رییسی :بخش پژوهش در قوه قضاییه باید تقویت شود
جهان پرآشوب و تشویش
و تنگی
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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استاد دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در
زمره دانشمندان برتر
جهان

دلیل حضور
«آتش» و «آجیل»
در یلدای باستانی

در الگوی مدیریت ورزش
باید بازنگری کنیم
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آماده مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیستیم
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آغاز فعالیت دوچرخههای
هوشمند از  28آذر
در شیراز
3

پوستر «این چند کتاب
محیالدین» در شیراز
رونمایی میشود
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احتمال رد صالحیت  10درصدی
در گام اول
***

آغاز فعالیت رسمی شورای ائتالف
وحدت نیروهای انقالب اسالمی

کارگران امسال چقدر
عیدی میگیرند؟

***

10

چادر مشکی در خارج
 1/5تا  5دالر؛ در داخل
 200هزار تا یک میلیون
تومان!

10

لیست جداگانه از اصولگرایان

شهردار شیراز در دیدار با نمایندگان شورای جهانی صنایع دستی :بازار هنر در شیراز گشایش مییابد

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

آمارهای عفو بینالملل جز ادعا چیزی نیست
ســخنگوی قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه اکثر
بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدهاند ،گفت :بنا داریم
که بازداشــتیها به اراذل و اوباش و اشــرار و مفسدین
اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شوند.
به گزارش ایســنا غالمحسین اســماعیلی در نشست
خبری دیروزگفت :اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر
تا امروز آزاد شدند .عدد قبلی که در نشست قبلی گفتم به
 ۵۰درصد کاهش یافته است .بنا داریم که بازداشتیها به
اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان
مواد مخدر محدود شود.
وی در پاسخ به ســوالی در    باره اینکه اخیرا دو چهره
اصالح طلب بازداشــت شــدند ،ایا مربوط به بیانیه اخیر
است؟ گفت :گروهها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم
از اصولگــرا و اصالح طلب مانند همه مردم صف خود را
از عناصری که مقابل نظام ایستادند جدا کنند .گروههای
سیاســی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه انها را
منتسب به خود بدانند.
وی افزود :انچه که در این حوزه رخ داد و بیانیه ای که
تنظیم شد سیاسی نبود و همراهی با دشمن بود و حمایت
از کسانی بود که اغتشاشــات را در کشور رقم زدند ولی
اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را
قبول نداشــتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم.
برخــی گفتند به نظر می اید با متنی که امضا کردیم متن
فرق دارد .این اتفاقــات رخ داده ایا باید بی تفاوت بود و
توسط مرجع قضایی اقدام شد.
وی افزود :سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت
شــوند و سوال شد و برخی ها گفتند نبودیم و نخواندیم و
برخی گفتند غفلت کردیم .حتی کســانی که این بیانیه را
قبول داشــتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و
برخی قرار را نسپردند ازاد نشدند و یکی دو نفر بازداشتی
اگر قرار تأمین را بســپارند ازاد می شوند .برابر قانون قرار
تأمین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت
موقــت نیســت .االن هر وقــت وثیقه را بســپارند ازاد
می شوند تا زمانی که رسیدگی انجام شود.
اســماعیلی در پاسخ به ســوالی درباره صحبتهای
معاون اول رییــس جمهور مبنی براینکه در پرونده بابک
زنجانی مسایلی است که شفاف سازی نشده است گفت:
بیش از ســایر پروندهها به پرونده بابک زنجانی پرداخته
شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم
را برافراشــته نگه دارند .پرونده رســیدگی و حکم صادر
شــد و مجازات ســنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران
شناسایی و تقویم شد و به دولت داده شده است.
وی افزود :برای اموال خارج از کشور تالش می شود.
در مورد حکم اعدام در رای امده که اگر اموال برگشــت

دادگاه ،تجدیدنظــر کند .تا امــروز بخش قابل توجهی از
اموال در داخل برگشــته و برای اموال خارج از کشور در
در تالش هســتیم .ما تابع قانون هســتیم و هرجا قانون
اعدام و حبس ابد یا مجــازات دیگر در نظر بگیرد همان
اعمال می شود.
آغاز تحقیقــات در    باره بیانیــه  ۷۷نفر از
اصالح طلبان
اســماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه  ۷۷نفر از
اصالح طلبان و اینکه برای  ۱۷نفر پرونده تشــکیل شده
اتهامشان چیســت و اقای تاجزاده نیز گفته مسئولیت آن
را پذیرفته اســت ،گفت :امضاکنندگان بیانیه از گروههای
مختلف اســت .تحقیقات آغاز شــده و اخذ توضیحاتی از
افراد انجام شــده است .ما بررسی قضایی برایمان مالک
اســت و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است .تا زمانی
که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی توانیم بگوییم

چند نفــر مجرمند .باید در فرایند رســیدگی و تحقیقات
مشخص شــود .آنچه قاضی به ان رسید لحاظ می شود.
اسماعیلی در    باره آزادی سلیمانی پزشک ربوده شده در
امریکا و نقش قوه قضاییه در این زمینه گفت :آن گونه که
باید نقش قوه قضاییه تبیین نشد .ما از دستگاه دیپلماسی
کشــور برای نجات یک انســان بیگناه و یک دانشمند
برجســته ایرانی که مورد ربایش امریکاییها قرار گرفته
بود تشکر می کنیم اما ازادی این انسان بیگناه گره خورده
بود با اینکه یک زندانی دو تابعیتی امریکایی را آزاد کنیم.
وی افزود :مســاعدت قوه قضاییه به جهت نجات یک
انسان بیگناه از زندان امریکا طی فرایند قانونی برای اینکه
امر مبادله یک زندانــی دو تابعیتی چینی و امریکایی که
جاســوس بود با دکتر سلیمانی انجام شود بی بدیل است.
وی افــزود :مــا ادعا می کنیم در این امر خداپســندانه
 ۵۰درصــدش کار ما بود و اگر موافقت قوه قضاییه برای
آزادی فرد زندانی که جاســوس بود صورت نمی گرفت
امکان آزادی دکتر ســلیمانی فراهم نمی شد .در آینده در

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :

مبادلــه زندانیان ،نقش قوه قضاییــه باید مورد توجه قرار
گیرد.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سوالی مبنی بر
اینکه ســازمان عفو بینالملل اخیراً آمار کشتهشــدگان
حــوادث آبان مــاه را اعالم کــرده و خواســتار تحقیق
بینالمللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست؟
گفت :اینها مدعیان دروغین عفو بینالملل یا حقوق بشر
هســتند .اگر اینها حقوق بشــر را رعایــت میکنند ،چرا
تریبونهای رســمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله
به پایگاههای بســیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند.
اینها کســانی هستند که مقامات رســمی کشورهایشان
از اغتشاشــگران حمایت میکردند و مســائلی که مطرح
میکنند ،جز ادعا چیز دیگری نیســت .ما آن را سناریوی
تبلیغاتی می دانیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از
افرادی که کشــته شدند و اسمشان جزو مفقودان حوادث
آبان ماه بود ،در ســیلها و رودخانهها پیدا شــدند و آثار
شــکنجه روی بدنشان بوده اســت ایا قوه قضائیه به این
پرونده ورود کرده اســت یا خیــر؟ گفت :او ًال قوه قضائیه
در     باره هر فوت مشکوکی ورود میکند .هر کجا جنازهای
کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و
بمیرد ،ما ورود میکنیم؛ بنابراین تمام مرگهای مشکوک
را بررســی میکنیم و هیچ امری هم مخفی نمیماند اما
اینکه در قصه کشتهسازی و آمارسازی و رقمسازی ورود
کند ؛ بحث دیگری اســت .انتساب این قبیل موارد بیانگر
این اســت که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و
مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواسمان
جمع باشم تا فریب توطئه آنها را نخوریم.
اسماعیلی در      باره رای دیوان عدالت برای ابطال مصوبه
هیــات دولت در مورد تعییــن مکانهایی برای برگزاری
تجمعات ،گفت :این موضوع از موضوعاتی بود که در آن
دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شدند و برخی
افــراد قصه را وارونه جلوه دادنــد .دیوان عدالت اداری با
برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته
اصل  27قانون اساسی اجرا نشود بلکه دیوان عدالت اداری
میگوید وقتــی قانون برگزاری تجمعات مســالمتآمیز
را اجــازه داده چــرا باید در یک نقطــه خاص محصور و
محدود شود.
وی افــزود :دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت
ایجاد کردن ،خالف قانون است و نیامده جلوی برگزاری
تجمعات را بگیــرد .دیوان عدالت اداری کامال یک منظر
حمایتــی در جهت شــنیدن اعتراضات به خــود گرفته
اســت اما کســانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه
جلوه دادند.

پرویز مشرف به اعدام
محکوم شد
4

2
10

عراقچی :آماده مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیستیم
معاون وزیر امــور خارجه کشــورمان در گفتوگویی
مواضع ایران را در      باره مسائل روز از جمله ناآرامیهای اخیر
در کشورمان و وضعیت توافق هستهای تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،ســید عباس عراقچی ،معاون وزیر
امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه سی.جی.تی.ان
چین در     باره اخبار منتشر شده راجع به دستگیری هشت تن
به اتهام ارتباط با ســازمان ســیا در ایران و این که دولت
آمریکا این اخبار را کذب خوانده است ،با اشاره به اینکه این
افراد در ناآرامیهای اخیر کشورمان دست داشتهاند ،گفت:
دولت تصمیم گرفت تا قیمت سوخت را در   ایران به دالیل
واضحی افزایش دهد ،چرا که قیمت بسیار ارزان بود و دولت
مجبور بود یارانه زیادی بپردازد و تصمیم گرفتند تا قیمت را
افزایش دهند و این باعث اعتراضاتی از جانب مردم شــد.
برخی از مردم که به این تصمیم دولت اعتراض داشتند به
خیابانها آمدند و ما بر این باوریم که این حق مسلم آنهاست
که [نظرات] خود را بیان کرده و به هر چیزی که میخواهند
اعتراض کنند اما وقتی[اوضاع] به خشــونت کشیده شد و
برخی افراد شــروع به آتش زدن اتوبوسها ،اماکن عمومی
و شخصی کردند ،ما احساس کردیم دستانی خارج از کشور

سعی در سوء اســتفاده از این اجرای معمول دموکراسی از
ســوی مردم دارند و آن را به مســیرهای دیگری کشانده
و ناآرامی و خشونت گســتردهای در کشور ایجاد میکنند.
عراقچی در ادامه توضیحاتش گفــت :بنابراین ،نیروهای
اطالعاتی ،نیروهای امنیتــی و نیروهای پلیس ما قادر به
کنترل این وضعیت بودند و تــا جایی که ما اطالع داریم،
نیروهای اطالعاتــی ما برخی افراد با ارتباطاتی به خارج از
کشور را بازداشــت کردهاند و واضح است که آنها با سیا یا
سازمانهای دیگری در خارج از کشور [ایران] ارتباط دارند.
فکر میکنم این واضح است که وقتی آمریکا سیاست «فشار
حداکثری» علیه ایران را اعمال میکند ،پس این هم بخشی
از آن اســت .سیاست فشــار حداکثری شامل تحریمهای
اعمال شده گستردهای علیه ایران و البته ایجاد بیثباتی در
ایران ،تالش برای اعمال بیشــترین فشار ممکن بر ایران
اســت و اینها اقدامات واضح آمریکا علیه ایران بوده و ما از
زمان انقالب اســامی ایران ،به مدت چهل سال است که
به این سیاستها عادت کردهایم .بنابراین من فکر میکنم
کــه این چیزی قابل درک بوده و نیروهای اطالعاتی ما در
حال کار کردن بر روی این پرونده هستند تا به طرح واقعی

پی ببرند .معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این
سوال که جدیدترین وضعیت توافق هستهای ایران چگونه
اســت ،بیان کرد :هما نطور که میدانیــد ،توافق ،از زمان
خروج آمریکا از برجام ،در هشتم ماه مه سال ،2018اوضاع
خوبی ندارد .با خروج آمریکا از برجام ،کشورهای باقیمانده
در آن که روسیه ،چین و سه کشور اروپایی[ فرانسه ،آلمان
و انگلیس] هســتند ،از ما خواســتند که در توافق بمانیم و
آنها نیز راهکارهایی کاربردی برای ادامه دادن همکاری با
اقتصادی با ایران پیدا خواهند کرد که به ایران اجازه میدهد
از منافع توافق بهرهمند شود .ما باور داریم که چین و روسیه
تا حدی در تالشهایشــان موفق بودهاند اما آن سه کشور
اروپایی کامال در اجرای تعهداتشان و پیدا کردن راهکارهای
کاربردی برای ادامه یافتن تجارت با ایران ،ناموفق بودهاند.
آنها در چارچوب بیانیهای که پس از نشست وزیران برجام
صادر شد به ما وعده دادند و خود را در یازده عرصه مختلف
از جمله بانکی ،تجاری ،حملونقل و بیمه متعهد کردند تا
طبق وعدهشان ،راهکاری کاربردی بیابند ،اما نتوانستند .تنها
راهکاری که بر سر آن به نتیجه رسیدهاند ،ساز و کاری مالی
به نام اینستکس است که هنوز اجرایی نشده است.

مهندس صدری خبر داد:

ارائه بسته های ویژه اینترنت و مکالمه رایگان شب یلدا

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران اعالم کرد:
بهمنظور استفاده تمام مشتریان از خدمات شرکت
مخابرات ایران در شــب یلدا ،تمام مکالمات تلفن
ثابت به تلفن ثابت درون شــبکه ای از ساعت ۲۰
روز شــنبه  ۳۰آذر تا ســاعت  ۸صبح روز یکشنبه
اول دی بهصورت رایگان برای تمام مشترکین در
سراسر کشور محاسبه میشود.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
شرکت مخابرات ایران ،مهندس سید مجید صدری
ضمن اعــام مطلب فوق اضافه کــرد :بهمنظور

همراهی با مشــتریان اینترنت شــرکت مخابرات
ایران و در راستای تحقق شــعار ارتباطی فراگیر،
سه بسته اینترنت با تخفیف ویژه شب یلدا طراحی
شده که به مدت  ۱۰روز از جمعه  ۲۹آذر تا دوشنبه
 ۹دی به فروش می   رسد.
وی در همین رابطه بیان داشــت :بســتههای
اینترنت یلدایی مخابرات به صورت “بســته ویژه
اول بــا میزان ترافیک بینالملــل  ۲گیگابایت به
قیمت هــزار و نهصد تومان“ ،بســته ویژه دوم با
میــزان ترافیک  ۵گیگابایت و با قیمت ســه هزار
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و هفتصد و پنجاه تومان” و “بســته سوم با میزان
ترافیــک  ۱۰گیگابایت به قیمت پنج هزار و پانصد
تومان” با مدت زمان مصرف یک روزه در این بازه
زمانی به مشتریان ارائه می   شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه
فروش بســتههای ویژه از روز جمعــه  ۲۹آذرماه
آغاز میشــود اضافــه کرد :این بســتههای ویژه
اینترنتــی و مکالمه تلفن ثابت به تلفن ثابت درون
اســتانی رایگان جهت تکریم مشتریان مخابرات
ارائه میشود.
تلفن36200040-44 :
نمابر 362107070
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