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سرمقاله

ساخت ۵۰سد از دستور کار خارج شد

محمد صادق جوادی حصار
عضوشورایمرکزی
اعتمادملی

در حال حاضر وزارت نیرو برای تأمین هر مترمکعب آب  ۱۰۰۰تومان هزینه می کند اما تنها  ۴۵۰تومان از این پول را از مشترکین دریافت می کند 9

شعارهای رئیس جمهور
در اولویتند

طبق ســخنان رئیس جمهور ،به نظر می رســد؛ اولیــن و مهمترین اولویت
سیاسی دولت جدید تأمین و تعمیق آزادهای سیاسی و مدنی برای همه اقشار
جامعه است .آزادی صورت های گوناگونی دارد که یکی از آن ها تأمین آزادی
اظهار عقیده و بیان است .وقتی حرف از آزادی زده می شود باید بستر تحقق
آن نیز فراهم شــود؛بدین معنا که این آزادی در همه ارکان جامعه به چشم
بخورد  .به عنوان مثال ،نمونه بارز آزادی اختیار در انتخابات اســت که در آن
نباید برای همگان محدودیت وجود داشته باشد و همه افراد باید خود اختیار
آزاد برای شرکت در رأی گیری داشته باشند.
این آزادی باید به گونه ای باشد که همه سالیق سیاسی بتوانند گزینه انتخاب
شدن وانتخاب کردن را برگزینند .از این رو دولت باید تالش کند تا آزادی بیان،
عقیده و آزادی های سیاسی را درغالب قانون در جامعه بیشتر از حال رواج دهد .
یکی از کارهای بســیار مهم که در دوره یازدهم اتفاق افتاد و باید در دولت
جدید نیز ادامه یابد؛ موضوع گردش آزاد اطالعات از طریق فضای مجازی بود
که در این دوره نیز باید در مجرای قانون گامی به سوی گردش آزاد اطالعات
از طریق رسانه های دیداری و شنیداری برداشته شود.
دولت باید فضایی را فراهم کند تا رســانه های دیداری و شنیداری در کنار
صدا و ســیما کار اطالع رســانی آزاد و متعدد را انجام دهد؛ تا از ورود منابع
خبری خارج کشور کاسته شود .در این صورت است که در داخل کشور فضای
امنیت خبری و رسانه ای ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر دولت جدید به دو موضوع باید توجه بیشــتری داشته باشد،
اولین موضوع بســتر سازی برای رشد و توســعه اقتصادی است ،زیرا کشور
بعد از توقف تورم با رکود رو برو شد ،این رکود باید با رشد و توسعه سرمایه
گذاری داخلــی و خارجی از بین برود .بنابراین باید امنیت ســرمایه گذار در
کشور تأمین و بســترهای مشــارکت ملی و فرا ملی در امور اقتصادی فراهم
شــود .دولت جدید می بایســت کاری انجام دهد تا در طول این چهار سال
چرخ صنعت و تولید به چرخش درآید.
گســترش صنعت توریســم یکی از مهم ترین ابزارهایی است که به صورت
جهشــی می تواند به کشــور کمک کند ،امــا در ایران به ایــن صنعت توجه
چندانی نمی شود .این در حالیست که کشور ایران ظرفیت بسیاری در زمینه
درآمدهای صنعت توریسم دارد؛ زیرا ما کشور چهار فصلی هستیم که درفصل
زمستان و تابســتان می توانیم منشأ درآمدهای توریسمی باشیم .آثار تاریخی
و ملی کشور از جذابیت های بین المللی وخاصی برخوردار است که می تواند
مورد توجه بسیاری از جهانگردان باشد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی ،گردشگری در ایران رتبه دهم
جاذبههای باســتانی و تاریخی و رتبهپنجم جاذبههــای طبیعی را در جهان
دارا است و یکی از امنترین کشــورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای
گردشگران خارجی است.
یکــی از دالیل کم رونق بودن گردشــگری در ایران بیخبر بودن ســرمایه
گذاران از زمینههای موجــود در ایران و تبلیغات ضعیف و نیز انتشــار اخبار
نادرست و منفی از ایران ،محدودیتهاى اجتماعی و مذهبی برای گردشگران
خارجی و همچنین تنشهای سیاســی با بعضی کشــورهای غربی نیز از دیگر
موانع در راه رشد صنعت گردشگری در ایران است.
دولت بــا ادامه دادن به موضوع موفــق برجام میتوانــد در این دوره رونق
اقتصادی را درکشــوربهتر از قبل کند وبا به کارگیری نیرو جوان و برداشتن
تحریــم ها میتواند این چهار ســال باقی مانــده را با موفقیت های بســیاری
سپری کند.

سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری خود
توضیحاتی درباره پروندههای مطرح در دستگاه
قضایی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم والمسلمین
غالمحسین محسنیاژهای در نشست خبری خود
با اشاره به پرونده قتل آتنا اصالنی گفت :در ابتدای
همان لحظهای که مفقودی این خانم کوچک اعالم
میشود ،همه مسئوالن استانی از جمله دادستانی،
نیروی انتظامی و نیروهای امدادی همچون جمله
آتشنشانی بالفاصله وارد کار میشوند و بازرسی
میکنند که احیانا در چاهی نیفتاده باشد که در
بررسیها نتیجهای حاصل نمیشود.
او با بیان اینکه در مرحله دوم افراد مظنون
تحت تعقیب قرار گرفتند ،گفت :طبق اعالم
دادستان محل چند مظنون از جمله قاتلی که
بازداشت شده به عنوان افراد مظنون تحت تعقیب
قرار میگیرند .در همان دورانی که در بازداشت
بوده به خانم خود پیغام میدهد که مواد مخدر
در خانه مخفی کردم که آنها را جابجا کن .خانم
ایشان نگران شده و مورد را اعالم میکند که در
بررسیهای صورت گرفته ،ماموران به جنازه آن
دختر خانم میرسند ومسئله پیگیری میشود.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد :دادگستری
استان از همان لحظه اول پیگیر پرونده بوده و
رییس قوهقضاییه نیز دستور داده تا هرچه سریعتر
رسیدگی شود .در همان دوران بازجویی ،این فرد
به یک مورد دیگر اعتراف میکند که مدتها
قبل خانم دیگری را به قتل رسانده و در چاهی
انداختهام .هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده
است .چون مسئله مهم است و هم حقاهلل و هم
حق الناس در حال بررسی است .البته به غیر از
اعتراف ایشان آثار دیگری از جسد دوم پیدا نشده
است.
محسنیاژهای به پرونده شرکتهای مالی و
اعتباری اشاره کرد و گفت :مسئوالن بانک مرکزی
تالش دارند تا این شرکتهای تعاونی اعتبار را
سامان بدهند .آنهایی که مجوز ندارند یا تخلفاتی
دارند ،یا اصالح کنند یا منحل شود .آنهایی که
میتوانند در مسیر صحیح قرار بگیرند.
او با تشکر از تالشهای بانک مرکزی گفت:
قوه قضاییه هم نهایت کمک را میکند تا حقوق
مردم حفظ شود .انشاهلل همین طور هم خواهد
شد .من امیدواری میدهم به مردم که با این توجه
حقی از کسی ضایع نشود.
معاون اول قوهقضایه ادامه داد :روز گذشته
مصاحبهای که با فرد دیگری شده بود ولی در
زیر نویس از قول بنده در خصوص کاسپین نقل
شده و من گفتم با احدی در این موضوع حرفی
نزدم .بعد معلوم شد چون قبال دادستان بودم این
اشتباه صورت گرفته اما امروز هم علی رغم اصالح
برخی روزنامه ها این خبر را کار کردند .مطلب
دیگر اینکه مدتی پیش در رابطه با برخورد کار
چاقکنها  ۱۵هزار میلیارد تومان کشف شده که
این صحیح نیست بلکه  ۱۵میلیارد تومان بود و
ناقابل سه صفر را اضافه کرده بودند.
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بقایی تبانی
و اختالس کرد؛
فریدون تامین
وثیقه نکرد

بقایی دو اتهام در رابطه با تبانی
در معامالت دولتی و اختالس بازداشت
شده است و این اتهامات باید رسیدگی
شود .در زمانی که تحقیقات شروع و
طرف جلب و احضار میشود ،دلیل باید
باشد برای توجه اتهام و نه دلیل برای
اثبات جرم و این مسئله بعدا در دادگاه
مشخص میشود.
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محکومیت یک دوتابعیتی نفوذی به ده
سال حبس
محسنیاژهای همچنین از محکومیت یک
دوتابعیتی که قصد نفوذ داشت خبرداد و گفت:
یکی از عوامل نفوذی آمریکا که تابعیت آمریکا
و یک کشور دیگر را دارد با نفوذ وارد ایران شده
بود و توسط نیروهای وزارت اطالعات شناسایی
و دستگیر شد .در بررسیها محرز شد که ایشان
در جهت جمع آوری و نفوذ دخالت داشته و در
دادگاه بدوی به ده سال حبس محکوم شد که
البته قابل تجدید نظر خواهی است .اگر حکم
قطعی شد من بیشتر توضیح میدهم که این فرد
چه نفوذی میخواسته داشته باشد .این فرد ایرانی
نبودهه و تابعیت آمریکا و چند کشور دیگر را
داشته است.
او به بازدید برخی از سفرای کشورهای
خارجی از زندان اوین اشاره کرد و گفت :سازمان
زندانها از تعدادی از سفارتها دعوت کرد
که نماینده حدود  ۵۰سفارت خانه خارجی از
زندان اوین بازدید کردند .من بخشی از مصاحبه
این افراد را که پس از بازدید گرفته شده بود و
دست نوشتههای آنها را خواندم اما آنچه ضد
انقالب میگفت باعث تعجب بود .این نمایندگان
کشورهای خارجی گفتند وقت فوق العادهای داده
شد و مسئوالن زندان به سواالت با سعه صدر
پاسخ دادند.
این مقام عالی قضایی ادامه داد :نمایندگان
سفارتخانهها از این بازدید فوق العاده خرسند
بودند اما بعضی ضد انقالب یا ایرانیان که خارج
هستند از این بازدید که مورد تحسین بوده اظهار
نارضایتی کردند که باید برای آنها تاسف خورد.
بخشی از اظهارات احمدینژاد قابل
تعقیب قضایی است
او در خصوص بازداشت یکی از مسئوالن
دولت سابق و نامه رییس جمهور سابق و اعالمیه
اخیر قوه قضاییه درباره اتهامات این متهم و
جزئیات پرونده او گفت :آقای احمدینژاد نامه
سرگشادهای خطاب به ملت نوشت .فرازهای
مختلفی در این نامه است و در بخش عمده آن،
مسائلی که درباره آنها اظهارنظر شده ،خالف واقع
است و متاسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد
احتماال متهم چیزی را شنیده و به استناد آن
اظهارنظر کردهاند که بخشی از این اظهارات قابل
تعقیب قضایی است.
معاون اول قوهقضاییه ادامه داد :نکته بعد
این است که مطالب دیگری خارج از این پرونده
در نامه مطرح شده که باید در جای خود به آنها
پرداخته شود و من در این مقام نیستم .خارج
موضوع پرونده ایشان به یک موضوع دیگری اشاره
کرده است ،این که جای جواب دادن دارد.
محسنیاژهای با اشاره به اطالعیه دادستانی
اظهار داشت :قوه قضاییه بنا ندارد تا زمانی که
چیزی ضرورت پیدا نکرده ابتدا به ساکن مطلبی
را طرح کند کما اینکه یکی از ایرادها به قوه
قضاییه این است که اطالعرسانی آن ضعیف

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :در مجموع عملکرد برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) از  100امتیاز ،حداقل  70است؛ بنابراین برجام نمره
قبولی گرفته است.
علی اکبر صالحی در یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی
خارج کشور ،در مشهد افزود :در زمینه  30درصدی که اختالل در عملکرد
برجام ایجاد می کنند نیز باید با آمریکا مذاکره کرد ،فشار آورد .اهرم وارد
آوردن این فشار را هم در اختیار داریم که بقیه آن به تصمیم حاکمیت و
نظام است...

زخم کهنه غیرمجازها التیام می یابد

بقایی تبانی و اختالس کرد؛
فریدون تامین وثیقه نکرد

است .ما هم بنا نداریم مسایلی که مطرح میشود
را مطرح کنیم .از زمانی که قانون تصویب شده،
اجازه نمیدهد هر پروندهای طرح شود حتی اگر
دادگاه علنی هم باشد و تشکیل شود ،من بارها
گفتم محذوریت قانونی داریم که به آن بپردازیم
مگر اینکه مطالبی مطرح شود که برای رفع شبهه
مجبور به توضیح شویم.
او اضافه کرد :در قانون اخیر التصویب به
لحظات مشکالت موجود قانونگذار گفته است اگر
ضرورت داشته باشد با پیشنهاد دادستان و اجازه
رییس قوه قضاییه میشو اسم و تصویر فرد را هم
نشان داد چون این سد مطلق در قانون بود این
اجازه صادر شد.
این مقام عالی قضایی با اشاره به نامه رئیس
دولتهای نهم و دهم تصریح کرد :آقای احمدینژاد
در یکی از فرازهای نامهاش گفته اتهام آقای بقایی،
این بوده که مصوبه دولت را برای سیصد میلیون
پاداش به افراد دولت قبل داده است .این خالف
است .ایشان به هیچ وجه به این عنوان که مصوبه
دولت در توزیع  ۳۰۰میلیون پاداش به افراد دولت
قبل بوده ،بازداشت نشده است.
اتهام بقایی اختالس و تبانی در معامالت
دولتی است
او در تشریح اتهامات بقایی خاطرنشان کرد:
ایشان دو اتهام در رابطه با تبانی در معامالت
دولتی و اختالس بازداشت شده است و این
اتهامات باید رسیدگی شود .در زمانی که تحقیقات
شروع و طرف جلب و احضار میشود ،دلیل باید
باشد برای توجه اتهام و نه دلیل برای اثبات جرم و
این مسئله بعدا در دادگاه مشخص میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود :در توجه اتهام
اگر دلیل بود ،متهم تحت تعقیب قرار میگیرد.
حتی در زمانی که در هفتههای اول تحقیق
میشد ،مورد دیگری هم مطرح بود .به طور مثال،
یکی از کسانی که در پرونده دو میلیون یورویی
بازداشت شده بود ،گفته است که این مقدار
اسکناس در اختیار این متهم قرار گرفته است.
اینها مواردی است که در این پرونده مطرح است.
خ به نامه
محسنیاژهای در ادامه پاس 
احمدینژاد ابراز داشت :گفته میشود چرا حکم

جلب داده شده است .براساس گزارش دادستان
و بازپرس مربوطه ،میگفتند ما میخواستیم این
پرونده تکمیل شود و نیاز بود ایشان حضور داشته
باشد .در  ۲۴اسفند  ۹۵احضار شد .مامور ابالغ
گفت این فرد در آن آدرس نبوده است .گفتند
این را بررسی کنید که آدرس شناسایی نشده یا
این آقا در این آدرس شناسایی نشده باشد .گاهی
اوقات خانه به نام فرد نیست .مامور ابالغ البته
نباید اینگونه سوال کند ولی این پیش میآید.
گاهی وقتها به هر دلیلی که قرار شد ،تحقیق
کنند زنگ خانه را میزنند و میگویند این خانه
فالنی است .میگویند نه چنین فردی نداریم .بارها
این اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه این مسائل قرار شد تا مورد
بررسی قرار گیرد ،عنوان کرد :آقای بقایی دو وکیل
در زمان تحقیقات داشته و این دو وکیل کفیل
ایشان برای آزادی هم بودند .البته به ایشان ارفاق
شده است .همان دو وکیل با ارفاق کفیل ایشان
شدند یکی از این وکال در دادسرا حضور دارد .به او
گفتند که ایشان را میخواهیم و ظرف مدت یک
ماهه به ایشان ابالغ کنید.
معاول اول قوه قضاییه یادآور شد :وکیل
میگوید احضاریه رسمی بفرستید .مصوبه جلسه
را امضا نمیکند که بحث احضار در جلسه مطرح
شده بود .بعدا صورت جلسه مالحظه شد که او
گفته صورت جلسه را تا احضار رسمی نباشد ،امضا
نمیکنیم .وکیل یک بار دیگر گفته اگر میخواهید
من به او بگویم ولی ایشان نمیآید و بعد جلب
میشود.
هنوز پول غذاهایی که وزارت اطالعات
برای بقایی خریده را نگرفتهایم
محسنی اژهای در پاسخ به دیگر اتهامات
مطرح شده توسط احمدینژاد بیان کرد :آقای
احمدینژاد گفتند به ایشان اجازه ندادهاند غذا از
بیرون تهیه کند .البته این خالف نیست .ایشان
زمانی که در اختیار وزارت اطالعات بوده ،بارها و
بارها غذا از بیرون تهیه میکردند ،آنهم با هزینه
دستگاه نه از پول خودش .باید دید اینها چنین
اختیاری داشتهاند یا نه! ما هنوز پول اینها را هم
نگرفتهایم.
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سود بیشتر ،وعده های پوچ و سرانجام آنچه که نباید رخ دهد ،اینها
شاید مشخص ترین و واضح ترین پرده از داستان فعالیت غیرمجازها در بازار
غیرمتشکل پولی و مالی کشور است.با نگاهی به پیشینه این موسسات می
توان دریافت که ورود بی اجازه بازیگران پنهان در اقتصاد کشور به امسال و
چهارسال اخیر بازنمی گردد .اما آنچه باعث شده که این روزها وضعیت این
موسسات بر سر زبان ها بیفتد ،جسارت نهاد ناظر پولی و بانکی کشور برای
ورود به عرصه ساماندهی آنهاست .جسارت و جدیتی که منافع بسیاری از
افراد و کسانی که از نابسامانی این بازار سود می بردند را به خطر می اندازد...

سوئیت بقایی از خانه برخی از ما و شما
بهتر است
او با بیان اینکه آقای بقایی مکررا با خانواده
خود در تماس بوده است ،گفت :گفتند نور نداشته
است در حالی که ایشان در یک سوییت بوده
است که هم تلویزیون ،هم یخچال و هم از نور
کافی برخوردار بوده است و از خانه برخی از ما و
شما بهتر بوده است .دست خط ایشان را برای من
فرستادند که گفته شده او به بند عمومی منتقل
شود .ایشان گفته من در این سوییت راحتتر از
بند عمومی هستم .با دست خط خودش نوشته
من اینجا بمانم بهتر است.
این مقام عالی قضایی درباره اینکه آیا اعتصاب
غذا بقایی صحت داشته یا نه؟ اظهار داشت :من
اطالعی ندارم و در این باره هم سوالی نکردم.
محسنیاژهای در خصوص تخلفات فریدون
و پرونده ایشان که گفته میشود بازداشت شده
تصریح کرد :در خصوص ایشان چندین نوبت
تحقیق شد و برخی از افرادی که مرتبط با ایشان
بودند ،بازداشت شدند.
او ادامه داد :دیروز برای ایشان قرار تامین
صادر شده و چون تامین نشد ،به زندان منتقل
شده است .یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و
قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود،او
از زندان آزاد میشود.
سخنگوی قوهقضاییه در مورد مبلغ وثیقه
خاطرنشان کرد :میزان آن را نپرسیدم.
گزارش تخلفات انتخاباتی باید از شورای
نگهبان و دستگاههای مسئول باشد
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری
مبنی براینکه در هفته گذشته چندین استاندار
در دادسرای کارکنان دولت حاضر و تفهیم اتهام
شدند ،با توجه به شکایت دولت از برخی ائمه
جمعه ،فرماندهان نظامی و رسانهها به خاطر
تخلفات انتخاباتی ،آیا این افراد به دادسرا احضار
و تفهیم اتهام شدهاند؟ در صورتی که احضار
نشدهاند ،آیا احضار خواهند شد؟ ابراز داشت :به
شکایت همه کسانی که حق شکایت داشته باشند
یا مرجع رسمی درباره آنها گزارش داده باشد،
رسیدگی میشود.
او ادامه داد :فرض کنید فردی شکایت کرده
است ولی او ذیسمت نیست و حق شکایت ندارد
یا مثال گزارشی کرده است تا مدعیالعموم آن
را براساس وظایف خود پیگیری کند اما گاهی
مطلبی مطرح میشود که جنبه مدعیالعموم
ندارد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اینکه آیا
هیچ گزارشی به قوه قضاییه داده نشده که چنین
وضعیتی داشته باشد و قابل بررسی باشد؟ بیان
کرد :باید از مرجع رسمی و از ناحیه شورای
نگهبان یا دستگاههای مسئول این گزارش بیاید.
پیشتر نقل قول شده بود رییس جمهور از هیچ
کس شکایت ندارد .برخی از موارد در انتخابات
شکایت خصوصی میخواهد یعنی خود ایشان یا
فردی باید از جنبه خصوصی شکایت کند.

کیفرخواست اتفاقات روز قدس صادر
نشده است
او درخصوص آخرین مرحله رسیدگی
اتفاقات روز قدس خاطرنشان کرد :پروندهای در
این باره تشکیل شده است .طبیعتا نیرو انتظامی
میتوانست اقدام کنند .اگر دستگاههای اطالعاتی
افرادی را معرفی کنند ،قطعا برخورد میشود.
دادستان تهران پرونده تشکیل داده است.
کیفرخواست صادر نشده است اما اسم یا تصویر
برخی افراد داده شده در مرحله شناسایی است.
این مقام عالی قضایی در رابطه با مناقشه ناجا
و کانون سردفتران بر سر برگ سبز خودرو و سند
ثبتی ابراز داشت :آقای علی الریجانی در رابطه با
نامهای که به ایشان منتسب شده بود ،آن نامه را
تکذیب کردند و گفتند هیچ نامهای ندادم .به متن
بخشنامه رئیس قوه قضاییه توجه کنید .ایشان
گفتهاند قانون چه میگوید و محاکم اسنادی را
قبول کنند که در دفاتر ثبت شده باشد .اگر نباشد
در محاکم سند رسمی محسوب نمیشود ،نگفته
است مردم باید ثبت کنند و اگر ثبت نکنند در
محاکم مالک شناخته نمیشوند بلکه در حد بیع
نامه عادی است و اگر در دفترخانه ثبت کنید آنگاه
آن ،سند رسمی میشود.
محسنیاژهای در رابطه با پرونده فردی که در
بوشهر از مردم پول گرفته تا سود دهد ،بیان کرد:
این پرونده در شرف صدور کیفرخواست است .قرار
مجرمیت نزدیک به هزار صفحه بوده و پرونده
سنگینی است .معموال بازپرداخت در این پروندهها
کمی طول میکشد .این گونه موارد بستگی دارد
اموال موجود معارض داشته باشد یا خیر ،خریدار
دارد یا خیر .گاهی وقتها ملکی است اما ممکن
است معارض داشته یا سند نداشته باشند یا اصال
در گروی بانک باشد .در این پرونده به احتمال
قوی کسری دارند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی
در خصوص اظهارات رییس مجلس خطاب به
او درباره اینکه گفته بود در دام کشمکشهای
رسانهای نیافتد و سخنی نگوید که سرمایهگذاران
از کشور فرار کنند ،گفت :من از دکتر الریجانی
تشکر میکنم .در آن نشست ایشان یک سری
مطالب همچون وظایف قوهقضاییه در برنامه ششم
بود
را یادآوری کردند .این در واقع مطالبهگری 
همان طور که از دولت مطالبهگری کردند.
او ادامه داد :مساله دیگری که گفتند این
بود که بگونهای صحبت کنیم که افراد از سرمایه
گذاری در داخل کشور نگران نشوند این درست
بود البته به دولت هم توصیه داشتند که کابینهای
کاری و انقالبی تشکیل شود .آنچه در مورد من
بود ،من برداشت مثبت و خوب دارم .قصد ما این
است که در کشور آرامش باشد و به سرمایه کاران
کمک کنیم اما اعتقاد داریم اگر افراد فاسد هستند
باید برخورد شود وگرنه در این زمینه عدم سرمایه
گذاری خواهیم داشت .در هر صورت برداشت من
از صحبتهای رییس مجلس نقد مثبت بود و
حتی اگر وارد نباشد ،من تشکر میکنم.

