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تازههای مطبوعات
••شرق – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با بیان این
که پیمانکار بیمارستان اسالمآباد ،پیمانکار گرید یک بود
و تحت تعقیب قرار گرفته است گفت :نظر شخصی من این
استکههردویاینها(ناظر وپیمانکار)مقصرند،بایدبهاشد
مجازات برسند چون در قتل آدمهایی که جلوی بیمارستان
مردند شریکاند .باید اینجور آدمها را اعدام کرد.
••شهروند  -پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید
مجلس گفت :یکی از کارشناسان اقتصادی به من میگفت
که االن تمام اشکاالت بودجه محصول زمان احمدینژاد
است .من به او گفتم من دیگر رویم نمیشود به مردم بگویم
احمد ینژاد! چقدر بگوییم احمد ینژاد ،احمد ینژاد،
احمدینژاد!
••ابتکار  -با وجود هزینه باالی تحقیق و تفحصها و
صرف زمان و پول زیــادی که برای تفحص از سازمان
مــورد تحقیق بــرای کارشناسان امر هزینه میشود،
ولی تحقیق و تفحصهای انجام شده ،طبق اظهارات
یوسفیان مال هیچ خروجی نداشته اند و تا کنون نتیجه
هیچ تفحصی از طریق قوه قضاییه به مجلس گزارش
داده نشده است.
••وطن امروز -این روزنامه در مطلبی با عنوان «بیشعوری
نارنجی» با اشاره به این که یک نماینده پارلمان هلند هدیه
کریسمس سفارت ایــران را با ادعــای این که فقط برای
مقامات مرد ارسال شده است ،مقابل دوربین تلویزیون به
سطل آشغال ریخت نوشت:این نماینده با وجود مشخص
شدن اشتباهش درباره دریافتکنندگان هدایای سفارت
ایران ،هنوز از سفارت ایران در الهه و مهمتر از آن ،از مردم
ایران عذرخواهی نکرده است!
••صبح نو -این روزنامه در مطلبی با اشاره به سفر قریب
الوقوع رئیس پارلمان اردن به تهران از اصالح رویکرد
سیاسی این کشور به طرف سوریه و ایران نوشت.
••شهروند –علیرضا قادری رئیس صنف سیرکاران کشور
ی که سههزار تن سیر ایرانی در انبارها مانده،
گفت :درحال 
سیر چینی به وفور از استانهای جنوبی به کشور قاچاق
میشود که سالمتش هم تأیید شده نیست.
••شهروند -احمد انارکی محمدی رئیس هیئت تحقیق
و تفحص مجلس از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
گفت :متاسفانه هماکنون با میزان باالیی از قاچاق مواجه
هستیم .بیشترین میزان قاچاق مربوط به پوشاک و لوازم
آرایشی و بهداشتی است.
••هــفــت صــبــح  -ایـــن روزنـــامـــه در مطلبی بــا عــنــوان
«بازارخودروی ایران در دست فرانسوی ها » با اشاره به
آمار خودروهای خارجی در بازار داخلی نوشت :کره ای ها
ناک اوت شدند .

...

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد:گفته می شود در جلسه ای به
ریاست دکتر علی الریجانی درباره تعریف دقیق و مضیق
«رجل سیاسی» در انتخابات ریاست جمهوری بحث شده
و وی به شدت پیگیر آن است که این موضوع در مجلس
یــا ش ــورای نگهبان صــورت گیرد.مقرر شــده یــک گــروه
کارشناسی از همفکران رئیس مجلس ،روی این موضوع
کار و با طرح موضوع در رسانه ها ،مجلس و شورای نگهبان،
به تصویب آن کمک کنند .البته برخی معتقدند احتمال
این هست که این موضوع در قالب الیحه از سوی حسن
روحانی به مجلس دنبال شود تا در نهایت مجلس در این
باره قانون بگذارد.
••عصرایران مدعی شد  :روحانی در دولت سابق ،سمت
جدیدی را با عنوان "دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام
و اقلیت های مذهبی" ایجاد و علی یونسی را به این سمت
منصوب کرد اما در دولت جدید از تمدید حکم یا صدور
حکم برای دوره جدید خودداری کرده است.این اتفاق می
تواند یک عقب نشینی بزرگ برای روحانی در حوزه حقوق
شهروندی و پاسخ به مطالبات اقوام و اقلیت های مذهبی
و دینی تلقی شود.
••اعتماد آنالین نوشت  :عباس عبدی در گفتوگویی
با اعتماد آنالین در پاسخ به این که «سخنگوی شورای
نگهبان اعالم کرد این شورا نهاد سیاسی نیست که قرار
باشد گفتوگویی با آن صورت بگیرد .ارزیابی شما از این
اظهارنظر چیست؟» گفت :من با این اظهارنظر سخنگوی
شورای نگهبان موافقم اما باید یک نکته را به آن اضافه کنم.
شورای نگهبان طرف سیاسی و نهاد سیاسی نیست که
بخواهد گفتوگوی سیاسی داشته باشد ،اما به عنوان یک
نهاد باید پاسخ گو باشد.
••مشرق نوشت  :یکی از اعضای سابق هیئت مدیره
«کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی
ایران» در گفت وگو با مشرق ،درباره کیف حاوی سکه و
دالر و ارتباط آن با حمید بقایی گفت « :به نظرم در سال
 ۸۹یا  ۹۰بود که به منزل آقای بقایی دستبرد زدند و
بعدازاین ماجرا ،ایشان مرا صدا زد و گفت این کیف پیش
شما به امانت باشد...ایشان گفتند یک صندوق امانات
به نام خودت و شخص دیگری بازکن و کیف را در آن جا
نگهداری کن؛ بهنحویکه اگر خودت حضور نداشتی،
من بتوانم از شخص دیگری این کیف را تحویل بگیرم...
وقتی بازپرس جلوی من کیف را باز کرد ،من داشتم سکته
میکردم .جعبهای درون کیف بود که یکی گفت جعبه
اسلحه کلت است .تا این را گفت ،من خودم را باختم
ولی جعبه که باز شد ،دیدم بیشتر از  ۱۰۰عدد سکه طال
درون جعبه بود ،اگر اسلحه درون کیف بود که من بیچاره
شده بودم».
••انتخاب نوشت  :محمود شاه نشین عضو کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی
مراحلی را که برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر
یزد باید طی شود تشریح کرد و گفت  :از آن جایی که شورای
نگهبان ایراد بنیادینی بر آن وارد کرده یا باید این موضوع
در کمیسیون رد شود یا این که مورد اصرار نمایندگان قرار
گیرد ،به معنای دیگر این موضوع قابل اصالح نیست .اگر
این موضوع در کمیسیون شوراها مورد اصرار قرار گیرد
و صحن نیز به آن رای بدهد به مجمع تشخیص مصلحت
نظام میرود .اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه
مجلس شورای اسالمی را بپذیرد ،سپنتا نیکنام میتواند
به شورای شهر یزد بازگردد ،زیرا در صورت تصویب تبصره
 ،5گفته شده که این قانون شامل پنجمین دوره انتخابات
شوراها نیز میشود.
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توضیحات اژه ای درباره شنود،نازنین زاغری و رسیدگی به اظهارات احمدی نژاد
اژه ای  :بخش عمده ای از درخواست های شنود توسط دولت مطرح می شود
طاهرهدانشپور-سخنگویقوهقضاییهدریکصدوبیست
و دومین نشست خبری خود به سواالت متعدد خبرنگاران
دربــاره اظهارات احمدی نژاد و پیشنهادی که راجع به
حکمیت در این موضوع مطرح شده بود ،مواضع رئیس
جمهوردربارهشنود،پروندهنازنینزاغریواحتمالآزادی
او و موضوع حفاظت از شخصیت ها پاسخ داد.
▪حکمیت یعنی چه؟

بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،حجت االســــام والمسلمین
غالمحسینمحسنیاژهایدرپاسخبهسوالیمبنیبراین
که آیتا ...امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی
ی نژاد با قوه
را برای تشکیل حکمیت درباره این که احمد 
قضاییهصحبتکندمطرحکرد،آیاقوهقضاییهاینپیشنهاد
را قبول میکند؟ گفت« :خیر ،به هیچ وجه من الوجوه .این
افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و
حتما در موقع خودش رسیدگی می شود .حکمیت یعنی
چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم میشوند طبق قانون
باید با آن ها برخورد شود و شما هم دیدید و خواهید دید
کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این
حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه
همچنان این امــور را اجــرا خواهد کرد».سخنگوی قوه
قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که برخی
از مقامات مانند احمدی نژاد برای این که مرتکب جرم نشر
اکاذیب نشوند ،اقدام به ضبط ویدئو می کنند ،زیرا برخی
قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکانپذیر
است ،با این وصف چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد
میشود؟ گفت :فکر نمیکنم هیچ قاضی بگوید که افترا
یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد
و مطلقا چنین چیزی نیست .در قانون از این کلمه به هر
نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت
و انتشار است .کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را
مطرح کردند؛ یک مطلب این است که می گویند اول باید
به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم
عاقلسرچشمهمیگیردیاخیروبرخیگفتندکهاینحرف
درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعا
این حرف ها مطرح نیست .البته شاید روزی نیاز باشد به
پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند ،همان طور که گفتم
حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به زودی مشخص
خواهد شد.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که
با توجه به اظهارات احمدی نژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری
دادگاه علنی موافقت میکند؟ گفت :ما ناچار به اجرای
قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم
مشخص کرده است.
▪هیئت انگلیسی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند

محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که به تازگی هیئت
انگلیسی به ایــران سفر کردند و مدعی مذاکره درباره
برخی متهمان بودند ،آیا با قوه قضاییه در این زمینه
مذاکرهای صورت گرفت و در خصوص نازنین زاغری و
کمال فروغی تصمیمی گرفته شد؟ گفت :این که این
هیئت چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند
را نمیدانم ،ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه



قضاییه در خصوص این افــراد تصمیمی نگرفته است.
اگر روزی آزادی مشروط و  ...شامل حال این زندانی یا
دیگر زندانیان شد اعمال میشود.وی افزود :بر اساس
قانون پیشبینی شده کسانی که بیش از  10سال حبس
داشتهاند و نیمی از حبس را گذرانده باشند ،در صورت
وجود شرایط خاص میتوانند از آزادی مشروط استفاده
کنند .همچنین کسانی که مجازاتشان کمتر از 10سال
است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون
میتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند .این دو زندانی
هم مانند زندانیهای دیگر هستند و اگر روزی مستحق
تخفیف مجازات باشند این کار انجام می شود.سخنگوی
قوه قضاییه با اشاره به این که نازنین زاغری پرونده جاری
دیگری نیز در حال رسیدگی دارد گفت :در این پرونده
هنوز حکمی صادر نشده اما در پرونده فعلی ،وی به پنج
سال حبس محکوم شده است.اژه ای درباره پروندههای
موسوم به حقوقهای نجومی با بیان این که در این پرونده
هم چند گروه وجود داشت گفت :عدهای عالوه بر این که
حقوق باال دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و ...در زمینه
گرفتن پول هم مرتکب اقدام مجرمانه شده بودند که برای
برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و درباره
برخی که دردادگاه بدوی هستند حکم هم گرفتهاند.وی
افزود :کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی
که بوده است حقو قهای باالیی گرفتند و ممکن است
مرتکب جرم نشده باشند .اگر جرمی نباشد مجازاتی جز
بازگرداندن پول ندارند .شاید جایی گیرنده مجازات نشود
اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود
اکل مال به باطل بوده ،پس گرفته میشود .افرادی هم
اعم از حقوق مازاد بر مقررات  ،جرایم و اتهامات دیگری
داشتهاند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام
صادر شده ،برخی نیز احکامشان کیفرخواست خورده
که از بیان جزئیات معذوریم.
▪بخش عمدهای از درخواستهای شنود توسط خود
دولت مطرح می شود

سوال یکی دیگر از خبرنگاران مربوط به صحبت های
رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی بود و این که
رئیس جمهور در این مراسم منتقد شنود و استراق سمع
شهروندان بودند .این خبرنگار از سخنگوی دستگاه قضا
پرسید آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطالع
دارد ؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت :من هیچ موردی را
سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد ،حداقل من اطالع
ندارم .اگر دستگاه قضایی اطالع یابد که کسی بدون اذن
جایی را شنود میکند ،جرم است و حتما برخورد میشود.
وزارت اطالعات یکی از دستگاههای اصلی امنیت ماست
که پیگیر خنثی کردن توطئههاست و زیرمجموعه خود
دولــت اســت .بخش عمد های از درخواستهای شنود
توسطخوددولتیعنیوزارتاطالعات مطرحمیشودکه
با همه آن ها قضات موافقت نمیکنند و موارد خاصی را با
یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه میدهند ،البته
نیروی انتظامی و سازمان اطالعات سپاه هم ممکن است
در مواردی درخواست کنند ولی به طور عمده تقاضاها از
طرف وزارت اطالعات منعکس میشود.

...
مجلس

الیحه قانون جامع انتخابات درکمیسیون سیاسی و دفاعی دولت
فــارس -معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این که
در «الیحه جامع قانون انتخابات» برخی از قوانین با
هم تداخل داشتند که در این الیحه اصالح میشود،
افزود :دوستان در حال تدوین الیحه هستند و نظر
شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی هم در آن

لحاظ شده است .وی افزود :برخی از قوانینی که نیاز
به ادغام داشتند ،ادغام شدند .جبارزاده با بیان این
که الیحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در
حال بررسی است ،افزود :بررسی این الیحه ،چند
جلسه طول می کشد.

▪اعتقادی به بستن اتوبان نداریم

وی درباره اظهارات دیگر رئیسجمهور در همایش حقوق
شهروندی در خصوص فضای مجازی و این که برخی
معتقدند چون یک راننده تخلف کرده باید اتوبان را ببندند
و آیا این نظر در قوه قضاییه هم وجود دارد؟ گفت :خیر،
چنین چیزی ،نه گفته شده است و نه چنین اعتقادی وجود
دارد .فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیتهای آن
استفاده کرد .افراد در فضای مجازی باید شناسنامهدار
شوند .در همین مثال اگر تعدادی خودرو بدون پالک
باشند ،پلیس جلوی آن ها را میگیرد ولــی اتوبان را
نمیبندد .اگر شما مطلع شوید عدهای بیشناسنامه کار
میکنند میپرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود،
مدیریت و سامان دهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود.
وی افــزود :ما اتفاقا معتقدیم فضای سایبر بــرای مردم
گران است و دسترسی به آن برای همه ممکن نیست .در
بسیاری از مناطق تعداد کمتری از آن استفاده میکنند.
در دنیا هم اجازه داده نمیشود که فضای مجازی آزاد
باشد بلکه در تمام دنیا سامان دهی و کنترل وجود دارد.
▪من و امثال بنده به حفاظت نیاز نداریم

«برچیده شدن حفاظت شخصیت ها و قانونی بودن آن»
سوال دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا دربــاره آن
توضیح داد :این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت
است و وزارت کشور تصمیم میگیرد برای چه کسانی و
در چه شرایطی حفاظت باشد؛ بنابراین این موضوع زیر
نظر شورای امنیت و وزارت کشور است .محسنیاژهای
ادامه داد :البته اگر نظر خودم را بخواهم بگویم معتقدم
امثال بنده نیاز به حفاظت نداریم ضمن آن که این موضوع
برای دولت هم مقداری هزینه دارد .سخنگوی قوه قضاییه
افزود :در این خصوص دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی
ممکن است این موضوع باعث فاصله گرفتن مسئول از
مردم شود و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد
 ،حتی برای فردی که از او حفاظت میشود ،بسیار کار
دشواری است .از طرفی ممکن است دررابطه با محافظ ها
بداخالقی کنیم ؛ البته خودم را می گویم .مثال این که چرا
از خط ویژه می روید ما که عجله نداریم ،اگر بخواهیم با آن
هاسختبرخوردکنیم،انسانناراحتمیشودزیرااوبرای
حفظ جان بنده نوعی تالش می کند و زحمت میکشد و از

طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم ،خودمان ناراحت
میشویم .وی سپس با مزاح گفت" :برای ما اصفهانی ها
مسئلهمالیهمخیلیمهماست،همیناستکهمیگوییم
جان نیست که بدهم" .وی افزود :از سال  78به من گفتند
که باید محافظ داشته باشی و من مقاومت کــردم .در
مقاطعی هم گفتم یا محافظ ها را بردارید یا کم کنید ،در
مقطعی هم گفتم همه چیز به عهده شما .اما دست من
نیست  .به هر صورت اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ
کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعا
نیاز نیست .شنیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود
میخواهند در این زمینه طرح بدهند  .به نظرم نیاز به طرح
نیستوشورایامنیتمیتواندبهراحتیتصمیمبگیردچه
کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.
▪با شایعه پراکن ها برخورد می کنیم

وی درباره برخورد قوه قضاییه با شایعهپراکنیها در فضای
مجازی در جریان زلزله اخیر نیز اظهار کرد :این اقدامات
به دو شیوه است؛ یا افراد سازمان یافته به قصد تشویش و
برهم زدن امنیت مردم اقدام میکنند که حتما باید با آن ها
برخورد شود و این امر یک مقدمه دارد .برای مثال وزارت
اطالعات باید ورود و افراد را شناسایی کند .این موارد را
شاید قاضی نتواند کشف کند اما گاهی یک فرد از روی
غفلت چیزی را که به گوشش خورده برای رفیق یا گروهی
فرستادهاستوهمهباغفلتآنرامنتشرکردهاندالبتهاین
هم مضر است و باید جلوی آن گرفته شود اما نحوه برخورد
متفاوتاست.سخنگویقوهقضاییهافزود:نیرویانتظامی
و دستگاههای نظارتی میتوانند در شناسایی افراد موثر
باشند .برای مثال در استان کرمان یکی دو نفر دستگیر
و بازداشت شدند و مشخص شد یک نفر اقدام سوء داشته
است .در مرحله دادسرا متوجه شدند که اتهام وجود دارد،
اگر برای دادستان این اتهام ثابت شود با ورود نیروهای
نظارتی ،دادستان با افراد برخورد میکند.
▪برخورد با  37کارچاق کن و  3قاضی متخلف

وی افزود :در آذر ماه 63نفر در زمینه تخلفات مربوط به جعل
و کارچاق کنی یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر
شدند که از این تعداد  37نفر کارچاق کن ،هشت نفر وکیل
و سه نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هستند.

...



یمن

نقوی:اگر موشکهای ارتش یمن ایرانی بود ،با افتخار اعالم میکردیم
تسنیم -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان
این که ارتش و مردم یمن مورد حمایت ایران هستند
گفت:به صراحت گفتهایم که هیچ موشکی را به
یمنیها ندادهایم.نقوی حسینی گفت :البته ایران
آنقدر شجاعت ،اقتدار و صداقت دارد که اگر بخواهد

به کشوری موشک بدهد آن را صریح اعــام کند و
اگر ما میخواستیم به یمنیها موشک بدهیم آن را
میتوانستیمبهصراحتاعالمکنیم.سعودیهابدانند
که اگر موشکهای ایرانی در اختیار ارتش و مردم یمن
بود ،شرایط جنگ طور دیگری رقم میخورد.

ساختار جدید وزارت خارجه اجرایی شد
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه پس از تأیید سازمان امور
استخدامی کشور ،در روز شنبه  2دی ،دستور اجرایی
شدن ساختارجدید وزارت خارجه را ابالغ کرد و بر همین
اساساحتما ًالعراقچیرئیسستادپیگیریاجرایبرجام
و غالمرضا انصاری سفیر ایران در هند  2معاونت جدید
التاسیس سیاسی و اقتصادی را پیگیری میکنند.
▪ایجاد  2معاونت جدید «سیاسی» و «دیپلماسی
اقتصادی»؛ حذف معاونت های منطقه ای

در اظهارات مقامات وزارت خارجه «چابک سازی» و «ورود
بیشتر وزارت خارجه به دیپلماسی اقتصادی» به عنوان دو
هدف این تغییرات ذکر شده است .موضوع فعال شدن
دیپلماسی اقتصادی شهریور ماه امسال مورد تأکید رهبر
انقالبقرارگرفتهبود؛آنطورکهمرکزدیپلماسیعمومی
و رسانهای وزارت امــور خارجه گــزارش داده وزیــر امور
خارجه کشورمان دو سال به صورت جدی ایده تغییرات

اخبار
ترک همدانی :مرتضوی گفت خسته بودم
رقم چک بابک زنجانی را اشتباه نوشتم!

همزمان با مطرح شدن نام عراقچی و انصاری به عنوان  2معاون جدید

در ساختار وزارت خارجه را دنبال میکرده است .ایده
تغییرساختاروزارتخارجهوایجادمعاونتهایاقتصادی
برای فعال تر شدن بخش اقتصادی و تجارت بین المللی
توسط قالیباف نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری مطرح شده بــود .به گــزارش میزان ،قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که تغییر ساختار در
وزارت خارجه مراحل نهایی خود را برای اجرایی شدن
کامل طی میکند ،افزود :طبق برنامهریزیهای انجام
شده تا پایان این ماه روند اجرایی شدن این تغییرات به
اتمام خواهد رسید .به گفته قاسمی تغییراتی نیز در
چیدمان وزارت خارجه و مدیران صــورت میگیرد .بر
این اساس قرار است دو معاونت «سیاسی» و «دیپلماسی
اقتصادی» در این وزارتخانه ایجاد و معاونتهای منطقهای
منحل شود.منظور قاسمی از معاونت های گفته شده
«معاونت اروپا و آمریکا»« ،معاونت عربی و آفریقا» و «معاونت
آسیا و اقیانوسیه» است که پس از حذف به سطح مدیر کل
می رسند .ذوالنوری نماینده قم در مجلس دربــاره این
تغییراتگفتهبود:اگرطبقاینتغییراتعملشود،شاهد
تقویت دیپلماسی اقتصادی خواهیم بود.خبرگزاری
تسنیم روز گذشته با اعالم این که تغییرات جدید وزارت
خارجه از روز  30دی ماه اجرایی خواهد شد ،نوشت :بنا
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بر اخبار کسبشده ،سید عباس عراقچی معاونت سیاسی
وزارت امور خارجه و غالمرضا انصاری سفیر ایران در هند
احتما ًال بهعنوان معاون اقتصادی منصوب خواهند شد.
همینطور احتما ًال قرار است غالمحسین دهقانی سفیر
و سرپرست سابق نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل در
معاونت حقوقی وزارت امور خارجه مشغول فعالیت شود.
▪قاسمی :هنوز برای قضاوت در این زمینه زود است

در عین حال قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران تأکید کرد :آن چیزی که
برخی رسانهها درباره برخی انتصابات و افراد در ساختار
جدید وزارت خارجه اعالم کردند یک گمان ه زنی رسانهای
زودهنگام است.
▪دهقانی فیروزآبادی :تغییرات در وزارت خارجه نیاز به
تصویب در مجلس ندارد

کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت

ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره این گمانه زنی
ها ،با تأیید این که اسامی مطرح شده متواتر هستند ،به
خراسان گفت :این موضوع در اختیار وزیر خارجه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات در وزارت خارجه
نیاز به تغییر اساسنامه این وزارتخانه یا تصویب قانون
در مجلس نــدارد ،تصریح کرد که این مسائل در حوزه
اختیارات وزیر امور خارجه است و بدون نیاز به تصویب در
مجلس ،با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی
انجام می شود.
وی با اشاره به این که دیپلماسی اقتصادی ما باید فعال
بشود ،گفت :این موضوع در برنامه توسعه ششم مورد
تأکید قرار گرفته است .دهقانی همچنین درباره این که
آیا وظایف جمع بندی شده خاصی برای معاونت اقتصادی
وزارت خارجه در نظر گرفته شده یا خیر ،گفت :در دهه70
معاونت اقتصادی شکل گرفت ولی در آن زمان به نتیجه
نرسید .به طور قطع در دوره جدید از اجرای ناموفق آن
دوره درس هایی گرفته شده است.

وکیل شکات تأمین اجتماعی در یکی از پرونده های سعید
مرتضوی با اشــاره به واگذار یها و تعهد سازمان تأمین
اجتماعی به بابک زنجانی گفت :عجیب است اما در این جا
در شرایطی که بابک زنجانی یک ریال هم به سازمان تأمین
اجتماعی نداده ،هم شرکتها را به او میدهند ،هم به او
تعهد میدهند .مصطفی ترک همدانی که با شرق گفت و
گو می کرد ،افزود :آن ها ضمانت می دهند که زیر توافقشان
با زنجانی نزنند.وی افزود :بابک زنجانی به آن ها میگوید
من از کجا بفهمم که زیر قراردادتان نمیزنید؟ من باید
تضمین داشته باشم .آن هم در شرایطی که هنوز پولی به
این سازمان پرداخت نکرده است .چه تضمینی میخواهد؟
این که سازمان تأمین اجتماعی به او چک بدهد .وی ادامه
داد :ابتدا بابک زنجانی درخواست یک فقره چک میکند
و بعد به توافق میرسند که پنج فقره چک به او بدهند .پنج
فقره چک را مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی
(مرتضوی) امضا میکند و تحویل بابک زنجانی میدهد.
یعنی شبانه میروند به ساختمان سازمان تأمین اجتماعی،
مدیر مالی سازمان را صدا میزنند که دستهچک سازمان
را بردار و بیاور ،ضمانتها را در پنج چک مینویسند و به
بابک زنجانی میدهند .ترک همدانی اضافه کرد :مبلغ
چکها را به ین ژاپن مینویسند .باید قیمت روز ین را از
بانک مرکزی استعالم میکردند اما آن را از جای دیگری
استعالم میکنند و مبلغی غیرواقعی مینویسند .وقتی هم
میخواهند چکها را بنویسند ،اختالف فاحش در نوشتن
رقمش داشتهاند .هنگام نوشتن همان رقم ین روی چک
تقریبا د و میلیارد ین هم بیشتر نوشتهاند و به بابک زنجانی
دادهاند .ترک همدانی درپاسخ به این پرسش که « چطور
ممکن است رقم چک را اشتباه بنویسند؟» گفت :وقتی در
جلسه دادگاه ،نزد خود قاضی از مدیرعامل سابق سازمان
تأمین اجتماعی پرسیدند چرا این رقم را اشتباه نوشتی،
گفت :شب بود ،آخر وقت بود ،خسته بودم ،سهو قلم پیدا
کردم .شما پاسخ را ببینید .سازمان به آن عریض و طویلی،
با این همه کارشناس مالی ،بانکی ،حقوقی ،آن هم در
چنین قراردادی ،باید شبانه بیایند ،مدیر مالی سازمان را
بیاورند ،چک بنویسند و بعد بگویند سهو قلم پیدا کردم؟
وی در پاسخ به این که این چکها االن کجاست ،با بیان
این که چکها را تحویل بابک زنجانی داده اند ادامه داد:
االن موفق شدهاند چهار فقره از چکها را پس بگیرند و یک
فقره از چکها هنوز در جایی است که حاضر نیست بگوید.
▪رابطه احمدینژاد و بابک زنجانی رابطه مستقیمی بود

وی در پاسخ به ایــن که پیشتر بیان کــرده بودید دلیل
برکناری مدیرعامل وقت شستا مقاومت او در برابر واگذاری
شرکتهای شستا به بابک زنجانی بوده و به نوعی ادعای
احمدینژاد مبنی بر ارتباط نداشتن با زنجانی را رد کرده
بودید و سپس کانال بقایی اتهاماتی را به شما زد گفت:
آقــای احمد ینژاد ادعــا کــرده بــود که با بابک زنجانی
ارتباطی نداشته اســت و من تنها مثالی زدم از دوران
ایشان که چطور یک مدیر دولتی به دلیل مقاومت در برابر
واگذاری اموال شستا به بابک زنجانی برکنار شده است.
رابطه آقای احمدینژاد و بابک زنجانی رابطه مستقیمی
بود .فقط هم همان شستا را مثال زدم که خودم به چشم
مستنداتش را دیدهام.

فرزند رئیس مجمع تشخیص خبرداد

سفر آیت ا ...هاشمی شاهرودی
به خارج از کشور برای درمان

پس از تکذیب خبر سفر آیتا ...هاشمی شاهرودی برای
معالجه به خارج کشور توسط یکی ازاعضای دفتر وی،
فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ایشان
برای تکمیل دوره درمان ،به خارج از کشور سفر کردند .روز
شنبه گذشته پس از آن که جلسه مجمع تشخیص مصلحت
نظام با غیبت آیت ا ...هاشمی شاهرودی به ریاست آیت ا...
موحدی کرمانی برگزارشد ،برخی در فضای مجازی از
سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای معالجه
به خارج از کشور خبردادند اما یکی از اعضای دفتر وی
در گفت وگو با انصاف نیوز شایعه بیماری و سفر هاشمی
شاهرودی برای معالجه به خارج کشور را تکذیب کرد
و گفت :کال سهای درسشان نیز در چند روز اخیر دایر
بوده است .این درحالی است که حجتاالسالم سیدعال
هاشمی شاهرودی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در گفتوگو با «رسا» ضمن اشاره به تعطیلی دروس
آیــتا ...هاشمی شاهرودی و با بیان این که الحمدهلل
ایشان در سالمت کامل هستند اظهار کرد :ایشان برای
تکمیل دوره درمان ،سفری به خارج از کشور کردند و به
زودی بازمیگردند اما هیچ جای نگرانی وجود ندارد و
خوشبختانه در سالمت کامل هستند .وی ادامــه داد:
حضور نداشتن ایشان در جلسه مجمع تشخیص نیز به
همین دلیل است و ب ـهزودی برنامهها و دروس آیـتا...
هاشمی شاهرودی از سر گرفته خواهد شد.

...

نظر خواهی
نظر کاربران آخرین خبر درباره آینده
روابط ایران و عربستان
کاربران آخرین خبر درباره آینده روابط ایران و عربستان
نظر خود را اعالم کردند .اپلیکیشن آخرین خبر پس از
انتشار تحلیل واشنگتن پست درباره روابط میان ایران
و عربستان در قالب یک پرسش از مخاطبان خود درباره
روابط تهران و ریاض نظرخواهی کرد .طبق اطالعات به
دست آمده از نتایج این نظرخواهی ،بیش از  51درصد
از مشارکت کنندگان پیش بینی کرده اند که روابط بین
این دو کشور به افزایش تنش ها و صف بندی منطقه ای
اما بدون جنگ منجر خواهد شد .بیش از  18درصد هم
آغــاز رویــارویــی جدی و نظامی را پیش بینی کــرده اند.
کاهش تنش ها و ترمیم روابــط موجود نظر بیش از 18
درصد دیگر از مخاطبان این اپلیکیشن خبری را تشکیل
داده است 10.9 .درصد هم ادامه وضع فعلی را پیش
بینی کرده اند.
CMYK

