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واکنش باهنر به اتهام دريافت پول در پرونده بيمه

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي به موضوع دريافت پول در
پرونده بيمه ايران واکنش نشان داد و گفت :به دليل بياهميت
بودن اين گزارش ،قصد پاسخگويي ندارم.
به گزارش مهر ،محمدرضا باهنر با اشاره به طرح مباحثي در روزنامه
رسمي دولت مبني بر دست داشتن وي در پرونده بيمه ايران گفت:
بنده مطالب اين روزنامه را بسيار بياهميت و بيهوده ميدانم.نايب
رئيس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال که چه پاسخي
به اين مطالب داريد ،گفت :به دليل بياهميت بودن اين گزارش قصد
پاسخگويي و توضيح را به اتهامات ارگان رسمي دولت در خصوص
پرونده بيمه ايران ندارم.

زاكاني :روساي قوا راهي جز تعامل ندارند
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نماينده تهران با تاكيد بر اينكه قواي سهگانه راهي جز تعامل
ندارند ،گفت :در اين بين مجلس در مواجهه با ساير قوا بايد
مسيري را انتخاب كند كه از آن بوي ستيزهجويي ،تنازع و
درگيري استشمام نشود.
عليرضا زاكاني در گفتوگو با ايسنا گفت :ممكن است قبل از
انتخابات و يا به دليل مناسباتي ،حب و بغضهايي بين قوا شكل گيرد
كه مجلس بايد فارغ از اين حب و بغضهاي منطقهاي و فرامنطقهاي ،به
وظيفه و رسالت خود عمل كند.زاكاني تاكيد كرد كه بايد اين احساس
در بين مسئوالن و قواي سهگانه به وجود آيد كه تنها در كنار همديگر
ميتوانند سطح خدمتگزاري و خروجيهاي عملكردشان را باال ببرند.

هشتمين جلسه دادگاه برگزار شد؛
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رمزگشايي «جعبه سياه» اختالس بيمه
ديکته کردهاند عليه آقاي (م .ر) صحبت کند تا او را آزاد
کنند.به گزارش مهر( ،ج .ا) در پاسخ به اظهارات اوليه
اقاي (د .س) اظهار داشت :تمام حرفهاي آقاي (د.س)
داستاني ساختگي است .آشنايي من با وي به سال 85
بر ميگردد آن زمان من با آقاي (م .ر) آشنايي نداشته
و به ديوان محاسبات کشور نميرفتم .چرا آبروي او را
به خاطر من ميبريد؟وي افزود :آقاي (د.س) با کمک
آدمهاي خارجي خود کيف مرا به سرقت بردهاست .وکيل
او چگونه مدعي فرار من است در حالي که با آقاي (د.س)
به صورت پيامکي در ارتباط بودهام.آقاي خاص درباره
ملک ولنجک نيز گفت :اين زمين که  500متر مساحت
دارد را به طور قانوني و از طريق دفترخانه به نام زده و
قرار بود در آن آپارتماني  3طبقه بسازم.آقاي (د.س) از
من  2بار خواست که با همسرش صحبت کنم و او را
که قهر کرده بود به خانه برگردانم .من هم براي اينکه
نميخواستم زندگي آنها خراب شود اين کار را انجام
دادم .اما او به راحتي با آبروي ديگران بازي ميکند .وي

چرا به خاطر من با آبروي وي بازي ميشود.وي ادامه
داد :درست است که من آدم بيسوادي هستم اما آقايان
امامزادهاند و به راحتي اتهامات خود را انکار ميکنند.
من به موقع به همه حرفهاي آنها پاسخ ميدهم .آقاي
(د.س) چرا مدعي است که  50ميليون تومان به آقاي
دکتر (ت) دادهاست .اوال آن زمان آقاي (ت) استاندار
نبود و منظور از دکتر (ت) پزشک ارتوپد آنها است که
ميخواهد با آبروي استاندار بازي کند.وي ادامه داد :آقاي
(د.س) ميخواهد بحث را سياسي کند و آقاي (م.ر) را
بزند( .د.س) در سيستم بانکي همه را خريده بود و همه
براي او کار ميکردند .به آقاي (م .ر) ماجرا را گفتم و به
خيلي جاها نيز گزارش دادم.
تشريح نحوه اقدام مجرمانه جعبه سياه
قاضي ذبيحيزاده ،نماينده دادستان در دفاع از
کيفرخواست پرونده گفت :آقاي”د .س" با تاسيس
شرکتهاي زنجيرهاي تمام سهامداران و اعضاي هيات
مديره را از اقوام درجه يک خود مثل خواهر ،همسر و فرزند

بعد هم با آقاي (م .ت) و ( ي .د) تماس گرفته و آنها را
به دفترش احضار کرد .وقتي آقاي (ش) رفت ( م .ر) چند
چک سفيد و کپي را به من داد و خواست روي آنها اسامي
از جمله (الف.ر.م) که در دولت حضور داشت را بنويسم .در
اين زمان آقايان (م .ت) و (ي .د) به دفتر من آمدند و آقاي
(م .ر) دستور داد که سريع (ج .الف) را پيدا کنند.
قاضي :جمعا چه ميزان پول به (ج .الف) داديد؟
متهم :بيش از  12ميليارد تومان چک دادم 2 ،ميليارد
تومان به صورت نقدي از من گرفت ،همچنين يک دستگاه
خودروي لندکروز را به اسم آقاي (م .ت) از من گرفت.
ساختمان ولنجک که به او دادم نيز حدود 6ميليارد تومان
ارزش داشت.
قاضي :از سال  86تا  87که با (ج .الف) ارتباط داشته و
به وي پول داديد ،آيا مشکلي برايت حل شد؟
متهم( :ج.الف) و (م .ر) هيچ کاري براي من انجام
ندادند.
قاضي( :ج .الف) مدعي است که با شما
معامله کردهاست ،اين موضوع صحت دارد؟
متهم :نه هيچ معاملهاي انجام
نشدهاست .وي تناقضات بسياري دارد .در
ابتدا مدعي شد من  25ميليارد تومان از او
تخمه خريدم ،بعد گفت اين  25ميليارد
تومان را به صورت نقد از وي قرض کردم،
حاال هم مسئله ملک سعيدآباد را مطرح
ميکند .اين ملک مربوط به قبل از آشنايي
من با جابر بوده است .کارمند من (ج .الف)
را با اسلحه ديده بود و من از او ميترسيدم
حتي او با اسلحه وارد خانهاي در اختياريه
شده و موضوع سرقت مدارکش از سوي
من صحت ندارد.
قاضي :خودتان وي را همراه با مقامات و
مسئولينديدهايد؟
متهم :زماني که تلفني با آقاي (م .ر)
صحبت ميکرد مشخص بود .حتي دو بار
من با وي حرف زدم .تلفني با آقاي (ب)
هم صحبت ميکرد .حتي يک بار پسر
آقاي احمدي نژاد را به دفتر من آورد .آقاي
(م .ت) نيز قبل از اينکه به سمت دولتي
برسد نيز به دفتر ما ميآمد که سرانجام
نيز با حمايتهاي (م .ر) و (ج .الف) پست
دولتي گرفت .اين افراد را به دفترم ميآورد
تا نشان دهد با مقامات در ارتباط است.
قاضي :بابت يک و نيم ميلياردي که به آقاي (م .ر) استاد کالهبرداري است و به او ديکته کردهاند که نام انتخاب ميکرد .در معامالت نيز فروشنده و خريدار کاال نيز
آقاي (م .ر) را بياور تا آزاد شوي .من با آقاي (م .ر) خودش بود که اين فرآيند حکايت از اعمال متقلبانه وي
داديد ،سند داريد؟
متهم :بله .چک آن مشخص بود .قبل از دستگيري دوست بوده و هستم اما وي چه تخلفي مرتکب شدهاست! دارد .وي با دريافت تسهيالت ميلياردي از بانکها اقدام به
مسئله را به حفاظت قوه قضائيه و سازمان بازرسي
گفتم .در زندان نيز از آقاي (م .ر) به علت مشارکت در
تکذيب ادعاهاي مطرح شده در دادگاه عليه معاون اول رئيس جمهور
کالهبرداري شکايت کردم .اما تا االن به آن رسيدگي
نشدهاست .اگر (م .ر) نبود من يک ريال هم به (ج .الف)
وكيل معاون اول رئیيسجمهور با بياساس دانستن صحبتهاي يكي از متهمان پرونده اختالس از
نميدادم .يک بار که به دفتر آقاي (م .ر) رفته بودم او با
شركت بيمه ايران عليه محمدرضا رحيمي گفت كه از اين فرد و سايتها و نشرياتي كه مرتكب نشر
مديرعامل وقت بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کاري
اكاذيب شدهاند ،شكايت خواهيم كرد.نادري در گفتوگو با ايسنا ،در اينباره گفت :صحبتهايي
که به تو گفتم انجام ندادي .نميدانم مديرعامل بانک چه
كه آقاي «د.س» در دادگاه كرده است ،كامال بيپايه و اساس است يا اينكه حداقل از لحاظ آنچه
گفت اما وي عصباني شد و بعد از قطع کردن تلفن به
كه مربوط به آقاي رحيمي ميشود ،بيپايه است.وي افزود :اگر «د.س» با استناد به صحبتها و
آقاي (ش) گفت آقاي (د) پررو شدهاست ،بايد وي را از
حركتهاي آقاي «ج – الف» يا براساس قول و وعده او كاري كرده است ،ارتباط دادن آن به آقاي
اين سمت بردارم.
رحيمي بدون اينكه اطمينان داشته باشد ،يك حركت نادرست و جرم است و من تصميم دارم از او
آقاي خاص :ديکته کردهاند عليه آقاي” م .ر"
به جهت نشر اكاذيب و افترا شكايت كنم .همچنين از سايتهايي كه اين اخبار را همين طور بيمحابا
صحبت شود
و بدون رعايت حقوق اشخاصي كه در دادگاه و پرونده حضور ندارند ،در رسانه يا نشريه خود منعكس
در بخش ديگري از اين دادگاه (ج.الف)ملقب به آقاي
كردهاند ،شكايت خواهيم كرد.
خاص در جايگاه حاضر شد و گفت :به آقاي (د .س)

خريد امالک در تهران و مازندران کرد و امالک را به عنوان
وثيقه در بانکها قرار داده و با پرداخت رشوه به کارشناسان
رسمي از آنها ميخواست قيمت حداکثري را براي اين
امالک تعيين کنند.وي افزود :متهم در روش مجرمانه خود
زمان خريد امالک با کمک کارشناسانش حداقل قيمت را
براي آن تعيين ميکرد و زمان فروش يا وثيقه براي وام،
ارزش حداکثري براي آن مشخص ميکرد به طوري که
وي با کمک معاونينش زمين  20هکتاري در شهريار را 9
ميليارد تومان خريده و در زمان فروش و اخذ تسهيالت با
کمک کارشناسان آن را  100ميليارد توان قيمت گذاري
کرده بود .وي همچنين اراضي بدون کاربري را با قيمتي
پايين خريده و با پرداخت رشوه براي اين زمينها کابري
مسکوني گرفته و به چندبرابر قيمت ميفروخت.نماينده
دادستان ادامه داد :وي پس از آشنايي با برخي افراد
در بانک ملي با پرداخت رشوه  400ميليون توماني به
آقاي”م .ت" ،عضو هيات مديره بانک تسهيالت ميلياردي
دريافت کرده بود .وي همچنين به معاون آقاي”م .ت"
 70ميليون تومان رشوه پرداخت کرده
بود .متهم تعدادي افراد را در دفاترش
استخدام کرده بود تا خود را سرمايهگذاري
بزرگ معرفي کند .در زمان بازپرسي
 3آپارتمان بزرگ با وديعه يک ميليارد
و  600ميليون توماني و اجاره ماهيانه
 25ميليون تومان ،مقداري جواهرات به
ارزش يک ميليارد و  600ميليون تومان
و همچنين اثاثيه خانه به ميران3 ،
ميليارد تومان از سوي کارشناسان از متهم
شناسايي شد.وي ادامه داد :متهم براي
تغيير کاربري زمينهاي سعيدآباد 500
ميليون تومان به شهردار وقت باغستان
پرداخت کرده بود که  300ميليون تومان
آن در حساب همسر شهردار کارسازي
شده بود .متهم دو شرکت به نام رهپويان
کيش و پاک داشت که از اين دو شرکت
به عنوان خريدار و فروشنده کاال استفاده
و فاکتورهاي خريد و فروش صادر ميکرد.
متهم و اعضاي خانوادهاش از سهامداران
اين دو شرکت بودند يا براي شرکتي که
در اساسنامه فعاليت آن را ماشين آالت
کشاورزي اعالم کرده اما فاکتور خريد
پودر مس صادر کرده بود ،بودند .قاضي
ذبيحيزاده در خصوص معامالت متهم
نيز گفت :آقاي”د -س" از طريق گشايش
اعتبار اسنادي و تنزيل آن تسهيالت دريافت ميکرد که
استفاده از فاکتورهاي توليد و سوءنيت وي براي عدم
پرداخت اقساط نشاندهنده فکر مجرمانه او است .بانک
ملي بي محابا به وي تسهيالت پرداخت کردهاست و
حتي متهم در نامهاي به خاوري مديرعامل سابق بانک
ملي از وي تقاضاي مهلت و تقسيط بدهيهاي خود را
دارد و در آن اعالم ميکند دو برابر تسهيالت دريافتي
امالک ممتاز به وثيقه گذاشتهاست که بررسيهاي
بانک نشان ميدهد وثيقه کمتر از تسهيالت بوده است.
همين اعالم دروغ نيز داللت بر سوءنيت او دارد.وي
در پايان با اشاره به ماجراي پرداخت رشوه به عضو
هيات مديره بانک ملي خاطرنشان کرد :بررسيها نشان
داده که وي طي  14فقره چک مسافرتي و با کارهايي
کامال پيچيده مانند واريز اوليه پول به حساب اطرافيان
عضو هيات رئيسه بانک اين پول را پرداخت کردهاست
و حتي آقاي”د .س" در جريان بازيها به آن اذعان
داشتهاست.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

واکنش به اتهامات اقتصادي دولتمردان؛

تا آخر ،پاي انقالب و نظام ايستادهام

احمدينژاد :بيايند اثبات کنند!

رئيسمجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آنچه
ايجاد نگراني ميكند اين است كه كساني كه
قدر و ارزش انقالب و زحمات مردم شهيد داده
را نميدانند و درك نميكنند ،با تندروي و افراط
دستاوردهاي زحمتكشان پس از انقالب را ناديده
ميگيرند و حتي گاهي منكر ميشوند.
به گزارش ايلنا ،آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در ديدار
جمعي از طالب ،استادان و دانشجويان استان كرمان مقيم
قم ،در پاسخ به درخواستهاي مكرر براي حضور بيشتر
در عرصه تحوالت ،بر حضور هميشگي خود
در صحنه انقالب و نظام تأكيد كرد و افزود:
بيش از  60سال است كه در عرصه سياسي
و مبارزاتي كشور فعال بوده و هستم و تا
زماني كه توان و فايدهاي براي كشور داشته
باشم تا پايان عمر پاي انقالب و نظام ايستاده
و خواهم ايستاد .رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام افزود :آنچه بايد مبناي فعاليت
قرار گيرد خدمت به اسالم ،انقالب ،مردم و
كمك به پيشرفت ،اتحاد و همدلي و پرهيز
از تفرقه و دعواست ،چرا كه نفع تشتت و تفرقه به دشمنان
كمينكرده كشور خواهد رسيد .وي در پاسخ به پرسشي
پيرامون وضعيت كنوني كشور پس از گذشت سه دهه از
انقالب اسالمي ،به سياستهاي كلي نظام در بخشهاي
گوناگون و سند چشمانداز  20ساله كشور اشاره كرد و
گفت :مطابق اين سياستها و سند چشمانداز ما ميبايست
داراي مقام اول و الهامبخش در منطقه باشيم و در قله
علمي و پيشرفت منطقه قرار بگيريم .اكنون نيز اگرچه
به خاطر برخي ضعفها و نارساييها از اهداف و آرمانها

عقب هستيم ،اما به لحاظ پيروي از مكتب حياتبخش اهل
بيت(ع) و وجود امكانات جغرافيايي ،انساني و مادي فراوان
كشور و حضور آگاهانه و هوشيارانه مردم ،اميدوارم كه در
مسير صحيح پيشرفت قرار بگيريم .هاشمي رفسنجاني
در پاسخ به نگراني برخي از حاضران از گسترش يأس و
نااميدي نسبت به برخي از عملكردها ،مردم و جوانان كشور
را هوشيار و آگاه خواند و تصريح كرد :هيچگاه نبايد اميد به
اصالح و بازگشت به راه صحيح را از دست داد چرا كه ملت
آگاه و بالنده باالخره خواستهاي به حق خود را به كرسي
خواهد نشاند .آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
در پاسخ به پرسشي پيرامون نقش كساني
كه در انقالب و مبارزه حضور نداشتند اما
اكنون ميداندار شدهاند ،حضور جوانان در
عرصههاي مديريت و مسئوليت در كشور را
اصل اساسي پويايي و الزمه رشد و تحول
كشور خواند و گفت :اكثر كساني كه در
مبارزه و انقالب حضور داشتند ،اكنون به
سن بازنشستگي رسيدهاند و درست اين
است كه جوانان با استفاده از تجربه و فكر
پيشكسوتان ،مديريت و مسئوليتها را به عهده گيرند اما
آنچه ايجاد نگراني ميكند اين است كه كساني كه قدر و
ارزش انقالب و زحمات مردم شهيد داده را نميدانند و درك
نميكنند ،با تندروي و افراط دستاوردهاي زحمتكشان پس
از انقالب را ناديده ميگيرند و حتي گاهي منكر ميشوند.
وي با بيان اينكه كسي كه انقالب را ميشناسد و درد نظام
را دارد در روز رحلت امام(ره) به نوه ايشان اهانت نميكند،
تصريح كرد :اين اقدامات و اعمال نشان از عدم آشنايي به
انقالب ،راه امام(ره) و آرمانهاي اصيل آن دارد.

گروه سياسي -محمود احمدينژاد يک بار ديگر
در سخناني صريح به برخي از منتقدان که برخي
از کاستيها را به دولت منتسب ميکنند ،پاسخ
داد و ضمن انتقاد از فضاي دروغ و تهمتي که در
جامعه رايج شده از آنان خواست که « بيايند
اثبات کنند».
در حالي که در دادگاه روز تخلفات بيمه ،نام
رئيس سابق ديوان محاسبات که حاال معاون اول
رئيسجمهور است به عنوان يکي از افراد دخيل در
اين پرونده به ميان آمده ،رئيس جمهور
در غرب کشور به اين اقدامات واکنش
نشان داد و گفت« :انگار مسابقه است،
يکي ميگويد  20ميليارد در بانک بردند
و يکي ديگر ميگويد  100ميليارد
تومان ،آزاد است ،قلم برداشته شده و
هرکس هرچه ميخواهد بگويد و متوجه
نيست که چه تصويري از ايران در دنيا
مخابره ميکند ،اينکه حرفي زده شد
مالک نيست بايد بيايند اثبات کنند».به
گزارش خبرآنالين ،رئيس جمهور ابتداي هفته هم بعد
از مدتها وبالگ خود را به روز کرد و در يادداشتي از
هم بانديها و هم حزبيها و دوستاني سخن گفت که
در زمان اجراي عدالت فريادشان بلند ميشود .سخنان
ديروز رئيسجمهور در نيروگاه سيکل ترکيبي زاگرس
را واحد مرکزي خبر منتشره کرده ،اظهاراتي که به
نظر ميرسد در روزهاي آينده محمل اظهارنظرهاي
متفاوتي شود.احمدينژاد پس از افتتاح چند پروژه
عمراني در استان کرمانشاه در مراسمي تاکيد کرد:

همه ملت بايد دست به دست همه بدهيم حرکت
کنيم بسازيم و ايجاد کنيم ،همه ما دورهاي داريم50 ،
سال دورهاي طوالني براي ملت است ولي ازآن طرف
چشم به هم بگذاريد ميگذرد ،بايد از ثانيه ها براي
کار و ساختن استفاده کنيم.وي گفت :در کشور ما هر
سال يک انتخابات است ،بعضي ها منتظرند انتخاباتي
باشد تا کارها را شل کنند ،پس کي کار کنيم ،يک
دولت چهار سال وقت دارد ،تا ثانيه آخر بايد مانند
بازي فوتبال کار کنيم ،هر ثانيه آن مهم است و نبايد
از زماني صرف نظر کرد ،همه هوشيار
باشيم و کار کنيم ،آنچه ما را جلو ميبرد
و آينده ما را ميسازد ،کار است.وي
همچنين تصريح کرد :فکر ميکنند با
دروغ گفتن و تهمت زدن و خراب جلوه
دادن کشور ،خدمت ميکنند ،طوري
جلوه ميدهند که کشور خرابه است و
اين بزرگترين خيانت به کشور است و
نميدانند با اين کار چه اميدهايي را
نااميد ميکنند.رئيسجمهور با اشاره به
برخي مسائل پيش آمده در حوزه تخلفات اقتصادي
و متهم شدن برخي همکارانش گفت :هر کسي در
هرجايي به هر اندازهاي تخلف کرده بگيرند و با آن
برخورد کنند.وي افزود :فحش دادن به دولت هنر
نيست ،اگر جرات دارند بروند سراغ همانهايي که
اصل کاري هستند.رئيسجمهور در ادامه سخنان
خود تصريح کرد :خراب نشان دادن وضع کشور براي
کسي شهرت نميآورد.احمدينژاد گفت :فعال من و
همکارانم در سيبل هستيم.
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تيترهاي پنهان
 زاكاني :روساي قواي سه گانه راهي جز تعامل ندارند[ بايد بسوزندو بسازند]
 باقري لنکراني :چاقي و افسردگي در کمين زنان ايراني است [ البته مادر جبهه پايداري براي اين معضل برنامه داريم]
 گزارش تيم احمدينژاد از حادثه سيالب مترو [ يه بچه  5ساله همميفهمه که مقصر شهردار تهرانه]
 احمدينژاد :اگر جرات داريد برويد سراغ آنهايي که اصل کاري هستند[ همونايي که بارها گفتم اسمشون تو جيب منه ! ]
 آقاي رئيسجمهور ،گوشت کيلويي چند؟ [ کجا؟ نزديک خونه ما ياجاهاي ديگه؟]

گزارش

ساماندهي کميسيونها؛
چالش هيأت رئيسه مجلس نهم

با توجه به صراحت ماده  ٤٧آييننامه داخلي مجلس شوراي
اسالمي در مسئوليت هيأت رئيسه نسبت به تشکيل کميسيونهاي
تخصصي مجلس با لحاظ اولويتهايي همچون تخصص ،تجربه و
سابقه عضويت در آن کميسيون ،متأسفانه اخبار واصله از مجلس
حاکي از ناديده گرفتن اين اولويتها در اجراست.
به طوري که برخي از نمايندگان به ويژه تعدادي از نمايندگان ادوار گذشته
با وجود برخورداري از اولويتهاي ياد شده از پيوستن به کميسيونهاي مورد
نظر خود جاماندند .شايد به بيان ديگر کميسيونها به نوعي از برخورداري
تخصص و تجربه کافي محروم ماندهاند .از اينرو تذکر ديروز مهندس
عبداللهي ،نماينده  ٧دورۀ مجلس و رئيس باتجربه کميسيونهاي برنامه و
بودجه و تلفيق مجلس شوراي اسالمي که درخواستش براي ادامه عضويت
 ٢٠ساله وي در کميسيون برنامه و بودجه رد گرديد ،به نوعي زنگ خطر از
آغاز يک کجروي در خانه ملت بود .با عنايت به جايگاه و نقش مجلس در
رفع تبعيض و بيعدالتيها ،بدون ترديد اين اخبار براي مردمي که به رغم
مشکالت و پارهاي از موانع بازدارنده به اميد دستيابي به آيندهاي بهتر در
انتخابات مجلس شرکت نموده و هماکنون منتظر اقدامات عملي نمايندگان
خود هستند ،اخبار نگرانکنندهاي تلقي ميشود .به نوشته آفتاب ،اين در
حالي است که پس از انجام انتخابات هيأت رئيسه موقت و دائم در مجلس
نهم و واسپاري مسئوليت به افرادي که اکثر آنها به ويژه رئيس و نواب
رئيس از کارنامه مقبولي در اعمال درايت و مديريت سنجيده برخوردار بودند،
اين انتظار تقويت ميشد که مجلس نهم با سازماندهي به موقع و سپري
کردن دورۀ گذار به سرعت استقرار يافته و در جهت تأمين مطالبات مردم،
فعاليتهاي تقنيني و نظارتي خود را آغاز نمايد .قطعا نخستين گام در اين
مسير ،شکلگيري کميسيونهاي تخصصي از طريق شايستهگزينيها است.
لذا مسئوليت هيأت رئيسه مجلس با توجه به وظايف مصرحه در مواد ٢٣
و  ٢٧آئيننامه داخل مجلس ايجاب ميکند تا با رفع چنين غفلتي در آغاز
راه مجلس نهم زمينه تقويت اعتماد عمومي را فراهم آورد .در هر صورت
اگر هيأت رئيسه مجلس در جريان رسيدگي به اعتبارنامههاي نمايندگان در
جهت جلوگيري از پارهاي گروکشيها حتي به طور غيررسمي از مقبوليت
خود به نحو اثربخش استفاده نکردهاست ولي توقع ميرود در خصوص
ساماندهي کميسيونها و برخورداري آنها از تجارب و تخصص کافي به نحو
مؤثر اقدام نموده و در اولين آزمون سرافراز گردد.در همين ارتباط يك عضو
هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي از بسته شدن تركيب نهايي  9كميسيون
باقيمانده مجلس در جلسه ديروز خبر داد و گفت :بر اين اساس الريجاني،
ابوترابي و زاكاني به كميسيون شوراها و آقاتهراني به كميسيون فرهنگي
رفتند.عليرضا منادي در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينكه اعضاي هيات رئيسه
و روساي شعب در جلسه مشترك صبح ،تكليف تركيب نهايي  9كميسيون
باقيمانده را مشخص كردند ،گفت :بر اين اساس كميسيونهاي شوراها،
فرهنگي ،قضايي ،كشاورزي ،آموزش ،عمران ،اجتماعي ،بهداشت و اصل 90
كامل شد.وي افزود :طبق تصميمات اتخاذ شده علي الريجاني نماينده قم،
حجتاالسالم محمدحسين ابوترابي فرد و عليرضا زاكاني نمايندگان تهران به
عضويت كميسيون شوراها درآمدند و حجتاالسالم مرتضي آقاتهراني نيز از
كميسيون آموزش به كميسيون فرهنگي رفت.اين عضو هيات رئيسه مجلس
همچنين به تركيب هشت نفره كميسيون اصل  90اشاره و اظهار كرد:
حسينيان ،فاطمه رهبر ،حميد رسايي ،افضليفر ،داوود محمدي ،پورمختار،
آذين و باهنر به عنوان اعضاي اصلي كميسيون اصل  90انتخاب شدند.بر
اساس اين گزارش ،پيش از اين تركيب شش كميسيون انرژي ،برنامه و
بودجه ،صنايع و معادن ،اقتصادي ،آموزش و امنيت ملي و سياست خارجي
در جلسه روز شنبه هيات رئيسه مشخص شده بود.

پچ پچ

جلوگيري از يک کنسرت به علت بدحجابي حضار -کنسرت
مازيار فالحي ،خواننده پاپ که قرار بود ساعت  18ديروز برگزار شود
به علت بدحجابي برخي از شرکت کنندگان در اين کنسرت لغو شد.
به گزارش مهر ،ديروز ماموران پليس پايتخت از اجراي کنسرت
مازيار فالحي که قرار بود در ساعت  18برگزار شود به علت حضور
افراد بدحجاب در اين کنسرت جلوگيري کرده و برخي از افرادي که با
حجابهاي زننده در اين کنسرت حاضر شده بودند توسط گشت ارشاد
منتقل شدند .روز گذشته سردار بهمن کارگر ،معاون اجتماعي نيروي
انتظامي از برخورد با جشنها و جشنواره هايي که در آن موازين اخالقي
رعايت نشود ،خبر داده بود.
درخواست سيدحسن خميني از رسانهها  -يادگار امام راحل از
رسانهها خواست تا براي او از عنوان آيتاهلل استفاده نکنند .به گزارش سفير،
حجتاالسالم و المسلمين سيدحسن خميني در پيام مکتوبي که از طريق
برادرش ،حجتاالسالم حاج سيدعلي خميني به پايگاه خبري”شفقنا" ارسال
کرد ،ضمن تشکر از اين پايگاه خبري ،تاکيد کرد که مايل نيست از عنوان
آيتاهلل براي او استفاده شود.
سرپيچي بيمهها از دستور رئيسجمهور  -بيمهها از اجراي دستور
رئيسجمهور طفره ميروند .رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران
کليوي کشور گفت :طبق دستور رئيسجمهور قرار است  202قلم داروي
بيماران خاص و سرطاني تحت پوشش بيمه قرار گيرد اما صندوقهاي
بيمه از راههاي گوناگون با اين دستور مقابله ميکنند .به گزارش مهر،
مصطفي قاسمي در حاشيه بازديد کارشناسان اجتماعي استانداريهاي
سراسر کشور از کلينيک بيماران کليوي افزود :از  202قلم دارو تنها 8
مورد مربوط به بيماران پيوندي است و داروهاي بيماران دياليزي در اين
فهرست لحاظ نشدهاست .وي اظهارداشت :چرا با وجود آنکه داروهايي
مانند اريتروپويتين در پروتکل وزارت رفاه قرار دارند اما بيماران بايد براي
تهيه آنان پول پرداخت کنند.
احتمال برکناري توکلي  -احتمال تغيير رئيس مركز پژوهشهاي
مجلس قوت گرفت .به گزارش زندگي ،پس از آنكه غالمرضا مصباحي مقدم
به عنوان تنها گزينه رياست كميسيون برنامه و بودجه معرفي شد احتمال
رفتن رضا عبدالهي به مركز پژوهشها قوت گرفت .يك منبع مطلع در اين
خصوص گفت :هيات رئيسه مجلس در نظر دارد براي مركز پژوهشهاي
مجلس گزينه جديدي را جايگزين احمد توكلي كند .بر اين اساس نام رضا
عبداللهي از ديگر گزينهها جديتر است و رئيس سابق كميسيون برنامه و
بودجه احتمال زيادي دارد جانشين احمد توكلي شود.
صداوسيما قصد پخش بازي تيم ملي را ندارد؟ -شفاف نوشت:
بعد از آنکه صدا و سيما در آخرين لحظات پيش از بازي با ازبکستان
توانست اين ديدار را روي آنتن ببرد ،گويا اين بار اهالي اين سازمان قصد
ندارند که بازي تيم ملي ايران برابر قطر که در ورزشگاه آزادي تهران
برگزار مي شود را به صورت زنده و مستقيم پخش کنند.صدا و سيما
همچنان با مسئوالن بخش مارکتينگ شرکت world sport group
براي پخش بازي هاي انتخابي جام جهاني به توافق نرسيده است و همين
امر به احتمال فراوان سبب شود که به جاي بازي ايران و قطر از سري
رقابت هاي مرحله گروهي جام جهاني ،ديدار تيم هاي جمهوري چک
و يونان روي آنتن تلويزيون برود.البته به نظر ميرسد رقم نجومي اين
شرکت براي ارائه حق پخش بازي به صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران باعث شده تا بازي امروز پخش نشود.

