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اخبار كشور
رئیسقوه قضائیه:

درمکتب امام

اهميت بُعد سياسى حج كمتر از بُعد عبادى نيست

يكى از فلسفههاى بزرگ حج قضيه بُعد سياسى اوست ،كه دستهاى
جنايتكار از همه اطراف براى كوبيدن اين بُعد در كار هستند؛ و تبليغات
دامنهدار آنها معاألسف در مسلمين هم تأثير كرده است كه مسلمين
سفر حج را بسياريشان يك عبادت خشك خالى بدون توجه به مصالح
مســلمين مىدانند .حج از آن روزى كه تولد پيدا كرده است ،اهميت
بُعد سياســىاش كمتر از بعد عبادىاش نيست ،بُعد سياسى عالوه بر
سياستش ،خودش عبادت است.
صحیفه امام؛ ج18؛ ص | 51جماران؛  25مرداد 1362

دستور قالیباف به  ۳کمیسیون تخصصی مجلس
برای پیگیری مشکل آب خوزستان

رئیس مجلس میگوید نمایندگان اســتان خوزســتان و
همچنین اعضای کمیسیونهای عمران ،انرژی و برنامه و بودجه
مجلس نظارتهای خود را انجام دهند تا مصوبات دولت برای
حل مشکل خوزستان اجرا شود.
سیدمجتبی محفوظی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی
درباره مشــکالت خوزستان گفت :متأسفانه یک دهه است که هر روز
شــاهد بحرانی در خوزستان هستیم و یک روز این استان درگیر گرد
و غبار و سیل و روز دیگر دچار مشکل بیآبی و خشکسالی میشود.
محفوظی بیان کرد :مردم خوزستان از بیتدبیری مسئوالن نامسئول
ن گریه میکنند و امروز نخلها تشــنه و حقآبه مردم
خودبرتربین خو 
به یغما رفته است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :به داد
خوزستان برسیم .باید انتقال آب سرشاخههای کارون متوقف شود.
در ادامه جلسه ،محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات محفوظی
گفت :روز گذشــته در صحن مجلس درباره مشکل خوزستان بحث و
گفتوگو صورت گرفت.
وی بیــان کرد :همچنین در هیئت دولت هم مصوبات خوبی برای
حل مشکالت خوزستان تصویب شــد و الزم است نمایندگان استان
خوزستان و همچنین اعضای کمیسیونهای عمران ،انرژی و برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی نظارتهای خود را انجام دهند و تالش
کنند که این مصوبات اجرا شود.
در دادگاه یکی از بزرگترین پروندههای بانکی کشور مطرح شد

روایت نماینده دادستان از غارت بیتالمال
توسط «گروه رستمیصفا»

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «رستمیصفا» از
ابربدهکاران کالن بانکی کشور دیروز به ریاست قاضی زرگر با
قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،قاضی زرگر در ابتدای جلسه
دادگاه گفت :قراردادی که بســته شــده و قولی که داده شده باید
به آن عمل شــود ،بر اساس مدارک پرونده سال  ۸۲آخرین فرجه
تســویه حساب بوده اســت ،اما اکنون در سال  ۱۴۰۰هنوز تسویه
صورت نگرفته است.
وی با اشــاره بــه احتمال کــمکاری ،اهمال و یــاترک فعل
دستاندرکاران بانکها در این پرونده افزود :درخصوص دستاندرکاران
بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رســیدگی شود،
امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
در ادامه نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت :این
پرونده از بزرگترین پروندههای بانکی کشور است که متهم ردیف اول
و سایر متهمان از ابربدهکاران کالن هستند؛ گردش کار این پرونده
از ســال  ۸۳تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده
بانکهای ملی ،پارسیان ،تجارت ،توسعه صادرات و سپه هستند.در
این پرونده برای  ۷نفر کیفرخواست صادر شده ،بر این اساس متهمان
برای تولید و واردات تسهیالتی اخذ کردند ،اما با رفتارهای مجرمانه،
صورتهای مالی غیرواقعی ،فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از
مدیران ارشد و میانی بانکها کاالیی وارد نکردند و بخش بزرگی از
منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی افزود :گروه رستمیصفا با رانت؛ میلیونها یورو ،درهم ،دالر
و ین گرفتهاند .فقط در یک قالب اعتبار اسنادی  ۲میلیارد ین ژاپن
اخذ شده و  ۶۵هزار میلیارد ریال تسهیالت در دهه  ۸۰گرفته شده
که ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادســتان با بیان اینکه متهمان ،تســهیالت دریافتی
از بانکها را صرف امور شــخصی ،کارخانهها و تأســیس شــرکت
میکردهاند ،گفت :فقط در این راستا  ۱۶شرکت تأسیس شده است.
وی با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد
رسیدگی قرار میگیرد ،گفت :اتهام اول متهم ردیف اول اخالل کالن
در نظام پولی و ارزی کشور است.
نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی
مورد شناسایی قرار گرفته است ،گفت :از  ۱۶۵فقره تسهیالت۱۲۳ ،
فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱
اعتبار اسنادی برای  ۴۳پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است ،به
این معنا که ارز خارج شده ،اما کاالیی وارد نشده است.
وی اظهار داشت :برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمیصفا
با همدســتی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اســنادی ۴۵
میلیون یورو از بانک ملیهامبورگ دریافت کرده است که در جای
خود مصرف نشــده است .در سال  ۹۵بانک مرکزی به بانکها نامه
زد تا به این گروه تسهیالت داده نشود.
نماینده دادســتان با اشــاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از
بانکها توســط گروه رستمیصفا در سه قالب گوناگون ،گفت :در
بانک پارسیان بالغ بر  ۷۶میلیون یورو ۷۵ ،میلیون دالر ۲ ،میلیارد
ین ژاپن و  ۷میلیون و  ۶۰۰هزار درهم اخذ شــده اســت و حدود
 ۶۵هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیالت گرفته شده است.
درخصوص بانک ملی در قالب اعتبار اســنادی  ۹۴میلیون یورو،
 ۴۹میلیــون دالر و  ۳۹۵میلیــارد ریال ،درخصوص بانک تجارت
 ۵۵میلیون یورو و  ۲۳۵میلیارد ریال ،درخصوص بانک سپه حدود
 ۹میلیون و  ۱۰۰هزار دالر ۵۳ ،میلیون یورو و بالغ بر  ۶۰میلیارد
ریال ،اخذ شــده است .درخصوص بانک توســعه صادرات بالغ بر
 ۶۷میلیون یورو ۸ ،میلیون و  ۹۲۵هزار دالر و  ۳۲میلیون دالر در
قالب تسهیالت ارزی دریافت شده است که با جعل و صورتهای
مالی غلط بوده است.
نماینده دادستان متهمان ردیف اول تا هفتم را ب ه ترتیب محمد
رستمیصفا ،مهدی رستمیصفا ،امیرحسین رستمیصفا ،غالمعباس
عباســی ،توفیق مجدپور و مرتضی رمضانیقمی ،حسن مصیبزاده
اعالم کرد و بیان داشت :بعد از شکایت برخی از بانکها از متهمان،
پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار میگیرد و با گزارش اطالعات
سپاه مشخص شد متهم محمد رستمییکی از بزرگترین بدهکاران
بانکی اســت که با توسل به اسناد خالف واقع ارقام قابل توجهی از
کشــور خارج کرده است و عالوه بر سرمایهگذاری در امارات برخی
ثروت نامشــروع خود را در ایاالت متحده و انگلیس سرمایهگذاری
کرده است .متهم از طریق شرکتهای متعدد توانسته در سالهای
 ٨٢تــا  ٨٤منابع ارزی کالنی را دریافت کنــد و از بازپرداخت آن
خودداری کرده است.
بعــد از اتمــام قرائت کیفرخواســت ،قاضی زرگــر گفت :اکثر
سررسیدهای بانکها برای ســال  ٩١ ،٩٠بوده است که بعد از آن
بدهیها پرداخت نشده است.

دادستان خوزستان با عوامل آسیب دیدن یا کشته شدن افراد
با جدیت و فوریت برخورد کند

رئیسقوه قضائیه به دادستان خوزستان
مأموریت داد مواردی که منجر به آسیب
دیدن یا کشته شدن افراد شده با جدیت
و فوریت پیگیری و با عوامل این اقدامات
برخــورد کند تا موضوع بــرای همگان
روشن شود.
به گزارش خبرگزاری میزان ،حجتاالسالم
والمســلمین عالمحسین محســنی اژهای در
جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضائیه بااشاره
به دســتورات دهگانه خود بــرای معاونتهای
مختلف قضایی که در اولین جلســه شــورای
عالی قوه قضائیه در هفته گذشــته صادر کرد
از مســئوالن ذیربط خواست که اهتمام داشته
باشند این موضوعات در موعد مقرر پیگیری و
گزارش آن ارائه شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه مردم ما هوشیارند
و مطالبات به حق خود را از مسیر درست پیگیری
میکنند و قطعاً اجــازه نمیدهند بدخواهان در
صفوف آنها رخنه کنند ،به نیروهای امنیتی متذکر
شد که مراقبت کنند تا برخی افراد ناخواسته فریب
عوامل دشمن را نخورده و در دام آنها نیفتند.
وی بــا تأکید بر ضرورت کنتــرل بازار در
این شــرایط گفت :در برخــی بخشهای بازار
نابســامانیهایی وجود دارد و در این شــرایط
که مردم زیر فشــار دشــمن هســتند ،برخی
بیتدبیریها و کم تدبیریها هم اضافه شــده
اســت .انصاف نیســت بازار و گرانفروشیهایی
کــه وجود دارد رها کنیم و اجــازه دهیم افراد
فرصتطلــب هم با فشــار مضاعــف به مردم
سودجویی کنند.

دادستان موظف است
در موضوع کنترل بازار به کمک تعزیرات رفته
و اقدامات الزم را انجام دهد

رئیسقوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه اصلی
ســازمان تعزیرات کنترل بــازار و جلوگیری از
گرانفروشیهاست به دادستان کل کشور تأکید
کرد که با همــکاری دادســتانها و مجموعه
تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری
به مردم وارد شود.
محسنی اژهای بااشاره به افزایش قابل توجه
قیمت برخی کاالهای مورد نیاز کشــور و مردم
و اقالم خوراکی در روزهای اخیر اظهار داشت:
وقتی کاالیی مانند سیمان و فوالد گران میشود
بر خیلی بخشها اثر میگذارد و فقط قیمت یک
کاال در واقع گران نشده است.
وی بر همین اساس به دادستان کل کشور
و ســازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که
موضوع را پیگیری کنند و اگراشکال و ایرادی در
کار مسئوالن ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک
وظیفه قانونی خود شدهاند با آنها برخورد شود.

از دســتگیری تعدادی از متخلفین شامل چند
وکیل و کارمند متخلف و تعدادی کارچاق کن
در تهران و سایر شهرستانهای کشور خبر داد.
واکسیناســیون مددجویــان زندانــی در
ندامتگاههای تهران
محمدمهدی حاج محمدی رئیسسازمان
زندانها نیز بااشاره به تدابیر به کار گرفته شده
در این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا و کنترل سویه دلتا در زندانهای کشور از
واکسیناسیون مددجویان زندانی در ندامتگاههای
تهران خبر داد.

رئیسقــوه قضائیــه گفت :اگر مســئولی
آگاهانه و به عمد بــه وظیفه خود عمل نکرده
و تعلل داشــته حتماً با او برخورد قضایی شود
و اگــر اقــدام عمدی نبوده تذکر داده شــود و
در صورت بیتوجهی به تذکر برخورد مناســب
صورت گیــرد و اگر اقدام مجرمانهای نیز انجام
شــده برخوردی ســریع و قاطع شود تا هر چه
سریعتر از نابسامانیها و گرانی افسار گسیخته
جلوگیری شود.

سازمان بازرسی و دادستانی
تصمیمات هیئت اعزامی به خوزستان را
تا حصول نتیجه پیگیری کنند

اژهای در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر
از ســفر هیئت ویژه بررسی مشکالت آب مردم
خوزســتان به این استان گفت :بررسی مسئله
مشکالت آبی خوزســتان و ارائه گزارش آن به
دولــت کار الزمی بود اگر چه دیر انجام شــد،
اما پیگیریها نباید محدود به یک ســفر و یک
گزارش شود.
وی به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی
مأموریت داد موضوع را تا حصول نتیجه روشن
و قطعی و حل مشــکل و جلوگیــری از تکرار
مشکالت مشابه پیگیری کنند و گزارش آن را
نیز به اطالع مردم برسانند.
رئیسقوه قضائیه از مردم خوزســتان نیز
خواســت تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات
به حق آنها سوءاســتفاده کنند و در عین حال
به دادستان حوزه قضائی مربوطه مأموریت داد
مواردی که منجر به آسیب دیدن یا کشته شدن
افراد شده با جدیت و فوریت پیگیری و با عوامل
این اقدامات برخورد کند تا موضوع برای همگان
روشن شود.

با عوامل معطل ماندن مردم
در دستگاههای اجرایی برخورد شود

محسنی اژهای بااشــاره به موضوع معطل
مانــدن مــردم در دســتگاههای اجرایی و قوه
قضائیه گفت :یکی از وظایف اصلی حراســتها

برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات
و کســانی است که چوب الی چرخ میگذارند
و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان
بازرسی باید از آنها گزارش بخواهد.
وی با بیان اینکــه نباید اجازه دهیم مردم
حاال که با مشکالت دیگر روبرو هستند ،در پیچ و
خم اداری دستگاهها ،نهادها و مؤسسات عمومی
هم معطل شوند ،از سازمان بازرسی کل کشور
خواست که با همکاری نیروهای خود و همچنین
مجموعههای نظارتی دستگاهها عناصر خاطی را
شناسایی و با آنها برخورد کند.

معاونت حقوقی
راهکارهای کاهش هزینه دادرسی را
بررسی و راهکار ارائه کند

رئیسقــوه قضائیــه در بخــش دیگری از
سخنانش بااشاره به باال بودن هزینههای دادرسی
در دعاوی حقوقی و کیفری به معاونت حقوقی
مأموریت داد این موضوع را مورد بررســی قرار
دهد تا هر میزان که امکان دارد از این هزینهها
کاسته شود.
محســنی اژهای به ذکر نمونــهای در این
زمینــه پرداخت و گفت :در یکی از پروندههای
حقوقی که اخیرا ً بررسی کردم دیدم که برای یک
دادخواست یک میلیاردی  ۴۳۰میلیون هزینه
شده که حدود  ۵۰درصد از کل دادخواست بوده
که بخش عمده آن دستمزد وکیل ،کارشناس و
هزینه دادرسی بوده است.
وی همچنیــن معاون منابع انســانی قوه
قضائیــه را مامور کرد تا شــرایط جذب قضات
صاحب صالحیت را بر اســاس تکالیف قانونی و
ظرفیتهای موجود از سالهای گذشته و امسال،
تسریع کند تا کمبودهای موجود در این زمینه
با سرعت بیشتری مرتفع شود.

دستگیری تعدادی از متخلفین
در دستگاه قضا

در این نشســت حجتاالســام عبداللهی
رئیسمرکــز حفاظت و اطالعــات قوه قضائیه،

احیای شرکت کشت صنعت میالد خراسان
با اقدامات سازمان بازرسی

در این نشســت رئیسسازمان بازرسی کل
کشور با ارائه گزارشی درباره اقدامات این سازمان
برای رفع موانع تولید و احیای شــرکت کشت
صنعت میالد خراسان گفت :فعالیت این واحد
تولیدی که با ســرمایهای بیش از  ۷۵۰میلیارد
تومان و ظرفیتاشتغال بیش از  ۳۰۰نفر برای
تأمین مکملهای غذایی ســالمندان ،بیماران
هپاتیــت ،بیماران مبتال به صرع ،نوزادان نارس
و ورزشــکاران فعالیت دارد از سال  ۷۹به دلیل
عدم تمدید پروانه ساخت محصول متوقف شده
بود که با پیگیریهای ســازمان بازرسی پس از
سه سال مجددا ً وارد چرخه تولید شد.
حجتاالسالم درویشــیان با ارائه گزارشی
درباره مســائل و مشــکالت مربــوط به دپوی
کاالهای اساســی و نهادههــای دامی در بندر
امام خمینی(ره) اظهارداشــت :در حال حاضر
حدود  3.5میلیون تن کاالهای اساسی در این
بندر موجود است که  1.5میلیون تن آن آماده
بارگیری است و با پیگیری صورت گرفته از سوی
سازمان بازرسی و توافق نهادهای مرتبط ،مقرر
شد وزارت راه و شهرسازی تمهیدات انتقال این
حجم کاال به مبادی توزیع و مصرف را فراهم کند.

نشست هماندیشی رئیسقوه قضائیه
با اصحاب رسانه

رئیسقوه قضائیه در نخســتین هماندیشی
توگو با برخی از مدیران
خود با نخبگان به گف 
و اصحاب رسانه نشست.

دستور دادستان کل کشور
برای برخورد با گرانفروشان و محتکران

در پی دســتور دیروز رئیسقوه قضائیه به
دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات
به منظور کنترل بازار؛ حجتاالسالم والمسلمین
منتظری ،دادستان کل کشور طی دستوری از
دادستانهای مراکز استانها خواست تا نسبت
به شناسایی ،کشف ،تعقیب و مجازات مرتکبین
گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف
مجرمانه باشد ،اقدام کنند.

نمایندگان از پاسخ آذری جهرمی قانع نشدند

وزیر ارتباطات کارت زرد گرفت

دیروز وزیر ارتباطات که برای پاسخ
به ســؤال مقتدایی به مجلس آمده بود
از نمایندگان کارت زرد گرفت؛ ســؤال
نماینده اصفهان در مورد عدم تشــریح
و شفافسازی درخصوص مفاد قرارداد با
تلگرام و چرایی محاسبهترافیک با قیمت
دو برابر بود.
دیروز جلسه مجلس در حالی آغاز شد که
بررسی سؤال نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت.
محمدباقــر قالیباف ،رئیــس مجلس در
ابتدای جلســه علنی دیروز گفت :فرا رسیدن
شــهادت مسلم بن عقیل(ع) را تسلیت عرض
میکنم .همچنین فردا روز عرفه ،مناجات ،دعا
و نیایش است؛ امیدوارم همه ملت عزیزمان از
این فرصت به خوبی استفاده کنند و از خداوند
میخواهم که رحمت واسعه خود را شامل ملت
عزیزمان کند.
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت:
پیشاپیش عید ســعید قربان را خدمت همه
مســلمانان جهان و ملت ایران تبریک عرض
میکنم.

مراکز درمانی نزاجا توسط هواپیماها به استان
سیستان و بلوچستان و ارسال بیش از  ۲۰هزار
قلم تجهیزات پزشکی بهعنوان اولین محموله
کمکرسانی به منطقه زاهدان؛ کمک و خرید
و واگذاری  ۵مخزن اکسیژن  ۲۵ ،۱۰و  ۳۰تنی
جهت نصب در بیمارستانهای استان به ارزش
بیش از  ۸میلیارد تومان؛ احداث بیمارســتان
 ۶۰تختخوابی در بیمارستان  ۵۶۲منطقهای
ارتش در زاهدان جهت بستری و درمان بیماران
کرونایی در مدت  ۴روز؛ همچنین دهها اقدام
درمانی و عملیاتی دیگر».
در ادامــه این بیانیه آمده« :ما نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ...از تالشهای صادقانه
و مجاهدتهای خستگیناپذیر امیر سرلشگر
عبدالرحیم موسوی فرمانده محترم کل ارتش
جمهوری اســامی ایــران و همچنین کلیه
فرماندهان ،افســران و درجهداران و سربازان
خدوم والیتمدار نیروی زمینی محوری قدردانی
مینماییم و امید داریــم با توکل به خدا و با
عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج) و تحت
امر فرماندهی رهبر معظم کل قوا ،همواره در
انجام وظایف سربازی و خدمتگزاری به میهن
اسالمی موفق و منصور باشند».

در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس ،انتخاب
رئیس کمیسیون اصل  ۹۰در دستور کار صحن
قرار گرفت .مصطفی آقا میرســلیم نماینده
تهران و حجتاالسالم حســن شجاعی علی
آبادی نماینده مردم ابهر در مجلس شــورای
اسالمی از سوی هیئترئیسه مجلس بهعنوان
نامزدهای ریاست کمیسیون اصل نود معرفی
شدند.
نمایندگان مجلس بــا  ۱۳۵رای موافق،
حجتاالسالم حسن شــجاعی علیآبادی را
بهعنوان رئیس کمیسیون اصل نود در اجالسیه
دوم مجلس شــورای اسالمی انتخاب کردند.
میرســلیم نیز بــا رای  ۵۹نماینده از تکیه بر
کرسی ریاست کمیسیون اصل نود باز ماند.

حجتاالســام مجید نصیرایی در جلسه
علنــی دیروز طــی تذکری شــفاهی ،گفت:
کمیسیون فرهنگی مجلس مدتی است که بر
اساس وظایف خود به موضوع فضای مجازی
و ســاماندهی آن ورود کرده است .معموالً به
محض آنکه در کشــور ما بحث ســاماندهی
فضای مجازی مطرح میشود ،عدهای در پشت
پرده شروع به هوچیگری میکنند ،میگویند
مجلس بهدنبال فیلترینگ همه پیامرسانها
اســت و فضای مســمومیرا در کشور ایجاد
میکنند.
نماینده مردم فردوس در مجلس تصریح
کرد :برخــی از افراد این طرح را نخواندهاند و
چشــ م بسته شــروع به تخریب میکنند این
در حالی اســت که بارها رهبر معظم انقالب
فرمودهاند باید مســئوالن فکری برای فضای
مجازی و ولنگاری و بــیدر و پیکر بودن آن
کنند تا این مشکالت حل شود.
نصیرایی افــزود :در همه جای دنیا برای
فضــای مجازی برنامه و مدیریت مشــخصی
وجود دارد و در هیچ جای دنیا نســبت به این
مسئله بیاهمیت نیستند اما برخی از افراد در
جامعه مــا افتخار میکنند که فضای مجازی
بیدر و پیکر باشد.
وی با اشــاره به طــرح حمایت از حقوق
کاربــران فضای مجازی ،گفــت :این طرح به
دنبال جرمانگاری برای کاربران ایرانی نیست
اما برخــی از افراد به دروغ در فضای مجازی،
مجلس را تخریب میکنند.

شجاعی رئیس کمیسیون اصل  90شد

تقدیر مجلس از اقدامات ارتش

دیــروز بیانیه  ۱۵۰نفــر از نمایندگان در
تقدیــر و تشــکر از خدمات نیــروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی در استان سیستان و
بلوچستان در موضوع کرونا قرائت شد.
در متن این بیانیه آمده است :نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران با ورود بهنگام
و با اقتدار در اســتان سیستان و بلوچستان،
جلوهای بیبدیل از حضور ،اقدام و عمل راستین
را به نمایش گذاشت ...در همین راستا بخشی از
اقدامات نیروی زمینی ارتش در استان سیستان
و بلوچستان را به سمع و نظر ملت شریف ایران
رســانده و از ایشان تقدیر و تشکر مینماییم.
اقدامات درمانی از جمله اعزام  ۵۰نفر از کادر
درمان آجا از جمله پزشک و پرستار و بهیار به

مجلس به دنبال فیلترینگ نیست

جهرمی:
به مردم خدمات رایگان دادیم!

در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی سؤال
مقتدایی نماینده اصفهــان از آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دســتور
کار صحن علنی مجلس قرار گرفت .این سؤال
در مورد علت عدم تشــریح و شفافســازی
درخصــوص مفاد قرارداد بــا تلگرام و چرایی
محاسبه ترافیک بینالملل برای کاربران این
شــبکه اجتماعــی (قبل از فیلتر شــدن این
پیامرسان) با وجود استقرار CDNهای تلگرام
در کشور بود.
در ابتــدای جلســه آذری جهرمی وزیر
ارتباطات گفت :بر اساس سیاستگذاریهای
شورای عالی فضای مجازی اپراتورها باید نرخ
ترافیک داخلی را حداکثر نصف قیمت بینالملل
در نظر بگیرند .یک ماه بعد در ابتدای ســال
 ۹۶برخی اپراتورها به استناد این مصوبه و بر
اســاس اینکه برخی ا ز ترافیک پیامرسانهای
خارجــی در داخل کشــور نگهــداری و ارائه
میشــد ،بســتههای اختصاصی برای قیمت
ارزانتر پیامرســانهای خارجی ارائه کردند و
تبلیغات آن در ســطح شهر نصب گردید این
اقدام موجب ورود دادستانی کل کشور و تذکر
جدی به این اپراتورها شد و تبلیغات محیطی
اپراتورها جمعآوری شــد .به ما نیز یادآوری
کردند که سیاست شورای عالی فضای مجازی
برای حمایت از پیامرســانهای داخلی است
نه خارجی.
آذری جهرمــی تصریح کــرد :خرداد ماه
سال  ۹۶شورای عالی فضای مجازی در سند
ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی ذکر کرد که
تذکر دادســتانی دقیق است و ضرورت مزیت
بخشــی رقابتی برای پیامرســانهای داخلی
نسبت به پیامرسانهای خارجی است.
آذری جهرمــی با تأکید بــر اینکه هیچ
هزینه اضافی از مردم اخذ نشده است ،اظهار
کرد :وزارت ارتباطات در حوزه حقالناس فعال
است ،ارزش افزودهها و ستاره مربعها دست در
جیب مردم میکردند که ما محکم مقابل آنها
ایستادیم و تا ریال آخر پول مردم را برگرداندیم.
برخی حوزهها نیز در اختیار ما نبود که از سران
سه قوه خواستیم اختیار به ما بدهند ،ندادند و
گفتند طبق روال قانونی بررسی شود ،پرونده
را به دستگاه قضایی دادیم و طبق روال قانونی
در حال بررسی است.
وی با تأکید بر اینکه بیش از هزار میلیارد
تومان به مردم خدمات رایگان دادهایم ،گفت:
همه این اقدامات از وظایف ما بوده است.
آذری جهرمی با اشاره به برخی انتقادات
مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات کل وزارتخانه
را به تلگرام واگذار کرده است ،گفت :تلگرام با
این همه امکانات  ۷۰ســرور در ایران داشته

وزارت ارتباطــات ریالــی برای این ســرورها
پرداخت نکرد .قیمت این سرورها  ۲هزار دالر
بود .مجموعاً دارایی تلگرام برای خدمترسانی
بــه مردم ایران حدود  ۱۴۰هزار دالر بوده که
با قیمت دالر ســال  ۹۶مجموعاً  ۶۰۰میلیارد
تومان ارزش داشته است.

ارقام و اعدادی که وزیر میگوید
درست نیست

در ادامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان
گفت :توقــع ما این بود وقتی مســئولیت را
برعهده گرفتید به جای دفاع از پیامرسانهای
خارجی از حریم ملت دفاع کنید تلگرام حریم
ملت را حفظ نکرد ،شما شفافسازی نکردید
الپوشانی کردید و اطالعات مردم را در اختیار
پیامرسانهای خارجی قرار دادید.
مقتدایی اظهار داشت :برای خود متأسفم
که برخی عددها و رقمهایی که شــما گفتید
اشتباه است ،این عددها و رقمها را چک کردم،
نمونهاش همین رقم  ۱۴۰هزار دالر اشتباه بود.
کجا ســرور  ۲هزار دالری وجود دارد؟! چون
فرصتم محدود اســت نمیتوانم تمام مطالب
را بــا دقت بیان کنم در شــورای عالی فضای
مجازی گزارش داده و درخواســت کردم که
 CDNتلگرام به داخل منتقل شود از شورای
عالی فضای مجازی نیز مجوز گرفتمCDN .
در شــرکت زیرساخت مستقر شد و آن زمان
باید بهای  ۵۰درصدی از مردم گرفته میشد
اما  ۱۰۰درصدی گرفته شد.
وی با بیان اینکه بنده به دنبال این نیستم
که مدیران را ناکارآمد معرفی کنم ،گفت به ملت
ایران میگویم اگر وزیری کوتاهی کرد مجلس
یازدهم با قاطعیت ولو در آخرین ثانیههای عمر
دولت نظارت خواهد کرد و پای کار میایستد.
وی در ادامــه درخصوص روند بررســی
این ســؤال گفت :مکاتباتی در این خصوص با
وزارت ارتباطات انجام دادیم که پاسخ ندادند
از مرکز پژوهشهای مجلس درخواست کردیم
این موضوع را بررســی کنند به آنها نیز پاسخ
داده نشد .رئیسجمهور با نمایندگان صحبت
نمیکند .آقای جهرمی شما وزیر ایران اسالمی
هستید چرا حقوق ملت را نادیده میگیرید ما
به دنبال احقاق حقوق ملت هستیم .در تلگرام
پول اضافه گرفتیــد ،در برجام وعدهها عملی
نشــد و امروز تامین آب مردم دچار مشــکل
شده ،عذرخواهی کنید.
وی در پایان از کمیسیون اصل  ۹۰خواست
به بررسی این پرونده ورود کند.
مقتدایی اعالم کرد از پاسخهای وزیر قانع
نشده است و سؤال را به رای نمایندگان مجلس
گذاشت نمایندگان نیز با  ۶۳رای موافق۱۳۵ ،
رای مخالف و  ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۲۵
نماینده حاضر در مجلــس به آذری جهرمی
کارت زرد دادند.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

دولت با چاپ افسارگسیخته پول
منابع مالی بلوکهشده کشور را پیشخور کرده است
سرویس سیاسی -
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزايش تورم با تداوم چاپ پول» به نقل از یک
کارشــناس ارشد بانکی نوشــت « :به چاپ پول از سوي دولت بر مبناي همين دالرهاي بلوكه شده نيز گفت:اين
حجم از تورم و اخذ ماليات از مردمي كه هر روز فقيرتر ميشوند شرايط اقتصادي سختتري را براي همه مردم به
دنبال خواهد داشت .او با بيان اينكه همچنان تحريمهاي نفتي پابرجاست و دولت درآمدي از فروش نفت ندارد،
ادامه داد :ضمن اينكه بر اساس گزارشهاي سازمان امور مالياتي دولت قادر به شناسايي برخي افراد با درآمدهاي
بسيار باال و دريافت ماليات از صاحبان اين درآمدها نبوده است و تاكنون كفايت الزم براي قدرت اجرايي در اين
زمينه را نداشــته اســت .اين كارشناس بانكي با بيان اينكه دولت طي چند سال گذشته اقدام به چاپ پول كرده
است و همين موضوع هم باعث تورم باال در كشور شده ،گفت :اين اقدام دولت براي تامين مالي كسري بودجه از
گذشته بوده و چندان جديد هم نيست و متاسفانه همين امر باعث تورم حدود  ۵۰درصدي در كشور شده است و
قطعا امسال هم اين ميزان رشد خواهد كرد و حتي من تعجب نميكنم با اينگونه سياستگذاريها تورم به ۱۰۰
درصد هم برسد.منابع آزاد شده در قالب كاال وارد كشور ميشود»
گفتنی اســت دولت روحانی میراث اقتصادی تلخ و فاجعهباری برای دولت بعد بر جای گذاشــته که مدیریت
کشور را بسیار سخت و پیچیده کرده است .در این میان ،جبران کسری بودجه و کنترل تورم در نیمه دوم امسال،
از جمله مهمترین و سختترین وظایف دولت سیزدهم است.
چندی پیش رئیس ســابق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت  ۸۰هزار میلیارد تومان اســکناس بدون پشتوانه
تنها در بهمن و اسفند  ۹۸چاپ کرده است گفته بود :بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال  ۹۸و ۹۹
بخشهایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان سادهتر به معنای
چاپ پول است که نتیجهاش تورم خواهد بود ،اما در بانک مرکزی با توجه به کسریهای بودجه کاری غیر از این
نمیتوانســتیم انجام دهیم.اعتراف صریح رئیسکل بانک مرکزی به استقراض دولت و رفع کسری بودجه با چاپ
پول در حالی بود که حسن روحانی بارها اعالم کرده که دولت او برای رفع کسری بودجه ،استقراض نکرده است.

درست است که تحریم هستیم ولی در دولت روحانی سایه جنگ دور شد!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت«:تمام عملکرد آقای روحانی را قابل دفاع نمیدانم اما برای قضاوت درست باید به
مسائل موجود در زمانی که وی روی کار آمد توجه کنیم .برخی از این مشکالت را دیگر نداریم .در آن زمان ما هفت
قطعنامه سازمانملل بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل ،یعنی دخالت نظامی را علیه خود داشتیم و امکان جنگ
در کشور وجود داشت .با تالش بسیار زیاد دیپلماسی در دولت روحانی و با موافقت رهبری برجام اتفاق افتاد که برای
کشور بسیار خوب بود .درست است که تحریم هستیم اما تحریمهــا و قطعنامههای سازمان ملل علیه ما وجود ندارد».
کارنامه دولت روحانی در حوزههای مختلف و از جمله اقتصاد و سیاست خارجی اصال قابل دفاع نیست .به همین
خاطر مدعیان اصالحات مرتب در حال کارنامهسازی و دستاورد تراشی هستند.
ادعای ملغی شــدن قطعنامههای ســازمان ملل و ادعای دورشدن سایه جنگ نیز از جمله همین دستاوردهای
خیالی است .برخالف ادعای حامیان برجام ،در قطعنامه  2231نه تنها قطعنامههای قبلی ملغی نشد بلکه همگی در
قطعنامه جدید تجمیع شد .عالوه بر این به واسطه اقتدار جمهوری اسالمی ایران و رشادتهای حافظان امنیت و ایثار
مدافعان حرم ،سایه جنگ از سر کشور دور شده و سالهاست که گزینه حمله نظامی علیه ایران از روی میز مقامات
آمریکایی کنار رفته است .روحانی و دیگر مقامات ارشد دولت وی پیش از این تاکید کرده بودند که در دی ماه 94
تمامی تحریمها لغو خواهد شد و نه تعلیق .حاال فعالین و رسانههای مدعی اصالحات اذعان دارند که تحریمها لغو
نشده است .در دولت روحانی به واسطه برجام ،هسته ای رفت ولی تحریمها باقی ماند.
الزم به ذکر است که رهبر معظم انقالب به صورت مشروط و با ذکر  9شرط با برجام موافقت کردند .اما متاسفانه
دولت به هیچ عنوان به این شروط  9گانه عمل نکرد و همین مسئله یکی از علتهای اصلی تحمیل خسارت محض
برجام به مردم و کشور است.

ائتالف اشرافی شکست خورده چشم دیدن موفقیت دولت سیزدهم را ندارد

حســین مرعشی ،ســخنگوی حزب کارگزاران به روزنامه ایران گفته است« :شــعارهای قبلی اصولگرایان در
این مرحله یکی از دردســرهای خودشــان خواهد بود .آنها میگفتند که کشور را با وجود تحریم و وضعیت جنگ
اقتصادی میشود به نحو مطلوبی اداره کرد .امروز وقت اثبات این حرف است .این هم در شرایطی است که اقتصاد
ایران دچار عدم تعادلهای شــکننده و بسیار مخربی شده .عدم تعادل در درآمدها و هزینههای دولت ،تکیه زیاد
دولت به انتشار اوراق بدهی که هم سود بر آن مترتب است و هم سررسید آن می رسد در حالی که دوباره کشور
نیاز دارد از این ابزار اســتفاده کند ،عدم تعادل در دخل و خرج صندوق های بازنشســتگی که روز به روز وسیعتر
میشود ،مساله خدمات زیربنایی مثل برق ،بازار کار ،متناسب نبودن دستمزدها چه برای کارگران و چه کارمندان
دولت و این دست مسائل را داریم در حالی که در اقتصاد ایران دیگر منابع دست نخوردهای وجود ندارد که بشود
از آن اســتفاده کرد ...اینکه دولت بعدی باید شعارها و توقعات عمومی را متعادل کند ،حرف درستی است .به هر
حال امکانات کشــور مشخص است و اگر دولت سیزدهم با همان مسیر برخی شعارهای بزرگ بخواهد جلو برود،
خیلی زود زمینگیر میشود».
ائتالف اشرافی و به بن بست رسیده مدعی اصالحات ـ اعتدال که  8سال با آرزواندیشی و نشستن به امید غرب،
فجایع سنگین را بر سر مردم آوار و کشور را دچار ائتالف اشرافی و به بنبست رسیده مدعی اصالحات ـ اعتدال که
 8سال با آرزواندیشی و نشستن به امید غرب ،فجایع سنگین را بر سر مردم آوار و کشور را دچار خسارت و عقبگرد
ساخت ،چشم دیدن موفقیت دولت سیزدهم را ندارد ،ابایی هم از آشکار ساختن این وقاحت ندارد!

دولت بایدن از دولت ترامپ فریبکارتر است

روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی به کارشکنی دولت آمریکا در پرونده تبادل زندانیان پرداخت و با اشاره
به توئیت عراقچی مبنی بر خباثت دولت بایدن در گروگان گرفتن این موضوع با اهداف سیاسی نوشت  « :تبادل
(زندانيان) را گروگان اهداف سياسي قرار دادن ،باعث از دست دادن تبادل و هم توافق ميشود ۱۰.فرد زنداني از همه
طرفها ميتوانند همين فردا آزاد شوند ،اگر آمريكا و انگليس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل كنند».
این روزنامه در ادامه نوشت« :برخي كارشناسان همواره بحث تبادل زندانيان ميان دو كشور را نمايش حسننيت
از سوي دو طرف و نوعي تالش براي تنشزدايي خواندهاند ،اما به نظر ميرسد كه اينبار دو پرونده فرجام برجام و
تبادل زندانيان ميان ايران و آمريكا به هم گر ه خوردهاند يا يك طرف در حال تالش براي بهرهبرداري از توافق در
يكي از اين دو پرونده براي تاثيرگذاري بر پرونده دوم است .واكنش طرف آمريكايي به توييت معاون سياسي وزير
خارجه در حالي بر رد روايت عراقچي متمركز بود كه در پاسخ هم خواسته يا ناخواسته طرف امريكايي به صراحت
روند گفتوگو درباره اين تبادل را به روند مذاكرات برجام گره زد».
اعتماد ادامه داد« :تالش تهران و واشــنگتن براي تبادل زنداني و گره خوردن سرنوشــت دو زنداني ايراني-
انگليسي در تهران به اين تالشها ،نه نكته پنهاني نبود ،بلكه مسبوق به سابقه هم بود ...در دوره رياستجمهوري
دونالد ترامپ نيز بهرغم تشديد فاحش تنش ميان ايران و اياالت متحده روند رايزنيهاي غيرمستقيم با وساطت
كشور سوييس به عنوان حافظ منافع آمريكا در ايران براي تبادل زندانيان ادامه داشت و به عنوان نمونه در  16آذر
ماه  ،1398ژيائو وانگ ،محقق چينيتبار دانشــگاه پرينستون آمريكا با مسعود سليماني ،استاد و پژوهشگر ايراني
كه يكسال در آمريكا زنداني بود ،مبادله شد .در  15خرداد ماه  ،1399مايكل وايت ،ملوان سابق نيروي دريايي
امريكا كه بيش از دو سال در ايران بازداشت بود با مجيد طاهري پزشك ايراني  -آمريكايي ساكن فلوريدا كه به
اتهام نقض تحريمهاي ايران  ۱۶ماه در بازداشت بود ،مبادله شد .در همان دوره دونالد ترامپ نيز گفتوگوها براي
آزادي ساير زندانيان دوتابعيتي ايراني-آمريكايي در ايران و مبادله آنها با زندانيان ايراني در زندانهاي آمريكا ميان
تهران و واشنگتن به شكل جسته و گريخته ادامه داشت »
اذعــان ایــن روزنامه اصالحطلب به فریبکاری دولت بایدن در حالی اســت که با نگاه به برخی از روزنامههای
زنجیــرهای اصالحطلب و حامی دولت در ماههای منتهی به آغاز دوره ریاســت جمهوری بایدن ،این مســئله به
صراحت نمایان بود که آمدن بایدن به کاخ سفید رویای اصالحطلبان بوده و این امید و وعده را به مردم میدادند
که پیروزی دموکرات ها در انتخابات برای کشــور بهتر اســت .این در حالی است که پس از روی کار آمدن بایدن
مشخص شد او همان ترامپ بلکه در مواردی فریبکارتر و دغلبازتر از رئیس جمهور تروریست پیش از خود است.
خوشبینی و خوشخیالی مدعیان اصالحات درباره بایدن در حالت خوشبینانه ناشی از فقدان شناخت درست
دشمن و قدرت تحلیل رفتارها و اقدامات او است  .چرا که زمانی میتوان ماهیت اقدامات آمریکا را تجزیه و تحلیل
نمود که سیاست کالن دولت بایدن در قبال ایران مدنظر قرار بگیرد .سیاست کالن ایاالت متحده آمریکا در برابر
ایران« ،دیپلماســی با پشــتوانه فشار» است .به این معنا که آمریکا ساختار فشار یا تحریم علیه ایران را تضعیف و
یا تعدیل نخواهد کرد و تالش خواهد کرد با استفاده از دیپلماسی ایران را وادار به بازگشت به برجام و مذاکره در
موضوعات دیگر نماید .این سیاســت بارها از سوی مقامات کلیدی دولت جدید آمریکا از جمله جو بایدن ،مشاور
امنیت ملی و همچنین وزیر امور خارجه وی اعالم شده است.

کارشناس شبکه المیادین:

اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد
ایران گزینههای متعددی دارد

حسین رویوران ،کارشناس سیاسی در ویژهبرنامه
القسم شبکه المیادین برای انتخابات ایران تأکید کرد،
ایران به دنبال تقویت روابط راهبردی با چین و روسیه
است و اگر مذاکرات وین شکست بخورد ،تهران دست
خالی نخواهد ماند.
حسین رویوران در ویژهبرنامه «القسم» شبکه خبری
المیادیــن که تــا روز ادای ســوگند رئیسجمهور جدید
کشورمان ادامه دارد درباره اینکه برخی رسانهها از فروپاشی
مذاکــرات صحبت میکنند و آیا ایــن نوعی جنگ روانی
نیست؟ ،گفت :واقعیت این است که آن کسی که خواستار
مذاکرات برای بازگشت به توافق شده آمریکاست ،بایدن بود
که در تبلیغات انتخاباتیاش وعده داد که اگر رئیسجمهور
شــد به توافــق بازمیگردد .و اما ایــران گزینه مقاومت و
ایستادگی بر موضع را انتخاب کرده است.
وی گفت :ایران گفت اگر آمریکا به تعهداتش بازگشت،
تهران هم با آنکه برخی تعهداتش را در قالب برجام تعلیق
کرده ،به وضعیت اول خود بازمیگردد .آن که از توافق خارج
شدترامپ و آمریکا هستند و آن که تصمیم گرفته بازگردد،
بایدن اســت .حاال اینکه برخی مسائل را میخواهند وارد
توافق کنند از جمله مسائل منطقهای یا بحث موشکهای
بالستیک ،نمیتوانند چون ایران بهطور کلی وارد کردن این
موضوعات را رد کرده است.
رویوران ادامه داد :ایران هنوز بر این موضع است .ایران
توانســته روند محاصره اقتصادی خود را مهار کند .بایدن
به این امر اعتراف کرد و گفت ،سیاســت فشار حداکثری

بر ایران شکســت خورده اســت .هدف این سیاست تغییر
سیاســت ایران بود که این امر اتفاق نیفتاده است .آمریکا
دنبال خالص کردن خود از موضوعات متعدد اســت تا با
فراغ بال به تقابل با چین بپردازد .چرا که نمیتواند در چند
جبهه از جمله با جبهه ایران فعال باشــد .ایران هم در این
مذاکرات دست خالی نیست و اگر مذاکرات شکست بخورد
گزینههای متعددی دارد.
رویوران گفت :شاید از جمله این گزینهها ،دعوتهای
چین و روســیه از ایران برای تقویت روابط با تهران باشد و
رویوران توضیح داد ،بله ،توافق راهبردی با چین .در بخشی
از آن آمده که پکن دنبال سرمایهگذاری در بخش نفت به
ارزش چیزی حدود  ۲۵۰میلیارد دالر است و روزانه حدود
دو میلیون نفت میخــرد .در نتیجه چین بهعنوان قدرت
بزرگ اقتصادی روزانه به حدود پانزده میلیون بشــکه نفت
نیاز دارد .بر همین اساس ،چین بهدنبال منبعی مستقل است
که غرب از آن برای فشار بر چین استفاده نکند.
وی تأکید کرد :ایران گزینه خوبی برای چین است هر
چند که عربستان و امارات و دیگران هم هستند که به چین
نفت بدهند اما ممکن اســت روزی تحت فشار غرب صدور
نفت را متوقف کنند اما ایران تحت این فشــار نیست .اگر
مذاکرات شکست بخورد و حتی اگر شکست هم نخورد ،ایران
این تفاهمات راهبردی را فعال خواهد کرد .اما در این امر،
ایران اراده بیشتری برای فعال کردن این تفاهمات دارد .با
اجرای این راهبرد ،ایران خیلی از عوارض تحریمهای غرب
را پشتسر خواهد گذاشت.

