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 -1720تیم فوتبال پرســپولیس در شرایط
بحرانی قرار دارد ،برای خروج از این وضع باید
حمایت شود .اجازه گرفتن بازیکن خارجی به
این تیم داده شود .چرا  2بازیکن خارجی این
تیم هنوز مجوز بازی نگرفتهاند؟ ()9/1
 -1731از زلزله کرمانشــاه  4سال میگذرد.
اما گفته میشود کالسهای دانشگاه هنوز در
کانکس برگزار میشود .واقعا تاسفآور است.
()9/1
 -1745تاسفانگیز است که برخی سارقان
حتــی دریچههای فاضالب را هم ســرقت
میکنند .کاری که باعث ایجاد خطرات زیادی
برای تردد مردم میشود)9/1( .
 -1801باید جلو ذبح دام باردار گرفته شود
این کار هیچ توجیه قابل قبولی ندارد)9/1( .
 -1620افزایش  40درصدی هزینه خانوار در
یک سال گذشته فشارهای زیادی به ما طبقه
ضعیف وارد کرده .از پس مخارج بر نمیآییم.
()9/1
 -1635مدیر روزنامه کیهان چه عالقهای دارد
که هرچه مدیــران در دولت قبل که در این
دولت هم هستند از سمتها برکنار شوند؟
ضمن اینکه گمان نمیرود مدیری از دولت
قبل باقیمانده باشد)9/1( .
 -1645همکاری با آژانس بینالمللی انرژی
هستهای هرگونه بهانه را از دشمنان خارجی
ما میگیرد)9/1( .
 -1705حداقل برای تامین کاالهای اساسی
مردم ارز  4200تومانی باید تامین شــود تا
حداقل قیمتها بدتر از این نشود)9/1( .
 -1710عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید در
تجارت آزاد حتی از طالبان عقبتریم)9/1( .
 -1510در خبری شــنیدیم طالبان پخش
ســریال را با حضور زنان ممنوع کرده .واقعا
حی رتانگیز است)9/1( .
 -1520مشکالت مالی برای برخی خانوادهها
به قدری اســت که مجبور به سقط جنین
میشوند)9/1( .
 -1531برخــی از اراذل و اوبــاش به قدری
گستاخ شدهاند که حتی به پلیس هم حمله
میکنند .امیدواریم ریشه اینها کنده شود که
امنیت جامعه را به خطر نیندازند)9/1( .
 -1601رئیسجمهور محترم میگوید هر روز
به پیشرفت کشور امیدوارتر میشوم .ما هم
امیدواریم اما چه شاخصههایی برای امیدوارتر
شدن وجود دارد؟ ()9/1
 -1610شــاید یک توافق خوب با مدیر کل
آژانس بینالمللی در تهران بتواند راه احیای
برجام را هموار کنــد ،چون گزارشهای وی
خیلی مهم است)9/1( .
 -1410به رسانه ملی پیشنهاد میدهم یک
شبکه موسیقی برای پخش موسیقی و ترانه
اختصاص دهد .این بــرای باال بردن روحیه
مردم خیلی خوب است)9/1( .
 -1420هر وقت اقتصاد کشور خوب شد رونق
ایجاد شــد .مردم به رفاه رسیدند مسئوالن
میتوانند تشویق به ازدواج یا فرزندآوری کنند.
()9/1
 -1431مشخص نیســت تکلیف آموزش و
پرورش و انتخاب وزیر این ســازمان مهم به
کجا میانجامد؟ ()9/1
 -1501نمیتوان مردم کشور را دعوت به امید
داشتن کرد ،درحالی که مردم در سختترین
شرایط زندگی میکنند)9/1( .
 -1310با توجه به شرایط بد بازار حذف ارز
 42000تومانی فقط به بازار شوکهای بدتر
وارد میکند)9/1( .
 -1321با این افزایش قیمت بلیت هواپیما
دیگر خواب ســفر با هواپیما را باید ببینیم.
()9/1
 -1332مجلس نباید به جای رســیدگی به
مسائل مهم کشور ،دنبال طرحهای برخورد با
سگگردانی باشد)9/1( .
 -1342مجلس از دولت خواسته سقف زمانی
برای مذاکرات تعیین کند .این کارها به نظر
فقط مانع ایجاد کردن ســر راه دولت و تیم
مذاکرهکننده است)9/1( .
 -1401آقای ذوالنور نماینده مجلس! زمانی
عکس برجام را آتش میزدید حاال راضی به
مذاکره هســتید .امیدواریم تغییر رویه داده
باشید)9/1( .
 -1250تنهــا راه کنترل قیمتهــا در بازار

خــودرو اجازه ورود واردات اســت .تا واردات
نباشد تعادل قیمتی در بازار خودرو نخواهیم
داشت)9/1( .
 -1301تخممرغهــای وارداتــی تــا حدی
میتواند باعث کاهش قیمت شود باید تولید
داخلی هم افزایش یابد تا قیمتها هم کاهشی
شود هم در مقطعی به ثبات برسد)9/1( .
 -1210طبــق گــزارش وزارت بهداشــت
چندهزار نفر فقط به خاطر آلودگی هوا فوت
کردند .این آلودگی هوا کمخطرتر از ویروس
کرونا نیست .فکر چاره باشند)9/1( .
 -1214از تیتر زیبایتــان که در آفتاب یزد
روز شنبه یکم آذر زدید تشکر میکنیم .زیبا
بود .واقعا چرا برخیها مسائل مهم کشور را
رها کردند و دنبال موضوع کرسنت هستند؟
()9/1
 -1220آیا با فراخوان وزارت خارجه ایرانیان
خارج از کشور به کشور بازمیگردند؟ ()9/1
 -1231آیا شرکتهای هواپیمایی کاهش 15
درصدی قیمت بلیت را قبول میکنند؟ ()9/1
 -1241تکلیــف پرداخت بدهی انگلیس به
ایران چه شد؟ دولت بریتانیا که اعالم کرده
بود باید این بدهی پرداخت شود)9/1( .
 -1142پرداخــت حقوقهــای نجومی در
شرکت پتروشیمی امیرکبیر صحت دارد یا
شایعه است؟ ()9/1
 -1150وزیــر راه میگوینــد ایرالینهای
متخلف پول مردم را بازمیگردانند .اما معلوم
نیســت اینها مابهالتفاوت نرخ افزایش یافته
بلیتها را به مردم برگردانند)9/1( .
 -1201طبــق گفته رئیس مجلس آموزش
و پرورش در این  20سال بیثباتترین وزرا
را داشته .با این حســاب این برای سازمانی
که متولی تعلیق و تربیت کشور است خیلی
مسئلهساز است)9/1( .
 -1125از اینکه روند بستری و فوت ناشی از
کرونا نزولی شده خوشحال هستیم اما اینکه
برخی از مردم پروتکلها را رعایت نمیکنند
نگرانکننده است)9/1( .
 -1130چالــش کمبــود آب در کشــور و
مشــکالت حاصل از آن باید هرچه سریعتر
مدیریت شود .مشکل کشاورزان اصفهانی باید
حل شود)9/1( .
 -1135شــبکه یک تلویزیون تا کی قصد
پخش سریالهای تکراری را دارد؟ چند ماه
است فقط ســریال تکراری پخش میکنند.
()9/1
 -1053این حادثهای که در پردیس سینمایی
کوروش اتفاق افتاد آن همه هجوم مردم برای
دیدن  2بازیگر قابل توجیه نبود .چند نفر به
خاطر همین ازدحام زیر دســت و پا ماندند.
()9/1
 -1103آیا درخواست تضمین از آمریکا برای
جلوگیــری از خروج دولت آینــده آمریکا از
برجام مذاکرات وین را به مشکل نمیاندازد؟
()9/1
 -1120مشکل مالی پرسپولیس و پرداخت
طلب ســرمربی ســابق این تیــم چرا حل
نمیشود تا پرسپولیس بتواند در فصل نقل
و انتقاالت بازیکن خارجی هم بگیرد؟ ()9/1
 -1017در زمان تحریمها برخی از بازارهای
مهم را از دســت دادیم مثل بازار فروش گاز
و نفت .تحریمها آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما
گذاشت)9/1( .
-1021یکنمایندهمجلسگفتهقطعهسازان
ایرانــی به بنز و بیامو صــادرات دارند .واقعا
نمیدانم این خبر چقدر صحت دارد)9/1( .
 -1030متاسفانه حتی با وجود بارندگی در
تهران شــاهد افزایش آلودگیها بودیم .پس
باید برای حل این مشکل چندین ساله چه
کار کرد؟ ()9/1
 -1033ترکیه  30درصد اقتصاد سوریه را در
دست گرفته و سهم ما  3درصد است .شاید
این حق ایران بود که سهم بیشتری در بازار
سوریه داشته باشد)9/1( .
 -1041آیا بهتر نیســت مجلس فعال آنقدر
شرط و شروط برای تیم مذاکرات و مذاکرات
در وین تعیین نکند؟ تیم مذاکرهکننده ما نیاز
به آرامش دارد)9/1( .
 -0935نماینده مجلس گفته اســت سهام
برخی شــرکتهایی که صید ترال میکنند
متعلق به چینیهاســت .واقعا برای من هم
جالب بود با توجه به محدودیتهای صیدترال
برخی شــرکتهایی که این صیــد را انجام
میدهند سهامدار چینی دارند)9/1( .

رئیس جمهور روز گذشته در نشست با اساتید و فناوران
دانشگاه صنعتی شــریف با تاکید بر اهمیت و ضرورت
حفظ و جذب نخبگان دانشــگاهی اظهار داشت :دولت
بنــا ندارد از کنار دغدغهها و بیانات رهبر معظم انقالب
در خصوص حفظ نخبگان صرفا به عنوان یک توصیه رد
شود بلکه مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه زمینههای
جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند .به گزارش ایلنا ،سید ابراهیم
رئیسی با بیان اینکه نخبگان و فناوران دانشگاهی سرمایههای کشور
آفتاب یزد:ســال هاست که موتور سواری زنان در هالهای از ابهام
قرار گرفته اســت و نهادهای متولی این امر هر بار مســئولیت رفع
مشکالت مربوط به این موضوع را بر گردن دیگری میاندازند .حتی
برخی از مســئولین معتقدند که در خصوص موتور ســوار زنان با
منع قانون مواجه هستیم و این در حالی است که هیچ جای قانون
هیچ منع و ممنوعیتی برای موتور ســواری زنان وجود ندارد .با این
حال موضوعی که به نظر میرســد مغفول واقع شــده این است
که موتور ســواری زنان میتواند بزرگترین معضالت شــهر نشینی
مثــل ترافیک و آلودگی هوا را کاهش دهد چرا که اکثر خودروهای
تک سرنشــین در حال حاضــر به خانمها اختصــاص دارد .با این
حال باز هم مســئولین سرسختانه در مقابل این حق طبیعی زنان
ایستادگی میکنند.
>قانون چه میگوید؟

کل قوانین مربــوط به رانندگان موتورســیکلت در ماده 20قانون
رســیدگی به تخلفــات رانندگی که در ســال 1375تصویب و در
روزنامه رسمی اعالم عمومی شده ،خالصه میشود.
در این ماده قانون آمده اســت« :کلیه قوانیــن و مقررات عمومی
مربــوطبه حملونقل و عبور و مرور در مورد موتورســیکلتها نیز
جاری اســت .حرکت در پیادهرو یا در جهت مخالف مســیر مجاز،
ایجاد عمدی صدای ناهنجار ،حمل بار غیرمتعارف ،حرکت نمایشی
مارپیچ ،تکچرخ ،حمل یدک ،استفادهنکردن از کاله ایمنی و تردد
در خطوط ویژه اتوبوســرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده
و مأموران موضوع مــاده( )۲این قانون موظفند ضمن صدور قبض
جریمه نســبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر بهمدت یک هفته
و درصورت تکــرار یکماه اقدام کنند .تبصــرهـ صدور گواهینامه
رانندگــی موتورســیکلت برای مــردان برعهده نیــروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران است».
این در حالی است که اغلب حقوقدانان تفسیرشان از قانون موجود
این اســت که ممنوعیتی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و
فقط مرجع صادرکننده آن نامعلوم است.
> آیا زنان نمیتوانند گواهینامه موتور سیکلت دریافت کنند؟

ش روی
با این همه اخذ گواهینامه همــواره یکی از چالشهای پی 
زنان موتورسوار محسوب میشــود .چرا که برخی بر این اعتقادند
که قانون در مورد گواهینامه موتورســواری زنان سکوت کرده ،لذا
این امر به چالشــی بر ســر راه زنان موتور ســوار تبدیل شده بود
اما همزمان با پر رنگ شــدن مســئله گواهینامه زنان در سال ۹۸
شعبهای از دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود ،حکم به الزام
پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورســیکلت برای
زنان واجد صالحیت صادر کرد .در این رای آمده بود:
«با توجه بــه اینکه اوال مرجع صالح برای صــدور انواع گواهینامه
رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) میباشد
و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمیتواند اقدام به
صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایــران اعم از رانندگی خودروهای
سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچیک
از مقررات موضوعه منع نشــده اســت که با عنایت به اصل اباحه
رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی میشود.
ثالثا قید مقرر در ماده  ۲۰قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی که
بیــان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی
است» نافی صالحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته گفت:در دوره
تحول ما شاهدیم که قوه قضاییه همچون گذشته با قاطعیت تمام
با مفســدین مبارزه میکند و جز خــدا و قانون را رعایت نمیکند.
یکی از پروندههای مربوط به مفســدان اقتصادی که افرادی اقدام
به کالهبرداری شبکهای میکردند حکمشان صادر و به حبسهای
طویل المدت محکوم شــدند .یکی از آنها علیرضا برخوردار کاشانی
بود که به  ۱۵سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد .یکی
از شقوق حکم آن رد یک میلیون و سیصد هزار یورو میباشد.
به گزارش ایسنا ،ذبیح اهلل خداییان گفت :همچنین مجید اسکندری
به  ۱۵سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به  ۵سال حبس
و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس های یک تا سه سال و رد مال
و جزای نقدی محکوم شدند.
ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :در شــعبه چهارم پرونده دیگر با
مســئولیت قاضی صلواتی نیز منجر به صدور حکم شــد و شرکت
یونیــک فاینانس اســت که مرتکبــان از طریــق عضوگیری در
شرکتهای هرمی از مردم پولهایی را گرفته بودند .در این پرونده
محسن درخشان به  ۲۰ســال حبس و مجید فریدی به  ۵سال و
مصطفی الماسی به  ۵حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی در پاســخ به ســوالی درباره پرونده کرسنت و اینکه آیا اتهامی
متوجه وزیر ســابق نفت اســت؟ گفت :پرونده کرسنت مربوط به
قرارداد گازی است که بین شرکت نفت ملی ایران و کرسنت اماراتی
منعقد شده است و در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفادههایی شده
بود و برخی پورســانت گرفته بودند .این قرارداد اجرایی نشــد .در
همان زمان با گزارش سازمان بازرسی و مراجع اطالعاتی پروندهای
تشکیل شد که حدود  ۶الی  ۷نفر از اعضای هیات مدیره نفت ایران
و کرســنت محکوم شدند و پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو
نفر به حبس محکوم شــدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد .در
بخشی دیگر از پرونده که مفتوح بود ۸ ،نفر در پرونده به جرم تبانی
در معامالت دولتی و اخد رشوه متهم هستند که پرونده در جریان
است و در دستور کار دولت است و در حال بررسی است و امیدوارم
با صدور حکم کسانی که در سوءاستفاده در این زمینه نقش داشتند
به جزای اعمالشان برسند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد :در پرونده تعاونی اعتباری وحدت
نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و طلب  ۹۹درصد
از طلبکاران پرداخت شد و جعفر طباطبایی به دو فقره  ۲۰سال و ۲
سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای بازگشت
ایرانیان مقیم خارج ،گفت :اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور
هستند و چه کسانی که مقیم ســایر کشورها هستند همه ایرانی
هستند و بین آنها فرقی وجود ندارد و هر ایرانی که خارج از کشور
است میتواند به کشــور بازگردد و آغوش ایران برای بازگشت این
افراد باز است و هیچ منعی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در اعتراضات اصفهان چه تعداد
از معترضین بازداشــت شــدند؟ گفت :در ارتباط با تجمع مردم در
اصفهان باید بگویم که مردم حق دارند اگر خواسته یا مطالبهای دارند
را به اطالع مســوالن برسانند .مردم اصفهان هم تجمع واعتراضاتی
را داشــتند و چندین روز ادامه داشــت و آرام و مسالمت آمیز بود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

باید فاصله دولت با دانشگاه کاهش یابد

هســتند ،گفت :باید دولت و دانشــگاه در همکاری
مشــترک ،دغدغهها و مشکالت این عزیزان را حل و
فصل کرده و زمینههایخدمت آنان به کشور را تسهیل
کنند.دانشگاه شریف باید در موضوع حفظ نخبگان
پیشقدم باشد ،یکی از دالیل مهم حضورم در دانشگاه
صنعتی شریف این بود که این دانشگاه کانون مهم جذب نخبگان
در کشور است و نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد.رئیس جمهور
در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و دانشگاه گفت:

دولت در  ۱۰۰روز گذشــته تالش کرده فاصله بین خود و مردم را
کاهش دهد و الزم اســت فاصله بین دولت و دانشگاه هم برداشته
شود.دانشــگاه پشتوانه علمی ،فکری و فناورانهای برای دولت است
کــه میتواند فعالیتهای دولت را از دقت و ســرعت قابل توجهی
در همه حوزهها برخوردار کند.کشــورمان با مسائل و مشکالتی از
جمله خشکسالی مواجه است که بیتردید دانشگاهها میتوانند نقش
مهمی در حل و فصل این مشکالت ایفا کنند و البته باید دولت از
فعالیت آنان حمایت کند که قطعاً این کار انجام خواهد شد.

آفتاب یزد گزارش میدهد

موتور سواری زنان چه کمکی
بهرفعآلودگیهواوترافیکمیکند؟
همین حاال نیز با وجود ممنوعیتها و بگیر و
ببندهایی که وجود دارد زنان زیادی در کوچه و
خیابان از موتور سیکلت و یا موتور برقی استفاده
میکنند و اگر چرخی در شهر بزنید با تعداد
زیادی از این موتور سواران زن مواجه خواهید شد
که با حفظ موازین شرعی و پوشش کامل مشغول
به موتور سواری هستند .حال سوال اینجاست که
چرا مسئوالن با در نظر گرفتن یک سری قوانین
مقررات ،موتور سواری را برای زنان آزاد نمیکنند
تا هم زنان به حق طبیعی خودشان بر اساس قانون
برسند و هم مشکالتی مثل آلودگی هوا و ترافیک
شهری تا حد زیادی کنترل شود؟

گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا
نمیکند.
رابعا رانندگی موتورســیکلت برای بانوان باید تحت نظر یک مرجع
نظارتی جهت احراز صالحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع
را نیــروی انتظامی تلقی نکنیم کدام مرجــع را میتوان ذیصالح
تلقی کرد؟
لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورســیکلت قائم به جنسیت نبوده
و طرف شــکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز
صالحیت متقاضیان صدور گواهینامههای رانندگی اســت و اصل
بــر صالحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در
تبصره ماده  ۲۰قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای
محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص
کالنشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و
ســهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی
(که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود
شــخصا مجبور به حل آنها میباشند) ضرورت صدور گواهینامه را
برای آنها بیشتر نمایان میسازد.
لهذا با استناد به اصالة االباحه و مستند به مواد  ۱۱و  ۵۸و  ۶۰قانون
تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت
و الزام طرف شــکایت (پلیس راهنمایــی و رانندگی محل اقامت
شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و
در صورت احراز صالحیت ،صدور گواهینامه ،موتورسیکلت در حق
شاکی صادر میشود .این رای ظرف مهلت  ۲۰روز پس از ابالغ قابل
تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است».
در واقــع در این حکم دیوان عدالت اداری حجت تمام شــد و فکر
میکردیم که پس از آن موتور سواری برای زنان دیگر پنهانی و دور
از چشــم قانون نخواهد بود اما به یکباره ورق برگشت و ارگانهای

ذیصالح موضوع تصویب قانون را به میان آوردند در حالی که طبق
آن چه که گفته شــد اساســا منع قانونی برای موتور سواری زنان
وجــود ندارد که نیاز به تغییریا تصویب قانون جدید وجود داشــته
باشد!
> کاهش ترافیک با موتور سواری زنان

ساکنان کالنشــهرهای ایران به ویژه تهران سالهاست از  ۲معضل
آلودگــی هــوا و ترافیک رنــج میبرند ولی تاکنون نــه تنها اقدام
موثری در این باره انجام نشــده ،بلکه برخی ترک فعلها از ســوی
دستگاههای مسئول ،این معضالت را دوچندان کرده است.
هر ســال با فرا رسیدن فصل سرما ،بحث آلودگی هوا و ترافیک هم
داغ میشود و مســئوالن ذیربط چند صباحی در اندیشه رفع این
 ۲معضل فرو میروند و به طور دائم و شــبانه روز جلســه تشکیل
میدهند! اما در شرایطی که نه خبری از اسقاط خودروهای فرسوده
و دودزا هســت ،نه تامین سوخت مناســب نیروگاهها و نه توسعه
ناوگان حمل و نقل عمومی ،میتوان انتظار رفع این  ۲بالی قدیمی
را داشت؟
چالش کهنه ترافیک در شــهرها به ویژه در کالنشــهرها همچنان
کالفی سردرگم است که چالشها و نگرانیهای زیادی برای مردم
و مســئوالن در بر داشــته تا جایی که حتی بــا صرف هزینههای
میلیاردی نســخه درمانی برای آن پیچیده نشده است.سالها است
کشور با مشــکالت ترافیکی در شهرها و به ویژه کالنشهرها دست
و پنجه نرم میکند .البته تاکنون دولت و شــوراهای شــهر هزینه
کردهاند تا این معضل را حل کنند ،اما نتوانســتند مشکالت را آن
طور که باید حل کنند.
این در حالی اســت که یکی از ســادهترین راهکارها برای این دو
معضل بزرگ آزادسازی موتور سواری برای زنان است .واقعیت این
است که بخش عمدهای از خودروهای تک سرنشین که هم موجب
افزایش آلودگی هوا میشوند و بار ترافیکی را در کالنشهرها افزایش
میدهند مربوط به زنان اســت .این در حالی است که با آزادسازی
موتور سواری برای زنان و اهدای گواهینامه به آن ها ،بخش بزرگی
از خودروهای تک سرنشین تبدیل به موتور یا حتی موتورهای برقی
شده و به این طریق میتوان تا حد زیادی ترافیک در کالنشهرها و
آلودگی هوا را کنترل کرد.
این در حالی اســت که همین حاال نیز با وجود ممنوعیتها یی که
وجــود دارد زنان زیادی در کوچه و خیابان از موتور ســیکلت و یا
موتور برقی اســتفاده میکنند و اگر چرخی در شهر بزنید با تعداد
زیــادی از این موتور ســواران زن مواجه خواهید شــد که با حفظ
موازین شــرعی و پوشش کامل مشــغول به موتور سواری هستند.
حال سوال اینجاست که چرا مسئوالن با در نظر گرفتن یک سری
قوانین مقررات ،موتور سواری را برای زنان آزاد نمیکنند تا هم زنان
به حق طبیعی خودشان بر اساس قانون برسند و هم مشکالتی مثل
آلودگی هوا و ترافیک شهری تا حد زیادی کنترل شود؟

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

محکومیت هشت نفر در پرونده کرسنت

و مشکلی ایجاد نشــد و همین تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم
اصفهان ،دشــمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمنان
افرادی در صفوف مردم نفوذ کنند و دســت به اغتشــاش بزنند .ما
نمیتوانیم اسمشــان را مردم بگذاریم و آنها اقدام به سلب امنیت
مردم و تخریب اموال مردم کردند و مانع طرح صحیح خواسته مردم
شدند .خود مردم اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتطامی
آن را خاتمه دادند.
وی افزود ۱۳۰ :نفر بازداشــت شده بودند و قرار برایشان صادر شده
بودند و برخی بالفاصله آزاد شدند و دیروز هم اکثر آنها آزاد شدند.
جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه
آزاد شده بودند.
خداییان تاکید کرد :مســاله آب اختصاص فقط به اصفهان ندارد و
در برخی استانهای دیگر ما کمبود آب داریم و مردم توجه داشته
باشند اگر آب پشت سد کاهش پیدا کند مسوالن باید اولویت بندی
کنند .آب آشــامیدنی بر آب کشاورزی و صنعتی اولویت دارد و اگر
بنا باشــد آب بالفاصله رهاسازی شــود ممکن است با کمبود آب
آشامیدنی روبرو شویم البته دولت مبالغی اختصاص داد و به خواسته
کشاورزان توجه میشود و انشاءاهلل خسارتشان جبران میشود.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «هفته گذشته اخباری
مبنی بر دستور رهبر انقالب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد.
آیا این موضوع صحت داشت؟ در صورت صحت موضوع اکنون قرار
اســت چه اتفاقی در این پرونده رخ دهــد؟» گفت :در مواردی که
تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال میشود ،هر زمانی که
رهبری دستوری صادرکرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند
و اینکه حقی از کســی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای
حکم ضایع نشود .در همین مورد تاکید بر اجرای قانون و اینکه حق
محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد.
وی افزود :محکومان تقاصای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان
عالی مطرح میشود و ما منتظریم که دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ
میکند .میدانید اگر دیوان عالی اعاده دارســی را وارد دانست رای
نقض میشود و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید و اجرا میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نایب رئیس
کمیسیون اصل  ۹۰و شکایت از رئیس جمهور سابق گفت :دستگاه
قضایی در رســیدگی به جرم افراد خط قرمز ندارد و در این ایام به
جرایم افرادی رسیدگی شد که جزو مسئوالن عالی رتبه نظام بودند.
قبال هم گفتم با توجه به اینکه ایشان روحانی است در دادگاه ویژه
روحانیت به موضوع رسیدگی میشود و باید از این مرجع پرسید که
آیا پروندهای تشکیل شده است یا خیر اما در دادگستری پروندهای
تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در خصوص
شــرکت لبنیاتی که  ۶۰میلیون دالر ارز برای واردات کره دریافت
کرده اما آنرا به این موضوع اختصاص نداده و تخلف کرده ،پروندهای
تشکیل شده است؟ گفت :پروندهای در این رابطه تشکیل نشده اما

اگر چنین موردی بود قطعاً پیگیری خواهیم کرد.
ســخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای رأی
باز برخی محکومان در استان خراسان رضوی و تغییر اجرای این آرا
و اعزام زندانیان به کارگاههای صنعتی و عدم برخورداری از حقوق
و بیمه ،گفت :بر اساس قانون مجازات اسالمی و همچنین آئین نامه
ســازمان زندانها و طرح تحول قوه قضائیــه اصالح مجرمان را در
دستور کار داریم .یکی از راههای اصالح مجرمان اشتغال به کار است
اگر زندانی مشــمول به کار شود به یک فرد مفید تبدیل میشود و
زمینه اشــتغال پس از آزادی نیز فراهم میشود .البته این اشتغال
داوطلبانه اســت و در ازای آن نیز دستمزد دریافت میکنند و ۵۰
درصد دستمزد به خانواده زندانی ۲۵ ،درصد برای فرد ذخیره و ۲۰
درصد هم برای مخارج روزانه به فرد داده میشود و قسمتی هم برای
بیمه تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
وی افزود :هر زندانی که مشــمول شرایط باشد و تمایل هم داشته
باشــد ،میتواند مشغول به کار شــود .در این رابطه در شهرستان
چناران  ۳۰۰زندانی مشــغول به کار هستند که حقوق هم دریافت
میکنند و حدود  ۲۰هزار زندانی در کل کشور اشتغال به کار دارند.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا تاکنون قانون ترک فعل
مسئوالن تدوین نشده است؟ گفت :ترک فعل زمانی است که قانون گذار
تکالیفی را برای اشخاصی تعیین میکند و برای آنها ضمانت اجرا
تدوین میکند و چنانچه فــردی به وظیفه خود عمل نکند مجرم
اســت و در این صورت اگر کســی به وظیفه قانونیاش عمل نکند
طبق مقررات به آن رسیدگی میشود اما آیا همه ترک فعلها جرم
ت و هر موضوعی
اســت که بسیاری از آنها فاقد ضمانت کیفری اس 
را البته نباید کیفری کرد چرا که ما عناوین مجرمانه بســیاری هم
داریم .سخنگوی قوه قضاییه مجددا یادآور شد :در خصوص بازگشت
ایرانیان مقیم خارج از کشــور ،معاون اول و دادســتان کل کشور
مســئولیت پیدا کردند تا در این راه به دولت کمک کنند .ریاست
جمهوری هم قبال بر بازگشــت ایرانیان و سرمایه گذاری در کشور
تاکید کردند ،بنابراین منعی ندارند البته ممکن اســت برخی افراد
مرتکب جرمی شده بودند و چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن
رسیدگی میشود و تعداد پروندههای ایرانیان خارج از کشور خیلی
محدود است .سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین
وضعیــت پرونده کالهبرداری  ۱۲هزار میلیارد تومانی که متهم آن
اخیرا به کشور مسترد شد ،گفت :سال  ۹۷باندی توسط دستگاههای
اطالعاتی با کمک دستگاه قضایی شناسایی شد که تسهیالت ارزی
را اخذ کرده بودند .با شناســایی و افشای شــرکتها ،افراد قبل از
دستگیری از کشور خارج شدند .یکی از آنها که در روسیه مخفی
شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی
مسترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای دیگر مخفی هستند و
پیگیر استرداد آنها هستیم .تسهیالت اخذ شده این افراد شامل بیش
از  ۸۲میلیــون دالر ،بیش از  ۱۲میلیون یورو ،بیش از  ۱۲میلیونی
ووآن چین و  ۱۳۸میلیون روبل روسیه است.

