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ویژه های خراسان

دستورویژهبرایجراحی
خزانهداریکشورصادرشد
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه روزهای اخیر
خود به اعضای اقتصادی کابینه ،از آن ها خواسته
است در زمینه اجرای هرچه بهتر اهداف مندرج در
سیاستهایکلیاقتصادمقاومتی،مدیریتهرچه
بهتر بدهی های دولتی و ضرورت تحول اساسی
در ساختارهای نظام مدیریت مالی و محاسباتی
کشور ،راجع به سامان دهی مجدد و مناسب خزانه
داری کل کشور با همکاری نزدیک وزارت اقتصاد و
سازماناداریواستخدامیاقدامکنند.

رونماییازسواحلمکرانجدید
تا۱۴۰۰
با توجه به پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس
و مسئوالن استانی ،دولــت از اعضای کابینه
خواسته است با عنایت به اهمیت توسعه سواحل
مکران و رشد دو میلیون نفری سواحل مکران
در سال های آینده و پیش بینی افزایش میزان
جابه جایی نیروی انسانی و کاال در آن منطقه،
شرایط توسعه منطقه و تسریع در خدمت رسانی
به شهروندان آن ،مورد توجه جدی تر قرار گیرد و
ظرف دو،سه سال آینده ثمرات آن مشخص شود.

چهره ها و گفته ها

تلهبزرگسیاسی
محمدعلی ابطحی ،معاون پارلمانی رئیس دولت
اصالحات :به نظر میرسد اعالم مذاکره روحانی،
ترامپ توسط مکرون
یـــک تــلــه بـــزرگ
سیاسی اســت و
آقای روحانی در
لبه سقوط به این
پرتگاه اســت.
/آنا
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برگزاریاولینجلسهدادگاه 2نمایندهبازداشتی
توکلیدرنامهایخطاببهالریجانی:عجیباست
کهدربارهآن 2توصیهکردید

درحالی که سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری نخستین
جلسه دادگاه پرونده ای که دو نماینده مجلس هم جزو
متهمان آن هستند خبرداد ،سخنگوی هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان از پیگیری پرونده این دو نماینده در
دیدار هیئت رئیسه مجلس با رئیس قوه قضاییه سخن
گفتواحمدتوکلیدرنامهایخطاببهعلیالریجانیاز
تسامحمجلسدربرخوردبااتهاماتوتخلفاتنمایندگان
انتقاد کرد و خواستار اصالح این روند شد .چندی پیش
برخی رسانه ها درخصوص بازداشت محمد عزیزی و
فریدوناحمدیدونمایندهمجلسمدعیشدندکهاین
دو اتهاماتی از قبیل «تبانی در خرید شش هزار خودرو
به صورت رانتی ،تبانی در خرید چند صد کیلو طال و
همکاری با فردی که جزو  15نفر اول پرونده خرید 30
هزارسکهاست»درپروندهدارند.درهمینحالبهگزارش
میزان روز گذشته غالمحسین اسماعیلی سخنگوی
دستگاه قضا ،در پاسخ به سوالی دربــاره بازداشت دو
نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو گفت :در این
پروندههنوزرأیصادرنشدهوپروندهدرفرایندرسیدگی
قرار دارد .دادگاه یک جلسه را برگزار کرده و جلسات
بعدی برگزار خواهد شد .ما باید داوری را به دادگــاه
بسپاریموتادادگاهرایصادرنکرده،پیشداورینکنیم
ورأیصادرنکنیم.
▪جلسههیئترئیسهمجلسباآیتا...رئیسی

در همین حال براساس گزارش فارس ،محمد جمالی
نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
با اشاره به دیدار اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی با آی ـتا ...رئیسی ،رئیس قوه قضاییه ،گفت:
در این دیدار درباره دو نماینده بازداشت شده مجلس
مباحثی مطرح و قرار شد از این به بعد آن چه که در قانون
آمده ،یعنی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ،باید نظر
خود را درباره تخلفاتی که مربوط به نمایندگان مجلس
ی کننده پرونده قضایی ارائه دهد.
است ،به شعبه بررس 
ویهمچنینگفت:تاکنونحکمیبرایایندونماینده

بازداشتی صادر نشده و باید روال بررسی پرونده طی
شود .جمالی نوبندگانی درباره ادامه روال نمایندگی
محمد عزیزی و فریدون احمدی ا ز اعضای کمیسیون
صنایع و معادن مجلس تصریح کرد که روال نمایندگی
این دو نماینده بازداشتی همچنان ادامه خواهد یافت
تا زمانی که حکم قضایی درباره آنان صادر شود و سپس
درباره نحوه استمرار نمایندگی این افراد تصمیمگیری
خواهدشد.
▪نامهانتقادیتوکلیبهالریجانی

از سوی دیگر احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان
شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به علی الریجانی
وساطت او برای آزادی دو نماینده متهم را دور از شأن
ریاست مجلس دانست و تصریح کرد« :آیا صالح است
رئیس مجلس برای دو نمایندهای توصیه کند که از یک
سال پیش از آن ،از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده
است؟دونمایندهایکهبااعمالنفوذبهنفعمجرمانخائن
واخاللگردربازارخودروشریکدرجرمشانهستندوبا
دادنکارتبانکیخودبهآندواخاللگر،اجازهدادندآن
دومجرمباداراییآنها(ازکجاآوردهبودند؟)سوداگریو
اخاللدربازارسکهوطالرانیزانجامدهندتابرثروتحرام
دوطرفبیفزایند».براساسگزارشالف،توکلیدربخش
دیگریازایننامهدرخصوصطرحنامدونمایندهبازداشت
شده در سوداگری طال به نامه دادستان وقت تهران به
رئیسمجلساشارهکردودرادامهافزود«:مامطلعهستیم
کهجنابعالیدرحاشیهنامهنوشتهایدکهمسئلهروشنتر
ازآناستکهنظرهیئترااحتیاجداشتهباشد.حقباشما
بودولیعجیباستکهدربارهآندوخائنتوصیهکردیدو
اعضایهیئتنظارتبهآنتشخیصشگفتآوررسیدند».
منظور توکلی از تشخیص شگفت آور هیئت نظارت ،جزو
فعالیت های نمایندگی دانستن فعالیت های دونماینده
یاد شده است .وی تاکید کرد  :با اصالح فوری آیین نامه
داخلیمجلس،متهمانبهفسادوخیانتراتامحکومیت
یابرائت،ازورودبهخانهملتمنعکند.

موضعدستگاهقضادربارهافشاگریها

اسماعیلی:هرکساطالعاتیدربارهفساددارد،به
جایانتشاربهقوهقضاییهارائهکند

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر این که دستگاه قضا در برخورد با فساد هیچ
خط قرمزی ندارد ،گفت :قوه قضاییه در صورت اثبات جرم ،برای افراد موسوم به
دانهدرشتویقهسفید،همرسیدگیبهاتهاماتاینقبیلافرادرادراولویتقرار
میدهدوهمدررسیدگیومجازاتآنهادرصورتاثباتمجرمیت،باقاطعیت
بیشترینسبتبهدیگرافرادبرخوردکردهوخواهدکرد.ویهمچنینازکسانی
کهاطالعاتیدربارهفساددارنددرخواستکرداینمطالبرادررسانههامنتشر
نکنند و به دستگاه قضا ارائه دهند« :هر کس از وقوع مفاسد اطالعی دارد قبول
زحمتکندواطالعاتشرابهمراجعقضاییبدهد.مااطمینانمیدهیمکهحتما
بهاینموضوعاترسیدگیخواهدشد.موضوعاتیکهثابتنشدهبایدازرسانهای
کردن آن ها اجتناب شود و این توصیه ما ،هم به گویندهها و هم به رسانههاست و
فرقیهمنمیکندکهگویندهچهکسیباشدیارسانهچهرسانهایباشد».براساس
گزارش خبرگزاری میزان ،غالمحسین اسماعیلی که روز گذشته با خبرنگاران
سخن می گفت این مطلب را در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر «علیرضا
زاکانی»دربارهمفاسداقتصادیبیانکرد.ویتصریحکرد:آنچهموجباطمینان
مردممیشود،اقدامدرزمینهمبارزهبامفاسداستنهاعالمآنفساد.اعالمفساد
اعتمادآورنیست؛بلکهآسیبزاست؛امااقداموبرخوردبامفسداناعتمادآوراست.
ویهمچنینگفت:همانگونهکهدرموضوعاتاقتصادیکهامروزبحثخیلیاز
رسانههاستاستفادهازرانتواطالعاتدربهرهگیریازمنابعاقتصادیراقبیح
میدانیم ،در حوزه اطالع رسانی هم استفاده از رانت ،امر نامطلوبی است .این
که رسانهای به طریقی به یک خبری دست یابد و بخواهد از آن به عنوان یک رانت
اطالعاتی استفاده کند و وقتی که هنوز صحت و سقم آن معلوم نشده ،خبر را در
جامعهمنتشرکندوبخواهداینگونهوانمودکندکهدسترسیبهاسرارواطالعات
مخفیوپنهاندارند،صحیحنیست.ویدرادامهبدوننامبردناز«اکبرطبری»،
در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بازداشت یکی از
مدیران ارشد دستگاه قضایی اظهار کرد :این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات
مقدماتی است و  ۱۵نفر بازداشتی دارد .درادامه خبرنگاری پرسید :در پرونده
مربوط به بانک مرکزی معاون سابق این بانک در مصاحبهای گفته که آن چه ما
انجام دادیم به دستور رئیس جمهور بوده و مسئولیت آن با دولت است و.»...
اسماعیلی پاسخ داد :درباره پرونده بانک مرکزی ما معتقدیم قطعا توضیحات
دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال این هستیم که
در این پرونده توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم.در بخش دیگری از این
نشست،اسماعیلی،از«ارسامیری»بهعنوانعنصروابستهبه«بریتیشکانسیل»
و «علیجوهری»و«انوشهآشوری»بهعنوانجاسوسموسادنامبردوازمحکومیت
قطعیاینافرادخبرداد.سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکه
«مازیار ابراهیمی» به تازگی مسائلی را مطرح کرده است ،آیا قوه قضاییه درباره
حواشی این موضوع قصد ورود به این ماجرا را دارد ،تصریح کرد :در این باره
وزیراطالعاتوعدهدادهکهبابررسیهمهجانبهدرآیندهاطالعرسانیکند.ان
شاءا...اینکارازناحیهویانجامخواهدشد.درایننشستهمچنینخبرنگاری
دربارهنامهاخیرآیتا...آملیالریجانیواینکهآیامدعیالعمومدربارهآنورود
کردهاست،پرسیدکهسخنگویقوهقضاییهپاسخداد:امورمربوطبهروحانیت
بهقوهقضاییهبرنمیگرددوتشکیالتقضاییمختصبهخودشراداردوبنده
سخنگوی آن مجموعه نیستم و مباحثی که مربوط به حوزه روحانیت میشود،
دادسراو دادگاهاختصاصیخودشراداردکهبندهاطالعیازآنحوزهندارم.

اخبار

جزئیاتساعاتکاررئیسجمهور
بهروایتآشنا

مشاور رئیس جمهور طی یادداشتی به بیان
جزئیاتی از ساعات کار حسن روحانی در طول
یک هفته پرداخت .به گزارش ایسنا ،حسامالدین
آشنا در حساب توئیتری خود در واکنش به برخی
اظهارات دربــاره ساعات کار حسن روحانی در
یادداشتیباعنوان«برایثبتدرتاریخ»نوشت:
.۱روحانیمعموالازشنبهتاچهارشنبهبینساعت
 ۷:۴۵تا  ۸:۱۵صبح وارد دفترریاست جمهوری
و بین همین ساعات غــروب با چمدانهایی از
کارتابلهایاداریخارجمیشود.
 .۲معموال تا ساعت  ۲۳:۳۰کارهای آنی دفتر به
منزلارسالمیشود.
.۳معموالهیچکارتابلیبیشاز ۲۴ساعتدراتاق
یانزدرئیسجمهورباقینمیماند.
 .۴معموال در روزهای پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰
تــا  ۱۸چندین جلسه ثابت را اداره مــی کند و
مالقاتهایضروریراانجاممیدهد.
.۵معموالروزهایجمعهتماسهایتلفنیبابرخی
وزیرانومعاونانواستانداراندارد.
آشنا سپس نوشت« :بــرادران و خواهران عزیز،
حسن روحانی نه بینقص است و نه شاید خیلی
دوستداشتنی اما نه کمکار است نه کمتوجه.
یادمانباشد!.۱زخمزباناززخمبستربدتراست.
.٢درفرهنگاسالمیتکراریکدروغآنراتبدیل
بهراستنمیکند».

تورشرقیظریفبهسرزمین
آفتابتابانرسید
وزیر خارجه کشورمان در ادامه سفر به کشورهای
شرقآسیابهیوکوهامایژاپنرفتوبابرخیمقامات
این کشور دیدار کرد .محمدجواد ظریف در دیدار
کونو تارو ،همتای ژاپنی خود ،درخصوص آخرین
تحوالت و تحرکات دیپلماتیک و اجــرای برجام،
تبادل نظر کردند .وزیر خارجه ژاپن پیش از دیدار با
ظریف تأکید کرد که کشورش برای کاهش تنشها
در خاورمیانه تالش خواهد کرد .ما امیدواریم که
ایران هرچه زودتر به اجرای کامل برجام بازگردد.
مالقات با وزیر خارجه لیبی که در یوکوهاما حضور
داشــت ،برنامه دیگر وزیــر خارجه کشورمان بود.
برخی منابع در دولت ژاپن خبر دادند که قرار است
امروز(چهارشنبه) ظریف با نخست وزیر این کشور
هم مالقات کند .وی پیش از ژاپن به چین رفته بود.
اودرتوئیتیکهبهزبانچینینوشتهبودرایزنیهای
خوددرپکنراسازندهدانست.

