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روی موج کوتاه

سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم 
پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور 
خبر داد و گفت که این مرجع هنوز درباره 

عیسی شریفی اعالم نظر نکرده است.
غالمحسین اسماعیلی در نشست 
خبری دیروز خود دربــاره پرونده اکبر 
طبری توضیح داد: پرونده مهم و ویژه اکبر 
طبری با دادرســی عمیق و گسترده در 
دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی 
صادر شد و پس از آن، شهریور ماه اعالم 
کردیم کــه با تقاضای اعاده دادرســی 

محکومان به دیوان عالی موافقت شد.
وی افزود: در دیوان عالی رسیدگی و 
حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر 
شــده و محکومیت طبری در ارتباط با 
رهبری و سردستگی باند ارتشا که امالک 
و وجوه متعددی را به صورت رشــوه از 
اصحــاب پرونده ها اخذ کــرده بودند و 
در نتیجه محکوم به ۳۱ ســال حبس 
تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 
قیمت اموال و وجــوه ماخوذه و انفصال 

دایم از خدمات دولتی و استرداد امالک 
شــده بود که این حکم توســط دیوان 
تایید و قطعی شده اســت.  سخنگوی 
قوه قضائیه ادامه داد: طبری همچنین 
اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد 
رسمی و سواســتفاده از اسناد و اعمال 
نفوذ در مقامات و سه فقره اعمال نفوذ و 
یک فقره غرض ورزی داشــت که تایید 
شد.  او درباره اتهام پولشویی طبری نیز 
اظهار کرد که در این مــورد برای دیوان 
عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته 
قانون پولشــویی اخیرالتصویب است و 
با توجه به قانون جدیــد این اتهام مورد 
رسیدگی و رأی مجدد اســت؛ ولی در 
مورد سایر محکومیت های ایشان باید 
بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و 

الزم االجراست.
 اراضی کالک به بیت المال 

اعاده شد
اسماعیلی همچنین درباره تخریب 
امالک کالک و ارتباطش با پرونده اکبر 

طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما 
اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده 
بود.  وی افزود: قبال رأی پرونده صادر شده 
بود و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی 
شــد که به دنبال آن محکومیت آقای 
نجفی در رابطه با اراضی کالک تأیید و 
اراضی به بیت المال اعاده شد. سخنگوی 
قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده مجددا در 
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان 
مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع 
و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه 
به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ 
بود و مجموعه اراضی کالک اعاده به وضع 

سابق می شود.
رأی دیوان درباره پرونده عیسی 

شریفی هنوز اعالم نشده
اســماعیلی در بخش دیگــری از 
نشست خبری خود گفت که رأی دیوان 
درباره پرونده عیسی شریفی، قائم مقام 
محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری 
تهران، هنوز صادر نشــده است. وی در 

این باره توضیح داد: دیــوان وعده داده 
بود که قبل از پایان ســال جاری در این 
پرونده رأی صادر کند و به محض وصول 
رأی و نظر دیوان عالی این اطمینان را به 
مردم می دهم که نسبت به این پرونده 

اطالع رسانی دقیق خواهد شد.
محکومیت مدیرعامل سابق کیش 

به حبس، شالق و جزای نقدی
اســماعیلی با بیان اینکه در ســال 
۱۳99 مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان 
اولویت رسیدگی های ما بود، گفت: در 

مجموع در شــعب تهران ۱42 نفر، در 
فارس ۱9 نفر، در خراســان رضوی ۱5 
نفر، هرمزگان ۱۱ نفــر، در قم 8 نفر، در 
اصفهان 6 نفر و در استان گلستان 5 نفر 
در این شعب محکومیت پیدا کردند. 5۱ 
نفر انفصال از خدمات و 6 شرکت حکم 
انحالل و 6 نفر مجازات شــالق از شعب 

ویژه حکم گرفته اند. 
وی افزود: بر اســاس آرای صادره در 
این شعب ۳ نفر محکوم به اعدام، یک نفر 
به حبس ۳۰ سال، 8 نفر به حبس بین 2۰ 
تا 25 سال، 7 نفر به حبس ۱5 تا 2۰ سال، 
۳۱ نفر به حبس ۱۰ تا ۱5 سال، 72 نفر به 
حبس 5 تا ۱۰ سال و ۱7 نفر به حبس ۱ تا 
5 سال، 5۱ نفر انفصال از خدمات دولتی، 
6 شرکت حکم انحالل و 6 نفر مجازات 

شالق، حکم گرفته اند.
سخنگوی دســتگاه قضا در ادامه از 
قطعیت حکم علیرضــا عامری، رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل وقت سازمان 
منظقه آزاد کیش به جرم اخذ رشــوه و 
تبانی در معامالت دولتی و سوء استفاده 
از مقام شــغلی به یک فقره 4 سال و نیم 
حبس، یک فقره 4 سال دیگر، یک فقره 
2 سال حبس، یک فقره یک سال حبس، 
جزای نقدی، شالق و انفصال از خدمات 

دولتی خبر داد.
بــه گفتــه وی، همچنیــن لیــال 
امیرآبادی، وکیل دادگســتری به جرم 
پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ 
به ۳ فقره 2 سال حبس و یک فقره ۱ سال 

حبس محکوم شد.
آخرین وضعیت پرونده سیف، 

عراقچی و آقاخان
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک 
مرکزی )ســیف، عراقچی و آقاخان( 
گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه 
به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر 
دادگاه توسط دادســرا برطرف شد و 
پرونده به دادگاه برمی گردد و دادگاه در 
این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می کند. 

اینکه آیا با توجه به جلســات قبلی از 
ناحیــه دادگاه و رفــع نقص هایی که 
دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی 
شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه 
دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی 

از سوی شعبه به ما اعالم نشده است.
 ۴۸۰ میلیون تومان؛ 

نرخ جدید دیه قتل غیرعمد
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در 
نشســت خبری خود درباره نرخ دیه در 
سال ۱4۰۰، توضیح داد: به موجب قانون 
در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه 

قضائیه تعیین و تکلیف شود. 
این موضوع در دو جلســه متوالی 
روز گذشــته و دوشــنبه در شورای 
عالی قوه قضاییه مطرح شــد. نهایتاً 
مصوبه ریاســت قوه قضاییه این شد 
که برای ســال ۱4۰۰ نــرخ دیه قتل 
غیرعمد مسلمان 48۰ میلیون تومان 
 باشــد و از اول فروردین سال ۱4۰۰ 

الزم االجرا است.

توضیحات اسماعیلی درباره چند پرونده مهم؛

قطعی شدن حکم حبس طبری و ابهام در وضعیت شریفی

خبر

فرمانده سنتکام با بیان اینکه آمریکا تمایلی به جنگ با ایران 
ندارد، تاکید کرد: دولت جو بایدن درصدد ارزیابی سیاست فشار 

حداکثری دو سال اخیر علیه ایران است.
کنت مک کنزی، در گفت وگو با شــبکه ال بی سی لبنان، 
در پاسخ به این سوال که ایرانی ها متعهد شده اند انتقام خون 
سردار ســلیمانی را بگیرند، گفت: نیروهای مسلح آمریکایی 
برای هرگونه احتمالی آماده هســتند و اگر الزم باشد ما آماده 

پاسخگویی خواهیم بود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: حمــالت حوثی ها علیه 

عربستان یک اقدام خصمانه اســت و حمله علیه نیروهای ما 
در عراق که به احتمال زیاد از ســوی نمایندگان ایران انجام 
می شود نیز اقدامی خصمانه است و درنهایت این امر به کسی 

که رویکردش آرامش بیشتر است، کمک نخواهد کرد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اخیرا با رد هرگونه 
دخالت ایران در حمــالت اخیر به پایگاه هــای آمریکایی در 
عراق، حمله هوایی آمریکا بــه نیروهای عراقی را نقض حقوق 

بین الملل دانست.
مجید تخت روانچی اخیرا در نامــه ای به آنتونیو گوترش 

دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، به ادعای 
نمایندگی آمریکا که حمله به پایگاه های این کشور در عراق را 

به نیروهای مورد حمایت ایران منصوب کرده بود، این پاسخ 
را مطرح کرد.

وی افزود: نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد تالش 
کرده است، جمهوری اسالمی ایران را به حمایت از به اصطالح 
»گروه های شبه نظامی غیر دولتی« در عراق متهم کند که به 

این وسیله همچون گذشته، قاطعانه رد می شود.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: جمهوری 
اسالمی ایران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در هیچ حمله 
مسلحانه توسط هر نهاد یا فردی علیه ایاالت متحده در عراق 
دخالت نداشــته اســت. به این ترتیب، هرگونه ادعا مبنی بر 
مشارکت صریح یا ضمنی ایران در حمله به نیروهای آمریکایی 
در عراق را رد می کنیم. چنین انتسابی کاماًل بی پایه و اساس، 

فاقد اعتبار قانونی و باطل است.

فرمانده سنتکام: 

واشنگتن تمایلی به جنگ با ایران ندارد
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آژانس:
بدون بازرسی  توافق با ایران 

ممکن نیست
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در نشست مشترک سه کمیته پارلمان 
اروپا که به صورت مجازی در آن شرکت کرد، گفت 
بدون بازرسی ها دستیابی به توافق حداقلی و معتبر 
با ایران غیرممکن است. وی درباره تصمیم آمریکا در 
خصوص برجام نیز اظهار کرد: آن ها به من می گویند 
که می خواهند برگردند. وقتی با وزیر خارجه حرف 
می زنم این چیزی است که به من می گویند. اما قطعاً 
همانطور که قبالً گفتم مسائلی هست که باید شفاف 
شود، بنابراین )بازگشــت آمریکا به توافق ایران( 

غیرممکن نیست اما سخت است.
    

سازمان ملل تاکید کرد؛
لزوم از سرگیری مذاکرات صلح 

سوریه با حضور ایران
به گزارش ایســنا به نقل از آسوشــیتدپرس، 
گیر پدرسن، فرستاده ویژه ســازمان ملل در امور 
سوریه، ایجاد یک فرمت جدید برای گردهم آوردن 
کشــورهای مهم با نفوذ در درگیری های سوریه را 
حائز اهمیت دانست و گفت: عالوه بر روسیه، ایران، 
ترکیه و ایاالت متحده که در سوریه درگیر هستند، 
کشــورهای عربی، اتحادیه اروپا و هــر پنج عضو 
دائم شورای امنیت می بایســت )در این تالش ها( 
مشارکت داشــته باشــند. وی تاکید کرد: زمان از 

سرگیری این گفت وگوها فرا رسیده است.
    

یک مسئول عراقی خبر داد؛
تالش برای ترور سرکنسول ایران 

در کربال
علی المیالی، معاون استاندار کربال به العهدنیوز 
گفت که باندی در عراق تالش داشته سرکنسول ایران 
در کربال را ترور کند. وی توضیح داد: بغداد شخصی به 
نام صالح یوسف صایل، از افسران پیشین عراق و متهم 
به جاسوسی را به قید وثیقه آزاد کرده، درحالی که وی 
به همراه شخص دیگری به نام حسین زغیر برای انجام 
ترور مسئوالن برنامه ریزی می کرد. این مقام عراقی با 
بیان اینکه نهادهای اطالعاتی، مکالماتی میان حسین 
زعیر و یک آمریکایی لبنانی االصل را ضبط کرده اند، 
افزود: آنها قصد داشتند سرکنسول ایران در کربال، 

استاندار کربال و معاون وی را ترور کنند.
    

مجلس:
قالیباف به همه شهرها می رود، 
چون نماینده همه ملت است 

به دنبال انتشــار مطلبی در یکی از روزنامه ها، 
مبنی بر اینکه چون »هر استان نماینده یا نمایندگان 
خودش را انتخاب می کند« پس »قاعدتا رسیدگی 
به مسائل استان برعهده و وظیفه آن نماینده است« 
روابط عمومی مجلس پاسخ داد: در اصل 84 قانون 
اساسی تصریح شــده که »هر نماینده در برابر تمام 
ملت مسئول اســت...« لذا سفرهای رئیس مجلس 
برای نظارت میدانی منطبق بر قانون اساسی کشور 
اســت. روابط عمومی مجلس همچنین ادامه داده: 
اگرچه تمامی نمایندگان از حقوقی یکسان برخوردار 
هستند اما طبق مواد 2۰ آیین نامه داخلی مجلس، 
رئیس مجلس دارای وظایف و اختیارات فراتری است.

    
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:
بودجه ۱۴۰۰ تایید شد

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس گفت که بر اساس اخبار غیررسمی دریافتی 
به مجلس، الیحه بودجه در شورای نگهبان تایید و 
نهایی شده است. وی افزود: »ما به صورت غیررسمی 
شنیدیم که مصوبات مجلس در الیحه بودجه مورد 
تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.« پیش از این 
شورای نگهبان دو بار به مصوبات مجلس در الیحه 
بودجه ۱4۰۰ ایراد گرفته بود؛ نمایندگان مجلس 
در جلســه علنی روز یکشــنبه اصالحاتی را برای 
رفع ایرادات شــورای نگهبان انجام دادند و با ایراد 
مجدد شورا در جلسه دیروز )سه شنبه( نیز مجددا 

اصالحاتی را اعمال کردند.
    

مهدی چمران در انتخابات 
شورای شهر تهران ثبت نام کرد

در هفتمین روز از ششمین دوره ثبت نام انتخابات 
شورای شــهر تهران، مهدی چمران، رئیس سابق 
شورای شهر تهران به صورت غیرحضوری و محمد 
ساالری، عضو فعلی شورای شهر تهران به صورت 
حضوری در انتخابات ثبت نــام کردند. چمران در 
همین ارتباط به خبرنگاران گفت: هنوز لیســتی 
از ســوی کاندیداها برای دوره ششم نهایی نشده 
و پیش بینی می شــود طی ماه آینده لیست نهایی 
شود. وی درباره حضور مرتضی طالیی در این لیست، 
گفت: آقای طالیی همیشه در لیست ما قرار داشته و 

این ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی درباره تخریب 
امالک کالک و ارتباطش با 
پرونده اکبر طبری گفت: 
این پرونده در کمیسیون 

ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان 
مطرح شد و این کمیسیون 

رأی به قلع و قمع بناهای 
احداثی صادر کرد که بر 

اساس آن مجموعه اراضی 
کالک اعاده به وضع سابق 

می شود

مصوبه ریاست قوه قضاییه 
این شد که برای سال ۱۴۰۰ 

نرخ دیه قتل غیرعمد 
مسلمان ۴۸۰ میلیون 

تومان باشد و این حکم از 
اول فروردین سال ۱۴۰۰ 

الزم االجرا است

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه صدام و نتانیاهو بیش 
از هر کس دیگری اعراب را کشته اند، گفت: ایران دشمن مردم 
منطقه نیست؛ این باور غلط را ابتدا صدام و پس از وی نتانیاهو 

مانند یک چوپان دروغگو تکرار می کند.
دومین مجمع گفتگوی تهران، توسط مرکز مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه به صورت مجازی و 
با حضور وزیران خارجه برخی از کشورهای منطقه از جمله 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، محمدحنیف اتمر 
وزیر خارجه افغانستان، فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه 

و .. برگزار شد.
محمدجواد ظریف در این نشست، ضمن بیان مطلب 
فوق، بار دیگر آمادگی ایران برای گفت وگو با همسایگانش 
را اعالم کرد و افزود: ما نیازی به خارجی ها برای شکل دادن 
به سرنوشــتمان نداریم. مذاکره اساس دیپلماسی است و 
دیپلماسی می تواند به نفع همه باشــد؛ اگر به درستی و با 

احترام متقابل به کار گرفته شود.
ظریف در ســخنانش بــار دیگر، بر 
اهمیت ابتکار ایران برای گفت وگوهای 
منطقه ای با عنوان »ابتکار صلح هرمز« 
تاکید کــرد و گفت: اوضــاع منطقه ما 
خــوب نیســت؛ خونریــزی، جنگ 
داخلی، بی ثباتی و جنایت از یک ســو 

و عقب ماندگی در توسعه انســانی، اقتصادی و اجتماعی از 
سوی دیگر شرایط قابل رشک برانگیزی نیستند. مشکالت 
منطقه ۳ ریشه اصلی دارد: مداخالت بین المللی، امنیتی 

کردن و اولویت بندی.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه آمریکا منطقه را به 
چشم منطقه نظامی می بیند و آمریکا و متحدان غربی او تمام 
سخت افزارهای نظامی خود را در منطقه خالی می کنند، 
افزود: شش کشــور همســایه ما در جنوب خلیج فارس با 
جمعیتی کمتر از 4۰ میلیون نفر یک چهارم تمام تسلیحات 
معامله شده در جهان را خریداری می کنند. یکی از آنها بیش 
از 6۰ میلیارد دالر در سال گذشته صرف خرید سالح کرد 
و دیگری با تنها ۱.5 میلیون نفر جمعیت 22 میلیارد دالر 

تسلیحات نظامی خریداری کرد.
وی گفت: امنیتی کردن، مستلزم تهدیدها و دشمنان 
ســاختگی و همچنین دوســتان مصنوعی و اتحادهای 
سطحی است. امنیتی کردن، اولویتبندی 
منطقه ای را از پرداختن به چالش های 
بنیادین و تهدیدهای واقعی به پرداختن 
به تهدیدهای ساختگی تغییر می دهد. 
انگیزه اصلی این سیاست به حاشیه راندن 
و در صورت امکان نادیده گرفتن مسئله 

فلسطین است.

نماینــدگان مجلــس جهت تامین نظر شــورای 
نگهبان موضــوع ســن کاندیداها را اصــالح کرده 
و ایرانی االصــل و تابــع ایران بــودن را به شــروط 
 این قانون بــرای ثبت نــام کاندیداهــای انتخابات 

اضافه کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی 
ایران که از ســوی شــورای نگهبان اعاده شده است، 
با چند اصالح آن جهت تامین نظر شــورای نگهبان 

موافقت کردند.
براین اســاس در جز )2( بند »الف«، اضافه کردن 
قید »صرفاً« به شــرط تابع ایران در اصل ۱۱5 قانون 
اساسی و همچنین اضافه کردن شرط » عدم اخذ مجوز 
اقامت دائم از سایر کشــورها« به شروط مذکور در آن 

 اصل، مغایر اصل ۱۱5 قانون اساسی 
شناخته شد.

براســاس این مصوبه جزء 2 بند 
)الف( مــاده )۱( موضوع اصالح ماده 
)۳5( قانــون به شــرح زیــر اصالح 
می شود: 2- ایرانی االصل و تابع ایران

همچنین بــا موافقت نمایندگان 

بر اســاس ایراد بنــد 6 شــورای نگهبــان، جز )2( 
 بنــد )ب( مغایر بنــد )5-۱۰( سیاســت های کلی 

انتخابات است.
بر این اســاس جزء 2 بند )ب( مــاده )۱( موضوع 
اصالح ماده )۳5( قانون به شــرح زیر اصالح می شود: 
2 - حداقل سن 4۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن 

75 سال تمام در هنگام ثبت نام.
بر اساس مصوبه کمیسیون و موافقت نمایندگان 
در صحن جزء 7 بند )ب( ماده )۱( موضوع اصالح ماده 
)۳5( قانون به شرح زیر اصالح می شــود: 7- فقدان 
سوء سابقه امنیتی و یا عدم وابســتگی به گروه های 

غیرقانونی.
همچنین بر اســاس ایــراد شــورای نگهبان، در 
جزء »۱۰« بنــد )ب(، درنظر گرفتن ســابقه تصدی 
سمت های مذکور در جز های )ر( و )ز( به عنوان یکی از 
شروط عمومی جهت احراز شرایط 
اختصاصی موضوع بنــد )الف( این 
ماده، مغایر اصل ۱۱5 قانون اساسی 
شناخته شــد؛ نمایندگان جزءهای 
)ر( و )ز( در جــزء ۱۰ بند )ب( ماده 
 )۱( موضوع اصالح ماده ۳5 قانون را 

حذف کردند.

پیام ظریف به همسایگان از تریبون مجمع گفتگوی تهران؛

ایران دشمن مردم منطقه نیست
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری به ۷۵ سال افزایش یافت


