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دوشنبه  23تیر  1399شماره 765

اخبار

«اَگنس کاالمارد» گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل
در حوزه ترورهای غیرقانونی و خودس��رانه در دفتر
کمیس��اریای عالی حقوق بش��ر این سازمان اعالم
کرد ،پس از ترور سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده
نیروی قدس س��پاه ایران تعداد زیادی ابتکار عمل
دیپلماتیک رخ داد.وی به شبکه لبنانی «المیادین»
گفت :امکان ندارد مس��ؤول عالیرتبه در کش��وری
دیگر را به این شکل هدف گرفت.کاالمارد ادامه داد:
آمریکا در اثبات اینکه ترور قاسم سلیمانی “شروط
تعریف دفاع از خود را محقق کرده” شکست خورد و
با این ترور اصل حاکمیت را تحریف کرد.وی تأکید
ک��رد ،این اقدام نقض حاکمیت اصول مختلف بود.
کاالمارد پنجشنبه گذشته گزارش خود درباره ترور
س��ردار سپهبد قاسم س��لیمانی را به شورای حقوق
بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.

چه بایدن چه ترامپ ،بنای داشتن
رابطه با آمریکا را نداریم

رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اروپا
عالقمند اس��ت که برجام حفظ ش��ود ،گفت :ما چه
ترامپ باشد چه بایدن بنای داشتن روابط با آمریکا
را نداری��م و مناف��ع م��ا نیز به هیچ وجه با کس��ی که
در آمری��کا ب��ه قدرت برس��د گره نخورده اس��ت اما
آنچه برای ما مهم اس��ت این اس��ت که تحریمهای
ظالمانه که فشار بر ملت و اقتصاد ما میآورد را دور
کنیم.واعظ��ی تاکید کرد :ما نمیتوانیم بگوییم که
دموکراته��ا بهتر عمل میکنند یا جمهوریخواهها
اما براساس اعتقادات دموکراتها و رفتارهایی که
بعض ًا داشتهاند به نظر میرسد اساسأ نوع نگاه آنان
به مس��ائل هس��تهای ،به اروپا و سایر کشورها نیز با
حال حاضر متفاوت باش��د.وی با اش��اره به تالش
آمری��کا برای متهم کردن ایران در قبال فعالیتهای
هس��تهای با تمس��ک به برجام اظهار کرد :کس��ی
میتواند به برجام اس��تناد کند که عضو برجام باش��د
و آمری��کا ک��ه از برجام خارج ش��د فکر نمیکرد بعد
از او برجام باقی بماند اما اینطور نشد و برجام باقی
ماند و تالش آنان برای بیرون کش��اندن اروپاییها
از برج��ام ه��م نتیجه نداد و خود کش��ورهای عضو
برجام نیز اجازه نخواهند داد که آمریکا از مفاد برجام
در ح��ال حاضر علیه ایران اس��تفاده کند.واعظی با
اش��اره به فرایند حفظ برجام از س��وی ایران ،اظهار
کرد :اگر برجام به گونهای ش��ود که دیگر منافعی
برای ما نداش��ته باش��د  -و ما در نامهای که آقای
روحانی در س��ال گذش��ته به اروپاییها نوشته به آن
شرایط اشاره کردهایم  -آنوقت بر اساس همان نامه
تصمی��م میگیری��م و اروپاییها چون از آن تصمیم
خب��ر دارن��د بنابراین در نیویورک نیز با آمریکاییها
همکاری نکردند.

دستیابی هوانیروز ارتش به
موشکهای با برد  ۱۰۰کیلومتر

فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه «امروز هوانیروز
در بح��ث دفاع��ی و امنیتی و موش��کهای فایر اند
فورگت و نقطهزن و موشکهای هشت ونیم کیلومتر
دستاوردهای بسیار خوبی داشته است» ،تاکید کرد:
انشاءاهلل به زودی به موشکهای  ۲۰کیلومتر و ۱۰۰
کیلومتر دست پیدا خواهی م کرد .امیر سرتیپ خلبان
یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش صبح یکشنبه
طیسخنانیدرمراسمتجلیلازخلبانانفنی،پروازی
وستادیهوانیروزکهباحضوررئیسبنیادمستضعفان
انقالب اس�لامی برگزار ش��د با بیان اینکه «خوش
به س��عادت س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که به
دست منفورترین انسانها به شهادت رسید» ،اظهار
کرد :هوانیروز در  ۴نقطه کشور از برادران عزیزمان
در ارتش ،س��پاه و هنگ مرزی در مرزهای کش��ور
پشتیبانی میکنیم .بالگردهای هوانیروز تنها در طول
یکش��بانه روز در مناطق زلزلهزده کرمانش��اه۵۰۰ ،
سورتیپروازانجامدادند.هوانیروزهمچنیندرجریان
آتشسوزیهای زاگرس  ۲هزار نفر نیرو جابجا کرد.
هوانیروز امروز به  ۱۸استان کشور خدمات اورژانس
هوایی ارائه میدهد.

الحشد الشعبی کنترل دو مرز عراق با
ایران را برعهده گرفت

نیروی واکنش س��ریع عراق به همراه الحشد الشعبی
کنت��رل دو م��رز عراق با جمهوری اس�لامی ایران را
برعهدهگرفتند.بهنقلازموازیننیوز،تحسینالخفاجی،
س��خنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعالم
کردکهنیرویواکنشسریعوالحشدالشعبیماموریت
کنترل دو گذرگاه مندلی(س��ومار) و منذریه(خسروی
)می��انجمهوریاس�لامیای��رانوعراقرابرعهده
گرفتن��د.ویتاکی��دکرد:عملیات“ابط��الالعراق”۴
پاکس��ازیمناطقمرزیازتروریس��تهاوسیطرهبر
گذرگاه ها را شامل میشود.

خــبرویـژه

کاالمارد :آمریکا با ترور ژنرال سلیمانی
اصل حاکمیت را تحریف کرد

شکایتی از ایرنا
نداشتهایم

در پی انتشار اخباری مشکوک و جهت دار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبنی بر شکایت سپاه و وزارت اطالعات از ایرنا و تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر و خبرنگار این خبرگزاری بخاطر
انتشارمصاحبهبایکیازمسئولینارتشجمهوریاسالمیایران،کهبااهدافخاصدستاویزرسانههایمعاندنیزقرارگرفته است،سردارسرتیپدومپاسدار رمضانشریف،سخنگوومسئولروابطعمومی
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ؛ با رد این ادعا گفت :سپاه در این خصوص شکایتی از ایرنا نداشته است و اخبار منتشر شده دراین خصوص کذب بوده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.سردار شریف تاکید
کرد :اینگونه خبر سازی ها تاثیری در وحدت و اخوت تزلزل ناپذیر سپاه و ارتش در صیانت از امنیت و منافع ملی کشور و نیز تعامل این نهاد انقالبی و مقتدر با اصحاب رسانه نخواهد داشت.

رهبر انقالب خطاب به نمایندگان تصریح فرمودند:

مردم مخالف تشنج میان قوا هستند

گروهسیاسی:رهبرانقالبخطاببهنمایندگان
فرمودن��د :مجادالت مردم را ناراحت میکند
همه باید در مقابل دشمن یکصدا باشیم .رهبر
معظم انقالب اسالمی روز گذشته در ارتباط
تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای
اس�لامی ،مجلس یازده��م را «مظهر امید و
انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی
و ظرفیتهای مادی کشور» و «تواناییهایی
معنوی و ایمانی ملت» تأکید کردند :اطمینان
داریم همه مش��کالت موجود قابل حل است
و مجلس باید با اولویتبندی مس��ائل ،پرهیز
از حاشیهس��ازی و نی��ز کار مخلصان��ه برای
مردم در روند حل مشکالت ،تأثیر محسوس
بگذارد.ایش��ان همچنین با ابراز تأسف عمیق
از اوجگی��ری مج��دد کرونا ،همه را به رعایت
کامل دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند
و افزودند :مردم با گسترش نهضت تعاون به
نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت کمک
به قش��رهای ضعی��ف وخانوادههای نیازمند
سرشار کنند.حضرت آیتاهلل خامنهای حضور
درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات مجلس
را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات
مأیوسکننده دشمنان نشاندهنده امیدواری
و انتظار ملت برای حل مش��کالت خواندند و
به نمایندگان مجلس توصیه کردند :قدر این
موقعیت مهم را بدانید.ایشان مجلس یازدهم
را از قویتری��ن و انقالبیترین مجالس پس
از انقالب خواندند و افزودند :حضور «جوانان
پرانگی��زه ،پر ایمان ،پر توان ،تحصیلکرده و
کارآمد» در کنار ش��ماری از مدیران انقالبی
و دارای س��وابق اجرای��ی ،و نی��ز ش��ماری از
پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی ،مجلس
یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش
تبدیل کرده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با ابراز خرس��ندی
از حساس��یت نش��ان دادن مجلس یازدهم به
مسائل انقالب و سرعت عمل نمایندگان در
تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیونها افزودند:
مهلت چهار س��اله نمایندگی ،فرصت خوبی
ب��رای ریلگذاری حرکت عمومی کش��ور و
تأثیرگ��ذاری ف��راوان در روند حل مس��ائل و
پیش��رفت و آینده ایران اس��ت.رهبر انقالب
اس�لامی در بخ��ش دیگری از سخنانش��ان
مش��کالت ف��راوان اقتص��ادی کش��ور را به
«بیم��اری» تش��بیه و در عی��ن ح��ال تأکید
کردن��د :ب��ه علت بنیه ق��وی و قدرت دفاعی،
کش��ور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری
را دارد ،همانگون��ه ک��ه دش��منان نیز امروز
اذع��ان میکنن��د ک��ه با وجود س��ختترین
تحریمها و فش��ارهای همهجانبه نتوانستهاند
به اهداف ضد ایرانی خود دس��ت یابند.ایشان
«ت��ورم ،کاهش ارزش پول ملی ،گرانیهای
بیمنطق ،مش��کالت بنگاهه��ای تولیدی و
مش��کالت ناش��ی از تحریمه��ا» را از جمله
مس��ائلی خواندند که سختی معیشت را بویژه
ب��رای طبق��ات پایین و متوس��ط ب��ه همراه
آورده اس��ت.حضرت آی��تاهلل خامن��های در
تش��ریح برخی ظرفیتهای کش��ور افزودند:
ایج��اد هزاران ش��رکت دانشبنیان ،اجرای
صدها طرح زیربنایی ،بهرهبرداری مستمر از
طرحهای جدید ،پیشرفتهای حیرتانگیز در
صنایع نظامی و موفقیتهای تحسینبرانگیز
در مس��ائل فضایی نتایج استفاده از بخشی از
ظرفیتهای بس��یار قوی وگسترده در کشور
است.رهبر انقالب ظرفیتهای معنوی ملت
را که در ایمان مذهبی و انقالبی مردم ریشه

دارد ،مکم��ل ظرفیتهای ف��راوان طبیعی،
جغرافیای��ی و تاریخی برش��مردند و افزودند:
بای��د ظرفیتهای معنوی را به عنوان عاملی
بس��یار مهم ،مورد توجه و اس��تفاده قرار داد.
ایش��ان «حضور بهنگام و فداکارانه مردم در
مقابل��ه با موج اول کرونا»« ،خدمات بس��یار
ب��ا ارزش ملت در نهض��ت کمک مؤمنانه به
خانوادههای ضعیف» و «حضور با ش��کوه و
خیرهکننده مردم در بدرقه س��ردار سلیمانی»
را نمونههای��ی از ظرفیت معنوی عمیق ملت
ایران دانس��تند و افزودند :مردم در تجلیل از
«مظهر اقتدار ملی و جهادی» ایرانیان یعنی
ش��هید سلیمانی نش��ان دادند که به مبارزه و
مقاوم��ت در مقابل اس��تکبار ایم��ان دارند و
ب��رای قهرمان ملی خ��ود باالترین ارزشها
را قائل هس��تند.حضرت آیتاهلل خامنهای با
ی��ادآوری حضور تعیینکننده مردم در مقابله
ب��ا غائلههایی نظیر حوادث س��الهای  78و
 88افزودن��د :مل��ت در مقابل��ه ب��ا هر حرکت
ضدنظ��ام ،دش��من را مأی��وس میکند و آیا
توانای��ی و ظرفیت��ی باالت��ر از این برای یک
کش��ور قاب��ل تصور اس��ت؟رهبر انقالب در
نوعی جمعبندی از این بخش از سخنانشان،
بخش��ی از مش��کالت موجود را نیز ناش��ی از
بیتوجهی و کمتوجهی مس��ئوالن در طول
س��الهای مختل��ف خواندن��د و افزودند :اگر
تفکر خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی بویژه
در جوانان همچنان رو به گس��ترش باش��د و
از بنیه قوی کش��ور اس��تفاده شود و امیدهای
واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد
کشور تضعیف شود ،من اطمینان کامل دارم
که مشکالت اقتصادی قابل حل است.رهبر
انقالب اسالمی سپس توصیه هایی را خطاب
به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
«نی��ت اله��ی و خالص»« ،کار برای مردم» و
«پرهی��ز از جو زدگی» اولین توصیه حضرت
آیت اهلل خامنه ای به نمایندگان مجلس بود.
توصیه دیگر رهبر انقالب مربوط به «سوگند
نماین��دگان» ب��ود که گفتند :س��وگندی که
نماین��دگان در آغ��از ب��ه کار مجل��س ادا می
کنند ،یک س��وگند ش��رعی است و بر اساس
آن باید به صورت جدی پاسدار حریم اسالم و
نگهبان دستاوردهای انقالب اسالمی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سومین توصیه،
«توجه به مس��ائل کلیدی و اصلی کش��ور و
پرهیز از دچار ش��دن به حاش��یهها و اولویت
دادن به مس��ائل فرع��ی» را مورد تأکید قرار
دادند و افزودند :در شرایط کنونی ،در موضوع
اقتصاد ،مسائل اصلی کشور عبارتند از «تولید،
اشتغال ،مهار تورم ،مدیریت نظام پولی و مالی،
و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت».

ایش��ان در زمینه مس��ائل اجتماعی هم تأکید
کردن��د :موضوع «مس��کن» ب��ه عنوان یک
مس��ئله بسیار مهم و کلیدی ،مسئله «ازدواج
جوان��ان و راهه��ای تس��هیل آن» ،مس��ئله
«فرزن��دآوری و جلوگیری از حرکت کش��ور
به سمت پیری جمعیت» و مسئله «مدیریت
فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت»
از دیگر مس��ائل اصلی کش��ور هس��تند.رهبر
انق�لاب اس�لامی توصی��ه چه��ارم خود به
نماین��دگان مجلس یازده��م را به «تعامل و
هم افزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند :نقشه
کلی تعامل قوا ،از جانب دستگاه اجرایی و قوه
قضاییه به اینگونه است که آنها باید مصوبات
مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند
و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیس��ت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :این تعامل
از جانب مجلس نیز باید به اینگونه باش��د که
در مصوبات ،ظرفیت ها و واقعیت های کشور
در نظر گرفته شود.ایش��ان در موضوع تعامل
قوا خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند:
روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون
و شرع باشد ،یعنی سؤال و تفحص به عنوان
حق مجلس وجود داش��ته باش��د اما توهین و
نس��بت بدون علم به دولتمردان به
دش��نام و
ِ
هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبتها
حرام ش��رعی اس��ت.رهبر انقالب اس�لامی
خاطرنش��ان کردند :حض��ور وزرا در یک ماه
اول آغ��از ب��ه کار مجل��س و ارائه گزارش از
ش��رایط کش��ور ،کار بسیار خوبی بود اما نباید
به وزرا توهین و یا تهمتی زده ش��ود.حضرت
آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودند :از برخوردهای
احساس��ی و غیرمنطقی پرهیز ش��ود و بیان
دیدگاه و نظر مخالف متین ،خردمندانه ،قوی
و قاب��ل توجیه باشد.ایش��ان درباره همکاری
مجلس با قوای دیگر گفتند :مردم از مجلس
و دو ق��وه دیگ��ر انتظار بی��ان حق و پیگیری
آن رادارن��د و به ش��دت ب��ا مجادله و گریبان
گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه
بدانن��د فضای منازعه در رئوس دس��تگاهها
ب��رای اف��کار عمومی زی��ان بخش و ناراحت
کننده اس��ت.رهبر انقالب اس�لامی ،اتحاد و
انس��جام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه
گس��ترده دش��من را تکلیف همه مسئوالن و
قوا برش��مردند و افزودند :امروز جبهه دشمن
که خبیث ترین و قبیح ترین آن امریکا است،
تمام توان سیاسی ،اقتصادی و تبلیغاتی خود
را ب��رای ب��ه زانو درآوردن ملت قوی ایران به
کار گرفته اس��ت و در چنین ش��رایطی حتی با
وجود اختالف سلیقه و نظر در داخل ،در مقابل
دشمن یاوهگو باید دست به دست هم بدهیم و
یک سخن گفته شود.حضرت آیت اهلل خامنه

ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم و حیاتی
دانس��تند و خاطرنشان کردند :این نقش باید
با متانت ،خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.
ایش��ان همچنین با اش��اره به سال آخر دولت
گفتند :سال آخر دولتها معمو ًال سال حساسی
است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به
هیچ وجه سس��ت نش��ود و بر همین اس��اس
اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر
وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره
قانونی خود ،امانت را با ارائه صورت وضعیت،
ب��ه دولت بعدی تحوی��ل دهند.رهبر انقالب
اسالمی تأکید کردند :در شرایط حساس سال
آخر دولت و همچنین سال اول مجلس ،باید
دو ق��وه فض��ا را به گونه ای مدیریت کنند که
به کار مهم کشور لطمه نخورد.حضرت آیت
اهلل خامن��ه ای همچنین مرکز پژوهش های
مجل��س و مرکز نظارت ب��ر رفتار نمایندگان
را دو مرکز بس��یار مهم برش��مردند و بر لزوم
اس��تفاده مطلوب از دیدگاههای کارشناسی
مرک��ز پژوهش ها تأکید کردند.رهبر انقالب
اسالمیدربخشپایانیسخنانشان،گسترش
مجدد بیماری کرونا و جانباختن روزانه تعداد
زیادی از مبتالیان را حقیقت ًا غمانگیز خواندند
و با تجلیل چندین باره از خدمات درخش��ان
و فداکاریه��ای کادرهای درمانی که بعضی
از آنه��ا نی��ز در راه خدمت به مردم به بیماری
مبتال ش��دند و یا جان باختند ،گفتند :با وجود
این خدمات ،بعضی افراد حتی کار س��ادهای
مثل ماس��ک زدن را انجام نمیدهند که من
واقع�� ًا از آن پرس��تاری ک��ه فداکارانه در حال
ارائه خدمت اس��ت خجالت میکشم.حضرت
آی��ت اهلل خامنهای با اش��اره ب��ه واقعیت تلخ
دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با
کرونا ،خطاب به همه دس��تگاهها ،گروههای
خدمترسان و آحاد مردم تأکید کردند :همه
نق��ش خ��ود را ب��ه بهترین وجه ایفا کنند تا در
کوتاهم��دت زنجی��ره س��رایت را قطع کنیم و
کشور را به ساحل نجات برسانیم.
ایش��ان مشارکت گس��ترده مردم در نهضت
خدمت مؤمنانه در آستانه ماه رمضان را بسیار
با ارزش و گرهگشا از زندگی قشرهای ضعیف
دانستند و افزودند :این نهضت تعاون و احسان
باید رش��د و توس��عه پیدا کند و هر کس به هر
ش��کل که میتواند کمک و مراقبت کند که
کس��ی از نیازمندان از قلم نیفتد.رهبر انقالب
اس�لامی در پایان همگان بویژه جوانان را به
دعا و توس��ل عمومی به درگاه خداوند متعال
ب��رای دف��ع بال فراخواندند.پیش از س��خنان
رهبر انقالب اس�لامی ،آقای قالیباف رئیس
مجلس در گزارش��ی از رویکردها ،اقدامات و
برنامههای مجلس ،هدف اصلی نمایندگان را
حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد
چاب��ک و انقالب��ی بیان کرد و گفت« :اصالح
س��اختار بودج��ه ری��زی»« ،نوس��ازی نظام
مالیات��ی»« ،حمایت از قش��رهای ضعیف»،
«رفع موانع جهش تولید» و «تحول در حوزه
تج��ارت خارجی» از جمله محورهای بس��ته
تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد اس��ت.
آقای قالیباف «س��اماندهی امور نمایندگان و
صیان��ت از آنان»« ،ش��فافیت در فرایندهای
قانونگ��ذاری» و «توج��ه ویژه به نظارت در
کنار تقنین» را نیز از دیگر برنامههای مجلس
برشمرد.رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه
پرداختن به هرگونه حاش��یهای که مجلس را
از حل مس��ائل مردم دور کند خطا اس��ت ،بر
ضرورت همکاری با سایر قوا تأکید کرد.

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولتتاکیدکرد

گ�روه سیاس�ی:رئیس جمه��ور گفت :صادرکنن��دگان و واحدهای
تجاری فعال و متعهد به سیاس��تهای تجاری کش��ور ،مورد تشویق
و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار میگیرند.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،با اش��اره به نوس��انات ارزی ناش��ی از تحریمها و
محدودیتهای ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا ،تصریح کرد :وزارت
صمت مس��ئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کاال در
کش��ور اس��ت و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاستهای
تعادل ارزی کش��ور را با بیش��ترین دقت و ش��فافیت اجرا میکند.وی
با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولیدکنندگان و بازرگانان بخش
خصوصی در اقتصاد کش��ور و جایگاه ممتاز آنان در ش��رایط تحریم،
گفت :سیاس��ت دولت تقویت و پش��تیبانی از ش��رکتهایی است که

برخورد دولت با سوداگران ارز صادراتی
در ص��ف اول مقابل��ه ب��ا تحریم قرار دارند و ب��رای تامین کاالهای
ض��روری و م��ورد نی��از جامع��ه و مواد اولیه تولی��د ،تالش میکنند.
رئیسجمهور سیاس��ت کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و
مش��ارکت فعال بازرگانان و تولیدکنندگان برش��مرد و تاکید کرد :با
توجه به گزارشها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از
همکاری و فعالیتهای س��ازنده بازرگانان دلس��وز و متعهد و دارای
کارنامه روشن اقتصادی ،مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و
تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته از کسانی
ک��ه رفت��ار قانونمند داش��ته و به تعهد خ��ود در چارچوب قانون عمل
کردهاند ،تسهیالت تشویقی ارائه دهند.روحانی در عین حال تصریح
کرد :در کنار تش��ویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال
و متعهد به سیاستهای تجاری کشور ،در چارچوب همان ضوابط

و سیاس��تها گروه اندکی که با هدف سوءاس��تفاده از این ش��رایط و
به قصد س��وداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کش��ور بر
نمیگردانن��د م��ورد پیگرد قانونی قرار میگیرند و با هماهنگی اتاق
بازرگانی فعالیت آنها محدود میشود.در این جلسه رئیس کل بانک
مرک��زی مصوب��ات کمیته بازگش��ت ارز صادراتی را جهت تس��ریع
برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن ،صادرکنندگان برای
برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی  4ماه فرصت دارند و اگر
ظرف س��ه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک ،ارز خود
را برگردانند به عنوان تش��ویق مبنای برگش��ت ارز آنها  90درصد
ارزش پایه صادراتی خواهد بود.عبدالناصر همتی همچنین گزارشی
از روند عرضه ارز در س��امانه نیما ارائه کرد که براس��اس آن ،طی دو
هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

اخبار

ابالغ پیام تسلیت فرمانده کل قوا به
خانواده مرحوم سرتیپ خلبان صدیق

سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر
فرماندهی معظم کل قوا در این تماس تلفنی ضمن
آرزوی علو درجات برای مرحوم امیرسرتیپ خلبان
هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش،
با ابالغ سالم و تسلیت مقام معظم رهبری از سالها
مجاهدت ،تالش و فرماندهی مخلصانه امیر صدیق
در دوران دفاع مقدس تقدیر و تشکر کرد.وی مرحوم
صدی��ق را فرمانده��ی انقالبی ،الیق و شایس��ته و
خلبان��ی ک��م نظی��ر در دوران دفاع مقدس توصیف
کرد و از درگاه خداوند منان برای خانواده آن مرحوم
صبر و استقامت را خواستار شد.

آقای روحانی! با قاتل
شهید سلیمانی مذاکره نکنید

نماین��ده مردم س��نقر در مجل��س خطاب به رئیس
جمه��ور گف��ت :با خروج آمری��کا از برجام باز دنبال
مذاکره هس��تید .آیا ش��رم نمیکنید با قاتل ش��هید
س��لیمانی مذاکره کنید؟ آیا ش��رم نمیکنید با کسی
مذاک��ره کنید که خود اعتراف به تروریس��ت بودن
دارد؟ س��ید جواد حس��ینی کیا در نطق میان دستور
خود در نشست علنی خطاب به رئیس جمهور گفت:
هدف از برجام برداشتن تحریمهای ظالمانه بود که
پس از چند سال مذاکره ،رفت و آمدها ،انجام تعهدات
از س��وی ما نتیجهاش اعمال تحریمهای ش��دیدتر
ش��ده اس��ت.نماینده مردم سنقر در مجلس شورای
اس�لامی اظهار داشت :فش��ار اقتصادی فراوان بر
م��ردم که حاصل��ش دالر باالی  20هزار تومانی و
س��که باالی  10میلیون تومانی و قیمت مس��کن
دست نیافتنی شده است.وی افزود :آقای روحانی!
این همان برجامی است که شما گفتید مسؤولیت آن
با من است .این همان رونق اقتصادی است که شما
به واسطه برجام راه انداختهاید که یارانه مردم ارزش
 2دالر پیدا کرده است.حسینی کیا خاطرنشان کرد:
با خروج آمریکا از برجام باز دنبال مذاکره هس��تید.
آیا ش��رم نمیکنید با قاتل ش��هید سلیمانی مذاکره
کنید؟ آیا ش��رم نمیکنید با کس��ی مذاکره کنید که
خود اعتراف به تروریست بودن دارد؟

برگزاری دهمین جلسه دادگاه
رسیدگی به اتهامات اکبر طبری

دهمین جلس��ه دادگاه رس��یدگی به اتهامات اکبر
طبری و دیگر متهمان به ریاس��ت قاضی بابایی در
حالی برگزار ش��د که وکیل متهم طبری از پوش��ش
رس��انهای دادگاه انتقاد کرد .وکیل متهم طبری در
بخش دیگری از دفاعیات خود به نقش انوش��ه در
اتهام موکل خود اش��اره کرد و ارتباط انوش��ه در این
اته��ام را ک��ذب عن��وان کرد که ای��ن دفاع وکیل با
واکنش نماینده دادس��تان مواجه ش��د و قهرمانی
گفت :واژه کذب بار حقوقی دارد .آقای قاضی ،وکیل
مته��م طب��ری چندین ب��ار از واژههایی مانند کذب
یا پروندهس��ازی اس��تفاده کردند و گفتند اتهامات
دادس��را کذب اس��ت؛ کذب بار حقوقی داش��ته و
نشان از سوءنیت دادسرا دارد .البته ما اقدام قانونی
خواهی��م کرد.قاضی بابایی در ادامه به وکیل متهم
طب��ری تذکر داد.وکی��ل متهم طبری گفت :کذب
یا پروندهس��ازی موضوعیس��ت که به نقل قول از
موکل��م بیان کردم.وکیل متهم طبری درباره دفاع
از م��وکل خود پیرام��ون  ۵فقره وکالتنامه کاری،
افزود :موکل بنده وکالتنامه تام از همس��ر خود در
اختیار داشته که هنوز هم وجود دارد.وی در بخشی
از صحبتهای خود عنوان کرد اشتباه افزایش کرایه
خانه س��ازمانی بازپرس رس��تمی برای  ۳۰نفر دیگر
هم پیش آمده است.

 ١٢٠٠زندانى حافظ قرآن در
زندانهاى تهران

مدی��رکل زندانهاى اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه
 ١٢٠٠زندان��ى حافظ قرآن داریم ،گفت :به خانواده
بیش از 8هزار نفر از زندانیان کمک مؤمنانه شد .وى
با اشاره به فعالیت کالس هاى نهضت سوادآموزى
در زندان ها ،گفت :از بدو ورود زندانى کم س��واد و
بى سواد شناسایى مى شود و تحت آموزش قرار مى
گیرد.حی��ات الغی��ب ادامه داد :تعداد قابل توجهى از
زندانیان در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند.

