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روی موج کوتاه

هنوز دو روز از بیانــات مقام معظم 
رهبری درباره فعالیت مجلس به دور از 
حاشیه ها نگذشته بود که روز گذشته 
جلســه علنی مجلس با بگو مگو میان 
نمایندگان و هجمه به هیأت رئیسه به 

تشنج کشیده شد. 
دیروز استیضاح روحانی منتفی شد و 
به نظر می رسد با فصل الخطاب رهبری 
مبنی بر اینکه دولت تا روز آخر باید بر سر 
کار خود بماند، تندروهای مجلس دست 
از استیضاح روحانی کشیدند و روحانی 
دست کم تا مدتی از تیغ تیز آنها در امان 
خواهد بود.  قالیباف اما وضع متفاوتی 
دارد. همکاران اصولگــرای او از نحوه 
ریاســت او بر مجلس و اساسا عملکرد 
هیأت رئیسه راضی نیستند. اصلی ترین 
اختالفشان نیز بر سر کمیسیون هاست. 
از اوایــل ماه جــاری شــماری از 
نمایندگان مکرر از طرح استیضاح هیأت 
رئیسه مجلس خبر داد.  چیدمان خاص 
نمایندگان در کمیسیون ها و مداخله 
برخی اعضای هیأت رییسه در انتخابات 
هیأت رییسه کمیسیون ها عمده ترین 

دلیل این استیضاح عنوان شده است. 

اعتراض به صالحیت اعضای 
کمیسیون برنامه و بودجه

جلسه دیروز مجلس نیز در امتداد 
همین اختالف به تنش کشیده شد. 
الیاس نادران نماینده تهران در جریان 
بررســی طرح اصالح تبصره ۱ ماده 
۳۸ آیین نامه مجلــس، طی تذکری 
گفت: »به هیأت رئیســه اختیار داده 
شــده تا به تعدادی که بخواهد سقف 
کمیســیون ها را کاهش یــا افزایش 
دهد؛ تعداد و کمیسیون های آن نیز 

معلوم نیست.
وی افزود: شش نفر را به کمیسیون 
برنامه و بودجه آوردند که مشاغل آنها 
هیچ ارتباطی به کمیســیون برنامه و 
بودجه ندارد، در بقیه کمیسیون ها نیز 
همینطور است. هیأت رئیسه با وجود 
سوگند خوردن برای رعایت بی طرفی، 
این بند را با هدف خاص تعیین کرده تا 
این افراد را به عضویت کمیسیون های 

مختلف درآورد.
نماینده مردم تهــران در مجلس 
تصریح کرد: اکنون هیأت رئیســه با 
این ســابقه می خواهد کف و ســقف 

کمیسیون ها را با هر ترتیبی که خودش 
خواست و هر کمیسیونی که تشخیص 
داد، تعییــن کــرده و اختیاراتش را 

افزایش دهد.
اینجا مجلس است نه خیابان 

بعد از تذکر الیــاس نادران، نوبت 
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه بود که هــم دل پری از تذکر 
نادران داشت و هم از هیأت رئیسه به 
شدت عصبانی بود و همین دو موضوع 
برای بیان تذکری تند و تیز از تریبون 
مجلس کفایت می کــرد. حمیدرضا 
حاجی بابایی  در تذکر شفاهی خطاب 
به هیأت رئیسه گفت: دو روز است از 
بیانات مقام معظــم رهبری فرمودند 
مجلس و شأن مجلس انقالبی ایجاب 
می کند کــه نمایندگان بــه گونه ای 
سخن بگویند تا جایگاه و شأن مجلس 
 رعایــت شــود و از طرفــی مجلس 
به ویژه هیــأت رئیســه باید مجری 

آئین نامه باشد.
او ادامه داد: ۱0 روز اســت که طرح 
فوریتــی در خصوص کاالبــرگ برای 
کسانی که در این کشور هنوز صبحانه 

ندارند کــه بخورند، به هیات رئیســه 
داده شده اســت. دلیل اینکه این طرح 
فوریتی اعالم نشده، چیست؟ توضیح 

بّین بفرمایید.
او افــزود: نکته دیگــر اینکه وقتی 
عزیــزی در هیــأت رئیســه مجلس 
می نشــیند حتی اگر یک کمیسیون 
از نظر تایپی اشــتباهی داشــته نباید 
در مقابل ۸0 میلیــون نفر اعالم کنند، 
کمیسیون برنامه و بودجه از صبح همه 
چیز را اشتباه داده است! اگر قرار باشد 

من تخلف آئین نامه ای از هیات رئیسه 
بگیرم از ســاعت ۸ صبح تا یک بعد از 
ظهر بگویم باز پر نمی شود؛ شما در روز 
۱00 تخلف می کنید ما نمی گوییم و قرار 
هم نیست بگوییم؛ بعد شما اشتباه یک 
تایپیست جای اول و دوم را اشتباه نوشته 
اســت که همان اول صبح هم خدمت 
آقای امیرآبادی نوشتم که اشتباه این 

است؛ این چه طرز برخورد است.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
گفت: من روز یکشنبه از همان ساعت 
اول تمام تخلفات هیأت رئیسه را تذکر 
می دهم ببینیــد تا ظهــر چند تذکر 
می شود. ما شما را نفرســتادیم آن باال 
که هرچه دلتان خواست بگویید اینجا 
مجلس شورای اسالمی اســت و باید 
شأن نمایندگی حفظ شود اینجا خیابان 
نیست که هر طوری دلتان می خواهد 
رفتار کنید این آخرین بارتان باشد که به 
یک نماینده و یک کمیسیون این چنین 

توهین می کنید.
کنایه میرتاج الدینی به قالیباف

ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی، 
نماینــده دیگر مجلس هــم در تذکر 
شفاهی خطاب به نمایندگان مجلس و 
هیأت رئیسه بر اساس ماده )۲۱(، )۲۲( و 
)۱۹۴( در خصوص نحوه انتخاب اعضای 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که در 
حال برگزاری بود و حواشی را در صحن 
به همراه داشت، گفت: آنچه مسلم است 
یک شاخص و میزان برای اداره مجلس 
وجود دارد که اگر همه بر اساس آن عمل 
کنند گفت وگو، جدل و تعارض ایجاد 

نمی شود.
او خطاب به هیأت رئیسه گفت: به 
سوگندی که یاد کرده اند عمل کنند تا 

اختالفی در صحن ایجاد نشود.
رئیس مجلس نباید کل جلسه را به 

خود اختصاص دهد
در البه الی این نطق هــا، صدای 
اعتراض به هیــأت رئیســه از میان 
نمایندگان بلند بود و به نظر می رسید 
تالش قالیباف برای راضی کردن آنها 

راه به جای نمی برد. 
مهرداد ویس کرمــی در تذکری 

شــفاهی گفت: بنده به عــدم رعایت 
عدالت از ســوی هیأت رییسه انتقاد 
دارم. در واگذاری وقت به افراد عدالت 
نمی شود؛ قبل از آنکه شما بر جایگاه 
هیأت رییســه تکیه بزنید قــرار بود 
نماینده و نماینده تر در مجلس شورای 

اسالمی نداشته باشیم.
او در ادامه اظهار کرد: زمانی که شما 
رأی جمع می کردید همه نمایندگان 
را می شناختید اما اکنون تنها چندین 
افراد شاخص را می شناسید و ما برای 
گفتن یک مطلب باید از جای خود بلند 

شده و مانند یک جارچی جار بزنیم.
نماینده مــردم خرم آباد تصریح 
کرد: ما انتظار داریم شما همان اندازه 
که نماینده تهران را می شناســید 
ســایر نماینده هــا را بشناســید؛ 
بنده بــه همین علــت می گفتم که 
رییس مجلس شــورای اســالمی 
باید ســابقه نمایندگی داشته باشد. 
رییس مجلــس نباید شــخصیت 
کاریزماتیک داشــته و کل جلسه را 

به خود اختصاص دهد.
بدیــن ترتیب بــا توجه بــه نگاه 
نمایندگان به هیأت رئیسه در همین 
مدت کوتاهی که از عمر مجلس یازدهم 
می گذرد و با نیم نگاهــی به آنچه که 
دیــروز در مجلــس رخ داد، می توان 
گفت که قالیباف برای ادامه ریاســت 
بر بهارســتان، روزهای بسیار سختی 

در پیش دارد. 

مجلس یک روز پرتنش را پشت سر گذاشت؛

قالیباف زیر تیغ دوستان

گزارش

متهم ردیف هشــتم پرونــده مربوط به 
فســاد مدیران بانک مرکزی در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: من بر اســاس مستندات و بر 
اساس مصوبه بانک مرکزی کار انجام داده ام، 
کمیته تأمین اســکناس بانــک مرکزی نیز 
تأیید می کرده اســت، ما همه به دنبال نفع 
بیت المال بوده ایم و بیت المــال را به حراج 

نگذاشته ایم.
 دومین جلســه دادگاه برخی از مدیران 
ســابق بانک مرکــزی در مجتمــع قضایی 
امام خمینــی)ره( تهران به ریاســت قاضی 

مسعودی مقام برگزار شد. 
پس از اظهارات فوق متهم سجاد که یکی 
از مدیران بانک مرکزی بوده اســت، قاضی 
مســعودی مقام خطاب به متهم ســجاد: از 
سوابقتان می گویید در حالی که باید درباره 
منزل مســکونی در یکی از کشورها و ۸00 

سکه بگویید. 
ســجاد در این هنگام درباره ارتباطش با 
اسدبیگی، مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت 
تپه و متهم ردیف اول این پرونده، اظهار کرد: 
من هیچ امتیاز خاصی و هیچ کار قانونی که 
خود تصمیم بگیرم برای اســدبیگی انجام 
نداده ام و بر اســاس مصوبات بانک مرکزی 

انجام شده است. 
تخصیــص ارز به مــن ارتباطــی ندارد، 
من کاره ای نبــوده ام که بخواهم به کســی 
ارز بدهم. طبق مســتندات من هیچ امتیاز 
 خاصی به اســدبیگی نداده ام کــه بخواهم 

سکه بگیرم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: سکه ها از 

خانه شما کشف شده است.

متهم پاسخ داد: کشــف نشده است من 
خودم گفتم بدهیم.

قاضی گفت: از کجا آورده اید؟
ریز درآمدهایم را نمی توانم بیان کنم

متهم گفــت: مــن ریــز درآمدهایم را 
نمی توانم بیان کنم، مــن آدم کم درآمدی 

نبودم.
قاضی خطاب به ایــن متهم گفت: این ها 
چه تأثیراتی دارد. ســکه ها از کجا خریداری 
شده اســت؟ مســتندات را ارائه دهید. باید 
بگویید ســکه ها را از کجــا خریده اید. این 
ســکه هایی که به شما منتســب شده است 
از طریق ســایر متهمان به شــما رسیده و 

سال های آن مشخص است. 
بعضی از این ســکه ها شــاید از جا های 
دیگر خریداری شده اســت، اما همسر شما 
اظهار داشته و ســکه ها را تحویل داده است. 
در پرونده گواهی گواهــان و مطلعان وجود 
دارد که این سکه ها مربوط به سایر متهمان 
پرونده است. اینکه شــما نامش را گذاشتید 
هدیه، نامش رشوه اســت، چون هدیه دادن 

مورد توافق طرفین نیست.
وی ادامه داد: حرف شــما مستند قانونی 
ندارد شــما که االن می گویید بانک مرکزی 
چه کاره است. شما از ســوابقتان می گویید 
درحالیکــه باید درباره منزل مســکونی در 
یکی از کشورها و ۸00 سکه بگویید. بر اساس 
گفته های خودتان سکه ها را در پاکت دریافت 
کرده اید و بعد از چند روز بــاز کرده اید، چرا 

سکه ها را پس ندادید.
متهم ســجاد گفت: برخی ســکه ها هم 

فروختم برای خودم بوده است.

قاضی گفت: حق نداریــد از ارباب رجوع 
چیزی بگیرید.

قاضی بیان کــرد: چند ســکه از صرافی 
اسدبیگی خریدید؟

متهم پاسخ داد: ۱00 یا ۱۲0 تا.
قاضی تصریح کرد: در جلسه قبل گفتی 
۲۶۴ سکه و االن می گویید ۱۲0 سکه برای 
خودتان و ۴0 ســکه برای پســرتان بوده، 

اظهاراتتان متناقض است.
متهم پاســخ داد: ۱۲0 ســکه برای آن 

صرافی بوده است.
رییــس دادگاه اظهــار کــرد: گردش 
حسابتان را گرفته ایم و ردی از پرداخت وجه 
در حساب صرافی ها کشف نشده است. سکه 

۹۵ را به ۸۶ وصل می کنید و تناقض است.
متهم سجاد گفت: با کسی برای دریافت 

سکه توافق نکرده ام.
ماجرای آپارتمانی در انگلیس

قاضی پرســید: درباره آپارتمان توضیح 
دهید؟

متهم پاسخ داد: اصال وجود خارجی ندارد، 
قوه قضاییه با آن کشــور مکاتبــه کند و اگر 

وجود داشت دودستی آن را تقدیم می کنم.
نماینده دادستان گفت: شما در سال ۹۶ 

مستأجر بودید یا مالک؟
متهم پاسخ داد: مستأجر بودم.

نماینده دادستان خطاب به متهم سجاد 
گفت: شــما در اقرارتان گفته اید سکه ها را 
فروخته ایــد و رهن منــزل ۳۵0 متری تان 

کرده اید.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مجموعاً 

چند سکه داشتید؟
متهم پاســخ داد: نمی دانم ۶00 یا ۷00 

سکه.
قاضی خطــاب به این متهم گفت: شــما 
اگر هوش باالیی داشــتید در بانک مرکزی 
چه کار می کردیــد، اقدامات شــما مبتنی 

بر رانت بوده اســت. شــما فعل و انفعاالت 
بانکی را می دانســتید و بر اســاس آن عمل 
می کردید، ذخایر را می دانستید. ورودی ها 
را می دانستید و بر اساس آن اقدام می کردید. 
تمام این موارد تخلف اســت، جالب اســت 
کارمندانی که در سیاست های پولی و ارزی 
کشور هستند خودشــان در خرید و فروش 

پیش قدم هستند.
نماینده دادســتان خطاب به این متهم 
گفت: پس از اینکه شــما متوجه شدید که 
تحت تعقیب هستید دستور انهدام یک سری 
مدارک را به اهل منــزل دادید. ضابطین در 
مرحله آخر یک وکالت نامه در منزل شــما و 
در جایی نهان پیدا کرده اند، این وکالت نامه 
مربوط به خرید منزل در یکی از کشور های 
اروپایی اســت که به کارمنــد قائدی دیگر 
متهم این پرونده وکالت داده شــده اســت. 
درباره مســترکارت ۳0 هزار یورویی و این 
منزل توضیــح دهید. بر اســاس گفته های 
فرزندتان این منزل دارای وســایل و زندگی 
فوق متعارف بوده اســت، حــاال درباره این 

وکالت نامه توضیح دهید؟
وی گفت: سفر تفریحی به یکی از کشور ها 
رفتیم. وکالت نامه برای آپارتمان مشخصی 

نبوده، وکالت کاری بوده است.

متهم ســجاد افــزود: می خواســتم در 
انگلیــس آپارتمان بخــرم، اما نتوانســتم. 
آپارتمان اصال وجود خارجی ندارد و استعالم 
کنید. ایــن موضوع برای ۹۷ اســت و روابط 
کارگزاری بــا بانک خارجی ســال ۹۵-۹۴ 

برقرار شده است.
نماینده دادســتان بیان کرد: فرزندتان 
نزد بازپرس به عنــوان مطلع گفتــه که به 
آن کشــور رفتیم و یک منــزل ۱۸0 متری 
تحویل گرفتیم، امروز شما می گویید تحویل 

نگرفته اید و فقط دیده اید.
متهم سجاد پاســخ داد: خانوادگی به آن 
کشور ســفر کردیم و ۲ یا ۳ آپارتمان در یک 

مجتمع با متراژ تقریبی ۹0 متر دیدیم.
قاضی سوال کرد: چطور هزینه ها را تامین 

می کردید؟
متهم پاسخ داد: می خواســتم آپارتمان 
در ســازمان برنامه را بفروشم و در آن کشور 

آپارتمان بخرم که انجام نشد.
پــس از دفاعیــات متهمــان، در پایان 
این جلســه قاضی مســعودی مقام اظهار 
کرد که به دلیــل تقارن جلســات دادگاه با 
پرونده های هفت تپه و پتروشــیمی، جلسه 
 بعدی این دادگاه و مــکان آن متعاقبا اعالم 

خواهد شد. 

دومین دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد؛

رازسربهمهرسکهها
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»#اعدام نکنید« ترند شد؛
حکمسهمعترضحوادثآبان

درفرازوفرود
در پی تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان 
تظاهرات سراســری آبــان ۱۳۹۸ از ســوی 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، 
میلیون هــا کاربر فضای مجــازی، به این حکم 
اعتراض و هشتک »اعدام نکنید« را ترند کردند. 
پس از آن خبرگزاری فارس نوشت که به دستور 
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی برای سه مجرم 
اعدامی )معروف به مجرمان آبان ماه( درخواست 
ماده ۴۷۷ شده اســت؛ بدین معنی که اجرای 
حکم اعدام متوقف شده و اعاده دادرسی صورت 
خواهد گرفت. ســاعتی بعد اما مرکز رسانه قوه 
قضائیه این خبر را تکذیب و با بیان اینکه »اعاده 
دادرسی برای سه متهم اعتراضات آبان منوط به 
درخواست وکیل اســت«؛ اعالم کرد: »تاکنون 
درخواســتی از جانب وکالی متهمین در این 

زمینه واصل نشده است.«
    

طرحاستیضاحرئیسجمهوراز
دستورکارخارجشد

به گزارش تسنیم، حدود ۱0 نماینده مجلس 
که پیگیر طرح استیضاح رئیس جمهور و متقاعد 
کردن دیگر نماینــدگان برای حمایــت از این 
طرح بودند، از پیگیری این طرح منصرف شدند. 
حجت االســالم جواد نیک بیــن، نماینده مردم 
کاشمر و از طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور، 
با تایید این خبر گفت: با توجه به بیانات اخیر مقام 
معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت برای رفع 
مشکالت، تصمیم گرفتیم به جای طرح استیضاح، 

طرح های اقتصادی را دنبال کنیم.
    

المیادین:
الکاظمیهفتهآیندهبهتهران

سفرمیکند
شبکه لبنانی المیادین از سفر قریب الوقوع 
نخست وزیر عراق به ایران خبر داد. به گزارش 
ایسنا، شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه اعالم 
کرد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
هفته آینده به تهران و ریاض سفر خواهد کرد.

    
رایزنیظریفباوزیرانخارجه

آذربایجانوارمنستان
در پــی بــروز درگیری های اخیــر میان 
نیروهــای آذری و ارمنی، وزیــر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران عصر دیروز )سه شنبه، 
۲۴ تیر( با وزیــران امور خارجــه جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان به صــورت جداگانه 
رایزنــی و گفت وگو کرد. در ایــن تماس های 
تلفنی، محمدجواد ظریف ضمــن توصیه به 
طرفین برای خویشــتن داری و آغاز گفت وگو 
برای حــل  و فصل مســالمت آمیز اختالفات، 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای کمک 

به پایان دادن به تنش ها اعالم کرد.
    

امیری خبر داد:
۲۵الیحهاولویتداررابه

مجلسفرستادیم
حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی 
رئیس جمهوری پس از پایان جلسه هیأت دولت 
گفت: ما در مجلس قبل حدود ۶۸ الیحه معوق 
داشتیم که از مجلس یازدهم درخواست کردیم 
مجدداً در دستور کار و رسیدگی قرار گیرد. وی 
افزود: خوشــبختانه با توجه به محور هایی که 
مقام معظم رهبری در حــوزه تقنینی فرمودند 
از ایــن ۶۸ الیحه معوق حــدود ۲۵ مورد قابل 
تعریف اســت که ما بالفاصله این ۲۵ الیحه را 
احصاء کردیم و در راستای فرمایشات ایشان به 
مجلس شورای اسالمی فرستادیم تا در اولویت 

کمیسیون های تخصصی مجلس قرارگیرد.
    

فرجی راد:
ایرانآژانسانرژیاتمیراتا
انتخاباتآمریکامدیریتکند

رضا فرجی راد، تحلیلگر مسائل بین الملل 
به ایلنا گفــت: ایران باید با هر روشــی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را تــا انتخابات آمریکا 
مدیریت کند و با هر روشی که آژانس می خواهد 
برخورد کنــد، مثاًل ایران درخواســت بازدید 
آژانس از دو ســایت ایران را به نحوی مدیریت 
کند.  باید دید که رئیس جمهور بعدی با برجام 
چه خواهد کرد، اگر ترامپ انتخاب شود داستان 
متفاوت خواهد شــد و اما اگر ترامپ انتخاب 
شــود آژانس بیشــتر تحت تأثیر آمریکا قرار 
خواهد گرفت. باید منتظر بمانیم و به هر عمل 
نامتعارف آژانس واکنش مناسب داشته باشیم.

الیاس نادران: شش نفر را به 
کمیسیون برنامه و بودجه 

آوردند که مشاغل آنها هیچ 
ارتباطی به کمیسیون برنامه 
و بودجه ندارد. هیأت رئیسه 

با وجود سوگند خوردن 
برای رعایت بی طرفی، 
این بند را با هدف خاص 

تعیین کرده تا این افراد را 
به عضویت کمیسیون های 

مختلف درآورد

نماینده خرم آباد خطاب به 
قالیباف گفت: زمانی که شما 

رأی جمع می کردید همه 
نمایندگان را می شناختید 

اما اکنون تنها چندین افراد 
شاخص را می شناسید و 
ما برای گفتن یک مطلب 

باید از جای خود بلند شده 
و مانند یک جارچی جار 

بزنیم


