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دادستان تهران خبر داد

صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول دو روزنامه
دادســتان تهران از صدور کیفرخواست
بــرای مدیــران مســئول «شــرق» و
«شــهروند» بــه اتهــام انتشــار اخبــار
اختالفافکــن میان مردم ایران و عراق
خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبــاس جعفــری
دولتآبــادی در مورد رســانههایی که با
انتشــار برخی اخبــار بــه اختالفافکنی

میــان مــردم ایــران و عراق اقــدام کرده
بودنــد ،افــزود :بعــد از اینکه ایــن اخبار
منتشــر شــد ،دادســتانی تعــدادی از
ســایتها و روزنامهها را احضــار کرده و
تذکر داد و روز سهشنبه مدیران مسئول
دو روزنامــه شــرق و شــهروند کــه اخبار
اولیــه را اعــام کــرده بودنــد ،احضــار و
تفهیــم اتهــام شــدند و کیفرخواســت

آنها صادر شده اســت .دادستان تهران
از همه رســانهها خواســت که در انتشــار
اخبــار مربوط بــه سیاســتها و مصالح
کشــور ،به مصوبات و ابالغهــای وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ...توجــه
داشــته باشــند و تأکیــد کرد :دادســتانی
حتی در این زمینه به تعلل متهم شــد،
ولی در واقع این گونه نبود و لذا رسانهها

بایــد خطوط قرمــز مطبوعات کشــور را
رعایــت کننــد و برگــزاری نشســتهای
تعاملی با رســانه ،مانعی نیست که اگر
جرمی مرتکب شدند ،تعقیب نشوند.
جعفــری دولتآبــادی همچنیــن بــا
تأکیــد بــر اینکــه خریــد و فــروش ارز در
خارج از صرافیها جرم تلقی میشــود،
گفت که سیاســت دادستانی در برخورد

بــا اخاللگــران ارزی در معابــر از طریــق
فروش ارز به صــورت غیرقانونی جدی
است.
جعفــری دولتآبــادی گفــت :در مورد
پروندههــای وارداتــی خــودرو ،یــک
پرونــده از بندرعبــاس بــه دادگاه ارجاع
و تکمیل تحقیقــات آن به تهران اعالم
شــده است که ظرف چند روز گذشته در

ایــن زمینه مدیر شــرکت گروه ایــر تویا و
یکی از کارکنان گمرک دســتگیر شــده و
تحقیقات پرونده در حال انجام اســت.
بــه گفتــه وی ،در مــورد پرونــده واردات
خــودرو که مربوط به شــش هزار و اندی
خودرو است نیز دو نفر دستگیر شدهاند
کــه تحقیقــات وارد بابهــای جدیــدی
شده و پیشرفت خوبی داشته است.

هشدار دادستان کل نسبت به حضور مجدد بانوان در ورزشگاه

علی مطهری :استدالل شرعی دادستان شامل فوتبال نمیشود

نعیم احمدی  /ایران

یــک روز بعــد از حضــور محدود زنــان در
ورزشــگاه آزادی بــرای تماشــای مســابقه
فوتبــال ایــران و بولیــوی ،محمدجعفــر
منتظری دادســتان کل کشــور اعــام کرد:
«حضــور زنــان در ورزشــگاه آزادی یــک
آســیب است و هیچ توجیه شــرعی ندارد
و اگــر بخواهــد ادامــه پیــدا کنــد برخــورد
میکنیم».
بــهگزارش مهــر ،وی روز گذشــته در آیین
تکریــم و معارفه دادســتان قزویــن ادامه
داد(:با حضور زنان در ورزشگاه) مخالفیم
چون گناه صورت میگیرد .تماشای بازی
ایراد ندارد ،اما گناهی که صورت میگیرد
جای اشکال است.
دادستان کل کشور تصریح کرد :از حضور
دیروز (سهشــنبه) زنان در ورزشــگاه گالیه
داریم .نظام ما اسالمی است؛ ما مسلمان
هستیم ،وقتی خانمی به ورزشگاه میرود
و بــا مردانــی که با لبــاس ورزشــی و نیمه
لخــت مواجه میشــود و آنهــا را میبیند،
گناه میکند .او با بیان اینکه «برخی دنبال
این هســتند که حریمها را بشکنند» ادامه
داد :با هر مدیری که بخواهد بستر حضور
بانوان در ورزشگاه را با بهانههای مختلف
فراهم کند برخورد میکنیم.
منتظــری در ادامــه اظهــار داشــت :قــرار
نیســت در منظر عمومی هر کس هرجور
خواســت لبــاس بپوشــد یــا رفتــار کنــد،
نصیحت میکنم به مســئوالن ورزشی که

حرمت دینی را حفظ کنید و اجازه ندهید
گنــاه صورت گیرد .اگر تکرار شــود دســتور
میدهم به دادســتان تهران تــا ورود کند.
قــرار نیســت  ۴نفر بــا هر هدفــی حریمها
را بشــکنند و مــا ســاکت بمانیــم؛ ابتــدا
نصیحت میکنیم بعد برخورد میکنیم.
اظهارات دادســتان کل کشور یک روز بعد
از آن مطــرح شــد کــه در جریان مســابقه
دوســتانه میان ایــران و بولیــوی مقدمات
حضــور خبرنــگاران و عکاســان خانــم،
کارمنــدان خانــم فدراســیون فوتبــال و
اعضای تیمهــای ملی فوتبال و فوتســال
بانــوان بهعنــوان تماشــاگر در ورزشــگاه
آزادی فراهــم شــد .اگرچــه روز سهشــنبه
تماشــاگران عــادی خانــم در ورزشــگاه
حضــور نداشــتند ولــی باالخــره و پــس از
ســالها طلســم حضــور بانــوان ایرانی در
ورزشــگاه فوتبــال شکســته شــد .حضــور
گزینشــی بانوانی کــه برای تماشــای بازی
دوستانه ایران و بولیوی به ورزشگاه آزادی
رفته بودند ،گرچه چندان امیدبخش نبود
اما با توجه به شرایط موجود اتفاق مهمی
محسوب میشد.
جمعی حدود  200نفر که شامل بازیکنان
و مربیان تیمهای ملی فوتبال و فوتســال
بانوان ،کارمندان خانم فدراسیون فوتبال
و تعدادی از همســران بازیکنان تیم ملی
بــود و البتــه چنــد چهره همچون نفیســه
روشــن بازیگر تلویزیون که جزو هیچکدام

از این دسته نبودند .در هر حال این مهم،
بارقههــای امیــدی را بــرای دیگــر بانــوان
عالقهمنــد به تماشــای بازیهــای فوتبال
در ورزشــگاه به وجــود آورد کــه بتوانند در
آینــدهای نه چنــدان دور بــه مطالبه خود
برســند .بخصوص که شایعه استمرار این
قضیــه در بازی هفته آینده پرســپولیس و
الســد قطر هم منتشــر شــد .اما با واکنش
دادســتان کل کشــور ،به نظر میرســد این
چالش همچنان وجود خواهد داشت! هر
چند که دیــروز علی مطهری نایب رئیس
مجلــس ،نظــری متفــاوت داشــت .او در

یادداشــتی با عنوان «ســخنی با دادستان
کل کشــور» نوشــت« :ســخن دادســتان
کل محتــرم درخصــوص حضــور بانــوان
در ورزشــگاه آزادی از آن نظــر کــه مهــم
بودن مســأله عفاف از نظر اســام را بیان
میکند ســخن درستی است و قابل تقدیر
اســت .روشــن اســت که حضور بانــوان در
ورزشــگاههایی که مــردان به صورت نیمه
عریــان مســابقه میدهنــد مــورد تأییــد
اسالم نیست اما در مسابقات فوتبال بدن
مردان تقریباً کامالً پوشــیده اســت و نیمه
عریان نیســتند .لذا قاعدتاً حضــور بانوان

در مســابقاتی مثل شــنا ،کشتی ،بسکتبال
و شــاید والیبال مردان اشکال شرعی دارد
امــا در مســابقات فوتبال به نظر میرســد
مطابــق ایــن مالک نباید اشــکال شــرعی
وجود داشته باشد .در واقع آن مالک کلی
را یعنــی حرمــت حضور بانــوان در جایی
که مردان نیمه عریان هســتند همه قبول
دارنــد ولی در این که مصــداق این مالک
مســابقات فوتبــال اســت اختالف اســت.
دادســتان کل محتــرم آن را هــم مصداق
میداننــد امــا از نظــر امثــال بنده شــامل
مسابقات فوتبال نمیشــود ،خصوصاً که

بازیکنــان از فاصلــه دور دیــده میشــوند.
البتــه در صورتــی کــه تصمیــم نظــام بــه
حضــور بانوان باشــد بایــد جایــگاه ویژه و
دربهــای ورود و خــروج مخصوص و نیز
سرویسهای بهداشتی اختصاصی داشته
باشند».
 ëëمدرس حوزه :تماشا کردن ورزش گناه
نیست
همزمــان یــک مــدرس حــوزه علمیه قم
هم گفت که با اتکا به علوم فقهی ،تماشــا
کردن ورزش به هیچ عنوان گناه نیست .به
گزارش جماران ،حجتاالســام محســن
غرویــان ،مــدرس فلســفه اســامی حوزه
علمیه قم گفت :هدف از حضور ورزشگاه
تشــویق بازیکنــان ،انگیــزه دادن بــه آنها و
تماشــا کــردن ورزش اســت .هیــچ فردی
برای مرتکب شدن به معصیت و گناه پا به
ورزشــگاه نمیگذارد چرا که ورزشگاه جای
گناه کردن نیســت .وی ادامه داد :با اتکا به
علوم فقهی تماشــا کــردن ورزش به هیچ
عنوان گناه نیست .چرا که اگر گناه محسوب
میشد ،تماشــای آن از تلویزیون هم منع
میشــد ولی زمانی کــه این ممنوعیت رخ
نــداد پــس؛ تماشــای ورزش از نزدیــک و
ورزشگاه نیز عاری از گناه و ایراد است .این
کارشــناس امور فقهی افزود :نسبت دادن
وجــه گناه جهت ممنوعیت حضور بانوان
در ورزشــگاه بالوجــه بــوده و از نظر فقهی
این عقیده مردود است.

ادامه انتظارها برای تعیین تکلیف CFT

صدا و سیما

بررسی الیحه  CFTدر شورای نگهبان
همچنان ادامــه خواهد یافت .دیروز این
شــورا میزبــان چهار مقــام دولتــی بود تا
توضیحــات آنهــا را دربــاره ایــن الیحــه
و همیــن طــور کلیــت موضــوع FATF
بشــنود .آن طور که ســخنگوی این شــورا
خبر داده ،جلســاتی مشابه هم با برخی
از کارشناســان برای بررســی ابعاد الیحه
 CFTدر شــورای نگهبــان برقــرار خواهد
شــد .بــا ایــن توضیــح بــه نظر میرســد
کارگــروه  FATFدر روزهای آینده باید در
شــرایطی برای کشورمان تصمیم بگیرد
کــه مجموعــه لوایــح چهارگانــه دولــت
هنوز در داخل تبدیل به قانون نشدهاند.
 FATFدر خردادمــاه بــرای یــک دوره
چهار ماهــه دیگر تعلیق ایران از لیســت
سیاه را تمدید کرد تا در این مهلت زمانی
کارهایقانونیناظربهتوصیههایFATF
کــه در قالب چهار الیحه دولت بودند ،به
انجام برســند .این مهلت چهار ماهه روز
 23مهرماه به پایان رسیده است .هر چند

کدخدایــی در توئیتــر خــود اعــام کــرده
است ،حضور چهار مقام دولتی در جلسه
روز گذشته شورای نگهبان به درخواست
هیــأت دولت صــورت گرفته اســت .این
چهــار مقــام دولتــی عبــارت بودهانــد از
اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس
جمهوری ،محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجــه ،عبدالناصــر همتــی رئیس کل
بانک مرکزی و حسینعلی امیری معاون

س جمهــور .کدخدایی به
پارلمانی رئیــ 
خبرگزاری تسنیم هم گفته است که این
مقامــات «گزارشــی از وضعیــت الیحــه
 CFTو الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام
مالی  FATFبه اعضای شــورای نگهبان
ارائــه دادنــد ».بــه گفتــه او« ،در بخــش
دیگــری از ایــن جلســه ،اعضای شــورای
نگهبان نیز دیدگاهها و نقطهنظرات خود
را پیرامون  CFTو  FATFمطرح کردند».

ابتکار در گفتوگو با «ایران»:

شکایت از کریمی قدوسی را پیگیری میکنم اما امیدی ندارم
آیا شــکایت به هیــأت نظارت مجلس
یا قــوه قضائیه ،میتوانــد اتهامزنیها
و تهمــت پراکنیهــای محمدجــواد
کریمــی قدوســی را متوقــف کنــد؟
تجربههــای گذشــته نشــان میدهــد
نمیتوان چنــدان امیدوار بــود که این
نماینــده عضــو جبهــه پایداری رســم
اخالق را در پیش بگیرد.
معصومــه ابتــکار ،معــاون رئیــس
جمهوری در امور زنان و خانواده گفت
هــم در نامــه بــه رئیس مجلــس و هم
بــا شــکایت در قــوه قضائیــه ،در تالش
است تا یک بار برای همیشه به تهمت
و دروغهــای کریمــی قدوســی نماینده
مشــهد در مجلس پایان دهد ،هرچند
امید چندانی نــدارد.وی در گفتوگو با
«ایران» و در پاســخ به اینکه شــکایتش
از کریمــی قدوســی ،نماینــده مجلــس
بــه کجا رســیده اســت ،گفت :ایــن تنها
شــکایت من از کریمی قدوسی نیست،
زیــرا ایشــان پیــش از ایــن هــم توهیــن
کرده و تهمت زده اســت ،اما متأسفانه
شــکایتهای مــا بــه نتیجــه خاصی در

مجلس منتهی نمیشود.
ابتکاربابیاناینکهاینباربسیارجدی
از آقای الریجانی خواســتم تا این مسأله
را پیگیــری کنــد ،اضافــه کــرد :مجلــس
حرمتــی دارد و ما دلمان نمی خواهد با
این عنوان از نماینده مجلس شــکایت
کنیم ،امــا وقتی این نماینده برای خود
حرمتــی قائــل نیســت و اتهامــات بــی
پایــه و اســاس را وارد میکنــد و دروغ
میگویــد ،عــاوه بــر مجلــس بــه قــوه
قضائیه هم شکایت کردیم.
معــاون رئیــس جمهــوری ضمــن
ابراز امیدواری برای به ثمر رسیدن این
شکایتها ،هدف از شکایت را این طور
عنوان کرد :امیدوارم نتیجه این شکایت
این باشد که اخالق در جامعه ج دیتر
گرفته شــود و رقبای سیاسی از تهمت و
تخریب برای رقابت با یکدیگر استفاده
نکننــد ،زیــرا ایــن امــر زیبنــده جامعه
اسالمی نیســت و آسیبهای زیادی به
اخالقیات جامعه وارد میکند.
امیــدوارم نتیجــه ایــن شــکایت
این باشــد وگرنه کســی دوست ندارد

خبــر اول اینکه دولت امریکا در پــی تدوین راهبردی
جدید برای سوریه است که در این راهبرد ،بیشترین
دیـــگه
چه خبر
تمرکــز بــر بیــرون رانــدن ایــران از ســوریه معطــوف
خواهــد بــود .به گــزارش تابنــاک ،این خبــر را شــبکه خبری انبیســی
نیــوز گــزارش کــرده و گفته در این اســتراتژی ،با توجه به قیــد و بندهای
قانونــی ارتــش امریــکا ،از صــدور دســتور رویارویــی مســتقیم نظامیان
امریکا با ایرانیان و نایبان آنها در سوریه خودداری شده است .بر اساس
مجوزهــای فعلــی ارتــش امریــکا در خاک ســوریه ،نظامیــان امریکایی
صرفــاً در صــورت بــه خطر افتادن جانشــان از ســوی نظامیــان ایرانی
میتوانند با آنها درگیر شوند .یک مقام نظامی ارشد امریکایی گفته که
در راهبــرد جدیــد ،مبارزه با داعش همچنان هــدف امریکا از حضور در
سوریه عنوان شده و این مسأله ،بحث مقابله با ایران را در متن راهبرد
به حاشــیه میبرد؛ حال آنکه کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا در حال
افزایش فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران هستند.

واکنش شورای ملی ایرانیان به اهانت گراهام

خبر دیگر اینکه شــورای ملی ایرانیان امریکا از ســناتور گســتاخ امریکایی
خواســت به دلیــل اظهارات ضدایرانــیاش در مصاحبه بــا فاکس نیوز
عذرخواهــی کند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران به نقــل از پایگاه هیل،
شــورای ملــی ایرانیان امریــکا از ســخنان این ســناتور جمهوریخــواه که
گفته بود اگر در آزمایش دیانای وی مشــخص شــود اجدادش ایرانی
بودهاند ،خیلی وحشــتناک خواهد شد ،بشــدت انتقاد کردند .این شورا
در بیانیــهای اظهــارات گراهــام را توهینآمیز توصیف و تأکیــد کرد :اگر
شــما از اینکــه اجدادتــان ایرانی باشــند واهمــه داریــد و معتقدید همه
ایرانیــان دروغگــو هســتند ،معلــوم میشــود بــه طــرز مأیوسکنندهای
متعصــب هســتید و در نتیجــه اصــاً مناســب نیســت در ســنای امریکا
حضور داشته باشید.

پرونده وکالی بازداشتی به دادگاه انقالب رفت

شــنیدیم که پرونده قاســم شعله ســعدی و آرش کیخســروی دو وکیل
دادگســتری که  27مرداد در مقابل مجلس شــورای اسالمی بازداشت
شــدند ،با صدور کیفرخواســت به دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال
شد .پیام درفشــان وکیل مدافع کیخسروی در گفتوگو با ایرنا با اعالم
این خبر گفت :در مراجعهای که به شــعبه بازپرســی دادســرای امنیت
داشــتم ،اعالم شد پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای
رســیدگی به دادگاه انقالب ارســال و در دادگاه انقالب نیز وصول شــده
اما هنوز تعیین شــعبه نشــده است .این وکیل دادگستری افزود :شعبه
بازپرســی قرار بازداشت متهمان را به  300میلیون تومان وثیقه تبدیل
کــرده اســت .به گفته درفشــان ،شــعبه بازپرســی در دو عنــوان اتهامی
مــوکل را تبرئــه کــرده و در نهایــت پرونــده وی بــا دو عنــوان اتهامی از
چهار اتهام اولیه ،به دادگاه ارســال شــده است .وی افزود :فکر میکنم
درخصــوص شعلهســعدی نیز یــک عنــوان اتهامی وی ،منــع تعقیب
شده است.

اطمینانخاطر کدخداییبهنمایندگان

مقامات دولتی به اعضای شورای نگهبان گزارش دادند

هنوز شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحــت نظام تکلیف قســمتی از این
لوایح را مشــخص نکردهاند اما این امید
بــه صورت جدی وجود دارد که اقدامات
جــدی مجلــس در تصویــب هــر چهــار
الیحــه دولــت FATF ،را مجــاب کنــد تا
برای یــک دوره دیگر هم تعلیق ایران از
لیست سیاه را تمدید کند.
آیتاهلل جنتی ،دبیر شــورای نگهبان
دیــروز در حاشــیه جلســه ایــن شــورا بــه
مصوبــه مجلــس دربــاره  FATFاشــاره
کــرده و گفتــه اســت« :معیــار و مــاک
شــورای نگهبــان شــرع مقــدس و قانون
اســت و امیدواریم که نتیجه عملکرد ما
به نفع اســام و انقالب و تضمین کننده
عــزت کشــور باشــد ».ایــن در شــرایطی
اســت که مخالفــان  FATFاصــرار دارند
شــورای نگهبــان بایــد به هــر طریقی که
شده مصوبه مجلس را رد کند .در مقابل
دولــت همچنــان بر لــزوم تأییــد نهایی
آن اصــرار دارد .آن طــور کــه عباســعلی

استراتژی جدید امریکا برای حذف
ایران و روسیه از بازسازی سوریه

کار بــه جایــی برســد کــه بــه مرحلــه
قضایی برســد.کریمی قدوســی اواخر
شــهریورماه در گفتوگــو بــا «فــارس»
اظهــار کرده بــود «باید پرونــده افرادی
چون خانم ابتکار و خانم موالوردی که
از جاسوسانی چون نزار زاکا ،کاوه مدنی
و ســیدامامی حمایــتمیکننــد مــورد
بررســی قرار گیــرد .مــردم میخواهند
بداننــد این افــراد چــه ارتباطی بــا این
جریانــات دارنــد کــه تــا این حــد از این
افــراد حمایــت میکننــد ».نماینــده

مشهد در تازه ترین توهین خود ،رئیس
مجلس و رئیــس جمهوری را «خائن»
توصیــف کرد .در ویدئویی که در همین
رابطه منتشــر شده اســت ،برخی دیگر
از نمایندگان همســو با کریمی قدوسی
همچــون ذوالنــوری و حاجــی دلیگانی
هم دیده میشوند که در واکنش به این
توهین لبخند میزنند.
محمدعلی وکیلــی ،نماینده تهران
و عضــو هیــأت رئیســه مجلــس درباره
اینکه «آیا هیأت رئیسه مجلس به این
مســأله ورود میکند یا نــه؟» به «ایرنا»
گفت :حتی اگر هیأت رئیســه ورود کند
هم چندان تأثیری ندارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه «توهینهــا
موضوع جدیدی نیســت» ،افــزود :این
توهینهــا رایــج شــده و پیامکهــای
تهدیدآمیــز بــه نماینــدگان نیــز از
مصادیــق رایــج توهینهاســت .نهایتاً
هیأت رئیســه یا هیأت نظــارت بر رفتار
نماینــدگان میتواند یک تذکــر در این
باره بدهد کــه آن هم ضمانت اجرایی
ندارد.

نکتــه مهــم اینجاســت کــه بــر اســاس
اظهــارات کدخدایــی در جلســه دیــروز
شــورای نگهبان هیــچ گونــه رأیگیری و
تصمیمگیــری دربــاره  FATFصــورت
نگرفته است .او به تسنیم گفته است که
مقرر شــده تا کارشناســان مرتبــط با این
حوزه در جلســات آینده شــورای نگهبان
حضور یابند .این بدان معناست که هنوز
برای اعــام نظر و بررســی نهایی الیحه
 CFTدر شورای نگهبان باید منتظر بود.
این در حالی اســت که کدخدایی روشــن
نکرده کارشناســانی که در جلسه شورای
نگهبــان حضــور خواهند یافــت از طیف
موافقان  FATFهستند یا مخالفان آن؟
مضافاً اینکه با چه ســاز و کاری و توســط
چه نهــادی بــرای حضور در این جلســه
انتخاب خواهند شــد؟ شامگاه سهشنبه
هــم عباســعلی کدخدایــی در حاشــیه
نشســت گفتهها و ناگفتههــای FATFدر
جمع خبرنگاران دربــاره اینکه آیا الیحه
 CFTدر دســتور جلسه این هفته شورای

نگهبان بررسی میشــود؟ اظهار کرد :در
حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم و
قرار شد فردا دوستان ما و نمایندگانی از
دولت بیایند و توضیحاتشان را بشنویم
شــاید وارد کلیات شویم .شورای نگهبان
هنــوز به طور مشــخص تاریخــی را برای
تعییــن تکلیف این الیحه روشــن نکرده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه تحرک
مخالفان  FATFنیز همچنان ادامه دارد.
آنها شــامگاه سهشنبه نشســتی با عنوان
«تضمیــن نمیدهیم» بــرای مخالفت
با لوایح چهارگانــه برگزار کردند که البته
مــورد اســتقبال چندانــی قــرار نگرفــت.
همچنین فراخوان دیگری هم برای یک
تجمع در ساعت  15امروز اعالم شده که
علی باقری کنی ،معاون ســعید جلیلی
در شورای عالی امنیت ملی و حسینعلی
حاجــی دلیگانی نماینده مخالف دولت
در مجلس ســخنرانان آن هســتند .حاج
منصــور ارضی نیز بــه عنوان مــداح این
مراسم معرفی شده است.

یک خبر دیگر اینکه ســخنگوی شورای نگهبان گفت :نمایندگان با خیال
راحــت طــرح شــفافیت آرا را امضا و بر اســاس آن عمل کنند ،شــورای
نگهبــان هــم ورود نخواهد کرد .به گــزارش ایلنا ،عباســعلی کدخدایی
دربــاره طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان اظهار کــرد :این طــرح خیلی
خوبــی اســت .ما کــه اعــام کردیم و همــان موقع هــم اعــام کردیم و
توئیــت آن را هــم زدیــم و حمایــت هــم کردیــم و گفتیم کــه کار خوبی
اســت .وی در واکنــش به این اظهــار نظر که برخی معتقدند شــفافیت
آرای نماینــدگان ممکــن اســت در نظارتهــای شــورای نگهبــان تأثیر
بگذارد و باعث رد صالحیت نمایندگان در ســالهای بعد شــود ،گفت:
قانون اساســی گفته اســت که نمایندگان در بیان آرا و نظراتشــان آزاد
هستند و شورای نگهبان هم هیچ وقت ورود نکرده و در آینده هم ورود
نخواهد کرد.

کیفرخواست متهمان نصب بنر جنجالی صادر شد

دست آخر اینکه دادســتان عمومی و انقالب شیراز گفت :کیفرخواست
چهــار تن از متهمان نصب بنر موهوم ســربازان رژیم صهیونیســتی در
میــدان نمــازی شــیراز به اتهــام تبلیغ علیه نظــام صادر و پرونــده آنها
به دادگاه ارســال شــد .به گــزارش ایرنا ،علی صالحی افــزود :پرونده در
دادسرای عمومی و انقالب شیراز با نظارت مستقیم دادستان در شعبه
ویژه بازپرســی رسیدگی شــد .چهارم مهر  97عکسی در فضای مجازی
منتشــر شــد مبنــی بــر اینکه واحــد تبلیغات شــهری شــهرداری شــیراز
در بنــری کــه در میــدان نمازی این شــهر نصب شــده ،عکســی متعلق
بــه ســربازان رژیــم صهیونیســتی را به عنــوان رزمندگان دفــاع مقدس
استفاده کرده است.

