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ذوالنوری :خواست ملت ایران،
حفظ برجام است

...

ویژه های خراسان

هشدارهای روحانی در گفت وگوی تلفنی با ماکرون

رئیس جمهور :همه باید مراقب باشند که در میدان بازی اسرائیل وارد نشوند

بخشنامه دولت برای رعایت ابالغیه
احمدی نژاد
طبق بخشنامه جدید یک مقام مهم دولتی به تعدادی از
اعضای کابینه ،از آن ها خواسته شده است در تخصیص
اعتبار برای ساخت و خرید ساختمان های اداری برای
دستگاه های دولتی ،استانداردهای مربوط به بهره برداری
مطلوب از فضاهای اداری و کاهش هزینه های ناشی از
تامین و نگهداری ساختمان های این بخش که در تصویب
نامه تیرماه  1390دولت وقت که توسط رئیس جمهور
سابق ابالغ شده است را مد نظر قرار دهند.

ابالغیه جدید درباره نحوه واردات نفت خام
بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر یک نهاد مسئول در امر
واردات کاال به تعدادی از دستگاه های مربوط ،اعالم شده
در جهت تکریم ارباب رجوع و با عنایت به این که واردات
نفت خام با ردیف تعرفه  2709000و روغن های حاصله،
ارتباطی به موضوعات پسماند نداشته ،لذا جزو کاالهای
مشمول کنوانسیون بازل محسوب نمی شوند و نیازی به
اخذ هرگونه استعالم و مجوز از سازمان حفاظت محیط
زیست برای آن وجود ندارد.

...

چهره ها و گفته ها
غالمرضا تاجگردون نماینده اصــاح طلب
مجلس با بیان ایــن که امــروز برخی اصولگرایان
نیز در بسیاری از مسائلی که اصال حطلبان دنبال
میکنند ،با ما همنظر هستند ،گفت :بهعنوان
مثال در همین بحث ورود
زن ــان بــه ورزشــگــاههــا اگر
از آقــای الریــجــانــی ســوال
کنید ،میبینید که به
اصــطــاح تــه دلش
موافق است / .ایلنا
جواد کریمیقدوسی عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی گفت :دولــت کمر همت
برای رفع مشکالت مردم نبسته و این مسئله مزید بر
علت برای پیشرفت نظریات غربی در داخل میشود
که مردم مشکالت خودشان را ناشی از تحریمها و
سختگیریهای غرب علیه ایران
بدانند در حالی که ریشه
مشکالت مــا بــه تعطیل
کـــردن امـــور اج ــرای ــی و
اقتصادی کشور از سوی
دولــت برمیگردد/ .
باشگاه خبرنگاران
حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران سازندگی
تأکید کرد :ترکیب دولت هم نسبت به ترکیب قبلی،
تــفــاوت چــنــدانــی از لــحــاظ سهم
اصولگرایی و اصالحطلبی
نــــدارد و هــمــان طـــور که
گفتم  ۸۰درصــد انتخاب
استانداران از نظر من
درستاست/.هفته
نامهسازندگی
عباسعبدیفعالسیاسیاصالحطلببااستقبال
از پیشنهاد گفت و گوی اصالح طلبان و اصولگرایان
تأکید کرد :گفت و گوهای خصوصی و پشت درهای
بسته هم ایرادی ندارد اما از
آن مهم تر گفت و گوهایی
اس ــت کــه بــایــد در عرصه
عمومیجامعهانجام
شود/.ایرنا

...
اخبار

آمریکا  2فرد و  2شرکت ایرانی را تحریم کرد
فــارس  -وزارت خــزان ـهداری آمریکا بــاز هم چند فــرد و
شرکت ایرانی و غیرایرانی را به دلیل داشتن ارتباط
با سپاه پــاســداران  ،تحریم کرد.براساس بیانیه دفتر
کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا
«محمود سیف» و «رضا حیدری» به دلیل داشتن ارتباط
با سپاه پاسداران ،مشمول تحریمهای ثانویه شده اند.
شرکتهای ایــرانــی تــجــارت الــمــاس مبین و پــردازش
تصویر رایان در کنار شرکتهای آلمانی فورنت تکنیک
و پرینتینگ ترید سنتر هم با اتهامی مشابه به فهرست
تحریمیهای آمریکا وارد شدهاند .دولت آمریکا به تازگی،
قانون مبارزه با دشمنان این کشور از طریق تحریم (کاتسا)
را برای اجرا ابالغ کرد.

علوی:افرادی که دل در گرو نظام ندارند
نیزباید از عدالت بهرهمند شوند
ایسنا  -وزیر اطالعات با بیان این که اختالف بین مردم
و مسئوالن موجب زمینگیر شدن و از بین رفتن صالبت
میشود ،تصریح کرد :از این که انسانها و مجموعههایی که
باید خدمت گزار باشند ،انرژی و توان خود را صرف اختالف
میکنند ،دلگیر میشویم.باید به مسئولیت بهعنوان
امانت نگریست و آن را برای اجرای عدالت و گرهگشایی از
مشکالت مردم بهکار بست.حجت االسالم علوی افزود:
خدمات مسئوالن نظام اسالمی باید به همه مردم ارائه شود
حتی افرادی که دل در گرو نظام ندارند تا از عدالت و برکات
این نظام بهرهمند شوند.

ایسنا  -ذوالنوری رئیس کمیته هستهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :امروز شاهدیم که فضای قبل از برجام دارد
تکرار می شود .می خواهند تحریم های جدید وضع کنند .آن چه بعد از برجام انتظار میرفت رفع تحریم ها بود .البته مواضع موگرینی قابل
تقدیر است اما ملت می خواهد که برجام حفظ شود .برجام چند جانبه است .خروج از برجام یعنی این که برجامی به جا نمی ماند.

در روزهایی که روابــط فرانسه و ایــران تیره شده ،رئیس
جمهور کشورمان در تماس تلفنی همتای فرانسوی خود
با وی ،نسبت به افزودن یا کاستن چیزی از برجام ،هشدار
داد و گفت :همه در منطقه باید مراقب باشند که در میدان
بازی اسرائیل وارد نشوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز گذشته در
تماس تلفنی "امانوئل ماکرون" اجــرای کامل برجام را
آزمونمهمبرایهمکاریهایبینالمللیتوصیفکردو با
«قدردانی از تالش فرانسه و اتحادیه اروپا برای تحکیم این
معاهده بین المللی» گفت :اضافه کردن بخشی به برجام یا
حذف بخش هایی از آن ،موجب فروپاشی کامل این توافق
خواهد شد .در روزهای گذشته مقامات فرانسوی نسبت به
برنامهدفاعیکشورمانلفاظیهایمتعددیداشتهاندکه
با پاسخ مقامات کشورمان همراه شد .همچنین سفر وزیر
خارجه فرانسه به تهران به دلیل آن چه «فشار کاری» اعالم
می شود به تعویق افتاده است.
رئیس جمهور در تماس تلفنی همتای فرانسوی خود
درهم کوبیده شدن پایگاه های اصلی داعش به عنوان
بزرگ ترین و خطرناک ترین گروهک تروریستی در منطقه
و جهان را خبری مسرت آمیز برای همه کشورها دانست و
با بیان این که حضور ما در عراق و سوریه به دعوت رسمی
دولت های این کشورها و برای مبارزه با تروریسم بوده،
گفت :ایران به دنبال سلطه و برتری در منطقه نیست.
هدف ایران کمک به صلح و امنیت منطقه و جلوگیری از
تجزیه کشورهاست.
رئیس جمهور ماجراجویی هایی را که در منطقه توسط
«برخی شاهزادگان کم تجربه» انجام می گیرد ،به ضرر کل
منطقه دانست و ادامه داد :فرانسه با حفظ استقالل رای و
جایگاهی که در منطقه دارد ،می تواند با رویکردی واقع
بینانه و بی طرفانه ،نقش سازنده ای را ایفا کند.

با حضور سرلشکر باقری درسوچی روسیه انجام شد

توافق نظامی ایران ،روسیه و ترکیه برای پساداعش
امروز؛ دیدار روحانی ،پوتین  ،اردوغان و اسد در روسیه
در شرایطی که داعش دیگر در هیچ یک از شهرهای
سوریه حضور رسمی نــدارد و در آستانه دیــدار سران
ایران ،روسیه و ترکیه ،عالی ترین مقامات نظامی این
سه کشور به عنوان کشورهای ضامن صلح در سوریه ،بر
سر افزایش همکاری برای از بین بردن بقایای تروریست
هادرسوریهدردورانپساداعشتوافقکردند.سرلشکر
محمد باقری ،والری گراسیموف و هلوسی آکار ،رؤسای
ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور ،روز گذشته با
یکدیگر دیدار کردند.
وزارت دفاع روسیه پس از این نشست اعالم کرد سه
کشور درباره افزایش سطح همکاری در منطقه «عاری
از تنش» ادلب و گسترش گام های ویژه برای حذف
بقایای تروریستهای وهابی صهیونیستی داعش و
گروه تروریستی جبهه النصره توافق کردند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما« ،تقویت رونــد انتقال و حل
سیاسی بحران در سوریه» یکی دیگر از محورهای
این گفت و گو بوده است؛ موضوعی که امروز در دیدار
رؤســای جمهور سه کشور اصلی مذاکرات آستانه به
طور مفصل تری بحث و بررسی می شود .رئیس جمهور
کشورمان امــروز به سوچی روسیه خواهد رفت تا با
اردوغان و پوتین درباره سوریه دیدار کند .در روزهای
گذشته روسیه کانون مذاکرات درباره سوریه شده و
حتی دیروز تصاویری از دیدار پوتین و بشار اسد منتشر
شد و برخی منابع از احتمال حضور وی در مذاکرات
امروز سوچی خبردادند  .وزرای خارجه ایران ،روسیه
و ترکیه نیز اوایل هفته اجالس مقدماتی سران را در

آنتالیا برگزار کردند .در همین حال اردوغــان رئیس
جمهور ترکیه با اشــاره به دیــدارش با رؤســای جمهور
ایران و روسیه تأکید کرد که ایران حساسیتهای ترکیه
در منطقه را در نظر میگیرد .ایران ،روسیه و ترکیه به
عنوان کشورهای ضامن صلح در سوریه در نشست
آستانه تفاهمنامه مناطق کاهش تنش در سوریه را امضا
کردند .مذاکرات آستانه حدود  10ماه پیش آغاز شد و
تاکنون هفت دور از آن ها در سطح وزرا یا معاونان وزرای
خارجه برگزار شده است و اکنون قرار است در سطح
سران سه کشور برگزار شود .در پی همکاریهای ایران،
روسیه و ترکیه در مقابله و نابودی تروریسم در سوریه،
دولت سوریه توانست تمرکز بیشتری بر مبارزه با داعش
داشته باشد و پیروزی های بسیاری به دست آورد.
▪الریجانی :ایــران ،ترکیه و روسیه جمع خوب و
مکملی هستند

در همین حال علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ
به سوالی دربــاره نشست امــروز سوچی ،آن را نقطه
عطفی در منطقه دانست و گفت :ایران ،ترکیه و روسیه
جمع خوب و مکملی هستند که اگر آن را دنبال کنند
میتوانند نقش آفرینی مهم تری در آسیا داشته باشند
چراکه کاری که این کشورها در سوریه کردند آن را
به سمت آرامش و تروریستها را تا حد زیادی از بین
برد ،حاال نوبت ایجاد ثبات در منطقه است که اجالس
سوچی با هدف تثبیت شرایط سوریه برگزار شده و
بسیار مهم است.

▪حزب ا ...در لبنان فوق العاده محبوبیت دارد و سالح
آن نیز صرف ًا دفاعی است

روحانی با اشاره به این که «حزب ا ...جزو ملت لبنان است»،
افزود :حزب ا ...در این کشور فوق العاده محبوبیت دارد و
سالح آن نیز صرف ًا دفاعی است .رئیس جمهور در بخش
دیگری از سخنانش به تحوالت یمن اشاره کرد و با ابراز

...

امیدواری برای گشوده شدن مسیری برای رساندن دارو و
مواد غذایی به مردم یمن گفت :اصلی ترین نگرانی ما باید
وضع میلیون ها یمنی باشد که به خاطر نداشتن دارو و غذا
در حال از بین رفتن هستند.
▪ماکرون :پایبندی به برجام ،باعث تقویت اعتماد
سازی است

رئیسجمهورفرانسهنیزدراینتماستلفنیباتأکیدمجدد
بر ضرورت گسترش همکاری های تهران – پاریس در همه
عرصه های مورد عالقه گفت که همه کشورها باید برای
حفظ برجام تالش کنند و فرانسه کام ً
ال به این توافق پایبند
است .امانوئل ماکرون پایبندی به برجام را باعث تقویت
اعتماد سازی دانست و گفت :دولت فرانسه همه تالش
خود را به کار گرفته تا بانک ها و تجار بتوانند روابط خود را
با ایران تقویت کنند.
▪ما در یک موضع میانجیگرانه ،به دنبال کاستن از
فعالیت های خصمانه در منطقه هستیم

وی همچنین تداوم گفت وگوهای سازنده میان کشورها به
ویژه در منطقه را برای تقویت ثبات و امنیت آن از سیاست
های پاریس برشمرد و گفت :ما در یک موضع میانجیگرانه
دنبال کاستن از فعالیت های خصمانه در منطقه و تقویت
ثبات هستیم .ماکرون همچنین ابراز امیدواری کرد که هر
چه سریع تر درگیری ها در یمن و سوریه پایان یابد و امنیت
به این کشورها بازگردد .رئیس جمهور فرانسه از دکتر
روحانی دعوت کرد که برای شرکت در نشست بین المللی
آب و هوا و گفت وگوی مشترک در این زمینه ،اواخر آذر به
پاریس سفر کند.
ماکرون در روزهای گذشته به عربستان و امارات سفر کرده
و مدعی شده بود که می خواهد بحران لبنان را حل کند .او
همچنین با نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت و
گوییتلفنیداشت.بناستماکرونونتانیاهودرهفتههای
ب ا ...لبنان دیدار و گفتوگو کنند.
آینده درباره ایران و حز 
دیداری که امکان «اتخاذ مواضع مشترک درباره برجام»
یکی از محورهای آن ذکر شده است .ماکرون طی هفته
ها و ماه های اخیر مواضع تند و ضد ایرانی مطرح کرده
و خواستار تحریم ایران با هدف آغاز مذاکرات موشکی و
منطقه ای شده است.

درحاشیه
لغو سفر نمایندگان به آلمان به علت
درخواست انگشتنگاری  

کریمیقدوسی :عراقچی از من شکایت
کرده است

وصول  60شکایت از انتخابات شوراها به
کمیسیون اصل 90

الریجانی برای شرکت در اجالس مجالس
آسیایی به ترکیه سفر کرد

میزان -برزگر عضوکمیسیون امنیت ملی
مجلس گــفــت :قـــرار ب ــود بـــرای بــازدیــد
ازسفارتخانههای ایران در کشورها من و
آقای فالحتپیشه به کشور آلمان سفر کنیم که به دلیل
درخواست انگشتنگاری برای ورود به این کشور  ،این
سفر لغو شد.

باشگاهخبرنگاران-کریمیقدوسیعضو
کمیسیون امنیت ملی  ،گفت :به تازگی
شکایتیازسویعراقچیمعاونوزیرخارجه
به دلیل سخنرانی درباره برجام 2،1و 3از من شده است؛
سخنرانیهایمراازرویسایتمبرمیدارندومیگویندچرا
کریمیقدوسیازبرجام ۲و ۳سخنگفتهاست.

خانه ملت  -ولی داداشی نماینده مردم
آستارا در مجلس گفت :تعداد  60شکایت
از پنجمین دوره انتخابات شــوراهــای
اسالمی شهر و روستا به کمیسیون اصل  90واصل شده
است.وی افزود :طی روزهای آینده با حضور شاکیان به
شکایات رسیدگی می شود.

تسنیم  -علی الریجانی رئیس مجلس
روزگذشتهبرایشرکتدردهمیناجالس
عمومی مجمع مجالس آسیایی واردترکیه
شد .محسن کوهکن ،فاطمه ذوالقدر ،هاجر چنارانی،
جلیل رحیمی جهانآبادی و علی کاظمی باباحیدری
رئیس مجلس را در این سفر همراهی میکنند.

ادامه واکنش ها به بیانیه صهیونیستی اتحادیه عرب

روحانی :وقتی داعش در سوریه و عراق جنایت میکرد اتحادیه عرب کجا بود؟
حماس :از بیانیه اتحادیه عرب شگفت زده شدیم!

طاهری -واکنش ها به بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه
اتحادیه عرب علیه ایران و حزب ا ...لبنان که در غیاب
وزرای هشت کشور عربی برگزار شده بود ،همچنان ادامه
دارد .عالوه بر رئیس جمهور کشورمان که این اتحادیه
را تشکیالت پوسیده و بی رمق خواند ،سوریه ،سودان و
جنبش مقاومت اسالمی حماس نیز به مواضع اخیر این
اتحادیه واکنش نشان دادند.
▪اتحادیه عرب ،تشکیالت کهنه ،پوسیده ،بیرمق و
بیاثر است

به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی رئیس جمهور ،دکتر
حسن روحانی رئیس جمهور طی سخنانی با اشــاره به
پیروزی های اخیر محور مقاومت مقابل داعش گفت :در
این شرایط که مردم منطقه این اقدام بزرگ را به انجام
رساندهاند ،وزرای خارجه یک تشکیالت کهنه ،پوسیده،
بیرمق و بیاثر به نام اتحادیه عرب دور هم جمع میشوند
و به فکر آن هستند که چرا مردم یمن پس از دو سال حمله
و تجاوز توانستهاند پاسخی به این اقدامات بدهند و ابراز
تأسف میکنند و از موشکی که مردم یمن به ریاض زدهاند،
ناراحت هستند.
رئیس جمهور با اشاره به این که وقتی داعش در سوریه
و عراق جنایت می کرد اتحادیه عرب کجا بود؟ گفت :آن
زمان که مردم عراق ،گرفتار داعش و مردم سوریه در حلب
و دیرالزور به مبارزه با داعش میپرداختند و مردم یمن
زیر بمباران سعودیها و مردم لبنان گرفتار تروریستها
بودند ،این اتحادیه عرب کجا بود و امروز که ظلمی آشکار

نسبت به مردم فلسطین روا داشته میشود ،این اتحادیه
عرب کجاست؟
دکتر روحانی افزود :جای تأسف است ،عدهای که خود را
مسلمانوعربمینامندازاینکهیکملتمظلومتوانسته
به دشمنیهایی که علیه مردم روا داشته میشود ،پاسخی
دندان شکن بدهد ،ابراز تأسف میکنند و میگویند که
چرا مردم و ارتش یمن توانسته با موشکی که مال آن ها
بوده ،این اقدام را انجام دهند.
رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا مردم عراق ،سوریه
و یمن جزو دنیای عرب نیستند؟ گفت :این اقدامات
نشانهای بود که ثابت میکند باید در دنیای امروز روی پای
خودمان بایستیم و قدرت ملی ،نظامی ،اقتصادی و امنیت
قضایی باید توسط خودمان ساخته شود.
▪وزیر خارجه سودان :قصد ورود به ائتالف ضد ایرانی
را نداریم

«ابراهیم غندور» وزیر خارجه سودان با اشاره به این که
روابط سودان و ایران در گذشته مستحکم بوده است،
تأکید کرد که ســودان قصد ورود به هیچ ائتالفی برای
رویارویی با ایــران را نــدارد .رئیس دستگاه دیپلماسی
سودان همچنین در مصاحبه با شبکه روسیاالیوم اظهار
کرد که ائتالف ُسنی-اسرائیلی وجود ندارد و حتی اگر
برخی سیاستمداران با توجه به داشتن منافع مشترک و
اختالفات با دشمنان واحد ،قصد تشکیل چنین ائتالفی
را داشته باشند ،محافل گسترده سیاسی و مردمی هرگز
دست به چنین کاری نخواهند زد.

...

گزارش خبری

▪حماس :از بیانیه اتحادیه عــرب که اشــاره ای به
تروریسم صهیونیستی نکرده شگفت زده شدیم

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) نیز با صدور
بیانیهای تأکید کرد که توصیف حزبا ...و جنبشهای
مقاومت به تروریستی بودن را رد میکنیم.
اینبیانیهمیافزاید:آنکسیکهبایدمحکومشود،دشمن
صهیونیستی و اقداماتش علیه ملت فلسطین است و ما از
این که در بیانیه وزرای خارجه عرب اشارهای به تروریسم
صهیونیستی که روزان ــه ملت فلسطین را هــدف قرار
میدهد؛ نشد ،شگفت زده شدیم.

خبر مرتبط

الجبیر :رابطهای بین اسرائیل و عربستان سعودی وجود ندارد!
در حالی که وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی آشکار از ارتباط مخفیانه این رژیم و عربستان برای مقابله با ایران
پرده برداشته بود وزیر خارجه عربستان این موضوع را تکذیب کرد .به گزارش فارس ،عادل الجبیر طی گفتوگو با
شبکه «سیبیسی» مصر گفت« :هیچ رابطهای بین اسرائیل و عربستان سعودی وجود ندارد ».این در حالی است که
عالوه بر گزارشات رو به افزایش در ماههای اخیر درباره تالشهایی برای عادیسازی روابط ریاض و تلآویو« ،گادی
آیزنکوت» رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی چند روز قبل در گفتوگو با نشریه «ایالف» عربستان از آمادگی
برای همکاری اطالعاتی با ریاض خبر داده بود .به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» الجبیر اما تاکید کرد راه عادی سازی
روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی ،همان طرح صلح عربی است که ریاض پیشنهاد داده است .پیش از این نیز
دبیرکل حزب ا ...لبنان از درخواست عربستان از رژیم صهیونیستی برای حمله به مواضع این حزب در لبنان پرده
برداشته بود که از سوی مقامات عربستانی تکذیب نشد.

دادگاه مرتضوی و بقایی بدون حضور 2متهم
برگزار شد
وکیل خانواده روح االمینی :غیبت مرتضوی
برای اطاله دادرسی است
جلسه دادگــاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی و
همچنین حمید بقایی به صــورت جداگانه برگزار شد
اماهیچکدام از این افراد دردادگاه حاضر نشدند.همچنین
دادگاه غیابی «محمودرضا خاوری» یکی از متهمان پرونده
موسوم به فساد بزرگ بانکی نیز برگزار شد.
به گزارش تسنیم ،دومین جلسه دادگاه تجدیدنظر برای
رسیدگی به پرونده «مرتضوی» در بخش کهریزک ،در
شعبه  ۲۲دادگــاه تجدیدنظر استان تهران روزگذشته
بدون حضور وی برگزار شد.براساس این گزارش ،مرتضوی
دربــاره علت حضور نداشتن اش در دادگــاه رسیدگی به
شکایت اولیای دم روحاالمینی یکی از فوتشدگان حادثه
بازداشتگاه کهریزک گفت :دربــاره شکایت جدید آقای
عبدالحسین روح االمینی که سابق ًا چندین بار در ارتباط
با آن حکم برائت و قرار منع پیگرد صادر شده و موضوع
دارای «اعتبار امر مختومه» است ،هیچ گونه وقت رسیدگی
به اینجانب یا به آدرس وکیل منتخب من در این پرونده
از سوی شعبه  22دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابالغ
نشده است.وی افزود :حتی در موارد قبلی به شماره تلفن
همراه اینجانب از طریق دفتر دادگاه تماس میگرفتند و
وقت رسیدگی را اعالم میکردند و من نیز حاضر میشدم
ولی برای این جلسه چنین اقدامی از سوی دفتر دادگاه
به عمل نیامده است.مرتضوی اضافه کرد :صر فنظر از
این که به علت دیسک کمر در استراحت پزشکی هستم،
وکیلم ساعت  8:30صبح روزگذشته به همراه الیحه به
دادگــاه مراجعه کرده که رئیس دادگــاه از پذیرش الیحه
من و وکیل منتخب در پرونده مذکور که با موضوع حقوق و
دستمزد اینجانب در تامین اجتماعی توأم است ،خودداری
کرده است.
▪وکیل خانواده روحاالمینی :غیبت مرتضوی برای اطاله
دادرسی است

از سوی دیگر میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم
روح االمینی در این باره به ایسنا گفت :در جلسه دادگاه
اظهاراتمان را بیان کردیم و دفاعیات انجام شد.وی یادآور
شد که ختم دادرسی در خصوص این پرونده اعالم نشده
است.طاهری با اشاره به حضور نداشتن سعید مرتضوی به
ایلنا نیز گفت :این که آقای مرتضوی بیان میکند از وقت
دادرسی اطالع نداشته ،به نظر میرسد که درست نیست،
زیرا ایشان الیحه دفاعیهای برای دادگاه ارسال کرده که
چند روز پیش ثبت شده است .وی افزود :به نظر میرسد
این اقدامات برای اطاله دادرسی باشد.
▪بقایی به جلسه آخر دادگاه هم نرفت

در همین حال چهارمین جلسه محاکمه حمید بقایی در
حالی روز گذشته برگزار شد که وی مانند جلسه قبل در
دادگاه کارکنان دولت حاضر نشد و قاضی حیدری پایان
جلسات محاکمه را اعالم کرد .چندی قبل اسماعیلی،
رئیس کل دادگستری استان تهران درب ــاره اتهامات
بقایی و این که گفته می شود این اتهامات سیاسی است،
توضیح داده بود« :تمام پرونده مالی است و خیلیها سعی
میکنند وانمود کنند تحت تعقیب قرار گرفتن آن ها تحت
تاثیر موضوعات سیاسی است .این پرونده ابتدا تا انتها
100درصــد موضوعات مالی است و اصال بعد سیاسی
ندارد .تصرف غیرقانونی ،اختالس ،حیف و میل بیتالمال
و این گونه مسائل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام
سیاسی وجود ندارد».یادآور می شود  18خرداد سال 94
بود که بقایی  ،با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و
بازداشت شد و در نهایت شش ماه بعد یعنی در تاریخ 28
دی  ،94با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.

...

خبر آخر

اردوغان :طرح پرونده رضا ضراب با هدف
توطئه علیه آنکارا صورت گرفته است
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه روز گذشته پرونده
«رضا ضراب» تاجر ایرانی -ترکیهای را که در آمریکا در
بازداشت است ،با موضوع توطئه علیه وزرای دولتش در
سال  ۲۰۱۳مقایسه کرد و گفت که اقدامی چون پرونده
رضا ضراب با هدف توطئه علیه آنکارا صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا ،اردوغان که در جمع نمایندگان حزب حاکم
عدالت و توسعه ترکیه سخنرانی میکرد ،گفت که یکی
از مهم ترین توطئههای تاریخ ترکیه چهار سال پیش علیه
آنکارا صورت گرفت .اشاره اردوغان به اسنادی است که
دادستان های آمریکایی ،به دادگاه ارائه و ادعا کرده اند که
رضا ضراب با رجب طیب اردوغان مرتبط بوده و این دو نفر
با یکدیگر صحبت کرده اند .رضا ضراب تاجر طالی ایرانی
 ترکیه ای ،سال گذشته به اتهام دور زدن تحریمهای ایراندر آمریکا بازداشت شد .وی متهم است که یکی از شریکان
بابک زنجانی است .دادگاه روز گذشته او در آمریکا به مدت
یک هفته به تعویق افتاد.
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