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دولت دوازدهم در حالي پايان همين هفته پا به هشتاد روزگي 
خودش مي گذارد كه حس��ن روحاني با چال��ش تازه اي در 
ارتباط با بدنه راي جوان ش مواجه شده است. بدنه رايي كه 
دست كم در بخش هايي معتقد است روحاني در دومين دولت 
خودش و در شرايطي كه ديگر به راي جوانان و اصالح طلبان 
نياز ندارد راهش را از آنها جدا كرده و ديگر از آن روحاني ايام 

انتخابات خبري نيست. 
انتقادات بدنه راي روحاني به او از ايام چينش كابينه آغاز شد 
و در جريان معرفي وزير علوم به اوج خودش رس��يد. در آن 
ايام خيلي ها گفتند روحاني در انتخابات راهنماي چپ زده 
اما بعد از انتخاب به س��مت راست چرخيده است. معيار آنها 
مقايسه شعارهاي تند و تيز روحاني در سفرهاي انتخاباتي اش 
به ويژه در هفته آخر تبليغات رياست جمهوري با نحوه چينش 
كابينه بود. روحاني كه در سفرهاي انتخاباتي اش با صداي بلند 
به حصر ايران، به تنگ نظري ها، به مداخله نهادهاي نظامي 
در اقتصاد و به قاچاق و س��از و كارهاي غيرشفاف اقتصادي، 
به تحريم هاي بين المللي و به مخالف��ان برجام غريده بود و 
با س��وت و كف و تش��ويق حاميانش بدرقه شده بود حاال در 
مقام رييس جمهور مس��تقر كابينه اي چيده بود كه به زعم 
حاميانش با آن حرف ها فاصله داشت.  در ايام چينش كابينه 
بازار البي ها و رايزني ه��ا داغ بود و هر گروهي تالش مي كرد 
تا ليس��ت وزراي مورد نظرش را به دس��ت روحاني برساند. 
روحاني ه��م با گروه هاي مختلف سياس��ي و حتي با س��ه 
فراكسيون سياس��ي مجلس ديدارهاي جداگانه اي داشت. 
اصالح طلبان اما در دو قالب هيات رييس��ه فراكسيون اميد 
و هيات رييسه شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان با 
رييس جمهور ديدار داشتند و گفتني ها را درباره كابينه با او 
در ميان گذاشته بودند. آنچه براي بدنه راي روحاني مهم بود 
نتايج ديدارهاي اصالح طلبان با او بود كه پالس هاي مثبتي 
از آنها به گوش نمي رسيد. همان زمان محمود صادقي كه در 
هر دو دي��دار حاضر بود به »اعتماد« گفته بود اصالح طلبان 
»برداش��ت اميدواركننده اي« نسبت به تركيب كابينه دوم 
حسن روحاني ندارند و اصالح طلبان ديگري هم از »باال نرفتن 
عيار اصالح طلبي« در كابينه دوم روحاني ناراضي بودند. بنا به 
گفته صادقي و به نقل از رييس جمهور، روحاني براي كابينه 
دولت دوازدهم سه فهرست از س��وي ستاد انتخاباتي اش با 
محوريت مرتضي بانك و محمد شريعتمداري، اصولگرايان 
ميان��ه  رو و همينط��ور اصالح طلبان و با محوريت اس��حاق 
جهانگيري به دستش رسيده بود و دفتر رياست جمهوري كه 
آن زمان مسووليتش با محمد نهاونديان بود آنها را جمع بندي 
كرده بود. حاصل آن هم كابينه 16 نفره اي بود كه نه از زنان در 
آن خبري بود و نه اهل سنت و اقليت هاي مذهبي. كابينه اي 
كه وزير علوم آن مشخص نبود و درباره وزير ارتباطاتش هم 
حرف و حديث هاي زيادي و از جمله داشتن سابقه امنيتي 
وجود داش��ت. اميدي هايي كه در رايزني هاي شان به دنبال 
حذف 6 وزير دولت يازدهم در ليست وزراي دولت دوازدهم 
بودند حاال تالش مي كردند تا دس��ت كم شايد اين يك وزير 
ارتباطات راي ني��اورد. هرچند او با راي حداقلي وارد كابينه 
دوازدهم ش��د و روحاني در جلسه دفاع از او با صدايي رسا به 
حاميانش اطمينان داد كه قرار نيست فضاي مجازي محدود 
شود و دولت دوازدهم به تداوم فضاي غيرامنيتي مصر است 

تا شايد خيال منتقدانش را راحت كند. 
اين اما تنه��ا مواجهه انتقادي روحان��ي و بدنه راي خودش 
نبود. چه آنكه در ماجراي معرفي وزير علوم انتقادات از قبل 
هم بيشتر شد. ماجراي كشدار معرفي وزير علوم در بيست 
و يكمين قسمت خودش به نام منصور غالمي رقم خورد كه 
با كمپين اعتراضي وس��يعي در ميان دانش��جويان و برخي 
اساتيد دانشگاه همراه شد. دانشجويان به ايجاد محدوديت ها 
و برخوردها با دانش��جويان اصالح طلب در دانشگاه همدان 
اس��تناد مي كردند و نمايندگان مخالف او رزومه محدود به 
مديريت يك دانش��گاه درجه دوم در كشور را بهانه مخالفت 
كردند؛ اما چهره هاي ش��ناخته ش��ده اصالح طلب از جمله 
خانيكي و فرجي دانا از او حمايت كردند و روحاني باز هم در 
جلسه دفاع از او با صدايي بلند گفت كه براي انتخاب غالمي 
معامله نكرده اس��ت و همان راهي كه از س��ال 92 و حضور 
فرجي دانا در دانشگاه ها آغاز شده بود در سال 96 و با حضور 
غالمي هم ادامه خواهد يافت. با اين حال اين سخنان از حجم 
انتقادات از روحاني در ميان بدنه راي جوانش كم نكرد. حتي 
در اين بين ديدار رييس جمهور با هم صنفان قديمي اش و 7 
تن از اعضاي جامعه روحانيت مبارز و وعده او براي شركت در 
جلسات جامعه روحانيت آن هم بعد از اين همه سال غيبت، 
اين گمانه زني را پررنگ تر كرد كه روحاني قرار است به جريان 

راست نزديك شود. 
روحانيوچالشعملياتيكردنوعدهها

اما آيا روحاني به اصالح طلبان پشت كرده و به سمت رقباي 
اصولگرايش چرخيده است؟ آن هم رقبايي كه روزي حتي 
پروژه رد صالحيت او در انتخابات را دنبال مي كردند و آرزوي 
يك دوره اي شدن رياست جمهوري اش را در سر مي پروراندند. 
اگر يادمان برود ك��ه روحاني بالفاصله بعد از پيروزي اش در 
انتخابات در چه شرايطي كابينه اش را چيد بعيد نيست دچار 
اين خطاي تحليلي بشويم. او در شرايطي دست به كار چينش 
كابينه اش ش��ده بود كه برادرش حسين فريدون دستگير و 
زنداني شد. نزديك ترين فرد به حسن روحاني هم محسوب 
مي شود؛ مشابه اتفاقي كه در مورد اسحاق جهانگيري و آن 
هم درست در شش و بش انتخاب وزير علوم رخ داد. مهدي 
جهانگي��ري، برادر معاون اول رييس جمه��ور در همان ايام 
رايزني ها براي انتخاب وزير علوم دستگير شد؛ دستگيري اي 
كه با اين واكنش كنايي جهانگيري همراه بود كه »اميدوارم 
دس��تگيري برادرم سوءاستفاده سياس��ي نباشد و عدالت، 
مبارزه با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود.« 
همان موقع انتخاب وزير زن و اهل تس��نن هم در هزارتوي 
رايزني با برخي نهادها بي سرانجام ماند.  حسن روحاني اما در 
اين ش��رايط زيرك تر و با تجربه تر از آني بود كه بخواهد باب 
گفت وگو با ساير اركان نظام را ببندد. او آنچنان كه خودش در 
جلسه راي اعتماد به وزير علوم گفت در اين ميان »نه معامله« 
بلكه »تعامل« كرده است. اين درست همان نقطه اي است كه 
عمده اصالح طلبان حامي روحاني با بدنه راي عمدتا جوان او 

را از يكديگر جدا مي كند. 

اصالحطلبانچهميگويند؟
اصالح طلبان سالخورده تري كه هر 9 روز يك بحران دولت 
اصالح��ات را از س��ر گذرانده اند خوب مي دانن��د روحاني و 
كشور چالش هاي بزرگ تري دارند كه برخي از وعده هاي او 
به نفع حل آن چالش ها ممكن است محقق نشود. يا برخي از 
وعده هاي ديگر روحاني هزينه تحقق وعده هاي ديگرش شود. 
شايد خيلي ها هنوز ندانند كه »ضرورت اصالحات ساختاري 
اقتص��ادي«، »بحران تامين آب« و »بيكاري« س��ه چالش 
نخست كش��ور در سال 96 هستند. اينها تازه فقط سه مورد 
از ليست 100 چالش مهم ايران در آخرين بررسي ها در 96 
)بر اساس مطالعه موسسه آينده پژوهي آينده بان با همراهي 
مركز تحقيقات اس��تراتژيك رياست جمهوري( است. ايران 
تا اطالع ثانوي ب��ا چالش تامين آب مواج��ه خواهد بود كه 
حاال رنگ و بوي امنيتي به خودش گرفته است. در كنار آن 
مش��كالت مهم اقتصادي و اجتماعي دولت با جيب خالي را 
دچار دردسرهاي مهمي كرده است. كمتر از سه ماه قبل بود 

 چالش تغيير
آياروحانيبهاصالحطلبانپشتكرده
وبهسمتاصولگرايانچرخيده؟

سه انتصاب فرمانده معظم كل قوا 
در ارتش

طياحكامجداگانهايانجامشد

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، فرمانده معظم كل قوا در احكام 
جداگانه اي اميرسرتيپ محمدحسين دادرس را به جانشيني 
فرمانده كل ارتش، امير دريادار حبيب اهلل سياري را به معاونت 
هماهنگ كننده ارتش و امير دريادار حس��ين خانزادي را به 
فرماندهي ني��روي دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران 

منصوب كردند. 
متن احكام فرمانده كل قوا به اين شرح است:  

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير سرتيپ محمدحسين دادرس

بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش و نظر به تعهد و تجربه و 
شايستگي، شما را به سمت »جانشين فرمانده كل ارتش 

جمهوري اسالمي ايران« منصوب مي كنم. 
ارتقاي آمادگي هاي اطالعاتي و عملياتي آجا و رفع نيازهاي 
عمده معيش��تي كاركنان در چارچوب تدابير فرمانده كل 

مورد انتظار است. 
از تالش هاي امير س��رتيپ پوردس��تان در اين مسووليت 

تشكر و قدرداني مي كنم. 
توفيقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم. 

سيدعليخامنهاي
۱۴آبان۱۳۹۶

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير دريادار حبيب اهلل سياري

بنا به پيش��نهاد فرمانده كل ارتش و نظر به تعهد و تجارب 
ارزن��ده در س��تاد فرماندهي، ش��ما را به س��مت »معاون 
هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران« منصوب 

مي كن��م. كارآم��دي و چابكي بيش��تر س��تاد ارتش در 
پاس��خگويي به نيازه��اي محوري و اولوي��ت دار و ارتقاي 
هماهنگ��ي، انس��جام و هم افزايي در س��طح ارتش، مورد 

انتظار است. 
از تالش هاي امير س��رتيپ محمدحسين دادرس در اين 

مسووليت تشكر و قدرداني مي كنم. 
توفيقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم. 

سيدعليخامنهاي
۱۴آبان۱۳۹۶

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير دريادار حسين خانزادي

بنا به پيش��نهاد فرمانده كل ارتش و نظر به حسن سوابق، 
شما را به فرماندهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 

ايران، منصوب مي كنم. 
اكنون كه به فضل الهي و مجاه��دت فرماندهان، مديران 
و كاركنان خدوم گام هاي موثري در پيش��برد اين نيروي 
راهبردي برداش��ته ش��ده اس��ت، انتظار مي رود با عزمي 
راس��خ و اهتمامي واال و تعاملي س��ازنده از تمام قابليت ها 
و ظرفيت ه��اي ني��رو و آجا و نيروهاي مس��لح و كش��ور 
بهره برداري نموده و به روند موجود شتابي مضاعف بخشيد. 
از تالش هاي مجدانه امير دريادار حبيب اهلل سياري در اين 

مسووليت، قدرداني و تشكر مي نمايم. 
توفيق همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم. 

سيدعليخامنهاي
۱۴آبان۱۳۹۶

روحانيمنافعمليوديگرهيچ
در روزهاي پاياني رقابت انتخاباتي به اين نتيجه رسيدند كه 
او را نمي شناسند و توان او را در تغيير لحن واقف نيستند. او 
با صداي گرفته و چهره خسته در دوازدهمين ميدان مبارزه 
انتخاباتي در سطحي ظاهر ش��د و پرده هايي رو كرد كه اوال 
بي سابقه  بود ثانيا گفتمان سياسي را به مسير تازه اي برد. اين 
مسير تازه، س��طح مطالبات مردمي را نيز تغيير داد و مردم 
را براي بيان خواسته هاي شان تندتر و تيزتر كرد. اما همين 
كه  اسم دكتر روحاني به عنوان دوازدهمين رييس جمهور از 
صندوق ها بيرون آمد، لحن رييس جمهور نيز تغيير كرد؛ حق 
هم همين بود كه تغيير كند. آن فضاي تند و تيز نمي توانست 
ادامه يابد، منطقا رقابت نيز بايد تمام مي شد، هرچند اين تمام 
ش��دن براي رقبا گران مي آمد و تلخ كامي شان را دوچندان 
مي ك��رد. از يك طرف رقابت را باخت��ه بودند، از طرف ديگر 
احساس مي كردند آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته اند جواب 
رقيب را بدهند. ولي انصاف بايد داد كه رييس جمهور موفق 
شد فضا را مديريت كند و جلوي راديكاليزه شدن مناسبات 

سياسي را بگيرد. 
بعد از انتخاب��ات يك طرف دكتر حس��ن روحاني قرار دارد 
كه بر مس��ند رياس��ت قوه مجريه تكي��ه زده و طرف ديگر 
حجم انبوه مطالبات ريز و درش��ت كه جوابگويي به آنها كار 
ساده اي نيس��ت. در اين طرف نه تنها رقباي سابق و الحق 
رييس جمهور حضور دارند بلكه هواخواهان او هم متوقعند 
كه ب��ه قول و قرارهايش جامه عمل بپوش��اند. اگر مطالبات 
سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را فهرست كنيم 
از صفح��ات روزنامه بيرون مي زن��د. رييس جمهور هم بايد 
تكليف حصر را معلوم كند، هم برجام را به نتيجه برس��اند، 
هم ايجاد اشتغال كند، هم ركود اقتصادي را از بين ببرد، هم 
جلوي تورم را بگيرد، هم ارزش پول را باال بياورد، هم حيثيت 
پاسپورت ايراني را برگرداند، هم قدرت سياسي را متوازن كند، 
هم جلوي لغو كنسرت ها را بگيرد، هم سرمايه گذار خارجي 
بياورد، هم معضل انرژي را حل كند، هم كم آبي را مديريت 
كند، هم آب رفته را به درياچه اروميه و زاينده رود برگرداند 
و هم هزاران كار ريز و درشت ديگر كه نه تنها حياتي اند بلكه 
راي دهنده ها متوقعند كه منتخب ش��ان شانه از زير بار آنها 
خالي نكن��د. عالوه بر اين مطالب��ات، جريان هاي قدرتمند 
سياس��ي هم توقعاتي دارند كه رييس جمهور نمي تواند به 
آنها بي اهميت باش��د. بعضي جريان ها توقع سهم و شراكت 
دارند، بعضي جريان ه��ا هم مي خواهند جايگاه مناس��بي 
در معادالت سياس��ي داشته باش��ند. اصالح طلبان، به هر 
دليلي، هم در انتخابات يازدهم و هم در انتخابات دوازدهم، 
با تمام توان به صحنه آمدند و از همه ظرفيت هاي خود براي 
رييس جمهور شدن حسن روحاني تالش كردند. به هر حال 
توقع آنها براي حضور در بدنه قدرت توقع نابجايي نيس��ت. 
همچنين زنان در تبليغات انتخاباتي قول هايي ش��نيده اند 
و نش��انه هايي ديده اند كه توقع دارن��د در كابينه حضوري 
پررنگ تر، موثرتر و ارزشمندتر داشته باشند... اما كيست كه 
نداند مناسبات قدرت در ايران با پيچيدگي هايي توام است 
و انجام كارها – برخالف تصور عمومي- به چيزهايي بيش از 
امر و اراده رييس جمهور نياز دارد. آيا مي شود گفت در دوران 
انتخابات رييس جمهور قول هايي فراتر از توانش داده يا زير 

بار تكاليفي بيش از توانايي هايش رفته؟ آيا روحاني از قدرت 
و اختيار رييس جمهور بي خبر بوده؟

روحاني رييس جمهور با تجربه اي است، كمتر كسي به اندازه 
او بر س��اختار سياسي و اداري نظام جمهوري اسالمي واقف 
است. هم در عرصه داخلي و هم خارجي تجاربي كسب كرده 
كه نمي گذارد به بيراهه برود يا در طمع خام افتد. ما ديده ايم 
رييس جمهوري را كه به ظرايف و دقايق ساختار قدرت واقف 
نبود و در طمع خام افتاد و نه تنها آينده سياسي خود را خراب 
كرد بلكه هزينه هاي سنگيني روي دست مملكت گذاشت. 
روحاني اما مرد باهوشي است و به نظر مي رسد كه به دنبال 
تثبيت موقعيتي اس��ت كه از قبل��ش بتواند االهم في االهم 
كند و در كمال آرامش، بي تنش سياسي و اجتماعي عمده 
معضالت اقتصادي و اجتماعي را حل و فصل كند. شايد هم ما 
در مقام روزنامه نگار داريم آرزوانديشي مي كنيم و مي گوييم 
خدا كند كه روحاني در پوزيشن جديدش فرصتي به دست 
آورد تا يك بار براي هميشه معضل يارانه ها، هرز رفتن انرژي، 
مشكالتي كه بر سر راه س��رمايه گذاري خارجي قرار دارد و 
ده ها معضل و مشكل ديگر را حل و فصل كند. به خصوص حاال 
كه در مناسبات بين المللي با پديده عجيب و غريب ترامپ و 
بعضي تحركات نابهنگام عربستان سعودي روبه رو هستيم، 

كار روحاني هم سخت تر است و هم مهم تر.
»ما« هم در سال نودودو و هم در سال نودوشش به روحاني 
اعتماد كرديم و سكان مديريت اجرايي كشور را به او سپرديم. 
اين »ما« كه داخل گيومه آوردم طيف وس��يعي از نيروهاي 
سياس��ي- اعم از اصالح طلب و اصولگ��را- روزنامه نگاران، 
مردم كوچه  و بازار و دوس��تداران ايران را دربر مي گيرد. بعد 
از انتخاب��ات براي اين »ما« الاقل براي بخش��ي از اين »ما« 
سوال پيش آمده كه آيا روحاني تغيير رويه داده و نسبت به 
قول و قرارهاي قبلي اش بي اعتنا ش��ده؟ آيا چنان كه بعضي 
تحليلگران گفته اند و نوشته اند، رييس جمهور بر همان منهاج 
سابق است، اما بنا به مصالحي تغيير استراتژي داده؟ شايد هم 
استراتژي همان استراتژي است و اين تغييرات روشمند صرفا 
تغيير در تاكتيك است. ش��ايد هم براي ايجاد ترديد و طرح 
س��وال هنوز زود است و بايد صبور باشيم و با دقت و حوصله 
ببينيم روحاني در آينده چ��ه برگ هايي را رو مي كند. اينها 
همه هس��ت، اما مهم تر از همه اينها مسائل و مصالح كشور 
است كه تيزهوشي و تدبير و حوصله شخص رييس جمهور و 
طرفدارانش را مي طلبد. اين اشتباه است اگر فكر كنيم چون 
دولت ها در دور دوم به راي مردم نياز ندارند، پس نسبت خود 
را با راي دهنده ها عوض مي كنند. كسي كه ساختار سياسي 
قدرت را بشناس��د مي داند كه هيچگاه سياس��تمداران، به  
خصوص سياستمداري در حد و اندازه دكتر روحاني، از آراي 
عمومي بي نياز نيستند. اما ترديدي نيست كه منافع ملي از 
هر چيزي مهم تر است و اگر عمل و نظر ما معطوف به منافع 
ملي باشد، نه امروز و نه فردا هيچ كس نمي تواند مالمت مان 
كند. زبان مالمتگران در وضعيتي بر روحاني كوتاه مي شود 
كه بدانند او منافع ملي را بر هر چيز ديگر ترجيح مي دهد و 
اين فرصت مغتنم را براي حل و فصل مشكالت عمده و بعضا 
ريشه دار، قدر مي شناسد. روحاني اول يا دوم فرقي ندارند اگر 

اولويت شان منافع ملي باشد.

ادامه از صفحه اول

نگاه

روحان��ي با وج��ود اينكه 
ش��رايط مديريت كشور 
نسبت به چهار سال قبل 
خيلي سخت تر شده است، 
تغيي��ر چنداني نداش��ته 
است. ورود جدي تر ترامپ 
به عرصه منازعه با ايران با 
وجود پذيرش برجام، ش��رايط منطقه و نقش��ي 
كه عربس��تان بازي مي كند و وضعيت اقتصادي 
كش��ور كار روحان��ي را س��خت كرده اس��ت. به 
اعتقاد من مطالب��ه اصلي مردم در اي��ن دوره از 
رياست جمهوري روحاني سامان دادن به وضعيت 
اقتصادي و معيشتي است اما چشم انداز روشني 
براي آن وجود ندارد. هنوز برنامه اقتصادي دولت 
مشخص نيست. در زمينه بازگشت پول مشكالت 
باقي است. خزانه كش��ور وضعيت خوبي ندارد و 
روحان��ي وعده خود به برخي مدي��ران در زمينه 
تحول در امر برنامه ريزي را محقق نكرده اس��ت. 
با همه اينها معتقد هس��تم ك��ه قضاوت در مورد 
عملكرد روحاني زودهنگام اس��ت. برخي گمان 
مي كردند كه او يك اصالح طلب شده اما روحاني 
اصولگرايي اس��ت كه چون گفتمان اصالح طلبي 
را تعقيب مي كرد مورد حمايت اصالح طلبان قرار 
گرفت. اين حمايت كم��اكان ادامه دارد اما من تا 
حدودي نگران جامعه مدني راي او هستم. برخي 
از انتخاب ها و انتصابات روحاني موجب نارضايتي 
شده و ادامه نارضايتي مي تواند در انتخابات بعدي 

تاثير منفي داشته باشد.
*عضوبنيادباران

عبداهللناصري*

تداومحمايت
سرلشكرجعفري:امكانانتقالموشكبهيمنوجودندارد
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استاندارسيستانوبلوچستانتغييركرد

پيشخوان

 فرمان��ده كل س��پاه گف��ت: اس��تعفاي س��عد حريري از 
نخس��ت وزيري لبن��ان ب��ه س��فارش صهيونيس��ت ها و 
سعودي هاست تا لبنان به هم بريزد. به گزارش خبرگزاري 
فارس، سردار سرلش��كر محمدعلي جعفري فرمانده كل 
س��پاه در حاشيه مراسم ختم پدر س��ردار سليماني كه در 
مصالي امام خميني تهران برگزار ش��د، با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به سوالي درخصوص استعفاي سعد 
حريري از نخس��ت وزيري لبنان اظهار داش��ت: استعفاي 

ايشان وقتي در رياض انجام مي شود معلوم است به سفارش 
صهيونيست ها و سعودي ها چنين كاري را كرده تا لبنان را 
بهم بريزد. وي چنين در پاسخ به سوالي در خصوص ادعاي 
ترامپ درباره حمله موش��كي يمن به عربس��تان و اينكه 
ايران را عامل اين ش��ليك ها ناميده گفت: ترامپ سخنان 
بي حساب، غلط و دروغ زياد گفته است و اين نيز يكي از آن 
تهمت ها است. جعفري افزود: اصال امكان انتقال موشك به 

يمن وجود ندارد.

قاضي پرونده متهم نفتي از صدور حكم شركاي زنجاني خبر 
داد و گفت متهمان رديف دوم و سوم پرونده هر كدام به تحمل 
20 سال حبس و استرداد اموال محكوم شدند. قاضي مقيسه 
در گفت وگو با ايلنا، درباره آخرين وضعيت پرونده ش��ركاي 

زنجاني گفت: بعد از رسيدگي هاي صورت گرفته حكم پرونده 
را صادر كردم. وي افزود: بر اين اس��اس متهمان رديف دوم و 
س��وم پرونده حميد فالح هروي و مهدي شمس هر كدام به 

تحمل 20 سال حبس و استرداد اموال محكوم شدند. 

با تصويب پيش��نهاد وزارت كش��ور در هيات وزيران، دو 
استاندار جديد انتخاب شدند. به گزارش ايلنا، سيد سلمان 
ساماني، سخنگوي وزارت كشور گفت: در جلسه يكشنبه 
هيات دولت، گزينه هاي پيش��نهادي وزارت كشور براي 
تصدي مسووليت استانداري هاي سيستان و بلوچستان 
و چهارمحال و بختياري معرفي و با تصويب هيات وزيران، 
براي اين مس��ووليت انتخاب ش��دند. س��اماني افزود: بر 

اين اس��اس، دانيال محبي به عنوان استاندار سيستان و 
بلوچستان و اقبال عباسي به عنوان استاندار چهارمحال و 

بختياري تعيين شدند. 
ب��ا احتس��اب سيس��تان و بلوچس��تان و چهارمح��ال و 
بختياري اكنون تكليف 19 اس��تان روش��ن ش��ده است. 
وزارت كش��ور پيش تر اس��تانداران 17 استان را معرفي و 

بود.  منصوب كرده 

دانيالشايگان/اعتماد

زينبصفري


