تحلیل
پیامدهای تقسیم قدرت در افغانستان
چیست؟

اشتراک قدرت
زیر سایه کرونا و طالبان!

ایسنا :آیتاله «سیدابراهیم رئیســی» رئیس قوه قضاییه ،بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به
منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب درخارج از کشور» را به مراجع قضایی کشور ابالغ کرد .در بخش از این ابالغ آمده
است :بهرهمندی از خدمات کنسولی ازجمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط ،از قبیل
ماده  958قانون مدنی ،برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد ،اعم از
متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد.
بنابراین نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد ،بلکه به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی
یا تکمیلی نیز نمیتواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

مهر :دفتر مقام معظم رهبری ،مبلغ و مقدار فطریه هر نفر برای سال۱۳۹۹شمســی (۱۴۴۱قمری) را تقریباً سه کیلو گندم
معادل با ۱۰هزارتومان اعالم کرد .دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسشی مبلغ فطریه سال  ۱۳۹۹را اعالم کرد .متن این
پرسش و پاسخ دفتر معظمله به این شرح است :پرسش :مبلغ و مقدار فطریه برای هر نفر چه مقدار است و چه چیزی باید به
عنوان فطریه پرداخت شود؟
پاسخ :مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخوار او هستند به ازای هر نفر یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا
کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحقق بدهد و اگر پولی یکی از همینها را بدهد کافی است( .مبلغ زکات فطربرای
سال  ۱۳۹۹بر مبنای قیمت گندم ،مبلغ ۱۰هزار تومان است).
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این روزهــا هرچه به آغــاز کار مجلس
یازدهم نزدیــک میشــویم معادالت
سیاســی دربــاره ســرانجام کرســی
ریاســت پیچیدهتر میشــود .جدال و
کشمکشهای روزهای قبل از انتخابات
دوم اســفندماه حاال به دعــوای قدرت
تبدیل شده است و زبانههای اختالف و
ائتالف بر سر اینکه چه کسی رئیس باشد،
هر روز ارتفاع بلندتری پیدا میکند .شاید
اگر دو ماه پیش سؤال میشد که رئیس
مجلس یازدهم چه کسی خواهد بود با
اطمینان بیشتری میشد پاسخ داد؛ آن
روز تنها یک اســم به گوش میرسید و
آن «محمدباقرقالیبــاف» بود اما کمکم
تحرکات رقبا و پیدا شدن سروکله اسامی
دیگر ،لبخند رضایت را روی صورت آقای
خلبان کمرنگتر کرد تاجاییکه امروز
کفه ترازو به نفع رقبا سنگینی میکند
و همین موضوع شهردار اسبق تهران را
وادار کرده اســت برای نشستن در رأس
قوه مقننه شهربهشهر دنبال رأی باشد.
«بــازی بههمز نهــا» یا
«بچهشــلو غکنها» وارد
میشوند!
پایداریها که در اردوگاه اصولگرایی به
«بازی بههمزنها» یا «بچه شلوغکنها»
معروف بودند اینبار برای نواصولگرایان
دردسرســاز شــدند .درحالی که تصور
میشد در این بازی «مرتضیآقاتهرانی»
به عنوان اصلیترین کاندیدای این طیف
برای ریاست وارد میدان و در قد و قامت
رقیب قالیباف ظاهر شــود و با گرفتن
سهمی بیشتر کنار بنشیند-مانند آنچه
در دقایق آخر انتخابات بر ســر لیست
واحد افتاد ،-امــا بازی آنهــا به گونه
دیگری رقم خورد.
پایداریهــا این بار به جــای آنکه خود
گزینهای مطرح کنند به ســراغ رقبای
پر و پا قرصتــری رفتند تا آنهــا را با
یکدیگــر همکاســه کننــد و خوابی را
که شــورای ائتالف اصولگرایان برای
مجلس یازدهم دیده بود را آشفته کنند.
از همین رو بود که زمزمههای جلسات
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ابهام بر سر یک ائتالف انتخاباتی با شوک میرسلیم به نواصولگرایان بیشتر شد

سردار،گرفتاردربرمودایرقبا!

عکس:خانهملت

بهتازگی افغانستان شاهد یک اتفاق مهم بود.
دو رقیــب انتخاباتی که هــر دو پیروزی خود
را در انتخابات ریاســتجمهوری اخیر اعالم
کرده بودند ،اختالفات خود را کنارگذاشــتند
و بر ســر تقســیم قدرت به توافق رســیدند.
توافقی که میتواند فرآیند صلح درافغانستان
را تســهیل کند .پس از ماهها اختالف و تفرقه
«اشرفغنی» رئیسجمهورافغانستان و رقیبش
«عبدالهعبداله» ،با امضای یک توافق تقســیم
قدرت ،برسرحل بحران سیاسی دولت افغانستان
به تفاهم رســیدند .در تصاویری که از ســوی
کاخ ریاست جمهوی افغانســتان منتشر شد،
اشرفغنی و عبدالهعبداله کنار هم نشستهاند.
غنی دراین مراســم گفت :برای افغانســتان
عزیزمان یک روزتاریخی اســت .افغانها ثابت
کردند که آنهــا با تفکر مشــترک ،به منافع
ملیشان متعهد هستند .امیدواریم درروزهای
آینده با وحدت و همکاری قادر باشــیم زمینه
آتشبس و صلح پایدار را فراهم کنیم .از سوی
دیگر ،عبداله اعالم کرد توافق تقســیم قدرت
به تشــکیل یک دولت «جامعتر ،پاسخگوتر و
باکفایتتر» منجر خواهد شد .او بعد از امضای
توافق ،در توئیتی گفت :توافق جدید مسیر صلح
را تضمین میکند ،حکمرانی را بهبود میبخشد،
حقوق را حفظ و از قوانین و ارزشها محافظت
میکند .طبق توافق تقسیم قدرت ،نهاد جدیدی
به نام شورای عالی مصالحه تأسیس خواهد شد
که ریاســت آن به عهده عبدالــه خواهد بود و
روند صلح در افغانستان را رهبری خواهد کرد.
همچنین ،افرادی از تیم عبداله در دولت غنی
مناصبی به عهده خواهند گرفت.
تا ســپتامبر گذشــته ،عبداله سمت «رئیس
اجرایی» را برعهده داشــت که بعد از انتخابات
سپتامبر این سمت از بین رفت .در این انتخابات،
عبداله و غنی هر دو ادعای پیروزی کردند .آرا
مجددا ً بازشماری شــد ،ولی هر دو کاندیدا از
مواضع خود کوتاه نیامدند و نهایتاً هر دو به طور
همزمان مراسم تحلیف برگزار کردند .اما واضح
بود که یکی از آنها بایــد از مواضع خود کوتاه
بیاید؛ چراکه اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان
چنان حساس و شــکننده بود که امکان تداوم
وضعیت دو سلطان در یک اقلیم وجود ندارد.
عبداله و غنی در شرایطی قدرت را در میان خود
تقسیم کردند که افغانســتان در عین مواجهه
با بیماری کرونا ،با موج جدیدی از خشونتها
مواجه شده است .اخیرا ً کابل و سایر شهرهای
افغانستان شاهد حمالتی بودهاند که در آنها
دهها نفر جانشان را از دست دادند .حمله اخیر
در کابل باعث شــد که غنی ارتش و نیروهای
امنیتی را به حالت «تهاجمی» درآورد .طالبان
دســت داشــتن در حمالت اخیر را تکذیب و
دستور غنی برای از سرگیری عملیات تهاجمی
را «اعالنجنگ» دانست؛ اما دولت افغانستان
همچنان به طالبان مشکوک است .توافق غنی
و عبداله ،گام اولیه و مهمی در مســیر صلح با
طالبان است.
چالشهای عبداله در منصب جدید
بعد از اینکه موعد شروع مذاکرات بیناالفغانی
در ماه مارس بدون شروع گفتوگوها فرا رسید،
«مایکپمپئو» ،وزیر امورخارجــه آمریکا ،در
تالشی برای حل اختالفات سیاسی به کابل رفت
اما نتوانست عبداله و غنی را به حل اختالفات
متقاعد کند .پس از آن بود که آمریکا اعالم کرد
یک میلیارد دالر از کمکهایش به افغانستان را
قطع خواهد کرد .حاال بعد از توافق عبداله و غنی،
برخی مقامات افغانستان امیدوارند آمریکا این
کمکها را از سر گیرد« .شامروزخانمسجدی»
سخنگوی وزارت دارایی افغانستان ،در توئیتی
از پمپئو خواســته اســت در قطع کمکهای
افغانستان تجدیدنظر کند  .عالوه بر این ،حاال
آمریکا امیدوار اســت که بعــد از حل بحران
سیاسی در کابل ،موعد جدیدی برای مذاکرات
بیناالفغانی تعیین شــود« .زلمایخلیلزاد»
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانســتان ،که از
توافق تقسیم قدرت استقبال کرده روز جمعه
اعالم کرد برای آغاز مذاکرات صلح بیناالفغانی،
موعد جدیدی در حال بررسی است.
بعد از تشکیل شورای عالی مصالحه به ریاست
عبداله ،احتمال دســتیابی به صلح بیشــتر
شد اما هنوز چالشهایی درمسیر صلح وجود
دارد .اختیارات عبداله در منصب جدید ،هنوز
بهطورواضح مشخص نیست.
هنوز معلوم نیســت اگر عبدالــه در مذاکرات
صلح با طالبان بر سر موضوعی توافق کند ،آیا
این موضــوع مورد پذیرش غنی قــرار خواهد
گرفت با نه .این احتمال وجود دارد که در حین
مذاکرات صلح با طالبــان ،میان عبداله و غنی
درباره نحوه صلح با طالبان اختالفاتی بروز 
پیدا
کند.
طالبان توافق عبداله و غنــی را «تکرار تجارب
ناکام قبلی» دانست و خواستار اجرای توافقنامه
صلح دوحه شــد« .سهیلشاهین» سخنگوی
دفتر سیاسی طالبان در قطر ،در توئیتی نوشت:
«طرفهای افغان باید به حل اصلی مشــکل
متوجه شوند .حل معضل افغانستان در عملی
شدن پیمان دوحه نهفته اســت .باید از ایجاد
موانع اجتنــاب صورت گیرد .پروســه رهایی
زندانیــان تکمیــل و هرچه زودتــر مذاکرات
بیناالفغانی آغاز شود».

بخشنامهای که از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد

مبلغ فطریه سال  ۹۹اعالم شد

«صادقیمحصولــی» قائممقام دبیرکل
جبهه پایداری با حلقه احمدینژادیها
به گوش رســید .هرچند این جلســات
واکنش زیادی به دنبال داشت و بسیاری
از اصولگرایان به ویژه حامیان قالیباف
به آن تاختند اما هرچه بود کار خودش
را کرد و زحمت قالیباف با «ائتالف نه به
قالیباف» چندین برابر شد.
برمــودای
مثلــث
احمدینژادیها
«ما نبودیــم تکلیف ریاســت مجلس
یازدهــم همان دو ماه پیش مشــخص
شده بود ».این ســخن را یکی از همان
وزرای دولت احمدینــژاد میگوید که
جمعشان در مجلس یازدهم جمع شده
اســت .از همان اول هم قصد نداشتند
زیرپرچــم قالیباف ســینه بزنند؛ برای

همین بود که زیربارلیست اصولگرایان
با سرلیستی قالیباف نرفتند و وقتی هم از
دروازههای بهارستان عبورکردند ،گفتند
برای ریاست گزینه خودشان را معرفی
خواهند کرد.
کاندیداهایشــان هــم کــم نبــود،
فریدو نعباســی ،زاهــدی و
عباسزادهمشکینی از یک سو و نیکزاد،
حاجیبابایی و شمسالدینحسینی از
سوی دیگر برای ریاســت از دل وزرای
احمدینژاد قد علم کردنــد .اما از آنجا
که بــه گفته مشــکینی بــرای معرفی
گزینه اصلی ســاز و کار رأی استمزاجی
را تعریف کرده بودند ،ایــن روزها تنها
مثلث حاجیبابایی ،نیکزاد و حســینی
است که بیشتر از همه مطرح میشود؛
البته آن طور که گفته میشــود رقابت

خانه ملت

میان حاجیبابایی و نیکزاد بیشتر است و
حتی کفه ترازوی حاجیبابایی سنگینتر
هم شده است.
شوک میرسلیم
از همــان روز اول اعــام نتایج
انتخابات و پیروزی لیست اصولگرایان،
این حدس و گمان وجود داشت که رقابت
برای کرسی ریاست رقابت میان قالیباف
و میرسلیم است؛ هرچند این گمانهزنیها
وجود داشت که درنهایت توافقی میان
این دو صورت خواهــد گرفت و احتماالً
میرســلیم به نفع قالیبــاف و با گرفتن
امتیازی مانند ریاست مرکز پژوهشهای
مجلس از خیر ریاست بگذرد اما تجربه
انتخابات  ۹۶نشان میداد که بعید است
میرسلیم تن به چنین موضوعی بدهد.
گمانهزنیها برای ریاست میرسلیم وقتی

سیاست

Policy

تقویت شــد که کنایههای این منتخب
تهران در اظهاراتش بیشتر شد که تنها
یک مخاطب داشت و آن ،شهردار اسبق
تهران بود که شاخصترین آن وقتی بود
که سودای ریاســت جمهوری قالیباف
را نشانه رفت .موضوع فقط به اظهارات
میرســلیم ختم نشــد و آن طور که از
صحبتهای بادامچیان ،دبیرکل حزب
موتلفه مشــخص بود ،گویا قرار اســت
موتلفه اشتباه خود در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۹۶را که  ۲۴ساعت قبل
از انتخابات پشت کاندیدای خود را خالی
کرد و با نامهای از حجتاالسالم رئیسی
حمایت کرد را جبران و تا لحظه آخر از
کاندیدای موتلفه برای ریاست مجلس
حمایت کند .اما شوک میرسلیم وقتی
وارد شــد که او در جلســه پایداریها و
احمدینژادیها شــرکت کرد و با آنها
درباره آینده ریاست مجلس یازدهم به
توافق رسید.
حضور میرسلیم در جلسه
وزرای احمدینژاد به معنای
ائتالف است؟
ناصر ایمانی ،فعال سیاســی اصولگرا
درباره کاندیداتوری میرسلیم میگوید:
آقای میرسلیم کاندیدای حزب موتلفه
اسالمی است و اگر این حزب اعالم کند
با فالن افراد یا جریانهای درون مجلس
برای ریاست آقای میرسلیم ،ائتالف کنیم
آن وقت میتوان گفت که ائتالفی صورت
گرفته است؛ اما اینکه آقای میرسلیم در
جلسهای بوده که افراد یا جریانهای دیگر
هم حضور داشتند که حاال قب ً
ال هم وزرای
آقای احمدینژاد بودند ،به معنای ائتالف
آقای میرســلیم با جنــاح احمدینژاد
نیســت .او ادامه میدهد :در عین حال
تصور نمیکنم آقای میرسلیم این کار را
انجام دهد؛ هرچند ایشان در تدارک جلب
نظر برخی نماینــدگان مجلس یازدهم
اســت و این موضوع امری طبیعی است
اما این طور نیست که بخواهد با افرادی
چون جریان آقــای احمدینژاد ائتالف
کند.

قوه قضاییه

 206نمایندهها از عملکرد وزیر سابق صمت قدردانی کردند

صدور حکم قطعی برای  2نماینده مجلس

ایرنا :نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیهای از تالش و عملکرد وزیر سابق صنعت ،معدن و تجارت
قدردانی کردند .یوسفنژاد ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی اخیر ،بیانیه جمعی
از نمایندگان را در تقدیر  ۲۰۶نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد رضارحمانی ،وزیر سابق صمت را قرائت
کرد .در این بیانیه آمده است :تاریخ گواهی خواهد داد که وزارت صنعت ،معدن و تجارت در بدترین شرایط
داخلی و خارجی و در دوران تنگناهای بینالمللی و نامالیمات اقتصادی که مصادف با تعطیلی کارخانجات
ازجمله فوالد و صنعت خودروســازی بود ،گامهای مهمی برداشت و برنامه هفتگانه رونق تولید به عنوان
سیاست نوین در دوران مدیریت حضرتعالی منجر به وقوع تولید کاالهای منتخب شده و مانع از تعطیلی
کارخانجات و واحدهای تولیدی شد.
نمایندگان در این بیانیه ضمن قدردانی از زحمات رحمانی افزودند :ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی براساس آموزههای دینی و به واسطه زحمات شما در دوران تصدی وزارت صنعت ،مراتب قدرشناسی
خود را اعالم داشته و تداوم خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی در ظل توجهات حضرت بقیهاله(عج)
و تحت زعامت مقام معظم رهبری را برای شما آرزومندیم.

یلدا توکلی  /گروه سیاست :سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود احکام قطعی چند متهم به اخالل
در حوزه بازار ارز وخودرو ،ازجمله دو نماینده دوره دهم مجلس را اعالم کرد .غالمحسیناسماعیلی گفت:
کرونا نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود .اگر چه درهای مساجد بسته بود اما باب ارتباط از طریق دیگری
برقرار شد .سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی در ایام کرونایی گفت :در بخشنامهای
که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است عدهای از زندانیان مشمول عفو شدند .یک عده هم بنا بر جرمی
که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طوالنیمدت آنها ممکن است داشته باشد ،برابر برنامه زمانبندی و
به لحاظ نوبتبندی امکانات مربوط به قرنطینه ،بخشنامه کاملی صادر شده است .وی درخصوص اقدامات
قوه قضائیه در رابطه با قاچاق کاال گفت :در این حوزه بســیاری از نهادها آماری را بیان میکنند ،اما وجود
کاالهای قاچاق بیانگراین است که ما در امر مبارزه با قاچاق موفق نبودیم .وی درخصوص تبادل زندانیان نیز
گفت :در ارتباط با محکومان داخل کشور بدون اعالم نظر قوه قضائیه محال است اتفاقی بیفتد .اگر قرار باشد
زندانی در ایران مشمول ارفاق شود به قوه قضائیه ارسال و پس از آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت مطرح
میشود.
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ظریف در مراسم نکوداشت حسین کاظمپوراردبیلی مطرح کرد:

برای خدمت به مردم و کشور راست و چپ بودن مهم نیست

ایرنا :وزیر امورخارجه با بیان اینکه اینکه
همه بدانند برای خدمت بــه این مردم و
کشور راســت و چپ بودن مهم نیست،
تاکید کرد :قرار نیســت برای خدمت به
مردم اینسو و آنسو باشیم بلکه دل در گرو
مردم داشتن و عاشق این خاک و سرزمین
بودن مهم اســت« .محمدجوادظریف»
در مراســم نکوداشــت زندهیاد مرحوم
حسینکاظمپوراردبیلی گفت :از ابتدای
ورودم به دستگاه دیپلماسی در نیویورک
که دانشــجوی دکتری بــودم ،به محضر
حسین کاظمپوراردبیلی رسیدم .زمانی که ایشان به عنوان معاون وزیر امورخارجه به همراه آقای والیتی
به نیویورک آمده بود.وی کاظمپوراردبیلی را نمونه بارز مردانگی و سختکوشی دانست و اظهار داشت :او
معاون وزیر امورخارجه بود و تا نیمه شب مینشست و متن سخنرانی وزیر را مینوشت .او با آنکه معاون
وزیر بود با من در سطح خود رفتار میکرد .کاظم پور مردی ،شجاع ،بیتکلف و با معنویت بود.
کسانی که به کاظمپور نارواها کردند ،توبه کنند
ظریف ادامه داد :او به مدت یک سال مشاور وزیر امورخارجه بود و من هم مشاور بودم؛ اما میان ما زمین
تا آسمان تفاوت وجود داشت ،او مشاور بود و من هم مشاور .وزیر امورخارجه اضافه کرد :او سختی بسیار
کشیده بود و به او ناروا کرده بودند .کسانی که به حسین نارواها کرده بودند ،درمقابل خدا توبه کنند و از
همسر حسین عذرخواهی کرده ،حاللیت بطلبند .وی با تاکید بر اینکه همه بدانند برای خدمت به این
مردم و کشور راست و چپ بودن مهم نیست ،عنوان کرد :قرار نیست برای خدمت به مردم این سو و آن سو
باشیم بلکه دل در گرو مردم داشتن و عاشق این خاک و سرزمین بودن مهم است.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

باید سنگینی بار دولت را از دوش مردم برداشت

فارس :عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام گفت :بخش خصوصی باید هویت پیدا
کند و نه تنها مسئولیتش را انجام دهد ،بلکه
مکمل دولت باشد و در کارها به او کمک کند؛
نه این که بخشی از دولت شود و بدان تکیه
زند .حســیندهقان ،عضومجمع تشخیص
مصلحت نظام با مصطفیقلیخسروی ،رئیس
اتحادیه مشاوران امالک و علیتوسطی رئیس
اتحادیه ماشینآالت کشــاورزی و صنعتی
دیدار کرد .در این دیــدار مباحث مختلفی
پیرامون مشکالت این دو صنف مطرح شد و
دهقان نیز نقطهنظرات خود را بیان کرد.دهقان ،در این جلسه با اشاره به لزوم تعیین مسئولیت برای هر دستگاه
و نهاد و پیگیری از آن براساس همان مسئولیت تعیینشده گفت :به نظرم یکی از مشکالت ما این است که
مسائل را پیچیده و چند بعدی میکنیم ،سپس میخواهیم آن را حل کنیم .باید مسئولیت هر نهاد و اتحادیه
مشخص باشد و همان را از او بخواهیم .برای مثال وظیفه اتحادیه امالک کشور این است که بین فروشنده و
خریدار ملک ارتباط برقرار کند و بر صحت و درستی آن معامله نظارت داشته باشد؛ اما متاسفانه عالوه بر این
مسئولیت ،از او میخواهیم که با وزارت صمت هم ارتباط برقرار سازد ،با اداره ثبت اسناد نیز وارد تعامل شود
و ...در حقیقت این قدر به مسئولیت اصلی او پروبال میدهیم که از انجام همان کار اصلی خود نیز بازمیماند.
دهقان با اشاره به لزوم سیاستگذاری صحیح وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان گفت :اکنون
کشاورزان چگونه فکر میکنند؟ دقیقاً مانند بازاریها فکر و عمل میکنند و برنامهای درازمدت برای سالهای
آینده خود ندارند .وی با بیان اینکه باید به گونهای عمل کنیم که کشاورز به استمرار فعالیت خود فکر کند،
تصریح کرد :باید مشخص کنیم که هر منطقه برای کشت چه محصولی مناسب است.

جهان سیاست
ماجرای ارتباط مجری «منوتو»
با سالطین طال و خودرو

باشــگاه خبرنگاران جوان :نام آیه دریس،
مجری شــبکه «منوتو» در پرونده ســاطین
طال و خودرو دیده میشــود .در این پرونده که
«وحیدبهزادی» و همسرش «نجواالشیدایی»
به جرم اخالل عمده در بازار خــودرو و طال به
اعدام محکوم شدهاند ،ارتباط مالی میان متهمان
و مجری شبکه «منوتو» مشاهده شده است .با
تحقیقاتی که از حسابهای بهزادی و الشیدایی
در شرکت شــهاب پارس برآمده است ،بالغ بر
۱۸میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که
گفته میشود مجری شبکه ضدانقالب «منوتو»
و مجری مرجانتیوی بوده که سال  ۹۴از کشور
خارج شده است .بر همین اساس دریس ،مجری
و تهیه کننده شــبکه «منوتو» فردی است که
۱۸میلیارد ازسرمایه بیتالمال را به غارت برد و
درسال  ۹۴از کشور گریخت.

حمایت از فلسطین
تعطیلبردارنیست

ایسنا :معــاون فرهنگی-هنری سازمان بسیج
مستضعفان گفت :آرمان فلسطین و حمایت از
مردم مظلوم فلسطین ،تعطیلبردار نیست .سردار
عبدالرضا آزادی ،با تأکید بر ضرورت بزرگداشت
روز جهانی قدس گفت :روز قدس روز اســام
و امت اسالمی اســت .این روز ،روز بزرگداشت
آرمان فلســطین اســت که هیچگاه فراموش
نخواهد شد و تعطیل هم نمیشود.

قوه قضائیه موظف به تشکیل
«شعبدادگاهتجارت» شد

فارس :نمایندگان مجلس ،قوه قضائیه را موظف
به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت سه
سال بعد از تاریخ الزماالجراشدن قانون تجارت
در کلیه حوزههای قضایی شهرستانهای مرکز
اســتان کردند .در ادامه جلســه علنی مجلس
شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه تجارت
و مقررات حاکم بر آن مــاده  ۴۸۲این الیحه را
تصویب کردند.

کارکنان پیمانی در شمول
استخدام ذیحسابان قرار گرفتند

مهر :مجلس شــورای اســامی در مصوبهای
مقرر کرد که امکان تأمین نیروی انسانی برای
پســتهای امین اموال ،عامل ذیحســاب و
کارپرداز از میان مســتخدمان پیمانی ،ثابت یا
دائمی فراهم شود .پیش از این طبق قانون برای
تصدی پستهای امین اموال ،عامل ذیحساب و
کارپرداز باید از میان مستخدمان رسمی انتخاب
میشــد که با این مصوبه امکان تأمین نیروی
انســانی از میان مســتخدمان پیمانی ،ثابت یا
دائمی نیز فراهم شد.

شهردار اوشانفشم و میگون
دستگیر شد

ایلنا :شهردار اوشانفشــم و میگون دستگیر
شــد .با تالشهای حوزه قضایی بخش رودبار
قصران و اقدامات و گــزارش وزارت اطالعات،
دو تن از اعضای شورای اسالمی شهر ،شهردار و
احدی از کارکنان شهرداری اوشانفشم و میگون
دستگیر شدند .این گزارش حاکی است در این
رابطه تحقیقات قضایی انجــام و متهمان این
پرونده با قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند
و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

مسکو به همکاری دفاعی
با تهران ادامه میدهد

ایسنا :سفیر مسکو در تهران ضمن بیان موضع
کشورش درباره به پایان رسیدن مهلت تحریم
تسلیحاتی ایران گفت :به نظر نمیرسد تالش
دولت آمریکا برای تمدید تحریم ایران با موفقیت
مواجه شــود« .جاگاریان» در گفتوگو با این
خبرگزاری به مناسبت صد سالگی روابط روسیه
و ایران درباره تالشهای اخیر دولت آمریکا برای
تحریم تسلیحاتی ایران گفت :به نظر نمیرسد
آمریکا بتواند در تالش برای تمدید این تحریم
که در ۱۸ماه اکتبر ســال جــاری مهلت آن به
پایان خواهد رســید ،موفق باشد .جاگاریان در
ادامه اظهار کرد :آمریکا به طرز فاحشی قوانین
بینالمللی را نقض کــرده و تعهداتش را عملی
نکرده اســت .حاال هم به دنبال تحریک دیگر
کشورها برای پیروی از درخواست آن است.

