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اخبار کوتاه

یک مقام رسمی دولت ژاپن:

شینزوآبه برای میانجیگری نمیآید

رهبر انقالب درگذشت همشیره دبیرکل حزباهلل
لبنان را تسلیت گفتند

آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت همشــیره حجةاالسالم والمسلمین
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند.
به گزارش ایسنا ،در پیام رهبر انقالب اسالمی آمده است :جناب مستطاب
حجةاالســام و المسلمین آقای حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه .درگذشت
مکرمه را به جنابعالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت میگویم و
همشــیرهی ّ
رحمت و غفران الهی را برای وی مسألت مینمایم.

شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی
در حال پیگیری است

ســخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شــکایت رئیس حفاظت و
بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام از محمود صادقی نماینده تهران خبر
داد و گفت که پرونده شــکایت شــورای نگهبان از صادقی همچنان در هیأت
در حال بررسی است.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی سهشنبه در
جمع خبرنگاران در توضیح جلســه امروز هیأت نظــارت بر رفتار نمایندگان
گفت :در این جلســه پرونده شــکایت یک مؤسسه فرهنگی از آقای محجوب
نماینده تهران مورد بررســی قرار گرفت که با توجه به بررســیها و عدم ارائه
مســتندات قانونی ،این پرونده با عدم احراز تخلف این نماینده مختومه اعالم
شد.
همچنین پرونده مربوط به وزارت شــرکت نفــت از آقای خادمی نماینده
ایذه درباره اظهاراتش پیرامون اوراق شــدن جکتها (ابزارهای پاالیشگاهی)
نیز مورد بررسی قرار گرفت .قرار شد هیأت نظارت دوباره از کمیسیون انرژی
مجلس در این باره اســتعالم بگیرد .شــکایت دیگری هم وزارت نفت از این
نماینده داشــته که آقای خادمی در جلسه بعدی برای بررسی آن حضور پیدا
میکند.
وی افزود :موضوع دیگر بررســی شــکایت آقای آخوندی وزیر سابق راه و
شهرســازی از آقای قاضی پور نماینده ارومیه به دلیل طرح اتهاماتی به او بود.
آقــای قاضی پور توضیحاتش را ارائه کرد که با توجه به انطباق توضیحاتش با
اظهارات شاهد که آن فرد هم دارای مسئولیت است ،نتیجه گیری هیأت بر آن
شد که اظهارات این نماینده خالف وظایف نمایندگی نبوده است.
جمالی ادامه داد :پرونده دیگر مربوط به شکایت دادستانی از آقای کریمی
قدوســی نماینده مشــهد به دلیــل اظهاراتش در قم بود .در ایــن باره آقای
الریجانی رئیس مجلس و نماینده قم در نامهای اعالم کرد که شکایتی ندارد.
به همین دلیل پرونده مختومه شد.
پرونده دیگر مربوط به شــکایت معاونت حقوقــی و پارلمانی وزارت علوم
و اســماعیلی نماینده سروستان از همتی نماینده ســمنان بود .آقای همتی
توضیحاتش را ارائه کرد .قرار شــد در جلســه بعدی شاکیان و شهود پرونده
حضور پیدا کنند.
ســخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پرونده دیگر مورد بررسی در
هیأت را مربوط به دو شــکایت نیروی انتظامی از آقای خدری نماینده بوشهر
عنوان و اظهار کرد :آقای خدری توضیحاتش را ارائه کرد که مقرر شد معاونت
پارلمانی ناجا در جلسه بعدی برای ارائه توضیحات حضور پیدا کند .همچنین
در موضــوع اعالم محکومیت آقای خدری برای عدم حضور در ورزشــگاه هم
بررسی صورت گرفت با توجه به توضیحات ایشان و عدم ارائه مدارک مستدل
از سوی ناجا ،این پرونده مختومه اعالم شد.
به گفته وی پرونده دیگر مربوط به شکایت نصیری احمدآبادی رئیس مرکز
اطالعــات مالی از تعدادی از نمایندگان بود .قرار شــد درباره ممنوع الخروج
بودن شاکی دوباره از دادستانی پیگیریهای الزم به عمل آید.
وی ادامــه داد :اخیرا ً آقــای مطهری نماینده تهــران صحبتهایی درباره
اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتند .همچنین ستاد امر به معروف و نهی
از منکر اصفهان هم از ایشان شکایتی را مطرح کردند .در نهایت مقرر شد که
آقای مطهری برای توضیحات بیشتر به هیأت دعوت شود.
وی افزود :رئیس حفاظت و بازرســی مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم
شــکایتی را از آقای صادقی نماینده تهران پیرامون اظهاراتش مطرح کرد که
این موضوع در جلســه امروز مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت هیأت نظارت
صحبتهای آقای صادقی را خارج از وظایف نمایندگی ندانست.
همچنین شــورای نگهبان از این نماینده شــکایتی را کــرده بود که برای
بررسی آن آقای صادقی پنج شــهود را معرفی کرد که در جلسه قبلی هیأت
نظارت حضور یافته و توضیحات خود را ارائه کردند .هنوز پرونده این موضوع
در هیأت در حال پیگیری است.

بازداشت مدیرعامل فراری بانک سرمایه در اسپانیا
توسط پلیس اینترپل

نماینده دادســتان تهران از بازداشــت حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک
سرمایه توسط پلیس اینترپل خبر داد.
به گزارش ایســنا ،قهرمانی نماینده دادســتان در جلســه دیــروز دادگاه
رســیدگی به اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و احســان دالویز از بازداشت
حیدرآبادی مدیرعامل بانک سرمایه توســط پلیس اینترپل خبر داد و گفت:
مدیرعامل بانک سرمایه در حین تحقیقات از کشور متواری شدند و به اسپانیا
رفتند هفته گذشته پلیس اینترپل وی را دستگیر کرد.
نماینده دادســتان افزود :تشــریفات قانونی برای عودت ایشان به ایران در
حال انجام است.

تاکید نماینده دادستان به بازگرداندن اموال
سهامداران از سوی متهمان پرونده شرکت پدیده

نماینده دادســتان در ســیزدهمین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمین
پرونده شــرکت پدیده خواســت که متهمان از فرصتی کــه دادگاه با هدف
بازگرداندن اموال سهامداران به آنان اعطا کرده ،حداکثر استفاده را ببرند.
به گزارش ایسنا ،ســیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده
شرکت پدیده صبح امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام
اقتصادی کشور به ریاست قاضی سید هادی منصوری در مشهد برگزار شد .در
ســیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده قاضی
منصوری پس از اعالم رســمیت جلســه و تذکر موارد قانونی الزم از نماینده
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خواست تا کیفرخواست سایر
متهمین باقی مانده برای اخذ آخرین دفاع قرائت نماید.
گفتنی اســت در دوازدهمین جلســه پس از اظهارات نمایندگان ادارات و
ســازمانهای دولتی و سخنان دادستان عمومی و انقالب مشهد .آخرین دفاع
از متهم ردیف اول پرونده یعنی محســن پهلوان مقدم اخذ و دفاعیات وکیل
مدافع نامبرده در صحن علنی دادگاه استماع شد.
یکی از متهمین در پاســخ به سواالت رئیس دادگاه گفت :تمامی اقدامات
در شــرکت پدیده ،قائم به شــخص پهلوان بود و از مســئوالن قضائی بخاطر
اعطای فرصت برای جبران مافات به ما و همچنین حفاظت از اموال شــرکت
پدیده تشــکر میکنیم .مکررا ً از محسن پهلوان میخواستیم که با شفافیت با
مسئوالن قضائی همکاری کند اما این اتفاق نیفتاد.

«عباسی» سخنگوی هیات رئیسه مجلس شد

یک عضو هیات رئیسه مجلس از انتخاب اسداهلل عباسی به عنوان سخنگوی
هیئت رئیســه مجلس خبر داد .بهروز نعمتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
جلســه هیئت رئیسه مجلس شورای اســامی بعد از ظهر دیروز برگزار شد و
بر اساس قرعه کشــی صورت گرفته اسداهلل عباسی به عنوان ناظر فرهنگی و
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد .وی افزود :همچنین بنده با قید
قرعه به عنوان ناظر بخش پشتیبانی و آقای آشوری به عنوان ناظر بخش مالی
انتخاب شدیم.
به گفته این عضو هیئت رئیســه مجلس در جلســه امروز هیئت رئیســه
همچنین صندلی دبیران براساس قرعه انتخاب شد.

رئیس شورای شهر رباط کریم بازداشت شد

دادستان رباط کریم از بازداشت رئیس شورای شهر رباط کریم خبر داد.
به گزارش ایســنا ،قاسم پور دادســتان رباط کریم در این باره اظهار کرد:
دوشــنبه رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا،
مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد.

مقام ژاپنی در پاسخ به «مردمساالری آنالین» :در مورد واردات نفت ایران ،شرکتها تصمیمگیری میکنند؛ نه دولت ژاپن
یک مقام مسئول در دولت ژاپن گفت که هدف شینزو
آبه ،نخســت وزیر این کشور ،از سفر به تهران« ،در مقطع
کنونی ،میانجیگری بین ایران و آمریکا نیست».
به گزارش «مردم ســاالری آنالین» ،یک مقام مسئول
در دولــت ژاپن در جلســه اطالعرســانی با تعــدادی از
خبرنــگاران در محل ســفارت ژاپن در تهــران گفت که
هدف اصلی نخســت وزیر ژاپن از سفر به ایران ،کمک به
«کاهش تنشها در خاورمیانه» است .وی عنوان کرد که
نخستوزیر آبه در مقطع فعلی ،تصمیمی بر میانجیگری
و وساطت بین ایران و آمریکا ندارد.
این مقام دولتی در پاســخ به ســوال خبرنگاری مردم
ســاالری آنالین ،که آیا دولت ژاپــن بهمنظور بهرهمندی
ایــران از منافــع برجــام ،قصــد دارد با نادیــده گرفتن
تحریمهــای آمریکا ،به واردات نفــت از ایران ادامه دهد،
عنوان کرد :ژاپن بهطور کام ً
ال منسجمی به برجام متعهد
است و از توافق هســتهای حمایت میکند .تصمیمگیری
در مورد واردات نفت ایران برعهده شرکتهای ژاپنی است
و از آنجا که این شــرکتها خصوصی هستند ،دولت ژاپن
تصمیمگیر در این حوزه نیســت و این شرکتهای ژاپنی
هستند که در این مورد تصمیمگیری و اقدام میکنند
وی همچنیــن در مورد برنامه نخســت وزیر ژاپن در
تهران گفت :نخست وزیر ژاپن عصر چهارشنبه  22خرداد
با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار میکند و صبح
روز پنجشــنبه  23خرداد نیز با مقام معظم رهبری دیدار
خواهد کرد.
این مقام رســمی دولت ژاپن گفت که ســال 2019
ســال مهمی بــرای دیپلماســی ژاپن اســت چــرا که
اجالس گروه  20نیز امســال در ژاپن برگزار میشــود و
به احتمال قوی ،شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن ،در این
اجالس نیز با دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا ،دیدار
در پی کاهش محدودیتهای میرحســین
موســوی و زهرا رهنورد ،فرزند مهدی کروبی
نیز از کاهش محدویدتهــا برای پدرش خبر
داده است.
به گزارش «مردم ســاالریآنالین» ،دیروز
پایگاه خبــری جماران به نقل از برخی منابع
خبــری از رفــع پــارهای از محدودیتهای
ارتباطی میرحسین موســوی و زهرا رهنورد
خبر داده بود.
بر اساس این گزارش ،زهرا رهنورد از این
پس میتواند در صورت تمایل از تلفن همراه
استفاده کرده و همچنین اعالم آمادگی شده
تا محصورین بتوانند با نصب دستگاه ماهواره
بــه برخــی کانالهــای محــدود تلویزیونی
دسترسی داشته باشند.
در همیــن راســتا ،خبرنگار جمــاران با

دوجانبه خواهد داشــت .وی گفت احتمال دارد نخســت
وزیر ژاپن در دیداری که در حاشــیه نشســت گروه 20
که در اواخر ماه جاری میالدی در اوســاکا ژاپن با ترامپ
خواهد داشــت ،موضوع ایران را هم مطرح کند و ســران
دو کشــور ژاپــن و آمریکا درباره وضعیــت ایران ،گفتگو
کنند.
وی همچنیــن به اهمیت خاورمیانــه در امنیت انرژی
ژاپن اشــاره کرد و گفت« :ایران نقطــه کانونی ثبات در
منطقــه خاورمیانه اســت و این منطقــه اهمیت حیاتی
بــرای امنیت انرژی ژاپــن دارد» .وی گفت ایران یکی از
قدرتهای بزرگ منطقه است و روابط دیرینه با ژاپن دارد.
این مقام رســمی در دولت ژاپن یادآور شد که امسال

نودمین ســالگرد آغاز روابط دیپلماتیک بین ایران و ژاپن
اســت و سفر نخست وزیر این کشور که نخستین سفر در
 41سال گذشــته است نشان میدهد که دو کشور تاریخ
طوالنی از روابط دیپلماتیک دارند و عالقهمند هستند که
این روابط را تقویت کنند.
وی گفت در شرایطی که تنشها در منطقه خاورمیانه،
گاهــی افزایش مییابد و گاهی کاهــش مییابد ،ژاپن با
ایران در هر ســطحی ،همکاری خواهد کــرد تا تنشها
تخفیف یابند.
سفری برای اطمینان از باال نگرفتن تنشها در
خاورمیانه
از سخنان این مقام رسمی دولت ژاپن ،چنین برمیآید

که هدف اصلی نخســت وزیر ژاپن از ســفر به ایران این
اســت که اطمینان حاصل نماید کــه تنشها در منطقه
خاور میانه در ســطح مهار شــدهای باقی خواهد ماند و
این تنشهــا به تقابل منجر نخواهد شــد .هرگونه تقابل
در خاور میانه میتواند امنیت انرژی کشوری مثل ژاپن را
که شدیدا ً به واردات نفت وابسته است ،به خطر بیندازد.
هدف نخستوزیر ژاپن ،به گفته این مقام رسمی دولت
ژاپن ،در مقطع فعلی میانجیگیری و پادرمیانی بین ایران
و آمریکا نیســت؛ بلکه هدف اصلــی ژاپنیها اطمینان از
باقی ماندن تنشها در محدودههای قابلمدیریت ،و کمک
به کاهش تنشها در خاور میانه است .بسیاری از رسانهها
گمانهزنی کرده بودند که شینزو آبه به قصد وساطت بین
ایران و آمریکا به تهران میآید.
از صحبتهای این مقام رســمی دولــت ژاپن ،چنین
اســتنباط میشد که نخســت وزیر ژاپن در وهله نخست
از این ســفر ،اهــداف سیاســی و دیپلماتیــک را دنبال
میکنــد و اهداف اقتصادی چندان در دســتور کار دولت
ژاپن قرار ندارد .این مقام رســمی گفت که ژاپن هنوز در
مورد پیوستن به اینســتکس تصمیمگیری نکرده است و
مهمتر از آن عنوان کرد که مســئولیت عدم واردات نفت
ایران توســط شرکتهای ژاپنی ،برعهده دولت این کشور
نیست و این خود این شرکتها هستند که در مورد روابط
تجاریشان با ایران تصمیم میگیرند.
گفتنــی اســت علی ربیعی ســخنگوی دولــت نیز با
اشاره به ســفر شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن به ایران
گفت :این ســفر در چارچوب روابط ســنتی و دیرینه دو
کشــور و در جهت توســعه روابط دوجانبه و گفتگوهای
مورد عالقه طرفین انجام میشــود .این اولین بار در ۴۱
سال گذشته اســت که یک نخست وزیر از ژاپن به ایران
سفر میکند.

کاهش محدودیتهای کروبی ،موسوی و رهنورد
پیگیری این خبر از نرگس موســوی ،دختر
نخستوزیر دوران دفاعمقدس از درستی آن
اطمینان حاصل کرده است.
محمد حسین کروبی فرزند حجتاالسالم
مهــدی کروبی تیز در گفتوگــو با خبرنگار
سیاســی ایلنا ،در پاســخ به این ســوال که
آیا گشایشــیهایی که در مورد میرحســین
موســوی و زهرا رهنورد صــورت گرفته ،در
مــورد آقای کروبی هم انجام شــده اســت،
گفت :در سال  ۹۸ماموران امنیتی یک سری
گشــایشهایی را ترتیب دادند از جمله اینکه
گفتتــد میتوانیم برای محصــوران ماهواره
نصب کنیم.

وی افزود :با اینکه آقــای کروبی در ابتدا
زیــاد موافق ایــن کار نبودند امــا با صحبت
خانواده مبنــی بر اینکه اگر ایــن کار انجام
بشود خوب است ،پذیرفتند.
کروبــی با اشــاره بــه اینکــه کانالهای
محدودی برای آقای کروبی باز اســت ،گفت:
برای ایشــان ماهواره گذاشتند اما شبکههای
خیلی کمی را باز گذاشــتهاند .این شــبکهها
تنها محدود به چند شــبکه خبری فارســی
است.
فرزند مهدی کروبی افزود :عالوه بر نصب
ماهواره گفته شده که خواهر ،خواهر زادهها و
برادرزادهها هر موقع کــه بخواهند میتوانند

بدون هماهنگی قبلی به مالقات ایشان بیایند.
وی دربــاره اینکه آیا تلفــن همراه هم در
اختیار ایشــان قرار گرفته است ،گفت :تلفن
در اختیار ایشــان نیســت ولی مادرم مدتی
اســت که مشــکلی ندارند از اینکه موبایل به
منزل ببرند .محمدحســین کروبی با اشاره به
اینکه پیشــنهاد گشایش در حصر بعد از ایام
تعطیالت نوروز انجام شــده است ،گفت :در
مدت هشــت سالی که از حصر گذشته است،
متاسفانه هنوز هیچ حکم قضایی به ما نشان
ندادهانــد .حتی حاضر به برگــزاری محاکمه
هم نیســتند و محصوران همچنان بالتکلیف
هســتند .کروبی تاکید کرد :تصور نشود بعد

از هشت سال به دلیل چند گشایش کوچک،
خانــواده محصــوران ذوقزده شــدهاند .ما
معترض هســتیم و این حصــر را غیر قانونی
میدانیم .وی با اظهار امیدواری درباره اینکه
ممکن است هر چه جلوتر برویم گشایشهای
بهتری درباره رفع حصر انجام شود ،گفت :ما
هنوز از این گشایشها هیچ عالمت و نشانهای
برای اینکه بخواهــد رفع حصر به طور کامل
انجام شود ،برداشت نکردهایم.
فرزند مهدی کروبی افــزود :آقای کروبی
طبق روالی کــه از پیش از عیــد به صورت
هفتــهای یک یا دوبــار دیدارهایــی با افراد
مختلف از جمله خانواده شهدا داشتهاند ،این
مالقاتها را با افراد محدودی ادامه میدهند
و در هفتههــای اخیر هم دیدارهایی با برخی
افراد داشتهاند.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:

اصالح روندها برای جلوگیری از تکرار فسادهای مشابه ضروری است
معــاون اول رئیسجمهور با بیــان این که بخش زیادی
از تخلفات و سوءاســتفادهها در نظــام پولی و بانکی اتفاق
میافتــد ،گفت :بانــک مرکزی باید به عنــوان اصلیترین
دســتگاه ناظر بر عملکرد بانکهای عامل با اقتدار کامل در
انتخاب مدیران حرفهای و اعضای هیئت مدیره بانکها که
دارای صالحیت اخالقی و تخصصی هستند عمل کند.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در چهل و چهارمین
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر
اینکه آســیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت
و دقت هر چه بیشــتر دنبال شود ،گفت :در مبارزه با فساد
نباید تعلل و سســتی به خود راه دهیم و باید با جدیت در
این مســیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در
امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به این که متاسفانه
شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم ،تصریح کرد:
پروندههای فسادی که کشــف و با آنها برخورد شده است
نباید رها شــوند ،بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف
فســاد ،رویهها و روندها نیز اصالح شــود تا از تکرار وقوع
فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلیتریــن راه مبارزه با فســاد و تخلفات
اقتصادی را شفافیت دانســت و افزود :اگر فرایندها اصالح
شــود و عملکردهــا در معرض دید عموم جامعه باشــد از
ســردار شــریف هدف دشــمن از طرح
شــایعات و ادعاهای کذب علیــه فرماندهان
ســپاه را انتقــام از محبوبیــت روز افزون و
معنادار این نهاد مردمی پس از اقدام شیطانی
اخیر آمریکاییها در قرار دادن نام ســپاه در
فهرست سازمانهای تروریستی دانست.
بــه گزارش ایســنا به نقل از ســپاه نیوز؛
سردار ســرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف
ســخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه
پاســداران انقالب اسالمی در پاسخ به سوالی
پیرامــون چرایی تالش دشــمن در افزایش
شایعات و انتشار اخبار کذب علیه فرماندهان
و مسئولین این نهاد در هفتههای اخیر اظهار
داشــت :پس از اقدام کینــه توزانه و مغایر با

بسیاری تخلفات و سوءاستفادهها جلوگیری خواهد شد.
معــاون اول رئیسجمهور با بیــان این که بخش زیادی
از تخلفات و سوءاســتفادهها در نظام پولی و بانکی کشــور
اتفاق میافتد ،گفت :بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین
دســتگاه ناظر بر عملکرد بانکهای عامل با اقتدار کامل در
انتخاب مدیران حرفهای و اعضای هیئت مدیره بانکها که
دارای صالحیت اخالقی و تخصصی هستند عمل کند و در
مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.
جهانگیری با اشــاره به سیاستگذاری بانک مرکزی در
خصوص چکهــای تضمینی اظهار کرد :ایــن اقدام نتایج
مثبت و ســازندهای به همراه داشــت و امیدوارم این گونه
برنامهها و اصالح فرایندهای نادرســت در سایر بخشهای
اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شــود .معــاون اول رئیس
جمهور همچنین با اشــاره به گزارش دبیرخانه ســتاد در
خصوص کمیته تخصصی فرادســتگاهی آســیب شناسی
شکل گیری مفاســد اقتصادی ،از دبیرخانه ستاد خواست
برنامه آســیب شناســی علل وقوع فســاد را با جدیت هر
چه بیشــتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات الزم برای
شناسایی گلوگاههای فسادخیز و نیز اصالح فرایندها را در
جلسات بعدی ارائه کند.
جهانگیری همچنین با اشــاره به فشــارهای ســنگین
اقتصادی از ســوی آمریکا علیه ملت ایران خاطرنشان کرد:

آمریــکا  30درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر
خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی
ایــران بــه راه انداخته اند .آنها تصــور میکردند که با این
فشــارها ،اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد
شــد ،اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه
روز به روز بر اقتدار کشور افزوده میشود.
در این جلسه حجت االســام والمسلمین محسنی اژه
ای معــاون اول قوه قضاییه نیز با بیــان این که ضعفها و
اشکاالتی در برخی بخشها وجود دارد گفت :با وجود همه
این ضعفها و علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان ،اما
به لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت معیشت و
امنیت در کشور قابل قبول است .پزشکیان نایب رئیس اول
مجلس شــورای اســامی هم در این جلسه با بیان این که
ریشه تمام مشکالت کشور نبود اطالعات و دادههای دقیق
برای تصمیم گیری اســت گفت :اگر بانک اطالعاتی کامل
وجود داشــته باشــد تصمیم گیریها با دقت بیشتر انجام
خواهد شــد و زمینه بروز تخلفات و فســاد از بین خواهد
رفت .در این جلســه که وزرای دادگستری ،اطالعات ،امور
اقتصادی و دارایی ،رییس کل بانک مرکزی ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه ،رئیس ســازمان بازرسی کل کشور ،رئیس
کل دیوان محاســبات ،دادســتان عمومی و انقالب تهران،
نمایندگان اطالعات ســپاه و نمایندگان مجلس شــورای

اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند ،دبیر ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاســد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده
کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در
فرایندها و گلوگاههای فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی
بر پروندههای مفاســد کالن اقتصادی که با مشارکت قوای
ســه گانه و نهادهای اطالعاتی و امنیتی برگزار میشــود،
ارائه کرد .در این گزارش علل اصلی شــکل گیری مفاســد
اقتصادی در نظام بانکی مورد آســیب شناسی قرار گرفت
و ضمــن تشــریح پروندههای فســاد در برخــی بانکها،
راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد
و مقرر گردید این جلســات برای بررسی و آسیب شناسی
سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای
مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی
فرادســتگاهی آســیب شناســی و بازنگری در فرایندها و
گلوگاههای فســادخیز ،اعضای جلسه نظرات و دیدگاههای
خود را در خصوص این گــزارش ارائه کردند و راهکارهای
پیشــگیری از بروز تخلفــات و تکرار فســادهای اداری و
اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلســه همچنیــن نماینده اطالعات ســپاه نیز
گزارشــی از نحوه برخــورد با تعدادی از مفســدان بزرگ
اقتصادی و شبکههای وابسته به آنها ارائه کرد.

سخنگوی سپاه اعالم کرد

فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد
قوانیــن بین المللی آمریکاییها در قرار دادن
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست
ســازمانهای تروریستی که تالشی نامتعارف
و خباثــت آمیز به شــمار میرفت ،شــاهد
واکنشهای گسترده بین المللی و انتقاد اغلب
رسانهها ،کارشناسان و کشورها از این تصمیم
شیطانی بودیم.
وی افزود :به رغم آمال و آرزوهای دشمنان
انقالب و نظام ،به ویژه رژیم پلید و تروریستی
ایاالت متحده آمریکا ،ایــن اقدام قبیحانه بر

سخنگوی قوه قضائیه از ابالغ آئیننامه قانون رسیدگی به
دارایی مقامات و مسئوالن خبر داد.
به گزارش ایســنا ،غالمحسین اســماعیلی در چهارمین
نشســت خبری با رســانهها ابالغ و اجرایی شدن آئیننامه
قانون رســیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن و کارگزاران
نظام جمهوری اســامی خبر داد و گفت :تصویب آئین نامه
با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعالم کرده بودند که
وظیفه همه اجرای قوانین اســت و معطل ماندن قوانین را
نمیپذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که
آئین نامه آن تصویب و دیروز ابالغ شد.
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه این آئین نامه دو گروه
مسئوالن را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد
اصل  ۱۴۲را مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره
مسئولیت باید اموال خود را اعالم کنند تا قوهقضاییه بررسی
کند ،گفت :گروه دوم خیل عظیمی از مسئوالن در ردههای
مختلف مانند اســتانداران ،فرمانداران ،نمایندگان مجلس،
تمام مقامات قضائی و ...هستند که باید اموال خود ،همسر و
فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیشبینی شده
اعالم کنند و هدف آن برای صیانت از مســئوالن اســت و
مچگیری نیســت .وی تاکید کرد :در این آئین نامه شــرط
شده ،کسی که میخواهد عهدهدار یکی از سمتهای مندرج

خالف تصور کاخ سفید و دنباله روهای ترامپ
 ،در صحنه ای معکوس در داخل کشور باعث
شکلگیری وحدت و حمایت ملی و معنادار از
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد که به ویژه
آمریکاییها را بسیار منفعل و دچار حیرت و
گیجی کرد.
ســخنگوی ســپاه اقــدام آمریکاییها در
معرفی ســپاه به عنوان سازمان تروریستی را
خطایی راهبردی توصیف و با اشــاره به اقدام
قابل تحســین آنی دولت و مجلس شــورای

اسالمی در تروریست خواندن نیروهای آمریکا
در منطقه موسوم به سنتکام و تمام نیروهای
وابســته به آن در منطقه خاطرنشــان کرد:
دشــمنان برای تاثیرگذاری بر روند حمایت و
همراهی شگفت انگیز افکار عمومی داخلی و
خارجی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،به
تاکتیک نخ نما شــده ای متوسل و در صدد
برآمدند با بهره گیری از رســانههای وابسته و
شبکه های اجتماعی تبهکار پس از تغییرات
و تحوالت اخیر در ســطح فرماندهی سپاه و

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

ابالغ آئیننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن
در این قانون شــود ،قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد
تــا در آغاز و پایان دوره امــوال خود را اعالم کند و اگر این
تعهــد را ندهد ،مقام نصب کننده حق نصــب او را ندارد و
نمیتواند داوطلب نمایندگی مجلس شــورای اســامی و
شورای شهر و ســایر منصبها شود .نامزدهای مجلس هم
قبل از ثبتنام بایــد این تعهد را به فرمانداریهای مربوطه
بدهند .این آئین نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و
قضائی کشور است .وی در پاســخ به سوالی درباره آخرین
وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار
ال توضیح دادم اص ً
دستگیر شــدند گفت :قب ً
ال برای ما اینکه
فرد دستگیر شــده در زمان دستگیری چه حرفهای داشته
مهم نیســت و مهم اتهام انتصابی است .اتهامات را با حرفه
اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد .در این
زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتیها
 ۵نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به
دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتماالً
تا پایان هفته هم دادســرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی

را میگیرد.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نحوه
اطالعرسانی پرونده نجفی و امام جمعه کازرون
وی در پاســخ به سوالی درباره قتل امام جمعه کازرون و
اینکه پلیس در حیــن بازجویی پرونده فایل را پخش کرده
و چــرا بازجوییهــای مقدماتی که محرمانه اســت در این
پروندهها و نیز پرونده نجفی پخش میشود؟ گفت :متأسفانه
در روند اطالع رســانی این پرونده اشــتباهاتی رخ داد و به
کســانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و اتفاق رخ
داده را تأیید نمیکنیم و گفتند اشــتباهی در فرایند اطالع
رسانی رخ داد .ما در حوزه قضائی تاکید داریم که موضوع از
لسان سخنگو و مسئوالن اعالم شود و این امر برای این است
که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی و
هم اطالع رسانی کنیم .تفاوت من با برخی از همکاران این
است که ببینید هیچگاه اسمی در این پروندهها نیاوردهام و
گفتهام پرونده قتل خانم میترا اســتاد و شهادت امام جمعه
کازرون .ما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشــده است آن

برخی دیگر از فرماندهان ،به شــایعه پراکنی
پیرامون سرداران و مسئولین و بعضاً خانواده
آنان در ســپاه بپردازند و در همین راستا به
طرح اکاذیب مشــمئزکننده ای مانند فرار از
کشــور و یا دســتگیری چند تن از سرداران
ســپاه از جمله ســرداران نصیــری ،ربیعی،
توالیی و  ...مبادرت ورزیدند.
سردار شــریف تصریح کرد :این در حالی
اســت که این عزیــزان از نیروهای مخلص و
فعال ســپاه بوده و در جایگاهــی جدید در
ســپاه فعال و با جدیت به ایفای ماموریتها
و مســئولیتهای محوله ،اشتغال به خدمت
دارند و حتی اخباری از حضور آنان در محافل
منتشر شده است.

را مراعات میکنیم و از شــما درخواست داریم پرونده را به
گونهای مطرح کنید که طرح آن با قوانین سازگاری داشته
باشد .اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات
پرونده مربوط به محمد علی نجفی و قتل میترا اســتاد در
مدت کمتر از ده روز تکمیل شــده و این سرعت عمل برای
وکال و حقــوق دانان شــائبهای ایجاد کرده :گفت ســرعت
عمل در دســتگاه قضائی خواست همه مردم است .به ویژه
در پروندههایی که بازتاب عمومی داشــته و افکار عمومی را
جریحه دار کند.
وی افزود :هر پروندهای که بازتاب عمومی داشته و افکار
عمومی را جریحه دار کند ما ســریعاً رسیدگی میکنیم که
به این پرونده هم به ســرعت و به صورت ویژه رســیدگی
میکنیم .پرونده قتل خانم اســتاد در این رده قرار داشــت
و عالوه بر آن پرونــده از منظر قضائی پرونده قتل جناحی
خانوادگــی بود و با هیچ ابهامــی هم در مرحله تحقیقات و
دادسرا با آن مواجه نشد و تحقیقات انجام شد .وی در پاسخ
به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور
گفــت :پروندهای که در دادگاه بدوی رســیدگی و حکمش
صادر شد با درخواســت تجدیدنظر خواهی اخیرا ً به دادگاه
تجدیدنظر ارســال و در نوبت اســت و بخشی هم از پرونده
کماکان در دادسرا مفتوح است.

