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رهبر انقالب درگذشِت
 آيت ا... نصرا... شاه آبادي را تسليت گفتند

رهبر معظم انقاب اس��امي، درگذش��ِت مرحوم آيت ا... آقاي حاج آقا 
نصرا... شاه آبادي را تسليت گفتند. حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم 
انقاب اس��امي، درگذش��ِت عالم بزرگوار مرحوم آيت ا... آقاي حاج آقا 
نصرا... ش��اه آبادي را تس��ليت گفتند.در پيام تس��ليت رهبر معظم انقاب 
اس��امي آمده اس��ت: درگذش��ت عالم بزرگوار مرحوم آية ا... آقاي حاج آقا  
نصرا... شاه آبادي رحمة ا... عليه را به بازماندگان مکّرم ايشان و بيت رفيع 
ش��اه آبادي و همه  ارادتمندان ايش��ان تس��ليت عرض ميکنم و علّو درجات 
ايشان را که از شاگردان و نزديکان امام راحل عظيم الشأن و از وفاداران 
به انقاب و خدمتگزاران نظام جمهوري اسامي بودند، از خداوند متعال 

مسألت مينمايم.

سعي براي تقويت قدرت دفاعي و بازدارندگي 
وزير دفاع با بيان اينکه ايران براي اس��تقال، تماميت ارضي و حاکميت 
ملي کش��ورها احترام قائل اس��ت، گفت: تمامي س��عي مان تقويت قدرت 
دفاعي و توان بازدارندگي جمهوري اسامي ايران است.به گزارش ايسنا، 
امير سرتيپ حاتمي در ديدار سوزانا ترستال سفير هلند در ايران با اشاره به 
وضعيت آشوب زده و بي ثبات منطقه با بيان اينکه بحران هاي منطقه اي 
با اشغالگري و مداخله نيروهاي خارجي و برخوردهاي دوگانه ايجاد شده 
اس��ت، افزود: اعتراف آمريکايي ها به تش��کيل گروه تروريس��تي داعش و 
مديري��ت و انتق��ال اي��ن گروه جنايتکار به ش��رق منطقه، اختصاص 550 
ميليون دالر براي حمايت از گروه هاي تروريس��تي توس��ط آمريکا و فعال 
نگاه داشتن اين گروه ها را نشانگر مداخله جدي آن کشور در ثبات منطقه 
به منظور تداوم ناامني در آن دانست.حاتمي خاطرنشان کرد: امروز ايران 
اسامي با تجربه هشت سال دفاع مقدس به اين نتيجه راهبردي رسيده 
که بدون داش��تن توان دفاعي و بازدارندگي باال نخواهد توانس��ت امنيت 

ملي خود را فراهم کند.

تمديد وضعيت اضطرار ملي عليه ايران 
دونالد ترامپ در نامه اي به رييس مجلس نمايندگان آمريکا و سنا وضعيت 
اضطرار ملي عليه ايران را تمديد کرد.به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيک، 
در نامه دونالد ترامپ ادعا شده است: اقدامات و سياست هاي دولت ايران 
از جمله توسعه توان موشکي بالستيک، حمايت از تروريسم بين المللي و 
نقض حقوق بش��ر همچنان يک تهديد جدي و غير معمول عليه امنيت، 
سياست خارجي و اقتصاد آمريکا محسوب مي شود.در اين نامه همچنين 
آمده است: بنابر همين داليل »ترامپ«مصمم است تا وضعيت اضطرار 
ملي عليه ايران و نيز اعمال تحريم هاي جديد عليه اين کش��ور را تمديد 
کند.ترام��پ اف��زود که وضعيت اضطرار ملي که در ۱5 مارس ۱۹۹5 عليه 
ايران اجرايي شد پس از ۱5 مارس ۲0۱۸ نيز ادامه خواهد داشت.به گزارش 
ايس��نا ادعاهاي ترامپ در حالي مطرح مي ش��ود که حقايق نشان مي دهد 
سياست هاي مداخله جويانه آمريکا و متحدان منطقه اي اش در امور داخلي 
کشورهاي منطقه اصلي ترين عامل بي ثباتي و جنگ ها در اين منطقه است 
که عاوه  بر اين به ظهور و گس��ترش تروريس��م و فرقه گرايي منجر ش��ده 
اس��ت.مقامات ايراني همواره تاکيد دارند آمريکا اصا صاحيت صحبت 
در امور حقوق بشر را به خاطر جناياتي که اين  کشور با دخالت در منطقه 
و حمايت از عربس��تان در جنگ افروزي و کش��تن مردم بي گناه مرتکب 

شده ، ندارد و خود محور نقض حقوق بشر قلمداد مي شود.

پيشخوان

سياسي

روزهاي پاياني سال ۹6 در مجلس شوراي اسامي با استيضاح 
دو وزي��ر کابين��ه هم��راه ب��ود که هر دو وزير توانس��تند از مانع 
بهارستان عبور کنند. آنچه در ادامه آمده، نتيجه جلسات صبح 

و بعداز ظهر مجلس شوراي اسامي است.
استيضاح علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اعام 
نظ��ر موافق��ان و مخالف��ان برگزار و نتيجه اس��تيضاج در حالي 
اعام ش��د که حدود ۲0 دقيقه ش��مارش آرا به طول انجاميد 
و نماين��دگان چن��د ب��ار اق��دام به بازش��ماري آرا کردند. نهايتا 
۱۲6نفر به اس��تيضاح وزير و برکناري او راي دادند و ۱۲۴ نفر 
با اس��تيضاح مخالفت کردند اما در اين ميان ۲ راي ممتنع به 
کمک وزير آمد و باعث ش��د ربيعي در کس��وت وزير رفاه باقي 
بماند. در جلسه علني مجلس عثماني، مقصودي، حسن بيگي، 
نادري ،فرهنگي، نگهبان، حسنوند، پورابراهيمي و تاجگردون 
در موافق��ت با اس��تيضاح س��خنراني کردن��د و علي ربيعي هم 
پس از اينکه دفاعيات خود را ايراد کرد، بخش��ي از وقت خود 
را به کواکبيان و محبي نيا داد.آنچه در جلس��ه اس��تيضاح علي 
ربيعي مشهود بود تحت الشعاع قرار گرفتن سابقه امنيتي او در 
وزارت اطاعات بود در همين رابطه فريدون حسنوند نماينده 
انديمشک و رئيس کميسيون انرژي به نام مستعار امنيتي ربيعي 
)عباد( اش��اره کرد و گفت که وي در حالي در س��تاد ميرحس��ين 
موس��وي حضور داش��ته که بعد از س��رزنش اصولگرايان گفته 
نفوذي نظام در اين ستاد بودم. البته غامرضا تاجگردون يکي 
ديگر از موافقان اس��تيضاح، س��وابق امنيتي وي را افتخار آميز 
دانس��ت و موارد ديگري را به عنوان مخالفت خود اعام کرد.

در جريان بررس��ي اس��تيضاح ربيعي تعداد زيادي از نمايندگان 
اطراف صندلي هاي نمايندگان دولت تجمع کرده بودند که اين 
امر تذکر چندين باره رئيس مجلس را به دنبال داش��ت. نکته 
قابل توجه ديگر در جريان اين استيضاح غيبت رئيس مجلس 
در ميانه جلسه بود. او حدود ساعت ۱0:۳0 سکان صحن علني 
را به دست مسعود پزشکيان سپرد و از جلسه علني خارج شد.در 
جري��ان نطق محمدرض��ا پورابراهيمي در مخالفت با وزير رفاه 
وي خواس��تار پخش فيلمي از مخالفت خود با ربيعي به عنوان 
گزينه پيش��نهادي دولت يازدهم ش��د که اين فيلم بدون صدا 
پخش ش��د و اين امر اعتراض پورابراهيمي را به دنبال داش��ت 
که نطق خود را موکول به پخش اين فيلم کرد، او پس از اينکه 
دقايقي اظهارات خود را مطرح کرد بقيه س��خنان خود را نيمه 
تمام گذاش��ت تا بعد از اينکه اش��کال سيس��تم پخش رفع شود، 
صحبته��اي خ��ود را ادامه دهد.در اوايل صحبت پورابراهيمي و 

وقتي وي از ربيعي درباره منزل ميلياردي اش در ش��مال ش��هر 
سوال پرسيد، عبدالحميد خدري نماينده بوشهر به شدت به وي 
اعتراض کرد تا جايي که فريادهاي او نظم جلس��ه علني را بر 
هم زد.ربيعي در بخشي از دفاعياتش با اشاره به برخي شايعات 
منتشره درباره منزل ۲5 ميلياردي خود گفت که در منزل باجناق 
محمدعلي نجفي شهردار تهران که ۴ تا 5 ميليارد تومان ارزش 
دارد، مس��تاجر اس��ت.پيش از آغاز راي گيري براي استيضاح، 
پزشکيان که اداره جلسه را برعهده داشت از نمايندگان دولت 
خواس��ت تا جلس��ه مجلس را ترک کنند. براين اساس واعظي، 
اميري، آذري جهرمي، زنگنه و س��يف از جلس��ه مجلس خارج 
ش��دند. اس��حاق جهانگيري نيز پيش از پايان بررسي استيضاح 

جلسه مجلس را ترک کرده بود.
آخوندي عذرخواهي کرد ���

در ادامه مجلس ش��وراي اس��امي در جلس��ه بعد از ظهر براي 
اس��تيضاح عب��اس آخوندي، وزي��ر راه آغاز به کار کرد. اما نظر 
نمايندگان نيز فراکس��يوني ش��ده به نوعي که در جلس��ه ظهر 
امروز فراکسيون اميد، موضوع استيضاح آخوندي مورد بررسي 
قرار گرفت و نهايتا جمع بندي اعضا بر اين شد که فراکسيون 
اميد با اس��تيضاح آقاي آخوندي مخالفت کند. فراکس��يون اميد 

در جلسه صبح امروز نيز با استيضاح ربيعي مخالفت کرده بود.
س��خنگوي فراکسيون مس��تقلين مجلس شوراي اسامي هم 
گفت که اين فراکسيون چگونگي راي به استيضاح وزير راه را به 
عهده اعضا گذاشته و آتش به اختيار است.هم چنين سخنگوي 
فراکسيون نمايندگان واليي در توضيح جلسه اين فراکسيون 
براي بررسي استيضاح وزير راه گفت: اکثريت نمايندگان اين 
فراکس��يون موافق اس��تيضاح آقاي آخوندي هس��تند.عليرضا 
بيگ��ي، نادر قاضي پ��ور، احد آزاديخواه، احمد مرادي، قس��يم 
عثماني و داريوش اس��ماعيلي به عنوان متقاضيان اس��تيضاح 

سخنراني کردند و بعد از آن وزير از خود دفاع کرد. 
از مردم عذرخواهي مي کنم ���

عب��اس آخون��دي در دفاع از عملکرد خود در مقابل اس��تيضاح 
گفت: حوادث اخير نگراني هايي را براي مردم ايجاد کرده زيرا 
عزيزت��ر از ج��ان مردم و حفط ايمني، رفاه وآس��ايش انها هيچ 
چيز ديگري نيس��ت. من نمي خواهم توجيه کنم اما قبل از هر 
چيزي به عنوان باالترين مس��ئول وزارت راه و شهرس��ازي از 
ه��ر ن��وع رنجي که براي مردم پي��ش آمده اعم از اينکه قصور 
و تقصي��ري متوج��ه ما بوده ي��ا نه پوزش مي خواهم؛ چراکه به 
هرحال کار هيچ دستگاه اجرايي بدون نقص نيست.وزير راه و 

شهرس��ازي گفت: من همواره از پرس��ش و پاسخ لذت مي برم. 
واقعيت اين اس��ت که مردم س��االري به همين معنا اس��ت که 
همواره امکان پرسش��گري وجود داش��ته باشد و مسئوالن خود 
را موظف بدانند به سواالت نمايندگان و مردم پاسخ دهند. اين 
موضوع بايد موجب خرسندي باشد که چنين فضايي در کشور 
حاکم اس��ت. بنابراين من نه تنها گله اي از اين موضوع ندارم 
بلکه خرسندم چنين اتفاقي رخ مي دهد.وي ادامه داد: استيضاح 
براس��اس س��قوط هواپيما در منطقه دنا بوده و من وظيفه دارم 
خدمت خانواده جانباختگان تس��ليت بگويم و از مردم عزيز از 
همه کاستي و کمبودها پوزش بخواهم.وي با اشاره به هزينه 
کرد ۳0 ميليارد تومان در فرودگاه ياسوج يادآور شد: ما عاقه مند 
بوديم در دهه فجر براي افتتاح اين فرودگاه به ياس��وج برويم 
که شوربختانه اين افتاق افتاد.آخوندي اضافه کرد: آنچه بهبود 
شرايط با موجب مي شود اين است که نگاه فرآيندي به سوانح 
و حوادث داشته باشيم و اطاعات را به شکل دقيق در اختيار 
مردم قرار دهيم . به هر حال حمل و نقل يک سيستم پيچيده 
و باز اس��ت و ميليونها نفر در آن ايفاي نقش مي کنند. بنابراين 
وقتي ما از يک سانحه صحبت مي کنيم نه از يک عامل بلکه 
از مجموعه عوامل صحبت مي کنيم.وزير راه و شهرس��ازي با 
اش��اره به بارش اخير برف در پايتخت که موجب بس��ته ش��دن 
راه ها ش��د گفت: ما در دماي منهاي س��ه درجه در منطقه کرج 
۳۳ س��انت برف داش��يم. سوال اين است که آيا مي شد جاده ها 
و فرودگاه ها را در اين ش��رايط عملياتي نگه داش��ت؟ در دو ماه 
گذش��ته آمار کش��ورهاي مخلتف را ماحظه کرديد. ۲5 حادثه 
در اين دو ماه در کشور هاي ديگر رخ داده است و آمريکا، اروپا، 
ژاپن، چين و کش��ورهاي پيش��رفته با برف و س��رمايي بسياري 

کمتر از اين دچار مشکات حمل و نقل شدند.
در نهايت  نمايندگان مجلس با ۹۲ را موافق، ۱5۲ راي مخالف و 
۲ ممتنع از مجموع ۲۴6 راي ماخوذه با طرح استيضاح وزير راه 
و شهرسازي مخالفت کردند.بر اين اساس، عباس آخوندي در 
وزارت راه و شهرسازي براي ادامه کار ماند.محورهاي استيضاح 
وزير راه و شهرس��ازي عدم توانايي در مواجهه با بحران هاي 
موجود در سيس��تم حمل و نقل کش��ور،  عدم نظارت بر سيستم 
ناوگان هوايي و ريلي و بروز مشکات در کشور و مرگ تعداد 
بسيار زيادي از هموطنان، عدم اجراي برنامه هاي ارائه شده به 
مجلس در نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي، بي انگيزگي 
در اداره امور اين وزارتخانه و عدم پاسخگويي مناسب به مردم 

و نمايندگان بود.

ربيعي و آخوندي ماندنی شدند

روز ناکامی استيضاح

تامين نيمي از پوشاک کشور با قاچاقفرصتي براي بازبيني اجراي توافق هسته اي جلوگيري از پوپوليستي شدن جامعه 
رئي��س مرک��ز پژوهش ه��اي مجلس 
گف��ت: دولت روحاني دو رس��الت دارد؛ 
يکي  اوضاع کش��ور را اداره کند و يکي 
اينک��ه فضايي ايجاد نکند که باز فضاي 
جامعه به س��مت پوپوليستي شدن برود. 

اين کشور با خون دل پا گرفته است و نبايد کم کاري و کندي در 
اجراي قوانين وجود داشته باشد.به گزارش ايسنا، کاظم جالي 
گفت: ببينيد اقتصاد در دنيا چگونه شکل گرفت و پيشرفت کرد؟ 
بررس��ي کنيد در دنيا، چگونه بخش خصوصي ش��کل گرفت و 
اين بخش با دولت همراه شد؟ در دنيا مردم در بخش خصوصي 
هستند و دولت ها دستشان جلوي مردم دراز است؛ يعني دولت، 
رعيت و مردم، حاکم هس��تند. اما در کش��ور ما دولت، ارباب و 

مردم، رعيت شدند. بخش خصوصي ما بيمار است. 

دفتر مس��ئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپ��ا ب��ا اع��ام اينک��ه نشس��ت آتي 
کميس��يون مش��ترک برجام ۲5 اسفند 
برگزار خواهد ش��د، تصريح کرد که اين 
نشس��ت فرصتي ب��راي بازبيني اجراي 

توافق هسته اي است. دفتر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
با انتشار بيانيه اي از برگزاري نشست آتي کميسيون مشترک برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( در ۱6 مارس )۲5 اسفندماه( در وين 
خبر داد. به گزارش ايسنا،بنابر گزارش پايگاه اطاع رساني اتحاديه 
اروپا در اين بيانيه آمده است که نشست ۱6 مارس به رياست هلگا 
اشميد به نمايندگي از فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و با حضور نمايندگان گروه ۳+۳ )چين، فرانسه، آلمان، 

روسيه، انگيس،  آمريکا( و ايران برگزار خواهد شد.

 نماينده فارس در خبرگان با اشاره به شعار 
س��ال، گفت: آيا در س��ال توليد و اشتغال 
توانستيم توليد را به سطحي برسانيم که 
اشتغال به معناي دقيق کلمه تحقق يابد؟ 
آي��ا جلوي قاچ��اق را گرفتيم؟ آيا واردات 

بي روي��ه و غيرض��روري که ميلياردها دالر و ارز مملکت را بليعيده،  
کاهش داديم؟ صنعت پوش��اک مي تواند براي ايجاد اش��تغال مورد 
توج��ه ق��رار گيرد. به گزارش ايس��نا، آيت ا... احمد بهش��تي افزود: 
کشورهايي که با بيکاري و افزايش جمعيت مواجهند به اين موضوع 
توج��ه ج��دي دارن��د. چرا بايد بيش از نيمي از نياز مردم به پوش��اک، 
بعضاً به صورت قاچاق و غيرقانوني از خارج تأمين ش��ود؟ بهش��تي 
گفت: آيا براي تحقق عدالت به ساده زيستي و نفي اشرافي گري و 

مردمي بودن آن گونه که بايد و شايد روي آورده ايم؟ 

مسعود کاظمي- شهردار الهيجان

شهرداري الهيجان با اخذ مجوز ازشوراي محترم اسامي شهر در نظر دارد جهت بهسازي و اصاح و تحکيم معابر سطح شهر نسبت 
به تهيه و حمل شن مخلوط رودخانه اي ، شن پودري ، شن شسته و شن ۴سانتي و تحويل به محل دپوي شهرداري به مقدار
 ۱۴500 تن با مبلغ برآورد ۳/۴۹5/000/000 ريال از طريق برگزاري مناقصه عمومي  با استفاده از منابع جاري اقدام نمايد . 

متقاضيان واجدشرايط مي توانند بادردست داشتن تقاضا نامه و فيش واريزي بمبلغ ۲00/000ريال به حساب شماره 0۱05۲00۸۹600۹ 
درآمد ش��هرداري نزد بانک ملي جهت دريافت اس��ناد مناقصه وکس��ب اطاعات بيش��تر از روز ش��نبه مورخ ۹6/۱۲/۱۹ لغايت روز 
شنبه مورخ ۹6/۱۲/۲6 به آدرس الهيجان – بلوار امام رضا)ع(- ميدان گلستان - ساختمان ستادي شهرداري - دفتر امورپيمان 

ورسيدگي مراجعه ودرصورت نياز به کسب اطاعات بيشتر با شماره ۴۲۲۳۴7۲۱-0۱۳ تماس حاصل فرمايند0
www.lahijan.ir : پرتال شهرداري

- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت درمناقصه مبلغ ۱75/000/000 ريال بصورت 
ضمانت نامه بانکي به نفع کارفرما ) با اعتبار س��ه ماه ( يا واريز به حس��اب س��پرده ش��ماره 0۱05۲00۸۸700۲ نزد بانک ملي اقدام 

نمايند . 
- هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود0 

- چنانچه برندگان اول و دوم و س��وم مناقصه از انعقاد قرارداد خودداري نمايند به ترتيب س��پرده ش��رکت درمناقصه آنها به نفع 
شهرداري الهيجان ضبط خواهدشد0 

- آخرين مهلت جهت تحويل پيش��نهادها تاپايان وقت اداري روز چهارش��نبه مورخ ۹7/۱/۱5 و تاريخ بازگش��ايي پاکتها باحضور 
شرکت کنندگان )همراه بامعرفي نامه( روز شنبه مورخ ۹7/۱/۱۸ راس ساعت ۱۱ ظهر به آدرس : الهيجان – بلوار امام رضا)ع( 

- ميدان گلستان - ساختمان ستادي شهرداري خواهد بود.
- ساير جزئيات ومشخصات دراسناد مناقصه قيد گرديده است 0

- پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط ميباشد . 
- شهرداري در رد يا قبول يک ويا کليه پيشنهادها مختار مي باشد0

نوبت اول ۹6/۱۲/۱6
نوبت دوم ۹6/۱۲/۲۳

 آگهي مناقصه عمومي
تهيه و حمل شن مخلوط رودخانه اي

 و محصوالت سرندي )شامل : پودري ، شسته و 4 سانتي(

 نوبت دوم

شهرداري الهيجان

اشکاالت وارده به طرح اعاده اموال نامشروع مسووالن
دادستان کل کشور بر ضرورت بازنگري و اصاح قوانين 
مربوط به اينترنت و حوزه س��ايبري تاکيد کرد و گفت: 
راه ارتکاب جرايم رايانه اي و فضاي مجازي بايد مسدود 
ش��ود.به گزارش ايس��نا ، حجت االس��ام محمدجعفر 
منتظري در حاش��يه بازديد از دادسراي جرايم رايانه اي 
با اش��اره به گس��ترش روزافزون اس��تفاده از اينترنت 
و فض��اي مج��ازي گف��ت: با توجه به گس��ترش روزانه 
اينترن��ت و فض��اي مجازي ش��اهد افزايش جرايمي در 
حوزه سايبري هستيم که بعضا در قانون جرايم رايانه اي 

احصا نشده است.
 منتظري با اش��اره کمبود نيرو و امکانات در دس��تگاه 
قضايي، تاثير آن بر حوزه رو به گسترش جرايم رايانه اي 
و فضاي مجازي را کاما مشهود دانست و افزود: کمبود 
نيرو و امکاناتي که در دستگاه قضايي و دادستاني وجود 

دارد، در دادسراي جرايم رايانه اي هم کاما مشهود است 
و به همين دليل ورودي و خروجي پرونده در اين دادسرا با 
وجود همه تاشي که همکاران ما انجام مي دهند،اصا 

متناسب با نيرو و امکانات اين مجموعه نيست.
وي با اش��اره به اينکه گزارش جامعي از مش��کات و 
کمبودهاي اين دادسرا تهيه و به رياست قوه قضاييه هم 
ارائه خواهد شد، تاکيد کرد: يکي از مهمترين مشکات 
موجود در مواجهه با جرايم فضاي مجازي در دسترس 
نبودن س��رورها اس��ت، بطوري که بين 60 تا 70 درصد 
اين جرايم در فضايي مانند تلگرام خارج از دسترس��ي 
ما براي رس��يدگي اس��ت و در واقع آزاد گذاش��تن چنين 
فضايي که داراي قابليت وقوع جرايم متعدد اس��ت؛ به 
بهان��ه ل��زوم آزاد بودن فضاي مج��ازي منطقي و قابل 

قبول نيست.

دادستان کل کشور خواستار تامين امنيت دسترسي به 
فضاي مجازي با نظارت مسئوالن امنيتي و اطاعاتي 
به منظور کاهش جرايم آن شد و گفت: بايد راه ارتکاب 

جرم در فضاي مجازي مسدود شود.
 دادستان کل کشور در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع 
گفت: با اصل قضيه مخالفتي نداريم و هرکسي در هر 
جايگاه و مقامي و هر زماني اگر پول و مال نامش��روعي 
به دست آورده باشد، به لحاظ موازين شرعي و قانوني 
حتم��ا باي��د آن را به بيت المال برگرداند. هيچ فردي که 
معتقد به موازين و قوانين قانوين است با اصل اين قضيه 
مخالف نيست و بنده نيز مخالف نيستم، منتها با طرحي 
که در مجلس مطرح اس��ت به لحاظ اش��کاالتي که در 
آن ديده ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با 

مواردي که عمدتا به اجراي اين طرح برمي گردد.

دادستان کل کشور مصرح کرد؛


