انتشاراسنادمحرمانهبرجامبهضررآژانسبینالمللیانرژیاتمیتماممیشود

عالءالدین بروجردی ،رئیس کمیس��یون امنیت ملی با اش��اره به
احتمال انتشار اسناد محرمانه ایران در برجام از سوی ترامپ اظهار
داش��ت :ایران از انتشار هرگونه سند محرمانه استقبال می کند،
چرا که بر حقانیت و متعهد بودن ما تاکید مضاعف خواهد شد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم ش��ورای اسالمی ادامه داد:
با این حال اگر ترامپ بخواهد اسناد محرمانه بین ایران و آژانس
بی��ن المللی انرژی اتمی را منتش��ر کن��د در واقع نقض عهدی
از س��وی آژان��س رخ خواهد داد ،چرا که آژانس متعهد ش��ده تا

اطالعات و اس��ناد محرمانه و هس��ته ای ایران را در
اختیار هیچ کشوری از جمله آمریکا قرار ندهد.
وی گفت :از آنجایی که محرمانه نگه داشتن اطالعات
هس��ته ای ایران بر عهده آژان��س بین المللی انرژی
اتمی است ،اگر این اسناد از سوی ترامپ منتشر شود
آژانس باید پاسخگوی نقض عهد خود به ایران باشد.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص احتمال همکاری آژانس
بین المللی انرژی اتمی با آمریکا برای درز اطالعات محرمانه ایران

عنوان کرد :تصور نمی کنم آژانس بخواهد از خطوط
قرمز تعیین و پذیرفته ش��ده توسط کشورهای عضو
عبور کند.
به گزارش ایس��نا ،رئیس کمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
با این حال اگر اطالعاتی از آژانس به بیرون و آمریکا درز کند قطعا
اعتماد به آژانس بین المللی دچار چالش جدی خواهد کرد و به
ضرر این نهاد بین المللی تمام می شود.

سیاسی
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عارف خبر درگذشت آیتالله هاشمی را چطور دریافت کرد؟

محمد رضا عارف ،رئیس فراکسیون امید از حال و هوایش بعد از دریافت خبر فوت آیتاهلل
هاشمی گفت :در جلسه شورای سیاست گذاری اصالح طلبان بودم که یکی از دوستان پیامک
خبر فوت آیت اهلل را خواند که من به آن توجه نکردم و گفتم حتما از آن دست شایعاتی است که
مطرح می شود ،اما بعد از  20دقیقه دوباره خبر قطعی آمد که احیا هم موثر واقع نشده است که
پس از این ،دیگر نتوانستیم جلسه شورای سیاستگذاری را ادامه دهیم / .ایسنا

سخنگوی قوه قضائیه:

زمان اجرای حکم اعدام
بابکزنجانیمشخصنیست
اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید فساد را باور داشته باشیم؛ چرا که فساد
برای جامعه و عدالت مضر است و مثل یک خوره به جان کشور می افتد و به نظام
آسیب جدی وارد می کند .اگر تبعیض قائل شویم و با کسی که وابسته به قدرت
و ثروت است ،برخورد نکرده ،ولی با افراد ضعیف تر برخورد کنیم ،این کار خالف
عدالت است و مبارزه با فساد صورت نگرفته است
حکم پرونده بابک زنجانی
همین االن در حال اجراست

تمدید مرخصی
مهدی هاشمی تا
 25بهمن استثنا ء
نیست .به تشخیص
قاضی یا دادستان
می توان مرخصی
زندانی را تمدید کرد
که درخواست آن
ممکن است از سوی
محکومعلیه یا خانواده او
مطرح شود و دادستان
یا قاضی پرونده می تواند
آن را تمدید کند
حجت االس�لام والمس��لمين اژه اي س��خنگوي
قوه قضائيه در یکصد وهش��تمین نشست خبری
خود در پاس��خ به سوال خبرنگاری درباره تمدید
مرخص��ی مهدی هاش��می تا  25بهم��ن و اینکه
مطابق ب��ا قانون زندانی فق��ط  5روز می تواند از
مرخصی استفاده کند ،گفت :این موضوع استثناء
نیست .به تش��خیص قاضی یا دادستان می توان
مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواس��ت آن
ممکن اس��ت از س��وی محکومعلیه یا خانواده او
مطرح ش��ود و دادستان یا قاضی پرونده می تواند
آن را تمدید کند.
س��خنگوي قوه قضائي��ه اف��زود :تمدید مرخصی
به تش��خیص دادستان یا قاضی بس��تگی دارد و
مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است .به
عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت،
مرخصی بیش از  5روز اعطا می شود.
مع��اون اول قوه قضائیه در پاس��خ به س��والی در
مورد آخرین وضعیت پرونده شهرداری گفت :این
پرونده تا االن بازداشتی نداشته است ،ولی بیش از
 180نفر احضار و از آنها تحقیق شده است .البته
این به این معنا نیس��ت ک��ه این افراد همه متهم
هستند .اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و
این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد
تا مش��خص شود که جرم یا تخلف یا هر دو مورد
اتفاق افتاده است.

وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه چندی
پیش در شبکه های اجتماعی مطرح شد که حکم
اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد
ش��د ،آیا این حکم تا قبل از تس��ویه حساب اجرا
خواهد ش��د؟ گفت :این حکم همین االن نیز در
حال اجراس��ت ،چرا حکم مذکور یک شق ندارد
و ش��قوق دیگری نیز دارد .یک شق حکم سلب
حیات است ،اما شقوق دیگر آن به گونه ای است
که مرتب با محکومعلیه و کس��ان دیگر جلساتی
در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب
شرکت نفت برگزار شده است.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای تصریح
ک��رد :درحال حاضر در رابطه با س��ه موضوع نیاز
ب��ه وجود متهم ای��ن پرونده هس��ت؛ یک بحث،
شناسایی و کارشناسی اموال و ابالغ آن به محکوم
علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به
کارشناسی دارند بیان کنند تا رسیدگی شود که
این امر زمانبر است.
س��خنگوی دس��تگاه قض��ا گف��ت :م��ا هن��وز
نتوانسته ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج
از کشور پول یا ارزی دارد یا ندارد و به طور قطع
نم��ی توانیم بگوییم که در خارج از کش��ور پولی
دارد ی��ا خیر .البته اخیرا َ وزارت اطالعات بیش��تر
وارد میدان ش��ده وهمکاری می کند و نسبت به
متهم جدیدی که دستگیر شده تحقیقات صورت
ِ
می گیرد تا مشخص شود اوال اموالی در خارج از کشور
وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد
نیز شناسایی ش��ود.معاون اول قوه قضائیه افزود:
حکم دونفر از متهمان ای��ن پرونده نیز در دیوان
نقض ش��د و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر
ش��ده اس��ت و برخی از متهمان نیز پروندهشان
کیفر خواس��ت نخورده اس��ت یا به دادگاه نرفته
اس��ت .بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی
باش��د .وی اظهار کرد :کس��ی هم که گفته حکم
قبل ازعید اجرا می شود ،اگر منظورش کل حکم
اس��ت ،درحال اجراس��ت؛ اما اگر منظورش سلب
حیات اس��ت یا این فرد بی اطالع بوده یا انگیزه
خاصی داشته است ،بنابر این امکان تعیین زمان
به صورت مشخص وجود ندارد.
پرونده ثامن الحجج هنوز در دادسراست

حج��ت االس�لام و المس��لمین محس��نی اژهای
در پاس��خ به س��وال خبرنگاری مبنی بر آخرین

وضعی��ت پرونده ثامن الحجج گف��ت :این پرونده
هن��وز در دادسراس��ت و به دادگاه نرفته اس��ت.
در این پرونده افراد بس��یار زیادی سپرده گذاری
کرده بودند .برخی افراد به صورت جزئی مثال ،10
 20میلیون و برخی دیگ��ر  20،50،100میلیارد
سپرده گذاری کرده بودند.
وی گفت :براس��اس تصمیمی که ستاد مبارزه با
مفاس��د اقتصادی گرفته مقرر شد که این افراد را
به نحوی مدیریت کنند که همه افراد به پول خود
برس��ند .همچنین به گونه ای مدیریت ش��ود که
افراد ضعیف تر زودتر به پول خود برسند.
مع��اون اول ق��وه قضائی��ه اظهار ک��رد :از لحاظ
ع��ددی بی��ش از  98درص��د ای��ن اف��راد تعیین
تکلیف ش��ده ان��د و ح��دود  2درصد ک��ه مبالغ
سپرده گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم
دیگری تعریف ش��ده اس��ت .مث�لا فکر میکنم
 35میلی��ون نق��دی داده ش��ود و الباق��ی را
قسط بندی کنند .یا مثال اگر می شود تهاتر کنند
تا بدهی ها پرداخت ش��ود .البت��ه این اقدامات با
نظ��ارت دادس��تانی و هیئت کارشناس��ی انجام
می شود .حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای
ادامه داد :البته برخی از افراد که س��پرده گذاری
کرده اند ،از س��وی برخی از دس��تگاه ها بوده اند
ک��ه باید دی��د اصال ای��ن ح��ق و اج��ازه را برای
سپرده گذاری داشتهاند یا نه؟ آیا مبلغ سپرده گذاری
ش��ده از بودجه عمومی بوده است یا جای دیگر؟
وی گف��ت :من بارها این موض��وع را گفته ام که
س��وال م��ن از مردم این اس��ت ک��ه از خود چرا
نمی پرس��ند چرا هیچ بانک یا موسس��ه ای این
مقدار س��ود و تس��هیالت نمی ده��د و چرا فقط
ف�لان جاس��ت ک��ه این مقدار س��ود م��ی دهد.
مع��اون اول قوه قضائی��ه ادام��ه داد :مثال فردی
ب��ه من مراجع��ه کرد و گفت که م��ن  17میلیارد
سپرده گذاری کرده ام و من به او گفتم که شما که
سن و سال زیادی دارید باید از خود سوال میکردید
که چطور ممکن است بانک یا موسسه این مقدار
س��ود بدهد .امیدوارم رکود موج��ود زودتر از بین
برود؛ چون بس��یاری از سرمایه های این موسسه،
ملک و امالک است که باید به فروش برسد.
قوه قضائیه مصمم است با دانه درشتها برخورد کند

مع��اون اول قوه قضائیه در پاس��خ به س��والی در
رابطه با برخورد با دانه درش��تها و تداوم برخورد
قوه قضائیه با این افراد با وجود فش��ارها با تاکید
بر اینکه باید فس��اد اقتصادی را باور کنیم و شعار

رئیس جمهوری در اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی:

امام گفتند پدران ما نمی توانند برای ما تصمیم بگیرند
امروز در آمریکا سوال
بزرگی پیش روی
دانشمندان ،فرهیختگان
و نخبگان آن جامعه
است که چگونه امکان
دارد با وجود ابزار
تبلیغات ،دانشگاهها،
ارتباطات و فرهخیتگان،
موفق نشوند افکار عمومی
مردم را قانع کنند
حج��ت االس�لام و المس��لمین دکت��ر حس��ن
روحانی در مراس��م اختتامیه هشتمین جشنواره
بی��ن المللی فارابی و تجلی��ل از  33برگزیده این
جش��نواره  ،با اش��اره به س��الگرد پیروزی انقالب
اس�لامی ،گفت :از همه صاحبنظران علوم انسانی
و اس�لامی درخواس��ت دارم تا انقالب اسالمی را
بازخوانی و تحلیل کنند و اینکه چطور امکانپذیر
اس��ت که در عص��ر رقاب��ت دو اردوگاه در دوران
جنگ س��رد ،ملتی که به هیچ یک از دو اردوگاه
تکیه نکرد ،توانس��ت بزرگترین انقالب مردمی را
به پیروزی برس��اند .رئیس جمهوری با اش��اره به
آغاز نهضت و انقالب اس�لامی در س��الهای ،41
 42و  ،43اظهار داش��ت :هر کدام از این س��الها
یک مبدأست ،س��ال  41مبدأ انقالب اسالمی در
انجمنهای ایالتی و والیتی بود ،سال  42با حادثه
 15خرداد ،اوج نهضت اتفاق افتاد و در س��ال 43
نیز حرکت ضد اس��تعماری نهضت اس�لامی در

ماجرای کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی(ره)
به ترکیه و عراق بود .روحانی تأکید کرد :در تمام
این مقاطع امام خمین��ی(ره) به قدرت این مردم
ایمان داشت .رئیس جمهوری با بیان اینکه برخی
فکر میکنند ،امام خمین��ی(ره) بر مبنای ایمان
و اعتق��اد به خداوند که البته اصل همان اس��ت و
دلها و گردش افکار مردم نیز به دس��ت اوس��ت،
حرکت کرد ،اما در عین حال امام خمینی(ره) به
مردم و قدرت آنها باور داش��ت که این نکته بسیار
مهم اس��ت .رئی��س جمهوری با تاکی��د بر اینکه
ثروتی باالتر از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
وجود ندارد ،گفت :همه این س��رمایه های مادی
که در جامعه می شماریم ،اگر در جامعه مردم به
یکدیگر و حکومت اعتماد نداشته باشند و چنانچه
رابطه درس��ت بین "مردم"" ،مردم و حکومت " و
"حکومت و مردم" نباش��د و اگر سرمایه اجتماعی
نباش��د ،آیا به قول معروف سنگ روی سنگ بند
می ش��ود؟ ومی توان جامعه را اداره کرد؟ و آیا در
چنین جامعه ای مردم احساس امنیت و آرامش
می کنند؟ روحانی افزود :اگر شما صبح به سرکار
می روید  ،به این دلیل است که اعتماد به سرمایه
اجتماع��ی دارید یعنی به این اعتم��اد دارید که
دیش��ب و وقتی ش��ما خواب بودید ،قانون عوض
نش��ده و حاکمان جامعه خواب نما نشده اند و به

عبارت��ی اعتماد دارید که حاکمان جامعه ش��ما ،
متکی به علم ،خرد و مش��ورت هستند و شبانگاه
تصمیم ف��ردی نم��ی گیرند .رئی��س جمهوری
گفت :اس��اس زندگی ما بر مبن��ای تمامی ابعاد
س��رمایه اجتماعی است .حال سوال این است که
مس��ئولیت آس��یب دیدن و تقویت این سرمایه
اجتماعی بر دوش چه کس��ی اس��ت؟ روحانی با
طرح این پرسش که تبیین و تشریح قواعد بازی
سیاست و اقناع مردم بر دوش چه کسانی است؟
ادامه داد :عالمان علوم انسانی و اسالمی این وظیفه
مه��م را ب��ر دوش دارند و اگر بناس��ت در جامعه
قواع��د بازی رعایت نش��ود و فرهیختگان نتوانند
اف��کار صحیح را به جامعه منتق��ل و مردم را قانع
کنن��د ،همان وضعی پیش میآی��د که اکنون در
آمریکا ش��اهد آن هستیم .رئیس جمهوری ادامه
داد :ام��روز در آمریکا س��وال بزرگ��ی پیش روی
دانش��مندان ،فرهیختگان و نخب��گان آن جامعه
است که چگونه امکان دارد با وجود ابزار تبلیغات،
دانشگاهها ،ارتباطات و فرهخیتگان ،موفق نشوند،
افکار عمومی م��ردم را قانع کنند .روحانی تأکید
کرد :افتخار انقالب اسالمی این است که در طول
 38سال گذشته حداقل  34انتخابات برگزار شده
اس��ت و از دیگر افتخارات ما جوان بودن این نظام
انتخاباتی اس��ت ،امام(ره) پس از ورود به تهران و
در بهشت زهرا(س) گفتند که پدران ما نمیتوانند
راجع به سرنوش��ت ما تصمیم بگیرند و خودمان
باید در مورد خودمان تصمیم بگیریم .به گزارش
ایسنا ،رئیس جمهوری تصریح کرد :مگر امکانپذیر
اس��ت که بدون اخالق و مراع��ات قواعد بازی در
پای صندوق انتخابات حاضر ش��د که تبیین این
امر بر دوش عالمان ،فرهیختگان و اندیش��مندان
علوم اسالمی و انسانی است.

ندهیم ،خاطر نشان کرد :اگر می خواهیم با فساد
مبارزه کنیم باید فس��اد را باور داش��ته باش��یم؛
چرا که فساد برای جامعه و عدالت مضر است و مثل
یک خوره به جان کشور می افتد و به نظام آسیب
ج��دی وارد می کند .وی ادام��ه داد :اگر تبعیض
قائل شویم و با کسی که وابسته به قدرت و ثروت
است ،برخورد نکرده ،ولی با افراد ضعیف تر برخورد
کنیم ،این کار خالف عدالت است و مبارزه با فساد
صورت نگرفته است .حجت االسالم والمسلمین
محس��نی اژه ای با تاکید بر اینکه برخورد با فساد
بای��د جدی و بدون تبعیض باش��د ،یادآور ش��د:
قوه قضائیه مصمم است با دانه درشتها برخورد
کن��د و تمام ت�لاش خود را می کن��د که مطابق
با قانون اساس��ی با همه مظاهر و فس��اد و تباهی
مبارزه کند .معاون اول دس��تگاه قضا در رابطه با
آخرین وضعیت پرونده آقای (د) یکی از بدهکاران
بانکی گفت :این فرد هنوز بازداشت است و قراری
اعم از تامین یا مجرمیت صادر نشده است.
در مورد حقوقهای نجومی
پروندهای به قوه قضائیه ارجاع نشده است

حجت االس�لام و المسلمین محس��نی اژهای در
پاس��خ به س��والی مبن��ی براینکه رئی��س دیوان
محاس��بات اع�لام ک��رده  23میلی��ارد تومان از
حقوق ه��ای نجومی به خزانه برگش��ته اس��ت؛
آیا برگش��ت پول ها ب��ه خزانه با پرون��ده ای که
در دادس��تانی ته��ران در ای��ن م��ورد در ح��ال
رس��یدگی اس��ت ،تناقضی دارد یا خی��ر؟ گفت:
دی��وان محاس��بات از منظ��ر خود در رس��یدگی
به ای��ن موضوع جرمی تش��خیص نداده اس��ت؛
چرا که درصورت تشخیص جرم باید به قوه قضائیه
ارجاع می دادند ،اما از ناحیه دیوان محاس��بات و
دول��ت پرون��ده ای به ق��وه قضائیه ارج��اع داده
نش��ده اس��ت .به گزارش میزان ،حجت االس�لام
و المس��لمین محس��نی اژهای در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه سخنگوی کمیسیون اصل  90بیان
کرده که در مورد سرنوش��ت دکل های گم شده
مکاتب��ه ای با قوه قضائیه ص��ورت گرفته ،اما قوه
قضائیه پاس��خی نداده اس��ت .آیا مدیرانی در این
زمینه دستگیر شده اند یا خیر و آخرین وضعیت این
پرونده به چه صورت است ،گفت :آنها چه مکاتبه ای
ک��رده اند؟ منظور آنها س��وال یا اس��تعالم اس��ت.
هر کس که اتهامی متوجهش باشد به عنوان متهم
احضار می شود ،اما درمورد این پرونده چون محتوای
مکاتبه را نمی دانم ،نمی توانم اظهار نظری کنم.

چهره روز
خاطرات مسیح مهاجری از امام خمینی(ره)

فرمودند چرا اینقدر عکس
من را چاپ میکنید؟

حجت االسالم مس��یح مهاجری ،مدیرمسئول
روزنامه جمهوری اسالمی در گفتگو با جماران
از نظ��ر و دیدگاه های ام��ام خمینی در رابطه
با رسانه ها می گوید که در ادامه بخش هایی
ازآن را می خوانید:
= امام فرمودند من مزاحم آقایان شدم برای
اینکه به شما بگویم که چرا اینقدر عکس من
را چ��اپ و مطلب م��ن را تیت��ر میکنید؟ به
جای ای��ن کار در این مملکت آدمهای زیادی
هس��تند ک��ه میتوانید عکس آنه��ا را چاپ و
مطالبشان را تیتر کنید .اگر طبیبی کار خوبی
میکن��د و مریضی را معالج��ه میکند عکس
او را در صفح��ه اول روزنام��ه چاپ کنید .اگر
کارگری کار خوبی انجام میدهد عکس و تیتر
او را بیاوری��د .اگر دهقان��ی کار خوبی میکند
او را بیاوری��د .من و آقای��ان دیگر چون حرف
حس��اب نداش��تیم هیچ چیزی نگفتیم .چون
حرف درستی بود تسلیم بودیم
=هی��چ وقت ام��ام در هیچ ی��ک از مطالب
روزنام��ه دخالتی نداش��تند؛ نه خودش��ان و
نه با واس��طه ولو ب��ا چند واس��طه .امام هیچ
وق��ت دخالت��ی در م��ورد مس��ائل روزنام��ه
نمیکردند من که به عنوان روزنامه جمهوری
اس�لامی همه مطالب ای��ن روزنامه را میدانم
میگوی��م و روزنامهه��ای دیگ��ر ه��م قطع��ا
همینط��ور بود .یعنی مش��ی ام��ام این نبود.
ول��ی ام��ام همیش��ه روزنام��ه را میخواندند.
ای��ن را مس��لم میدانی��م .بعدا نمون��ه آن را
خواهم گفت.
=من احساس میکنم در جامعه واقعا جریان
مرموزی برای به فراموشی سپردن امام ،افکار
و راه امام وجود دارد .لذا ما رسانه ایها وظیفه
داریم که نگذاریم و در حدی که میتوانیم این
کار یعنی مطرح کردن امام و اندیشههای امام
را وظیفه حتمی خودمان بدانیم و انجام دهیم
و دنبال این باش��یم با کسانی که میخواهند
امام مطرح نباش��د ،فراموش شود و افکار امام
در جامعه مطرح نباشد مقابله و مبارزه کنیم.
= اگر جایی امام احساس میکردند که کسی
دارد ب��ا کار خودش به انق�لاب و نظام لطمه
میزند چون حفظ نظام را واجب میدانستند
برخ��ورد میکردند و این هم برای حفظ نظام
و ن��ه حفظ خودش��ان ب��ود و این ه��م تقوا و
درستکاری بود.
=به امام گفتند(آقای��ان نهضت آزادی) علیه
ش��ما حرف میزنند که امام در پاس��خ گفت
«مگر م��ن اصول دین هس��تم؟» نمونه دیگر
این اس��ت که در مورد یکی از علمای ش��یراز
خدمت امام آمدند و گفتند که ایش��ان مروج
آق��ای خویی اس��ت.
امام گفتند که مروج
آق��ای خویی باش��د
چه اشکالی دارد؟

الوروف:

درخواستآمریکابرای
جلوگیریازحضورایراندر
ائتالفقابلدرکنیست


سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در
گفتگو با شبکه انتیوی اظهار کرد :جلوگیری
از حضور ایران در ائتالف مبارزه با تروریس��ت
تنها به دلیل یک سری اتهامات بیاساس قابل
درک نیست .آمریکا به عقالنیت مشهور است
و اگر اتهامی هم وجود دارد باید مورد بررسی
ق��رار گی��رد.الوروف ادام��ه داد :آمری��کا باید
بپذی��رد که حزباهلل لبنان نیز در حال مبارزه
با گروه تروریس��تی داعش است.وی همچنین
گف��ت :بل��ه ،روابط آمری��کا با ای��ران از زمان
ریاس��ت جمهوری باراک اوباما هم بدتر است
اما ما براس��اس عق��ل و منطق حرف میزنیم.
اگر رئیس جمهور ترام��پ اولویت اصلی خود
در عرصه بینالملل را مبارزه با داعش میداند،
بنابرای��ن آنها (آمریکاییه��ا) باید بپذیرند که
در س��وریه ،اصلیترین کس��انی ک��ه در کنار
نیروهای ارتش س��وریه تحت حمایت نیروی
هوایی روس��یه علیه داعش مب��ارزه میکنند،
واحدهای حزباهلل هستند که از حمایت ایران
برخوردارند.وزی��ر امور خارجه روس��یه تاکید
کرد که آمریکا باید اولویتهای خود را تعیین
کند.ب��ه گ��زارش ایس��نا ،الوروف در ادامه در
پاسخ به سوالی درباره ادعاها علیه ایران مبنی
بر حمایت این کش��ور از گروههای تروریستی
گفت :این کش��ور در حال حاضر تحت نظارت
کام��ل گروه اقدام مالی ق��رار دارد و این گروه
در گزارش  8فوریه خود آورده است که ایران
با تروریس��تها مب��ارزه میکن��د و نتایج این
گزارش مثبت است.

شماره4831

مجلس
مطهری:

هدفمندی یارانه از همان
ابتدا نادرست اجرا شد

علیرضا سلیمی در جریان نشست علنی مجلس
گفت :قانون هدفمندی یارانهها را مصوب کردیم.
در این قانون به صراحت نحوه توزیع درآمدهای
حاصل از اجرایی ش��دن این قانون مش��خص
ش��ده اس��ت اما متاس��فانه این قانون در دولت
قبل و همینطور در دولت فعلی اجرا نمیشود
و آمارهای مربوط ب��ه درآمدهای حاصل از اجرایی
شدن هدفمندی یارانهها بهشدت متناقض است.
سلیمی اعالم کرد :قرار نبوده به ثروتمندان یارانه
داده شود ،اما متاسفانه هم در دولت قبل و هم در
دولت فعلی بهدالیل مسائل سیاسی و انتخاباتی
در این رابطه با ش��جاعت اقدام نشده است .علی
مطهری که ریاس��ت نشس��ت علنی مجلس را
برعهده داشت ،در پاسخ به تذکر نماینده محالت
گف��ت :درباره دو موضوع مربوط به اختالف نرخ
ارز ،همچنین مبالغ حدود  ۸میلیارد ناش��ی از
آزادس��ازی داراییهای بلوکه ش��ده ،الزم است
کمیس��یونهای اقتصادی و برنام��ه و بودجه با
دعوت از رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این
مسائل را پیگیری کنند.به گزارش ایلنا ،او گفت:
با این ح��ال درمورد بحث مربوط به هدفمندی
یارانهها ،واقعیت این اس��ت که این قانون از ابتدا
درست اجرا نشد و مبلغی که بهعنوان یارانه نقدی
به خانوادهها تعلق گرفت ،مبلغ باالیی بود که با
قانون مطابقت نداشت.

در حاشیه

اتهام جدید ترامپ

ش��نیدیم یک گروه حقوقی با طرح ش��کایتی
در دادگاه ف��درال آمری��کا ،دونال��د ترام��پ
رئیس جمهور این کشور را به دریافت غیر قانونی
پول از عربستان متهم کرد .به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم ،این
گروه حقوقی در شکایت خود شرکت کورویس
را ک��ه از حمایت ه��ای مالی عربس��تان بهره
م��ی برد متهم کرد اجاره به��ای اتاق های یکی
از هتل ه��ای ترامپ در واش��نگتن را بالفاصله
پس از مراسم س��وگند رئیس جمهور پرداخت
کرده است.

قاضیپور :ما قماربازی نمیکنیم

باخبر شدیم در جلسه روز گذشته مجلس پیش
از ورود به دس��تورکار ،محمد علی وکیلی ،عضو
هیئت رئیسه که مسئولیت اعالم نماینده موافق
و مخالف را برعهده داشت ،از رویه جدیدی خبر
داد .پیش از این ،رویه این بود که در زمان طرح
یک دستورجلسه ،نمایندگانی که می خواهند
به عنوان مخالف یا موافق آن دس��تور صحبت
کنند ،دکم��ه ای روی مانیتوره��ای روبه روی
خود فش��ار می دهند و هر نماین��ده ای زودتر
این کار را انجام دهد ،اولویت با او خواهد بود .از
همین رو روز گذشته وکیلی گفت که رویه عوض
شدهوازحاالبینکسانیکهدکمهموردنظررافشار
می دهند قرعه کش��ی ش��ده و افرادی انتخاب
می ش��وند ،او تاکید کرد که این شیوه به عدالت
نزدیک تر است .اما این تغییر شیوه به مذاق ،نادر
قاضی پور ،نماینده جنجالی ارومیه خوش نیامد .او
معتقد بود که این تصمیم را شخص وکیلی گرفته
است .قاضی پور گفت :آقای وکیلی ،بدون مصوبه
هیئت رئیسه ،خالف آیین نامه موضوعی را آورده
است .ما بر اساس آیین نامه تقدم و تاخر داریم ،ما
قمار بازی نمی کنیم .به گزارش خبرآنالین ،وی
ادامه داد :ما برای اجرای آیین نامه قس��م خوردیم،
یا آیین نامه را اصالح کنید یا بگویید مصوبه هیئت
رئیسهاستتامابههیئترئیسهکتبااعتراضکنیم.
خواهشم این است که قرعه کشی را لغو کنید.

ورود خبرنگاران ممنوع

شنیدیم در جریان سفر شینزو آبه ،نخست وزیر
ژاپنبهآمریکابهدعوتدونالدترامپ،رئیسجمهور
ی گلف مشغول
جدید آمریکا این دو رهبر به باز 
ش��دند .با این حال خبرنگاران مدعو کاخ سفید
گفتند ،در حالی که در انتظار ورود روس��ای این
دو کشور به ورزشگاه گلف ژوپیتر بودهاند ناگهان
با پنجرههایی مواجه شدند که برای جلوگیری از
پوشش خبری این رویداد با پالستیکهای سیاه
پوشانده ش��ده بودند .به گزارش ایسنا به نقل از
نشریه ایندیپندت ،خبرنگاران با انتشار تصاویری از
اتاقی که در آن نگهداشته شده بودند ،به نوعی به
این اقدام ترامپ اعتراض کردند .پیش از این نیز
همزمان با کنفرانسخبری مشترک ترامپ و آبه
برخی از ناظران پساز آنکه متوجه شدند ترامپ
گوشی مترجم خود را همراه ندارد ،بسیار نگران
شده بودند.

دست بشار اسد بازهم شایعه ساخت

باخبر ش��دیم مخالفان «بش��ار اس��د» هنوز از
شایعهپراکنی درباره وضعیت سالمتی وی دست
نکش��یدهاند و به تازگی برخ��ی فعاالن اینترنتی
مخالف ،با اس��تناد به ویدئوی دیدار بشار اسد با
هیئت پارلمانی بلژیک ،باز هم از س��کته مغزی
رئیسجمهوریسوریهسخنمیگویند.بهگزارش
ایلنا به نقل از العالم،آنها مدعی هستند که بشار اسد
در این دیدار دس��ت چپ خود را اصال تکان نداده
است و حرکت ندادن دست چپ را دلیل قاطعی بر
سکته مغزی وی دانستهاند! بر اساس این گزارش،
برخی مخالفان سوریه پیش از این نیز شایعه کرده
بودندکهرئیسجمهوریسوریهسکتهمغزیکرده
است و همزمان با این شایعه ،خبر دیگری مبنی
بر تیراندازی به بش��ار اسد از س��وی یکی از افراد
نزدیکش نیز منتشر شد.

سلب تابعیت از عضو داعش

شنیدیم دولت اس��ترالیا ،برای نخس��تین بار از
یک عضو گروه تروریس��تی داعش ،که شهروند
این کش��ور بود« ،س��لب تابعیت» کرده است .به
گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،نخستین
گزارشها در این مورد ،روز ش��نبه در رسانهها و
روزنامههای اس��ترالیایی منتشر شد و مربوط به
«خالد شروف» میشود؛ فردی که در سال ،۲۰۱۴
در اوج پیشرویهای گروه داعش ،عکسی همراه
فرزندانش ،در حالیکه س��ر بریدهای در دس��ت
دارند ،منتشر کرده بود .شروف که تابعیت لبنانی
نیز دارد ،حدودا  ۳۵ساله است و در سال ،۲۰۱۳
همراه خانوادهاش رهسپار سوریه شده بود.

تشبیه فیل م «فروشنده» به بالستیک

باخبر ش��دیم هاروى واينس��تاين ،تهيهكننده
مشهور هاليوودى كه آثارى همچون «شكسپير
عاش��ق»« ،دار و دس��ته نيويوركىها» ،و ...را در
كارنام��هاش دارد ،طى يك س��خنرانى ش��ديدا
به قان��ون مهاج��رت ترامپ تاخت .ب��ه گزارش
خبرآنالین،واينستاين در كنفرانس قدرت سينما و
فيلم گفت« :فيلمهاى ايرانى مانند «فروشنده» در
متحد كردن مردم كشور ما و ايران به مراتب برد
و قدرت بيشترى از موشكهاى بالستيك دارند».

