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 رحمانی فضلی؛

مصوبات ستاداقتصادی برای دستگاهها ازجمله 
صداوسیما الزامیست

کشور  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس  و  وزیرکشور 
و  قوا  هماهنگی  بر  تاکید  ضمن  ستاد  این  نشست  دوازدهمین  در 
استفاده  و  موقع  به  و  درست  رسانی  اطالع  در  اجرایی  دستگاههای 
گفت:  اقتصادی  مباحث  بوی  ژه  ها  حوزه  تمام  در  صحیح  اطالعات  از 
مصوبات و تصمیمات ستاد برای تمامی دستگاهها از جمله صدا و سیما 

الزامیست.
به گزارش ایرنا ازپایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در این نشست که عصر 
شنبه در وزارت کشور برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی از رسانه های گروهی 
به وی ژه صدا و سیما خواست در طرح مسائل و موارد اقتصادی بویژه موضوعات 
مرتبط با بودجه سال آینده از افراد مطلع و آگاه به موضوع در کنار نمایندگانی 

از دستگاه های اجریی مربوط به موضوع دعوت کنند.
وی یادآور شد: رسانه ها و صدا و سیما باید مراقبت کنند که انتقادات کامال 
منصفانه و کارشناسی ارائه شود چرا که ارائه برخی اطالعات ناقص برغم تالش 
موجب  تواند  می  اقتصادی  مشکالت  از  رفت  برون  برای  گرفته  صورت  های 

قضاوت های نادرست شود.
وزیر کشور تصریح کرد: دستگاهها در مقابل انتشار اطالعات نادرست اقتصادی 
به جای پاسخگوئی، منفعالنه عمل نکنند؛ اگر اینگونه موارد مدیریت نشود کار 

سخت تر خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش نهادهای عضو درخصوص تأمین نیازهای 
ضروری کشور اظهار کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی باید 
مراقبت الزم از مبدأ تا مقصد از سوی شبکه های نظارت و توزیع صورت گیرد.

وی با اشاره به در پیش بودن جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، از استانها خواست پیگیر طرح های بزرگ ملی و آماده افتتاح باشند.

تالش  بر  تأکید  با  کشور  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 
ستادهای مجری طرحهای ویژه نوروزی برای تأمین نیازهای مردم در آستانه 
سال نو گفت: اصناف نیز می توانند با ظرفیت مردمی خود پای کار بیایند تا 

شاهد نشاط اجتماعی در آستانه ورود به سال جدید باشیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، 
نهادی نوپاست و در طول مدت فعالیت خود تالش کرده است با کمک سایر 
دستگاه ها به بهبود روند کارها کمک کند هر چند که معتقدیم این ستاد می 

تواند در آینده بهتر هم عمل کند.
وزیرکشور در پایان به تالش مذبوحانه دشمنان مردم ایران در سالگرد حوادث 
دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت:  به لطف خداوند و هوشیاری مردم کشور، 
تحرکات تبلیغاتی دشمن نتوانست بر روحیه مردم اثر بگذارد و ضد انقالبیون 

وابسته به بیگانه بیش از پیش مأیوس شدند.
در این نشست همچنین نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای عضو 
مصوبات  اجرای  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  آخرین  تشریح  به  نیز  ستاد 
جلسات ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در زمینه های اطالع 
و  نیاز کشور  اساسی مورد  تأمین کاالهای  بودجه سال 98، چگونگی  رسانی 

چگونگی نظارت بر فرآیند تأمین و عرضه اقالم ضروری مردم پرداختند.

سعیدی با تشریح جمع بندی فراکسیون امید درباره ادعاهای »بخشی«

 »اسماعیل بخشی« ضرب و شتم
در ایام بازداشت را رد کرد

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: اسماعیل بخشی 
کارگر مجموعه نیشکر هفت تپه در جلسه ای برای رسیدگی به ادعاهایش 
صراحتا اعالم کرد در طول ایام بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده 

است.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایسنا در توضیح نتایج بررسی فراکسیون امید 
درباره ادعاهای اسماعیل بخشی گفت: آقای بخشی مدعی ضرب و شتم در محل 

نگهداری اولیه در شهرستان شوش و هنگام انتقال به اهواز بود.
وی  به حضور سریع مقامات وزارت اطالعات در مجلس اشاره و اظهار کرد: یک 
روز پس از جلسه با آقای بخشی، وزیر اطالعات  و معاونانش و مسئوالن اداره کل 
اطالعات استان خوزستان به مجلس آمدند و به تمام سواالت نمایندگان حاضر 
در جلسه پاسخ دادند. آنها وقوع درگیری در هنگام انتقال متهم به اهواز را تایید 
کردند اما معتقد بودند این درگیری طرفینی بوده و به شکل ضرب و شتم متهم 

توسط ماموران نبوده است.
سعیدی همچنین گفت: ادعای آقای بخشی پیرامون شکنجه به شکل ضرب 
و شتم در ایام بازداشت توسط خود ایشان رد شده است. همانطور که آقای 
مطهری نیز اعالم کردند شکوه اصلی ایشان از ایام بازداشت همسایگی با تعدادی 

از زندانیان مرتبط با داعش بود.
امیدواری  ابراز  پایان  امید مجلس شورای اسالمی در  سخنگوی فراکسیون 
کرد که سایر نهادها نظیر قوه قضاییه که مسئولیت سنگینی در حوزه برخورد 
با متهمین دارند نیز گزارش دقیقی از بررسی های خود پیرامون این موضوع به 

مردم ارائه دهند تا مردم نیز بتوانند قضاوت درستی داشته باشند.
اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه که در جریان 
اعتراضات کارگران این شرکت بازداشت شده بود مطلبی در  صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام منتشر کرد که در آن مدعی شکنجه در دوران بازداشت و 

همچنین شنود تماسهای تلفنی شخصی خود شد.

اخبار
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امیر عبداللهیان: حمله قلبی سید حسن نصراهلل دروغ سال جدید میالدی است
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل در توییتی ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله قلبی سید حسن نصراهلل را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی 
در امور بین الملل در توییتی ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله قلبی سید حسن نصراهلل را تکذیب کرد و آن را دروغ سال جدید میالدی خواند. متن توییت به شرح زیر است: »ادعای صهیونیست ها مبنی بر بیماری و حمله قلبی سید حسن 

نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان ، دروغ بزرگ سال جدید میالدی است. بی تردید روزی که سید حسن نصراهلل و رهبران مقاومت فلسطین در مسجداالقصی نماز خواهند گزارد، صهیونیست ها وجود ندارند.«

 محمود صادقی:

هیچ گاه به جایگاه نظارت استصوابی خدشه ای وارد نکردم

پورابراهیمی:

SPV عملیاتی نشود، سوال از ظریف در دستور کار مجلس قرار می گیرد

عضو هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
گفت: اگر شورای هماهنگی بتواند بر ایده پارلمان اصالحات 
جامه عمل بپوشاند؛ همین نهاد بحث انتخابات را پیگیری 
می کند. البته کار انتخابات در شورای عالی نیز با وجود 
وقفه ای که به وجود آمد در حال دنبال شدن است اما هنوز 
وارد فاز عملی نشده و مخصوصا کارگروه استان ها بیشتر از 

سایر کارگروه ها درگیر این مساله شده است.
محمود صادقی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به 
اعالم آغاز فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان، در تشریح فعالیت های 
عالی  شورای  در  گفت:  سیاستگذاری  عالی  شورای  انتخاباتی 
سیاست گذاری به خصوص در دوره جدید فعالیت ها و رویکردهای 
جدیدی تعریف شده که مبحث انتخابات هم یکی از آنها است؛ به 
خصوص اگر ایده پارلمان اصالحات که از طرف شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات مطرح شده عملی شود؛ در ادامه مسیر، شورای 
عالی سیاست گذاری کارکردهای فراگیرتری نسبت به انتخابات 
و  راهبرد  تعیین  و  سیاستگذاری ها  هماهنگی ها،  بحث  شامل 
قرار  عالی سیاستگذاری  کار شورای  ارزیابی شرایط در دستور 

خواهد گرفت.
ایده  بر  بتواند  هماهنگی  شورای  اگر  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
پارلمان اصالحات جامه عمل بپوشاند؛ همین نهاد بحث انتخابات 
را پیگیری می کند. البته کار انتخابات در شورای عالی نیز با وجود 
وقفه ای که به وجود آمد در حال دنبال شدن است اما هنوز وارد فاز 
عملی نشده و مخصوصا کارگروه استان ها بیشتر از سایر کارگروه ها 
درگیر این مساله شده است. در جلسات گذشته نیز کارگروه ها 
تشکیل و مشغول تدوین آیین نامه های خود و به نوعی به روز 
رسانی هستند چراکه بعضی از کارگروه ها جدید بوده و برای برخی 
مثل کارگروهی که من ریاستش را به عهده دارم یعنی کارگروه 
ارزیابی و پایش وظایف جدیدتری تعریف شده است. از نظر بنده 
کار با جدیت در حال دنبال شدن است و قطعا در یک بازه زمانی 

معقولی وارد بحث انتخابات خواهیم شد.
به  پاسخ  در  سیاستگذاری  عالی  شورای  رییسه  هیات  عضو 
این سوال که شورای هماهنگی جبهه اصالحات معتقد است با 
شروع به کار پارلمان اصالحات کار شورای عالی سیاست گذاری 
به پایان می رسد اما شما فعالیت این دو را موازی با هم تعریف 
می کنید گفت:  نظر اکثریت اعضای شورای هماهنگی این است 
که در واقع پارلمان اصالحات یک مرحله تکاملی برای شورای 
عالی سیاست گذاری است؛ یعنی منافاتی بین این دو نمی بینند. با 
این تعریف شورا یک ورژن اولیه از پارلمان اصالحات است منتهی 
پارلمان اصالحات با توجه به طرحی که االن در شورای هماهنگی 

مطرح است دایره شمول باالیی خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته با لحاظ همین دیدگاه شورای هماهنگی 
احزاب اصالح طلب در حال حاضر نیز عالوه بر آن بخش از اعضای 
شورای عالی که دبیران کل احزاب هستند مقرر شده است تا سایر 
اعضا نیز به نوعی معرفی شده یا عضو احزاب باشند تا نظر شورای 
هماهنگی نیز تامین شود. همین موضوع هم نشان می دهد که 
شورای عالی هیچ گونه مخالفتی با ایده پارلمان اصالحات ندارد و 
از نظر من نیز این مرحله ای است که شورا باید تکامل پیدا کرده و 

به پارلمان اصالحات تبدیل شود.
این عضو فراکسیون امید در واکنش به صحبت های سخنگوی 
شورای نگهبان مبنی بر شکایت این شورا از وی به علت ادعای 
گرفتن  برای  نگهبان  شورای  منصوبین  سوی  از  پول  دریافت 
صالحیت، گفت: من متن این شکایت را قبال منتشر کرده ام. 
شورای نگهبان از بنده به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد و 
شکایت هم به هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ارجاع شد. در 

همین راستا هم هیات یک جلسه تشکیل داد.
وی ادامه داد: بنده اظهار کرده بودم که برخی اطالعات وجود 
دارد مبنی بر اینکه برخی از مرتبطان یا کسانی که ادعای ارتباط با 
اعضای شورای نگهبان را می کنند برای تایید صالحیت از نامزدهای 
انتخابات درخواست پرداخت پول کرده اند. من البته این موضوع را 
در همان جلسه که آقای کدخدایی پیش از انتخابش برای مذاکره 
به هیأت رییسه فراکسیون امید آمد، گفتم و  انتظار داشتم دوستان 
به این علت که صحبت های من از سر دلسوزی بود دعوتم کنند 
و اطالعاتم را بخواهند و اگر فاقد اطالعات بودم،  شکایت کنند؛ 
چراکه من این مساله را به دنبال صحبت های آیت اهلل جنتی مطرح 
کردم که ایشان فرموده بودند که مجلس در حال تبدیل شدن به 
محل اغنیاء است و اخیرا هم صحبت هایی کرده بودند که برخی 

از نمایندگان مجلس فرق شخص حقیقی و حقوقی را نمی دانند.
وی ادامه داد: بخشی از این وضعیتی که ما امروز در مجلس 

با آن روبرو هستیم به همان فرآیند انتخاباتی برمی گردد که از 
جمله در همان فرآیند انتخابات مساله شورای نگهبان هم مطرح 
است. من شخصا از لحاظ نظری و حقوقی هیچ موقع در نظارت 
استصوابی خدشه وارد نکرده ام بلکه همواره گفته ام این نظارت باید 
قانونی، شفاف و بی طرفانه باشد حاال اسمش را هر چه می خواهیم 
بگذاریم، مهم نیست. مهم این است که شورای نگهبان نهادی 
است که از نظر قانون اساسی بر انتخابات نظارت دارد و این نظارت 
هم با هدف صیانت از آرای مردم دیده شده است. پس اساسا بنده 
معتقد هستم که نظارت شورای نگهبان به عنوان نهاد بی طرف 
از دستگاه اجرایی، بسیار ضروری است اما مهم این است که این 
نظارت شفاف، بی طرف و منصفانه و در جهت تقویت مردمساالری 

صورت بگیرد.
وی افزود: در مورد دعوایی هم که شورای نگهبان مطرح کرده 
در هیات نظارت یک جلسه برگزار شده و قرار بر این است که از 
آقای کدخدایی دعوت کنند در جلسه دیگر حضور پیدا کنند و 
من هم ادله خودم را ارائه کنم که از جمله ادله من افراد متعددی 
از کاندیداهایی هستند که در ادوار مختلف مخصوصا از دور هفتم 
به بعد که فضا بیشتر بسته شد، در زمان رد صالحیت با افرادی 
مواجه شده اند که مدعی ارتباط با اعضای شورای نگهبان بودند. 
من تا امروز به کسی نسبتی نداده ام و در نامه ای هم که برای 
آقای کدخدایی نوشتم، پیشنهاد دادم هیاتی مرکب از خود شورای 
نگهبان، مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطالعات 

تشکیل و این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
صادقی گفت: به هر صورت از چند دوره قبل این شائبه ها 
ایجاد شده و نمایندگانی که صالحیتشان رد می شود به این 
نمی شود  دلیل رد صالحیت مطرح  مواقع  اکثر  در  دلیل که 
این مسیر  احراز می زنند دچار سردرگمی شده و در  و عدم 
ممکن است آدم هایی با ادعایی بعضا واهی ارتباط با شورای 
نگهبان از آنها اخاذی کنند. بنده معتقد هستم به این علت 
که شورای نگهبان یک نهاد حساس و به تعبیری جلیل القدر 
باشد. پس  رابطه حساس  این  بیشتر در  باید  نظام است،  در 
نظارت  جایگاه  به  نه  هیچ گاه  اساسا  بنده  می گویم  تاکید  با 
استصوابی و نه اعضای شورای نگهبان خدشه ای وارد نکرده ام 
بلکه می خواهم این نهاد بماند، نظارت کند و از آرای مردم نیز 

صیانت کرده و از هرگونه شائبه ای نیز پیراسته شود.
وی افزود: جمله معروفی هست که میگویند »حسنات االبرار 
سیئات المقربین« هرچه جایگاه یک فرد یا یک نهاد باالتر باشد 
بیشتر باید مراقب خطاهایش باشد. شاید عملی را »ابرار« انجام 
دهند »حسنه« محسوب شود در حالی که همان عمل را اگر 

»مقربین« انجام دهند »سیئه« محسوب شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که طی 
هفته های آینده SPV عملیاتی نشود، سؤال از وزیر امور 
خارجه و دیگر مسئوالن ذیربط در دستور کار مجلس قرار 

خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از 
طوالنی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا )SPV(، اظهار 
داشت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها تعهد دادند که 
موضوعات مربوط به مراودات بانکی ما را از طریق یک رویکرد 

جدید تحت عنوان SPV عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: اروپایی ها وعده داده بودند که تا ماه های پایانی 
سال ۲۰۱8 این سازوکار مالی اجرایی شود اما متاسفانه این مقطع 
زمانی هم به پایان رسید اما اروپایی ها به تعهد خود عمل نکردند.

SPV تقسیم کار بین سه کشور اروپایی برای اجرای
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین پیگیری 
های دولت در این زمینه تصریح کرد: چند روز قبل چند تن از 
مسئوالن ایران با گروهی از اتحادیه اروپا نشستی برگزار کردند و 
مقرر شد که تقسیم کاری بین سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس 

انجام شود تا بتوانند سازوکار اجرایی این حوزه را عملیاتی کنند.

پورابراهیمی افزود: در واقع این کشورها هم باید تراکنش های 
بانکی مربوط به ایران با اتحادیه اروپا را ساماندهی کنند و هم 
اقداماتی را برای تسهیل در ارتباطات مالی ایران با کشورهای خارج 

از اروپا، انجام دهند.
سازوکار مالی اروپا تا چند هفته آینده اجرا می شود

وی تاکیدکرد: گزارش های ما حاکی از آن است که اروپایی ها 
ظرف چند هفته آینده عملیات اجرایی SPV را انجام می دهند 
که البته آمریکا فشار زیادی بر اروپایی ها می آورد تا این موضوع 
عملیاتی نشود. وی با بیان اینکه ما به دولت در این زمینه تذکر 

داده ایم و با وزیر خارجه هم در این باره گفتگوهایی داشته ایم، 
اظهار داشت: در صورتی که طی هفته های آینده SPV عملیاتی 
نشود و عمال از همکاری اروپا با جمهوری اسالمی ایران اتفاق 
مثبتی در مراودات بانکی ما رخ ندهد، سؤال از وزیر امور خارجه 
و دیگر مسئوالن ذیربط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اروپایی ها 
باید به تکالیفشان عمل کنند، گفت: اگر قرار باشد که آنان برای 
خوشامد آمریکا از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند، برای ما قابل 

قبول نیست و این موضوع را به جد پیگیری می کنیم.

 غفوری فرد:

استانی شدن انتخابات افق دید نمایندگان را افزایش می دهد

 اژه ای: قانون الزام به بازداشت موقت اختالس گران اصالح شده است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: استانی شدن انتخابات، افق 
دید نمایندگان را افزایش می دهد و نگرش آنها به موضوعات را از سطح 

محلی به سطح ملی و حتی جهانی متمرکز خواهد کرد.
»حسن غفوری فرد« معتقد است: ورود شخصیت های معروف تر و شناخته شده تر 
و با نفوذ به مجلس مزیت »استانی شدن انتخابات« است و منجر به ارتقا سطح علمی 

و فکری نمایندگی و جایگاه پارلمان می شود.
نمایندگان مجلس شورای هفته گذشته به دو فوریت طرحی برای اصالح قانون 
انتخابات رای دادند که در صورت تصویب و قانون شدن، انتخابات مجلس به صورت 

استانی برگزار می شود.
دولت نیز در جلسه روز چهارشنبه خود اعالم کرد که با طرح استانی شدن انتخابات 
موافق است و در تدوین نهایی الیحه جامع انتخابات، این شیوه جدید انتخاباتی 

نامزدهای پارلمان را نیز در نظر می گیرد.
این الیحه تا چند هفته آینده برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 

ارایه می شود.
غفوری فرد عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی روز یکشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار سیاسی ایرنا ، کاهش سطح ارتباط مردم و مجلس را از معایب اصلی طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد قبل از تصویب و اجرای آن 

کارشناسان و نمایندگان برای رفع این چالش، راهکار الزم را بیاندیشند.
او می گوید: شخصا با این شیوه انتخاب نمایندگان مجلس موافق نیستم زیرا با 
استانی شدن انتخابات، مثال در یک استان مانند سیستان و بلوچستان که ۱۰۰۰ 
کیلومتر طول دارد، نماینده منتخب نمی تواند با تمام مردم در سراسر استان در 

ارتباط باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: مردم در شهرهای 
کوچک راحت تر می توانند با نماینده منتخب خود در ارتباط باشند، اما در شهرهای 
بزرگ مانند تهران مردم نه نمایندگان خود در مجلس را می شناسند و نه به راحتی 

می توانند با آنها ارتباط بگیرند.
غفوری فرد معتقد است: نمایندگان کالنشهری مانند تهران که اغلب هم از شخصیت 
های مهم کشور هستند کمتر فرصت می کنند به حوزه های انتخابی خود سرکشی 
کنند، اما در شهرهای کوچک نماینده می تواند به بسیاری از مسایل عمرانی و آبادانی 

حوزه خود رسیدگی کنند.
غفوری فرد با تاکید بر اینکه »هر فردی از جامعه باید فقط یک نماینده را انتخاب 
کند«، تصریح کرد: من با انتخاب 3۰ نماینده برای تهران نیز مخالف بودم؛ االن تهران 
سی نماینده دارد، اما هیچکدام از شهروندانی تهران اغلب آنها را نمی شناسند و حتی 
خود من که پنجاه سال در تهران زندگی می کنم برخی از آنها را به خوبی نمی شناسم.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید این که هر شهروند باید یک نامزد را برای منطقه 
و حوزه خود انتخاب کند، یادآور شد: من این موضوع را سال 6٢ و 6٣ به مرحوم آیت 

اهلل هاشمی رفسنجانی هم گفته بودم.
به گزارش ایرنا، ۱۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تدوین طرحی که 
»استانی شدن انتخابات مجلس« از مفاد اصلی آن است، خواستار اصالحاتی در قانون 

انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب )هفتم آذرماه 78( شدند.
نمایندگان امضاء کننده این طرح پیشنهاد کردند ماده 8 قانون به شرح زیر باید 
اصالح شود: »از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ 

درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه تبصره ذیل ماده ۱ این قانون را کسب کرده 
و باالترین رأی را در کل استان به دست آورده اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن 

حوزه انتخابیه محسوب می شوند.«
در این طرح آمده است: »در صورتی که حدنصاب در این ماده، برای یک یا چند کرسی 
بدست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رأی را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه 
انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان آن استان از آن 

حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند.«

معاون اول قوه قضائیه گفت:  در حال حاضر بسیاری از پرونده ها به کارشناسی نیاز 
دارد. مثال رقم باالیی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص 

عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم محسنی اژه ای در چهارمین قسمت از برنامه بدون توقف 
با حضور وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقه، 

اظهار کرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی شود.
وی افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبال 
اگر کسی اختالس می کرد و یا رشوه می گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی 
بود که قانون در این زمینه اصالح شد. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر 
هرکسی که جرمی مرتکب می شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید 
بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می گردد. وی با 
بیان اینکه افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه بیان 
داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال 
اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می شود بستگی به این دارد که 

بابت چه اتهامی این وثیقه منظور گردیده است. سخنگوی دستگاه قضا با طرح سئوالی 
مبنی بر اینکه آیا همه پرونده ها به یک شکل رسیدگی می شود، تاکید کرد: واقعا یک 
جور رسیدگی می شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت ها مشکالت و موانعی است که 
مثل هم به نتیجه نمی رسد. حجت االسالم محسنی اژه ای ادامه داد: البته این موضوع 
به پرونده های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم 
همین طور است. معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی گفت: دو دزد دستگیر می شوند 
یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می کند و سریع 
پرونده وی بسته می شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم 
را از خود پاک می کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است. وی بیان داشت: گاهی 
وقت ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه ای انجام دهد 
که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد. حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری 
واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن 
نشده است و باید کل حساب ها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص گردد پول ها 

به چه منظوری به این حساب ها ریخته شده است. معاون اول قوه قضاییه در رابطه با 
کارشناسی ها و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی مردم گفت: در حال 
حاضر بسیاری از پرونده ها به کارشناسی نیاز دارد. مثال رقم باالیی تصادف در طول سال 
داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان 
صدمه دیدن نظر دهد. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده ها دعوای 
ملکی است که به اعتبار معامالت عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، برنامه قوه 
قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح کرد: در ابتدا باید گفت آیا کسی که با سند 
عادی معامله ای انجام می دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟ حجت االسالم 
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت امروز مردم و قوه قضاییه، این است که 
برخی با اسناد عادی معامله انجام می دهند. معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: از نظر 
شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر 
چنانچه شفا ها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد 
ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست ولی آیا سند غیررسمی می تواند در مقابل سند 

رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی تواند با سند رسمی مقابله نماید.


