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موسوی خطاب به وزیر خارجه بحرین:
مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی!

...

ویژه های خراسان
تذکرجدیبهمسئوالندرباره
احترامبهیکواقف
پس از آن که یکی از مسئوالن اجرایی با
ارســال گزارشی بــرای مدیران ارشــد نهاد
ریاست جمهوری ،بیان کرده که یکی از تجار
معروف در مرکز کشور در ســال هــای اول
انقالب ،قسمتی از دارایی خود را وقف کرده
و موقوفه مذکور باتوجه به شرایط آن دوران،
در اختیار واحد پشتیبانی جهاد سازندگی
قرار گرفته اما پس از جنگ ،امالک مذکور
به مالکیت وزارتخانه جهاد درآمده ،یک مقام
مسئول ارشــد اجرایی با صــدور دستوری
تاکید کــرده در زمینه عمل به وصیت نامه
آن مرحوم ،اسناد رسمی امالک مربوط از
وزارت جهاد کشاورزی منتزع و طبق نیت
واقف صادر شود.

هزینههرسربازبرایادارات
دولتی 3میلیونتومانشد
طبق ابالغیه جدید یک نهاد مسئول به
مدیران دولتی ،با اشاره به این که هر ساله
تعدادی از کارکنان وظیفه برای انجام امور
مصوب ،در اختیار دولت قرار می گیرند،
تاکید شــده مطابق قوانین مصوب سال
 ،1393دستگاه های دولتی باید هزینه
آمــوزش این سربازان را پرداخت کنند تا
مجوز به کارگیری آن ها صــادر شود و در
صورت نپرداختن هزینه مذکور ،واگذاری
کارکنان وظیفه ممکن نخواهد بود که طبق
بررسی های صورت گرفته ،هزینه آموزش
هر سرباز برای سال  ،98مبلغ سه میلیون
و  90هزار تومان خواهد بود.

چهره ها و گفته ها
زهــرا شجاعی دبیرکل مجمع زنان
اصالحطلب گفت :هدف اصلی مجمع
زنان توانمندسازی ،آموزش و کادرسازی
اســت و در مراحل انتخابات و ورود به
قدرت بر اساس اصل شایسته ساالری
و در چارچوب تصمیمات شــورای عالی
سیاست گذاری اصالح
طلبان عمل خواهد
کرد/.ایسنا

فارس – سید عباس موسوی سخن گوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات تهدیدگونه وزیر خارجه بحرین مبنی بر اجازه ندادن به ایران
برای بستن تنگه هرمز حتی برای یک روز خطاب به مقامات این کشور با تاکید بر این که حد و اندازه خود را در تهدید بزرگ تر از خود بشناسند ،افزود:
مگسیکجاتواندکهبیفکندعقابی.

اوجگیریبحثهادربارهطرحاستانیشدنانتخابات صدور حکم حبس برای حسین فریدون
شورای نگهبان بنا دارد برای بررسی طرح اصالح
قانونانتخاباتمجلسجلسهفوقالعادهایبرگزار
کند؛ همزمان اظهارنظرها دربــاره آسیب های
این طرح و گمانه زنی ها درباره واکنش احتمالی
شورای نگهبان اوج گرفته است .این تحوالت در
حالیاستکهفقطیکماهبهپایانمهلتاستعفای
مسئوالنیباقیماندهکهقصدنامزدیدرانتخابات
مجلسرادارندومطابققانونفعلیانتخاباتباید
استعفاکنند.
▪دیدگاهمتفاوت
3عضوکمیسیون
شوراها

قــاســم مــیــرزایـینــکــو،
عـــضـــو کــمــیــســیــون
شــوراهــای مجلس در
گفتوگو با «نامهنیوز»
تأکید کــرد کــه ممکن
است شورای نگهبان این طرح را تأیید کند.
وی گفت :فکر می کنم تصمیم شــورای نگهبان
دربارهاینموضوعبادورههایقبلمتفاوتباشد.
چون مرکز پژوهشهای شورای نگهبان درباره
تصمیم گیری ایــن طــرح حضور داشته و نقطه
نظراتش را بیان کرده است .بنابراین ابهامات
میتواندبرطرفواینطرحاجراییشود.امااصغر
سلیمیعضودیگرکمیسیونشوراهادرگفتوگو
با روزنامه کیهان طرح استانی شدن انتخابات را
مراسم تکریم و معارفه دادستان تهران با حضور
دادستانکلکشورودیگرمقاماتقضاییروزگذشته
در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد .براساس
گزارش میزان و ایلنا ،عباس جعفری دولت آبادی
دادستان سابق تهران طی سخنانی گفت :وقتی
من به دادستانی تهران آمدم (سال  ،)88تهران در
دود و آتش میسوخت و هر روز اعتراضات خیابانی
و دستگیری داشتیم .عالوه بر این به دلیل قضیه
(سعید)مرتضویدیدخوبیبهدادستانیتهراننبود.
 ۱۸ماهسختیبودکهپشتسرگذاشتیم.ویافزود:
پس از قضیه فتنه ،موج اول تحریمها را داشتیم که به
تشکیل پروندههای زیادی از جمله پرونده مه آفرید
منجر شد و همچنین بازداشتهایی از مسئوالن
دولتی در آن سال داشتیم .وی افــزود :طبیعی بود
که در برخی از جاها وقت کم بیاید ،بنده از  ۷صبح
میآمدم و  ۱۱ ،۱۰شب نمیتوانستم بروم و معموال
پنجشنبههایتعطیلمیآمدمتاازاهدافاصلیدور
نشویم و مبارزه با فساد واقعی باشد .دادستان سابق
تهرانتصریحکرد:دورهمنبادودوآتشفتنهآغازشد

موجب کاهش مشارکت و بروز مشکالت امنیتی
دانست.درهمینزمینهکولیوندرئیسکمیسیون
شوراهای مجلس با اشاره به این که هیئت نظارت
مجمع تشخیص نیز به مصوبه اخیر بهارستان
مبنیبراستانیوتناسبیشدنانتخاباتمجلس
ایرادگرفته،پیشنهادکردقبلازاینکهاینمصوبه
توسط شورای نگهبان رد شود و مجلس بخواهد
بر آن اصرار کند ،نمایندگان باید با اعضای مجمع
جلسهبگذارندوابهاماتاینقانونرارفعکنند.
▪حمایتدولت؛
مخالفت 15اندیشکده

 ۱۵انــدیــشــکــده و مرکز
مطالعاتی نیز در نامهای به
رئیسمجلس ضمن ابراز
نگرانی از طــرح استانی
شـــدن انــتــخــابــات آن را
مغایر سیاستهای کلی
انتخابات دانستند و تاکید کردند :این طرح منجر
بهکاهشمشارکتسیاسینیزمیشود.درمقابل
دولت از این مصوبه استقبال کرده است .محمود
سدفتررئیسجمهورحمایتدولتاز
واعظیرئی 
طرح استانی شدن انتخابات را اعالم و در توضیح
استداللخودبهتسنیمتأکیدکردنمایندهایکهاز
یکاستانرأیبیاورد،بهمسائلملیوموضوعات
کالن کشور بیشتر توجه می کند تا این که از شهر
کوچکیواردمجلسشود.

یک مقام قضایی از صــدور حکم زنــدان برای
حسین فریدون بــرادر رئیس جمهور خبر داد
و گفت :این فرد در حکم دادگــاه در ارتباط با
برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری
از اتهامات به حبس محکوم شده است .بر اساس
گزارش مهر ،این حکم بدوی بوده است و امکان
تجدیدنظرخواهی در آن وجود دارد .حسینی
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولــت با
اشــاره به این حکم تأکید کــرده که با توجه به
غیرقطعی بــودن حکم ،امکان توضیح بیشتر
درباره اتهامات و متهمان پرونده وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که فریدون پرونده
دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت« :آن پرونده در
دادسراست و فع ً
ال برای ما ارسال نشده است».
وی درباره دیگر متهمان این پرونده هم ،گفت:
برای دیگر متهمان این پرونده هم حکم صادر
شــده اســت .حسینی همچنین در خصوص
آخرین وضعیت پروند ههای یاسین رامین و
ســردار رویانیان ،افــزود« :این پروندهها هنوز
منتهی به صدور حکم نشده است ».روز گذشته
یک فعال رسانه ای در توئیتر مدعی بازگرداندن
اموالموضوعجرمدرپروندهفریدونشد.برخی
از کــاربــران فضای مجازی هم مدعی شدند
حکم فریدون شامل هفت سال حبس و رد مال
است .با این حال در این باره هیچ مقام رسمی
اظهارنظر نکرده است.

دادستان جدید تهران تشریح کرد

اولویت های قضایی پایتخت
وبادودوآتشتحریموفساداقتصادیبهپایانرسید.
امیدوارم با رفتنم دادستانی آرامش بگیرد و آقای
القاصی مهر وقت کنند به امور دادسراها بپردازند.
وی خطاببهدادستانجدیدهمگفت:آقایالقاصی
مهرفراموشنکنیدجزبهقانونعملنکنید.کسانی
که امــروز میگویند این کار را بکن و نکن ،ممکن
است فردا پشت شما را خالی کنند.درادامه مراسم،
علی القاصی مهر دادستان جدید عمومی و انقالب
تهران با اشاره به این که در دستگاه قضایی برنامهها
وسیاستهادرهمهادواریکسانوثابتاست،گفت:
یکی از مواردی که در مجموعه قضایی همیشه باید
مورد توجه قرار گیرد میزان پاسخ گویی مجموعه
قضایی در مقابل مطالبات مردم است .اگر خروجی
مسئولیتها و ماموریتها به رضایت نسبی مردم
منجر شود قطعا میتوانیم ادعا کنیم که وظیفه خود

را به خوبی انجام داده ایم .وی افزود :یکی از مسائلی
که موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم از دستگاه
قضاییشدهاستبهنظرمطوالنیشدنرسیدگیها
ب قضایی است که باید به
و انباشت پروندهها در شع 
عنوان یکی از اولویتها بر آن ورود کرد .دادستان
تهران گفت :مسئله دیگری که در دستگاه قضایی از
اولویتبرخورداراستمسئلهحساسیتمسئوالنو

...

گفت و گو
عارف :جلساتی با محوریت
گفت وگوی ملی خارج از
مجلس برگزار می شود

▪اتهاماتفریدونچهبود؟

اشاره این مقام قضایی به صدور حکم مجازات
برای فریدون مربوط به پرونده های مالی حسین
فریدون است که چهار جلسه دادگاه او به همراه
هفتنفردیگردرماههایاخیربرگزارشدهاست.
به گــزارش تسنیم ،حسین فــریــدون بهدلیل
مشارکت با بدهکاران کــان بانکی و کمک
به این افــراد بــرای انجام اقدامات شان مورد
اتهام قرار گرفته است .وی در تاریخ  ۵تیر ۹۶
به دلیل «اتهامات مالی» بــازداشــت و پس از
انتقال به بیمارستان یک روز بعد با قرار وثیقه
 ۵۰میلیارد تومانی آزاد شد .این در حالی است
که فروردین امسال نیز نتیجه شکایت حسین
فریدون از کریمی قدوسی به جرم افترا اعالم که
طی آن کریمی قدوسی از اتهام افترا تبرئه شد.
این شکایت در پی اتهام زنی کریمی قدوسی
به فریدون مبنی بر تقلید صدای رئیس جمهور
انجام شده بود.
مدیران و قضات درباره پروندههایی است که دارای
بعد امنیتی است .آن چه که مردم از مجموعه ما توقع
دارند این است که امنیتی در خور و شان مردم تامین
شودوازاینروهیچعذریهمپذیرفتهنیستکهجانو
مالمردمبهمخاطرهبیفتدوهمدرفضایحقیقیوهم
فضای مجازی باید آن اراده و حساسیت همکاران به
موضوعویژهباشد.دادستانتهرانادامهداد:برخورد
بامفاسداقتصادیکهبهآناشارهشدویکیازمواردی
که امروز مردم از مسئوالن نظام سلب اعتماد کردند
همین فسادهایی است که در بخشهای مختلف
صورتمیگیرد،قطع ًااینموضوعقابلکنترلاست  .

رئ ــی ــس شــــورای
ع ــال ــی ســیــاســت
گـــــذاری اصـــاح
طــلــبــان بـــا بــیــان
این که «جلساتی
بــــــا مـــحـــوریـــت
گـــــفـــــتوگـــــوی
ملی در بیرون از مجلس هم برگزار میشود»
افـــزود« :در مجموع رونــد طــی شــده راضــی
کننده است ولی باید سرعت بیشتری داشته
باشد ».محمدرضا عــارف ایــن مطلب را در
گفت و گو با ایسنا مطرح کرد .دو هفته پیش
نیز  یکمنبعآگاهدرخصوصبرگزاریجلسات
گفتوگوی ملی بین دو جریان سیاسی کشور
به ایلنا گفته بود که «عناصر مهم و تاثیرگذار
جریانهای سیاسی اصولگرا و اصالحطلب
جلساتی را در قالب گفتوگوی ملی برگزار
میکنند»اما«بنانیستاسامیافرادوجزئیات
اینجلساتاکنونرسانهایشود».درعینحال
محمدرضاعارفدرگفتوگویخودباایسنا به
این پرسش که به نظر شما به عنوان مبدع ایده
گفت و گوی ملی باید چه اقداماتی برای کنار
گذاشتن اختالفات در شرایط فعلی انجام
داد؟ پاسخ داد :اگر بخشهایی از حاکمیت
بــرای برداشتن برخی موانع و جلوگیری از
برخیاقداماتباتلقیسیاسیپیشقدمشوند
موجب انسجام و تفاهم ملی بیشتر میشود.
وی افزود :باید در شرایط فعلی بخشهایی از
حاکمیتبرایبرداشتنبرخیموانعوحصرها
وجلوگیریازبرخیاقداماتباظاهریقضایی
باتلقیسیاسیهمچونبرخیاحضارها،پیش
قدمشوندکهدراینصورتشرایطبرایانسجام
وتفاهمملیبیشترمیشود.

