
ــتي خبري به سواالت  ــخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشس س
مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

اختالس از بانك صادرات، پرونده كساني كه به خاطر آب بازي 
در پارك آب و آتش دستگير شده اند، پرونده روزنامه ايران و مبارزه 
با مفاسد اقتصادي از جمله مباحثي بود كه محسني اژه اي در نشست 
ديروز به آنها پرداخت و بحث افزايش قيمت ديه نيز كه در هفته هاي 
ــده است همچون يكي دو  اخير به يكي از بحث هاي داغ تبديل ش
ــه اخير سخنگوي قوه قضاييه، يكي از سواالت خبرنگاران از  جلس

محسني اژه اي بود.
ــنا، سخنگوي قوه قضاييه درخصوص موضوع  به گزارش ايس
ــاره به برخي اعتراضات به قيمت جديد آن  افزايش نرخ ديه  با اش
گفت: در پي اين اعتراضات، وزير دادگستري درخواست مهلت كرد 
و پس از بررسي، همان عدد 90 ميليون تومان كه قبال اعالم شده 
ــد، اما اين احتمال وجود داشت كه اين نرخ، مشكالتي  بود تاييد ش

براي بيمه و دولت ايجاد كند.
ــتگاه قضايي اظهار كرد: فعال در حال بررسي  ــخنگوي دس س
ــود بايد قانون فعلي را  ــتيم و تا هر زمان كه بررسي ها تمام ش هس
ــالمي و  رعايت كنيم. وي افزود: بنابراين طبق قانون مجازات اس
طبق بررسي هاي صورت گرفته مبلغ ديه 90 ميليون تومان است، 
ــده و ان شاءاهللا با اتمام تحقيقات  ــمي نش اما اين امر هنوز ابالغ رس

رسما ابالغ مي شود.
ــتا ديروز سيدشمس الدين حسيني، وزير اقتصاد  در همين راس
ــا حضور نمايندگان  ــوص نرخ ديه، كميته اي ب ــم گفت: درخص ه
ــكيل شده تا  مجلس، صنعت بيمه، هيات دولت و قوه قضاييه تش
ــود و البته يكي از  ــاي الزم در اين خصوص انجام ش جمع بندي ه
نكات بارز اين جلسات تاكيد بر عدم عملياتي و اجرايي شدن افزايش 

يكباره نرخ ديه است.
كيفرخواست اختالس از بانك صادرات، صادر نشده

سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از نشست خبري ديروز 
در پاسخ به سوالي درخصوص پرونده اختالس 3 هزارميلياردتوماني 

از بانك صادرات گفت: در اين پرونده دو سه نفر دستگير شده اند، اما 
هنوز كيفرخواست صادر نشده است.

محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين 
ــد بانك صادرات در ميان بازداشت شدگان پرونده   كه مديران ارش
ــوص پرونده هاي  ــتند، گفت: درخص ــالس از اين بانك هس اخت
اين چنيني نمي توان همان ابتدا گفت كه چند متهم دارد. همان طور 
كه پيش از اين گفتم چند نفر بازداشت شده بودند كه 2 نفر آنها با قرار 

آزاد شدند و يكشنبه شب هم 5 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند.
كسي را به خاطر آب بازي، تعقيب نمي كنند

ــخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت  س
قانوني برخورد با افرادي كه در پارك آب و آتش و پارك هاي ديگر 
ــان كرد: آب بازي جرم  ــتان ها آب بازي كرده اند، خاطرنش شهرس
ــي را به خاطر آب بازي تعقيب نمي كنند، اما ممكن  ــت و كس نيس
ــي تحت عنوان آب بازي مرتكب خالف شرع، خالف  ــت كس اس

ــود و بخصوص مشخص  عفت عمومي و خالف نظم عمومي ش
شود اين موضوع، يك پشتوانه  بيروني و يك هدايتگر خارجي هم 
دارد كه در اين صورت بديهي است جامعه  اسالمي و قانون و شرع، 

اجازه چنين كاري نمي دهد.
ــانه هايي كه به صورت ويژه  ــاره به رس ــني اژه اي با اش محس
به دنبال اين موضوع هستند، گفت: اين صرفا يك آب بازي نيست 
بلكه جرياني است كه از بيرون هدايت مي شود. برخي از اين افراد 
ــدند گفتند كه ما فريب خورديم و بعضي ها هم  ــتگير ش هم كه دس
گفتند كه ما با فراخوان ضدانقالب آمديم. پس طبيعي است نيروي 
انتظامي بايد با اين افراد برخورد كند؛ البته در دادستاني كل كشور 

پرونده اي در اين مورد تشكيل نشده است.
افزايش فشارها به خاطر برخورد با مفسدان رده باالست

ــر معاون اول  ــخنان اخي ــاره به س ــه خبرنگاري با اش در ادام
ــوا براي برخورد با  ــي بر اين  كه هيچ كدام از ق ــور مبن رئيس جمه

ــدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند، از محسني اژه اي  مفس
ــخ اظهار كرد: اظهار تاسف  ــتار توضيح شد كه وي در پاس خواس
ــود مجلس  مي كنم از صحبت هايي كه در قالب آنها گفته مي ش
ــد. اكنون يكي از  ــاره همكاري نكرده ان ــا قوه قضاييه در اين ب ي
فشارهايي كه روي دستگاه قضايي وجود دارد به خاطر برخورد با 
مفسدان اقتصادي در رده هاي باالست. وي تاكيد كرد: اگر اكنون 
فشارها زيادتر شده به دليل اين است كه دستگاه قضايي در حال 

برخورد با مفسدان رده باالست.
ــوالي مبني بر اعالم  ــخ به س ــخنگوي قوه قضاييه در پاس س
جزئيات پرونده اختالس در استانداري تهران اظهار كرد: براساس 
آنچه بازرسي كل كشور اعالم كرده بود هم در اين دوره و هم در 
ــده بود، دادستان تهران نيز در توضيحات  دوره قبل، اختالس ش
ــيدگي  ــت كه رس ــود بيان كرد كه پرونده اي از قبل وجود داش خ
ــدند و برخي نيز در حال رسيدگي است.  ــد و افرادي محكوم ش ش
ــال  ــتم پرونده به دادگاه ارس يك مورد هم كه من در جريان هس

شده است.
ــتگاه قضايي نتيجه  ــخنگوي دس خبرنگار ديگري نيز از س
رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد كه محسني اژه اي 
ــد،  ــرد: از همان روز كه اين موضوع مطرح ش ــخ اظهار ك در پاس
ــوول ذي ربط نيز تحقيقاتي  ــوم ورود پيدا كرد و از مس مدعي العم
ــت  صورت گرفت. وي با بيان اين  كه پرونده با صدور كيفرخواس
ــرا  ــد، افزود: عنوان مجرمانه  پرونده را دادس ــال ش به دادگاه ارس
تشخيص مي دهد و ما منتظر مي مانيم كه دادگاه برگزار و نتيجه 

رسيدگي به اين پرونده مشخص شود.
محدوديت به صالح برخي افراد است

 سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره جايگاه حصر 
ــت كه برخي موارد در  خانگي در نظام قضايي گفت: تعبير بازداش
اين زمينه به كار مي رود صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز 
در اين خصوص مطرح نيست، اما در مورد بعضي از افراد به صالح 

خود آنهاست كه محدوديت هايي برايشان ايجاد شود.
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 انتشار اسناد جاسوسي مبارك
عليه ايران توسط ويكي ليكس 

ــوي سايت  ــده از س ــر ش ــناد جديد منتش ــاس اس براس
ــكا، عليه ايران  ــه نفع آمري ــني مبارك ب ــس، حس ويكي ليك
جاسوسي مي كرد.  ايسنا  به نقل از سايت شبكه خبري العالم 
ــس روي صفحه اصلي خود  ــايت ويكي ليك ــزارش كرد س گ
ــته به وزارت امور خارجه آمريكا به تاريخ  ــناد رسمي وابس اس
24 ژانويه 2007 را منتشر كرد كه نشان مي دهد اين وزارتخانه 
ــت تا به  ــني مبارك، رئيس جمهور مخلوع مصر خواس از حس
ــكا در جمع آوري اطالعات مهم از نيروگاه هاي ايران كه  آمري
ــوي دكتر حسام علي، مدير پروژه خلع سالح  در آن زمان از س

وزارت خارجه مصر مورد بازديد قرار گرفته بود، كمك كند.
افزايش بيش از 200 هزار كيلومتر مربع 

به مساحت ايران 
ــاحت  ــلح، مس ــازمان جغرافيايي نيروهاي مس رئيس س
ايران را در پي احتساب دقيق مساحت جزاير، حدود 226 هزار 
كيلومترمربع بيش از مساحت اعالم شده پيشين اعالم كرد. 
امير سرتيپ محمدحسن نامي به مهر اعالم كرد كه تا پيش 
ــك ميليون و 648 هزار كيلومترمربع  ــاحت ايران ي از اين مس
ــد، اما هم اكنون با بررسي هايي كه صورت  ــوب مي ش محس
ــاحت جزاير كشورمان، اين مساحت  ــبه مس گرفته و با محاس

به ميزان 225959 كيلومترمربع افزايش يافته است.

سايه خبر كمي از سياست
آغاز   اجالس رسمي خبرگان رهبري

مراسم افتتاحيه دهمين اجالس رسمي مجلس خبرگان 
ــت اهللا مهدوي كني در محل  ــت آي ــري، امروز به رياس رهب

ساختمان سابق مجلس شوراي اسالمي برگزار مي شود. 
ــردا با قرائت بيانيه پاياني،  ــت و ف اين اجالس دو روزه اس
ــمي دوره چهارم  ــن اجالس رس ــد. در دهمي ــه مي ياب خاتم
ــس خبرگان رهبري، حيدر مصلحي، وزير اطالعات در  مجل
مورد مسائل داخلي و قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس در 

رابطه با بيداري اسالمي سخنراني مي كنند.  /   ايسنا
پيگيري سرنوشت امام موسي صدر 
اولويت  اصلي ايران در رابطه با ليبي

ــت: پيگيري تعيين  ــورمان گف ــاون وزير خارجه كش مع
ــت امام موسي صدر در اولويت برنامه هاي جمهوري  سرنوش

اسالمي ايران با ليبي قرار دارد. 
ــه اي تلويزيوني صحبت  ــقاوي كه در برنام ــن قش  حس
ــوريه هم گفت:  جمهوري  مي كرد، در خصوص تحوالت س
اسالمي ايران از اصالحاتي كه بشار اسد و ملت شجاع سوريه 
ــرده و اطمينان دارد دولت و ملت  ــتقبال ك انجام مي دهند اس
ــعه ملي را از طريق  ــوريه ظرفيت و توان دستيابي به توس س

گفت و گوهاي مؤثر و نفي هرگونه خشونت دارند.  / فارس
افتتاح 4 پروژه  با حضور وزير دفاع

ــه برداري با  ــوزه جغرافيايي و نقش ــم در ح ــروژه مه 4 پ
ــلح روز دوشنبه  ــتيباني نيروهاي مس حضور وزير دفاع و پش
بهره برداري، رونمايي و افتتاح شد. نخستين سامانه دريافت 
ــه نرم افزار  ــي دفاعي و مجموع ــر ماهواره هواشناس تصاوي
ــد حدود مرزها از جمله پروژه هايي بود كه ديروز افتتاح  تحدي
ــي و  ــتين مركز آموزش ــم همچنين نخس ــد. در اين مراس ش
ــينماي سه بعدي نجومي و فضايي كشور افتتاح و  توجيهي س

از نخستين اطلس جنگل هاي ايران رونمايي شد. /   ايرنا
الهام: جريان انحرافي، پويايي را 

تبديل به ايستايي كرده است
ــوم به  ــاره به نفوذ جريان موس ــين الهام با اش غالمحس
ــفانه جريان  ــدار داد: متاس انحرافي در بدنه دولت دهم، هش
انحرافي، فرآيند پويايي انقالب را تبديل به ايستايي و توقف 
كرده است.  وي افزود: متاسفانه جريان انحرافي، جنگ را به 
خانه مي كشاند و زمينه توسعه و آباداني كشور را از دولتمردان 

سلب مي كند. /  مهر
محكوميت يك جاسوس در زاهدان

ــت: محمد  ــدان گف ــالب زاه ــي و انق ــتان عموم دادس
ــد اقدام عليه  ــي به قص ــماعيل مالزهي به اتهام جاسوس اس
امنيت ملي كشور به 10 سال حبس محكوم شد. محمد مرزيه 
افزود: اتهام اصلي اين فرد مجرم، ارتباط با سفارتخانه يكي از 
ــورها، ارائه اطالعات مختلف به عناصر اطالعاتي در آن  كش
ــا عناصر اطالعاتي در دبي و  ــفارتخانه و برقراري ارتباط ب س

استفاده از كلمات رمز براي پيام هاي ارسالي بود./  ايرنا

اژه اي: نرخ ديه هنوز ابالغ نشده است
اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اين است كه دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده باالست

عباسي: آمانو بيشتر از البرادعي 
تحت تاثير غربي هاست

رئيس جمهور در مراسم بهره برداري از سد و نخستين توربين 
نيروگاه برق آبي سنگ توده 2 در استان ختالن تاجيكستان گفت: 
ــاي بزرگ در امور داخلي  ــتان با دخالت قدرت ه ايران و تاجيكس
ــورهاي كوچك مخالفند چرا كه سياست هاي اين كشورها  كش

ضد شكوفايي ملت هاست.
محمود احمدي نژاد كشورهاي ايران و تاجيكستان را دوپاره 
ــور  از يك تن توصيف كرد و افزود: روابط دولت هاي اين دو كش
ــت و مي تواند الگوي سازنده اي براي همه  صميمي و برادرانه اس
ملت ها و كشورهاي منطقه باشد. وي تصريح كرد: همكاري هاي 
ما در جهت تثبيت و برقراري صلح دائمي در منطقه است و نه تنها 
عليه هيچ كشوري نيست، بلكه به نفع تمامي كشورهاي منطقه 

است. رئيس جمهور اسالمي ايران با بيان اين كه تهران و دوشنبه 
ــد و هيچ مانعي براي  ــه زمينه ها با يكديگر همكاري دارن در هم
توسعه همكاري ها وجود ندارد، بر ضرورت گسترش بيش از پيش 
همكاري ها تاكيد كرد. احمدي نژاد گفت: در طول تاريخ نه ملت 
ايران و نه ملت تاجيك، هيچ چشمداشتي به خاك ديگر كشورها 
ــتار برقراري صلح، عدالت، برادري و  ــته اند و همواره خواس نداش
مهرباني هستند و امروز نيز همين است. رئيس جمهور ايران يكي 
از زمينه هاي همكاري مشترك را اجراي نيروگاه برق آبي سنگ 
ــت و گفت: نيروهاي متخصص 2 كشور با همكاري  توده 2 دانس

يكديگر توانستند اين پروژه بزرگ را در تاجيكستان اجرا كنند.
نخستين توربين نيروگاه برق آبي سنگ توده 2، ديروز با حضور 

رئيسان جمهور ايران و تاجيكستان به بهره برداري رسيد.
ــد و نيروگاه 220 مگاواتي  به گزارش ايرنا، عمليات احداث س
سنگ توده 2 در زمستان 2006 توسط شركت ايراني سنگاب روي 
ــتان ختالن تاجيكستان آغاز شد. مديريت  رودخانه وخش در اس
ــرمايه گذاري 180 ميليون دالري جمهوري  ــن پروژه كه با س اي
ــتان احداث شده،  ــالمي ايران و 40 ميليون دالري تاجيكس اس
ــال بهره برداري توسط ايران به شركت  ــت پس از 12 س قرار اس
ــود. امامعلي رحمان، رئيس جمهور  ــتان واگذار ش برق تاجيكس
تاجيكستان، بهره برداري از نيروگاه برق آبي سنگ توده 2 را كه 
ــتانه بيستمين سالگرد استقالل اين كشور صورت گرفت،  در آس

بزرگ ترين هديه دولت و ملت ايران به ملت تاجيك دانست.

احمدي نژاد: با دخالت قدرت ها در امور داخلي كشورها مخالفيم
 نخستين توربين نيروگاه برق آبي سنگ توده 2 ديروز با حضور احمدي نژاد افتتاح شد

ــري در خصوص مهم ترين  ــس مجلس خبرگان رهب رئي
ــس نهم گفت:  ــمنان براي انتخابات مجل ــناريوهاي دش س
ــتند تا در ميان  ــتكبار به دنبال اين هس ــمنان و ايادي اس دش
مسووالن كشورمان اختالف و درگيري ايجاد كنند تا بتوانند 

به نحو احسن از آن سواستفاده كنند.
ــر افزود: توصيه  ــت اهللا مهدوي كني در گفت وگو با مه آي
ــت كه ائتالف با  ــي و اصولگرا اين اس ــن به برادران انقالب م
يكديگر را حفظ كنند. من از اين امر به وحدت تعبير نمي كنم 
بلكه معتقدم اصولگرايان بايد با يكديگر ائتالف كنند. رئيس 
ــوع در عمل اتفاق  ــرگان ادامه داد: اگر اين موض ــس خب مجل

بيفتد، دشمنان راه به جايي نخواهند برد. 

مهدوي كني: اصولگرايان  
ائتالف كنند
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ــورمان با بيان اين كه يوكيا  ــازمان انرژي اتمي كش رئيس س
ــتر از محمدالبرادعي تحت تاثير غربي ها قرار مي گيرد،  آمانو بيش
گفت: با وجود همكاري هاي مثبت ايران با آژانس، لحن و ادبيات 
گزارش هاي آژانس و شخص آمانو درباره فعاليت هاي صلح آميز 

ايران هر بار تندتر و منفي تر از قبل مي شود.
ــنا افزود: شخصيت يوكيا  ــي در گفت وگو با ايس فريدون  عباس
آمانو با مديران قبلي متفاوت است و بايد اين مساله را در نظر گرفت 
ــته اي ايران  ــابقه اي را كه آقاي البرادعي در پرونده هس كه وي س
ــت.  وي گفت:  ــت، ندارد و اطالعاتش از منطقه ما كامل نيس داش
ــورهاي  ــالش زياد و خوبي در آژانس داريم تا كش ــا اين حال ما ت ب
عضو جنبش غيرمتعهد و گروه 77 و ديگر كشورهاي عضو آژانس 
ــت آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي عليه ايران همراهي  با خواس
ــركل آژانس بين المللي براي  ــي با بيان اين كه از مدي نكنند. عباس
ــم بهره برداري نيروگاه بوشهر دعوت شده است،  ــركت در مراس ش
گفت: ايشان هم در پاسخ اظهار تمايل كردند، اما هنوز پاسخ قطعي 
ــفر از تاسيسات  دريافت نكرده ايم، چنانچه آمانو بخواهد در اين س
هسته اي ايران بازديد كند، مانعي وجود ندارد. رئيس سازمان انرژي 
ــه توليد اورانيوم 20  ــي در ادامه اين گفت وگو در خصوص ادام اتم
درصد در داخل كشور گفت:  چون ما همواره در معرض خطر هستيم، 
پيش بيني كرديم مقداري از توليد سوخت تا غناي 20 درصد را انبار 

كنيم كه اين كار تحت نظر آژانس صورت خواهد گرفت.


