
الريجاني:امنيتپايداردرايرانزمينهسازحضورسرمايهگذاران
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اين كشور مي توانند از اين مسائل به خوبي استفاده كنند البته به نظر من ورود و تالش دولت هاي دو كشور در گام نخست براي رفع موانع اقتصادي و تسهيل امور امري ضروري است كه بايد صورت گيرد. 

3سياست siasat@etemadnewspaper.irپنجشنبه 17 فروردين 1396، 8 رجب 1438، 6 آوريل 2017،  سال چهارد                     هم، شماره 3776

اظهارات مسووالن دولتي و قضايي در 
مورد مديران بازداشت شده تلگرام 

دادستان كل كشور: تعدادي 
از آنها آزاد مي شوند 

وزير اطالعات: دولت با 
بازداشت آنها مخالف است

گ�روه سياس�ي| وزراي دادگستري، 
اطالعات، كش��ور و ارش��اد مخاطبان 
سوال چند تن از نمايندگان هستند. وزيراني كه هريك 
مي توانند به نوعي به موضوع بازداشت مديران كانال هاي 
تلگرامي مربوط شوند راهي پارلمان خواهند شد تا شايد 
سرنخي از علت بازداشت هاي اخير به دست نمايندگان 
مل��ت بدهند. وزير اطالعات كه مرتبط ترين مس��وول 
پاسخگو به س��وال علي مطهري، مصطفي كواكبيان، 
غالمرضا حيدري، محمود صادقي و عليرضا رحيمي كه 
همگي از نمايندگان مردم تهران هستند، است پيش از 
اينكه در مجلس حضور يابد، در جمع خبرنگاران حاضر 
ش��د تا درخصوص چرايي علت اين بازداشت ها سخن 
بگويد. اما وزير اطالعات تنها به دو جمله اكتفا كرد و از 
مخالفت دولت با اين دستگيري ها گفت و ابراز اميدواري 
كرد كه مديران كانال ها آزاد ش��وند. حجت االس��الم 
س��يد محمود علوي در خصوص موضع دولت در برابر 
دس��تگيري مديران كانال هاي تلگرامي كه از حاميان 
دولت هم محس��وب مي ش��دند پس از جلس��ه هيات 
دولت گفت: »موضع دولت از همان ابتدا مخالفت با اين 
دستگيري ها بوده و هست. نظر دولت اين است كه اين 
مساله مسالمت آميز حل بشود و مديران كانال ها آزاد 
شوند«. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان اميدوار 
بود كه به زودي اين افراد آزاد شوند، اظهار كرد: »اميد به 
خدا داريم كه آزاد شوند«. اما اين صحبت ها در حالي از 
سوي وزير اطالعات مطرح مي شود كه هنوز هم نهادي 
كه اقدام به چنين كاري كرده اس��ت، مشخص نيست. 
آن گونه كه در نامه چهار تن از نمايندگان اصالح طلب 
مجلس كه در آخرين  روزهاي اس��فند پارسال خطاب 
به رييس جمهوري آمده اس��ت، عنوان شده كه »اين 
دستگيري ها معلوم نيست به وسيله كدام نهاد يا دستگاه 
انجام شده است«. اما نكته مهم تر در ادامه اين موضوع 
آمده است. اين چند تن از نمايندگان مجلس بر همان 
خبري كه عنوان مي كرد اين بازداشت ها از سوي وزارت 
اطالعات دولت يازدهم صورت گرفته، دست گذاشتند 
و خطاب به حسن روحاني نوشتند: »در اين بين سوال 
واقعي اين است آيا دستگاه مذكور وزارت اطالعات بوده 
يا غير از آن كه در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد 
تا معلوم شود اگر توسط وزارت اطالعات يا هر نهاد ديگر 
بوده، چرا فرآيند قانوني طي نش��ده اس��ت«. اما به اين 
سوال نمايندگان با صحبت هايي كه از سوي دادستان 

كل كشور مطرح شد، تا حدودي پاسخ داده مي شود. 
مديران كانال ها، مرتكب اعمال برخالف امنيت 

ملي شده اند
با ابراز امي��دواري وزير اطالعات ب��راي آزادي مديران 
كانال هاي تلگرامي، دادستان كل كشور خبرهاي خوبي 
براي حل اين مساله دارد. حجت االسالم محمدجعفر 
منتظ��ري در گفت وگويي ك��ه با خبرگ��زاري صدا و 
سيما داشته از آزادي تعدادي از مديران دستگير شده 
كانال هاي تلگرامي در روزهاي آينده خبر داد. منتظري 
در اين گفت وگو درباره علت دستگيري 12 نفر از مديران 
شبكه هاي تلگرامي در روزهاي پاياني سال گذشته افزود: 
كانال هايي كه بسته شد و افرادي كه در همين ارتباط 
دستگير شدند به تشخيص قاضي پرونده مرتكب اعمال 
برخالف امنيت ملي شده بودند كه اقدامات مجرمانه اي 
داش��تند. وي گفت: براي ما تفاوت��ي نمي كند كه اين 
شبكه ها به چه جرياني وابسته باشند و دستگاه قضايي 
طبق قانون عمل مي كند و هم دستگيري اين افراد و هم 
ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون 
هم ادامه خواهد داشت. منتظري در خصوص درخواست 
برخي از مسووالن دولتي و مجلس براي آزادي اين افراد 
نيز افزود: در هر حال افرادي كه دستگير مي شوند خواه 
ناخواه دوستان و هواداراني دارند كه درخواست آزادي 
آنان را مي كنند و دستگاه قضايي سعي مي كند در روند 
دستگيري و ادامه بازداشت طبق موازين قانوني عمل 
كند. وي گفت: تحقيقات در خصوص اين افراد هنوز به 
پايان نرسيده اس��ت و پيش از پايان تحقيقات، قاضي 
نمي تواند مسائل را به اشخاص و اذهان عمومي نشر دهد 
و اگر تشخيص داده شد پس از پايان تحقيقات اطالعات 

اين پرونده به مسووالن داده خواهد شد. 
با كسي تعارف نداريم

دادس��تان كل كش��ور كه رياس��ت كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمان��ه را نيز برعه��ده دارد در خصوص 
انتخاباتي ش��دن فضاي مجازي با نزديك  ش��دن به 
انتخابات و جرايمي كه ممكن اس��ت از س��وي آنان 
ص��ورت بگيرد عنوان ك��رد: با توجه ب��ه نزديكي دو 
انتخابات مهم رياست جمهوري و شوراها با مصاديق 
مجرمانه در فضاي مجازي برخورد قاطع مي كنيم و 
با كس��ي تعارف نداريم. حجت االسالم محمدجعفر 
منتظري پس از پايان جلسه كارگروه تعيين مصاديق 
مجرمانه كه با حضور اعضاي كارگروه در دادستاني كل 
كشور برگزار شد در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري 
صدا و سيما افزود: فضاي مجازي، بستري است كه اگر 
رصد و هدايت نش��ود، مي تواند فضاي جامعه را آلوده 
و مس��موم كند و ما از همه صاحب نظران و صاحبان 
كانال ها و شبكه هاي اجتماعي مي خواهيم كه فضا را به 
گونه اي فراهم كنند كه فضاي سالمي ايجاد شود. وي با 
تاكيد بر اينكه فضاي مجازي را رصد خواهيم كرد تا با 
برخي شايعات، تهمت ها و بداخالقي ها برخورد شود، 
گفت: دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي هم بيشتر رصد 
خواهند كرد و ما هم در دادستاني كل و دادستاني هاي 
سراسر كشور فضا را به گونه اي رصد مي كنيم تا شاهد 
وقوع مصاديق مجرمانه نباشيم. منتظري افزود: قطعا 
نظام و مس��ووالن كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه 
دنبال برخورد غيرقانوني با اش��خاص نيس��تيم و هر 
برخوردي صورت بگيرد قانوني خواهد بود. وي گفت: 
بايد فضاي س��الم و شادي در ايام انتخابات ايجاد و به 
حضور حداكثري مردم منجر ش��ود اما با هر جريان 
سياس��ي با هر طرز تفكري بخواهد در ش��بكه هاي 
مجازي مرتكب اعمال مجرمانه شود برخورد خواهيم 
كرد. منتظري در پايان تاكيد كرد: از مديران شبكه ها 
و كانال ها مي خواهيم مس��ائل را ب��ه گونه اي تدبير و 
مديريت كنند تا ناچار نشويم از اختيارات قانوني  مان 

براي برخورد با آنان استفاده كنيم. 

   در دي�دار ن�وروزي ب�ا الريجاني مطرح ش�د: 
درخواس�ت بانوان نماينده مجل�س براي اصالح 

قوانين تبعيض آميز ميان زنان و مردان. فارس
   بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس از 
بررسي ۲۰ چالش و مشكل اساسي كشور در نشست 
غيرعلني مجلس خبر داد و گف�ت: در آينده روال 

برگزاري جلسات مجلس تغيير خواهد كرد. مهر
    با حضور رسانه هاي داخلي و بين المللي؛ نشست 
خب�ري رييس جمهوري دوش�نبه آين�ده برگزار 

مي شود. ايرنا
    ۲3۵ نماين�ده مجل�س ش�وراي اس�المي در 
بيانيه اي حمايت ش�ان را از فرامي�ن مقام معظم 
رهبري در نامگذاري سال ۹۶ اعالم كردند. تسنيم
    هماي�ش ديدب�ان اعت�دال ب�راي تبيي�ن راه و 
انديشه هاي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رييس فقيد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار مي شود. ايلنا

 س��خنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
گفت: در جلس��ه ام��روز، ش��كايت دول��ت از يكي از 
نمايندگان به دلي��ل مصاحبه اي عليه يك��ي از وزرا و 
شكايت خانم ابتكار از نماينده ديگر براي بيان اظهاراتي 
عليه فرزندش بررسي شد. به گزارش ايرنا، محمد جواد 
جمالي افزود: در اين جلسه شكايت حجت االسالم مجيد 
انصاري، معاون حقوقي رييس جمهوري به نمايندگي 
از دولت از يك��ي از نمايندگان ب��ه دليل مصاحبه اش 
علي��ه يكي از وزرا مورد بررس��ي قرار گرفت و بنا ش��د 
كه اين نماينده مس��تندات الزم را در اين موضوع ارايه 
كند. وي افزود: در اين جلس��ه همچنين شكايت خانم 
ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست از يكي از 
نمايندگان مجلس به دليل اظهاراتي كه نسبت به پسر 
خانم ابتكار مطرح كرده بود، بررس��ي شد. سخنگوي 
هي��ات نظارت بر رفت��ار نمايندگان ادام��ه داد: در اين 
زمينه خانم ابتكار اعالم كرده بود كه با توجه به سخنان 
حجت االس��الم اژه اي، س��خنگوي قوه قضاييه ديگر 
جايي براي بحث هاي بيشتر نبوده اما آن نماينده قضيه 
را ادامه داده اس��ت. نهايتا خانم ابتكار خواهان برخورد 
قضاي��ي با اين نماينده نبود؛ از اي��ن رو فقط به تذكري 
اكتفا شد. جمالي به شكايت يكي از ائمه جمعه خراسان 
از علي مطهري، نماينده ته��ران درباره يكي از مطالب 
اين نماينده در توييت يا اينستاگرام اشاره كرد و گفت: 
در اين جلسه بنا شد آقاي مطهري مطالبي را كه نوشته 
بود به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارايه كند، البته 
خطبه آن امام جمعه نيز بررسي مي شود كه چه بوده و 
آقاي مطهري در پاسخ به آن، چه مطلبي را گفته است. 
وي افزود: همچنين دو ش��كايت  شخصي از حوزه هاي 
انتخابيه از نمايندگان در اين جلسه مطرح شد كه نهايتا 

خالف وظايف نمايندگي تشخيص داده نشد. 
شكايت يك امام جمعه از »مطهري« به هيات 

نظارت بر رفتار نمايندگان 
يكي از امامان جمعه كشور از علي مطهري، نايب رييس 
مجلس به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، ش��كايت 
كرد. به گزارش تسنيم، محمدجواد جمالي، سخنگوي 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، اظهار داشت: 
در اين جلسه شكايت يكي از ائمه جمعه خراسان از علي 
مطهري نايب رييس دوم مجلس درباره مطلبي كه در 
فضاي مجازي منتشر كرده بود، بررسي شد. وي با بيان 
اينكه مقرر شد نايب رييس مجلس آنچه كه در فضاي 
مجازي منتشر كرده بوده را به اعضاي هيات نظارت بر 
رفت��ار نمايندگان ارايه دهد، ادامه داد: در جلس��ه آتي 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خطبه آن امام جمعه 

نيز بررسي مي شود. 

آيت اهلل مكارم شيرازي گفت: برخي از بانك ها هنوز به 
رباخواري ادامه مي دهند. پول هايي كه از باب وجوهات 
مي فرس��تند، از طريق بانك ها ب��ا پول هاي ربا قاطي 
مي شود زيرا نمي توان در خانه نگاهداري كرد و در بانك 
با پول هاي ربا مخلوط و غبار ربا به آنها مي نشيند. به 
گزارش فارس، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي در درس 
خارج فقه خود كه در مس��جد اعظم قم برگزار شد، با 
اشاره به حديثي از پيامبر اكرم)ص( اظهار كرد: زماني 
مي رسد كه مردم به دنبال درآمد بيشتر هستند، حالل 
و حرام براي آنها مطرح نيس��ت بلكه درآمد بيشتر را 
پيگيري مي كنند. وي خاطرنشان كرد: برخي بانك ها 
هنوز به رباخواري ادامه مي دهند، پول هايي كه از باب 
وجوهات مي فرس��تند، از طريق بانك ها با پول هاي 
ربا قاطي مي ش��ود زيرا نمي توان در خانه نگاهداري 
كرد و در بانك با پول هاي ربا مخلوط و غبار ربا به آنها 
مي نشيند. آيت اهلل مكارم ش��يرازي عنوان كرد: هيچ 
كاري در اين ش��رايط كه بانك ها رباخواري مي كنند 
نمي ت��وان انج��ام داد، همه پول ها آلوده مي ش��ود و 
كاسب ها پول خود را داخل بانك مي گذارند و غبار آن 
در دامن همه مي نشيند. وي ادامه داد: اين امر مشكل 
بزرگي شده است، دعاها مستجاب نمي شود و توفيقات 
كاهش و بالها افزايش پيدا مي كند. اميدوارم خداوند 
به ما كمك كند و بتوانيم از ريشه اين مسائل را اصالح 
كنيم زيرا اگر اصالح نشود، همه آلوده مي شوند. استاد 
حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: ما تذكر مي  دهيم و 
عواقب اين وضعيت را روشن مي كنيم؛ بايد ببينيم تا 
چه اندازه اين مسائل مورد توجه واقع مي شود. آيت اهلل 
مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: اگر بانكداري اسالمي 
شود مشكل حل مي ش��ود؛ بانكداري از غرب آمده و 
بانكداري غربي رباخواري اس��ت ولي رباخواري آنها 
از ما كمتر است. وي با اشاره به ضرورت حمايت هاي 
دولت از توليد و اشتغال گفت: اگر دولت حمايت نكند 
مشكل حل نمي شود ماليات بايد عادالنه باشد، بانك ها 
مراق��ب باش��ند و توليدكنندگان كيفي��ت را درنظر 
بگيرند. وي ابراز اميدواري كرد: س��ال جديد س��ال 
بيداري و هوش��ياري و تجديد نظر در كارهاي خالف 
گذشته باش��د و توليد و اشتغال جوانان تحصيلكرده 

افزايش پيدا كند. 

خبر

چهره - گفته

بررسي دو شكايت دولتي ها 
يك نماينده تذكر گرفت 

و از ديگري درخواست 
مستندات شد

آيت اهلل مكارم شيرازي:
 با اين شرايط نمي توان كاري 

انجام داد

سرخط خبرها گزارش گزارش روز

گ�روه سياس�ي| نح��وه 
عملكرد صدا و سيما در هر 
انتخاباتي همواره يك��ي از موضوعات مورد 
مناقشه بوده است. مناقشه اي پايان ناپذير 
ك��ه البته در ه��ر دوره از انتخابات ش��كل 
متفاوتي به خ��ود مي گي��رد. در يك دوره 
صدا و سيما حامي تمام و كمال دولت وقت 
مي شود و تمام تالشش را براي دو دوره اي 
ش��دن آن دولت به كار مي گي��رد و در يك 
دوره تمام تالشش را مي كند كه كانديدايي 
از جريان خاص نتواند به پاس��تور برسد. در 
روزهاي��ي كه تنها پنج روز ت��ا آغاز ثبت نام 
كانديداهاي انتخابات رياس��ت جمهوري 
باق��ي مانده اس��ت عملكرد صدا و س��يما 
از همي��ن ح��اال ب��ا انتقادهاي بس��ياري 

مواجه ش��ده اس��ت. تالش صدا و 
س��يما براي به روز جلوه دادن 

اطالعاتش حاال با تكذيب هاي 
متعددي روبه رو شده است 
اما نكته اي كه روز گذشته 
به چش��م آمد تكذيبيه ها 
و ابراز تعجب ه��اي دو تن 

از وزراي دول��ت يازده��م 

از عملكرد رس��انه ملي بود. رس��انه ملي در 
بسته هاي انتخاباتي خود اسامي متعددي 
را ج��زو كانديداهاي احتمال��ي انتخابات 
رياست جمهوري معرفي كرده بود كه در اين 
بسته ها نام حسن قاضي زاده هاشمي وزير 
بهداش��ت و محمود واعظي وزير ارتباطات 
هم ديده مي شد. هر دوي اين افراد از مدت ها 
پيش احتمال كانديداتوري شان براي اين 
انتخابات را رد كرده بودند و تاكيد داشتند 
كه تصميم��ي براي اي��ن كار ندارند. حتي 
پيش از اين هم محمدباقر نوبخت، سخنگوي 
دول��ت در يك نشس��ت خب��ري هرگونه 
تصميم اعض��اي كابينه براي كانديداتوري 
در انتخاب��ات را رد ك��رده و گفت��ه بود كه: 
»همه ما يك رييس داريم و ان شاءاهلل همان 
يك رييس كانديدا مي شود«. 
با اي��ن همه اص��رار صدا و 
سيما براي كانديدا اعالم 
كردن برخ��ي از اعضاي 
كابينه جدي ت��ر از اين 
صحبت ها بود. مساله اي 
كه روز گذشته با واكنش 
وزراي دولت مواجه ش��د. 

هرچند كه بس��ياري در اين ميان مي دانند 
كه علت انتش��ار اين خبرهاي نادرس��ت از 
سوي صدا و سيما در مورد تحركات انتخاباتي 

كابينه چيست.
از كارهاي صدا و سيما سر در نمي آورم

نخستين تكذيبي ديروز مربوط با محمود 
واعظ��ي وزي��ر ارتباطات بود ك��ه هرگونه 
تصميمي ب��راي كاندي��دا ش��دنش را رد 
ك��رد و خبر ص��دا و س��يما را تكذيب كرد. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات از 
حمايت يكپارچه اعض��اي كابينه از حضور 
رييس جمهوري خب��ر داد و گفت: معتقدم 
دكتر روحاني در دور اول، كارهاي بس��يار 
بزرگي كرده و ثمره آن، در دولت دوم بيشتر 
نمايان مي ش��ود. به گ��زارش ايرنا، محمود 
واعظي روز چهارشنبه پس از جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: به ش��دت 
از نام��زدي روحاني حماي��ت خواهم كرد. 
وي تصريح كرد: همه م��ا در دولت و حتي 
دوستان ديگري كه اسامي ش��ان را صدا و 
س��يما مي گذارد، يكصدا حمايت مي كنيم 
براي اينك��ه آق��اي روحاني بياين��د. وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات ادامه داد: 
بخش قابل توجهي از وعده ه��ا در دور اول 
در رابطه با مس��ائل خارجي، همبس��تگي 
داخلي، امنيت ملي و بخش��ي از مس��ائل 
اقتصادي محقق شده و بخشي كه اشتغال و 
توليد داخل است، در دور دوم انجام خواهد 
ش��د. واعظي درباره رويكرد صدا و سيما در 
تكرار نام وي براي نامزدي رياست جمهوري 

نيز گفت: البته خيلي از كارهاي صدا و سيما 
سردر نمي آوريم و بايد از خودشان بپرسيد؛ 
دفعات قبل ه��م تكذيب ك��ردم، االن هم 

تكذيب مي كنم. 
نامه تكذيبيه وزير بهداشت

از همان دو سال ابتدايي كار دولت يازدهم 
از حس��ن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت 
كه اقدامات گس��ترده اي داش��ت به عنوان 
يك��ي از كانديداهاي احتمال��ي انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم نام برده مي شد 
و هر حركت خيرخواهانه يا پر سر و صداي 
وزير بهداشت به نوعي يك قدم در راستاي 
رس��يدن به كرسي پاس��تور تعبير مي شد. 
تعبيري كه بس��ياري مي دانستند مقصود 
اصل��ي آن ايجاد اخت��الف در ميان اعضاي 
كابينه دولت يازدهم اس��ت. ديروز اما وزير 
بهداش��ت هم كه از اخبار نادرس��ت صدا و 
سيما انتقاد داشت خطاب به رييس سازمان 
صدا و س��يما دست به قلم شد و از اين اقدام 
انتقاد كرد. بر اين اس��اس وزير بهداش��ت 
با ارس��ال نامه اي به رييس س��ازمان صدا و 
س��يما، به پخش نام و تصويرش از رس��انه  
ملي به عنوان يكي از كانديداهاي احتمالي 
انتخابات رياست جمهوري، واكنش نشان 
داد. به گزارش ايسنا و بنابر اعالم وب دا، در 
متن نامه دكتر سيدحسن هاشمي به علي 
عسكري آمده است: »در پي گمانه زني هاي 

غيررس��مي و بعضا هدفمندي كه اخيرا 
برخي رس��انه ها و به ويژه ش��بكه هاي 
انتخاب��ات  مج��ازي، درخص��وص 

رياست جمهوري »به عنوان خبر« منتشر 
مي كنند، طي روزهاي پاياني سال گذشته تا 
هم اكنون، شاهد پخش نام و تصوير خود به 
عنوان يكي از كانديداهاي احتمالي انتخابات 
از رسانه ملي بوده ام. اين اقدام در حالي تكرار 
و ادامه يافته كه بارها در مصاحبه ها عرض 
كردم و طبعا عزيزان حوزه سياس��ي و خبر 
آن سازمان هم مطلع شده اند كه جز انجام 
مس��ووليت خطير حفظ و ارتقاي سالمت 
هموطن��ان و اج��راي دقيق ط��رح تحول 
سالمت، هيچ هدف ديگري نداشته و ندارم 
و تنها وظيفه خود و همكارانم تا پايان دوران 
كاري دولت يازدهم را ادامه مسير خدمت 
صادقانه به هموطنان عزيز مي دانم. اميدوارم 
ترتيبي اتخاذ فرماييد كه تا زمان برگزاري 
انتخابات، اخب��ار صحيحي ك��ه منجر به 

حضور حداكثري مردم و 
انتخاباتي قانونمند و 
اخالق محور شود، 
در اختي��ار افكار 
ق��رار  عموم��ي 

گيرد. «

گروه سياس�ي| دادستان 
ديوان محاسبات اطالعات 
جدي��دي از پرونده حقوق ه��اي نامتعارف 
مي دهد. تاكيد مي كن��د كه ميزان صحيح 
مازاده��اي دريافتي 5 ه��زار و صد ميليارد 
تومان بوده اس��ت ك��ه اين رقم از س��وي 
دادس��تاني ديوان محاس��بات ب��ه خزانه 
تحويل داده ش��ده اس��ت. اين درس��ت در 
روزهايي اس��ت كه غالمرض��ا تاجگردون 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
ش��وراي اس��المي خب��ر از پرداخت 250 
ميليارد تومان حقوق مازاد از س��وي يكي 
از دستگاه هاي مدعي مبارزه با حقوق هاي 
نامتعارف داده بود. ديروز امافياض شجاعي 
درخص��وص عملك��رد دادس��تاني ديوان 
محاسبات درباره رسيدگي نهايي به پرونده 
حقوق هاي ديوان محاس��بات توضيحاتي 

ارايه كرد. به گزارش ايسنا، فياض شجاعي 
در تش��ريح اقدام��ات دادس��تاني دي��وان 
محاس��بات درخص��وص مس��ائل مربوط 
به حقوق ه��اي غيرمتعارف گف��ت: ميزان 
صحيح مازاد دريافتي ها در زمينه حقوق هاي 
غيرمتعارف، پرداختي ه��اي خالف قانون 
ناشي از تصميمات نادرست و تضييع حقوق 
بيت المال و عدم ايفاي تعهدات دستگاه هاي 
دولتي در قبال خزانه 5 هزار و صد ميليارد 
تومان اس��ت ك��ه در برخي رس��انه ها رقم 
ديگري اعالم شده اس��ت. دادستان ديوان 
محاسبات كشور ادامه داد: ديوان محاسبات 
300 پرونده را درخصوص مباحث مذكور 
مورد رسيدگي قرارداد و اين موضوع منجر 
به ص��دور رأي ش��د و در راس��تاي اجراي 
آراي قطع��ي 4 هزاروصدميليارد تومان به 
بيت المال بازگردانده ش��د. شجاعي افزود: 

دادستاني ديوان محاس��بات هزارميليارد 
تومان قبل از صدور دادخواس��ت از س��وي 
دادستان به خزانه برگشت داد كه مجموع 
ريالي م��وارد مذك��ور 5 هزاروصدميليارد 
تومان مي ش��ود كه توسط دادس��تاني به 
خزانه ع��ودت داده ش��د، بنابراين اقدامات 
كل ديوان محاس��بات براي ع��ودت مازاد 
دريافتي ها و تخلفات بيش از اين ارقام است. 
دادستان ديوان محاسبات كشور ادامه داد: از 
طرفي به نقل از »حاجي دليگاني« نماينده 
مردم شاهين ش��هر در مجلس در رسانه ها 
اعالم ش��ده كه »عادل آذر« رييس ديوان 
محاس��بات در مقابل ميزان حقوق خود و 
معاونانشان سكوت كرده و همچنين مطرح 
ش��ده گزارش ديوان محاسبات قانع كننده 
نبوده ك��ه اين موضوعات صحيح نيس��ت. 
فياض ش��جاعي افزود: در ديدار نوروزي با 

نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس سواالتي درباره حقوق هاي نجومي 
مطرح شد كه پاس��خ هاي ارايه شده به جز 
گزارش هاي رسمي ديوان محاسبات است 
كه قبال به رييس مجلس و كميسيون هاي 
ذيربط ارايه شده است. وي ادامه داد: ديوان 
محاسبات گزارش رسمي و كامل به اعضاي 
كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس ارايه 
نكرده اس��ت، به دليل اينكه رأي گيري در 
رابطه با صحبت هاي مطرح شده در خصوص 
بازگش��ت حقوق هاي نجوم��ي و گزارش 
ديوان در جلس��ه كميس��يون انجام نشد و 
حتي استنباط مي ش��ود حدود 90 درصد 
از نمايندگان حاضر در جلس��ه روز گذشته 
كميسيون برنامه و بودجه از اقدامات ديوان 
محاس��بات در خصوص رسيدگي موضوع 
حقوق هاي غيرمتعارف رضايت داش��تند. 

فياض شجاعي افزود: ممكن است از اقدامات 
ديوان محاس��بات در خصوص حقوق هاي 
غيرمتعارف تنها ش��خص حاجي دليگاني 
رضايت نداشته باشد و اينگونه نبايد مطرح 
شود كه تمامي اعضاي كميسيون برنامه و 
بودج��ه از اقدامات ص��ورت گرفته رضايت 
ندارند و نكته ديگر اينكه گزارش هاي كامل 
با جزييات در جلس��ات بعدي درخصوص 
رس��يدگي به حقوق ه��اي غيرمتعارف به 
كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس ارايه 
خواهد ش��د. نظر به س��واالت نمايندگان 
درب��اره اقدامات نهايي ديوان محاس��بات 
درخصوص حقوق هاي نجومي مقرر ش��د 
جلسه اي در آينده در كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس تشكيل شود و 
تمامي جزييات در اين خصوص به صورت 

گزارش ارايه خواهد شد. 

س��اختماني در خياب��ان 
ش��اهين ش��مالي، در يكي 
از غربي ترين نقاط ته��ران كه پاركينگش 
تبديل به س��الني براي كنف��راس خبري 
ش��ده بود. محمود احمدي ن��ژاد برخالف 
حرفي كه يك ماه پي��ش زده بود مبني بر 
اينكه از هيچ كانديدايي حمايت نمي كند، 
حمايت خود از حمي��د بقايي را به صورت 
رسمي اعالم كرد. اصال گويي اين كنفرانس 

ترتيب داده ش��ده بود براي اعالم رس��مي 
و عمومي رييس دولت س��ابق از معاونش. 
وقتي در جايگاه قرار گرف��ت پيش از آغاز 
صحبت هايش حميد بقايي را كه در رديف 
اول كن��ار شيخ االس��الم، وزي��ر كار دولت 
سابق و اسفنديار رحيم مشايي نشسته بود 
به جايگاه فراخواند و گف��ت: »من امروز با 
برادر عزيزم آقاي بقايي كار دارم«. بقايي در 
جايگاه قرار گرفت و احمدي نژاد دستان او 
را باال برد درست مانند همان روز ارديبهشت 
ماه سال 92 كه دستان رحيم مشايي را باال 

برده بود. دور تا دور سالن كنفرانس بيشتر از 
خبرنگاران افراد غير رسانه اي نشسته بودند، 
افرادي كه كف زدن هاي گاه و بي گاه ش��ان 
س��بب مي ش��د تا برنامه ديروز بيش��تر از 
كنفران��س خبري ش��بيه ي��ك ميتينگ 
انتخاباتي باشد. پيش از ش��روع برنامه در 
س��الن كنفرانس موس��يقي ها و ترانه هاي 
حماس��ي پخش مي كردند، ترانه هايي كه 
از آم��دن بهار مي گفت. حلقه س��اختمان 
ولنجك ديروز يكي از مهم ترين پرده هاي 
نمايش جدي��دش را به اج��را درآورد و آن 

اعالم اين بود كه احمدي ن��ژاد تمام قد در 
حمايت از حميد بقايي وارد ميدان ش��ده 
است. احمدي نژاد ديروز از عملكرد هشت 
س��اله دولتش دفاع كرد و بار ديگر دولتش 
را پاكدس��ت ترين دولت تاريخ ايران خواند 
و تمام تالش خود را ب��ه كار برد تا اصولگرا 
بودن خود را منكر شود و حتي حمايت هاي 
اصولگرايان در س��ال 84 را هم از بيخ و بن 
منكر ش��د. با ق��وت گفت دليل��ي براي رد 
صالحيت بقاي��ي نمي بين��د و در صورت 
رد صالحيت او همه راه ه��اي ممكن را به 

كار خواهد گرفت ت��ا از اين كار جلوگيري 
كند و وقتي از او پرس��يدند يكي از راه هاي 
مدنظرش را بگويد با همان لحن معروفش 
گفت: »من دلم نمي خواه��د بگويم كه از 
چه راهي استفاده خواهم كرد، به موقعش 
خواهيد ديد«. تا آنجا كه توانست به دولت 
فعلي تاخت و تضمين داد كه حميد بقايي 
رييس جمهور خواهد شد. حميد بقايي تمام 
طول مدت كنفرانس س��اكت كنار دست 
احمدي نژاد نشسته بود، اكنون ديگر پرده ها 

فرو افتاده است. 

دووزيركانديداشدنشانراتكذيبكردند

دادستاني ديوان ۵ هزار و صد ميلياردتومان از دريافتي هاي غيرمتعارف را به خزانه عودت داد

نشست خبري يا ميتينگ انتخاباتي؟

تالش ناكام صدا و سيما براي اختالف افكني در دولت

دادستان ديوان محاسبات: 

هدف رسانه ملي از كانديدا معرفي كردن وزراي دولت چيست؟

سوژه روز

خبر روز

در حاشيه

مجمع نمايندگان تهران خواستار ارايه گزارشي 
از ناحيه مجلس توسط كميسيون عمران شده اند. 
كميت�ه وي�ژه اين مجم�ع ه�م در تعامل ب�ا اين 
كميسيون پيگير اس�ت تا گزارش جامع و دقيق 
و با كفايت از پالسكو توسط اين كميسيون تهيه 
ش�ود. اگر چنين گزارشي تهيه ش�د )هرچند كه 
تا االن در تهيه اين گزارش تاخير داش�ته اند( كه 
مطلوب مجمع نمايندگان اس�تان تهران اس�ت. 
كميته ويژه مجمع نمايندگان تهران تا االن پيگير 
موضوع پالسكو بوده و اعمال تبصره 1 ماده 41 كرده 
اس�ت و تالش مي كند به گزارش متقن برسد. اگر 
گزارش كميسيون عمران اين ويژگي ها را داشت 

كه مطلوب مجمع نمايندگان استان تهران بوده و 
اس�تفاده راهبردي از آن مي شود. اما اگر نداشت 
قطعا مجم�ع تهران در ادام�ه كاري كه قبال انجام 
داده است خودش نس�بت به تهيه و ارايه گزارش 
كامل و كافي اقدام مي كند. اگرچه كميته ويژه در 
تعامل و پيگير موضوع است اما بنا ندارد گزارشي 
مستقل از گزارشي كه به درخواست خود مجمع 
در كميسيون عمران انجام مي ش�ود، فعال ارايه 
بدهد. اگر گزارش كامل و جامع باشد نمي خواهيم 
گزارشي بدهيم اما اگر نبود، اقدام مي كنيم. حتما 
يك�ي از وجوه و ابعاد گزارش مجلس از پالس�كو 
ابعاد حقوقي آن است. مجلس شأن نظارتي دارد. 
مجلس از رهگذر اين گزارش دو امكان را در نظر 
مي گيرد. يكي از بعد قانونگذاري كه اگر در نتيجه 
اين گزارش ضعف و قصوري در دستگاهي ببينيم 
كما اينكه تا همين االن هم اين قصور ها در برخي 

دس�تگاه ها مشاهده شده اس�ت، بايد در زمينه 
قانونگ�ذاري اين قص�ور را برطرف ك�رد. از بعد 
نظارتي هم حتما مجلس از همه ابزارهاي نظارتي 
خودش اس�تفاده مي كن�د تا اگر حق�وق ضايع 
شده اي در اين ميان وجود داشته باشد )كه البته 
وجود دارد( را جبران كرده و دس�ت كم از تكرار 
آن جلوگيري كنيم. ما به ش�دت از اينكه تحقيق 
و تفحص از شهرداري به اين سرنوشت دچار شد 
متاسفيم. خيلي تعجب مي كنيم كه چطور نظارت 
نمايندگان ملت بر دستگاهي كه اموال عمومي را 
دارد برتابيده نمي ش�ود. ما از اين ناحيه به شدت 
دلگير هس�تيم. اما اين قول را به مردم مي دهيم 
كه نمايندگان آنها در تهران از تالش براي نظارت 
بر همه دس�تگاه هاي كه بر سرنوش�ت آنها موثر 
هستند و همه دستگاه هايي كه از اموال آنها هزينه 

مي كنند، فروگذار نخواهند كرد. 

منتظرگزارشكميسيونعمرانازحادثهپالسكوهستيم

محمدرضا نجفي
رييس كميته ويژه  بررسي پالسكو

رييس جمهوري در جلس��ه »هيات ويژه گزارش 
ملي بررس��ي حادثه س��اختمان پالسكو« ضمن 
تقدير از تالش هاي اين هيات براي تهيه گزارش و 
بررسي اين حادثه مهم و پيچيده در زماني محدود، 
گفت: در بررسي اين حادثه كار ارزشمندي انجام 
شد و براي نخستين بار در كشور در حادثه اي مهم، 
دستگاه هاي اجرايي و به مفهومي ذي نفعان براي 
بررسي وارد نشده و يك هيات مستقل، بي طرف 
و آزاد ب��دون تاثير از مس��ائل معمول سياس��ي، 
نس��بت به بررس��ي اين حادثه تعيين و شروع به 
كار كرد. حسن روحاني عصر چهارشنبه با اشاره 
به اينكه گزارش مذكور نهايي نيست و دستگاه ها 
و نهادهايي كه در آن مورد خطاب قرار گرفته اند، 
مي توانند هرگونه پاسخ تكميلي خود را نسبت به 
موارد مطروحه ارايه دهند، گفت: حادثه پالسكو 
يك پيام مهمي براي ما داش��ته است و آنچه حائز 
اهميت است اين اس��ت كه براي نخستين بار در 
كش��ور اعضاي يك هيات علمي، دانش��گاهي و 
متخصص، مكل��ف به تهيه گزارش ملي ش��دند. 
روحاني تهيه گزارش ملي حادثه پالس��كو را در 
راس��تاي اجراي مفاد منش��ور حقوق شهروندي 
دانست و گفت: يكي از اصول حقوق شهروندي كه 
در منشور مطرح شده در رابطه با حق پرسشگري 
مردم و همچنين ايمني محيط هاي عمومي است. 
رييس جمهور شعار پيش��نهادي هيات گزارش 
ملي حادثه پالس��كو را مبني بر اينكه »پالس��كو 
را فراموش نكنيم«، مثبت ارزياب��ي كرد و افزود: 

سرمايه اجتماعي و حفظ آن بسيار اهميت دارد و 
اگر در حادثه پالسكو مردم اينطور قضاوت كردند 
كه هريك از دس��تگاه هاي مس��وول به درستي و 
كارآمدي انجام وظيفه كرده اند، سرمايه اجتماعي 
ما افزايش يافته و اعتماد مردم به كليت نظام بيشتر 
مي شود. اما اگر مردم احساس كنند كه هيچ يك از 
دستگاه ها به وظايف خود عمل نكردند اين اعتماد 
عمومي ني��ز لطمه خواهد دي��د. روحاني ريزش 
كامل يك س��اختمان بلندمرتبه در مركز تهران، 
گرفتار شدن آتش نشانان فداكار در محاصره آتش 

و شهادت آنان و طوالني شدن حادثه و آواربرداري 
را از ويژگي هاي خاص حادثه پالس��كو برشمرد 
كه باعث مي ش��ود اين حادثه در ذهن مردم باقي 
بماند. روحاني همچنين با اشاره به ضرورت تجهيز 
و آموزش هاي كامل تر براي آتش نش��انان گفت: 
آتش نش��انان در اين حادثه ف��داكاري كرده و در 
احس��اس مس��ووليت و انجام وظيفه خود ترديد 
نكردند. رييس جمهور مس��اله ايمن��ي مردم در 
كش��ور را موضوعي حائز اهميت دانست و گفت: 
يكي از مشكالت اصلي كه تهران با آن مواجه است، 

موضوع زلزله است و به طور مثال در همين ارتباط 
ادامه اجازه س��اخت روي گس��ل ها نگران كننده 
است. رييس جمهور گفت: اين گزارش و گزارش 
نهايي اين هيات با همان ويژگي هايي كه در حكم 
تش��كيل اين هيات ويژه عنوان ش��ده، بايد بطور 
شفاف به اطالع مردم برسد. روحاني افزود: مهم اين 
است كه بتوانيم ساز و كار تهيه و ارايه گزارش ملي 
در حوادث را در كشور به يك روال تبديل كنيم و 
حتي اگر در اين راستا نياز به قانون داشته باشيم، 
دولت آمادگي دارد تا اليحه مربوطه را تنظيم و به 

مجلس ارايه كن��د. روحاني با تاكيد بر اينكه همه 
بايد در اين حوادث ملي از مسائل سياسي، فاصله 
بگيريم، گفت: دولت هيچ گونه توصيه و فشاري به 
هيات ويژه براي تهيه گزارش نداشته و اين هيات 
در اين راستا آزادانه و با وجدان علمي و تخصصي 

عمل كرده است. 
بر اساس چكيده اين گزارش؛ علت آتش سوزي، 
در حدي ك��ه جمع آوري اطالع��ات براي هيات 
امكان پذير ب��وده ، اتصال برق )و احتماال نش��ت 
همزمان گاز از  كپسول گاز( بوده است.  همچنين 
علت گس��ترش آت��ش س��وزي  وج��ود مقادير 
فوق العاده زياد پارچه در ساختمان، ارتباط كامل 
بين فضاها از طريق س��قف هاي كاذب، پلكان و 
شفت تاسيسات و گس��ترش آتش از طريق اين 
فضاه��ا، نبودن هر گونه فضا بندي و جدا س��ازي 
مق��اوم در برابر آت��ش درون و در بي��ن طبقات 
ساختمان، نبود پلكان اضطراري و وجود اشكال 
در پلكان و عدم انطباق راه خروج با طراحي صحيح 
و برابر با اصول ايمن��ي در برابر آتش، عدم وجود 
سيستم بارنده خودكار )اسپرينكلر( در ساختمان، 
مش��كالت فني لوله ه��اي قائم آتش نش��اني و 
عدم تعمير و نگهداري صحي��ح از آنها در دوران 
بهره ب��رداري، نبودن يك سيس��تم گرمايش��ي 
استاندارد و وجود تعداد زيادي كپسول هاي گاز 
پيك نيكي؛ و نيز وجود موانع زيادي براي فعاليت 
آتش نشانان عنوان شده كه سرعت عمل ايشان را 

كاهش داده است. 

روحاني در جلسه هيات ويژه گزارش ملي حادثه ساختمان پالسكو: 

بررسي حادثه اي ملي توسط هياتي مستقل و علمي صورت گرفت

ناهيد مولوي


