
معاونت نظارت مجلس خبر داد

1213 تذکر نمایندگان به دولت روحانی

اخبار کشور
صفحه  10

دوشنبه 19 اسفند 1392 
8 جمادی االول 1435 - شماره  20732

پنجشنبه گذشته رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری ضمن تشریح وظایف 12گانه مسئولین نظام در 
ش��رایط فعلی، از اوضاع فرهنگی کشور ابراز نگرانی و نارضایتی 
فرموده و نسبت به ادامه روند موجود به مسئولین حوزه فرهنگ 

هشدارهایی جدی دادند.
از 24 خرداد به این سو و در پی فضای حاکم شده بر مدیریت 
فرهنگی کشور، متاسفانه شرایطی در این عرصه رقم خورده که 
نگرانی هایی را در میان همه دلس��وزان نظام برانگیخته اس��ت، 
ش��رایطی که خاطره تلخ س��ال های س��یاه اصالحات در هجمه 
هدفمند به ساختارها و بنیان های اصیل فرهنگی را تداعی می کند 
و نگرانی از احیای مجدد جریان های منحطی که به واقع س��هم 
بسیار مش��هود و قابل اعتنایی در نابسامانی های فرهنگی امروز 

دارند، را دامن می زند.
جریان هایی که تاختن بی مهابا به آرمان های انقالب و باورهای 
مردم به نحوی نظام مند و هدف دار در دس��تور کار ایش��ان قرار 
داشت و متاسفانه پیامدهای خسارت بار بسیاری را برای انقالب 
و نظام به همراه آورد تکرار مکرر اقداماتی که جهت و نتیجه آن 
حمله به اصول و ارزش های انقالب بود و نیز تغذیه مداوم فکری 
و هدایت مش��هود عناصر این جری��ان از بیرون از مرزهای ایران 
اس��المی، کمترین تردی��دی در عامدانه بودن این تالش ها باقی 
نمی گ��ذارد، در این خصوص به حد کفایت دلیل و مدرک ارائه 
شده و پرداختن مجدد به آن، موضوع و انگیزه این جستار نیست.
جریان خزنده ای که به مثابه اژدهایی هفت س��ر در بیش��تر 
س��احت های فکری و فرهنگی کشور رخنه کرده و چنان اهداف 
نامبارک��ی را ب��ه گونه ای همه جانب��ه و هماهنگ پی می گرفت. 
س��ری که در مطبوعات زنجیره ای و رس��انه های مکتوب مبانی 
فکری غایات مورد نظر را س��اخته و پرداخته می کرد و پشتوانه 
معرفتی برای آن مهیا می نمود و در واقع رسالت تئوریزه کردن 
آن اهداف را برعهده داش��ت؛ چه خدش��ه در آموزه ها و باورهای 
دینی، چه ایجاد تردید در اصول و آرمان ها و انگیزه های انقالب، 
چه شکستن حرمت مقدسات، چه تابوشکنی نسبت به محرمات 
و ناهنجاری ه��ای اخالقی، چه تطهیر و مش��روعیت بخش��ی به 
دش��منان قسم خورده اس��الم و انقالب، چه تالش ملموس در 
راستای سکوالریزاسیون و ترویج اباحی گری فرهنگی و اخالقی 
و... و س��رهای دیگری که در سایر حوزه ها منویات و اهداف این 
ات��اق فکر را اجرایی می کرد و تحقق عینی می بخش��ید؛ چه در 
حوزه رسانه که با انعکاس و بازتاب فراگیر این ایده ها زمینه نشر 
و گسترش آن را فراهم می کرد، چه در عرصه فیلم و سینما که 
صورت��ی مصور به آن م��ی داد و چه در صحنه اجتماع که نمونه 

ملموس آن را عرضه می کرد!
مشاهده قرینه هایی نظیر هجمه حساب شده به مقدسات و 
زیر سوال بردن مسلمات دینی در عرصه مطبوعات از جمله زیر 
سوال بردن والیت ائمه )علیهم السالم( و ایجاد تردید در والیت 
ایشان در حاکمیت سیاسی و نیز حمله به حکم قرآنی قصاص، 
طرح و بزرگداشت نویسندگان مسئله داری نظیر صادق هدایت، 
احمد ش��املو و غالمحسین ساعدی، اقدامات جهت دار در حوزه 
ممیزی نشر و رفع توقیف ناشران بدسابقه، مسائل پیش آمده در 
جش��نواره فیلم فجر با رویکرد تطهیر فتنه و ترویج اباحی گری، 
بی توجهی یا کم توجهی به مقوله حجاب و عفاف و سایر هنجارهای 
شرعی و اجتماعی، تالش برای احیای کانون ها و محافل با سابقه 
تیره و کارنامه س��یاه، عزل و نصب های س��وال برانگیز در حوزه 
فرهن��گ و به کارگی��ری افراد بی اعتقاد ب��ه مبانی و آرمان های 
انقالب و در عوض دلداده به جریان دگراندیش، میدان دادن به 
عناصر دخیل در فتنه در مراکز تاثیرگذار فرهنگی و آموزش��ی، 
بی مهری به نیروهای انقالبی و متعهد در حوزه فرهنگ و... طی 
چند ماه گذشته، نگرانی از بازگشت و عرض اندام جریان مذکور به 
ساحت فرهنگی کشور را افزایش داده، و واکنش هایی را در میان 
نیروهای متعهد به انقالب و نیز خیل مردم مومن و انقالبی سبب 
شده است و هشدارهای علما و مراجع عظام، انتقاد مطبوعات و 
رسانه های متعهد و بسیاری از مسئولین محترم و انقالبی را در 

پی داشته است.
احس��اس خطر نس��بت به وضعیت پیش آمده عکس العمل 
نمایندگان ملت را نیز به دنبال داش��ت و آنان را وادار س��اخت 
مستقیما وارد میدان شده و با ارائه کارت زرد به وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نارضایتی خود را از شرایط موجود به نحوی عملی 
ابراز دارند تا مگر این ابزار نظارتی مجلس به مثابه عاملی بازدارنده 
عمل کرده و تغییراتی اساسی را در سیاست ها و عملکرد مسئولین 
فرهنگی کشور رقم بزند، اما متاسفانه بی توجهی معنادار به این 
هشدارها و حتی به س��خره گرفتن شیوه های نظارتی نهادهای 
قانونی و اصرار مسئولین بر ادامه روندی که در پیش گرفته بودند، 
س��بب آن ش��د که در نهایت مقام معظم رهبری خود به میدان 

آمده و از این وضعیت اعالم گله و نارضایتی نمایند.
البته بالفاصله پس از بیانات ایش��ان وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی به ندای رهبری لبیک گفت و عزم خود را برای نصب العین 
ق��رار دادن منویات ایش��ان اعالم کرد؛ این اهتمام مس��ئولین و 
سیاس��ت گذاران عرصه فرهنگ به دغدغه ها و دلمش��غولی های 
رهبر فرزانه انقالب اقدامی درخور تحسین و ستایش است و امید 
به بهبود اوضاع فرهنگی کشور را فزونی می بخشد، لیکن سوال 
این است که چرا بعضی مواقع برخی مسئولین آن قدر نسبت به 
هشدارهای خیرخواهانه و مکرر بزرگان و دلسوزان بی توجه اند و یا 
خدای ناکرده در مواردی نادر عامدانه راهی دیگرگونه می پیمایند 
که رهبری ش��خصا ناگزیر از ورود به عرصه ش��ده و به گونه ای 
صریح و علنی نسبت به شرایط پیش آمده واکنش نشان داده اند 
و حتی گاه تذکرات ایشان به متصدیان آن حوزه لحنی عتاب آلود 
نیز به خود گرفته است. نکته اینجاست که اگر مسئولین امر به 
نصایح مش��فقانه و خیرخواهانه بزرگان و دلسوزان نظام ترتیب 
اثر می دادند، ش��اید هرگز کار بدانجا نمی رسید که رهبر انقالب 
صریحا از حوزه تحت مدیریت ایشان اظهار ناخرسندی نمایند!

ب��ه یقین لبیک وزی��ر فرهنگ به این ارش��اد رهبری امری 
تحسین برانگیز است، لیکن هیچ چیز بیش از اقدامات موثر عملی 
نمی تواند موید این لبیک لسانی باشد و آنچه از این پس در این 
عرصه از ایشان خواهیم دید مالک و معیار این عنایت خواهد بود!
پس آیا بهتر نیست پیش از آنکه مجددا شاهد موضع گیری 
صری��ح و احیان��ا عتاب آلود رهبری در این موضوع نیز باش��یم، 
مس��ئولین محترم به عوض بدبینی و بی توجهی به هشدارهای 
ناصحان��ه دلس��وزان، اندک��ی واقع بینانه تر به اوض��اع موجود و 
اطرافیان خویش و انتقادهای سازنده نظر داشته باشند و سپس 
با بهره گیری از پتانس��یل عظیم حمایت های بی ش��ائبه رهبری 
و س��یل انبوه ملت پا به رکاب و انقالبی به هماوردی دش��منان 
انق��الب رفته و در این عرصه از رویارویی نظام اس��المی و نظام 
سلطه پیروزی و چیرگی دوباره ای را برای نظام اسالمی در برابر 

دشمنان دیرینه اش رقم بزنند.
که به فرموده س��االر ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحس��ین

)علیه السالم( مومن بد نمی کند و عذر نمی خواهد.

توضیحات دادستان کل کشور 
در خصوص پرونده های مهم قضایی

دادس�تان کل کش�ور در یک برنامه تلویزیونی درباره 
آخرین وضعیت پرونده فس�اد 3 هزار میلیاردی، معوقات 
بانکی، فتنه گران سال 88 و همچنین قرار داد نفتی کرسنت 

اظهار نظر کرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای  دادستان کل کشور 
در یک برنامه تلویزیونی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا 
رس��یدگی به پرونده فس��اد بانکی طوالنی شده است گفت: این 
پرونده تاکنون 2۰۰ متهم پیدا کرده و در بخش عمده ای از این 
پرونده حکم صادر ش��د و دیوان عالی کش��ور بیش از2 ماه این 
پرونده را بررسی  و حکم را صادر کرد و هم اکنون  حکم در حال 

اجرایی شدن است.
وی درباره رسیدگی به پرونده  برخی افراد در جریان  فتنه ۸۸ 
که نقش اصلی را داشتند، اظهار داشت: واقعا  ظلم بزرگی در سال 
۸۸ واقع شد و عده ای با دشمنان کینه توز نظام هم نوایی کردند 
و به حیثی��ت نظام ضربه زدند. تخریب  اموال مردمی و عمومی 
تخریب پایگاه بس��یج و آتش زدن مس��جد و حتی کشتن برخی 
افراد از جنایت های این فتنه گران است و متاسفانه  دشمنان را 
امیدوار کردند و  افعی ها و مارهای خفته در داخل بیدار ش��دند.  

اما نظام با رافت  و سعه صدر  با این  افراد برخورد کرد.  
دادستان کل کشور در خصوص سران فتنه گفت: درباره چند 
نفر نظام تصمیم گرفته که آن تصمیم تغییری نکرده است و به 
آمریکایی ه��ا و غربی ها هم هیچ ارتباطی ندارد و هیچ غلطی هم 

نمی توانند بکنند و اگر حرفی می زنند هیچ ارزشی ندارد.
محس��نی اژه ای درباره  برخورد ق��وه قضائیه  با هتاکی ها در 
مطبوع��ات گفت: درباره روزنامه آس��مان اگ��ر هیئت نظارت بر 
مطبوعات به موقع وارد می شد شاید نیازی احساس نمی شد که 
قوه قضائیه وارد شود و ما انتظار داریم که این هیئت به موقع به 

وظایف خود عمل کند.
س��خنگوی ق��وه قضائی��ه درب��اره موض��وع انجم��ن صنفی 
روزنامه نگاران هم گفت: وزارت اطالعات در این باره شکایتی مطرح 
نکرده اس��ت که بخواهد آن را پس بگیرد بلکه فقط گزارش دهی 
کرده اس��ت و حکم  این انجمن به قوت خود باقی اس��ت و اگر 
دوباره بخواهند با همان س��اختار و هدف و رویکرد  فعالیت کند 

اجازه کار نخواهد داشت.
س��خنگوی قوه قضائیه درخصوص برخورد با دانه درشت ها و 
آقازاده  ه��ا  گفت: در یکی از این پرونده های مطرح، هنگامی که 
این آقازاده از خارج برگشت  بالفاصله پرونده او به دادگاه ارجاع 
شد  اگرچه خیلی ها همان موقع  سفارش می کردند و فشارهایی 
هم می آمد که بازداش��ت نشود اما تا زمان تحقیقات بیش از ۸۰ 
روز و تا ۸4 روز بازداش��ت موقت ش��د. اعمال فشار بود و توصیه 
هم می شد اما در ادامه وقتی کیفرخواست صادر شد قاضی دادگاه 
نقص گرفت و گفت یکی از نقص ها در این پرونده  صفحات زیادی 
از مدارک  به زبان خارجی اس��ت که باید  ترجمه ش��ود  و زمان 
می برد و حق هم با دادگاه است. حجم آن هم خیلی زیاد است که 
باید  ترجمه شود  اما  می خواهم به مردم بگویم که هیچ تاخیری 
ندارد  و هیچ کس نمی تواند  قوه قضائیه را اینگونه قضاوت کند.

محس��نی اژه ای در ادامه اظهار داشت: با توجه به  تجربه ۳۰ 
ساله ام و رسیدگی به چندین  پرونده مهم برداشت شخصی ام این 
است که  رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی باید علنی باشد و 
رسیدگی علنی به این پرونده ها  بسیار بازدارنده تر از مجازات های 

مخفیانه است .
دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده  بدهکار نفتی در مرحله 
رسیدگی مقدماتی است، افزود: دستگاه قضایی در مورد این فرد 
به عنوان مدعی العموم  وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا 

غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد .
سخنگوی قوه  قضائیه تصریح کرد: تالش برخی افراد ذی نفوذ 
موجب شد یکی از کسانی که در پرونده کرسنت محکوم شد همه 

محکومیت خود را طی نکند.
محسنی اژه ای در ادامه در مورد علت طوالنی شدن رسیدگی 
به پرونده کرسنت افزود: یک بخش این پرونده  به سالهای قبل 
برمی گردد که رس��یدگی و فردی محکوم شد. البته در برخی از 
این پرونده ها یقینا افراد ذی نفوذ س��عی می کنند  اقداماتی کنند 

که نمی توانیم بگوییم  این اقدامات  بی تاثیر بوده است .
محس��نی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا برای پرونده  
متهمان بیمه ایران  قرار مجرمیت  صادر شده است یا نه؟ گفت: 
این پرونده  در دادسرا پس از دفاعیات متهم به این نتیجه رسید 
که جرم برای آن محرز ش��د و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد 
و اگر دادس��تان موافقت کند  کیفرخواست هم تشکیل می شود. 
هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه  

قرار مجرمیت  صادر شده  اما حکمی صادر نشده است.
مشاور رئیس جمهور خبر داد

جاسک صاحب فرودگاه بین المللی 
می شود

فرمان�ده نی�روی دریایی ارتش برای تبدی�ل فرودگاه 
نظامی فعلی جاسک به فرودگاه بین المللی و مسافربری با 

هواپیماهای بزرگ اعالم آمادگی کرده است.
در جریان سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 
هرمزگان و حضور حجت االس��الم حس��ن روحانی در جاسک و 
بازدی��د وی از منطق��ه یکم دریایی نیروی دریای��ی ارتش، امیر 
دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده این نیرو بر آمادگی و همکاری 
این نیرو با دولت در احداث یک فرودگاه بین المللی در جاس��ک 

تاکید کرده است.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور نیز در گفت وگو با تسنیم، با 
تش��کر از حسن نیت فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفت: فرمانده 
نیروی دریایی ارتش از پیش��نهاد دولت اس��تقبال کرده و آماده 
همکاری در این پروژه دولت در احداث فرودگاه بین المللی است.

رئیس جمهور در جریان دومین سفر استانی دولت به هرمزگان 
در جمع مردم جاس��ک از عزم دولت برای تاسیس یک فرودگاه 
بین المللی خبر داده و گفته بود: برای آبادانی این منطقه مهم و 
راهبردی در کنار دریای عمان، به یک فرودگاه نیاز خواهیم داشت 
که با توس��عه آن به یک فرودگاه بین المللی تبدیل ش��ود. اولین 
قدم ها را در همین دولت برای توسعه فرودگاه کنونی برخواهیم 
داشت و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین المللی پیش 
خواهیم رفت که ان شاءاهلل در دولت یازدهم و تکمیل آن در دولت 

دوازدهم، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

درمکتب امام

خارج از دستور امیدواریم که صلح جهانی بر پایه:
- استقالل ملت ها

- و عدم مداخله در امور یکدیگر
- و مراعات حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا گردد.

و هرگونه تعرضی به کشورهای دنیای سوم و اسالمی و بخصوص 
در این منطقه، برخالف موازین اس��ت که باید پایه و اس��اس درستی 

مابین ملت ها باشد.
آئین انقالب اسالمی - ص 409

امیدواریم که صلح جهانی بر پا شود

نگاه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز یکش�نبه  ب�ا بررس�ی گزارش کمیس�یون 
اقتصادی در مورد الیحه اصالح قانون مالیات های 
مستقیم مصوب ۱3۶۶ مصوب کردند که ساخت 

و فروش امالک مشمول مالیات شود.
در جلس��ه علنی روز گذشته پارلمان، نمایندگان 
مجلس الیحه ی��ک فوریتی اصالح قانون مالیات های 

مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.
وکالی مل��ت ب��ا تصویب بند 1۵ ای��ن الیحه که 
براساس آن ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصالح 
می شد، مقرر کردند در مواردی که نقل و انتقال امالک 
حسب مورد مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی و 
مالیات بر ساخت و ساز باشد، وجه دیگری بابت مالیات 

بردرآمد نقل و انتقال مزبور، منظور نخواهد شد.
مجلس همچنین با تصویب بند 1۶ این الیحه یک 
متن را جایگزین ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم کرد.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد درآمد اشخاص 
حقیقی و حقوقی ناش��ی از س��اخت و فروش هر نوع 
س��اختمان حسب مورد مش��مول مقررات مالیات بر 
درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب س��وم قانون 

مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
ساخت و فروش امالک مشمول مالیات شد

براساس تبصره یک این ماده مصوب شد که اولین 
نقل و انتقال ساختمان های مذکور عالوه بر مالیات نقل 
و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مش��مول 
مالیات علی الحساب به نرخ 1۰ درصد به مأخذ ارزش 
معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان 
موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط 

تعیین می شود.
به موجب تبصره 2 ماده مذکور مقرر ش��د شمول 
مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان 
توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از ۳ 
سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

موافقت نمایندگان 
با تغییر دستور جلسه علنی مجلس

در ادام��ه جمع��ی از نماین��دگان، تقاضای تغییر 
دس��توری را ب��ا ۵۰ امضا ب��ا عنوان تأس��یس و اداره 
مراکز و مدارس آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی- 
غیرانتفاعی را به هیئت رئیسه ارائه کردند. این تقاضای 
تغییر دستور به رای وکالی ملت گذاشته شد که آن ها 
با 1۳۶ رای موافق، 1۵ رای مخالف و 11 رای ممتنع از 
مجموع 2۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

پ��س از اینکه بررس��ی کلی��ات تمدید یکس��اله 
اجرای آزمایش��ی قانون اصالح قانون تأسیس مدارس 
غیرانتفاعی در جلسه علنی پارلمان در دستور کار قرار 
گرفت، با توجه به عدم سخنرانی مخالفان این پیشنهاد، 

کلیات این الیحه به رأی گذاشته شد.
وکالی مل��ت با 1۵۰ رای موافق، 1۰ رای مخالف 
و 1۰ رای ممتن��ع از مجموع 2۰4 نماینده حاضر در 
صح��ن با کلیات این الیحه موافقت کردند و در ادامه 

ماده واحده آن نیز به رای گذاشته شد.
نمایندگان مجلس همچنین با 144 رای موافق، ۷ 
رای مخال��ف و ۷ رای ممتنع از مجموع 2۰۵ نماینده 
حاض��ر در صح��ن، به تمدید یکس��اله م��دت اجرای 
آزمایشی قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی رای مثبت 
دادند و بر این اس��اس، اجرای آزمایشی این قانون به 

مدت یکسال تمدید شد.
اعالم وصول الیحه

 اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی 
در ادامه علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس 
اع��الم کرد که الیحه اصالح م��اده ۳۵ قانون خدمت 

وظیفه عمومی اعالم وصول شد.
براس��اس ماده ۳۵ قان��ون خدمت وظیفه عمومی 
مشمولین دیپلم و باالتر که حداکثر یک سال پس از 
فراغت از تحصیل از طریق آزمون سراس��ری در یکی 
از دانشگاه  ها و موسس��ات آموزش عالی داخل کشور 
پذیرفته شده اند، تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند 

می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.
نادران: چرا اجازه نمی دهند 

اسامی فساد کرسنت اعالم شود؟
روز یکشنبه الیاس نادران نماینده مردم تهران در 
مجلس، طی تذکری با اس��تناد به اصل 1۹۷ و 2۰۹ 
آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به ساز و کار سؤال 
نمایندگان از وزرا است، اظهار داشت: طبق آیین نامه 
اگر تعداد س��ؤاالت نمایندگان به اندازه ای باشد که به 
وقت یک جلسه علنی اکتفا کند، هیئت رئیسه مکلف 
اس��ت برای اینکه این س��ؤاالت به تأخی��ر نیفتند در 
هفته یک روز را به سؤال از وزرا اختصاص دهد تا حق 

نظارتی نمایندگان ضایع نش��ود. این نماینده مجلس 
خاطرنشان کرد: رئیس جمهور روزشنبه گفت که نام 
مفسدان اقتصادی را باید رسانه  ها بر سر زبان ها بیاورند 
نه اینکه این اس��امی در جیب رئیس دستگاه اجرایی 
باشد، بنابراین من س��ؤالم از فساد کرسنت بود، پس 
چرا اجازه نمی دهند افراد مرتبط با کرسنت از تریبون 
مجلس مشخص ش��وند و معلوم شود که چه کسانی 
در این قرارداد فساد کرده اند؛ همچنین باید مشخص 
شود که چه کسی مانع این موضوع می شود؛ آیا دولت 

مانع است یا هیئت رئیسه و مجلس مانع می شوند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: مبارزه با فساد، با 
ش��عار و در جلس��ه عمومی و با کف زدن نیست بلکه 
باید با فساد به صورت ریشه ای و اساسی مبارزه شود 
لذا اگر هیئت رئیسه اجازه ندهد، سؤال از وزرا مطرح 
شود و پاسخ گرفته شود، جلوی فساد ها گرفته نمی شود 

و ریشه فساد هم کشف نخواهد شد.
وی افزود: بحث مبارزه با فساد نباید یک توپی شود 
که گاهی در زمین دولت و گاهی در زمین مجلس بیفتد 
بلکه باید با فس��اد یک برخورد اصولی و ریشه ای شود 
و با این موضوع به صورت اساسی برخورد کنیم نه در 

تریبون های عمومی.
در ادام��ه حجت االس��الم ابوترابی فرد نایب رئیس 
اول مجلس که ریاست صحن علنی را بر عهده داشت 
در پاسخ به این تذکر و ضمن وارد دانستن آن گفت: 
بحث مبارزه با فساد یک موضوع کلیدی و مهم است 
و قطعا س��ؤال نمایندگان و اختصاص وقت برای طرح 
آن ه��ا در صحن علنی مجلس می توان��د به مبارزه با 

فساد کمک کند.

تصویب 2فوریت طرح تغییر ترکیب 
کمیسیون تلفیق 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز یکش��نبه پارلمان، 2 فوری��ت طرح تغییر ترکیب 
اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه را مورد بررسی 

قرار دادند.
وکالی ملت با اجتماع سخنان موافقان و مخالفان 
2 فوریت این طرح در نهایت آن را با 1۵۸ رای موافق، 
۳4 رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع 21۰ نماینده 

حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
آقای رئیس جمهور؛ چرا حرف های 

دوم خردادی می زنید!؟
در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت، حجت االسالم 
سیدمرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس در 
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: مقام معظم 
رهب��ری در رهنمودهای خود بر دغدغه های فرهنگی 
تاکید کردند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به درستی 
به این ندا لبیک گفت. اما اکنون رئیس جمهور می گوید 
مس��ائل فرهنگی در دست دولت نیست. آیا طرح این 
موضوع به معنای نادیده گرفتن ماموریت های خطیری 
که به وزارت ارش��اد، آموزش و پرورش و علوم سپرده 
شده است، نیست؟ آیا سخنان آقای روحانی به معنای 

شانه خالی کردن دولت از وظایف فرهنگی نیست؟
نماین��ده مردم قزوین گفت: اگ��ر دولت نباید در 
خصوص مسائل حوزه فرهنگی نقش آفرینی کند، پس 
کدام نهاد و س��ازمانی باید تقویت فرهنگ اسالمی ما 

را بر عهده بگیرد؟
حس��ینی خطاب ب��ه رئیس جمهور گف��ت: آقای 
رئیس جمهور؛ چرا حرفهای دوم خردادی می زنید و چرا 
جوانان انقالبی و متدین از صحنه فرهنگ و خدمت کنار 
گذاشته می شوند؟ این خطابی که مقام معظم رهبری 

کردند به شما رئیس جمهور بود.
اعتراض به اعطای 400 میلیون تومانی 

به روزنامه هتاک 
روز گذش��ته طبیب زاده ن��وری نماینده تهران در 
صحن علنی مجلس به وزیر ارشاد در خصوص حمایت 
4۰۰ میلیون تومانی به روزنامه  ای که احکام اسالمی 
را غیر انسانی می خواند و برابری میزان این حمایت با 

دو روزنامه کثیراالنتشار کشورتذکر داد.
همچنین جعفری نماینده بجنورد به رئیس  جمهور 
در خصوص اینکه به جای مرزبندی مشخص و صریح 
با دش��منان و بدخواهان نظام ب��ه مرزبندی داخلی و 
منتقدان در رسانه  ها به همراه و غیر همراه پرداخته اند 
و ی��ادآوری اینکه بس��یاری از منتقدان منصف همراه 

ایشان هستند، تذکر داد.
جلس��ه علن��ی روز یکش��نبه مجلس با ریاس��ت 
حجت االس��الم محمدحسن ابوترابی فرد پایان یافت و 
وی جلسه بعدی مجلس را سه شنبه 2۰ اسفند رأس 
ساعت ۸ صبح با دستور کار ادامه رسیدگی به دستور 

هفتگی اعالم کرد.

با تصویب مجلس

بساز بفروش ها از سال آینده مالیات می دهند

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 
دانشمندان ایران در مجلس

نمایش��گاه سیار دستاوردهای دانشمندان ایران 
و جهان اس��الم یکشنبه در مجلس شورای اسالمی 

افتتاح شد.
حجت االسالم محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی نمایش��گاه سیار 
دستاوردهای دانشمندان ایران و جهان اسالم که تا 

21 اسفند ماه دایر است را افتتاح کرد.
به گزارش ایس��نا، بخش ه��ای مربوط به نجوم، 
ترازه��ا، مکانی��ک و فناوری ه��ای بوم��ی از جمله 
دس��تاوردهای دانش��مندان ایرانی است که در این 

نمایشگاه به معرض نمایش درآمده است.
بررسی شکایت از صالحی

 در کمیسیون اصل 90 مجلس
شکایت از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 

اتمی با حضور وی در جلسه یکشنبه کمیسیون اصل 
۹۰ بررسی شد.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ 
ب��ا اعالم این مطلب افزود: چن��د نفر از نمایندگان 
ش��کایتی را از آقای صالحی در م��ورد اخراج چند 
نفر از کارکنان س��ازمان انرژی اتمی به کمیسیون 
اصل ۹۰ مطرح کرده بودند که روز یکشنبه جلسه 
رس��یدگی به این شکایت با حضور آقای صالحی و 

معاونین ایشان مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصری��ح ک��رد: اخراج ش��دگان از کارکنان 
سازمان انرژی اتمی بودند که ممکن است کارکنان 

بخش اداری یا دانشمندان هسته ای بوده باشند.
پورمختار در گفت وگو با ایس��نا خاطر نشان 
کرد:  این ش��کایت حدود یک ماه پیش از سوی 
برخی نمایندگان به کمیس��یون اصل ۹۰ ارجاع 

شده است.

چرا عتاب؟

معاونت نظارت مجلس اعالم کرد در مجموع 
گزارش سه ماهه مجلس، نمایندگان هزار و 2۱3 
مرتب�ه به اعضای هیئت وزی�ران دولت یازدهم 
تذک�ر داده ان�د ک�ه در مجم�وع رئیس جمهور 
بیش�ترین و وزیر دفاع کمترین تذکر را دریافت 

کرده اند.
حس��ین مظفر معاون نظارت مجلس در تش��ریح 
مهمتری��ن محوره��ای گزارش عملکرد نظارتی س��ه 
ماه��ه مجلس گفت: در این م��دت جمعا 4 قانون به 
رئیس جمهور ابالغ ش��د که حجت االس��الم روحانی 
یکی از قوانین را در مهلت قانونی ۵ روزه و ۳ قانون را 

با تاخیر ابالغ کرد.
وی  درباره تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور 
 تصریح کرد: در مجموع در این سه ماهه نمایندگان هزار 
و 21۳ مرتب��ه به اعضای هیئت وزیران دولت یازدهم 
تذکر داده اند که در مجموع رئیس جمهور بیشترین و 
وزیر دفاع کمترین تذکر را دریافت کرده اند، همچنین 
بررسی مقایسه ای عملکرد مجلس بین سه ماهه دوم 

و س��وم اجالسیه دوم در موضوع تذکر نشان می دهد 
که میزان تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور 1۵ 

درصد کاهش یافته است.
مظفر  در خصوص سؤال نمایندگان از وزرا اظهار 
داشت: در این رابطه 1۹1 سؤال به هیئت رئیسه مجلس 
تقدیم ش��ده است که از این تعداد ۹ سؤال در مراحل 
مختلف خاتمه یافته، یک سؤال با درخواست نماینده 
س��ؤال کننده ب��ه حالت تعویق درآمده، 1۷۹ س��ؤال 
در مراحل مختلف رس��یدگی در کمیس��یون است و 
همچنین دو سؤال با عدم اقناع نمایندگان سؤال کننده 

آماده طرح در صحن علنی مجلس است.
وی اف��زود: در بین وزرا، وزیر جهاد کش��اورزی با 
2۸ س��ؤال رتبه اول و وزیر دفاع نیز بدون س��ؤال در 
رتبه آخر سؤال وکالی ملت قرار دارند. معاون نظارت 
مجلس، حضور وزرا و مسئولین اجرایی در صحن علنی 
مجلس برای ارائه گزارش را دیگر محور مهم در گزارش 
معاونت نظارت دانست و تصریح کرد: در بازه زمانی این 
گزارش نمایندگان از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.

در پ�ی اظه�ارات اخیر موس�وی بجنوردی 
پیرامون ش�هید الجوردی، برخ�ی از یاران آن 
ش�هید با صدور بیانیه ای اعتراض خود را نسبت 

به ادعاهای مذکور اعالم کردند.
در پی اظهارات اخیر موس��وی بجنوردی پیرامون 
ش��هید الجوردی، برخی از یاران آن ش��هید با صدور 
بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به ادعاهای مذکور اعالم 
کردند. در این بیانیه پس از ذکر چند س��ند تاریخی 
درب��اره نظر امام خمین��ی )ره( و رهبر معظم انقالب 
اسالمی در خصوص شخصیت و عملکرد انقالبی شهید 
الجوردی، آمده است: واقعاً چه سری است که برخی 
پس از گذش��ت بیش از 1۵ س��ال از شهادت اسطوره 
مقاومت و بصیرت، چهره منور انقالب و پیشرو جهاد 
فی سبیل اهلل، شهید سید اسداهلل الجوردی، هرازگاهی 
برآنند تا با تحریف و قلب حقایق، حقد و عقده های خود 
را فرو بنشانند  و از آن مبارز نستوه و مرد پوالدین و 
نیز افکار نورانی و هدایتگرش، چهره ای دیگر به تصویر 

کشیده و به نسل حاضر معرفی کنند. 
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت؛ خوب است نسل 

جوان کش��ور ما بداند، علت عزل و برکناری ش��هید 
مظل��وم الج��وردی رحمه اله علی��ه  در ه��ر دو دوره 
مدیریت اش روحیه عدالت محور، قاطع، توصیه ناپذیر 
و علوی اش بود که برخی آن را برنمی تابیدند. مش��ی 
و مش��رب ش��هید عزیزمان این بود که در برابر قانون 
هیچ فرقی بین آقازاده های مجرم و دیگر مردم عادی 
خط��ا کار وجود ن��دارد و این موج��ب رنجش خاطر 
عده ای از خواص نظام شده بود. از جمله اینکه ایشان 
به ش��دت ناراحت بود از اینکه چ��را عنصری از کادر 
مرکزیت گروهک تروریستی »پیکار در راه آزادی طبقه 
کارگر!« صرفاً به دلیل آنکه پدرش پزشک مخصوص 
آیت اهلل منتظری بوده، علیرغم اینکه از سوی دادگاه 
انقالب به اعدام محکوم شده، باید با فشار بیت آقای 
منتظری آزاد شود، او بر این اعتقاد بود که همه باید 
در برابر قانون یکسان باشند و هرگز زیر بار این گونه 
تبعیض  ه��ا نمی رفت.از این رو اس��ت که اگر ش��هید 
الجوردی را که خار چشم دشمنان قسم خورده انقالب 
بود شهید عدالت ورزی و شهید بصیرت بنامیم، سخن 

گزافی نگفته ایم.

با صدور بیانیه ای صورت گرفت

اعتراض برخی یاران شهید الجوردی
 به اظهارات اخیر موسوی بجنوردی

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
تاکید کرد: دولت روحانی باید با جریان های فتنه 

و دگراندیش مرزبندی کند.
لطف اهلل فروزنده س��خنگوی جمعی��ت ایثارگران 
انقالب اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 
در جلسه ش��ورای مرکزی تشکل متبوعش پیرامون 
اقتصاد مقاومتی بحث و بررس��ی شد، گفت: ما انتظار 
داری��م از دولت که محور اج��رای اقتصاد مقاومتی را 
در برنامه های سال آینده تنظیم کند. همچنین برای 
اینکه در اقتصاد جلو بیافتیم، باید گفتمان سازی کنیم و 
همین گفتمان تبدیل به مطالبه عمومی مردم می شود.

وی ب��ا بیان اینکه مردم در حوزه  های اقتصادی با 
چالش هایی رو به رو هستند، مسئله اشتغال، مسکن و 
تورم را از  مهمترین این چالش ها عنوان کرد و افزود: 
دولت با ظرفیت اقتصاد مقاومتی می تواند این مشکالت 
را حل کند و باورمان هم این اس��ت که این مشکالت 
با توانمندی داخلی حل  خواهد ش��د، از این رو باید 

توانمندی داخلی شکل بگیرد.
فروزنده در ادام��ه مرزبندی دولت با جریان فتنه 
و دگراندیش را الزم و ضروری دانست و تصریح کرد: 
اگر آقای روحانی می خواهد موفق شود، باید به صورت 
ش��فاف نش��ان دهد در چارچوب راهبردهای نظام و 
رهبری حرکت می کند ضمن اینکه باید خط قرمزها 

را مشخص کند.

فروزنده:

دولت روحانی 
باجریان های فتنه و دگراندیش 

مرزبندی کند
رئی�س گ�روه دوس�تی پارلمانی ای�ران و 
پاکس�تان گف�ت ک�ه رئی�س مجل�س ایالت 
بلوچس�تان پاکس�تان که چن�د روز پیش به 
ایران س�فر کرده بود، ب�رای آزادی 5 مرزبان 
ایرانی تا پیش از تعطیالت نوروز قول مس�اعد 

داده است. 
غالمرضا اسداللهی اظهار کرد: در جریان حضور 
رئیس مجلس بلوچستان پاکستان، آقای الریجانی 
تذک��ر داد که باید تا پی��ش از تعطیالت عید برای 
آزادی مرزبان��ان ایرانی اقدامات الزم انجام ش��ود و 
رئیس مجلس بلوچستان پاکستان هم گفت که تمام 
توان خود را خواهیم گذاش��ت تا مرزبانان ایرانی تا 
پیش از تعطیالت نوروز آزاد شوند و خانواده هایشان 

شاد شوند. 
وی افزود: قطعا پاکستان باید نسبت به اقداماتی 
که از خاک این کش��ور می ش��ود پاس��خگو باشد. 
همچنین اینکه سیستم اطالعات امنیتی پاکستان 
یک سیس��تم قوی اس��ت بعید است که اطالعی از 
وضعیت مرزبانان وجود نداش��ته باشد اما متاسفانه 
گروه های مس��لح در پاکس��تان اقداماتی ایذایی در 
کش��ور ما انجام دادند و مجددا به خاک پاکس��تان 
برمی گردند. بنابراین دولت پاکس��تان باید در قبال 
این اقدامات پاسخگو باشد و جلوی وقوع این وقایع را 
بگیرد و یا اجازه تعقیب و برخورد در خاک پاکستان 

را به ایران بدهد. 
رییس گروه دوستی و پارلمانی ایران و پاکستان 
تصری��ح کرد: تا به حال از طریق دیپلماس��ی و هم 
از طری��ق رایزنی های محل��ی اقداماتی برای آزادی 
مرزبانان ایرانی انجام شده اما هنوز نتیجه ملموسی 
که منجر به آزادی گروگان  ها ش��ود به دست نیامده 

است. 
به گزارش ایس��نا، وی با اش��اره به اخبار ضد و 
نقیض هفته گذشته درباره آزادی مرزبانان ایرانی نیز 
توضیح داد: ظاهرا ارتش و دولت پاکستان عملیاتی 
برای مبارزه با گروه های مس��لح در خاک این کشور 
داشتند که در جریان این عملیات عده ای ایرانی که 
در بحث مواد مخدر گروگان گرفته شده بودند، آزاد 
ش��دند و این ش��بهه به وجود آمده بود که کسانی 
که آزاد ش��ده بودند پنج مرزبان ایرانی هس��تند که 

اینطور نبود. 

قول مساعد 
رئیس مجلس بلوچستان پاکستان 

برای آزادی مرزبانان ایرانی
 تا پیش از نوروز 

معاون س�تاد کل نیروهای مسلح گفت:طرح 
ادعاهای دروغین، هیچ تاثیری در عزم ایرانیان 
در استیفای حقوق مسلم خود نداشته و تولیدات 
جعلی و تکراری رسانه ای آن ها نیز ره آوردی جز 
شکست و ارتقای سطح بی اعتمادی مردم ایران 

و جهان برای آنان نخواهد داشت.
س��ردار سیدمس��عود جزایری معاون س��تاد کل 
نیروهای مس��لح در واکنش به ادامه فضاس��ازی های 
رسانه ای ضد ایرانی غربی  ها و صهیونیست    ها پیرامون 
ادعای توقیف کش��تی حامل سالح های ایرانی به غزه، 

اظهار داش��ت: اقدام آمریکایی   ها و صهیونیست  ها که 
اتفاقاً کاخ س��فید و تل آویو نس��بت ب��ه آن به عنوان 
اقدامی هماهنگ و مشترک اذعان کرده اند، گامی در 
راستای ایران هراسی است که از بستر عملیات کثیف 
رسانه ای و دروغ پردازی های مزمن و رایج در فرهنگ 
لیبرال دموکراس��ی و پروپاگاندای غربی- عبری قابل 

حصول است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه افکار عموم��ی جهانیان با 
اینگون��ه ادعاهای بی اس��اس و ک��ذب آمریکایی  ها و 
صهیونیست  ها آشنایی کامل دارند، تصریح کرد: طرح 

ادعاهای دروغین، هیچ تاثیری در عزم و اراده راس��خ 
ایرانیان در استیفای حقوق مسلم خود در عرصه های 
مختلف نداشته و تولیدات جعلی و تکراری رسانه ای و 
عملیات روانی آن ها نیز ره آوردی جز شکست، رسوایی 
و ارتقای س��طح بی اعتمادی مردم ایران و بلکه مردم 

جهان برای آنان نخواهد داشت.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکایی ها 
و صهیونیس��ت  ها احتماالً به هالیوود س��فارش تولید 
فیلمی س��ینمایی با مضمون ادعای حمل سالح های 

ایرانی توسط کشتی به غزه را داده اند.

در واکنش به ادعای توقیف کشتی حامل سالح های ایرانی

جزایری: صهیونیست  ها احتماالً فیلم جدیدی به هالیوود سفارش داده اند

مقام�ات وزارت خزان�ه داری آمری�کا از آغاز 
تحقیقات از س�ه بانک فرانس�وی به گمان اینکه 
آنه�ا اقدام به نقض تحریم های موجود علیه ایران 

کرده اند خبر داده اند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک های 
فرانس��وی سوسیته جنرال، بی ان پی پاریباس و کردیت 
اگریکول به اته��ام نقض تحریم های ایران و انتقال پول 
به این کشور از سوی آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته اند.

به گفته یک منبع مطلع، واشنگتن احتمال می دهد 
که این بانک ها تحریم های آمریکا علیه کشورهای خارجی 
نظیر ایران، کوبا و س��ودان را نقض کرده و وارد مسائلی 

نظیر پولشویی شده باشند.
بر اس��اس این گ��زارش، وزارت خزان��ه داری آمریکا 
همراه با وزارت دادگس��تری، دادستان منطقه منهتن و 
سازمان خدمات مالی نیویورک به تحقیق درباره بانک های 

فرانسوی مشغول هستند.
در همی��ن رابطه بانک بی ان پ��ی پاریباس در حال 
گفت وگو با مقامات آمریکا درباره این تحقیقات اس��ت. 
پاریباس که از بزرگترین بانک های فرانس��ه محس��وب 
می ش��ود ماه گذش��ته اعالم کرد که مبلغی حدود یک 
میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر برای جریمه احتمالی خود 
به خاطر نقل و انتقاالت مالی به کشورهای تحت تحریم 

آمریکا کنار گذاشته است.
گفتنی اس��ت پس از اجرای توافقنامه ژنو، این برای 
دومین بار است که آمریکا قصد دارد نهادهایی را به خاطر 

نقض تحریم های ایران جریمه کند.

تحقیق آمریکا
 از3 بانک فرانسوی به دلیل

احتمال نقض تحریم های ایران

سیده آزاده امامی


