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تازههای مطبوعات
••آفــتــاب یـــزد – یـــــدا ...طــاهــرنــژاد فعال
اصالحطلبوعضوحزبکارگزارانسازندگی
درگفتوگوبااینروزنامهتأکیدکرد:همچنان
بهجهانگیریبرای 1400امیدواریم.
••صبح نو  -سیدپویان حسینپور از فعاالن
فضایمجازیکهتوئیتر،اکانتویرابا50هزار
دنبالکننده حذف کرد در گفت و گو با این
روزنامهبیانکرد:دوبارهبهتوئیتربرمیگردمتا
ضدانقالبخیلیخوشحالنباشد.
••کیهان  -امسال ،یک سلبریتی فراموش
شده و همچنین یک شاعر حامی فتنه ،اجرای
برخی از برنامههای افطار و سحر تلویزیون را
عهدهدار شدهاند .بنامین بهادری ،ازجمله
سلبریتیهایی است که مدت هاست حضور
پررنگی ندارد ...ساعد باقری ،از شاعرانی که
سال 88بهطوررسمیازفتنهحمایتکردهبود
نیزاجرایبرنامهسحرگاهیشبکهچهارسیما
راعهدهدارشدهاست.
••شــرق  -بانک مرکزی فهرست تـــازهای از
دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی در یک
ســال گذشته را منتشر کـــرد .از مجموع 25
میلیاردیوروارزموجود[دراینفهرست]بیشاز
 6.8میلیاردیورودراختیار 25شرکتاولاین
فهرست10هزارتاییقرارگرفته؛ 25شرکتی
کهشاملچندشرکتوارداتنهادههایدامی،
صنایع غذایی و خودروسازی میشود .در بین
شرکتهایدریافتکننده،سهمیلیاردیوروبه
شرکتهایدوخانوادهمشهورتعلقگرفتهاست.
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انعکاس
••جــــام نـــیـــوز نـــوشـــت  :امــیــرحــســیــن
میراسماعیلی ،روزنامه نگار اصالح طلب که
سال گذشته به دلیل توهین به امام رضا(ع) به
 10سالحبسمحکوموپسازآنغیرقانونیاز
کشورخارجشد،باانتشارپستیدراینستاگرام
از همکاریهای خود با شبکه منوتو در زمان
حضورشدرایرانخبرداد.
••جهان نیوز مدعی شد  :علی صوفی
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات و عضو شورای
عالی اصالحطلبان دربــاره ایــن که آیــا هنوز
پیشنهاد اصالحطلبان به رئیس جمهور مبنی
بر استعفا ،به قوت خود باقی است؟ گفت  :ما
همچنانبهآقایروحانیتوصیهاستعفاراداریم
چرا که اگر شرایط طوری است که به روحانی
اجازهادامهکارنمیدهدبایدفکریکنندیعنی
ساختاررادرستوتغییراتالزمراایجادکنند.
••دیپلماسیایرانینوشت:حجتاالسالم
قاضیعسکر نماینده پیشین ولی فقیه در امور
حجبهآخریناقدامیکهدرزمینهمناانجامداده
است ،اشاره کرد و افزود :دو ماه پیش نامهای
را به وزیر حج عربستان نوشتم که شما به مردم
قول دادید این چه رفتاری است ،سه پیشنهاد
هم مطرح کردم که دیه شهدای مسجدالحرام
را یا به حساب سازمان حج واریز کند یا در زمان
عمرهخانوادههایآنهارادعوتوهمانموقع
مبلغ را اهدا کند یا به نزدیکترین سفارتخانه
بدهند.منتظراقدامآنهاهستیم.
••اعتمادآنالین نوشت  :میرزایی ،عضو
فراکسیونامید،ازنامزدیعارفبرایریاست
مجلس اظهار بیاطالعی کرد و در خصوص
تداوم ریاست الریجانی تاکید کرد :باید صبر
کرد ،چون بقای ریاست الریجانی بر مجلس
بستگی به رایزنیهایی دارد که طی روزهای
آیندهمیانفراکسیونهاانجاممیشود.
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گفت و گو

امروز با احضار سفرای  ۵کشور اعالم می شود

جزئیات اقدام ایران علیهگستاخیهای برجامیآمریکا

باالخره ایران پس از یک سال مدارا با نقض عهدهای مکرر آمریکا
ودرحالیکهباتحریمهایهستهایاخیر،عم ً
الدردوراهینقض
غیرعامدانه برجام یا اجرای دستورات غیرقانونی آمریکا در زمینه
تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده قرار گرفته ،امروز با دستور
رئیس جمهور اولین مرحله از واکنش خود را اعالم و بخشی از
تعهدات برجامی خود را معلق می کند .آن طور که خبرگزاری برنا
مدعی شده وزیر خارجه کشورمان در نامه ای به مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا هشدار می دهد که اگر منافع ایران به ماقبل
خروجآمریکاازبرجامبرنگردد،ایرانظرفدوماهبخشدیگریاز
تعهدات خود را معلق می کند.
به گزارش ایرنا امروز رئیس جمهور در نامه ای خطاب به سران
کشورهای انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و چین تصمیم جدید
ایران در خصوص توقف اجرای بخشی از برجام را اعالم می کند.
این نامه تحویل سفرای این پنج کشور شود .محمد جواد ظریف
نیز در نامه ای فنی اقدامات جدی را به اطالع فدریکا موگرینی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می رساند.
در عین حال رویترز گزارش داد ،فرانسه هشدار داد که توقف

بخشهایی از برنامه جامع اقــدام مشترک منجر به باز اعمال
تحریمهای ایــران میشود .ایــن گستاخی فرانسه در حالی
انجام می شود که پاریس یک سال است در برابر خروج آمریکا از
برجام سکوت کرده و هیچ اقدامی انجام نداده است .به گزارش
انتخاب رویترز به نقل از یک مقام فرانسوی در واکنش به اعالم
اقدامات ایــران گفته اســت :اگر ایــران اقداماتی را اعــام کند
که توافق هستهای را نقض میکند در این حالت ما اروپاییها
مجبور خواهیم بود بر اساس شرایط توافق ،به باز اعمال تحریمها
بپردازیم.همچنین آن طور که از اظهارنظرهای کارشناسان و
مسئوالن کشورمان بر می آید ،گزینه خروج کامل ایران از برجام
هم اینک منتفی است و ایران بخشی از تعهدات هسته ای خود
را تعلیق می کند .به گفته حشمت ا ...فالحت پیشه رئیس
کمیسیون امنیت ملی ایران یک سری تعهدات مازاد بر NPTدارد
که می تواند در مقطع فعلی ،آن را معلق کند .وی در گفت و گو با
ایسنا با اشاره به این که این تعهدات نه حاصل  NPTبلکه ماحصل
برجام است ،ادامه داد :اتفاقی که رخ میدهد این است که خروج
از برجام و [ NPTدر مقطع فعلی] صورت نخواهد گرفت .وی

همچنین ادامه داد که «جمهوری اسالمی ساز و کارهای داخلی
را برای تامین سوخت هسته ای مورد نیاز خود طی میکند ،چون
پیشبینی های ما این است که آمریکایی ها در آینده میخواهند
مشکالتیبرایکشوردرزمینهسوختهستهایوتبادالتهسته
ای ایجاد کنند ».اشاره این بخش از اظهارات فالحت پیشه به
بازگرداندنبخشیازتحریمهایهستهایآمریکاعلیهایراناست
که در هفته های گذشته انجام شده و به صراحت امکان صدور آب
سنگینواورانیومغنیشدهایرانبهخارجازکشوررامنعمیکند.
رحمان قهرمان پور ،تحلیل گر مسائل بین الملل هم در گفت و گو
با انتخاب ،واکنش ایران در مقطع فعلی را مثبت و موجب خروج از
انفعال دانست و گفت :قرار بود در چهارچوب برجام ایران بتواند
نفت خود را بفروشد و از امتیازات اقتصاد جهانی بهره بگیرد .اما
ترامپ به طور رسمی اعالم کرده که اجازه نمی دهد که ایران نفت
خود را بفروشد! این تحلیل گر هسته ای مدافع توافق هسته ای
هشدار داد اگر در ادامه اروپایی ها ،رفتارشان را مورد بازبینی
قرار ندهند یا آمریکایی ها به رفتار خود ادامه دهند ،به احتمال
زیاد ایران گام های دیگری هم بر خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه جزئیات برخی پرونده های جنجالی روز را تشریح کرد

ماجرایاحضارمهنازافشار،تبادل زندانیباآمریکاودستگیریهایبنزینی

تبادل زندانی میان ایــران و آمریکا اقــدام کند ،
اظهار کرد  :قوه قضاییه یک قوه مستقل است و
در دوره جدید که از حدود دو ماه قبل آغاز شده در
ارتباط با تبادل زندانیان مذاکرهای با قوه قضاییه
انجام نشده است البته سابقه قبل از آن را ندارم که
آیا مذاکرهای انجام شده است یا خیر.

هــادی محمدی – سخنگوی قوه قضاییه روز
گذشته در دومین نشست خبری خود به سواالت
خبرنگاران درباره اخبار داغ این روزها همچون
مهناز افشار و داستان اینستاگرامش  ،خبرسازی
بنزینی  ،آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
و پیشنهاد ظریف برای مبادله زندانیان ایرانی
وآمریکایی پاسخ داد.

▪وضعیت رسیدگی به تخلفات قالیباف

▪10نقض صریح حقوق شهروندی در  7هزار
بازرسی

به گــزارش خراسان ،غالمحسین اسماعیلی با
اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه نظارت بر
حقوق شهروندی اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۷از
ناحیه هیئتهای نظارت بر حقوق شهروندی در
استانها هفت هزار و  ۱۶مورد بازرسی انجام
شده که  ۲۵۶۰بازرسی از واحدهای قضایی،
 ۱۳۹۰بازرسی از زنــدانهــا و بازداشتگاهها
و  ۳۰۶۶بــازرســی از کالنتریها و پاسگاهها
بوده که در این حجم گسترده فقط با  ۱۰مورد
از نقض حقوق شهروندی مسلم مواجه شدیم.
 ۳۹مــورد تردید در نقض و عــدم نقض بــود که
بررسی آن نیازمند دادســرای انتظامی قضات
اســت و  ۱۶۸مــورد از کسانی که در ایــن حوزه
عهده دار مسئولیت بودند ،مــورد تشویق قرار
گرفتند همچنین در  ۳۰۰مورد که نقض حقوق
شهروندی مشاهده نمیشد به جهت بهبود
وضعیت به نهادهای متولی تذکراتی دادیم.
▪هنوز سازمان یافته بودن قتل طلبه همدانی
احراز نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکهبهتازگییکسلبریتیدرتوئیتشمحتویاتی
دربارهقتلطلبههمدانیداشتهآیاقوهقضاییهبهآن
ورودکردهاست؟بابیاناینکهپذیرفتهشدهنیست
ازافرادیکهمخاطبانخاصخودرادارندنسنجیده
سخنگویندیاخدایینکردهدرمیداندشمنبازی
کنند ،افزود  :در این باره یکی از شهروندان اعالم
شکایت کرده که به لحاظ شاکی خصوصی پرونده
تشکیل شد و مدعیالعموم نیز به جهت محتوای
غیرقانونیمطالبورودکردهولیشخصمدنظردر
خارجاستووکیلشگفتهبهزودیبازمیگردد.وی
تصریح کرد :حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت

نــدارد و آن چه که بیان شده احضار بود نه جلب.
وی همچنین درباره این که برداشت قوه قضاییه از
ماجرایقتلیکروحانیدرهمدانچیست؟آیااین
اقدامسازمانیافتهبودهاست؟وآیامستندوادلهای
بوده است که او تحت تأثیر توئیت مهناز افشار این
اقدامراانجامدادهاست؟بیانکرد«:دراینپرونده
هنوزتحقیقاتمقدماتیبهاتمامنرسیده...انگیزه
دقیق قتل هنوز در دست بررسی است .قاتل در
عملیاتکشتهشدهوبرخیازعواملدستگیرشدند
و این موضوع در حال بررسی است .تا این جا به این
کهایناقدامسازمانیبودهبهنتیجهاینرسیدیماما
درحالحاضر نفیا واثباتانمیتواناظهارنظرکرد».
▪جزئیات دستگیری های بنزینی این روزها

اسماعیلی در زمینه نتیجه تحقیقات قضایی
پیرو اخبار ضد و نقیض در خصوص قیمت بنزین
در روزهای اخیر نیز بیان کرد :خبری در فضای
مجازی منتشر شد مبنی بر این که ساعت ۲۴
روز پنج شنبه بنزین سهمیه بندی میشود و
بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه میشود .این
خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند .درباره این
دو خبرگزاری بالفاصله مدیران خبرگزاری را
احضار کردیم و درباره خبری که تکذیب شد و به
جهت التهاب ایجاد شده بازخواست شدند.این
افراد پس از احضار اعالم کردند که از سوی برخی
مقامات وزارت نفت این خبر به آن ها اعالم و از آن
ها خواسته شده تا آن را منتشر کنند و گفتند در
این زمینه مستنداتی دارند .فرد مورد ادعا احضار

شد و قبول کرد که خبر را او به خبرگزاریها داده
است .به لحاظ التهاب و به لحاظ کذب بودن خبر
تحت تعقیب قرار گرفت و برای او قرار تأمین صادر
شد .وی ادامه داد :این فرد مدعی شد اطالعات
را از فرد باالتری گرفته است .آن فرد نیز احضار و
برای او قرار تأمین صادر شده است.
▪واکنش به خبرسازی رسانه هــای خارجی
درباره اعدام نوجوانان

سخنگوی دستگاه قضا همچنین دربــاره ادعای
اعــدام دو نوجوان  ۱۷ساله در شیراز گفت :این
افراددارایجرایمیمانندسرقتمسلحانهوتجاوز
به عنف و آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند
و برخالف ادعاها سن این افراد بیشتر از  ۱۷سال
بودزیرانوجوانانقادربهانجاماینجرایمنیستند.
▪قوه قضاییه در جریان تبادل زندانی با آمریکا
نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که ظریف گفته بود اختیار تام دارد تا درباره

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره
آخرین وضعیت  ۱۲تخلف آقای قالیباف شهردار
اسبق تهران گفت :وقتی شما اسم و عنوان را
اعــام میکنید ما معذوریت قانونی در بیان
جزئیات داریم اما اجماال  ۱۰تا  ۱۲موردی که
شما میگویید بیشتر فضایی است که در خارج از
پرونده رقم میخورد و اغلب صحت ندارد.
▪اتفاق جدیدی در پرونده بابک زنجانی رخ
نداده است

اسماعیلیدرپاسخبهسوالیدربارهآخرینوضعیت
پروندهبابکزنجانیپاسخداد:اتفاقجدیدیدراین
پروندهرخندادهاست.ایشانمدامادعاهایجدیدی
رادربارهاموالداخلوخارجازکشورمطرحمیکند.
تاکنوندربارهشناساییاموالبابکزنجانیبهنتیجه
نرسیدهایماماباتوجهبهاطمینانبهوجودایناموال
دستازاهتمامبرنمیداریمتااموالشناساییشود
وایشانبهمجازاتخودبرسند.

رسولی  :گفت وگوهای ملی به
ابتکار عارف درحال انجام است

فائقه انوار  -درپی انتشار خبری مبنی بر
این که جلسات «گفتوگوی ملی» بین دو
جریان سیاسی کشور  ،با پیشنهاد برخی
اعضای فراکسیون امید مجلس در حال
برگزاری اســت ،عضو هیئتمدیره بنیاد
امید ایرانیان با بیان این که درباره اصلش
هم مطلعم و هم تایید می کنم اما جزئیات آن
را نمی توانم بیان کنم ،افزود :این نشست ها
به ابتکار آقای عارف و با هدف وحدت ملی
و اجماع نخبگان سیاسی کشور با توجه به
شرایط فعلی برگزارمی شود .سید حسن
رسولی که با خراسان گفت وگو می کرد،
افزود :یکی از دغدغه های آقای عارف طی
ده سال گذشته توسعه اخوت و تفاهم ملی
بــوده اســت .در همین زمینه گفت وگوی
ملی به معنای نشست و برخاست و تعامل
بین شخصیت های دو جریان سیاسی ریشه
دار کشور از راهکارهایی بــوده که مطرح
بوده واست همان گونه که مرحوم عسگر
اوالدی قبل از درگذشت شان با چهره های
اصــاح طلب به صــورت کتبی تبادل نظر
داشتند .وی در این باره که چه شخصیت
ها و جریان های اصول گرا به این نشست
ها دعوت شده اند گفت :این دامنه دامنه
گسترده ای اســت به وسعت ظرفیت دو
جریان سیاسی اصالح طلب و اصول گرا این
که در این دامنه کدام شخصیت و حزب موثر
هستند هم اکنون اظهار نمی کنم اما درباره
اصلش هم مطلعم و هم تایید می کنم .عضو
هیئتمدیره بنیاد امید ایرانیان تاکید
کرد  :تقریبا همه شخصیت های ریشه دار
اصول گرا در گفت وگوی های فردی که با
ما و دیگر دوستان داشته اند بر ضرورت این
مهم متفق القول هستند البته برخی مثل
مهندس باهنر که ورزیدگی بیشتری در
حوزه سیاست داخلی دارند این ضرورت را
بیان می کنند و برخی ها تحت تاثیر برخی از
رویکردهای رادیکالی از بیان آن خودداری
می کنند اما در عمل طرفدار این رویکرد
هستند .

▪صدور حکم بدوی شهرام جزایری

وی در پاسخ به سوال دیگری دربــاره آخرین روند
پروندهشهرامجزایریکهسالگذشتهحینخروج
غیرقانونی از کشور بازداشت شد بیان کرد :حکم
دادگاه بدوی صادر و به دادگاه تجدید نظر ارسال
شده،اینفردبازداشتاستوجزئیاتمحکومیت
ایشانبعدازقطعیتجرماطالعرسانیخواهدشد.
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