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تا  »ما  روانبخش:  محمدحســین  سیاسی-  گروه 
پایان شــهریور قطعاً بیش از 50 میلیون دوز واکســن کوو 
ایران برکت را تحویل وزارت بهداشــت خواهیم داد«؛ این 
مهمترین و پربازخوردترین سخن محمد مخبر معاون اول 
فعلی رئیس جمهور در زمانی اســت که هنوز به این سمت 
نرسیده بود.او این سخن را 12 تیرماه در حاشیه مراسمی به 
منظور ارســال محموله ویژه امدادی به استان سیستان و 
بلوچســتان بیان کرد و رســانه های هم طیفش هم آن را 
برجســته کردند، غافل از اینکه پایان شــهریور می رسد و 
آنچــه با قطعیت وعده داده شــده بود، انجــام نمی پذیرد! 
29 شــهریورماه حجت اهلل نیکی ملکی رئیس مرکز اطالع 
رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در صفحه شخصی خود  از 
1۴ میلیونی شدن تعداد دزهای تولیدی واکسن کوو ایران 
برکت خبر داد. البته باید گفت که این مقدار تولید واکسن 
است، نه تحویل آن به وزارت بهداشت. معاون سازمان غذا 
و دارو هــم در یکی از برنامه های صبح تلویزیون در آخرین 
روز شــهریور رســما اعالم کرد که 6 میلیون دوز واکسن 
برکت تزریق شــده و 2 میلیون دوز هم دپو شده است که 
به این ترتیب باید گفت آنچه از وعده »بیش از 50 میلیون 
دوز« محقق شــده تنها 8 میلیــون دوز یعنی کمتر از 17 

درصد است.
در کنــار این موضوع چند جاشــیه دیگــر هم در این 
مدت پیرامون واکســن برکت شکل گرفته که مجموعه آن 
به شــدت عملکرد مدیریت  ســتاد اجرایی فرمان امام در 
زمینه واکسن سازی را زیر سوال می برد. اولین مورد انتشار 
عکس هایی از محل تولید واکســن برکــت در خبرگزاری 
تســنیم بود که بازتاب بســیاری پیدا کرد؛ عکس ها نشان 
مــی داد کــه تولید واکســن اصــال مکانیــزه و منطبق با 
پروتکل های بهداشــتی نبوده اســت . این بازتاب به اندازه 
ای بود که خبرگزاری تســنیم مجبور شد بعد از چند روز 
گزارشــی در این خصوص منتشر کرد و نوشت: با توجه به 
اینکه در خط اول تولید، روی ویروس آزمایش می شــود و 
ورود به آن از لحاظ انتقال ویروس کرونا خطرناک اســت؛ 

خط تولیدی که اصحاب رســانه از آن بازدید کردند، خطی 
اســت که تجهیزاتش نصب شــده اما هنوز به بهره برداری 
نرسیده اســت. برای اینکه خبرنگاران و عکاسان بتوانند از 
مراحل بررســی و فیلینگ واکسن برکت عکاسی کنند و با 
این مراحل آشنا شــوند؛ این مراحل در مکانی که هنوز به 

بهره برداری نرسیده است به نمایش گذاشته شد.
موضوع دیگر انتشار موضوع »پیش فروش واکسن برکت 
بــه دولت با رقمی بالغ بر یک میلیــارد دالر« بود. دو هفته 
پیش علی تاجرنیا به روزنامه شــرق گفــت: »گویا برکت 
واکسن خود را پیش  فروش کرده بود. به نظر می رسد دلیل 
تمایل نداشــتن برای خرید واکسن از خارجی ها این بود که 
برکت در ازای هر ُدز واکســن، 200 هزار تومان گرفته بود 
که اگر بخواهیم برای 120 میلیون واکســن حساب کنیم، 
برکت از صندوق دولت عددی بــاالی یک میلیارد دالر از 
محل اعتبارات دولتی گرفت«. این موضوع البته بالفاصله با 

واکنش حجت نیکی ملکی مواجه شد که در توئیتی نوشت: 
»این ادعا کامال کذب اســت و هیچ پیش فروشــی انجام 
نشــده اســت.« با این همه در فضای مجازی این موضوع 
پیگیری شد و اسنادی با درجه اعتبار نامشخص منتشر شد 

که نشان می داد این موضوع صحت دارد. 
با همــه این احــوال مهمترین موضوع رســانه ای در 
خصوص واکسن برکت همان وعده اجرا نشده »بیش از 50 
میلیون دوز تا آخر شهریور« است. در اینکه چرا این وعده 
داده شــد و چرا این وعده به سرانجام نرسید، تحلیل هایی 

منتشر شده است.  
خبرگزاری فارس در گزارشــی به چرایی بدقولی برکت 
در رساندن 50 میلیون دوز واکسن کرونا پرداخت و نوشت: 
یکی از دلیل های تاخیر، کرونا گرفتن مهندســان چینی و 
هندی بود. گروه مهندســان چینی و هندی که برای نصب 
دســتگاه ها و راه انــدازی نرم افزارها به ایــران آمده بودند، 

همگــی کرونا گرفتند. حاال برکت مانده بود و خط تولیدی 
که تقریبا نصب شــده بود اما امکان بهره برداری نداشــت. 
چــاره ای نبود جز قرنطینه و میزبانــی از این افراد تا زمان 

بهبودی کامل.
رئیس هیئت مدیره گــروه دارویی برکت در 26 مرداد 
در یک برنامه تلویزیونی در پاســخ به این پرسش که قرار 
بود تا پایان شــهریور 50 میلیون واکسن برکت در اختیار 
مردم قرار گیرد و تزریق شــود، چرا این 50 میلیون محقق 
نشد؟ با بیان مسائل و مشکالتی که در این راه وجود داشت 
اظهار کرد: حتی اگر در شرایط نرمال باشد به نظر طبیعی 
است که حتی در شــرایط عادی یکی دو ماه تاخیر داشته 
باشــیم. حال اگر این بحران ها را اضافه کنیم یکی- دو ماه 

تاخیر طبیعی است!
این توجیهات البته قابل جمع با ســخنان محمد مخبر 
نیست که بدون هیچ شرطی از قطعیت تحویل بیش از 50 
دوز واکســن به وزارت بهداشت ســخن گفته است. ضمن 
اینکه جالب اینجاســت که گوینده این وعده تحقق نیافته 
)گه اکنون معاون اول رئیس جمهور است و انتظارات از او 
بســیار بیش از این است( ساکت است و گویی نمی خواهد 
ایــن وعده را بــه یاد بیاورد. شــاید هم در حــال تدوین 
وعده های جدید و بزرگتری است که باید در جایگاه معاون 
اول رئیس جمهور بدهد؛ اما واضح است که عدم توضیح در 
این رابطه نقطه ضعفی در کارنامه اوست و هر بار که وعده 
ای جدید بدهد، این وعــده 50 میلیون دوزی برکت برای 
همه یادآوری می شــود و یادآوری می شود  که آن وعده ها 
»حتی اگر در شــرایط نرمال باشد به نظر طبیعی است که 
یکی دو ماه تاخیر داشــته باشــیم«. ضمن اینکه در مورد 
این وعده ها هم شــاید محمد مخبر به پاســخگویی اعتقاد 
نداشته باشد، شاید در مقابل عدم اجرای آنها چاره ای جز 
ســکوت نبیند و در مجموع باید قبول کرد که  توضیحاتی 
که دیگران درباره وعده های او خواهند داد کافی اســت و 
او فقط مســئول بیان وعده بوده نه پاسخگویی درباره عدم 

اجرای آن. 

چرا معاون اول رئیس جمهور ساکت است؟

50 میلیون دوز واکسن برکت چه شد؟!

در آستانه آغاز ســال تحصیلی جدید، شاخه فرهنگیان 
حزب مردم ســاالری در اطالعیه ای خواســتار ارتقای سطح 
کیفی آمــوزش و بهبود شــرایط تحصیــل دانش آموزان و 
همچنین بهبود شــرایط فرهنگیان از جمله همسان سازی 
حقوق بازنشستگان و به ویژه تعیین تکلیف رتبه بندی معلمان 

شد. متن اطالعیه بدین شرح است:
با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، آغاز ســال تحصیلی 
جدیــد را به کلیه معلمین و دانش آموزان که آینده ســازان 
این مرز و بوم هســتند، تبریک عرض می نمائیم و امیدواریم 
با تکمیل واکسیناســیون در کشــور، هر چه زودتر شــاهد 
بازگشایی مدارس به صورت حضوری باشیم. آموزش مجازی 
در کشــور ما با عنایت به عدم فراهم بودن زیرســاخت های 
آموزشی و همچنین فقر و مشکالت اقتصادی که دسترسی 
به ســاده ترین ابزارهای آموزش مجازی از جمله تلفن همراه 
هوشمند را برای تعداد زیادی از دانش آموزان و خانواده های 
آنها با دشــواری های فراوانی مواجه ســاخته بود، مشکالت 
تحصیل را در کشــور ما دوچندان کرد. اســتفاده از فضای 
مجازی با توجه به هزینه های باال و محدودیت های اینترنت 

در ایران، نه تنها دانش آموزان، بلکه معلمان را نیز با مشکالت 
فراوانی مواجه کرد تا کرونا و مشــکالت ناشــی از آن نیز بر 
مشــکالت دیگر حوزه آموزش و پرورش افزوده شود. لذا در 
صورت تداوم شرایط کنونی و محدودیت های ناشی از آموزش 
مجازی، الزم اســت وزارت آموزش و پرورش، در این زمینه 
راهکارهایی در نظر بگیرد تا فقر و مشــکالت مالی، مانع از 
ادامه تحصیل دانش آموزان و افت آموزش به ویژه در مناطق 

محروم و کمتر برخوردار، نشود.
البته این امر و رفع ســایر مشــکالت حــوزه آموزش و 
پرورش مســتلزم انتخاب وزیری متخصص و باتجربه برای 
این وزارتخانه است که در آستانه بازگشایی مدارس، متاسفانه 
همچنان با سرپرست اداره می شود. درحالی که کارشناسان و 
مدیران باتجربه و متخصص و توانمند فراوانی در بدنه آموزش 
و پــرورش حضور دارند که می توان از توان آنها برای هدایت 
آموزش و پرورش استفاده کرد. وعده جناب رئیس جمهور در 
نشست هیات دولت مبنی بر ضرورت رسیدگی به مشکالت 
فرهنگیان و وضعیت حقوقی و رفاهی آنها که از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت تنها زمانی امکانپذیر اســت که اوال اراده ای 

عملی در مجموعه دولت و حاکمیــت برای بهبود وضعیت 
آموزش و پرورش و در اولویت قرار گرفتن مقوله آموزش در 
کشور ایجاد شود و ثانیا وزیر و مدیرانی آشنا به امور در راس 

این وزارتخانه قرار گیرند.
یکی از مهمترین اولویت های آموزش و پرورش، رتبه بندی 
شــاغلین و همسان سازی حقوق و مزایای بازنشستگان سال 
99 و همچنین بهبود شرایط رفاهی فرهنگیان و بازنشستگان 
است که متاسفانه علی رغم وعده های داده شده از سوی دولت 

و مجلس هیچ اقدام عملی صورت گرفته نشده است.  
از سوی دیگر تقسیم بندی هایی که بدون توجه به مقوله 
عدالت و صرفا با تقسیم بندی مدارس به دولتی و غیرانتفاعی 
و هیــات امنایی صورت گرفته صرفــا موجب کاهش انگیزه 
دانش آموزان کمتر برخوردار اما با استعداد و همچنین افزایش 
شــکاف های تحصیلی و به تبع آن تبعیض های اجتماعی و 
فرهنگی خواهد شد که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه 
شده است. در حالیکه تحصیل بر مبنای قانون اساسی رایگان 
است اما متاسفانه اغلب امکانات در مدارسی متمرکز شده که 
بتوانند پول بیشتری از دانش آموزان دریافت  کنند؛ متاسفانه 

بی عدالتی در آمــوزش و پرورش، هم در تقســیم امکانات 
آموزشی بین دانش آموزان و هم در بهبود شرایط فرهنگیان 
محسوس و ملموس است اما ظاهرا اراده قدرتمندی برای رفع 
این مشــکالت دیده نمی شود. در این میان اگر اعتراضی هم 
صورت گیرد متاسفانه برخورد نامناسبی با فرهنگیان معترض 
صورت می گیرد که حاصل آن بازداشــت برخی فرهنگیانی 
است که در جهت احقاق حقوق قشر معلمان تالش می کنند 
که امیدواریم با تحول در قوه قضائیه و روی کارآمدن دولت 
جدید شــاهد بازداشــت اعتراض کنندگان صنفــی نبوده و 

بازداشت شدگان هرچه سریعتر آزاد شوند.
بی شــک انجام اقدامات عملی در جهت بهبود شــرایط 
تحصیل دانش آموزان و شــرایط معیشتی معلمان و ارتقای 
ســطح آموزش و پرورش در کشور بســیار ضروری بوده و 
خواهد بود کمااینکه توســعه کیفی آموزش و پرورش، پایه 
رشــد و توسعه هر کشــوری اســت و این تنها در صورتی 
امکانپذیر است که اراده ای جمعی در کل حاکمیت برای رفع 
مشکالت آموزش و پرورش ایجاد شود و در این زمینه دولت 

و وزارت آموزش و پرورش نقش محوری خواهند داشت.

رئیس جمهوری ایران در ســخنرانی خود 
در مجمع عمومی ســازمان ملل بــا تاکید بر 
اینکه همه طرف ها باید به توافق هســته ای 
و قطعنامه ســازمان ملل متعهد باشند، گفت: 
به دنبال تعامل موثر با همه کشورهای جهان 
این  بخصوص کشــورهای همسایه هســتم. 
ســخنان بازتاب گســترده ای در رسانه های 

خارجی داشته است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس 
بخش هایی از ســخنرانی رئیسی در هفتاد و 
ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را 
منتشر کرد و گزارش داد: رئیس جمهور ایران 
در اولین ســخنرانی خود در سازمان ملل به 
انتقاد از آمریکا پرداخت و گفت که این کشور 

از تحریــم به عنوان یک ابــزار جنگی جدید 
استفاده می کند.

آسوشــیتدپرس در ادامــه صحبت هــای 
رئیســی را با سخنرانی های حسن روحانی در 
سال های گذشــته در مجمع عمومی مقایسه 
کرد و نوشت: ابراهیم رئیسی در مقایسه با فرد 
قبلی یک سخنرانی منتقدانه تر و بی پرده در 

رابطه با سیاست خارجی آمریکا ارائه داد.
خبرگــزاری رویترز گــزارش داد: ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهــور ایران در نشســت 
ســاالنه مجمع عمومی تاکید کــرد که ایران 
خواهان از سرگیری مذاکراتی است که به رفع 

تحریم های آمریکا بینجامد.
خبرگزاری فرانســه نیز در گزارش خود در 

این باره آورده اســت: رئیس جمهوری جدید 
ایران روز سه شنبه گفت که تالش های آمریکا 
برای هژمونی به شــکل تاسف باری شکست 

خورده است. 
روزنامه واشنگتن پست با انتشار بخش هایی 
از صحبت های روز سه شنبه رئیس جمهوری 
کشورمان در سازمان ملل نوشت که سخنرانی 
ابراهیم رئیســی در سازمان ملل نشان دهنده 
هویت جمهوری اسالمی و جایگاهی است که 

ایران خود را در جهان می بیند.
شــبکه فرانس2۴ هم گزارش داد: رئیس 
جمهور ایــران در اولین ســخنرانی خود در 
مجمع عمومی گفت که از مذاکرات هسته ای 
حمایت می کند اما به طور همزمان به انتقاد از 

آمریــکا پرداخت و تاکید کرد که تحریم برای 
آمریکا تبدیل به یک ابزار جنگی علیه ملت ها 
شده است.  شبکه بلومبرگ در گزارشی ضمن 
انتشار سخنان ســید ابراهیم رئیسی تصریح 
کــرد: رئیس جمهور ایران در این ســخنرانی 
گفت که کشــورش پس از خــروج یکجانبه 
واشــنگتن از توافق هسته ای 2015 دیگر به 

آمریکا اعتماد نخواهد کرد.
همچنین رسانه های صهیونیستی، ازجمله 
روزنامه های اورشــلیم پست، هاآرتص و تایمز 
آو اســرائیل ســخنرانی  رئیســی در مجمع 
عمومی که به صورت ویدئویی پخش شــد را 
منتشــر کردند و بخش هایــی از صحبت های 
او درباره آمریکا و رژیم صهیونیســتی را مورد 

توجه قرار دادند.
خبرگــزاری آناتولــی ترکیه نیــز گزارش 
داد: رئیس جمهوری ایــران با تاکید بر اینکه 
»هژمونی آمریــکا دیگر در جهــان اعتباری 
ندارد«، انتقاد کرد که این کشــور از تحریم به 
عنوان یک سازوکار جنگی علیه ایران استفاده 

می کند.
شبکه های ســی.ان.ان، الجزیره، المیادین، 
پایگاه خبری نشنال نیوز، خبرگزاری های یاهو 
نیوزو شینهوا، رادیو بین الملل فرانسه، شبکه 
آی2۴ نیوز ازجمله رسانه های متعدد دیگری 
بودند که سخنرانی ســید ابراهیم رئیسی در 
نشست ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل را 

پوشش دادند.

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: علت فــوت متهم مفتاح 
خودرو رهنورد توسط پزشــکی قانونی تاکنون اعالم نشده 

است.
به گزارش قوه قضائیه، ذبیح اهلل خداییان ســخنگوی قوه 
قضائیه، چهارشنبه )۳1 شهریور( در جریان نشست خبری 
خود در پاســخ به ســئوالی مبنی بر اینکــه آیا قوه قضائیه 
رســیدگی به وضعیت متضررین رمز ارزها را در دستور کار 
دارد یا خیر، گفت: مسئله رمز ارزها موضوع بسیار مهمی در 
کشــور ماســت که تاکنون پرونده هایی در این خصوص در 
مراجع قضایی تشکیل شده که مهمترین آن ها پرونده مربوط 
به »کریپتولند« است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در 
این پرونده حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی 
در این پرونده متضرر شــده اند. این شبکه حدود 289 هزار 
نفر کاربر داشــته اســت و میزان مطالبات آن ها بیش 200 

میلیارد تومان است.
خداییان تاکید کرد: با کمک ســازمان اطالعات سپاه و 
دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و 
اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است.

وی گفت: با تالش های صورت گرفته حدود 161 میلیارد 
و 500 میلیــون تومان و همچنین 7 میلیــون دالر از این 
شبکه کشــف و تاکنون 1۳0 میلیارد تومان بین متضررین 
توزیع شــده است. ســخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین 
وضعیت پرونده مفتاح خــودرو و اینکه با فوت متهم ردیف 
اول استیفای حقوق شکات به چه صورت بوده است، گفت: 
این شخص به 12 سال و شش ماه حبس محکوم شده بود 

و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح است.
وی افــزود: پرونده حدود 1700 شــاکی دارد و با فوت 
اشخاص بر اســاس قانون، مجازات موقوف االجرا می شود؛ 
منتهی در مورد طلب افراد اگر چنانچه شخصی مالی داشته 
باشد و اموال شناسایی شود، اموال پیدا شده بین طلبکاران 

توزیع خواهد شــد و با فوت شخص، طلب طلبکاران ساقط 
 نمی شود و تالش بر این است با شناسایی اموال طلب طلبکاران
 پرداخت شــود. خداییــان یادآور شــد: تاکنون علت فوت 
 را پزشــکی قانون اعالم نکرده اســت و منتظر نظر پزشکی

 قانونی هستیم.
خداییان در پاســخ به سوالی در خصوص راه های ارتباط 
مردمی با مســئوالن قوه قضائیه گفــت: مراجع مختلفی در 
درون دســتگاه قضایی برای پاسخگویی به مردم و پیگیری 
امور آن ها تعبیه شده است و چنانچه شهروندی از قضات و 
سایر مسئوالن قضایی گالیه و شکایتی داشته باشد می تواند 
از طــرق مختلف این موضوع را منتقل کند. شــماره 129 
شماره مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه است که شهروندان 
می توانند مسائل و موضوعات خود را با تماس با این شماره 
مطــرح کنند و پس از آن موضوعات مطرح شــده پیگیری 
خواهد شد. همچنین شــماره 1۳6 نیز مخصوص سازمان 
بازرســی کل کشور است و چنانچه شهروندی از مسئولی یا 
فردی در درون دســتگاه قضایی گالیه داشته باشد می تواند 
با تماس با این شماره موضوع خود را مطرح کند. همچنین 
شــماره 1580 نیز شــماره حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 
می باشد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری 
در مورد مرخصی زندانیــان، گفت: بحث مرخصی زندانیان 
اختصاص به یک فرد خاص ندارد؛ چه آن هایی که وابستگی 
به افراد خاص یا مســئولین یا گروه های خاص دارند و چه 
افراد عادی همه مشــمول قانون هستند. ما سعی می کنیم 
بدون تبعیض نســبت به اعطای مرخصی به همه زندانیان 

اقدام کنیم.
وی افــزود: اینطور نیســت که افراد خاصــی از مزایای 
بیشتری اســتفاده کنند یا مرخصی بیشتری به آن ها داده 
شود و به برخی مرخصی داده نشود. این نوعی تبعیض است 
که قطعاً آن را اعمال نمی کنیم. سخنگوی قوه قضائیه تاکید 

کرد: مطابق آمار 26 هزار و 700 نفر از زندانیان در مرخصی 
هستند و این ها افرادی هستند که وابستگی به فرد یا افراد 
خاصی ندارد. حــدود 2۳ هزار و ۳20 نفر از مرخصی پایان 
حبس اســتفاده می کنند؛ یعنی محکومیــت آن ها نزدیک 
 به اتمام اســت و مرخصی به آن ها داده می شــود و آن ها به

 زندان برنمی گردند.
وی ادامه داد: در رابطه با افرادی که اسم برده شد و معموالً 
اســم آن ها در فضای مجازی برده می شود مانند فریدون و 
خانم نعمت زاده و رضوی و هاشــمی و دیگران، این افراد االن 
در زندان هستند. البته به مرخصی رفته بودند برگشتند و در 
زندان هستند. در مورد بقایی باید گفت که وی در مرخصی 
استعالجی است. بر اساس گزارش در بیمارستان بستری و 
تحت معالجه در خارج از زندان اســت. در مورد مشایی هم 
وی در مرخصی بود که غیبت کرده اســت. مطابق گزارشی 
که از دادســرای تهران اخذ کردم، به کفیل وی و کسی که 
او را ضمانت کرده ابالغ شده است که هرچه سریع تر نسبت 
بــه معرفی وی به زندان اقدام کند و چنانچه کفیل در زمان 
مقــرر وی را به زندان معرفی نکند طبیعتاً وثیقه باالیی که 
 دارد ضبط و ســپس از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد

 اقدام میشود.
خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سیاست های 
کاهــش جمعیت کیفــری، تأکید کرد: سیاســت کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها همیشــه در دســتور کار دستگاه 
قضایی بوده است و رئیس قوه قضائیه تأکید دارد که قضات 
حتی االمکان از صدور حکم به مجازات حبس جز در موارد 
خاص خودداری کنند. آن کسانی هم که بعد از صدور حکم، 
به مجازات حبس محکوم می شــوند در دوره ای که تحمل 
حبس می کنند، باز هم می توانند از نهادهای ارفاقی استفاده 
کنند. یکی از طرق جایگزین حبس، استفاده از مراقبت های 
الکترونیکی اســت که به پای زندانی پابند زده می شــود و 

 زندانی تا یک محدوده خاصی آزاد است و در کنار خانواده اش
 زندگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این روش، روش مناسبی 
است. ما بر آن تأکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ 
منتهی اعمال این نوع مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی 
ضوابطی دارد و در بعضی از حبس ها قابل اعمال نیست. به 
عنوان مثال در حبس های درجه یک، درجه دو، درجه ســه 
و درجه چهار یعنی از پنج سال به باال حتما باید زندانی یک 
چهارم از محکومیتش سپری شده باشد تا مشمول این حکم 
قرار گیرد. عالوه بر آن شــرایط دیگری هــم وجود دارد از 
 جمله اینکه باید حسن اخالق داشته باشد و سایر موارد باید

 رعایت بشود.
خداییان در ادامه افزود: از طرفی، چون این نهاد یک نهاد 
جدیدی است، حقیقتاً قضات کمتر به سراغ آن می روند و من 
خواهشم از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر 
اســتفاده کنند. با این وجود در حال حاضر حدود چهارهزار 
نفر مشــمول این طرح هستند )چه متهم و چه محکوم( و 
تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن اینکه به اندازه کافی 
پابند وجــود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن 

بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند بود.
خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با افشای 
ســئواالت آزمون کانون وکال در سال 99 و اقدامات صورت 
گرفته در رابطه با ایــن موضوع، گفت: آزمونی تحت عنوان 
آزمون وکالت با کمک سازمان سنجش و کانون وکال برگزار 
شــد و حفاظت و اطالعــات قوه قضائیــه در این خصوص 
پرونده ای تشکیل داد. ظاهراً تخلفاتی در جریان برگزاری این 
آزمون صورت گرفته بود. این پرونده به دادســرای عمومی و 
انقالب تهران ارجاع شده است و در حال رسیدگی است که 
ان شــاءاهلل زمانی که تمام متهمان شناسایی شوند، متعاقباً 

گزارش آن اطالع رسانی خواهد شد.

در اطالعیه شاخه فرهنگیان حزب مردم ساالری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تاکید شد

لزوم تحقق عدالت آموزشی، حل مشکالت معیشتی فرهنگیان و تعیین تکلیف رتبه بندی معلمان 
 انتخاب وزیری متخصص و با تجربه می تواند در سال تحصیلی جدید از مشکالت بکاهد

 امید است هیچکس به خاطر اعتراض صنفی بازداشت نشده و بازداشت شدگان قبلی هم آزاد شوند

بازتاب سخنرانی رئیسی در سازمان ملل در رسانه های خارجی

بی پرواتر در انتقاد از آمریکا و حمایت از مذاکرات هسته ای

سخنگوی قوه قضائیه:

علت فوت متهم مفتاح خودرو رهنورد هنوز اعالم نشده است

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس 

شورای اسالمی بازگشت داده شده است.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای نگهبان، هــادی طحان نظیف 
ســخنگوی شــورای نگهبان پیش از ظهر امروز چهارشــنبه طی سخنانی در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به دســتور کار امروز صحن شورای نگهبان، گفت: 
طرح ســاماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای 
نگهبان بود، امروز بررسی شــد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع به 
مــاده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن 

را به صورت کامل تغییر داده بود.
وی افزود: موضوع در جلســه  شــورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و 
اعضای شــورا نســبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثال راجع 
به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شــد، چون شقوق مختلفی را در بر 
می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق تر و شفاف تر شود.

ســخنگوی شــورای نگهبــان تصریح کــرد: در یکــی از تبصره های این 
مــاده تصویب ســایر مقررات به وزارت صمت واگذار شــده بــود؛ این موارد 
 اگر دقیق تر مشــخص شــود، امکان اظهار نظر نســبت به آن بهتر می تواند

 صورت بگیرد.
طحــان نظیف اضافه کــرد: البته هیــات عالی نظارت بر ُحســن اجرای 
سیاســت های کلی نظام که در مجمع مســتقر اســت، طی نامه ای مواردی 
را بــا عنــوان مغایرت با سیاســت ها اعالم کــرده که ما بر اســاس مقررات 
موظفیــم این مــوارد را به مجلس اعــالم کنیم؛ این هیات مــاده ۴ را مغایر 
سیاســت های تولید ملی و حمایت از کار و ســرمایه ایرانی و سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و سیاســت های نظام اداری دانســته بود و حتی نســبت به 
ماده 10 این مصوبه هم که ما قبال ایرادی وجود نداشــت، هیات عالی نظارت 
 مجمع آن را مغایر سیاســت ها دانســته اســت که این موارد به مجلس اعالم

 خواهد شد.

گذشت ریاست جمهوری از شکایات علیه رسانه ها
رئیــس  دفتر امور دعاوی و قراردهــای معاونت حقوقی رئیس جمهوری در 
نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقالب تهران از شکایات این معاونت علیه 

رسانه ها اعالم گذشت کرد.
به گزارش ایســنا، در متن نامه مصطفی پاک نیت که به رئیس  دادگاه های 
عمومی و انقالب تهران و نیز دادگاه ها تجدیدنظر این اســتان رونوشــت شده، 
آمده اســت:در راستای برنامه ها و سیاست های دولت سیزدهم، ترویج فرهنگ 
نقدپذیری، تشــویق به از خودگذشــتگی و اعمال رأفت اســالمی و به منظور 
تنویر افکار عمومی و گسترش فرهنگ مدارا و روحیه نقادی سازنده و استفاده 
از این ظرفیت در بهبود وضعیت موجود و تعالی کشــور، بدینوســیله مراتب 
انصراف و گذشت این معاونت از شــکایت مطروحه علیه رسانه ها، روزنامه ها، 

خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و... اعالم می گردد.«
پیش از این نیز با شروع به کار دولت سیزدهم، معاونت حقوقی نهاد ریاست 
جمهوری از اعالم گذشت نسبت به شکایات مطروحه از رسانه ها خبر داده بود.

کلیپ منتشره از تجمع در مرز شلمچه
 آرشیوی است

دبیر ســتاد مرکزی اربعین حســینی با تاکید بر این موضوع که امســال 
مرزهای زمینی کشــور برای شرکت در مراســم امسال اربعین حسینی بسته 
است، گفت: کلیپ منتشر شده در فضای مجازی آرشیوی است و هیچ موردی 

از حضور مردم در مرزهای غربی کشور وجود ندارد.
به گزارش ایســنا، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی که حضور مردم و 
برخی حواشــی تجمع در مرز شلمچه را برای شرکت در مراسم امسال اربعین 
حسینی ادعا می کند، محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی  با تاکید 
بر اینکه هیچ مورد و گزارشــی از حضور مردم در مرزهای چهارگانه کشــور، 
شلمچه، مهران، چذابه و خســروی وجود ندارد، گفت: کلیپ منتشر شده در 

فضای مجازی آرشیوی است.
دبیر ســتاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه امسال طبق مصوبه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا مرزهای زمینی کشــور به سمت عراق بسته است، 
از مردم خواســت تحت هیچ شرایطی به سمت مرزهای کشور برای حضور در 

مراسم امسال اربعین حسینی حرکت نکنند.
وی تاکید کرد: در اربعین امســال تنها از طریق مرزهای هوایی زائرین به 

عراق اعزام می شوند.

مردم تخلف ایرالین ها در گران فروشی بلیت 
اربعین را گزارش کنند

یک عضــو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی، تاکیــد کرد: 
تمامی ایرالین ها باید مطابق قیمت تعیین شــده بلیت رفت و برگشت هواپیما 

را به زائران اربعین بفروشند.
رحمــت اهلل فیــروزی پوربــادی در گفــت وگو با ایســنا، بــا تاکید بر 
ضــرورت برخورد با گران فروشــی ایرالین ها، بیان کرد: ســازمان هواپیمایی 
کشــوری نرخ معینی را برای خریــد بلیت ایرالین ها در ایــام اربعین تعیین 
 و آن را به شــرکت ها ابالغ کرده اســت، حال باید بر اجــرای آن نیز نظارت

 داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شــرکت ها معتقدند که نرخ تعیین شده 
مقرون به صرفه نیســت، اظهار کرد: خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی به این 

موضوع ورود کرده و دستور نظارت جدی بر نرخ فروش بلیت ها داده است.
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: تمامی ایرالین ها 
باید مطابق قیمت تعیین شــده بلیت رفت و برگشــت را بــه زائران بفروش 
برســانند و هرگونــه افزایش قیمت چند برابری خالف قانون اســت. از مردم 
 می خواهیــم این مــوارد را انعکاس داده تا ســازمان هواپیمایــی به موضوع

 ورود کند.

اتفاقاتی تازه در پرونده سکه ثامن
وکیل مالباختگان پرونده ســکه ثامن گفت: به منظور ردیابی وجوه متعلق 
به مالباختگان پرونده ســکه ثامن، پرونده پولشــویی دیگری مرتبط با سایر 
افــراد در پرونده از جمله اتحادیه طال و جواهر تهران و صرافان و منســوبین 
و بســتگان محکومین پرونده در شعبه 1052 دادگاه کیفری 2 تهران مفتوح 

رسیدگی شده است.
به گزارش ایســنا، رســول کوهپایــه زاده درباره آخریــن وضعیت پرونده 
ســکه ثامن، گفــت: برابر رای قطعــی صادره در خصوص متهــم ردیف دوم 
پرونــده هرچند او به اتهام مشــارکت در کالهبرداری محکوم شــده بود،  اما 
در دادنامــه صادره از مجازات رد مال معاف شــده بود کــه این امر برخالف 
 اصول دادرســی عادالنــه کیفری و قوانیــن و مقررات موضوعــه و عدالت و

 انصاف بود.  
وی افــزود: با پیگیری های انجام شــده و تدبیر و قاطعیت آقای بهشــتی 
سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و  مستند به بند پ ماده ۴77 
قانون آیین دادرســی کیفری ایشــان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه 
ای به دادســتان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴77 قانون 
آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم پرونده را ارائه دادند، زیرا 

اساسا مجازات ایشان با جرم ارتکابی تناسب ندارد.
وی افــزود: نامبرده رئیــس هیات مدیره و به نحوی مغــز متفکر اقدامات 
مجرمانــه بــوده و اموال قابل توجهی به نام ایشــان منتقل شــده و چندین 
میلیــارد تومان و یک چمــدان ارز در خارج از کشــور منتقل و خرج کردند 
که در صورت پذیرش اعاده دادرســی و یا اعمال ماده ۴77 و تشخیص رئیس 
قــوه قضائیه مبنی بر خالف بین قانون و شــرع بودن ایــن رای و محکومیت 
 ایشــان به رد مال، امکان اســتیفای حقوق موکلین و پرداخت مطالبات آنها

 فراهم می شود.
کوهپایه زاده افزود: متعاقب این درخواست من به عنوان وکیل مالباختگان 
درخواست اعمال ماده ۴77 قانون آیین دادرسی کیفری به محضر ریاست قوه 

قضائیه را تقدیم خواهم کرد.
وی در پایان گفت: به منظــور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده 
پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طال و جواهر 
تهران و صرافان و منصوبین و بســتگان محکومین پرونده در شــعبه 1052 
دادگاه کیفری 2 تهران مفتوح رســیدگی شــده و امیدواریم با درایت قاضی 
شــعبه ابعاد فعالیت های مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و 

وجوه متعلق به موکلین مسترد شود.

اخبار کوتاه


