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اخبار کوتاه

وزیر راه و شهرسازی باالخره از دولت رفت

شکست رستم قاسمی در خوان استعفا

رئیسی فردا به اسالمشهر میرود

«سید ابراهیم رئیســی» در ادامه بازدید از شهرستانهای استان تهران ،صبح
پنجشنبه (سوم آذر) به اسالمشهر در جنوب غرب پایتخت سفر میکند.
شهرســتان اسالمشهر با مرکزیت اسالمشهر و جمعیتی قریب  ۵۰۰هزار نفر،
دومین شــهر پرجمعیت در اســتان تهران است که در عین حال مرکز استان
نیست .رئیسجمهور که پیش از این به دیگر شهرستانهای استان تهران سفر
کرده ،روز هجدهم آبان مهمان مردم پاکدشت در جنوب شرق تهران بود.

سپاه مقر گروهک تجزیه طلب «پاک» را
در هم کوبید

نیروی زمینی سپاه از ساعاتی پیش دور جدید حمالت خود علیه گروهکهای
تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا ،در حمالت دیروز سپاه ،مقر گروهک تروریستی تجزیه طلب
پاک (حزب آزاد کردســتان) توسط موشــک و پهپادهای انتحاری در حومه
کرکوک مورد هدف گرفته است.

احضار مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت
به دادسرای تهران

درپی توقیف روزنامه جهان صنعت از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و ارجاع
پرونده به مرجع قضایی ،صبح دیروز مدیر مســئول ایــن روزنامه جهت ارائه
توضیحات به دادسرای تهران احضار و تفهیم اتهام شد.
به گزارش ایلنا ،مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد :درپی توقیف روزنامه جهان
صنعت از ســوی هیات نظارت بر مطبوعات و ارجاع پرونده به مرجع قضایی،
صبح امروز مدیر مسئول این روزنامه جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران
احضار و تفهیم اتهام شد.
گفتنی اســت ،در پی انتشار یادداشتی در شــماره  ۲۸آبان ماه روزنامه جهان
صنعت که در آن اتهاماتی به نیروهای انتظامی و حافظان امنیت کشــور وارد
شــده بود ،هیات نظارت با اکثریت آرا و مســتند به تبصره مــاده  ۱۲قانون
مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد و مقرر کرد پرونده تخلف جهت
رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود .نویسنده مطلب فوق الذکر نیز به دادسرا
احضار و در محل دادسرا حاضر شد.

طرحی درباره ممنوعالخروج کردن
دانشجویان نداریم

رئیس کمیســیون آموزش ،تحقیقات و فنــاوری مجلس ضمن مخالفت خود
و کمیســیون متبوعش با هرگونه طرحی در خصــوص ممنوع الخروج کردن
دانشــجویان ،گفت :هیچ طرحــی در این خصوص در دســتور کار صحن یا
کمیسیون آموزش مجلس قرار ندارد.
بــه گزارش ایرنا ،علیرضا منادی ســفیدان در واکنش به برخی اخبار مبنی بر
ثبت طرحی در خصوص «ممنوع الخروجی دانشــجویان هنجارشکن» ،گفت:
چنین طرحی در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری
مجلس قرار ندارد.
رئیس کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم ادامه داد :گویا در
قالب پیش طرح در سامانه قانونگذاری نمایندگان پیش نویس طرحی بارگذاری
شــده حتی هنوز به مرحله جمع آوری امضا از ســوی نمایندگان نیز نرسیده
اســت .منادی تصریح کرد :در صورت وجود چنین طرحی قطعا کمیســیون
آموزش نسبت به آن نظر مثبت نخواهد داشت .براساس این گزارش ،این پیش
ن صرفا در سامانه مجلس ثبت شده است و هنوز
طرح توسط یکی از نمایندگا 
به مرحله جمع آوری امضا از نمایندگان و اعالم وصول توســط هیات رئیسه
نرسیده است.

وزیر کشور:

اینکه عدهای پول بگیرند و آشوب به پا کنند
دل مردم را به درد میآورد

وزیر کشور گفت :اینکه عدهای پول بگیرند و آشوب به پا کنند دل مردم را به
درد میآورد علی رغم اینها مردم همیشــه در صحنه بوده و هســتند و ما این
موضوع را در تشییع جنازه شهدا و مراسمهایی مانند  ۱۳آبان دیدیم.
به گزارش ایلنا ،احمد وحیدی در مراسم تودیع و معارفه استاندار تهران که اول
آذرماه در سالن همایشهای وزارت کشور برگزار شد ،با بیان اینکه حضور آقای
منصوری در استانداری تهران یکی از جلوههای جوانگرایی مد نظر مقام معظم
رهبری بود که توسط دولت انجام شد.
وی در ادامه با بیان اینکه کارهای بســیار زیادی با تالش جوانان کشور انجام
شــده اســت ،گفت :در این اغتشاشــات اخیر یکی از چیزهایی که دشمنان
نمیخواهند دیده شود همین تالشها و موفقیتها است.
وزیر کشــور در ادامه با اشــاره به حوادث اخیر در کشــور ،اظهار کرد :در این
حوادث دل مردم به رنج آمد .اینکه به پرچم جمهوری اســامی توهین شود،
بســیجی عزیز را شــهید کنند دل مردم را به رنج میآورد .اینکه عدهای پول
بگیرند و آشــوب به پا کنند دل مردم را به درد میآورد علی رغم اینها مردم
همیشــه در صحنه بوده و هستند و ما این موضوع را در تشییع جنازه شهدا و
مراسمهایی مانند  ۱۳آبان دیدیم.
وی ادامه داد :وقتی این حوادث فروکش کرده دشــمن سعی میکند مسائل
و حواشــی جدیدی را برای کشــور به وجود آورد تا دوباره در کشور اغتشاش
ایجاد کند .اما این مســائل تمام میشــود و در واقع تبدیل به واکسنی برای
کشور میشود.
او در ادامه با بیان اینکه در این حوادث دیدیم که علیرغم اغتشاشات ،تمامی
امور شهری و شهروندی به خوبی انجام شد ،گفت :در شهری به بزرگی تهران،
تمامی امور به روال خود انجام میشد ،هیچ زبالهای کنار خیابان رها نشد ،هیچ
مســافری بر زمین باقی نماند اما دشمن در تبلیغات خود این مسائل را نشان
نمیدهد و عکس آن را منعکس میکند.
وی یادآور شــد :باید در مقابل القاهای دروغ ایســتاد و اجازه ندهیم دشمنان
با دروغهای خود ذهنهــا را منحرف کنند .همانطور که میدانید تهران جزو
استانهای پیشرفته است و رسانههای دشمن نمیتوانند با القای دروغ تهران
و ایران را ناامن جلوه دهند.
وی تاکید کرد :در کشور ما افرادی مانند شهید آرمان علی وردی و شهید روح
اهلل عجمیان زیاد هســتند دهه هشتادیها و هفتادیهای ما افرادی مانند این
شهدای بزرگوار هستند آیا دشمن میخواهد و میتواند با اینها بجنگد؟ عمده
جوانان ما از مانند این عزیزان هستند البته باید کمک کنیم تا جوانان دیگری
که فریب خوردهاند نیز به مسیر و آغوش ملت بازگردند.

سومین روز جلسه محاکمه پرونده متهمان
شهرداری ارومیه

سومین جلسه محاکمه پرونده متهمان شهرداری ارومیه برگزار شد .به گزارش
ایلنا ،در جلســه دروز دادگاه ،ابتدا اظهارات و شکایت وکیل تنها شاکی پرونده
توســط دادگاه اســتماع و پس از آن نماینده اداره کل بازرسی استان به بیان
موضوعات و محورهایی از گزارش آن سازمان در خصوص جرائم صورت گرفته
در شهرداری ارومیه پرداخت.
در ادامه جلســه رســیدگی متهم ردیف اول پرونده به جایگاه احضار و حسب
دســتور دادگاه به دفاع از خود پرداخــت و در خصوص چهارده اتهام وارده در
متن کیفرخواست دفاعیات خود را در حضور رئیس دادگاه و نماینده دادستان
و وکالء و سایر متهمان پرونده بیان کرد .یکی از نکات قابل توجه در این جلسه
محاکمه تذکری بود که معاون دادستان مرکز استان به عنوان نماینده دادسرا
به متهم اصلی در خصوص اتهام ارتشاء داد و عنوان کرد ،آنچه از اظهارات شما
استنباط میشود و به آن اذعان دارید،قبول ۴قطعه زمین به عنوان رشوه است
و در تحقق جرم ارتشــا صرف قبول مال از طرف متهم کفایت میکند و اینکه
متهم بعدا ً آن را در چه راهی صرف کرده ،مدرســه یا مســجد ساخته و یا هر
کار دیگری کرده موثر در مقام نخواهد بود و مهم نفس اخذ رشــوه اســت که
دارای اهمیت بوده و واجد وصف کیفری و جنبه مجرمانه است و از آن جهت
است که اکنون در جایگاه متهم قرار گرفتهاید .همچنین در سایر موارد هم که
متهم مواردی را در جهت دفاع از خود مطرح میکرد با پاســخ قاطع و قانونی
و مســتند و مستدل معاون دادستان مواجه شد و توضیحات تکمیلی و شفاف
ســازیهای الزم را به همراه دالیل و مستندات توسط وی ارائه شد .همچنین
معاون دادستان ارومیه در چندین نوبت به اظهارات متهم پاسخ و جهت تنویر
افکار عمومی و دادگاه هم به ایراد سخن پرداخت.

گروه سیاسی  -ســید مجید حسینی :بعد از سه
ماه تالش بــی وقفه بخشــی از دولت ،باالخــره مقاومت
رستم قاسمی باالخره شکســت و او استعفا داد! این اتفاق
یک روز پس از آن به وقوع پیوســت که حســینی معاون
پارلمانی رئیســی ،خبر داد که هفته آینده گزینه وزارت راه
و شهرسازی به مجلس معرفی میشود! در واقع سخن او به
معنای ناامیدی دولت از استعفای رستم قاسمی و برکناری
او بود .به این ترتیب رســتم قاسمی که فشار چند خوان را
تحمل کرده بود ،پس از اعالم تلویحی برکناری اش استعفا
داد و رئیس جمهور هم بالفاصله استعفایش را پذیرفت!
ماجرای رویارویی دولت با رستم قاسمی از زمانی علنی
شد که رستم قاسمی در اوج انجام مذاکرات هستهای توسط
تیــم علی باقری ،توئیتی زد و توافق هســته ای را «برجام
یزیدیان» نامید و مخالفت سفت و سخت خود را با آن اعالم
کرد .این توئیت تعجب بسیاری را برانگیخت که چطور وزیر
دولت رئیسی ،مخالفت خود را در هیات دولت ابراز نمیدارد
و ســعی میکند که مخالفت با جریان مذاکراتی که توسط
دولت هدایت میشــود ،به سطح جامعه بکشاند؛ اما پس از
چندی مشخص شد که داستان از قرار دیگری است؛ مشاور
ویژه وزیر دستگیر شده و احتماال قاسمی آن را نوعی مقابله
با خود میبیند و در این راســتا او هم ضرب شستی نشان
داده است.
ماجرا به همین جا ختم نشــد؛ پس از آن درخواســت
استعفا ،برکناری یا استیضاح وزیر راه و شهرسازی از گوشه
و کنــار مجلس به گوش میخورد .اعالم اینکه وی به جای
پاسخگویی به ناکارآمدی اش بخصوص در بخش مسکن و
عمل به وعده ساخت سالیانه یک میلیون مسکن ،به عنوان
بیماری بستری شده است .به این ترتیب یکی از نمایندگان
مجلس عنوان کرد که اگر وی از بســتر بیماری برخاسته،
لطفا به انتقادات پاسخ دهد.
اهرم فشار دیگری که شــکل گرفت ،انتشار عکسهای
خصوصی مربوط به ســفر مالزی او با همســرش تازه ای
حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران در پاسخ به سوال
خبرآنالین در مورد جنس جنبش اخیر با بیان اینکه این
اعتراضات ناشی از انباشت اشتباهات دولتمردان و مسئوالن
کشور است اظهار داشت« :متاسفانه این اشتباهات کشور
را به جایی رساند که انگار یک بغض و گالیههای قدیمی
ترکیده و نباید آن را معطوف به فرد یا گروه خاصی کرد».
او در ادامه مشکالت کنونی کشور را یک بُعدی ندانست و
با اشاره به این که جامعه از ابعاد مختلف احساس فشار و
تنگنا کرده و دارای بغض است افزود« :از یک حادثه ای که
منجر به فوت خانم امینی شده  ،این بغض ترکیده و انفجار
عصبانیت رخ داده است .به زعم او «تمام انرژی مورد نیاز
و سوخت این اعتراض را خود دولت تامین کرده است».
مرعشــی نبود یک مرکزیت هوشمند مدیریت بحران به
لحاظ بی تجربگی و برخــورد امنیتی با همه پدیدههای

بود که بعد از چند ســال یکباره به دست خبرنگارهای آن
ورآبی رســید و منتشر شد؛ البته کسی پیگیر این نشد که
در زمانی که دعوا بر سر ماندن یا رفتن رستم قاسمی است
این عکسها چطور به دست آنها رسیده و منتشر شده است.
علی رغم انتشار این عکسها باز هم رستم قاسمی مقاومت
کرد و اســتعفا نداد و اعالم کرد که خدا باید پاسخگوی این
موضوع باشــد! در یک ماه اخیر تقریبا در هر جلسه علنی
یکی از نمایندگان با اشاره به ناتوانی این وزیر خواستار استعفا
یا برکناری او شده است .همزمان بعضی رسانهها که نزدیک
به طیفی از دولتیها هستند نیز شروع به انتشار گزارشهایی
درباره ناکارآمدی قاسمی کردند و جالب اینجاست که سید
ابراهیم رئیسی در این موضوع کامال بی طرف بود؛ یعنی نه
حاضر شــد کالمی در دفاع از وزیرش دفاع بگوید و نه او را
برکنار کند.
دو هفته قبل انتشار خبر استعفای رستم قاسمی نشان

داد که ماجرا همین طــور بالتکلیف نمیماند و ضربه آخر
از طرف طیف مقابل زده شــده اســت 22 .آبان رسانههای
مختلف از جمله خبرگزاری تســنیم ،اعــام کردند که «
شنیدهها از دولت حاکی از آن است که رستم قاسمی وزیر
راه و شهرســازی از سمت خود استعفا داده و نامه استعفای
خود را نیز تقدیم رئیسجمهوری کرده است».
تجربه اســتعفای حجت عبدالملکی از وزارت رفاه نشان
میداد که این جــور خبرها به واقعیــت میانجامد ،حتی
اگــر وزارت مطبوعه آن را تکذیب کنــد! در خردادماه که
عبدالملکی به اســتعفا سوق داده شــد ،نیز اولین بار خبر
استعفای او به طور غیررسمی اعالم شد .سپس استعفای او
در صفحه اینستاگرام وزارت رفاه تکذیب شد ،اما یک روز بعد
متن استعفای عبدالملکی در توئیتر منتشر شد و بالفاصله
از سوی رئیس جمهور مورد موافقت قرار گرفت ،تا مشخص
شود که این اســتعفا ،بیش از اینکه استعفا باشد ،برکناری

دبیرکل حزب کارگزاران:

میزان رضایت مردم از مسئوالن نظرسنجی شود

اجتماعی را عامل اصلی انرژی دادن به این جنبش برشمرد
و ادامه داد « :در بیســت سال اخیر نرخ تورم کشور باالی
بیســت درصد و رشــد اقتصادی مان کمتر از  ۵.۱درصد
بوده است و همین منجر به ایجاد انباشتی ازمشکالت برای
مردم شده است ».رئیس دفتر مرحومهاشمی رفسنجانی
گفــت« :در چنین شــرایطی در یک ســال و نیم اخیر
حاکمیت به این جمعبندی رسیده که باید فضای مجازی
را نیز ببندد».
وی با اشاره به اینکه امروز گستردگی مشکالت بی سابقهتر
از همیشه اســت و واگذاری مدیریت بحران اعتراضات به

وزارت کشــور و شورای امنیت کشور را در صالحیت آنان
ندانســت و افزود « :اگر آقای رئیســی با آقای شمخانی
مشکل دارد مشکلش را حل و تکلیف را روشن کند».
وی در مورد اینکه چرا در حال حاضر نیروهای سیاســی
و احزاب به صورت قدرتمندانه وارد معرکه نمیشــوند و
کمکی نمیکنند با ذکر این مثال که «تا نگرید طفل کی
نوشــد لبن «گفت :اصال خواســته ای در کار نبوده و هر
وقت که در جلسات شرکت کرده ایم به خواست خودمان
بوده است و آنها از ما نخواستهاند .وی در بخش دیگری با
مشابه سازی حوادث کنونی با دهه  60گفت« :دهه  ۶۰دو

اســت! جالب اینجا بود که علی رغم تکذیب استعفا تا روز
آخر ،سخنگوی دولت اعالم کرد که «آقای عبدالملکی برای
دومین بار استعفای خود را به آقای رئیسجمهور تقدیم کرد
و استعفای ایشان با موافقت مواجه شد»!
نکته دیگر این بــود که نزدیکان عبدالملکی در روزهای
پیش از استعفا ،کوشش کردند انتشار خبر استعفا یا برکناری
وی را که از ســوی رســانههای اصولگرا منتشر میشد ،به
اصالح طلبان نســبت دهند تا به این ترتیب زمینه را برای
ادامه فعالیت وی در دولت مســاعد کنند! دستیار رسانهای
عبدالملکی چند روز قبل از استعفای عبدالملکی در توئیتر
در واکنش به شایعه برکناری و جابهجایی وزیر کار نوشت:
«مثل همیشــه دروغ است؛ قبال با دســت بند سبز دروغ
میگفتند االن با ریش بلند!»
تجربه عبدالملکی نشــان از پایان کار رستم قاسمی در
دولت میداد اما رستم قاسمی برخالف عبدالملکی که یک
روز پس از انتشار خبر اســتعفایش ،نامه استعفا را نوشت،
نه روز دیگر مقاومت کرد تا با اعالم ســید محمد حسینی،
فهمیــد که دیگر مقاومت فایده ای ندارد و نه تنها برکناری
اش مســجل شده ،که جانشینش هم تعیین شده است .به
این ترتیب این بار بدون اینکه رســتم قاسمی تکذیب کند،
اعالم شد که او اســتعفا داده و رئیس جمهور هم پذیرفته
اســت .جالب اینجاست که دولتیها بعد از این همه تالش
آشکار و پنهان ،علت استعفای رستم قاسمی تشدید بیماری
عنوان شده اســت! دیروز سیدابراهیم رئیســی با تقدیر از
تالشــهای رستم قاسمی در دوران مسولیت خود در وزارت
راه و شهرسازی و آرزوی سالمتی برای وی ،با استعفای او در
پی تشدید بیماری ،موافقت و ابراز امیدواری کرد که بتوان
از توانمندیهای قاسمی پس از بهبودی کامل استفاده شود.
همچنین در پی قبول استعفای رستم قاسمی از وزارت
راه و شهرسازی ،رییسجمهوری شهریار افندیزاده معاون
حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی را با حفظ ســمت به
عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
تفاوت عمده با االن داشت ،اول اینکه در آن زمان اکثریت
قاطــع مردم با امام بودند و یک جماعتی خیانت کردند و
جنگ خیابانی راه انداختند ،دوم اینکه فقط تهران درگیر
بود ولی امروز درست است که مردم کمتر به خیابان آمده
اند ولی چند ده میلیون نفر از مردم پشــتیبان اینها که
به خیابان آمده اند هســتند.ما میگوییم مردم ناراضی و
عصبانی هستند و آنها میگویند نه مردم راضی هستند».
مرعشــی با بیان اینکه جمهوری اســامی تا چه زمانی
میخواهد به موهومات تکیه کند ،پیشــنهاد نظرسنجی
میزان رضایتمندی مردم در مورد این جنبش و مسئوالن
ســه قوه را مطرح و اضافه کرد اصال الزم نیست نتایج این
نظر سنجی را مردم بدانند ،صرفا نتایج در اختیار مسئوالن
و رهبری قرار بگیرد ضمن اینکه بد نیست مسئوالن میزان
محبوبیت خود نزد مردم را بدانند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

«بالگردهای هجومی دریایی» برای نخستینبار رونمایی میشود
فرمانــده نیروی دریایــی ارتش از رونمایــی بالگردهای
هجومیدریایی و پهپادهای دریایی با برد بیش از ۲۰۰۰
کیلومتر خبر داد .به گزارش ایرنا ،امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح سهشــنبه در نشست
خبری در آســتانه  ۷آذر روز نیروی دریایی ارتش ،اظهار
داشــت :نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بر
اساس آنچه در دوران هشــت سال دفاع مقدس آموخته
است امروز در همه حوزهها حرفهای جدیدی در منطقه
به ویژه حوزه بینالمللی برای گفتن دارد.
وی بــا بیــان اینکه امروز تمــام شــناورهای جمهوری
اســامی ایران در تمام دنیا تحت اسکورت قرار میگیرند
و ناوگروههــای رزمی ما در همه پهنههای دریاها فعالیت
دارند ،افزود :امروز ســه فرماندهی اقیانوســی ما شــامل
فرماندهــی اقیانوس هند ،فرماندهــی اقیانوس اطلس و
مسعود ستایشی در پاســخ به سوالی درباره آرای محاکم
اعم از برائت و محکومیت در کل کشــور در ناآرامیهای
اخیر گفت :طبق آمار ارائه شــده در تهران تاکنون برای
 ۱۱۱۸نفر کیفرخواســت صادر شده است .در مورد آمار
محکومیت و برائت در سراسر کشور تاکنون  ۲۴۳۲نفر رای
بدوی اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.
ســخنگوی قوه قضائیه گفت :صحنههایی که در روزهای
اخیر در میدان و خیابانهای برخی از شــهرها رخ داد به
خوبی عمق برنامههای دشــمن و خوابهای آشفته آنان
برای آینده ایران یکپارچه را نشان داد .اینکه امروز دشمن
علنا پرده از چهره انداخته و در شبکههای مجازی دستور
قتل و ترور و آتش را میدهد ،بخوبی نشــان میدهد که
دشــمن امروز از عدم همراهی مردم ایران اسالمی سخت
خشمگین است.
ستایشــی تاکید کرد :به رگبار بســتن مردم بی دفاع و
حافظان امنیت و کشتن جوانان این ملت با چاقو و قمه و
سالح گرم در کف خیابانها نشان از نقشه شومی میدهد
که با آگاهی ملت ایران دفع خواهد شــد .تروریستهای
رســانه ای که از ابتــدا صحنه آرایی را آمــاده کرده اند،
تروریســتهای کف خیابان را تســلیم میکنند و خود
دســتور ترور مردم و زنان و کــودکان بی دفاع و مدافعان
مظلوم را صادر میکنند .قاتالنی که در کف خیابان هلهله
و شــادی میکنند اما دوباره با تغییر چهره فاز دیگری را
پیش گرفته اند،آنها بدانند مقابله ملت ایران با تروریستها
سخت پشــیمان کننده است .تروریســتها و تروریست
مخالن امنیت ،همان تروریستهای اقتصادی اند که مانع
فعالیت سالم امت اسالمی میشوند .این تروریستها حتی
حاضر نیستند هزینه اقدامات ناجوانمردانه خود را بپذیرند.
ملت ایران سابقه ســیاه منافقین و ترورهای کور انان در
دهه  ۶۰و دهههای دیگر از یاد نبردهاند.
وی تاکیــد کرد :اطمینان میدهم که قوه قضائیه از خون
عزیزان نخواهد گذشت و نمیگذارد خون عزیزان پایمال
شود و بساط این شرارتها به زودی زود جمع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد :علم خونخواهی خونهای
به ناحق ریخته شده در دستان قوه قضائیه است و براساس
تدابیر متخذه با سرعت و دقت و با متضمن مولفه صحت،
بدون چشــم پوشــی از حق امنیت به وظیفه خود عمل
میکنیم و تروریستها را در هر موقعیتی باشند به سزای
اعمالشان خواهیم رساند.
ستایشی در پاســخ به سوال دیگری درباره تمهیدات قوه
قضائیه برای کنترل دارو گفت :مســاله دارو و تجهیزات
پزشکی مساله روز است و کمبودهای دارویی نگرانیهایی
را بوجــود آورده اســت .موضوع فراینــد دارو و اقدام در
جهت تولید و ورود و توزیع کامال اجرایی اســت و ارتباط
مســتقیمی با دســتگاه قضایی ندارد ،اما همواره تاکید
ریاســت قوه قصاییه بر این بوده که مالک ما رفع مشکل
و گرفتاریهای مردم است و هر اقدامی که از قوه قضائیه

فرماندهی اقیانوســی آرام نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در حال انجام وظیفه هستند و ناوگروههای
رزمی ما بــرای امنیت کشــتیرانی و منافع نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در حال اجرای ماموریت محولهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص دســتاوردهای
جدید این نیرو نیز ،عنوان کرد :نیروی دریایی با توجه به
توان علمی و تحقیقاتی که در حوزه ساخت انواع تسلیحات
راهبردی در سطح ،زیر ســطح و اثر سطح دارد ،امروز به
دستاوردهای مهمی دست یافته است.
امیــر ایرانی گفت :با تالش شــبانه روزی کارکنان خدوم
نیروی دریایی دســتاوردهای مختلفی به دست آمده که
بــه زودی از آنها رونمایی میکنیم .از آن جمله میتوان
به رونمایی از بالگردهای هجومی دریایی برای اولین بار و
پهپادهای دریایی با شعاع پروازی بیش از دو هزار کیلومتر

اشاره کرد .وی اظهار داشت :امروز نیروی دریایی ارتش در
دوره سازندگی گام برمیدارد و در همه حوزههای منطقه
و بینالملل فعالیت دارد؛ در حوزه ســاخت انواع شناورها،
تجهیزات و پرندهها حرف داریم و توان خود را در دریا به
نمایش گذاشتهایم و امنیت شاهراه تجاری دریایی کشور
را حفظ کردهایم.
امیر دریادار ایرانی عنوان کرد :این توان را داریم که صدها
پهپــاد را همزمان به پرواز درآوریــم .در چند ماه آینده،
اجرای رزمایش مرکب را در دستور کار داریم که در منطقه
شــمال اقیانوس هند با حضور بیشــتر کشورهای عضو
تفاهمنامههای دو یا چندجانبه هستند ،اجرا خواهیم کرد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش درباره ماموریت ناوگروه۸۶
این نیرو گفت :ناوگروه ما برای تامین امنیت کشــتیرانی
در تنگه ماالگا ماموریــت دارد .ما اکنون در اقیانوس آرام

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

صدور  ۱۱۱۸کیفرخواست در ناآرامیهای اخیر
در رابطه با قوه مجریه و دولت برمیآید دریع نشود .کامال
ایســتاده و مهیا در جهت رفع مشکالت هستیم .مثال در
حوزه واردات اگر مانعی هســت یا در تولید هست به آن
بپردازیــم .امید داریم دولت محتر م هم اهتمام الزم را در
جهت رفع مشــکالت مردم خصوصا در حــوزه داروهای
خاص بر دارد.
وی دربــاره آخریــن وضعیت پروندههــای ارز فردایی و
معامالت بدون مجــوز گفت :اهتماممان این اســت در
شــرایط جاری نگذاریم التهابــات در حوزههای مختلف
موجب شود که دشمن سوءاستفاده کند ۲۱ .نفر به اتهام
اخالل در نظام اقتصــادی از طریق معامالت بدون مجوز
دستگیر و تفیهم اتهام شدند و قرار تامین قانونی مناسب
برای آنها صادر شــده و دقت شده است تا کسانی که در
التهابات بیگناه هســتند آزاد شــوند ۸ .نفر از این تعداد
به لحاظ اینکه جرمی نداشــتند آزادشدند و  ۱۳نفر که
مرتکب اعمال مجرمانه شدند با صدور قرار بازداشت موقت
در زندان هستند.
وی افزود :در رابطه بــا موضوع ارز فردایی  ۱۴نفر در ماه
جاری دســتگیر شــدند و پرونده در شعبه  ۱۰بازپرسی
مجتمع قضایی ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی است.
قرار تامین صادر شده و از این تعداد یک نفر با قرار وثیقه
و  ۱۰نفر با صدور قرار کفالت و  ۳نفر دیگر هم با صدور
قرار التزام آزاد شدند .پروندهها در تحقیقات است و بزودی
در مرحله دادسرا تعیین تکلیف خواهند شد.
الهام افکاری قصد خروج از کشور داشت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره جرم الهام
افکاری گفت :براساس گزارشهایی که داریم الهام افکاری
از نام برادرش اســتفاده و اقدام به تحریک عدهای از افراد
مستعد و همراهی آنان در تجمعات کرده است .این خانم
قصد خروج از کشــور هم داشت که حکمجلبش صادر و
در زمان خروج از کشــور دستگیر شد .اتهام او اجتماع و
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با
فراخوانهای معاندین نظام است و این اتهام تفهیم شده و
قرار تامین بازداشــت موقت او صادر شد و در زندان است.
او ارتباط گســتردهای با عناصر فعال رسانهای و شاخص
برانداز داخل و خارج در شبکه اینترنشنال داشته و اقدام
به نشر اخبار کذب کرده و در اغتشاشات سالهای اخیر و
آشوبهایی که در فارس بوده نقشآفرینی داشته است.
نتایح قضایی سفر نماینده رهبری به سیستان و بلوچستان
ستایشی در پاسخ به ســوالی درباره اقدام نماینده رهبر
انقالب در دلجویی از مردم سیستان و بلوچستان و تاکید
بر ضرورت برخورد بــا مقصران حوادث خاش و زاهدان و
اینکــه آیا در مورد این حادثــه و حوادثی که در جریان

ناآرامیهــای اخیر منجر به آســیب رســیدن به برخی
اشخاص و اموال مردم شده پروندهای تشکیل شده است؟
گفت:این سفر ،سفر موفقی ارزیابی میشود .این سفر برای
بررسی اوضاع و احوال منطقه مورد بحث بوده است .دیدار
چهره به چهره با مردم منطقه ،معتمدین ،علما و خانواده
شهدا و جانباختگان اخیر و استماع دغدغهها و نگرانیهای
آنان صورت گرفته اســت .این ســفر با استقبال گسترده
مردم سیستان و بلوچســتان مواجه شد .سران طوایف و
بزرگان استان از این سفر استقبال کردند.
وی ادامه داد :بر اســاس مصوبات سفر ،باتوجه به سخنان
نماینــده مقام معظم رهبری ،شــورای تامین اســتان و
تاکیدات قوه قضائیه نسبت به پرونده متهمین اقدام کردیم
که  ۴۲نفر از آنها آزاد شــدند و بقیه افراد بنا بود تا ۱۰۰
نفر تعیین تکلیف شوند که این افراد تکلیفشان محقق
شد و در این زمان  ۱۰۰نفر از آنها آزاد شدند و برخی هم
با قرار تامین آزاد میشوند و باید حواسشان باشد مقررات
و قوانین را رعایت کنند و نشان دهند پشیمان شدهاند.
وی ادامه داد :برخی بیگناه هستند یا گناه آنها کم است
که آزاد شدند.اجرای قانون وظیفه ذاتی قوه قضائیه است
و مطالبه مردم در آن منطقه این امر است که با مقصران
و مســببان برخورد شود .مردم نمیپذیرند که مسببان و
مقصران آزاد شــوند و قوه قضائیــه باید با در نظر گرفتن
موقعیت و اینکه همه در مقابل قانون یکســان هســتند
برخورد قانونی و شرعی انجام دهد.
وی خاطر نشــان کرد :اگر کسی از ماموران هم مرتکب
خطا و صدمات شــده باشد قوه قضائیه با تمسک به اصل
قانون و بدون در نظر گرفتن مالحظات و با تمسک به اصل
قانون رفتار خواهد کرد .افراد میتوانند شکایت کنند تا به
شکایت آنها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینک ه چنین پروندههایی
تشکیل شده است؟ گفت :سازمان قضایی نیروهای مسلح
مرجع رسیدگی اســت و با دقت و صحت این پروندهها
مورد رسیدگی قرار میگیرد.
جلوی شایعهسازی و تهمت و دروغ پراکنی را
خواهیم گرفت
ستایشــی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعاهای برخی
ســلبریتیها درباره جریان تیراندازی ایــذه گفت :بارها
سوال شده بود که چرا با این افراد به اصطالح شاخص در
مجموعههای مختلف برخورد نمیشود؟ ما تاکید میکنیم
که همه در برابر قانون یکسان هستند و تذکر و ارشاد یک
میزانی دارد و کســانی که این افراد در ذهنشــان مقبول
بودند این را بــر نمیتابند و برخورد قاطع میخواهد .در
این راستا کسانی احضار شده و به دلیل عدم حضور جلب

حضور داشته و آمادگی حضور در همه اقیانوسها را داریم.
دریــادار ایرانــی در واکنش بــه اعالم خبر اســتفاده از
شناورهای بدون سرنشین از سوی آمریکا ،خاطرنشان کرد:
این شناورهای بدون سرنشین (شهپاد) ایمنی دریانوردی
را به خطر انداختهاند و ما پیش از این ،شــناورها را جمع
کردیم و چون آمریکا تضمین داد که این شناورها را جمع
کند ،آنها را بازگرداندیم ولی اگر دوباره این اتفاق بیفتد ،باز
هم آن را جمع میکنیم چون این شــناورها خطری برای
کشتیهای تجاری و نفتکش هستند.
وی خاطرنشــان کرد :دشمن سعی داشت منطقه شمال
اقیانوس هند و کانال سوئز را امنیتی کند و مرکز امنیتی
منطقه در چابهار برای تامین امنیت دریایی ایجاد شد تا
کشورهای عضو آیونز و سایر کشورها که مایل باشند ،برای
تامین امنیت منطقه حضور داشته باشند.
شدند .این افراد به ظاهر شاخص صحبتهایی میکنند که
جامعه را تحریک میکنند تا عدهای که غفلت دارند به کف
خیابان بیایند .کســانی که سخن بیهوده و غیر مستندی
بگویند ،قطعاً دستگاه قضائی با آنها برخورد میکند.
وی افــزود :قوه قضائیه بر اســاس وظیفه قانونی خود در
این رابطه حساسیت به خرج داده و جلوی شایعهسازی و
تهمــت و دروغ پراکنی را خواهد گرفت .از ابتدا هم اعالم
کرده بودیم که فضای عمومی فضای بیان مطالب غیر واقع
و ایجاد تنش و تشنج نیست .همگان نسبت به اظهار نظر
آزاد هســتند و مطابق با قانون اساسی ،آزادی بیان دارند
اما نه آن چیزی که هنجار شــکنی باشد و مطالب خالف
واقع بیان شــود .این هنجار شکنیها قابل بررسی است و
بر اساس بررسیها و یافتههای متعدد ،متأسفانه برخی از
حوادث اخیر نشأت گرفته از این حوادث است.
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سوالی درباره اجرای
قانون هــوای پاک گفت :این موضوع در دادســتانی کل
کشور و با نظارت دادســتان و در حوزه امور حقوق عامه
در دستور کارقرار گرفته و به صورت ویژه پیگیری شده و
جلسات متعددی تشکیل شده است.
وی دربــاره موضوع ترک فعلها گفــت :ترک فعلها به
هیأتهای بازرســی مربوطه ارجاع داده شده و کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس و ســازمان بازرسی گزارشی داده که در
شعبه  ۲دادسرای ویژه کارکنان پروندهای تشکیل شده و
افرادی از مســئوالن دستگاههای اجرایی در راستای عدم
اجــرای قانون هوای پاک ،احضار شــدند و امید داریم به
زودی این موضوعات تعیین تکلیف شــود .نتیجهای هم
سازمان بازرسی از پیگیریها داشته و اقدامات خوبی انجام
شده و دستگاههای ضعیف در اجرای قانون اعالم شدند.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آرای صادره در
دادگاههای بدوی با ســرعت صورت گرفته و ممکن است
از کیفیــت بکاهد؟ گفــت :قضات در صــدور آرا و اتخاذ
تصمیمات قانونی به هیچ وجه گرفتار حرفها و شــرایط
و هیجانات نمیشــوند و بر اســاس قانون تکالیف خود را
انجام میدهند .در برخی موارد قاضی نمیتواند در صدور
رأی تعلل کند مگر در برخی شرایط خاص از جمله اصالح
ذات البین .گاهی هم برای رســیدن به واقعیت باید موارد
مختلفی مورد توجه قرار گیــرد که این امر نیاز به صرف
وقت بیشــتری دارد .تمام تالش ما این است که بدون در
نظر گرفتن مطالباتی که برخی برای ســرعت بخشــی و
برخی برای تأخیر در رسیدگی داشتند ،قانون را مبنا قرار
داده و با دقت متضمن سرعت اقدام میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در ناآرامیهای اخیر از
اتباع خارجی فرانسه هم کسی بازداشت شده است؟ گفت:
دو جاسوس فرانسوی بازداشت شــده هنوز در بازداشت
هســتند و پرونده شــان در مرحله تصمیم نهایی است و
اتهامشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
کشور بود که اتهام جاسوسی هم به آن اضافه شده است.

