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...

تازههای مطبوعات
••اعتماد -سیدحسین هاشمی استاندار تهران ادعای
وکیل متهمان حمله به سفارت عربستان را مبنی براینکه
ناجا دستور عدم برخورد با حملهکنندگان را داشته رد
کرد و گفت :متهمان حمله به سفارت سعودی در پی تبرئه
خود هستند.
••کیهان  -حسین شریعمتداری در یادداشتی با عنوان
«وحشت مصنوعی!» نوشت :ابراز وحشت برخی مدعیان
اصالحات از پیروزی ترامپ ،آگاهانه یا ناخودآگاه  -و ان
ش��اءا ...ناخودآگاه  -برای آمریکا یعنی دشمن تابلودار
ایران اسالمی ،پیام ضعف و زبونی میفرستد و جمهوری
اسالمی ایران را درمقابل زورگوییها وباجخواهیهای
حریف ،ناتوان وترسو معرفی میکند! چرا که کمترین
نتیجه اعالم ترس ازدشمن ،جری کردن حریف خواهد
بود .بنابراین ،اگر جایی برای نگرانی باشد ،این نگرانی
را فقط میتوان دراعالم وادادگی مدعیان اصالحات در
مقابل حریف دید.
••شرق -غالمعلی رجایی مشاور هاشمی در پاسخ به
اظهارات کدخدایی ،سخنگوی ش��ورای نگهبان درباره
علت ردصالحیت آی �تا ...هاشمی در انتخابات ریاست
جمهوری سال ٩٢گفت :نگران حرمت هاشمی نباشید،
فیلم را منتشر کنید .
••وقایع اتفاقیه  -بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه به
این روزنامه گفت :آمریکا بر سر برجام قمار نمیکند.
••آفتاب ی��زد -درواکنش به گ��زارش«آق��ای دکتر! لطفا
کمی نمایش»محمدرضاعارف گفت :حضورم درمجلس
بیشتر صرف مدیریت فراکسیون امید میشود اما گاهی
تصمیمات لحظهای وفوری باید درمجلس گرفته شود که
من احساس میکنم وظایف من در این بخش است.
••اعتماد – اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«شرکایخارجی
بابک زنجانی درتهران »با اشاره به اینکه تأمینکنندگان
«وثیقه ده هزار میلیاردی» متهم نفتی درتهران تعهد رسمی
دادند ،نوشت:این اقدامات نشان میدهد بابک زنجانی
در جستوجوی سرنوشتی متفاوتتر از سرنوشت دیگر
متهمان اقتصادی است.

...

انعکاس

وزیر دفاع چین و رئیس شورای فدراسیون روسیه وارد تهران شدند

مذاکرات سیاسی-نظامی متحدان شرقی
مختلف پس از انتخابات ریاست جمهوری غافلگیر
کننده آمریکا و انتخاب ترامپ در حال ارزیابی شرایط
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی جهان پس از این انتخابات
هستند .گ����زارش خ��ب��ری خ��راس��ان را م��ی خ��وان��ی��د.

ان��وار ،ادی��ب -شب گذشته  2مقام بلند پایه نظامی و
سیاسی از چین و روسیه وارد تهران شدند .سپهبد
«چانگ وان چ��وان» وزی��ر دف��اع جمهوری خلق چین و
«والنتینا ماتوینکو» رئیس ش��ورای فدراسیون روسیه
که سومین مقام سیاسی در روسیه اس��ت میهمانان
جدید ایران هستند« .وان چوان» میهمان  3روزه است
و «والنتینا ماتوینکو» برای  2روز در ایران رایزنی خواهد
کرد .ویکتور اوزروف رئیس کمیسیون امنیت و دفاعی
ش��ورای فدراسیون روسیه نیز «ماتوینکو» را در تهران
همراهی می کند .سفر ای��ن مقامات بلند پایه پکن و
مسکو به تهران در حالی انجام می شود که کشورهای

▪ ▪ژنرال چینی در تهران

سپهبد چانگ وان چوان وزیر دفاع جمهوری خلق چین
صبح روز گذشته بهدعوت رسمی سردار حسین دهقان
وزیر دفاع کشورمان برای انجام یک سفر رسمی سهروزه
وارد تهران شد و قرار است ام��روز پس از انجام مذاکره
با سردار دهقان« ،موافقت نامه همکاریهای دفاعی و

...

بهارستان

••برنانیوز مدعی شد  :یک مامور سرشماری با انتشار
توئیتی در توئیتر شخصیاش مدعی شد هنگامی که
برای سرشماری به درمنزل محمدرضا رحیمی معاون
اول دولت احمد ینژاد رفته ،او خودش در خانه را باز
کرده است .در همین حال نسیم آنالین نوشت :علیرضا
زاهدیان ،معاون مرکز آمار با تکذیب این خبر گفت :این
خبر کذب محض است و ما با مامور شایعه پراکن برخورد
می کنیم .وی افزود :هیچکدام از ماموران ما حق ندارند
در مورد جزئیات سرشماریها به خصوص سرشماری از
مقامات دولتی و یا دولت سابق مصاحبه کنند.در واکنش
به انتشار این خبر ،محمدرضا نادری ،وکیل محمدرضا
رحیمی ،به برنا گفت« :من از هیچ چیز اطالعی ندارم و
نمیدانم موکلم کجاست».
••الف نوشت :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
خواستارافزایشسنبازنشستگیدرایرانشد.متوسطسن
بازنشستگی در ایران بین سال های  1384تا  1392در
میان زنان  49سال و  9ماه و برای مردان  52سال و سه ماه
بوده است  .این در حالی است که بررسی ها نشان میدهد
متوسط سن بازنشستگی در  38کشور جهان برای زنان
 60سال و 6ماه و برای مردان 63سال و یک ماه بوده است .
••پایشمدعیشد:یکمنبعنزدیکبهسعیدجلیلیگفت
که وی اعالم کرده نامزدی اش در انتخابات قطعی است .به
گفته وی تصمیم جلیلی برای نامزدی در انتخابات ربطی
به انتخاب ترامپ ندارد و او آمادگی خود برای حضور در
انتخابات را دو هفته پیش اعالم کرده است.
••پارس نیوز مدعی شد :بر اساس پیگیری و بررسی های
یک نهاد نظارتی ،بیش از هزار و  260نفر در کشور منهای
تهران حقوقهای نجومی داشتند ،یعنی باالی  20میلیون
حقوق می گرفتند .در میان این تعداد ،کمترین حقوق
حدود  20میلیون تومان و بیشترین آن  238میلیون بوده
است 580.نفر از این تعداد باالی  50میلیون میگرفتند.
از نفر 580به بعد تا هزار و 260زیر 50میلیون تومان یعنی
از  50تا  20میلیون میگرفتند.
••عقیق نوشت:داریوش ارجمندبااشارهبهاینکهبعضیها
هنوز نمیتوانند موضوع حضور مدافعان حرم را به درستی
تحلیلکنندگفت:منخطابمباآنهاییاستکهمیگویند
این ها به خاطر پول می روند  ،اگر اینها برای پول می روند
خب شما هم بروید .ای��ن حر فها حر فهای مزخرفی
است .اگر به خاطر پولدار شدن باشد کارهای راحتتری
را میتوان در این مملکت انجام داد .من دست همه آنهایی
که در زینبیه می جنگند می بوسم و از همه آنها درخواست
شفاعت دارم برای خودم در روز قیامت.

 /٩٥٠٣٣٩٤٨د

 /٩٥٢٥٥٣٧٧م

تهران اذانظهر  11:49غروبآفتاب  16:58اذانمغرب  17:17نیمه شب  23:06اذانصبحفردا 5:14

نظامی میان دو کشور به امضای طرفین برسد ».از جزئیات
این موافقت نامه خبری منتشر نشده است .اما احتمال
دارد این موافقت نامه در ادامه پیش نویس تفاهمی باشد
که یک سال پیش مقامات عالی نظامی ایران و چین در
تهران امضا کرده اند .مهرماه  94دریاساالر سان جین
گوا جانشین رئیس ستادکل ارتش جمهوری خلق چین
در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی به ایران سفر کرد
و با سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس وقت ستاد
کل نیروهای مسلح کشورمان دیدار و گفت و گو کرد .در
جریاناینسفرپیشنویس«تفاهمنامهنظامیایرانوچین
در زمینههای دفاعی ،آموزشی ،فنی ،اطالعاتی  ،سایبری
و مبارزه با تروریسم» به امضا رسید .فیروزآبادی پس از
امضای این پیشنویس گفته بود« :این یک تفاهمنامه
کاربردی است که برای مقابله با آمریکا که دشمن مشترک
ایران و چین است ،باید در آینده نزدیک برای اقدامات
مشترک نهاییشود».تفاهم های نظامی دو کشور ،در
جریان سفر رئیس جمهور چین به تهران هم دنبال شد؛
جایی که شی جین پینگ بهمنماه گذشته به تهران آمد
و با حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان دیدار کرد .دو
طرف پس از این دیدار از تنظیم یک «سند جامع  ۲۵ساله»
خبر دادن��د .بیانیه مشترک «مشارکت جامع راهبردی
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین» در قالب
 ۲۰م��اده ،نقشه راه گسترش و تعمیق همکار یهای
مشترک تهران  -پکن را در حوزههای سیاسی ،همکاری
اجرایی ،انسانی و فرهنگی ،قضایی ،امنیتی  -دفاعی
و منطقهای و بینالمللی مشخص می کرد .به نظر می
رسد سفر عالی ترین مقام نظامی چین به تهران نیز در
راستای دو سفر سال گذشته مقامات چینی بوده و بی
ارتباط با تنش های چین با آمریکا و نتایج انتخابات ریاست
جمهوری این کشور نباشد .وزیر دفاع چین روز گذشته در
فرودگاه امام خمینی(ره) مورد استقبال معاون امور بین
الملل وزارت دفاع کشورمان قرار گرفت .وی دومین وزیر
دفاع جمهوری خلق چین است که پس از وقوع انقالب
اسالمی به ایران سفر میکند.

▪ ▪نشست مقامات ارشد پارلمانی ایران و روسیه

نشست خبری رئیسمجلس شورای اسالمی با رئیس
ش��ورای فدراسیون روسیه شب گذشته برگزار شد .به
گزارش تسنیم دراین نشست الریجانی روابط دوکشور
ایران وروسیه را به خصوص درسالهای اخیر گسترده و
مثبت ارزیابی کرد.الریجانی افزود:در حوزه های سیاسی
و اقتصادی روابط بسیار تنگاتنگ و رو به جلویی با روسیه
داری��م.وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با رئیس
شورای فدراسیون روسیه گفت:روابط پارلمانی دوکشور
بسیار خوب وصمیمانه است و مذاکراتی که امروز (دیروز)
صورت گرفت بسیار مفید وسازنده بود.الریجانی با بیان
اینکه با توجه به تحوالت بین المللی این نشست از اهمیت
باالیی برخورداراست گفت :امیدواریم این سفر درارتقاء
سطح همکار یهای سیاسی،تجاری و امنیتی بین
دوکشور نقش مهمی داشته باشد.در ادامه این نشست
والنتینا ماتوینکو گفت:روابط خوبی بین پارلمانهای
ایران و روسیه شکل گرفته است که با توجه به شرایط ویژه
بین المللی از اهمیت باالیی برخوردار است.وی افزود:ما
ارزش زیادی برای همکاری فشرده در مبارزه با تروریسم
با ایران قائل هستیم و قصد گسترش این روابط را داریم.
والنتینا ماتوینکو با بیان اینکه نظرات دوکشور در بسیاری
از مسائل بین المللی به هم نزدیک یا منطبق برهم است،
اظهار کرد:امروز به لطف حصول برجام فضای خوبی
برای ایجاد همکاری در حوزههای مختلف با ایران ایجاد
شده است .بر اساس این گزارش والنتینا ماتوینکو در این
سفر دو روزه قرار است با رئیس جمهوری و وزیر خارجه
ایران نیز دیدار و گفت و گو کند .ویکتور اوزروف رئیس
کمیسیون امنیت و دفاعی شورای فدراسیون روسیه و
عضو هیات بلندپایه پارلمانی این کشور در سفر به ایران،
گفت که در مذاکرات افزون بر روابط دوجانبه و پارلمانی،
اوض��اع سوریه نیز در گفت وگوهای تهران بررسی می
شود .رئیس کمیسیون امنیت و دفاعی شورای فدراسیون
روسیه اظهار کرد :بررسی مسائل مربوط به همکاری های
هسته ای بین تهران و مسکو نیز در دستور کار قرار دارد.

...

فاجعه منا

فاضل:فراکسیونهای قومی -زبانی انسجام ملی ایران را نشانه رفته است
ایلنا -ابوتراب فاضل فعال سیاسی اصالح طلب
،درواکنش به تشکیل فراکسیون کرد وترک زبانان
گفت  :با این اقدام واکنش مثبت و منفی در فضای
رسانهای کشور بروز کرد .وی افزود :چند اشکال در
تشکیل این فراکسیونهای قومی -نژادی و زبانی
وجود دارد.او با بیان این که وظیفه مجلس شورای
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اسالمی تقنین ونظارت است ،تاکید کرد :هدف از
تشکیل فراکسیونها در مجلس ارتقای سطح قانون
گذاری ونظارت است که تشکیل این فراکسیونها
نقض غرض بوده و با ماموریت های اصلی مجلس
شورای اسالمی در تضاد است و  انسجام ملی ایران
را نشانه رفته است.

تشکیل جلسات منظم رسیدگی به وضعیت خانواده های شهدای منا
فارس  -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی،نشست
کمیسیون متبوع خ��ود در زمینه پیگیری حقوق
خ��ان��واده ه��ای شهدای منا را تشریح ک��رد و گفت:
کمیسیون با هدف بررسی و ارزیابی پیگیری حقوق
خانوادههای شهدای منا جلسه ای با حضور اوحدی
رئیس سازمان حج  ،قشقاوی معاون پارلمانی وزارت

خارجه ،نمایندگان دادستان کل کشور ،بنیاد شهید،
سازمان بازرسی  ،وزارت کشورو بیمه مرکزی برگزار
کرد.نقوی حسینی افزود :در این نشست بر پیگیری
جدی حقوقی ،حقوق خانواد ههای شهدای منا،
وتالش دولت در حمایت همه جانبه از خانوادههای
شهدای منا تاکید شد.
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خبر

توضیحات باهنر درباره شرایط
کاندیداهای اصولگرا
آقای قالیباف با بقیه کاندیداها متفاوت است
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در واکنش به این
تحلیل که با وجود تالش اصولگرایان برای رسیدن به یک
کاندیدای واحد به نظر میرسد چندین نفر از اصولگرایان
خود را برای انتخابات آینده آماده میکنند ،اظهار کرد :ما
کمبود کاندیدا نداریم اما از تعدادی از دوستانی که کنار
زمین خودشان را گرم میکنند میخواهیم که حضور
نداشته باشند .بعضیها میترسند که ما بدون کاندیدا
بشویم اما االن تکثر کاندیداها خوب نیست .به گزارش
ایسنا ،محمدرضا باهنر ،در نشست خبری ماهانه خود
اف��زود :اصالحطلبان از آق��ای روحانی عبور نمیکنند و
ما هم به دنبال کاندیدای مطلوب هستیم .ما از برخی
چهرههای سوخته و شکستخورده که خودشان را پیش از
اینآزمودهاندوآرایقابلتوجهینداشتهاندمیخواهیمکه
در انتخابات کاندیدا نشوند .کاندیدایی که ما میخواهیم
باید کارآمدی و محبوبیت باالیی داشته باشد که میتوانیم
چنین کاندیدایی را در میان اصولگرایان پیدا کنیم به
شرطی که تفرقه وجود نداشته باشد .باهنر درباره احتمال
کاندیداتوری قالیباف و اینکه او گفته اگر اصولگرایان روی
او اجماع کنند در انتخابات شرکت میکند ،بیان کرد :آقای
قالیباف با بقیه کاندیداها متفاوت است چراکه همیشه رای
دوم را آورده و قاعدت ًا میتواند برای ما قابل بررسی باشد.
ایشان در جرگه کاندیداهایی که بیش از  4یا  7درصد رای
آوردهاند قرار نمیگیرد و من نمیگویم قطع ًا نمیتواند در
انتخابات حضور داشته باشد .وی با بیان اینکه با قالیباف و
الریجانی درباره انتخابات جلسهای نداشته است ،افزود:
البته شرط آقای قالیباف عاقالنه و مدبرانه است .این بار
هر کسی که قصد کاندیداتوری دارد باید این شرط را اعالم
کند که اجماع اصولگرایان صورت بگیرد چون کاندیداها
هر چقدر هم قدرتمند باشند اگر چند نفر باشند آرای هم
را میتراشند.باهنر همچنین در گفت و گو با فارس گفت:
امیدواریم تا پایان ماه صفر تکلیف وحدت اصولگرایان برای
انتخابات سال  96مشخص شود.

...
خبر

حسن بیگی با اشاره به مخالفت اروپایی ها برای پرداخت پول به گروگان گیران:

عملیات رهاییگروگانهای ایرانی درسومالیانجام می شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان ای��ن که جمهوری اسالمی حاضر به
پرداخت پول برای رهایی ایرانیان اسیر در بند دزدان
دریایی سومالی شده است اظهار کرد« :کشورهای
اروپایی مانع پرداخت پول هستند و قرار است نیروهای
مسلحعملیاترهاییگروگانهارا انجامدهند18 ».ماه
پیش  21نفر از سرنشینان یک لنج صیادی از سوی
دزدان دریایی متعلق به کشور سومالی گروگان گرفته
شدند .بر اساس برخی اخبار این افراد خدمه ،ملوان و
صیاد بودند که سه نفر از خدمه لنج تاکنون فوت و چهار
نفرنیزفرارکردهاند،گروگانگیرهابرایآزادیصیادان
ایرانی طلب مبالغی پول از ایران و خانوادههای صیادان
کردهاند .به گ��زارش میزان ،ابوالفضل حسن بیگی
گفت :همه با پرداخت پول در حد معقول موافق اند ولی
برخی دیگر از جمله کشورهای اروپایی میگویند اگر

ایران پول زیاد پرداخت کند دزدان دریایی با افراد دیگر
که از کشورهای دیگر دزدیده شده اند همین برخورد را
خواهندکرد.لذادستجمهوریاسالمیبستهاستکه
آن مبلغی را که دزدان دریایی می خواهند تهیه کند و در
اختیار آنها قرار دهد .وی افزود :نیروهای مسلح همواره
در حال تالش برای پیدا کردن محل دزدان دریایی
هستند تا وارد عملیات رهاسازی شوند.

...

گزارش خبری
با شکایت  2نهاد دولتی و  2شاکی حقیقی

اولین جلسه دادگاه زاکانی برگزارشد
اولین جلسه دادگ��اه علیرضا زاکانی نماینده سابق
مجلس صبح روزگذشته به دلیل شکایت معاونت
حقوقی ریاست جمهوری ،وزارت اطالعات ،برادر
رئیسجمهور و دانیال زاده (فردی که زاکانی وی را به
گرفتن پورسانت های باال متهم کرده بود) برگزار شد.
این پرونده در شعبه  1057دادگاه کیفری  2دادگاه
جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری در حال
رسیدگی است.به گزارش ایسنا ،نماینده دادستان در
این جلسه کیفرخواست صادره علیه متهم را قرائت
کرد و زاکانی نیز به دفاع از خود پرداخت و قرار شد تا
حداکثر یک هفته آینده الیحه دفاعی خود را تکمیل
کند .در بخشی از این کیفرخواست به شکایت وزارت
اطالعات از وی اشاره شده است .این شکایت مربوط به
اظهارات زاکانی در برنامه توقف ممنوع است که در آن
مدعی شده معاونت اقتصادی وزارت اطالعات در سال
های  83و  84اقدام به بخشش یک قاچاقچی کرده
است .نماینده مدعی العموم همچنین به بیان برخی
از اظهارات زاکانی درباره دانیال زاده و ادعای دریافت
وام با فشار فریدون از بانک ملت و سرمایه گذاری در
بانکی دیگر با سود بیشتر پرداخت .باقری نماینده
ریاست جمهوری نیز در ط��رح شکایت خ��ود در این
جلسه گفت :وی مدعی شده که دولت در ابطال برخی
قراردادهای نفتی نقش داشته و درخواست احقاق
حقوق مردم را کرده است .این اظهارات کذب است
و وی مدرکی را ارائه نداده و از مصادیق نشر اکاذیب و
افترا به قصد تشویش اذهان عمومی به رئیس جمهور

 /٩٥٠٣٣٩٤٨د

و دولت محسوب می شود .باقری افزود :آقای زاکانی
برادر رئیس جمهور را متهم به رانت خواری کرده که از
مصادیق افتراست.
▪ ▪زاکانی :روند دادگاه مثبت بود

علیرضا زاکانی پس از برگزاری جلسه دادگاه در گفت
و گو با تسنیم روند دادگاه را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
پس از قرائت کیفرخواست و توضیحات وکالی مدافع
«حسین فریدون» و معاونت حقوقی ریاست جمهوری،
بنده به قرائت الیحه دفاعیه پرداختم که به دلیل آن
کهم
/٩٥٢٥٥٣٧٧
بخش هایی از آن اجمالی بود قرار شد در جلسه بعدی
مطالب مفصل تری را تقدیم دادگاه کنم .وی درباره
صرف نظر یکی از شاکیان از شکایت اش ،افزود :رسول
دانیالزاده که بنده در نامهای خطاب به رئیسجمهور
از او به عنوان فردی مرتبط با حسین فریدون و دارای
فساد مالی یاد کرده بودم ،پس از ارائه مستندات از
شکایت خود صرف نظر کرد.

 /٩٥٢٥٤٢١٧ب
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