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–هدیهگلمحمدی:  گروهسیاســی
مذاکره با آمریکا اگرچه در سه دهه گذشته با 
اما و اگرهایی همراه بوده اســت، اما در موارد 
مختلفی شکل گرفته اســت. مذاکرات ایران 
و آمریکا بر ســر عراق و افغانستان دو نمونه 
اصلی این مذاکرات بود که در دهه 80 انجام 
پذیرفت و البته پس از آن در مذاکرات هسته 
ای در دوران حسن روحانی هم دو کشور پای 
میز مذاکره نشســتند کــه نتیجه آن امضای 
برجام بود؛ اما پــس از آن و با خروج آمریکا 
از برجام، روند مذاکرات متوقف شــد. افزون 
بــر آن مخالفت های داخلی هــم یکبار دیگر 
موضوع مذاکره با آمریکا را به تابو تبدیل کرد. 
با این حال، حاال با پیشرفتی که در مذاکرات 
احیای برجام شــکل گرفته و همچنین اظهار 
تمایلی که از سوی آمریکا برای مذاکره بدون 
واســطه صــورت گرفته، به نظــر می آید که 
ممکن است در آینده ای نزدیک یکبار دیگر 
دو کشــور گفتگوهایی با هم داشــته باشند؛ 
گفتگوهایــی کــه موضوع آن حــل و فصل 
اختالفات بر سر برجام است. ضمن اینکه در 
کنار آن، موضوعاتی مثل زندانیان دو کشــور 
هم مطرح شده که اگرچه آمریکایی ها سعی 
در گره زدن این دو موضوع به هم هستند اما 
مقامات ایران آن دو را دو موضوع جداگانه و 

البته قابل طرح و حل می دانند. 
موضوع مذاکره با آمریکا البته در سطحی 
باالتــر از دولت تصمیم گیری می شــود و به 
همین علت هم ســخنان رهبر انقالب در روز 
نوزدهــم دی اهمیت پیدا می کند: » مذاکره، 
صحبت و تعامــل با دشــمن در مقطعی به 
معنای تسلیم شــدن نیست«. شاید برداشت 
طرف آمریکایی از این سخنان باعث شده که 
طی دو – ســه هفته اخیر درخواست مذاکره 
مســتقیم با مذاکره کنندگان ایرانی در وین 

داشــته اند. این موضوعی اســت که در روز 
دوشــنبه حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه اعالم کرد. وی در مراســم اختتامیه 
همایــش ملی ایــران و همســایگان گفت: 
برای مذاکره درخواســت  آمریکایی ها مکررا 
دارنــد، اما در جمع بندی هــای خود هنوز به 
این نقطه نرســیده ایم. اما نکتــه مهمتر در 
ســخنان امیرعبداللهیان این بــود که »اگر 
در رونــد مذاکرات به مرحله ای برســیم که 
رســیدن به توافق خوب الزمه اش این باشد 
که گفت وگویی را با آمریکا داشــته باشیم آن 

را نادیده نمی گیریم.«
پس از انتشار این سخنان، نماینده روسیه 
در ســازمان های بین المللی واقع در وین در 
واکنش به ســخنان وزیر خارجه کشــورمان 
مذاکــره مســتقیم میان ایــران و آمریکا در 

ویــن را »مفید« خوانــد. میخائیل اولیانوف، 
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی 
واقع در وین کــه در هفته های اخیر یکی از 
منابــع اصلی اطالع رســانی درباره مذاکرات 
1+4 بوده اســت روز دوشــنبه در واکنش به 
امیرعبداللهیان، وزیر  سخنان اخیر حســین 
خارجه کشــورمان در توییتی نوشت: مذاکره 
مســتقیم در سطح پیشــرفته مذاکرات وین 

می تواند مفید واقع شود.
آمریکا نیز پــس از این اظهــارات تاکید 
کرد که برای مذاکره مســتقیم با تهران برای 
نجات توافق هســته ای »آماده« اســت. یکی 
از ســخنگوهای دستگاه دیپلماسی آمریکا به 
خبرگزاری فرانســه گفت: »دیدار مســتقیم 
به ارتباطات موثرتر منجر می شــود که برای 

دستیابی سریع به توافق ضروری است.«

همچنین این اعالم وزیــر امور خارجه با 
از امکان مذاکره مستقیم  نشــانه هایی دیگر 
ایران و آمریکا همراه بود. علی شمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی روز ســه شنبه در 
توییتی نوشــت: » تا کنــون ارتباط با هیئت 
آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر 
رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز 
نبــوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها 
زمانی با روش های دیگر جایگزین می شود که 
توافق خوب در دســترس باشد.« این نوشته 
اگرچه بر روش مذاکره غیر مستقیم پافشاری 
می کند اما همین که برای مذاکره مســتقیم 
شرط گذاشته، نشان می دهد که چنین کاری 
را ناممکــن نمی داند. همچنیــن در این روز 
سخنگوی دولت هم در کنفراسن مطبوعاتی 
خود با بیان اینکه درخواست مذاکره از سوی 

آمریکا بارها مطرح شــده، تنهــا تاکید کرد 
که هیچ گونه مذاکره مســتقیمی بین ایران و 
آمریکا برقرار نشــده است و توضیحی درباره 

اینکه در آینده چه خواهد شد، نداد.
عبداهلل گنجی، روزنامــه نگار اصولگرا که 
با آمدن زاکانی در شــهرداری، مدیرمسئول 
روزنامه همشــهری شده است نیز در توییتی 
سعی کرد پیشنهادی درباره چگونگی مذاکره 
با آمریکا بدهد . وی نوشــت: نمیدانم مذاکره 
مستقیم با آمریکا گمانه زنی است یا تاکتیک 
اگر قرار اســت صورت گیــرد نباید در قالب 
۵+1 بلکه دوجانبه باشــد. حضور آمریکا در 
جمع به معنی بازگشت آمریکا به برجام بدون 
تضمین عمل به آن است. هدف اصلی آمریکا 
از بازگشــت به برجام استفاده از ظرفیت های 

تنبیهی آن است. چیزی که االن نمی تواند.
بــا توجه بــه شــرایط شــکل گرفته در 
خصــوص مذاکــرات وین، علــی الخصوص 
در دولت رئیســی بســیاری از کارشناسان، 
ناظران و تحلیلگــران معتقدند تنها راه برون 
رفــت از این وضعیت و بن بســت مذاکراتی، 
گفت وگوی مستقیم و رو در روی جمهوری 
اسالمی ایران با ایاالت متحده آمریکاست. چرا 
که به باور آنها مذاکرات ایران با اعضای 4+1 
عمال نتوانســته اســت به احیای برجام و لغو 
تحریم ها کمک کند، کما اینکه در سال های 
پس از خروج ترامــپ از برجام این مذاکرت 
علی رغم برخی توافقــات اولیه به لغو عملی 
تحریم ها منجر نشد. لذا در این مدت روسیه، 
چین، انگلســتان، فرانســه و آلمان به عنوان 
اعضای 1+4 و نیز اعضــای حاضر در برجام، 
نه تــوان و نه تمایلی برای احیــای برجام و 
لغو تحریم ها نداشــته اند. پس باید پذیرفت 
 احیای برجام عماًل به چراغ ســبز آمریکا گره 

خورده است.

مذاکره با آمریکا؛ چرا و چگونه؟!

گفت وگوی مستقیم ایران و آمریکا در وین دیگر غیرممکن نیست

سخنگوی قوه قضائیه در نشســت رسانه ای این هفته 
خود، اقدامات انجام شــده در زمینــه وضعیت زندانیان را 
تشریح کرد و به ســوال خبرنگاران در زمینه های مختلف 

پاسخ گفت. 
به گزارش ایســنا، ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری 
دیروز )ســه شنبه( ۵ بهمن ماه گفت: استحضار دارید که 
حدود ۶ ماه از دوره تحول در قوه قضائیه سپری شده و در 
این مدت اقدامات موثری در راستای قانون مندی دستگاه 
قضایــی و ســازمان های مرتبط با این دســتگاه و اجرای 

عدالت برداشته شده است. 
وی افزود: یکــی از اقدامات توجه جــدی به وضعیت 
زندانیان بود. می دانید زندانیان یکی از اقشــار آسیب پذیر 
جامعه ما هستند و به راحتی دسترسی به مسئوالن ندارند 
و در همان روزهای ابتدایی این دوره ریاســت قوه قضائیه 
شخصا در زندان ها حضور یافتند و مالقات هایی داشتند و 
دســتور دادند که همه مسوالن در زندان ها حضور یابند و 
هزاران مورد بازدید از زندان ها را داشتیم. همچنین فراهم 
کردن زمینه مالقات زندانیان با خانواده هایشــان از دیگر 

اقدامات انجام شده بود.
وی افزود: دسترســی به وکالی زندانیان و طبقه بندی 
زندانیان و عدم اســتفاده از دستبند و پابند جز در موارد 

ضروری از دیگر اقدامات بود. 
وی افــزود: همچنین ترتیبی داده شــد که متهمان با 
وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام 
بیشتر از مجازات های جایگزین استفاده شود و از نهادهای 
ارفاقی اســتفاده شــود که در کاهــش جمعیت کیفری 
تاثیرگذار است و رییس سازمان زندان ها هم بخشنامه ای 

صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه شود.
خداییــان ادامه داد: توجــه به حریم مــردم از دیگر 
اقدامات بود و دســتور داده شــد که قضات براحتی اجازه 
ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر 

نکنند. 
وی افزود: علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام 

شده بود.
خداییــان گفت: نظارت بر توقــف گاه های خودروها از 
دیگر اقدامات بود و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در 
این رابطه خودروها تعیین تکلیف شوند. همچنین مبارزه 
با زمین خــواری ومبارزه با مفاســد و ... مورد توجه قرار 

گرفت.
خداییان افزود: قضات باید توجه الزم را داشــته باشند 
و در حدود نقشــی که طبق قانــون ظابطان می توانند در 
پرونده داشــته باشند در رسیدگی ها و تحقیقات مقدماتی 
به آنها اذن بدهند و اســتقالل دستگاه قضایی و ظابطین 
در رسیدگی ها رعایت شود. لذا قضات حق دادن اختیارات 
کلی به ظابطین را ندارند و دســتوراتی که صادر می کنند 

حتما باید صریح و روشن باشد.
وی تاکید کرد: از جملــه اقداماتی که در این دوره به 
آن توجه جدی شــده مسئله کارشناســی است. نظرات 
کارشناسان نقش موثری در اتقان آرا، احقاق حق و کاهش 
اطاله دادرســی دارد. گاهی دیده می شود که بین نظرات 
کارشناســان اختالف فاحش وجــود دارد. در یک ارزیابی 
ممکن است کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را 
10 میلیارد تومان اعالم کند و در مرحله بعد کارشــناس 

یک نفره یــا ۳ نفره ارزش مــال را 100 یا ۲00 میلیارد 
تومــان اعالم کنند که در این موارد اختالف فاحش وجود 
دارد. این موارد نشــان می دهد که ممکن است یک سوء 
جریان وجود داشــته باشــد. رئیس قوه قضائیه شخصا به 
این موضوع ورود کــرده و تاکید کرد که این موضوع باید 
ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.

سخنگوی دســتگاه قضا افزود: نظرات کارشناسان باید 
با اوضاع و احوال قضیه مرتبط و منطبق باشــد و چنانچه 
کارشناســان به این امر توجه نکنند به مراجع ذی صالح 
معرفی شــوند. قضات باید نظارت کامــل به این موضوع 

داشته باشند و در نظرات کارشناسات تسریع شود.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت 
پرونده های محمدعلی نجفی شــهردار پیشــین تهران و 
مهدی هاشــمی و اینکه آیا درخواســت مرخصی داشتند 
یا مورد عفو مشــروط قرار گرفتند؟ گفــت: می دانید که 
آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای 
حکم قطعی در زندان اند و مشــمول مرخصی هســتند و 
براســاس قانون اگر تقاضا داشته باشــند به آنها مرخصی 

داده می شود. 
وی افزود: آنها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات 

قرار نگرفتند.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه سازمان زندان ها 
در زمینه حقــوق زندانیان و بازداشت شــدگان و رعایت 
جنبه های اســالمی، اخالقی و انســانی در برخورد با آنان 
بخشــنامه ای صادر کرده اســت، چگونه بــر اجرای این 
بخشنامه نظارت می شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان ها 
در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه جهت سامان دهی 
زندانیان بود. در خود دســتورالعمل پیش بینی شــده که 
مســئوالن زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشــته باشــند. 
همچنین دادســتان ها هم بر اجرای آن نظارت می کنند. 
از لحظه ای که زندانی وارد زندان می شــود تا زمان آزادی 
باید مقررات رعایت شود و دفتر سازمان بازرسی زندان ها و 
مسئولین زندان ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل 
داشته باشند و در صورت عدم رعایت مقررات با متخلفین 

برخورد خواهد شد. 
وی در پاسخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت پرونده 
پالسکو گفت: تحقیقات پرونده پالسکو کامل و به دادگاه 
ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده 
۳۶ شــخص حقیقی وحقوقی تحــت تعقیب قرار گرفتند 
و 1۳ شــخص از جمله دســتگاه های اجرایی به نســبت 
تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی 
اشــخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده 

ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
خداییان در پاســخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در 
رابطــه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشــی 
از ایــن موضوع گفت: تصادفی که اتفــاق می افتد ممکن 
اســت ناشــی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه 
و خطای راننده باشــد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این 
موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را 

اعالم می کنند. اگر نقصی در عالیم هست باید برای متولی 
قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور 
متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف 
را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شــود، دستگاه های 
متخلف بیشــتر رعایت می کنند. باید دستگاه های متولی 
امر، ســازمان اســتاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد 

خودروها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند. 
وی افزود: تصادفات اخیر نشــان داد که دســتگاه های 
مختلف باید وظایف خود را به درســتی انجام دهند و در 
راســتای حقوق عامه باید قوه قضائیــه ورود کند و ما در 
ســازمان بازرســی در رابطه با باز نشدن کیسه های هوا از 
دو شــرکت خودروسازی ســواالتی را پرسیدیم و آنها هم 
توضیحاتی ارائــه دادند مبنی بر اینکــه اگر خودرویی از 
پشــت به خودروی دیگر بزند ممکن اســت کیسه هوا باز 
نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص 
برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز 
گفت: برخی از دستگاه ها هســتند که بدون حکم دادگاه 
می توانند نســبت به قلع و قمــع ورود کنند. قوه قضائیه 
در برخورد با زمین خــواری و تجاوز به حریم رودخانه ها 
جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقالب 
ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین خواری 
فقط قوه قضائیه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی 

را برعهده دارد.
وی افزود: مهم نیست چه کسی)چه شخص حقیقی و 
چه حقوقی و چه نهاد دولتی( تجاوز کرده باشــد. در این 
زمینه دســتگاه های مختلفی نقش دارند. کسی که متولی 
حمایت از حریم رودخانه است چه دستگاهی است؟ آیا به 
وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران ما در این موارد به 

ترک فعل دستگاه ها توجه کنند. 
خداییان در پاســخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت 
رســیدگی به پرونده فســاد در فوتبال گفت: این پرونده 
چند ســال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به 
سال جاری نیست. پرونده ای است که از ناحیه کمیسیون 
اصل ۹0 ارســال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر 
شــده است چرا که گزارشات ارســالی در این رابطه کلی 
بود. نقش افرادی که در فســاد نقش داشــتند مشــخص 
نشــده بود و بعــد از تحقیقات در ســال ۹8 این پرونده 
بــه صدور قرار منــع تعقیب منتهی شــد؛ البته در رابطه 
 بــا وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشــکیل

 شده است.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی براینکه آخرین 
وضعیت رســیدگی بــه پرونده امنیتی حســین فریدون 
چیســت؟ در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا 
پرونده ای در این رابطه تشــکیل می شود؟ گفت: حسین 
فریــدون در اجرای حکم قطعی که قبال صادر شــده در 
زندان اســت و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز 
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت 
که به ایشان رشوه پرداخت شــده است. با پیگیری ها در 

این خصوص پرونده ای مفتوح اســت و منتهی به صدور 
جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی 
برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می شود و 
این طور نیســت که در کیفرخواست این شرکت به عنوان 
متهم اســم این فرد قید شــده باشــد بلکه با مدارک در 

پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.
ســخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به ســوالی درباره 
اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای 
اموال تملیکی بعد از بازدید ریاست قوه قضائیه گفت: االن 
وضعیتی که در این انبارها وجود دارد قابل مقایسه با قبل 
نیست و ســازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام 
دادند. شخصا از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی 
بوشــهر بازدیدی داشتم و ســاماندهی خوبی داشتند که 
باید اســتمرار داشته باشــد. همکاران در این خصوص به 
ترک فعل ها توجه داشته باشند. اخیرا جلسه ای با رئیس 
ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی و رئیس 

گمرک داشتم و از اقدامات انجام شده راضی بودند.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص 
پرونده موســوم به امالک مســعودیه گفت: متصرفان این 
زمین ها مدعی هســتند که با اســناد عادی این امالک را 
خریداری کردند. در برخی از این پرونده ها احکامی صادر و 

برخی هم در حال رسیدگی است.
خداییان در پاســخ به ســوالی مبنــی براینکه کاهش 
عناویــن مجرمانه از ســوی قوه قضائیــه در چه رابطه ای 
خواهــد بود؟ گفت: کشــور ما با تورم عناویــن مجرمانه 
مواجه اســت و طبق گفته کارشناســان 11 هزار عنوان 
مجرمانه داریــم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد 
اســت و این مشــکل آفرین بوده چرا که باعث می شــود 
مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشــان جرم شناخته 
نشــود. این در حالی اســت که بســیاری از این عناوین 
می توانــد جنبه کیفری نداشــته باشــد. ضمانت اجرایی 
 کیفری در بســیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکالت

 شده است. 
وی افزود: بر اســاس قانون کاهش عناوین مجرمانه از 
وظایف قوه قضائیه اســت که این نیاز به همکاری مجلس 
دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله 

مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
یک ســال از ابالغ دســتورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه 
قضائیه در رابطه با شناســایی و باز پــس گیری اموال و 
دارایی های نامشــروع مســئوالن می گــذرد، در این یک 
ســال چه اقداماتی برای اجرای این دســتورالعمل انجام 
شــده است؟ گفت: در سال ۹۹ قوه قضائیه نسبت به تهیه 
دســتورالعملی مرتبط با قانــون اقداماتی انجام داد و قرار 
شــد قوه قضائیه سامانه ای را طراحی کند تا افراد مختلف 
بتوانند گزارشــات خود را به ســامانه اعالم کنند. سامانه 
طراحی شــد و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی 
کل اعالم کردند برخی گزارشــات واصل شده اما گزارشی 
که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده ای باشد، واصل نشده 
و تاکنون پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده است. البته 
نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می توانند 
به دادســتان ها اعالم کنند و اگــر چنانچه موردی به قوه 

قضائیه ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.

چهارمیــن جلســه رســیدگی بــه پرونده شــرکت 
خودروســازی کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی 
به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ایســنا، در ابتدای جلســه رئیس دادگاه از 
فوالدی نماینده دادســتان خواست تا در جایگاه بایستد و 

ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ادله انتسابی متهمان ردیف هشتم تا 

دوازدهم را قرائت کرد.
وی با اشــاره بــه اتهامات س. م متهم ردیف هشــتم 
پرونده، گفت: متهم از سال ۹۳ در پست مسئول ترخیص 
بندرعباس مشــغول به کار بوده اســت و وظیفه ترخیص 

اموال با اسناد مجعول را بر عهده داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات متهم او 
از جعلی بودن اسناد با خبر بوده است اما گفته تمامی این 
اســناد مجعول توسط کارشناســان واحد خرید خارجی 

شرکت تهیه و تنظیم می شده اند.
فــوالدی بــا بیان این که متهــم اقرار کــرده که برای 
ترخیص کاالها رشوه پرداخت کرده است، گفت: بر اساس 
اظهارات این متهم اســناد مجعول به صــورت چاپی در 
اختیار وی قرار می گرفته اند که در این اســناد مغایرت در 

عنوان، ارزش و کشور محل ساخت وجود داشته است.
وی با اشاره به پرداخت یک دستگاه خودروی سمند به 
عنوان رشوه، اظهار کرد:  در اقاریر متهم آمده است که یک 

دســتگاه خودرو سمند توسط شرکت کروز تهیه و توسط 
متهم به مدیر درب خروج گمرک تحویل داده شده است.
نماینده دادســتان تصریح کرد: بخش دیگر رشــوه ها 
اعطای قطعات خودرو به کارمندان برای تســریع در اخذ 

جوابیه استاندارد و سازمان محیط زیست بوده است.
فوالدی با تأکید بر این که متهمان پرونده برای تسریع 
در فعالیت هــای خود رشــوه هایی تحت عنــوان هدایا به 
کارکنان ســازمان های دولتی پرداخت می کرده اند، گفت: 
تمامی ایــن هدایــا به منظور تســریع در انجــام کارها و 

نمک گیر کردنشان بوده است.
نماینده دادستان با اشــاره به بازرسی هایی که از دفتر 
بندرعباس به عمل آمده است، گفت: طبق این بازرسی ها 
مشــخص شد که متهم مؤمنی اقدام به تهیه لیست رشوه 
برای 1۹8 نفر کرده اســت که ایــن مبالغ در قالب کارت 

هدیه و از سوی شرکت پرداخت می شده اند.
وی افزود: همچنین در بازرســی  از رایانه متهم مؤمنی 
108 صفحه اطالعات حاوی پرداخت رشــوه به ارزیابان و 

کارکنان گمرک بندرعباس کشف شد.
فــوالدی در خصوص پرداخت رشــوه در قالب قطعات 

خودرو گفت: مدیران شــرکت کروز برای تســریع در امر 
ترخیص کاال به کارمندان گمرک قطعات خودرو رشــوه 

می دادند.
نماینده دادستان تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهمان 
تمامی این رشــوه ها و هدایا از سوی مدیریت بخش خرید 
خارجــی شــرکت تهیه و بــه متهم جهت تحویــل ارائه 

می شدند.
وی بــا اشــاره به اقدامــات گمرک بندرعبــاس برای 
شــرکت کروز اظهار کرد: بر اســاس اظهــارات متهمان، 
گمرک بندرعباس مزایای خوبی همچون مســیر ســبز را 
برای شــرکت کروز قرار داده بود و باتوجه به این مســیر 
اکثر محموله های شــرکت بدون ارزیابی از گمرک خارج 

می شدند.
فوالدی حــک نماد ایرانی روی محصــوالت چینی را 
از جمله اقدامات خالف این شــرکت بیــان کرد و گفت: 
بــر اســاس اظهــارات متهمان شــرکت کروز بــه دلیل 
خوشنامی که داشته از مسیر سبز استفاده کرده و کاالهای 

خود را ترخیص می کرد.
نماینده دادســتان گفت: بر اســاس اقاریر غ. ف متهم 

ردیف دوازدهم یک دستگاه خودروی مزدا۳ به نام همسر 
او شــده بود و موارد دیگر جهت ترخیــص کاالها به وی 

داده شده است.
وی ادامــه داد: این متهم به صراحت گفته اســت که 
اسناد شــرکت کروز جعلی بوده اند و از آنجایی که متهم 
فاتحی علم به جعلی بودن اســناد داشته پس معاونت در 

قاچاق سازمان یافته برای او محرز است.
فوالدی با اشــاره به اقدامات متهــم ف برای ترخیص 
کاالها گفت: وی با دریافت رشوه اقدام به ترخیص کاالها 

با درصد باالتری می کرده است.
نماینده دادســتان گفت: به گفته متهم در مجموع ۵ 
ســال 40 سکه به او داده شــده است و همچنین به چند 
تــن از مدیران گمرک نیز خودروی مــزدا ۳ تحویل داده 

شده است.
وی تصریح کرد: اظهارات متهم نمایانگر این اســت که 

رشوه به صورت مستقیم شیوه کار او بوده است.
در ادامه قاضی صلواتی ضمن ختم جلســه رســیدگی 
گفت: از نماینده دادســتان خواسته می شــود باتوجه به 
مفتوح بودن پرونده راجع به دیگر افراد چنانچه تحقیقات 
منتهی به صدور جلب دادرسی شده است پرونده را جهت 

رسیدگی ارسال کند.
ادامه رسیدگی به پرونده به شنبه نهم بهمن ماه موکول 

شد.

آخرین وضعیت پرونده های مهم قضائی از زبان خداییان

 از فساد در فوتبال تا پالسکو

در چهارمین دادگاه مطرح شد

رشوه؛ شیوه کار متهمان شرکت کروز

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد
حداقل حقوق سربازان ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

یک عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 1401 از مصوبه این کمیسیون 
برای افزایش حقوق سربازان در سال آینده خبر داد.

محمدرضــا میرتــاج الدینــی در گفــت  و گــو بــا ایســنا اظهــار کرد: 
 کمیســیون تلفیق تصویب کرد که حقوق ســربازان در ســال آینده افزایش

 پیدا کند.
وی توضیــح داد: بر این اســاس با پیشــنهاد آقای دهنــوی نایب رییس 
کمیســیون تلفیق مصوب شــد که »در اجرای ماده 4۹ قانون خدمت وظیفه 
عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل 
۶0 درصد، حقوق ســربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل 
معادل ۷۵ درصد و حقوق ســربازان متاهل ۹0 درصد حداقل حقوق کارکنان 
نیروهای مســلح مبانی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود که 
با توجه به تحصیالت و درجات آنان توســط ستاد کل تهیه می شود. همچنین 
اجرای فوق العاده های ماده ۵0 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار 

است.«
این عضو کمیســیون تلفیق همچنین با اشــاره به تعیین ســقف معافیت 
مالیاتی حقوق کارکنان در ســال آینده گفت: ســقف معافیت مالیاتی ساالنه 
موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مســتقیم در سال1401 ماهانه ۵ میلیون و 

۶00 هزار تومان تعیین شد.
نایب رییس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 نیز از افزایش سه برابری 
حقوق ســربازان خبر داد و گفت که ســال 1401، هیچ ســربازی کم تر از ۳ 

میلیون و ۳۵0 هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده 
مشخص شد

سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 1401 گفت که سقف معافیت 
مالیاتی کارکنان دولت در ســال آینده، ۵ میلیون و ۶00 هزار تومان شــد و 

حقوق های بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد.
به گزارش ایســنا، رحیم زارع در توضیح مصوبه عصر سه شنبه کمیسیون 
تلفیق بودجه 1401 گفت: کمیســیون تلفیق تصویب کرد که حقوق های تا ۵ 

میلیون و ۶00 هزار تومان از مالیات معاف شوند.
وی افــزود: مالیــات حقوق های بین ۵ میلیون و ۶00 هــزار تومان تا 1۵ 
میلیون تومان، 10 درصد، از 1۵ تا ۲۵ میلیون تومان، 1۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ 
میلیون تومان ۲0 درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳0 درصد تعیین شد.
هــر مابه التفــاوت  شــامل  مالیات هــا  ایــن  زارع،  گفتــه   بــه 

 پلکان می شود.
زارع همچنین گفت که اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و 
متخصصین های بالینی تمام وقت جغرافیایی صرفا مشمول 10 درصد مالیات 

بر درآمد خواهند بود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1401، 
پزشکان عمومی و متخصص، آموزگاران و دبیران در مقاطع ابتدایی و راهنمایی 
شاغل در مناطق روستایی و عشایری کشور تا سقف ۲0 میلیون تومان معاف 

از پرداخت مالیات شدند.

فضای عمومی  مجلس از صنعت خودروسازی کشور 
رضایت ندارد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جلسه سه شنبه مجلس پذیرفت که مدیریت ایران خودرو 
و ســایپا ایراد داشته و تاکید کرد که دولت به زودی سهام خود را در این دو 

شرکت خودروسازی به فروش می رساند.
اقبال شــاکری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بررسی برنامه های وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت برای ارتقای کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی در 
جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: در جلسه نظارتی امروز مجلس سوال دو 
تن از نمایندگان از وزیر صمت در ارتباط با صنعت خودروســازی کشور مورد 
بررسی قرار گرفت. ســوال کنندگان از وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای 
داخلی گالیه مند بوده و به دنبال راهکارهای وزارت صمت برای بهبود کیفیت 

خودروها هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: این ســواالت قبل از طــرح در صحن مجلس در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما 
نمایندگان در آن جلسه از توضیحات وزیر قانع نشده و آن را جهت رسیدگی 
به صحن مجلس ارجاع داده بودند. ســوال کنندگان محترم دولتی اداره شدن 
دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را علی رغم سهام اندک 

دولت، علت اصلی مشکالت این دو خودروسازی کشور دانستند.
نماینده تهران در مجلس شــورای اســالمی تصریح کــرد: دولت با تعیین 
مدیــران رانتی و سفارشــی در این دو خودروســازی باعــث کاهش کیفیت 
خودروهای داخلی شده است. هر سال که از تولید خودروها می گذرد کیفیت 
آنان پایین تر می آید. نمایندگان ســوال کننــده علت را مدیریت ناکارآمد این 
دو خودروسازی تلقی کردند. مالکیت و مدیریت صنعت خودرو یکی از دالیل 
بروز مشکالت فعلی در این صنعت است. حتی آمار فوتی ها در تصادفات جاده 
ای در ایران نسبت به کشورهای دیگر خیلی باالتر است و دلیل اصلی آن هم 

کیفیت پایین خودروها است.
وی در ادامــه تاکید کرد: در نهایت با توضیحات وزیر نمایندگان به وزارت 
صمــت فرصت دادند تــا ظرف دو هفتــه برنامه های خود را بــرای باالبردن 
کیفیــت خــودرو اعالم کنــد و رای گیری در صحن صــورت نگرفت. فضای 
عمومی مجلس از صنعت خودروســازی کشــور رضایت ندارد. همچنین وزیر 
صمت در این جلســه اعالم کرد که مجمع عمومی ایران خودرو در ســال ۹۹ 
برگزار شــده و همه چی بر اســاس قانون پیش رفته اســت و تــا مرداد ماه 
 ســال 1401 به مدت دو ســال اعتبار دارد و هیات مدیره منتخب تا آن دوره

 برقرار هستند.
وی افزود: در خصوص ســایپا نیز در اردیبهشــت 1400 مجمع آن برگزار 
شــده و هیات مدیره را مجمع به صورت قانونی انتخاب کرده و سه نفر سهم 
دولت در هیات مدیره ســایپا هستند. وزیر تاکید داشت که مجمع عمومی هر 
دو خودروســاز طبق قانون برگزار شــده و مشــکل قانونی ندارد. ولی به هر 
صورت مدیریت دولتی بر این دو خودروســازی حاکم اســت. وزیر اعالم کرد 
برای برداشــت این بار از روی دوش دولت، دولت بنا دارد ســهام خودش را 
در ایــران خودرو و ســایپا به صورت بلوکی در بورس بفروشــد و کال این دو 
خودروســازها خصوصی شــوند و دولت در آن سهمی نداشــته باشد. اگر این 
اتفــاق بیفتد نظــارت کالن و مطالبه گر بر این دو خودروســاز الزم اســت. 
وزیــر ضمن قبول اینکه مدیریت این دو خودروســاز ایراد دارد تاکید کرد که 
 برای رفع این مشــکل واگذاری ســهم دولت در این دو خودروســازی انجام

 خواهد شد.

مبارزه با موادمخدر به شیوه  سنتی جوابگو نیست
رئیس کل دادگســتری فارس با بیان اینکــه امروز در مبارزه با مواد مخدر 
شــیوه های ســنتی جواب نمی دهد، گفت: با وجود اینکه نیــروی انتظامی و 
دســتگاه های قضایی تمام تالش خود را می کنند اما اگر به روزتر باشیم، بهتر 

می توانیم با مواد مخدر مبارزه کنیم.
حجت االســالم ســید کاظم موسوی سه شــنبه ۵ بهمن در جلسه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس اظهار کرد: برای مبارزه با مواد مخدر نیاز 
اســت که برخی از ایراد قانونی برطرف شود چون اگر این ایرادات حل نشود 
ضربه به بنیان های مواد مخدر نخواهد خورد و بیشتر ضربه به سرشاخه هاست.
او با بیان اینکه کمیته شناســایی ســتاد مواد مخدر در استان فارس فعال 
نیست، گفت: همچنین قانون در زمینه خودروهای حامل مواد مخدر نیز نیاز 
به اصالح دارد عالوه بر آن قاچاقچی در قانون مواد مخدر به درســتی تعریف 
نشــده و همین مسئله ســبب ابهام در برخورد با مواد مخدر در استان فارس 

شده است.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه این استان با وجود محدودیت ها 
مظلوم واقع شــده اســت، عنوان کرد: معادل مشهد مواد در این استان کشف 

می شود اما اردوگاه  ماده 4۲ ندارد و مراکز ماده 1۶ نیز نیاز به توسعه دارد.
موســوی با بیان اینکه باید اختیار به استان ها داده شود تا در امر مبارزه با 
مواد مخدر بتوانند بیشتر فعالیت کنند، اظهار کرد: ۳ دستگاه ایکس ری برای 
گلوگاه های استان فارس الزم است که قیمت هر کدام ۳0 میلیارد است که با 

اختصاص این دستگاه ها بخشی از مشکالت حل می شود.

اخبار کوتاه

سیاسی


