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روســـاى نمايندگى هاى   ايران در خارج از كشور،  
مديران و كارگزاران وزارت امـــور خارجه در بيانيه اى 
از محضر مقـــام معظم رهبرى به دليل اعتماد معّظم له به 
وزارت امور خارجه و توصيه هاى راهبردى ايشان قدردانى 

كردند.
به گزارش ايرنا، متن پيام به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
محضر مبارك مقام معظـــم رهبرى حضرت امام 

خامنه اى دامت بركاته
سالم عليكم ؛

با درود به روح مطّهر حضرت امام راحل عظيم الشأن 
(رحمه اهللا عليه) و شـــهداى طريق حّق و با تبريك دهه 
كرامت و ميالد حضرت فاطمه معصومه (سالم اهللا عليها) 
و حضرت ثامن الحجج (عليـــه آالف التحيه و الثناء)،  
خداوند متعال را شـــاكريم كه دگربار اين توفيق براى ما 
روساى نمايندگى هاى جمهورى اسالمى ايران در خارج 
از كشور،  مديران و كارگزاران وزارت امور خارجه حاصل 
شد تا در نشستى سرشار از محبّت، دلبستگى و ارادت، 
رهنمودهاى حكيمانه معّظم له را به گوش جان شنيده و آن 

را حّجت و چراغ راه خويش قرار دهيم.
بدون شك ديدار و ميثاق مجّدد فرزندانتان در وزارت 
امور خارجه  ، قّوت قلبى دوچندان براى ادامه راه پر فراز 
و نشيب در مناســـبات بين المللى و اميد به موفقيت در 
تحّقق اهداف سياست خارجى كشور عزيزمان و انجام 

مسئوليّت هاى خطير در شرايط پيش رو  ست.
بر خود الزم مى دانيـــم كه با اتكاى به توصيه هاى 
حكيمانه معّظم له و نصب العين قـــراردادن اصل عزت،  
حكمت و مصلحت، تالش  خويش را براى پيشبرد اهداف 
مقّدس نظام   مبتنى بر ديپلماســـى عّزت مدار، تعامالت 
خردمندانه و محاسبه شده و انعطاف مبتنى بر مصلحت به 

منظور عبور از موانع قرار دهيم.
بيانات حضرتعالى در تبيين الگوى ديپلماسى كارآمد 
و موفّق و نيز تبيين شـــرايط حاكم بر تحوالت جهانى، 
راهبردى دقيق براى رويكرد سياســـت خارجى  ايران 

و مبناى مســـتحكمى براى بازطراحى ديپلماسى كشور 
اســـت كه بر اين اســـاس، وزارت امور خارجه تمامى 
مساعى خويش را به كار خواهد گرفت تا افق پيش رو 
را در اين چارچوب ترسيم كند. دستگاه ديپلماسى ضمن 
برنامه ريزى جامع و توجه جدى به ضوابط شـــش گانه 
مّدنظر معّظم له،  اهتمام خود را براى اقناع گفتمان عدالت 
محور و جهانشمول انقالب اسالمى و تقويت هرچه بيشتر 
نقش و جايگاه ايران عزيز،  در نظم در حال تحول جهانى 

به كار خواهد بست.
همان گونه كه در بيانات معّظم له نيز مورد تاكيد قرار 
گرفت، دستگاه ديپلماسى براساس رويكرد دولت مردمى، 
بر آن اســـت تا با جذب و تربيت نيروى جوان متعهد، 
انقالبى و مجهز به دانش ديپلماسى و همزمان بهره مندى 
از تجربيات غنى و توان كارشناسى وزارت امور خارجه،  
براى صيانت از منافع ملى و حقوق ايرانيان در سراســـر 

جهان بيش از پيش كوشا باشد.
همان گونه كه رهبر معظم انقالب اسالمى فرمودند 
بســـط و تعميق قلمرو كنشگرى جمهورى اسالمى   در 
عرصه منطقه و جهان،  به عنوان يك ضرورت اساسى در 
دستور كار مستمر دستگاه ديپلماسى قرار گرفته كه اميد 
است با عنايات حضرت ولى عصر (ارواحنا له الفداء) به 

نقاط عطف تازه اى در اين عرصه دست يابد.
با قدردانى مجّدد از اعتماد معّظم له به وزارت امور 
خارجه و توصيه هاى راهبـــردى حضرتعالى و با درك 
اهميت سياست خارجى و تاثيرات آن بر كشور، اطمينان 
مى دهيم كه  رهنمودهاى ارزشـــمندتان را با جان و دل، 
اجرايى و پيگيرى نموده و در حفظ و پاسدارى از هويّت 
اسالمى، انقالبى و ملى از همه ظرفيت ها استفاده خواهيم 

كرد.
عزت، سالمتى و توفيقات مقام عظماى واليت را از 

درگاه خداوند متعال خواستاريم.
والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

روساى نمايندگى هاى جمهورى اسالمى ايران در 
خارج از كشور،  مديران و كارگزاران وزارت امور خارجه

قدردانى مديران و كارگزاران وزارت امور خارجه 
از رهبر معظم انقالب

امضاي 11 سند همكاري ميان ايران و اندونزي
بقيه از صفحه اول

از جمله اسناد همكارى امضا شده 
ميان وزراى امور خارجه، ارتباطات 
و فناورى اطالعات، نفت، معاون 
علمى و فناورى رئيس جمهورى 
و معـــاون وزير صمت با همتايان 

اندونزيايى بود.
امضاى اسـناد نشـانه عزم 

2كشور براى توسعه
  رئيس جمهـــورى با بيان 
اين كه ايـــران و اندونزى زمينه  و 
ظرفيت هاى متنوعى براى ارتقاى 
سطح روابط دارند، گفت: امضاى 
اسناد متعدد همكارى در حوزه هاى 
مختلف نشاندهنده عزم و اراده دو 
كشور براى توسعه روابط در همه 

عرصه ها  ست.
 حجت االسالم والمسلمين 
ســـيد ابراهيم رئيسى  در نشست 
مطبوعاتى مشـــترك بـــا «جوكو 
ويدودو» همتاى اندونزيايى خود، 
اظهار اميدوارى كرد كه اين سفر 
بتواند در جهت گسترش تعامالت   
دو كشـــور قدرتمند اسالمى در 
منطقه و جهان تاثيرات سازنده اى 
داشته باشد و آثار آن با سفر متقابل 
رئيس جمهورى اندونزى به تهران 

كامل شود.
وى با ابراز اميدوارى نسبت 
به اين كه در اين ســـفر گام هاى 
بلنـــدى  براى توســـعه روابط با 
اندونزى برداشته شود، گفت: دو 
كشـــور در 70سال سپرى شده از 
برقرارى روابط ديپلماتيك، همواره 
تعامالت خوبـــى در حوزه هاى 
مختلف سياسى، اقتصادى، تجارى 

و منطقه اى و بين المللى داشته اند.
رئيس جمهورى با اشـــاره 
به هدفگذارى انجام شـــده براى 
رساندن حجم مبادالت تجارى دو 
كشور به رقم 20ميليارد دالر افزود: 
البته دو كشور تصميم گرفته اند كه 
مبادالت خـــود را با ارزهاى ملى 

انجام دهند.
رئيسى در ادامه سخنانش با 
بيان اين كه جمهورى اســـالمى با 
وجود فشارها و تحريم هاى ظالمانه 
با همـــت متخصصان جوان خود 
گام هاى ارزشـــمندى  براى رشد 
علم و فناورى و همچنين توسعه 
اقتصادى برداشـــته است، تصريح 
كرد: تحريم ها و تهديدها به هيچ 
عنوان نتوانســـته اســـت ايران را 

متوقف كند.
وى همـــكارى و ارتباط با 
كشورهاى مســـلمان، همسايه و 
همسو را اولويت سياست خارجى 

جمهورى اسالمى بيان و خاطرنشان 
كرد: گسترش روابط با اندونزى به 
عنوان يكى از كشورهاى مهم و موثر 
در آسيا و جهان كه در سازمان هاى 
مهم منطقه اى و بين المللى عضويت 
دارد، براى ايران ازاهميت زيادى 

برخورداراست.
پيرامـون  ديدگاه مشـترك 

مسائل منطقه اى و بين المللى
رئيس جمهورى با بيان اين كه 
ايران و اندونزى نسبت به مسائل 
منطقـــه اى و بين المللى از جمله 
مساله فلسطين و وضع افغانستان 
ديدگاه هاى مشتركى دارند، گفت: 
دو كشور به حمايت از حقوق مردم 
فلســـطين تا آزادى قدس شريف 
متعهد و پايبند هســـتند. همچنين 
ديدگاه دو كشور درباره ضرورت 

تشكيل دولتى فراگير در افغانستان 
كه همه اقوام و مذاهب را نمايندگى 
كند و در جهت احقاق حقوق همه 
مردم اين كشور گام بردارد، يكسان 

است.
رئيسى اضافه كرد: امروز زنان 
و دختران در جمهورى اســـالمى  
در شـــئون و عرصه هاى مختلف 
حضور موثر و موفقـــى دارند و 
باعث افتخارآفرينى براى كشورمان 
شده اندو معتقديم زنان و دختران 
افغان هم ايـــن توانمندى را دارند 
كه براى كشورشان و امت اسالمى 
افتخارآفرينـــى كنند و بايد امكان 
فعاليت هـــاى اجتماعى از جمله 
بهره مندى از فرصت هاى آموزشى 

براى آنان فراهم شود.
وى با بيان ايـــن كه دو دهه 
حضـــور آمريكا در افغانســـتان 

ثمره اى جز ويرانى و كشـــتار و 
از جمله 35هـــزار كودك معلول 
نداشت، اظهار داشـــت: ايران و 
اندونزى در مســـائل منطقه اى و 
بين المللى قائل به مبارزه جدى با 

يكجانبه گرايى هستند.
رئيس جمهـــورى در پايان 
با بيان اين كه ايـــران و اندونزى 
زمينه هـــا و ظرفيت هاى متنوع و 
فراوانى براى ارتقاى سطح روابط 
خود دارند، اظهار اميدوارى كرد كه 
اين سفر بتواند در جهت گسترش 
تعامالت فى مابين دو كشور بزرگ 
و قدرتمند اســـالمى در منطقه و 
جهان تاثيرات ســـازنده اى داشته 
باشد و آثار آن با سفر متقابل رئيس 
جمهورى اندونزى به تهران كامل 

شود.

سـخنان رئيـس جمهورى 
اندونزى  

  رئيس جمهورى اندونزى هم 
در اين نشست گفت كه در ديدار با 
آقاى رئيسى ، تازه ترين تحوالت 
مربوط به وضع ژئوپليتيك جهانى 
و تقويت همكارى هاى دوجانبه 
مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

  جوكو ويدودو همچنين به 
امضاى توافقنامه تجارت ترجيحى 
ميان ايران و اندونزى اشاره و ابراز 
اميدوارى كــــرد حجم مبادالت 
تجارى ميان ايران و اندونزى افزايش 

يابد.
  وى همچنين ابراز اميدوارى 
كرد همكارى مشــــترك ميان اين 
كشــــور و ايران در زمينه انتقال 
تجربيــــات مربوط به فن آورى و 
تحقيقات علمى هــــم با افزايش 

روبرو شود.
يكه تـازى  پايـان دوران   

آمريكا
رئيس جمهورى    در ديدار 
گروهى از مردم اندونزى در مركز 
اسالمى جاركارتا با بيان اينكه با 
برآمدن قدرتهاى نوظهور دوران 
يكه تازى آمريكا و نظام سلطه به 
پايان رسيده است، دليل مخالفت ها 
با ايران را به دليل دانســــت كه 
جمهورى اسالمى نمى خواهد زير 

بار نظام سلطه برود.
به گزارش ايرنا،  رئيسى  با 
اشاره به دعوت اسالم به وحدت،  
انسجام و وحدت را راهبرد امت 
اسالمى در مقابل اختالف افكنى 
دشمنان اسالم بيان كرد و گفت: 
افرادى كه امروز دل در گروى دين 

دارند بايــــد بدانند امروز وحدت 
و انسجام امت اســــالمى بسيار 

ضرورى است.
افزود:  جمهــــورى  رئيس 
اسالمى كه امروز جمهورى اسالمى 
خود را مقيد به آن مى داند، اسالم 
اهل بيت عصمت و طهارت(س)، 
اسالمى است كه اميرالمؤمنين(ع) 
و حضرت فاطمه زهرا(س) آن را 

مطرح كردند.
رئيسى، نجات انسانيت را در 
پيروى از مكتب علوى و فاطمى 
دانســــت و تاكيد كرد: آنچه كه 
براى ســــعادت بشريت و اخالق 
انسان تاثيرگذار است، از زبان اهل

 بيت (س) شنيده مى شود.
رئيس  جمهورى خاطرنشان 
كرد:  در خانه اهل بيت سخنى از 
انحراف شنيده نمى شود و انسان را 

به صراط مستقيم هدايت مى كند.
انحرافات فكرى و اختالف افكنى
در جهان اســــالم نسبتى با دين و

قرآن ندارد.
رئيسى تصريح كرد: كشورهاى
اسالمى و امت مسلمان بايد روابط
بسيار صميمى با هم داشته باشند.
كسانى كه دل در گرو اسالم ندارند
به مسلمانان ظلم  مى كنند. بيدارى،
آگاهى، زمان شناســــى و دشمن
شناسى مسلمانان جلوى ظلم آنها
را مى گيرد.وى هدف از سفرش به
اندونزى را توسعه روابط سياسى،
اقتصادى، تجــــارى، فرهنگى و
تمدنى دو كشور برشمرد و  افزود:
كسانى كه به نام اسالم و دين در
جامعه اسالمى اختالف افكنى و
خون ريزى مى كنند و هيچ نسبتى

با اسالم و قرآن ندارند
رئيســــى با بيان اينكه امروز
رژيم صهيونيســــتى حق مردم
فلسطين را پايمال مى كند، گفت:
بايد براى نجات مردم فلســــطين
تالش كنيم و مسلمانى ما در گرو
آن است كه به مسلمانان مظلوم و
محروم عالم توجه كنيم و نسبت به

همه آنها مسئوليت داريم.
 رئيسى با بيان اينكه دشمن
امروز به دنبال فتنه هاى مختلف
است، گفت: دشــــمن يك بار با
خلق داعش، بار ديگر با امپراتورى
رســــانه اى، يكبار با اهانت به نبى
اكرم و ... به دنبال اين اســــت كه
امت اسالمى نتواند متحد باشد.

   رئيس جمهــــورى با بيان
اينكه نظام ســــلطه به دنبال ادامه
سلطه طلبى خود در جهان است،
گفت: دليل مخالفتى كه امروز با
جمهورى اســــالمى وجود دارد
به اين دليل اســــت كه جمهورى
اسالمى نمى خواهد زير بار نظام
ســــلطه برود. با برآمدن قدرتهاى
نوظهــــور دوران يكــــه تازى
آمريكا و نظام ســــلطه به پايان

رسيده است.
رئيسى ادعاى آمريكا و غرب
درباره دموكراسى را دروغ دانست
و خاطرنشــــان كــــرد: اگر دنبال
دموكراسى هســــتيد بگذاريد در
فلسطين ها خودشان سرنوشتشان
را رقم بزننــــد. بگذاريد در يمن
و افغانســــتان خودشان تصميم
بگيرند، چرا در امور آن دخالت
مى كنيد؟ كشــــورهاى غربى و
آمريكا دنبال دموكراسى  نيستند
دنبال  سلطه طلبى و غارت ثروت

ملت ها هستند.

وزارت اطالعات:شبكه  همكاربا سرويس 
اطالعاتى بيگانه متالشى شد

وزارت اطالعات دراطالعيه اى ازمتالشـــى شدن شبكه  همكارباسرويس 
اطالعاتى بيگانه خبرداد.

در اطالعيه  وزارت اطالعات  آمده است: با عنايات الهى و تالش هاى مستمر 
سربازان گمنام امام زمان (عج)، پروژه  بزرگ يكى از سازمان هاى جاسوسى بيگانه 
براى دست اندازى به اطالعات مترددين ايرانى به خارج از كشور، كشف و عوامل 
آن بازداشت شدند.به استحضار مّلت شريف ايران مى رساند كه در جريان تعقيب 
دائمِى اهداف و اقدامات اطالعاتى- عملياتى سازمان هاى جاسوسى متخاصم، 
اطالعاتى از تمركز خاص و سنگين يكى از سرويس ها بر ايرانياِن متردد به خارج 

از كشور به دست آمد.
ادامه  رصد و جمع آورى هاى اطالعاتى در محيط بيگانه، روشـــن ساخت 
كه از ميان مترددين ايرانى به خارج، افراد داراى مسئوليت در مناصب مختلف يا 
دسترسى به اطالعات مهم در نهادهاى حساس كشور و دارندگان تخصص هاى 
ويژه در رشته هاى مختلف، مورد رصد متمركز سرويس مورد بحث قرار مى گيرند. 
با حصول اطالعات پيش گفته، اقدامات گسترده  اطالعاتى، ضداطالعاتى و فنى 
در داخل و خارج از كشور در دستور كار قرار گرفت و نهايتاً منجر به شناسايى 

شبكه اى از رابطين و عوامل اجرايى در چندين سازمان و دستگاه كشور شد.
بر اساس اطالعات حاصله، ساز و كار جمع آورى اطالعات به اين ترتيب 
بود كه سازمان جاسوسى بيگانه، نام افراد هدف از مياِن ايرانياِن متردد به خارج از 
كشور را به يك سرپُل اعالم و آن سرپُل، اسامى را به مرتبطين خود ابالغ مى كرد و 
هر يك از آنها به نفر بعدى منتقل مى كردند تا نهايتاً به متصديان سامانه هاى ادارى 

در چندين سازمان كشورى مى رسيد.
اين متصديان با استفاده  غيرقانونى و غيرمجاز از پايگاه هاى داده  در اختيار، 
اطالعات موجود در آن پايگاه ها پيراموِن فرد استعالم شده را استخراج مى كردند 
و به رابط ها تحويل مى دادند. رابط ها به همان ترتيِب سلسله مراتبى اطالعات را به 

سركرده  شبكه و او به سازمان جاسوسى مورد بحث تحويل مى داد.
بقيه در صفحه 4

غرس نهال دوستى توسط روساى جمهورى 2 كشور

  بزرگترين تونل شهرى غرب آسيا به 
طول9/8كيلومتر در تهران ساخته مى شود

چهاردهمين كنفرانس تونل ايران ظهـــر ديروز با حضور عليرضا 
زاكانى شهردار تهران در هتل المپيك برگزار شد.

به گزارش مهر،در اين كنفرانس  شـــهردار پايتخت از ســـاخت 
بزرگترين تونل شهرى غرب آســـيا در پايتخت خبر داد ,گفت: اكنون 
خطوط مترو تهران 151ايستگاه و 267كيلومتر طول دارد. مهمترين چالش 
پيش روى شهردارى تهران براى توسعه خطوط مترو كمبود منابع مالى 

است.
وى ادامـــه داد: مطابق برآوردهاى انجام شـــده ايجاد 4خط جديد 
مترو بـــه 430هزار ميليارد تومان و تكميل 7خط باقى مانده به 100هزار 
ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. معتقدم با مولدسازى و ايجاد مشاركت با 

دستگاه هاى ديگر اين اعتبار را مى توان تأمين كرد.
زاكانى در بخش ديگرى از ســـخنان خود گفت: در كنار حفر تونل 
براى توسعه مترو، با هدف جمع آورى آب هاى سطحى 530كيلومتر تونل 
اصلى و 120كيلومتر تونل فرعى در تهران حفر شده اســـت كه عمق آن 
قابل مقايسه با مترو نيست. همچنين قرار است تا سال 1410با بهره مندى 

از شيوه هاى نوين 170كيلومتر ديگر به ميزان تونل ها افزوده شود.
شهردار تهران ادامه داد :6تونل شهرى به طول 22.5كيلومتر در تهران 
داريم و مطابق برنامه ريزى هاى صورت گرفته در آينده هم دو تونل ديگر 
در تهران به بهره بردارى مى رسد. نخست تونل شهيد متوسليان به طول 
9.8كيلومتر به عنوان بزرگترين تونل شـــهرى غرب آسياست كه انتهاى 
اتوبان شهيد صياد شـــيرازى را به بزرگراه آزادگان وصل مى كند و در 
نوع خود بى نظير است. دوم تونل آزادراه شهيد شوشترى است كه اين 
آزاد راه به طول 16.5كيلومتر در شـــرق تهران در حال احداث است و با 
راه اندازى آن 5.5درصد از حجم بار ترافيكى شـــرق تهران كاهش پيدا 
خواهد كرد. فاز نخست پروژه شهيد شوشترى به طول 9.5كيلومتر پايان 
امسال افتتاح خواهد شد و فاز دوم آن شامل تونل متصل كننده بزرگراه 
شهيد ياسينى به بزرگراه شهيد نجفى رستگار ، سال آينده به بهره بردارى 

مى رسد.
زاكانى در پايان گفت: هدفگذارى مجموعه مديريت شهرى تهران 
اين است تا سال 1410، 70درصد رفت وآمدهاى درون شهرى به وسيله 
ناوگان حمل ونقل عمومى صورت پذيرد. براى گسترش اين ناوگان از 
اقتضائات شهرى تهران و تجربيات گذشته بهره مى بريم؛ به عنوان مثال 
پيش از اين تونل هاى مترو با تى. بى. ام با قطر دهانه 9متر به بهره بردارى 
مى رسيد اما در آينده قرار است قطر دهانه تى. بى. ام تونل خطوط 8،9و 

11متناسب با اقتضائات شهرى به عدد 1 .7متر برسد.

دستور دادستان كل كشور براى شناسايى عوامل 
حادثه تروريستى سراوان

دادستان كل كشـــور در پى 
شـــهادت 5نفر از ماموران مرزبانى 
در «مزه ســـر» هنگ مرزى سراوان، 
دستورات الزم را درباره  شناسايى 
و برخورد قاطعانه با جنايتكاران اين 

حادثه صادر كرد.
حجت االسالم و المسلمين 
منتظرى دادستان كل كشور  درپيامى 
با محكوم كردن اين حادثه و ابراز 
همدرى و عرض تسليت به ملت 
شـــريف ايران و خانواده شهدا، 
نوشت: جنايت تروريستى حمله 
به پاسگاه مرزى شهرستان سراوان 
كه موجب شهادت 5نفر از سربازان 
وطن و مدافعان امنيت و مجروح 
شدن شمارى  ديگر از غيورمردان 
كشورمان شد، موجب تأثر فراوان 

شد.

اگرچه وقوع اينگونه حوادث و 
جنايات تروريستى عليه جمهورى 
اسالمى ايران نشـــان از زبونى و 
ضعف دشـــمنان كوردل و رذالت 
بيش از پيش آنان دارد، لكن دشمنان 
ملت و كشور و حاميان آنان خوب 
بدانند كه اين ملت همچون گذشته 
در مقابل همه توطئه ها ايســـتاده و 
به موقع به اينگونه جنايات پاسخ 
قاطعانه اى خواهـــد داد و ديرى 
نخواهد پاييد كه ريشه ظلم آنان را از 

بين خواهد برد.
الزم است دادستان مركز استان 
سيستان و بلوچستان با همكارى 
نيرو هـــاى انتظامى و امنيتى هرچه 
سريعتر نسبت به شناسايى عوامل 
اين حادثه اقدام كـــرده و با آن ها 
برخورد قاطع و عبرت آموز صورت 

پذيرد.
اينجانب با محكـــوم كردن 
اين اقدام تروريستى، شهادت اين 
سربازان شجاع و جان بر كف را به 
مقام معظم رهبرى، نيروى انتظامى 
و خانـــواده گرانقدر آنان تبريك و 
تســـليت گفته و از درگاه خداوند 
متعال براى آنـــان مغفرت و براى 
بازماندگان صبر جزيل مسئلت دارم.
حمله تروريستى ناجوانمردانه 
اشرار و معاندان و تالش آن ها براى 
ورود به كشور با مقاومت مرزبانان 
دلير و غيرتمند برجك مرزبانى«مزه 
سر » هنگ مرزى سراوان روبه رو 
شـــد كه در اين درگيرى متاسفانه 
5مرزبانان كشـــور عزيـــز ايران
 اسالمى مان به درجه رفيع شهادت 

نائل آمدند.

رئيس قوه قضائيه هشدارداد چنانچه به 
مقوله مهار تورم و رفع مشكالت اقتصادى 
و معيشتى مردم اهتمام كامل و جامع نشود، 
به دنبال آن بسيارى از مسائل و مشكالت 

اجتماعى و فرهنگى  حادث مى شود.
به گزارش مركز رســـانه قوه قضائيه، 
حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى در 
نشست با اعضاى فراكسيون «ارتقاى سالمت 
ادارى و مبارزه با فســـاد» مجلس  ، با بيان 
اين كه التزام و عمل به قانون، موضوع بسيار 
حائز اهميتى است كه بايد همواره مدنظر 
مسئوالن و مردم باشد،افزود: در كشور خيلى 
قانون وضع مى كنيم، اما در اجراى قوانين 
مشـــكل داريم و اين امر در موضوعات 
مختلف صادق است و اختصاص به يك 
مقطع خاص يا يك نهاد و وزارتخانه خاص 
ندارد؛ اين امر بايد ريشه يابى  و   مشخص 
شودچرا همين قانون «ارتقاى سالمت نظام 
ادارى و مقابله با فساد» به طور كامل اجرا 

نمى شود.
وى اضافه  كرد:ســـئوال آن است كه 
آيـــا مادر قوه قضائيه بـــه همه وظايف و 
مسئوليت هاى خود به صورت كامل، عمل 
كرده ايم؟ آيا شـــما در مجلس به صورت 
كامل و جامع، قوانين صحيح و قابل اجرا 
تصويب كرده ايد؟ اگر پاسخ به اين سئواالت 
منفى است، پس بايد از خودمان شروع كنيم 
و ضمن اولويت بندى مقوالت و توجه به 
شاخص هاى مبتنى بر زمان و مكان، به سراغ 

عملياتى كردن مقوالت اولويت دار برويم.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه امروز 
يكى از موضوعات مهم، مقوله ســـرمايه 
اجتماعى اســـت، گفت: بايد بررسى دقيق 
صورت گيرد كه سرمايه اجتماعى و ميزان 
اميد و اعتماد مردم در چه سطحى است؟ 

آيا رو به ارتقا  ســـت يا به ضعف و َفترت 
مى رود؟ بايد بررسى شود كه چه مقوالت 
و موضوعاتى ســـبب وارد آوردن خدشه 
به سرمايه اجتماعى و اميد و اعتماد مردم 
مى شـــود؟ براى حل و فصل مســـائل و 
مشكالت كشـــور، توجه به مقوله سرمايه 

اجتماعى، بسيار مهم و اثرگذار است.
محســـنى اژه اى با اشاره به اولويت 
رسيدگى و رفع مسائل اقتصادى و معيشتى 
مردم و اهتمام همه جانبه هر سه قوه بر مقوله 
مهار تورم و رشد توليد، اظهار داشت: بايد بر 
رشد توليد و اشتغال و كاهش تورم، متمركز 
شـــويم؛ در كنار آن  بايد به مقوله مبارزه با 
فساد اعم از فساد كالن و خرد نيز اهتمام 
داشته باشيم و در اين قضيه مبارزه با فساد 

كالن را در اولويت قرار دهيم.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به الزامات 
رشـــد توليد و ضـــرورت اولويت بندى 
مقوالت در اين عرصه، اظهار داشت: كاهش 
تصديگرى دولت، تقويت بخش خصوصى، 
تأمين امنيت ســـرمايه گذارى و جلوگيرى 
از واردات بى رويـــه از جمله موضوعات 
مهم در مبحث رشد توليد است.در همين 
قضيه واردات بى رويه، على رغم تصويب 
قانون، ناظر بر ممنوعيت واردات كاال هاى 
داراى مشابه داخلى، اما باز شاهد واردات 
محصوالتى هســـتيم كه در داخل   توليد 
مى شوند؛ اينها مســـائلى است كه بايد بر 
روى آنها متمركز شـــد و عالج كار را پيدا 
كرد و نسبت به عملياتى كردن آنها اهتمام 

ويژه داشت .
محسنى اژه اى تاكيد كرد: ما مسئوالن 
در قواى مختلف بايد براى  نزديكى هر چه 
بيشتر فكر و عمل خود براى  رفع مسائل 
و مشـــكالت مردم و كشور، طرح ديگرى 

دراندازيم و اهتمام و تالش بيشـــترى را 
به خرج دهيم؛ جلســـات ما مسئوالن در 
قواى مختلف، بايد خروجى و دستورالعمل 
عملياتى مشخصى براى  رفع مشكالت مردم 
داشته باشد؛ امروز يكى از مسائل مهم براى 
بخش قابل توجهى از مردم، مسكن است؛ 
به ويژه آنكه فصل جابجايى مستأجران   فرا 
رسيده است؛ همه ما مسئوالن بايد از جايگاه 
حقوقى خود بهره بگيريم و درباره  اين قضيه 

مهم، تدابير ويژه اتخاذ كنيم.
وى به معضالت ناشى از معايب نظام 
بانكى كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه 
اقتصاد ما بانك محور اســـت؛ ما در دوره 
اخير، به اين نتيجه رسيديم كه قبل از آنكه 
سراغ مشتريان بانك برويم، سراغ مسئوالن 
بانك و مديرعامل و اعضاى هيات مديره 
بانك برويم؛ سراغ نظارت بانك مركزى و 
وزارت اقتصاد بر بانك ها برويم؛ اگر اينجا 
را اصالح نكنيم و مدام بر اين گزاره تاكيد 
كنيم كه چرا فالن شخص معوقات بانكى 
خود را نمى پردازد، مشكل حل نخواهد شد؛ 
بايد در وهله نخست، سراغ بانك برويم كه 
چرا بدون اخذ وثايق و تضامين الزم به فالن 
فرد تسهيالت پرداخت كرديد؟ چرا نظارت 
الزم را اعمال نكرديد كه اين تسهيالت در 
محل هاى ديگر صرف نشـــود؟ چرا وقتى 
قسط اول پرداخت نشـــد، پيگيرى هاى 
مقتضى را به عمل نياورديد؟ ما تمركزمان 
را بر روى اين قبيل مســـائل و موضوعات 

گذاشته ايم.
محســـنى اژه اى با تاكيد بر اينكه در 
قوه قضائيه بر روى خشكاندن ريشه هاى 
فساد و انسداد گلوگاه هاى فسادزا متمركز 
شده ايم، گفت: در قضيه چرخه واردات و 
صادرات در كشـــور، ما ساماندهى تمامى 

فرآيند هاى ناظر بـــر واردات و صادرات 
را در دســـتور كار قرار داده ايم تا در اين 
عرصه، معضل كاال هايى كه در انبار بنادر و 
گمركات، متروكه و فاسد مى شوند و براى 
آنها ارز تخصيص داده شده و حتى امحاى 
آنها هزينه زاست، رفع شـــود؛ در اين باره  
وضع  نســـبت به گذشته بهتر شده است، 
اما با اين همه، على رغم كار هاى صورت 
گرفته، هنوز كشتى هايى با محموله هايى كه 
نياز كشور است و به واردات آنها ارز تعلق 
گرفته، بر روى دريا مانده است؛ گاهى هزينه 
دموراژ و جريمه اى كه براى معطلى كشتى ها 
و عدم تخليه بار آنها پرداخت مى شود، بيش 
از ارزش خود محموله اســـت؛ گاهى اين 
محموله ها آنقدر بر روى دريا و داخل كشتى 
مى مانند كه فاسد مى شوند و براى امحاى 

آنها  بايد هزينه صرف كرد.
رئيس دســـتگاه قضا به وجود برخى 
دوگانگى هـــا و احياناً تعارضات در برخى 
مباحث و مقوالت اشـــاره كرد و مشخصًا 
گفت: مقوله مبارزه مستمر و مجدانه با فساد 
و مفســـد از جمله مقوالت حائز اهميت 
است؛ اما بايد تدابيرى ويژه اتخاذ كنيم كه 
اين مبارزه مجدانه با فساد، با مقوله حمايت از 
سرمايه گذارى و تأمين امنيت سرمايه گذارى، 
دوگانگى يا احياناً تعارض پيدا نكند؛ يا اين 
اهتمام به مقوله مبارزه مستمر با فساد، احيانًا 

جسارت را از مديران سلب نكند.
محسنى اژه اى ، مبحث «شايسته ساالرى» 
را مورد تاكيـــد قرار داد و گفت: مهمترين 
سرمايه ما، سرمايه انسانى است؛ اگر سرمايه 
انسانى ما كاردان، مسئوليت پذيرو منضبط 
و نســـبت به الزامات جايگاه و پست و 
سمت خود عالم باشد، بسيارى از مسائل 
حل خواهند شد؛ در اينجا بايد اين سئوال 

را مطـــرح كرد كه آيا به ســـمت تقويت 
شايسته ساالرى حركت كرده ايم يا اينكه در 

اين قضيه در جا زده ايم؟
رئيس قوه قضائيه به موضوع «حدنگارى» 
و نقش آن در مبـــارزه با زمينخوارى كه در 
سخنان برخى از اعضاى فراكسيون مطرح شد 
نيز گريزى زد و گفت: اكنون كار حدنگارى 
اراضى ملى تقريباً تكميل شده ، اما حدنگارى 
زمين هاى مزروعى تكميل نشده است و علت 
اين امر وجود يك سرى تعارضات است كه 
بايد از ناحيه دولت رفع شـــود؛ دولت هاى 
مختلف در قبال اين موضوع اقدامات الزم را 

ترتيب نداده اند.
تصويب شـاخص هاى اندازه گيرى 

سالمت ادارى دستگاه ها
خدائيان رئيس ســـازمان بازرسى كل 
كشور  دراين نشســـت با اشاره به تشكيل 
هيات موضوع ماده 6قانون سالمت ادارى 
و مقابله با فساد در دوره كنونى قوه قضائيه 
و مكاتبات متعدد اين هيات با دستگاه ها و 
دادگسترى هاى سراسر كشور، اظهار داشت: 
تعداد پرونده هايى كه طى يك ســـال و نيم 
گذشـــته در اين هيات بررسى شده بيش از 
10برابر دوره اجراى قانون ارتقاى سالمت 

ادارى و مقابله با فساد بوده است.
وى با بيان اينكه شاخص هاى اندازه گيرى 
سالمت ادارى دستگاه ها را سال گذشته تهيه، 
تنظيم و تصويب كرديـــم واكنون در حال 
سالمت سنجى از همه  وزارتخانه ها هستيم، 
گفت: سازمان بازرسى امسال  55برنامه كالن 
در حوزه بازرسى اجراى قانون سالمت ادارى 
دارد كه اين برنامه ها از سطح وزارتخانه هاى 

مختلف تا همه  استان ها را در بر مى گيرد.
دراين نشســـت نماينـــدگان حاضر 

ديدگاه هاى خود را بيان كردند.

نمايندگان مجلس  ديروز درنشست خود ، محمدباقر 
قاليباف را با 210 رأى به عنوان رئيس مجلس در چهارمين 

سال دوره يازدهم مجلس  انتخاب كردند.
به گزارش خانه ملت،دوكانديداى ديگر رياســـت 
مجلس الياس نادران و فريدون عباسى دوانى   بودند كه به 

ترتيب 47  و 7 رأى كسب كردند. 
  پس از انتخاب رئيس ، مجلس وارد اعالم راى براى 
انتخاب نواب رئيس شد؛ عبدالرضا مصرى، مجتبى ذالنورى 
و على نيكزاد كانديداى نايب رئيسى بودند.شمارش آراى 
نواب رئيس، بالغ بر دو ساعت طول كشيد و چندين بار آرا 

مورد شمارش قرار گرفت.
عبدالرضا مصرى با راى نمايندگان نائب رئيس اول 
شده بود ليكن  به دليل مساوى شدن آراى نيكزاد و ذوالنور 
براى نايب رئيسى دوم، آرا چندين بار مورد بازشمارى قرار 
گرفت. در ابتدا وقتى آرا مســـاوى شد نمايندگان مسئول 
شمارش آراى نائب رئيسى در جايگاه هيات رئيسه و نزد 
قاليباف رفتند و از او خواســـتند كه بين نيكزاد و دوالنور 
قرعه كشى انجام شود كه قاليباف بار اول نپذيرفت و از آنها 

خواست كه دوباره آرا شمارش شود.
برهمين اســـاس چندين بار آرا مورد شمارش قرار 
گرفت و باز هم همان راى مساوى به دست آمد، به همين 
دليل مجدد گلدانى با دو اسم نيكزاد و ذوالنور نزد قاليباف 
برده شد و از او خواستند كه قرعه كشى انجام شود كه نام 
ذوالنور بيرون آمد.همچنين حسينعلى حاجى دليگانى و 
احمد اميرآبادى جاى خود را به روح اهللا متفكر آزاد و مجتبى 

يوسفى دادند. 
به اين ترتيب ،تركيب آخرين هيات رئيسه مجلس 

يازدهم به شرح زير است:
رئيس: محمدباقر قاليبـــاف، نواب رئيس: عبدالرضا 
مصرى و مجتبى ذوالنورى، دبيران: سيدمحســـن دهنوى، 
محمد رشيدى، على كريمى فيروزجايى، مجتبى يوسفى و 
احمد نادرى، ناظران: سيد نظام موسوى، عليرضا سليمى و 

محسن پيرهادى
بعد از برگـــزارى انتخابات  ، اعضاى منتخب هيات 
رئيسه با حضور در جايگاه ســـوگند ياد كردند و رئيس 
مجلس هم از زحمات اعضاى قبلى هيات رئيسه به ويژه 

على نيكزاد به عنوان نائب رئيس   قدردانى كرد. 
قاليباف همچنين در نطق پيش از دســـتور خود  ،  
تحريم بسيج دانشجويى كشور از سوى اتحاديه  اروپا را 
برآمده از كينه   استعمارگران از اين نهاد ريشه دار دانست و 
افزود: بسيج دانشجويى شجاعانه در حساس ترين لحظات 
از آرمان هاى انقالب اسالمى دفاع كرده است و با برپايى 
هزاران اردوى جهادى در سراسر كشور همواره در خدمت 

محرومان بوده است .
در بخش ديگرى از جلسه علنى محمد رشيدى عضو 
هيات رئيســـه مجلس نامه رئيس جمهورى براى معرفى 
رضامراد صحرايى به عنوان وزير پيشـــنهادى آموزش و 

پرورش را  قرائت كرد.
 نمايندگان گزارش كميســـيون قضائى و حقوقى     
اليحه شوراى حل اختالف را بررسى   و براى  تامين نظر 
شوراى نگهبان با اصالحات صورت گرفته در اين اليحه 

موافقت كردند.
در ادامه ايرادات شوراى نگهبان در طرح الحاق يك 
ماده به قانون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت و  طرح 
بانكدارى جمهورى اسالمى ايران هم  بررسى و رفع شد.

بيانيه نمايندگان در تقدير از ناوگروه 86نيروى دريايى    
بيانيه 220نفـــر از نماينـــدگان در تقدير از نيروى 

دريايى راهبردى ارتش جمهورى اســـالمى ايران به ويژه 
خانواده هاى بزرگ و صبور ناوگروه پرافتخار 86قرائت شد.   
احمد اميرآبادى فراهانى عضو هيات رئيس مجلس باقرائت 
اين بيانه افزود:نيروى دريايى راهبردى جمهورى اسالمى 
ايران در دوران 8 سال دفاع مقدس و پس از آن افتخارات 
متعددى را از خود به يادگار گذاشته اند. از حماسه مقاومت 
34 روزه خرمشهر و عمليات غرورآفرين مرواريد و نابودى 
كامل نيروى دريايى رژيم بعث گرفته تا حفظ اقتصاد دريايى 
كشور با اسكورت كاروان هاى تجارى و نفت كش در طول 
جنگ تحميلى. نيروى دريايى ارتش جمهورى اســـالمى 
ايران مايه فخر و مباهات ملت شريف ايران اسالمى است 
كه فرزندان آن ها در نيروى دريايى راهبردى ارتش با اين 
اقدام شگرف ثابت كردند كه زيباترين و جامع ترين تفسير 
از رهنمودهاى فرمانده معظم كل قوا كه در جمع فرماندهان 
و مسئوالن ارشد نيروهاى مسلح فرمودند قانع وضع موجود 
نباشيد و بخواهيد پيش برويد را داشته و به معناى واقعى 
كلمه سيادت دريايى نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران را 

جامه عمل پوشيدند.
ما نمايندگان مجلس شوراى اسالمى به نمايندگى از 
ملت بزرگ ايران از خانواده هاى بزرگ و صبور كاركنان 
ناوگروه پرافتخار 86 نيـــروى دريايى راهبردى ارتش كه 

ســـهم عظيمى از اين توفيق مرهـــون همراهى و تحمل 
ســـختى هاى دوران طوالنى تنهايى اين عزيزان است از 
تالش هاى صادقانه و مجاهدت هاى خستگى ناپذير تمام 
فرماندهان، مسئوالن و كاركنان ناوگروه قدردانى مى كنيم .

همچنين فراكسيون دفاع و اقتدار ملى مجلس با صدور 
بيانيه اى، سالروز حماســـه بزرگ آزادسازى خرمشهر را 
تبريك گفت و تاكيد كرد كه پاسداشت فتح خرمشهر، در 

گرو پاسداشت حضور مردم در همه صحنه ها  ست.
 دراين بيانيه آمده اســـت:بازخوانى و ترسيم حماسه 
سرنوشت ساز فتح خرمشهر براى نسل هاى امروز انقالب و 
آينده سازان عزيز اين سرزمين، نقش آفرينى ها و رشادت هاى 
فرزندان قرآن و واليت در همه برهه هاى تاريخى را براى 
هميشه جاودانه ساخته است و الهام بخش الگوى مقاومت 
و پيروزى در برابر تهديدات دشمنان انقالب، نظام و ميهن 

اسالمى خواهد بود.
پس از گذشـــت چهار دهه از اين فتح اقتدار آفرين، 
نيرو هاى مسلح ايران اسالمى همچون دوران سخت ولى 
با شكوه و ارزشمند دفاع مقدس، با ايمان، اخالص، تعهد، 
وحدت، شجاعت و ايثار، راه آزموده شده را براى شكستن 
موانع پيشرفت و رسيدن به خودباورى ملى با ملت سرافراز 
ايران اســـالمى رقم مى زنند و ايستادگى تا پاى جان براى 
دفاع از ارزش هاى راستين انقالب و نظام اسالمى سرمشق 
فرهنگ دفاعى نهادينه شده است.نمايندگان عضو فراكسيون 
دفاع و اقتدار ملى با گراميداشـــت ياد و خاطره رزمندگان 
اسالم، حماسه سازان  سوم خرداد، چهل و يكمين سالروز 
مقاومت و پيروزى را بـــه رهبر معظم انقالب ، نيروهاى 
مسلح و آحاد ملت شريف ايران اسالمى تبريك گفت  و 
به روح بلند بنيانگذار انقالب اسالمى، حضرت امام خمينى 
(ره) و همه شهدايى كه در اين راه خون خود را خالصانه 
نثار كردند، درود   فرســـتاد و اعالم كردكه  از تداوم راه 
مقاومت و پيروزى به عنوان راهبردى بنيادى و تجربه شده 
در پيشبرد اهداف انقالب اسالمى با قدرت حمايت خواهد 
كرد و از دولت و نهادهاى مســـئول نيز انتظار مى رود در 
صيانت از فرهنـــگ مقاومت و الگوى پيروزى در ميادين 
سخت و نيز پشتيبانى از جامعه رزمندگان كشور و جبهه 

مقاومت بيش از گذشته اهتمام ورزد.

محسني اژه اي: بي توجهي به مشكالت معيشتي مردم معضالت جدي به دنبال دارد

 قاليباف رئيس مجلس ماند

كيفرخواست براى 10 نفر درپرونده 
نهاده هاى دامى

  ســـخنگوى دستگاه قضا  هشدارداد كه  قوه قضائيه با احدى در حوزه
اخاللگرى اقتصادى تعارف ندارد و با قاطعيت تمام، برخورد خواهد كرد و از
مجلس مى خواهد طـــرح مبارزه با اخاللگران اقتصادى را به صورت ويژه در

دستور رسيدگى قرار دهد.
 به گزارش خبرنگارما مســـعود ستايشى در  نشست خبرى با رسانه ها
درباره پرونده تخلف در واردات نهاده هاى دامى هم گفت:  براى 10نفر به اتهام
مشاركت در اخالل كالن نظام اقتصادى، جعل سند و استفاده از سند مجعول
كيفرخواست صادر شده است. پرونده اين متهمان براى  رسيدگى و تصميم
قانونى به دادگاه جرائم اقتصادى ارسال شده است. 9  شخصيت حقيقى و يك
شخصيت حقوقى از مسئوالن سابق  ذيمدخل در   موضوع  جزو متهمان هستند
كه پس از انجام تحقيقات تكميلى و اتخاذ تصميم گيرى در دادگاه نتيجه اعالم

مى شود.
 ستايشى درباره سرنوشت لوايح قضائى درمجلس اظهار داشت: با تعامل
خوب قوه قضائيه و مجلس اين طرح ها و لوايح در حال بررسى و رسيدگى
است. لوايحى كه به مجلس رفته عبارت است از شوراى حل اختالف ،   مبارزه
با قاچاق انسان و اعضاى بدن و مجازات عبوردهندگان غير مجاز افراد از مرز،
تشكيل سازمان حفاظت اطالعات قوه قضائيه،   اصالح قانون به كارگيرى سالح
توسط ماموران نيروهاى مسلح در مواقع ضرورى،   پليس اطفال و نوجوان و
حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت .بااين حال از مجلس استدعا
داريم طرح مبارزه بـــا اخاللگران اقتصادى را به صورت ويژه و با فوريت در

دستور رسيدگى قرار دهد .
 سخنگوى قوه قضائيه درباره آخرين وضع  پرونده شكايت حسن روحانى
رئيس جمهورى سابق از حسن رحيم پور ازغدى گفت: اين پرونده در دادگاه
ويژه روحانيت مطرح شده است و رسيدگى به شكايت بر اساس اعالم قبلى نيز

قاعدتا از طريق دادگاه مربوطه پيگيرى مى شود.
  ستايشى درباره اقدامهاى قوه قضائيه براى كاهش سرقت هم گفت: باتوجه
به حساسيتى كه قوه قضائيه درباره سرقت و آثار آن دارد، قرارگاه مقابله با سرقت
را در ذيل شوراى عالى پيشـــگيرى از وقوع جرم و تحت مديريت معاونت
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه استقرار داديم. طبق آمار در سال
1401نسبت به سال قبل از آن حدود 2.3درصد افزايش  سرقت داشته ايم. در
تمامى استان هاى كشور، كميته متناظر با همين عنوان و شعب تخصصى با هدف
رســـيدگى فورى و قاطع و بدون نوبت راه اندازى شده است. 441شعبه ويژه
در دادسرا ها و 502شعبه در دادگاه ها براى  رسيدگى به اين مهم راه اندازى شده
است.  ستايشى درباره پرونده بورس گفت: موضوع حفظ دارايى و سرمايه هاى
مردم، در بورس از جمله مسائلى است كه قوه قضائيه به آن توجه و اهتمام ويژه
دارد ضمن اين كه  برخى التهابات كاذب و فرآيندهاى ناقص در التهابات اين
حوزه موثر بوده است.دستگاه قضائى برابر تكاليف قانونى و وظايف ذاتى كه
دارد با اين مساله با حساسيت برخورد مى كند. در ناحيه 32دادسراى عمومى
انقالب، ويژه جرائم اقتصادى پرونده تشكيل شده  و در شرف تكميل تحقيقات
و اقدامات كارشناسى است. افراد مختلفى احضار   و تفهيم اتهام شدند وسير

رسيدگى به پرونده با قاطعيت و توجه ادامه دارد.
 سخنگوى قوه قضائيه درمورد آخرين جزئيات پرونده حميد نورى گفت:
وكالى ايشان اين فرصت را پيدا كردند كه عالوه بر مسائل حقوقى و فنى مربوط
به پرونده درباره  مسائل شكلى، اعتراض شديد خودشان را بيان كنند.براساس
تقويمى كه سوئد اعالم كرده است حدود 15جلسه تجديدنظر در پيش دارد و تا
نيمه آبان ماه به طول مى انجامد و سپس راى صادر مى شود. احتماالً اين فرآيند

در ديوان عالى سوئد قابل پيگيرى خواهد بود.
 تاريخ محاكمه 2 خبرنگار بازداشتى  

 ستايشـــى درباره آخرين وضع پرونده نيلوفر حامدى و الهه محمدى
(خبرنگاران بازداشتى) گفت: با اهتمام رياست شعبه مربوطه فرصت مطالعه براى
وكال فراهم شـــد و  وكال با صرف وقت كافى  به مطالعه پرونده پرداختند و
تدارك دفاع كردند. وقت رسيدگى در مرحله دادگاه بدوى پرونده الهه محمدى

8 خرداد   و  نيلوفر حامدى 9 خرداد تعيين شده است.
 ستايشـــى درباره  پرونده    شهيد شهركى رئيس پليس آگاهى انتظامى
شهرستان سراوان و همسرش گفت: دراين پرونده 4 نفر از مرتبطان گروهك
تروريستى جيش الظلم به اتهام حمل و نگهدارى سالح و تحصيل مال مسروقه و
معاونت در دو فقره قتل عمدى و عضويت و هوادارى از گروهك جيش الظلم
تفهيم اتهام شدند. پرونده در حال تكميل تحقيقات مقدماتى است و شناسايى
ساير متهمان ادامه دارد .  وى با اشـــاره به   5خرداد روز حمايت از خانواده
زندانيان گفت: 230انجمن حمايت از زندانيان در سراسر كشور فعاليت دارند و
در سال گذشته 51هزار خانواده زندانى توسط اين انجمن ها تحت حمايت قرار
گرفتند. اقداماتى  چون كمك بالعوض و مذاكره با شكات و جلب رضايت
آنان   انجام   و حق الوكاله براى 1845مددجو  پرداخت شده است. 1255ميليارد
و 158ميليون و 815هزار ريال به خانواده زندانيان كمك هاى نقدى شده است.

309هزار مورد هم كمك غيرنقدى به خانواده هاى زندانيان اعطا شده است.
 ستايشى گفت: در سال گذشته، 2هزار و 877دوره حرفه آموزى و اشتغال
براى مددجويان برگزار شد. بيش از 47هزار خانواده شناسايى و به سازمان هاى
حمايتى غيردولتى معرفى شدند. در اين مدت بيش از 43هزار پرونده مددجو

توسط مددكاران سازمان زندان  ها مورد پيگيرى قضايى قرار گرفتند.
 ســـخنگوى قوه قضائيه ادامه داد: 3هزار و 200خانواده مددجويان به
مراكز وكال و مشـــاوران حقوقى معرفى شدند تا به صورت رايگان مشاوره

دريافت كنند.

يادداشتيادداشت

راستي شما آشنايي نداريد؟
يكي از دوستان كه سالهاست در آمريكا اقامت گزيده، همچنان 
گاهي به من زنگ مي زند و حال و احوال مي كند. مي گويد در اينجا 
وقتي قرار است ساختماني ساخته شود، سازنده بايد تعهد بدهد كه 
هيچ مزاحمتي نه براي عابرين و نه براي همسايگان، ايجاد نكند. اگر 
كارش آلودگي صوتي دارد، بايد به گونه اي عمل كند كه صدايش 
ديگران را آزار ندهد و خيلي سفت و سخت هم آن را اجرا مي كنند. 
در ايران هم قانوني مشابه اين داريم اما مثل بسياري ديگر از قوانيني 
كه در ايران وضع شــدند، مشكل همان قسمت دوم ماجراست كه 
اجرا نمي شــود يا اجراي آن نياز به پشتوانه اي قوي دارد. مثًال اگر 
ســازنده اي مزاحمت ايجاد كرد، شهردار شهر يا شهردار منطقه را 
بشناسيد و بتوانيد با يك تلفن از او بخواهيد تا كار طرف را بخواباند 
و مي خواباند؛ چون قانوني هســت كه مي تواند به او استناد كند اما 
شما نمي توانيد و بايد راه طوالني و پر پيچ و خم شكايت را انتخاب 
كنيد كه داستانش مفصل است. پس مشكل فقط اين نيست كه براي 
آن قانوني نيســت بلكه از ابزاري كه بتوان آن قانون را اجرايي كرد 
برخوردار نيستيد. داشتن آشنا يا نفوذ يا پارتي و... كه بتوان از مزاياي 
آن قانون استفاده كرد مهم است. همين حال كه در حال نوشته اين 
يادداشت هستم هر يكي دو دقيقه صداي گوشخراش دستگاه فرز 
از روبروي خيابان كوتاهي كه زير دفتر كار است مي آيد. چندين ماه 
است كه اين ناهنجاري آزارنده را تحمل مي كنيم. ساختماني هم در 
حال ساخت نيست. معلوم نيست طرف كارگاه سنگبري دارد يا چه 
چيزي!؟ تمام هم نمي شود. كامًال پيداست كه اگر كنار دفتر شهردار 
منطقه بــود بالفاصله طرف را مجبور مي كرد بســاط اين صداي 
گوشــخراش را كه از صبح و گاه تا 9 شب برقرار است جمع كند، 
اما نگارنده نه شــهردار منطقه است و نه او را  مي شناسد و نه جان 
و اعصاب اين را دارد كه شــكايت كند كه مي داند به اين راحتي 
به جايي نمي رسد. ما در كشــور قانون كم نداريم اما اجرا و عدم 
اجراي آن در برخي موارد منوط به آن اســت كه چه ضمانتي براي 
اجرا و چه قدرتي براي عدم اجراي آن داشــته باشي. از خودي و 
غير خودي دانستن عوامل اجرايي قانوني گرفته تا ميزان دسترسي 
بــه اركان قدرتي كه آن را عملي كنند. در اين ميان البته آنها كه به 
مناصب قدرت دسترسي دارند يا از تمكني برخوردارند (براي تطميع 
در موارد الزم)، از قانون و حقوق شــهروندي مي توانند بهره ببرند، 
اما آيا ديگران هم مي تواننــد؟ همه در برابر قانون برابرند. اين يك 
اصل است اما برخي گويا برابرترند و برخي گويا قدشان نمي رسد 
تا برابر شوند! اخيراً در رابطه با مسأله حجاب، به اماكني كه قانون 
را رعايت نكنند اخطار پلمپ داده مي شــود. به درستي يا نادرستي 
آن كاري نداريم و اينكه اصوالً اين اقدام عملي هست يا نه؟ يا روش 
درستي براي مراعات و اجراي آن به حساب مي آيد و اصوالً به مقابله 
با بدحجابي كمك مي كند يا نتيجه عكس مي  دهد هم موضوع بحث 
نيســت؛ اما همين قانون آيا بدون تبعيض در مورد همه مجتمع ها و 
اماكن، رعايت و با همه يكســان برخورد مي شود؟ آيا هيچ تفاوتي 
نمي كند كه آن مجتمع تجاري يا اداره يا سازمان يا مطب يا ... متعلق 
به كيســت؟ و اصطالحاً به كجا وصل است؟ آيا متصور نيست كه 
پس از اخطار يكي كه به جايي وصل اســت يا دولتي يا خصولتي 
اســت زنگي بزند و حال و احوالي بكند و احتماالً قول شفاهي يا 
ماليمي هم بدهد مشكل را حل كند؟ يا موردي هم  نمي توان يافت 
كه اصوالً با وجود مشاهده عدم رعايت اخطاري نگيرد؟ نمي دانم 
اما خدا كند كه آنچــه در افواه درباره تبعيض در اين رابطه مطرح 

است نادرست باشد.
مسأله اين نيست كه ما در كشور قانون به قدر كفايت نداريم؛ 
مسأله اين است كه در بســياري از مواقع درست، عادالنه و بدون 

تبعيض اجرا نمي شود... مصاديق در اين باره كم نيستند.
بگذريم... با اينكه هوا تاريك شــده، اين موســيقي متن آزار 
دهنده و اعصاب خرد كن همچنان از خيابان روبرو مي آيد. آلودگي 
صوتي، در شــهر بي درو پيكري كه در آن زيست مي كنيم، شايد 
از آخرين دغدغه هايي باشــد كه حضرات در محاصره بحران هاي 
فراوان مي توانند به مثابه حمايت از حقوق شهروندي براي آن كاري 

بكنند. حقوق هاي شهروندي بسياري در نوبت رعايت مانده اند!
 راستي شما آشــنايي در شهرداري نداريد؟ باور كنيد من هم 

شهروند بدي نيستم!

فتح اهللا آملى


