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اخبار کوتاه

با حکم رهبر انقالب اسالمی

حجت االسالم کریمی تبار امامجمعه ایالم شد

آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی با صدور حکمی حجت االسالم
اهلل نور کریمی تبار را بهعنوان نماینده ولیفقیه در استان و امام جمع ه شهر ایالم
منصوب کردند.
به گزارش ایسنا ،متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ اهلل نور کریمی تبار دامتافاضاته
در پی اســتعفای جناب حجت االســام آقای لطفی دامت توفیقاته از امامت
جمعه ایالم ،با قدردانی و تشــکر از خدمات چندین ســاله ایشان ،جنابعالی را که
از میان مردم مؤمن و وفادار آن اســتان برخاسته و مدتها به خدمت در آن سامان
اشــتغال داشته و بحمداهلل از صالحیت الزم برخوردار میباشید ،به امامت جمعه و
نمایندگی خود منصوب میکنم.
مردم عزیز آن اســتان مرزی ،دورانهای دشواری را در سالهای دفاع مقدس
و پس از آن گذرانیده و با همه مشــکالت ،وفاداری خود به نظام اســامی را حقاً
به اثبات رســانیدهاند .اکنون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول
وظیفه سنگینی مفتخر گشتهاید .انتظار میرود با همه توان در خدمتگزاری به آنان
کوشــیده و با تقویت مجموعههای دلســوز و انقالبی به مجاهدات فکری و عملی
در زمینههای گوناگون مدد رســانید .ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک
مردمی با همگان و بهرهگیری از نخبگان و دانشــگاهیان را توصیه میکنم و مزید
توفیقات الهی را برای جنابعالی مسألت مینمایم.

 90میلیارد ریال اعتبار برای جبران
خسارات ناشی از وقوع سیل

هیأت وزیران با اختصاص مبلغ  90میلیارد ریال اعتبار برای جبران خســارات
ناشــی از وقوع سیل در اســتانهای گیالن ،مازندران ،گلستان و خراسان شمالی
موافقت کرد.
به گزارش ایســنا ،در جلســه هیأت دولت که دیروزبه ریاست حجت االسالم
والمســلمین حســن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد ،مبلغ  30میلیارد ریال
به صورت هزینه ای به منظور بازســازی اماکن مسکونی ،ساختمانها و تأسیسات
زیربنایی خســارت دیده از ســیل اختصاص یافت که سهم استانهای مازندران و
گیالن هرکدام  10میلیارد ریال و اســتانهای گلستان و خراسان شمالی هرکدام
پنج میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین مبلغ  60میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور
بازســازی زیرساختها و اماکن مســکونی آسیب دیده در اســتانهای یاد شده
اختصــاص یافت که از این میزان ،مبلغ  20میلیارد ریال به هریک از اســتانهای
مازنــدران و گیالن و مبلغ  10میلیارد ریال به هریک از اســتانهای گلســتان و
خراسان شمالی اختصاص مییابد.
عالوه بر این مبالغ ،یک هزار میلیارد ریال نیز برای بازســازی زیرســاختهای
آسیب دیده در استانهای مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور
اختصاص یافت .هیــأت دولت در ادامه ،ضمن اعالم نظــر درخصوص تعدادی از
طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نماینده خود را برای پیگیری موضوع
تعیین کرد .در ادامه جلســه ،تعداد دیگری از پیشــنهادهای دستگاههای اجرایی
پس از بررسی ،تصویب شد.

الیحه الحاق به  CFTبه جلسه شورای نگهبان نرسید

یک عضو حقوقدان شــورای نگهبان گفت که در جلسه شورای نگهبان ،الیحه
الحاق به  CFTبررسی نشده است.
نجات اهلل ابراهیمیان در گفتوگو با ایســنا ،در این باره اظهار کرد :این الیحه
به شــورای نگهبان واصل شد و در جلسه مورد بررسی قرار نگرفت .وی گفت :این
الیحه احتماال در جلســه بعدی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد .به گزارش
ایسنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی یکشنبه  15مهر با الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTموافقت کردند.

موافقت با یک فوریت طرح کاهش
عوارض خروج از کشور مرزنشینان

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در
صورت تصویب نهایی ،عوارض خروج از کشــور مرزنشــینان همانند زائران عتبات
محاسبه میشود.
به گزارش ایســنا ،یک فوریت طرح اصالح بند ح تبصره  ۱۱قانون بودجه سال
 ۹۷در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت.
این طرح که از سوی  ۱۱۴نماینده امضا شده ،کاهش عوارض خروج مرزنشینان
را پیشبینی کرده اســت .پیش از این در قانون بودجه سال  ۹۷زائران عتبات در
ایام اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شده بودند که طراحان طرح ،خواستار
برخورداری مرزنشینان نیز از معافیت پرداخت عوارض شدند.
طبق قانون عوارض خروج از کشــور زائران عتبات در سفرهای زمینی  ۲۵هزار
تومان و در ســفرهای هوایی  ۷۵هزار تومان محاســبه می شــود که در صورت
تصویب نهایی این قانون مبلغ عوارض خروج از کشــور مرزنشــینان نیز برهمین
اساس محاسبه می شود.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان ،نمایندگان با  ۱۰۸رای موافق ۷۴ ،مخالف و
 ۹رای ممتنع از نمایندگان حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

دو کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی دیروز دو کارت زرد از مجلس گرفت .سوال اول
مربــوط به بازیهای یارانهای بود که نصراهلل پژمانفر در جریان طرح ســوال خود
از وزیر ارشــاد درخصوص نظارت بر آنچه عملکرد ضعیف و شــائبهدار بنیاد ملی
بازیهــای رایانهای خواند گفت :بازیهای رایانهای به دســتگاه ضد فرهنگی تبدیل
شده است.
درپاســخ ،وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با بیان اینکه روند بازیهای داخلی
ایرانی در سالهای اخیر حرکت رو به رشد از لحاظ سهم بازار در کیفیت و کمیت
داشته است ،گفت :بر اساس پژوهشهای دقیق در سال  ۹۶گردش مالی بازیهای
ایرانی یارانهای حدود  ۹۲۰میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این جلسه نمایندگان پس از استماع سوال نماینده مشهد و پاسخهای
وزیر با  ۸۰رای موافــق ۸۳ ،رای مخالف و  ۴رای ممتنع از مجموع  ۱۹۸نماینده
حاضر پاســخهای وزیر را قانع کننده ندانســتند و در نتیجه وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی دیروز دو کارت زرد از مجلس گرفت.
نمایندگان مجلس همچنین در ســوال دوم هم از پاســخهای وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی درباره علت عدم نظارت بر سامانههای ویدئوی درخواستی ()VOD
از سوی این وزارتخانه قانع نشدند.این سوال را هم نصراهلل پژمان فر نماینده مشهد
از صالحی پرسید.
الریجانی با اشــاره به رای مجلس به اولین ســوال پژمان فر از وزیر فرهنگ و
ارشــاد که نتیجه آن قانع نشــدن نمایندگان از پاسخهای وزیر بود ،گفت :در رای
گیری قبلی تعــداد زیادی از نمایندگان رای نداده بودنــد لذا نمایندگان در رای
گیری مشــارکت کنند .در نهایت نمایندگان بــا  ۹۴رای موافق و  ۷۴رای مخالف
و چهــار رای ممتنع از مجمــوع  ۱۹۵نماینده حاضر در مجلــس اعالم کردند از
پاسخهای وزیر قانع نشدند و دومین کارت زرد را در یک روز به صالحی دادند.

شریعتمداری با هماهنگی به کمیسیون صنایع نرفت

معــاون پارلمانــی رئیسجمهور گفت :وزیر صنعت ،معــدن و تجارت به دلیل
سرکشی به صنایع آسیب دیده در شمال کشور به کمیسیون صنایع نرفت.
به گزارش ایسنا ،حسینعلی امیری در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به سوالی
در خصوص دلیل عدم حضور شــریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس اظهار
کرد :شریعتمداری به این دلیل در جلسه کمیسیون صنایع حضور نیافت که برای
رسیدگی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در شمال کشور باید به این صنایع سر
میزد ،عدم حضور در جلسه کمیسیون با هماهنگی مجلس بوده است.
وی در پاســخ به این پرسش که چرا روز گذشــته وزرای پیشنهادی دولت به
مجلس معرفی نشــدند بیان کرد :قانون اساســی به رئیس جمهــور این اجازه را
میدهــد که هر وزارتخانهای که وزیر ندارد حداکثر به مدت  3ماه با سرپرســت
اداره شود و ما اکنون در این فرصت قانونی به سر میبریم.
امیری ادامه داد :مجلس هفته آینده جلســهای ندارد و نمایندگان به حوزههای
انتخابیــه خود میروند .آیین نامه داخلی مجلس هم صراحت دارد که معرفی وزرا
باید در جلسه علنی اعالم وصول شده و در راس یک هفته رسیدگی به رای اعتماد
وزرا در دســتور کار مجلس قرار بگیرد .در فرصت قانونی که ما اکنون در آن قرار
داریم و وقتی که نمایندگان به مجلس بازگشــتند ،اســامی وزرای پیشنهادی در
جلســه علنی بیان میشود .معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش
که چند وزیر به مجلس معرفی خواهد شــد خاطر نشان کرد:دو وزارتخانه که با
سرپرســت اداره میشود ،وزرای آنها معرفی میشوند و ممکن است رئیس جمهور
برای دو وزارت خانه دیگر هم تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
امیری درباره اســتعفای دو وزیر جدید در دولت گفت :استعفای موردی در کار
نیســت ،اما از همان ابتدا اعضای دولت به رئیسجمهور بیان کردند هر تصمیمی
که به صالح کشور است میتواند درباره اعضای دولت اتخاذ کند.

جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن از زبان رییس پلیس فتای ناجا

اقدامات برای استرداد مبالغ خارج شده از کشور در حال انجام است
رییس پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری متهم اصلی
سکه ثامن و همسرش را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار سیدکمال هادیانفر در نشست
خبری صبح امروز خود درباره دستگیری متهم اصلی سکه
ثامن اظهارکرد :از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی
فرد ،در یکی از شهرســتانهای کشور مجوز فعالیت خود
برای خرید و فروش ســکه را دریافت کرد ،اما مدتی بعد
فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از
جمله تهران گسترش داد.
وی با بیان اینکه بیش از  ۳۵هزار نفر عضو این سایت
بودند ،افزود :حدود  ۶۰۰۰نفر هم در این سایت تراکنش
مالی داشتند.
رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت،
گفت :در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود
آمده بود که کاربران هرچه بیشــتر فعالیت میکردند ،به
عنوان افراد موفق در ســایت معرفی میشدند .به طوریکه
در ایــن میان فردی شناســایی شــد کــه  ۱۰۰میلیون
ســرمایهگذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایهاش به هفت
میلیارد افزایش یافته بود.
وی با بیان اینکه در این ســایت بحث تبادل فیزیکی
ســکه مطرح نبود ،ادامه داد :این فرد ســایت را به حالت
یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه
را تحت عنوان ثامن خریداری میکردند ،اما در واقع سکه
و طالیی به آنان داده نمیشــد و افراد در سود آن سهیم
میشدند که البته سودی به آنان پرداخت نمیشد.
هادیانفر درباره مبالغی که در مورد ســکه ثامن مطرح
میشــود ،گفت :مبالغی که تحت عنــوان  ۱۰هزار تا۱۵
هزار میلیارد تومان مطرح میشود صحیح نیست وعمدتا
از سوی ضدانقالب مطرح میشود ،گزارشهای ما ۱۷۰۰
میلیــارد تومان تراکنــش بود که تاکنــون  ۱۸۰۰نفر از
مالباختگان آن شناسایی شــده و به فتا یا مرجع قضایی
مراجعه کردهاند.
وی افــزود :ایــن افراد مدعی هســتند مبالغی از ۱۰
میلیون تومان تا  ۱۰میلیــارد تومان از آنان کالهبرداری
شده است.
رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران ،مشهد و تبریز
را دارای بیشــترین مالباخته در پرونده سکه ثامن اعالم
کرد و افزود :این فرد کامــا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳

 ۱۷۰۰میلیارد تومان تراکنش گزارش شده است

شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته
بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا ،دســتگاه قضایی
و دســتگاه دیپلماسی این فرد دســتگیر شد و به کشور
منتقل شد.
هادیانفر با بیــان اینکه متهم از مدتهــا قبل برنامه
فرار خود و همســرش را چیده بود ،گفت :این فرد حتی
پس از دســتگیری اعالم کرد که زمان فرارش از کشور را
طوری برنامه ریزی کرده بود که کشــور درگیر تعطیالت
تاسوعا وعاشورای حسینی باشد ،اما خوشبختانه مأموران
ما لحظه به لحظه این فرد را رصد میکردند.
وی با بیان اینکه همســر این فرد نیز در کشــور ثالث
دستگیر شــده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده
شــد ،خاطرنشــان کرد :این فرد و همسرش در  ۳۱بانک
کشور حســاب داشتند که  ۸۰میلیارد تومان پول نقد در
آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شــد .رئیس پلیس
فتای ناجا همچنین از دســتگیری شش متهم اصلی سکه
ثامن خبر داد و گفت :شش نفر از همدستان این فرد نیز
دستگیر شــدند و حتی طراح این ســایت نیز  7میلیارد
تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.
هادیانفر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کالهبرداری
و مصداق بارز قماربازی اســت گفت :متاسفانه مجوزهای

الزم از ســوی صنف مربوطه از آن شهرســتان و وزارت
صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت
قرار گرفته ،اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار
دیگری کرده بود و متاســفانه نهادهای صادر کننده مجوز
نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.
وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاههای صادر کننده،
مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم ،خاطرنشان کرد:
براساس قانون مبارزه با پولشــویی وزارت اقتصاد موظف
بــوده که بر فعالیت این ســایت نظارت کند اما کم کاری
کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم
به این سایت شده بود.
رئیس پلیس فتای ناجا با اشــاره به فعالیت دو ســاله
سایت سکه ثامن افزود :تا پیش از التهابات بازار این سایت
چندان رونقی نداشــت ،اما پس از بروز نوســانات در بازار
مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت
سکه و طال ارزش سرمایهگذاریها نیز افزایش مییافت.
هادیانفر در پاســخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا
صــدور مجوز برای فعالیت این ســایت غیر قانونی بوده؟
اظهارکــرد :مجوزی که این ســایت دریافــت کرده برای
فعالیتــی که بعدها انجام داده نبوده اســت و اتفاقا انتقاد
ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است ،چرا که

ایــن فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد
طال را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی
مجــوز اینماد گرفته ،اما در ادامــه بحث خرید و فروش
طال مطرح نبوده و این فرد تنها به شــکل کالهبرداری و
قماربازی فعالیت کرده است.
هادیانفــر در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان
اینکه متهم اصلی ســکه ثامن بخشــی از پولها و اموال
کالهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت :باید
برای استرداد این اموال اقدامات الزم صورت بگیرد.
وی درباره مبالغ کالهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد:
خود «زاهدیفر « مبالغی را مطرح میکند که همســرش
نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس عدله
مهم اســت به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی
سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.
به گفته هادیانفر تنها در یک مورد متهم  ۵۰میلیارد
تومان را از کشــور خارج کرده که اقدامات برای استرداد
این مبلغ در حال انجام است.
وی همچنین درباره رسانهای شدن ماجرای دستگیری
این فرد نیز گفت :رســانهای شدن خبر آمدن این فرد به
کشور سبب شــد تا آسیبهایی را در رســیدگی به این
پرونده ببینیم و مشــکالتی را بــرای ما ایجاد کرد ،با این
وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و
تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.
هادیانفر درباره اســترداد و دســتگیری این فرد نیز
گفت :خوشــبختانه با هماهنگی به موقع میان دســتگاه
قضایی ،پلیس ،اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد
این فرد به ســرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج
روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر میرسد در
مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شــده بود
ما زودتر میتوانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.
وی در پاسخ به پرســش خبرنگاری مبنی بر اینکه به
نظر میرســد که مقامات غیر دولتی راحتتر از مقامات
دولتی فراری از کشــور دستگیر میشوند چرا که در مورد
خــاوری چنین اقداماتی انجام نشــد گفت :از نظر پلیس
مجرم ،مجرم است و فرقی نمیکند که چه مقامی داشته
باشد .بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم ،اما
اگر هماهنگیها بهتر انجام شــده بود قطعا در موارد دیگر
نیز به نتایجی نیز میرسیدیم.

در مناظره تلویزیونی احمد توکلی و مصطفی کواکبیان مطرح شد

شفافیت مهمترین ابزار مقابله با فساد

مسئولی که پایش به فساد کشیده میشود ،عذرخواهی هم نمیکند ،چه رسد به استعفا و خودکشی
مصطفــی کواکبیــان میگوید مســئولی
که پایش به فســاد کشیده میشــود و ما با
عذرخواهــیاش هم راضی میشــویم ،حتی
حاضر به عذرخواهی هم نیســت ،چه برســد
به استعفا و خودکشی .حداقلش این است که
اگر خودکشــی نمیکند ،استعفا بدهد و کنار
برود و در منظر عمومی نباشد اما متاسفانه در
وضعیت فعلی ما ،این گونه نیست.
به گزارش ایلنا ،شامگاه گذشته (سهشنبه
 17مهــر) پانزدهمیــن قســمت از برنامــه
«پیشــران» با حضــور احمد توکلــی (عضو
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام و رییس
دیدهبــان شــفافیت و عدالــت) و مصطفی
کواکبیان (نماینــده اصالحطلب مردم تهران،
ری و شــمیرانات در مجلس) به موضوع فساد
اقتصادی پرداخت.
امر به معروف و نهی از منکر فقط تذکر
دادن به خانم بدحجاب نیست ،اصلیترین
هدفش ،سالمت حکومت است

احمــد توکلــی در جــواب اولین ســوال
مجری -کارشناس این برنامه که از مشارکت
مردم در مقام شناســاننده و اعالمکننده جرم
به عنوان یکــی از راهکارهــای موثر کنترل
مفاســد اقتصادی نام برد ،گفت :سازمانهای
سیاسی هر کشوری در درون خود ،نهادهایی
دارند که مســئول حفظ ســامت سیســتم
هســتند و نظارت بر ســامت برعهده آنها
قــرار میگیرد امــا خود این ســازمانها نیز
تافته جدا بافته نیســتند و از آدمها تشــکیل
شــدهاند و آدمها درجات مختلفــی از ایمان
و تقــوا دارند و در درجــات مختلفی از تعهد؛
وسوســه میشوند و ممکن است دچار مسئله
شــوند .اگر این نظام سیاســی ،سازمانهایی
رســمی دارد که باید بر اجــزای نظام نظارت
کنند اما خود این ســازمانها دچار گرفتاری
شــوند ،دیگر کار سخت میشود و باید کاری
کنیم که اینها مصون بمانند .چون فاســدها
میخواهند در همه جــا نفوذ کنند مخصوصا
جایی کــه میخواهد جلوی آنهــا را بگیرد.
فاســدها ترجیح میدهند در قــوه قضاییه و
نیــروی پلیس و کمیســیون اصل  90حضور
داشته باشــند تا اینکه بروند در کارخانه ارج
یا کارخانه ایران خودرو .به همین دلیل چون
قدرت ،انسان را در معرض فساد قرار میدهد،
آنجایی که نظارت میکند قدرتش بیشــتر از
جایی اســت که بر آن نظارت میشود و آنجا
بیشتر شیطان فعال است.
او ادامه داد :چاره کار این است که ما مردم
را به میدان بکشانیم و نظارتی عمومی داشته
باشیم .اســام ،امر به معروف و نهی از منکر
دارد که متاســفانه وقتی گفته میشود بیشتر
خانم بدحجاب به ذهن متبادر میشــود .در

صورتــی که اصلیترین هــدف امر به معروف
و نهی از منکر ،ســامت حکومت است .امام
حســین(ع) فرمود که از امر به معروف و نهی
از منکر شروع کنید ،چون اگر این اقامه شود
همه احکام به درســتی برپا میشود .بنابراین
اسالم همه مردم را ناظر کرده است .نه اینکه
حق دارنــد نظارت کنند ،بلکه واجب اســت
که نظارت کنند .واجب اســت امر کنند ،نهی
کنند .وقتی همه مردم مســئول شدند دیگر
تبانی ممکن نیســت و فاسدان هم نمیتوانند
همه جامعه را فاسد کنند .ما تجربه دینی این
مســئله را داریم .تجربه بشری هم به همین
جا رســیده است و میگوید مردم باید صد در
صد حضور داشــته باشند؛ کسانی را که فساد
را خبر بدهند و گرا بدهند تشــویق میکند و
سهمی به کشفکننده میدهد.
توکلی ادامه داد :نکته دیگر اینکه در دین
اسالم در نماز جمعهها ،امام جمعه باید مسائل
روز را مطرح کند .چون درگذشــته برقراری
ارتباط به طریق دیگری جز این شــیوه چهره
به چهره میسر نبوده است .االن نیز رسانههای
آزاد و مستقل و ســازمانهای مردم نهاد که
کار حکومــت را میکننــد ولــی از حکومت
پول نمیگیرند و غیرسیاســی هم هستند ،دو

من نکتهای به فرمایشــات آقای دکتر اضافه
کنــم .نظر من این اســت که بــه میزانی که
یک نظام سیاســی ،مردمســاالری به معنی
واقعی کلمه داشــته باشد ،قطعا فساد کمتری
خواهد داشــت .هر چه فاصلــه بگیریم از آن
نهادهای دموکراتیک و مردم ساالر ،فساد هم
گستردهتر میشود .این را من به صورت کلی
میگویم و آمارها هم در دنیا نشان میدهد که
وضعیت به همین شکل است .در جواب سوال
شما که سوال درســتی هم هست ،واقعیتش
این اســت که مجلــس در جنبه نظارت فقط
باید آالرم و هشــدار دهد ،آنها که باید بحث
مجلــس را پیگیــری کنند یا دســتگاههای
اجرایی هســتند یا دســتگاههای قضایی .در
بحث قانونگذاری ما کــم نداریم قوانینی که
در این زمینه وجود داشته و بعدا هم به وجود
خواهد آمد ولی واقعیتش این اســت که بنده
چه در مجلس هشــتم و چه در مجلس فعلی
بیش از  10مــورد تحقیق و تفحص را خودم
پیگیری کرده و متقاضی بودم که بعضیهایش
بــه ثمر نرســیده و بعضیهایش کــه به ثمر
رســیده ارجاع داده شــده اســت به دستگاه
قضایی.
او در مورد بحث به ثمر ننشســتهها گفت:

کواکبیان :شاید بیشــترین فساد براساس آمار در دولتهای نهم و
دهم بوده اســت ولی هنوز هم که هنوز اســت سخنگوی قوه قضاییه
میآید و میفرماید که دیر و زود دارد ولی ســوخت و سوز ندارد .این
جمله یعنی چه؟! باالخره اگر فسادی بوده زودتر پیگیری شود
ابزار نو هســتند که به سالمت جامعه کمک
میکننــد اما اگر به درســتی با آنها برخورد
نشود منجر به فساد میشوند.
او افزود :پیام هشت مادهای حضرت آقا در
ســال  1380صادر شد و االن سال  97است،
یعنی نزدیک به  20ســال میگذرد اما چون
کاری نکردهایم فســاد بــه عنوان یک موجود
زنده رشــد کرده اســت ،بزرگ شــده است،
عمیقتر و گستردهتر شــده است و اگر با آن
برخورد نشــود جامعه را دچار یاس میکند و
دچــار ترس .با این یاس و تــرس باید مقابله
کنند تا مردم انگیزهای برای مشارکت داشته
باشند.
پروندههایی که به دستگاه قضایی
رفتهاند ،به ثمر نرسیدهاند

ســپس مصطفی کواکبیان در جواب اینکه
مجلس یک وظیفــه قانونگذاری دارد و یک
وظیفه نظارتی اما به نظر میرســد در زمینه
فســاد بیشــتر به قانونگذاری پرداخته است
و بُعد نظارتــی چندان به چشــم نمیخورد
و اصطالحــا فقــط دزد ،دزد میکند ،گفت:

توکلــی :از تمام گزارشهایی که از کمیســیون اصل نود به مجلس
میآید و مجلس برای قوه قضاییه میفرســتد که پیگیری شود یا ماده
 236که آخریاش همین موسسات مالی بود و به قوه قضاییه فرستاده
شد که رسیدگی شود ،فکر نمیکنم حتی یک دانهاش هم رسیدگی شده
باشد
چــون یا زمــان مجلس تمام شــده بــوده یا
واقعیتش این اســت که بعضی دســتگاههایی
که جنبــه اجرایی دارند اصال همکاری نکردند.
بعضی نهادها مثل دیوان محاســبات که اصال
زیرمجموعه مجلس هست بعضا همکاریهایی
داشــت .من میخواهــم بگویم مــا تحقیق و
تفحص میکنیم و از فســادی پرده برمیداریم
ولی نمیتوانیم از لحاظ محکومیت آن بحث و
مقابله جدی با آن ،عمل کنیم و میفرســتیم
دستگاه قضایی .من خدمتتان بگویم که شاید
بیــش از  100مورد تحقیق و تفحص در طول
این مجالس ده گانهای که وجود داشــته است
ما داشتهایم ،خب دستگاه قضایی یک موردش

بین  12تا  15میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق می شود
وزیر کشور اعالم کرد :تالش میکنیم با بانک مرکزی
ی صدور ویزای اربعین را کمتر
مذاکره کنیم تا معادل ریال 
کنند ،رقمی که آنها تعیین کردند ،باال است.
به گزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمانی فضلی در جمع
خبرنگاران در حاشــیه جلســه هیات دولت در ارتباط با
هزینه ســفر اربعین امســال اظهار کرد :هزینههای سفر
اربعین چند قلم است .اصلیترینش ویزا است که تغیراتی
داشته است .مابقی هزینهها مثل بیمه تغییر چندانی نکرده
است.
وی ادامــه داد :ویــزا همــان  41دالری اســت کــه
عراق مــی گیرد تا ویزا صــادر کند ،امــا از لحاظ ریالی
برمبنــای مقداری کــه بانک مرکزی اعالم کرده اســت،

را بیاید بگوید آقا این ارجاع شد و ما هم رفتیم
پیگیری کردیم و حق بــود یا اصال ناحق بود.
پس بحث من این اســت که درست است که
مجلس در راس امور اســت و من به شــخصه
اولیــن نطقــم در همین مجلس دهــم با این
جمله شــروع شــد که «تا فســاد کفن نشود،
این وطن ،وطن نشــود» و بعد هم مواردی را
مطرح کردم اما معتقــدم مجلس میتواند در
بحث نظارتی آن مســئول ناظر را برکنار کند
امــا این بــه تنهایی کافی نیســت .اگر اموالی
غصب کرده باید به بیتالمال برگردانده شــود.
اگر واقعا جرمی مرتکب شــده باید جریمهاش
مشــخص شــود ،محکومیتش مشخص شود.
همان بُعد برکناری هم متاســفانه کمتر توفیق
داشتهایم .من به صراحت اینجا عرض کنم که

باال است .رحمانی فضلی افزود :ما تالش می کنیم که با
بانک مرکزی مذاکره کنیم معادل ریالیاش را کمتر کنند.
رقمی که آنها تعیین کردند  ،یعنی هشت هزار تومان باال
است .وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر سهمیه
بندی بنزین گفت :هنوز بحث سهمیه بندی مطرح نیست.
هم در جلسه شورای امنیت و هم در جلسه مبارزه با قاچاق
کاال و ارز گزارش هایی داده شد که با اعداد متفاوت از 10
 12میلیــون تا  15میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق میشود  .در مجموعه استانهای مرزی بی 
ش از  500تا 600
کارت ســوختی که باید دست مردم باشد ،به آنجا رسیده
است .پیشنهاد این بود ما مجددا این کارت ها را احیا کنیم
تا یکی از روشها برای جلوگیری از قاچاق کاال باشد.

در طول دولتهای بعد از جنگ تحمیلی ،شاید
بیشترین فساد براساس آمار در دولتهای نهم
و دهم بوده اســت ولی هنوز هم که هنوز است
ســخنگوی قوه قضاییه میآید و میفرماید که
دیر و زود دارد ولی ســوخت و سوز ندارد .این
جمله یعنــی چه؟! باالخره اگر فســادی بوده
زودتــر پیگیری شــود .معــاون اول آن دولت
یک جور ،معــاون اجراییاش یــک جور ،من
نمیخواهــم بحث را سیاســی کنم میخواهم
در پاســخ به سوال شــما بگویم که مجلس در
حــدی که بایــد برخورد کند به طور نســبی
برخورد کرده است اما در نتیجه کار یا مجلس
نتوانسته است آن مســئولین را برکنار کند یا

اگر پروندهای به دســتگاه قضایی رفته به ثمر
نرسیده است.
مجلس از سه طریق پروندههای فساد را
به قوه قضاییه میفرستد اما فکر نمیکنم
حتی به یک دانهاش رسیدگی شده باشد

توکلی در پاسخ به اظهارات کواکبیان گفت:
در اینکــه قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه
یعنــی ارکان حکومت باید بــا هم کار کنند تا
نتیجه حاصل شــود شکی نیست و قوه قضاییه
هم در این دوره نســبت بــه دوره قبل فعالتر
است و باز این ایام فعالتر شده است ولی از تمام
گزارشهایی که از کمیسیون اصل نود به مجلس
میآید و مجلس برای قوه قضاییه میفرستد که
پیگیری شود یا ماده  236که آخریاش همین
موسســات مالی بود و به قوه قضاییه فرستاده
شد که رسیدگی شود ،فکر نمیکنم حتی یک
دانهاش هم رسیدگی شده باشد .یعنی مجلس از
سه طریق به قوه قضاییه پرونده میفرستد؛ یکی
از طریق ماده  236که قانونشــکنی مسئولین
را هدف گرفته اســت ،یکی از طریق اصل  90و
یکی هم از طریق تحقیق و تفحص ولی من که
نشنیدهام که پیگیری شود .در حالی که قانون
میگوید باید خارج از نوبت رسیدگی شود .حاال
میشود که از آقای آملی بخواهیم عرایض بنده
و فرمایشات ایشــان را (اشاره به کواکبیان) که
از سر صدق نیت گفته میشود جدیتر بگیرد.
او تصریــح کرد :البته ایــن را هم بگویم که
مجلس هم از همه توان خود استفاده نمیکند.
چون مجلس هم خودش گرفتاری دارد و تافته
جدا بافته نیست و خوب درش هست ،متوسط
درش هست و خیلی بد هم درش هست.
کواکبیان ادامه داد :مجلس تافته جدا بافته
از کل سیســتم نیست ولی واقعیتش این است
کــه من باید باز هم بر بحث قبلیام تاکید کنم
که باور عمومی در مردم ضعیف است و این یک
فرهنگ جدی نیست.
ادامه در صفحه 12

در اولین جلسه مجلس ،وزرای پیشنهادی معرفی میشوند
رییس دفتر رییس جمهور گفــت :در اولین روزی که
مجلس بعد از تعطیالت خود تشــکیل جلسه داد ،اسامی
وزرای پیشنهادی معرفی میشود .به گزارش ایسنا ،محمود
واعظی در حاشــیه جلســه دیروز هیات دولت در جمع
خبرنگاران درباره دلیل معرفی نشــدن وزرای پیشنهادی
دولت به مجلس اظهار کرد :ما بنا داشــتیم پس از اینکه
الیحهی تغییر ســاختار دولت در مجلس تصویب شــد،
تغییرات وزرا را انجام دهیم اما هفته گذشته متوجه شدیم
مجلس تمایلی به تصویب آن الیحــه ندارد .وی در ادامه
افزود :وزرای اقتصاد و کار ،تعیین شــدهاند ،ممکن است
یکی دو تغییر دیگر نیز در سایر وزراتخانهها ایجاد شود ما
این آمادگی را داشــتیم که دیروز وزرا را معرفی کنیم اما

مجلس هفته آینده تعطیل است .هیات رییسه هم گامهایی
برداشــت که تعطیلی هفته آینــده مجلس را لغو کند اما
چون نماینــدگان برای حضور در حوزههای انتخابیه خود
برنامهریزی کرده بودند ،ظهر دوشــنبه به ما اعالم کردند
که وزرا در فرصت دیگری معرفی شــوند چون یک هفته
پس از معرفی وزرای پیشنهادی ،باید بررسی رای اعتماد
آغاز شــود .واعظی ادامه داد :در اولین روز مجلس پس از
تعطیالت ،وزرای پیشــنهادی را دولت به مجلس معرفی
میکند .رئیس دفتر رئیس جمهور درباره نامه اقتصاددانان
به دولت درباره مشــکالت اقتصادی کشور اظهار کرد :ما
از همه دلســوزانی که به دولت پیشنهاد میدهند ،به ویژه
اقتصاددانان تشکر میکنیم.

