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انتشار خبر تجاوز بهانهاي ميشود براي حمله به مقدسات مردم خمینيشهر
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محمدجواد ابطحي کوتاه نميآید

روزنامهنگاران زیر یك سقف

ﺧﺒﺮ
رئیس دفتر روحانی:

قرار شده اجناسی که در انبار
مانده ،در اختیار مردم قرار گیرد
 ایسنا :رئیس دفتر رئیسجمهور در حاشیه جلسه
هیئــت دولت دیروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به
پیگیریهــای رئیسجمهــور برای کنتــرل گرانی در
جامعه ،گفت :موضوع گرانی بهجد در دولت مطرح
شــده اســت؛ شــاهد بودیم حتی بخشهایی که ارز
چهارهزارو  ۲۰۰تومانی میگیرند محاسبات آنها برای
فروش اجناس با ارز باالتر است .رئیسجمهور شدیدا
خواستهاند که همه دستگاههای ذیربط به موضوع
گرانی ورود کنند .از ســوی دیگر اجناســی که در انبار
مانده بهســرعت در اختیار مردم قــرار گیرد .محمود
واعظی با اشــاره به اینکه در زمینه خودرو یک فضای
احساســی و روانی به وجود آمده اســت ،ادامه داد:
خودروســازها خودروها را با قیمت مصوب در اختیار
مــردم قرار دهنــد .گرانی از موضوعات جدی اســت
که آقای روحانی ،وزرا و مســئوالن ذیربط را مسئول
کرده و هفته آینده جلســهای را بــرای تصمیمگیری
در مــورد این موضوع برگــزار خواهند کرد .واعظی از
جناحیکردن الیحه پولشویی هم گالیه کرد و گفت:
شرایط کشــور بهگونهای اســت که اتاقهای فکر در
خارج از کشور تشکیل شده تا از فرصت خروج آمریکا
از برجام استفاده کنند .آنها مرتب سیگنالهای منفی
بــرای افکار عمومی میفرســتند ،بنابراین ما هم باید
انســجام و هماهنگی بیشتری داشــته باشیم و اجازه
ندهیــم اختالفنظرها و اختالفســلیقهها ابزاری در
دست مخالفان کشور باشد .اگر اقدامی به نفع کشور
اســت ،به دلیل برخی مسائل سیاسی و جناحی نباید
آن اقدامات نادیده گرفته شود .مطالبی که در مجلس
درباره الیحه پولشــویی مطرح شد ،درست نیست و
صفتهایــی که به دیگــران هم دادند ،در شــأن آن
نمایندگان کــه آن مباحث را مطرح کردند ،نیســت.
او با بیــان اینکه ایــن الیحه در دولــت دهم مطرح
شده اســت و هیچ ارتباطی با این دولت ندارد ،گفت:
کســانی که اکنون با ایــن الیحه مخالفــت میکنند
حامی دولت دهم بودنــد .واعظی افزود :جمعکردن
افــراد در جلوی مجلس در روز یکشــنبه که معلوم
اســت چگونه آنها را جمع کردهانــد یا تهیه طومار و
تابلو کار مناســبی نیســت .نماینده مجلس با تعقل
درباره همه لوایح و طرحها فکر و بررســی و مشورت
کرده و رأی میدهد .اینکه با فضاســازی به دنبال این
باشــیم که کاری انجام نشود ،پسندیده نیست .رئیس
دفتر رئیسجمهــور درباره تماس تلفنــی مکرون و
روحانــی نیز گفت :بر اســاس تماسهــای مقامات
اروپایی با رئیسجمهــور ،امروز تردید نداریم که اروپا
بهلحاظ اراده سیاســی تالش میکند برجام را حفظ
کــرده و خواســتههای ایران را محقق کنــد .اتحادیه
اروپا از ما خواســته مذاکرات فشردهای داشته باشیم،
اکنون هم مرتب مطالب تبادل میشــود تا دو طرف
به نقاط قابلقبولی برســند .در این چند هفته مرتب
مذاکره میکنیم .تماس رئیسجمهور فرانســه نشان
میداد در مدت کوتاه گامهایی برداشته شده است ،اما
هنوز موافقت به دســت نیامده است .قرار شده اروپا
هرچه زودتر یک بســته اجرائی همکاری اقتصادی را
به ما بدهد .واعظی در آخر به پرسشــی درباره انتقاد
به طرح تعیین اماکن برای برگزاری اعتراضها پاسخ
داد .او گفت :شــما هیچ کشوری را سراغ دارید که در
آن گروهی بخواهد اعتراضی انجام دهد ،اما مجوزی
نگیرد .هرکسی بخواهد هرجا اعتراض کند باید مجوز
بگیرد .کسی هم که مجوز میگیرد یک قانون یا حزب
شناختهشده و ثبتشــده است .ما مقدمات این کار را
هم فراهم میکنیم.
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چهارمین شماره چراغ روشن
منتشر شد
 چهارمیــن شــماره
ماهنامه »چراغ روشن«
بــه مدیرمســئولی علی
شــاملو و ســردبیری
امیرحســین امیرفیــض
منتشــر شــد .در ایــن
شــماره خواهید خواند:
پرونــده بهقتلرســیدن
محمدرضــا رضاخانــی بــه دســت جاللالدین
فارسی ،فعال سیاســی دهه اول انقالب اسالمی
و نحوه رســیدگی بــه پرونــده و چگونگی حکم
تبرئه وی از طریق مصاحبهها و یادداشــتهایی
از برادر مقتول ،سیدمحمدمهدی جعفری ،عباس
صاحبزمانی و عباس عبدی ،یادداشتی از محمد
بستهنگار فعال ملی-مذهبی درباره دکتر سحابی،
گزارشهایي درباره محیط زیســت به نویسندگی
نیلوفــر منصــوری .گزارشــی از اقامتهــای
بومگــردی و چیســتی این امکان به قلم شــهال
منصوریه .در بخش فعالیتهای شهرســتانها
گزارشــی از کانــون فرهنگی مالیر به کوشــش
علــی کاظمــی .بخش معرفی کتــاب به تالش
علی بیاتی و در پایان یادداشتی از اصالن شاملو
دیپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه در مورد
مرحوم اســتاد دکتر باســتانیپاریزی ،تاریخدان،
نویسنده ،پژوهشگر ،شاعر و موسیقیپژوه و استاد
بازنشســته دانشــگاه تهران و در پایان نمایشگاه
مطبوعات به روایت تصویر.
politics@sharghdaily.ir
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محمدحسن نجمي :خبر تجاوز به دختربچه افغانستاني
در خمینيشهر اصفهان ،فضاي عمومي کشور را تحت
تأثیر خود قرار داده اســت؛ از یکســو شایعه و خبرهاي
نادرســت به این موضــوع دامن ميزند ،از ســوي دیگر
ســخنان برخي مقامها .یکي از آنها ســید محمدجواد
ابطحي ،نماینده خمینيشهر ،در مجلس شوراي اسالمي
بــود .او در واکنش به این موضوع نامهاي نوشــت که با
انتقاد گســتردهای در فضاي مجــازي و حتي بین دیگر
نمایندگان روبهرو شد.
او در بخشــي از نامهاش خطاب به رئیس ســازمان
بهزیستي کشور ،خواستار برکناري رئیس اورژانس کشور
شــده بود؛ آن هم بهدلیــل اعالم خبر تجــاوز به دختر
خردســال .او در این نامه نوشــته بــود» :همانطور که
مســتحضرید ،آقاي جعفري ،رئیس اورژانس اجتماعي
کشور ،در اقدامي ناشیانه مسئله تجاوز به دختر افغاني
در شهرســتان خمینيشهر را رســانهاي کرد ،حال آنکه
معلوم نیســت تجــاوز حتمي باشــد .معلوم نیســت
]متجاوزان[ چند نفر بودهاند ،ثالثا معلوم نیســت تبعه
چه کشــوري بودهاند ،رابعا معلوم نیســت انگیزههاي
عامل یا عاملین در صورت صحت ماجرا ،چه بوده است.
متأسفانه دشمنان انقالب اسالمي و امام خمیني)ره( از
فرصت سوءاستفاده کرده ،در شبکههاي مختلف داخلي
و خارجي ،اسالم ،پیامبر ،اهلبیت ،امام خمیني و رهبري
و مردم شهیدپرور استان را آماج افترا و لجنپراکني قرار
دادهاند .لذا مســتدعي است نســبت به برکناري فوري
ایشان از سمت ریاســت اورژانس اجتماعي کشور اقدام
و نتیجه را جهت کاهش التهاب و تنش در شهرســتان
رسانهاي فرمایید« .اما پس از اوجگرفتن انتقادها به این
نامه ،او نامه دیگري منتشــر و سعي کرد که گفتههایش
را توجیه کند؛ او در نامه دوم به موضوع شفافیت اشاره
کرد و نوشت» :بدیهي است که اگر شفافیت از بین برود،
چه بســا یک مدیر دولتي بهراحتي اقدام به سوءاستفاده
از مقــام خود کرده و با ایجاد شــرکتهاي خصوصي و
داشــتن رانت اطالعاتي بتواند به ثروتهاي نامشــروع
دست یابد .اگر حقوق و محل درآمد مدیران شفاف نباشد
چهبســا که ببینیم یک کارمند دولت بعد از  ۳۰سال کار
تماموقت صدها میلیارد تومان ثروت جمعآوري کرده که
بههیچعنوان با حقوق دریافتي آن فرد تطابق ندارد ...اما
آیا با این توضیحات ميتوان ادعا کرد که شــفافیت همه
جا براي جامعه مفید است و لزوما در مورد همهچیز باید
شفافسازي کرد؟ براي مثال آیا ميتوان تغییرات ذخیره
گندم یا ســوخت کشــور را شفافســازي کرد و به طور
فرضي اعالم کرد که مثال ذخیره گندم سیلوهاي کشور رو

به اتمام است؟ بدیهي است که هیچ عقل سلیمي چنین
قسم شفافیتي را نميپذیرد ...موارد دیگري از نمونههاي
نامناسببودن شــفافیت براي جامعه مواردي است که
پاي اطالعات امنیتي در میان اســت یا اخباري که از نظر
اخالقي و اجتماعي آسیبزا باشند«.
او پس از نوشــتن  ۶۰۰کلمه ،تــازه به موضوع تجاوز
ميرسد و مينویسد» :ماجرایي که تحت عنوان تجاوز به
یک دختربچه افغان در خمینيشهر رخ داد را باید یکي از
این بيمسئولیتيهاي مقامات مسئول در انتشار اطالعات
محســوب نمود .خبري منتشر شــد که به دختربچهاي
تجاوز شده و این دختربچه افغان بوده است .البته هنوز
هم با توجه به اظهــارات ضدونقیض مادر کودک ابعاد
مسئله مشخص نیست و هنوز قطعي نیست که هویت
مجــرم یا مجرمان چه بوده اســت و یا اینکه ملیت آنان
چیست و اینکه آیا تجاوز اتفاقي بوده یا نتیجه یک توطئه
قبلي و ...هیچیک از جزئیات مســئله مشخص نیست اال
اینکه در خمینيشهر به دختري افغان تجاوز شده است!
فقط یک خبر مبهم و کلي.«...
او در پایــان نامه خود نوشــته که »...اکنون انتشــار
خبــر تجاوز بــه یک کــودک افغــان در خمینيشــهر
ميشــود بهانهاي براي حمله به مقدسات دیني مردم
خمینيشــهر .گویي که مــردم متدین مســئول جنایت
هستند و دلیل جنایت هم تدین آنهاست .و این در حالي
اســت که اساســا هنوز هیچ اطالعاتي از هویت و حتي
ملیت مجرم یا مجرمان در دســت نیســت .و فرضا هم
که اطالعاتي وجود داشــت ،بدونشک انگشت اتهام را
به سوي افراد القید و بيبندوبار ميبرد .اما شاهد هستیم
که چگونه این جریان با پیشدستي در حال عقدهگشایي

امامجمعه اصفهان:
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شــرق :تکذیــب از امامجمعه ،اصــرار از زائری.
درحالیکــه دفتــر آیــتاﷲ طباطبایینــژاد،
امامجمعــه اصفهــان ،اظهارات منتســب به او
درباره »لــزوم خرابکردن خانه روی ســر فردی
کــه نماز جمعــه را ترک کند« ،ناقــص خوانده و
اعالم کرده اســت نشــر اخبار آنهــم از مجلس
غیرعمومــی و بدون درنظرگرفتــن قرائن حالیه و
تقطیعکــردن جمالت ،بازگوکننــده حق مطلب و
رسالت خبرنگاری نیست ،اما محمدرضا زائری در
واکنش گفته اســت» :مشــابه این ماجرا از جناب
آقــای علمالهدی نیز ســر زد و بعــد از تکذیب،
خبرنگار را پیدا کردم و صوت جلسه را شنیدم و از
جرئتشــان در تکذیب تعجب کردم ،امشب هم با
دوستان ایسنا صحبت مفصلی داشتم و از صحت
موضوع و دقت خبر مطمئن شدم«.
ماجرا این بود که خبرگزاری ایسنا در خبری به
نقل از امامجمعه اصفهان نوشته بود» :در طول
ایام هفته ،روز جمعه از فضیلت بیشــتری نسبت
به روزهای دیگر برخوردار است .روایت داریم که
روز جمعه از عید فطر و قربان نیز باالتر است .وی
با اشاره به اهمیت نماز جمعه افزود :نماز جمعه
یک واجب عینی است که روایت داریم اگر فردی
ســه هفته از روی بیاعتنایی نماز جمعه را ترک
کرد ،باید خانه را روی سرش خراب کرد«.
این گفتــه در رســانهها واکنشهــای زیادی
بهدنبــال داشــت تاجاییکه محمدرضــا زائری،
روحانــی اصولگــرا و فعال سیاســی ،در پاســخ
او گفتــه بــود» :تهدیــد الزم ندارد ،توپ و تشــر
نمیخواهد ،شما کارت را درست انجام بده ،شما
جذاب و دلپذیر باش ،شما اصل جنس باش ،شما
فقط بویــی از نماز جمعه پیغمبر داشــته باش،
جمعه که ســهل است ،مردم شــنبه تا پنجشنبه
هم میآینــد!«؛ اما دفتر امامجمعــه در تکذیبیه
مفصلی توضیح داده بــود که مقصود طباطبایی
از این ســخنان چیز دیگری بوده اســت و به چند
روایت و حدیث هم اشــاره شده بود .یکی حدیثی
از امام صادق علیهالســالم به ایــن مضمون که
در زمان رســول خدا عدهای در آمدن به مســجد
سهلانگاری میکردند و حضرت فرمودند نزدیک
اســت امر کنم که خانههایشان را بســوزانند .به
حدیث دیگری از امام باقر علیهالسالم اشاره شده
بــود که حضــرت میفرماید :هرکس ســه هفته
متوالــی نماز جمعه را ترک کنــد ،خدا بر قلب او
مهــر میزند .باز هــم به حدیث دیگــری از امام
صادق علیهالســالم اشاره شــده بود که هرکس
بدون علت ســه هفته نماز جمعــه را ترک کند،
منافق اســت .در ادامه هم توضیح داده شده بود

که مقصود از حدیثی که میفرماید نزدیک اســت
خانههایشان را بر سرشان خراب کنیم ،این نیست
که چنین کاری کردیم یــا میکنیم و هیچ فقیهی
چنیــن حکمی نــداده ،بلکــه بیانی اســت برای
اهمیت موضوع ،مثل اینکه شخصی که مصیبت
بزرگی بر او وارد شده و میگوید خانهخراب شدم.
بعد هم گفته شده بود که این نکات در جلسه مد
نظر توســط آیتاﷲ طباطبایینژاد تشریح و تبیین
شــده و فقط یک جمله آنهم در مباحث فقهی
و نقلی رفتــاری غیرمنصفانه و بــهدور از اخالق
رسانهای است.
همین توضیح دفتر امامجمعه باعث شد برخی
از زائری بخواهند بابت نوشته خود از امامجمعه
اصفهــان عذرخواهی کند ،اما زائــری در واکنش
به این درخواســتها در اینســتاگرام خود نوشت:
»راســتش بههیچوجه نمیخواستم این موضوع
را ادامــه بدهم ،اما جســارت و جرئت و صراحت
دفتر امامجمعه اصفهان )البته رفتارشــان را یک
کلمه دیگر میتواند بهتــر توصیف کند که من به
کار نمیبرم(! باعث شد این چند کلمه را بنویسم.
عجیب اســت که بعد از تکذیب موضوع از سوی
دفتر امامجمعه برخی دوســتان خواســتهاند من
عذرخواهی کنم! درحالیکه امامجمعه اصفهان
باید از مردم و رهبر انقــالب عذرخواهی کنند! در
ماه مبــارک رمضان و با زبــان روزه چنین حدیثی
خواندهاند کــه حتی منبعش را نمیتوان نشــان
داد و بعد هم متصدیان دفتر ایشــان با زبان روزه
تکذیب کردهاند! پیش از این هم مشابه این ماجرا
از جناب آقای علمالهدی سر زد و بعد از تکذیب،
خبرنگار را پیدا کردم و صوت جلسه را شنیدم و از
جرئتشــان در تکذیب تعجب کردم ،امشب هم با
دوستان ایسنا صحبت مفصلی داشتم و از صحت
موضوع و دقت خبر مطمئن شدم .الزم است یک
بار برای همیشــه تکلیف آقایــان ائمه جمعهای
که به نــام انقالب و رهبری آبروی دین و دیانت را
میبرند معلوم شــود تا بفهمیم واقعا جلوداران
جریان دیانت و ایمان در این ســرزمین چه کسانی
هســتند و رهبر بزرگوار هم تصمیم بگیرند که آیا
راضی هستند چنین اشخاصی ایشان را نمایندگی
کنند؟ اگر ایشــان این سخن را گفتهاند که گفتهاند
و برای همین هم ســایت ایشــان در متن تکذیبیه
احادیث مشــابه را برای توجیه موضعشــان ذکر
کرده ،مردانه پای حرفشــان بایســتند یا به اشتباه
خــود اعتراف کننــد! چرا آبروی هزارو ۴۰۰ســاله
مکتب اهل بیت و خاندان رســالت را چنین حراج
کردهاند و به میراث خونین علمای صالح و بزرگان
دین چوب تاراج زدهاند؟«.

علیه اسالم و انقالب اسالمي و امام خمیني است .بدیهي
است که از هیچیک از نکات فوق نميتوان سرسري عبور
کرد .جریان ضدانقالب داخل و خارج با ســابقه سیاهي
که دارند همیشه مترصد کمترین فرصت و بهانهاي براي
اســتحاله فرهنگي و ایجاد ناامني و اعمال فشار رواني و
حمله به ارزشهاي اسالمي و انساني هستند و متأسفانه
توســط برخي مدعیان اصالحطلبي و ســلبریتيها نیز
همراهي ميشــوند .باید دید تا کجا نهادهاي قضائي و
امنیتي ميخواهند در مقابل این افراد سکوت کنند«.
بــا تمام این اوصــاف ۲۱ ،خرداد بود که »ایســنا« به
نقل از رئیس ســازمان پزشــکيقانوني کشــور نوشت:
»کارشناسان این سازمان تجاوز به دختربچه افغانستاني
را تأیید کردند«» .احمد شــجاعي« گفته که »کارشناسان
پزشــکيقانوني پس از بررســي و انجــام معاینات الزم
تجاوز به دختربچه افغانســتاني در خمینيشهر را تأیید
کردنــد« .به گفته او ،جزئیات آزمایشهاي کارشناســان
پزشــکيقانوني در اختیار مقام قضائي قرار گرفته است،
بااینحــال »ســیدمحمدجواد ابطحــي« در گفتوگــو
با »شــرق« ميگوید پزشــکيقانوني موضــوع تجاوز را
بههیچوجه تأیید نکرده است.
نمایندهخمینيشهر :بهارهرابهانهکردند
 شما درباره موضوع تجاوز به دختربچه افغانستاني
در خمینيشــهر ،نامهاي نوشــته بودید و انتقادهاي
زیادي به این نامه وارد شــد؛ اما حاال پزشکيقانوني
تجاوز را تأیید کرده است ،توضیح شما چیست؟
پزشــکيقانوني بههیچوجــه تأییــد نکرده اســت.
پزشــکيقانوني مينویســد ازاله بکارت صــورت گرفته
اســت؛ اما ازاله بکارت با تجاوز صورت گرفته یا با شیشه

پپسي؟
 با شیشه پپسي؟!
مثــال ميزنــم .بهلحــاظ حقوقي ،پزشــکيقانوني
نميتواند بگوید ،پزشــکيقانوني نظر کارشناسياش را
ميدهد؛ این قاضي است که باید تصمیم بگیرد.
 شما در نامه به موضوع ملیت اشاره کرده بودید که
ملیت معلوم نیست و. ...
بحثم این است که در بحثهاي اخالقي و امنیتي...
 این بحث امنیتي بوده؟
خب اگــر ما کنترل نکنیم ۱۰ ،هــزار نفر از پناهجویان
افغان در خمینيشهر زندگي ميکنند ...اگر دعوا درست
کنیم ،آنها بیایند به یک فرد دیگر ایراني تجاوز کنند چطور
جواب ميدهید؟! همین سفیر افغانستان که ميخواست
بیاید خمینيشــهر ،شــما چه جواب ميدهید؟ در کابل
علیه نظام راهپیمایي کردند ،شما چه جوابي ميدهید؟
من حرفم این است که یک مسئولي که وظیفهاش کنترل
آالم و کمکردن استرسهاســت ،باید خیلي حواســش
جمع باشد که چه خبري را رسانهاي کند یا نکند.
 اما گفتهنشــدن آن هم کمکي بــه اصل موضوع
نميکند.
مــن نامهاي در چهار صفحه خطــاب به ملت ایران
نوشتم .در آن گفتهام.
 بههرحال انگار صورتمسئله را پاک کردهاید.
اصال بحث صورتمسئله نیست .شما جوان هستید،
خاطرتان نیست .مجلهاي بود به نام »گزارش هفته« که
هر هفته چاپ ميشد .اول انقالب ميآمد و عکسهاي
فــرح و ...را کنــار دریا و اینها بهعنوان فســاد ميزد؛ اما
خب توقیف شــد .چرا؟ خب اینکه به نفع ما بود .چون
اشاعه فحشا ميکرد یا روزنامهاي داشتیم به نام روزنامه
حوادث؛ این کارش انتشــار اخبــار دزدي و تجاوز و اینها
بود .اما آن را بســتند؛ چرا؟ چون قبــح گناه و جرم را در
جامعه ميشکســت .آنهایي که دم از شفافیت ميزنند
چرا کارهاي بزرگ را محرمانه ميدانند؟ برجام محرمانه،
قرارداد بویینگ محرمانه ،اما اینجا که به اخالق جامعه
مربوط است باید شفافیت باشــد؟! ميگویم این مهمتر
اســت ،چون به نظام اخالقــي مربوط اســت .خداوند
ستارالعیوب است.
 اما باالخره جرمي اتفاق افتاده.
باشد؛ ولي باید ثابت شود .خب مثال پدر معتاد است؛
آنها چه ميدانند که بچه چي بوده .بهاره را بهانه کردند
و بولدش کردند .پسفردا این دختر که عکس و فیلمش
را در فضــاي مجازي منتشــر کردهاند ،چگونــه باید در
جامعه زندگي کند؟

انجمن صنفــي روزنامهنــگاران اســتان تهران
فعالیت خــود را از پنجم دي  ۹۶آغــاز کرد .پس از
سال  ۸۸که انجمن صنفي روزنامهنگاران ایران بسته
شد ،فعالیتهاي صنفي روزنامهنگاران محدود شد.
در این میان براي شــکلگیري انجمن روزنامهنگاري
اســتان تهــران تالشهــاي متعددي شــد .مجمع
انجمن صنفي روزنامهنگاران اســتان تهــران ،دوم
دي  ۱۳۹۵برگزار شــد و اساســنامهاش به تصویب
رســید و هیئتمدیره انتخاب شدند ،اما متأسفانه در
مرحله بعدي ،احراز شــرایط گروهي از هیئتمدیره
از سوي مراجع ذيصالح نیامد .بعد از پیگیريهاي
متعدد ،اعضــاي هیئتمدیره انجمــن با هدف رفع
مشکل و تشــکیل انجمن صنفي آبانماه  ،۹۶بهطور
دستهجمعي اســتعفا دادند و در حقیقت راهي باز
شــد تا انجمن دوباره تشکیل شود .بعد از آن هیئت
مؤسس ،دوباره آگهي برگزاري مجمع را داد .سرانجام
مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامهنگاران استان
تهران پنجشنبه  ۲۳آذر ۹۶برگزار شد و عباس عبدي
)رئیس هیئتمدیره( ،کامبیز نوروزي )نایبرئیس(،
آزاده محمدحسین ،مژگان جمشیدي ،پژمان موسوي،
شــبنم رحمتي و امیرعباس نخعي بهعنوان اعضاي
اصلــي هیئتمدیره انجمن صنفــي روزنامهنگاران
اســتان تهران برگزیده شــدند .از پنجم دي و پس از
صــدور گواهينامه ثبــت انجمن صنفــي فعالیت
اجرائی خود را آغاز کرد.

ﺧﺒﺮ

ديمیستورا از نشست مسئوالني از
ایران ،روسیه و ترکیه خبر داد
 ایسنا :فرستاده ســازمان ملل به سوریه اعالم
کــرد که مســئوالن عاليرتبهاي از روســیه ،ایران
و ترکیــه در  ۱۸و  ۱۹ژوئن در ژنــو دیدار ميکنند.
به گزارش روســیا الیوم ،اســتفان ديمیستورا ،در
بیانیــهاي اعالم کــرد :مســئوالن عاليرتبهاي از
روســیه ،ایران و ترکیــه در ژنــو در  ۱۸و  ۱۹ژوئن
جاري بــراي رایزني درباره تشــکیل کمیته قانون
اساسي ســوریه دیدار ميکنند .ديمیستورا عنوان
کرد کشــورهاي دیگري را براي انجام مناقشــات
دربــاره ایــن موضــوع در زمان مناســبت دعوت
خواهد کرد.

