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سناتورهای فرانسوی خواستار تقویت یورو برای حمایت ازایران شدند

دو ســناتور فرانســوی روز چهارشــنبه
ضمــن انتقــاد از اقدامــات یکجانبــه
امریــکا در بســیاری از پروندههــای
بینالمللــی از جملــه خــروج وی از
برجــام ،خواســتار تقویــت یــورو در
برابــر دالر در حمایت از ایران شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از شــبکه
تلویزیونــی فرانــس « ،24ژان بیــزه»
ســناتور جمهوریخــواه و «فیلیــپ

ُبنــکار» ســناتور راســت میانــه ســنای
فرانســه بــا انتشــار بیانیهای خواســتار
ایجــاد ســاز و کار ویــژه مالــی و تقویت
نقش یورو بــرای دور زدن تحریمهای
امریکا و ادامــه همکاریهای تجاری-
اقتصادی با ایران شدند.
همچنین این دو ســناتور فرانسوی در
ایــن بیانیــه از اتحادیه اروپا خواســتند
تا بــا ایجــاد نهادی ویــژه در مقــر این

اتحادیه در بروکســل ،بــرای مقابله با
خطرهای ناشــی از تحریمهای امریکا
و حمایت از همکاریهای شرکتهای
اروپایی بــا ایران اقدامی عملی انجام
دهــد .ســناتور بیــزه و بنــکار در بیانیه
خــود تأکیــد کردنــد کــه تنهــا راه دور
زدن تحریمهــای امریکا علیــه ایران،
تقویــت یــورو در برابــر دالر و ایجــاد
راهــکار مالــی بــرای انجــام مبــادالت

پایاپــای بــا ایــران اســت و هرگونــه
اســتفاده از بانک ســرمایهگذاری اروپا
و رجــوع بــه ســازمان جهانــی تجارت
هیچ تأثیری ندارد.
دو ســناتور فرانســوی در گــزارش
خود بــر ضــرورت ایجاد یک ســاختار
مســتقل اروپایــی نیز تأکیــد کردند که
قــادر باشــد بــه شــرکتهای اروپایــی
بویــژه شــرکتهای کوچک و متوســط

برای تجارت با ایران مشــاوره حقوقی
ارائه دهد.
در همیــن ارتبــاط ،چنــدی پیــش نیز
«برونــو لومــر» وزیــر دارایــی فرانســه
بــا بیــان اینکــه امریــکا نمیتوانــد
دربــاره همکاری تجــاری اروپا با ایران
تصمیمگیری کند ،گفت :تحریمهای
واشــنگتن علیــه ایران فرصتی اســت
تا اروپاییهــا نهادهای مالی مســتقل

خاص خود را ایجاد کنند.
همچنیــن ســفیر انگلیــس در تهــران
گفته کــه اتحادیه اروپا بــرای مبادالت
تجــاری بــا ایــران ســاز و کار بانکــی
جدیــدی طراحــی کــرده اســت.به
گزارش تابناک ،بــه گفته «راب مکر»،
این ســازوکار جدید همچنین به دیگر
کشــورها ایــن امــکان را میدهــد که با
ایران مبادالت تجاری داشته باشند.

تصویب کلیات طرح اصالح ماده  242قانون آییننامه دادرسی کیفری

زمان  بازداشت موقت کوتاه میشود

مصاف حقوقی با امریکا بر سر اموال توقیف شده ایران

ایــران ،در شــکایت خــود از ایــاالت
متحــده کــه در تاریــخ  14ژوئــن 2016
نــزد دیوان به ثبت رســیده امریکا را به
نقض عهدنامه مودت سال  1955بین
دوکشــور متهم کــرده اســت ،امریکا به
بررسی این شکایت و صالحیت دیوان
ایــراد مقدماتی وارد کرده و الیحه ایراد
مقدماتــی خــود را در تاریــخ اول مــاه
مه 2017به ثبت رسانده است.
امریــکا در الیحــه اعتراضی خــود و در
نخســتین جلســه اســتماع ،کوشــید با
ادعــای حمایــت ایــران از تروریســم
و طــرح ادعاهــای سیاســی و انتســاب
برخی عملیاتهای انجام شــده علیه
این کشــور به جمهوری اسالمی ایران،
اقدامات غیر قانونی ،احکام نامشروع
و مغایــر حقــوق بینالملل خود مبنی
بــر توقیــف امــوال و داراییهــای ایران
در خــارج از کشــور از جملــه بانــک
مرکــزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع
و شــرکتهای تجاری ایرانــی را توجیه
کند.همچنین نماینده امریکا در همین
راســتا تصمیم بــه خروج این کشــور از
عهدنامــه  1955مــودت را کــه بیانگــر
ضعــف رویکــرد حقوقی و مســتندات
و اســتداللهای ایــن کشــور در ارتبــاط
بــا ایــن پرونــده اســت را یک بــار دیگر
مطرح کرد.
در تاریــخ ســوم ژوئیــه  2012دادگاه
منطقــه کلمبیــا در پروندهای موســوم
به «پترســون و دیگران» بــا ایراد اتهام
بــه جمهــوری اســامی ایــران مبنی بر

دخالت در عملیات تروریســتی ،حکم
به پرداخــت  8/8میلیارد دالر غرامت
به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان
حادثه کشته شــدن نیروهای امریکایی
در پایگاهــی در بیروت در ســال 1983
از محــل داراییهــای ایران صــادر کرد
کــه در همیــن راســتا ،دادگاه جنــوب
نیویورک رأی بــه توقیف 1/75میلیارد
یــورو از اموال جمهوری اســامی ایران
نــزد ســیتی بانــک نیویــورک از محــل
مرکــز اوراق بهــادار مرکــز بینالمللــی
کلیــر اســتریم مســتقر در لوکزامبورگ
داد و مبلــغ مذکــور از امــوال بانــک
مرکــزی ایــران بــه مدعیــان پرداخــت
شــد؛ احکامی که اکنــون در این پرونده
مورد اعتراض و دادخواست جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفته است.
همچنیــن قانونگذاریهــای مغایــر با
حقوق و عــرف بینالملــل و بر خالف
اصــول مربــوط به مصونیــت دولتها
و امــوال آنهــا و نیــز قانونگــذاری
تبعیضآمیز با هدف ایجاد محدودیت
بر فعالیت شــرکتهای ایرانی و بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از دیگر
مفاد مندرج در الیحه شکایت ایران در
این پرونده است.
بنا بر برنامه اعالم شده از سوی دادگاه،
امریــکا و ایــران بــه ترتیــب در روزهای
پنجشــنبه وجمعــه ســه ســاعت زمان
برای پاســخگویی به موارد مطرح شده
از ســوی طــرف مقابل و بیــان مطالب
خود در اختیار دارند.

جمشید انصاری  210:مدیر بازنشسته تا 26آبان تعیین تکلیف میشوند

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
کشور ،با اشاره به اینکه آنچه مجلس
دربــاره منــع بکارگیری بازنشســتگان
تصویب کــرده ،اصالحیهای بر قانون
گذشــته اســت ،اعالم کرد کــه مطابق
ایــن اصالحیــه 210 ،مقــام مشــمول
قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری

بازنشســتگان هســتند و دســتگاههای
دولتــی بایــد تــا  26آبان مــاه تکلیف
این افراد را تعیین و افراد جایگزین را
منصوب کنند.
به گزارش «ایران» ،جمشید انصاری
که روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت
دولت با خبرنگاران ســخن میگفت،
افــزود :اینکه در آن قانون شــهرداران

مشمول آن قانون بودند ،کماکان نیز
هســتند و بــه عبارتی در ایــن حوزهها
کماکان تغییری انجام نشــده اســت؛
تنهــا چیزی کــه تغییــر کــرده در بین
مقامــات بــوده اســت و مقامــات یاد
شــده (اســتانداران ،ســفرا و معاونان
وزرا) را نمیتوان از بین بازنشســتگان
منصوب کرد.

دســت آخــر اینکه  ،گروه اقــدام ویژه ایــران در وزارت خارجــه امریکا با
انتشــار گزارشی مدعی شد که جمهوری اســامی از سال  ۲۰۱۲میالدی
 ۱۶میلیــارد دالر برای حمایت از بشــار اســد و گروههــای مورد حمایت
خــود در یمــن و عراق هزینه کرده اســت .به گزارش برخی رســانههای
خارجی ،گزارش گروه اقدام ویژه ایران به روشهای جمهوری اسالمی
برای انتقال پول به گروههای مورد حمایت خود و تحریم این شرکتها
و نهادهای مالی توســط امریکا اشــاره کرده و مدعی شده نیروی قدس
ســپاه پاســداران بــرای مبــادالت مالی خــود از شــرکتهایی در امارات
متحــده عربی و همچنین بانک البالد االســامی عراق اســتفاده کرده
اســت .ایــن گــزارش همچنین جمهوری اســامی را متهم کــرده که به
اعضای گروه القاعده اجازه اقامت در ایران را داده و آنان از این طریق
امکان انتقال نیرو و پول به سوریه و جنوب آسیا را دارند.

موافقــت بافوریــت طــرح کاهــش
عوارضخروجمرزنشینان
نماینــدگان مجلــس همچنیــن با یک
فوریت طرحــی موافقت کردنــد که در
صورت تصویب نهایــی ،خروج زمینی
ســاکنان مناطــق مــرزی ماننــد زائران
عتبات با رقم  25هزار تومان محاســبه
میشود .نمایندگان با  108رأی موافق،
 74رأی مخالــف و  9رأی ممتنع از 215

نماینده حاضر با کلیــات طرح اصالح
بنــد «ح» تبصره  11قانون بودجه ســال
 97کل کشور موافقت کردند.
براساس ماده واحده این طرح عوارض
خروج از کشــور ســاکنان مناطق مرزی،
تعاونــی هــای مرزنشــینهای دارای
مجــوز ،پیلــه وران ،بازارچههای مرزی،
ملوانــان ،خدمــه و کارکنان شــناورهای
دارای حداکثــر  500تــن ظرفیــت در

حجــم و نــوع مشــخص و در ســقف
تعییــن شــده وزارت بازرگانــی همانند
زائران عتبات محاسبه میشود.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
همچنین بــا ارجاع گزارش کمیســیون
عمــران درخصــوص بخشــنامههای
وزارت راه و شهرســازی در حوزه قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمانی به
قوه قضائیه مخالفت کردند.

پیشنهاد فارین پالیسی برای کاهش رویکرد تقابلی امریکا با ایران

ایرنا

تیــم حقوقــی ایــران در دادگاه الهــه
اســتداللهای امریــکا در مخالفــت
بــا شــکایت ایــران علیــه این کشــور در
اعتراض به توقیف اموال و داراییهای
بانک مرکزی توسط دولت واشنگتن را
رد کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن محبــی
سرپرســت تیــم حقوقــی ایــران در
ایــن دادگاه در جلســه اســتماع دیوان
بینالمللی دادگســتری (دادگاه الهه)
با اشــاره به محدودیتهایی که امریکا
علیــه شــرکتها و نهادهــای ایرانــی
بویژه بانک مرکزی وضع کرده اســت،
تأکیــد کرد :آنچه مــا در هفته جاری در
ایــن دادگاه دربــاره آن بحــث کردیــم،
مربوط به تحریمهای مرتبط هستهای
واشــنگتن علیه تهران نیســت بلکه در
ارتباط با اقدامات بخشهای مختلف
دولت امریکا از طریق ابزارهای قانونی
و بویژه سیستم قضایی است.
همچنیــن یکــی دیگــر از اعضــای تیم
حقوقــی ایران در دفاع از شــکایت این
کشــور از امریــکا تالشهای واشــنگتن
برای توجیه اقدامات خــود علیه افراد
و نهادهای ایرانــی را رد کرد ،اقداماتی
کــه امریــکا با ادعــای حمایت ایــران از
سازمانهای تروریستی و دست داشتن
در حمالت تروریســتی علیه این کشور
اعمال کرده است.
روز دوشــنبه ،شــانزدهم مهــر ،ایــاالت
متحــده امریکا نظــرات خــود مبنی بر
ایراد مقدماتــی به صالحیت دیوان در
رســیدگی به ایــن پرونــده را اعالم کرد.
به جمهوری اســامی ایــران نیز دیروز
فرصــت داده شــد تــا بــه بیــان نقطــه
نظــرات خــود در ارتبــاط با شــکایت از
امریــکا و پاســخ به دیدگاههــای امریکا
بپــردازد .روز  19و  20مهرمــاه نیــز
طرفیــن در دو نوبــت جداگانه ،مجدداً
دیدگاههــای شــفاهی خــود را مطــرح
خواهند کرد.
بــا توجه بــه اینکــه جمهوری اســامی

ادعای جدید ضد ایرانی امریکا

ایرنا

نماینــدگان مجلــس کلیــات طرحی را
تصویب کردند کــه در صورت تصویب
نهایی آن ،نحوه بازداشت موقت افراد
با جرائم مختلف تغییر میکند و زمان
بازداشت موقت هم کاهش مییابد.
به گــزارش ایرنا ،نمایندگان در جلســه
علنــی دیــروز مجلــس کلیــات طــرح
اصــاح مــاده  242قانــون آییننامــه
دادرســی کیفری را بــا  169رأی موافق،
 20رأی مخالــف 7 ،رأی ممتنــع از
 225نماینــده حاضر تصویــب کردند.
در هنگام بررســی جزییــات این طرح،
مســعود پزشــکیان نایــب رئیــس اول
مجلــس گفــت :جزئیــات ایــن طــرح
ایراداتــی دارد کــه بایــد در کمیســیون
حقوقــی و قضایــی مجلــس دوبــاره
مورد بررســی قرار گیرد از ایــن رو آن را
به کمیسیون قضایی ارجاع میدهیم.
نمایندگان مجلس با  133رأی موافق،
 44رأی مخالــف و  6رأی ممتنع از 220
نماینــده حاضر با ارجــاع جزئیات این
طــرح به کمیســیون حقوقــی و قضایی
مجلس موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است :در
کلیــه جرایم هرگاه تــا یک ماه به علت

صدور قرار تأمین ،متهم در بازداشــت
بمانــد و پرونــده اتهامــی او منتهــی
بــه تصمیــم نهایی در دادســرا نشــود،
بازپرس مکلف بــه فک و تخفیف قرار
تأمین اســت ،اگــر علل موجهــی برای
تأمین قرار وجود داشــته باشــد ،با ذکر
علل مزبور و تأیید دادستان ،فقط برای
یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید
و مراتب به متهم ابالغ میشــود .ماده
واحــده ایــن طــرح میافزایــد :متهــم
میتوانــد از ایــن تصمیم ظــرف مدت
 10روز از تاریــخ ابالغ بــه دادگاه صالح
اعتــراض کنــد ،در جرایــم مســتوجب
قصــاص نفــس ،قصاص عضــو کامل
و جرایــم مســتوجب اعــدام در حدود،
هر گاه بازداشــت متهم ادامه یابد ،هر
دو مــاه یک بــار باید قرار صــادره مورد
بازبینــی قــرار گیــرد ،در صــورت ابقای
قــرار بایــد بــه تأیید دادســتان برســد و
در صــورت مخالفــت دادســتان ،حــل
اختالف بــا دادگاه صالح اســت ،در هر
صــورت در جرایــم موجــب مجــازات
ســلب حیات ،مدت بازداشــت موقت
از دو سال و در جرم مربوط به قصاص
عضو کامل از یک سال تجاوز نمیکند.

در مقدمــه توجیهی این طــرح هم آمده
اســت :در اکثر سیســتمهای کیفری دنیا
ابتداجرائم،کشفوپروندهمتهمتکمیل
میشود سپس متهم را فرا میخوانند و
ایــن رویه اختصــاص به جــرم خاصی
نــدارد و در هــر نــوع جرمــی ایــن گونه
است ،در سیستم قضایی جزایی ایران
رویه به گونه دیگری است و برای حفظ
متهــم و آثار مجرمانه اقــدام به صدور
قــرار بازداشــت موقــت میکننــد و این
قرار که یکی از قرارهای تأمین محسوب
میشــود تــا مــدت بســیار طوالنــی نیز
قابل تمدید اســت و این عالوه بر اینکه
با حقــوق افــراد و آزادیهــای عمومی
ناســازگار اســت ،ســامتی جســمی و
روانــی متهمان را با خطــر مواجه کرده
اســت و صحــت اعترافــات آنــان را زیر
ســؤال میبــرد و بــه تبــع آن منجــر به
ایجــاد نارضایتــی عمومــی گســترده
میشــود .در ادامه مقدمه آمده است:
این طــرح به منظــور حبسزدایی و در
تهای
راستای اهتمام به بند  14سیاس 
کلــی قضایــی ابالغــی از ســوی رهبــر
معظم انقالب به مجلس تقدیم شده
است.

نگرانی نماینده قم بیمورد است

خبــر اول اینکــه  ،فرمانــدار قــم در واکنــش بــه
دیـــگه
اظهــارات اخیــر مجتبــی ذوالنــوری ،نماینــده قم
چه خبر
دربــاره فعالیــت مراکــز فرهنگــی خارجــی در
روســتای مبــارک آبــاد قم میگویــد :تــا جایی کــه اطــاع دارم ،اینها
از طــرف کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد در اینجــا فعالیت
میکنند.بــه گزارش ایرنا مجتبی ذوالنوری ،اخیراً مدعی شــده اســت
«هلند و دانمارک و برخی کشورهای دیگر در روستای مبارکآباد قم
که بیشــتر ســاکنانش اتباع افغانستانی هســتند ،مرکز فرهنگی افتتاح
کردهاند و با پوشش کار روی مسائل فرهنگی اتباع ،شروع به فعالیت
کردهاند».این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
این اقدام را «مشــکوک و غیرمعمول» عنوان کرده اســت.رضا سیار،
فرمانــدار قــم اما میگویــد :تا جایی کــه بنده اطالع دارم ایــن گروه از
سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موضوع
اتباع به اینجا مأمور شدهاند.وی درباره اینکه آیا فعالیت این نهادها
قانونی اســت یا نه ،میگوید :بله! فعالیت آن در ایران قانونی است و
شکی در این باره وجود ندارد.

باوجود مواضع رسمی کاخ سفید علیه
ایران و تالش رئیس جمهوری امریکا و
حلقــه دولتمردان پیــرو او برای تنگتر
کــردن عرصــه تحریمهــا بــرای تهــران
خبرها و گزارشهایی منتشــر میشــود
که از وجود آشکار مخالفتهای داخلی
با ایــن رویکــرد دولت ترامــپ و الجرم
عقبنشــینی امریــکا از هــدف به صفر
رســاندن صادرات نفت ایــران حکایت
دارد.
دو روز پیــش بــود کــه پایــگاه خبــری
«واشــنگتن فریبیکــن» در گزارشــی
از تــاش برخــی مقامهــای دولــت
ترامــپ بــرای حفــظ دسترســی ایــران
بــه بازارهــای بینالمللــی خبــر داد و
نوشــت« :شماری از مقامهای بلندپایه
وزارت خزانــهداری امریکا کــه برخی از
آنهــا امیــدوار به حفظ توافق هســتهای
هســتند ،در تالشــند از قطع دسترســی
ایــران بــه ســامانه ســوئیفت جلوگیری
کننــد ».تالشــی کــه احتمــاالً بــا حضور
مدیــران بانکهــای امریکایی در جمع
اعضای هیأت مدیره ســوئیفت که مقر
اصلــی آن در بلژیک قــرار دارد ،مرتبط
است .منابع آگاه به دیدار هفته گذشته
ایــن مدیران با مقامهای دولت ترامپ
برای کسب اطمینان از حفظ دسترسی
ایران به سامانه بانکی بینالمللی بعد
از اجرایــی شــدن تحریمها علیــه ایران
اشاره کرد هاند.
روز گذشته نیز انتشار مطلبی در «فارین
پالیسی» نشان داد که اختالف جامعه
مدنی امریکا و دولت این کشور درباره
روابط واشــنگتن با تهران و تأثیر آن بر
منافــع ملی امریکا میتواند در فاصله
میــان تخاصــم و رابطه صلــح جویانه
داشــتن تعبیر شــود .فارین پالیســی با
ارائه پیشنهادی پیرامون تعامل ایران
و امریــکا در حــوزه نفــت بــا تأســیس
«صندوق نفتی» در ســوئیس نوشــت:
«اگر واشنگتن تمایلی به بهبود روابط
خود با تهران داشته باشد ،میتواند از

عمان و نروژ به عنوان طرفهای ثالث
در مذاکرات صلح جویانه با ایران بهره
ببــرد .امریــکا میتواند از ایــران دعوت
کند تــا دربــاره جایگزینــی تحریمهای
نفتــی بــا محدودیتهایــی یکســان بر
تخصیص درآمد صــادرات نفت برای
هزینههای داخلی مذاکره کند .میتوان
یک صندوق ملی نفتی تأسیس کرد تا
تنهــا منبع واریز درآمدهای نفتی ایران
باشد .سپس میشود این صندوق را در
ســوئیس نزد دولت عمــان با ذینفعی
ایــران بــه امانــت گذاشــت و مدیریــت
منابــع آن را نیــز مشــترکاً بــه عمــان و
ســوئیس ســپرد .عمان مسئول فروش
نفت ایران به باالترین پیشنهادها باشد
و نــروژ وظیفــه اداره درآمدهــای مازاد
نفتی و افزایــش آنها در بازارهای مالی
جهان را به عهده بگیرد».
فاریــن پالیســی با بیان اینکــه «هدایت
تهــران بــه مســیر تعامــل همــکاری با
ایــاالت متحــده بــا موفقیــت بیشــتری
همراه میبود اگر این دو کشــور در مورد
دور نگه داشــتن عرصه تقابل از جریان
عرضــه نفت ایــران در بــازار جهانی به
توافــق میرســیدند» ،افــزود« :ایــاالت
متحــده میتوانــد تحریمهــا علیــه
ســرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران
را بــردارد و یک مجوز کلی برای فروش
نفت ایران از طریق این صندوق صادر
کند .سپس ایاالت متحده و ایران بر سر
میزان درآمدی که به طور منظم عمان
اجــازه انتقــال آن بــه ایــران را خواهــد
داشت به توافق میرسیدند و مازاد آن
مبالغ نیز به صندوق تحت نظارت نروژ
واریز میشد».
بــه نوشــته فــارن پالیســی ،بزرگترین
هدف طرح صندوق نفتی ،ایجاد تغییر
دائمــی در روابــط ایــران و امریکاســت.
در حــال حاضــر امریکا تعامــل مؤثری
با ایــران ندارد و به همیــن علت هدف
تغییر رفتار ایران برایش دست نیافتنی
است .الزام ایران به قطع فعالیتهای

اقتصــادی نظامی ،دشــوارترین بخش
ایــن توافــق خواهــد بــود .امســال وزیــر
دفاع ایــران اعالم کرد کــه طبق فرمان
رهبــری ،نیروهــای نظامــی اقــدام بــه
فــروش داراییهــای اقتصــادی خــود
کــرده و بر وظایف اصلــی خود متمرکز
میشــوند .ایــن توافــق مزایــای جانبی
دیگری نیــز خواهد داشــت .مهمترین
آنها دسترســی آزاد به چهارمین ذخایر
نفتی و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان
اســت کــه فایــده زیــادی بــرای اقتصاد
جهانی دارد .فرصتهــای جدید برای
توسعه طرحهای نفتی پرسود ایران به
نفع شــرکتهای امریکایــی نیز خواهد
بــود .انتقــال گاز ایــران از طریــق ترکیــه
بــه اروپا ،یــک مزیت اســتراتژیک برای
غــرب و به معنــی کاهش وابســتگی به
گاز روســیه خواهد بود .اگر امریکا چنین
پیشنهادی به ایران بدهد ،خبر آن نقل
محافل ایران خواهد شد.
فــارغ از اینکــه پیشــنهاد ایــن نشــریه
امریکایــی تــا چــه حــد منطقــی و
اجرایــی اســت ،میتــوان آن را در ادامه
عقبنشــینیهای امریــکا از هــدف بــه
صفــر رســاندن صــادرات نفــت ایــران
ارزیابی کرد.
نشــریه االخبــار بــا اشــاره بــه اینکــه
واشــنگتن از طریــق اســتثنا قائــل
شــدن بــرای برخــی دولتهــا در مورد
تحریمها از ســقف عالــی تحریم نفتی
ایــران عقبنشــینی کــرده اســت ،این
عقبنشــینی را حاصــل موانــع پیــش
روی دستیابی به چنین هدفی دانست
و با اشــاره به عواملــی همچون «عدم
همراهی بســیاری از دولتها از جمله
دولتهای اروپایی و هند برای پیوستن
به تحریمها»« ،فشــار بازارها و نیاز آن
بــه تقاضای نفت» و «نگرانی امریکا از
افزایــش قیمــت نفت» نوشــت« :نیاز
امریکاییهــا بــه اقدامــات پیشــگیرانه
آنها را بر آن داشــته اســت تا مجبور به
امتیازدهی شوند».

پاسخ کمیسیون اصل  90به شکایت  100نفر از کارکنان جانباز صدا و سیما

سخنگوی کمیســیون اصل  90مجلس
شورای اســامی با اشاره به اینکه پاسخ
ایــن کمیســیون بــه اعتراضــات درباره
بازنشســتگی اجبــاری مبتنی بــر قانون
مصــوب اســت ،تأکیــد کرد :کمیســیون
اصــل  90بنایی ندارد که اســتثنائاتی به
قانون اضافه کند.به گزارش ایرنا ،بهرام
پارسایی با اشاره به شکایت بیش از 100

کارمنــد جانبــاز صــدا و ســیما از «علی
عســگری» در اعتراض به بازنشســتگی
خــود و درخواســت از کمیســیون اصــل
 90مجلــس بــرای رســیدگی بــه ایــن
موضوع ،افزود :قانــون منع بهکارگیری
بازنشســتگان تعریف مشخصی درباره
شــمول و عدم شــمول این قانون دارد؛
اســتثنائات آن هــم مشــخص اســت و

افرادی کــه دارای جانبــازی بیش از 50
درصد باشــند ،میتوانند از شــمول این
قانون مستثنی شوند.
پارســایی عنــوان کــرد :بعیــد میدانــم
شــکایاتی از ایــن قبیــل و اعتــراض
بــه بازنشســتگی وارد باشــد زیــرا
قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان
الز ماالجراست.

لغو دستور توقیف ۵میلیارد دالر
بانک مرکزی درایتالیا

رئیــس مرکز امــور حقوقــی بینالمللی ریاســت جمهوری
اعالم کرد :دادگاه اســتیناف رم درخواست حدود  ۵میلیارد
اخبــــار
دالری عدهای از خواهانهای امریکایی را برای توقیف اموال
بانک مرکزی ایران رد کرد.به گزارش ایرنا محسن محبی افزود :به دنبال تالش
مســتمر مرکز و وکالی بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی
در ایتالیا لغو شد .وی تأکید کرد :رأی دادگاه امریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده
اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوئن  ۲۰۱۸صرفاً با درخواست خواهانهای امریکایی و
بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تأمین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال
بانک مرکزی را موقتاً توقیف کرده بود.

آیتاهلل مکارم شیرازی:

پلمبانبارمحتکرانرابشکنید

آیــتاهلل ناصر مــکارم شــیرازی ،مرجع تقلید بــا بیان اینکه حکــم محتکر در
اسالم روشن است و باید پلمب انبارها شکسته و اجناس آن به قیمت عادالنه
در بازار پخش شود ،اظهار کرد :قوانین قضایی ما ناقص است؛ به همین دلیل
این کار را انجام نمیدهند در صورتی که حکم شرع درباره احتکار آن است که
در انبار را باز کرده و اقالم احتکار شده را با قیمت عادالنه به مردم بفروشند.
به گزارش ایســنا ،وی روز گذشــته در ابتدای درس خارج فقه خود در مســجد
اعظم با اشــاره به مشکالت کنونی کشــور و گرانی و افزایش قیمت دوباره دالر
با تأکید بر اینکه هر فرد و نهادی باید مســئولیت خود در مشــکالت را بپذیرد و
بــه گردن دیگران نیندازد ،تصریح کرد :همه اصالح را از خود شــروع و توســل
بــه معصومین و توکل به خدا کنند و کســانی که بــه اربعین میروند برای حل
مشــکالت همــه کشــورها مخصوصاً کشــور خودمان دعــا کنند تــا بتوانیم این
وضع را پشت سر بگذاریم .وی با بیان اینکه در قضیه گرانی و افزایش قیمت
دالر دولــت مقصر اســت ،بیــان کرد :معمــوالً در جامعه ما همه مشــکالت را
گــردن همدیگــر میاندازنــد؛ دولــت گردن مــردم و مــردم گــردن دولت ولی
همــه مقصرنــد .وی ادامه داد :در قضیه دالر وقتی دولــت آن را  10هزار تومان
میخــرد ،معلــوم اســت کــه نمیخواهنــد از این قیمت کمتر شــود و دســت
خودشان در آن دخیل است.

واکنش رئیس قوه قضائیه به برخی انتقادات مراجع:

برخی انتقادها ناشی از عدم اطالعات کافی است

آیتاهلل صادق آملی الریجانی به انتقاد شماری از مراجع عظام تقلید درباره
زندانــی کردن مــردان بابت مهریه پاســخ داد .بــه گزارش میــزان ،رئیس قوه
قضائیه روز گذشــته در جلســه مســئوالن عالی قضایی در پاســخ به اظهارات
اخیر برخی از بزرگان حوزه پیرامون «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی
دستگاه قضایی» ،بخشی از این اظهارات را ناشی از عدم اطالع کافی دانست
و تصریح کرد :برخی اشــکاالت نســبت به دســتگاه قضایی مطرح میشود که
وقتی از ســوی علمــای حوزوی بویژه برخی مراجع معظم باشــد باید بیشــتر
مورد عنایت قرار گیرد ،زیرا میدانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد
میکنند ،نیتشــان اصالح و بهبود وضعیت اســت و هیچ شائبهای از جهات
دیگر وجود ندارد .رئیس قوه قضائیه اضافه کرد :گاهی انتقادات ناشی از عدم
اطــاع اســت .در این صورت اگر ایــن انتقادات در محفلــی خصوصی مطرح
شــود ،مسلماً انسب اســت ،چون بیان آن در علن ،ممکن است موجب قدح
یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.
آیــتاهلل آملــی الریجانــی بــا بیان اینکه گفته شــده اســت «چــرا زندانهــا را پر
میکنید و به محض به اجرا گذاشــتن مهریه از سوی زنان ،مردان فوراً به زندان
میافتند؟» ،پاســخ داد :به نظر میرسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست
یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد .حوزویان
عزیز و عموم مردم شایســته اســت بدانند که ما در همین مورد و برای حل این
مشــکل چــه تالشهایی کردهایــم .بنده برای پاســخ به این اظهــارات هم متن
ســخنان ایشــان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره
تلطیف شــده بود .رئیس قــوه قضائیه ادامه داد :درخصــوص اینکه فرمودهاند
«قــوه قضائیه فــوراً با به اجرا گذاشــتن مهریه ،مــردان را به زنــدان میاندازد»،
عــرض میکنــم که این مطلب قطعاً نادرســت اســت ،زیرا رویــه دادگاههای ما
چیزی برخالف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصالح شده نحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب  1394/4/16را اجرا میکنند .گفتنی اســت
هفتــه گذشــته آیتاهلل ناصــر مکارم شــیرازی مرجع تقلید شــیعه درخصوص
زندانی شدن بدهکاران مهریه با بیان اینکه «بارها درباره اجرای حکم پرداخت
مهریه به قوه قضائیه تذکر دادهایم» عنوان کرده بود :مسائل شرعی را با مراجع
و حــوزه حل کنید؛ چرا دســتگاه قضایــی خالف احکام اســامی عمل میکند و
عدهای بی دلیل زندانی میشوند؛ کسی که مال دارد و بدهی نمیدهد ،میتوان
او را زندانی کرد اما کسی که مالی ندارد را نمیتوان به زندان انداخت.

