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اخبار

دس��تیار سیاس��ی و رسانهای رئیس مجلس شورای
اس�لامی ب��ه توئی��ت مع��اون ارتباطات ریاس��ت
جمهوری پاس��خ داد .محمدس��عید احدیان دستیار
سیاسی و رسانهای رئیس مجلس شورای اسالمی
در صفحه شخصی خود در توییتر در پاسخ به توئیت
معاون ارتباطات ریاست جمهوری ،با انتتشار فیلمی
از سخنان شهید بهشتی با این مضمون که «فساد
وقتی رسوخ میکند که رابطه مستقیم میان مردم و
مسئوالن قطع شود .حجاب بین مردم و مسئوالن
حرام مطلق است! اگر از جان خودت میترسی نباید
زمامدار شوی!» نوشت« :آقای معزی سخنان شهید
بهش��تی را برای رئیس جمهور پخش کنید ،ش��اید
فرجی شد .برگردید به آن دوران که رئیس جمهور
در خط مقدم جبهه بود».

الحاقدوسامانهراداریقدیرنیروی
هوافضایسپاهبهشبکهپدافندیکشور

دو س��امانه راداری قدیر س��اخته شده توسط نیروی
هوافضای س��پاه با حضور فرمان��ده قرارگاه پدافند
هوایی خاتم االنبیا (ص) و س��ردار امیرعلی حاجی
زاده به شبکه پدافند راداری کشور الحاق شد .رادار
س��ه بعدی قدیر برای اولین بار در س��ال  ۹۲توس��ط
سپاه رونمایی گردید و تاکنون هشت سامانه از این
نوع رادارها در سراس��ر کش��ور نصب و راه اندازی
ش��ده اس��ت.رادار قدیر از نوع آرایه فازی با ترکیب
پرش��ماری از فرس��تنده ها و گیرنده ها به صورت
چه��ار وجه��ی بدون چرخ��ش و حرکت مکانیکی،
پوش��ش  ۳۶۰درجه و برد هزار  ۱۰۰۰کیلومتری را
میباش��د.از ویژگی های برجس��ته این رادار کشف
انواع هواپیماهای پنهانکار  ،قابلیت مقابله با جنگ
الکترونی��ک ،ارزان��ی ،تولید بومی بوده و با س��ه نفر
عملیات��ی م��ی گردد.جمهوری اس�لامی ایران در
تامین انواع رادارهای جس��تجو و کش��ف خودکفا
بوده و در بین  ۲۰کشور رادار ساز عمده جهان  ،در
رتبه و موقعیت  ۱۰دنیا قرار دارد.

اصالحات بابت مشکالت اقتصادی
از مردم عذر میخواهد

ی��ک عضو ش��ورای مرک��زی ح��زب کارگزاران
ب��ا بی��ان این که در ایجاد مش��کالت کش��ور فقط
دولت س��هم ندارد ،گفت :ما اصالح طلبان هم اگر
در ایجاد مش��کالت س��همی داش��ته ایم ،به اندازه
مس��ئولیت و اختی��ار خود از م��ردم عذرخواهی می
کنی��م .عل��ی محمد نمازی در گفت و گو با ایس��نا،
و در واکن��ش ب��ه اظهارات دبی��ر کل موتلفه مبنی
ب��ر ل��زوم عذرخواهی اص�لاح طلبان از مردم بابت
مشکالت اقتصادی اظهار کرد :وضعیت نامطلوب
کش��ور ریش��ه در دشمنی اسرائیل و آمریکا و نفاق
بعضی کش��ورها ،سیاس��ت خارجی ،و تحریم های
ش��دید علیه کش��ور دارد و نمی توانیم بگوییم در
ایجاد این مش��کالت فقط قوه مجریه مقصر بوده
است .من بارها هم گفته ام اگر موفقیتی به دست
می آید همه مقامات ،مس��ئولین ،قوای س��ه گانه،
دس��تگاهای اجرایی ونظامی و انتظامی به نس��بت
مسئولیت و اختیارات خود سهم دارند و در ناکامی
ها هم سهیم هستند.وی ادامه داد :کارنامه اصالح
طلبان مربوط به مجلس ششم و دو دولت خاتمی
اس��ت که دستاوردهای خوب اقتصادی درآن دوره
به دست آمد .با این که نفت  ٨دالر بود اما وضعیت
اقتصادی کش��ور و معیش��ت مردم بهتر و مردم به
خوب��ی از آن دوره ی��اد می کنند .مجلس شش��م به
عنوان یک مجلس سیاسی معروف شد اما بیشترین
مصوبات اقتصادی را داشت.

توهین به مسئوالن اجرایی
ناپسند و غیراخالقی است

یک نماینده اصولگرای مجلس ش��ورای اس�لامی
تاکید کرد :انتقاد باید سازنده باشد و هر حرفی باید
با مستندات مطرح شود .توهین به افراد هم از نظر
ش��رعی و هم از نظر اخالقی غیر قابل قبول اس��ت.
رحمت اهلل فیروزی پوربادی در گفت و گو با ایسنا،
درباره به کار بردن ادبیات نامناسب از سوی برخی
از نمایندگان نسبت به مسئوالن اجرایی ،بیان کرد:
توهی��ن به مس��ئوالن اجرای��ی و به کار بردن القاب
نامناسب درباره آنان در قالب مطرح کردن انتقادات
کار غیر اخالقی و ناپسندی است ،اگر از روند اجرای
مس��ئولیت افراد انتقادی داریم و یا مش��کلی وجود
دارد باید به شیوه صحیح مطرح شده تا در نهایت به
اصالح امور منجر شود.این عضو کمیسیون عمران
مجلس در ادامه اظهار کرد :انتقاد باید سازنده باشد
و هر حرفی باید با مس��تندات مطرح ش��ود .توهین
ب��ه اف��راد هم از نظر ش��رعی و ه��م از نظر اخالقی
غیر قابل قبول اس��ت .دور از ش��خصیت نمایندگان
و مس��ئوالن هس��ت که با ادبیات نامناسب یکدیگر
را خطاب قرار دهند.

خــبرویـژه

پاسخ دستیار رسانهای قالیباف به
معاون ارتباطات روحانی

اصابت اشتباه گلوله به
مرزهای ایران قابل
قبولنیست

وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان گفت :جان شهروندان و امنیت خاک مقدس ایران اسالمی یک موضوع مهم و حیاتی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت کم دقتی
و بیتوجهی کشورهای طرف مناقشه ،گلوله ای به خاک کشورمان اصابت کند .سرتیپ امیر حاتمی با اشاره به مناقشات اخیر کشورهای آذربایجان و ارمنستان با بیان اینکه امنیت مرزهای جمهوری
اسالمی ایران برای نیروهای مسلح مقتدر و شجاع کشور یک موضوع اصلی ،حیاتی و بسیار مهم است گفت :در این حادثه گاهی به خطا گلولههایی به مرزهای جمهوری اسالمی ایران اصابت کرد
که تذکرات الزم به هر دوکشور داده شد.وی تاکید کرد :چنانچه این موارد و این بی دقتی ها توسط کشورهای طرف مناقشه ادامه پیدا کند قطع ًا تمهیدات بیشتری اتخاذ خواهد شد.

کیفرخواست سنگین «سیدمحمدامامی» قرائت شد

پولشویی شبکه ای با اموال معلمان!

گروه سیاس�ی:در دومین جلس��ه رسیدگی به
اتهام��ات محمد امامی -تهیه کننده س��ریال
ش��هرزاد و از متهم��ان بانک س��رمایه -و ۳۳
متهم در ش��عبه س��وم دادگاه ویژه رسیدگی به
جرایم اخاللگران اقتصادی به ریاس��ت قاضی
مسعودی مقام ،بخش دوم کیفرخواست قرائت
شد .به گزارش اسکناس ،در ابتدای این جلسه،
نماین��ده دادس��تان با قرار گرفت��ن در جایگاه
مخصوص ادامه کیفرخواست را قرائت کرد و
گفت :اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد
دربانکس��رمایهمش��تملبر اتهامات ۳۴نفر
از متهمان اس��ت و این کار با محوریت محمد
امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.نماینده
دادستانگفت:متهمانازطریقنفوذدرمدیران
بانک س��رمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به
عنوان س��هامدار عمده در بانک سرمایه نقش
های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و
ش��رکتهای وابسته به نهاد مزبور پیادهسازی
کردند و از مجرای پرداخت رش��وههای کالن
و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی
دادگس��تری بیش از ه��زار میلیارد تومان را در
پوشش دریافت تسهیالت و ضمانت نامه های
بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی
از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق
ذخیره فرهنگیان خارج کردند.وی ادامه داد :در
پوش��ش انجام معامالت با تهاتر اقدام کردند
و این اقدامات حول چهار موضوع اس��ت .اخذ
تسهیالت کالن در قالب عقد مشارکت مدنی
در مجم��وع مبلغ  ۲۲۵میلیارد تومان بوده که
به این شرح است که نامبردگان با شرکتهای
الگوتجارتجهانتوسعهتجارتتأمینپوشش
قشم و سواحل قشم به شکل کام ً
ال غیرقانونی
و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی
از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح
حس��اب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری
با مس��ئوالن و مدیران بانک س��رمایه موفق
بهاخذمصوبهش��دند.نمایندهدادس��تانگفت:
درباره تسهیالت اخذ شده توسط شرکتها از
طریقشرکتسرافرازانروشنفکرپیشفاکتور
صوریارائهشدهکهمبنایقراردادهابودهاست.
وی ادامه داد :رقم  ۵۹۰میلیارد و  ۶۰۰میلیون
تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان
اخذ ضمانتنامه های بانک سرمایه را در دستور
کار خود قرار دادند و اخذ ش��رکتهای صوری
را ب��ه مدیرعامل��ی افرادی که هیچ س��ابقهای
نداشتند ،توانس��تند ضمانتنامههای صوری
ب��دونتوجی��هوثیقهبهدس��تآورندودرادامه
ب��اتولیدکنن��دگانغ�لاتونهادهایدامیاز
جمله ش��رکت پش��تیبانی امور دام تهران وارد
معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرف ًا با ارائه
ضمان��ت نام��ه موفق به خرید در حجم کل آن
شدند و کاالهای خریداری شده را در بازارهای
داخل��ی و خارج��ی بفروش رس��اندند و پس از
وص��ول چ��ک های کاال و تبدیل آنها به ارز به

خارج از کش��ور منتقل کردند.نماینده دادستان
گفت :متهم امامی بخشی از وجوه کاالها را در
شرکتهای خود واریز می کرده و با هدف عدم
کشف منشأ پول اقدام میکرده است و گزارش
سازمان اطالعات سپاه هم به دادگاه داده شده
است و اجما ًال فرآیند دریافت ضمانت ها توسط
شرکت ها حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی
ش��ده و احراز هویت صورت میگرفته اس��ت.
وی بیان کرد :با توجه به وثایق ناچیز می توان
گفت هیچگونه وثیقه قابل قبولی از شرکتها
اخذنش��دهاس��تونکتهقابلتوجهایناس��ت
که تس��هیالت و ضمانت نامه های بانکی در
کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب
توسط شرکتها مورد تصدیق قرار گرفته و از
جمله دالیل کاغذی بودن شرکتها میتوان
به این اشاره کرد که تمامی شرکت ها در زمان
منتهی به پایان سال  ۹۴اقدام به افتتاح حساب
ودرخواس��تبهش��عبهاس��کانبانکسرمایه
کردهاند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود
را در یک زمان تغییر دادهاند.نماینده دادس��تان
اف��زود :اف��رادی کارتن خواب و بی بضاعت به
عنوان مدیرعامل شرکت ها انتخاب شده اند،
پولها در سینما برای پرداخت به سلبریتی ها
و خرید امالک در لواس��ان صرف ش��ده است و
از طری��ق صرافیها پولها به خارج از کش��ور
منتقل شدهاند و مبالغی از این وجوه تبدیل به
س��پردههای بلند مدت برای پرداخت به اقوام
اف��راد از جمل��ه خواهر و م��ادر محمد امامی
پرداخت شده است.وی گفت :به جهت ارتباط
امامی با غندالی و ضیائی در انعقاد قرارداد صرفا
به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای
امامی آقای غندالی جلوی برگشت زدن چک
هایتضمینیراگرفتهوبهاوفرصتدادهواینها
همه تبانی در قراردادها است.نماینده دادستان
گفت :اقدامات مجرمانه در  ۷محور مش��خص
است .تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان
 ۹۰میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک
سرمایه برای شرکتهای مختلف ،تحصیل
م��ال ازطریق نامش��روع از مج��رای دریافت
غیرقانونی ۲۶ ،فقره ضمانتنامه فاقد پشتوانه
بهمبلغ  ۵۰۹میلیاردو۶۰۰میلیونتومانبرای

شرکتهای مختلف ،تحصیل مال نامشروع به
میزان  ۱۳۵میلیارد تومان از بانک سرمایه برای
ش��رکتهای مختلف ،تحصیل مال نامشروع
از مجرای دریافت غیرقانونی از  ۱۱۲میلیارد و
 ۴۳۰میلیارد تومان از ش��رکت سرمایه گذاری
فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان
در پوش��ش قرار داد حقالعمل کاری ،تحصیل
مال نامش��روع از مجرای دریافت غیر قانونی
وجوه به میزان  ۴۱میلیارد و  ۴۹۵میلیون تومان
در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری،
تحصیلمالنامشروعازبانکسرمایهبهمیزان
 ۱۲۶میلی��ارد و  ۹۳۰میلی��ون تومان در فرآیند
دریافت امالک لواسان و چناران و انتقال ملک
خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه ،اقدام
مجرمانه بانک س��رمایه با توسل به گزارشات
خالف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است .وی
با اش��اره به متهمان پرونده گفت :متهم ردیف
اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده
فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ
در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره
فرهنگیان و ش��رکتهای وابسته به نهادهای
مزبور و پرداخت رش��وه موفق شده است مبالغ
قابل توجهی را در پوش��ش دریافت تسهیالت
و ضمانت نامه از نهادهای مزبور برای ش��بکه
منسوب به خود خارج کند .نفوذ او به اندازهای
بوده که از نصب مدیران ارش��د نقش موثری
داشته است و مجموعه بانک سرمایه صندوق
ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابس��ته به او در
خالل س��ال های  ۹۲تا  ۹۵توس��ط ش��بکه او
بوده و به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه
توس��ط او تعیین ش��ده است .نماینده داستان با
بیان اینکه چارت س��ازمانی بانک س��رمایه از
سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از
نفوذ او دارد ،گفت :محمد امامی ،خرید خودرو
و خری��د اثاثی��ه منزل و تهیه بلیت س��فرهای
خارجی خانواده غندالی را از طریق ش��خصی
انج��ام میداد .مته��م محمد امامی مبلغ ۲۰۰
میلی��ون تومان به برادر فاطمه ش��امانی برای
حق انتش��ار  ۲فیلم ساخته شده توسط شامانی
پرداخت کرده است .نماینده دادستان ادامه داد:
محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی

معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه ۲ ،دستگاه
خودروی  BMW Xو یک دس��تگاه آپارتمان
در چیذر برای وی خریداری کرد .محمد امامی
در عزل و نصب مدیران ارش��د و میانی بانک
سرمایه و شرکتهای وابسته به صندوق ذخیره
فرهنگیاننقشمؤثرداشتهاست.امامیبخشی
از وجوه تس��هیالت دریافتی از بانک س��رمایه
را ص��رف خرید خ��ودرو و امالک متعدد برای
دوستان و آشنایان خود کرده است که از جمله
آنه��ا میتوان به خرید خودروی  AUDIبرای
پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج
برای همس��ر اولش مهس��ا پیراس��ته و خرید
خودروی هیوندا  ۲۰۱۴برای خواهرش س��ارا
امامی اش��اره کرد .نماینده دادستان با اشاره به
بند الف ماده یک قانون مجازات اخاللگران در
نظامپولیوارزیکشور،گفت:متهمینامامیو
فرزانرادومرتبطینآنهامنابعتجهیزبانکیرا
بهطریقنامشروعدرعمدهکالنتصاحبکرده
و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیده و تمام
ای��نفراین��دراباعلمبهمجرمانهبودنصورت
دادند .نماینده دادس��تان تصریح کرد :متهمین
محم��دامام��یوامیررضافرزانرادباوقوفبه
مقررات ناظر بر اخذ تس��هیالت بانکی ،نتیجه
اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط
بانکیوسیاستهایپولیکشورمیدانستندوبا
وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که
منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف
بانکها در حجم کالن خارج و به شبکه بانکی
ونهایت ًانظاماقتصادیکشورضررهنگفتیوارد
س��اخته که موجب اخالل و آش��فتگی در نظام
مالی کشور شد .نماینده دادستان در خصوص
اتهامات امیر رضا فرزان راد فرزند رضا ،متواری
به کشور آلمان ،گفت :نامبرده به همراه امامی
نق��شرهبریوسردس��تگیگ��روهمجرمانه
س��ازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک
سرمایه عهده دار بوده است .فرزان راد در کنار
محم��د امامی ،ذی نفع قطعی عواید حاصل از
اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که
ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی ،غندالی،
ش��امانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد
تب��ادل بی��ن فرزان راد و امامی روش��ن کننده
نقش محوری وی در رهبری پروس��ه عملیات
مجرمانه اس��ت .نماینده دادستان خاطر نشان
کرد :مکالمات مزبور موید آن است که جوابیه
استعالمات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به
مدیرانخائنبانکسرمایهتوسطاوتنظیمشده
و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه
قرار میگرفته اس��ت .حتی اسامی کارشناسان
رس��می دادگستری هم جهت ارزیابی امالک
به منظور تملیک به بانک س��رمایه هم توسط
وی برای محمد امامی ارس��ال میشده است.
همچنی��نم��وارداولیهعزلوانتصابمدیران
بانک سرمایه هم توسط وی تنظیم شده و برای
محمد امامی ارسال میشده است.

دولتبرایتامینکاالهایاساسیو کنترلقیمتها مصمم است

گروه سیاسی:رئیس جمهور در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد
هماهنگ��ی اقتص��ادی دولت ،پس از ارائه گ��زارش وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت(صم��ت) از برنام��ه ریزی های ص��ورت گرفته در
زمینه چگونگی کنترل قیمت کاالها ،با تاکید بر لزوم اجرای دقیق
این برنامه گفت :دولت مصمم اس��ت با اجرای برنامه جامع نظارتی
دسترسی مردم به کاالهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها
را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کاالهای اساسی و ضروری
زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند .به گزارش
اس��کناس ،بر این اس��اس ،وزارتخانه های صمت ،جهاد کشاورزی،
اطالعات ،دادگس��تری و تعزیرات موظف هس��تند در چارچوب این
برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کاالها
را اجرا و در یک وضعیت نظاممند با تامین کاالهای اساسی مردم،
قیمت کاالها را به ویژه در مورد اقالمی که با ارز ترجیحی تامین شده
اند ،به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.حجتاالسالم والمسلمین

حسن روحانی ،حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک
س��امانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری را از جمله ضرورت
های کنونی برای کنترل قیمت ها برش��مرد و اظهار داش��ت :دولت
مصمم است باوجود همه محدودیت ها با اجرای این برنامه کماکان
قیمت کاالهای اساس��ی را به قیمت تعیین ش��ده با نرخ ترجیحی به
دست مصرف کننده برساند.روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه
قضایی و اتحادیه های صنفی را برای کنترل قیمت ها حائز اهمیت
ویژه دانست.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه ،آشکار و قابل
لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا برای
ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط
فعلی ،گفت :همانطور که ابعاد دقیق تر جنگ تحمیلی سال ها بعد
از اتمام آن روشن شد ،گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز
در آینده به شکل دقیق تر برای مردم روشن می شود.رئیس جمهور
با اش��اره به اقدامات موثر دس��تگاه های ذیربط از جمله وزارت امور

گروهسیاسی:معاون اول رییس جمهور بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع
جهش تولید در ش��ش ماهه دوم س��ال جاری از س��وی دستگاههای
اصلی متولی تولید تاکید کرد .اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه
رفع موانع جهش تولید ،از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی،
بانک مرکزی و اتاق بازرگانی خواست به صورت جدی برای بخش
تولی��د وق��ت بگذارن��د و به گونه ای مدیریت کنند که ش��اهد فعال تر
ب��ودن واحده��ای تولیدی و فراوانی کاالهای مورد نیاز مردم در بازار

 26کشور ،خواستار لغو تحریمهای
ایران در دوره کرونا شدند

ای��ران و  ۲۵کش��ور دیگ��ر خواس��تار لغ��و ف��وری
تحریمهای ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی
به منظور تضمین پاس��خگویی مناسب کشورها به
بح��ران ش��یوع «کووید »۱۹-ش��دند.خبرگزاری
آسوشیتدپرس گزارش کرد« ،ژانگ جون» نماینده
چی��ن در س��ازمان مل��ل که از جانب  ۲۶کش��ور در
نشس��ت کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان
ملل س��خنرانی می کرد ،تأکید کرد که «اقدامات
یکجانبه اجباری» خالف منش��ور س��ازمان ملل و
چندجانبه گرایی اس��ت و با ایجاد مانع «در مس��یر
رفاه جمعیت کش��ورهای آس��یب دیده» ،مانعی در
مسیر حقوق بشر محسوب میشود و حق سالمت
را تضعیف میکند.در این بیانیه مش��ترک با تأکید
بر لزوم لغو تحریمهای یکجانبه به منظور تسهیل
مقابله با کرونا آمده اس��ت« :همبس��تگی جهانی و
همکاری بینالمللی ،قدرتمندترین سالح مقابله با و
غلبه بر کووید »۱۹-است.این بیانیه ادامه میدهد:
«ما از این فرصت اس��تفاده میکنیم تا خواس��تار لغو
کامل و فوری اقدامات یکجانبه اجباری ش��ویم تا
پاسخگویی کامل ،مؤثر و کارا برای تمامی اعضای
جامعه بینالملل به کووید ۱۹-تضمین ش��ود».در
میان کش��ورهایی که از این بیانیه حمایت کردند،
 ۶کش��ور از کش��ورهایی بودند که ب��ا تحریمهای
ای��االت متحده ،اتحادیه اروپا و کش��ورهای غربی
روبرو هس��تند که ش��امل کوبا ،کره شمالی ،ایران،
روسیه ،سوریه و ونزوئال میشوند».

برخورد با ایران وجه مشترک
دموکراتها و جمهوریخواهان است

نماین��ده م��ردم بیرجند در مجلس ب��ا بیان اینکه
برخ��ورد ب��ا ای��ران وجه مش��ترک دموکراتها و
جمهوریخواهان اس��ت،گفت :بایدن و ترامپ در
مقابل��ه ب��ا ملت ایران هیچ تفاوتی ندارند .حس��ین
خسروی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره به اینکه
برخ��ی در داخ��ل کش��ور معتقد هس��تند اگر «جو
بایدن» رئیسجمهور آمریکا ش��ود ،سیاستهای
آمری��کا در قب��ال ایران تغیی��ر خواهد کرد ،گفت:
اینکه چه شخصی رئیسجمهور آمریکا شود برای
ایران هیچگونه اهمیت خاصی ندارد و نباید گرفتار
اینگونه مباحث و مسائل شویم.وی در همین راستا
افزود :عدهای در رسانهها و مطبوعات داخلی سعی
میکنند با تغییر محاسبات مردم و مسئوالن بایدن
را مظه��ر عقالنی��ت و ترام��پ را نماد ماجراجویی
معرفی نموده و با دوگانهسازی پوچ بار دیگر اقتصاد
را ب��ه وعدهه��ای دموکراتها گره بزنند؛ ترامپ و
بایدن هر دو قائل به فشار اقتصادی و مقابله با ملت
ایران هستند و هیچ کدام در دشمنی با ملت ایران
تردی��د ندارن��د و تنها در روش مقابله با ملت ایران
اختالفاتی داشته باشند؛ هویت سلطهگری آمریکا
هم در بایدن و هم در ترامپ یکی اس��ت.نماینده
م��ردم بیرجن��د در مجلس در همین راس��تا با بیان
اینکه برخورد با ایران وجه مشترک دموکراتها و
جمهوریخواهان اس��ت ،ادامه داد:متأسفانه مدتی
اس��ت که اقتصاد کش��ور شرطی شده و باز عدهای
در داخل کشور میخواهند با نشان دادن سراب و
اینکه اگر بایدن رئیسجمهور شود به نفع ما است؛
به جای اینکه خودش��ان برای حل مس��ائل تدبیر
کنند دسترویدس��ت گذاشتهاند تا رئیسجمهور
بعدی آمریکا مش��خص شود.خس��روی با تاکید بر
اینک��ه هر یک از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری
آمریکا ،رئیسجمهور ش��ود براساس سیاستهای
از پیش تعیین شده اقدامات خود را در قبال ایران
انج��ام خواه��د داد ،گفت :هر ش��خصی وارد کاخ
سفید شود آمریکا سیاستش را در قبال ایران تغییر
نخواهد داد.

توضیحات موالوردی درباره بازداشت
همسرش در مقابل دادگاه

خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق
حقوق ملت ایران ،خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تالش ها
برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.

صیانت از اشتغالکارگراناولویتدولت
باشیم.معاون اول رییس جمهور افزود :اینکه گفته می شود با وجود
فشارها و تحریم های ظالمانه اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده
است به معنای عدم مشکل در اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپا
ب��ودن اقتص��اد یعنی با وجود همه فش��ارها ،به فضل الهی واحدهای
تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند و کاالهای مورد نیاز جامعه در
بازارها موجود اس��ت.وی ادامه داد :البته تورم و مش��کالت اقتصادی،
معیش��ت مردم را تحت تاثیر قرار داده اما دولت تمام تالش خود را

اخبار

بکار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم
وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.معاون اول رییس جمهور همچنین
بر ضرورت توجه به بخش های پیش��ران اقتصاد تاکید کرد و گفت:
بانک مرکزی س��هم مش��خصی از تس��هیالت را برای بخش های
پیشران اقتصاد در نظر بگیرد و تسهیالت این بخش ها را با اولویت
پرداخت کند چراکه با فعال شدن بخش های پیشران اقتصاد ،رشته
های صنعتی متعدد دیگر نیز به حرکت در می آید.

مع��اون س��ابق رئی��س جمه��ور درباره بازداش��ت
همس��رش در مقاب��ل دادگاه توضیحاتی ارائه کرد.
ش��هیندخت موالوردی معاون س��ابق روحانی در
گفتوگ��و با تس��نیم ،درباره ماجرای دس��تگیری
همسرش در مقابل دادگاه انقالب ،گفت :روز گذشته
س��وءتفاهمی برای حفاطت قوه قضائیه پیش آمد
و همس��رم همانشب آزاد شد .وی افزود :همسرم
هن��گام خ��روج من و وکیل��م از دادگاه ،تصویری از
روبهرو گرفت و نوش��تهی روی دیوار دادگاه هم در
آن دیده نمیشود اما این برای یگان حفاظت دادگاه
س��وء تفاهمی پیش آورد که او در حال فیلمبرداری
از ساختمان دادگاه است .همسرم چند ساعتی آنجا
بود و بعد از ارائه توضیحات آزاد ش��د و بههیچوجه
فیلمبرداری صورت نگرفته است.

