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روی موج کوتاه

سخنگوی قوه  قضاییه اعالم کرد که 
حکم اعدام »روح اهلل زم« در دیوان عالی 

تأیید شده است. 
دهــم تیرمــاه امســال بــود که 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضاییه در نشست خبری خود از صدور 
حکم اعدام برای روح اهلل زم مدیر کانال 

تلگرامی آمدنیوز خبر داد.
پس از آن دبیر دریابیگی وکیل زم 
درباره درخواست فرجام خواهی برای 
پرونده موکلش صحبت کرد و همزمان 

پرونده زم به دیوان عالی کشور رفت.
به دنبال آن بیست و پنجم شهریور 
ماه حجت االسالم مرتضوی مقدم، رئیس 
دیوان عالی کشور درباره حکم روح اهلل زم 
گفت: »رسیدگی به پرونده زم در دیوان 
عالی کشور به پایان رسیده است و اعالم 
خواهد شــد.«  دیروز اما غالمحسین 
اسماعیلی در نشســت خبری آنالین 
خود در پاسخ به ســوالی درباره تایید 
حکم اعــدام روح اهلل زم در دیوان عالی 
کشور گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان 
عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد 
و حکم صادره از دادگاه انقالب به تایید 

دیوان عالی کشور رسیده است.

وضعیت پرونده کالنتری و 
موالوردی 

اسماعیلی همچنین در خصوص 
حکم شهیندخت موالوری، معاون 
ســابق رئیس جمهور در امور زنان 
و خانــواده گفــت: حکــم صادره 
غیرقطعی است و چون قطعی نشده 
از بیان جزییــات و عناوین اتهامی 
معــذورم. وی افزود کــه در صورت 
قطعی شــدن حکم در این خصوص 

توضیح خواهم داد.
ســخنگوی قوه قضاییــه درباره 
احضــار عیســی کالنتــری، معاون 
دیگر رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت به دادسرا و 
اتهامات وی توضیــح داد: پرونده ای 
در دادســرای عمومی و انقالب برای 
نامبرده در جریان است که موضوعات 

متعددی را دربرمی گیرد.
وی افزود: وضعیت تــاالب انزلی و 
برخی سخنان ایشان در فضای مجازی 
در حال رسیدگی است و ایشان به تازگی 
احضار شده است؛ از این رو باید صبر کرد 
تا ببینیم دادســرا در این خصوص چه 

تصمیمی می گیرد.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه به 
کشور بازگردانده شده 

اســماعیلی در بخــش دیگری از 
نشست خبری خود درباره پرونده بانک 
سرمایه توضیح و خبر داد: مدیرعامل 
سابق بانک سرمایه که از کشور فراری 
بود به کشــور اســترداد داده شد و در 
زمینه پرونده مفتوح خود، به تحمل ۱۲ 
سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از 
خدمات دولتی، جزای نقدی و حبس 
مال تحصیل شــده از طریق نامشروع 

محکوم شد.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
پرسشی درخصوص آخرین وضعیت 
پرونده خصوصی سازی نیز گفت: در این 
خصوص اقداماتمان در دو بخش است. 
یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی 
مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش 
دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند 

واگذاری شرکت های واگذار شده بود.
وی افزود: خصوصی سازی یک نیاز 
جدی در کشــور اســت و حتماً قانون 
اجرای اصول ۴۴ قانون اساســی باید 

منضبط و در چارچوب رعایت شود.
وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی 

نیســت و باید تصدی گری را به بخش 
خصوصی بدهد و به توانمندسازی بخش 
خصوصی کمک کند، گفــت: در این 
موضوع بررسی ها انجام و تخلفات احراز 
شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده 
۶ شــرکت مربوط به خصوصی سازی 
رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت 
پیدا کرده است.  اســماعیلی ادامه داد: 
شــرکت تولید نیروی برق شــاهرود، 
شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، 
سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و 
شرکت فوالد میبد از طریق فرایند هیأت 

داوری و حکــم دادگاه ویــژه به دولت 
بازگشت و مجموع ارزش این شرکت ها 
به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه 
ســازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار 
میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این 

شرکت ها به دولت بازگشته است.
 احکام سنگین

 برای رشوه گیران گمرکی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با 
مفاسد اقتصادی اولویت نخست دستگاه 
قضایی است. دادگاه های مبارزه با مفاسد 
اقتصادی کماکان مسئولیت این امر را بر 
عهده دارند و دادرسی ها در حال انجام 
است. در جای جای ایران احکام خوبی 

صادر شده است.
وی بیان کــرد: اخیــرا در یکی از 
استان های شمال غرب کشور پرونده ای 
در خصــوص کارمنــدان گمرک که 
رشوه های ســنگین اخذ کرده بودند 
رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ 
نفر از متهمان گمرک صادر شد که ۳ نفر 

از آنها را بیان می کنم.
اسماعیلی ادامه داد: آقای محمدرضا 
لطفــی ، کارمند گمرک بــه جرم اخذ 
رشوه به ۱۰ ســال حبس و ۷۴ ضربه 
شالق و انفصال موقت از خدمات دولتی 
و جزای نقدی و انتشــار حکم در رسانه 
ملی محکوم شد. اسماعیلی رحمانی، 
کارمند دیگر گمرک شمال غرب به اتهام 
اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه 
شالق و انفصال موقت از خدمات دولتی 
و جزای نقدی و انتشــار حکــم و آقای 
فرزاد فروغ، کارمند گمرک مربوطه به 
اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ 
ضربه شالق و انفصال از خدمات دولتی 
و پرداخت جزای نقدی و انتشــار حکم 
محکوم شــدند.  وی افزود: در اســتان 
فارس و شهر شیراز نیز مدیر کل سابق 
ورزش و جوانان بــه اتهام ۲۸ فقره اخذ 
رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ 
میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس 
و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه 

شالق محکوم شد.
چرا اخبار جلسات دادگاه ها 
گزینشی منتشر می شود؟

اسماعیلی درباره جلوگیری از ورود 

خبرنگاران به جلسات دادگاه های اخیر 
و انتشار گزینشــی اخبار دادگاه گفت: 
دادگاه ها علنی اســت، احکام قطعی 
دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی 
شفاف اعالم می شــود، اما علنی بودن 
به معنای انتشار تمام جزئیات پرونده 
نیســت؛ قرار ما بر این است که تمامی 
رســیدگی دادگاه در چارچوب قانون 
باشد، عالوه بر آن ما در عموم جلسات 
مکلف به رعایت مصوبات ستاد مبارزه 
با کرونا هســتیم و در هیچ جلســه ای 
نباید بیش از ۱۵ نفر باشند و با احتساب 
متهمان، وکالی آن ها، شکات و ... وجود 
دارنــد و باید محدودیت هــا را در نظر 

بگیریم و هیچ بایکوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مــا در پرونده طبری 
آنقدر حــرف زدیم کــه برخی گفتند 
دیگر بس است، اما هر جا بتوان دادگاه 
را منتشر کرد، ما این کار را می کنیم و به 
دلیل اهمیت اعالم نتیجه دادرسی، هر 
رأی قطعی را که مشمول قانون باشد، هر 

رسانه ای می تواند منتشر کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا سرنخ های جدیدی از عامالن 
ترور شــهید فخری زاده به دست آمده 
و فردی هم دستگیر شده است، گفت: 
برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای 
مسلح و قوه قضاییه دنبال می کنند و در 
دادسرا پرونده هایی تشکیل شده، اما به 
لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده 

جزئیات آن را اعالم می کنیم. 

سخنگوی قوه  قضاییه:

اعدام »زم« در دیوان عالی تأیید شد

خبر

در الیحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری 
نیز حاشیه ساز شده است. 

ســایت انتخاب در این ارتباط نوشت: »بودجه نهاد ریاست 
جمهوری برای ســال آینده در مقایســه با الیحه بودجه سال 
جاری، ۵۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جاری 
نهاد ریاست جمهوری در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است 
که برای سال آینده به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. 
این افزایش بودجه در حالی است که بودجه کل کشور ۲۰ درصد 
بیشتر شده یعنی بودجه نهاد ریاست جمهوری از میانگین رشد 

بودجه کشور بیشتر است.«
این ســایت ادامه می دهد: اگر دولت مدعی است که دست 
کم از دو ســال قبل با آغاز تحریم ها، صرفه جویــی در بودجه 

بخش های گوناگون را تشدید کرده، چرا این موضوع در بودجه 
نهاد ریاست جمهوری دیده نمی شــود؟ آن هم در سالی که به 
دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت های گوناگون، بسیاری از 
مشاغل غیردولتی نیز با ضررهای هنگفت مواجه شدند و دولت 
بارها و بارها از آنها خواسته است با اولویت دادن به پروتکل های 

بهداشتی، از بخشی از درآمد خود صرف نظر کنند.«
بودجه نهاد صرفه جویانه، حداقلی و متعارف است

انتقاداتی از این دســت به بودجه نهاد ریاست جمهوری در 
سال آتی بسیار به چشم می خورد. به همین دلیل معاون اداری 
و مالی نهاد ریاست جمهوری روز گذشــته اعالم کرد که رقم 
بودجه این نهاد در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش آن 
در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری و میزان افزایش بودجه 

سایر دستگاه های مشابه، کامال صرفه جویانه، حداقلی و متعارف 
ارزیابی می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی اکبر اسماعیل آبادی 
توضیح داد: در الیحه بودجه، ردیف های بودجه ای نهاد در یک 
ردیف اصلی ادغام و ردیف های متفرقه حذف شده و این بودجه 
با توجه به کسری بودجه حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی سال جاری 

نهاد کامال صرفه جویانه و حداقلی است.
معاون اداری و مالی نهاد ریاســت جمهوری توضیح داد که 
بودجه سال جاری نهاد نسبت به سال گذشته به میزان ۸ درصد 
افزایش یافت که حتی در مقایسه با رشد قانونی میزان حقوق و 
مزایای قانونی کارکنان ناکافی است. اسماعیل آبادی در پاسخ 
به پرسشی درباره ردیف های متفرقه و دالیل حذف و ادغام همه 

ردیف های تابعه در اختیار نهاد در یک ردیف اصلی اظهار کرد: 
بنابر رویه مورد عمل در زمان قبل از استقرار دولت های یازدهم 
و دوازدهم، نهاد ریاست جمهوری عالوه بر ردیف اصلی از سایر 
ردیف های متفرقه در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیز بهره مند 
می شود. به رغم این توضیحات ابعاد مختلف بودجه ازجمله همین 
موضوع بودجه نهاد ریاست جمهوری همچنان مبهم و غیرشفاف 

است و انتقادات به آن ادامه دارد. 

حاشیه تازه برای دولت؛

افزایش۵۶ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری؛ چرا؟! 
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پاسخ خرازی به شایعات درباره وضعیت 
سالمت آیت اهلل خامنه ای؛

رهبر انقالب سرشار از انگیزه و 
انرژی هستند

صادق خرازی در پی انتشــار برخی شایعات 
در مورد وضعیت سالمت رهبر معظم انقالب در 
حساب کاربری اش در اینستاگرام نوشت: »امروز 
برای جلسه ای در بیت معظم له بودم و نهار را در 
آنجا صرف کردم و با یکی از نزدیکان حضرت آقا 
صحبت داشــتم، بحمدهلل حال مبارک ایشــان 
عالی است و سرشــار از انگیزه و انرژی هستند. 
به شــایعات دروغ و فرافکنی ها توجهی نشــود. 
کل سناریو ساخته و پرداخته شــایعه افکنان و 

دروغ پردازان خارجی است و بس.«
    

ظریف: 
ما با غربی ها درباره منطقه 

مذاکره نمی کنیم 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در توییتی 
به زبان عربی نوشــت: به نظر می رســد برخی از 
همسایگان از غرب می خواهند که بخشی از روند 
مذاکره با ایران باشــند! ما با غربی ها درباره منطقه 
مذاکره نمی کنیم. مداخالت آنها اساس مشکالت 
است. وی با تاکید بر اینکه ما همیشه برای گفتگو با 
همسایگان آماده هستیم، افزود: طرح هایی همچون 
امنیت منطقه ای در سال ۱۹۸۶ ، مجمع گفتگوی 
منطقه ای ۲۰۱۶ و ابتکار عمل صلح هرمز ۲۰۱۹ 

بیانگر این موضوع است.
    

میرتاج الدینی: 
وابستگی بودجه 1400 به نفت 

بیش از 40 درصد است
محمدرضــا میرتاج الدینــی، نایب رئیــس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ به فارس گفت: الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۰ بسیار مبسوط بسته شــده و ارقام آن چه 
در بخش درآمدی و چه بخــش هزینه ای افزایش 
قابل توجهی را نشان می دهد. وی افزود: وابستگی 
بودجه ۱۴۰۰ به نفت در ظاهــر ۲۵ درصد یعنی 
حــدود ۲۰۰ هزار میلیــارد تومان اســت، اما اگر 
درآمدهای اوراق سلف نفتی، فرآورده های نفتی و 
امثال آن را حساب کنیم، بیش از ۴۰ درصد از بودجه 

را شامل می شود.
    

قالیباف: 
 مصوبه جدید مجلس، 
خروج از برجام نیست

محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس در دیدار 
جوزپه پرونه، ســفیر ایتالیا در تهران با اشاره به 
بیانیه اخیر سه کشــور اروپایی در جریان قانون 
اقدام راهبردی رفع تحریم ها و صیانت از حقوق 
ملت ایران گفت: بیانیه ســه کشــور اروپایی که 
خواســته بودند دولت ما این قانون را اجرا نکند، 
باعث تعجب شد، این سه کشــور اروپایی که بر 
دموکراســی و تعهدات قانونی تاکید دارند، کار 
ناپسند و عجیبی کردند. وی با بیان اینکه ایتالیا 
نباید اجازه دهد سه کشــور دیگر به نمایندگی 
از اروپا صحبت کنند، تاکید کــرد: قانون جدید 

مصوب مجلس به معنای خروج از برجام نیست.
    

میرسلیم:
 روحانی بدون لجاجت 
مصوبه مجلس را اجرا کند

مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس 
و عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
گفت گویــی تفصیلی با مهر گفــت: دولت فاقد 
هرگونه راهبرد مستقل برای مواجهه با دشمنان 
کشورمان بوده و این تعجب آور نیست اگر بگویم 
با ســاده لوحی، برخی از دشــمنان را دوســت 
می پنداشته اســت. وی با بیان اینکه طبیعتاً در 
دولت برنامه راهبردی برای مواجهه با دشــمن 
اندیشیده نشده اســت، افزود: مصوبه هسته ای 
مجلس برای پشتیبانی از دولت است و امیدوارم 
رئیس جمهور خــود را اصالح کنــد و در جهت 
اجرای مصوبه هســته ای مجلس، بدون تکبر و 

لجاجت بکوشد.
    

ریابکوف:
می خواهند برجام را توسط ایران 

تضعیف کنند
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
پیرامون شرایط برجام ابراز نگرانی کرد و گفت: 
نیت ایران برای نصب ســانتریفیوژهای جدید 
در نطنز اتفــاق مثبتــی به وضعیــت پرتنش 
برجــام اضافــه نمی کنــد. علت ایــن تصمیم 
اقدامات آمریکاست، اما عواملی وجود دارند که 

می خواهند برجام را توسط ایران تضعیف کنند.

برای عیسی کالنتری 
پرونده ای در دادسرای 

عمومی و انقالب در جریان 
است که موضوعات 

متعددی را دربرمی گیرد؛ 
وضعیت تاالب انزلی و 

برخی سخنان وی در فضای 
مجازی در حال رسیدگی 

است و باید صبر کرد تا 
ببینیم دادسرا در این 
خصوص چه تصمیمی 

می گیرد

دولت تاجر خوبی نیست 
و باید تصدی گری را به 
بخش خصوصی بدهد؛ 

در این موضوع بررسی ها 
انجام و تخلفات احراز شده 

است. در چهار ماهه اخیر 
پرونده ۶ شرکت مربوط به 
خصوصی سازی رسیدگی 

و رأی هیأت داوری قطعیت 
پیدا کرده است

نماینده پیشین مجلس ایران با بیان اینکه 
روس ها هم مایل نیستند ما در صنعت هسته ای 
پیشرفت کنیم، گفت: ما باید به هوش باشیم که 

خودمان را در دامن چین و روسیه نیندازیم.
علی مطهری در گفت وگویی با یورونیوز در 
خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی 
و به دنبال آن هشــدار میخائیــل اولیانوف، 
نماینده روسیه در آژانس انرژی اتمی به عدم 
پایبندی ایران به پروتکل الحاقی، ضمن بیان 
مطلب فوق، افزود: ما باید روابطمان را با دنیای 
غرب متعادل کنیم و رقابتی بین غرب و شرق 
برقرار کنیم که مجبور نباشیم در مقابل بعضی 
سیاست های کشورهای شرقی سکوت کنیم. 

وی ادامه داد: به هر حال اگر قرار باشد مصوبه 
اخیر مجلس اجرا شــود و اجــرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی از سوی ایران لغو گردد، روسیه 
و چین هم طرف آمریکا را خواهند گرفت. لذا ما 
باید مراقب باشیم که اجماع جهانی علیه ایران 
به وجود نیاید. برای اینکه چنین اجماعی علیه 
ایران شکل نگیرد، به نظرم الزم است مجلس 

این مصوبه خودش را اصالح کند.
این دشمنی زیاد میان ایران و عربستان 

بی منطق است
مطهری در بخش دیگری از این گفت وگو 
درباره وجوه ایدئولوژیک و پراگماتیک سیاست 
خارجــی ایران، توضیــح داد: ایــن دو جنبه 

می توانند قابل جمع باشند. ایدئولوژیک بودن 
سیاست خارجی یک کشور به این معنا نیست 
که سیاســت خارجی اش عملگرا نباشد. ولی 
سیاســت خارجی ما تا حاال ایدئولوژیک هم 
نبوده. اگر بگوییم سیاســت ما باید مطابق با 
اصول اسالمی باشد، مسئله این است که روابط 

ما با کشورهای اسالمی خوب نیست.
وی تصریح کــرد: ما در درجــه اول باید با 
همســایگان خودمان، خصوصاً همســایگان 

مسلمان، روابط خوبی داشــته باشیم. ما باید 
بهترین روابط را با کشــورهای اسالمی داشته 
باشــیم ولی االن این طور نیســت. بنابراین 
سیاست خارجی ما ایدئولوژیک هم نبوده است 
و در گذشته دچار مشــکالتی بوده که امروز 
روابط خوبی بین ما و کشورهای اسالمی وجود 
ندارد و اســرائیل هم در حال اســتفاده از این 

وضعیت است. 
وی با تاکید بر اینکه باید تغییری اساسی در 
سیاست خارجی ما به وجود آید، افزود: روابط 
ما با عربستان باید بهبود یابد؛ این دشمنی زیاد 
بی منطق اســت و اصال ضرورتی برای این کار 

نیست.
 افراط در غرب ستیزی را 
عقالی قوم قبول ندارند

مطهری سپس در پاسخ به اینکه در تعیین 
سیاســت ایران نســبت به برجام و مذاکره با 

آمریکا، نهایتا غرب ستیزی جمهوری اسالمی 
غلبه می کند یا عقالنیــت معطوف به بقایش، 
گفت: متاسفانه در اول انقالب نیروهای چپگرا 
با تسخیر سفارت آمریکا تندروی هایی کردند 
و انقالب را مســاوی با مبارزه با آمریکا و هدف 
انقالب را نابودی آمریکا قــرار دادند. در حالی 
که انقالب ما اصال هدف اولیه اش چنین چیزی 
نبود. مبارزه با آمریکا یک وسیله است. ما به طور 
کلی با ســلطه مخالفیم. ما با آمریکا مخالفیم 
چون از اســرائیل حمایت می کنــد وگرنه ما 

مشکل دیگری با آمریکا نداریم. 
وی افزود: در ابتدای انقالب هم قرار به قطع 
رابطه با آمریکا نبود و بعد از داســتان سفارت، 
آمریکا ارتباطش را با ما قطع کــرد. افراط در 
غرب ســتیزی را عقالی قوم قبــول ندارند و 
ان شاءاهلل که در آینده رفتار معتدلی در پیش 

خواهند گرفت.

علی مطهری:

خودمان را در دامن چین و روسیه نیندازیم


