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تازههای مطبوعات
••ایران -برآوردهای اولیه نشانگر آن است که
کاهش شتاب تورم در ماه جاری روند خود را ادامه
داده و نرخ تورم در تیرماه مجدد کاهش خواهد
یافت .از سوی دیگر ،نرخ ارز بهعنوان یک مؤلفه
مهم و مؤثر در تغییرات نرخ تورم طی هفته گذشته
کاهش قابل مالحظهای داشته است.
••کیهان  -روزنامه فرانسوی فیگارو با اشاره به
خروجآمریکاازبرجاموبدعهدیهایصورتگرفته
مینویسد :شاید بهتر است ایــران به بمب اتمی
دست پیدا کند و سپس پای میز مذاکره بنشیند.
••شرق – حمیدرضا جالئی پور در گفت و گو با
این روزنامه اظهارکرد :صحنه سیاسی کشور
چالشی بین دو نــیــروی مــحــوری اســت :یکی
نیروی تندرو و یکی هم نیروی اصال حجویی.
تندروها حــر فشــان ایــن اســت که اصالحات
بیاصالحات! ولی اصالحجویان میگویند ما
به راه انقالب نمیرویم و بدون کرنش در برابر
تندروها همچنان بر راه تغییر خشونتپرهیزانه و
اصالحی اصرار داریم ،راه نجات کشور همچنان
پیشبرد و پذیرش اصالحات است.
••وطن امروز – این روزنامه در گزارشی با عنوان
«همان شغال» روی عکس بزرگی از جو بایدن
معاون سابق اوباما نوشت :جو بایدن ،جدیترین
گزینه دموکراتها برای ریاستجمهوریآمریکا
اع ــام کــرد در ص ــورت پــیــروزی در انتخابات
بــه بــرجــام بــازمــیگــردد بــا ای ــن مــاحــظــه که
محدودیتهای هستهای ایران مادامالعمر و این
توافق شامل مسائل منطقهای هم بشود!
••همدلی – این روزنامه در تیتری با عنوان «لطفا
آرام تر حرکت کن» نوشت :برخی خبرها حکایت
از آن دارد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی به ذوالنوری رئیس جدید این
کمیسیون تذکر داده و خواستار اتخاذ مواضعی
معتدلتر و مبتنی بر مصالح ملی شدهاند.
••ایـــران – مــوســوی الری وزیـــر کــشــور دولــت
اصالحات طی نامهای خطاب به رئیس سازمان
صدا و سیما ،با کذب خواندن سخنان سردار
نظری در برنامه شبکه افق درباره صدور دستور
ورود به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان
توسط وزارت کشور خواستار انعکاس نامه خود در
«برنامهای مشابه» در «همان شبکه» شد.

انعکاس
••تابناک نوشت  :سیدمحمدجواد ابطحی،
عضو کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس
شــورای اسالمی دربــاره گزینههای احتمالی
دولــت بــرای وزارت آم ــوزش و پ ــرورش اظهار
کرد :گزینههای متعددی برای این وزارتخانه
مطرح هستند که سیدجواد حسینی ،سرپرست
فعلی گزینه اصلی اســت ،ولی با توجه به رأی
استمزاجی که در مجلس صورت گرفته ،بعید
اســت وی بتواند رأی کافی بــرای تصدی این
وزارتخانه اتخاذ کند .علی زرافشان یکی دیگر از
این گزینههاست که گویا این پیشنهاد را نپذیرفته
است .شاپور محمدزاده مدیرکل دفتر وزارتی
آموزش و پرورش و داود محمدی ،نماینده مردم
تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس ،از دیگر
گزینههای احتمالی هستند.
••خبرآنالین نوشت :یک مقام اماراتی شب
گذشته ساعاتی پس از انتشار خبری مبنی بر
ناپدید شدن نفتکش کشورش در تنگه هرمز ،آن
را تکذیب و تاکید کرد که هیچ کشتی اماراتی در
تنگههرمزمفقودنشدهاست.اینمسئولاماراتی
گفت :نفتکش مفقود شده در اختیار یا در خدمت
امــارات نیست و پیام امدادخواهی هم ارسال
نکرده است .پیشتر آسوشیتدپرس مدعی شده
بود نفتکش «ریا» که حامل پرچم پاناما و درحال
حرکتبهسمتبندرفجیرهبودبهدلیلنقصفنی
به سمت آبهای ایران رفته تا تعمیر شود.
••انصاف نیوز نوشت  :موسی ابومرزوق ،رئیس
دفتر روابط بین الملل جنبش حماس در گفت و
گو با اسپوتنیک اظهارکرد :روابط جنبش حماس
با سوریه همچنان قطع اســت و وضعیت هیچ
تغییری نکرده اما روابط مان با ایران در بهترین
حالت خود است .وی افــزود :به رغم ادعاهای
برخی رسانه ها و حتی برخی مسئوالن روابط مان
با سوریه تغییری نکرده است.
••خبر آنالین نوشت  :سید محمد صدر عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید :سال
گذشته و در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF
در مجمع اشخاصی که مخالف تصویب لوایح
بودند تاکید داشتند که مخالفت آن ها با لوایح
مذکور اعــام نشود چــون روی تــورم و افزایش
نرخ ارز تاثیر میگذارد که این یک تناقض آشکار
است زیرا کسی که خودش مطمئن است رای
به رد لوایح روی بــازار ،نرخ ارز و معیشت مردم
تاثیر منفی میگذارد چرا با تصویب آن مخالفت
میکند؟منطق حکم میکند تصمیمی گرفته
شود که آثار منفی نداشته باشد.
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سخنگوی قوه قضاییه از تعیین تکلیف پرونده های جنجالی خبرداد

▪حکم پرونده پدیده شاندیز صادر شد

سخنگویقوهقضاییهدربارهحکمپروندهپدیده
شاندیز در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا
صدور حکم حبس ابد برای پرونده پهلوان و
این که گفته میشود پای چندین استاندار در
این پرونده باز شده است صحت دارد؟ گفت:
اجــازه دهید به این موضوع در زمان خودش

روایت هافینگتون پست
درباره شروط ایران برای
فعالیت بی بی سی جهانی

نشریه خبری هافینگتون پست ادعــای
جــدیــدی دربـــاره تــوافــق ســرویــس جهانی
بیبیسیبرایفعالیتدرکشورمانمنتشر
کــرد .طی روزهـــای گذشته رئیس بخش
گــردآوری اخبار در رسانه دولتی انگلیس
«بیبیسی» در توئیتر مدعی شده بود بخش
انگلیسیاینرسانهبهاعزامخبرنگاربهایران
اقدام کرده است .در همین باره ،هافینگتون
پست خبر داد :به اشتراک نگذاشتن مطالب
تهیهشده بــا بخش فــارســی بیبیسی و
انتشار آنهــا از ســوی ایــن سرویس شرط
ادامــه کار خبرنگار این شبکه بــوده است.
این رسانه آمریکایی در ادامــه گــزارش داد
که یکی از سردبیران سرویس بخش فارسی
بی بیسی به تمامی کارکنان ایــن بخش
ایمیلی ارسال و اعالم کرده «مطلقا ضروری
است هیچکدام از مطالب و گزارشهای تهیه
شده در ایران را نه اکنون و نه در آینده روی
خروجیهایفارسیاینشبکهاعمتلویزیون
و رادیو یا شبکههای اجتماعی و وب سایت
قــرار ندهند ».در همین زمینه سخنگوی
سرویس جهانی بیبیسی بیانیهای را در
اختیار نشریه هافینگتونپست قرار داده
و پذیرش شروط ایران را تایید کرده است.
سخنگوی بیبیسی گفته است« :ما بعضی
از محدودیتها را در این شرایط پذیرفتیم تا
بتوانیم تصاویر کمیابی از داخل ایران برای
مخاطبان خود تهیه کنیم».

سخنگوی وزارت خارجه:

درباره وضعیت شیخ
زکزاکی بی عمل نیستیم

ایسنا  -سیدعباس مــوســوی در صفحه
توئیتر خــود با انتشار تصویری از تجمع
برخی افــراد مقابل در وزارت خارجه برای
پیگیری وضعیت شیخ زکزاکی از سوی این
وزارتخانه نوشت :احساسات پاک هموطنان
بیغرضیکهبهدرستینگرانوضعیتشیخ
زکزاکیاند و از ما خواستار اقدام ،ستودنی
است .سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:
لزومی ندارد دستگاه دیپلماسی اقدامات
خــود را که با هــدف کمک به حل مشکل و
نه بهرهبرداری تبلیغاتی است ،جار بزند.
اگر کمتر حرف میزند به معنای بیعملی
نیست .امیدوارم خبرهای خوب در راه باشد.

رسانی درباره آن نرسیده و با ادامه رسیدگی
به آن اطالع رسانی شفافتری انجام و در موقع
مناسبتصمیمگیریمیشودبهادعاهاییکی
از کشورها که مطرح شده چگونه پاسخ دهیم.
▪توضیحات رئیس دفتر ناطق برای دادگاه
بانک سرمایه

پاسخ داده شود .مانند پرونده هادی رضوی که
گفته شد حکم صادر شده و در حال تایپ است،
در پرونده پدیده شاندیز هم حکم صادر شده و
به دلیل این که پرونده مطول و سنگینی است،
دادنامه این پرونده  ٧٠٠تا  ٨٠٠صفحه دست
نویس است که تایپ آن  400تا  500صفحه
اســت ،اما اجــازه دهید ثبت دادنامه ،تایپ و
امضای قاضی دادگــاه انجام شود ،بعد از آن
حتم ًا در رسانه ها اعالم می کنیم.
▪تکذیب جاسوسی عیسی شریفی

یکی دیگر از پرونده هایی که این روزها داغ شده
بود ،بازداشت عیسی شریفی قائم مقام شهردار
سابق تــهــران از ســال  96اســت .سخنگوی
دستگاه قضا در این خصوص هر گونه اتهام
جاسوسی یا صدور حکم اعدام را رد و موضوع
کیفرخواست را که به گفته وی صادر هم شده
مسائل مالی اعــام کــرد  .اسماعیلی علت
رسیدگی به این پرونده در دادگــاه نیروهای
مسلح را نظامی بودن شریفی دانست و گفت:
این پرونده عالوه بر عیسی شریفی  ۱۳متهم

دارد که متهمان اصلی آن در بازداشت هستند.
▪تایید بازداشت طبری و بیان اتهاماتش

دیگر موضوع پر حاشیه این روزها از داخل قوه
قضاییه بیرون آمده است  .اکبر طبری معاون
اجــرایــی حــوزه ریاست قــوه در دوره ریاست
آیت ا ...آملی فردی است که به تازگی بازداشت
شده و این بازداشت را روز گذشته اسماعیلی
تایید کــرد .وی ایــن را هم گفت که موضوع
اتهام ارتباطات ناصواب و خالف با برخی افراد
پروندهها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده های
قضایی بوده و آن چنان که در بیرون گفته می
شود نیست .اسماعیلی همچنین بازداشت
یکی از منسوبان به رئیس سابق قوه قضاییه به
نام «ف.ل» را نیز تکذیب کرد.
▪تایید بازداشت یک  2تابعیتی

اسماعیلی در ادامـــه ایــن نشست خبری
بــازداشــت یک دوتابعیتی دیگر به نــام فریبا
عدالت خواه را که تابعیت مضاعف فرانسه دارد
تایید و البته تاکید کرد که هنوز وقت اطالع
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گزارش خبری

صدورحکمپدیده،رضویوریختهگران

هادی محمدی – سخنگوی قوه قضاییه این
هفته با دستی پر از خبرهای داغ قضایی به
میان خبرنگاران آمد؛ از محکومیت 58مفسد
اقتصادی از جمله گروه ریخته گران و هادی
رضوی تا پهلوان پرونده پدیده ،از توضیحاتی
درب ــاره پــرونــده عیسی شریفی تا بازداشت
مسئول سابق دستگاه قضایی و یک متهم دو
تابعیتی جدید .به گزارش خراسان ،خبرداغ
غالمحسین اسماعیلی به جدیدترین احکام
دربــاره مفاسد اقتصادی اختصاص داشت،
آن جایی که وی از صــدور رای محکومیت یا
اجــرای محکومیت  58نفر در دو هفته اخیر
خبر داد که مهم ترین آن ها محکومان پرونده
ریخته گران بودند .بر این اساس ،شهروز ریخته
گران به هفت سال حبس ،فیروز ریخته گران به
جرم مشارکت به  ۱۵سال حبس ،بهروز ریخته
گران به جرم اخالل عمده در نظام اقتصادی
به  ۱۵سال حبس و بیش از هشت هزار میلیارد
ریال رد مال محکوم شده اند .همچنین فراز
ریخته گران به هفت سال حبس و محمدرضا
توسلی معاون منطقه آزاد به  10سال حبس
و سه سال انفصال و رد مال و ساالر بایرامی
به  10سال حبس محکوم و دو نفر نیز تبرئه
شدند .اسماعیلی اضافه کرد :رای دادگاه برای
هادی رضوی (بانک سرمایه) نیز صادر شده
که در حال تایپ است و با تایپ و ثبت دادنامه
محکومیت وی اعالم میشود.
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هفته قبل در دادگاه رسیدگی به پرونده بانک
سرمایه مطرح شد که  10میلیارد تومان به
رئیس دفتر یکی از روس ــای اسبق مجلس
شــورای اسالمی داده شــده اســت .در ادامــه
رسانه ها از این فرد رمز گشایی کردند و برخی
مدعی شدند که منظور رئیس دفتر ناطق
نوری است .در این باره سخنگوی قوه قضاییه
گفت :در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد
و اسمی برده شد مبنی بر مسئول دفتر یکی
از روسای سابق مجلس البته آن رئیس دفتر
هم توضیحاتی فرستاده و دادگاه آن را بررسی
خواهد کرد ضمن این که این فرد روحانی است
و در صالحیت نماینده دادستان و آن دادگاه
نیست که به آن پرونده رسیدگی کند.
▪زندان اوین نه هتل است نه مخوف

بحث نوع امکانات زندان اوین این روزها مورد
توجه رسانه ها قرار گرفته و گزارش هایی مبنی
بر وجــود سلول های الکچری در این زندان
منتشرشدهاست.سخنگویقوهقضاییهدرباره
این موضوع از ابهامیدر ذهنشگفتکهبرخی
مواقع می گویند زندان اوین مخوف ترین زندان
دنیاست و برخی مواقع از هتل و الکچری بودن
آن سخن می گویند .وی این زندان را نه مخوف
ونه الکچری توصیف کرد و گفت که البته ما
برای همه زندانیان حق و حقوق قائل هستیم
و تالش مان این است که خدمات مناسب ارائه
دهیم اما اوین یک زندان معمولی است.

واکنش ها به نقشه جنجالی
موگرینی از ایران
ســخــنــگــوی رئــیــس
س ــی ــاس ــت خ ــارج ــی
اتـــحـــادیـــه اروپــــــا در
واکــنــش بــه جنجال
ایــجــاد شـــده دربــــاره
نقشهای که در توئیتر
«فدریکا موگرینی» منتشر شــده ،مدعی شد
این تصویر فقط یک اثر هنری اســت .براساس
گزارش رسانه ها ،انتشار یک نقشه مجعول در
صفحه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که
در آن مرزهای کشورهای غرب آسیا و کشورمان
به صورت مغشوش تصویر شده ،جنجال زیادی
در شبکههای اجتماعی به ویژه میان کاربران
فارسیزبان به راه انداخته است .توجه به این
نقشه نشان میدهد که ظاهرا مرزهای تصویر
شده در آن ،بر اساس مرزهای به اصطالح قومی
و مذهبی شکل گرفته و به همین دلیل میتوان
آن را یادآور طرح خاورمیانه جدید دانست که بر
تجزیه کشورهای غرب آسیا بر اســاس خطوط
قومیتی مبتنی بــود .بررسی سابقه استفاده
از این نقشه در اینترنت هم نشان میدهد که
در اندیشکد ههای مختلف ،از آن برای نمایش
تقسیمبند یهای قومیتی در جهان استفاده
شده است .روزگذشته علیرضا سلیمی هم در
تذکری شفاهی در صحن مجلس با اشاره به این
موضوع خطاب به این مقام اتحادیه اروپا گفت
که با دم شیر بــازی نکنید؛ از یک طرف لبخند
نزنید تا از طرف دیگر این طور القا کنید که نقشه
ایــران قابل دستکاری است .در همین زمینه،
مایا کوتسیانچیچ سخنگوی موگرینی در پاسخ
به فــارس ،دربــاره جنجال پیش آمده به واسطه
انتشار این نقشه ،گفت« :نقشهای که به آن اشاره
میکنید ،صرفا یک اثر هنری است و هیچ پیام
سیاسی پشت آن نیست».

