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اخبارکوتاه
بازگشت اموال فرهنگی به کشور مبدا

با همراهی جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان
مل��ل ،قطعنامهای به تصویب رس��ید که آث��ار و اموال تاریخی
کشورها باید به مبدا برگردد .اما نکته منفی این قطعنامه ،عطف
به ما سبق نشدن آن ست .به گزارش صداوسیما ،نماینده ایران
در س��ازمان ملل ،طی س��خنانی در این نشست خواستار آن شد
که آثار تاریخی کشورها از جمله ایران که در گذشته منتقل یا
به سرقت رفته اند نیز مشمول این قطعنامه شود.
اصرار آمریکا به ادامه تحریم ها

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درپاسخ به اینکه وقتی امارات
در بحبوحه مذاکرات می گوید«من یک فصل جدید با ایران می
خواهم» گفت :چیزی که از نظر من در زمینه برجام و مذاکرات
وین مهم تر از همه اس��ت ،اجرای تحریمهاس��ت .ما به وضوح
گفته ایم تحریم های ما پابرجا هس��تند و تا زمانی که بتوانیم
بازگش��تی دوجانبه به پایبندی به برجام داش��ته باش��یم ،پابرجا
می مانند .به گزارش ایسنا ند پرایس ،ادامه داد :اگر بتوانیم در
سراسر منطقه تنش زدایی کنیم ،منطقه را از طوری که سالها
پیش به نظر می رسید و احتمال داشت به سمت درگیری کشیده
ش��ود ،بازگردانیم ،این موضوع خوب اس��ت حتی موقعی که در
حال به کار گرفتن تمامی انواع ابزارهایمان برای اعمال فشار
مناسب بر ایران هستیم تا به محدودسازی قابل راستی آزمایی
و دائمی برنامه هسته ای ایران کمک کنیم.
مدیر مسول بورس نیوز مجرم شد

س��خنگوی هیات منصفه جرایم سیاس��ی و مطبوعاتی گفت:
هی��ات منصف��ه مدیر مس��ئول پایگاه خبری ب��ورس نیوز را به
اتهام نش��ر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود با اکثریت آرا در
موضوع اتهام ،مجرم دانست.به گزارش ایلنا ،احمد مومنی راد
افزود :پرونده دیگر مربوط به متهم مدیر مس��ئول حبرگزاری
راه دان��ا ب��ه اتهام نش��رمطالب غیر واقع ب��ه قصد اضرار به غیر
بود که با توجه به رضایت مشروط شاکی و تقاضای استمهال
وکی��ل مته��م ،دادگاه با این تقاضا موافقت کرد و رس��یدگی به
آینده موکول شد.
آمریکا تحریمها را لغو کند

س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت :دور هفتم مذاکرات در
وین آغاز ش��د .اگرچه هیچ پیش��رفتی در مذاکرات به دس��ت
نیام��د ،ام��ا همه طرفها با جدیت اعالم کردند که برجام دقیق ًا
همانطور که هس��ت ،باید احیا ش��ود .همچنین با توجه به شش
دور مذاک��رات قبل��ی ،طرفین درباره لغو تحریمها و موضوعات
هس��تهای گفتوگوه��ای مفصلی انج��ام دادند و طرف ایرانی
س��ندها و اصالحیههایی را پیش��نهاد کرد .به گزارش ایلنا ژائو
لیجیان تاکید کرد :در شرایط کنونی ،همه طرفها باید به مذاکره
پایبند باشند و برای رسیدن به اجماع و پیشبرد روند مذاکرات
تالش کنند .این مذاکرات به درک مواضع ایران کمک میکند.
اکنون ،مهم تالش برای دستیابی به توافق در مورد اجرای فوری
برجام در اسرع وقت است.وی افزود :آمریکا به عنوان طرفی که
با خروج از برجام عامل بحران هستهای کنونی است ،باید همه
تحریمهای یکجانبه علیه ایران ،چین و سایر طرفها را لغو کند
و ایران هم به تعهدات هستهای خود عمل کند.
ایران به دنبال راهکاری جامع

دیپلمات روس در توئیتی تاکید کرد که ایران به دنبال راهکاری
جامع است.به گزارش ایلنا ،میحائیل اولیانوف در توییتی نوشت:
قطع ًا ،هیچ منافاتی بین توافقات موقت و جامع وجود ندارد اما
این حق مسلم ایران است که موضع خود را تعیین کند .احتما ًال
ای��ن نش��ان میدهد که ته��ران انتظار دارد که بدون وقفه یک
راهحل و راهکاری جامع پیدا شود.
حمایت کره جنوبی از مذاکرات وین

مع��اون وزی��ر امورخارج��ه کره جنوبی بر حمایت کش��ورش از
مذاک��رات وی��ن تاکید کرد.به گ��زارش ایلنا ،جونگ کان چوی
در توییتی نوش��ت :با رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران
درب��اره مذاکرات وی��ن با هدف احیای برجام گفتوگو کردیم.
تالشه��ای دیپلماتیک ،س��خت اس��ت ام��ا در نهایت نتیجه
میده��د .ما ش��دیدا از تالش اعض��ا برای تداوم مذاکرات وین
حمایت میکنیم.
حمایت مودی و پوتین از برجام

مردم از جمهوری اسالمی انتظار فساد ندارند
وزیردادگستریگفت:علتاحساسفسادوجودفساداستومردمازحکومتجمهوری
اسالمیانتظارفسادندارنداماگاهیوضعیتیمثلتحریمهایظالمانهپیشمیآیدکه
باعثمیشودمردمحساسترشوند.بهگزارشایلنا،امینحسینرحیمیگفت:بزهدیده
فسادکسیاستکهمجبوراستبهعنوانمثالبرایگرفتنیکخدمتعمومی،رشوه
پرداختکند.درکشورماوقوعفسادزیادنیستاماادراکواحساسفسادزیاداستورتبه
خوبیدراینخصوصنداریمواگرجامعهاحساسکندبرایگرفتنخدمتعمومیباید
رشوهپرداختکندبسیاربداست.وزیردادگستریادامهداد:بایدتالشکنیمبزهدیدگانی
که احساس فساد میکنند به حداقل برسند .وی گفت :باید بین سازمانهای مرتبط برای مبارزه با فساد هماهنگی اتفاق
بیافتد .همچنین در مرجع ملی مبارزه با فساد باید منافذ فساد را شناسایی کنیم و از تجربههای کشورهای دیگر که تجربه
مبارزه با فساد را داشتند هم استفاده کنیم.وزیر دادگستری گفت :اصال پذیرفته نیست در حکومت جمهوری اسالمی رتبه
احساس و ادراک فساد باال باشد و اگر برای مردم احراز شود که اراده مبارزه با فساد وجود دارد مطمئنا در شاخص ادراک فساد
رتبهای که در حال حاضر داریم را کسب نمیکنیم.

خداییان احکام جدید مفسدان را تشریح کرد

اخاللگراناقتصادیزیرتیغدستگاهقضا

س��خنگوی قوه قضائیه تاکید کرد :در ماجرای تجمع اصفهان
نزدیک  ۱۳۰نفر بازداشت و برایشان قرار صادر شد و برخی هم
بالفاصله آزاد شدند .به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرمشان
به نحوی که مخل امنیت اس��ت بقیه با قرار کفالت آزاد ش��دند یا
در جریان آزادی هستند.
به گزارش ایلنا ،ذبیح اهلل خدائیان در نشست خبری گفت :یکی
از پروندههای مربوط به مفس��دان اقتصادی که افرادی اقدام به
کالهبرداری شبکهای کرده و با این اقدام خود در نظام اقتصادی
کشور اخالل ایجاد میکردند به حبسهای طویل المدت محکوم
شدند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی که به  ۱۵سال
حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم ش��د .یکی از ش��قوق این
حکم ،رد یک میلیون و  ۳۰۰هزار یورو است.
س��خنگوی قوه قضاییه تصریح کرد :مجید اس��کندی به اتهام
مش��ارکت در کالهبرداری ش��بکهای منتهی به اخالل در نظام
اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی ،به  ۱۵س��ال حبس و جزای
نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حس��ین به  ۵س��ال حبس و
جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس
و جزی نقدی و حدود  ۸نفر دیگر به حبسهای از یک تا سه سال
و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
خدایی��انب��اتاکی��دبراینکهیکیازپروندههاییکهاخیرامنتهی
ب��ه ص��دور حکم قطعی گردید پرونده مربوط به تعاونی اعتباری
وحدت بود گفت :نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام و
طلب بیش از  ۹۹درصد افراد متضرر پرداخت شد .طلب کسانی
که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند پرداخت شد و حدود ۲۸۰
نفر که طلب آنها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند
که با صدور حکم نهایی و شناس��ایی اموال این ش��رکت که فقط
یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان
ارزش داش��ت ،هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که
بانک مرکزی به این شرکت داده جبران میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت :متهم این پرونده به نام سید
جعفر طباطبایی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی و تحصیل وجه
از راه نامشروع به دو فقره حبس  ۲۰سال و دو سال و جزای نقدی
و رد اموال ناشی از جرم محکوم شد.
خداییان با اشاره به پرونده شرکت یونیک فاینانس گفت :مرتکبان
ای��ن پرون��ده از طریق عضو گیری در ش��رکتهای هرمی وجوه
زیادی را از مردم گرفته بودند که محس��ن درخش��ان به ۲۰س��ال
حبس و جزای نقدی ،مجید فریدی به  ۵سال حبس و مصطفی
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با تبریک روز دانش��جو گفت:
دانشجویان مانند سالهای ابتدای انقالب ،روحیه انقالبی خود را
حفظ کردند و مطالبات آنها در راستای عدالت طلبی ،فسادستیزی،
رفع تبعیض و شفافیت است.
به گزارش ایلنا ،محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گفت:
یاد و خاطره شهدای گرانقدر حماسه روز  ۱۶آذر ماه سال  ۱۳۳۲که
نشان از شجاعت ،استکبارستیزی و موقعیتشناسی دانشجویان
را داشت ،گرامی میدارم.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه روز گذشته توفیق
داش��تم در دانش��گاه شهید بهشتی میهمان جمعی از دانشجویان
عزیز باش��م و مطالبات و انتقادات صریح آنها را بش��نوم ،یادآور
ش��د :با گذش��ت بیش از  ۴دهه از وقوع انقالب اسالمی ،مطالبات

آمریکا بدنبال دیپلماسی در وین

الماس��ی به  ۵س��ال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال
محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خودروهای وارداتی گفت:
پرون��ده خودروه��ای واردات��ی حدود  ۲۴۷جل��د و  ۹۹متهم دارد
و برخ��ی ب��ه جرم مش��ارکت در اخ�لال در نظام اقتصادی تحت
تعقیب هس��تند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل و در حال
رس��یدگی اس��ت .تعداد خودروی جعلی  ۶۸۰۰خودروی خارجی
اس��ت که پرونده در حال رس��یدگی اس��ت و هنوز به صدور حکم
نهایی منجر نشده است.
وی درمورد بازداشتشدگان تجمعات اصفهان عنوان کرد :مردم
حق دارند مطالب ه ش��ان را به اطالع مس��ئوالن برس��انند .مردم
اصفهان هم مثل سایر استانها درباره حق آبه تجمعاتی را داشتند
و شاهد بودیم چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمتآمیز بود
اما همین تجمع مسالمتآمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان
را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمن ،افرادی در صفوف
مردم نفوذ کند و دس��ت به اغتش��اش بزنند.خدائیان با بیان اینکه
م��ا نمیتوانیم اس��م آنه��ا را مردم بگذاریم ،گف��ت :آنها اقدام به
صلب امنیت مردم و تخریب اموالشان کردند و مانع طرح صحیح

عملکرد مسووالن باعث دوری از آرمان های انقالب
دانشجویان ما فارغ از جناحبندیهای سیاسی ،منطبق بر آرمان
های اصیل انقالب اس�لامی اس��ت .مطالبات آنها در راس��تای
عدالتطلب��ی ،رف��ع تبعیض ،قانونگرایی ،کاهش فاصله مردم و
مس��ئولین ،فسادستیزی ،استقاللطلبی و استکبارستیزی ،دفاع
از آزادیهای اجتماعی ،تأکید بر شفافیت ،جوانگرایی و همچنین
شجاعتوصراحتدربیاننقدنسبتبهعملکردمسئوالنمنطبق
با آرمانهای انقالب اسالمی است.
قالیباف اظهار کرد :دانشجویان روحیه انقالبی خود را دقیق ًا مانند

تکذیب فساد سیستماتیک در کشور

دبیرستادحقوقبشرایرانگفت:امیدوارمبهدنبالراهبرد
مبارزه با فس��اد برویم زیرا راهبرد مقدم بر برنامه اس��ت و
باید همه بدانند که فساد در کشور سیستماتیک نیست.به
گزارش ایلنا ،کاظم غریبآبادی در همایش «بزرگداشت
روزجهانیمبارزهبافساد»درارتباطباظرفیتکنوانسیون
بینالمللی مبارزه با فس��اد ،گفت :این کنوانس��یون شاید
از معدود کنوانس��یونهای بینالمللی باشد که کمترین
مش��کلراب��امف��ادآنداریموتم��اممفادرایادرقوانین
داخلی خود گنجاندیم یا به دنبال آن هستیم.
وی افزود :یکی از ظرفیتهای این کنوانسیون که تا االن
بهرهایازآننبردیم،اس��تردادمجرماناس��ت.کشورها
در این بحث براساس معاهدات دوجانبه عمل میکنند.
اما این کنوانس��یون مقرر میکند اگر بین کش��ورها در
زمینه جرایم این کنوانسیون معاهده خاصی وجود ندارد،

درخواستهای آنها شدند اما خود مردم وارد شدند با کمک نیروی
انتظامی به این قائله خاتمه دادند.
س��خنگوی ق��وه قضائیه در رابطه با موض��وع نامه رهبر انقالب
در م��ورد پرون��ده احمد عراقچی گفت :در این پرونده محکومان
تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و منتظر بررسی دیوان عالی
هس��تیم .اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض میش��ود در
غیر این صورت رای به اجرا در میآید.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم
خارج گفت :معاون اول و دادس��تان کل کش��ور مس��ئولیت پیدا
کردند در این راه به دولت کمک کنند .ریاست جمهوری هم بر
بازگشت ایرانیان و سرمایهگذاری در کشور تاکید کردند.خدائیان
تصریح کرد :ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند،
چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی میشود .تعداد
پروندههای ایرانیان خارج از کش��ور خیلی محدود اس��ت و منعی
برای ورود ایرانیان وجود ندارد.
س��خنگوی ق��وه قضائی��ه در م��ورد آخری��ن وضعی��ت پرونده
کالهبرداری  ۱۲هزار میلیاردی افزود :تقریب ًا در سال  ،۹۷باندی
توسط دستگاههای اطالعاتی با کمک مرجع قضایی شناسایی

قالیبافبرپاسخگوییبهمطالباتمردمتاکیدکرد

غریب آبادی بر دستیابی به راهبرد مبارزه با فساد تاکید کرد

وزارت خارجه هند اعالم کرد« :والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهور
روس��یه و «نارن��دارا مودی» ،نخس��ت وزیر هن��د پس از دیدار
دوجانب��ه خ��ود ب��ا صدور بیانیهای از برج��ام حمایت کردند .به
گ��زارش ایلن��ا پوتی��ن و مودی بر اهمی��ت اجرای کامل برجام
تاکید و از تالشهای با هدف احیای زودهنگام توافق هستهای
با ایران و تالش برای خلع س�لاح هس��تهای ش��به جزیره کره
حمایت کردند.
س��خنگوی کاخ س��فید در مورد دیدار مجازی جو بایدن رئیس
جمهور آمریکا و شی جینپینگ رئیس جمهور چین ،گفت :این
فرصت وجود خواهد داشت که گفتوگویی درباره موضوعات
مرتبط با منافع دوجانبه مطرح ش��ود ،چه توان هس��تهای ایران
به عنوان یکی از اعضای مذاکرات گروه  ۵+۱باشد و چه دیگر
مس��ائل مرتب��ط با ثب��ات راهبردی که قبال در گذش��ته در آن
زمینهها همکاری داشتهایم.
جن س��اکی درباره س��فر دیوید بارن ِئا رئیس موساد به واشنگتن
و دی��دار او ب��ا ویلی��ام برنز رئیس س��یا و پافش��اری او بر موضع
اقدام نظامی علیه تاسیس��ات هس��تهای ایران گفت :هر رئیس
جمه��وری طیف��ی از انتخابها را پیش رو دارد .من نمیخواهم
از ای��ن جای��گاه به آنها بپ��ردازم .رویکرد ما ،تمایل ما هنوز در
پیش گرفتن یک مسیر دیپلماتیک است.

آمریکا به دنبال احیای داعش و تداوم بحرانآفرینی
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه ،با تبیین شرایط
حاکم بر منطقه گفت :آمریکا از فروپاش��ی داعش در س��وریه و عراق و پیروزی جبهه
مقاومت که موجب افزایش قدرت راهبردی این جبهه شده به شدت عصبانی است و به
دنبال بحران آفرینی های جدید است .به گزارش ایسنا ،دریابان علی شمخانی ،توطئه
ایجاد بحران امنیتی در سوریه را یک طرح آمریکایی  -صهیونیستی ذکر کرد و نسبت
به پیامدهای خطرناک آن که می تواند امنیت کل منطقه را دچار آسیب کند ،هشدار
داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی بابیان اینکه اشغالگری از سوی هر کشوری در سوریه
موجب استمرار ناامنی و گسترش دامنه خشونت خواهد شد گفت :سرنوشت هرگونه تجاوز و اشغالگری در تاریخ جز عقب
نشینی و شکست خفت بار چیز دیگری نبوده است .وی با محکوم کردن تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه
این حمالت را در استمرار تجاوزات وحشیانه این رژیم به فلسطین و لبنان برشمرد و تصریح کرد :مقاومت و ستیز قهرآمیز،
تنها راه دفع غده ی سرطانی صهیونیسم از منطقه است.شمخانی با اشاره به روابط راهبردی ایران و سوریه در حوزه های
سیاسی و امنیتی ،تسری آن به سایربخش ها به ویژه حوزه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.

کشورها میتوانند این کنوانسیون را مبنای کار خود قرار
دهند که این موضوع بسیار مهم است.
دبیرستادحقوقبشرادامهداد ۱۸۰:کشوراینکنوانسیون
را تصویب کردند و جهانش��مول اس��ت .از طرفی ما هم
کشوریهستیمکهکمترینمعاهداتدوجانبهباکشورها
را در زمینه اس��ترداد مجرمان به دلیل پیچیدگیهایش
داریم و این کنوانسیون میتواند به ما بسیار کمک کند.
توصیه من به همکارانم در قوه قضائیه این اس��ت که از
این به بعد در باب استرداد مجرمان از مفاد این کنوانسیون
استفاده کنیم.غریبآبادی با بیان اینکه نکته مهم دیگر،
بحث جرمانگاری در این کنوانسیون است ،گفت :برخی
از مفاد این کنوانس��یون را در قوانین داخلی جرمانگاری
نکردیم و توصیهام به مجلس این است که عناوینی که
هنوز جرمانگاری نکردهایم را در نظر بگیریم.
وی ادامه داد :یکی از فصلهای کنوانس��یون ،همکاری
کش��ورهای مختلف در زمینه مبارزه با فس��اد اس��ت که
کشورهایغربیهموارهمخالفآنبودهاندوکشورهایی
مث��لجمه��وریاس�لامیای��رانهمیش��هازآندفاع
میکردند.ماازجملهکش��ورهاییهس��تیمکهمتاسفانه
برخ��ی از مجرمی��ن اقتصادی از آن متواری ش��دند و به
کشورهای اروپایی گریختند و به همین دلیل کشورهای
اروپایی چندان تمایلی برای همکاری با ما ندارند.

سالهای ابتدای انقالب حفظ کردند و همان آرمانها را مطالبه
میکنن��د،ای��نصراحتوش��جاعتدربی��انمطالباتبایدمایه
خوش��حالی و خرس��ندی همه دلسوزان انقالب اسالمی و کشور
عزیزمانباشد.آنچهدراینمیانمهماستاینکهدانشجویانامروز،
ما را بر اساس آرمانهای اصیل انقالب و مکتب امام نقد میکنند.
به این معنا که مبانی اصیل انقالب امروز تبدیل به شاخصهای
آرمانخواهی شده است که گامی بسیار بزرگ برای جلوگیری از
انحراف انقالب از اصول و مبانی خود محسوب میشود.

ش��دند که اینها با تش��کیل شرکتهای متعدد ،تسهیالت ارزی
را از بانکه��ای مختل��ف اخذ کرده بودند.وی ادامه داد :این افراد
شناس��ایی و ش��رکتها افشا ش��د ،اما قبل از دستگیری ،از کشور
خارج شدند ،یکی از آنها در کشور روسیه مخفی شده بود که به
کش��ور مس��ترد شد ،برخی هم در سایر کشورها هستند که پیگیر
استرداد آنها هستیم.
س��خنگوی قوه قضاییه تاکید کرد :تس��هیالتی که اینها در این
پرون��ده گرفت��ه بودن��د ،حدود ۸۲میلیون و ۲۶۲هزار دالر ،حدود
 ۱۲میلیون و  ۱۴۱هزار یورو ۱۲ ،میلیون و  ۸۵۸هزار یوان چین
و  ۱۳۸میلیون روبل روسیه بوده که در جای خود مصرف نشده
و از استرداد آنها هم خودداری کرده بودند.
خدائیان در مورد پرونده کرسنت و اینکه چندی پیش قوه قضاییه
از اتمام  ۸۰درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد گفت:
پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی
نفت ایران و ش��رکت کرس��نت که اماراتی اس��ت در سال ۱۳۸۰
منعقد شده ،متاسفانه در جریان انعقاد این قرارداد سواستفادههایی
صورت گرفته بود ،برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین
عوامل باعث ش��د که چون انعقاد قرارداد به ضرر کش��ور ایران و
دارای مدت طوالنی  ۲۵ساله بود و رعایت صالح کشور صورت
نگرفته بود ،این قرارداد اجرایی نشد.وی ادامه داد :در همان زمان
با گزارشهایی که س��ازمان بازرس��ی ،دیوان محاسبات و مراجع
اطالعاتی داشتند پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل شده بود
که حدود  ۷ ،۶نفر از مدیران وقت از اعضای هیات مدیره شرکت
ملی نفت ایران و برخی از مس��ئوالن ش��رکت کرس��نت محکوم
شدند که حدود  ۶ ،۵نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم
شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام
ارجاع شد که اجرا شود.
خدائیان بیان داشت :بخش دیگر از پرونده که مفتوح شده بود با
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود  ۸نفر هم در این پرونده
متهم هستند ،اتهام این متهمان ،تبانی در معامالت دولتی و اخذ
و پرداخت رش��وه اس��ت که این پرونده در جریان اس��ت ،البته این
پروندهای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئوالن عالی
رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است.
س��خنگوی ق��وه قضاییه تاکید کرد :امی��دوارم با صدور حکم در
این پرونده ،متهمان ،مرتکبان و کس��انی که در س��وء اس��تفاده و
ایجاد خس��ارت برای کش��ورمان نقش داشتند به سزای عملشان
برسند.

وی افزود :آنچه ما را از آرمانهای انقالب اس�لامی دور کرده در
اصلعملکردوکارنامهمسئوالندرپیگیریمطالباتبهحقمردم
است .دیدار با دانشجویان مانند همیشه برای ما یادآور زنده بودن
آرمانهای امام و مشی و منش انقالبی ایشان در نسلی است که آن
بزرگمرد تاریخ را درک نکردند ولی بیشتر از مسئوالن دغدغهمند
تحقق سیره امام راحل هستند.
رئیسقوهمقننهتصریحکرد:امیدواریمبتوانیمباتالششبانهروزی
و در چارچوب وظایف قانونی مجلس ،پاسخگوی مطالبات مردم
باشیم و از عهده وظیفه دشوار نمایندگی ملت شریف ،انقالبی و
دوس��ت داش��تنی ایران عزیز برآییم .برای همه دانشجویان ثبات
قدم در مس��یر مطالبهگری و پیش��نهاد برای حل مسائل و تحقق
آرمانهای انقالب اسالمی را از خداوند مسئلت میکنم.

گرامیمقدم بر سیاستورزی تاکید کرد

خروج از گرداب تحریمها با دیپلماسی قوی
قائ��م مق��ام اعتماد ملی درباره عل��ت افزایش اعتراض
معیشتیمردمگفت:قبلازانتخاباترقبایاصالحطلبان
و حتی خود رئیسجمهورگفتند سرنوشت معیشت مردم
راب��هتحریمه��اگرهنمیزنیم.اماحاالسرنوش��تهمه
چیز به تحریمها گره خورده است .آیا میتوان کشوری
را به ش��هادت آورد که درگیر تحریم باش��د ولی وضعیت
اقتصادیاش گل و بلبل باشد؟
اس��ماعیل گرامیمقدم در گفتوگو با ایلنا گفت :وقتی
س��مت و س��وی کشور در مسیری اس��ت که تحریمها
همچنان پابرجا هس��تند ،سرمایهگذار خارجی نمیتواند
در داخل کشور سرمایهگذاری کند ،ارزهای کشور بلوکه
است ،دخایر ارزی کاهش پیدا میکند و ارزش ریال هم
کاهش پیدا میکند ،توان خرید مردم نیز کمتر میشود
و خط فقر به وجود میآید .با ایجاد خط فقر نیز ،شکاف
طبقاتی افزایش مییابد و در ادامه باعث میشود مردم در
اعتراض به شرایط موجود ،دست به اعتراض بزنند.
قائممقاماعتمادملیگفت:اقتصادازمنظرسیاستپیروی
نمیکند .وضعیت امروز اقتصاد در شرایط مناسبی نیست
وبرایحلاینمس��ئلهبایدهرچهزودترسیاس��تورزی
کرد و با دیپلماسی قوی از گرداب تحریمها خارج شد تا
اقتصاد کشور بازسازی شود .تنها راهحل ،این مسیر است.
طبیعی اس��ت مردم وقتی زیر خط فقر میروند ،چارهای

جز اعتراض نخواهند داشت.
وی افزود :اگر وضعیت اقتصادی به همین ش��کل ادامه
داش��ته باش��د و شاهد افزایش قیمت ارزهای خارجی به
ویژه دالر باش��یم ،س��فره مردم بیش��تر خالی میشود و
اعتراضات معیش��تی مردم در حوزههای مختلفی مثل
آم��وزش و پرورش ،کارگری ،بازنشس��تگان و ...افزوده
میش��ود .دولت و حاکمیت جز اینکه تحمل خود را باال
بب��رد ،هیچ چ��ارهای ندارند .بعد میتوان امیدوار بود این
جنساعتراضاتدراینسطحباقیبماند.ولیاگرنیازهای
مردم تامین نشود ممکن است به حجم اعتراضات اضافه
ش��ود و به تبع آن خش��ونت در اعتراضات نیز بیشتر شود
که نه به صالح مردم و نه مس��ئوالن اس��ت .امیدواریم
در ای��ن دور از مذاک��رات ،نتایج به نحوی رقم بخورد که
مردم امیدوار شوند.

