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 آیا بخشنامه رئیسی نظر قضات درباره 
»جرم سیاسی« را تغییر خواهد داد؟

پاشنه آشیل یک 
قانون مهجور

سياست 2

ابراهیم رئیسی آنطور که با شــعار عدالت بر کرسی قاضی القضاتی 
نشســت، در طول این مدتی که از ریاست وی بر قوه قضائیه می گذرد، 

نیز سعی کرده نشان دهد که در عمل نیز به شعار خود وفادار است.
او که به تازگی بخشــنامه لغو محرومیت از خدمات کنسولی برای 
ایرانیان تحت تعقیب در خارج از کشور را ابالغ کرد تا بدین ترتیب این 
دسته از ایرانیان نیز از حقوق شهروندی خود در هر جای دنیا بهره مند 
شوند، دیروز هم بخشنامه ای در خصوص جرم سیاسی به مراجع قضایی 

کشور ابالغ کرد.   
رویکرد او به جرم سیاســی حاکی از این اســت که ظاهرا دستگاه 
قضا تصمیم گرفته تا باالخره »جرم سیاســی« و »مجرم سیاسی« را 
به رسمیت شناخته و آن را وارد ادبیات خود کند. چنین رویکردی اگر 
جامه عمل هم بپوشد، به منزله غبارروبی از قانون »جرم سیاسی« است 
که با نگاه سیستم قضایی در دوران ریاست صادق آملی الریجانی، برای 
سه سال خاک خورد و گرچه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان 

رسیده بود، اما تا امروز حتی یک بار هم مورد استفاده قرار نگرفت. 
نگاهی به قانون جرم سیاسی

این قانون که پس از کــش و قوس های فراوان و چندین ســاله به 
سرانجام رسید، حدود جرم سیاسی، نوع رسیدگی به جرم و همینطور 
یک سری حق و حقوق را برای مجرم سیاسی تعریف می کند. مطابق 
آن توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان...

عقب ماندگی ۲۴۰درصدی دستمزد از تورم تجمیعی یک دهه گذشته

کارگران و بازنشستگان، در انتظار ترمیم قدرت خرید
دسترنج 4

جهان 5

  گزارش »توسعه ایرانی« از سناریوهای جدید ایاالت متحده در عراق

مذاکرات راهبردی واشنگتن - بغداد

رئیس جمهور گفت: دوره اپیدمی کرونا طوالنی 
خواهد بود و نمی دانیم پایان آن چه تاریخی است و 
در چنین فضایی باید دستورالعمل های بهداشتی با 
دقت مراعات شوند. به گزارش ایلنا، حسن روحانی 
دیروز در جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، افزود: 
سقف و خط قرمز ما در مبارزه با بیماری کرونا، توان 
کشور برای حفظ ســالمت و امور درمانی است و 
اپیدمی باید همیشه زیر این خط قرمز و توان بخش 
سالمت کشور باشد. رئیس جمهور همچنین از تداوم 
ارائه بسته های حمایتی به اقشار نیازمند تا پایان 
سال خبر داد و گفت: تامین نیازمندی های بخش 
بهداشت و درمان برای مبارزه با کرونا، ارائه خدمات 
ضروری به جامعه، تامین کاالهای ضروری و اساسی 
و ارائه بسته های حمایتی به اقشار نیازمند، چهار 
وظیفه مهم دولت است که در روند انجام همه این 

وظایف، وضعیت به خوبی پیش می رود.

روحانی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه 
در زمینه آمادگی وزارت بهداشــت و درمان برای 
مقابله با این بیماری در کشور گفت: بر اساس این 
گزارش یکهزار و 200 مرکز در سراسر کشور برای 
نمونه گیری و آزمایش از افراد آماده فعالیت هستند 
همچنین 17هزار و 500 خانه بهداشت در سراسر 
کشور آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم 
اســت که این افتخاری بزرگ برای کشور به شمار 
می رود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالیت های 
علمی و تحقیقاتــی و کارآزمایی هــای بالینی در 
این مدت در حــال انجام بوده و بر اســاس آمار، در 
چارچوب این فعالیتها تاکنون یک هزار و 99 بیمار 
مورد تحقیق قرار گرفته اند، گفت: خوشبختانه کادر 
درمانی کشور نه تنها در مقام عمل و ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی به بیماران فعال بوده بلکه در 
زمینه علمی تالش های بسزایی را انجام  داده و این 

در حالیست که ایران در زمینه رتبه علمی در جهان 
مقام پانزدهم و در منطقه و جهان اسالم در رتبه اول 
قرار دارد. روحانی اظهار کــرد: مردم باید در زمینه 
برگزاری اجتماعات مانند عروسی، عزا و تجمع های 
طایفه ای و قبیله ای تا مدت زیادی رعایت کرده و از 
برگزاری این  گونه مراسم خودداری کنند و این روند 
تا زمانی که بخش بهداشــت و درمان کشور تایید 
کند، باید ادامه داشته باشد. رئیس جمهور با اشاره 
به گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در این جلسه مبنی بر افزایش شیوع و ابتالی بیماری 
در منطقه ای به خاطر برگزاری یک مراسم عروسی 
گفت: همه باید رعایت کنند چرا که افزایش شیوع 
بیماری در یک منطقه، خســارت های اقتصادی و 

فرهنگی به دنبال خواهد داشت.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

پایان مشخصی برای »کرونا« نداریم

سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری کرج درنظردارد باتوجه به مجوزهای ماخوذه موارد ذیل را از طریق مزایده حضوری 
)حراج( به اشــخاص حقیقی وحقوقی واگذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10روزکاری از تاریخ 19 / 03 / 99 جهت دریافت 
اسناد مزایده به واحد امورقراردادها واقع درکرج - میدان استاندارد - بعداز موسسه استاندارد - ساختمان مرکزی مراجعه ویابا شماره تلفن 

32800843 - 026 تماس حاصل نمایند .
- زمان برگزاری حراج ) چوب زنی ( :  روز دوشنبه مورخ 02 / 04 / 1399 - ساعت 10صبح سالن اجتماعات سازمان 

- برنده مزایده بایستی درروزمزایده نسبت به پرداخت مبلغ دو ماه اجاره پیشنهادی به همراه هزینه های کارشناسی وآگهی ها به صورت 
وجه نقد واز طریق دستگاه کارت خوان ) پوز( اقدام نماید .

- به همراه داشتن کارت ملی به همراه کپی برای اشخاص حقیقی وداشتن اساسنامه وآگهی آخرین تغییرات صاحبان حق امضا برای اشخاص 
حقوقی درروزمزایده الزامیست . 

- سایر اطالعات وجزئیات دراسناد مزایده ) حراج ( مندرج است . 
1 - اجاره خانه تاکسی نوردیدگان     آدرس : کرج - جهانشهر - بلوارموالنا - روبروی شهرداری منطقه 8 

2 - پارکينگ طبقاتی حصارک        آدرس : کرج - حصارک - خیابان فروردین 
3 - فروش روغن سوخته مصرفی اتوبوسها : 

آدرس: کرج - محوطه تعمیرگاهی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری کرج - ساعات بازدید ) 8صبح الی 13 ( 
مقدارتقریبی  : 18 هزارکیلوگرم 

-نحوه پرداخت : 50 % مبلغ پیشنهادی براساس وزن اشاره شده به صورت وجه نقد واز طریق دستگاه کارت خوان ) پوز( 
-مالیات ، ارزش افزوده وهزینه کارشناسی وهزینه آگهی ها از برنده مزایده اخذ خواهد گردید . 

-سایر اطالعات وجزئیات دراسناد مزایده ) حراج ( مندرج است .

آگهی مزایده سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج


