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تازههای مطبوعات

••روزنامه ایران در ویژه نامهای هشت صفحهای
به مناسبت نودمین روز ورود کرونا به ایران ،در
گزارش مفصلی به تاثیر کرونا بر زندگی ایرانیان
پرداخت.
••آرمـــان ملی -فــرزانــه تــرکــان عضو شــورای
مــرکــزی حــزب ک ــارگ ــزاران بــا اشـــاره بــه البی
نمایندگان بعد از نمایندگی برای به دست آوردن
سمت های دولتی گفت« :پس از پایان هر دوره
مجلس ،برخی نمایندگان ،حاضر به بازگشت
به شهر و شهرستان خود نیستند و با البی کردن
با وزیــران و حتی تحت فشار قــرار دادن آن ها
درصدد کسب سمتی در پایتخت هستند .این
رایزنیها نتایج منفی برای کشور دارد».
••جوان -روزنامه جوان با انتشار شماره پرسنلی
شماری از نمایندگان مستخدم وزارت نفت ،از
روند بده بستان میان خانه ملت با دولت با تیتر
«نان وکیل الدولگی در نفت» گزارشی تهیه کرد.
••دنــیــای اقتصاد -ایــن روزنــامــه ســه سناریو
را درب ــاره مقصد بعدی علی الریجانی مطرح
کرد .سناریوی اول :شورا یعالی امنیت ملی
 سناریوی دوم :ریاستجمهوری  -سناریویسوم :تغییر نقش از بازیگری به کارگردانی در
سیاست ایران.
••شرق -روزنامه شرق با اشاره به صحبتهای
دوماهپیشرئیسسابقفدراسیونفوتبالنوشت:
«انش ــاءا ...به زودی و به صورت مفصل درباره
مراحل تصویب و عقد قرارداد مارک ویلموتس،
مبلغوچگونگیپرداختآن،موضوعاتمربوطبه
اساسنامه و وضعیت اقتصادی فدراسیون فوتبال
و همچنین منشأ برخی از دروغپــردازیهــای
هدفمند سازمانیافته سریالی علیه فوتبال ملی
در سالهای اخیر گزارش کاملی را از نزدیک و
به صورت مستقیم و رودررو به مردم عزیز کشورم
ارائه خواهم داد .تا سیهروی شود هر که در او غش
باشد» .از زمانی که مهدی تاج وعده داده روی
افرادی را که در آن ها «غش» است« ،سیه» کند،
یگذرد!»
دقیقا  70روز م 

انعکاس
••تابناک نوشت :سی ام خرداد  ۹۵و در آستانه
تشکیل مجلس دهم خبرهایی مخابره شد مبنی
بر این که هزینه اسکان نمایندگان راه یافته به
قوه مقننه ،شبی  1.5میلیون تومان در هتلهای
تهران است .شاید بسیاری از اتفاقات و رفتارها
در مجالس گذشته افتاده باشد ،اما از آن جا که
بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس ،بر روحیه
انقالبی و تالش برای حل مشکالت مردم تاکید
دارند ،انتظار میرود برخی رفتارهای گذشته در
مجلس به نفع مردم و برای شروع اصالح رویههای
اشتباهتعدیلشود.بهعنوانمثالیکیازمسائلی
که انتظار آن از مجلس یازدهم میرود ،این است
که نمایندگان تا حد امکان در شرایط اقتصادی
نامساعد فعلی کشور ،باری هرچند کوچک بر
گرده بیت المال نگذارند.
••عصرایران نوشت :سعید لیالز با اشــاره به
اتفاقاتی که به برکناری رضا رحمانی از وزارت
صمت منجر شد ،اظهار کرد :آقای جهانگیری
در سال  ۹۷در یک سخنرانی به یک باره گفت
که من حتی نمیتوانم منشی خود را انتخاب
کنم .این گفته آقای جهانگیری بسیار سر و صدا
کرد و حرف عجیبی به نظر میرسید .این جمله
به انتصاب آقای رحمانی به عنوان وزیر صمت
مربوط بود .آقای جهانگیری هیچ اطالعی از این
انتصاب نداشت و از رادیو و اخبار شنید که آقای
رحمانی از طرف آقای روحانی برای این سمت
انتخاب شده است.
••رویداد  24نوشت :دیدار روحانی با برخی
فعاالن سیاسی در حالی برگزار شد که سایت
دولــت آن هــا را «جمعی از فــعــاالن و نخبگان
سیاسی احــزاب» خوانده بــود .فــارغ از ایــن که
مشخص نیست انتخاب واژه نخبه بر چه اساسی
برای مهمانان انتخاب شده ،این موضوع قابل
توجه بود که تقریبا هیچ کدام از مهمانان به عنوان
نماینده احزاب نبودند و دستکم در حزب متبوع
خود نیز چهرهای تاثیرگذار به شمار نمیرفتند.
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سخنگوی دستگاه قضا با دست پر و چندین حکم داغ به جمع خبرنگاران آمد

اعدام برای سالطینخودرو؛حبس درانتظار ۲نماینده و مدیر عامل سابق سایپا
هادی محمدی – سرانجام پس از جلسات
متعدد ،نتیجه یکی از جنجالی ترین دادگاه
های اقتصادی را سخنگوی قوه قضاییه در
نشست هفتگی خــود اعــام کــرد .بر اساس
خبری که اسماعیلی گفت ،باید شاهد اعدام
دو مفسد اقتصادی در پرونده اخالل در بازار
خودرو و حبس دو نماینده باشیم .این پرونده
که از سوی رسانه ها به پرونده سلطان خودرو
معروف شده  34نفر محکوم دارد و تلفیقی از
اخالل در نظام ارزی و اخالل در بــازار سکه
کشور و بخشی هم اخالل در نظام اقتصادی
خودرو است .وحید بهزادی و همسرش به نام
نجوا الشیدایی به جرم مشارکت در اخالل
کالن در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز
از طریق ثبت سفارش های صــوری و حواله
جات و امــور صرافی بــدون مجوز ،اخــال در
نظام توزیعی نیازمند یهای عمومی کشور
از طریق پیش خرید بیش از شش هزار و ۷۰۰
دستگاه خودرو از شرکت سایپا ،مشارکت در
عملیات پول شویی سازمان یافته به میزان
 ۳۲هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به
سکه که از منزل متهم  ۲۴هزار و  ۷۰۰سکه
تمام بهار آزادی به عالوه  100کیلوگرم طال
کشف شــده اســت ،محکوم به اعــدام شدند
البته حکم اعــدام قابل تجدیدنظر خواهی
در دیوان عالی کشور است .اما دومین خبر
داغ را اسماعیلی در همین پــرونــده اعالم
کرد و آن محکومیت دو نماینده بود که سال
قبل خبر بازداشت کوتاه مدتشان نیز منتشر
شد .براین اساس محمد عزیزی نماینده ابهر
و فــریــدون احمدی نماینده زنجان به جرم
معاونت در اخالل در نظام توزیعی خودرو به
تحمل  ۶۱ماه حبس تعزیری محکوم شدند و
در کنار این ها سه مقام ارشد سابق سایپا به
نام های مهدی جمالی مدیرعامل سابق به
تحمل هفت سال حبس تعزیری ،تقی زاده
ماکویی معاون سابق بازاریابی و فــروش به

این پرونده نیستند .با توجه به استعفای این دو
وکیل ،دادگاه مجبور شد به متهم ابالغ کند که
ظرف ۱۰روز اگر وکیل دیگری تعیین میکند،
آن را تعیین کند وگرنه برای او وکیل تسخیری
انتخاب خواهد شد؛ آن  ۱۰روز بعدی را وکالی
دیگری هم مهلت دارند که پرونده را بررسی و
اظهارنظر کنند .سخنگوی قوه قضاییه افزود:
پیشبینی ما این است که در دهه دوم یا سوم
خرداد با لحاظ این موارد ،این جلسه دادگاه
برگزار شود .این اقدام وکال جای تامل دارد و
در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم
کرد و این اقدام آن ها متاسفانه وقت دادرسی
را به تعویق انداخت.
تحمل  ۱۵سال حبس وحسین هشترودی
رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به  ۶۱ماه
حبس تعزیری محکوم شدند .محکومیت دو
نماینده اصولگرای مجلس درحالی است که
سال گذشته محمدجواد جمالی سخنگوی
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته بود که
این هیئت اقدامات این دو نماینده را «خالف
وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود».
سخنگوی قوه قضاییه که گویا این هفته با
دستانی پر به نشست آمده بود ،در ادامه نتیجه
یک پرونده اخالل ارزی دیگر را نیز اعالم کرد
و توضیح داد :رای محکومیت  ۲۱نفر صادر
شده که به قولی درشت های آن ها عبارتند
از حسن خویی که به جرم مشارکت در اخالل
در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق
ارز که به ضبط میزان اخالل به عالوه تحمل
سه ســال حبس تعزیری و جــزای نقدی دو
برابر اموالی که تحصیل کرده ،محکوم شده
اســت .همچنین رســول قنادی تقی زاده به
جــرم مشارکت در اخــال در نظام ارزی به
تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری،
پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به
دست آورده و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم

پاسخ ها و کنایه های الریجانی
ازشغل بعدی تا شفاف شدن مذاکرات و آرا
درحالی که گمانه زنی ها
دربــاره سمت آینده علی
الریجانی آغاز شده است،
وی برای نخستین بار از
شغل آینده خــود سخن
گــفــت ،دولـــت روحــانــی
را نسبت به دیگر دولت
هــا در مصوبات و آیین
نــامـههــا«قــانــونــمــنــدتــر»
دانــســت و پــاســخ هــای
صریحی دربــاره چرایی پخش نشدن مذاکرات کمیسیون ها و شفاف نشدن رای
نمایندگان ارائه کرد .علی الریجانی که ریاست مجلس را در دولت احمدی نژاد به
دست گرفته بود ،پس از  12سال ،در دولت حسن روحانی به روزهای پایانی ریاست
خود نزدیک می شود .اکنون سوال مهم این جاست که مقصد بعدی آقای رئیس
کجاست و شغل آینده او چه خواهد بود؟ او درجواب به این سوال در گفت وگوی ویژه
خبری باخنده به خبرنگار گفت« :کجا برویم خوب است؟ خانه اصلی ما دانشگاه است
و به آن جا برمیگردم» .رکورددار ریاست مجلس تلخ ترین روزهای دوران ریاست خود
را روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و روز رحلت مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
دانست .بخش هایی از این مصاحبه الریجانی را براساس گزارش فارس می خوانید:
[در پاسخ به این پرسش که چرا مذاکرات کمیسیون ها پخش نمیشود؟] :آیا
مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به صورت مستقیم پخش
میشود؟ همه جزو یک حکومت هستیم و نمیتوان گفت رادیو و تلویزیون مردمی
نیست ...تنها صحبتهای رئیس قوه قضاییه از صدا و سیما پخش میشود ،آیا صحبت
دیگر افراد حاضر در جلسات قوه قضاییه به صورت مستقیم از رادیو و تلویزیون پخش
میشود؟ آیا جلسات شوراهای موجود در رادیو و تلویزیون مانند شورای معاونین،
سیاستگذاری و ...برای مردم پخش میشود؟
*[در پاسخ به سوالی راجع به شفافیت آرای نمایندگان ] :من با شفافیت آرا مخالف
نیستم .البته در ابتدا باید تالش شود دیگر دستگاهها نیز همانند مجلس شفاف باشند
و حداقل مذاکرات آن ها پخش شود؛ پس از این مرحله باید به دنبال اجرایی کردن گام
بعدی بود ،نمیتوان در حکومت یک بام و دو هوا باشیم ...نباید دیگر دستگاهها در
نهایت اختفا باشند و تنها یک خبر از آن ها پخش شود اما درباره مجلس به رغم شفافیت
بسیاری که هم اکنون وجود دارد به دنبال شفافیت بیشتر باشیم ...یک نماینده از
یک شهر کوچک آمده و وقتی میخواهد رأی بدهد ،بخشهای قدرتمندی در این
شهرهای کوچک هستند که توقعاتی دارند .این نماینده وقتی میخواهد رأی بدهد
باید بین خود و خدا آن چه را مصلحت کشور است ،انتخاب کند .اما اگر فشار وجود
داشته باشد مانع این تصمیمگیری میشود.
*به نظر من این دولت نسبت به دولتهای قبلی از نظر رعایت قانون در مصوبات
آییننامه بهتر عمل کرده است .یعنی تخلفات قانونی دولت از  ۳۰درصد به  ۴درصد
رسیده است و به این موضوع باید اذعان کرد[.درباره بررسی صالحیت ها] :مقداری
از این بگو مگوها درباره تأیید صالحیتها بود ،ضمن این که فکر میکنم شورای
نگهبان فصلالخطاب است و به هر حال باید نظر آنان را پذیرفت ولی این نقد را هم
وارد میدانم که در بعضی جاها دقیق عمل نشد ،اگر مجلس راجع به حقوق دانان
شورای نگهبان همین کار را میکرد و میگفت اشکاالتی همچون فساد دارند ،آیا
اقدام شایسته و خوبی بود؟

شده است .اسماعیلی یک خبر خوش هم از
بازگشت اموال تاراج شده ملت داشت و گفت:
در یک پرونده که هنوز رای آن صادر نشده ،با
همکاری متهم بسیاری از مطالبات بانک ها
بازگشته از جمله  9میلیون دالر مطالبه بانک
پارسیان 93 ،میلیون دالر مطالبه بانک ملت و
شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات.
▪آخرین وضعیت پرونده طبری

اسماعیلی در نشست خبری قبلی خود گفته
بود که دادگاه اکبر طبری از مقامات ارشد قوه
قضاییه در دوره سابق اردیبهشت ماه برگزار
خواهد شد و حاال در  30اردیبهشت سوال از
وی این بود که چرا این دادگاه برگزار نشد؟ وی
در پاسخ به این سوال اظهار کرد :پیشبینی
آن بود که در سی ام یا سی و یکم اردیبهشت
جلسه دادگاه بر اساس روالی که قانون پیش
بینی کــرده بــود ،برگزار شــود .اما در آخرین
روزی که وکالی پرونده باید نظر خودشان را
درباره نقایص پرونده در پایان مهلت قانونی
اعالم میکردند ،به جای این که اعالم کنند
پرونده نقص دارد یا نــه ،هر دو وکیل متهم
اعالم استعفا کردند و گفتند که دیگر وکیل

▪ی ــک ب ــازداش ــت ــی در پـــرونـــده ســقــوط
هواپیمای اوکراینی

این روزهــا یکی از حواشی اطــراف کشورمان
موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی و سرانجام
رسیدگی به علت این ماجراست .روز گذشته
اسماعیلی در این خصوص نیز توضیح داد و
گفت که تاکنون یک بازداشتی در این پرونده
وجود دارد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح
در حال رسیدگی است .تعدادی از خانوادههای
جان باختگان اعالم شکایت کردند و پرونده
مراحل تحقیقاتی خودش را میگذراند.
▪از یــک مــورد خرید و فــروش نـــوزاد هم
نمیگذریم

خبرنگار خراسان از سخنگوی قوه قضاییه
درباره گزارش اخیر این روزنامه در خصوص
خرید و فروش نــوزاد پرسید که وی در پاسخ
گفت :قوه قضاییه در مورد اخیر که دریکی از
استان ها مبادرت به خرید و فروش نوزاد شده
بود با جدیت وارد شد .وی نشانه جدیت را
بازداشت سه نفر دانست و در عین حال اذعان
کرد که قوانین و مجازات های فعلی را کافی
نمی دانیم.
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ویژه های خراسان

مجوز ویژه دولت
درباره  1000بنز ناجا
با توجه به اختیاراتی که قانون هوای پاک مصوب
سال  96به دولت داده است ،یک مسئول ارشد
اجرایی در ابالغیه روزهای اخیر خود به تعدادی از
اعضای کابینه اعالم کرده ،با توجه به درخواست
مسئوالن ناجا و موافقت کابینه ،سن فرسودگی
برخی از خودروهای متعلق به نیروی انتظامی
تغییر کرده و بر این اساس ،تعداد هزار دستگاه
سواری بنز و  1200دستگاه تویوتای هایلوکس
و لندکروز این نیرو تا سن  20سالگی فرسوده
محسوب نخواهند شد.

تذکر نظارتی به صداوسیما
درباره قرارداد با نهادهای دولتی
یک نهاد نظارتی در نامه روزه ــای اخیر خود
خطاب به تــعــدادی از مــدیــران ســازمــان صــدا و
سیما ،تاکید کرده ،با توجه به این که آیین نامه
تضمین معامالت دولتی در سال  94به تصویب
رسیده و رسانه ملی جزو مستثنیات آن آیین نامه
قرار نگرفته ،رعایت کلیه مفاد آن در قراردادهای
منعقد شده بین دستگاه های دولتی و آن سازمان
الزامی خواهد بــود .همچنین رعایت قوانین
مربوط به کسورات حق بیمه نیز بسته به فروض
مختلف قرارداد ،باید مورد توجه قرار بگیرد.

توئیتر سیاسی

لزوم برخورد با خط تولید سلطان!

شیمی درمانی تحریمی به سبک آمریکایی ها!
ویدئویی از یک هنرپیشه ایرانی مقیم آمریکا منتشر شده
که بازتاب های گسترده ای در فضای مجازی داشته است

اظــهــار نظر عجیب یــک بازیگر خ ــارج نشین
واکنشهای زیادی را در فضای توئیتر به دنبال
داشت .نازنین بنیادی بازیگر فیلمهای آمریکایی
در پوشش حمایت از حقوق جوانان ،حقوق زنان
و زندانیان سیاسی در سازمان عفو بینالملل
ایاالت متحده آمریکا فعالیت میکند .این بازیگر
چندین سال به واسطه فعالیت مــادرش ،عضو
فرقه ساینتولوژی بــود .ساینتولوژی شباهت
زیادی به عرفان حلقه در ایران دارد.
نازنین بنیادی به تازگی ویدئویی را در فضای
مجازی منتشر کــرده اســت که در آن با اشــاره
به لــزوم تحریم ایــران توسط آمریکا و جامعه
بــیـنالــمــلــل
مـــی گــویــد:
«ایـــــــــــــــــن
تحر یمها ی
اق ــت ــص ــادی
مثل شیمی
درمــــــانــــــی
مـــیمـــانـــد و
بــــــرای ایـــن
کــه بیماری
ســـرطـــان را
خوب کند به
بقیه قسمت
ها هم صدمه
م ـیرســانــد.
ایــــــــــن کـــه
بـــگـــویـــیـــم
تحریم خوب
است یا بد خیلی پیچیده است»! این اظهار نظر
عجیب بنیادی و حمایت آشکار او از تحریم مردم
ایران که دست کم در حوزه دارویی و اقتصادی
گرفتاری های زیــادی برای مردم ایجاد کرده
است ،موجب شد تا کاربران توئیتر به آن واکنش
نشان دهند ،از جمله:
* کــاربــری بــا اش ــاره بــه تــاشهــای گــروههــای
جهادی در ایران برای رساندن دارو به نیازمندان
نوشت« :تاریخ و مردم ایران فراموش نخواهند
کرد که این بچههای بیادعا این روزها کمک
حال مردمشدند ،در حالی که این متخصصان
شیمیدرمانی و یک مشت خودفروخته حتی
راه ارسال دارو به کودکان ایرانزمین را بستند
و خواستار حمله نظامی و قتلعام مردم ایران

شدند! شما مایه ننگ تاریخ  ۷۰۰۰ساله ایران
هستید!»
* البد ما باید ممنون ترامپ هم باشیم و این که
عم ً
ال راه ورود دارو و تجهیزات پزشکی رو بستن به
خاطر سالمتی خودمونه و داریم مدل آمریکایی
شیمی درمانی میشیم.
* دنبال شیمیدرمانی ایرانن ما هم به امید
روزی که مرگ مغزی بشن و اعضای بدنشون رو
اهدا کنیم تا یک دنیا بهره ببرن .فکر کن آمریکا
بمیره هر ایالتشو و ثروت یک جاشو بدن به یک
کشوری چقدر پشتش دعا می کنن.
*استفاده از عبارت «فعال حقوق بشر» برای
خـــانـــم نــازنــیــن
بنیادی نادرست
اســــــــــت زیــــــــرا
ایــشــان در بــرابــر
بـــازداشـــت خانم
نــگــار قد سکنی
در اســتــرالــیــا و
بـــازداشـــت دکتر
سیروس عسگری
در آمریکا سکوت
مطلق کرد .موارد
ذکـــر شـــده گ ــواه
بــر ایــن مدعاست
که ایشان «فعال
حــقــوق بــرخــی از
بشرها» هستند.
* کـــــاربـــــری بــا
گـــذاشـــتـــن ایـــن
عکس های بسیار تلخ هم با کنایه به اظهارات
نازنین بنیادی که در آن تحریمهای ایــران را
به شیمی درمــانــی تشبیه کــرده بــود ،نوشت:
عراق ،لیبی ،یمن و سوریه قبل و بعد از شیمی
درمانی!
البته واکنش چهره های ضد ایرانی در توئیتر
جالب بود و ابعاد دیگری را از این موضوع روشن
کرد که نازنین بنیادی توسط چه کسانی حمایت
میشود.
از جمله امیر حسین اعتمادی مسئول گروهی
موسوم به «فرشگرد» که توسط خاندان پهلوی
تــاســیــس ش ــده و در پــشــت پـــرده بــســیــاری از
تحریمهای ایــران نقش ایفا میکند به دفاع از
بنیادی پرداخته است.

روز گذشته برخی کاربران توئیتر خواستار
برخورد با مسیرهای رانت زایی شدند که
باعث شکل گیری فسادها و مفسدان بزرگ
می شود.

خبر

واشنگتن پست خبرداد :

حمله سایبری اسرائیل به بندر
شهید رجایی یک روز پیش از
حادثه ناوچه کنارک

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از
یک مقام دولــت آمریکا و مقامات رسمی «یک
دولت خارجی» مدعی شد که رژیم صهیونیستی
علیه تاسیسات «بندر شهید رجایی ایران» حمله
سایبری داشته است .در همین حال یک مقام
مسئول در بندر شهید رجایی به نورنیوز گفت:
در هفته گذشته برخی اختالل ها در سامانههای
رایانه ای بندر به وقوع پیوست که می تواند ناشی
از حمله سایبری باشد.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به آمادگی کامل
واحــدهــای پــدافــنــد غیرعامل در تاسیسات
بندر شهید رجایی و مقابله به موقع و موثر با
اشکاالت به وجود آمده ،هیچ گونه اخاللی در
روند فعالیت های جاری ایجاد نشد .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،واشنگتن پست می
افزاید :اسرائیل ،پشت حمله سایبری روز  9مه
( 20اردیبهشت) به تاسیسات آبی و جاد های
بندر شهید رجایی بوده است .همزمان اعتماد
آنالین در گــزارشــی با اشــاره به حادثه ای که
برای ناوچه کنارک روز  21اردیبهشت در حین
تمرین شناورهای نیروی دریــایــی ارتــش رخ
داد ،نوشت :چند روز بعد از حادثه برای ناوچه
کنارک ،روزنامه صهیونیستی جروزالم پست
در گزارشی مدعی شد ،اصابت ناوچه کنارک
نشان میدهد که جنگ جدیدی در افق منطقه
خاورمیانه قابل مشاهده است که میتوان آن
را جنگ سایبری بین ایران از یک سو و ایاالت
متحده در کنار برخی از کشورهای عربی و
اسرائیل از سوی دیگر قلمداد کرد.

