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رسول خدا(ص) می فرمایند:
الدعا ِء.
ین ِفی ُّ
ا َِّن اُ ...ی ِح ُّب ا ْل ُم ِل ّح َ
خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد.
(بحاراألنوار ،ج  ،۹۳ص )۳۷۸

مشهد اذان ظهر 12:33غروبآفتاب  19:07اذانمغرب  19:26نیمه شب  23:49اذان صبح فردا 4:30

...

...

انعکاس
••الف نوشت  :عضو فراکسیون امید مجلس از تشکیل
کارگروه هفت نفره برای نحوه طرح سؤال از رئیس جمهور
در صحن مجلس خبر داد .جالل محمودزاده افزود :قرار
شد این کار گروه تعداد نفرات و همچنین محور سخنان
نمایندگان را که هنگام حضور رئیس جمهور در صحن
مجلس صحبت می کنند ،مشخص کند .وی تصریح کرد:
حجت االســام ذوالنور نماینده قم ،عبدالرضا مصری
نماینده کرمانشاه ،محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و
محمد دهقان نماینده چناران از داوطلبان عضویت در این
کارگروه بودند که به همراه سه نماینده دیگر این کار گروه
را تشکیل دادند.
••نامه نیوز نوشت  :حسینی ،سرکرده گروه ضدانقالب ری
استارتبهاتهامتروریکضدانقالبدیگردرآمریکادستگیر
شد .یازدهم اردیبهشت ماه امسال بود که منابع خبری
اعالم کردند منصور اسانلو درپی یک حادثه رانندگی ،در
بخش مراقبتهای ویژه یکیاز بیمارستانهای نیویورک
آمریکا بستری شده اســت .این در حالی بود که عناصر
ضدانقالب درباره این حادثه علیه نظام جمهوری اسالمی
اقدام به سناریو سازی کردند .پس از بستری شدن اسانلو
در بیمارستان پزشکان متوجه شدند که نوعی میکروب
در قسمت پیشانی او به سرعت در حــال رشــد اســت به
همین دلیل مسئوالن بیمارستان ماجرا را با پلیس در
میان گذاشتند .تحقیقات پلیسی حاکی از این بود که
اسانلو پیشتر به دلیل عدم اتحاد با حسینی و تشکیل یک
اپوزیسیون واحد علیه نظام جمهوری اسالمی از جانب
سرکرده ری استارت مورد تهدید قرار گرفته بود.
••انصاف نیوز نوشت :خبرواگذاریکاملمدیریتمجالت
همشهری وابسته به شهرداری تهران به علی رزاقی بهار
که عضو حزب ندا و شخصی ناشناخته در عرصه رسانه
است  ،انتقادهایبسیاریازروزنامهنگارانرادرپیداشت.
••انتخاب خــبــرداد :حسام الدین آشنا در واکنش به
اظهارات دو نماینده مجلس علیه رئیس جمهور نوشت:ای
دو مستأجر مأمور در خانه ملت! از کجا به شما دستور
رسیده به کسی که عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام است 20 ،سال نماینده همان مجلس بوده،
 16سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است و دو بار
شورای نگهبان صالحیت او را احراز کرده،دو بار ملت ایران
او را به ریاست جمهوری برگزیده است و دو بار مورد تنفیذ
مقام معظم رهبری قرار گرفته ،چنین ناجوانمردانه تهمت
بزنید و او را دارای تابعیتی غیر از وطن عزیزتر از جانش
معرفی کنید؟ شرم هم خوب چیزی است.
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با اعالم اسامی کامل  2قاضی متخلف توسط سخنگوی قوه قضاییه انجام شد

تازههای مطبوعات
••فرهیختگان  -بهرغم دستورات ربیعی [وزیر سابق کار]
درباره ممنوعیت انتصاب ژن های خوب در زیرمجموعه
وزارت کار ،در همان زمان (ح .و) داماد یکی از مسئوالن
ارشد دستگاه قضایی( ،ا.س) خواهرزاده یکی از مسئوالن
ارشد دولتی( ،م.ف) خواهرزاده رئیسجمهور اسبق و
(ه.و) پسر نماینده لیست امید تهران ازجمله این انتصابات
هستند.
••اعتماد  -این که تورم چقدر است از نظر عدد مهم نیست
چرا که در شش ماه گذشته با توجه به تغییراتی که در قدرت
خرید مردم روی داده است میزان تورم به خوبی در زندگی
مردم به رخ کشیده و سفره مردم کوچکتر از قبل شده
است .تورم تقریب ًا  ١٠درصدی مرداد به آن معناست که
ایرانیها اکنون در مقایسه با مرداد سال گذشته ،حدود٢٠
درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند .ریز دادههای
مرکز آمار نشان میدهد که بهای کاالها و خدماتی که مردم
عادی جامعه با آن سروکار دارند ،جهش داشته است.
••آرم ــان  -حسن رسولی عضو شــورای شهر تهران در
مصاحبه با این روزنامه گفت :جریان اصالحات از ابتدا هم
با دولت روحانی و شخص آقای روحانی وحدت گفتمانی
نداشته و امــروز هم ن ــدارد ...اصالحطلبان نباید در هر
شرایطی از روحانی و تیمش دفاع کنند .ما جهتگیریهای
روحانی را درباره رقبایش به اصالحطلبان نزدیکتر دیدیم
و به همین دلیل از ایشان حمایت کردیم.
••آفتاب یزد –این روزنامه در گزارشی با عنوان «مسئوالن
توئیت باز» نوشت :ظاهر ًا همان طورکه امروز بسیاری از
مردم در اماکن عمومی ،مهمانیها و حتی شاید در سر
کار خود ،به شکلی افراطی و اعتیاد گونه از این شبکهها
استفاده میکنند  ،این موضوع گریبان بسیاری از مقامات و
مسئوالن ایرانی را هم گرفته است  ،به طوری که دیپلماسی
توئیتری شان به توئیت بازی سیاسی تبدیل شده است.
••شرق  -نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران درباره بررسی
تبعات سیاستهای ارزی اخیر در گفتوگو با این روزنامه
تأکید کــرد :نسل جدید دالالن در راهند .مهلکترین
بیماری اقتصاد ما نبود شفافیت و وجود فساد است ،باید
آرامش و اعتماد رابه اقتصادبرگردانیم.
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بــه گـــزارش خــراســان ،حجت االســـام و المسلمین
غالمحسین محسنی اژه ای در یکصد و سی امین نشست
خبری خود با رسانه ها ضمن ارائه گزارشی از محکومان
اقتصادی قوه قضاییه در سال های اخیر ،با بیان این که
 311نفر به دلیل فساد مالی محکوم شده اند  ،اظهار کرد:
در سال های اخیر شش نفر به عنوان مفسد فی االرض
به اعدام محکوم شدند که دو نفر اعتراض کردند و حکم
شان به 20سال بدل شد ،چهار نفر نیز محکومیت قطعی
داشتند که حکم یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای
بخش های دیگر حکم اش است .دو نفر هم درخواست
اعاده دادرسی داده اند که فعال در حال بررسی است .
وی افزود  :همچنین یک نفر به  25سال حبس  ،سه نفر به
حبس ابد 14 ،نفر 20سال حبس95 ،نفر پنج تا 10سال
حبس  36 ،نفر 10تا  15سال حبس و  124نفر به یک تا
پنج سال حبس محکوم شدند و کسانی که کمتر از یک
سال حبس داشتند  34نفر هستند .همچنین  54نفر به
انفصال دایم  93،نفر به انفصال موقت 9 ،نفر به تبعید یک
تا هفت سال و  70نفر به شالق محکوم شده اند .

داشت که درباره برخی از آن ها حکم صادر شده و درباره
برخی هنوز صادر نشده است .او متهم بود اما از جزئیات
احکام ،قرارها و آخرین وضعیت پرونده اطالع ندارم.
▪محاکمه احمد عراقچی مانند دیگران

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره
پرونده احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی
و این که آیا دادگاه وی علنی است یا خیر؟ گفت :در این
پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به
دادگاه برود طبیعی است مانند دیگران محاکمه میشود.
▪همه حقوق نجومی بازگردانده شدند

▪فساد اخالقی و مالی  2قاضی

معاون اول قوه قضاییه در ادامه بخش ابتدایی سخنانش
سرانجام نام دونفر از قضاتی را که محکومیت قطعی
پیدا کرده اند ،اعالم کرد و گفت  :محمود سعادت فرزند
حسین علی  ،رئیس شعبه  105دادگـــاه کیفری 2
اصفهان که به اتهام فساد اخالقی به سلب صالحیت
قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی محکوم شد و مجید
شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه  1024دادگاه کیفری
 2تهران که به اتهام دریافت رشوه در دادگــاه به سلب
صالحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد ،از جمله قضات
فاسدی هستند که عکس شان نیز به زودی در راستای
دستور رئیس قوه قضاییه منتشر می شود.
▪کار بزرگ دستگاه قضایی در پرونده  3هزار میلیاردی

وی بــا اشـــاره بــه پــرونــده ســه ه ــزار میلیاردی و تصور
عمومی مبنی بر این که کاری در این زمینه انجام نشده،
خاطرنشانکرد:اینپروندهتاکنونحدود 2900میلیارد
تومان بازگشت مالی داشته و  625میلیارد تومان نیز

محکوم اصلی جریمه پرداخت کرده ضمن این که بقیه
محکومان هم در مجموع چهار هزار میلیارد تومان و سه
ونیم میلیون دالر و یورو را بازگردانده اند .
▪کیفرخواست افساد فی االرض بــرای اخــال گران
بازار سکه

محسنی اژه ای در ادامه پرونده اخالل گران بازار سکه را
متذکر شد و گفت  :در این هفته قرار مجرمیت این پرونده
صادر و به دادگــاه ارســال شده تا احتماال جلسه دادگاه
در هفته آینده برگزار شود .این پرونده  18متهم دارد که
برخی از سرشاخه های اصلی عنوان افساد فی االرض
دارند .وی افزود  :متهم اصلی این پرونده وحید مظلومین
فرزند حبیب ا ...است  .وی در سال  91هم به این اتهام
دستگیر و به عنوان مفسد فی االرض کیفرخواست صادر
شد اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک گفت که این
کارها با هماهنگی ما بوده بنابراین دادگاه حکمی صادر
نکرد ،همین فرد با شبکه خود ادامه داد و همان فردی است
که دو تن سکه خرید و فروش کرده است .نفر بعدی محمد
اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غالمعلی
استکهاینفردهمآنموقعدستگیرشدامامثلمظلومین
آزاد شد  .فرد دیگری به اسم محمد رضا مظلومین هم
دستگیر شد و این بار هم بانک مرکزی و وزارت اطالعات
گفتند با هماهنگی ما بوده اما این بار از این ها قبول نشد.
▪آخرین وضعیت پرونده زنجانی

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران
مبنی بر این که با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و
این که در پرونده بابک زنجانی ،شخص متهم اعدام نشده
است ،آیا می توان به احکام صادر شده و اجــرای آن ها
امیدوار بود یا نه ،تصریح کرد :بله می توان به اجرای این
احکام امیدوار بود .درباره این پرونده بخش قابل توجهی
از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده و دراختیار
وزارت نفت قرار گرفته است .همچنین بخش دیگری از

اموال این فرد به ویژه در خارج از کشور درحال شناسایی
اســت .حضور این فرد بــرای اقدامات حقوقی ضرورت
دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال
کند ،به صورت کامل شناسایی نشده بنابراین اگر پرونده
به نقطهای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیاز به این
فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.
▪ادامه ممنوع التصویری خاتمی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری
مبنی بر این که آیا در ممنوع التصویری رئیس دولت
اصالحات تغییری صورت گرفته است یا نه ،اظهار کرد:
خیر ،تغییری صورت نگرفته است.
▪تایید دستگیری رئیس انجمن واردکنندگان خودرو

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی درباره پرونده
واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م .ر) و
این که آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته ،اظهار کرد:
بلهاینفردبازداشتشدهوحسبگزارشوزارتاطالعات
ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است .این
فرد بازداشت است ،وزارت اطالعات حکم گرفته وایشان
را دستگیر وبازداشت کرده و در اختیار بازپرس قرار دارد.
▪ادامــه کار روی پرونده بنیاد تعاون ناجا و تحقیق از
احمدی مقدم

محسنی اژهای درپاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده
بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به این که نام
رئیس اسبق نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شده ،آیا
ایشان در این پرونده نقش دارد یا خیر ،توضیح داد :پرونده
بنیاد تعاون شاخه های مختلفی دارد ،برخی موارد به
محکومیت تبدیل شده و در برخی موارد پرونده باز است.
وی افزود  :از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار
گرفته بود .البته از جزئیات خبر ندارم .پرونده شاخههای
مختلفی پیدا کرده بود و شرکت های زیر مجموعهای

...

غالمرضابنی اسدی

در پرونده  3000میلیاردی در مجموع  4000میلیارد تومان و  3/5میلیون دالر و یورو بازگردانده شده است

▪تشکیل پرونده برای تجمع حوزه علمیه قم و تهدید
رئیس جمهور در تهران
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بدون موضوع

آغاز انتشار نام قضات متخلف

هادی محمدی – نشست خبری داغ محسنی اژه ای در
این هفته حاوی خبرهای مهمی از پرونده های متعدد
قضایی مطرح در کشور بود؛ از ورود دادستانی به موضوع
تهدید رئیس جمهور توسط برخی از روحانیون در قم
و یک مداح معروف در تهران گرفته تا دادگــاه مشایی و
حواشی اش .اما یکی از نکات مهم و مورد انتظار رسانه
ها نیز روز گذشته برآورده شد و سرانجام دستگاه قضایی
دو قاضی متخلف خــود را با اســم و رســم معرفی کرد.
صدورکیفرخواست برای  18اخالل گر بازار سکه و اتهام
فساد فی االرض برای سلطان سکه از دیگر خبرهای مهم
آقای سخنگو در این نشست 100دقیقه ای بود.
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سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره
آخرین وضعیت پرونده حقوق نجومی اظهار کرد :این
که اکنون حقوق نجومی هست یا نه ،خبر ندارم .اما همه
افرادی که در این پرونده پول مازاد گرفته بودند ،این مبالغ
رابرگرداندندوبهدلیلاینکهجرمینداشتندپروندهشان
مختومه شده است .چند نفر دیگر عالوه بر آن که پول مازاد
دریافت کرده بودند ،اتهامات دیگری نیز داشتند که در
حال رسیدگی است.
▪صدور کیفرخواست در پرونده موسسه مالی البرز
ایرانیان به اتهام افساد فیاالرض

وی در پاسخ به سوالی دربــاره آخرین وضعیت پرونده
موسسات مالی مانند موسسه البرز ایرانیان گفت :درباره
این پرونده کیفرخواست با عنوان اتهامی مفسد فیاالرض
صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است .درباره موسسات
مالی فرشتگان و  ...هنوز کیفرخواستی صــادر نشده
است .تالش ما در پرونده موسسات مالی و اعتباری این
است که به گونهای عمل شود تا سپرده مــردم به آ نها
بازگردانده شود.
▪اجــازه دهید کماکان مصلحت دربــاره احمدی نژاد
باقی بماند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره
این که با توجه به انتشار فایلهای صوتی از ناحیه محمود
احمدینژاد و توهینهای صریح او به قوه قضاییه و نظام که
مصداق علنی تهدید علیه امنیت ملی به شمار میآید ،اگر
مردم را محرم میدانید و غریبه نیستیم بگویید علت عدم
تعقیب ایشان چیست و آیا تهدیدها و افشاگریها صحت
دارد گفت :بخش اول صحبتهای شما را صددرصد تایید
میکنم .همه مردم و شما محرم هستید اما اجازه دهید
کماکان مصلحت باقی بماند .این ها فضاسازی و شایعات
است و مطلقا این گونه نیست که کسی ترسی داشته باشد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که
آیا برنامهای برای ارائه استیذان اخیر از مقام معظم رهبری
به عنوان الیحه قضایی به مجلس و قانونی شدن آن دارید
یا نه؟ اظهار کرد :ما به مجلس مطالبی را ارائه دادهایم ،در
برخی از مواد آیین دادرسی درخواست اصالح دادیم و
در موادی که فوریتر بود ،از جمله این ماده خواسته شد
اصالح شود تا دادگاههای علنی قابل انتشار باشد.
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من یک آقا زاده ام!
برخی واژه ها تغییر معنا داده اند انگار .اگر نه این بود هر
کسی را "آقازاده" نمی خواندیم که باورش بشود و بخواهد
خود را ارباب پندارد و به نگاه رعیت ملت را بنگرد! باید
بدانند که اگر پدران شان ،وظایف خود را در برابر ملت،
درست انجام دهند ،یک مستخدم زاده اند و اگر خودشان
هم خوب باشند یک مستخدم زاده خوب خواهند بود .این
البته نه تنها کم شانی نیست که از قضا بزرگ ترین شوکت
و جاه را دارد .خدمت به مردم ،عبادت خداست و تجسم
بندگی .خداوند هم جامه عزیز خلیفة اللهی را برای بندگان
خویش دوخته است .برای کسانی که به مقام بلند عبودیت
رسیده اند نه برای کسانی که در نخوت آقاخانی و آقازادگی
نشسته و رکورد غرور و تکبر را باالتر از شیطان شکسته اند.
اگر علما را آقا و فرزندان شان را آقازاده می گفتند از این رو
بود که آن عالم ،عبد خدا و خادم معنوی و فرهنگی جامعه
بود و خصلت دست گیری داشت .فرزندش را هم اگر بر مرام
و سلوک او بود ،آقا زاده می خواندند و اگر در شمار اهل علم
بود آیت ا ...زاده هم خوانده می شد نه این که هرکس پست
و مقام این دنیایی بگیرد و خود را صاحب مردم پندارد و راه
به بیت المال داشته باشد« ،آقا» باشد که فرزندانش بشوند
آقازاده و چنان رفتار کنند که فقط از تازه به دوران رسیده ها
ساخته است .رفتاری که اصالت و نجابت و بزرگی را یک جا
به آتش می کشد .رفتاری که انسانیت را تحقیر می کند .نه،
این ها آقازاده نیستند .عارضه های بیماری آفرینی هستند
که پدران خود را هم بیمار می کنند .بدپندارانی هستند که
بدی را در جامعه رواج می دهند .بدگو ها و بی ادب هایی
هستند که برای مردمی که اهل چپاول نیستند طلب مرگ
می کنند .این ها نه آقا زاده اند و نه پدران شان آقایند .آقا
اگر هست آن پدر زحمت کش روستایی است که نان از عمل
خود می خورد و دیگران را بر سفره خویش می نشاند و منت
از حاتم طایی نمی کشد.آقا اگر هست ،آن پدری است که
به زحمت زندگی می کرد اما آثار زحمت او درخت شدند
و کام مردم را به میوه شیرین کردند .آقا آن پدری است که
رد دست او بر خشت خشت بنا ها مانده است و فرزندی را
پروریده است که بی کالس کنکور رتبه اول می آورد .آقا
آن پیرمرد روستایی است که پنج پزشک تحویل جامعه
داده است .آقا  ،پدری است کارگر ،کارمند ،معلم ،طبیب،
مهندس و ...که با بزرگواری فرزند می پرورد و خوی بزرگی
را چون درس به او می آمــوزد .ژن خوب را هم آن دانش
آموزی دارد که در روستا زندگی می کند اما در المپیادها و
کنکور در جایگاه اول می ایستد .ژن خوب کسی دارد که بی
پول و پارتی ،مرز های موفقیت را پشت سر می گذارد و هیچ
محدودیتی را به رسمیت نمی شناسد بلکه به رسم بزرگان
از محدودیت ها فرصت ناب می سازد .بگذریم .صاحب ژن
خوب و آقازاده ،نه فقط فرزند خونی بلکه فرزند خصال نیک
یک پدر است نه چیز دیگر ،پس لطفا آقا زاده نخوانیم این
افراد را تا خلق و خوی اربابی نگیرند برای مردم...

...

سیاست خارجی
گفت و گوی تلفنی امیر قطر با روحانی

توضیحات صریح ظریف درباره کنوانسیون خزر
آیا خزر یک دایره است که بتوانیم وسط آن یک خط بکشیم؟!
وزیــر خارجه کشورمان در اظهاراتی صریح
باردیگر به ســواالت و شایعات دربــاره دریــای
خزر پاسخ داد .به گزارش تابناک محمد جواد
ظریف روز گذشته در برنامه تلویزیونی «حاال
خورشید» حضور یافت و در بخشی از برنامه،
رشیدپور از وی پرسید « :خزر را چند فروختید
رفت؟» .وزیرخارجه پاسخ داد :این نتیجه همان
فضای ایجاد یأس است که خزر این جوری شد،
دریای عمان را صیادان چینی بردند.در حالی
که مجوز صید به آن ها داده شده و در همه جهان
متداول است  .هنوز سهم ما از خزر معلوم نشده
است .اگر شما بخواهید بگویید ایران  50درصد
خزر را دارد که برخی این گونه ادعا میکنند،
نقشه را نگاه کنید یا باید آذربایجان و ترکمنستان
اصال ساحل و منابعی از خزر نداشته باشند یا کله
قندی درست کنیم تا داخل روسیه برود که 50
درصد را داشته باشیم .وی تاکید کرد :در دوران
شاه به خاطر نبود خودباوری در آن حکومت به
رغم وابستگی شدید به غــرب ،دولــت شوروی
اجازه نمیداد کشتی های ما از خط موهوم از
آستارا به حسینقلی که میشد  11درصد دریای
خزر عبور کنند .در سواحل قزاقستان برای
 70سال نفت استخراج میشد آیا یک قطره به
ایران دادنــد؟ در دهه  90میالدی که شوروی
فروپاشید ،روسیه با قزاقستان و آذربایجان
منابع بستر و زیربستر خود را تقسیم کرد و ما هیچ
دخالتی نداشتیم .وی با اشاره به کنوانسیون
اخیر گفت :در زیر بستر آن جایی که به ایران
مربوط میشود هیچ اتفاقی نیفتاده و اتفاقی
که رخ داده بین آن سه کشور است .بعضیها
میگویند ما خزر را به روسیه فروختیم ،درحالی
که ما مانع شدیم آن ها خزر را بین خودشان
تقسیم کنند .وی افزود :سهم ما از خزر معلوم
نشده است .این که میگویند ایران ۵٠درصد
خزر را دارد بروند نقشه را ببینند .اصال چنین
امکانی وجود ندارد .آیا خزر یک دایره است که
بتوانیم وسط آن یک خط بکشیم!؟
وی دربـــاره اســتــخــراج نفت توسط روســیــه و
آذربایجان در دریای خزر گفت :این ها  70سال
است این کار را میکنند و آن هایی که خیلی
تبلیغات می کردند ،تالش داشتند آن چه در
زمان شاه تحمیل شده را دوباره تحمیل کنند.

خط موهوم که  11و خردهای بود ،سهمی بود
که شوروی برای ما در دوران پهلوی قائل بود.
همکاران من در وزارت خارجه آن زمان مخالفت
میکردند ولــی با زور اجــازه نمیدادند .وی
تصریح کرد :االن سهم ایران در خزر در بستر و
زیر بستر تعیین نشده و در روی بستر موکول به
این است که خط مبدا تعیین شود و وقتی تعیین
شد سهم ایران مثل دیگر کشورهاست .بحث
 15مایل و  10مایل مربوط به روی آب است.
در حوزه منابع هنوز بین ایــران ،آذربایجان و
ترکمنستان هیچ توافقی صورت نگرفته است.
در این بخش از برنامه رشیدپور به ظریف گفت:
«اگــر مــاجــرا ایــن قــدر شیرین اســت پــس چرا
میگویند خزر را فروختید؟» ظریف پاسخ داد:
خزر برای ایران و نظام مهم ترین نکته و تمامیت
ارضی ،حاکمیت ملی و رفاه مردم خطوط قرمز
ماست ،ما بــرای حفظ تمامیت ارضــی هشت
سال جنگ کردیم .مردم اجازه ندهند .حتما
اطمینان میدهم که هیچ اتفاقی نیفتاده است
و این کنوانسیون برای ما یک دستاورد حقوقی
است و اگر این دستاورد نبود امضا نمیکردیم.
هم من و هم رئیس جمهور میدانستیم این
فضاسازیها شروع میشود .متأسفانه دعوای
داخلی ما حد و مرز نمیشناسد و فضاسازی
به یک واقعیت تبدیل شده است .شجاعت این
کنوانسیون برای حفظ تمامیت ارضی در تاریخ
میماند .ظریف درباره این که «مردم در فضای
مجازی می گویند اگر متحد شدن جهان علیه
آمریکا به  18میلیون یورو پول و ارتباط چند
شرکت متوسط اروپایی محدود شود ،همان را
هم نمی خواهیم» ،گفت :حتما این طور نیست،
اگر اروپایی ها تعهدات خود را اجرا کنند ،ما
انتخابهایخیلیراحتتریداشتیموانتخاب
هایی که دولت و نظام داشت بسیار راحت تر
بود ،ولی هزینه های آن ها برای مردم بیشتر
بود و فعال کم هزینه ترین انتخاب را دنبال می
کنیم .به گــزارش ایرنا وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که چرا حمایت مردم از مسئوالن
در ترکیه بیشتر از ایــران اســت و درخواست
مسئوالن مورد توجه مردم قرار میگیرد ،گفت:
به نظر من باید بررسی شود چرا این وضعیت در
ایران پیش نیامد و البته در زمان دفاع مقدس

ایــن وضعیت وجــود داشــت .ما مسئوالن هم
باید یک بازگشت به خویشتن خویش داشته
باشیم و ببینیم چه اقداماتی انجام دادیــم که
باعث شده این میزان ایثارگری مردم کم بشود.
ظریف خطاب به جریان های سیاسی هم گفت:
جناح های سیاسی و مسئوالن متوجه بشوند که
هزینه دعواهای جناحی ما را مردم می دهند.
به گزارش ایسنا ،ظریف درباره نقش کشورهای
دیگر و دشمنان در به وجود آمدن شرایط کنونی
گفت:من هم معتقدم که نباید همه چیز را گردن
استکبار جهانی انداخت .در دانشگاه نیز به
همکاران و دانشجویانم میگفتم که راحتترین
کار این است که همه چیز را گــردن استکبار
جهانی انداخت در حالی که این اشتباه است.
در داخل کشور نیز کسانی امید به آینده را به
ناامیدی تبدیل کردند.
▪اطالعیه وزارت خارجه درباره انتشار سخنان
رشیدپور به جای ظریف

ساعتی پس از انتشار ایــن مصاحبه ظریف،
وزارت امــور خارجه در اطالعیه ای ،دربــاره
انعکاس آن در برخی کانال های خبری انتقاد
کرد .در این اطالعیه تصریح شده که «برخی
کانال های خبری به اشتباه سخنان مجری
برنامه حاال خورشید را به جای اظهارات جناب
آقــای دکتر ظریف وزیــر امــور خارجه منتشر
کردند مثال این که مردم از دوگانگی رفتار ما
با آمریکا خسته شد هاند یا من به بازنشستهای
که حقوقش دیر واریز میشود نمیتوانم بگویم
الکی خوش باشید».

رئیس سازمان اداری و استخدامی  :نیمی از
استانداران بازنشسته اند
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره اصالح قانون به کارگیری بازنشستگان
تصریح کرد ۱۱۵ :مقام بازنشسته داریم  ،یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر،
استاندار و همترازان آن ها هستند  ۹۴ ،نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار
آمده اند که در مجموع  ۲۲۰نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران «جمشید انصاری» که در گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب
حضور یافته بود ،با اشاره به این که ما نمیتوانستیم برای مدیرعاملی یک شرکت
دولتی بازنشسته به کار بگیریم ،مگر این که ایثارگر باشد ،افزود :طبق آمار وزارت
کشور  ۱۴استاندار بازنشسته داریــم ،در کل نصف استانداران ما بازنشسته
هستند،همچنین 14نفر معاون استاندار  ،پنج نفر فرماندار و چهار نفر سفیر بودند.
همچنین به گزارش انتخاب درحالی که عبدا ...حاتمیان ،نماینده درگز با اشاره
به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفته بود« :یک سری استثنائاتی درقانون
منع بهکارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی گذاشته شده است ،بهطوری که
به تشخیص دولت مشاغل حساس که به احتمالزیاد استانداری ،فرمانداری
و برخی مشاغل دیگر را شامل میشود ،مشمول این قانون نمیشوند » فاطمه
ذوالقدر نماینده تهران درباره خبر منتشرشده مبنی بر مستثنا کردناستانداران و
فرمانداران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت :قانون مذکور استثنایی
ندارد واین خبر درست نیست.وی افزود :وقتی قانون به شورای نگهبان رفته یعنی
تصویب شده و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد .

سفر اعالم نشده وزیر دفاع به سوریه

حاتمی :امیدواریم مشارکت فعالی در بازسازی سوریه داشته باشیم

وزیر دفاع کشورمان دیــروز در سفری از پیش اعالم نشده ،به سوریه رفت .این
سفر درحالی انجام می شود که برخی گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و متحدان
اروپایی اش برای حمله مجدد به سوریه حکایت دارد .امیر سرتیپ امیر حاتمی در
بدو ورود به فرودگاه دمشق در جمع خبرنگاران هدف از این سفر را توسعه همکاری
های دو جانبه در شرایط جدید و ورود سوریه به مرحله بازسازی اعالم و اظهار کرد:
امیدواریم بتوانیم مشارکت فعالی در بازسازی سوریه داشته باشیم .وی با تبریک
پیروزی های محور مقاومت بر تروریست ها ،آن را نقطه عطف همکاری های منطقه
دانست .این سفر دو روزه به دعوت سپهبد علی ایوب صورت گرفته و حاتمی در این
سفر با مقامات سوری از جمله جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح این
کشور دیدار می کند .سفر وزیر دفاع کشورمان در شرایطی است که مذاکرات روند
آستانه برای تحقق صلح کامل در سوریه شدت گرفته و قرار است در هفته ها و ماه
های آینده کمیته تدوین قانون اساسی این کشور به طور کامل تشکیل شود .وزیر
دفاع کشورمان همچنین با بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه دیدار کرد .رئیس
جمهور سوریه در این دیدار تصریح کرد :روش ایاالت متحده و دست نشاندههایش
در منطقه ،درست بودن سیاستهای محور مبارزه با تروریسم را نشان میدهد.
رئیس جمهور سوریه در این دیدار بر اهمیت توسعه روند هماهنگیهای مشترک و
تدوین طرحهای همکاری که پایداری دو کشور را تحکیم بخشد ،تاکید کرد .بشار
اسد با بیان این که سفر این هیئت پیام حضور ایران در سوریه را دارد ،اظهار کرد:
روابط دو کشور محکم و پایدار است و تمامی شایعات و فرافکنیهایی که درباره
روابط دو کشور وجود دارد ،تاثیری بر روابط مستحکمما که ازبدو پیروزی انقالب
اسالمی پایهگذاری شده ،نخواهد داشت.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با امیر قطر ،بار دیگر با
تاکید بر تداوم حمایت ایران از دوحه در برابر تحریم های
غیرقانونی ،اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره
خواهان گسترش و تعمیق روابط با قطر به عنوان یک کشور
دوست در این منطقه حساس است .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحانی روز یک شنبه در تماس تلفنی شیخ تمیم بن
حمد آل ثانی با وی ،تشویق و تالش برای تسهیل فعالیت
بازرگانان و سرمایه گذاران دو کشور را ضروری خواند و
گفت :تقویت همکاری های بندری و دریایی و ایجاد یک
خط کشتیرانی مشترک می تواند به تجارت دو کشور بسیار
کمک کند .رئیس جمهور با بیان این که تردیدی نیست با
اراده دو دولت  ،روابط دو کشور در مسیر منافع دو ملت بیش
از پیش توسعه و تعمیق خواهد یافت ،به قانون شکنی آمریکا
و نقض برجام اشاره کرد .دکتر روحانی مواضع سیاسی
کشورها به ویژه اروپا  ،روسیه  ،چین  ،ترکیه و کشورهای
همسایه از جمله قطر در حمایت از برجام و مقابله با تحریم
های غیرقانونی را قابل قدردانی دانست و تأکید کرد :این
مواضع باید با اقدامات عملی تکمیل شود .دکتر روحانی
همچنین در این تماس تلفنی از امیر قطر برای شرکت در
سومین اجالس سران مجمع گفت و گو و همکاری های
آسیا که قرار است مهرماه در تهران برگزار شود ،دعوت کرد.
امیر قطر نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید قربان به
دولت و ملت ایران گفت :قطر خواهان توسعه همه جانبه
روابطش با جمهوری اسالمی ایــران اســت .شیخ تمیم
بن حمد آل ثانی با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو
کشور در بخشهای مختلف و تقدیر از مواضع سازنده
ایران درباره بحران قطر ،گفت :ما به برکت انسجام مردم
قطر و همکاری و همیاری کشورهای دوست و همسایه
به ویژه ایران ،از محاصره ظالمانه و مشکالت ناشی از آن
گذر کرده ایم اما هرگز مواضع ایران در قبال این محاصره
ظالمانه را فراموش نمی کنیم .وی همچنین با تاکید بر این
که کشورش مخالف نقض برجام و هرگونه تشدید تنش
در روابط ایران و آمریکاست ،افزود :دولت قطر همواره به
دنبال تحکیم هر چه بیشتر روابطش با تهران بوده و از راه
حلهای مسالمتآمیز برای حل و فصل مشکالت سیاسی
حمایت میکند .امیر قطر در این تماس تلفنی از دعوت
دکتر روحانی از وی برای شرکت در اجالس سران مجمع
گفت و گو و همکاری های آسیا قدردانی کرد.
CMYK

