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استفاده شود از نظر فنی
با وزارت بهداشت است

به زودی صورت میگیرد؛

راهاندازی کارگروه احیای گردشگری
ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی فارس
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معرفی داوران جشنواره ملی رسانه شهر

استقبال خبرنگاران و عکاسان خبری  17استان کشور از
جشنواره ملی رسانه شهر
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تصویب کلیات طرح رایگانشدن اینترنت
برای دانشآموزان ،معلمان و مدارس

شهروندان کمک مستقیم به کودکان کار
نداشته باشند
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خطیبزاده:

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تأکید کرد :به دولت سئول و
کشورهایی که در مورد توقیف نفتکش کره جنوبی از سوی ایران به
دلیل ایجاد آالیندگی زیست محیطی توقیف شده است توصیه میکنیم
که از سیاسی کردن این موضوع بپرهیزند چرا که سیاسی کردن این
موضوع کمکی به حل آن نمیکند.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده ،در نشست خبری خود با خبرنگاران
در پاسخ به سؤالی در ارتباط با برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه ایران
با توقیف نفتکش کرهای به نوعی گروگانگیری کرده است تا از این
طریق کره را برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران تحتفشار قرار
دهد و همچنین اظهارنظرهای برخی از مقامات کشورهای دیگر از جمله
فرانسه در ارتباط با این مسئله گفت :رعایت حقوق بینالملل محیط
زیست دریایی یکی از تعهدات جدی کشورهاست و طبق مقررات همه
کشتیها باید این موضوع را رعایت کنند .کشتی کرهای نیز به خاطر
آلوده کردن محیط زیست دریا در خلیجفارس توقیف شده است .به
این کشتی اخطار داده شده بود و سپس با حکم قضایی به سمت ساحل
هدایت شده است.
وی با بیان اینکه موضوع نفتکش کرهای یک موضوع کام ً
ال فنی است،
افزود :کسانی که میخواهند این موضوع را سیاسی کنند در مسیر غلطی
حرکت میکنند و کشورهایی که در این زمینه اظهارنظرهایی کرده و
دخالت کردهاند گویی جایگاه خود و مقررات و تعهدات بینالمللی را
فراموش کردهاند.
وی با بیان اینکه ما به طرف کرهای و کشورهایی که در این زمینه
دخالت کردهاند مکرر گفتهایم که هر چقدر این موضوع سیاسی شود این
امر به حل این مسئله کمکی نمیکند ،افزود :مسائل مربوط به این کشتی
یک مسائل فنی است و باید مسیر قضایی خود را طی کند.
خطیب زاده تأکید کرد :ما در این مدت در وزارت خارجه تالش
کردهایم تا کمکهای کنسولی و غیرکنسولی الزم را به سرنشینان این
کشتی ارائه کنیم تا آنان در سالمت و آرامش باشند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این احتمال وجود ندارد که ملوانان و
ساکنان این کشتی زودتر آزاد شوند ،گفت :هیچ منعی برای این کار از
نظر ما وجود ندارد ولی این موضوعی است که باید روند قضایی خود را
طی کند و دادگاه در ارتباط با آن تصمیمگیری کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سؤال که بانک
مرکزی ایران میزان داراییهای بلوکه شده کشور در کره جنوبی را
حدود  ۷میلیارد دالر اعالم کرده ولی دولت کره جنوبی رقم  ۹میلیارد
دالر را ذکر کرده و وزارت خارجه به عنوان متولی انجام مذاکرات برای
آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کره چه رقمی را دقیق میداند،
گفت :متولی مذاکرات در خصوص آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران
در کره جنوبی بانک مرکزی است و ما در وزارت خارجه به عنوان
هماهنگ کننده سیاست خارجی هماهنگیها و همکاریهای الزم را در
این مسیر انجام میدهیم ولی متولی اصلی بانک مرکزی است و شما باید
آمار و ارقام دقیق را از بانک مرکزی جویا شوید.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر کره پولهای بلوکه شده
ایران را آزاد نکند تهران چه اقدامی را انجام میدهد ،گفت :امکان عدم
پرداخت این پولها وجود ندارد و ما از همه مجاری قانونی و حقوقی
برای آزادسازی این پولها استفاده میکنیم .قانون جنگل که حاکم

در کمیسیون آموزش

نیست و از طرف دیگر دولت کره جنوبی نیز هیچوقت نگفته است
که این پولها را پس نمیدهد.
خطیب زاده ادامه داد :کرهایها به تعهدات خود به بهانههای مختلف
از جمله تحریمهای آمریکا در این زمینه عمل نکردهاند ولی هیچوقت
نگفتهاند که این پول نیست و یا آن را پرداخت نمیکنند بلکه در
بازگشت آن بهانه آوری کردهاند و ما بارها به آنها گفتهایم که
بهانههای آنها مورد قبول ما نیست و باید این بهانهها را کنار بگذارند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ادامه نشست خود با خبرنگاران
در پاسخ به سؤالی در مورد برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه ایران
موضوع خرید واکسن کرونا و مسائل مرتبط با آن را سیاسی کرده است
و همچنین اظهارات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه ایران از دو کشور
آمریکا و انگلیس واکسن کرونا خریداری نخواهد کرد ،اظهار کرد :من
از دوستان از وزارت بهداشت میخواهم که آشکارا تمام زحماتی که در
این مدت در بحث مبارزه با کرونا کشیدند و همچنین مسائل فنی آن را
به اطالع عموم برسانند.
وی با رد برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه ایران موضوع واکسن کرونا
را سیاسی کرده است ،تأکید کرد :ایران اص ً
ال نگاه سیاسی به این موضوع
نداشته بلکه دیگرانی بودند که تالش کردند با نگاه سیاسی به این موضوع
به صورت وقیحانه از این مسئله علیه ملت ایران استفاده کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته وقتی کرونا وارد ایران شد رژیم آمریکا و
برخی دولتهای آمریکایی در این زمینه شادی و پایکوبی کردند و فکر
میکردند کاری که فشار حداکثری نتوانست علیه ایران انجام دهد کرونا
انجام میدهد ،گفت :آنها نمیدانستند که کرونا وارد کشور آنها نیز
خواهد شد و روزانه جان دهها نفر از شهروندانشان را میگیرد.
خطیب زاده با تأکید مجدد مبنی بر اینکه رویکرد ایران در زمینه کرونا
هیچوقت سیاسی نبوده است ،اظهار کرد :در مقابل این آمریکاییها بودند
که با فشارهای حداکثری خود تالش کردند که مانع دسترسی ایران به
دارو شوند.
وی همچنین به موضوع تالشهای ایران برای خرید واکسن کرونا اشاره
کرد و گفت :ایران ماههاست که از مجاری مختلف مسیر خرید واکسن
کرونا را پیگیری کرده است و ما به عنوان وزارت خارجه این موضوع
را از مجاری مختلف از جمله رایزنی با کشورهایی چون کوبا ،چین و
هند پیگیری کردیم و اکنون تولید مشترک واکسن کرونا با کوبا در
دستور کار است ،واکسنی که شناخته شده است و فکر میکنم در مرحله
سوم تست بالینی قرار دارد.
وی با بیان اینکه ما عضو کنوانسیون کواکس هستیم و از روز اول
میدانستیم که کشورهایی چون آمریکا و برخی دیگر مشکالتی برای
خرید واکسن برای ما ایجاد میکنند ،افزود :در همین چارچوب ما
خرید واکسن از دیگر کشورها را در دستور کار قرار دادیم چرا که در
کواکس انتخاب خرید واکسن از چه کشوری اختیاری است.
سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر تأکید کرد که ایران برخالف برخی
از کشورها با موضوع کرونا برخورد سیاسی نکرده است.
وی ادامه داد :اینکه چه واکسنی استفاده شود از نظر فنی با وزارت
بهداشت است و همان طور که گفتم برخالف برخی از کشورها که
تمایل داشتهاند از این موضوع استفاده سیاسی کنند نگاه ما به این موضوع
سیاسی نبوده است.

2

یک حقوقدان مطرح کرد؛

یک حقوقدان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان
مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت :شخصی
نه هنوز کاندیدا شده ،نه نامنویسی کرده چگونه برنامه ارائه بدهد.
نعمت احمدی ،حقوقدان ،در رابطه با نوع قانونگذاری و تصویب قوانین در
مجلس گفت :تصویب قوانین در مجلس در سه زمینه انجام میگیرد؛ نخست
لوایحی است که دولت آنها را ارسال میکند .دوم لوایح قضایی که قوه
قضاییه آنها را به مجلس میفرستد که مجلس در آن دخالتی ندارد .سوم
طرحهای نمایندگان است ،اگر قرار باشد مجلس متهم شود که قانوننویسی
مازاد انجام میدهد در طرحهای نمایندگان این موضوع مشهود است .قانون
انتخابات همیشه به وسیله مجالس ،مورد دستخوش و تغییراتی قرار میگیرد
و ذهنیتی منفی در زمینه سمت و سو دار بودن اقدامات مجلس و سیاسی
بودن طرح در ذهن مردم ،نهادینه میشود.
به گزارش برنا ،او ادامه داد :قوانین متشتت ،ناسخ و منسوخی زیادی در
کشور داریم .ما نیاز به تنقیح و پاالیش قوانین داریم ،قوانین جزایی از جمله
آنها است .جرم انگاری در کشور زیاد صورت میگیرد و این نیاز به تنقیح
دارد مجلس کارشناسی الزم را در این زمینه انجام نمیدهد .قانوننویسی
مانند شطرنج میماند یک فن ،علم و هنر است .مجالس دنیا متخصصینی

دارند که در حوزههای مختلف با توجه به قوانین موجود و نیاز روز جامعه
قوانین را تنقیح میکنند و این در ایران مشاهده نمیشود.
احمدی گفت :اگر روزی مجلس اراده کند و در زمینههای مختلف اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و قضایی قوانین موجود را تنقیح کند این مسئله منجر
میشود از تعداد قوانین کاسته شود .قانون انتخابات شاکلهای داشته که آنقدر
آن را شاخه شاخه کردند که در هر دوره تغییر میکند.
او در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی
برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت :شخصی نه هنوز کاندیدا
شده ،نه نامنویسی کرده چگونه برنامه ارائه بدهد؟ اگر فرض ًا شورای نگهبان
برنامه او را رد کند شاید مردم در جایگاه رأیدهنده به برنامه او اعتماد
کنند ،رأی به برنامه کاندیدا به عهده مردم است نه برای رد صالحیت شورای
نگهبان .برنامهنویسی مگر کاری دارد با کپی پیست حل میشود ،اما آیا
این برنامه قابلیت اجرا باید داشته باشد .تغییرات در قوانین موجود از پشتوانه
کارشناسی نو و امروزی برخوردار نیست و نمایندگان مجلس احاطهای به
قوانین موجود ندارند.
این حقوقدان در پایان تأکید کرد :نیاز به تنقیح قانون داریم نه تصویب
قوانینی که در آن زمینه تنقیحی صورت نگرفته است.
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