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سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با ورود 
»غیرقانونی« مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
مصوبات گفت: ورود مجمع تشخیص غیرقانونی 
نیســت، مجمع وظایف مختلفی دارد یکی از 
وظایف جایی اســت که مجمع از باب اختالف 
بین مجلس و شــورای نگهبان وارد می شود اما 
یکی از وظایف مجمع که به جمع برگزیده ای از 
آنها سپرده شده نظارت بر اجرای سیاست های 
کلی نظام است و این هیئت جایگاه قانونی دارد و 

براساس آن بر مصوبات نظارت می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف 
در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص 
طرح »ساماندهی صنعت خودرو«، اظهار کرد: 
از نظر شــورای نگهبان عبارت »واردات بدون 
انتقال ارز« در این طرح ابهام دارد همچنین این 
مصوبه در هیأت عالی نظارت بر حســن اجرای 
سیاســت های کلی نظام در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بررسی شــد. بر خالف شورای 
نگهبان که به این طرح ابهامات داشت، آنها ایرادات 
داشتند. دوستان در مجمع این طرح را بر خالف 
سیاســت های اقتصادی مقاومتی و تولید ملی 
می دانند و اگر ایرادات متعدد این مصوبه برطرف 

شود، ما هم مشکلی با آن نداریم.
وی درخصوص مصوبات بررســی شده در 
شــورای نگهبان با اشــاره به الیحه »واگذاری 
مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضالب« خبر 

از تایید این الیحه در شورای نگهبان داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد 
اصالح الیحه »مبارزه با قاچــاق کاال و ارز« ابراز 
امیدواری کرد که مجلس ایرادات و ابهامات این 

الیحه را برطرف کند تا به تایید شورای نگهبان 
برسد.

اعضای شورای نگهبان اموال خود را در 
سامانه ثبت کردند

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح محرمانه 
بودن اموال و دارایی مسئوالن، اظهار کرد: مصوبه 
و قانون فعلی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام است و الزم االجراســت. طبیعتاً شورای 
نگهبان مصوبه ای که خالف شرع و قانون اساسی 
نباشد را تایید نمی کند. امروز قانون حاکم، قانون 
مجمع اســت ما باید در مجلس ببینیم چنین 
طرحی به تصویب می رسد یا خیر؛ اگر این طرح در 
مجلس به تصویب برسد، ما نیز بررسی می کنیم.

طحان نظیف اضافه کرد: در خصوص دارایی 
مسئوالن، شورای نگهبان از اولین دستگاه های 
پیشتاز در این زمینه بود و اعضای شورای نگهبان 

اموال خود را در این سامانه ثبت کردند.
وی در خصوص هماهنگی مجلس و شورای 
نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی 
مســئوالن نیز گفت: طبیعتاً دستگاه هایی که 
وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل 
دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر 
هماهنگی نداریم و هر نهاد مستقل عمل می کند 
و این ها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه ای 

که بخواهند می توانند قانون گذاری کنند.
 در مورد نظر هیأت عالی نظارت 

نمی توانیم اظهارنظر کنیم
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به 
پرسشی در خصوص طرح واردات خودرو گفت: 
پیش بینی از زمان رفع ابهامات را باید از مجلس 

بپرسید و ما در زمان قانونی ۱۰ روزه نظر خود را در 
مورد این طرح اعالم کردیم و ابهامات خودمان 
را در مورد این طرح در مجلس شورای اسالمی 
تبیین کردیم و در مورد نظر هیأت عالی نظارت 

نمی توانیم اظهارنظر کنیم.
وی در خصوص اظهارنظر سیاســی اعضای 
شــورای نگهبان نیز بیان کرد: مواضع شورای 
نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعالم می شود 
و اعضا نظر شــخصی و کارشناسی خود را اعالم 
می کنند و این نظرات، نظرات شــورای نگهبان 

نیست.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 
سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا شورای 
نگهبان به عنــوان نهاد نظارتــی متوجه این 
تناقض قوه مقننه هست که واردات کاالهای 
خارجی را ممنوع می کنــد اما در عوض برای 
ورود خودروهای خارجی مجوز صادر می  کند؟ 
گفت: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد 
ما با آن موافقیم و هــر چیزی که منافع ملی را 
در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم. درباره 
اینکه این مساله االن به ســود کشور است یا 
به ضرر کشور اســت، من اظهارنظر نمی کنم؛ 
کارشناســان اقتصادی یا نمایندگان مجلس 
ارزیابی می کنند. ما فقط از جهت مغایرت های 
شرعی و قانونی ورود می کنیم. طبیعتاً ایرادات 
و ابهامــات را مطرح می کنیم. نســبت به این 
موضوع همان ابهاماتی که گفتم را داریم و رفع 
این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به 
مصلحت کشور اســت یا خیر را کارشناسان 

اقتصادی باید بگویند.

طرحی درخصوص محرمانه بودن اموال و 
دارایی مسئوالن را دریافت نکرده ایم

وی در پاسخ به دومین سوال خبرنگار ایلنا 
مبنی بر اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه 
بودن اموال و دارایی مســئوالن به شــورای 
نگهبان رسیده است یا خیر؟ بیان کرد: چیزی 
هنوز به دست ما نرسیده حتی به صحن علنی 
هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی 
مجلس مطرح اســت و هنوز موضوع به صحن 
علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل 
را طی کند، ما نیز در زمان مناســب اعالم نظر 

خواهیم کرد.
در بررسی طرح »تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار« تحت تاثیر البی ها قرار نمی گیریم
طحان نظیف درباره طرح »تســهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار« و البی های موجود در 
مورد این طرح نیز اظهار کرد: نسبت به این مصوبه 
هنوز بررسی در شورای نگهبان صورت نگرفته 
است و مبنای ما در شورا شــرع و قانون اساسی 
است و ما تحت تاثیر البی هایی که شما فرمودید 

قرار نمی گیریم.
انتشار فیلم جلسه بررسی صالحیت 

مرحوم هاشمی فرآیند دارد
وی درباره حواشی بررسی صالحیت مرحوم 
هاشمی رفســنجانی و قول سخنگوی پیشین 
درباره انتشار فیلم جلسه بررسی صالحیت وی 
گفت: صحبت هایی که در مــورد رد صالحیت 
مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که نفی شده و این 
موضوع فرآیندی دارد که باید طی شود و بنده نیز 

پیگیری می کنم.
به دنبال توسعه وظایف و مسئولیت های 

خودمان نیستیم
طحان نظیف درباره طرح اصالح نظارت بر 
رفتار نمایندگان، اظهار کرد: قانون نظارت بر 
رفتار نمایندگان قانونی است که سال ها قبل 
تصویب شده و بارها کارشناسان گفته اند که 
این قانون، قانونی قوی نیست. من از جزئیات 
این طرح اطالعی نــدارم و اینکه آیا وظیفه ای 
برعهده شــورای نگهبان می گذارد یا نه را نیز 
اطالعی ندارم و ما به دنبال توســعه وظایف و 

مسئولیت های خودمان نیستیم.
هیات عالی جایگاه قانونی دارد

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره 
نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات 
عالی نظارت بر حســن اجرای سیاست های 
کلی در قانونگذاری، گفت: مجمع تشخیص 
صالحیت ها و وظایف مختلفی دارد، یکی از 
وظایف مجمع، دربــاره اختالفات مجلس و 
شورای نگهبان است که وارد می شود اما یکی 
دیگر از وظایف مجمع، نظارت است که هیات 
عالی نظارت بر حســن اجرای سیاست های 

کلی نظــام ایــن کار را انجــام می دهد؛ لذا 
هیات عالی جایگاه قانونی دارد و بر مصوبات 

نظارت دارد.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سال ها 

قبل تصویب شده و اشکاالتی دارد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: 
سیاســت های کلی نظام از یک سنخ نیستند و 
برخی از آن نیاز به قانونگذاری دارد و برخی نیاز 
به اصــالح فرآیند اجرایــی دارد و در برخی هم 
باید قانون های موجود اصالح شــود. هر چیزی 
که به نفع مردم و کشور باشــد ما با آن موافقیم، 
اینکه طرح واردات خودرو به سود کشور و مردم 
هست نظر نمی دهم اما اینکه مغایرتی با شرع و 
قانون دارد را ما نظــر می دهیم. قانون نظارت بر 
رفتار نمایندگان ســال ها قبل تصویب شده که 
اشکاالتی دارد لذا اصالح آن را در دستور کار دارند 

که اگر صورت گیرد بهتر خواهد بود.
همین روزها شاهد برگزاری دومین رویداد 

شبیه  سازی شورای نگهبان هستیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی 
در ارتباط بــا بازنگری در سیاســت های کلی 
انتخابات گفت: باالخــره در موضوع انتخابات 
یکی از دســتگاه  هایی که وظیفه دارد، شورای 
نگهبان است و دستگاه های مختلفی مخاطب 
سیاست  انتخابات هســتند؛ وزارت کشور، قوه 
قضاییه نیروی انتظامی. ما نیز در بخش  پژوهشی 
شــورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم 
مثبتی است و ما در سال های قبل نیز این کار را 
انجام دادیم و امســال به قصد پنجمین سالگرد 
ابالغ سیاست های انتخابات، مسئوالن پژوهشگاه 
شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت 
حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به 

شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.
وی افزود: شورای نگهبان از بدنه کارشناسی و 
پژوهشی خوبی برخوردار است و نسبت به ترویج 
این موضوعات قدم برمــی دارد. همین روزها ما 
شاهد برگزاری دومین رویداد شبیه  سازی شورای 
نگهبان هستیم و نخبگان حقوقی کشور می توانند 
خودشان را جای اعضای حقوقی شورای نگهبان 

بگذارند و نسبت به مصوبات اظهار نظر کنند.
امیدواریم طرح صیانت از حقوق کاربران با 

بلندنظری بررسی شود
طحان نظیف درباره نظر شــورای نگهبان 
پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی، اظهار کرد: باید صبر کنیم و ببینیم که 
مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه 
برخالف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتما 
بدون هیچ گونه مالحظــه ای نظر نهایی خود را 
می دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و 

بررسی قرار دهند.

طحان نظیف:

ورود مجمع به مصوبات مجلس غیرقانونی نیست

خبر

دبیــرکل جامعــه زینــب )س( خطــاب 
به رئیس جمهــور تاکید کرد: آقای رئیســی! در 
انتصابات باقی مانده شایسته ساالری را جایگزین 
مردســاالری، پدرساالری و رانت ســاالری قرار 
دهید. کاش در قبال ســهم ۵۵ درصدی مدیران 
دولت احمدی نژاد در کابینه، وزیر زن هم داشته 
باشــید. به گزارش ایلنا، اعظم حاجی عباسی در 
پاسخ به این پرسش که »با توجه به معرفی نشدن 
وزیر آموزش و پرورش چه اندازه احتمال می دهید 
یا امیدوار هستید که وزیر احتمالی این وزارتخانه از 
میان زنان انتخاب شود؟« گفت: با معرفی کابینه 
مشخص شد که زنان جایی در میان وزرا ندارند و 
قابل پیش بینی بود که اینگونه خواهد شد؛ چراکه 
در دوران پیــش از انتخابات و تبلیغات انتخاباتی 
علیرغم درخواســت جامعه زینب)س( جهت 

دیداری با کاندیــدای مورد حمایت خود )جناب 
آقای رئیسی( و طرح مســائل و مطالبات زنان و 
ارائه نظرات، راهکارها و دغدغه های زنان این امکان 
فراهم نشد، البته این تقصیر متوجه کسانی است 
که مسئولیت ستادهای ایشان را برعهده داشتند. 
در حالیکه این رویه معمول بوده که کاندیداهای 
ریاست جمهوری حتما نشســت اختصاصی با 
فعاالن امور زنان و احزاب زنان در ادوار گذشــته 
داشتند. وی ادامه داد: با این حال و علیرغم از دست 
رفتن فرصت ها، در فرصت باقــی مانده امید آن 
داریم با توجه به اهمیت وزارت آموزش و پرورش 
و حساسیت این وزارتخانه مهم که سرنوشت ساز 
بوده و آینده کشــور را رقم می زند و نسل آینده را 
تربیت می کند، از ظرفیت بانوان بهره مند شده و 
وزارت آموزش و پرورش را به یک بانوی شایسته، 

فرهیخته، توانمند، آزاده و انقالبی بسپارند. زنان 
در امر آموزش و پرورش مهارت بیشــتری دارند 
همانگونه که در خانواده بیشــترین نقش را ایفا 

می کنند.
دبیر کل جامعه زینب همچنین، در پاسخ به این 
پرسش که »الیحه منع خشونت علیه زنان در پیچ و 
خم رسیدگی هاست و تکلیف آن مشخص نیست؛ 
به نظر شما تصویب و اجرای آن چه اندازه الزامی 
و ضرورری اســت؟« اظهار کرد: مسلما تصویب 
و اجرای این الیحه می توانــد در کاهش اعمال 
خشونت بر زنان موثر باشد و تصویب و اجرای آن 
مطالبه ما هم هست اما فرهنگ سازی و سوق دادن 
جامعه به سمت اخالق مداری می تواند عنصر بسیار 
الزم، موثر و مکمل برای این الیحه باشد. وی تصریح 
کرد: خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی است و 

با اعمال قانون می شود تا حدودی از خشونت های 
علنی پیشگیری کرد اما از طریق فرهنگ و مجرای 
قانون می تــوان آن را به حداقل ممکن رســاند. 
نهادهای فرهنگی و معاونت امور بانوان در مورد 
پیشگیری و کنترل خشونت علیه زنان، می توانند 

نقش بسزایی داشته باشند.
حاجی عباسی در پاسخ به این پرسش که »در 
مجموع چه پیش بینی از رویکرد دولت نسبت به 
مساله زنان دارید؟ و اینکه تاکنون برای مشورت و 
نظرخواهی درخصوص مباحث کارشناسی حوزه 
زنان به معاونت امور زنان دعوت شده اید؟«، اظهار 
داشت: در بحث دعوت برای مباحث کارشناسی در 
حوزه زنان به معاونت امور زنان، دو تن از اعضای 
شورای مرکزی در جلساتی شــرکت کردند اما 
بیشتر جنبه نمایشی داشــته و جلسات مفید و 

تخصصی فعال برگزار نشده است. اما با انعطافی که 
از خانم خزعلی در ابتدای کار مشاهده کردیم و با 
خوش بینی نسبت به ایشان امیدوارم هر چه زودتر 
این اتفاق رقم بخورد و موضوعات زنان به صورت 
تخصصی و با در نظر گرفتن اولویت ها مورد بررسی 
قرار گرفته و در پایان این دوره شاهد حل بخشی از 

مشکالت زنان باشیم.

اعظم حاجی عباسی خطاب به رئیس جمهور:

در انتصابات باقی مانده شایسته ساالری را جایگزین رانت ساالری کنید
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ســفر محمود احمدی نژاد به امــارات و بازدید او از 
اکسپوی دبی دیروز با حواشی همراه بود.

به گزارش فرارو، اکانت رسمی سازمان آالرم ترور)یک 
رسانه  خبری اخبار نظامی و ترور در اسرائیل(، با انتشار 
عکسی در توئیترش مدعی شد که محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور پیشین، در بازدید از نمایشگاه اکسپو در 

دوبی از غرفه  اسرائییل دیدار کرده و او را یک اصالح طلب 
جدید  در ایران خواند.

اما پس از آن ســایت دولت بهار این ادعا را به شدت 
تکذیب کرد. 

دولت بهار در این رابطه مدعی شد: »باندهای فاسد که 
ظاهرا از استقبال بی نظیر مردم جهان در اکسپو۲۰۲۰ 

دبی شوکه شــده اند، اقدام به انتشــار اخباری کذب و 
مضحک در خصوص برنامه های اقــای احمدی نژاد در 

بازدید از اکسپو کرده اند.« 
همچنین دیــروز تصاویر محمــود احمدی نژاد در 
اکسپوی دبی مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی 
قرار گرفت به ویژه تصاویر او با دختــران  و زنان بازتاب 

گسترده ای داشت. 
در سفر احمدی نژاد به دبی همســرش و چند تن از 
سیاستمداران از جمله  هاشــمی ثمره و شیخ االسالمی 

وزیر پیشین کار و رفاه او را همراهی می کنند.

تکذیب بازدید احمدی نژاد از غرفه اسرائیل توسط سایت دولت بهار

جنجال احمدی نژاد در دبی

سفر رابرت مالی به منطقه برای 
مذاکره درباره آینده برجام

رابرت مالــی نماینده ویژه دولــت آمریکا در 
امور ایران اعالم کرد که در سفر به امارات، قطر و 
عربستان درباره برجام و مسائل منطقه گفت و گو 
خواهد کرد. ایــن مقام وزارت خارجــه آمریکا 
در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت که 
مشتاقانه در انتظار سفر به امارات، قطر و عربستان 
ســعودی از ۱۵ تا ۲۱ اکتبر }۲۳تا۲۹مهرماه{ 
هســتم. وی تصریح کرد در این ســفر در مورد 
مســائل منطقه ای و تالش ما بــرای مذاکره به 
منظور بازگشــت متقابل به برجــام گفت وگو 

خواهم کرد.
    

شمخانی خطاب به علی اف:
 مراقب دام های پرهزینه

 شیاطین باشید
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی در توئیتر به 
اظهارات الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
که در آن ادعا کرده بود ایران به مدت ۳۰ سال از طریق 
ارمنســتان به اروپا مواد مخدر قاچاق کرده است، 
واکنش نشان داد. علی شمخانی، در توئیتی به ۴ زبان 
فارسی، انگلیسی، عبری و عربی نوشت: » بی توجهی 
به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب 
و غیرســازنده، نشانه حســن نیت و تدبیر نیست. 
اتهام زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان 
قهرمان مبارزه با مواد مخدر می شناسد، اثری جز 
بی اعتبارسازی کالم گوینده ندارد. مراقب دام های 

پرهزینه شیاطین باشید.«
    

زهرا نژادبهرام:
رویکرد پدرساالرانه در روابط 

سیاسی جا باز کرده است
فعــال سیاســی اصال ح طلب گفــت: رویکرد 
پدرساالرانه امروز برگرفته از عرف و شرایط اقتصادی 
است که سال هاست در روابط اجتماعی و سیاسی 
ما جای خود را باز کرده اســت. به گزارش برنا، زهرا 
نژادبهرام افزود: معتقدم رفتاری که امروز در قبال 
حضور زنان در عرصه  های سیاسی صورت می گیرد، 
دچار تعارض است، زیرا هنگامی که من می توانم در 
پای صندوق های رأی مصلحت کشور را تشخیص 
دهم، آن وقت چه طور به آن حد از پختگی و توانایی 
نرسیده ام که در تصمیم گیری های سیاسی کشور 
مداخله داشته باشم؟ این مسئله بیشتر از کم توجهی 

و بی توجهی نشأت می گیرد. 
    

شکایت یک نماینده مجلس از ظریف 
نماینده مردم تهران در مجلــس در نامه ای 
خطاب بــه محمدباقر قالیباف، بــه توضیحاتی 
پیرامون تناقضات و اقدامــات ظریف در جریان 
مذاکرات برجام اشــاره کرد و با طرح شــکایت،  
خواســتار بررســی موارد و ارائه گزارش آن به 
نمایندگان شــد. بی تفاوتی نســبت به احتمال 
خروج دولت های بعدی آمریــکا از برجام؛ عدم 
شناخت از تفاوت و اهمیت تحریم ها؛ عدم تسلط 
به متن برجام درمورد بازگشت پذیری تحریم ها؛ 
عدم تسلط به متن در حوزه رفع تحریم ها؛ تناقض 
در رعایت خطوط قرمز رهبــری؛ تناقض گویی 
در مورد اثر تحریم ها بر فروش نفت و ...؛ ازجمله 

موارد شکوائیه علی خضریان است.
    

با استفاده از یک کانال سوئیسی  انجام می شود؛
همکاری آمریکا و کره جنوبی در 
مورد وجوه مسدود شده ایران 

مقام های کره و آمریکا در واشنگتن توافق کردند 
که در زمینه وجوه مسدود شــده ایران در سئول 
به همکاری خود ادامه دهنــد. به گزارش یونهاپ، 
»هونگ نام کی«، وزیر دارایی کره جنوبی و »جانت 
یلن« وزیر خزانه داری آمریکا در این دیدار در مورد 
مسائل اقتصادی دوجانبه و جهانی گفت وگو کردند. 
کره جنوبی به دنبال استفاده از یک کانال سوئیسی 
با حمایت آمریکا در جهت استفاده از بخشی از پول 
برای فروش اقالم بشردوستانه شرکت های سوئیسی 

به ایران است.
    

حکم محکومیت نازنین زاغری 
تایید شد

حکم یک سال زندان نازنین زاغری در دادگاه 
تجدید نظر استان تهران تایید شد. نازنین زاغری 
رتکلیف، شهروند ایرانی - بریتانیایی پیش از این 
از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به اتهام »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« به یک سال حبس تعزیری و 
یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده 
بود. حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری 
اعالم کــرد، دادگاه تجدیدنظر بــدون برگزاری 
جلسه رســیدگی رای دادگاه بدوی را عینا ً تایید 

کرده است.

روی موج کوتاه


