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اخبار کوتاه

در واکنش به انتشار خبری در فضای مجازی اعالم شد

«سعیدعسگر» ،سرپرست معاونت پرورشی
آموزش و پرورش منطقه  ١٨تهران نیست

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در واکنش
به خبر منتشــر شده در فضای مجازی مبنی بر انتصاب «سعید عسگر»ضارب
ســعید حجاریان به عنوان سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و
پرورش منطقه  ١٨تهران اعالم کرد« :سعید عسگر» سرپرست معاونت پرورشی
و تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه  ١٨تهران نیست.
به گزارش ایســنا ،اداره اطالعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر
تهــران تاکید کرده اســت که فرد مذکور هیچ ارتباط و ســمتی در آموزش و
پرورش شــهر تهران ندارد و سرپرست فعلی معاونت آموزش و پرورش منطقه
 ١٨تهران «سعید عسگری» از معلمان بومی منطقه  ١٨شهر تهران است.
وی پیشتر مســئولیتهایی چون مربی قرآن مدارس ،معاون پرورشــی و
فعالیت قرآنی در دارالقرآن آل یاســین منطقه  ١٨تهران را به عهده داشــته
است .از دیگر فعالیتهای وی میتوان به داور و ناظر مسابقات قرآن فرهنگیان
و دانش آموزان ،نفر پنجم مســابقات قرآن فرهنگیان شــهر تهران در رشــته
قصهگویــی قرآنی ،نفر اول مســابقات قــرآن و عترت فرهنگیــان منطقه در
رشتههای اذان ،قرائت ،نهجالبالغه ،صحیفه سجادیه ،قصه گویی قرآنی و الگوی
برتر تدریس نماز و کارشناس اداره قرآن ،عترت و نماز آموزش و پرورش منطقه
 ١٨اشاره کرد.

تقدیر نمایندگان مجلس
از سربازان گمنام امام زمان (عج)

بیانیــه نمایندگان در تقدیر از اقدامات ســربازان گمنام امام زمان (عج) در
پی کشــف و خنثی سازی توطئه دشــمنان کوردل انقالب اسالمی در صحن
علنی مجلس قرائت شد.در بیانیه آمده است :بار دیگر چشمان تیزبین سربازان
گمنام امام زمان (عج) در آستانه ماه محرم الحرام و با تأسی از حماسه نهضت
حسینی ،توطئه دشمنان کوردل ایران اسالمی را کشف و قبل از هرگونه اقدام
خصمانه و خرابکارانه علیه ملت شــریف ایران با عنایت ویژه الهی نقش بر آب
کرد .دشمنان این سرزمین باید بدانند خدعه و نیرنگی که در سر میپرورانند و
خیال آن را دارند ،با مجاهدتهای خاموش و انقالبی مجاهدان عرصه گمنامی
روبرو خواهند شد.
ما نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات اخیر
ســربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطالعات و به ویژه در پیشــگیری
اقدامات عملیاتی و دســتگیری جاسوسان سرویس موساد از تمامی مجاهدان
عرصه ایثار و شــهادت میخواهیم به شیطنتهای اســتکبار پاسخ کوبنده و
درخور بدهند و به ایادی اســتکبار خصوصاً رژیم کودک کش صهیونیســتی و
دست نشاندگان آن در گروهک تجزیه طلب کومله هشدار میدهیم که اقدامات
آن مومنان
مغرضانه آنان بدون پاسخ نخواهد ماند و بنا به وعده الهی نصرت از ِ
و خســران و عذاب در انتظار منافقان خواهد بود و به تعبیر رهبر کبیر انقالب
اسالمی این رژیم غاصب به فضل الهی  ۲۵سال آینده را نخواهد دید.

نمایندگان مجلس و یک تقدیر دیگر!

جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی طی بیانیــه ای از عملکرد
دیوان محاســبات کشور تقدیر و تشکر کردند .در این بیانیه آمده است :بیانات
رهبر معظم انقالب اســامی (مدظله العالــی) در دیدار مورخ  ۴خرداد ۱۴۰۱
نمایندگان محترم مجلس شــورای اســامی با عنایت ویژه ایشان به عملکرد
دیوان محاسبات کشــور که فرمودند «بهحمداهلل در این سالهای اخیر دیوان
محاسبات چابک ،فعال و خوب شــده یعنی این گزارشهای تفریغ بودجه در
موعد خودش خیلی زود و خیلی خوب انجام میشــود» و اظهار رضایت ایشان
از عملکرد این نهاد نظارتی مایه مباهات و نشــان افتخاری برای خانواده بزرگ
دیوان محاســبات کشور و پشــتیبانی معنوی برای اهتمام مضاعف به وظایف
مورد تاکید معظم له گردید.
دیوان محاسبات کشــور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسالمی و
منتخبین ملت و نظارت بر حســن اجرای قانون و در راستای پاسداری از بیت
المال در سال  ۱۴۰۱گزارش تفریغ بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور را به انضمام
تعداد  ۲۱فقره گزارشهای خاص تحلیل در اجرای اصل  ۵۵قانون اساســی و
بند ج ماده یک قانون دیوان محاســبات کشور و بند یک ماده  ۲۱۹آئین نامه
داخلی مجلس شــورای اسالمی برای نخســتین بار  ۶ماه زودتر از موعد مقرر
قانونی و همراه با نظارت کارشناســی و پیشنهادات خود تهیه و تسلیم مجلس
شورای اسالمی نمود.
مضافا اینکه ارائه گزارش عملکرد ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که برای اولین بار صورت گرفت و
همچنین گزارشات مستمر نظارت بر اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ -۱۴۰۰
کشور در مقاطع زمانی  ۲ماهه نیز که مورد تقاضای نمایندگان مجلس شورای
اسالمی بود دستاورد جدیدی دیگر توسط دیوان محاسبات کشور است که به
لطف الهی و تالشهای مجاهدانه همکاران خدوم دیوان محقق گردید.

خزعلی:

 ٢۶دستگاه درباره حجاب دست اندرکار هستند

معــاون امور زنان رئیس جمهور گفت ٢۶ :دســتگاه درباره حجاب دســت
اندرکار هســتند و معاونت زنان نقش ســتادی و نظارتی دارد .به گزارش ایرنا،
انســیه خزعلی روز چهارشنبه در حاشیه نشســت هیات دولت در گفتوگو با
خبرنگاران در پاســخ به ســوالی درباره برنامه معاونت زنــان برنامه یا فرهنگ
ســازی برای حجاب زنان دارد ،گفت :ما نشستهایی را که در ارتباط با مسأله
حجاب داشتیم که مسایل مختلف در آن بیان شد و برنامههای را که در شورای
عالی انقالب فرهنگی داریم در آن بســیاری از نظرات تصویب شده است .وی
ادامه داد ٢۶ :دســتگاه درباره حجاب دست اندرکار هستند و ما نقش ستادی
و نظارتی داریم .معاون امور زنان رئیس جمهور به ارتقای ســاختار مشاوران
امــور زنان در دولت گریزی زد و گفت :این موضوع چند ماه پیش در ســتاد
خانواده تصویب و سپس به بخشهای مختلف حقوقی ،برنامه و بودجه و اداری
استخدامی ارسال شد.
خزعلی ادامه داد :اما دولت در جلسه گذشته توانست رای موافقت را بگیرد
و با این اقدام وضعیت مشــاوران زنان ارتقا مییابد البته ســال  ۹۲پست مدیر
مشاوره زنان گرفته شد اما زیر نظر این پست هیچ گونه ساختار و کارشناسی
نبود.
وی گفــت :اما امروز در حد معــاون وزیر یا مدیرکل خواهــد بود که این
به شرایط دســتگاهها بستگی دارد و از نظر ســاختار جهش خوبی داشته در
شــوراهای تصمیمگیری باید شرکت داده شــوند و همینطور در آیین نامهها
و دســتورالعملهایی که مصوب میشــود در هر دستگاه مشاوره زنان هم باید
نسبت به آن نظر دهند.

رئیس سازمان بسیج کشور:

 ۵۰۰هزار کنشگر فضای مجازی داریم

رئیس سازمان بســیج کشور با اشــاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق
آرمانهای گام دوم انقالب اسالمی گفت :امروز خوشبختانه  ۵۰۰هزار کنشگر
در فضای مجازی داریم.
بــه گزارش خبرنگار ایرنــا از حرم مطهر حضرت امام خمینی ره ،ســردار
غالمرضا ســلیمانی در رزمایــش جهادگران ،فعاالن فضای مجازی و رســانه
پایگاههای مقاومت بسیج در صحن اصلی حرم حضرت امام خمینی(ره ) اظهار
داشــت :بسیج به عنوان تشکیالت انقالب اسالمی و فرزندان ملت همچنان که
در گام نخســت انقالب در خدمت و پاســداری از کیان ایران گامهای بسیاری
برداشــت در گام دوم هم آماده اســت گامهای بزرگی را در خدمت به میهن
اسالمی بردارد.
وی افزود ۵۰۰ :هزارنفر کنشــگر و جهادگر در فضای مجازی داریم که در
خدمت به آرمان انقالب و مردم هســتند .به گفته سردار سلیمانی ،این اجتماع
بــا عنوان یک الگو برای پیمودن گام دوم انقالب اســامی اســت و با روحیه
جهــادی به دنبال تحقق اهداف رهبری اســت و در این راه از هیچ کوششــی
مضایقه نخواهد کرد.
وی گفت :ایجاد شبکه مردمی سایبری انقالب اسالمی که به دستور فرمانده
ســپاه بود در این مهم در حال تحقق است و کارنامه درخشانی را رقم خواهیم
زد .رئیس ســازمان بسیج کشور خاطرنشــان کرد :هرماه یک رزمایش و نقش
آفرینی ملی متشکل از گروههای جهادگر بسیج و متناسب با اهداف ملت ایران
برنامهریزی شده و انجام میگیرد.

وعدههای فراموش شده رئیسی برای توسعه اینترنت

وعده جدید دولت برای برخورد با مقصران اختالالت اینترنتی!
گــروه سیاسی -خاطره میرزا :ســیدابراهیم رئیسی
در جلســه دیروز هیات دولت ،همزمان با گالیههای مردم
درباره اختالالت شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در
کشور گفت :وزارت ارتباطات با دقت مواردی از این دست را
پیگیری کند تا خللی در خدمات رسانی به مردم و فعالیت
کســبوکارها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان
دارد ،ایجاد نشود.
همزمان با این سخنان رئیسی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات با اشــاره به دو حادثــه در هفته اخیر که موجب
اختالل در شــبکه اینترنت شده بود ،تأکید کرد :با مقصران
احتمالی اختالل اینترنت برخورد میشود! او البته به نقش
دولت در اختالل یا کاهش سرعت اینترنت اشارهای نکرد!
«عیسی زارعپور» در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع
خبرنــگاران درباره اختالل اینترنت در روزهای اخیر ،گفت:
در هفته اخیر دو حادثه داشــتیم که یکی از آنها در مشهد
رخ داد و روز شــنبه بر اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت
مخابرات ،بخشــی از فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود .بر
اثر این رخداد ،ارتباطات چند استان اعم از خراسان رضوی،
خراسان جنوبی و کرمان حدود  ۴ساعت دچار اختالل شده
بود کــه با مقصرین احتمالی آن برخورد خواهد شــد .روز
دوشنبه هم یکی از حوضچههای شرکت مخابرات ایران در
خیابان کارگر دچار آتشسوزی شده بود که آن هم منجر به
قطع ارتباطات شد.
وی ادامه داد :جلسهای در این خصوص برای بررسی این
دو حادثه برگزار شد که علت آن عدم رعایت اصول حرفهای
توســط اپراتورها تشخیص داده شــد و البته اصول پدافند
غیرعامل هم رعایت نشــده بود .مســئول پدافند غیرعامل
وزارتخانه مأمور شــد تا همه مراکز مخابراتی را بررسی کند
و شــرکت مخابرات هم حتماً باید ضرر و زیان مشترکین را
جبران کند که ســازمان تنظیم مقررات پیگیر این جبران
خسارت است.
این درحالیست که افکار عمومی ،دولت و همچنین وزیر

ارتباطــات را عامل اختــاالت اینترنت و همچنین کاهش
ســرعت اینترنت میدانند .این درحالیســت کــه ابراهیم
رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،چنان درباره
اینترنت و فضای مجازی ســخن گفته بود که گویی با روی
کار آمدن دولت او ،تحولــی جدی در حوزه فضای مجازی
ایجاد میشــود! او در تبلیغــات انتخاباتی خود با طرح این
پرسش که چرا با وجود گسترش استفاده از فضای مجازی
زیر ســاختهای مورد نیاز برای آن تهیه نشده ،گفت :اگر
این زیرساختها فراهم شده بود امروز هیچ کاری در فضای
اداری و در عرصه تحقیقات و پژوهش دچار وقفه نمیشــد.
او وعــده داد دولت آینده زیرســاختهای الزم برای تامین
اینترنت در کشور را کامل میکند.
وی همچنین با اشــاره به امــکان درآمدزایی از طریق
اینترنت ،به طرح این سوال پرداخت که چرا نگذاریم مردم

بررسی «طرح اصالح قانون انتخابات مجلس» فوریتی شد
نمایندگان مجلس شــورای اســامی با تقاضای یک
فوریــت طرح اصالح موادی از قانــون انتخابات مجلس
موافقــت کردند .به گزارش ایرنا ،بررســی تقاضای یک
فوریــت طرح اصالح موادی از قانــون انتخابات مجلس
شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفت و  ۱۴۴نماینده
با یک فوریت این طرح موافقت کردند.
در بخشــی از این طرح آمده است :موضوع ضرورت
اصالح قوانیــن انتخاباتی و رفع نواقص و کاســتیهای
قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالشهای نظام
انتخاباتی در جمهوری اســامی ایران مطرح بوده است،
به نحوی که چنین مســئلهای مکررا ً از سوی نهادهای
مجــری و ناظــر انتخابات به عنوان یک درخواســت از
مجالس قانون گذاری در ادوار مختلف طرح شــده است

سید حمید سجادی روز چهارشــنبه در حاشیه جلسه
هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران درباره الزام فیفا برای
حضور زنان در ورزشــگاهها گفت :در نامه الزامی نبود بلکه
پیشــنهاده که پیرو پیگیریهای قبلی اســت و ما مشکلی
درباره حضور زنان در ورزشگاهها نداشتیم.
وی افزود :در مشهد هم قرار نبود تماشاچی داشته باشیم
و شــرایط طوری شد که از نظر زیرســاخت فراهم نبود اما
از جامعه زنان عذرخواهی میکنم که نتوانســتیم در مشهد
میزبان زنان در ورزشگاه باشیم.
وزیر ورزش در ادامه دربــاره پرونده ویلموتس گفت :ما
وظیفه نظارتی که در قانون آمده اســت را دنبال میکنیم
و در برنامه صف اول از شــبکه سراسری خبر درباره پرونده
ویلموتــس و ابعاد آن را تشــریح کردم .در این داســتان
بحــث پیش پرداخت و بعد از آن ضمانتــی که اتفاق افتاد
و کمکــی که از یکی از شــرکتها در بحث ضمانت از آن
شــرکت گرفتند ،آن شــرکت  ۲۵میلیارد تومان به صورت
ریالی بابت آن  ۲میلیون یورو که حتی فدراسیون پرداخت
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت حمید نوری و
اسداهلل اسدی گفت :آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد
این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها
را نگه داشتهاند است.
مسعود ستایشی در نشســت خبری در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه با توجه به الیحه انتقال محکومان بین ایران
و بلژیک ،آیا قوه قضائیه در راستای تبادل زندانی بین ایران
و بلژیک تقاضایی برای اقای اســدی داشته یا خیر؟ گفت:
آقای اســدی از ماموران دیپلماتیک ایران و در وین بودند و
براســاس مقررات واجد مصونیت سیاســی بودند و به طور
غیرقانونی در آلمان بازداشت میشود و در آلمان با  ۱۲۱روز
بازداشت غیرقانونی بود .بر اساس حکم غیرقانونی دادگاه در
سال  ۲۰۱۸به بلژیک منتقل میشود و دادگاه بلژیکی آقای
اســدی را غیرقانونی به  ۲۰ســال حبس محکوم میکند و
بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعالم
شده است .راجع به مصوبه ای که در مجلس تصویب شده و
برای تبادل محکومان در نظر گرفتند ،ما آن را به فال نیک
میگیریم و آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون
محکومیت آقای اســدی بدون عرف بین المللی و غیرقابل
قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا اســترداد ایشان را
میخواهیم و انشاءاهلل این مطالبه محقق شود .بحث تبادل
هم فعال در دستور کار نیست.
وی درباره حمید نوری نیز گفت :نســبت به آقای نوری
تالشها انجام میشود و در عرصه بین المللی و دولت و در
قوه قضائیه پیگیری میشــود ولی بدانید اینها تحت کنترل
گروههای تروریستی هستند و باید به خودشان بیایند و حق
را اعمال کنند که ادعای حقوق بشر دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرهایی منتشر شده
مبنی بر دســتگیری و اســترداد خاوری و آخرین وضعیت
این پرونده گفت :خبر مربوط به دســتگیری و یا بازداشت
و اســترداد آقای خاوری تکذیب میشــود و صحت ندارد.
مکاتبات الزم با اینترپل شده و از آنجا که تبعه کانادا است،
دولت کانادا همکاری الزم را برای استرداد ایشان ندارد .فرار
آقای خاوری در کشور در پی مطرح شدن پروندههاست و در
ی ایران استرداد ایشان از کاناداست
خواست جمهوری اسالم 
تا مواردی که در مورد او مطرح میشود در دادگاه صالح در
ایران رسیدگی شود.
ســخنگوی قوه قضائیه افزود :علی رغــم ادعای حقوق
بشری کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین
بین المللی نســبت به استرداد او استنکاف میکند و حاضر
به تمکین عرف بین الملل نیســتند و استرداد مجرمین از
اینترپل قاعده الزم االتباع اســت .کانــادا پناهگاه مجرمین
ومتهمان شــده و جای نگرانی دارد .حقوق مردم باید حفظ
شود و باید خاوری مسترد شود.
وی در خصــوص پرونده ثبت ســفارش خــودرو گفت:

در فضای مجازی اشتغال داشته باشند؟ یک خانم خانهدار
که آشــپزی میکند یــا یک معلم که تولیــد محتوا انجام
میدهد ،باید ســهم خود را از کاری که انجام میدهد ببرد.
وی افزود« :امروز هند بــه اندازه درآمد نفتی ما از اینترنت
سود اقتصادی میبرد» و خاطر نشان کرد که «دولت مردمی
برای درآمدزایی مردم از اینترنت برنامههای روشنی دارد».
امــا از زمانی کــه او روی کار آمده نــه تنها گاهی برای
رفع فیلتر تلگرام و توئیتر برداشــته نشده ،بلکه دسترسی
به اینترنت و ســرعت آن نیز کاهش یافته است که برخی
آن را به دلیل کاهش پهنای باند میدانند.جالب اینجاست
که فیلترینگ برخی شبکههای اجتماعی همچون توئیتر در
شــرایطی ادامه دارد که اغلب مسئوالن در توئیتر فعالند و
حتی وزیر کار و امور اجتماعی دولت رئیسی ،استعفای خود
را از طریق توئیتر اعالم کرده بود!

اما وزارت ارتباطات دولت رئیسی ،نه تنها تمایلی به رفع
فیلتر شبکههای اجتماعی مسدودشده ندارد ،بلکه حتی در
اقدامی عجیب ،تنظیمات ســرچ گوگل برای ایرانیان را به
ســرچ کودک تغییر داده که این اقدام با اعتراضات فراوانی
مواجه شد.
گزارش جدید وبسایت اسپیدتست از وضعیت سرعت
اینترنت در جهان تا ماه ژوئن ســال  2022میالدی نشان
میدهد متوسط جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل به
 31.01مگابیت بر ثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود
اینترنت موبایل به  8.66مگابیت بر ثانیه رسیده است .طبق
این گزارش ،متوسط ســرعت دانلود اینترنت موبایل ایران
 27.17مگابیت بر ثانیه و متوســط سرعت آپلود اینترنت
موبایل ایران نیز  9.65مگابیت بر ثانیه است .این ارقام ،ایران
را از میان  139کشوردر جایگاه  72قرار داده که از افت یک
پلهای رتبه ما نســبت به گزارش گذشته حکایت دارد! در
اینترنت ثابت ،وضعیت ایران بدتر است.
متوسط ســرعت دانلود اینترنت ثابت ایران در ماه ژوئن
ســال  2022میالدی به  10.23مگابیت بر ثانیه و متوسط
ســرعت آپلود آن به  1.61مگابیت بر ثانیه رسید .ایران در
بخش اینترنت ثابت از بین  182کشور در جایگاه  145قرار
گرفته که از افت  4پلهای نسبت به گزارش قبلی و افت یازده
پله ای نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حکایت دارد.
این آمار ثابت میکند که دولت رئیســی نه تنها برنامه
ای برای تسهیل دسترســی مردم به اینترنت و استفاده از
شبکهها و برنامههای فیلترنشده با سرعت معقول ندارد ،بلکه
عمال سرعت اینترنت را نیز نتوانسته افزایش دهد.
بهتر اســت وزیر ارتباطات ،به جای پیدا کردن مقصران
احتمالی اختالل اینترنت در هفتههای اخیر ،برنامه روشن
خود را برای افزایش ســرعت اینترنت و تسهیل دسترسی
مردم به فضای مجازی ارائه دهد؛ در غیر این صورت مشخص
میشود که این وعده ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات نیز
وعده ای مثل وعدههای دیگرش ،صرفا در حد گفتار بود!

موافقت مجلس با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق جدید

و دولــت محترم نیز از چندیــن دوره قبل بر اراده خود
در این خصوص تصریح نموده است .همین ضرورت نیز
باعث شد در تاریخ  ۲۴مهرماه  ۱۳۹۵سیاستهای کلی
انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابالغ و بر ضرورت
اصالح قوانین انتخاباتی تأکید شود.
در ادامه این طرح بیان شــده است :تاکید معظم له
در دیدار اخیر نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر اصالح
قوانیــن انتخاباتی مورد تصریح قرار گرفت .با همان نگاه
نخست به این سیاستها مشــاهده میشود آنچه مدنظر
سیاســتهای کلی مزبور قــرار گرفته عمدتــاً ناظر به
مسائلی است که نسبت به وضعیت قوانین موجود وجود
داشته است و گویا نوعی آسیب شناسی نسبت به قوانین
موجود میباشد.

در جلســه علنی روز چهارشــنبه مجلس شــورای
اسالمی در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه
یا بازنشســتگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع
سوابق بیمهای اشخاص با ماده  ۳این طرح موافق شد.
براســاس مــاده  ۳این طــرح؛ حق بیمه یا کســور
بازنشســتگی کــه بــه هر یــک از صندوقهــای بیمه
بازنشستگی پرداخت شده است براساس تقاضای کتبی
بیمه شده موضوع این قانون یا بازماندگان واجد شرایط
وی پس از بروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید
منتقل میشود .بیمه شده ذینفع تقاضای انتقال سابقه
پرداخت حق بیمه یا کســور بازنشســتگی را به صورت
کتبی بــه صندوق جدید ارائه نمــوده و صندوق جدید
نیز پس از بررســی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات

وزیر ورزش و جوانان:

نامه فیفا درباره حضور زنان جنبه الزامآور نداشت

کرده مطرح شــد اما چون ضمانت آن پرداخت ســاختمان
فدراســیون بود در نهایت شش دانگ آن فدراسیون به نام
شــرکت شــده اســت .وی ادامه داد :در مورد سه دانگ از
ساختمان پرسپولیس هم همین موضوع اتفاق افتاده است
چون ســاختمان پرســپولیس هم به نام فدراسیون فوتبال
است و به همین خاطر آن ضمانت پیش پرداخت و رای سه
میلیارد سیصد یورویی و اخیرا فدراسیون فوتبال اعالم کرد
که منتظر دیرکرد  ۲تا  ۵درصدی برای پرداخت هســتند و
همه اینها عبرتی برای قراردادها و بصیرتی برای آینده است.
پیگیری الزم در این زمنیه در حال انجام اســت و در مورد
مطالبهای که مردم از ما دارند در حال همفکری هســتیم.
ســجادی افزود :پیگیر هستیم تا شــرایط پرداخت چگونه
خواهد بود و نتایج پیگیریها اطالع رســانی میشود .وزیر

ورزش ادامه داد :ما نمیتوانیم به این امر بیتفاوت باشــیم.
برخــی به من خرده گرفتند که شــما نباید به این موضوع
میپرداختید .برخی از افرادی که ما میدانیم در گذشــته
کجا بودند ،چه ردپایی دارند ،خودشان هم مدیر بودند و چه
عواقبی برجای گذاشتند و مدیر چه باشگاههایی بودند که از
آنها اکنون هیچ اســمی نیست .برخی از آنها برای من خط
و نشــان کشیدند و برای من متن دادند و در فضای مجازی
به دلیل اینکه وزیر وظیفه حاکمیتی خود را تشــریح کرده
است به لرزه افتادهاند .سجادی تصریح کرد :ما اصال هدفمان
نام بردن از کســی نیست .یک عده گفتند آقای سجادی از
یک نامزد حمایت میکند ،خیر .وزارت ورزش اصال به هیچ
عنوان در انتخابات فدراســیون فوتبــال اجازه ورود به خود
نمیدهد اما کمک میکند که بهترین انتخابات شکل بگیرد

سخنگوی قوه قضائیه:

کانادا درباره خاوری همکاری نمیکند

موضوع این بود که یکسری وارد کننده که به صورت سنتی
خــودرو وارد میکردند پس از گزارشهــای ضابط خاص،
اشخاصی فاقد شــرایط مذکور مبادرت با تبانی با برخی از
کارکنان تجارت کــرده و اقدام به جعل دادهها و ثبت ۲۶۴
فقره ثبت ســفارش مجعول کرده بودند و  ۶۸۰۰دســتگاه
خودرو به کشور وارد شد .این پرونده مربوط به قبل است و
در ناحیه  ۲۸دادسرای تهران مطرح است و امید است تا ده
روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال شود.
وی افزود :این پرونده در دادگاه مطرح و کیفرخواســت
آن صادر شــد و دادگاه نســبت به رسیدگی ان اقدام کرد و
در فرایند دادرسی ایراداتی مطرح شد و تا ده روز آینده این
ایرادات رفع خواهد شد و با  ۹۹شخصیت حقیقی و حقوقی
به دادگاه انقالب ارسال خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوال ایسنا مبنی
براینکه آیا در خصوص پروژه «قائم شــهریار» -که ظاهرا با
مشارکت شهرداری شهریار و شــرکت فوالد احسان اهواز
در سال  ۹۱شروع شــده ،واحدهایی به مردم فروخته شده
و قرار بوده ظرف ســه سال تحویل داده شود ولی االن پس
از  ۱۰ســال هنوز این اتفاق نیفتــاده و خریداران خواهان
پیگیری وضعیتشان هستند -پروندهای در دستگاه قضایی
اعم از دادگســتری یا ســازمان بازرسی تشکیل شده یا نه؟
گفت :شکایتی به دادگستری شهریار مطرح نشده که ورود
قضایی کنیم.
ستایشی افزود :در روزهای گذشته با توجه به اطالهای که
بین شهرداری و سرمایه گذار شده ،دادستان شهریارجلسهای
گذاشــت و افراد ذی مدخل را دعوت کردند و دستور دادند
بین شهرداری و سرمایه گذار توافق محقق شده و سرمایه
مــردم را تعیین تکلیف کننــد .مردمی که اعتماد میکنند
و اگر این امر محقق نشــود دادستانی به تکلیف خود عمل
میکند.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد :گفتنی است این اتفاق
به لحاظ عدم همکاری شــهرداری و سرمایه گذار بوده که
نتوانستند توافق کنند و اختالفاتی داشتند و به جمع بندی
نرســیدند و مردم بالتکلیف هستند و با هماهنگی که شد
قضیه را پیگیری میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای
گمرک در ســفر اخیــر رئیس قوه قضائیه گفــت :انبارها و
محمولههایی در بوشــهر وجود داشــت که مدت زیادی از
توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی
در کانتینرها باز شد بوی تعفن و فساد برخی کاالها به مشام
میرسید .ریاســت قوه قضائیه بدون تشریفات و سرزده در

محل انبارهای گمرک ،مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور
یافتند و ساماندهی اقالم متروکه و قاچاق همچنان در دستور
کار قرار دارد.
وی در پاســخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم و
اینکه آیا اتهامش جاسوسی است؟ گفت :آقای میرسلیم به
اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج
سال حبس محکوم شده و تاریخ شــروع اجرای مجازاتش
مشخص است .براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده
و ما تکلیف به اجرای قانون داریم .مگر میشود برای اجرای
قانون تبعیض قائل شــویم و قطعا تبعیضی در رســیدگی
نداریم .در این ایام از مرخصی اســتفاده کرده و غیبت هم
ت و ایشــان به مرخصی آمده و مطابق مقررات
داشــته اس 
بوده و در مورد غیبت هم براســاس مقررات اتخاذ تصمیم
شده است.
وی افزود :ایشان در زندان است و تحمل کیفر میکند و
در اثنایی که مرخصی بوده و ناراحتی داشته و ابراز بیماری
کرده به واحد درمانی معرفی شــده و پزشکی قانونی برای
ادامه حبس شرایط او را فراهم دانسته است.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی در رابطه با
اینکه حوادثی ناشــی از ترک فعل مسئوالن صورت گرفته
که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده
میشود ،آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است؟ گفت:
بر اســاس مقررات ماده  ۵۷۶قانون مجازات اسالمی ،ترک
فعلها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات اســت.
نســبت به موضوعاتی که مطرح شده بر اساس گزارشی که
توسط ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل
استهبان ارائه شد ،ریاســت حوزه قضائی استان به موضوع
ورود کردند و ســازمان مدیریت بحران کشــور هم بر این
موضــوع اذعان دارد .هماهنگی و همدلی موجب شــده که
آالم و گرفتاریها کم شود اما رسیدگیها جای خود را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود :مسئولین قضائی ذیمدخل،
اقدامات الزم را در جهت رســیدگی به مسائلی که منجر به
سیل شده انجام دادهاند .در این زمینه دستورات پیشگیرانه
مؤکد به کلیه واحدها داده شــده و درحال انجام اســت .در
خصوص توجه الزم به کل کشــور به خصوص مناطقی که
سیلخیز هستند هم دستوراتی داده شده است .پروندهای
در رابطه با ســیل مطرح شــده تا قصور یــا تقصیر یا ترک
فعلهای احتمالی بررســی شود .شــعبهای در مرکز استان
پیگیریهای الزم را انجام میدهد .اگر ترک فعل احراز شود
بالدرنگ اطالعرسانی انجام میشود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده

ذیربــط ظرف یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کســور
بازنشســتگی را از صنــدوق بازنشســتگی قبلی تقاضا
مینماید .صندوق بازنشستگی قبلی مکلف است حداکثر
ظرف ســه ماه از تاریخ تقاضای صنــدوق جدید ،وجوه
قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند .براساس تبصره
این ماده؛ در صورتی که صندوقهای مشــمول این ماده
طبق مقررات ،عالوه بر پرداخت حقوق بازنشســتگی ،از
کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت ،مشــترکین خود
را در برابر بیماریها ،کمک ازدواج ،بارداری ،حقوق ایام
بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشــند ،هنگام
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد،
سهم درمان به عالوه یک درصد بابت مزایای یاد شده از
جمع وجه قابل انتقال کسر میشود.

و فدراســیون فوتبال از حالت سرپرستی هرچه زودتر خارج
شود .وی درباره حضور روز گذشته خود در مجلس توضیح
داد :دیــروز بر بنده در مجلس خرده گرفتند که افرادی که
از مسببان همین قرارداد ویلموتس هستند  ،اجازه دادهاید
که ثبتنام کنند در حالی که ما اجازه جلوگیری از ثبتنام
نداریم و هرکس شــرایطش را داشته باشد میتواند ثبتنام
کند اما من به راحتی دیروز در مجلس مورد خطاب همین
موضوع قرار گرفتم و فرصت دفاع هم نداشتم .سجادی تاکید
کرد :البته همچنان هرکس بپرسد من توضیح خواهم داد و
دفاع خواهم کرد برای اینکه دیروز من به ناحق متهم به این
شــدم که از نظر بعد نظارتی کمکاری کردیم .ما نمیتوانیم
از ثبتنــام جلوگیری کنیم ،این کار انجام میشــود و بعد
دســتگاههای نظارتی ،امنیتی و حراست بررسی و نتیجه را
اعالم میکنند .متاسفانه دیروز مواردی در مجلس مطرح شد
که اص ً
ال مرتبط با سوال بنده نبود و همین مطالب هم عنوان
شد .ما پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه قانونی ماست تا
پایان پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد.
آمیتیس و پروندههای کثیرالشاکی گفت:این پرونده 258
شــاکی دارد وکیفرخواست صادر شــده و به شعبه دادگاه
مجتمع شهید قدوسی منعکس شده و منجر به دادنامه شده
است .متهم اصلی پرونده به اتهام مشارکت محکوم شده و در
حال حاضر متواری است و به سه سال و نه ماه حبس،جزای
نقدی در حق دولت و به رد مال محکوم شده است و متهم
ردیــف دوم به اتهام معاونت و عجز از تودیع وثیقه در زندان
به سر میبرد و به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اطرافیان انها به اتهام معاونت
به  4ماه حبس محکوم شــدند .ستایشی در پاسخ به سوالی
در خصــوص پروندههای قضائی معوق گفت :این پروندهها
ریشــه در مؤلفههای دیگری دارد که مورد توجه دســتگاه
قضائی است .در رابطه با اینکه معوقات تمام شود باید گفت
مگر ورودیها تمام میشود؟ به هر حال مولفههایی در این
رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامهریزی درست است.
همچنین سازمان منابع انســانی واجد تواناییهای علمی و
فنی باید متناسب با حجم پروندهها باشد .ارتقای انگیزشی از
دیگر مؤلفههای حل این مسائل است .آنچه که ما میتوانیم
بگوییم این اســت که با احتســاب اجرای احکام ،نسبت به
پروندههای معوق سال گذشته شاهد کاهش  ۴ /۲درصدی
پروندههــا بودیم .همچنین پروندههای اجــرای احکام هم
کاهش  ۲و نیم درصدی داشته است.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی درباره حکم
پرونده وحید اشتری گفت :آقای اشتری باید بداند که همه ما
ملزم به اجرای قانون هستیم و نمیشود قسمتی از قانون که
به نفع ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم .متاسفیم
که میبینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد
که قابل مجازات است .احکام قبلی و حکم اخیر صادر شده
علیه آقای اشــتری ربطی به ادعای اخیــر (در مورد رئیس
مجلس) ندارد و دادنامه اخیر آقای اشــتری غیابی اســت و
میتواند واخواهی کند.
وی افزود :آقای اشــتری با وجود ابالغ وقت دادرسی در
دادگاه شــرکت نکرده ،الیحهای ارســال نکرده یا وکیلی به
دادگاه معرفی نکرده است .سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:
اقای اشتری در شعبه  ۱۰۵۸دادگاه کیفری دو به اتهام نشر
اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی
شــاکی بوده به تحمل دو سال حبس محکوم میشود .این
فقط یک پرونده نیست .این مجازات برای مدتی تعلیق شده
است .پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب
در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.
وی یادآور شد :در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم
به اعمال خشــونت به حبس محکوم شده است .در آخرین
پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو سال
حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت رسانهای و بستن کلیه
صفحاتش محکوم شده است.

