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جلســه غیر علنی دو ســاعته مجلس درباره مذاکرات 
برجامی  روز گذشته برگزار شد. 

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در جلسه غیر علنی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، علی باقری رئیس 
تیم مذاکره کننده هســته ای، اســامی و بهروز کمالوندی 

رئیس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی حضور داشتند.
وی افــزود: بــه دلیــل محدودیــت زمان شــمخانی، 
امیرعبداللهیان و باقری به بیان مطالب خود پرداختند. پنج 
نماینده مجلس هم به قید قرعه صحبت کرد. در نهایت هم 
آقای قالیباف ضمن بیان نکاتی جمع بندی از جلسه داشت.
وی گفت:  این جلســه درباره هم اندیشــی در خصوص 

مذاکرات برجامی بود.
وی در جمع خبرنگاران بیان کرد: جلسه غیرعلنی امروز 
کم نظیر بود. در این جلســه که دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، وزیــر امورخارجه، مذاکره کننده ارشــد و همچنین 
مقامات ارشد ســازمان انرژی هســته ای حضور داشتند، 
دیدگاه هایی که نمایندگان داشتند منتقل شد در عین حال 
توضیحات الزم  از ســوی مقامات حاضر و دست اندرکاران 

مذاکرات ارائه شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه اظهار کرد: 
حقیقتــا باید به یک تفاهم و همفکری در باالترین ســطح 
برســیم که در جلســه امروز تا حدودی حاصل شد. البته 
جلســه دیگری هم دیروز در محل دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی تشــکیل شــده بود که در آن جلسه هم مفاد 
نامه هایی که رد و بدل شــده و هم موضوعاتی که مد نظر 

ایران بود، مطرح شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: نکته مهم در جلســاتی که دیروز و امروز برگزار شد و 
در روزهای آینده نیز براســاس برنامه ریزی های انجام شده 
برگزار خواهد شد این اســت که ما منافع ملت ایران را در 
باالترین ســطح تامین کنیم و قانون اقدام راهبری مجلس 
که تصویب شده در باالترین سطح باید اجرایی شود. آنچه 
که االن توضیح داده شــد این است که روند توافق در حال 
انجام اســت و مذاکرات تمام شــده، تصمیم سیاسی ایران 
گرفته شده و این آمریکا است که باید تصمیم سیاسی خود 
را بگیرد که آیا بنــا دارد منافع ملت ایران را به طور کامل 

بپذیرد یا اینکه مانند قبل می خواهند پیمان شکنی کنند.
وی در ادامه تاکید کــرد: اکنون پیام هایی که بین ما و 
آمریکایی ها به واســطه اروپایی ها رد و بدل شده در همین 
فضا اســت اگر آنها این تصمیم سیاسی را بگیرند که منافع 
ملت ایران را در نظر بگیرند  توافق در دسترس است اما اگر 
بخواهند در بیان یک چیــز بگویند و در عمل به آن عمل 

نکنند همه مسئولیت ها بر عهده طرف مقابل است.
مقتدایی گفت: در جلســه روز گذشته با حضور اعضای 
کمیسیون امنیت ملی، مفادی که مورد نظر نمایندگان بود 
تا به آن دسترســی داشته باشند در اختیار نمایندگان قرار 

رفت و کمیســیون امنیت ملی در جریان امور است. امروز 
هم در مجلس مباحثی مطرح شد، یکی از انتقادات مسئله 
دسترســی نمایندگان به متن بود که اکنون در دســترس 
نمایندگان  قرار گرفته است. حتی مفاد متن نیز در جلسه 

مجلس مورد بحث  و نقد قرار گرفت.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی افزود: واقعیت این 
اســت که مجلس در این حوزه سختگیرانه عمل می کند تا 
یقین حاصل شــود که منافع ملت ایران در باالترین سطح 
تامین می شــود دلیل آن نیز این است که طرف مقابل ما 
قبا همبن روند را طی کرده و بدعهدی داشته است. امروز 
باید جلوی تکرار این موضوع را بگیریم. هم موضوع راستی 
آزمایی و هم بحث رفــع تحریم ها و هم موضوعات مرتبط 
دیگر در جلسه شفاف مطرح شد و تا زمانی که یقین نکنیم 
منافع ملت ایران تامین می شــود مجلس پافشاری الزم را 
خواهد داشت. همکاران ما در مجلس بر این موضع هستند 
و دوستان ما در دولت نیز تاکیدشان بر این است که قانون 
مجلــس برای تامین منافع ایــران و صیانت از حقوق ملت 

ایران به نحو شایسته اجرایی شود.
مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: ما در کوتاه ترین زمان 
پاسخی که باید به طرف های مقابل داده ایم و اکنون طرف 
مقابل ما باید نشــان دهد که حداقل در این بخش جدیت 
الزم را دارد بنابراین پاسخ طرف مقابل خیلی زمان نخواهد 
بــرد و آنها باید یک موضوع اساســی و کلیــدی را تعیین 
کنند و آن این اســت که آنچه که مدنظر ایران است برای 
لحاظ منافع ملت ایران بپذیرند. موضع ما امروز این اســت، 
اروپایی ها نیز اگر اقدام نکنند و همچنان روند فرسایشــی 
شدن را دنبال کنند کم کم ماه های سرد اروپا خواهد رسید 

و شاید آنها بیشتر از همه متضرر شوند.

جلسه غیر علنی مجلس درباره مذاکرات برجامی

بازه زمانی برای راستی آزمایی رفع تحریم ها در نظر گرفته شده است

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت که تبــادل زندانیان بین ایران و آمریکا کاما 
طبیعی اســت و امر بعیدی نیســت به ویژه اینکه در طول 
مذاکرات ایران به صورت غیر مستقیم و با واسطه مذاکره با 

آمریکایی ها داشته و پیام هایی رد و بدل شده است.
محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با ایسنا درباره 

اینکه آیا قرار است زندانیان بین ایران و آمریکا تبادل شوند؟ 
گفت: اختصاصا نمی دانم که قرار اســت تبادل زندانیان بین 
ایران و آمریکا صورت گیرد اما در روابط بین الملل این امری 
مرســوم است و غیر طبیعی نیست که چند نفر زندانی بین 

دو کشور مبادله شوند.
وی مجددا درباره اینکه آیا این تبادل زندانیان بین ایران 

و آمریکا اســت؟ گفت: معموال همه کشــورها با هم تبادل 
زندانیان دارند. ایران و آمریکا دو کشــور هستند که متقابا 
زندانی هایی دارند. از طرف دیگر در حاشیه مذاکرات یک نوع 
مذاکره غیر مستقیم و با واسطه با آمریکایی ها داشتیم، پس 
بعید نیست و طبیعی اســت. عباس زاده افزود: البته اینکه 
اختصاصا بدانم قرار اســت تبادل زندانی بین ایران و آمریکا 

صورت گیرد و چند نفر هستند و چه زمانی انجام می شود را 
اطاعی ندارم اما بطور کلی تبادل زندانیان طبیعی است به 
ویژه با توجه به اینکه در طول مذاکرات یک نوع گفت وگوی 
غیر مســتقیم و با واسطه داشتیم و پیام هایی رد و بدل شد. 
باز هم می گویم که تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا کاما 

طبیعی است و چیز بعیدی نیست.

رئیس جمهور هماهنگی همه دســتگاه های مســئول در 
حوزه جمعیت را پیش نیاز تحقق اهداف کشــور در این حوزه 
خواند و بــر ضرورت برنامه ریزی برای ارتقای شــاخص های 
جمعیتی در همه اســتان های کشــور تاکید کرد. به گزارش 
ایســنا، ســید ابراهیم رئیسی در دومین جلســه ستاد ملی 
جمعیت که ظهر امروز چهارشــنبه برگزار شــد، جمعیت را 
یکی از مؤلفه های مهم قدرت کشــور عنــوان کرد و گفت: 
ضروری اســت نگرانی های ایجاد شــده در پایش جمعیت، 
منجر به اقدامات ســریع، جامع و هماهنگ در اجرای قانون 

»حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« شــود. رئیس جمهور 
ضرورت هم افزایی دســتگاه ها در تحقق مصوبات ستاد ملی 
جمعیت را مورد تأکید قرار داد و افزود: نتیجه برگزاری چنین 
جلساتی باید اجرای کامل و دقیق مصوبات در حوزه حمایت 
از خانواده جمعیت باشد. دستگاه هایی که در قانون مسئولیتی 
به آنان تکلیف شــده، باید تاش کننــد وظایف محوله را با 
جدیت و کامل انجام دهند. رئیســی توجه ویژه ســتاد ملی 
جمعیت به اســتان هایی را که از نظر شاخص های مربوط به 
جمعیت، وضع مناسبی ندارند ضروری برشمرد و خاطرنشان 

کرد: دســتگاه های مسئول موظف هستند به استان هایی که 
در شــاخص هایی همچون نرخ بــاروری، آمار طاق و پیری 
جمعیت در معرض خطر قرار دارند، توجه ویژه داشته باشد. 
رئیس جمهور هماهنگی همه دستگاه های مسئول در حوزه 
جمعیت را پیش نیاز تحقق اهداف کشور در این حوزه خواند و 
بر ضرورت برنامه ریزی برای ارتقای شاخص های جمعیتی در 
همه استان های کشور تاکید کرد. رئیسی تصریح کرد: ضروری 
است سامانه پایش تســهیات دولتی به زوج های جوان، در 
راســتای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از 

سوی ستاد ملی جمعیت تشکیل شود. رئیس جمهور ضمن 
تاکید بر اینکه اشــکاالت احتمالی قانون حمایت از خانواده 
و جوانی نباید مانع اجرای آن شــود، از دستگاه های مسئول 
خواست که این قانون را با جدیت و قوت اجرا کنند. آیت اهلل 
رئیسی همچنین به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ماموریت داد 
تا در حین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
ابهامات و کاستی های احتمالی آن را احصا نموده و ضمن ارائه 
گزارش به ستاد ملی جمعیت، از راه های مقتضی برای برطرف 

شدن  موارد مورد نظر کوشش کند.

رئیس قوه قضائیه بر اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط 
با خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان تاکید کرد.

به گزارش قوه قضائیه، حجت االسام والمسلمین محسنی 
اژه ای، طــی ســخنانی در آیین تجلیــل از خانواده معظم 
شهدای مدافع حرم و آزادگان سرافراز دستگاه قضایی، ضمن 
گرامیداشــت بیست و ششم مرداد سالروز بازگشت آزادگان 
سرافراز به میهن اسامی، اظهار کرد: امسال سالروز بازگشت 
آزادگان مصادف با ســالروز به اســارت درآمدن آل اهلل شده 
است؛ شــما خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و آزادگان 
بویژه مادران و همســران و خواهران شهدا، به خوبی شرایط 
و مصائبــی و رنج هایــی که بر آل اهلل تحمیل شــد را درک 

می کنید.
رئیس دســتگاه قضا تصریــح کــرد: آزادگان ما از یک 
ســو در اســارتگاه های دژخمیان بعثی شکنجه می شدند و 
سخت ترین عذاب ها و آزارها را تحمل می کردند و از سویی 
دیگر خانواده های این عزیزان نیز در داخل کشور رنج و زجر 
اســارت آنان را احســاس می کردند و از این حیث آزرده و 

رنجور می شدند.
 رئیس قوه قضائیه در ادامه با تشریح و تبیین وجوه مختلف 
ارزش هایی اسامی و انسانی نظیر »ایثار و ازخودگذشتگی«، 
»شجاعت و شهامت«، »غیرت«، »فطانت« و »ایمان به هدف 
مقدس و جهاد در راه آن« که به صورت اعلی و آشــکار در 
وجود شــهدا و ایثارگران و آزادگان ما متجلی و متبلور بود، 
گفت: استقامت به معنای استمرار حرکت در مسیر صواب و 
درست است؛ استقامت یعنی آن ارزش ها و صفات اسامی و 
انســانی در وجود فرد واجد آن صفات پسندیده، حفظ شود 
و این امری است که آزادگان و ایثارگران ما باید به آن توجه 

داشته باشند و روحیه آزادگی را در خود حفظ کنند.  
را  اســامی  ایــران  آزادگان  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
دانش آموختگان مکتب و نهضت حســینی دانست و گفت: 

آزادگان مــا در اســارتگاه های رژیم بعثــی علی رغم همه 
شکنجه ها و سختی ها، همچنان ایثارگری و ازخودگذشتگی 
می کردند و عزت و حریّت را در آن اســارتگاه ها معنا کردند 
و حتی به مأموران صلیب ســرخ جهانی نیز درس آزادگی و 

شرافت می دادند.
وی تصریــح کــرد: آزادگان ما در آن فضــای خفقان و 
شکنجه و آزار و محدودیت اسارتگاه های رژیم بعث، راه تبلیغ 
و انسان پروری و مجاهدت را پیدا کرده بودند و در اسارتگاه 
نیز با کام و عمل خود، ارزش های الهی را تبلیغ می کردند و 

آن اسارتگاه ها را به دانشگاه تبدیل کرده بودند.
محســنی اژه ای با اشــاره به ارزش واالی مجاهدت های 
شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان و خانواده های معزز آنها، 
گفت: من به عنــوان رئیس قوه قضائیه و به طور کلی همه 
مسئوالن در بخش های مختلف در قبال خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران و آزادگان، وظیفه و تکلیفی خطیر و مهم داریم.

وی تصریــح کرد: به مســئوالن قضایــی در بخش های 
مختلف بویژه مســئوالن معاونت انسانی قوه قضائیه دستور 
داده ام که صرفاً به رفع آن دســته از مشکاتی که از ناحیه 
خانواده هــای معظــم شــهدا و آزادگان و ایثارگران مطرح 
می شود، اهتمام نداشته باشند بلکه خودشان شخصاً نسبت 
به شناسایی و رفع مشکات و معضات این بزرگواران تا حد 

ممکن اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه بر اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات 
مرتبــط با خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران و آزادگان 
تاکید کرد و خطاب به معاون منابع انســانی دســتگاه قضا 
گفت: در موارد و مسائلی نیز که مرتبط با خانواده های معزز 
شــهدا و آزادگان و ایثارگران است و پیرامون آنها قوانین و 
مقرراتی وجود ندارد، ورود کرده و تمهیدات الزم را برای رفع 

آن مسائل اتخاذ کنید.
رئیــس دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره بــه اصل مهم 
خودنظارتی و اهتمام نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود 

در وهله نخست، بیان داشت: همه شاغلین در مراکز و مراجع 
قضایی از جمله برخی از شما آزادگان سرافراز که از همکاران 
قضایی ما هســتید، باید در وهله نخســت بررسی کنید که 
آیــا وظایف و تکالیف محوله به خود را درســت، دقیق و به 
موقع انجام می دهید و رفتار مناســبی با ارباب رجوع دارید 
یــا خیر؟ در وهله بعد در مقام تذکر و امر به معروف باید به 
همکاران و باالدستی ها و زیرمجموعه خود، اهتمام به انجام 
درســت مأموریت و تکریم ارباب رجوع را یادآوری کنید و 

متذکر شوید.
وی تصریــح کرد: باید نظارت و توجه بــه ارزش ها را از 
خودمان شــروع کنیم؛ باید بررســی کنیم که آیا در گفتار 
و کردار خود، صادق هســتیم؟ اگر صادق هســتیم، آیا این 
صداقت در خلوت و َجلوت و مقابل دوربین و پشت دوربین 

یکسان است؟
 رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله رضایتمندی 
مردم و مراجعان به دســتگاه قضایی، گفت: آیا در شــرایط 
فعلی، مردم از ما رضایت دارند؟ پاســخ به این سؤال حتما 
مثبت نیست لذا همه ما در قوه قضائیه، هر کدام در بخش ها 
و مسئولیت های مرتبط با خود باید درصدد غلبه بر مسائل و 
مشکات برآییم و رفع کاستی ها را از خودمان شروع کنیم 
و در مرحلــه بعدی، با ادبیات و رفتار اســامی به همکاران 
و زیردســتی ها و باالدســتی های خود نیز رفع کاستی ها را 

گوشزد کنیم.
 رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع انتصابات 
در دستگاه قضایی که در سخنان یکی از حاضرین در جلسه 
مطرح شــد، گفت: با من صریح و بدون لکنت حرف بزنید و 
بدانید که اهتمام و توجه من، مســئولیت ســپردن به افراد 
متعهد، کاردان و دلسوز است؛ اما باید توجه کنید که دایره 
شــناخت من از افراد، آنگونه وســیع و گسترده نیست که 
نسبت به تک تک شاغلین در دستگاه قضایی شناخت داشته 
باشــم، لذا شما می توانید افراد شایسته تر و الیق تر را به من 

معرفی کنید و من از این امر استقبال می کنم.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر ممکن است، شاخصه ها 
و معیارهایــی که مدنظر من اســت و آن را به کمیســیون 
انتصابات ارائه داده ام با شاخصه ها  معیارهای شما بزرگواران 
تفاوت ها و تمایزاتی داشته باشد؛ علی ایحال من از مساعدت 
و پیشــنهادات شــما ایثارگران و آزادگان سرافراز در قضیه 

انتصابات در دستگاه قضایی استقبال می کنم.
پیش از ســخنان رئیس قوه قضائیه، »محمدباقر الفت« 
معاون منابع انســانی و امور فرهنگی قــوه قضائیه به ارائه 
آمار و توضیحاتی در خصــوص وضعیت ایثارگران، آزادگان 
و مدافعان حرم دســتگاه قضایی پرداخت و گفت: مجموع 
آزادگان شاغل و بازنشسته دستگاه قضایی ۲۱۴ نفر است و 
۲۷ نفر از فرزندان آزادگان نیز در قوه قضاییه مشــغول ارائه 

خدمات قضایی و اداری به مردم هستند.
الفت با بیــان اینکه ۱۷ نفر از مدافعــان حرم آل اهلل در 
دادگستری های سراسر کشور و ستاد قوه قضاییه از قبل در 
عدلیه حضور دارند، گفت: دستگاه قضایی مفتخر به داشتن 

یک شهید و یک جانباز مدافع حرم نیز می  باشد.
همچنین در این نشســت صمیمی، »یحیی کمالی پور« 
و »حمیدرضا امیرپور« از آزادگان هشت سال دفاع مقدس، 
»حسین براتی« از رزمندگان مدافع حرم، »مریم عظیمی« 
همســر شــهید مدافع حرم مهدی نوروزی و خانم »راغب 
املشی« همسر آزاده امیر صادقی دشتی، به بیان دیدگاه ها 
و نقطه نظرات خود پرداختند و پیشــنهاداتی را در راستای 
بهره گیری مطلوب تــر از ظرفیت ایثارگــران و آزادگان در 

دستگاه قضایی ارائه کردند.
معاونت منابع انســانی و امور فرهنگی قوه قضائیه عاوه 
بر مراسم امروز آیین تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع 
حرم و آزادگان ســرافراز دستگاه قضایی که با حضور رئیس 
عدلیه برگزار شد، این مراسم را در سایر استان های کشور نیز 

ترتیب داده است.

وزیر ورزش و جوانان تاکیــد کرد نامه فیفا برای حضور 
زنان در اســتادیوم ها برای رقابت های باشگاهی تنها در حد 

پیشنهاد است.
به گزارش ایسنا، حمید سجادی در حاشیه جلسه هیات 
دولت درباره حضور زنان در استادیوم های ورزشی گفت: ما 
اصا به دنبال تفکیک بحث فوتبال از سایر رشته ها و به قول 
قدیمی ها به دنبال طناب کشــیدن بین دریای مازندران و 
گیان نیستیم. در حال حاضر در بیشتر رشته های ورزشی 
خانواده ها قصد حضور دارنــد و برای انجام این کار نیازمند 
یکسری هماهنگی ها هستیم. این هماهنگی  گاهی سهل تر و 
قابل وصول تر است و گاهی مثل فوتبال سازوکار، جمعیت و 
محل برگزاری آن رویداد متفاوت است. وقتی ۵۰۰، ۱۰۰۰ 
یــا حتی ۳ هزار خانم قصد حضور در یک رویداد فوتبالی را 
دارند، باید دستورالعمل ها را بیشتر رعایت کنیم، هماهنگی ها 

بیشتر باشد و آن چه به آن محیط انتظام می دهد، باید دیده 
شود. در برخی از رشته ها خیلی راحت وارد سالن می شوند 

و مسابقه را نگاه می کنند اما سازوکار فوتبال متفاوت است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر جلســاتی برگزار کردیم. 
خودمان این حضور را دوســت داریم و نمی خواهیم خدایی 
ناکــرده نگاه ها در بیرون از ایران این طور باشــد که بگویند 
ایرانی ها مخالف ورود زنان به استادیوم ها هستند. خیر اصا 
چنین تفکری وجود ندارد. وزیر ورزش در ادامه خاطرنشان 
کرد: یکسری اطاعات از ایران به بیرون می دهند و می گویند 
در فان رشــته زنان و تماشاگران را راه نمی دهند. در حالی 

که چندسال است که خانم ها با عزت و احترام به استادیوم ها 
می آیند و بازی های تیم ملی فوتبال را می بینند. حتی بازی 
ایران و عراق شــب هنگام برگزار شد ولی برای تردد خانم ها 
اتوبوس گذاشــتیم و ورودی مســتقل و خوبی داشتند. در 
جریان این دیدارها همه تیپ آدمی حضور داشــتند و هیچ 
ایرادی هم به ما گرفته نشد؛ حاشیه ای ایجاد نشد و مشکلی 
خاصی نداشتیم. سجادی در واکنش به نامه فیفا برای حضور 
زنان در استادیوم ها در جریان رقابت های باشگاهی هم گفت: 
فیفــا در نامه خود حضور زنان در رقابت های باشــگاهی را 
پیشنهاد داده است. تاکید می کنم نامه فیفا در حد پیشنهاد 

بوده. ما در حال پیگیری برای شناســیایی اســتادیوم هایی 
هستیم که زیر ساخت مناسب دارند و شرایط شورای تامین، 
دستورالعمل های امنیتی و انتظامی در آن ها فراهم است. از 
قبل جلســاتی در این خصوص شروع شده و اصا ما کاری 
به نامه فیفا نداشتیم. وقتی استارت این کار را زدیم گفتند، 
یکی دو سال پیش توافقاتی برای حضور زنان در رقابت های 
تیم ملی و باشگاهی انجام شده. ما هم همان دستورالعمل ها 
را جلو می بریم و اگر تعهدی ایجاد شده و چیزی امضا شده 
از طرف ایران بوده. باالخره این اســم ایران اســت و فرقی 
ندارد بنده وزیر باشم یا فرد دیگری. در این خصوص صحبت 
کرده انــد. چون دســتورالعمل های فیفا یــک به یک جلو 
می رود. مثا فیفا می گوید برای تماشــاگران این اتفاق رخ 
دهد، پارکینگ و رختکن باید این طور باشد، استانداردهای 

استادیوم ها باید این طور باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اعالم آمادگی ایران برای اجرای توافق با آمریکا درباره زندانیان

تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا غیر طبیعی نیست

رئیس جمهور در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت:

قانون حمایت از خانواده با جدیت اجرا شود

تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای کامل قوانین مرتبط با خانواده های شهدا

وزیر ورزش و جوانان: 

نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه ها در حد پیشنهاد است

سازمان اطالعات سپاه همکاری با »کلوزاپ« 
را برای مستندسازان ممنوع کرد

سازمان اطاعات سپاه در اطاعیه ای اعام کرد هر گونه همکاری با موسسه 
کلوزاپ )گرین هاوس(، ممنوع است.

به گزارش ایســنا ، متن این اطاعیه به این شــرح اســت: به اطاع عموم 
هنرمندان باألخص مستندسازان محترم می رساند که موسسه آموزشی کلوزآپ، 
فعال در حوزه مستند، یک موسسه صهیونیستی بوده که با حمایت های مادی و 

معنوی رژیم اشغالگر اسرائیل در حال فعالیت است.
این مجموعه که پیش از این با عنوان گرین هاوس فعالیت داشــته، به دلیل 
افشــای ماهیت حامیان پشــت پرده و برای جلوگیری از ایجاد حساســیت در 
کشــورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود را از تل آویو به بروکسل منتقل کرده 

است.
از این رو هرگونه ارتباط و همکاری اتباع ایرانی با این موسســه صهیونیستی 
ممنوع و طبق قوانین جمهوری اســامی ایران قابــل پیگیری از طریق مراجع 

قضائی خواهد بود.

شرط میرکاظمی برای افزایش 
حقوق شاغالن و بازنشستگان

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق شاغان و بازنشستگان 
کشوری و لشگری منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.

مسعود میرکاظمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد تصمیم دولت برای افزایش 
حقوق کارکنان و بازنشســتگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری 
دستوری برای ترمیم حقوق شاغان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که 

خلق پول یا استقراضی انجام نشود.
وی ادامه داد: ما هم جلســاتی گذاشــته ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که 
هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع بندی نهایی 

برسیم.
او در پاســخ به این پرســش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، 
تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی شود 
پرداختی انجام شــود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم 
تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف 

است.
میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام 

شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.

صدور دستور ترخیص الستیک و لوازم یدکی دپو 
شده در انبار چابهار

دادســتان مرکز سیستان و بلوچستان در بازدید از انبارهای اداره کل بنادر و 
دریانوردی در چابهار دستور ترخیص کاالهای الستیک و لوازم یدکی دپو شده 

در این انبارها را صادر کرد.
به گزارش ایسنا؛ مهدی شمس آبادی در راستای جلوگیری از دپوی غیر مجاز 
کاالها و تســریع در روند ترخیص آن ها و بررســی مشکات و معضات در این 

حوزه از انبارهای اداره کل بنادر و دریانوردی چابهار بازدید کرد.
در این بازدید که رئیس دادگســتری و دادستان عمومی و انقاب شهرستان 
چابهار نیز حضور داشتند، انبارهای اداره بنادر و دریانوردی چابهار، منطقه آزاد و 

گمرک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
دادســتان مرکز سیستان و بلوچستان ضمن بررســی و رصد این انبارها به 
صورت سرزده ، نسبت به رفع مشکل دپوی الستیک و لوازم یدکی در این انبارها 
دستور قضایی و تذکرات الزم به مسووالن دست اندرکار را صادر کرد و همچنین 
مقرر شد بازدیدهای سرزده از انبارهای سطح شهرستان و ستاد اجرایی و اموال 

تملیکی نیز به صورت مستمر توسط مقامات قضایی انجام شود.
شمس آبادی در سخنانی تصریح کرد: نباید در سطح استان انبارها نسبت به 
نگهداشت طوالنی و غیرمجاز کاالها اقدام کنند و باید با نظارت مسووالن مرتبط 
از جمله ســازمان صمت و گمرک نسبت به ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها 
اقدام و دادســتان های استان نسبت به رصد این انبارها مستمرا اقدام و نتیجه را 

به مرکز اعام کنند.

انتصابات غلط کمر استان ها را شکسته است
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسامی گفت: بررسی عملکرد دولت ها 

بیانگر این است که ما در اجرای عدالت واقعی اما و اگرهای فراوان داریم.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد مولوی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی 
امروز )چهارشنبه( مجلس شورای اســامی بیان کرد: حضرت علی)ع( فرموده 
اند خداوند سبحان عدالت را در خلقت، در زندگی و در معاد معیار حق از باطل 
قرار داد تا انبیا و اولیای خداوند آن را راهبرد رســالت خود قرار دهند، تا جایی 
که عدالت ارزشــمندترین و اساسی ترین عنصر انسانی و مدیریتی است، عدالت 
تخصیص بردار نیســت، عدالت شاخصی عام المنفعه است که به تکامل جامعه 

کمک می کند.
وی با بیان اینکه ما باید هم عادل باشیم و هم عدالتخواه، تصریح کرد: قانونی 
که در معیار عدالت حرکت نمی کند، سیاســتی که در راستای عدالت نیست و 
مســئولی که با گفتار، رفتار و کردار در جــاده عدالت حرکت نمی کند در نظام 

اسامی و در حکومت اسامی جایگاهی ندارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسامی تاکید کرد: بررسی عملکرد 
دولت ها بیانگر این است که ما در اجرای عدالت واقعی اما و اگرهای فراوان داریم، 
با همه قوانین و مقررات و اســناد باالدســتی بعضا در کوچه و پس کوچه های 
عدالت گرفتار می شــویم. نگاهی به چشــم انداز ۲۰ ساله بیندازید ببینید کدام 
شــاخص ها محقق شده است؟ جز شاخص علم در بقیه شاخص ها ما هنوز عقب 
ماندگی هایــی داریم. این را از این جهت مطرح کرده ام که نگران راهبرد جدید 
نظام هستیم. بیانیه گام دوم به عنوان یک راهبرد اساسی مبادا سرنوشت این افق 

۲۰ ساله را پیدا کند و ما را از عدالت به دور کند.
مولــوی در ادامه با بیان اینکه چهار موضوع اساســی به عنوان معضل برای 
مجلس و دولت را در اجرای عدالت واقعی وقفه ایجاد کرده اســت، تصریح کرد: 
عدم قاطعیت مجلس یکی از این معضل ها اســت، بررسی عملکردها بیانگر این 
است که قوانین برجا مانده در دستورالعمل ها، اسناد باالدستی و سند توسعه ای 
حاصل چشــم پوشی مجلس و نمایندگانی است که بر خطاهای وزیر و دولت با 
اغماض گذشــته اند. مجلس باید با تمام وجود از اهرم های نظارتی خوداستفاده 
کند، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، موضع گیری به موقع وظیفه ذاتی مجلس 

است و رنگ و بوی دخالت در عزل و نصب ندارد.
وی افــزود: دومین موضوع که مجلس و دولت را درگیر کرده و نیاز به اصاح 
دارد ساختار ناصحیح بودجه است. عدم تمایز بین برنامه و بودجه، ارائه همزمان 
برنامه و بودجه در صحن مجلس، مجلس را هم دچار مشــکل کرده است، باید 
برنامــه را در جایی و بودجه را با اعداد و ارقام در مجلس بررســی کنیم غیر از 
این باشــد احکام اکثرا مبهم و در اجرای عدالت کمکی به ما نخواهد کرد، وقت 

مجلس را هم می گیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سومین موضوع را عدم شفافیت 
در مدیریت کشور دانســت و بیان کرد: فقدان شفافیت، عدم مسئولیت پذیری 
می آورد، فقدان شــفافیت عدم پاســخگویی دارد و باعث کاهش ســرمایه های 
اجتماعی خواهد شد. االن تورم بیداد می کند و بازار کمر مردم را شکسته است، 

واقعا چه کسی پاسخگو است شفاف مطرح کنند.
مولوی یادآور شــد: موضوع آخر انتصابات غلط اســت، انتصابات غلط بدون 
رعایت شــاخص و اهلیت، بــدون توجه به تخصص و تجربه کمر اســتان ها به 
خصوص اســتان های مرزی و محروم را شکســته است. اگر نیازی به تخصص و 
تجربه نیست، واحدهای تخصصی دانشگاه را در منابع انسانی حذف کنید، قرار 
نشد هرکسی اســتاندار و مدیر شود. لذا انتصاب افراد شایسته که دارای اهلیت 

هستند جز اوجب واجبات است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسامی گفت: خوزستان نمونه بارز 
این بدبختی ها است، چندین سال استاندار خوزستان، خوزستان را نابود کرد و از 
این تریبون به استاندار تذکر می دهم استان سند توسعه ندارد، برگرد و با برنامه 

کار کن، ما تا االن هیچ برنامه عملی ندیده ایم.
عضو هیات رئیسه کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: آقایان 
خاندوزی، فاطمی امین و ســعید محمد به آبادان سفر کردید، نتیجه سفر شما 
کاما هیچ بود، ولی مردم آبادان و خرمشهر می دانند سه ره آورد داشت؛ اخراج 
۱۴۰ کارگر از مبادی ورودی، تشــدید اختاف بین گمرک، بنادر و مناطق آزاد 
و ســردرگمی ســرمایه گذارانی که در شهرک های صنعتی منتظر تصمیم شما 
بودند. این چه سفری است؟ اگر برنامه ای ندارید و قرار نیست کاری انجام دهید، 

حضرت عباسی هزینه بر دست مردم آبادان و خرمشهر نگذارید.

اخبار کوتاه

نماینــده مردم شــازند در مجلس شــورای 
اسامی ضمن انتقاد از عملکرد فدارسیون فوتبال 
و مشکات متعدد مبتا به آن از رئیس مجلس 
خواست تا با توجه به اهمیت این موضوع، تدبیری 
اساســی برای رفع این مشــکات بیندیشد. به 
گزارش ایســنا، محمود احمدی بیغش در نطق 
میان دســتور خود در جلســه علنی چهارشنبه 
مجلس خطاب به نمایندگان با اشاره به اظهارات 

حاشــیه ســاز معاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان، ایــن اظهارات را »عــرض اندام غلط 
رسانه ای« توصیف کرد و ادامه داد:  نمی داند که 
این ادبیات ســخیف چه خسارت های مرگباری 

را از منظر فرهنگی و ارزشــی برای کشور در پی 
داشته است. به  زبان راندن کلمات زشت توسط 
این فرد برای بانوان ایران اسامی آن هم در یک 
مصاحبه تصویری بیانگر بی کفایتی او در یکی از 

مهمترین مناصب دولتی است؛ لذا انتظار می رود 
مجلس انقابی بــه جای برخی دغدغه های غیر 
ضرور کمی به خود بیایــد و در عمر باقی مانده 
نقش نظارتی موثرتری ایفا کند. وی در ادامه ابراز 

عقیده کرد: موضــوع دیگر که می خواهم به آن 
بپردازم بحث فدارسیون فوتبال و مشکات متعدد 
مبتــا به آن و از همه مهمتر خیز دوباره جریان 
گذشــته برای بازگشت به راس آن است ، همان 
جریانی که فوتبال ایران را به خاک سیاه نشاند و 
آبروی ایران را در انظار بین المللی بردند و االن نیز 
به طور حساب شده تمام رقبای اصلی را با نفوذی 

که داشتند برای نامزدی فدراسیون رد کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

نباید به کرکس ها اجازه بازی با روح و روان طرفدار فوتبال را داد


