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شکستمجددکاخسفیددرمصادرهبنیادعلوی

کنارگذاشتهشدنوزیراقتصاداز
شورایاطالعرسانیدولت

چراقاضی،رایدادگاهقبلیرالغوکردوبنیادعلویچهاقداماتی درآمریکاانجاممیدهد؟

در حالی که بر اساس ابالغیه سال  1389دولت
وقت در خصوص ترکیب اصلی شــورای اطالع
رسانی دولــت ،وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی یا
نماینده وی به عنوان یکی از اعضای اصلی این
شورا تعیین شده بود  ،بر اساس مصوبه روزهای
اخیر هیئت وزیران که به استناد اصل 138قانون
اساسیابالغشده،ضمنحذفوزیرمذکورازاین
شورا،معاونرئیسجمهوردرامورزنانوخانوادهیا
یکیازمعاونانوی،بهعنوانیکیازاعضایجدید
شوراازمیاناهالیکابینه،تعیینشدهاست.

دادگاه تجدیدنظر آمریکا به دلیل رعایت نشدن
«دادرسی منصفانه» اجازه مصادره اموال بنیاد
علوی را نداد تا به این ترتیب وزارت دادگستری
آمریکا که امیدوار بود از مصادره اموال این بنیاد
بیش از یک میلیارد دالر به جیب بزند ،موقت ًا
ناکامبماند.بنیادعلویمالکاصلیبرجاداری
 ۳۶طبقهایدرنیویورکاستکهقیمتآنیک
میلیارددالربرآوردمیشود .خبرگزاریرویترز
این تصمیم قاضی دادگاه استیناف را شکستی
بــرای وزارت دادگستری آمریکا دانست .در
ســال  95هم دادگــاه تجدیدنظر آمریکا رأی
دادگاه بدوی این کشور در مصادره بنیاد علوی
را رد کرده بود .بنا بر رأی جدیدی که دادگاه
تجدیدنظر منهتن صادر کرده است ،شاکیان
این پرونده باید ادعای خود را «در یک محاکمه
مجدد» دنبال کنند .این دادگــاه در عین حال
تصریح کرده که تمام ادعاهای شاکیان قابل
بررسینیستزیرا«شریکبنیادعلوییکدولت
خارجینبودهاست».

قیمتجدیدپالکقرمزهایفرسوده
در حالی که بر اساس مصوبه یک نهاد مسئول در
دولت،قیمتخریدالشهخودروهایفرسودهدولتی
در سال گذشته حدود  900تومان تعیین و ابالغ
شدهبود،طبقنامهارسالیبهتعدادیازسازمانها
و ادارات ،این رقم طی امسال برای محاسبه قیمت
فروش وسایل نقلیه فرسوده دستگاه های اجرایی،
با جهشی بیش از سه برابری ،به رقم دو هزار و800
تومانرسیدکهتاپایانامسالمعتبرخواهدبود.

چهره ها و گفته ها

الریجانیوانتخابات
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی
دربــاره حضورش در انتخابات آینده گفت :بنده
هنوز دربــاره این که کاندیدای
انتخابات مجلس یا این که از
حوزهانتخابیهقمکاندیداشوم،
تصمیمنگرفتهام/.تسنیم

مهارسیاهنمایی
محمدحسینصفارهرندیعضومجمعتشخیص
مصلحت نظام گفت :هر سیا هنمایی که وجود
داشته باشد ،یک مدیر مقتدر
و توانمند میتواند آن را مهار
کند/ .فارس

▪ 2القای سیاسی دولت آمریکا در پرونده
بنیادعلوی

دولت آمریکا اذعــان می کند که بنیاد علوی
یک موسسه خیریه غیردولتی است و ربطی
به جمهوری اسالمی ندارد اما مدعی است،
 40درصد سهام آن متعلق به شرکتی به نام
«آســا» ( )assaاست که به ادعــای آمریکا ،به
بانک ملی ایران تعلق دارد و به دلیل این رابطه
می توان علیه این بنیاد دعوا اقامه کرد .دروغ
بزرگ دومی که دولت آمریکا در این پرونده
القا کرده آن است که ایران عامل سه پرونده
«گروگانگیریهای لبنان» « ،بمبگذاری
پایگاه نــیــروی دریــایــی آمریکا در بــیــروت» و
«قربانیان انفجار برجهای ُخبر در عربستان
سعودی» است و به همین دلیل می تواند اموال
ایران را در آمریکا مصادره و بین قربانیان این
حوادثتوزیعکند!ایندرحالیاستکهآمریکا
هیچ دلیلی برای این اتهام زنی خود ارائه نکرده
است .به گزارش آسوشیتدپرس و بی بی سی
«ریچارد وسلی» ،قاضی دادگــاه تجدید نظر
گفته که درباره اصل پرونده نظری ندارد ولی

کدخدایی:احرازهویت
نامزدهایانتخاباتمجلس
الکترونیکیخواهدبود
تاخودغالمیدربارهانصرافش
اظهارنظرنکند،مناظهارنظرنمیکنم

خدمات آموزش زبان فارسی در آمریکا

خانم «کاترین فورست» قاضی صادر کننده
حکم مصادره  در مسائلی ساده دچار چندین
اشتباه شده و هر متهمی باید از رویه دادگاهی
منصفانه برخوردار باشد .وی تاکید کرد که
قاضی دادگــاه صــادر کننده حکم مصادره،
در فرایند دادرســی یک سری «مسائل نسبتا
سرراست» را رعایت نکرده و دچار «اشتباه» در
تصمیمگیری شده است  .پذیرش فیلمهای
ویدئویی از اعضای سابق هیئت مدیره بنیاد
علوی و نیز اجازه ندادن به بنیاد علوی برای
جمع آوری شواهد از جمله اشتباهاتی است
که قاضی «وسلی» در این پرونده به آن ها اشاره
کرده است .قاضی وسلی در نهایت با بیان این
که «هیچ راهی برای کوتاه کردن فرایندهای
قانونی وجود ندارد» بیان کرده که این پرونده
باید در فرایندی عادالنه و به شیوهای مناسب
بررسی شود.
▪بنیادعلویچهوظایفیدارد؟

بنیادعلویدرحقیقتهمانبنیادپهلویاست
که پس از انقالب نام آن به «علوی» تغییر پیدا
کرد .این بنیاد ارتباطی با نهادهای ایران ندارد
امــا آمریکا تــاش می کند به ایــن نهاد خیریه
ای و فرهنگی برچسب سیاسی بزند و آن را
وابسته به نهادهای ایران نشان دهد تا بتواند
اموالش را مصادره کند .در ایران نیز یک «بنیاد
علوی» فعالیت می کند که جزو بازوهای بنیاد
مستضعفان است اما این بنیاد هیچ ارتباطی با
بنیاد علوی مستقر در نیویورک ندارد .براساس
توضیحاتی که در وبسایت این بنیاد در آمریکا
ذکر شده ،بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی
آمریکایی اســت که در ایالت نیویورک قرار
دارد و از زمان تأسیس آن در  1973بیش از
 50میلیون دالر بودجه بــرای فعالیت های
خیرخواهانه در آمریکا تأمین کرده است .این

برج  ۶۵۰خیابان پنجم منهتن ،یک آسمان
خراش در شهر نیویورک و دفتر اصلی بنیاد علوی
است؛ جایی که دولت آمریکا تالش می کند آن
را مصادره کند

بنیاد متعهد به تامین برنامه های فرهنگی،
دانشگاه ها ،مــدارس ،کلینیک های رایگان و
بورسیه های دانشگاهی است .فعالیت های
این بنیاد به صورت مشخص مطالعه فرهنگ،
زبان ،هنر ،ادبیات و تمدن فارسی را ترویج می
کند .وبسایت این بنیاد توضیح داده است که
بودجه آن در اصل از  60درصد سهم مالکیت
این بنیاد در ساختمان هایی که در دهه1970
در خیابان  650در قلب شهر نیویورک ساخته
است ،حاصل می شود .این بنیاد تاکید دارد که
هدفشپشتیبانیازآموزشجوانان،جلوگیری
از رادیکال شدن و افراط گرایی خشونت آمیز و
تقویتفرهنگفارسیازجملهمطالعاتاسالمی
درآمریکاست،کشوریکهمملوازمهاجراناست
و صدها سازمان غیر انتفاعی در آن ،فرهنگ و
زبانکشورهایخودراتبلیغمیکنند.اینبنیاد
تاکید کــرده تالش هایش بــرای ترویج تاریخ،
فرهنگ و مذهب فارسی عالوه بر آن که به سود
بسیاری از آمریکایی ها و نیز ایرانی-آمریکایی
ها ست ،در نهایت به سود جامعه انسانی آمریکا
نیزخواهدبود.

محمد اکــبــری -ســخــنــگــوی شـــورای
نگهبان گفت :احــراز هویت نامزدها در
این دوره از انتخابات مجلس به صورت
الکترونیکی خواهد بود و شورای نگهبان
آمادگی نظارت بر آن را دارد .به گزارش
خراسان ،عباسعلی کدخدایی در نشست
خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب
اظهار کــرد :در قسمتهای دیگر هم ،هر
مرحلهایکهدوستانوزارتکشورآمادگی
فنی داشته باشند ما هم آمادگی نظارت
الکترونیکی خواهیم داشت .سخنگوی
شـــورای نگهبان همچنین درپــاســخ به
ســوالــی دربـــاره بحث هــای مطرح شده
درخــصــوص استعفای غــامــی ،نامزد
حقوقدان معرفی شــده به مجلس برای
عضویت در شورای نگهبان و ادعای علی
مطهری نماینده تهران مبنی بر مهندسی
انتخابات از ســوی سخنگوی ایــن شورا
گفت :لطف ایشان است که شامل حال
من شده ،وظیفه ندارم در هر بحثی که از
سویافرادمطرحمیشود،اظهارنظرکنم.
وی افـــــزود :تــرجــیــح مــیدهــم دربــــاره
انصراف غالمی صحبت نکنم تا خود وی
در این باره صحبت کند زیرا دالیلی از زبان
دیگرانمطرحشدهکهدرنامهغالمیدرباره
آن صحبتی نشده است .تا خــود ایشان
اظهار نظر نکند ،من اظهار نظر نمیکنم.
وی همچنین گفت :من از همین جا از
آقــای غالمی دعــوت می کنم در نشست
خبرنگارانحضوریابدتاشمارا قانعکند.
▪ماجرای دستپخت کدخدایی!

در حاشیه نشست خــبــری سخنگوی
شورا خبرنگاریازویپرسیدشماآشپزی
بلدید؟ و آیا این اتفاق افتاده که غذایی غیر
ازاملتهمدرستکنید!؟بهدنبالآن پس
از پایان یافتن خنده کدخدایی و حاضران
از این سوال ،او گفت :بنده به دلیل سابقه
آشپزی در ایام دانشجویی ،پختن غذا را
خوب بلدم .االن هم عالوه بر پختن انواع
غذا برای منزل ،درست کردن انواع کباب
بهعهدهمناست  .

اخبار کوتاه

ابرازنگرانیسرلشکرباقریاز
وقایعاخیرکشمیر

رئیسستادکلنیروهایمسلحکشورماندرتماس
تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان ،نگرانی جمهوری
اسالمیوکشورهایمسلمانازوقایعاخیرکشمیررا
اعالموتاکیدکرد:رویکردهاینظامیدراینمنطقه
از سوی دوطرف بر پیچیدگی اوضاع می افزاید .به
گزارش فارس ،سرلشکر محمد باقری در گفت و گو
باارتشبدقمرجاویدباجواتاکیدکرد:انتظارمیرود
دوطرفازهرگونهتصمیمعجوالنهدربارهسرنوشت
این منطقه و بدون توجه به خواست مردم خودداری
کنند .چندی پیش مقامات هند اعالم کردند ،اصل
امتیازات ویژه دولت کشمیر را که در قانون اساسی
هند برای این مناطق در نظر گرفته شده  ،لغو کرده
است.ایناقداماتباعثبهوجودآمدنبرخیتنش
ها در این منطقه شد .افزون بر این ،دولت پاکستان
همدراعتراضبهتصمیماخیردهلینودربارهمنطقه
کشمیر،سفیرهندرااخراجکرد.

اســتعفای ســفیر چک در تهران به
دلیلاتهاماتدربارهصدورروادید
«ســوات پلوک چومبا»سفیر چک در تهران در پی
اتهاماتی که علیه وی راجع به صادر کردن 400
روادیــد شنگن بــرای تاجران ایرانی مطرح شده،
استعفا کرد.به گــزارش ایسناپیش از این سفارت
چک در تهران برای مشارکت احتمالی در مبادله
روادیدباصدهاایرانیبازرسیشدهبود.بنابهگزارش
بازرسان ،چومبا با انکار دریافت پول در این باره و
بدونارائهتوضیحاتبیشترگفت:درستاست،من
برایروادیدتاجرانایرانیوساطتکردم.

اظهاراتدادستانکلکشوردرباره
رسیدگیبهپروندهاکبرطبری
دادستان کل کشور دربــاره پرونده اکبر طبری
معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه ،بدون نام
بردن از فرد خاصی با اعالم این که دادستانی از
«دادوســتــدهــای صــورت گرفته» اطــاع داشته،
گفت« :قوه قضاییه از زمانی که اسناد و مدارک
مشخصیبهدستآمد،بهصورتجدیبهموضوع
ورود و شروع به جمع آوری اسناد کرده است».
حجت االسالم و المسلمین منتظری گفت« :یک
سری افراد هستند که به گونهای عمل میکنند
که هیچ گونه رد پایی از خود به جا نمیگذارند و
مواظبهستندکهازخودهیچسندومدرکیبهجا
نگذارندواینیکیازمشکالتمادرمبارزهبامفاسد
اقتصادی در دادگاههای ویژه است که با هزاران
زحمت باید ثابت شود که فالن جرم صورت گرفته
است».دادستانکلکشوروعدهدادکهتحقیقات
مربوط «باشدتدنبالمیشودو هرکس در آینده
شریکباشدبااوبرخوردخواهدشد».

