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روی موج کوتاه

سخنگوی قوهقضاییه:

اعدام «زم» در دیوان عالی تأیید شد

سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد که
حکم اعدام «روحاهلل زم» در دیوان عالی
تأییدشدهاست.
دهــم تیرمــاه امســال بــود که
غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه
قضاییه در نشست خبری خود از صدور
حکم اعدام برای روحاهلل زم مدیر کانال
تلگرامیآمدنیوزخبرداد.
پس از آن دبیر دریابیگی وکیل زم
درباره درخواست فرجامخواهی برای
پرونده موکلش صحبت کرد و همزمان
پروندهزمبهدیوانعالیکشوررفت.
به دنبال آن بیست و پنجم شهریور
ماهحجتاالسالممرتضویمقدم،رئیس
دیوانعالیکشوردربارهحکمروحاهللزم
گفت« :رسیدگی به پرونده زم در دیوان
عالیکشوربهپایانرسیدهاستواعالم
خواهد شــد ».دیروز اما غالمحسین
اسماعیلی در نشســت خبری آنالین
خود در پاسخ به ســوالی درباره تایید
حکم اعــدام روحاهلل زم در دیوان عالی
کشور گفت :بیش از یک ماه قبل دیوان
عالیکشوربهاینپروندهرسیدگیکرد
و حکم صادره از دادگاه انقالب به تایید
دیوانعالیکشوررسیدهاست.

وضعیتپروندهکالنتریو
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 :پروندهای
در دادســرای عمومی و انقالب برای
نامبرده در جریان است که موضوعات
متعددی را دربرمیگیرد.
وی افزود :وضعیت تــاالب انزلی و
برخی سخنان ایشان در فضای مجازی
درحالرسیدگیاستوایشانبهتازگی
احضارشدهاست؛ازاینروبایدصبرکرد
تا ببینیم دادســرا در این خصوص چه
تصمیمیمیگیرد.

مدیرعاملسابقبانکسرمایهبه
کشوربازگرداندهشده
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
زمینهپروندهمفتوحخود،بهتحمل۱۲
سال حبس تعزیری ،محرومیت دائم از
خدمات دولتی ،جزای نقدی و حبس
مال تحصیل شــده از طریق نامشروع
محکومشد.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به
پرسشی درخصوص آخرین وضعیت
پروندهخصوصیسازینیزگفت:دراین
خصوص اقداماتمان در دو بخش است.
یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی
مدیرسابقخصوصیسازیاست.بخش
دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند
واگذاریشرکتهایواگذارشدهبود.
وی افزود :خصوصیسازی یک نیاز
جدی در کشــور اســت و حتماً قانون
اجرای اصول  ۴۴قانون اساســی باید
منضبطودرچارچوبرعایتشود.
وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی

دولتتاجرخوبینیست
و باید تصدیگری را به
بخشخصوصیبدهد؛
در این موضوع بررسیها
انجام و تخلفات احراز شده
است .در چهار ماهه اخیر
پرونده ۶شرکت مربوط به
خصوصیسازیرسیدگی
و رأی هیأت داوری قطعیت
پیدا کرده است

نیســت و باید تصدیگری را به بخش
خصوصیبدهدوبهتوانمندسازیبخش
خصوصی کمک کند ،گفــت :در این
موضوعبررسیهاانجاموتخلفاتاحراز
شده است .در چهار ماهه اخیر پرونده
 ۶شــرکت مربوط به خصوصیسازی
رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت
پیدا کرده است .اســماعیلی ادامه داد:
شــرکت تولید نیروی برق شــاهرود،
شرکتآبوخاکپارس،شرکتمغان،
سیلوی سنقر ،شرکت تراورس البرز و
شرکتفوالدمیبدازطریقفرایندهیأت

پاسخ خرازی به شایعات درباره وضعیت
سالمت آیتاهللخامنهای؛

رهبرانقالب سرشار از انگیزه و
انرژی هستند

داوری و حکــم دادگاه ویــژه به دولت
بازگشت و مجموع ارزش این شرکتها
به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه
ســازمان خصوصی قریب به  ۴۰هزار
میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این
شرکتهابهدولتبازگشتهاست.
احکامسنگین
برایرشوهگیرانگمرکی
سخنگویقوهقضاییهافزود:مبارزهبا
مفاسداقتصادیاولویتنخستدستگاه
قضاییاست.دادگاههایمبارزهبامفاسد
اقتصادیکماکانمسئولیتاینامررابر
عهده دارند و دادرسیها در حال انجام
است .در جای جای ایران احکام خوبی
صادرشدهاست.
وی بیان کــرد :اخیــرا در یکی از
استانهایشمالغربکشورپروندهای
در خصــوص کارمنــدان گمرک که
رشوههای ســنگین اخذ کرده بودند
رسیدگیوحکمقطعیدرخصوص۱۰
نفرازمتهمانگمرکصادرشدکه ۳نفر
ازآنهارابیانمیکنم.
اسماعیلیادامهداد:آقایمحمدرضا
لطفــی ،کارمند گمرک بــه جرم اخذ
رشوه به  ۱۰ســال حبس و  ۷۴ضربه
شالقو انفصال موقت از خدماتدولتی
و جزای نقدی و انتشــار حکم در رسانه
ملی محکوم شد .اسماعیلی رحمانی،
کارمنددیگرگمرکشمالغرببهاتهام
اخذ رشوه به ۱۰سال حبس و ۷۴ضربه
شالقو انفصال موقت از خدماتدولتی
و جزای نقدی و انتشــار حکــم و آقای
فرزاد فروغ ،کارمند گمرک مربوطه به
اتهام اخذ رشوه به  ۱۰سال 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 ۲۸فقره اخذ
رشوهبهمبلغیبالغبر ۱۷میلیاردو۹۳۳
میلیون ریال محکوم به ۱۰سال حبس
و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ضربه
شالقمحکومشد.
چرااخبارجلساتدادگاهها
گزینشیمنتشرمیشود؟
اسماعیلی درباره جلوگیری از ورود

برایعیسیکالنتری
پروندهای در دادسرای
عمومی و انقالب در جریان
است که موضوعات
متعددی را دربرمیگیرد؛
وضعیت تاالب انزلی و
برخی سخنان وی در فضای
مجازی در حال رسیدگی
است و باید صبر کرد تا
ببینیم دادسرا در این
خصوصچهتصمیمی
میگیرد
خبرنگاران به جلسات دادگاههای اخیر
و انتشار گزینشــی اخبار دادگاه گفت:
دادگاهها علنی اســت ،احکام قطعی
دادگاههایرسیدگیبهجرایماقتصادی
شفاف اعالم میشــود ،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 جلســهای
نباید بیش از ۱۵نفر باشند و با احتساب
متهمان،وکالیآنها،شکاتو...وجود
دارنــد و باید محدودیتهــا را در نظر
بگیریموهیچبایکوتیوجودندارد.
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 میکنیم و به
دلیل اهمیت اعالم نتیجه دادرسی ،هر
رأیقطعیراکهمشمولقانونباشد،هر
رسانهایمیتواندمنتشرکند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره
اینکه آیا سرنخهای جدیدی از عامالن
ترور شــهید فخریزاده به دست آمده
و فردی هم دستگیر شده است ،گفت:
برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای
مسلح و قوه قضاییه دنبال میکنند و در
دادسرا پروندههایی تشکیل شده ،اما به
لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده
جزئیاتآنرااعالممیکنیم.

خبر
حاشیه تازه برای دولت؛

افزایش ۵۶درصدی بودجه نهاد ریاستجمهوری؛ چرا؟!

درالیحهبودجه،1400افزایشبودجهنهادریاستجمهوری
نیزحاشیهسازشدهاست.
ســایت انتخاب در این ارتباط نوشت« :بودجه نهاد ریاست
جمهوری برای ســال آینده در مقایســه با الیحه بودجه سال
جاری ۵۶،درصدافزایشیافتهاست.بهزبانارقام،بودجهجاری
نهاد ریاست جمهوری در سال جاری  ۳۰۰میلیارد تومان است
که برای سال آینده به  ۴۶۹میلیارد تومان افزایش یافته است.
اینافزایشبودجهدرحالیاستکهبودجهکلکشور 20درصد
بیشترشدهیعنیبودجهنهادریاستجمهوریازمیانگینرشد
بودجهکشوربیشتراست».
این ســایت ادامه میدهد :اگر دولت مدعی است که دست
کم از دو ســال قبل با آغاز تحریمها ،صرفهجویــی در بودجه

بخشهای گوناگون را تشدید کرده ،چرا این موضوع در بودجه
نهاد ریاستجمهوری دیده نمیشــود؟ آن هم در سالی که به
دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیتهای گوناگون ،بسیاری از
مشاغل غیردولتی نیز با ضررهای هنگفت مواجه شدند و دولت
بارها و بارها از آنها خواسته است با اولویت دادن به پروتکلهای
بهداشتی،ازبخشیازدرآمدخودصرفنظرکنند».
بودجهنهادصرفهجویانه،حداقلیومتعارفاست
انتقاداتی از این دســت به بودجه نهاد ریاستجمهوری در
سال آتی بسیار به چشم میخورد .به همین دلیل معاون اداری
و مالی نهاد ریاست جمهوری روز گذشــته اعالم کرد که رقم
بودجه این نهاد در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰و میزان افزایش آن
در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری و میزان افزایش بودجه

سایردستگاههایمشابه،کامالصرفهجویانه،حداقلیومتعارف
ارزیابیمیشود.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدولت،علیاکبراسماعیلآبادی
توضیح داد :در الیحه بودجه ،ردیفهای بودجهای نهاد در یک
ردیف اصلی ادغام و ردیفهای متفرقه حذف شده و این بودجه
باتوجهبهکسریبودجهحدود ۱۵۰میلیاردتومانیسالجاری
نهادکامالصرفهجویانهوحداقلیاست.
معاون اداری و مالی نهاد ریاســت جمهوری توضیح داد که
بودجهسالجارینهادنسبتبهسالگذشتهبهمیزان ۸درصد
افزایش یافت که حتی در مقایسه با رشد قانونی میزان حقوق و
مزایای قانونی کارکنان ناکافی است .اسماعیلآبادی در پاسخ
بهپرسشیدربارهردیفهای متفرقهودالیلحذفوادغامهمه

علی مطهری:

خودمان را در دامن چین و روسیه نیندازیم

نماینده پیشین مجلس ایران با بیان اینکه
روسها هم مایل نیستند ما در صنعت هستهای
پیشرفت کنیم ،گفت :ما باید به هوش باشیم که
خودمان را در دامن چین و روسیه نیندازیم.
علی مطهری در گفتوگویی 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
سیاستهای 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
بیمنطق است
مطهری در بخش دیگری از این گفتوگو
درباره وجوه ایدئولوژیک و پراگماتیک سیاست
خارجــی ایران ،توضیــح داد :ایــن دو جنبه

میتوانند قابل جمع باشند .ایدئولوژیک بودن
سیاست خارجی یک کشور به این معنا نیست
که سیاســت خارجیاش 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

صادق خرازی در پی انتشــار برخی شایعات
در مورد وضعیت سالمت رهبر معظم انقالب در
حساب کاربریاش در اینستاگرام نوشت« :امروز
برای جلسهای در بیت معظمله 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 فرافکنیها توجهی نشــود.
کل سناریو ساخته و پرداخته شــایعهافکنان و
دروغپردازان خارجی است و بس».
ظریف:

ما با غربیها درباره منطقه
کنیم
مذاکره نمی

محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهدرتوییتی
به زبان عربی نوشــت :به نظر میرســد برخی از
همسایگان از غرب میخواهند که بخشی از روند
مذاکره با ایران باشــند! ما با غربیها درباره منطقه
مذاکره نمیکنیم .مداخالت آنها اساس مشکالت
است .وی با تاکید بر اینکه ما همیشه برای گفتگو با
همسایگانآمادههستیم،افزود:طرحهاییهمچون
امنیت منطقهای در سال  ، ۱۹۸۶مجمع گفتگوی
منطقهای  ۲۰۱۶و ابتکار عمل صلح هرمز ۲۰۱۹
بیانگراینموضوعاست.
میرتاجالدینی:

وابستگی بودجه  1400به نفت
بیش از  40درصد است

محمدرضــا میرتاجالدینــی ،نایبرئیــس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به الیحه
بودجه  1400به فارس گفت :الیحه بودجه ســال
 1400بسیار مبسوط بسته شــده و ارقام آن چه
در بخش درآمدی و چه بخــش هزینهای افزایش
قابلتوجهی را نشان میدهد .وی افزود :وابستگی
بودجه  1400به نفت در ظاهــر  25درصد یعنی
حــدود 200هزار میلیــارد تومان اســت ،اما اگر
درآمدهای اوراق سلف نفتی ،فرآوردههای نفتی و
امثالآنراحسابکنیم،بیشاز 40درصدازبودجه
راشاملمیشود.
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 تحریمها 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:

ردیفهای تابعه در اختیار نهاد در یک ردیف اصلی اظهار کرد:
بنابر رویه مورد عمل در زمان قبل از استقرار دولتهای یازدهم
و دوازدهم ،نهاد ریاست جمهوری عالوه بر ردیف اصلی از سایر
ردیفهایمتفرقهدراختیارسازمانبرنامهوبودجهنیزبهرهمند
میشود.بهرغماینتوضیحاتابعادمختلفبودجهازجملههمین
موضوعبودجهنهادریاستجمهوریهمچنانمبهموغیرشفاف
استوانتقاداتبهآنادامهدارد.

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
بیمنطق اســت و اصال ضرورتی برای این کار
نیست.
افراط در غربستیزی را
عقالی قوم قبول ندارند
مطهری سپس در پاسخ به اینکه در تعیین
سیاســت ایران نســبت به برجام و مذاکره با

آمریکا ،نهایتا غربستیزی جمهوری اسالمی
غلبه میکند یا عقالنیــت معطوف به بقایش،
گفت :متاسفانه در اول انقالب نیروهای چپگرا
با تسخیر سفارت آمریکا تندرویهایی کردند
و انقالب را مســاوی با مبارزه با آمریکا و هدف
انقالب را نابودی آمریکا قــرار دادند .در حالی
که انقالب ما اصال هدف اولیهاش چنین چیزی
نبود .مبارزه با آمریکا یک وسیله است .ما به طور
کلی با ســلطه مخالفیم .ما با آمریکا مخالفیم
چون از اســرائیل حمایت میکنــد 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
غربســتیزی را عقالی قوم قبــول ندارند و
انشاءاهلل که در آینده رفتار معتدلی در پیش
خواهند گرفت.

روحانی بدون لجاجت
مصوبه مجلس را اجرا کند

مصطفی میرسلیم ،نماینده تهران در مجلس
و عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در
گفتگویــی تفصیلی با مهر گفــت :دولت فاقد
هرگونه راهبرد مستقل برای مواجهه با دشمنان
کشورمان بوده و این تعجبآور نیست اگر بگویم
با ســادهلوحی ،برخی از دشــمنان را دوســت
میپنداشته اســت .وی با بیان اینکه طبیعتاً در
دولت برنامه راهبردی برای مواجهه با دشــمن
اندیشیده نشده اســت ،افزود :مصوبه هستهای
مجلس برای پشتیبانی از دولت است و امیدوارم
رئیسجمهور خــود را اصالح کنــد و در جهت
اجرای مصوبه هســتهای مجلس ،بدون تکبر و
لجاجت بکوشد.
ریابکوف:

میخواهند برجام را توسط ایران
تضعیفکنند

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 نمیکنــد .علت ایــن تصمیم
اقدامات آمریکاست ،اما عواملی وجود دارند که
میخواهند برجام را توسط ایران تضعیف کنند.

