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معاون استاندار تهران خبر داد

 لغو دورکاری 
در استان تهران

نگاهی به چهار مسابقه روز اول لیگ برتر

آخر مهر، اول هیجان

قرارداد موقتی ها زیر آوار دادنامه دیوان عدالت
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همين صفحه

 رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

 سياست ایران توسعه 
 روابط با کشورهای
 آمریکای التين است

سياست 2

 خطیب زاده در نشست خبری: 

 مقامات جمهوری آذربایجان 
عنان کالم را داشته باشند

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران
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رئیس جمهوری روابط با ونزوئال را دوستانه 
و رو به توســعه توصیف کرد و گفت: سیاست 
جمهوری اسالمی ایران توسعه معنادار روابط 
با کشورهای درحال توسعه آمریکای التین به 
ویژه کشورهایی است که در پی حفظ استقالل 

خود برابر کشورهای سلطه گر هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، ســید ابراهیم رئیســی دیروز در 
دیدار »فلیکس پالسنســیا گونسالس« وزیر 
امور خارجه ونزوئال، گفت: آمریکای التین به 
خصوص ونزوئال جزو اولویت های دیپلماسی 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایران است و ما 
مصمم هســتیم روابط خود را با این کشورها 

توسعه دهیم.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه ما مســیر 
پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد، گفت: 
در این دولت مصمم هستیم مشکالت ایجاد 
شده از سوی دشــمنان را کنار بزنیم و مسیر 

پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
رئیسی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط 
تهران - کاراکاس در حوزه های مختلف گفت: 
برای توسعه مناســبات دوجانبه باید برنامه 
روشن و بلند مدت طراحی شود تا چشم انداز 
روابط به سمت تقویت حداکثری حرکت کند.

وی با تحســین همراهی ونزوئــال با ایران 
در مجامــع بین المللــی، افــزود: بــا برنامه 
همکاری های بلنــد مدت میان دو کشــور، 
چشم انداز روشنی برای گســترش و تعمیق 

روابط وجود دارد.
رئیس جمهــوری با بیــان اهمیت دولت 
ونزوئــال در سیاســت خارجی ایــران، ابراز 

امیدواری کرد با ســفر رییس جمهور ونزوئال 
به تهران در آینــده نزدیک، گام های جدیدی 
بــرای همکاری هــای بلندمدت دو کشــور 

برداشته شود.
 ایران و ونزوئال در مقابل 
نظام سلطه متحد هستند

وزیر امور خارجه ونزوئال نیز در این دیدار با 
ابالغ سالم های گرم رئیس جمهوری کشورش 
به رئیس جمهوری اسالمی، ایران و ونزوئال را 
دو کشور دوست توصیف کرد و گفت: دو کشور 
در مقابل نظام سلطه و کسانی که می خواهند 
به استقالل ما لطمه وارد کنند، متحد هستند.

فلیکس پالسنسیا گونســالس از ایران به 
عنوان کشور مهم و تاثیرگذار منطقه نام برد و 
گفت: جمهوری بولیواری ونزوئال در کنار ایران 
به دفاع از چندجانبه گرایی و مقابله با مداخله 

آمریکا متعهد است.
وزیر امور خارجه ونزوئال با تاکید بر ضرورت 
گسترش روابط دو کشور، گفت: تدوین برنامه 
روابط بلند مدت دو کشور می تواند در تحقق 
این هدف موثر باشــد و ونزوئال آماده توسعه 
روابط درهمه زمینه  ها با جمهوری اســالمی 

ایران است.

وزیر امور خارجه از سفر رئیس جمهور 
ونزوئال بــه تهران طی ماه هــای آتی خبر 
داد و گفــت: وزیران امــور خارجه ایران و 
ونزوئال در این ســفر و در حضور رییسان 
جمهور دو کشــور ســند همکاری های 
 ۲۰ ســاله تهــران- کاراکاس را امضــا 

خواهند کرد. 
حســین امیــر عبداللهیــان دیــروز 
در نشســت خبری مشــترک با فلیکس 
پالسنسیا گونســالس همتای ونزوئالیی 
خود اضافــه کرد: مــا در زمینه های فنی، 
اقتصادی، تجاری و علم و فناوری، معدن 
و انرژی در سال های اخیر توافقات خوبی 
بین دو کشور داشتیم و بخش های مهمی 

در حال اجراست.
وی با بیــان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران از مردم ونزوئــال، رئیس جمهوری و 
همه نهادهای قانونــی در ونزوئال حمایت 
می کند، گفت: سیاست های ایاالت متحده 
آمریکا در قبال مردم ونزوئال را غیرسازنده 
می دانیم و اقدام اخیر در دستگیری یکی 
از دیپلمات هــای ونزوئال در دماغه ســبز 
و اســترداد آن به آمریکا را یــک راهزنی و 
اقدامی نادرســت و غیرســازنده از سوی 
آمریــکا و تعرض بــه حاکمیــت ونزوئال 

می دانیم.
امیرعبداللهیــان تصریح کــرد: ما در 
زمینه همکاری های دو جانبه در مسیری 
قرار داریم که کاالهای ایرانی در شهرهای 
مختلف ونزوئال در اختیار مردم قرار دارد. 
این فرصت خوبی برای تجــار و بازرگانان 
ایرانی است که در مســیر همکاری های 
بازرگانی میــان دو کشــور از این فرصت 

استفاده کنند.
وزیر خارجه با بیــان اینکه زمینه های 
مشــترک برای ســرمایه گذاری در ایران 
فراهم شده که به تدریج جزئیات آن اطال  

رســانی می شــود، گفت: مایلم از بخش 
خصوصی در ایران دعوت کــرده و تاکید 
کنم که ونزوئــال فرصت جدیــدی برای 
توسعه همکاری های همه جانبه و در همه 
حوزه هاست و بخش خصوصی ما می تواند 

وارد همکاری با آنان شود.
  روابط تهران و کاراکاس

 راهبردی است 
وزیر امور خارجه ونزوئال  نیز در نشست 
خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان 
گفت: روابــط تهران و ونزوئــال راهبردی 

است. 
فلیکس پالسنسیا گونسالس  ادامه داد: 
خرســندم که در تهران هستم و مفتخرم 
که پیــش از این دیدار آقای رئیســی من 
را بــه حضــور پذیرفتند. امیــدوارم قبل 
از پایان ســال جاری در تهــران بتوانیم 
ا  ر  جلســات کمیســیون مشــترک 

برگزار کنیم.
وزیر امور خارجه ونزوئال گفت: همکاری 
های دو کشــور به نفع مردم هر دو منطقه 
است. برنامه ۲۰ ساله مشترک قطعا ابزاری 

برای سازندگی ملت های ما است.
وی ادامه داد: در کمیسیون مشترک در 
تهران جمع خواهیم شد و برنامه را تنطیم 
می  کنیم و باید بالفاصله آن را شروع کنیم. 
این مذاکرات نشانه ای از ملت های متمدن 
اســت که به رغم تنــوع با هــم همکاری 

می کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به بررســی و 
تصویب طرح تســهیل صدور مجوز کسب و 
کار در مجلس از نمایندگان مجلس خواست 
که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از 
تصویب پیشنهاداتی که این »طرح جامع«  را 
ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج 
کند، قانونی جامع االطراف در نهایت تصویب 

کنند.
بــه گــزارش میــزان، غالمحســین 
محســنی اژه ای در جلســه شــورای عالی 
قــوه قضاییه با اشــاره به بررســی و تصویب 
 طرح تســهیل صدور مجوز کســب و کار در 
مجلس از نماینــدگان ملت خواســت که با 
اســتفاده از نظرات کارشناســان و پرهیز از 
تصویب پیشــنهادهایی که این طرح جامع را 
ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج 
کند، قانونی جامع االطراف در نهایت تصویب 

کنند.
محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه ارائــه 
برخــی پیشــنهادها در خصــوص این طرح 
در صحن مجلــس از نمایندگان خواســت 
 کــه بــا نگاهــی جامــع بــه این مســئله 

نگاه کنند.
وی در همین راســتا به معــاون اول قوه 
قضاییه و معاونت های حقوقی و امور مجلس 
مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع 

با مجلس همکاری کنند.
رئیس قوه قضاییه به مأموریت های خطیر 
و متنوع این قوه نیز اشــاره کرد و با اشــاره به 
مشــکل کمبود بودجه و امکانات متناسب با 
این مأموریت ها، خواســتار توجه و مساعدت 
مجلس ودولت برای تأمین نیازهای دستگاه 

قضا شد.
رئیس قــوه قضاییه در بخــش دیگری از 
سخنانش خطاب به همکاران خود در دستگاه 
قضا اظهار داشــت: امر قضا سخت و حجم کار 
ما باالســت و گرفتاریها و مشکالت هم وجود 

دارد اما این مشــکالت و حرف و حدیث هایی 
که برخــی معاندان یــا حتــی خیرخواهان 
کم اطالع مطــرح می کننــد نباید مــا را از 
مأموریت اصلی خود که پیشــگیری از جرم 
و قضاوت بــه حق و فصل خصومت هاســت، 
 بــاز دارد و از جــاده عــدل و انصــاف 

خارج کند.
محســنی اژه ای افزود: ســختی ها نباید 
کمترین تأثیر را در کیفیــت کارمان و اتقان 
آرایمان و خیرخواهی و قضاوت بحق ما درباره 
تظلم خواهان داشته باشد و ما باید برای رضای 
خدا و بر اســاس آموزه های فقهی و شــرعی 

عمل کنیم.
وی با بیان اینکه رسیدن به کمال زحمت 
دارد تصریح کــرد: ما باید زمینه ســاز ظهور 
منجی عالم باشــیم و در این راه دشــوار، هم 
باید خودمان با تحمل سختی ها در مسیر حق 
حرکت کنیم و هم باید با کسانی که در مسیر 
درست ســنگ اندازی و مانع ایجاد می کنند 
برخــورد و راه را برای حرکــت دیگران در راه 

حق، هموار کنیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دســتگاه 
قضایی مصمم اســت با همه کســانی که سد 
راه مردم می شــوند و مانع ایجــاد می کنند 
برخورد قاطع و دســت متعدیــان به حقوق 
مردم و بیت المال را قطع کنــد، تصریح کرد 
یقین دارم با همدلــی مجلس و دولت و کمک 
مردم می توانیم زمینه تحقق عدالت را هموارتر 

کنیم.

خبرنشست خبریدیدار

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

سیاست ایران توسعه روابط با کشورهای 
آمریکای التین است

وزیر خارجه در نشست خبری با همتای خود؛

 ایران و ونزوئال سند همکاری های ۲۰ ساله 
امضا می کنند

رئیس قوه قضاییه:

 قانونی جامع درباره تسهیل صدور مجوز 
کسب و کار تصویب شود

چاه زدن در حریم پاسارگاد از اظهارنظر ساده ضرغامی فراتر رفته و تصویب شده است؟!

 هر روز یک گاف جمعی 
و فردی تازه!

سياست 2

شهرنوشت 6

واکنش ها به احکام صادره برای سیف و همپالکی هایش ادامه دارد؛

 تشکیک در
ونده  وجوه  یک  پر

شنبه هفته جاری سخنگوی قوه قضاییه از 
صدور حکم برای ولی اهلل سیف، رئیس اسبق 
بانک مرکزی خبر داد. احکام صادره برای او 
و هم پرونده ای هایش با حاشیه هایی همراه 
بود و این روزها بحث درباره مســئله »ترک 
فعل« به مثابه جرم دوبــاره مورد توجه قرار 

گرفته است. 
صدور حکم پرونده سیف

روز شنبه ۲4 مهر ماه، ذبیح اهلل خداییان، 
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود 
از صدور احکام پرونده ای که ولی اهلل ســیف، 
رئیس اســبق بانک مرکزی متهم ردیف اول 
آن بود، خبر داد.  از چهاردهم مرداد ماه 1397 

که احمد عراقچی به اتهــام اخالل در نظام 
اقتصادی، ارزی و پولی کشور بازداشت شد، 
پرونده مربوط به مدیران ارشد بانک مرکزی 
در مرکز توجــه افکار عمومی قــرار گرفت. 
پرونــده ای که متهم ردیــف اول آن ولی اهلل 
ســیف، رئیس بانک مرکزی بین سال های 
139۲ تا 1397 است و طبق گفته خداییان 
1۰ متهم دارد.  بر اســاس اعــالم خداییان، 
ولی اهلل ســیف به عنوان متهم ردیف اول، به 
برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشــور و 
زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی 
ارز به میزان 1۵9 میلیون و ۸۰۰ هزار دالر و 

۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و...

هند همسو با چین، بنادر خود را به روی ایران بست

دست رد شرقی ها به سینه ايران
چرتکه 3


