
اخبار كشور
صفحه ۱۱
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ 
۱۲ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۵۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 فرار اصالح طلبان از صحنه پاسخگویی
با موتورسیکلت!

سرویس سیاسی- 
روز گذشته روزنامه شرق در ستون سرمقاله خود یادداشتی را منتشر کرد که هفته گذشته )16مرداد( در روزنامه سازندگی 
منتشر شده بود. اقدام غیرحرفه ای این روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب در حالی است که این دست روزنامه های زنجیره ای 

خود را رسانه های حرفه ای قلمداد می کنند و دیگران را سرگرم مشق می پندارند. 
روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز خود در ستون سرمقاله نوشته است: »طرح الزام استفاده از کارت سوخت هوشمند 
امروز در جایگاه های بنزین اجرا می شــود هدف دولت از اجرای این طرح ســاماندهی بخش مصرف سوخت است که ببیند 
خودروهای کشــور چقدر سوخت استفاده می کنند و میانگین مصرفشان چقدر است. در واقع به نوعی رصد یابی وضعیت 
مصرف ســوخت روی خودروهاســت. ما این طرح را در مهرماه سال ۹۷ روی 4 استان جنوبی کشور اجرا کردیم که میزان 

مصرف قاچاق بنزین در این استان ها کم شد. با این کار جلوی مصرف نامتعارف افراد گرفته می شود.
این نوشتار در ادامه افزوده است: »دولت قرار بود بر اساس برنامه پنجم وششم توسعه بر اساس شاخص تورم نرخ حامل های 

انرژی را تعیین کند. اما دولت مصلحت اندیشی کرد و این کار را انجام نداد.«
در این باره باید متذکر شد که وقتی دولت تدبیر و امید روی کار آمد وزیر نفت آقای زنگنه به حاشیه سازی علیه کارت 

سوخت پرداخت و آن را چیزی غیرضروری و ناالزم بلکه مزاحم قلمداد کرده و آن را حذف کردند.
ماحصل این اقدام ضرر فوق تصوری است که در این سال ها برای کشور حاصل شد. بی تدبیری یا بهتر بگوییم سوءتدبیر 
آقای زنگنه همچنان برخی اقدامات دیگر وی هزینه های هنگفتی را برای کشور به بار آورد. چنان که می دانیم قیمت بنزین 
در ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان ارزان تر است یعنی به عبارتی مصرف کننده برای هر لیتر بنزین اکنون 1000 تومان 
پرداخت می کند. حال آنکه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین چندین برابر این مبلغ است. مابه تفاوت این را دولت به عنوان 

یارانه پرداخت می کند. 
همه اینها یعنی هرچه مصرف سوخت کمتر شود مخارج کشور نیز کمتر می شود. به این واسطه آقایانی که در حذف 

کارت سوخت دخیل بوده اند در هدر رفتن بیت المال در این سال ها نقش عمده را داشته اند.
مدعیان اصالحات و حربه نخ نما شده رفراندوم 

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان »عزمی برای تابوشــکنی« به بهانه اظهارات اخیر لعیا جنیدی معاون رئیس جمهور 
نوشــت: »مخالفان اجراي اصل 5۹ قانون اساســي کم نیستند. همان هایي که فکر مي کنند وقتي صحبت از رجوع به آراي 
عمومي به میان مي آید، قرار است اصل نظام به رفراندوم گذاشته شود؛ در حالي نص صریح قانون اساسي از مشارکت دادن 
مردم در تصمیم گیري ها براي حل مشکالت کالن کشور سخن مي گوید، عده اي در مقابل این پیشنهاد صف کشیده اند و هر 
پیشنهادي در این چارچوب را تکفیر مي کنند.با همه این مخالفت ها اما دولت تصمیمش را گرفته است تا این موضوع را به 
سرانجام برساند و اولین رفراندوم در تاریخ 12 دولت جمهوري اسالمي را به نام دولت خود ثبت کند. آن طور که لعیا جنیدي 
گفته است دولت به دنبال رفع ایرادات قانوني در زمینه برگزاري همه پرسي است. او مي گوید: موضوع اجراي اصل 5۹ قانون 

اساسي و برگزاري رفراندوم علي الظاهر روي میز آقاي رییس جمهوري هست.«
گفتنی است برخی از بازی های جناح اصالحات آن قدر نخ نما و تکراری شده که هرگاه از واژگان مربوط به آن استفاده 
می کنند نیت و اهدافشان برای آنهایی که فضای سیاسی کشور را دنبال می کنند، به خوبی مکشوف و آشکار است. »رفراندوم« 
یکی از همین واژگان است که آن قدر از سوی جریان اصالحات با بازی اهمیت دادن به مردم و افکارعمومی  تکرار شده است 

که دیگر آورده ای برای این جناح سیاسی ندارد.
از سوی دیگر هر چند وقت یک بار که قافیه گزارش عملکرد دولت به افکار عمومی  تنگ می آید، برخی دولتمردان به 
صرافت می افتند واژه رفراندوم را زمزمه کنند و موج سیاســی بســازند. این موضوع، یک بُعد حقوقی و فنی دارد و یک بُعد 
سیاسی. از نظر حقوقی، رفراندوم و همه پرسی اصال در صالحیت های دولت و رئیس جمهور نیست. اصل 5۹ قانون اساسی 
که به رفراندوم تقنینی  اشاره دارد، می گوید که اِعمال قوه مقننه می تواند از طریق همه پرسی در مسائل اقتصادی و سیاسی 

و فرهنگی انجام شود و درخواست آن »باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد«.
آقای روحانی و دولت او با وجود اینکه هزینه بسیاری کردند و تا یک زمانی هم موفق شدند مجلس را همراه و منفعل 

کنند اما آخرین بار، خود روحانی در پاسخ سؤاالت نمایندگان، درباره چهار سؤال از پنج سؤال، نمره مردودی گرفت.
اما نوع دوم رفراندوم که به اصل 1۷۷ و بازنگری قانون اساسی مربوط می شود، در صالحیت رهبری و مشورت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است که پس از بررسی در شورای بازنگری، به رای عمومی گذاشته می شود.
اینها بُعد حقوقی ماجراست. اما از بعد سیاسی، با نوعی فرار به جلو رو به رو هستیم. چند ماه پیش بود که علی صوفی 

مشاور خاتمی تصریح کرد مقبولیت روحانی در میانه راه دولت دوازدهم، به زیر 10 درصد رسیده است.
یکی از اولویت ها و دل مشــغولی های عمومی، همین مســئله است که آیا دولت کم کار و ناکارآمد، تا دوسال دیگر هم 
باید سر کار باشد و همچنان فرصت سوزی کند؟ دولتی که نتوانسته اقبال مردمی  و همسویی مجلس همراه را حفظ کند 
و فاقد کارنامه ای قابل عرضه است و با این همه مدعی است، می تواند راسا از مردم استمزاج کند و ادامه فعالیت خود را به 

 نظرسنجی عمومی  بگذارد؛
اینکه مردم آیا راضی هستند چنین دولت و مدیریتی، دو سال دیگر بر مسند امور اجرایی باشد، یا انحالل دولت و تعیین 
رئیس جمهور جدید را  ترجیح می دهند و به مصلحت می دانند؟ این نظرسنجی می تواند شبیه کاری باشد که دولت درباره 

حذف یارانه ها کرد و توانست رای ۹۷ درصدی از مردم بگیرد!
لغو برجام، تبعات بسیار گسترده امنیتی دارد!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »لغو برجام یقیناً تبعات بسیار گسترده اي در حوزه امنیتي خواهد داشت و به واسطه 
نزدیکي اروپا به خاورمیانه هر لحظه امکان دارد دامنه ناامني ها به اروپا هم کشیده شود. به خصوص که امانوئل مکرون در 
یک سخنراني صراحتا بیان داشت اگر جمهوري اسالمي ایران از برجام خارج شود دیگر نمي توان روي فعالیت هاي تهران در 

زمینه هسته اي نظارتي داشت. لذا فرانسه سعي دارد از هر طریق ممکن مانع از فروپاشي برجام شود«.
این روزنامه زنجیره ای هم صدا با ترامپ و سران  تروئیکای اروپایی، مدعی است که ایران در پی سالح هسته ای بوده است 

و به همین خاطر لغو برجام، تبعات بسیار گسترده امنیتی دارد!
بر طبق اظهارات متعدد دولتمردان قرار بر این بود که در برجام در ازای محدودیت گسترده در صنعت هسته ای کشورمان، 

تمامی تحریم های ضدایرانی نیز لغو شود.
تاکنون فقط خسارت های برجام به ایران رسیده و امتیازهای آن نیز نصیب طرف مقابل شده است. لغو برجام از ادامه 

روند خسارت بار برای ایران جلوگیری کرده و روند امتیازگیری یکطرفه آمریکا و شرکای اروپایی را نیز متوقف می کند.
نکته قابل تأمل اینجاســت که رسانه های مدعی اصالحات، در نقش تریبون ترامپ در ایران، برای فضاسازی های کاذب 

آمریکا در موضوع برجام مقدمه چینی می کنند!
صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت تأسیس نشده است

روزنامه ایران دیروز در مطلبی با عنوان »تغییر ساختار هزینه ها بهترین راه اصالح بودجه« نوشت: »با توجه به تجارب 
گذشته در این شرایط بی ضررترین و بهترین راه برای اصالح ساختار بودجه و جبران کسری آن تغییر ساختار هزینه هاست.«

ارگان دولت افزود: »هزینه های بســیاری در قالب بودجه های سنواتی تخصیص و پرداخت می شود که در جداول 
پیوست بودجه قابل مشاهده است که میلیاردها تومان از بودجه را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که 
به عنوان یک ناظر بی طرف می توان گفت در شرایط فعلی بسیاری از ردیف های بودجه را می توان حذف یا کاهش داد. 
دراین راستا دولت می تواند از طریق مذاکره با بودجه گیران بار این ردیف را در بودجه کاهش دهد. این نهادها زمانی 
پیشنهادات اعتباری خود را برای درج در بودجه ارائه کرده اند که شرایط خاص امروز وجود نداشت. این موضوع برای 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی نیز صادق است چرا که بودجه آنها در شرایطی بسته شده است که پیش بینی دقیقی 
برای شــرایط  دشــوار امروز وجود نداشت. بر همین اســاس می توان در وضعیت ویژه بودجه و اعتبارات این بخش از 

دستگاه ها و نهادها را مورد بازنگری قرار داد.«
در ادامه این مطلب آمده است: »از سوی دیگر یکی دیگر از راهکارها برای اصالح بودجه هدفمندی یارانه هاست. 
سال هاســت که طرح هدفمندی یارانه ها در کشــور در حال اجراست ولی هنوز به این هدف نرسیدیم. بر اساس این 
طرح قرار بود که یارانه ها تنها به کســانی پرداخت شــود که نیازمند آن هستند، اما با وجود تالش های بسیاری که در 
دستگاه های دولتی انجام شده است همچنان با هدفمندی یارانه ها فاصله بسیاری وجود دارد. این باعث شرمساری است 
که می بینیم زمانی که موعد واریز یارانه نقدی اعالم می شود برخی از متمولین برای دریافت یارانه خود اقدام می کنند.«

روزنامه ایران افزود: »این درحالی است که شناسایی و قطع یارانه افراد پردرآمد چندان دشوار نیست و دولت براحتی 
می تواند این افراد را از لیست یارانه ها حذف کند. روش دیگر برای تأمین کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی از 
طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناســایی مؤدیان جدید است. در این شرایط تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی 
تن به پرداخت مالیات نمی دهند و با روش های مختلف از آن فرار می کنند. بر همین اساس دولت باید با شناسایی این 
افراد زمینه افزایش درآمدهای خود را فراهم کند. درخصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به  عنوان یکی از 
راهکارهای تأمین کسری بودجه نیز باید گفت که این صندوق با اهداف دیگری تأسیس شده است که برداشت برای 
تأمین کسری بودجه با آن مغایرت دارد. حتی در صورتی که این صندوق دارای منابع ارزی قابل اتکایی باشد نیز باید 

از آن در جهت رشد سرمایه گذاری، افزایش تولید و  اشتغال بهره برد.«
گفتنی است، دولت در شرایطی برای جبران کسری بودجه خود، برداشت از صندوق توسعه ملی را انتخاب کرده 
است که این صندوق بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع فسیلی به ثروت های ماندگار، 

مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است.
فرار از پاسخگویی به مدد موتورسواری!

روزنامه سازندگی باز هم به موضوع موتورسواری زنان پرداخت و در راستای جنجال سازی و مسئله سازی در یادداشتی 
به قلم عضو شورای مرکزی حزب سازندگی با عنوان »تعصب های بی دلیل« نوشت: »از کسانی که از موتورسواری خانم ها 
ممانعت به عمل می آورند و مخالف دادن گواهینامه راندن موتور به خانم ها هستند یک سؤال ساده می پرسم. اگر خانمی 
 ترک موتور یک آقا بنشیند  اشکال شرعی ندارد اما اگر خود به تنهایی موتور براند  اشکال شرعی دارد؟ آیا در هر دو حالت این 

خانم در اجتماع دیده نمی شود؟«
نویســنده در بخش های دیگر این مطلب به مســئله ورود زنان به ورزشگاه ها و پوشش آنها و... پرداخته و بدون تأمل و 
مداقه و بررســی موضوع در بوته قانون، شــرع، عرف و یا مباحث علمی  و آکادمیک و تطبیق آن با سایر کشورها و. .. دست 

به انتقاد زده است.
شایان ذکر است که رسانه های اصالح طلب در حالی می خواهند ژست حمایت از حقوق زنان را بگیرند که در قضیه قتل 
میترا استاد، باطن و حقیقت خود را نشان دادند تا جایی که با قلم فرسایی در وصف قاتل، مقتوله را پرستو و مهدورالدم نامیدند!

از سویی دیگر مدعیان اصالحات درصدد آن هستند تا با شیفت کردن به مسائل اجتماعی دوقطبی کاذب دیگری را 
)حامیان حقوق زن-  مخالفان حقوق زنان( طراحی کنند تا شاید بخشی از افکار عمومی  را متوجه خود سازند.

گفتنی است آنها به جای آنکه به مسائل مهم کشور بپردازند و از مشکالت اقتصادی که کمر مردم را خم کرده است حرف 
بزنند در تالش اند تا به موضوعاتی بپردازند که مستمسک جنجال سازی و بهره برداری سیاسی قرار گیرد. آخر در شرایطی 
که تورم چندصد درصدی در بخش های مختلف را تجربه می کنیم و هرروز از تورم و فســاد و اختالس مدیران خبری تازه 

می رسد، در میان بانوان جامعه ما به ازا دارد که دغدغه و چالش های ذهنی آنان موتورسواری باشد؟

درمکتب امام

لزوم ایجاد هسته های مقاومت در جهان
باید بسیجیان جهان اسالم در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسالمی باشند و این 
شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسالمی نیست، باید هسته های 

مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد.
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دستورالعمل »تشــکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم 
اقتصادی تهران« از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بر اساس این دستورالعمل، مجتمع تخصصی 
ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه 
در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد اقتصادی، حمایت از 
سرمایه گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های 
اطالع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، 
رســیدگی، صدور حکم و اجرای احکام تشکیل شده است. بر اساس این گزارش، 
تدوین سیاست های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی، 
پیگیری اصالح ساختار های فسادزا و غیرشفاف در حوزه های مختلف اقتصادی، پایش 
و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبه ای آن به رئیس 
قوه قضائیه به صورت فصلی و شناسایی خال های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی از 
وظایف شورای وابسته به مجتمع تشکیل شده از برخی مسئوالن ارشد قضایی است.
همچنین بر اساس این دستورالعمل ابالغی از سوی رئیس قوه قضائیه، اتهاماتی 
همچون رشاء و ارتشاء، اختالس، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت 
تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان 
در معامالت دولتی و کشــوری، تبانی در معامالت دولتی، تعدیات مأموران دولتی 
نسبت به دولت، اخذ پورسانت در معامالت خارجی، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، 
پولشویی، اخالل در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی  یا دولتی و یا 
تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوری اسالمی  ایران در صالحیت و حوزه تخصصی این مجتمع با 

رعایت صالحیت های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری می باشد.

با ابالغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه

مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی
 به جرائم اقتصادی تهران تشکیل شد

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

5 تا 35 سال زندان
برای 13 اخاللگر بازار ارز

سخنگوی  خبری  نشســت  هشتمین 
قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش میزان، غالمحسین اسماعیلی در این 
نشست با  اشاره به راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به 
جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران با ابالغ 
دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی 
از نکات مثبتی که در این دستورالعمل دیده شده 
است، تشویق گزارش دهندگانی است که اطالعات 
مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی را اعالم می کنند. 
عالوه بر این فعال شدن سامانه اطالع رسانی مجتمع 
تخصصی ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی مورد 
توجه قرار گرفته است که یکایک آرا صادره از ناحیه 
این شعب و متن آرا در این سامانه در اختیار افکار 
عمومی جامعه قرار می گیرد تا هم اصحاب رسانه و 
هم شهروندان بتوانند با مراجعه به سامانه مجتمع 
تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از آخرین 
 اقدامات دادگستری استان تهران و قوه قضائیه مطلع

شوند.
 اعالم برخی از احکام صادره
 شعب ویژه مفاسد اقتصادی

اسماعیلی با  اشاره به صدور برخی احکام قضایی 
در رابطه با احکام پرونده  تعدادی از متهمان ارزی 
از سوی دادگاه ویژه اقتصادی گفت: در این پرونده 
»حمیدرضا رنود« به 35 سال حبس، »علی بصیری« 
به 20 سال حبس، »حمیدرضا انصاریان« به 11 سال 
حبس،  »شهرام فرجی« به 1۷ سال حبس، »علیرضا 
بهرامیان« به 10 ســال حبس، »مسعود نوری« به 
20 سال حبس، »محمودرضا سلیمان زاده« به 11 
ســال حبس، »محمد قدسی« به 10 سال حبس، 
»فریبــرز عزت آبادی« به 5 ســال حبس، »داوود 
توسلی« به 5 سال حبس، »امیر سعیدیان« به 10 
سال حبس، »آرش شیرآقایی« به 13 سال حبس و 
»فرشاد بارکزایی« به 12 سال حبس محکوم شده اند.
)گفتنی است متهمان این پرونده که در استان 
سیستان و بلوچستان تشکیل و در شعبه اول دادگاه 
ویژه مفاسد اقتصادی تهران رسیدگی شد، با پیش 
فاکتور های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کاال 
می کردند و متعاقب آن از بانک ها میلیون ها دالر و 

یورو می گرفتند.(
وی درباره حکم پرونده  »شــرکت بین المللی 
نگین اعظم« گفت: در این پرونده »ســید محمد 
نعمتی«، مدیر این شــرکت که 12۸3 شــکایت 
داشت و کالهبرداری بسیار گسترده ای انجام داده 
بود به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال 

محکوم شده است.
محکومیت مدیران پرشین خودرو

 به حبس های طویل المدت 
سخنگوی قوه قضائیه با  اشاره به آراء غیرقطعی 
نیز گفت: در پرونده »شــرکت پرشــین خودرو«، 
مدیران شرکت به حبس های طویل المدت محکوم 
شده اند و به لحاظ اینکه این پرونده جزو پرونده های 
شــعب ویژه اخالل در نظام اقتصادی نبوده است 

و هنوز دادنامه قطعی نشــده این دادنامه را اعالم 
نمی کنم و با قطعیت آن جزئیات دادنامه اطالع رسانی 
خواهد شد. اسماعیلی ادامه داد: پرونده کالهبرداری 
بزرگ در استان بوشهر با سه هزار و 21۷ شاکی مورد 
رسیدگی قرار گرفت و در این پرونده حکم بدوی با 
حبس های طویل المدت صادر شده و منتظر هستیم 
که فرآیند فرجام خواهی آن انجام شــود و بعد از 

قطعیت دادنامه نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.
 دادگاه »علیرضا زیبا حالت منفرد« 

منتظر پاسخ استعالم از وزارت نفت است
وی درباره وضعیت پرونده »علیرضا زیبا منفرد« 
)معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی( گفت: دادگاه 
رســیدگی به این پرونده به اتمام رسیده اما برای 
تصمیم نهایی نیازمند این بودیم که اســتعالمی از 
وزارتخانه مربوطه انجام شود که این استعالم از وزارت 
مربوطه انجام شده و در کنار اخذ آخرین دفاع منتظر 
پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم و به محض اینکه 
پاسخ وزارتخانه حاصل شود دادگاه نسبت به انشای 

رأی اقدام خواهد کرد.
 »ساالر آقاخان« 

در جلسه دادگاه حاضر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره 
آخرین وضعیت»ساالر آقاخان« متهم پرونده ارزی 
مربوط به بانک مرکزی و اینکه گفته شده این فرد 
فراری است، گفت: متهم برای جلسه رسیدگی به 
دادگاه احضار شــده، ولی در جلسه دادگاه حضور 
پیدا نکرده است. وثیقه الزم، زمان آزادی اخذ شده 
و اینکه االن کجاست، ما فقط این خبر را داریم که 
روز دادگاه که احضار شده بود نیامده و هم از طریق 
قانونی و هم از طریق وثیقه گذار پیگیر هستیم که 
در ادامه جلسات دادگاه حتما در دادگاه حضور پیدا 
کند و از خودش دفاع نماید در غیراینصورت دادگاه 
تصمیم قانونی خود را در مو رد وی اتخاذ خواهد کرد.

اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده 
شهردار سابق کرج در دادسرای نظامی تهران اظهار 
داشــت: این شخص دو پرونده دارد. یک پرونده در 
استان البرز که رسیدگی شده و حکم بدوی صادر 
و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شــده و هنوز دادگاه 

تجدیدنظر اســتان البرز رای خــود را صادر نکرده 
است. پرونده دیگری در دادسرای نظامی و سازمان 
قضایی نیروهای مســلح دارد که آن پرونده هنوز 

در دادسراست و تحقیقات آن تکمیل نشده است.
 هیچ کس در قوه قضائیه به ویژه

 در دور جدید خط قرمز به حساب نمی آید
وی در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات یکی از 
افراد مسئول در دوره سابق قوه قضائیه، گفت: بار ها 
اعالم کرده ایم متهم مدنظر، معاون قوه قضائیه نبوده 
است. کسی که معاون نیست مدام می گوییم معاون 
قوه قضائیه و به همین گونه در افکار خودمان سؤاالت 
متعدد مطرح می کنیم و  اشخاصی را در سمت های 
مختلف قبل از بررسی دادگاه بعضاً اسم می بریم و 
از آنها به عنوان متهم یاد می کنیم. این فرد معاون 
قوه قضائیه نبــوده، بلکه معاون یکی از بخش های 
قوه قضائیه بوده است و اولویت دستگاه قضایی در 
برخورد با مفاسد درون دستگاهی به طور قاطعانه، 
ســختگیرانه، بدون اغماض و بدون مالحظه این و 
آن اســت. مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضائیه 
به ویژه در دور جدید خط قرمز به حساب نمی آید و 
ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی به این پرونده 
با جدیت و با تمام توان و با به کارگیری نیرو های زبده 
در حوزه ضابطین و قضایی در حال انجام است و هر 
شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و 
دالیلی برای توجه اتهام به او به دست آمد، مطمئن 
باشید قوه قضائیه نسبت به این موضوع رسیدگی 
خواهد کرد و مالحظه این و آن را نخواهد داشت و 
اراده ما مبارزه با فساد بدون مالحظه این و آن است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آخرین 
وضعیت پرونده اکبر طبری چیست، افزود: مطالب 
منتشــره در این باره، مورد تأیید ما نیست. فرآیند 
رسیدگی با قاطعیت در حال انجام است و نسبت به 
توجه اتهامی  او و دالیل به دست آمده حتما رسیدگی 

قضایی انجام خواهد شد.
  ماده 1۰۰ را قانون کارآمد و موثر در پیشگیری 

و برخورد با تخلفات نمی دانیم
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ساخت 
و ساز های غیرمجاز و مشخص شدن خسارات وارده 

به شهروندان گفت: ما مکرر اعالم کرده ایم که ماده 
100 قانون شــهرداری ها را قانون کارآمد و مؤثر در 
پیشــگیری و برخورد با تخلفــات نمی دانیم. ما به 
مجلس، وزارت کشور و شورای عالی استان ها اعالم 
کردیم، اما چون الیحه قضایی نیســت، نمی توانیم 
اصالحیه قانون را به مجلس تقدیم کنیم و نهاد متولی 
باید این کار را انجام دهد. ما نسبت به این موضوع 
رسیدگی می کنیم و امیدواریم که مجلس این قانون 
را اصالح کند. عالوه بر آن هر کجا که اعضا کمیسیون 
ماده 100 یا شهرداری ها در این فرایند مرتکب عمل 
مجرمانه شوند، با عمل مجرمانه آنها برخورد می کنیم.

 موضع ما نسبت به سند 2۰3۰ 
همان موضع مقام معظم رهبری است

وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه اخیرا 
دادســتان کل کشــور عنوان کرده است در برخی 
موارد شاهد اجرای سند 2030 هستیم، در رابطه با 
جزئیات برخورد قضایی با اجراکنندگان سند 2030 
گفت: پرونده قضایی برای اجرای سند 2030 تشکیل 
نشده است؛ اما موضع ما نسبت به سند 2030 همان 
موضع مقام معظم رهبری اســت و این سند را برای 
بخش های مختلف جامعه به ویژه در حوزه آموزش و 
پرورش تایید نمی کنیم و اجرای آن را با معضالت و 
مشکالتی پیش بینی می کنیم. موضع قوه قضائیه از 
ناحیه سخنگو به صورت رسمی  اعالم می شود و سایر 
اظهارنظر ها موضع قوه قضائیه نیســت و اظهارنظر 
شخصی است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر ممنوع الخروجی مدیرعامل یک شرکت تولید 
خودرو و مسدود شدن حساب های مدیرعامل شرکتی 
دیگر، گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان 
هم از ناحیه بازرسی کل کشور درخصوص عملیات 
خودروسازان در قیمت گذاری، نحوه واگذاری و سایر 
موضوعات مأموریت داده شد. پرونده های دیگری هم 
در دســتور کار قرار دارد و جزئیات پرونده ها بعد از 

بررسی نهایی اعالم خواهیم کرد.
 تأیید بازداشت عکاس هتاک به مقدسات

اســماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
»طی چند روز گذشــته یکی از عکاسان بازداشت 
شــده و عکس هایــی از وی در رابطه با بازیگران و 
هنرمندان کشف شده است. جزئیات این پرونده را 
توضیح دهید«، گفت: اصل خبر را تایید می کنم. در 
این ارتباط فردی نه به جهت عکاس بودن و در جامعه 
خبری بودن، بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات و 
حضرت سید الشهدا و عزاداری کرده بود و همچنین 
تبلیغی که علیه نظام جمهوری اســالمی ایران در 

مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افــزود: در بازرســی از اماکن و تجهیزات 
فنی مربوط به این شــخص مستندات جدیدی به 
دست آمد که این واقعاً دون شأن  اشخاص و افراد و 
حرفه های شاغل در جامعه ماست. این موضوع در 
حال بررسی است و تا زمانی که بررسی های نهایی 
انجام نشده نمی شود جزئیات و افرادی که مرتبط با 

این موضوع بوده را اطالع رسانی کرد.

بقیه از صفحه2 
زالوهای اقتصادی

 و 1۸ میلیارد دالر ارز دولتی
حمیدرضــا حاجی بابایی نماینده مجلس روز 
گذشــته )22 مــرداد( در گفت وگو با خانه ملت با 
اشــاره به سرنوشــت نامعلوم 1۸ میلیارد دالر ارز 
دولتی در سال گذشته، اظهار کرد: »درصورتی که 
این 1۸ میلیارد دالر در تولید هزینه می شد، کاالهای 
تولیدی از نظر کیفیت و قیمت تمام شده به راحتی 
می توانستند با سایر کشورها رقابت کرده و بازارهای 

جهانی را به دست گیرند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
زالوهای اقتصادی 1۸ میلیارد دالر را هضم کردند 
به گونه ای که در حال حاضر قابل ردیابی نیست، ادامه 
داد: »زالوهای اقتصادی به صورت طایفه و خانواده به 
جان کشــور افتاده و منابع مالی کشور را به راحتی 

استفاده می کنند.«
همچنیــن ابوالفضل ابوترابــی نماینده مردم 
نجف آباد در مجلــس در گفت وگو با فارس، درباره 
تخصیــص 14 میلیارد دالر بــرای واردات کاالی 
اساســی به دولت و انتقاد فراوان به نحوه توزیع آن 
گفت: »۸0 درصد مشکالت کشور به سوء مدیریت 
داخلی بازمی گردد، به طور مثال؛ 1۸ میلیارد دالری 
که دولت در سال گذشته ظرف مدت 3 ماه از دست 
داد و دالر 4 هزار و 200 تومانی را بین رانت خواران 
توزیع کرد و مردم هم چیزی را در سفره خود ندیدند، 

معنایش یعنی سوء مدیریت.«
دادگاه سیف و عراقچی

نخستین دادگاه معاون سابق بانک مرکزی و ۸ 
نفر دیگر از اخاللگران ارزی،10 روز پیش برگزار شد. 
ســاالر آقاخانی، کارگزار خرید و فروش ارز و احمد 
عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، متهمان 
ردیف یک و دو این پرونده هستند و اتهام هردوی 
آن ها »مشــارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی 
کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای 
و سازمان یافته در حد کالن به میزان 15۹ میلیون 
و ۸00 هــزار دالر و 20 میلیون و 500 هزار یورو« 

عنوان شد.
احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون 
وزیر خارجه، مردادماه ۹6 از ســوی احمد سیف، 
رئیس کل وقت بانک مرکزی، به معاونت ارزی این 
بانک منصوب شد و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد 

۹۷ از بازداشت او خبر داد.
تسنیم گزارش داد که پرونده این مقام مسئول 
وقــت در بانک مرکزی بعد از رفع نواقص و ایرادات 
مدنظر دادگاه به همراه پرونده سیف رئیس وقت بانک 
مرکزی به دادگاه رفت و یکشنبه 13 مردادماه، جلسه 

محاکمه او برگزار شد.
قاضی احمد زرگر در ابتدای این جلسه اظهار 
داشت: »مفاسدی مانند این پرونده به خاطر عملکرد 
اشــتباه و عــدم نظارت و ســلیقه ای عمل کردن 
دست اندرکاران مســائل اقتصادی کشور، به وجود 
آمده و این پرونده برای رســیدگی به فعالیت های 

تعدادی از این افراد تشکیل شده است.«
همچنین رسول قهرمانی، نماینده دادستان در 
این جلسه با اشاره به کیفرخواست 20 صفحه ای این 
پرونده، گزارشی از اقدامات بانک مرکزی ارائه کرد 
و گفت: در یک و نیم ســال گذشته بانک مرکزی 
ساده ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت و 
با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی 
از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده ای نیز از این 
وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش 

ریال در برابر دالر شد.
به گفته نماینده دادستان، »بانک مرکزی طی 
اقــدام عجیب ضمن انتخاب بیــش از 10 صرافی 
روزانــه میلیون هــا دالر را در اختیار آن ها قرار داد 
و به تدریج شــبکه ای از دالربازی شــکل گرفت و 
صرافی های منتخب که قرار بود دالرهای دریافتی 
از بانــک مرکزی را در بازار به مصرف برســانند در 
قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند« 
اما پس  از آنکه معلوم شد این بانک »توان مدیریت 
این شبکه خودساخته را ندارد«، احمد عراقچی بدون 
اخذ مصوبه شورای پول، اقدام به فروش ارز دولتی از 

طریق ساالر آقاخانی می کند.
همچنین به گفته نماینده دادستان، هنگامی که 
ساالر آقاخانی در اسفند ۹6 بازداشت می شود احمد 
عراقچی و فرشــاد حیدری در بانک مرکزی دست 
به اقداماتی بــرای »پنهان نمودن« می زنند و طی 
نامه ای ۸ صفحه ای که »خــالف واقع« و با هدف 
»فریب دســتگاه قضایی« نوشته شد، فعالیت های 

ساالر آقاخانی را »قانونی« اعالم می کنند.
روز گذشــته )22 مردادمــاه(، غالمحســین 
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست 
خبری این قوه در دادگاه کیفری یک، توضیحاتی 
درباره دادگاه سیف و عراقچی به رسانه ها ارائه و اعالم 
کرد که »دادگاه سیف و عراقچی در حال برگزاری 

و علنی است.«
فرار ساالر آقاخان

خبرگزاری های داخلی ســه روز پیش گزارش 
دادند، متهم اصلی پرونده فســاد در بانک مرکزی 
با نام ســاالر آقاخان متواری و از ایران خارج شده 
اســت. به گزارش آنا، از بیــن ۹ متهم این پرونده، 
احمد عراقچی و ساالر آقاخان به دلیل اقداماتی که 
انجام دادند بیشتر موردتوجه رسانه ها قرار گرفتند 

که البته ساالر آقاخان در حال حاضر به صورت غیابی 
محاکمه می شود؛ اما سؤال اینجاست که متهم ردیف 
اول این پرونده چطور توانسته از کشور خارج شود؟ 
موضوعی که قطعاً با همکاری برخی از نهادها و افراد 

دارای نفوذ صورت گرفته است.
ساالر آقاخان جوانی 2۸ ساله است که از وی 
به عنوان رابط بانک مرکزی در توزیع ارز یاد می شود 
که این فرد با سوءاســتفاده از این ارتباط اقدام به 
اخالل در نظام ارزی و پولی کرده است. مهرماه سال 
۹۷ بود که عده ای با اقدامات خود در بازار ارز اخالل 
ایجاد کردند و در همان ایام بود که وحید مظلومین 
به دلیل اقدامات ارزی و خالف قانون بازداشت شد و 
درنهایت اعدام شد؛ اما پلیس با تحقیقاتی که در سال 
۹۷ صورت داده بود متوجه فعالیت تیمی عده ای در 
حوزه ارز می شود که این افراد اقدام به خریدوفروش 
ارز خارج از شــبکه کرده و از این طریق برای خود 
سرمایه جمع می کردند. در این ایام بود که مأموران 
پلیس فردی به نام ساالر آقاخان را دستگیر کردند.

نکته مهم این است که ساالر آقاخان از سوی 
پلیس به دلیل اخالل در نظام اقتصادی دستگیر شد 
اما معاونت اقتصادی وزارت اطالعات و بانک مرکزی 
اعالم کردند که اقدامات این فرد با هماهنگی صورت 
گرفته و به همین دلیل این فرد آزاد شــد. اگر این 
فرد اقداماتش بــا هماهنگی بانک مرکزی صورت 
گرفته پس چرا آقاخان همچنان متواری است و به 

کشور بازنمی گردد!
عالوه بر ســاالر آقاخان، پسر وحید مظلومین 
نیز از دیگر متهمان این پرونده است که همچنان 
متواری است و این دو نفر غیابی محاکمه می شوند.

سرنوشت نامعلوم اختصاص
 1۴ میلیارد دالر به کاالهای اساسی

در جریان بررســی جزئیات بودجــه ۹۸ در 
اسفندماه ۹۷، نمایندگان مجلس با اختصاص 14 
میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی و دارویی 
بــا نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند 
که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کاالهای 
اساسی استفاده کند. طبق این مصوبه؛ دولت مکلف 
است در سال 13۹۸ مابه التفاوت ریالی 14 میلیارد 
دالر از منابع حاصل از صدور نفت ســهم خود را به 
شیوه هایی که در مصوبه آمده است، صرف حمایت 

از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
3 ماه از سال گذشته بود که کوروش کرم پور، 
نماینده مردم فیروزآباد در 20 خرداد ۹۸ در تذکر 
شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: »14 میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی برای تأمین کاالهای اساسی 
در نظر گرفته شده است که تفاوت آن با ارز نیمایی 
حدود بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. مردم 

و مجلس حق دارند بدانند این مبلغ به چه کسی و 
برای چه کاالهایی اختصاص یافته است و تأثیر آن 

بر کاهش قیمت ها و زندگی مردم چیست؟«
اما بعد از گذشت 5 ماه از سال هنوز که هنوز 
است خبری از نحوه توزیع عادالنه 14 میلیارد دالر 
برای کاالهای اساســی نیست و سرنوشت آن نیز 
مانند ارز 4200 تومانی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در 
گفتگو با تسنیم با طرح این سؤال که چرا با گذشت 
چند ماه از سال هنوز دولت مصوبه مجلس درباره 
کاالهای اساســی را اجرایی نمی کند، تأکید کرد: 
»درباره مصوبه مجلس برای اختصاص 14 میلیارد 
دالر به تأمین کاالهای اساسی ده ها میلیارد دالر در 
بانک مرکزی به انحراف رفته است، ده ها میلیارد دالر 
برای تأمین کاالی فقرا و نیازمندان از خزانه دولت 
خارج شد ولی به جیب سودجویان و منفعت طلبان 
رفته اســت. در این زمینه هیچ فردی در مجلس و 

دولت نمی تواند خودش را ببخشد.«
ذکر این نکته نیز ضروری است که تاکنون دولت 
برنامه ای برای توزیع آن ارائه نکرده و گزارشی هم 
در این باره به مجلس نداده است. نظر افضلی، عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به تخصیص 
14 میلیارد دالر برای واردات کاالی اساسی گفت: 
»وقتی این کار نمود خاصی در سفره قشر ضعیف 

جامعه ندارد یعنی فساد و رانت در توزیع.«
وی خاطرنشــان کرد: »5 ماه از ســال جاری 
گذشته اســت و بخش زیادی از 14 میلیارد دالر 
تخصیص یافته برای واردات کاالهای اساســی به 
دولت داده شده است و می طلبد دولت در این باره 
ضمن شفاف سازی الزم گزارشی را به مجلس شورای 

اسالمی ارائه دهد.«
همچنین علیرضا ســلیمی، نماینــده مردم 
محــالت در مجلس گفت »14 میلیارد دالری که 
مجلس به منظور تأمین کاالهای اساســی تصویب 
کرد، سرنوشت مشخصی ندارد«. رضا انصاری، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه 
باید ســامانه جامعی را ایجاد کــرده و نحوه توزیع 
کاالهای اساســی را مدیریت کرد، گفت: »ضروری 
اســت دستگاه های باالدســتی به نحوه توزیع 14 

میلیارد دالر ارز کاالهای اساسی ورود کنند.«
ازاین رو انتظار می رود متصدیان دســتگاه های 
قضایی، نظارتی و امنیتی با استفاده از سازوکارهای 
قانونی و همچنین نماینــدگان محترم مجلس با 
استفاده از ابزارهای نظارتی خود به این موضوع ورود 
کرده و تا رانت دیگری مانند رانت 1۸ میلیارد دالری 
به نام این دولت ثبت نشــده است، از حیف ومیل 

بیت المال ممانعت به عمل آید.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

برباد دادن 18 میلیارد دالر، سوء مدیریت یا خیانت در امانت؟!

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران 
اقتصادی  انقالب اسالمی گفت: رفع مشکل 
امروز، ســخت تر از مدیریت جنگ تحمیلی 

نیست. 
بــه گزارش ایرنا دریــادار علی فدوی در آیین 
معارفه سرهنگ ابوالقاســم چمن فرمانده  جدید 
ســپاه جواداالئمه خراسان شــمالی اظهار داشت: 
رفع چالش ها و گرفتاری های اقتصادی کشــور در 
گرو پای کار آمدن همه مسئوالن و اقشار مختلف 
مردم است و اگر امروز دیده می شود در این بخش 
همچنان مشکالتی داریم نشانگر آن است که همه 

پای کار نیامده اند. وی اظهار داشت: این گرفتاری های 
اقتصادی در ســال های گذشــته نیز بوده است و 
حضرت امام خمینی)ره(، رهبــر معظم انقالب و 
تمامی دولت هــا نیز همواره آن را مطرح کرده و راه 
برون رفت از آن را نیز جلوگیری از خام فروشی بیان 
داشــته اند. وی گفت: با وجود اینکه این امر سال ها 
مطرح می شــود اما به قوت خود باقی مانده است، 
باید به طور اساســی این معضل را برطرف کنیم و 
با پشتوانه ای که در این 40 سال ایجاد کرده ایم، این 

مشکل را به صورت ریشه ای حل کنیم. 
وی افزود: دشــمنان بعد از جنگ ما، به سراغ 

کشــورهایی همچون یمن، ســوریه، عراق و سایر 
کشــورها رفتند چرا که فهمیدند آنان از ایران الگو 
گرفته اند و البته در این کشورها نیز توفیقی حاصل 

نکرده و در همه جا شکست خوردند.
وی با بیان اینکه ایران اســالمی هم اکنون در 
دنیا عزیز، سربلند و دارای اقتدار است گفت: این امر 
مهم را شاید خودمان خوب درک نکنیم اما از نگاه 

بیرونی به ما بر این مهم تأکید دارند.
دریادار پاسدار فدوی با بیان اینکه این اقتداری 
که نظام جمهوری اســالمی به ما داده است بسیار 
ارزشمند است، افزود: حتی دشمنان به این اقتدار 

ایران اسالمی معترفند و علی رغم میل قلبی خود، 
نمی توانند آن را انکار کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: دشمنی 
دشــمنان روز به روز بیشتر می شود و آنان نابودی ما 
را می خواهنــد و این امر را بارها تکــرار کرده اند، اما 
هیچگاه موفق نخواهند بود. دریادار فدوی به برخی از 
مسائل و چالش های فرهنگی نیز  اشاره کرد و گفت: در 
این زمینه نیز باید همه پای کار بیاییم، زیرا ضروری است 
برخی از این فرهنگ هایی را که دشمنان ایجاد کرده اند 
 و برخــی از مردم نیز از آن تأثیر گرفته اند، باید تغییر

کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: 

غلبه بر بحران اقتصادی دشوارتر از جنگ نیست 

بســیج دانشجویی 79 دانشگاه کشور در نامه ای به آیت اهلل رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه از کمبود وکیل در ایران گالیه کرده و خواستار شکست 

انحصار در حوزه وکالت شدند.
در بخش هایی از نامه بســیج دانشجویی ۷۹ دانشگاه کشور خطاب به رئیس 
قوه قضائیه آمده است: »ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر 
نشانگر ورود کشور به مرحله جدیدی از پیشرفت اقتصادی است که تحقق آن نیازمند 
فراهم آوری لوازم و زیرساخت های حقوقی جدیدی است که توسعه بازارهای خدمات 
حقوقی یکی از ارکان آن محســوب می شود. با این  وجود اما، سازوکارهای معیوب 
حاکم بر ارائه پروانه وکالت در کشور، انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی و عدم 
توسعه آن را در پی داشته است. در حال حاضر، ساالنه تنها پنج درصد از متقاضیان 
وکالت موفق به پذیرش در آزمون وکالت و ورود به بازار خدمات حقوقی می شوند.

مهم ترین هدف نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسالمی، تسهیل دسترسی مردم 
به خدمات حقوقی است و عمده ترین ارائه دهندگان این خدمات در سطح جامعه، 
وکال هستند؛ با این  وجود، وکالت به خدمتی سودآور در سطح جامعه تبدیل شده 
و مردم علی رغم نیاز، توانایی مالی رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی 
را ندارند؛ درصورتی که بر طبق گفته جنابتان هزینه وکالت باید قاعده مند و ارزان 
گردد. مطابق آمارهای بین المللی، متوسط سرانه وکیل در دنیا 240 وکیل به ازای 
هر صد هزار نفر جمعیت است ولی در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، ۷6 
وکیل فعالیت می کنند که حاکی از ضعف بنیادین کشور در حوزه توسعه خدمات 

حقوقی و وکالت فاصله حداکثری آن با استانداردهای جهانی است. 
مطابق با آمار دریافتی، هزینه های سرســام آور حق الوکاله باعث شده تنها ده 
درصد پرونده های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه ها بهره مند باشند. اعمال 
محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش عرضه کنندگان و ایجاد ساختار 
انحصاری در بازار خدمات حقوقی باعث شده که همواره وکال به عنوان اصلی ترین 
بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، نه تنها انگیزه ای برای 
توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند، بلکه در یک قدم عقب تر، حتی از ارائه 
خدمات مقرون به صرفه و باکیفیت نیز سرباز زنند. رفتار انحصارطلبانه وکال در تعامل 

با بازار، تبعاتی را برای نظام اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است.«

درخواست بسیج دانشجویی 79 دانشگاه كشور از آیت اهلل رئیسی 
برای رفع انحصار در حوزه وكالت

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به پذیرفته شدن افزایش 
حقوق دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان گفت: حداقل حقوق یعنی یک 
میلیون و پانصد و شصت و سه هزار تومان به دانشجویان این دانشگاه ها 

اختصاص می یابد. 
حمیدرضا حاجی بابایی، در گفت وگو با فارس درباره افزایش حقوق دانشجویان 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی اظهار داشت: این موضوع حل شده و تنها 
صدور احکام باقی مانده اســت.  وی گفت: دیوان محاســبات کشور نیز با ارسال 
نامه ای به وزارت آموزش و پرورش از اول فروردین 13۹۸ تکلیف کرده که حداقل 
حقوق یعنی یک میلیون و پانصد و شــصت و ســه هزار تومان به دانشجویان این 

دانشگاه ها اختصاص یابد.
حاجی بابایی افزود: در حال آماده سازی نرم افزار برای اجرای احکام هستند و 
این دانشجویان استخدام آزمایشی بوده و جزء مستخدمین دولت به شمار می روند، 
بنابراین حداقل حقوق به مستخدمین دولت به آنان نیز اختصاص پیدا می کند و این 
استدالل پذیرفته شد و  امید است هر چه زودتر با صدور ابالغ ها این دغدغه برطرف 
شود. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره پرداخت معوقات فرهنگیان گفت: 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان حدود یک سالی باقی مانده است و در مجلس در حال 
فشار برای تحقق این موضوع هستیم و صحبت هایی نیز صورت گرفته تا دولت این 
معوقات را پرداخت کند. حاجی بابایی خاطرنشان کرد: در اواخر سال گذشته جلسه ای 
درباره پرداخت این معوقات برگزار شد ولی به هر دلیل و مشکالت موجود دولت، 

اعتبارات آموزش و پرورش به اندازه ای که تصمیم گرفته شده بود، پرداخت نشد.
وی تصریح کرد: کمبود و کســری بودجه وزارت آمــوزش و پرورش یکی از 
معضالتی است که متاسفانه دولت به خوبی آن را در الیحه بودجه پیش بینی نکرده 

و در حال پیگیری برای حل این مشکل هستیم.

افزایش حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان   

دانشجویان بسیجی حاضر در بیست و چهارمین دوره »طرح والیت« 
در مشهد، در اعتراض به  جنایت های رخ  داده علیه شیعیان کشمیر تجمع 

کردند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، دانشــجویان سراسر کشور حاضر در 
بیست و چهارمین دوره طرح والیت که در مشهد در جریان است، در اعتراض به  
جنایت های رخ داده علیه شیعیان کشمیر تجمع کردند. این دانشجویان با در دست 
داشتن پالکاردهایی با مضمون »کشتار کشمیر را متوقف کنید«، »کشمیر در خون« 
نسبت به حوادث اخیر کشمیر اعتراض کردند. دانشجویان حاضر در طرح والیت، با 

سر دادن شعارهایی حمایت خود را از شیعیان کشمیر اعالم کردند.
در پایان بیانیه ای به این شرح توسط دانشجویان صادر و قرائت شد.

مدت هاست شاهد آن هستیم که امت مسلمان و به ویژه شیعیان به بهانه هایی 
مختلف مورد ظلم و ســتم ظالمان و مســتکبران واقع می شوند، از سوریه، عراق، 
افغانستان و فلسطین گرفته تا عربستان، یمن، نیجریه و میانمار.  و اما امروز در خفقان 
رسانه ای، کشمیر، قتلگاه شیعیان مظلوم شده است و این ملت مظلوم مسلمان، توسط 
لشکر یزیدیان به شهادت می رسند.   کشتاری که امروز به بهانه  جنگ دو کشور در 
حال رخ دادن است آیا غیراز ظلم و ستم بر مستضعفین است؟ آن هم در عصری 
که جهان، داعیه دار دفاع و حمایت از حقوق بشر و حقوق انسان ها است و در سایه 
سنگین سکوت سرد و مرگبار کشور های غربی و سازمان های مدعی دروغین حقوق 
بشری این جنایات رخ می دهد. بر امت بزرگ رسول اهلل و تمام مسلمانان جهان واجب 
است تا با تمام توان به  حمایت و دادخواهی از مظلوم در برابر ظالم بپردازند و در این 

مسیر از جان و مال و آبروی خود برای یاری مظلومان دریغ نکنند.
ما دانشــجویان طرح والیت با عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج اینجا جمع 
شده ایم تا فریاد خود را علیه ظلم و استکبار به  گوش تمامی  انسان های آزاده جهان 
برسانیم و جنایات مستکبرین عالم، که امنیت و آزادی را از بشریت سلب کرده اند 
محکوم کنیم و از ملل اســالمی  می خواهیــم که در برابر این جنایات بپاخیزند تا 
شاهد ریشه کن شدن ظلم در سراسر عالم باشیم و همچنین از وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی  ایران درخواست صریح داریم که طبق وظایف محوله  و بر طبق 
قانون اساسی مثل همیشه اقدامات الزم را انجام داده و شرح آن را به گوش ملت 

استکبارستیز و به خصوص دانشجویان انقالبی برساند.

تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه فردوسی مشهد 
در اعتراض به حوادث كشمیر 

تشییع پیکر جانباز شهید در كرمانشاه 
پیکر پاک شهید جانباز »نیازعلی  اشرف آبادی« 
دیروز )سه شــنبه 22 مرداد( در میان حزن و اندوه 
مردم و مسئوالن کرمانشاه تشییع و در مزار شهدای 

باغ فردوس این شهر خاکسپاری شد. 
در مراسم تشییع این شهید گرانقدر امیر آریانفر فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشــور، جمعی از مدیران و 

خانواده های معظم شهدا حضور داشتند. 

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران کرمانشاه گفت: 
شــهید  اشرف آبادی از جانبازان دوران دفاع مقدس و از کادر 
ارتش بود که 11 اسفند سال 65 در عملیات کربالی پنج در 

منطقه شلمچه به درجه جانبازی ۷0 درصد نایل شد.
حجت االســالم  هادی عســکری اضافه کرد: این شهید 
گرانقدر پس از 36 سال تحمل جراحت جانبازی بیستم مرداد 

سال جاری به درجه رفیع شهادت نایل شد.
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