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تعيين ساز و كار جديد مجلس 
براي استيضاح رئيس جمهور

ــالح آيين نامه داخلي  ــالمي در اص ــوراي اس مجلس ش
ــده به قوه  ــواالت ارسال ش مجلس مقرر كرد چنانچه تعداد س
ــد، طرح استيضاح  قضاييه درباره رئيس جمهور به 6 عدد برس

وي در دستور كار صحن علني قرار گيرد.
ــدگان مجلس در  ــگار جام جم، نماين ــه گزارش خبرن ب
ــي اصالح آيين نامه  ــي جزئيات طرح دوفوريت ادامه بررس
ــتيضاح رئيس جمهور، مقرر  ــوال و اس درخصوص نحوه س
كردند كه رئيس جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ 
ــه علني حاضر شود و  ــواالت، در جلس ــوال يا س دريافت س
ــواالت مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر  ــوال يا س به س
ــخيص مجلس شوراي اسالمي  آن كه عذر موجهي به تش

داشته باشد.
ــي  ــه داخل ــاده 197 آيين نام ــه در م ــه اي ك در اصالحي
ــوال يا سواالت از طرف  مجلس صورت گرفت مدت طرح س
نمايندگان منتخب سوال كنندگان حداكثر 30 دقيقه و مدت 
ــاعت است كه طرفين  ــخ رئيس جمهور حداكثر يك س پاس

مي توانند وقت خود را به 2 بخش تقسيم كنند.
ــخ  ــاره قانع كننده بودن پاس ــد درب ــرر ش ــن مق همچني
ــورت جداگانه  ــواالت به ص ــه هر يك از س ــور ب رئيس جمه
راي گيري شود و چنانچه نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ 
ــوالي قانع نشده باشند و پاسخ وي ناقض  رئيس جمهور به س
ــوال به قوه  ــد آن س ــتنكاف از اجراي قانون باش قانون يا اس

قضاييه ارسال مي شود.

ديگر فرصتي براي استيضاح وزير نيست
ــالمي  گفت: با توجه به  ــوراي اس نايب رئيس مجلس ش
ــغله هاي كاري مجلس، طرح استيضاح وزير كار، تعاون  مش
ــده و اگر نمايندگان مجلس  و رفاه اجتماعي ايران منتفي ش
بخواهند به دليل عدم كناره گيري مرتضوي، طرح استيضاح 
ــنبه اين هفته (5  وزير را دوباره مطرح كنند،فقط تا روز سه ش

ارديبهشت) فرصت دارند.
ــي كه نمايندگان  ــزود: البته از آنجاي ــا باهنر اف محمدرض
ــتند  ــتم در روزهاي پاياني دوره كاري خود هس ــس هش مجل
ــد، به طور حتم فرصت  ــتور كار دارن ــه 91 را نيز در دس و بودج

مجددي براي استيضاح وزير كار وجود نخواهد داشت./ ايلنا

مخالفت مجلس با فوريت طرح تبديل 
سازمان ميراث فرهنگي به وزارت 

ــوراي اسالمي با فوريت طرح تغيير  نمايندگان مجلس ش
ــگري به وزارت مخالفت  ــازمان ميراث فرهنگي و گردش س

كردند. 
ــي بهتر حوزه  ــراي كاراي ــرح معتقد بودند ب ــان ط طراح
گردشگري و پاسخگويي مسووالن آن نياز است كه سازمان 
ــرمايه گذاري  ــود و س ميراث فرهنگي به وزارتخانه تبديل ش

خوبي روي صنعت گردشگري انجام شود. / جام جم

كمي از سياست

ــراي دور بعدي گفت وگوهاي ايران و 5+1،  ميزباني بغداد ب
ــت وزير عراق را به تهران كشاند تا در راس  نوري المالكي نخس
ــورمان  ــي و اقتصادي با مقامات كش يك هيات بلند پايه سياس

ديدار و گفت وگو كند.
ــان مي يابد وزيران برق،  ــفر دو روزه كه امروز پاي ــن س در  اي
بازرگاني، صنايع و معادن، بودجه و تعدادي از نمايندگان پارلمان 

و مقامات عراقي  نورى المالكى را همراهى مى كنند. 
ــرايطي راهي تهران شد كه عراق  ــت وزير عراق در ش نخس
رياست اتحاديه عرب را برعهده دارد و  بغداد پايتخت اين كشور 
نيز سوم خردادماه سال جارى ميزبان دور بعدى مذاكرات ايران 
و گروه 1+5 است. از اين رو پس از برگزارى نشست موفقيت آميز 
اتحاديه عرب از سوي عراق، برگزارى مذاكرات ايران و 1+5 در 
ــراق را كه يكى از مهم ترين  ــداد، وزن و جايگاه بين المللى ع بغ
ــت، بشدت افزايش خواهد داد.  از سوى ديگر  متحدان ايران اس
ــائل  ــياري از مس نزديكي مواضع ايران و عراق در خصوص بس
ــوريه و بحرين نيز مي تواند محور  منطقه اي از جمله  اتفاقات س
ديگري از گفت وگوها در اين سفر باشد مواضعي كه طرح كردن 
ــت سران اتحاديه عرب در بغداد باعث خشم رياض  آنها در نشس

و دوحه از آن شد.
تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق و ديدار و 
گفت وگو بامقامات عالي رتبه كشورمان از جمله برنامه هاي سفر 

نوري المالكي به تهران است.
 تالش تهران و بغداد براي برقراري صلح  در منطقه 
ــالمي ايران و نخست وزير عراق در ديدار  رئيس جمهور اس
ــور  ــازنده و ممتاز 2 كش ــاره به نقش و جايگاه س ديروز خود با اش
ــاي موجود خود در  ــتفاده از تمامي ظرفيت ه ــه، بر اس در منطق

ــطح روابط دوجانبه و تالش براي برطرف  ــترش س جهت گس
ــراري صلح و  ــع ملت ها و برق ــكالت منطقه به نف ــردن مش ك
ــود احمدي نژاد در  ــد كردند. به گزارش ايرنا، محم عدالت تأكي
ــت ايران و عراق  ــاره به اين كه 2 مل ــدار نوري المالكي با اش دي
ــر عهده دارند،  ــزرگ منطقه اي و بين المللي ب ــاي ب مأموريت ه
ــند، ديگر در  تأكيد كرد: اگر تهران و بغداد قدرتمند و باعزت باش
منطقه جايي براي حضور دشمنان ملت ها از جمله آمريكا و رژيم 
صهيونيستي وجود نخواهد داشت. احمدي نژاد تصريح كرد: به 

فضل الهي 2 ملت ايران و عراق در كنار يكديگر پيشرفت كرده 
ــياري از موجوديت و استقالل خود مقتدرانه دفاع  و با حفظ هوش
ــمنان براي ايجاد اختالف، ترس  خواهند كرد و توطئه هاي دش
و وحشت با توسل به اقداماتي موذيانه نظير ترور  و بمب گذاري، 

قطعاً به جايي نخواهد رسيد.
ديروز همزمان با حضور مالكي در تهران، وزير خارجه عراق 
ــي مقدمات دور دوم  ــدار با هياتي از اتحاديه اروپا به بررس در دي

نشست 1+5 و ايران در بغداد پرداخت.

رايزني هاي ميزبان مذاكرات آتي هسته اي در تهران رهبر معظم انقالب: 

ــت اهللا خامنه اي  حضرت آي
ــالمي  ــر معظم انقالب اس رهب
ــور در محل  ــروز ضمن حض دي
ــش  ــي ارت ــروي زمين ــتاد ني س
ــران از  ــالمي اي ــوري اس جمه
ــان فعاليت ها  ــك در جري نزدي
ــرو قرار  ــتاوردهاي اين ني و دس
ــگاه  ــزارش پاي ــه گ ــد. ب گرفتن
ــاني دفتر مقام معظم  اطالع رس
ــده كل قوا ابتدا با  رهبري، فرمان
حضور در محل يادمان شهداي 
دفاع مقدس و قرائت فاتحه، علو 

درجات شهدا را مسالت كردند.
ــت اهللا خامنه اي  حضرت آي
سپس ضمن بازديد از نمايشگاه 

ــي، تحقيقاتي، مهندسي و رزمي نيروي  فعاليت هاي آموزش
ــازي آموزش چتربازي كه  زميني ارتش از جمله طرح شبيه س
ــت متخصصان داخلي طراحي و ساخته شده است، با  به دس
ــرپل ذهاب و گروه  ــتقر در پادگان ابوذر در س يگان هاي مس
مقدم پشتيباني هواپيمايي نيروي زميني ارتش در زاهدان از 

طريق ويدئوكنفرانس، گفت وگو كردند.
ــع فرماندهان يگان هاي  ــده معظم كل قوا در جم فرمان
ــي و رزمي نيروي زميني ارتش، مهم ترين موضوع در  عمليات
ــي از ايمان  ــلح را، توجه به اهتمام و انگيزه ناش نيروهاي مس
ديني دانستند و تاكيد كردند: بايد در مديريت نيروهاي مسلح، 
ــدگار، همواره مد نظر  ــت انگيزه هاي ديني عميق و مان تقوي

باشد و از آن، لحظه اي غفلت نشود. 
ايشان با تاكيد بر اين كه ايمان به خداوند و ايمان به غيب 
ــاز انگيزه هاي مستحكم و موثر است، افزودند: تاثير  زمينه س
ــان هاي مومن و شجاع،  انگيزه هاي عميق و ماندگار در انس
ــاس و سرنوشت ساز نمايانگر مي شود، همان  در مقاطع حس
گونه كه رزمندگان اسالم و نيروهاي مسلح توانستند 8 سال 
در مقابل ارتش بعثي و كامال مجهز صدام كه مورد پشتيباني 

قدرت هاي بزرگ بود، مقاومت كنند و به پيروزي برسند.
ــتمرار و تقويت اين روحيه  حضرت آيت اهللا خامنه اي اس
ــيار مهم  ــلح، ضروري و بس مقاومت را در بدنه نيروهاي مس
ــه فرماندهان نظامي نيز  ــان كردند: البت خواندند و خاطرنش
بايد ضمن برخورداري از علم و دانش و استحكام شخصيتي، 
ــند. رهبر  ــته نبودن به دنيا باش داراي روحيه اخالص و دلبس
ــالمي، نيروي زميني ارتش را بخش مهم و محور  انقالب اس
ارتش خواندند و بر لزوم برنامه ريزي، پشتيباني و آموزش در 
ــن نيرو تاكيد كردند. پيش از بيانات رهبر معظم انقالب در  اي
ــاي عملياتي نيروي زميني ارتش،  جمع فرماندهان يگان ه
ــگر صالحي فرمانده كل ارتش ضمن خيرمقدم،  اميرسرلش

گزارشي ارائه كرد.
ــتان فرمانده نيروي زميني ارتش نيز  اميرسرتيپ پوردس
ــي ارتش و آمادگي آنها در  ــي وضعيت نيروي زمين در گزارش

مناطق مختلف كشور را تشريح كرد. 

فرمانده كل قوا همچنين در جمع 
ــب، درجه داران،  فرماندهان منتخ
ــدان نيروي  ــجويان و كارمن دانش
ــاره با حركت  ــش با اش ــي ارت زمين
بالنده و رو به رشد ارتش در سه دهه 
ــته تاكيد كردند: امروز ارتش  گذش
ــران يكي از  ــالمي اي جمهوري اس
ــور و  ــن نهادهاي كش مردمي تري
ــي الهي و اسالمي و حقيقتا در  ارتش

خدمت منافع ملي است.
ــه اي با  ــرت آيت اهللا خامن حض
اشاره به ادعاي قدرت هاي سلطه گر 
ــكيل ارتش براي حفظ  مبني بر تش
منافع ملي افزودند: اين ارتش ها بر 
خالف ادعاي قدرت هاي سلطه گر، 
در خدمت جاه طلبي هاي سياسي و حفظ قدرت هاي طاغوتي 
ــان  ــع ملي براي آنها هيچ اهميتي ندارد. ايش ــتند و مناف هس
ــتار مردم عراق و  ــان كردند: آيا ارتش آمريكا با كش خاطرنش
افغانستان و جنايت در اين كشورها، واقعا به دنبال خدمت به 

منافع مردم آمريكاست؟
رهبر انقالب اسالمي افزودند: ارتش جمهوري اسالمي 
ايران تنها ارتشي است كه در خدمت مردم و منافع ملي است 
ــان آن نيز همانند  ــات بدنه و فرمانده ــادات و احساس و اعتق

آحاد مردم است.
ــي  ــكل گيري چنين ارتش ــرت آيت اهللا خامنه اي ش حض
ــد از پيروزي انقالب  ــد ارتش، بع ــه حركت رو به رش را نتيج
اسالمي دانستند و افزودند: بايد اين حركت مبارك در ارتش 
ــود. ايشان در  ــالمي ايران، روزبه روز تقويت ش جمهوري اس
ــالمي خاطرنشان كردند: امروز  تبيين جايگاه ارتش نظام اس
ــكل گرفته است كه مخالف تقسيم بندي  در دنيا، جرياني ش
ــت كه در مركز اين  ــلطه پذير اس ــورها به سلطه گر و س كش

جريان، ايران اسالمي قرار دارد.
ــالمي علت اصلي تهديدها، شاخ و شانه  رهبر انقالب اس
كشيدن ها و تحريم ها بر ضد نظام اسالمي را، مركزيت تپنده 
ايران در اين جريان دانستند و تاكيد كردند: اين حركت بسيار 
ــه دهه رسوخ در ذهن و جسم  ــت بيش از س مهم بعد از گذش
ــورت نيرويي متراكم بروز  ــلمان، اكنون به ص ملت هاي مس
ــورهاي ديگر نتيجه  ــر و برخي كش ــرده كه تحوالت مص ك
ــاره به ترس شديد  ــت. حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش آن اس
ــترش،  ــلطه از اين جريان رو به گس ــتعمارگران و نظام س اس
ــاي بااراده و  ــن ترس، جوان ه ــان كردند: علت اي خاطرنش
باايمان ايران اسالمي و معرفت و بصيرت خوب مردم، همراه 
با احساسات ملي است كه در اوج خود قرار دارد و موجب باال 
ــان در مركزيت آن، يعني ايران،  ــن قدرت تپش اين جري رفت

شده است.
ــان افزودند: ارتش جمهوري اسالمي ايران، بخش  ايش
ــواره بايد  ــت كه هم ــن مجموعه اس ــي از اي ــم و حساس مه

آمادگي هاي حقيقي آن حفظ و تقويت شود.

ارتش ايران درخدمت مردم و منافع ملي است 
 احمدي نژاد: اگر ايران و عراق، قدرتمند باشند جايي براي حضور دشمنان در منطقه وجود نخواهد داشت

محاكمه زنان متهم در پرونده فساد بانكي
نماينده دادستان: استخدام نيروي زن از تدابير «مه آفريد خسروي» بوده است

ــيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي  ــه رس در هفتمين جلس
نوبت به محاكمه 4 متهم زن اين پرونده رسيد و نماينده دادستان 
در اين جلسه كه به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد، تاكيد 
ــروي» بوده  ــتخدام نيروي زن از تدابير «مه آفريد خس كرد: اس
ــتان از تشكيل  ــت. همچنين، فراهانى ديگر نماينده دادس اس
ــابق سازمان خصوصى سازى خبر داد و  پرونده براى رئيس س
ــا تشكيل شده و  ــا و ارتش گفت: براى آقاى «ك.ز» پرونده رش

مفتوح است.
ــته، در ابتداي جلسه دادگاه متهمان فساد بانكي،  روز گذش
ــتان در جايگاه قرار گرفت و با قرائت  رضا نجفي، نماينده دادس
ــت صادره عليه خانم«ج.الف»  مسوول خزانه داري  كيفرخواس
ــركت گروه اميرمنصور آريا تصريح كرد: نامبرده به شركت  ش
ــور از طريق همكاري با شبكه  در اخالل در نظام اقتصادي كش
فساد بانكي و مديران شركت مذكور در قالب يك شبكه يا باند 

سازمان يافته متهم است.
به گزارش ايسنا، پس از قرائت اتهامات، متهم در جايگاه قرار 

گرفت و در قالب دفاع از خود اظهار كرد: من اصال تصميم گيرنده 
ــتم و طبق دستور  ــوال نيز نداش ــيدن س نبودم و حتي حق پرس

اقدامات روزانه را انجام مي دادم.
در ادامه جلسه رسيدگي، رضا رجبي، ديگر نماينده دادستان 
در جايگاه قرار گرفت تا كيفرخواست خانم «ع.ح» كارمند گروه 
ــد. پس از قرائت  ــور آريا را قرائت كن ــرمايه گذاري اميرمنص س
كيفرخواست اين متهم توسط نماينده مدعي العموم، وي با قرار 
گرفتن در جايگاه و با تاكيد بر اين كه اتهامات را قبول ندارم، اظهار 
كرد: در مورد گشايش اعتبارات در اهواز هيچ اطالعاتي نداشته 
و ندارم. در اين هنگام نماينده دادستان گفت: اظهار بي اطالعي 
شما با دريافت حقوقي سه برابر ساير كارمندان شركت منافات 
ــوي  ــت صادره از س ــه، متن كيفرخواس دارد. در ادامه اين جلس
ــراي عمومي و انقالب تهران در خصوص متهم ديگر با  دادس
هويت «م.ز» قرائت  شد و اين زن نيز متهم به شركت در اخالل 
ــور از طريق مشاركت در اقدامات شبكه   در نظام اقتصادي كش
كالهبرداري از منابع بانكي و معاونت در تحصيل مال از طريق 

نامشروع به نفع شركت اميرمنصور آريا جمعا به مبلغ 28هزار و 
554 ميليارد ريال شد.

ــتان سپس به قرائت  ــاس اين گزارش، نماينده دادس بر اس
كيفرخواست خانم «ش.م» ديگر متهم زن اين پرونده پرداخت 
ــركت در اخالل در نظام  ــرد: خانم «ش.م»،  به ش ــح ك و تصري
اقتصادي كشور و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع از 
طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش هاي صادره از بانك 
ــعبه گروه ملي اهوازمتهم است.  اين متهم به گفته  صادرات ش
ــكي در جلسه دادگاه حضور  ــراج، با ارائه گواهي پزش قاضي س
ــتار تبرئه  ــت و وكيل وي به دفاع از متهم پرداخت و خواس نداش
ــل مدافع «ش.م» در  ــده گرديد. وكي وي از اتهامات مطرح ش
ــركت در اخالل  دفاع از موكل خود گفت: در خصوص اتهام ش
در نظام اقتصادي كشور موكل بايد همكاري موثري با گروه و 
ساير عوامل داشته باشد در حالي كه موكل يك منشي ساده بوده 
است. پس از استماع دفاعيات اين وكيل، قاضي سراج برگزاري 

ادامه جلسه دادگاه را به زماني ديگر موكول كرد.
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