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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
الس ْع ُی التَّ فْ ِر َق ُة َب ْی َن ا َاللیفَ ْی ِن.
ْس َّ
بئ َ
بدترین تالش ،جدایی انداختن میان دو دوست است.
(شرح غررالحکم :ج  ،۳ص )۲۵۶
مشهد اذان ظهر  12:28غروب آ فتاب 19:32

تازه های مطبوعات
••رسالت-این روزنامه نوشت:رسانههای دشمن
در پدیداری سیاهنمایی برای این تصمیم دولت،
در برابر بصیرت مردم قرار گرفتند و کم آوردند.
دشمن در تزریق ویــروس «حــس بدبختی» زیر
پوست افکار عمومی عاجز شد .اکنون اصالحات
اقتصادی با یک عزم ملی و تقسیم کار مشخص در
اجرا پیش میرود.
••هفت صبح -این روزنــامــه با اشــاره به تبعات
اجرایطرحاقتصادیدولتنوشت:اگرنارضایتی
مردمی از سیاستهای دولت سیزدهم افزایش
یابد ،بعید نیست که دیگر گروههای حامی آقای
رئیسیهمازدولتاوفاصلهبگیرند.آقایروحانی
طی تقریبا دو ســال آخــر ریاست جمهوریاش
به رئیس جمهوری تنها تبدیل شد .پایگاه رای
و مقبولیتش را از دست داد و در عین حال توان
چانه زنیاش در نهادهای حاکمیتی هم کاهش
یافت .او حتی بهرغم تالش بسیار نتوانست در
ماههای آخر ریاست جمهوریاش برجام را احیا
کند.تنهاییآقایرئیسیممکناستحتیخیلی
زودتر روی دهد.
••شرق-این روزنامه نوشت:آن روزها که مردم
از همه چیزشان میگذشتند «همه» بودند ،اما
حاال هیچکس احساس نمیکند این «همه» وجود
خارجی داشته باشد ،همه یک جامعه میتوانند
با هم یکدل و یکرنگ باشند و بــرای «هــم» ایثار
و ازخودگذشتگی کنند ،اما وقتی همه وجود
نداشته باشد و بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد،
توقعداشتن از اکثریت برای ایثارگری و حتی
تحمل مثل ایــن اســت که از اقلیت بخواهی از
ثروت و قدرتش بگذرد ،آیا آن اقلیتیها این کار را
خواهند کرد؟
••همشهری -این روزنامه نوشت :گذشت تیر
 78وخرداد  88و دی ماه  96که الزم بود عمارها
بایستندوروشنگریکنندتاغبارفتنهبنشیندومرز
حق و باطل روشن شود تا نامردم از صف مردم جدا
و بیحیثیت شود .امروز میداندار اصلی مردمند.
عمارنهازمیانمردمکهنماداینمردماست.امروز
اغتشاشهستامافتنهنیست.آتشهستاماغبار
نیست.دشمنهستامانفاقنیست.
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هـــادی مــحــمــدی – هــرچــه اروپــــا و ایـــران
ب ــه وضــعــیــت جــدیــد پــیــش آمــــده در مسیر
مذاکرات نگاه خوشبینانه داشتند ،رو سها
برخالف گذشته کامال بیاعتنایی پیشه کردند
و حتی خیلی صریح اعــام کردند دیگر مثل
گذشته بــرای حل مسائل فی مابین تهران و
واشنگتن خود را به آب و آتش نمی زنند .مثال
اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه نوشته
بود« :اگر تحت شرایط متفاوت دیگری بودیم،
روسیه احتماال می توانست به دو طرف (ایران
و آمریکا) بــرای نهایی ســازی توافق احیای
برجام کمک کند ،ولی اکنون نه».محمدجواد
جمالی نوبندگانی درباره بی انگیزگی روس
ها بــرای احیای برجام به فــردا می گوید  :در
قضیه برجام همه بازیگران خارجی دنبال
منافع خودشان هستند ،روسیه نیز از این امر
مستثنا نیست .مسکو در این شرایط خاص
مقداری اوضاع داخلی ایران را رصد می کند
و مواضع منفی برخی جناح هــای سیاسی
داخل ایران را نسبت به خودش می بیند .وی
افزود :عالوه بر معادالت داخلی ایران ،روس
ها همچنان در موضوع اوکراین با غرب به ویژه
آمریکا چالش دارند بنابراین امروز فعالیت و
تحرک قبل از توقف مذاکرات وین در آن ها
برای احیای برجام مشاهده نمی شود .آن زمان
خیلی فعال تر در مذاکرات شرکت می کردند و
حتی اعالم مواضع شان خیلی شفاف تر بود.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی یادآور
شد :اکنون شرایط برای امتیازگیری روسیه
در قبال احیای برجام تغییر کرده اما در مقابل
آمریکایی ها همچنان رویکرد امتیازگیری خود
را دنبال می کنند و به همین دلیل ما بیشترین
چانه زنی ها را با آن ها داریم .درباره اروپا نیز
گرچه سه کشور آلــمــان ،فرانسه و انگلیس
تالش برای احیای برجام را به موضوع امنیت
مرتبط می کنند و می گویند به این معنا که «اگر
مذاکرات موفق شود آن ها برد امنیتی خواهند

طلوعآفتاب فردا 5:23

ابتکارجدیدایرانرویمیز

خطیب زاده با اشاره به ارائه ابتکار های جدید ایران در سفر
مورا :کاری به توییت های اولیانوف نداریم،جنگ اوکراین شاید
نقش روسیه را در میانجیگری برای برجام کم رنگ تر کند
داشت» اما بر کسی پوشیده نیست که اروپایی
ها بیشتر از طریق احیای برجام دنبال تأمین
انرژی مورد نیازشان هستند.وی ادامه داد :در
قضیه احیای برجامروس ها دست بهعصا شدند
چون بتوانند آن فشاری را که در حوزه انرژی به
اروپا می آورند همچنان حفظ کنند ،به عبارت
دیگر اگر احیای برجام صورت بگیرد امکان
دارد فشار روس ها بر اروپا خیلی موثر نباشد و
این مسئله روی اهرم استراتژیک روس ها برای
کنترل ناتو تأثیر منفی بگذارد.جمالی اظهار
کرد :بزرگ ترین کشورهای صادرکننده گاز
در جهان روسیه ،ایران و قطر هستند که در نبود
روسیه ،قطری ها به شدت امروز فعال شدند تا
بازار تأمین گاز اروپا را به دست بگیرند .با این
حال دیروز سعید خطیب زاده در نشست خبری
خود گفت :نقش روسیه در مذاکرات وین نقش
سازنده و مثبتی بود .من دربــاره توییتهای
پراکنده افراد(اولیانوف) صحبت نمیکنم.
صدایی که ما میشنویم صدایی است که در
مالقات الوروف و امیرعبداللهیان همه شنیدند
و هم الوروف پشت تریبون اعالم کرد که اگر
امروز توافق شود روسیه هیچ مشکلی ندارد و
تالش میکند و موضع رسمی دولــت روسیه
را گفت و هم امیرعبداللهیان موضع ایران را
بیان کرد که موضع ایران حفاظت و صیانت از
منافع مردم در این راستاست .درباره روسیه
طبیعی است جنگی که در اوکراین رخ داده
و اختالفات عمیق بین روسیه و غرب و اروپا
شاید نقش روسیه را در حوزه میانجیگری در

انعکاس
••نورنیوز نوشت :ند پرایس ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا با انتشار توییتی درباره اعتراضات
محدودی که پس از اجرای طرح توزیع عادالنه
یــارانـههــا در برخی شهرهای کشور بهوقوع
پیوست ،اعالم کرد که دولت آمریکا از معترضان
برای گرفتن حقشان از دولت حمایت میکند.
اظهارات مداخلهجویانه و تحریکآمیز سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح شده که طی
روزهای گذشته برخی ابراز نگرانیهای مردم که
در قالب اجتماعات کوچک در چند شهر کشور
صورت گرفته ،بدون هیچگونه مشکلی انجام
شده است.
••همشهری آنالین مدعی شد« :سعید مدنی
قهفرخی» به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و
اقدامات ضدامنیتی توسط مراجع ذی صالح
بازداشت شد .بنابر اطالعات خبرنگار مهر ،او به
اتهام مالقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال
منویات و خطوط عملیاتی آن ها به برخی عناصر
سابقه دار داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد.
••انتخاب نوشت:مصطفی آقامیرسلیم نماینده
مردم تهران گفت :تولید خودروهای داخلی در
طول این چندسال ،لج خودروسازان خارجی
و واردکــنــنــدگــان را در آورده است.صنعت
خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو
به پیشرفت بوده است.ادعای بازنشدن ایربگ
خودروها در تصادفات به هیچ وجه صحت ندارد.
به فرض این که ایربگ خودروها هم باز نشود ،یک
نقص فنی است که باید برطرف شود .بازنشدن
ایربگ  ۱۰۰خودرو بین  ۹۰۰هزار خودرو آمار
ناچیزی است.
••دیده بان ایران مدعی شد :یک فعال سیاسی
بهدلیل اظهاراتش در کال بهاوس بازداشت
شده اســت .فرزند حجتاالسالم محمد زارع
فومنی شب گذشته در کالبهاوس این خبر را
اعالم کرده است .فومنی که خود را اصالحطلب
حطلبان
میداند ،در انتخابات ۱۴۰۰ستاد اصال 
حامی رئیسی را راهانــداخــت .او طی ماه های
اخیر ،با برخی چهره های اپوزیسیون همراه
شده بود.
••اعتماد آنالین خبر داد :تيم كامل بایدن براى
دلجويى از امارات راهى ابوظبى شد .در راس
اين هيئت ،کامال هریس ،معاون رئيس جمهور
آمريكاست و قرار است درگذشت شیخ خلیفه بن
زاید را تسلیت بگوید.در این سفر آنتونی بلینکن،
وزیر امور خارجه ،لوید آستین ،وزیر دفاع و ویلیام
برنز ،رئیس س ـیآ یای و همچنین جان کری،
نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیمی ،معاون بایدن
را همراهی میکنند.

برکناری 130مدیر ناکارامد در 10ماه

رئیسمرکزارتباطاتمردمیریاستجمهوری:تاکنون
بیش از۹۴۴هزار درخواست مردم را ثبت و ۸۲درصدآن را
پیگیریکردهایم
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست
جمهوریبابیاناینکهدراینمدت۱۰
ماهه ۴۰۱،مدیر از مدیران دستگاهها
ارزیابی شده اند ،گفت ۱۹۰ :مکاتبه

تهران اذانظهر13:01

بــرای پیگیری ایــن ارزیابیها انجام
شده است و در نتیجه آن  ۱۳۰مدیر
ناکارامد در سطوح مختلف شناسایی
و از کار خود بر کنار شدند که این نشان

برخی موضوعات از جمله برجام و مذاکرات
کمرنگتر کند.
▪ ابتکارات ویژه ایران در سفر مورا

امــا از ســوی دیگر ،اظــهــارات دیپلمات ها در
روزهــای اخیر نشان می دهد سفر  48ساعته
انریکهمورانمایندهاتحادیهاروپابهتهرانچندان
بی ثمر نبوده و توانسته امیدها برای رسیدن به
احیای برجام را پررنگ تر از هفته های قبل کند
 .سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان فضای بعد از سفر مورا به ایران را رو به
جلو  ،مثبت و همراه با ابتکارهای ایران که مورد
تایید اتحادیه اروپــا هم بوده توصیف می کند
و تاکید دارد اگر آمریکا به این ابتکارها جواب
مثبت دهد همین فردا برای امضای توافق به
وین خواهیم رفت  ،سرگئی ریابکوف معاون وزیر
خارجه روسیه که پرونده مذاکرات هسته ای در
بخش روسی زیر دست اوست هم درباره این سفر
معتقد است ما لب خط قرار داریم و از سرگیری
مذاکرات و حصول توافق میتواند به زودی
بیفتد،همزمانبلینکنوزیرخارجهآمریکانیزدر
تماس با وزیران خارجه اروپا در حال رایزنی های
برجامی است .منابع آگاه از مذاکرات هسته
ای نیز در گفت وگو با خراسان تاکید دارند که
این سفر می تواند وضعیت موجود در مذاکرات
را تغییر دهد و راه هایی بــرای توافق بگشاید
به گونه ای که خواسته های همه طرف ها به
ویــژه انتفاع اقتصادی ایــران از برجام در آن
حفظ شــود .روز گذشته سعید خطیب زاده

دهندهعزمراسخمرکزارتباطاتاست.
به گزارش ایرنا حجت االسالم احمد
صالحی در نشست خبری با بیان
این که نماینده تام االختیار  ۳۰تا ۳۴
وزارتخانه و نهاد برای رفع مشکالت
و با نگاه حمایتی از مردم در اداره کل
مربوط در استان ها مستقر میشوند،
اظهارکرد ۳۸:هزارمراجعاتمردمی
و دیدار چهره به چهره انجام و همه این
دیدارهادرسامانهسامدثبتمیشود.
وی افزود :روزانه  ۴تا  ۵هزار مراجعه
مردمی در مرکز داریم و این خدمتها
با نگاه حل مسئله است۹۴۴ .هــزار و
 ۴۲۵درخواست مردمی در سامانه
سامد ثبت شده است که  ۸۲درصد
نتیجه ارجــاعــات مــا بــه نهادها بــوده
است .رئیس مرکز ارتباطات مردمی
ریاست جمهوری گفت ۷۷ :هــزار و
 ۷۵۶درخواست چهره به چهره مردم
هم در دیدارهای استانی انجام شده
اســت .صالحی با بیان این که میزان
درخــواس ـتهــا و مطالبات مــردم در

اژه ای:تاخیردراجرایطرحاصالحاقتصادیپیامدهای
نامطلوبداشت،بابرهمزنندگانآرامشروانیمردموامنیت
جامعهبرخوردبازدارندهمیکنیم

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در
نشستشورایعالیقوهقضاییهبهتبیینوتشریح
مقوله اصالحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به
عملیاتیسازیوپیشبردطرحهایاصالحگرایانه
در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت
و با برشمردن م ــواردی نظیر اصــاح ساختار
بودجه ،کنترل تورم و نقدینگی ،ارتقای عدالت
اجتماعیوساماندهیمقوالتارزیکهتمامی
صاحبنظرانونخبگانحوزهاقتصادوحکمرانی
متفقالقول بر تحقق و اجرای آن ها تاکید دارند،
مشخص ًا به موضوع اجــرای طرح مرتبط با ارز
ترجیحیواتخاذتصمیمدرخصوصارزترجیحی
اشارهکرد.بهگزارشمیزان،رئیسعدلیهتصریح
کرد:همهصاحبنظرانونخبگانمتفقالقولبر
اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ
تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند
البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان
اجرای این طرح اختالفنظرهایی وجود داشته
باشد.رئیس قوه قضاییه در همین زمینه اظهار
کرد :این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای
اسالمی و به منزله قانون است بنابراین دولت
موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر
میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم
درخــصــوص ارز ترجیحی ،دارای پیامدهای

غروبآفتاب20:04

▪ انتقادهای اژه ای از احضار کردنهای بدون
دلیلومدرک

محسنی اژهای در ادامه نشست شورای عالی
قوهقضاییهبهموضوعضرورتبرخوردمحترمانه
با خانواده زندانیان و محکومان اشــاره کرد و
گفت :حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی
مستحقمجازاتسنگیننیزباشدبایدباخانواده
او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان
ایــن فــرد مجرم و خــانــوادهاش تمیز قائل شد؛
بنابراین مسئوالن مربوط در دستگاه قضایی به
این مهم توجه جدی داشته باشند .رئیس قوه
قضاییه همچنین خطاب به قضات و مسئوالن
مربوط در مراجع مختلف قضایی تاکید کرد
که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و
انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را
بهگونهایپیشببرندکهاحکاموقرارهایصادر
شده از ناحیه آن ها بدون نقص باشد و در مراجع
باالتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه

اذانمغرب 20 :24

نیمه شب 00:12

نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها را برگزار
کرد و همچون همه ماه های اخیر مذاکرات
هسته ای و به ویژه نتایج سفر اخیر مورا به تهران
محور اصلی پرسش ها و پاسخ ها بــود  .وی
گفت :آقای مورا به تهران آمد و مذاکرات بسیار
جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات
خاص از سوی جمهوری اسالمی ایران برگزار
شد .ایشان چند دور گفتوگوهای طوالنی
با آقای باقری داشــت .برخی راهحلهایی از
طــرف ایــران پیشنهاد شد  .طــرف آمریکایی
اگر پاسخ دهد ما میتوانیم در موقعیتی قرار
بگیریم که همه طر فها به وین برگردند .اگر
امــروز آمریکا تصمیم سیاسی خــود را اعالم
کند که ما هنوز دریافت نکردیم ،میتوانیم گام
مهمی در پیشرفت مذاکرات برداریم.خطیب
زاده افزود:مورا در سفر به تهران با دستورکار
مشخصی آمد .البته مذاکرات در ایران همراه
با ابتکارات ویژه خاص ایران بود .ایران از آغاز
مــذاکــرات جدید چندین بــار ایــن خالقیتها
را به کار برد که کم کار یها و عدم تصمیمات
سیاسی طرف مقابل را مرتفع کند .متاسفانه تا
امروز منتظر تصمیم سیاسی در واشنگتن است.
همه واقعیت موضوع را میدانند ،آن چه ایران
خواسته تنها حقوق خودش است و چیزی بیشتر
از حقوقش نخواسته و بیشتر از آنچه در برجام و
قطعنامه ۲۲۳۱تعهد داده شده نخواسته است.
اصطالحاتی که بعضا میشنوید فرابرجامی،
از روز اول مذاکرات هر جایی که نخواستند
توافق کنند یک برچسب فرابرجامی به آن زدند
که به تعهداتشان عمل نکنند .مالقا تها در
تهران مسیر درستی را پیش آورده و حرکت رو
به جلو بوده و ابتکاراتی که اعالم شده از سوی
ایران و از نظر اتحادیه اروپا قابل اجراست و تنها
منتظر پاسخ واشنگتن هستیم که مطمئن شویم
باالخرهتصمیمسیاسیخودراگرفتند.وضعیت
نسبت به قبل از حضور مورا در تهران در نقطه
بسیار بهتری است.

ابتدای تشکیل دولت  ١٩برابر دولت
هایقبلبود،خاطرنشانکرد:ایننگاه
همراه با اعتماد و امید مردم به دولت را
نشانمیدهد .ویتاکیدکرد:مدیران
درخطمقدممراجعاتمردمیهستند
و همه آن هــا موظفند در سفرهای
استانی حضور داشته و پاسخگوی
مردمباشند.وی دربارهبرخیتجمعات
مردمیدرخیابانپاستور،گفت:روزانه
تجمعاتی در پاستور انجام میشود که
نسبت به اوایل بسیار کم شده است.
بسیاریازاعتراضاتمربوطبهدستگاه
قضایی است و مرکز ارتباطات مردمی
معترضان را به آن جا ارجاع میدهد.
صالحی خاطر نشان کرد:در مواردی
کهبهدستگاههایدولتیمربوطباشد،
همان روز در باالترین مقام آن اداره کل
دیدار و مالقات انجام میشود و حتی
نتیجهبسیاریازاینمواردهمدرهمان
روز اعالم و نتیجه مطالبات مردمی در
پاستور در نهایت تقدیم رئیس جمهور
میشود.

حمایت تمام قد عدلیه از اصالحات اقتصادی

نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم
بود.قاضیالقضاتباتاکیدبراینکهعموممردم
به سهم خود باید از انفال و بیتالمال بهرهمند
باشند ،یکی از مزایای اجــرای طرح مرتبط با
ارز ترجیحی را ارتقای مقوله عدالت اجتماعی
و بهرهمندی بیشتر دهکهای پایین درآمدی
جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید
با هدف تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی
گامهایبیشتروبلندتریبرداشتهشود .محسنی
اژهای از تالش شبانه روزی دولتمردان با هدف
پیشبرداصالحاتاقتصادیبهنفعمعیشتمردم
قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضاییه
تمامقدوهمهجانبهدراجراوپیشبردطرحمرتبط
باارزترجیحیبهدولتکمکومساعدتخواهد
کرد .رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که
قصد برهم زدن آرامــش روانــی مــردم و امنیت
جامعهرادارندهشداردادکهباآنهامطابققانون
برخورد بازدارنده خواهد شد .قاضیالقضات
افــزود :همه دستگاههای نظامی ،انتظامی،
امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید با هدف کمک
به پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت
مردم ،تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش و
امنیتمردمبهموازاتاجراوعملیاتیسازیاین
طرح،برهمنخورد.
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▪تجمعات را بــه رئــیــس جمهور
گزارشمیدهیم

وی دربــــاره اعــتــراضــات اخــیــر در
مناطق جنوبی کشور و ایــن که آیا
مرکز ارتباطات مردمی گزارشی
دارد ،گفت :مطالبه گری ،حق مردم
اســت .مــردم قطعا گاهی اعتراض
تند ،گاهی اعتراض به نوع اقــدام و
گاهی اعتراض به خود اقدام دارند؛
هر جا تجمعی باشد باخبر و مطلعیم
و به رئیسجمهور گزارش میدهیم.
رئــیــس مــرکــز ارتــبــاطــات مــردمــی
ریاست جمهوری ادامه داد :در این
دولــت از تجمعات هراسی نیست،
باید به مردم پاسخ دهیم و مردم هم
می دانند که دولــت مطالبات آنان
را پیگیری میکند .صالحی گفت:
دشمنان انقالب و نظام و آنــان که
نمیخواهند مردم ایران در آرامش
باشند ،از این تجمعات سوءاستفاده
میکنند .البته مردم از همه اینها
مطلعند و مدیریت میکنند.

شود« .تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از
احضار متهم یا متهمان»؛ این تذکر دیگری بود
که قاضیالقضات خطاب به مسئوالن مربوط
قضایی صادر کرد و آن ها را از احضار و بازداشت
متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و به صرف
وجودیکگزارشبرحذرداشت؛ویالبتهبرخی
مسائلخاصامنیتیراازاینمقولهمستثناکرد.
رئیس عدلیه همچنین در مــوارد وجود شاکی
خصوصی نیز به مسئوالن مربوط قضایی تذکر
دادکهاگرچهتظلمخواهیحقهمگاناستاما
چگونگیرسیدگیبهشکایاتوتظلماتبهتدبیر
مانیازدارد؛بنابرایندربادیامرمستنداتوادله
فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد
شاکیبهسببفقدانادله،ازشکایتخودصرف
نظر کند .رئیس قوه قضاییه همچنین مسئوالن
مربوط قضایی را از افــراط و تفریط در صدور
احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت
و گفت :قضات ما باید در فهم قانون و انطباق
احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را
ک سو قوانین و تبصرهها
اعمال کنند و نباید از ی 
و مادهها را به گونهای به هم وصل کنند که زمینه
محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود
وازسوییدیگردرقبالمتهمانومجرمانسهل
انگاری بالوجه داشته باشند .رئیس دستگاه
قضا مشخص ًا درخصوص موضوع سهلانگاری
بالوجهدرقبالمتهمانومجرمانگفت:اینکه
فردی به کرات به توهین و افترا و هتک حیثیت
دیگران اقدام کرده است نباید در قبال پرونده او
توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در
پایان با طرح این موضوع که سوء نیتش احراز
نشدهبرایاوقرارمنعتعقیبصادرکرد.
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چهره ها
چشماندازروابطتهران-مسکو وزمینههای
همکاریبهروایتآقایسفیر
کاظم جاللی سفیر ایــران در روسیه در پاسخ به
این که پس از سفر رئیس جمهور ایــران به مسکو
گزارشهاییمبنیبرانجامشدنتوافقاتیمیاندو
کشور وجود داشت که محتوای آنها علنی نشده
است ،آیا میتواند جزئیاتی در این باره ارائــه کند
یا نه ،گفت :دستور کار دولت سیزدهم به ریاست
آقــای رئیسی ،شامل مجموعهای از مالحظات
جدی زمینههای همکاری در حوزههای متعدد
انرژی با شرکتهای روسی و دولت روسیه است.
از آن موقع ،دو طرف مذاکرات را برقرار کرده و به
تصمیمات خوبی در زمینه تولید ،تولیدات نفتی و
گازی ،پاالیش ،پاالیش نفت ،پتروشیمی و انتقال
تجهیزات و فناوریهای دارای اهمیت راهبردی
در صنعت نفت و گاز رسیدهاند .حتی یک نقشه راه
جامع همکاری با روسیه طرح شده که به مقامات
فدراسیون روسیه تحویل شده است .به گفته سفیر
ایراندرروسیه«،مامیتوانیمازظرفیتوتوانمندی
شرکتهای روسیه در تولید ،توسعه میدانهای
نفتی ،ساخت تجهیزات و انتقال فناوری استفاده
کنیم».جاللی در پاسخ به این سوال که آیا روسیه
و ایران روی توافقهایی در زمینه فناوری نظامی
نیز کار میکنند یا نه و در پاسخ به این که با توجه به
اطالعاتی که به تازگی از رسانهها منتشر شده بود و
طبقآنهاایرانبرنامهداردجنگندههای ۳۵-Suو
سامانههایموشکیضدهوایی ۴۰۰-Sتهیهکند،
آیا او این موضوع را تایید میکند یا نه ،گفت :با در
نظر داشتن خواست مقامات دو کشور برای توسعه
و تعمیق روابط دوجانبه و توسعه در مسیر درست،
روابطمادرتمامیعرصههاازجملهسیاست،اقتصاد
و دیگر زمینههاست .همکاری نظامی و دفاعی نیز
که بخشی از این روابط است ،تنها محدود به خرید
تجهیزاتمناسبنیست.اودرپایان افزود:سیاست
جمهوریاسالمیایراندرسالهایاخیرخریداری
گروه مشخصی از محصوالت کشاورزی از روسیه
بودهاستوایراندرسال ۲۰۲۱باواردکردنهفت
میلیون تن گندم از روسیه ،در رتبه اول واردات این
محصوالت از روسیه قــرار دارد .این رونــد امسال
گسترشخواهدیافت.درکل،ایران
ظرفیت واردات ساالنه بیش از
 ۲۰میلیونتنگندمودانههای
روغنیازروسیهرادارد/.
ایسنا

تشکیلپروندهبرایبرخیازمسئوالنسابق
وزارتاقتصاددررابطهبابورس
ذبیح ا ...خداییان رئیس سازمان بازرسی کل
کشور به اقــدامــات ایــن سازمان بــرای ورود به
موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت :در همه
دنیا بازار سرمایه مطمئنترین بازار برای سرمایه
گذاری است که سرمایههای اندک مردم را جمع
آوری می کند و به چرخه اقتصاد بر میگرداند
اما این موضوع در کشور ما طی سالهای اخیر
دچــار نوساناتی شــد.وی با تاکید بر این که در
این سا لها بیشتر اقتصاددانان در زمینه بازار
سرمایه احساس خطر کرده و هشدار داده بودند،
گفت :همان زمان باید مسئوالن امر به موقع به
این موضوع ورود میکردند اما متاسفانه به دلیل
برخی از بیتوجهیها ،سرمایههای بسیاری از
مردم از بین رفت و در آن زمان ریاست قوه قضاییه
دستور دادند که سازمان بازرسی به این مسئله
ورود کند .خداییان با بیان این که از همان ابتدا
سازمان بازرسی به نوسانات و مشکالت مربوط
به بــازار سرمایه ورود کــرد ،افــزود :بعد از ورود
سازمان بازرسی ،برای برخی از مسئوالن سابق
وزارت اقتصاد و دارایی که به پیشنهادات سازمان
عمل نکرده و موجب وارد شدن خساراتی برای
مردم شدند ،پرونده تشکیل شد و بعضی از آنها
محکوم شدند .چند مورد پرونده کیفری برای
مسئوالن وقت بورس تشکیل شد و برای برخی
اشخاص حقوقی بازار بورس یک پروند ه انتظامی
تشکیل شد و  ۲۲۰شخص
حقیقی و  ۴۴نفر ناشر در
مرجع انتظامی محکومیت
گر فتند  / .همشهر ی
آنالین

بدون تیتر
روابــط عمومی اداره کل اطالعات کهگیلویه و
بویراحمد :با رصد اطالعات سربازان گمنام امام
زمان (عج) شش نفر از عناصر اصلی هستههای
مرتبط با ضد انقالب خــارج از کشور در یاسوج
بــازداشــت شدند.این افــراد با هدایت گروهک
مستقردرخارجازکشورباسوءاستفادهازمطالبات
معلمان ،زمینه آشــوب ،نــاآرامــی و ناامنی را در
تجمعاتاینگروهفراهمکردهبودند.

