهایی
کــه در معرض ســیل قرار دارند دســتور
آمادهباش کامل داده شده است.
روحانــی انتشــار برخــی مطالــب
غیرواقعــی و شــایعات در فضــای
مجــازی در این گونه حــوادث را موجب
نگرانــی مــردم دانســت و خاطرنشــان
کــرد :برهــم زدن امنیــت روانــی مــردم
اقدامی برخــاف امنیت جامعه بوده و
باید سیاســتگذاری الزم برای پیشگیری
از انتشــار اخبــار جعلــی و شــایعات در
شورای عالی فضای مجازی انجام شود
تا در صورت نیاز به قانونگذاری از سوی
دولت الیحه آن تدوین و تقدیم مجلس
شود.
در جلســه شــورای عالــی فضــای
مجــازی مقــرر شــد وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اسالمی ،ســازمان صدا و سیمای
جمهــوری اســامی ،ســازمان تبلیغات

حوزههــای تحولی بــا تأکید بــر ظرفیت
بخــش خصوصــی از الزاماتی اســت که
دســتگاههای مذکور بایــد در تدوین این
سند تحولی مد نظر قرار دهند.همچنین
در ایــن جلســه« ،فیروزآبــادی» دبیــر
شــورای عالی فضای مجازی گزارشی از
وضعیت فرهنگی کشــور بویژه در حوزه
رسانهها و نظام آموزشی مطرح کرد که
نشــان دهنده فعالیت چشمگیر بخش
خصوصــی در حــوزه آمــوزش مجازی و
تولیــد محتــوا در فضــای مجازی کشــور
اســت.بر اســاس ایــن گــزارش تحوالت
فضای مجازی در حوزه آموزش موجب
پویایــی علمی کشــور شــده و گســترش
آن نیازمنــد بهکارگیــری بیشــتر بخــش
خصوصی در نظام آموزش کشور است.
بر مبنای گزارش وی؛ در حوزه رسانه نیز،
پایین بودن مســئولیت پذیــری و وجود
کاربران فاقد هویت مشخص در فضای
مجازی موجب نابسامانی ،شیوع اخبار
نادرست و تشویش اذهان عمومی شده
و عدم انســجام و هماهنگی رسانههای
اجتماعی و فقدان مراکز اعتبار ســنجی
خبری ،شیوع شایعات و اخبار جعلی را
به دنبال داشته است.

خبــر اول اینکــه ،مجــدی ســرحان ،ســردبیر روزنامــه
دیـــگه
مصــری «الوفــد» در مقالــهای تحــت عنــوان «اعــام
چه خبر
مرگ ناتوی عربی» نوشــت :از صبح پنجشنبه گذشته
تا زمان نوشــتن این چند ســطر ،هیچ واکنشــی از ســوی یک منبع رسمی
مصری نســبت به خبر خروج این کشــور از طرح «ناتوی عربی» یا همان
«ائتالف اســتراتژیک خاورمیانه» که دولت ترامپ ایده آن را داده اســت،
نداشتهایم .به گزارش ایسنا ،در بخشی از این مقاله آمده است :ما بر این
باوریــم که با توجه به حساســیت این اقدام مصر و تأثیــر آن بر روابط آن
با دیگر کشــورهای عضو این پیمان عربــی امریکایی خصوصاً طرفهای
عربــی ،این کشــور به ایــن زودی واکنشــی به ایــن اخبار نخواهد داشــت،
همچنین اعالم رســمی و نهایی مصر مبنی بــر خروجش از ناتوی عربی
در حقیقت به معنای مرگ این طرح است زیرا با توجه به اهداف اعالم
شــده از ســوی امریکا هدف ناتوی عربــی ایجاد نیــروی نظامی قدرتمند
عربی برای مقابله با ایران اســت و کشــور مصر ارتش بزرگی دارد که قرار
بود ضمن این ائتالف باشد .نویسنده میافزاید :مسأله قطعی این است
که قاهره روز یکشــنبه گذشــته هیأت خود را به ریاض نفرستاد و در اولین
نشســت ناتوی عربی که امریکا نیز در آن حضور داشــت ،حضور نیافت.
سردبیر روزنامه الوفد مینویسد :با توجه به غیبت مصر در نشست ناتوی
عربی و همچنین عدم صادر شــدن بیانیه توضیحی رســمی در رابطه با
حقیقت امر از ســوی این کشــور ،به این نتیجه میرســیم کــه خبر خروج
مصــر از این پیمان قطعی اســت .بخصوص اینکه خبرگــزاری رویترز به
نقــل از  ۴منبــع آگاه اعالم کرده که مصر چند روز قبل از ســفر عبدالفتاح
سیســی ،رئیس جمهوری مصر به واشنگتن و دیدار با ترامپ ،امریکا را از
این تصمیم خود مطلع کرده بود.

نامزدها محســوب میشــوند یا خیر؟
موضوعــی کــه به نظــر میرســد باید
دایــره تعریــف آن بســیار روشــنتر از
این باشــد تا شائبه محدودیت آزادی
بیان برای رسانهها و ناظران مختلف
در جریــان رقابتهــای انتخاباتــی
مجلــس پیــش نیایــد .همچنیــن در
تبصــره دو همیــن مــاده آمده اســت
که «مطبوعات و نشــریات در انتشــار
هرگونه مطلــب درخصوص نامزدها
مکلــف هســتند بــه نحــوی اقــدام
کننــد کــه در صــورت لــزوم فرصــت
پاســخگویی بــرای نامــزد در مهلــت
مجــاز تبلیغاتــی فراهــم باشــد».
بــر اســاس تبصــره ســوم ایــن مــاده
مجــازات تخلــف از حکــم تبصره دو
که به آن اشــاره شــد ،تعطیلی نشریه
یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک
و شــبکههای مجازی از یک تا سه ماه
است.
موضوعی که باز هم دارای شائبه
اســت کــه در برخــی مــوارد فرضــی
تکلیــف روشــنی ندارد .به طــور مثال
اگــر نامــزدی در آخرین ســخنرانیها
و مواضــع تبلیغاتی خود در ســاعات
منتهــی بــه منــع قانونــی تبلیغــات
انتخاباتــی مســألهای را مطــرح کنــد
که مورد نقد رســانهها علیه آن نامزد
قــرار بگیرد ،معلوم نیســت این ماده
چگونه اعمال خواهد شد.
ëëچارچــوب شــفافیت مالــی منابــع
نامزدها مشخص شد
از مصوبــات مهم دیــروز مجلس
در ایــن بــاره همچنیــن میتــوان بــه
تصویــب مــاده  45ایــن طــرح کــه به
بحث شفافیت منابع مالی تبلیغات

نامزدهــا میپــردازد اشــاره کــرد .این
مــاده تأکیــد دارد کــه کمــک نقدی و
غیرنقــدی نامزدهــا بــه افــراد جــرم
اســت .در ایــن مصوبــه همچنیــن
مؤسســات و نهادهــای خیریــه و
اوقاف ،اشــخاص دارای تابعیت غیر
ایرانــی و افرادی که بــه یکی از جرایم
اقتصادی محکوم شــدهاند از هرگونه
کمــک بــه فعالیتهــای انتخاباتــی
تحت هر عنوانی به صورت مســتقیم
و غیرمستقیم منع شدهاند.
منابــع مالــی نامزدهــا هــم از
طریق شــماره حســاب مشــخصی که
توســط نامزدهــا در هنــگام ثبتنــام
معرفی میشــود ،مورد نظــارت قرار
خواهنــد گرفــت .همــه داوطلبــان و
احزاب و جبهههــا موظفند ،عالوه بر
اعالم شــماره حساب ،شــخصی را به
عنــوان نماینــده مالی معرفــی کنند.
همچنیــن طبــق این ماده قرار اســت
حداکثــر هزینــه هــر نامــزد انتخاباتی
در هــر دوره انتخابــات بــا پیشــنهاد
کمیســیون بررســی تبلیغــات اســتان
بــه تصویــب هیــأت اجرایی اســتان و
تأییــد هیأت مرکــزی نظارت برســد.
موضوعــی کــه هــر چنــد بــه تصویب
نماینــدگان رســید امــا مــورد انتقــاد
علی الریجانی قرار گرفت و او در این
بــاره در جلســه دیــروز مجلس گفت:
«نظارت کــردن ،غیر از حد گذاشــتن
برای هزینه انتخاباتی است».
ëëتعیین شرایط نامزدهای انتخاباتی
تعییــن ترتیبــات تشــکیل هیــأت
اجرایــی مرکــزی انتخابــات مجلس،
شرایط ناظران بر انتخابات مجلس،
تعییــن شــرایط معتمــدان هیــأت

اجــرای فرعــی ،تعییــن ترکیــب
کمیســیونهای بررســی تبلیغــات
مرکــزی و بررســی تبلیغات اســتانی،
تعییــن شــرایط نماینــده نامزدهــای
انتخاباتی در شعب اخذ رأی ،تعیین
ت تبلیغات انتخاباتی
شــرایط فعالی 
نامزدهــا و ممنوعیــت موضعگیــری
مقامات و مســئولین کشــور به نفع یا
ضــرر نامزدهــا در انتخابــات مجلس
از دیگــر مصوبــات دیــروز نمایندگان
درخصوص اصالح قانــون انتخابات
مجلــس بــود .نماینــدگان همچنیــن
شــرایط عمومــی و اختصاصــی
نامزدهــای انتخابــات مجلــس را نیز
تعیین کردند.
از جملــه مــوارد ایــن بخــش از
مصوبــه مجلــس جایــی بــود کــه
«داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشــد یــا دارای ارزش اســتخدامی
معادل کارشناســی ارشــد یــا معادل
آن و داشــتن حداقل پنج سال سابقه
کار دولتــی ،خصوصــی و عمومــی به
تأییــد باالتریــن دســتگاه مربــوط در
بخــش دولتــی و نهادهــای عمومــی
غیردولتــی و اتاقهــای مربــوط در
بخــش خصوصی» به عنــوان یکی از
شــرایط نامــزدی تعیین شــد .در این
قسمت تبصره مرتبط با احتساب هر
دوره نمایندگــی به عنوان یک مقطع
تحصیلــی بــا موافقــت نماینــدگان
حــذف شــد .ایــن تبصــره در قانــون
فعلــی انتخابات مجلس وجود دارد.
همچنیــن نماینــدگان مقــرر کردنــد
تــا ثبــت نــام داوطلبــان نمایندگــی
مجلــس تنهــا از یــک حــوزه انتخابیه
فرعی امکانپذیر باشد.
بــر اســاس یکــی از تبصرههــای
مــاده  28مصــوب مجلــس نیــز «هر
داوطلــب نمایندگــی بایــد خــود یــا
یکــی از والدینــش متولــد محــدوده
جغرافیایــی حــوزه انتخابیــه فرعــی
محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل
هفــت ســال ســکونت غیر مســتمر یا
ســابقه حداقــل پنــج ســال ســکونت
مســتمر متصــل بــه زمــان ثبــت نام
در آن محــدوده یــا ســابقه نمایندگی
مجلــس شــورای اســامی در آن
حــوزه را داشــته باشــد ».همچنیــن
صدا و ســیما نیز در ارائــه برنامههای
خــود مکلف بــه رعایــت تصمیمات
کمیســیون بررســی تبلیغــات اســتان
شد.

مدیرعامــل شــرکت تعاونــی ولیعصر نــه اتهامات خــود را قبــول دارد و نه اصالً
معتقــد اســت که تخلفی از ســوی او ســرزده .او تا آنجــا که میتوانســته به بانک
مرکزی تاخته و در جایی دیگر مدعی شده که دادسرای پولی و بانکی چندین بار
به بهانه اینکه فراریاش دهد میگفته میخواهیم تو را بازداشــت کنیم.سومین
جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر
به صورت علنی و به ریاســت قاضی صلواتی در شــعبه چهارم دادگاههای ویژه
مفاسد اقتصادی برگزار شد .قاضی از امیرحسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی
ولیعصر و متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام
افســاد فــیاالرض از طریق اخــال در نظام اقتصــادی و جعل امضــای روحاهلل
رحمانیزاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان و جعل مهر و خیانت در امانت از
خود دفاع کند.امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت :بنده هیچ کدام از اتهامات
را قبول ندارم و اصالً تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم
تالش کردم و فکر میکنم کیفرخواســت صادره تســویه حساب سیاسی با برخی
از افراد اســت .من از روزی که روی کار آمدم صدها نامه به بانک مرکزی ارســال
کــردم برای اینکــه مجوز بگیرم اما جوابــی ندادند .بانک مرکــزی میگوید که به
نامهها جواب داده است اما چیزی بدست ما نرسیده است.
ëëاز  ۴۵هزار طلبکار فقط  ۸۴نفر ماندهاند
امیرحســین آزاد خطــاب بــه نماینده دادســتان گفت :مگر پرونــده من مالی
نیست؟ پس چرا اصالً یک بار هم حسابرسی نشده است؟ من اموالم را فروختم
تا کار مردم رفع و رجوع شود .من با  ۲۴هزار نفر تسویه کردم و از مجموع  ۴۵هزار
نفر فقط  ۸۴نفر ماندهاند که آنها هم هرکدام یک میلیارد گرفتهاند .کل پولی که
ما از مردم دریافت کرده بودیم  ۱۶۲میلیارد تومان بوده است یعنی کل پولی که
در اختیار ما بوده همین عدد بوده اســت شــما باید بروید و ببینید که از این ۱۶۲
میلیارد چه میزان ملک خریداری شده ،چه میزان تسهیالت داده شده و کجاها
مصرف شده است.
 ëëدیدار با پورمحمدی به واسطه پدر خانم
متهــم بــا بیان اینکــه بنده هیچــگاه اقراری درخصــوص اعمال نفوذ توســط
خودم یا شخص دیگری نداشتم ،گفت :در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای
پورمحمدی وقت مالقات گرفتید که بنده پاســخ دادم توســط روحاهلل سوری که
همشــهری آقای پورمحمدی بودند و از دفتر ایشــان اجازه مالقات گرفتیم و این
به معنای اعمال نفوذ نیســت اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدســیات خود
مبنــی بر اعمــال نفوذ بیان کرده اســت .قاضی صلواتی خطــاب به متهم گفت:
شما یکجانبه به دادگاه میروی ،به بازپرس ،دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت
خواست گفتی .شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه
وارد دفتر آقای پورمحمدی میشــوی و مجوز را میگیری ،اقاریر شــما در پرونده
و صورتجلســه قید شــده اســت .متهم گفت :تکذیب میکنم ،ایــن اقاریر ،اقاریر
آقای قربانی است .قاضی صلواتی گفت :در دفاعیات خود بیان کردید که بانک
مرکزی بحرانســازی کرده است ،بانک مرکزی کجا بحرانسازی کرده است؟ به
شما اجازه توهین داده نمیشود.
 ëëخرید ادکلن چند ده میلیونی کذب محض است
متهــم دربــاره ملک اقدســیه مورد اشــاره در کیفرخواســت گفت :ســؤال من
این اســت که منظور از ملک مشــکلدار چیست؟ باید این را بدانید که این ملک
توســط من در ســال  94به قیمــت  24میلیارد تومان خریداری شــد کــه در رهن
بانــک اقتصــاد نویــن قرار گرفــت که متأســفانه به خاطر بازداشــت شــدن من و
مشکالتش آن را بانک اقتصاد نوین با قیمت پایه  43میلیارد به مزایده گذاشته
است .متهم درباره انجام سفرهای خارجی نیز گفت :بله بنده سفرهای خارجی
تفریحی داشــتهام که موضوع خاصی نیســت اما خرید ادکلــن چند ده میلیونی
که بازپرس به آن اشــاره کردهاند ،کذب محض اســت.در پایان این جلسه قاضی
صلواتــی گفت :با توجه به اینکــه اظهارات نماینده دادســتان و نماینده حقوقی
بانک مرکزی مانده است ،ادامه جلسه امروز سهشنبه برگزار میشود.

