
با تاکید بر پرهیز از قضاوت های نادرست؛

سخنگوی قوه قضاییه ماجرای بیمارستان ممسنی را تشریح کرد

بررسی برجام در نهاد ریاست جمهوری از لحاظ معاهده یا توافق سیاسی بودن
گروه ایران: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:  
اینکه برجام یک معاهده است یا یک توافق سیاسی در 
معاونت حقوقی در حال بررسی است.الهام امین زاده در 
نشست هم اندیشــی با بانوان حقوقدان اظهار کرد: در 
معاونت حقوقی جلساتی در رابطه با بررسی وضعیت 
برجام در حقــوق داخلی جمهوری اســامی برگزار 
شــده اســت. طبق آخرین قانون دولت ملزم به حفظ 
دستاوردهای هسته ای اســت و موظف به ارائه نتیجه 
توافق به مجلس است. ما هم دیروز گفتیم که این مسئله 
درحال بررســی است اما متاسفانه برخی رسانه ها این 
طور منعکس کردند که انگار دولت برخاف قانون نمی 

خواهد توافق را به مجلس ببــرد.وی ادامه داد: طرفین 
مذاکرات این توافق برجام را سیاسی می بینند، اما اینکه 
این یک معاهده اســت یا یک توافق سیاســی در حال 
بررســی است و این مسئله هم که مصوبه مجلس الزم 
االجرا اســت هم در حال بررسی است اما به هر حال 
باید بدانیم که توافق بعد از 90 روز الزم اجرا می شود.

امین زاده بیان اینکه به هیچ عنوان گفته نشــده آیا 
توافق مصوبه مجلس را می خواهد یا نه ، تاکید کرد: سند 
این معاهده حتی امین معاهده هم ندارد. بنابراین حرف 
ما این بود که اگر این یک توافق سیاســی است و قرار 
نیست شش کشور دیگر هم آن را به مجلس ببرند چرا 

ما اصرار داریم که در مجلس باید تصویب شــود؟ البته 
قوه مجریه توافــق را به مجلس تقدیم کرده و مجلس 
از آن مطلع اســت اما ما معتقدیــم اگر طرف مقابل ما 
اعتقاد دارد که این یک توافق سیاسی است چرا ما آن را 
جور دیگری ببینیم .معاون حقوق ئیس جمهور همچنین 
بیان کرد: نقد دلسوزانه مشکلی ندارد اما درست نیست 
تخریب کنیم و فضای حقوقی با فضای سیاسی مخلوط 
شــود ما هم در این 24 ماه به هیچ عنوان وارد مباحث 
سیاسی نشده ایم و قانون حقوق شهروندی را در فضای 
غیر سیاســی پیش بردیم.امین زاده در بخش دیگری از 
صحبت هایش اظهار کرد: با آسیب شناسی که صورت 

دادیم متوجه شدیم که می توانیم مبانی فساد را در خیلی 
از موارد ببندیم.چرا کــه در برخی مواقع منافذ قانونی 
باعث ایجاد فساد می شود. با آگاه کردن مردم و مسئوالن 
از 11 هزار عنوان قانون و 40 هزار مصوبه هیأت رئیسه 

می توانیم در این زمینه کمتر دچار ضرر شویم.
وی همچنیــن تاکید کرد: باید فرهنگ مراجعه به 
وکیل در جامعه نهادینه شود و مردم صرفا در زمانی که 
به شــدت مشکل دارند، به وکیل مراجعه نکنند و پیش 
از به وجود آمدن مشکات حاد با اشتیاق به حقوقدانان 
مراجعــه کنند. در این 24 ماه هــم درمعاونت حقوقی 

تاش شده که نظام حقوقی را گسترش دهیم.

تخفیف ویژه همراه اول به بانوانایرانسل 100 برابر خرید به مشترکینش اعتبار مکالمه هدیه می دهد

گروه ایران: ســخنگوی قــوه قضاییه از پیگیری حادثــه رخ داده در 
بیمارستان ممسنی استان فارس و انجام اقدامات قانونی علیه خاطیان پس از 

محرز شدن علل و عوامل وقوع آن خبر داد.
حجت االسام والمسلمین غامحسین محســنی اژه ای معاون اول و 
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اطاع رسانی صحیح درباره وقوع 
برخی حوادث و رخدادها در کشــور و پرهیز از اظهارنظرها و قضاوت های 
نادرست پیش از قطعی و روشن شــدن واقعیت ماجراها و حوادث گفت: 
درخصوص اتفاقاتی مانند حادثه بیمارســتان ممسنی باید تأکید کنم که اگر 
اطاعات نادرست و شــتاب زده به مردم داده شود خیلی وقت ها نه تنها به 
حقوق فرد و حمایت از او کمک نشــده بلکه گاهی وقت ها موجب تضییع 

حق همان فرد یا آن قشر و یا عده ای از مردم می شود.
وی افزود: نکته دوم این که اگر قبل از این که واقعه ای رســیدگی شود 
اظهارنظر و قضاوت کنیم ممکن است بعدها خودمان شرمنده  شویم که چرا 
به این سرعت قضاوت کردیم و اگر این اظهارنظر و قضاوت ها از ناحیه افراد 
مسئول و یا افرادی باشد که مردم آن ها را می شناسند بعداً موجب شرمندگی 

آن ها هم خواهد شد.
وی به حادثه قتل یک پزشــک در اردبیل اشــاره کرد و گفت: مردم ما 
مطلع هستند که در اوایل همین ماه متأسفانه پزشکی در اردبیل به قتل رسید 
قطعاً از این که پزشکی با ضربات چاقو و کارد به قتل برسد همه مردم متأثر 
می شوند و در این حادثه هم دستگاه قضایی به محض این که از آن مطلع شد، 
موضوع را پیگیری ودنبال کرد؛ اما متأســفانه در آن قضیه هم قبل از این که 
موضوع روشن بشود حرف هایی زده شــد و کسانی بیانیه و اطاعیه دادند 
و حرف هایــی که با واقعیت منطبق نبود واطاعات شــتابزده، غیر واقعی و 
غلطی به مردم داده شد اما این اطاعات غلط به نفع چه کسی تمام شد؟ آیا 
به نفع جامعه پزشکی بود؟ آیا به نفع مردم تمام شد؟ یا این که به نفع خانواده 
مقتول و قاتل تمام شــد؟ قطعاً نه تنها پاسخ منفی است بلکه باید گفت این 
اظهارنظرها مشکاتی را هم برای همه آن ها ایجاد کرد حال آنکه اگر اجازه 
می دادند از طریق مجرای صحیح قانون این قضیه جلو می رفت و روشــن 

می شد، صحیح بود.
سخنگوی قوه قضاییه سپس در تشریح واقعه بیمارستان ممسنی که 

در چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیض آن در فضای مجازی و برخی 
رســانه ها و سایت ها منتشر شــده بود گفت: در چهارم مرداد در ممسنی 
استان فارس مردی به قتل رســیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو 
به شــدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان 
منتقل کردنــد و به طور طبیعی و طبق روال عــادی مأمورین انتظامی و 
بازپرس پرونده وارد عمل می شــوند؛ به سراغ آن خانم مجروح می روند 
که ببینند قضیه چه بوده اســت؟ بر اســاس گــزارش رئیس کل محترم 
دادگســتری استان فارس به بازپرس و مأموران انتظامی اعام می شود که 
ایشــان االن در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد؛ لذا قادر به 
پاسخگویی نیست طبعًا از او سؤالی نمی شود. سپس به نزد پزشک معالج 
می روند که از ایشــان ســؤاالتی بکنند؛ در این بین طبق آن چه مشخص 
شــده صحبت هایی بین بازپرس پرونده و افســر نیروی انتظامی که در 
آن جا حضور داشته با آن پزشــک معالج رد و بدل می شود اما این که آن 
صحبت ها دقیقًا چه چیزی بوده در حال بررســی است. اظهار شده که آن 
خانم مطالبی می گوید که اگر این مطالب به اثبات برســد، حتمًا صحیح 
نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب در حال حاضر قضاوتی ندارم.

وی افزود: ســپس موضوع صورت جلسه شــده و بازپرس به محل 
دادســرای خود بر می گردد. در آن جا توسط دادستان به مأمورین حاضر 
در صحنه اعام می شــود که این خانم دکتر را با مأمورین زنی که همراه 
دارید، هدایــت کنید به کانتری و توضیح بخواهید که موضوع چه بوده 
اســت؟ البته در خیلی از رسانه ها دیدم مطرح شــده است که این خانم 
بازداشت شده؛ این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی 
است که کسی متهم بشــود، تفهیم اتهامی صورت گیرد و قراربازداشت 
برای او صادر بشــود در حالیکه در این جریان ایشــان بازداشت نشده، 
بلکه توســط مأمورین زن به کانتری برده می شود که البته ما هم تصدیق 
می کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود که چه مسائلی 
بین آن مأمورین و آن خانم رد و بدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته 
یا خیر؟ البته اجماالً گفته شــده که وقتی اســتنکاف از ســوی آن خانم 
صورت گرفته به ایشان دستبند می زنند. وی در ادامه تشریح ماجرا افزود: 
به هر حال مأمورین کانتری هم وظایفی دارند و اگر کســی اســتنکافی 

بکند و مأمور کانتری دســتور قضایی داشــته باشد، حسب وظیفه اقدام 
می کند؛ گر چه شاید می شده به طریق دیگری عمل بکنند و حتی دستبند 
هم نزنند. با این اوصاف ایشــان به کانتری منتقل می شــوند و موضوع 
توســط رئیس کل دادگستری اســتان پیگیری می شود و سپس آن خانم 
پزشک به دادســرا می آیند و پس از ادای توضیحاتی با یک وجه التزامی 

مرخص می شود.
وی ادامــه داد: این موضوع به ریاســت محترم قوه قضاییه اطاع داده 
شد و ریاست محترم قوه هم دســتور پیگیری دادند منتها از همان تاریخ و 
به ویژه از فردای آن اتفاق مطالبی گفته شده که کمکی به قضیه و به جامعه 

پزشکی نمی کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: همه ما موظف هســتیم که به همه اقشار 
جامعه به خصوص اقشــار زحمت کش از جمله پزشکان محترم که شب و 
روز زحمت می کشــند احترام بگذاریم و شئونات آنها را رعایت کنیم، البته 
خود آنها هم باید شــئونات را رعایت کنند، همانطور که شئونات پزشکان 
محترم باید رعایت شود توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم 
و خاف اســت، در این قضیه از ســوی پزشک مسئولی نقل قولی شده که 
امیدواریم البته درســت نباشد، و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل 
بیمارســتان دستور شاق زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل قول 
خاف روشن و بیّن است و من نمی دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته 
است که درست باشد که جمله منتسب به ایشان است، طبیعی است که باید 

جوابگو باشد.
وی اظهار کرد: متأسفانه یک مسئول محترم دیگری نوشته است که با 
این اقدام به جامعه پزشــکی بی احترامی شده است در حالیکه قطعاً اینطور 
نیســت و حادثه ای بوده که بررسی خواهد شد و اگر قاضی و یا مأمور و یا 
آن پزشک خاطی باشند اینها رسیدگی می شود و هر کدامشان مرتکب جرمی 

شده اند به آن رسیدگی می شود.
وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: قبول داریم که باید نسبت به پیگیری 
حقوق مردم حساســیت داشته باشیم اما باید توجه کنیم که خیلی وقتها نوع 
پیگیری های ما کار را دشوارتر می کند و به نفع آن قشر یا به نفع آن فردی که 

به ظاهر داریم حمایت می کنیم نیست.

گروه اقتصادی: ایرانســل از عرضه طرح »کد 
شــگفتی های ایرانســل« با قابلیت دریافــت اعتبار 
مکالمه معادل 100 برابر مبلغ خرید، به مشترکان سیم 

کارت های اعتباری خود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، مشترکان 
ســیمکارت های اعتبــاری این اپراتــور تلفن همراه 

کشور، با شماره گیری کد دستوری ویژه 1#*4444* 
و پیگیری منوهای سامانه هوشمند ایرانسل، می توانند 
با توجه بــه میزان مکالمه معمــول خود، یک طرح 
پیشنهادی منحصر به خودشان را مشاهده و با انتخاب 
آن، 100 برابِر هزینه پرداختی، اعتبار مکالمه ایرانسلی 
دریافت کنند. به عنوان مثال، مشــترکین با پرداخت 

200 تومان در روز هشــتم مردادماه، 20 هزار تومان 
اعتبار مکالمه ایرانســلی تا 31 مردادماه، بعد از اولین 

تماس خود دریافت خواهند کرد.
با توجه به اینکه از زمان خرید این پیشنهاد، تنها 
تا پایان همان ماه فرصت استفاده از 100 برابر اعتبار 
مکالمه داخل شبکه هدیه برای مشترک فراهم است، 
توصیه میشود مشــترکان در روزهای ابتدایی ماه، از 
این ســرویس استفاده کند تا زمان بیشتری برای بهره 

مندی از هدیه آن ماه را در اختیار داشته باشد.
براساس این گزارش، بسته مذکور مختص خود 
مشترک می باشد و با شماره گیری کد 1#*4444*، 
بســته مربوط به خــود فرد نمایش داده می شــود. 
این بســته ها با توجه به میزان مصرف مشــترکین به 
روزرسانی می گردند و میزان  این شارژ 100 برابری، 

تا اعطای »یک ماه مکالمه رایگان« افزایش می یابد.
مشــترکانی که از طرح های تعرفــه رنگی و یا 
جزیره هوشمند ایرانســل استفاده می کنند می توانند 

به طور همزمان از این طرح استفاده نمایند.

اول در  گروه اقتصادی: همــراه 
راســتای ارائه خدمات هرچه بهتر به 
بانــوان، از ارائه »طرح بانــو« خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، در این طرح که 
برای بانــوان همراه اولی در نظر گرفته 
شده اســت، آنها می توانند با ثبت  نام 
رایــگان در »طــرح بانــو«، در تمامی 
ســاعات شــبانه روز در هــر تماس 
داخل شــبکه خود، پس از گذشــت 
۵ دقیقــه مکالمه، دقایق بعــدی را تا 
ســقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، با 
کنند.این  ۵0¬درصد تخفیف صحبت 

طرح صرفاً برای مشــترکین خانم قابل استفاده است و 
ماک، جنسیت مالک سیم کارت است.بنابراین تمامی 
مشترکین فعال )دائمی و اعتباری( خانم، امکان ثبت نام 
رایــگان در این طرح را دارند و با فعال ســازی آن می 
توانند از تخفیف مکالمات درون شبکه ای )تلفن ثابت و 

همراه اول( تا پایان شهریور ماه استفاده کنند. مشترکین 
می توانند با شماره گیری کد دستوری*111*#3321 
و یا ارسال پیامک به ۸0۵۶، نسبت به فعال سازی این 
طرح اقدام کنند. همراه اولی ها می توانند برای کسب 
اطاعات بیشــتر در این زمینه به پرتال این اپراتور به 

نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.
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تایید کرد
سرکرده لشکر 

جنگوی پاکستان 
کشته شد

 دعوت اوالند 
 از روحانی برای سفر 

به پاریس
ظریف:امیدوارم 

سوءتفاهم هارفع شود
فابیوس:درگفتگوها 
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 فصل جدیدی 
از همکاری با توتال 
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 در دیدار فابیوس 
با رییس جمهور مطرح شد؛
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گروه ایران: معاون سیاســی وزیر کشــور در 
خصوص احتمال اســتفاده از پــول های کثیف در 
انتخابت گفت: وزیر کشــور در مــورد پول کثیف 
هشــدار داده اســت با توجه به وجود پدیده شوم 
قاچــاق پول کثیف در کشــور برای شــفایفت در 
هزینــه های انتخابات الیحه ای در وزارت کشــور 
تهیه و به دولت ارســال شــد که اگر مصوب شود 
تاثیر بســیاری در شفافیت ســازی تامین منابع مالی 

داوطلبان انتخابات 94خواهد داشت.
محمد حسین مقیمی در یک نشست خبری در 
بندرعباس با بیان اینکه دولت همواره با مســئوالن 
محلــی و افراد موثر در مســائل مناطــق تعامل و 
همفکری می کند گفت: طبــق برنامه اعامی وزیر 
کشــور برای انتصاب مدیران اســتانی از مسئوالن 
محلی و افراد موثر و نمایندگان در مســائل مناطق 
تعامــل و همفکری صورت می گیــرد و این امر به 
منظور اصل شایســته ســاالری در انتخاب مدیران 
اســت.وی اضافه کرد: اســتانداران باید تاش کنند 
از افرادی اســتفاده که برنامه ها و سیاســت دولت 
را اجرایی کنند اگر مســئولی در جایی در راســتای 
سیاســت دولت حرکت نکند حتما جــا به جا می 

شود.
مقیمی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به انتقاد 
بها می دهد و نقد ســازنده و منصفانه را می پذیرد 
افزود: دولت تدبیر و امید و رئیس جمهوری یکی از 
اصولی که به آن اعتقاد دارند انتقاد از دولت است و 
اینکه همه می توانند نقد بر عملکرد دولت را داشته 
باشــند و این امر جزء سیاســت های اصلی دولت 
اســت که از نقد استقبال می کند اما در عملکرد در 

چارچوب سیاست های دولت عمل می کند.
وی اضافه کرد: این بدان معنا نیســت که دولت 
با هر نقدی دســت به تغییر مدیران خود در استان ها 
بزند بلکه عملکرد همه مدیران هر روز چک و نظارت 
می شــود تا زمانی عملکرد مدیران در راستای برنامه 
های دولت باشد هســتند اما اگر از مسیر برنامه های 
دولت منحرف شــود جابجای و تغییر انجام می شود 
و با مدیر ضعیف برخورد خواهد شــد.معاون سیاسی 
کشــور با بیان اینکه وزارت کشــور مجری انتخابات 
اســت خاطر نشــان کرد: دولت همه تمهیدات الزم 
را برای برگزاری انتخابات پرشــور طبق برنامه زمان 
بندی انجام می دهد.وی با اشاره به عدم تصویب طرح 
استانی شدن انتخابات گفت: کلیت طرح استانی شدن 
انتخابات در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان به 
دلیل تعداد ایرادات زیاد آن مجددا به مجلس بازگشت 
داد تا بررسی شــود مجلس در خصوص آن تصمیم 

گیری می کند.
مقیمی با بیــان اینکه یک مدیــر باید خود را 
منتصب به دولــت بداند افزود: مدیران باید فعالیت 
هــا و عملکرد خود را بــه مردم بازگــو کنند اگر 
مدیــری ترس دارد کــه عملکــردی را مطرح کند 
باید برکنار شــود زیرا از وظایــف مهم مدیر اطاع 
رســانی عملکرد خود به مردم است.وی با اشاره به 
توفیقات دولت در بحث هســته ای گفت: دولت در 
بحث هسته ای سعی کرد از کارشناسان خبره و تیم 
تخصصی اســتفاده کند از ابتدا برنامه ریزی خوبی 
انجام داد و طی این مدت از حمایت های رهبری و 
دعاهای مردم برخوردار شــد و کار خوبی ارائه کرد 

و از این نظر مردم خوشحال هستند.
مقیمــی با اشــاره به طــرح افزایــش تعداد 
نمایندگان بندرعباس، قشــم، حاجی آباد و خمیر از 
ســه نماینده به چهار نماینده گفــت: طرح افزایش 
نماینــدگان در مجلــس مطرح اســت و باید آنجا 

مصوب شود.

تدوین الیحه ای در جهت 
جلوگیری از ورود پول های 

کثیف به انتخابات

 اضافه کار کارکنان دولت 
مشمول کسر بیمه تأمین اجتماعی شد

فرمان بورس به دست خودرویی ها چرخید؛

رشد دسته جمعی 
شاخص ها

گــروه اجتماعی: نمایندگان مجلس مصوب کردند اضافه کار کارکنان دولت مشــمول کســر بیمه تأمین 
اجتماعی شــود.نمایندگان مجلس شورای اســامی در نشست علنی صبح چهارشنبه پارلمان کلیات و جزئیات 
طرح استفساریه ماده ۵9 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار 
داده و به تصویب رســاندند.به موجب مصوبه مجلس، صدر ماده ۵9 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1۵ دی 
13۸9، ماده 10۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر 13۸۶ و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم 
کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق 

تأمین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف االجرا نموده است.

گروه ایران: ســخنگو و قائم مقام وزارت کشور 
در پاســخ به پرسشی درباره موضع شــورای نگهبان 
نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت:شورای 
نگهبان مخالف برگزاری انتخابات الکترونیک نیست، اما 
این دغدغه را هــم دارد که نظارت کاملی بر انتخابات 
داشــته باشد.حسینعلی امیری با بیان این که کارشناسان 
وزارت کشور و شــورای نگهبان جلسات مشترکی 
برای بررســی نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی 
را برگــزار می کنند،اظهارکــرد:در اواخر ماه رمضان 
وزیر کشــور، معاون سیاســی وی و بنده در جلسه 
شــورای نگهبان حضور یافتیم و برنامه های خود را 
درخصوص الکترونیکی شــدن انتخابات به اعضای 

این شورا ارائه کردیم.
وی همچنین گفت:ما در این جلسه به پرسش های 
اعضای شــورای نگهبان پاسخ دادیم و قرار شد جدول 
برنامه های خود را به آنها ارائه کنیم. اعضای شــورای 
نگهبان موافق برگزاری الکترونیکی انتخابات هســتند، 
اما این دغدغه را هــم دارند که نظارت کاملی بر روند 
انتخابات داشته باشــند. ما هم به شورای نگهبان حق 

می دهیم که چنین دغدغه ای داشته باشند.
امیــری همچنین افزود: مــن تکذیب می کنم که 
شــورای نگهبان مخالف انتخابات الکترونیکی است. 
آنها موافق شفاف ســازی انتخابات هستند، اما این حق 
را دارند که نســبت به نظارت خود بر انتخابات دغدغه 

داشته باشند.
ســخنگوی وزارت کشــور همچنین با اشاره به 
این که بودجه برگزاری انتخابات الکترونیکی در هیأت 
دولت به تصویب رســیده اســت، اظهارکرد:مبلغ این 

بودجه 170 میلیارد تومان است.
قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان 
خود درباره ارزیابی از عملکرد استانداران و فرمانداران 
نیــز گفت:ما درحال بررســی عملکرد اســتانداران و 
فرمانداران کل کشور هستیم، ولی این رویه هنوز تکمیل 

نشده است.
وی درباره احتمال تقصیر استانداران یا فرمانداران 
نیز گفت:انتظار ما از استانداران و فرمانداران این است 
که توقعات دولت را برآورده کنند و اگر کسی نتوانست 
انتظارات را برآورده کند ممکن است تغییر کند و اجباری 

برای ابقای چنین استانداران و فرماندارانی نیست.
امیری درپایان خاطرنشــان کرد:سیاست وزارت 
کشور بر عدم تغییر استانداران و فرمانداران است مگر 
اینکه این مسئوالن نتوانند توقعات و انتظارات دولت را 

برآورده کنند.

 اعالم نظر 
شورای نگهبان درباره 
انتخابات الکترونیکی

صفحه3


