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خبر
تاکید سخنگوی دولت بر لزوم
همراهی دو قوه دیگر با دولت

ســخنگوی دولت ،بــودن دو قوه به همــراه دولت
و تفاهــم در تصمیمات را در کوتــاه کردن فرایند
تصمیمگیریها و اجرا موثر خواند.به گزارش ایسنا ،
علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با
اشاره به برگزاری اولین جلسه سران قوا بعد از مجلس
یازدهم در روز یکشــنبه ،گفت  :بی تردید همکاری
و هماهنگی ســه قوه موجب حل سریعتر مشکالت
کشور خواهد شــد.وی افزود :دوران سخت کرونا در
همه دنیا شــرایط ویژهای را به وجود آورده و ایران
تنها کشــوری است که با دو موضوع تحریم و کرونا
روبرو است ،بودن دو قوه به همراه دولت و تفاهم در
تصمیمات نیز به کوتاه کردن فرایند تصمیمگیریها،
همکاری در اجرا منجر خواهد شد این از ضروریات
اجتنــاب ناپذیر این دوران است.ســخنگوی دولت
یادآور شد :در این جلسه مباحث پیرامون چگونگی
افزایش ســرمایه گذاری صورت گرفت و مشکالت
ســرمایه گذاری و اقداماتی که برای این کار سه قوه
باید انجام دهند مورد بحث قرار گرفت .در بخشــی
از جلســه موضوع گســترش صادرات و برگشــت
ســریع ارز به چرخه تولید ،مسائل بازار ارز و بورس،
سیاستهای کاهش نقدینگی و کاستن از تورم مطرح
شد .همچنین در جلســه چگونگی هماهنگیهای
اجرایی ،تقنینی ،نظارتی و قضایی را مورد گفتوگو
قرار گرفت.
وی افزود :همچنین به علت حساســیت موضوعات
بینالمللی ،مســائل منطقهای و چگونگی مقابله با
طراحیها و توطئههای رژیم صهیونیستی مورد بحث
قرار گرفت در نهایت همانطور که در پایان جلســه،
ســران محترم قوای قضاییه و مقننه اظهار داشتند
امید است با تعامالت بیشــتر قوا ،از شرایط سخت
امروز زندگی مردم به بهترین نحو عبور کنیم.وی در
ادامه به مصوبات هیات دولت پرداخت و گفت:چندی
پیــش اعطای تابعیت ایرانی بــه فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد که
آیین نامه آن در کش و قوس قرار گرفت .در نهایت
در جلسه اخیر هیات دولت ،برای تامین نظر مجلس
شورای اسالمی ،آیین نامه آن اصالح شد .امیدوارم با
این اصالح ،فرزندان به حقوق خود برســند و به این
مطالبه پاسخ داده شود.وی اضافه کرد :موضوع کرونا
در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا برنامه خرید و توزیع
عادالنه واکسنهای مورد نیاز و بودجه و توزیع عادالنه
آن مــورد بحث قرار گرفت .قطعــا افراد در معرض
ریسک در اولویت خواهند بود .در سال گذشته حدود
یک میلیون و  800هزار دوز واکسن آنفلوآنزا مصرف
شــده بود اما برای امسال ابتدا تامین  9میلیون دوز
و ســپس با توجه به احتمال درخواستهای بیشتر
 16میلیون دوز پیش بینی شــده است .باید تاکید
کنم .اولویــت با گروههای در معــرض خطر مانند
افرادی باالی  65ســال ،زنان بــاردار و مبتالیان به
بیماریهای زمینه ای و نقص ایمنی است و ضرورتی
ندارد همه مردم از واکســن آنفلوآنزا استفاده کنند.
ربیعی همچنین خاطرنشــان کرد :همچنین ستاد
ملی مدیریت کرونا به وزارت علوم اجازه داد تا برای
جلوگیری از تجمع در برگزاری و تردد عوامل اجرایی
در آزمون کارشناسی ارشــد ناپیوسته سال 1399
برای رشته محلهایی که تعداد داوطلب در آنها در
سال  1398کمتر از ظرفیت است ،پذیرش دانشجو
بدون آزمون و صرفا براســاس ســوابق تحصیلی و
معدل تراز شده مقطع کارشناسی به صورت متمرکز
توسط سازمان ســنجش آموزش کشور انجام شود.
وی افزود :بازگشــایی دانشــگاهها از این هفته سال
تحصیلی دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی با حدود
سه میلیون و پانصدهزار دانشجو شروع شد و تا اواخر
مهرماه کلیه ورودیهای جدید آموزش عالی در کلیه
مقاطع تحصیلی اعالم خواهند شد .از یک میلیون و
 392هزار داوطلــب  59درصد آنها را خانمها و 41
درصد را آقایان تشکیل میدادند.

آغاز مذاکرات ایران و آذربایجان برای
امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی

اولیــن دور گفتوگوها در خصوص متن موافقتنامه
تجــارت ترجیحی بین جمهوری اســامی ایران و
جمهوری آذربایجان امروز به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شــد.به گزارش بخش رسانهای سفارت ایران
در باکــو ،اولین دور از گفتوگوها در خصوص متن
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان دیروز سهشنبه
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد .در این دور از
مذاکرات که توسط نمایندگان سازمان توسعه تجارت
جمهوری اسالمی ایران و بخشهای مختلف از وزارت
اقتصاد جمهوری آذربایجان انجام شــد ،نمایندگان
وزرای امور خارجه دو کشــور و کارشناس اقتصادی
ســفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو نیز حضور
داشــتند .همســو با اراده عالی رهبران سیاسی دو
کشور نسبت به توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی
دوجانبه ،مذاکرات اولیه بســیار خوب پیش رفت و
طرفین درباره متن پیشــنهادی جمهوری اسالمی
ایــران و برخــی مالحظات طــرف آذری ،به توافق
رسیدند.
دور بعدی و نهایی مذاکرات در ســطحی باالتر و با
هدف نهایی کردن متــن و تمهید آن برای امضای
وزرای دو کشور در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
توافق بــرای امضای موافقتنامــه تجارت ترجیحی
و انجام مذاکرات بین دو کشــور بــرای این منظور،
در حاشــیه سفر ســال گذشــته رئیس جمهوری
اسالمی ایران به باکو برای شرکت در اجالس سران
غیرمتعهدها حاصل شد.
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بعد از یک سال برای پرونده «میترا استاد» حکم قتل عمد صادر شد

تعیین تکلیف نهایی پرونده نجفی

همدلی| برج آرمیتای ســعادتآباد خرداد
 ،۹8شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ساله بود
که با اصابت گلولهای به قلبش خبرساز شد.
پس از تعیین هویت در همان ســاعات اولیه
وقوع جرم ،مشخص شد این زن میترا استاد،
همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین
تهران است .اکنون پس از گذشت یک سال و
سه ماه ،دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده
محمدعلی نجفی و صدور رای در این پرونده،
تشکیل جلسه داد و سرانجام منجر به صدور
رای قتل عمد میترا اســتاد شد؛ نشستی که
در آن در خصوص عمد یا غیرعمد بودن قتل
میترا اســتاد بحث و بررسی صورت گرفت و
در نهایت به رایگیری گذاشــته شد .به گفته
دادستان تهران اکثریت قضات هیات عمومی
دیوان عالی کشور به عمدی بودن قتل میترا
استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند.
دادستان :قتل عمد بود
حجتاالسالم محمدجعفر منتظری ،دادستان
تهران در جلســه هیات عمومی دیوان عالی
کشــور که برای تصمیمگیری درباره پرونده
محمدعلی نجفی برگزار شــد ،گفت« :بنده
نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که
منجر به قتل زن توســط شوهرش شده باید
مولفههای موثر در حادثه را تحلیل کنیم .چند
مولفه میتواند مورد اســتدالل قرار گیرد که
همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آنها را
باید مالک قرار داد ،اما نه در یک ردیف .مراتب
و درجات این مولفهها متفاوت هستند».
دادستان کل کشــور توضیح داد« :ما قبل از
اینکه به نکات فنی اســلحه و نحوه شــلیک
بپردازیم باید به آن قــوه عاقله و اراده کننده
حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه
قرار دهیــم .مولفههایی که میتواند منشــا
یک انســان عاقل باشــد و او یک فرد عادی
بیسواد عامی نبوده و کسی بوده که سالها
در دســتگاههای مهم و مقامات باالی کشور
مسئولیت داشــته و این آدم مرتکب جنایتی
میشود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی
به آن نگاه کنیم درســت نیست .هرچند که
بنا به گفتهرئیس دیــوان عالی تفاوتی بین
اشــخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی
باشد از منظر قضا تفاوتی نمیکند».
اسلحه برای کشتن است
منتظری گفت« :در برخی اظهاراتش گفته من
قصد کشتن نداشتم .برداشتن اسلحه چیست؟
مگه اسلحه اسباببازی بوده و مگر اسلحه در
آن گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم .او بعد وارد
حمام میشود .فرض کنیم میخواهد بترساند
و فرض کنیم برایاینکه ترساندنش را قوی
کند یک گلوله هم شلیک میکند .اگر این آقا
قصدش این بوده او را بترســاند با یک شلیک
میتوانست بترساند چرا پنج شلیک؟ آیا این
تکرار شلیک کردن نشــاندهنده این نیست
که این آقا میخواهد به هدفش برســد .پنج
گلوله یعنی پنج بار ماشه را چکانده میگوییم
قصدش کشتن نیست ،اما آقای رازینی ریاست
شعبه  ۴۱دیوان عالی که تاکید دارید که سه
عنصر در بند ب قانونگذار مورد توجه قرار داده
که قصد قتل ندارد ،اما قطعا برداشتن اسلحه و
از ضامن خارج کردن و شــلیک کردن همه با
قصد انجام داده است .این عمل قطعا کشنده
است .همه ســه عنصری که در بند ب برای
تحقق عملی که میتواند از مصادیق قتل عمد
شناخته شود وجود دارد.
بنابرایــن قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح
دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و
وارد حمام شده است ».منتظری تصریح کرد:
«در طول یک سال گذشته میگوید اختالفات
حاد داشتهام و اختالف عادی بین زن و شوهر
نبوده اســت و همه مولفههای مندرج در بند
ب از مــاده  ۲۹۰قطعا در این حادثه به عیان

میبینید و به نظرم قتل عمد اســت .با توجه
به گذشت اولیای دم ،ما از جنبه عمومی جرم
اظهــار نظر میکنیم که یا قتل عمد بوده و یا
غیرعمد ».دادستان کل کشور با اشاره به رابطه
نجفی و همسرش گفت« :این اختالفات عادی
زن و شــوهری نبوده اســت .خانم اطالعاتی
داشته که آقا از افشــای آن نگران بوده است
و در اظهارات متهم مشــخص اســت .آقا در
اظهارات خود گفته که قضیه را تمام کنیم و
انتخاب حمام برای جنایت کامال حساب شده
بوده است ».او ادامه داد« :آقا منتظر بوده خانم
وارد حمام شــود و اســلحه را مسلح میکند.
اگر بنای ترساندن داشته میتوانسته در اتاق
هم او را بترســاند و فقط اسلحه را به او نشان
دهد ،اما اســلحه را برداشته و از ضامن خارج
کرده اســت ،آیا این نشــان از اراده و تصمیم
آقا ندارد؟» دادســتان کل کشور تصریح کرد:
«قاتل به اصل حادثــه اقرار کرده و هیچ کجا
نیامده که من دســتم رفت روی ماشه .بنده
در دادگاههای نظامی بودهام و میدانم ممکن
اســت دست ناخودآگاه روی ماشــه برود ،اما
بــرای یک گلوله نه پنج گلوله .مجموعه آنچه
که انجام شــده با قصد و اراده بوده اســت».
دیــوان عالی کشــور :نجفی قصاص
نمیشود
در همین ارتباط رئیس دیوان عالی کشور نیز
گفت« :نجفی قصاص نمیشــود؛ آنچه امروز
باید تعیین تکلیف شــود ،جنبه عمومی جرم
اســت ».به گزارش تســنیم؛ حجتاالسالم
مرتضویمقدم در جلسههیأت اصراری دیوان
عالی کشــور گفت«:پرونده مطروحه ویژگی
خاصی ندارد و مانند تمام پروندههایی اســت
که بهصورت اصراری درهیأت عمومی دیوان
عالی کشــور مطرح میشود ».مرتضویمقدم
ادامه داد«:پرونده آقای نجفی چندین بار بین
دادگاه و دیــوان مورد اختالف قرار گرفت و به
همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف
آن برگزار شد؛ پرونده حاضر شاکی خصوصی
ندارد و از حیثاینکه مسئله قصاص منتفی
اســت ،جنبه عمومی این جرم امروز تعیین
تکلیف میشود».
اصرار وکال بر قتل غیر عمد
ایــن در حالی اســت که وکیــل محمدعلی
نجفی میگوید که همچنان بر غیرعمد بودن
قتل میترا استاد توســط موکلش اصرار دارد.
حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایسنا در این
بــاره اظهار کرد «:ما بــه نظر هیئت عمومی
دیوان عالی کشــور احتــرام میگذاریم زیرا
که نظر باالترین مرجع قضایی کشــور است
و قطعی اســت اما کماکان به نظر خود مبنی
بر شبهعمد بودن قتل پایبندیم زیرا دالیل و
مدارک بسیار روشــنی در پرونده وجود دارد
که نشــان میدهد قتل خانم میترا اســتاد،

شبهعمد بوده است؛ کماکان شعبه  ۴۱دیوان
عالی کشور در این مورد  ۳بار اظهار نظر کرده
است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در
جلسه هیات عمومی امروز به دفاع از این نظریه
پرداختند و موضوع را قتل شبهعمد دانستند».
به نظر کارشناسان غیرعمدی بود
گودرزی گفت«:مواردی که دادستان محترم
کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی
مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کردهاند؛ جزء
موارد اختالفی ماســت .ایشان به طور نمونه
گفتند که اگر آقای نجفی میخواســت خانم
اســتاد را بترساند یک گلوله شلیک میکرد و
اینکه او  ۵گلوله شلیک کرده موضوع قتل عمد
است .باید به عرض برســانم که در این مورد
دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاهها و هم
به دیوان عالی تقدیم شــده است و جزئیات
حادثهای کــه رخ داده و نحوه خروج گلوله از
اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای
نجفی را گرفته و ارادهای به شــلیک نداشته
و گلولهها به قسمت زوایای مختلف و متضاد
و متقابل اصابت شــده ؛ اعالم شــده است و
کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که
آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛
لذا این موضوع با فرمایشات دادستان محترم
کل کشــور در تعارض اســت .از جمله اینکه
گلوله دفرمه شــده و کارشناسان فنی با تایید
گلوله دفرمه برای اثبات این که چرا دفرمه شده
تقاضای نبش قبــر کردند اما این موارد انجام
نشد .همچنین گلوله ای که در وان فرو رفته
و نمونه  dnaخانم استاد روی آن وجود دارد،
دادگاه های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج
و مورد آزمایش قرار دهند .ما برای اثبات قتل
شبهعمد ادله روشــن و فراوانی داریم که در
پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات
و فرجام خواهی خود را در مطبوعات منتشر
خواهیم کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم
روشن شود».
وی افزود«:بــه هر حال اینکــه با رای هیئت
عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به
نظر دیوان عالی احترام میگذاریم اما اقداماتی
که انجام میدهیم در راســتای دفاع به شرح
زیر اســت :یکی اینکه آقای نجفی در راستای
قانون مجازات اسالمی به لحاظ تعدد جرم به
شــش سال و نیم حبس محکوم شده که بند
خ ماده  ۱۲قانون کاهش مجازاتهای تعزیری
که اخیرا تصویب شــده چنین اعالم کرده که
در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشــت
شاکی بحث تعیین مجازاتهای تشدیدی در
باب تعدد جرم اعمال نمیشود؛ یعنی مجازات
شــش ســال و نیم حبس قابل اجرا نیست و
همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب
را از دادگاه تقاضا کنند تا نســبت به تخفیف
مجازات بر طبق قانون اقدام شــود و ما آن را

انجام میدهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از
سه ســال حبس قابل اعمال باشد .دیگر این
که آقای نجفی اســلحه شــخصی خود را به
اداره آگاهی تقدیم نموده و محکومیت در باب
اســلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن
تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد».
این رای درحالی صادر شده است که ماجرای
قتل محمدعلــی نجفی آنقدر پیچیدگی دارد
که هنوز یک روایت مشخص از دل آن بیرون
نیامده است .خبر قتل میترا استاد ،همسر دوم
محمدعلی نجفی هفتم خرداد  ۱۳۹۸منتشر
شد .بررسیهای اولیه نشان میداد که این قتل
در طبقه هفتم بــرج آرمیتا در بلوار خوردین
منطقه سعادتآبادتهران بهوقوع پیوستهاست.
جســد مقتول در وان حمــام و در حالی که
به ضرب گلوله به قتل رســیدهبود کشف شد.
ساعاتی پس از این واقعه ،نجفی با مراجعه به
پلیس آگاهی تهران ،به قتل همسرش اعتراف
کرد و انگیزه اصلی از ارتکاب قتل را فشار روانی
و مشــکالت خانوادگی اعالم کرد .نجفی 69
ساله ،متهم به مباشرت در قتل عمدی همسر
دوم ،حمل و نگهداری سالح غیر مجاز و ایراد
صدمــه بدنی عمدی منتهی به جرح اســت.
صحبتهای دادســتانی در حالی اســت که
محمدعلی نجفی آذر ماه  98در دفاعیات خود
قتل عمد را رد کرده بــود .او گفته بود« :در
کیفرخواست آمده که من مبادرت به شلیک
پنج گلوله کردم در حالــی که لفظ مبادرت
بیانگر انجــام فعل با قصد و اراده اســت ،اما
گلولههای شلیک شده بدون اراده و در حالت
کشمکش و به صورت غیرارادی شلیک شده
است ».پیش از این هم وکیل نجفی گفته بود:
«بهعنوان کسی که سابقه پیگیری و رسیدگی
به پروندههای جنایی را در کارنامه خود دارد،
اتهــام آقای نجفی را از ابتــدای اعالم وکالت
تاکنون قتل شبهعمد دانستهام ،هرچند دادگاه
در آخرین دادنامه صادره به استناد بند ب ماده
 ٢٩٠قانون مجازات اســامی وی را بهعنوان
ارتکاب قتــل عمد به حبــس طوالنیمدت
محکوم کرده است».
همچنین اردیبهشت ماه  99دیوانعالی کشور
حکــم محمدعلی نجفی را نقــض کرده بود.
شــعبه  ٤١دیوانعالی کشور دادنامه صادره را
نقض و رسیدگی را به شعبه همعرض محول
کرد .دیوانعالی کشور اینگونه استدالل کرده
بود« :با توجه بهاینکه جرم قتل عمد نسبت
به مجازات قتــل غیرعمد هم از جهت جنبه
خصوصی جــرم و هم از جهت جنبه عمومی
آن اشد است و قاعده در تفسیر عناوین کیفری
در موارد تردید در صدق عناوین کیفری تفسیر
مضیق است و قاضی حق توسعهدادن عناوین
کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد بنابراین
باید هر سه شرط مذکور محرز و مسلم باشد».

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تالش میکنیم چرخه اقتصاد کشور متوقف نشود
همدلی| رئیس جمهور با اشــاره به تهیه دستورالعمل اجرایی
نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی توسط تولید کنندگان
و سرمایهگذاران ،گفت :با توجه به استجازه دولت از مقام معظم
رهبری ،تولید کنندگان و سرمایهگذارانی که از صندوق توسعه
ملی ،تسهیالت ارزی دریافت کردهاند ،میتوانند تا انتهای سال
 1399تســهیالت ارزی خود را به صــورت ریالی با صندوق
توسعه ،تسویه و بدهی خود را پرداخت  .حجت االسالم حسن
روحانی روز سه شنبه در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،خاطرنشان کرد :دولت با سیاستها
و برنامه ریزیهای خود در جهت تقویت سرمایهگذاران و تولید
کنندگان به ویژه بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط
خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه
تولید کشور متوقف نشود و تحریمهای غیر قانونی آمریکا نتواند
لطمه و ضربه ای بر اقتصاد کشور وارد کند .روحانی مصوبه امروز
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درمورد تسویه ریالی تسهیالت
ارزی تولید کنندگان از صندوق توســعه ملی را فراهم کردن
یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگانی برشمرد که از صندوق
توسعه ملی تسهیالت دریافت کرده اند و از رهبر معظم انقالب

بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد .رئیس جمهور در ادامه با
اشاره به فراهم شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی
شرکتها و بنگاههای تولیدی ،گفت :این شرایط میتواند زمینه
عرضه سهام بسیاری از این بنگاههای تولیدی در بورس را فراهم
کند که هم موجب تقویت بازار سرمایه خواهد بود و هم زمینه
را برای تسویه آسان تر بدهیهای این شرکتها فراهم میکند
و هم اجرای طرح توســعه در این واحدها و بسترسازی الزم را
تامین میکند .روحانی در این جلسه همچنین از دستگاههای
ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای دستورالعمل اجرایی
این مصوبه را به سرعت انجام داده و نسبت به اطالعرسانی الزم
اقدام نمایند تا در ماههای باقیمانده از ســال جاری بنگاههای
اقتصــادی بتوانند اقدامــات الزم را در این زمینه انجام دهند.
در این جلســه سرپرســت وزارت صمت گزارشی از وضعیت
تولید کاالهای اساســی درکشور و خودرو در کشور و نوسانات
قیمــت در بازار خودرو ارائه کــرد و رئیس جمهور پس از ارائه
این گزارش ،تاکید کرد :وزارت صمت میبایســت مراقبتهای
ویــژه درخصوص قیمت کاالهای اساســی داشــته باشــد و
دســتگاههای ذیربط چه در تنظیم قیمتها و چه در نظارت

بر آن و تنظیم چرخه تولید و توزیع میبایســت با هماهنگی
دقیق به وظایف خود عمل کنند .روحانی با بیاناینکه با توجه
به واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول ســال
 99نســبت به سال گذشته ،نباید شــاهد عدم تعادل در بازار
خودرو باشــیم ،گفت :اخالل در چرخه توزیع ،عرضه و فروش
کاال و ایجاد آشــفتگی در بازار هم زندگی و معیشــت مردم و
هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل میکند .رئیس جمهور
تصریح کرد :وزارت صمت میبایست طبق ماموریت و وظایف
خود با هماهنگی اصناف و تولید کننــدگان اقدامات فوری و
الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای اساســی و اقالم مورد نیاز
مــردم که تاثیرات پایه ای بر زندگی مــردم دارند ،انجام دهد.
روحانی با تاکید براینکه در این مسیر باید سیستم واسطه گری
رانت جویانه حذف و نحوه خرید و فروش برای مصرف کنندگان
واقعی اصالح شود ،افزود :این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته
و سریعا به مردم در این خصوص اطالع رسانی شود و اگر در این
مسیر مواردی وجود دارد که میتواند مورد استفاده و سودجویی
قرار بگیرد باید سریعا رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای
مرتبط این مسیر متوقف شود.

خبر
رئیس کل دادگستری تهران:

مرتکب جرم سیاسی باید حتما
انگیزه اصالح امور داشته باشد

رئیس کل دادگســتری استان تهران گفت :مطابق
قانون ،مرتکب جرم سیاســی باید حتمــاً انگیزه
اصالح امور را داشــته باشــد؛ اگر ضدیت و مقابله
با نظام داشــته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج
میشــود .محمدجواد حشــمتی مهــذب،رئیس
کل دادگستری اســتان تهران با اشاره به موضوع
جرائم سیاسی اظهار کرد:رئیسی از زمان پذیرش
مســئولیت ریاســت قوه قضائیه ،تاکید فراوان و
مستمری بر فعال شدن دادگاههای سیاسی داشته
اســت .وی تصریح کرد :تفاوت مجرم سیاسی در
نحوه رســیدگی به جرائم این افراد است؛ مجرمان
سیاسی از امتیازاتی برخوردارند ازجمله رسیدگی
بــه جرائم بــا حضور هیــات منصفــه ،برخوردار
بودن وکیل در تمام مراحل رســیدگی ،همچنین
دادگاههــای این افــراد علنی برگزار میشــوند و
امتیازهایی در نگهداری افراد بازداشــت شــده به
واسطه جرم سیاسی ،وجود دارد.
حشــمتی بیان داشــت :ترکیب هیات منصفه در
دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی ،تلفیقی از
بخشها و افراد مختلف است.
رئیس کل دادگســتری استان تهران تصریح کرد:
قانون جرم سیاســی از اواخر ســال  ۹۵تصویب و
ابالغ شده و تشخیص جرم سیاسی در پروندهها با
قاضی رسیدگیکننده است.
حشــمتی تاکید کرد :مطابق قانون ،مرتکب جرم
سیاســی باید حتماً انگیزه اصالح امور را داشــته
باشــد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از
جرگه جرائم سیاسی خارج میشود.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران با اشاره به
موضوع جرائم سیاســی اظهار داشــت:رئیسی از
زمان پذیرش مســئولیت ریاســت قــوه قضاییه،
تاکید فراوان و مستمری بر فعال شدن دادگاههای
سیاسی داشــته اســت .وی تصریح کرد :تفاوت
مجرم سیاسی در نحوه رسیدگی به جرائم این افراد
اســت؛ مجرمان سیاســی از امتیازاتی برخوردارند
ازجمله رسیدگی به جرائم با حضور هیات منصفه،
برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رســیدگی،
همچنیــن دادگاههای ایــن افراد علنــی برگزار
میشوند و امتیازهایی در نگهداری افراد بازداشت
شده به واسطه جرم سیاسی ،وجود دارد .حشمتی
بیان داشــت :ترکیب هیات منصفه در دادگاههای
رســیدگی به جرائم سیاسی ،تلفیقی از بخشها و
افراد مختلف اســت.رئیس کل دادگستری استان
تهــران تصریح کرد :قانون جرم سیاســی از اواخر
ســال  ۹۵تصویب و ابالغ شــده و تشخیص جرم
سیاســی در پروندهها با قاضی رســیدگیکننده
اســت .حشمتی تاکید کرد :مطابق قانون ،مرتکب
جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصالح امور را داشته
باشــد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از
جرگه جرائم سیاسی خارج میشود.
ذوالنوری ،رئیس کمیسیون امنیت ملی
مطرح کرد:

گزینههای روی میز ایران در
صورت فعال شدن مکانیسم ماشه

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس برخی مفاد
طرح سه فوریتی مقابله به مثل با آمریکا در صورت
فعالسازی مکانیسم ماشه را تشریح کرد.
مجتبی ذوالنوری ،با اشاره به اظهارات اخیر پمپئو
مبنی بر تــاش آمریکا و اروپا برای فعالســازی
مکانیسم ماشــه ،گفت :مبنای اظهارات مسئوالن
ایاالت متحــده مبنای قانونــی و حقوقی ندارد و
بــا توجه به مکانیــزم پیشبینی شــده در برجام
نمیتوانند چنین اقدامی صورت دهند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســامی بر
همین اســاس تأکید کرد :اگــر بخواهند اقدامی
در راســتای فعالسازی مکانیســم ماشه و تمدید
تحریمهای تســلیحاتی علیه ایران صورت دهند،
جمهوری اسالمی بیتفاوت نخواهد بود.
وی همچنین با بیاناینکه امروز در راستای مقابله
با اقدامات خصمانه آمریکا طرحی ســه فوریتی به
مجلس دادهایم ،عنوان کرد :اگر آمریکا بخواهد به
صورت یکجانبه مکانیســم ماشه را علیه جمهوری
اســامی فعال کند ،این طرح ،دولــت را ملزم به
مقابله بــه مثل بــا اقدامی نظیر کنار گذاشــتن
محدودیتهای برجامی میکنــد .ذوالنوری ادامه
داد :به واســطه این طرح در صورت قانون شــدن،
جمهوری اســامی میتوانــد اورانیــوم را در هر
حجمــی که نیاز فعالیتهای صلحآمیز هســتهای
کشــور باشــد صورت داده و غنای آن را باال برده
و انباشــت کند همچنین میتوانیم بــرای تولید
ســوخت هستهای تا  ۹۰هزار سو اقدام کرده و آب
ســنگین را به هر میزان تولید و انباشــت کرده و
به فروش برســانیم .رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی در
پایان خاطرنشــان کرد :همچنین خواهیم توانست
سانتریفیوژها را به میزان نیاز خود ساخته ،نصب و
فعال کنیم و اجرای پروتکل الحاقی را که به صورت
داوطلبانه به خاطر برجام پذیرفتیم ،متوقف کنیم.

