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   ارتباط معكوس روحاني و قيمت خودرو
كاربري به نام شكوري در توئيتر نوشت: 13 آذر 
97 حس��ن روحاني اعالم كرد با افزايش قيمت 
خودرو مخالف اس��ت! 17 آذر 97 ايران خودرو 
رسماً قيمت برخي از محصوالت خود را افزايش 
داد! به نظر مي رسد بازار منتظر اظهار نظر شخص رئيس جمهور است 

تا واكنش عكس نشان دهد! آقاي روحاني لطفاً اظهار نظر نكن!
........................................................................................................................

   5 اشتباه درباره دختران خيابان انقالب
محسن مهديان در كانال تلگرامي خود به بهانه حضور 
شاپرك ش��جري زاده در پارلمان كانادا و مشروعيت 
بخشيدن به تحريم ها نوش��ت: شاپرك شجري زاده، 
همان كه قهرمان دخت��ر خيابان انقالب ش��ناخته 
مي شد و با پرچم كردن روسري اش فرار كرد، روز گذشته در پارلمان 
كانادا خواستار تحريم ايران و ايراني ها ش��د. اما درباره دختر خيابان 
انقالب چند اشتباه رايج وجود دارد كه به بهانه اين خبر و موج تنفري 
كه در ش��بكه هاي اجتماعي عليه او ايجاد شده است، چند نكته قابل 

طرح است: 
اشتباه اول: تقابل شجري زاده با مردم ايران براي ديروز نيست. خيانت 
دختر خيابان انقالب از نقطه اي ا س��ت ك��ه مقابل اراده م��ردم ايران 
مي ايستد. از روزي كه مقابل حق اكثريت قرار مي گيرد؛ مقابل قانون. 

اراده ملت ايران، اسالم و تجلي خواست شان در قانون است. 
اشتباه دوم: دختر خيابان انقالب دنبال اصالح قانون نيست. اصالح هر 
قانوني خوب يا بد، بايد در همين كش��ور و به دست خود مردم صورت 
گيرد. راه اصالح قانون ايس��تادن مقابل قانون نيست. اصالح قانون در 
خود قانون و از درون قانون است. منتقد تايم چراغ قرمز فالن چهارراه، 

هيچ وقت از چراغ قرمز عبور نمي كند. 
اشتباه سوم: كساني كه به غلط، قلق گيري چهارشنبه سفيد و مقصد 
دختر خيابان انقالب را حجاب اختياري مي دانستند، امروز با تصميم 
شاپرك شجري زاده دچار شوك شدند. چهارشنبه سفيد مقابل همه 
روزهاي مردم قدعلم كرده است. هدف دختر خيابان انقالب، تقابل با 
كليت ملت است نه حجاب شان. كافي است در كنار خبر شجري زاده، 
به عكس هاي يادگاري مبدع چهارشنبه س��فيد با اهالي كاخ سفيد و 

ربع پهلوي توجه شود. 
اشتباه چهارم: اش��تباه نش��ود، حتی دختر بدحجاب و شل حجاب و 
بي حجاب ايران نيز دختر خياب��ان انقالب نيس��ت. خيلي ها دروغ و 
غيبت را بد مي دانند اما ممكن است دچار خطا شوند. چنين آدم هاي 
بي ش��ماري، متفاوتند، از كسي كه از اس��اس مي گويد دروغ و غيبت 

حالل است مثل شير مادر. 
اش��تباه پنجم: چهارشنبه س��فيد تنها جنس��ي كردن اعتراضات 
سياسي اس��ت و نه بيشتر. جنس��ي كردن و نه جنس��يتي كردن. 
ش��عار حجاب اختياري، پوششي اس��ت براي ما بي شماريم. اينها 
همان ها هستند كه مي گفتند در خيابان هركس بوق بزند با ماست. 
همان ها كه مي گفتند هركس در ش��ب چراغ روشن كرد معترض 
است. همان ها كه پياده روي مردم در پياده رو ها را نشانه همراهي 
با براندازي مي دانس��تند. در اعتراض آن روز شان مضحكه شدند و 
امروز بازي جديدي به راه انداخته اند تا بگويند وضعيت حجاب ملت 

ايران، نشانه اعتراض شان به حكومت است.

همه گاليه ها از قوه     گزارش یک
قضائيه ك�ه چرا با 
دانه  درشت ها برخورد نمي كند، ناگاه در يك 
نقطه به پايان مي رس�د و تبديل به س�كوت 
مي شود، آن هم زماني كه حكم نهايي يك دانه 
درشت اعالم مي شود. ديگر كسي پي تقدير و 
تش�كر از دس�تگاه قضايي نمي رود و قاضي 
مورد تحس�ين واق�ع نمي ش�ود. تأييد حكم 
اعدام حميد باقري درمني از اين دس�ت بود؛ 
كس�ي كه س�ال ها به انباش�ت تخلف�ات او 
رس�يدگي نش�د و حاال حكم اعدام او نهايي 
شده است و بايد از دستگاه قضايي تقدير كرد. 
خبرگزاری ف��ارس در گزارش��ی نوش��ت: حميد 
باقري درمني از س��ال 91 تاكنون دو بار دس��تگير 
شده اس��ت كه در نهايت بازداشت وي در سال 93 
منجر به يك رس��يدگي همه جانبه به پرونده اين 
فرد شد. اين بازداش��ت و رسيدگي به پرونده آنقدر 
عميق و فش��رده و مفصل بود ك��ه برخالف دفعات 
قبلي اين بار حمي��د باقري درمني تاوان بدي براي 
همه اقدامات مجرمانه خود پرداخت كه آن چيزي 

نبود جز حكم اعدام!
درمني در مهرماه امسال از سوي شعبه 1۵ دادگاه 
انقالب تهران به رياست قاضي صلواتي محكوم شد و 
سپس چند روز قبل اين حكم در ديوان عالي كشور 
تأييد و از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعالم شد اما 
در جريان فس��اد گس��ترده حميد باقري درمني و 
شبكه اي كه وي براي اقدامات مجرمانه خود ايجاد 
كرده بود افراد زيادي به وي كمك مي كردند. يكي 
از مهره هاي اصلي درمني در تهيه و جعل فرم هاي 
ضمانتنامه هاي بانكي جوانمي��ر محمدي، رئيس 

سابق بانك ملي شعبه بهار است. 
اين فرد در بخش��ي از اظهاراتش آورده اس��ت: بعد 
از اينكه متوجه ش��دم ضمانتنامه ها جعلي است به 
درمني پناه بردم، رفتم دفترش گفتم چه باليي سر 

من آمده؟ گفت: نمي گذارم مشكل درست شود.  
جوانمير محمدي متولد س��ال ۴۶ در س��ال ۶۸ به 
عنوان تحويلدار به اس��تخدام بانك درآمد و طبق 
اظهارات خ��ودش با نصي��ري از طري��ق فردي به 
نام س��يروس محمدي كه فردي با نف��وذ و داراي 

شركت هاي قدري بوده آشنا مي شود. 
در گزارش��ي كه فرمانده وقت نيروي انتظامي ارائه 
كرده بود، وي خب��ر از يك تخلف مالي در ش��عبه 
مذكور را داده بود، بدين ترتيب كه ش��ركتي به نام 
آريا برج هرم با مدير عاملي نصيري و باقري درمني 
كه در آن زم��ان از بدهكاران كالن بانك��ي بوده از 
خاوري دستور پرداخت مصوبات هنگفتي را دريافت 

كرده بود. 
جوانمير محمدي در بخش��ي از اعترافات خود در 
دادسرا اظهار داش��ته اس��ت: يكي از افراد درمني 
به نام محمدرضا نصيري از خاوري دس��تور صدور 
ضمانتنامه هاي بانكي را گرفته بود، اما سرپرس��ت 

يكي از مناطق بانك ملي دستور وي را انجام نداد. 

وي ادامه داد: اين فرد پس از ۲۴ س��اعت از سمت 
خود بركنار شد، زماني كه در خصوص اين موضوع 
با محمدرضا نصيري صحبت كردم وي گفت: چون 
فرد مذكور از دستور خاوري سرپيچي كرد بركنار 
شد. محمدي مي گويد: همين موضوع باعث شد به 

قدرت درمني پي ببرم و باعث دلگرمي من شد. 
سرانجام درمني و نصيري با تباني جوانمير محمدي 
و تعدادي از كاركنان ش��عبه مذكور فرم هاي خام 
ضمانتنامه هاي بانكي را به سرقت بردند و نامبرده 
اقدام به صدور ده ها فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه 

كرده است. 
در خصوص ضمانتنامه ها در دي ماه س��ال 139۰ 
حسب ارجاع بازپرس وقت شعبه اول دادسراي ويژه 
امور اقتصادي پرونده اي تحت عنوان شكوائيه بانك 
ملي ايران شعبه بهار با موضوع سوءجريانات مالي و 
تخلف در صدور ضمانتنامه هاي بانكي به اين مركز 

واصل شده است. 

در فرآيند رسيدگي مشخص گرديده شركت هاي 
ضمانت خواه با توس��ل به اقدام��ات متقلبانه جعل 
و تزوي��ر و همچنين تباني با برخ��ي از كارمندان و 
ذينفعان ضمانتنامه موفق شدند تعداد 1۰۲ فقره 
ضمانتنامه بدون پشتوانه و بدون ثبت در سيستم 
رايان��ه اي از بانك خ��ارج و در ش��ركت هايي نظير 
پااليش نفت جي استفاده نمايند كه با ارائه 3۶ فقره 
از ضمانتنامه هاي مذكور از سوي شركت هاي ذينفع 
با بانك عامل بالغ بر 3هزارميليارد ريال وجه آن را 

مطالبه مي نمايند. 
طي تحقيقات از مديران شركت ها و رديابي وجوه 
محرز شد كه ش��ركت هاي ضمانت خواه، وابسته و 
زيرمجموعه حميد باقري درمني بوده است و مديران 
شركت ها با نامبرده هماهنگي كامل داشته و هيچ 

گونه استقاللي از خود نداشته اند. 
بر اساس اظهارات مسئوالن شعبه ضمانتنامه هاي 
صادره توسط جوانمير محمدي صوري بوده و هيچ 

گونه س��ابقه و پرونده اي از آنها در ش��عبه موجود 
نيست و هيچ گونه پرداختي در رابطه با آنها صورت 

نگرفته است. 
در گزارش��ي از بازرس بانك ملي اي��ران در تاريخ 
هشتم دي ماه 9۰ به اداره امور شعب مركزي تهران 
آمده است: دو فقره ضمانتنامه به تاريخ ۸9/۸/3 به 
مبلغ ۶۵ميليارد ريال و ب��ه تاريخ ۸9/۸/۲ به مبلغ 
۵۰ميليارد ريال بدون هي��چ گونه تضمينات الزم 
با امضاي پايوران ش��عبه آقايان جوانمير محمدي 
و بهرامي معاون ش��عبه صادر گرديده و در اختيار 
آقاي نصيري مدير عامل ش��ركت آري��ا برج هرم 
جهت بهره برداري قرار گرفته است، البته اين موارد 
در سوابق شعبه موجود نبوده و در رديف تعهدات و 
سيستم ضمانتنامه ها ثبت نشده و شعبه با مراجعه 
ذينفع جهت وص��ول ضمانتنامه ه��ا از وجود آنها 

مطلع گرديده است. 
در اظهارات عليرضا مس��لمي رئيس هيئت مديره 

شركت حافظان انرژي بي همتا در مرجع انتظامي 
در تاريخ 91/1۲/1۵ درباره ضمانتنامه هاي صادر 
شده توسط شعبه بهار بانك ملي ايران و وجوه واريز 
شده به حساب ايشان ناشي از عوايد ضمانتنامه هاي 
ش��عبه بهار بانك ملي ايران آمده است: نه من و نه 
ش��ركت هاي من اصاًل در بانك ملي ش��عبه بهار نه 
حس��اب داريم و نه به آنجا رفته ايم، تمام اين موارد 
جعل و صدور ضمانتنامه سوء استفاده از شركت هاي 
بنده مي باش��د و چون ش��ركت هاي من و حساب 
جاري بنده در اختيار آقاي باقري بوده و ايش��ان با 
حس��اب جاري من كار مي كردند و تمام واريزي ها 
و پرداخت ها را با شركت بنده و حساب بنده انجام 
مي دادند، پول هايي كه به حس��اب بن��ده از طرف 
ش��ركت آريابرج صورت گرفته از طريق خود آقاي 

باقري انجام شده است. 
در اين ميان پدرام تقي پورشاهكوهي نيز در جعل 
ضمانتنامه ه��اي بانكي در ارتكاب ج��رم معاونت 
داشته اس��ت. در اظهارات يكي از شهود در تاريخ 
9۶/11/1۸ در ارتب��اط ب��ا ضمانتنامه هاي جعل 
ش��ده بانك ملي توس��ط پدرام تقي پ��ور و نقش 
آقايان نصي��ري و حميد باقري آمده اس��ت: كليه 
ضمانتنامه ها اصل��ي بوده، خود آق��اي نصيري از 
رئيس بانك بهار گرفته بود، قبل از اينكه به پدرام 
برسد، خودش با دستخط خودش ضمانتنامه ها را 
مي نوش��ت و خرج مي كرد و بعد به پدرام مي داد. 
آقاي نصي��ري كارمند آق��اي باقري بوده اس��ت، 
رئيس بانك آقاي جوانمير محم��دي از قبل آقاي 
باقري را مي ش��ناخته و بعد از آن به آقاي نصيري 

وصل مي شود. 
جوانمير محمدي در اين زمينه گفته اس��ت: بعد از 
اينكه متوجه شدم ضمانتنامه جعلي است و به دام 
نصيري افتادم، به حميد باقري پن��اه بردم قول داد 
كه مشكل را حل مي كند، نصيري گفت: يك فقره 
مصوبه ۵۰ميليارد توماني مي آورم كه مشكل را حل 
كند، بعد از پنج ماه كه از شعبه رفتم با نصيري تماس 
گرفتم، گفت: اكثر ضمانتنامه هاي تحويلي به شما 
جعلي بود، ببخشيد و خداحافظ. جوانمير محمدي 

ادامه داد: به حميد باقري جريان را گفتم. 
باقري به من گفت: دو يا سه فقره جعلي است. من 
آن را فردا جمع مي كنم، ولي شما چند روز به بانك 
نرويد، من هم ترسيدم به حرف باقري گوش دادم، 
رفتم دفتر باق��ري گفتم چه باليي س��ر من آمده؟ 
گفت: نمي گذارم مشكل درست شود. دو يا سه فقره 

جعلي است ضمانت از دوستان خودم است. 
جوانمير محم��دي در اظهاراتش آورده اس��ت: در 
نياوران حميد باقري را ديدم، گفت: رضايت شاكي ها 
را به دست مي آورم. رفتم مرز تركيه و ايران چند ماه 
بودم و برگشتم و در س��عادت آباد واحد ۵۰ متري 
گرفتم و چون پولي نداش��تم هزينه هايم را حميد 
باقري با بدبختي مثل صدق��ه پرداخت مي كرد تا 
اينكه در تاريخ دوم تيرماه س��ال 93 توسط آگاهي 

دستگير شدم.

دس�تيار ويژه رئيس مجلس در     خبر
امور بين الملل با اشاره به تحركات 
گروه�ك تروريس�تي منافقي�ن در اروپا گف�ت: عناصر اين 
گروهك تروريس�تي كه در برخي كش�ور هاي اروپايي عليه 
امنيت اروپا فعاليت مي كنند و اقدامات خود را به دستگاه هاي 
امنيتي ايران نسبت مي دهند، با هدف ايجاد اخالل در روابط 

ايران و اروپا صورت مي گيرد. 
حسين اميرعبداللهيان، مديركل بين الملل مجلس شوراي اسالمي 
با خانم »تارجا آنلي كرونبري« مدير اجرايي شبكه رهبري در امور 
امنيت اروپا ديدار و گفت وگو ك��رد. اميرعبداللهيان در اين ديدار 
ضمن تأكيد بر تسريع در اقدامات عملياتي اتحاديه اروپا در برابر 
تحريم ه��اي يكجانبه امريكا عليه ايران گفت: مواضع سياس��ي و 
رسانه اي اروپا در مقابله با اقدامات يك جانبه گرايانه امريكا قابل 

تحسين است اما كندي اروپا در اقدامات عملي قابل قبول نيست 
و زمان در اين پرونده حائز اهميت و رو به پايان اس��ت. وعده هاي 
مثبت اروپا مبني بر اينكه در هفته هاي آينده SPV اجرايي خواهد 

شد، نيازمند گام هاي عملي است. 
وي با اشاره به نقش سازنده جمهوري اسالمي ايران در حل سياسي 
بحران هاي منطقه اي و مبارزه واقعي با تروريسم، خاطر نشان كرد: 
ايثارگري و شهادت مستشاران نظامي ايراني در مبارزه با داعش در 
كنار نيرو هاي مسلح و مردم سوريه و عراق مانع از ورود تروريست ها 

به اروپا شده است. 
اميرعبداللهيان با اشاره به تحركات گروهك تروريستي منافقين در 
اروپا گفت: عناصر اين گروهك تروريستي كه در برخي كشور هاي 
اروپايي عليه امنيت اروپا فعاليت مي كنن��د و اقدامات خود را به 
دستگاه هاي امنيتي ايران نسبت مي دهند، با هدف ايجاد اخالل 

در روابط ايران و اروپا صورت مي گيرد و اروپ��ا بايد در اين زمينه 
هوشيار عمل كند. 

طبق گزارش خان��ه ملت، »تارج��ا آنلي كرونب��ري« متخصص 

انس��تيتوي تحقيقات صلح بين الملل اس��تكهلم، ضمن اشاره به 
نشست هاي سازنده خود با مقامات ايراني در خصوص برجام گفت: 
ما به دنبال راه حل هايي براي حفظ برجام هستيم و برجام يكي از 

مواردي است كه ما در آن منافع مشترك داريم. 
وي با اشاره به پايبندي اروپا به حفظ برجام، خاطر نشان كرد: اروپا 
در زمينه برآورده كردن انتظارات و تعهدات برجام به ايران متعهد 
مي باشد، هرچند كند عمل كرده اس��ت. بسيار مهم است كه هم 
اروپا و هم اي��ران برجام را حفظ كنند. برج��ام الگوي خوبي براي 
حل سياسي مناقشات است و ايران از اولين كشور هايي است كه 
مروج خاورميانه بدون سالح است. اخيراً برخي كشورهاي اروپايي 
ايران را متهم به تحركات ضدامنيتي در كشور خود كرده اند كه با 
تكذيب و رد اتهام توسط كش��ورمان مواجه شد، البته سندي هم 

دال بر درستي اتهام نداشتند.

اميرعبداللهيان:

تحركاتمنافقينباهدفاخاللدرروابطتهران-اروپاصورتميگيرد

آيت اهلل نوري همداني:
چرابهدروغميگويند

بعدازبرجامهمهچيزارزانشد؟
آيت اهلل نوري همداني در درس خارج فقه 
خطاب به دولت گفت: اگر به مردم خدمت 
نمي كنيد روي زخم مردم نمك نپاشيد. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، آيت 
اهلل نوري همداني با اشاره به گراني هاي 
اخير گفت: مسئوالن با مردم با صداقت 
حرف بزنند، مردم بيدار و هوش��يارند، 
وعده هاي دروغين به مردم ندهيد.  برخ��ي پس از تصويب برجام 
گفتند همه چيز ارزان ش��د، مردم مي دانند اين س��خنان درست 
 »FATF« نيس��ت، برجام براي مردم كاري نكرد و اگر قرار باشد
و »CFT« و پيمان هاي غربي براي گراني ها اثرگذار باش��د همان 

برجام كافي بود. 
آيت اهلل نوري همداني تصريح كرد: اين كنوانسيون ها طرحي است كه 
صهيونيست ها آن را درست كرده اند و مي خواهند ايران آن را امضا كند، 
معنايش چيست؟ اين يك برنامه غربي، عربي و عبري است كه يهود و 

صهيونيست ها به دنبال آن هستند. 
وي افزود: »FATF« و »CFT« پروژه اي براي نفوذ غرب به ايران 
است، از اين  رو علما و حوزه علميه در برابر تصويب اين گونه طرح هاي 
نفوذي س��كوت نخواهن��د كرد، ما ني��ز در برابر اين طرح س��كوت 
نمي كنيم و در طول تاريخ اين موضوع ثابت ش��ده اس��ت. آيت اهلل 
نوري همداني از مجلس و دولتمردان خواست در مقابل توطئه هاي 

دشمن هوشيار باشند.
........................................................................................................................

دبير شوراي نگهبان:
دولتموانعتوليدرابهطورجديرفعكند

دبير ش�وراي نگهبان ب�ر ضرورت 
توجه نمايندگان مجلس تأكيد كرد 
و گفت: دولت موانع توليد را به طور 

جدي رفع كند. 
به گزارش تسنيم، آيت اهلل احمد جنتي، 
دبير شوراي نگهبان، در ابتداي جلسه روز 
گذشته اين شورا با انتقاد از نابساماني هاي 
مختلف داخل��ي و خارجي، گفت: اگ��ر اين نظام با همه كارش��كني 
دش��منان پابرجا مانده، به بركت خون ش��هدا و جانفشاني نيروهاي 

انقالبي و حزب اهلل است. 
وي ضمن برشمردن برخي شرارت هاي استكبار به ويژه امريكا، اسرائيل 
و آل سعود، اظهار داشت: علت نابساماني اوضاع كشور بايد بررسي شود 
تا صالح بر فس��اد در همه زمينه ها غلبه پيدا كند كه متأس��فانه االن 

وضعيت مطلوب نيست. 
اگر با اين همه مشكالت و مس��ائل گوناگون غم انگيز در كشور، نظام 
هنوز پابرجا و استوار است مرهون خون پاك شهدا و تالش اين عزيزان 

انقالبي است. 
آيت اهلل جنتي ب��ا تأكيد بر افزاي��ش توليد در كش��ور، تصريح كرد: با 
وجود اينكه همه اذعان دارند براي گذر از ش��رايط كنوني، بايد توليد 
را رونق داد، اما آيا دولت توانسته ش��رايط را به گونه اي فراهم كند كه 
س��رمايه گذار بتواند با اطمينان امور توليد خود را به انجام برساند كه 
متأسفانه با توجه به اخبار رسيده، موانع زيادي در زمينه توليد هست 

كه دولت بايد جداً و مؤكداً براي رفع آنها همت كند. 
دبير ش��وراي نگهبان بر ض��رورت توجه نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي به شأن و جايگاه خود و همچنين رسالتي كه بر عهده ايشان 
است، تأكيد كرد و گفت: شايسته نماينده مردم نيست كه در مجلس 
كه محل قانونگذاري و برنامه ريزي براي حل مش��كالت كشور است، 

به امور ديگر بپردازد.

بازخواني بخشی از اتهامات يك مفسد

اختاپوس درمني در همه جا ريشه داشت

در حالي كه نهادها و افراد مختلف به دنبال كسب اجازه 
از رهبري براي اس�تثنا ش�دن از قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان هستند، نهادهاي زيرمجموعه رهبري خود 
اين قانون را اجرايي كرده ان�د و تاكنون صدها نفر در اين 
مجموعه ها به دليل اجراي اين قانون، از كار كنار رفته اند. 
به گزارش ف��ارس، يكي از طراحان قانون من��ع به كارگيري 
بازنشستگان از ترك خدمت صدها نفر از نيروهاي بازنشسته 
ش��اغل در نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در راستاي 

اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان خبر داد. 
سيداحس��ان قاضي زاده هاش��مي نماينده مردم فريمان در 
مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان در نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري به طور 
كامل اجرا شده است، گفت: صدها نفر از نيروهاي بازنشسته 
ش��اغل در نهادهاي زير نظر مق��ام معظم رهب��ري همچون 
كميته امداد، بنياد مستضعفان و س��تاد اجرايي فرمان امام، 
به دنبال اج��راي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان ترك 

خدمت كردند. 
وي افزود: همچنين در س��ازمان صداوس��يما ۲۲۰ نفر نيروي 
بازنشسته وجود داشته كه بين آنها تعدادي از مديران نيز وجود 
داشتند كه از اين ميان ۲۰ نفر با مجوز به كار خود ادامه دادند و 

۲۰۰ نفر ديگر ترك خدمت كردند. 
۲۰ نفري هم كه با مجوز در سازمان صداوسيما بر سر كار باقي 

مانده اند از ۲۲ بهمن ماه سال جاري به تدريج از گردونه سازمان 
مديريتي خارج مي شوند. 

قاضي زاده خاطرنشان كرد: همچنين قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان در آستان  قدس و ديگر آستان هاي مقدس اجرا 
مي ش��ود و به دنبال اجراي اي��ن قانون ۲7۰ نف��ر از نيروهاي 
بازنشسته شاغل در آستان قدس رضوي ترك خدمت كردند. 

   گاليه رهبري از ميزان مراجعات به ايشان
از طرفي پيش از اين ميزان مراجعات به رهبري براي كسب 
مجوز و استثنا ش��دن، آن قدر باال رفت كه ايشان علني و 
صريح نسبت به اين وضعيت گاليه كردند و خواستار تغيير 
در قانون ش��دند تا ديگر به ايش��ان مراجعه نشود: »اينجا 
به فكر والي��ت فقيه مي افتند كه باالخ��ره ولي فقيه اجازه 
بدهد. مي آيند از ما سؤال مي كنند، ما هم مواردي را، بنده 
اينهايي را كه ]نس��بت به آنها[ مي آيند سؤال مي كنند كه 
نمي شناسم، مگر بعضي معدودشان را، ممكن است دو نفر، 
سه نفرشان را بشناس��يم، معدودي از آنها را مي شناسيم، 
آنهايي را هم كه نمي شناسيم، اگر به آن مدير اعتماد داشته 
باشيم قبول مي كنيم. مسئله اين است َواالاّ اصل اين قانون، 
قانون خوبي است، بايد هم اجرا بشود و بهترش هم همين 
اس��ت كه خود نمايندگان محترم مجلس قانون را جوري 
ترتيب بدهند و اصالح كنند كه ديگر اين اش��كاالت پيش 

نيايد، مجبور نشوند كه به اجازه  رهبري متوسل بشوند.«

   جزئيات جلسه مركز پژوهش ها 
براي اصالح قانون منع به كارگيري بازنشستگان

زهرا سعيدي عضو فراكسيون جوانان مجلس در خصوص جلسه 
مركز پژوهش هاي مجلس براي بررس��ي اصالح قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان گفت: بعد از فرمايشات رهبر انقالب و 
دغدغه اي كه ايشان درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
مطرح كردند، رئيس مجلس مقرر كردند كارگروهي در مركز 

پژوهش هاي مجلس تشكيل شود. 
وي ادامه داد: اين كارگروه ديروز با حضور كارشناسان، برخي 
دس��تگاه هاي ذيربط و طراحان ط��رح در مركز پژوهش هاي 
مجلس اولين جلس��ه خود را برگ��زار ك��رد و نمايندگاني از 
ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، س��ازمان برنامه و بودجه، 
سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، 
نمايندگاني از معاونت هاي رياس��ت جمهوري، كارشناسان و 
صاحبنظران و برخي نمايندگان مجلس از جمله طراحان طرح 

و بنده در آن حضور داشتند. 
نماين��ده مردم مبارك��ه در مجل��س ادامه داد: دس��تگاه ها و 
وزارتخانه هايي كه گفته بودند اجراي قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان در روند فعاليتشان خألهايي را به وجود مي آورد، 

از جمله وزارت ورزش، در اين جلسه حضور داشتند. 
وي با تأكيد بر اينكه قرار نيست اين كارگروه، دامنه شمول 
اين قانون را محدود كند، گفت: جمع بندي جلسه ديروز 

اين بود كه تدبيري انديشيده شود كه برخي افراد معدود 
كه اوالً خاص و بدون جايگزين هس��تند و دوماً جواني و 
نش��اط الزم براي اجراي مس��ئوليت را دارند، بتوانند به 

فعاليت خود ادامه دهند. 
س��عيدي تصريح كرد: اينكه ش��اخصه هاي شناسايي اين 
معدود افراد چگونه بايد باشد تا گرفتار تصميمات سليقه اي 
نشود، قرار است در جلسات بعدي كارگروه مورد بررسي و 
تصميم گيري قرار بگيرد. تعداد اين افراد قطعاً بسيار محدود 
و انگشت ش��مار خواهد بود. وي با تأكيد ب��ر اينكه اجراي 
چنين قانون مهمي طبيعي بود منجر به سروصدا و اعتراض 
ش��ود، گفت: واكنش هايي كه به اجراي اين قانون به وجود 
آمد، نش��ان دهنده اهميت آن بود و معتقدم برداش��ت ها و 
قرائت هاي متفاوتي كه مشموالن اين قانون دارند منجر به 

ايجاد برخي حواشي شد. 
وي در پايان با اشاره به اهميت اين قانون گفت: اجراي اين 
قانون از چنان اهميتي برخ��وردار بود كه حتي در نهادهاي 
تحت نظر رهبري از جمله بنياد مستضعفان اجرا و منجر به 

رفتن 3۰۰ نفر از مديران بازنشسته بنياد شد. 
سعيدي گفت: اين قانون از نيازهاي مهم و ضروري كشور بود 
و رهبر انقالب نيز بارها در س��خنان خود به لزوم استفاده از 
نيروهاي جوان و تازه نفس در سطوح مديريتي كشور اشاره 

و تأكيد كرده بودند.

همزمان با نامه نگاري نهادهاي ديگر به رهبري براي استثنا شدن از قانون انجام شد
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