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رهبر معظم انقالب صبح ديروز در ديدار 
رئيس و نمايندگان مجلس يازدهم، اين مجلس 
را در مجموع و در نگاهى كلى، مجلسى انقالبى، 
جوان، پرتحرك و داراى مصوبات خوب براى 
رفع مشكالت كشور خواندند و با تبيين الزامات 
قانونگذارى از جمله «اثرناپذيرى از جوزدگى و 
مالحظات جناحى»، گفتند: در سال آخر مجلس، 
كارهاى بزرگى چون بررسى و تصويب برنامه 
هفتم توسعه، تصويب قوانين الزم براى تحقق 
شعار ســـال يعنى مهار تورم و رشد توليد و 
بررسى لوايح و طرح هاى نيمه كاره را با تالش 

بى وقفه به سرانجام برسانيد.
حضرت آيـــت اهللا خامنـــه اى در آغاز 
سخنانشان به مناسبت ســـوم خرداد سالروز 
آزادسازى خرمشهر، اين حماسه معجزه آسا را به 
آحاد ملت بزرگ ايران تبريك گفتند و با توصيه 
براى مطالعه كتاب هايـــى كه درباره عمليات 
بيت المقدس نوشته شده است افزودند: مهمتر 
از اين فتح عظيم، ابتكارات، نقشه هاى جنگِى 
قابل تدريس در دانشگاه هاى جنگ، فداكارى ها 
و رشادت هاى فوق طاقِت متعارِف بشر، شهيدان 
عالى مقام و جريان ها و حقايق ديگرى هستند 
كه در آن عمليات كم نظير جارى بود كه نبايد 

گذاشت كمرنگ يا فراموش شوند.
ايشـــان با تكريم عظمت و جايگاه نهاد 
مجلس، شـــأن قانونگذارى مجلس را از شأن 
نظارتى آن بسيار باالتر و مهمتر برشمردند و 
با اشاره به ضرورت حياتى قوانين براى «ايجاد 
ثبات»، «قابل پيش بينى شدن آينده فرد و جامعه 
و كشـــور» و «فراهم شدن امكان برنامه ريزى 
مسئوالن»، افزودند: قانونگذارى، ريل  گذارى و 
به تعبير دقيق تر «جاده سازى» است كه مسير 

حركت ديگر قوا را مشخص مى كند.
نســـبت سياســـت هاى كلى نظام با 
قانونگذارى، نكته مهمى بود كه رهبرانقالب در 
تبيين آن گفتند: سياست هاى كلى كه براى همه 
ساليق و شيوه هاى مديريتى ظرفيت حركت 
دارد، جهت را مشخص مى كند و قانونگذارى 
مسيرهايى را تعيين مى كند كه مى شود در اين 

جهت مشخص شده، در آنها حركت كرد.
 حضرت آيت اهللا خامنه اى توجه كامل 
به سياست هاى كلى را در هر نوع قانونگذارى 
كامال ضرورى دانستند و گفتند: قانونگذارى 
هم شيوه ها و اصولى دارد كه در سياست هاى 
كلى تقنين ابالغ شده اما متأسفانه بعد از چندين 
ســـال هنوز در مجلس به صورت قانون در 

نيامده است.
ايشان با استناد به سياست هاى كلى تقنين، 
«تأويل ناپذيرى و صراحت»، «اتقان و اتكاء به 
كار كارشناسى جامع» را از جمله خصوصيات 
الزم «قانـــون» خواندند و گفتند: قانون خوب 
بايد قابل اجرا باشد وگرنه شبيه آرزو و اهداف 

اجرانشدنى مى شود.

ثبات قوانين و پرهيز از تغييرات پى درپى 
آنها، منقح و روشـــن بودن و عدم تعارض 
قوانين از ديگر بايدها و الزامات قانونگذارى 
بود كه حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشـــاره به 
آنها افزودند: در بحث  «نبايدها» هم جلوگيرى 
از انباشته شدن قوانين مهم است؛ چرا كه وقتى 
قانون در موضوعى زياد باشد، تكليف مشخص 
نيست و همانطور كه بارها گفته شده، قانون داناِن 
قانون شـــكن از همين رخنه ها به سوءاستفاده 

مى پردازند.
«اليحـه» بر «طـرح» اولويت داشـته 

باشد
ايشان قانونگذارى به خاطرمنافع فالن فرد 
يا مجموعه را ازديگرآفات قانونگذارى دانستند 
و در نكته اى ديگرافزودند: در مجلس، «اليحه» 
بايد بر «طرح» اولويت و غلبه داشته باشد؛ چرا 

كه دولت در تقديم لوايح امكان اجرا شدن آنها 
را هم در نظر مى گيرد.

«اثرپذيرى از جوزدگى و فضاســـازى 
تبليغاتى دشـــمنان يا اصحاب تبليغ»، آفت 
ديگرى بود كه رهبرانقالب، نمايندگان را از آن 
كامال منع كردند و افزودند: مالحظات جناحى 
و دســـته بندى ها نيز مطلقاً نبايد در بررسى و 

تصويب قوانين نقش داشته باشد.
ايشـــان افزودند: البته به دليل ســـاليق 
مختلف، دسته بندى هميشه در مجالس بوده 
اما نبايد گذاشـــت به صورت دوقطبى درآيد 
و به جاى حـــق و مصلحت، در قانونگذارى 

تأثيرگذار شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در جمع بندى 
اين بخش از سخنانشان تأكيد كردند: قانون را با 
سالمت، طهارت و براى رضايت و نصرت خدا 
بنويسيد كه اگر اين باشد، حتما بركت مى يابد.

عملكرد مجلس يازدهم
رهبرانقالب بخش دوم سخنانشان را به 
ويژگى ها و عملكرد مجلس يازدهم اختصاص 
دادند و گفتند: بعد از 3 ســـال در مجموع اين 
مجلس را همچنان انقالبى، جوان و پرتحرك 
مى دانم؛ البته اين نـــگاه، كلى و بدون در نظر 
گرفتن استثنائاتى اســـت كه ممكن است در 

مجلس وجود داشته باشد.
شناخت مشكالت كشور و قانونگذارى 
براى حل آنها، ديگر خصوصيتى بود كه ايشان 
براى مجلس يازدهم برشمردند و گفتند: عمده 
قوانين براى مبارزه با فساد، رفع تبعيض، رفع 
انحصـــار و بهبود فضاى كســـب و كار و با 

«قاطعيت و صراحت» تصويب شده است.
حضرت آيت اهللا خامنه   اى برخى مصوبات 
مجلس فعلى را راهبردى دانستند و گفتند: قانون 
اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها، مصوبه اى 
اساسى و مهم بود كه كشور را از سرگردانى در 
مساله هسته اى و حالت ندانم كارى نجات داد 
كه نتايج اجراى آن را حتى در عرصه جهانى 

مشاهده مى كنيم.
ايشان قانون حمايت از خانواده و جوانى 
جمعيت را قانونى بسيار مهم خواندند و افزودند: 

قانون جهش توليـــد دانش بنيان هم از جمله 
مصوبات راهبردى مجلس است.

رهبر انقالب «ساده زيستى و پرهيز از رفتار 
اشـــرافى مĤبانه و نگاه باال به مردم» را ويژگى 
بسيارى از نمايندگان مجلس دانستند و در عين 
حال افزودند: البته استثنائاتى در اين زمينه هم 

وجود دارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با توصيه مؤكد 
به نمايندگان مجلس براى از دســـت ندادن 
ويژگى «نشست و برخاست و تواضع در مقابل 
آنها»، افزودند: البته اين مساله با دادن وعده هاى 

غيرقابل تحقق كامال متفاوت است.
ايشان سال آخر مجلس را سال حساسى 
خواندند و گفتند: از جمله گرفتارى هاى كشور، 
سال آخر مجالس است؛ چون نمايندگان در شرف 
انتخابات و نگاه هاى مردم قرار مى گيرند، اما شما 
سعى كنيد بدون توجه به انتخاب شدن يا نشدن 
در انتخابات اسفند امسال، كار كنيد؛ چرا كه آنچه 

مى ماند فقط كار براى رضايت پروردگار است.
توصيه مهم   به نمايندگان مجلس

رهبر انقالب در بخش پايانى سخنانشان 
چند توصيه مهم خطاب به نمايندگان مجلس 

بيان كردند.
ايشان در بيان توصيه اول با اشاره به دوگانه 

«تقريب يا تخريب» در روابط مجلس با ساير قوا 
به ويژه   دولت، گفتند: در نگاه تخريبى، طرفين 
به چشم رقيب و با هدف به خاك ماليدن شانه 
يكديگر به هم نگاه مى كنند كه اين نگاه چه از 
طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناك و 

مشكل ساز است.
ايشان با اشاره به نمونه هايى از آثار اين 
نگاه تخريبى كه موجب معطل شدن كار كشور 
مى شود، خاطرنشان كردند: در گذشته يكى از 
رؤساى مجلس شكايت مى كرد كه دولت چون 
تركيب مجلس را مورد نظر خود نمى داند، به 
مجلس اليحه نمى دهد كه البته در اين گونه 
مـــوارد، راه عالج، تهيه و تصويب طرح ها به 
دســـت خود مجلس است؛ يا اينكه به دولت 
قانونى ابالغ مى شود اما آيين نامه هاى آن تنظيم  
و آن قانون اجرا نمى شـــود. در نگاه تخريبى، 
مجلس هم در به كارگيرى ابزارهاى نظارتى 
مانند سئوال، تذكر و استيضاح افراط مى كند و 
مثالً وزيرى كه هنوز سه ماه از رأى اعتماد به آن 
نگذشته است، استيضاح مى شود كه اينها ناشى 

از همان نگاه رقيب پندارى است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، نگاه و رويكرد 
درست را نگاه تقريبى، مكمل بودن و يك پيكره 
ديدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رويكرد 
مجلس و دولت بايد همكارى و هم افزايى باشد. 
البته اين تذكرات را به دولت و قوه قضائيه هم 
مى دهيم اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با 
توجه به حجم زياد كار، مطالبات و توقع از آن، 

بايد مراعات دولت را كرد.
ايشان با تأكيد بر خوددارى از وارد كردن 
مناقشـــات در روابط دولت و مجلس، گفتند: 
در مواقع همـــكارى مجلس با دولت، گاهى 
برخى افراد بداخالق در مطبوعات و فضاى 
مجازى، مجلس را متهم مى كنند كه دولتى شده 
و استقالل خود را از دست داده است، ولى نبايد 
به اين حرفها كه از روى غرض يا بى اطالعى از 

مصلحت است، اعتنا كنيد.
توصيه بعدى رهبر انقالب به نمايندگان، 
«پرهيز از بعضى سخت گيرى ها در قبال وزراى 
معرفى شـــده به مجلس» بود كه در اين زمينه 
گفتند: در تشخيص صالحيت ها دقت كافى و 
در حد معقول و منطقى سخت گيرى كنيد، اما 
نه به شكلى كه موجب شود وزارتخانه تا مدتها 
بدون وزير بماند كه اكنون هم چند وزارتخانه 

وزير ندارند و به مجلس معرفى خواهند شد.
«همراه كردن تقوا و صداقت با حريّت و 
صراحت» توصيه ديگر رهبرانقالب به نمايندگان 
بود كه گفتند: اگر موردى از طريق تذكر دادن 
به دستگاههاى مســـئول و اطالعاتى و دولتى 
قابل حل است لزومى ندارد علنى بيان شود و 
در مواردى هم كه بيان علنى الزم است، تقوا و 

صداقت رعايت شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در نكته اى مهم 

افزودند: گاهى برخى مى خواهند به فالن مسئول 
سيلى بزنند اما در عمل به مجلس سيلى مى زنند 
،در حالى كه تعّرض به آبروى افراد و هويت 
دينى و انقالبى آنها جايز نيست. البته اين توصيه 
مربوط به مردم هم هست ولى ما مسئوالن كه 
روى منبرهاى بلند نشسته ايم و همه صداى 
ما را مى شـــنوند، بايد اين مالحظات را بيشتر 

رعايت كنيم.
ايشـــان در توصيه اى ديگر با اشاره به 
سال آخر مجلس يازدهم، به نمايندگان گفتند: 
نگذاريد وجاهت طلبى روى حرفها و اقدامات 
شما اثر بگذارد و اين را كه فالن حرف يا فالن 
كار موجب عالقه مندى مردم و افزايش احتمال 
رأى آورى مى شود، بكلى از ذهن خود خارج 
كنيد كه اين كار از مجاهدت هاى مهم و الزم 
است. رهبر انقالب در توصيه پايانى با تأكيد بر 
به سرانجام رساندن كارهاى بزرگ مجلس در 
سال آخر همچون برنامه هفتم، پيگيرى شعار 
سال، نهايى كردن لوايح نيمه كاره و جبران خألها 
و قصورها، خطاب به نمايندگان گفتند: سرافراز 
وارد مجلس شديد، ان شاءاهللا سرافراز از مجلس 

خارج شويد.
ايجاد نقشـه راه براى اولويت بندى در 

قانونگذارى
در ابتداى اين ديدار رئيس مجلس   باارائه    
گزارشـــى از عملكرد مجلس يازدهم، «ايجاد 
نقشه راه براى اولويت بندى در قانونگذارى» 
را از مهمترين وجوه تمايز اين دوره مجلس 

برشمرد.
بسته تحول قوانين اقتصادى براى اصالح 
نظام بانكى؛ تصويـــب قوانين در حوزه هايى 
نظير ماليات، مسكن، خودرو، بيمه، شفافيت، 
كشاورزى و توليد؛ قانون رتبه بندى معلمان، 
قانون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت، 
طرح اصالح قانون انتخابات، تصويب كليات 
اليحه ارتقاء امنيت زنان، طرح نظام بخشى به 
فضاى مجـــازى و تصويب دو فوريت اليحه 
حجاب و عفـــاف از جمله كارنامه تقنينى يا 
موضوعات در دست بررسى مجلس يازدهم 

بود كه آقاى قاليباف درباره آنها توضيح داد.
رئيس مجلس، «خالقيت در ظرفيت سازى 
بسترهاى نظارتى» را وجه ديگر تمايز اين دوره 
مجلس خواند و افزود: در اين دوره، ابزارهاى 
نظارتى همچون «سئوال، استيضاح و تحقيق و 
تفحص» به پشتوانه نظارت ميدانى و ستادى و 
همچنين ناظر بر حل مسائل عينى مردم به كار 

گرفته شده است.
كنش فعاالنه در عرصه ديپلماسى و مقابله 
حقوقى با تهديـــدات خارجى، تالش براى 
اصالح ساختار بودجه با ايجاد سامانه هوشمند 
بودجه ريزى و نظارت جدى بر شركت هاى 
دولتى ديگر نكاتى بود كه رئيس مجلس به آنها 

اشاره كرد.

رهبر معظم انقالب : مالحظات جناحي  نبايد در بررسي وتصويب قوانين نقش داشته باشد يادداشتيادداشت

رحمت يا  قانون؟
سلطان فقيد عمان، قابوس بن سعيد، هنگامى كه معارضين مسلح 
سلطنت عمان را شكست داد، در توجيه عفو ايشان و جذب آنها در 

سلطنت عمان جمله اى معروف گفت: رحمت فوق قانون.
جمله اى حكيمانه كه ريشــه در كياست سلطان قابوس داشت. 
جمله اى كه فقط يك شعار نبود، بلكه در سياستگذارى ها و تصميمات 

و عملكرد سلطان عمان در 50 سال همواره سرلوحه كار بود.
اين جمله ســلطان قابوس در واقع ترجمــان واقعى از جذب 
حداكثرى و حذف حداقلى بود . ايــن رويكرد نه تنها با عمانى هاى 
مسلمان بلكه با ســاكنان غير مسلمان عمان و همچنين با كشورها و 

گروه هاى مختلف خارجى بود.
در دوران 50 ساله سلطنت ســلطان قابوس، او با چپ گرايان، 
اخوانى ها، اباضيان طرفدار امامت اباضى، شيعيان انقالبى، ليبرال ها و... 
مواجه شد؛ در همه اين مدت پس از آرام كردن فضا، او رحمت را فراتر 

از قانون نشاند و مخالفان خود را عفو كرد.
 اگرچه اين رفتار شــايد در چارچوب رفتارهــاى متداول در 
حكمرانى نگنجد ولى در مقايســه با ساير كشورهاى منطقه و جهان 
عرب مى توان گفت كه نتيجه اين رفتار آن بود كه اپوزيسيون سلطنت 
عمان در خارج از كشــور به تعداد انگشتان يك دست هم نمى رسد. 
او بسيارى از مخالفان خود را به تدريج جذب سلطنت كرد، يا به آنها 
قدرت سياسى داد يا حداقل فرصت هاى فعاليت اجتماعى و اقتصادى 

يافتند.
گوينــده اين جمله حكيمانه و با چنيــن عملكردى، در عرصه 
سياست بين الملل نيز كياست خود را نشــان داد و به گونه اى عمل 
كرد كه به معناى واقعى كلمه دوست همه بود! مسأله اى كه شايد در 
نگاه اول يك آرمان دست نيافتنى باشد، ولى سلطان فقيد آن را اجرا 
كرد. شايد مراســم ترحيم او گواهى بر اين ادعا باشد! در مراسم او 
هم قطرى ها و هم عربستانى ها (در شرايط تخاصم وقت) آمدند، همه 
اطراف جنگ يمن در آنجا حضور داشتند، همه گروه هاى فلسطينى در 

آنجا حاضر شدند، ايرانى ها در سطح باال آمدند و  امريكايى ها نيز!
البته چنين نبود كه ســلطان نســبت به قانون بى اعتنا باشد؛ او 
براى عمان، قانون اساســى به ارمغان آورد و خود را مقيد به قوانين و 
برنامه هاى مدون مى دانست ولى هنگامى كه فضاى رحمت بود از آن 

دريغ نكرد. 
اين نگاه سلطان قابوس در عمان تبديل به مكتبى شده كه جانشين 
او سلطان هيثم بن طارق نيز در اين مسير قدم بر مى دارد. اين مكتب، 
كشورى در مختصات عمان يعنى با اقتصاد كوچك، منابع كم، قدرت 
نظامى معمولى و نفوذ گفتمانى ناچيز را به سطحى رسانده كه امروز 
در جنگ روسيه و اوكراين ميانجى گرى مى كند يا در موضوع  تجديد 

روابط ايران و مصر و موارد ديگر نقش آفرين است .
سلطان قابوس و سلطنت عمان نكات زيادى براى ياد گرفتن دارد؛ 

بايد نكات مثبت را از آنها آموخت.

ميرجواد ميرگلوى بيات - پژوهشگر مطالعات عمان

مكتوب هفتهمكتوب هفته

 چشمه  آب حيات
(روز دخترى كه گذشت)

همه چيز از درون خانه ها شروع مى شود؛ مهر و محبت و عشق، 
حمايت و امنيت و هدايت، همدلى و همنوايى و همرازى. 

دختر و پسرِ امروز مى توانند محصولى باشند از رقابت و كشش و 
كشاكش متقابل ميان خانه و بيرون خانه. بيرون خانه، دنياى حقيقى است 
و فضاى مجازى؛ درون خانه، دنياى آشتى واقعگرايانه ميان كشش ها 
و كنترل ها؛ ســاخت آلياژى ماهرانه و مقاوم از جسم و روح دختران 
و پســران در برابر اكسيداســيون هاى زنگارزا و نَفس هاى ناپاك و 

هوس هاى بدرنگ از سوى نفوس بى باك و زهرهاى خدنگ.
گسست نســلى ميان والدين و فرزندان، از يك سو امرى است 
ناگزير و المحاله در گلوباليسم و جهانى شدگى فرهنگى؛ و از دگرسو 
فرصتى اســت براى ارتقاى دانش و بينش پدران و مادران، تا به بهانه  
پركردن اين گســل ها از فرزندان خود جا نماننــد و نيز فرزندان در 

ارتعاش اين گسل ها تنها و بى ياور وا نمانند.
...اما چگونه مى توان اين گسل ها را پر كرد؟

1-  زبان همدلى
با هيجانــات برون ريخته  فرزندان، نه لزومــاً به گوش انكار يا 
شماتت، بلكه به سمع همدلى و همراهى و «شنيدن فعال» همراهى كنيد. 
دخترى كه دلبسته  فالن گروه موسيقى كره اى يا هيجان زده  آن خواننده  
رها از هنجار است، بدون تحكم و درشتى يا رويگردانى و يأس از او، 
نيازمند بيان خواسته و  تمايل خويش است؛ از چشم او به واقعه نظر 
كنيد و زان پس با همزبانى و گام به گام با خود او، خواســت هايش را 
تصحيح و   ويرايش كنيد. اگر زير بار نرفت چه؟ هيچ! دلسرد نشويد؛ پل 
ارتباطى كالم و نرمه  احساسى نوازش را تخريب نكنيد و ادامه دهيد؛ 
اگر همچنان نپذيرفت چه؟ فعًال امتحان كنيد! از همين اول ماجرا آيه  

يأس نياوريد!
2 - همراهى با تفننات و تفريحات

براى اوقات فراغت فرزندان خــود از پيش برنامه ريزى كنيد و 
خود، فعاالنه در آن برنامه ها شركت كنيد: مشاركت و حضور در جمع 
دوستانش؛ پيشقدم شــدن در ارائه  تفريحات مورد اقبالش؛ گرم كردن 
جمع خانواده در مناسبت هاى دلخواهش مانند تولد و خريد و سفر و 

سورپرايز و...(نفسم از جاى گرم درمى آيد!)
3- ورود شخص ثالث

براى دختر و  پسر خود الگوهايى از شخصيت ثالث را بجوييد و 
با آن الگوها مأنوسشان كنيد و از آن الگوها بخواهيد تا منويّات شما را 

از زبان خودشان به فرزندانتان منتقل كنند كه:
خوشتر آن باشد كه سّر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران

4- گذر از خطاها
در برابر خطاهاى فرزندان، به جاى قهر  و شــدت و محروميت، 
زبــان نرمش و  مــدارا و عفو و محبت بگشــاييد و مجال جبران و 
چشم پوشى را از ايشــان دريغ مداريد؛ همان كارى كه عمرى است 

خداى اين بچه ها با والدين اين بچه ها مى كند.
روز دختر يا روز پسر؛ چه فرقى مى كند؛ اگر در همچنان بر پاشنه  
تبليغات و تشريفات و تهييجات بگردد؟ روز دختر و پسر بايد مابه ازاى 
عملياتى داشته باشد -كه برخيشان ذكر شد- مابقى اضافات تشريفاتى 

است كه تا كنون آبى از آنها گرم نشده است.
همه    چشمه هاى آب حيات، از درون خانه ها مى جوشد.

دكتر محمدعلي فياض بخش

رئيس جمهــــورى در ديدار 
خانم «پوآن ماهارانى» رئيس مجلس 
نمايندگان ا ندونزى، با اشــــاره به 
ظرفيت هاى موجود در دوكشــــور، 
بر ضــــرورت ارتقاى روابط تهران- 
جاكارتا تاكيد كرد و گفت: جمهورى 
اســــالمى على رغــــم تهديدات و 
پيشرفت هاى  ظالمانه،  تحريم هاى 
زيادى داشــــته و به توانمندى هايى 
دست يافته كه ظرفيت هاى خوبى 
براى توسعه روابط دو كشور ايجاد 

كرده است.
حجت االسالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيسى با اشاره به ظرفيت هاى 
موجود دو كشور، بر ضرورت ارتقاى 
روابط تهران- جاكارتا تاكيد كرد و 
با قدردانــــى از مواضع اندونزى در 
حمايت از مردم مظلوم فلسطين و 
افغانستان، توسعه روابط را در جهت 
تامين منافع دو كشور، مردم منطقه و 

مسلمانان دانست.
    وى با اشــــاره به گفتگوها و 
اسناد امضا شده با مقامات اندونزى، از 
توسعه روابط دو كشور در حوزه هاى 
انرژى، پزشكى ، علمى و فناورى خبر 
داد و تاكيد كرد: هيچ مانعى بر سر راه 
توسعه روابط دو كشور وجود ندارد.

    پوآن ماهارانى رئيس مجلس 
نمايندگان اندونزى هم در اين ديدار 
با اعالم حمايت پارلمان اين كشور از 
توافق هاى صورت گرفته در اين سفر 
اظهار داشــــت: يقين دارم روابط دو 
كشور نه فقط در زمينه سياسى بلكه 
در حوزه هاى اقتصادى و پزشكى و به 
ويژه توليدات دارويى توسعه خواهد 

يافت.
ديدار رئيس مجلس مشورتى 

خلق اندونزى  
رئيس جمهورى درديدار رئيس 
مجلس مشورتى خلق اندونزى هم 
اين كشور را مهم و داراى جايگاهى 
ممتاز در جنوب شرق آسيا دانست 
و تصريح كرد: گسترش روابط دو 
كشور به نفع جهان اسالم و مسلمانان 

است.

      رئيسى در ديدار «بامبانگ 
سوساتيو»با اشاره به اقدامات گسترده 
نظام ســــلطه براى ايجاد تهديد و 
تحميل تحريم بر ايران گفت: ملت 
بزرگ ايران با اتكا به اسالم و ايمان 
به استقالل، نه تنها تسليم اين فشارها 
نشــــد، بلكه از اين تهديدات براى 

خود فرصت ساخت و پيشرفت هاى 
حاصل شده در حوزه هاى مختلف 

گواه موفقيت ملت ايران است.
    وى همچنين با اشــــاره به 
پيشرفت هاى ايران در حوزه پزشكى 
و داروسازى گفت: امروز از ربات 
جراح كنترل از راه دور ساخته شده 
توسط دانشمندان ايرانى در اندونزى 
رونمايى شد كه پزشك به كمك آن 
مى تواند بيمارى را در شهرى ديگر 

جراحى كند.
دوره يكجانبه گرايـى رو بـه 

پايان است
رئيســــى در بخش ديگرى از 
ســــخنان خود با بيان اين كه نظم 
جهانى شكل جديدى به خود گرفته 
است، و گفت: با ايجاد اين تغييرات 
قدرت هاى جديدى در عالم شكل 
مى گيرد كه به نفع كشــــورهاى در 
حال توســــعه است و بر اين اساس 

رسيدن مردم مظلوم فلسطين، يمن و 
ميانمار به حقوق شان را بسيار نزديك 

مى دانيم.
بامبانگ سوساتيو اندونزى هم 
در اين ديدار بــــا تاريخى توصيف 
كردن روابط دو كشــــور، توسعه و 
تعميق روابط تهران و جاكارتا را به 

نفع جهان اسالم دانست.
رئيس جمهورى در نشســــت 
مشــــترك فعاالن اقتصادى ايران و 
اندونزى هم با سازنده توصيف كردن 
مذاكرات خود با مقام هاى اندونزيايى، 
مجموعه اين گفتگوها را نشان دهنده 
اراده جدى دو كشــــور براى توسعه 
روابط و استفاده از ظرفيت هاى فى 
مابين در جهــــت منافع دو ملت و 

ملت هاى منطقه دانست.
رئيسى با اشــــاره به جايگاه 
منطقه اى و بين المللــــى اندونزى، 
عضويت اين كشور در ترتيبات مهم 
منطقه اى و فرامنطقه اى و برخوردارى 
از مردمــــى اهل تالش و نوآورى به 
عنوان پرجمعيت ترين كشور مسلمان، 
گفت: اين ظرفيت هــــا زمينه هاى 
مناسبى براى گسترش روابط ميان دو 

كشور هستند.
رئيس جمهورى اظهار داشت: 

دســــتاورهاى دانش بنيان و ديگر 
توليدات صنعتــــى در ايران، امروز 
نه تنها قابل رقابت با استانداردهاى 
اروپايى هســــتند، بلكه در برخى 
موارد امتيازات بيشــــترى هم دارند. 
دليل اعتراف رسمى آمريكايى ها به 
شكست سياســــت فشار حداكثرى 

عليه ايران هم همين اراده، ايستادگى 
و نوآورى هاى جوانان و ملت ايران و 

دستاوردهاى حاصل از آن است.
     رئيسى همچنين با اشاره به 
توافق هاى صورت گرفته ميان ايران 
و اندونزى براى توسعه روابط تجارى 
و اقتصادى خاطرنشان كرد: اين شما 
فعاالن اقتصادى هستيد كه مى توانيد 
در جهت تحقق اين توافق ها گام هاى 

جدى و موثر برداريد.
وى با اشاره به برخى مشكالت 
مطرح شده در اين نشست از جمله 
موضوع تبادالت مالى، حمل و نقل، 
تجارت ترجيحى و سود بازرگانى، با 
تاكيد بر قابل رفع بودن اين مسائل 
گفت: عزم ما بر اين است كه هيچ 
مانعى براى گسترش همكارى هاى 
فى مابين ايران و كشورهاى دوست 
مشكلى ايجاد نكند و همان گونه كه 
تاكنون تحريم ها را خنثى كرده ايم، اين 

روند را ادامه خواهيم داد.
رئيس جمهورى افزود: صندوق
ضمانت ايران مى تواند پشتوانه خوبى
براى همكارى هاى تجارى ميان دو
كشور باشــــد و در حوزه انرژى هم
ايران آمادگى و توانمندى هاى خوبى

براى همكارى با اندونزى دارد.
     رئيســــى در حاشــــيه اين
نشست از نمايشــــگاه تجهيزات و
محصوالت پزشكى دانش بنيان ايران
كه براى آشنايى تجار اندونزيايى با
ظرفيت هاى كشورمان برپا شده بود،

ديدن كرد.
ديداربا دبيركل اتحاديه آ سه 

 آن
«كائو كيم هورن» دبيركل اتحاديه
آ  ســــه  آن در دومين روز از ســــفر
رسمى رئيس جمهورى كشورمان به
اندونزى، با ر ئيسى ديدار و گفتگو

كرد.
رئيس جمهورى در اين ديدار
با اشاره به اهميت نقش سازمان هاى
منطقه اى در توسعه اقتصادى كشورها،
ظرفيت ها و اولويت هاى اعالم شده از
سوى جمهورى اسالمى براى توسعه
تعامالت با اين اتحاديه و كشورهاى
عضو آن را مورد اشاره قرار داد و بر
ضرورت پيگيرى تحقق اهداف تعيين

شده در اين زمينه تاكيد كرد.
دبيركل اتحاديه آسه آن هم در
اين ديدار با تاكيد بر اهميت نقش و
جايگاه جمهورى اسالمى در منطقه،
گزارشى از برنامه هاى اين اتحاديه
براى گسترش تعامالت با كشورمان

ارائه كرد.
رئيس جمهورى كه به دعوت
رسمى همتاى اندونزيايى خود به اين
كشور سفر كرده بود، پس از ديدار
با رئيس جمهورى، رئيس مجلس
نمايندگان، رئيس مجلس مشورتى
خلق اندونــــزى و دبيركل اتحاديه
آسه آن،ظهر ديروز با بدرقه «هاندوكو»
معاون رئيس جمهــــورى و رئيس
سازمان تحقيقات و نوآورى اندونزى،
جاكارتا را به مقصد تهران ترك كرد .

رئيسى:همكارى هاى ايران واندونزى در حوزه هاى انرژى، پزشكى و فناورى گسترش مى يابد مخبر: نقشه راه اقتصادي بايد به روز رساني شود
معاون اول رئيس جمهورى درجلســـه ديروز 
هيات وزيران   اعالم كرد كه  نقشـــه راه اقتصادى 
كشور بايد متناســـب با توسعه ديپلماسى و شرايط 
بين المللى به روزرسانى شود زيرا نمى توان نقشه اى 

ثابت براى تجارت و اقتصاد كشور تدوين كرد.
مخبر افزود: الزم است گروهى از كارشناسان و 
متخصصان در اين زمينه فعال شوند و ضمن رصد 
مستمر و دقيق شرايط بين المللى و ديپلماسى كشور، 
نقشه راه اقتصادى و تجارى كشور را به  روزرسانى و 

برنامه ها را متناسب با شرايط ابالغ كنند.
وى همچنين با يادآورى طرح ها و پروژه هاى 
بزرگ پتروشـــيمى كه در سواحل كشور در دست 
اجر  است، خاطرنشان كرد: در زمان حاضر 10شهر 
زنجيره پتروشيمى در سواحل كشور طراحى شده 
كه مراحل مقدماتى سه مورد از آنها آغاز شده است 
و دو پااليشگاه بزرگ در سواحل مكران و ديگرى 
در بندرعباس در دستور كار قرار دارد كه البته امور 
مرتبط با اجراى پروژه هاى بزرگ قدرى زمانبر است 

اما دولت با جديت آنها را پيگيرى مى كند.
معاون اول رئيس جمهورى در اين جلســـه 
باتبريك سالروز آزادسازى خرمشهر و گراميداشت 
ياد و خاطره شهداى خرمشـــهر، بر لزوم توجه به 
موضوع بهره ورى به عنوان يكى از مولفه هاى اصلى 

توسعه اقتصادى كشور تاكيد كرد.
مخبر با بيان اين كه در تمامى بخش هاى كشور 
بهـــره ورى آن گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته 
است، اظهار داشـــت: بايد جريانى براى توجه به 
بهره ورى در تمامى اركان كشـــور فعال شود و به 
خصوص در آموزش و پرورش و دانشـــگاه هاى 

كشور بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
وى  وزراى علـــوم، تحقيقـــات و فناورى و 
بهداشـــت، درمان و آموزش پزشكى را مكلف كرد 
توســـعه بهره ورى را به طور ويژه در برنامه هاى 
آموزشى پياده كنند تا به عنوان الگو و نمونه در ساير 
دستگاه ها و بخش ها هم به اين مقوله توجه دوچندان 

شود.
    معـــاون اول رئيس جمهورى با اشـــاره به 
اين كه گاهى به بهره ورى نگاهى ســـطحى مى شود 
و مفهـــوم آن به افزايش ســـاعت كارى تنزل پيدا 
مى كنـــد، تصريح كرد: بهـــره ورى در هر يك از 
زمينه هاى توليد، آموزش، انتقال تكنولوژى و ساير 
حوزه ها بايد متناسب با وظايف و مسئوليت ها تعريف 

شود.

    مخبر از معـــاون رئيس جمهورى و رئيس 
ســـازمان امور ادارى و اســـتخدامى هم خواست 
برنامه اى جامع براى توسعه بهره ورى، نه فقط براى 
دولت بلكه براى تمام بخش هاى كشـــور تدوين 
كند تا شاهد توجه جدى به اين موضوع در تمامى 

حوزه ها باشيم.
    وى   توفيقات ورزشى اخير به ويژه در بخش 
بانوان را به جامعه ورزشـــى و مردم كشور تبريك 
گفت و بر لزوم كمك به پيشرفت ورزش كشور و به 

ويژه ورزش بانون تاكيد كرد.
تعيين نرخ تسعير ارز توسط بانك مركزى   
سخنگوى دولت هم  درباره نامه ارزى رئيس 
مجلس به رئيس جمهورى گفت: طبق قانون، بانك 
مركزى مسئول تعيين نرخ تسعير ارز خواهد بود و 
نرخ ارزى كه ايـــن بانك تعيين كرده به قوت خود 

باقى است.
به گزارش ايرنا، على بهادرى جهرمى در حاشيه 
نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه 
رئيس مجلس به رئيس جمهورى در باره غير قانونى 
بودن تصويبنامه هيات وزيران در تعيين دســـتورى 
نرخ ارز اظهار داشت: اين يك مسأله حقوقى بسيار 
متداول است كه مصوبات هيات وزيران مطابق قانون 
اساسى در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس 
از سوى هيات مشـــاوره اى توسط رئيس مجلس 
بررسى مى شود و اگر تشخيص بدهند كه خالف 
قانون است، اعالم خواهد شد كه مصوبه اصالح يا 

لغو مى شود.
وى با اشـــاره به اين كه نامه اى كه   منتشر شد 
بر همين اســـاس بود و اين مصوبه به پايان ســـال 
گذشـــته دولت برمى گردد و تشخيص مجلس اين 
بود، ادامه داد كه اين مصوبه دولت بايد لغو شـــود؛ 
اما اين موضوع با اصل اين مسأله كه بانك مركزى 
مسئول اصلى تعيين نرخ تســـعير ارز است، هيچ 
گونه تأثير نفى يا ايجابى ندارد؛ چون قانون، تعيين 
نرخ تســـعير ارز را به عهده بانك مركزى قرار داده

 است.
سخنگوى دولت تصريح كرد: نرخ تسعير بعد 
از اين مصوبه به عنوان مبناى عمل شـــركت ها در 
بورس از سوى بانك مركزى اعالم شد و همچنان 
هم ايـــن فرآيند ادامه دارد و مصوبات و اعالم هاى 
بانك مركزى الزم االتباع بوده و جارى است و هيچ 

گونه تغييرى ايجاد نشده است.
بقيه در صفحه 14

 معاون دادستان كل: در مديريت شهري پول بر ايمني 
ارجحيت دارد

معاون دادستان كل كشـــور بابيان اين كه وزارت راه و شهرسازى مسئوليت اصلى
در مورد نظارت بر ســـاختمان هاى ناايمن را دارد ولى به وظيفه قانونى خود عمل نكرده
است گفت: در دادستانى وظيفه داريم به گزارش ها درباره تخلفات ساختمان هاى ناايمن
رسيدگى كنيم .سال گذشـــته دستور پايش ايمنى ساختمان هاى مهم و بلند مرتبه صادر
شـــد واز دادستان ها در سراسر كشور خواسته شد كه حمايت الزم را به عمل بياورند وبا

تخلفات برخورد كنند.
به گزارش روابط عمومى  دادستانى كل كشور، غالمعباس تركى افزود: سال گذشته
129ساختمان در سطح شهر تهران از نظر سازمان آتش نشانى ناايمن تشخيص داده شدند
كه تعداد آنها اكنون  به 95ســـاختمان رسيده اســـت و عالوه بر آن با پيگيرى دادستانى
كارگروه ارزيابى تشكيل شد و نتايج ناظر به 110ساختمان ناايمن به مركز تحقيقات وزارت

راه و شهرسازى ارسال شده است .
معاون حقوق عامه و پيشگيرى از وقوع جرم دادستانى كل كشور گفت: در دادسراى
تهران براى تمامى 95ساختمان ناايمن پايتخت پرونده قضائى تشكيل شده و به مالكان
اخطار قضائى صادر كرده اســـت و دستگاه قضا هم با اعالم نظر نهايى مركز تحقيقات

وزارت راه و شهرسازى درباره  اين ساختمان ها اقدام خواهد كرد.
وى با اشاره به تخريب ساختمان ها بر اثر زلزله در شهرستان خوى آذربايجان غربى
گفت: بر اساس اعالم سازمان مديريت بحران كشور 80درصد تخريب هاى انجام شده در
زلزله خوى به علت  رعايت نكردن مقررات صدور پروانه ساخت بوده كه دستور تعقيب
قضايى مديران خاطى توسط دادستانى كل كشور صادر شده است.تركى درباره عوامل و
علل تاخير در رسيدگى به ساختمان هاى ناايمن گفت: متاسفانه آراى كميسيون هاى ماده
100با تاخير صادر و اجراى آنها با تعلل انجام مى شـــود ،در حالى كه آراى اين كمسيون

بسيار حائز اهميت است.
وى گفت: متاسفانه در مديريت شهرى نگاه درآمد زايى بر ايمنى ساختمان ها غلبه
دارد.معاون حقوق عامه و پيشگيرى از وقوع جرم دادستانى كل كشور بابيان اينكه انتشار
اسامى اين ساختمان ها به صورت شـــفاف و با ذكر موارد ناايمنى از نظر دادستانى منع
قانونى ندارد، اضافه كرد:بازارچه ســـنتى ستارخان، بيمارستان حضرت رسول اكرم، انبار
نفت شهران، مجتمع تجارى و ادارى بوستان، مجتمع فرهنگى، ورزشى و تفريحى ارم،
بيمارستان امام خمينى (ره)، بيمارستان لوالگر، پاساژ ميالد قائم، پاساژ مهستان، ساختمان
عالء الدين، كارخانه ارج، مجتمع تجارى بام لند، بيمارستان سينا و بيمارستان بوعلى از

جمله ساختمان هاى ناايمن در پايتخت محسوب مى شود.

رئيس ديوان محاسبات :
 دستگاه ها فقط با حساب واحد خزانه فعاليت كنند

رئيس كل ديوان محاسبات كشورگفت: قابل قبول نيست كه دستگاه ها با 
حساب هايى غير از حساب واحد خزانه به فعاليت بپردازند .

به گزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل ديوان محاســـبات 
كشور، سيد احمدرضا دســـتغيب در حاشيه جلسه هيات عمومى ديوان براى 
بررســـى تفريغ بودجه سال 1401كل كشور افزود: اولويت ديوان محاسبات بر 
انضباط و شفافيت مالى معطوف است و در صورت رصد حساب هايى خارج 
از حساب واحد خزانه، حتما با آن برخوردى قاطعانه خواهيم داشت و دستگاه 
ها بايد هرچه سريعتر نسبت به انتقال حساب هاى خود به حساب واحد خزانه 
اقدام كنند .وى بابيان اينكه  مقدمات تفريغ برخط در ديوان محاسبات فراهم شده 

است،ادامه داد:
اين نهاد نظارتى بررســـى عملكرد دستگاه ها را  با دقت دنبال مى كند تا 
اگر به مواردى چون تخلفات مالى يا عدم رعايت قانون برخورد كرد، آن را به 
دادسراى ديوان محاسبات ارجاع دهد و مجازات هاى پيش بينى شده در قانون 

براى مرتكبين اعمال شود.
وى گفت: تالش داريم تا رسيدگى ها در ديوان محاسبات به صورت برخط 
و بموقع انجام شود تا رسيدگى به جرائم مسئوالن همراه با اطاله و پس از دوران 

مسئوليت ايشان نباشد .
بازگشت 12همت ازهدفمندى يارانه ها به اشتغال

دادستان ديوان محاسبات كشورهم  با بيان اينكه در ديوان محاسبات به دنبال 
رشد پرونده ها نيستيم، گفت: پيشگيرى از تخلفات مهم است و همواره به دنبال 

اين هستيم كه تخلف صورت نگيرد.
على كاميار افزود:ديوان محاسبات در بخش هاى مختلف و با پيشگيرى از 
ترك فعل هايى كه اتفاق مى افتاد به دستاوردهاى بزرگى رسيده است. به طور 
مثال در وصول حقوق دولتى معادن موفق شديم نسبت به وصول 15هزار ميليارد 
تومان از اين حقوق دولتى اقدام كنيم كه اين مهم نيز تاثير بســـزايى در عمران 
و آبادانى كشـــور داشته اســـت.وى اضافه كرد: با ورود ديوان محاسبات براى 
پيشگيرى از ترك فعل ها  12هزار ميليارد تومان  از هدفمندى يارانه ها به اشتغال و 

چرخه توليد بازگشت كه اگر غفلت مى شد چنين اتفاقاتى   نمى افتاد.
كاميار با بيان اينكه حضور ديوان محاسبات در كنار مسئوالن، قدرت ريسك 
پذيرى و تصميم گيرى مديران را افزايش داده است، گفت: بر اين باوريم كه مدير 

بايد جرأت فعاليت داشته باشد.

معاون  قوه قضائيه: برخى از اقدام هاى  شهردارى 
در حوزه قانون و مقررات   آسيب زاست

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه درنشست با  رئيس و 
برخى از اعضاى شوراى شهر تهران در رابطه با بررسى آسيب هاى اجتماعى شهر و 
مشكالت آن و راهكارهاى تعامالت مشترك در كاهش آسيب هاى اجتماعى گفت: 
برخى از اقدامهاى  شهردارى در حوزه قانون و مقررات خود آسيب زا شده است؛ 

مانند ساخت فضاى سبز عمومى با متراژهاى محدود در مناطق كم برخوردار.
به گزارش روابط عمومى اين معاونت ، اصغر جهانگير افزود: در برخى موارد 
شـــهردارى مكان هاى كوچك در محالت را با كاشت چند نهال و گذاشتن چند 
نيمكت به پارك تبديل مى كند تا در باره قانون فضاى سبز تكليف خود را انجام 
دهد ليكن بايد متوجه شود كه اين مكان به دليل محدود بودن و هزينه برى ايجاد 
ساختار مجزا به منظور نظارت و نگهدارى براى خانواده ها قابل استفاده نيست و 

پاتوق معتادان، موادفروشان و قماربازها مى شود.
وى در  باره پيچيدگى مشكالت شهر تهران  اضافه  كرد: بايد ديد چرا قوانين 
و مقررات مربوطه درباره  شهر و نظارت بر آن، چه در بحث حفظ باغات و تغيير 
كاربرى ها و ساير موارد از كار آمدى الزم برخوردار نيست و چرا على رغم وجود 
قوانين متعدد در عمل اين قوانين بازدارندگـــى و نظارت الزم را در حوزه هاى 

مختلف ايجاد نمى كند؟
جهانگير افزود: يكى از عمده ترين مسائلى كه بايد به آن توجه كرد اين است 
كه قوانين در حالى نوشته مى شود كه از منظر نگارنده خوب است ،ولى از منظر 
كسانى كه قرار است اين قوانين را اجرا كنند يا كسى كه قرار است ذينفع يا ذى ضرر 

باشد به درستى نوشته نشده است.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم با اشاره به تغيير كاربرى باغات 
و اراضى در شهر ادامه داد: يكى از روش هايى كه در دنيا انجام مى شود اين است 
كه به ازاى باغى كه فرد مالك از آن محافظت مى كند تا به محيط زيســـت كمك 
كند، حاكميت يكسرى تسهيالت و امتيازهايى را به آن مالك مى دهد تا براى تغيير 
كاربرى و از بين بردن باغ اقدامى انجام ندهد لذا شوراى شهر بايد راهكارهايى را در 
اين باره  پيدا كند تا صاحبان باغات احساس كنند حاكميت به خود آنها هم توجه 

كرده است و از تغيير كاربرى منصرف شوند .
جهانگير با اشـــاره به حجم ورودى پرونده هاى قضائى مرتبط با شهردارى 
اضافه كرد: يك آسيب شناسى از پرونده هايى كه توسط مردم عليه شهردارى ها در 
ديوان عدالت ادارى تشكيل شده به  ويژه در رابطه با كميسيون ماده 100 الزم است 
تا ببينيم كدام يك از اين پرونده ها واقعى و كدام يك به قصد دور زدن قانون است 
كه بتوان براى آن راه حل پيدا كرد.  اين اقدام سبب  مى شود بى دليل پرونده تشكيل 

نشود و در قوه قضائيه به امور مهمترى پرداخته شود .
معاون قوه قضائيه باتوصيف شهر تهران از چند منظر   اظهار داشت: بحث 
تاريخى بودن تهران يكى از آن مســـائلى است كه بايد به آن توجه كرد. آيا تهران 
را به عنوان شهر تاريخى قبول داريم يا خير و  اگر قبول داريم براى حفظ آن بايد 
كارهاى خاصى انجام شود و براى اين كار سرمايه گذارى هاى خاصى الزم است؛ 
زيرا تهران قديم عمدتا اكنون  در مناطق كم برخوردار قرارگرفته است  و بايد براى 

آن برنامه ريزى صورت گيرد.
شهر اقتصادى ديگر توصيف جهانگير  درباره تهران بود و گفت: به تهران از 
منظر اقتصادى بايد توجه شود؛ باالنشين، پايين نشين و برخوردار و محروم در اين 
شهر آن را به دو قطب با اختالف هاى  بسيار شديد تبديل كرده است كه خود ريشه 

برخى از جرائم و آسيب هاى شديد و ناهنجارى  هاى اجتماعى است .
جهانگير تاكيدكرد: نظام مقدس جمهورى اسالمى نظام حمايت از مستضعفين 
بوده اما بعضاً شهردارى ها به سبب لزوم تامين بودجه هاى خود ناخواسته از مناطق 
برخوردار حمايت بيشترى كرده اند. بر همين اساس بايد  كار فوق العاده مشترك 

پيشگيرانه براى مناطق محروم با كمك شوراى شهر و شهردارى تعريف كنيم.
وى گفت: براى مناطق اصيل تهران كه بانى انقالب هستند و هويت انقالب به 
اين مناطق برمى گردد، حقشان است برايشان اقدام ويژه انجام شود تا از آسيب هاى 

اجتماعى نجاتشان دهيم.
كودكان كار آخرين توصيف جهانگير از چهره شهر تهران بود كه وى دراين 
باره گفت   : اين كودكان سبب نگرانى مى شوند زيرا كودكان كار مجرمان بالقوه 
جامعه هستند و امروز با ديدگاه ترحمى به آنها كمك مى شود ،ليكن ممكن است 
تعداد زيادى از آنها برخوردشان با جامعه متفاوت باشد و جامعه با بحران روبرو 
شـــود كه در اين بخش هم شهردارى و خيرين ناخواسته و با نيت خيرخواهانه 
با در اختيار گذاشـــتن خدماتى نظير خوابگاه براى اين كودكان موجب تسريع به 
تداوم رشد اين آسيب شـــود. در اين باره از شوراى اسالمى شهر مى خواهيم با 

آسيب شناسى دقيق سياست هايى را براى شهردارى وضع كند.
مهدى چمران رئيس شوراى شهر تهران هم گفت: اصل بحث ما اين است 
كه كار مردم   سريعتر و دقيق تر انجام شود.بايد پيشگيرى كنيم تا نياز به درمان هاى 
طوالنى و سخت نداشته باشيم؛ اگر اين پيشـــگيرى ها اتفاق بيفتد نياز به ورود 

پرونده هاى متعدد به قوه قضائيه نبوده و بسيارى از مشكالت قابل حل مى شود .

حكم اعدام 2 عامل حمله تروريستى به حرم شاهچراغ تائيد شد
ديوان عالى كشور از تائيد حكم اعدام دو 
نفر از عوامل حمله به حرم شاهچراغ خبر داد.

روابط عمومى ديوان عالى كشور اعالم 
كرد:هيأت شـــعبه ديوان عالى كشور در باره  
فرجامخواهى وكالى مدافـــع محمد رامز 
رشيدى و ســـيد نعيم هاشمى قتالى نسبت 
به رأى صادره از شـــعبه اول دادگاه انقالب 
اسالمى شـــيراز، با توجه به جامع محتويات 
پرونده، گزارش اداره اطالعات استان فارس، 
اظهارات متهمان و مستندات فنى ارائه شده، 
دادنامه صادره را تائيد كرد.شعبه ديوان عالى 
كشـــور با توجه به آيه 33سوره مائده و آيه 
9ســـوره حجرات درباره  اهم احكام جزائى 
اســـالم درحوزه امنيتى حكم بغى، محاربه و 
افساد؛ اقدامات صورت گرفته توسط نامبردگان 
را از مصاديق بارز و روشن بغات و محاربين و 

مفسدين فى االرض اعالم كرد.
در رأى شـــعبه ديوان عالى كشور آمده 
است: در اليحه فرجامخواهى، مطلبى كه بر 
اساس دادنامه خدشه وارد كند مالحظه نشد 
و با توجه به مســـتندات مندرج در پرونده، 
از جمله اقارير محكـــوم عليهما و اينكه در 
رســـيدگى معموله و صدور حكم، موازين 
قانونى و شرعى اعم از شكلى و ماهوى رعايت 
شده است، لذا به استناد بند الف ماده 469قانون 
آئين دادرسى فرجام خواهى وكالى نامبردگان 

رد و دادنامه صادره ابرام مى شود.
توضيحاتـى پيرامـون پرونـده محمد 

قبادلو
 همچنين مدير روابط عمومى ديوان عالى 
كشور توضيحاتى پيرامون پرونده محمد قبادلو 
از محكومان ناآرامى هاى ســـال گذشته ارائه 

داد.
امير هاشـــمى گفت: محمد قبادلو دو 
پرونده داشت كه يكى اتهام قتل عمدى شهيد 
فريد كرم پور از پرسنل فراجا و محكوميت وى 
به قصاص نفس است. پرونده ديگر مربوط به 
جرم محاربه و محكوميت او به اعدام است. 
در هر دو پرونده تقاضاى فرجامخواهى وكيل 
نامبرده در گذشـــته ابرام (تائيد) شد و  در 
هر دو پرونده وكيل مدافع او درخواســـت 
اعاده دادرســـى مجدد در  اجراى تبصره ماده 
474قانون آيين دادرسى كيفرى را داده است.

وى افزود:  درخواســـت اعاده دادرسى 
او نســـبت به جرم محاربـــه در ديوان عالى 
كشور همچنان مفتوح است ولى درخواست 
اعاده دادرســـى اين متهم درباره  اتهام قتل 
عمدى شهيد فريد كرم پور از پرسنل فراجا 
و محكوميتش به قصاص نفس در ديوانعالى 

كشور رد شده است.
 ديوان عالى كشــــور همچنين  از نقض 
حكم اعدام «جواد روحى» و «مهدى محمدى 
فر» از دستگير شــــدگان ناآرامى هاى سال 

1401در مازندران خبر داد.
براساس اعالم ديوان عالى كشور،حكم 
جــــواد روحى كه به اتهامهاى  افســــاد فى 
االرض، محاربــــه، ارتداد و مهدورالدم بودن 
به علت هتك حرمت به قرآن كريم به 3بار 
اعدام و مهدى محمدى فر بابت افســــاد فى 
االرض و محاربه به 2بار اعدام محكوم شده 
بودند، در ديوان عالى كشور نقض و به شعبه 

هم عرض ارجاع شد.
بررســـى محتويات پرونده و مفاد رأى 
صادره چنيـــن حكايت دارد كه نامبردگان به 

دنبال فراخوان شبكه هاى معاند و ضد انقالب  
به منظور تجمع و اغتشاش در ميادين نوشهر 
حضور پيدا كردند و موجب اخالل در امنيت 
و نگرانى مردم شـــدند و نقش قابل توجهى 
در تحريـــك مردم و اخالل در نظم، تخريب 
و تحريق داشتند، ليكن گستردگى حركات 
ساختارشكنانه فوق ناشى از تالش هاى افراد 
زيادى در صحنه بوده و نقش دو متهم مذكور 
در حد تالش هاى انفـــرادى آنان بوده و با 
توجه به تفسير مضيق قوانين جزائى به نفع 
متهمين طبعاً نمـــى تواند از مصاديق محاربه 
و افساد فى االرض موضوع مواد 286قانون 
مجازات اســـالمى و مواد 675و 687قانون 
تعزيرات باشـــد و قابل انطباق با تبصره ذيل 
ماده 286قانون مجازات اسالمى يعنى حبس 
تعزيرى درجه پنج يا شـــش است.همچنين 
محكوميت نامبردگان از باب حدود به مجازات 
افساد فى االرض و محاربه هم از باب تعزير به 
چندين فقره حبس با يكديگر در تناقض بوده 
و از اين حيث قابل ابرام نيست.در رأى شعبه 
ديوان عالى كشور چنين تصريح شده است كه  
احراز محاربه و تعيين مجازات مستقل و احراز 
اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم بر ضد امنيت 
كشور و اغوا و تحريك مردم به قصد برهم 
زدن امنيت  كشور به جنگ و كشتار با يكديگر 
و تبليغ عليه نظام توأمان صحيح نيســـت.در 
نتيجه فرجامخواهى فرجامخواهان فوق الذكر 
وارد تشخيص مستنداً به مقررات شق چهارم 
از بند ماده 469قانون آيين دادرســـى كيفرى 
مصوب سال 1392ضمن نقض دادنامه صادره، 
رسيدگى مجدد پرونده به دادگاه هم عرض 

صادركننده رأى ارجاع و محول مى شود.

سلطان عمان يكشنبه به ايران مى  آيد
خبرگزارى عمـــان اعالم كرد 
كه«هيثم بن طارق» سلطان اين كشور 

يكشنبه به ايران سفر مى كند.
اين سفر در پاسخ به دعوت رسمى  
سيد ابراهيم رئيسى رئيس جمهورى 

ايران انجام مى شود.
به گزارش فارس، چهارم اسفند 
1400 «بدر بن حمد البوســـعيدى» 
وزير خارجه عمان به تهران آمد و دو 
طرف در باره دعوت سلطان عمان از   
رئيس جمهورى ايران براى سفر رسمى 
به مسقط و برنامه ريزى مربوط به اين 
سفر و چگونگى اجراى    توافقات نشست كميسيون مشترك اقتصادى دو 
كشـــور به رايزنى پرداختند. در نهايت سفر يكروزه  رئيسى به عمان در دوم 

خرداد 1401 انجام شد.
در اين سفر 12 سند همكارى در حوزه هاى انرژى، سياسى، حمل و نقل، 
همكارى هاى ديپلماتيك، روابط تجارى و اقتصادى، علمى، محيط زيست و 
ورزشى به امضا رسيد. همچنين بيانيه مشتركى از سوى دو طرف صادر شد.

ســـلطان عمان هفتم دى ماه 1401 در ديدار اميرعبداللهيان در پاسخ 
به دعوت رئيســـى ابراز اميدوارى كرد در آينده نزديك به ايران سفر كند و 

موضوعات در دستوركار مناسبات دو كشور بيش از پيش توسعه يابد.

پيام رهبرى انقالب به يادواره  2400 شهيد كن تهران
رهبر معظم انقالب   در پيامى به كنگره بزرگداشت 2400 شهيد بخش كن تهران، بر 

الگو قرار گرفتن سيره شهداى براى جوانان تأكيد كردند.
به گزارش ايرنا،متن پيام به اين شرح است:

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
سالم و رحمت خداوند بر آن شهيدان واال مقام

بزرگداشـــت شهداى عزيز و احياء ياد و نام آنان وظيفه ئى مقدس است كه خداوند 
توفيق آن را به شما عنايت فرموده است. سعى كنيد سيره ى اين بندگان شايسته ى خدا را 

فرهنگ عمومى و شخصيت آنان را الگوى جوانان خود قرار دهيد.
والسالم عليكم و رحمه اهللا
1402/3/1


