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در دادگاه متهمان پتروشیمی اعالم شد

نخستین معامله سوئیس با ایران از کانال بشردوستانه

میزان

گــروه سیاســی /رســیدگی بــه پرونده
پتروشــیمی هر روز ابعــاد جالبتری
بــه خــود میگیــرد .دیــروز کــه
دوازدهمیــن جلســه دادگاه متهمان
برگزار شــد ،قاضی مسعودیمقام از
تماسهــای تهدیدآمیــزی گفــت که
دو متهــم فــراری پرونده بــا قضات و
شعبه رسیدگیکننده برقرار کردهاند.
او در تذکــر بــه علــی اشــرف ریاحی و
مرجــان شیخاالســامی از متهمــان
متواری پرونده گفت :به این متهمان
تذکــر میدهــم کــه از ایــن اقدامــات
تهدیدآمیز نسبت به قضات محکمه
و مزاحمتهــای تلفنــی بــه شــعبه
کــه از خــارج از کشــور و داخــل کشــور
انجــام میگیــرد ،خــودداری کننــد.
همــه بایــد در دادگاه حاضــر شــده و
دفــاع کنند ،ایــن افراد جــزو متهمان
اقتصــادی هســتند و بــه جــای ایــن
اقدامات ،ســعی کنند اموال به تاراج
رفته بیتالمــال را برگردانند .قاضی
مســعودیمقام در ادامــه گفــت :اگر
بعضی مواقع فکر میکنند اطالعاتی
کــه دارنــد بســیار ذیقیمــت اســت،
میتواننــد این اطالعــات را در اختیار
وکالیشــان قرار دهنــد ،آنچــه که این
متهمــان میداننــد ســابقاً در اختیار
مــا قــرار گرفته اســت بــه گونــهای که
هــم ضابطــان این اطالعــات را به ما
دادند و هم خودمان آن را به دســت
آوردهایم.
به گــزارش میزان ،او ادامه داد :اینکه

علی اشــرف ریاحــی علیه ســبحانی،
حمزهلــو و مرجــان شیخاالســامی و
همچنیــن بالعکــس خانــم مرجــان
شیخاالسالمی علیه آقایان حمزهلو،
ســبحانی و احمدیــان میخواهنــد
مســتنداتی ارائه دهند ،بایــد بگوییم
کــه ما به اندازه کافی مســتند داریم و
این مســتنداتی که میخواهید ارسال
کنید به وکالیتــان بدهید تا آنها دفاع
کننــد و به صــورت غیرمتعــارف وارد
ایــن موضوعــات نشــوید .مــا تمــام
مراتــب را به تمــام مراجــع امنیتی و
انتظامــی و همچنیــن مســئوالن قوه
قضائیــه منعکــس کردیــم کــه ایــن
افراد پا را فراتر از حدشــان گذاشتند و

متأســفانه به دنبال اقداماتی هستند
که تأثیری در پرونده نخواهد داشت.
هرکاری کــه میخواهید علیه قضات
و ایــن دادگاه انجــام دهیــد؛ امــا باید
پول بیتالمال را برگردانید.
پــس از ایــن اظهــارات ،قاضــی
خطــاب به متهــم خیــریزاده گفت:
برخی افراد شرکتی در آلمان تأسیس
میکننــد که حقوقی که به مدیرشــان
میدهنــد از حقــوق صدراعظــم
آلمان بیشــتر اســت .شــرکتی که یک
ریــال خروجــی نداشــته اســت و این
در زمــان مدیریت شــریفی پرداخت
میشــود .همچنیــن شــرکتهایی در
کشــورهای دیگر مثل عمان تأســیس

میشــود یــا میلیاردهــا تومــان از این
پولهــا را صــرف دعــاوی صــوری در
امارات متحده عربی توســط محکوم
اقتصــادی طاهرینســب میکننــد.
اینهــا یــک برنامــه ســازمان یافتــه
اســت و این اتفاقــات را شــما باید به
عنوان مدیــر مالی کشــف میکردید.
برخــی متهمــان امــوال ،خانههــا و
ویالهایــی در برخــی کشــورها دارنــد
کــه از باالتریــن مقامــات آن کشــور
ارزشــش بیشتر اســت .وی ادامه داد:
بــا کار کارگزاری به دســت آوردن این
امــوال در انگلیس و کانادا غیرممکن
اســت .اینکه چقدر درصــدد کتمان و
انحراف در تحقیقات هستند و به زور

و اقدامات ایذایی متوســل میشــوند
دلیــل دارد ،زیــرا حجــم آن چنــد ده
هزار میلیارد اســت و باید هرکس سر
راهشان قرار میگیرد را بردارند.
در ادامــه جلســه ،قاضــی از وکیل
متهــم علــی اشــرف ریاحــی متهــم
فراری خواست در جایگاه قرار گیرد و
سپس خطاب به او افزود :موکل شما
وقــت کافی برای حضــور در دادگاه و
دفــاع از خــود را داشــته ،امــا گویــا به
او گفتنــد در جلســه دادگاه حاضــر
نشــود .وکیــل متهــم اشــرف ریاحــی
گفت :من به موکلم دسترســی ندارم
و فقــط امــروز یــک نوشــتهای از او به
دســتم رسید که امضای وی نبود ،لذا
نمیتوانستم به آن استناد کنم.
در ادامــه جلســه دادگاه متهــم
علیرضــا اعالیی رحمانــی در جایگاه
قــرار گرفت و گفت :ســه عضو هیأت
مدیره منتســب به دولــت بودند و در
تمامــی مــوارد آنها حضور داشــتند و
مــن هم بودهام .من نــه ارزی منتقل
کــردم ،نــه ارزی میخریــدم و نــه
دســتوری بــرای واریــز ارز داشــتم .بــا
توجــه بــه اینکه گفته میشــود ســرور
اطالعــات آتش زده شــده ،در نتیجه
اطالعــات مخــدوش شــده و ایــن
اطالعــات جایگزیــن شــده مخدوش
اســت و نمیتوانــد مبنــای بررســی
باشد.
قاضی خطاب به این متهم گفت:
اتفاقــات زیــادی افتاده اســت قبل از

اینکــه ما ورود کنیــم ،تمام اطالعاتی
را کــه بــه مــا میدادنــد ،اطالعــات
اصلی نبود در حالــی که ما اطالعات
اصلی را داشــتیم .شــریفی اطالعات
بســیار غلطــی مــیداده و بســیاری از
آنهــا هــم ســند داشــته اســت و مــا از
این موضوعــات مطلع بودیم .شــما
میخواســتید برویــد و اموالتــان را
انتقــال دادهاید .بایــد بگویید چگونه
صاحب دهها شــرکت شــدید که این
متهــم در پاســخ گفت :ایــن موضوع
کذب است و من نمیخواستم بروم.
کسی که بخواهد فرار کند ،شبانه فرار
میکند و راهی پیدا میکند.
متهــم در پاســخ بــه ایــن ســؤال
قاضــی کــه چنــد شــرکت در داخــل
و خــارج از کشــور داریــد ،گفــت :یــک
شرکت در خارج دارم که میخواستم
منحل کنم چراکه فعالیت نمیکرد.
حــدود چهــار الــی پنــج شــرکت در
داخــل دارم کــه فعــال هســتند ،امــا
تعــداد شــرکتهای غیرفعالــم را به
خاطــر نــدارم .قاضــی در واکنــش به
ایــن اظهــارات متهــم گفــت :بالغ بر
 ٢٠تــا  ٣٠شــرکت داریــد .آیــا حاضــر
هستید شــرکتهای خود را به دولت
بدهیــد؟ کــه متهــم اعالیــی گفــت:
بلــه حاضر هســتم ،اما دولــت دنبال
بدهی نیست.
در پایــان ایــن جلســه قاضــی
مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه
را ساعت  11 ،۹مرداد اعالم کرد.

قالیباف خطاب به بذرپاش در مراسم معارفهاش:

هرچه بود گذشت

خانه ملت

روز گذشــته مراســم معارفــه مهــرداد
بذرپــاش در جایــگاه ریاســت دیــوان
محاســبات برگــزار شــد .انتخــاب
بذرپــاش تــا امــروز بــه طــور قطــع
پر حاشیهترین حضور یک سیاستمدار
در ساختمان خیابان «برزیل» بوده.
از همیــن رو بود که در مراســم دیروز،
پاســخ بــه انتقــادات چنــد روز اخیــر،
برجســتهترین بخشهــای ســخنان
قالیبــاف ،رئیــس مجلــس و خــود
مهــرداد بذرپــاش ،رئیــس دیــوان
محاسبات را تشکیل داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــرداد بذرپاش،
با اشــاره به جنجالی که درباره ســوابق
اجرایــی او بــه راه افتاده اســت ،گفت:
کلکسیونی از حرفها زده شد .بعضی
دلســوز بودنــد و برخی احتمــاالً نگران
شــدند .من از همــه آنها گذشــتم و به
خــون پدر شــهیدم قســم یــاد میکنم
و بــا خــدای خــود عهــد میبنــدم کــه
ایســتادهام و ذرهای از حقــوق مــردم
و بیــت المــال کوتــاه نمیآیــم و اجازه
نمیدهــم بــه کســی بــه اســم عدالت
خواهی ظلم شود.
وی افزود :با ما کار سیاسی کردند ،ولی
من در اینجا کار سیاســی نخواهم کرد،
ولــی نظارت دقیــق بر مبنــای قانون و
ســختگیرانه را پیش میگیرم زیرا پای
بیــت المــال در میان اســت و شــوخی
نــدارم و پاســداری از بیــت المــال هم
مأموریــت اصلی دیوان اســت که باید

در ســختترین شــرایط آن را رعایــت
کنیم.
ëëقالیباف :فرآیند انتخاب
رئیس دیوان محاسبات قانونی بود
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس
مجلــس نیــز منتقــدان رئیــس جدیــد
دیوان محاسبات را بیجواب نگذاشت
و در مراســم تودیــع و معارفه رئیس و
دادســتان دیــوان محاســبات ،خطاب
بــه بذرپاش گفت :هرچه بود گذشــت
از امروز عمل شماســت که در پیشــگاه
خــدا ،نماینــدگان و مــردم قضــاوت
میشــود ثابت کنید که فرزند گام دوم
هســتید ایــن خواســته یکایــک مــا در
مجلس شورای اسالمی از شماست.
وی ادامه داد :من مکلف هســتم از
قانــون دفاع و مــو به مو قانــون را اجرا
کنم .فرآیند انتخاب رئیس و دادستان
دیوان محاسبات براساس قانون پیش
رفــت .تعــداد نامزدهــا در ایــن دوره
بیشــتر بود و رقابت جــدی مؤمنانهای
شــکل گرفــت .مــن موظــف هســتم
انتخــاب مجلــس شــورای اســامی را
پــاس بــدارم و از آن حمایــت کنــم.
انشــاءاهلل دو بــرادر عزیــز هم بــا کار و
تالششان به انتخاب درست مجلس
شورای اسالمی صحه بگذارند.
رئیــس مجلس تأکید کــرد :نظارت
دیــوان محاســبات اثرگــذار ،عملگــرا،
دقیــق ،منصفانــه ،مــداوم و بازدارنده
اســت و مــا بایــد تــاش مضاعــف و

ایثارگرانــه داشــته باشــیم .دیــوان
محاســبات هــم بایــد مجلــس را در
کنــار خــود ببینــد .امیدواریــم رویکــرد
هوشمندسازی و شفافسازی در تمام
قوه مقننه جاری شــود .چــرا که در غیر
این صورت نمیتوانیم اثرگذار باشیم.
در ایــن مراســم همچنیــن علــی
کامیــار ،دادســتان جدیــد دیــوان
محاســبات با بیان آنکــه مجلس قوی
و انقالبــی ،دیــوان محاســبات قــوی و
انقالبــی را میطلبــد و نبایــد اجــازه
دهیــم رانــت خــواران و ســودجویان
بــه امــوال بیــت المــال دســتدرازی
کننــد ،گفــت :اجــازه ندهیــم کــه ایــن
افراد از هر راهی به ســرمایههای ســیاه
خــود بیفزاینــد .یکی از اهــداف اصلی

نظارت ،به بودجه بخش های دولتی محدود نماند

یادداشت

تمــام وظایــف و کارویژههــای نهــادی بــه نــام دیــوان
محاســبات را میشــود در این چند کلمــه کوتاه خالصه
کــرد؛ نظارت فعاالنــه ،هدایتگرانه و مقتدرانــه .در واقع
هــر جــا که بشــود نقــدی بــه عملکــرد و کارنامــه دیوان
هادی قوامی محاســبات وارد دانســت ،آن نقد را میتــوان ذیل یکی
نماینده ادوار از این ســه شــاخص تعریف و تبیین کــرد .واقعیت این
مجلس
اســت کــه نهــاد دیــوان محاســبات در ســاختار اداری و
اجرایی کشــور ما ،چه قبل از انقالب و چه بعد از آن نتوانســته به همه اهداف
شکلگیری خود برسد .شاهد این ادعا نیز وضعیت انحراف اجرایی از قوانین
بودجــه ســاالنه ،بههمریختگیهای مالــی در دولتها و نهادهــای عمومی و
نهایتاً عدم تحقق جلوگیری از تخلف اداری و مســائل مالی است .برای مثال
مهمترین کار دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه ساالنه است .برای
اولین بار قرار بود که این اتفاق برای بودجه ســال  1312در کشــور رخ دهد و در
نهایت تفریغ بودجه آن ســال 24 ،ســال بعد آماده شــد .در نهایت نیز قبل از
انقالب تنها  5بار گزارش تفریغ بودجه تهیه شد .بعد از انقالب نیز این فرآیند
قدری ســر و سامان بیشــتری پیدا کرد و تا اینجا در  42سال 30 ،گزارش تفریغ
بودجه داشتیم اما این گزارشها نیز از لحاظ فاکتور دقت و البته سرعت عمل
در تهیه بموقع آن ،همچنان با اســتانداردهای الزم فاصله دارند .همین یک
نمونه نشان میدهد که دیوان محاسبات و فرآیندها و ساختارهای آن نیازمند
اصالحاتی جدی هستند.
در ارزشهایــی کــه بایــد بر عملکــرد این نهــاد حاکم باشــند میتــوان به
مواردی چون استقالل ،شفافیت ،صداقت ،بیطرفی ،حرفهایگری ،رسیدگی
فرآیندی ،بررســی عادالنه و چابکی اشــاره کرد .اصولی که عدم حاکمیت هر
کدام بر انجام وظایف دیوان میتواند منجر به سست شدن یکی از سه فاکتور
نظــارت فعاالنــه ،مقتدرانــه و هدایتگرانه ایــن مجموعهشــود .در نهایت نیز
بازتاب این تضعیف خود را در کاهش پارامترهای بسیار مهم و حیاتی اعتماد

دشــمنان برهــمزدن نظــام اقتصادی
جمهوری اســامی اســت و اگــر صبر و
مقاومــت ملــت ایــران و درایــت رهبر
معظم انقالب نبود مســلماً دشــمنان
تاکنــون به اهــداف خود در ایــن زمینه
میرسیدند.
وی با اشــاره به اهمیت اســتقالل و
تقویت دیوان محاســبات کشــور گفت:
اســتقالل مالــی دیــوان محاســبات
بایــد عملیاتــی شــود و نبایــد دیــوان
محاســبات در تأمیــن بودجــه دچــار
مشــکل و در انتظار دولت و وابســته به
دستگاه اجرایی باشد.
عــادل آذر ،رئیــس ســابق دیــوان
محاســبات ،نیــز بــا ارائــه گزارشــی از
عملکــرد ایــن دیــوان و بــا اشــاره بــه

عمومی و ســرمایه اجتماعی نشــان خواهد داد .پارامترهایی که هماکنون نیز
از وضعیت مطلوبی در آنها برخوردار نیستیم و باید به فکر بازسازی جدی و
عاجل آنها باشیم.
بخشی از ضعف عملکرد دیوان محاسبات تا اکنون در درون این نهاد قابل
ردگیری اســت و رفع آن نیازمند اصالحات داخلی در این نهاد اســت .نهادی
کــه باید چابکتر و دقیقتر از آنچه امروز هســت باشــد و البتــه امکان نظارت
برخــط و بــه روز را نیز برای خود فراهم کند .مضاف بــر اینها فاصله گرفتن از
دام سیاسیکاری و بخشینگری نیز موضوعی است که به مسائل داخلی خود
دیــوان مربوط میگردد .در این میان از مهمترین نکات قابل نقد بر عملکرد
این مجموعه ،عدم اجرای دقیق اصل  55قانون اساســی اســت که نظارت و
حسابرســی را به تمــام نهادهایی که به نحوی از انحــا از بودجه عمومی بهره
میگیرنــد ،بســط میدهــد .اینکه گزارش تفریغ بودجه کشــور صرفــاً دولت و
نهادهــای دولتــی را دربر میگیــرد و باقی نهادها را از چشــم میاندازد ،نوعی
بخشــینگری در نظارت اســت که میتواند به «سیاسیکاری» نیز پهلو بزند و
همین عامل زمینهســاز کاهش اثر امر نظارت و حتی در مواردی بیاثر شــدن
آن است .در کنار این اما نیاز است تا لوازم و امکانات قانونی دیگری هم برای
افزایش کیفیت نظارت دیوان توســط مجلــس و نهادهای دیگر فراهم گردد.
خصوصاً فراهم کردن زمینه مشــارکت بیشــتر دیوان محاسبات در امر تهیه و
تدوین بودجه ســاالنه کشــور از مواردی اســت که هم بر کاهش تخلفات و هم
افزایش کیفیت نظارت دیوان تأثیرگذار خواهد بود.
در نهایت مسأله این است که  40سال بعد از انقالب ما نبایستی همچنان
درگیر شــعار عدالت و چشــم انتظار تحقــق آن در آیندهای نامعلوم باشــیم.
عدالــت مفهومــی اســت که بخش مهمــی از آن بــه واســطه افزایش کیفیت
نظــارت عمومی در کشــور محقق میشــود و دیــوان محاســبات در این زمینه
نقشــی بســیار مهم و تعیین کننده دارد .نقشــی که اجرای آن مســتلزم ایجاد
تحوالتی سریع ،منطقی و عملیاتی در این دیوان است.

افزایش  ۵۳درصدی آرای هیأتهای
مستشــاری در دوره مســئولیت خــود
گفــت :کیفیــت آرا هــم در دوره دهــم
 ۱۰۰درصــد افزایش را نشــان میدهد.
مــا همچنین به ارتباط با کمیســیونها
اکتفــا نکردیــم و عملکــرد خــود را بــه
صحــن بردیــم و هفت گــزارش علنی
و ســه گــزارش غیرعلنــی در صحــن
داشــتیم چــرا کــه مــن معتقــد بــودم
کــه بایــد در هــر فصــل دو بــار گزارش
ارائــه شــود .آذر با اشــاره به بازگشــت
چهــار میلیــارد و  ۱۶۷میلیــون دالر از
ســوی دیوان محاسبات به بیتالمال،
توضیح داد :از این مبلغ چهار میلیارد
دالر بــه صنــدوق توســعه ملــی رفت.
نکتــه دیگــری مطــرح شــده بــود کــه
دیــوان نبایــد نوشــداروی بعــد مــرگ
سهراب باشــد ،قانون اساسی میگوید
کار دیــوان پس از خرج اســت .پیش از
خرج ،ســازمان مدیریت ،هنگام خرج
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی و پــس
از خــرج دیوان محاســبات مســئولیت
دارند.
ëëدســتیار قالیباف :کمیســیون بودجه
ابهامــات موجــود دربــاره بذرپــاش را
پاسخ دهد
دســتیار سیاســی و رســانهای
رئیــس مجلس با اشــاره به حاشــیهها
پیرامــون انتخــاب مهــرداد بذرپــاش
بــه عنــوان رئیــس دیــوان محاســبات
خواســتار شفافســازی درایــن زمینــه

شــد .محمدســعید احدیان در صفحه
شــخصی خــود در توییتــر نوشــت:
«براســاس قانــون ،بررســی تطبیــق
شــرایط نامزدهــای رئیــس دیــوان
محاســبات از جملــه آقــای بذرپــاش
توســط کمیتــه دیــوان محاســبات و
کمیســیون بودجــه صــورت گرفتــه،
ســپس آقای بذرپاش در صحن علنی
مجلس  ۱۵۸رأی آورده است.
رئیــس مجلس حــق نــدارد قانون
مجلــس را نادیــده گرفتــه و مصوبــه
مجلــس و رأی نماینــدگان محتــرم را
کنار بگذارد.کمیســیون بودجه موظف
اســت براســاس اصــل شفافســازی
نســبت به ابهامات و ســؤاالت موجود،
پاســخگو باشــد و افکارعمومی را قانع
کند».
احمــد توکلــی از جملــه منتقــدان
اصلــی ایــن انتخــاب کــه معتقــد بــود
معرفــی بذرپــاش بــه عنــوان گزینــه
ریاســت خالف قانون بوده ،هم دیروز
در توئیتــی نوشــت« :دیــروز جلســه با
رئیــس مجلــس ،رئیــس کمیســیون
برنامــه و بودجــه ،دو نماینــده دیگــر
و مدیرعامــل دیــده بــان ،اســتدالل
هایمــان در اعتراض به انتخاب رئیس
دیوان محاسبات را شرح دادیم .گفتند
فرآینــد آن انتخاب قانونی بوده ،شــما
هــم اعتراضتــان را قانونــی پیگیــری
کنید .در جلســه ویژه دیــده بان در این
باره تصمیم می گیریم».

دیگه چه خبر

تماسهای تهدیدکننده دو متهم فراری با قاضی

خبــر اول اینکــه ،دولــت ســوئیس دوشــنبه اعــام کــرد یــک شــرکت
داروســازی سوئیســی نخســتین معامله تحت کانال تجاری بشردوســتانه
جدیــد را بــا ایران تکمیل کرد.بــه گزارش ایرنا به نقــل از رویترز ،دبیرخانه
امور اقتصادی دولت ســوئیس در ایمیلی تصریح کرد :تمایل داریم تأکید
کنیم که عملیاتی کردن تدابیر تجارت بشردوســتانه سوئیس ( )SHTAدر
حال پیشرفت است و اینکه چند شرکت پیشتر تأیید شدهاند و شرکتهای
بیشــتری نیــز مشــارکت خواهنــد داشــت.دبیرخانه امور اقتصــادی دولت
ســوئیس اعــام کرده اســت :معامــات بیشــتر باید بــزودی انجام شــود.
دبیرخانه اقتصادی دولت سوئیس نام این شرکت داروسازی و ارزش این
محموله را اعالم نکرد اما گفته شده است شامل یک داروی سرطان بوده
کــه در درمان آهن زیــادی بهدنبال انتقال و تزریق مکــرر خون به بیماران
اســتفاده میشــود«.ماری گابریل اینایشــن فالیش» مدیــر دبیرخانه امور
اقتصادی در وزارت خارجه سوئیس چند ماه پیش گفته بود که کانال مالی
میــان ســوئیس و ایران ،شــروع موفقیتآمیزی داشــته و  ۵۰شــرکت برای
تجــارت از طریــق آن ابراز عالقــه کردهاند و ما فکر میکنیــم تعداد چنین
شرکتهایی بیشتر خواهد شد.

تکذیب قطعی شدن حکم اعدام
برای  ٨نفر از عوامل حوادث  ٩۶و ٩٨

خبر دیگر اینکه ،روابط عمومی دادگستری استان اصفهان خبر منتشره
مبنی بر قطعیشــدن حکم اعدام  ۸نفر ازعوامل حوادث ســالهای  ۹۶و
ط عمومی دادگســتری
 ۹۸را تکذیــب کرد.به گزارش ایســنا؛ به نقل از رواب 
کل اســتان اصفهــان ،خبر انتشــار یافته منتســب به رئیسکل دادگســتری
استان اصفهان مبنی بر قطعیشدن حکم اعدام  8نفر از عوامل حوادث
ســالهای  96و  98از ســوی برخــی رســانههای معاند و فضاســازی آن در
شــبکههای اجتماعی کذب محض بــوده و تاکنون هیچگونــه تأیید اجرای
حکمــی از ســوی مراجع عالــی قضایی در ایــن خصوص واصــل نگردیده
اســت.هرگونه خبر در این رابطه از طریق پایگاه اطالعرســانی دادگســتری
کل استان یا مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر میشود.

نگرانی اسرائیل از نزدیکی چین به ایران

شــنیدیم که ،یک مقام صهیونیســتی توافق ایران و چین را تهدیدی برای
امنیت اســرائیل دانســت .به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک« ،دنی یاتوم»
رئیــس پیشــین موســاد ،در مورد توافــق ایران و چیــن گفت :چیــن میتواند با
ایــن توافق بــه پروژههای چند میلیاردی دســت یابد.توافق میان پکن و تهران
برای اســرائیل دردســر ایجاد میکند ،زیرا موجب کمک بــه اقتصاد ایران و به
خطر افتادن امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی خواهد شد .رئیس سابق موساد
مدعی شد :هنگامی که چین به ایران پول وارد کند ،اوضاع اقتصادی در ایران
بهتــر میشــود و هنگامــی که ایــن اتفاق افتــاد ،تهران به حــزباهلل ،حماس و
جهاد اســامی فلسطین کمک میکند.وی همچنین مدعی شد :ایران دشمن
اصلی ما اســت .ما اقدامات این کشــور و متحدانش را بررســی میکنیم .اجازه
نمیدهیم ایران به مرزهای ما نزدیک شــود و نفوذ خود در منطقه را افزایش
دهــد .یاتوم افــزود :میدانم که توافق بین تهران و پکن قطعی شــده اســت و
اســرائیل بایــد از چینیها بخواهد کــه منافع ما محفوظ بمانــد باید دید که آیا
این درخواست قبول میشود یا نمیشود.

برائت بقایی در مورد سکهها و کارتهایهدیه

با خبر شــدیم که ،وکیل مدافع حمید بقایی از چهرهها و مدیران ارشــد
دولت احمدینژاد گفت :رأی بر برائت بقایی در مورد سکهها و کارتهای
هدیه توســط دیوان محاســبات صادر شــد.مهران عبداهللپــور در گفتوگو
بــا ایلنا ،در خصــوص آخرین جزئیــات پرونده موکل خود ،اظهــار کرد :در
پرونــده آقــای بقایــی چندین اتهام به ایشــان منتســب شــده بــود که یکی
از آنهــا تحــت عنــوان اختــاس حدود هــزار ســکه بهــار آزادی و همچنین
تعدادی کارت هدیه نام برده میشد .این موضوع قبالً در یکی از شعبات
دیوان محاسبات رسیدگی و منجر به رأی محکومیت آقای بقایی شده بود
کــه البته صددرصد مغایر با بدیهیــات قانونی بود.وی افزود :پس از اعاده
دادرســی توســط بقایی و دستور رسیدگی مجدد توســط حاکم شرع دیوان
محاســبات ،این بار به اســتناد دالیل و مدارکی که تاکنــون مورد توجه قرار
نمیگرفت ،رأی بر برائت ایشان در این محکمه تخصصی صادر شد.

توگوی نرگس محمدی با فرزندان از زندان
گف 

دســت آخر اینکه ،مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد :نرگس محمدی
محکــوم امنیتــی کــه دوران زیــادی از گفتوگــو بــا فرزندانش در خــارج از
کشوراستنکاف میورزید ،باالخره بهصورت تلفنی با آنها گفتوگو کرد .در
توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است :در حالی نرگس محمدی،
یکشــنبه ،بــا فرزند خود ،ارتبــاط تلفنی برقرار کرده اســت که پیــش از این
توگوی
نیز مســئوالن زندان زنجان ،بارها به نرگس محمدی پیشــنهاد گف 
تلفنی منظم با فرزندانش را که در خارج از کشــور هســتند ،داده بودند که
بنا به دالیلی نامشخص از سوی زندانی رد شده بود.
گفتنی اســت ،نرگس محمدی در هفتههای گذشــته چندین بار با اعضای
خانواده خود تلفنی صحبت کرده اســت و امتناع از گفتوگو با فرزندانش
قابل تأمل بهنظر میرسد.

