اخبار

2

...

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

نمایی از نظم جدید جهانی
در جلسه نیویورک
شب گذشته در شــورای امنیت سازمان ملل،
اتفاقاتی افتاد که از دو جنبه قابل تحلیل است.
 -1ایــن جلسه درحالی برگزار شد که حدود
سه ماه دیگر طبق قطعنامه  2231باید تحریم
هــای تسلیحاتی علیه ایـــران بــرداشــتــه شــود.
گرچه صنعت دفاعی ایران در دو دهه اخیر رشد
چشمگیری داشته و نیازهای دفاعی جمهوری
اسالمی عمال نیازی به برداشته شدن تحریم ها
ندارد اما برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی
علیه ایــران ،بــرای آمریکا یک شکست سنگین
حقوقی در عرصه بین المللی است .موضوعی
که آمریکا را به شدت برانگیخته و باعث شده
تقابل و فشارهای دیپلماتیک سنگین علیه ایران
رقم بزند .هیجان و برانگیختگی مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا در جلسه شب گذشته نشان
دهنده نگرانی زایدالوصف کاخ سفید از نتیجه
این کارزار حقوقی و دیپلماتیک است .با این حال
مواضع مطرح شده در نشست شب گذشته حتی
مواضع کشورهای اروپایی متحد آمریکا با این
که حاوی اظهارات گستاخانه و ادعاهای واهی
تکراری علیه کشورمان بود ،اما همه آن ها در یک
نقطه مشترک بود و تقریبا همه کشورهایی که
شب گذشته در نشست شورای امنیت سخنرانی
کردند ،مخالف موضع آمریکا یعنی تمدید تحریم
های تسلیحاتی ایــران بودند .این اتفاق از این
نظر اهمیت دارد که باعث انزوای دیپلماتیک و
حقوقی آمریکا در یک نهاد بین المللی می شود.
گرچه این موضع نباید باعث شود که رویکردهای
خصمانه و حتی ادعاهای گستاخانه اروپایی ها
علیه ایران را فراموش کنیم .اروپایی که دو هفته
پیش قطعنامه ای حاوی ادعاهای اسرائیلی را در
شورای حکام علیه ایران تصویب کرد .با این حال
شب گذشته موضع آن ها در مخالفت با آمریکا در
موضوع تحریم های تسلیحاتی مشهود بود.
 -2سخنان ضد آمریکایی صریح و قاطع نماینده
چین نیز دیگر مسئله مهم شب گذشته بود .به
خصوص ایــن که چین در چنین عرصه هایی
همیشه صرفا بــه بیان یــک مخالفت ســاده و
نطق متعادل بسنده می کرد .حتی در جریان
مذاکرات هسته ای ،تقریبا همه می دانستند که
نماینده یا وزیر خارجه چین ،بعد از همه کشورها
خــودش را به محل مذاکرات می رساند و این
طور نبود که خیلی میاندار مخالفت با آمریکا یا
حمایت از ایران باشد و این مسئله در موضع روس
ها بیشتر خودنمایی می کرد و همواره چین به
نوعی دنباله مواضع روسیه را در این موارد پی
می گرفت .با این حال نطق شب گذشته نماینده
چین را که حاوی مخالفت های جدی و صریح
با آمریکا بود  ،باید متفاوت از گذشته دانست.
حتی این نطق را از منظر ژئوپولیتیک می توان
نشان دهنده اتفاقات جدید در عرصه بین المللی
خواند .اتفاقاتی که یک سر آن به جنگ تعرفه ها
با آمریکا و تحرکات واشنگتن در دریای جنوبی
چین و اتهامات کاخ سفید به پکن درباره کرونا
می رسد و احتماال سر دیگر آن را باید در جهان
پساکرونا یا نظم نوین بین المللی جست و جو
کرد .گذر زمان تحلیل ها را دقیق تر خواهد کرد
اما به نظر می رسد این نطق را باید در یک نبرد
استراتژیک سیاسی ،اقتصادی و امنیتی تحلیل
کــرد .جایی که به نظر می رسد «اتحاد شرق»
پایه های خود را مستحکم تر می کند .از این
منظر حتی شاید نطق نماینده چین را باید مهم
ترین اتفاق شب گذشته در شــورای امنیت و
سرآغاز عیان شدن معادالت جدید در عرصه
بین المللی دانست .معادالتی از جنس قدرت
سخت و نرم که این مهم را به ما گوشزد می کند
که باید برای تقویت قدرت خود به خصوص در
حوزه اقتصادی فکر و برنامه جدی داشته باشیم
تا بتوانیم سهمی مهم و موثر از نظم نوین جهانی
برای ایران بگیریم.
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انتشار فیلمی دیده نشده از سخنان رهبر انقالب درباره اهمیت سالمت دستگاه قضا

رهبر انقالب :کسی که در قوه قضاییه خیانت میکند باید
دو برابر مجازات شود

هــمــواره یکی از نگا ههای ویــژه رهبر معظم
انقالب به سه قوه مجریه ،قضاییه و مقننه بوده
اســت ،امــا ایشان تاکید ویــژه ای بر دستگاه
قضا داشتند و دارنــد .در همین بــاره ،کانال
تلگرامی مجله اینترنتی نگار شب گذشته،
پس از گذشت  ۵سال ،ویدئویی از دیدار رهبر
انقالب با مسئوالن قوه قضاییه منتشر کرد.
آیت ا ...خامنهای در این دیــدار خصوصی با
مسئوالن قضایی درباره فساد در داخل این قوه
تذکراتی دادند .رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار خصوصی با مسئوالن قضایی درباره
اهمیت سالمت دستگاه قضا فرمودند :کسی
که در قو ه قضاییه خیانت میکند و سالمت

قوه قضاییه را به هم می زند چنین فردی باید
دو برابر مجازات بشود .یعنی واقعا جا دارد و
این همان نمکی است که برای جلوگیری از
فساد به طعام می زنند .اگر خود این نمک
فاسد شد همان داستان
و مثل معروف پیش می
آیــد .لذا باید به شدت
با فساد در قوه قضاییه
مقابلهکرد.مسئله
سالمت خیلی
مــــســــئــــلــــه
مهمی
است.

قرنطینهآمریکادرشورایامنیت

واشنگتن در جلب حمایت اعضای شورای امنیت برای تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران شکست خورد
هــادی محمدی – اگــر حــرف ها و گستاخی
های تکراری در سخنرانی های شب گذشته
اعضای شــورای امنیت را کنار بگذاریم  ،یک
فصل مشترک میان همه سخنان بــود و آن
عبارت است از :اعالم تعهد به برجام ،عدم حق
استفاده آمریکا از سازوکار ماشه و مخالفت با
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران .این یعنی
تحقق همان حرف مجید تخت روانچی نماینده
کشورماندرسازمانمللکهروزقبلپیشبینی
کرد بار دیگر آمریکا در خاک خودش و در میانه
مهم ترین شورای جهان منزوی و تنها خواهد
ماند .در حقیقت نشست شب گذشته اگرچه به
دلیل مالحظات بهداشتی ناشی از کرونا از راه
دور و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اما
آمریکا را در شورای امنیت قرنطینه کرد! حتی
کشورهای متحد و دوست واشنگتن نیز گرچه
لفاظی ها و ادعاهای گستاخانه ای علیه ایران
داشتند اما در ماجرای تمدید تحریم تسلیحاتی
به کاخ سفید پشت کردند .محمد جواد ظریف
وزیر خارجه کشورمان نیز که هوشمندانه در
سخنانش جمالتی از محمد مصدق نخست
وزیر برکنار شده توسط یک کودتای آمریکایی
را آورده بود ،ابتدا شورای امنیت را در مقابل
دوگانه عمل به قوانین بین المللی یا رفتن به
سمت قانون جنگل و پیروی از یک قلدر وحشی
ترسیم کرد و در ادامه با تاکید بر پایبندی ایران
به برجام و قطعنامه 2231و شدیدترین نظارت
ها بر کشورمان با طعنه گفت که آمریکا به دنبال
ایناستبرجامبرایهمیشهبمیرددرحالیکه
عالوه بر مرگ برجام شاهد پایان نظارت های
سخت گیرانه نیز خواهید بود.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تالش های غیر
قانونیآمریکابرایتمدیدتحریمهایتسلیحاتی
ایران،تصریحکرد:ایرانبهراهحلهایبینابینی
تن نمی دهد،ایران امتیازی بابت ادامه اجرای
برجام نمی دهد زیرا برجام و قطعنامه  2231را
یک بسته غیر قابل تفکیک می داند و طبق خود
برجام هر تغییری در زمان بندی های قطعنامه
و برجام ،لطمه به کل آن هاست و هیچ کشوری
اجازه چنین کاری را ندارد.
به گزارش خراسان نشست بررسی قطعنامه
 2231در شورای امنیت سازمان ملل که هر
شش ماه یک بار بعد از توافق برجام برگزار می
شود  ،روز گذشته نیز به صورت مجازی انجام
شد و پس از قرائت گزارش دبیرکل سازمان ملل
وسخناننمایندهاتحادیهاروپا 15،عضوشورای
امنیت و وزیر خارجه کشورمان به بیان نظرات
خود در این خصوص پرداختند.
در این جلسه ابتدا گزارش دبیرکل سازمان ملل

ارائه شد که در آن ضمن تکرار ادعاهای بدون
سند و مدرک چند روز قبل در مورد منشا ایرانی
حمالت به آرامکو در سال گذشته و ابراز نگرانی
دربــاره کاهش تعهدات هسته ای کشورمان ،
تحریم های آمریکا علیه ایران به ویژه در شرایط
کرونا را نیز نگران کننده خواند و خواستار رفع
همه آن ها شد  .سپس نماینده اتحادیه اروپا
با بیان این که از دست دادن برجام به معنای
کنار رفتن پروتکل الحاقی توسط ایران است
 ،عمال تهدید بزرگ را ایران بیان کرد و افزود :
ما از تحریم های آمریکا عمیقا متاسف هستیم و
می خواهیم این تحریم ها رفع شوند اما از ایران
تقاضا داریم به تعهداتش عمل کند و از انباشت
مواد غنی شده بپرهیزد .
پس از این ها مایک پمپئو وزیر آمریکا سخنانش
را آغاز کرد و بدون اشاره به نقض برجام از سوی
این کشور و خــروج از برجام و وضع تحریم ها
علیه ملت ایران مدعی شد ایران با رفع تحریم
های تسلیحاتی می تواند جنگنده های روسی
بخرد و امنیت منطقه را به هم بریزد .پس از وزیر
خارجه آمریکا اما نمایندگان سایر کشورها به
گونه ای پاسخ اظهارات پمپئو را دادند و ضمن
اظهار پایبندی کامل به برجام و تاکید بر اجرای
برجام و قطعنامه  2231از تحریم های آمریکا
انتقاد و عدم همراهی صریح یا ضمنی خود برای
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایــران را اعالم
کردند  .البته در این میان نمایندگان انگلیس ،
فرانسه و آلمان در ادبیاتی مشترک ضمن اظهار
تاسف از تحریم های آمریکا و مخالفت ضمنی با
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران و استفاده از
سازوکار ماشه ،به لفاظی های تکراری شده خود
نیز ادامه دادند و به صورت عجیبی حتی ادعا
کردند با تدوین سازوکار اینستکس از تعهدات
خود فراتر رفتهاند! این کشورها همچنین فعال
کردن سازوکار ماشه را مخرب و مغایر با هدف
حفظبرجامدانستند.ازسویدیگرچینوروسیه
ضمن حمله شدید به آمریکا در تالش اش برای
تمدید تحریم های تسلیحاتی  ،اقدامات ایران را
واکنش به خروج آمریکا از برجام اعالم کردند و
گفتند رفتار آمریکا نهادهای قانونی بین المللی
را زیر سوال برده و این کشور با خروجش از برجام
هرگز نمی تواند از سازوکار ماشه استفاده کند .
نماینده روسیه در اظهاراتی که شاید واکنش به
سخنان نماینده سه کشور اروپایی باشد تاکید
کردکه عمل به برجام یک وظیفه است و نه یک
گزینه.نمایندهروسیهدرابتدایسخنانشطعنه
ای هم به پمپئو داشت و گفت کاش او می ماند
و سخنان همه کشورها را می شنید و کاش در
سخنانشیکبارکلمهگفتوگورابهکارمیبرد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دولت اگر می خواهد جلوی تورم اجاره
خــانــه را بگیرد بــه جــای دســتــوری کــردن
نرخ اجاره ها جلوی گرانی ارز را بگیرد که
سرمنشأ همه گرانی هاست .چرا برای مال
مردم نرخ تعیین می کند؟ از قدیم گفتهاند:
خرج چو از کیسه مهمان بود /حاتم طایی
شدن آسان بود!
•• کسانی که پیشنهاد خانه 25متری می
دهند ،خودشان در خانه های چند متری
زندگی می کنند؟ این قدر مــردم ایــران را
حقیر ندانید.
••  25متر خانه هم برای ما بیچاره ها خوبه.
حداقل توی پارک نمیخوابیم.
•• بعد از چندماه سرگردانی ،تازه یک ماه از
بیمه بیکاری را ریختند .خسته نباشند واقعا.
مبلغ  500هزارتومان برای یک ماه! خانواده
ما هرماه فقط سه میلیون قسط می دهد.
خرج خانه و اجاره و ...هم بماند.
•• بــا تــوجــه بــه افــزایــش قیمت لبنیات در
سال گذشته در چند مرحله ،صدورمجوز
۲۵درصدی افزایش مجدد واقعا دیگه کمر
مردم رو شکسته و دیگه یه نون و پنیر ساده را
هم نمی توانند تهیه کنند .کجایند مسئولین
با مسئولیت؟!
•• گرانی مرغ به جز گرانی دان یک دلیل
دیگر هم دارد .وقتی مــرغ گــرم  12هزار
تومان بود ،مرغ منجمد  10هزار تومان بود
و کسی نمی خرید .حاال مرغ گرم شده 18
هزار تومان و مرغ منجمدی که دو ماه دیگه
تاریخ داره  13500شده و همه توی صف
هستند و می خرند! غصه نخورید هر وقت
مــرغ هــای یخ زده تمام شد مــرغ گــرم میاد
پایین!
•• دولـــت مــیــگــه 10تــا 15درصــــد اج ــاره
را صــاحــبــخــانــه زیــــاد کــنــه .صــاحــبــخــانــه
من50تاخونه باالشهر و پایین شهر داره50.
درصد اجاره خونه پایین شهر من را زیاد کرده
از دیروز یک شنبه8تیرماه چندبار رفتم بهش
گفتم دولــت گفته 15درص ــد.اون ــم گفت
فقط50درصد! به کجا باید شکایت کنم؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• شش ماه در شرکتی کار کردم وبعد هم
اخــراج شدم درحالی که کارفرما بیمه مرا
ناقص پرداخت کرده است .تقصیر ما چیست
که برای بیمه بیکاری باید حتما شش ماه
بیمه پرداخت شود؟
•• سقف گذاشتن بــرای افــزایــش اجــاره،
زیــادکــارســاز نیست و مــوجــران زیــر بــار آن
نمیروند و به مستاجر میگن تخلیه کن .من
مستاجرم و برای یک سال ۲۰میلیون رهن
و ۷۰۰هزار تومان اجاره دادم .صاحبخانه
حــاال میگه یک میلیون و  600اجــاره بده
وگرنه تخلیه کن! تکلیف من چیه که مهلت
اجار ه ام۲۰خردادتموم شده؟ صاحبخانه
حتی برای قرارداد حاضر به آمدن به بنگاه
نیست و میگوید کمیسیون بنگاه را باید
خودتان بدین!
•• اصلیترین دلیل اینکه مردم این روزها
احــســاس خوشبختی نمیکنن ،مسائل
مالیه .بعدش در صفحه مشاوره به ما گیر
دادی که کمالگرا هستیم و بی برنامه و به
همین دلیل احساس خوشبختی نداریم؟!
خیلی رو دارین ،خیلی!
•• سال  95سکته کردم و از کار افتاده شدهام
 .از آن به بعد هیچ سازمانی مرا استخدام
نمی کند و بیمه هم چیزی به من نمی دهد.
بــرای هیچ کس اهمیتی نــدارد که من چه
مشکالتی دارم اما اگر کوچک ترین خالفی
انجام می دادم همه مدعی می شدند و در پی
اثبات جرمم بودند.
•• درباره اون سوال پژمان بازغی در برنامه
کود کشو ،به عنوان یک پدر همیشه برام
سوال بود که واقعا کارشون درسته یا نه و
نتیجه؟!
•• جناب آقــای رئیسی تقاضامندم بــرای
استردادسپرده های بلوکه شده مان در بانک
قوامین دستوری صادرفرمایید.
•• زمینهای خالی آستان قــدس رضوی
دروسط شهرهزینه تاسیسات شهری را باال
برده تا در آینده باقیمت های گزاف فروخته
شود .
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•• بیایید برای یک بار هم شده اروپا و آمریکا
را از مداخله در اقتصاد ایران جدا وبه داشته
های خودمان وکشورهای مستقل اعتماد
کنیم.
•• کرایه های تاکسی هیچ تناسبی با تورم
موجود ندارد و داریم زیر بار هزینه ها له می
شویم .هر قدر از خرج کم می کنیم باز هم این
کرایه ها جواب گو نیست .لطفا برای رضای
خدا قدمی بردارید.
•• در روزهــــای ابــتــدایــی شــیــوع کــرونــا در
ســراســر ای ــران بکوب مشغول ضدعفونی
کردن شهرها وروستاها بودند ،متاسفانه
بعدازمدتی این کارها کم رنگ شد واالن که
تعطیل شده ودیگه خبری از توزیع ماسک
وموادضدعفونی رایگان نیست .بعضی از
هموطنان برای نان شب پول ندارند و تهیه
این اقالم هم برایشان امکان پذیر نیست.
دولت هم که خواب است.
•• ماسک بسیار مهم اســت .حاال که مردم
رعایت نمی کنند حداقل اجباری کنید .مثال
بدون ماسک در اتوبوس کسی را راه ندهید.
•• آقــای روحــانــی می گویدما پــول ازبانک
مـــرکـــزی قــــرض نــگــرفــتــیــم ولــــی نمی
گویدچقدرپول بــی پشتوانه چــاپ کــرده
اســت .قــرض گرفتن بهترازچاپ پــول بی
پشتوانه است.
•• قــرار شد خــرداد ماه وضعیت کسانی که
معیشتی نمی گیرند بررسی شود و مستمری
بگیریم ،مستاجریم و فاقد ماشین ،چگونه
امرار معاش کنیم ؟ پسرمان ازدواج کرد و از
یارانه ما جدا شد .تاکنون یارانه و معیشتی
شان برقرار نشده است.
•• لطفا به وضع آسفالت محله کریمی و هنرور
رسیدگی کنید .داخــل کوچه های بولوار
هنرور مثل قبل از انقالب جوی آب از وسط
کوچه رد شده و آسفالت هم افتضاح است.
•• هر موقع تلویزیون را روشــن می کنیم
مشکل اول مملکت شده مرغ و تخم مرغ! آیا
واقعه کسی عرضه ندارد جلوی حرام خواران
را بگیرد؟

سخنگوی دستگاه قضا نتیجه برخی پرونده های مهم را تشریح کرد

حکم اعدام برای زم و بازگشت  12هزار میلیارد به بیت المال

بیست و هشتمین نشست خبری غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دیروز برگزار
شد.درایننشستبهموضوعاتیچونسرانجام
پرونده روحا ...زم ،ادامه بازداشت متهم پرونده
نفتی ،بازگشت  ۱۲ه ــزار میلیارد بــه بیت
المال ،پیگیری پرونده قتل قاضی منصوری و
تحول در دستگاه قضا پرداخته شد که در ادامه
با هم میخوانیم :
*ازمردمدربارهمیزاناعتمادبهدستگاهقضایی
سوالشدهبودکه ۴۱درصدگفتندفرقینکرده
و  ۴۷درصد اعالم کردند اعتماد ما به دستگاه
قضایی بیشتر شده است .این اعتماد مردم بار
مسئولیت ما را سنگینتر کرده است و به هیچ
عنوان مغرور این مسائل نمیشویم.
* در پرونده روح ا ...زم دادگــاه  ۱۳مــورد از
عناوین ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق
افساد فی االرض دانست و به این دلیل درباره
وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر
که در زمره مصادیق افساد فی االرض نیست،
این فرد به مجازات حبس محکوم شده است که
این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است
و چنان چه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود
پرونده به دیوان عالی ارسال میشود و درنهایت
رأی دیوان عالی کشور است که سرنوشت این
پرونده را مشخص میکند.
* در خــردادمــاه سال  99تنها در یک پرونده
اقتصادی و در ذیــل آن کــه هنوز پــرونــدهای

هم تشکیل نشده بــود ،در خصوص مجموعه
بدهیهای "گروه فالحتیان" به سیستم بانکی،
 ۱۲هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهیهای
این گروه به سیستم بانکی تسویه شد و این را
برای نظام قضایی خودمان یک دستاورد مهم
یدانیم.
م 
* [در اشاره به ابراز ندامت کارگران آذرآب و
التزام خود به رعایت قانون]:دادگاه تجدید نظر
استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و
در باره کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد.
* [در پاسخ به سوال خبرنگاری دربــاره علت
دستگیری اعضای جمعیت امام علی (ع)] :سه
نفر بازداشت شدند اما باید اشاره کنم موضوع
ربطی به ســازمــان و تشکل مــردم نهاد آنها
نــدارد .افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی
قرار گرفتهاند که مربوط به شخص آن هاست
و هرکس اتهامی متوجه او باشد و دالیلی برای
توجه اتهام به وی وجود داشته باشد ،وظیفه
ورود ،رسیدگی و پیگیری را داریم.
* [در پاسخ به سوالی دربــاره آخرین وضعیت
پرونده حسن رعیت] :ایــن فــرد در بازداشت
است و پرونده وی ابعاد مختلفی دارد و به لحاظ
نوع اتهامات و ابعاد گسترده ای که در این پرونده
مطرح بوده ،تحقیقات ،طوالنی و دامنه دار شده
است.
* درباره ماجرای قاضی منصوری روایتی که
از طریق پلیس بین الملل بــرای ما منعکس

شده ،این است که این فرد کشته شده است.
مستنداتیهمپلیسبینالمللفرستادهازجمله
تصویر گذرنامه و تصویر از جنازه ای که منتسب
به این فرد است که حسب ظواهر خود فرد است
اماماقاضیهستیموبهراحتیوبراساسظواهر
حکم نمی کنیم .دربــاره ایــن که ماجرا واقعا
خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد و
باید رسیدگی های قضایی انجام شود.
* بارهـا اعلام کـرده ایـم کـه از خـون
سردارشـهیدمان حـاج قاسـم سـلیمانی
نخواهیـم گذشـت و همچنیـن اعلام کـرده ایـم
جنایتکارانی که دسـت به این اقدام تروریسـتی
زدهاند ،حتما باید محاکمه شـوند .این محاکمه
ممکـن اسـت در سیسـتم قضایـی جمهـوری
اسلامی ایـران باشـد تـا جایـی کـه قانـون اجازه
مـی دهـد و ممکـن اسـت در سیسـتم قضایـی
کشـور عراق بـه لحـاظ محـل وقوع جـرم باشـد و
ممکـن اسـت در مجامـع بیـن المللـی باشـد...
تحقیقـات اولیـه در ایـن بـاره انجـام و بـرای ایـن
افـراد اعلام قرمـز صـادر و بـه پلیـس بیـن الملل
ارسال شده اسـت و پیگیر هسـتیم و در هر زمان
کـه بـه هـر کـدام از ایـن افـراد دسترسـی حاصل
شـود ،حتمـا محاکمـه و مجـازات میشـوند و
گـوش مـان نیـز بـه حـرف هـای غیـر حقوقـی
برخـی از مراجـع بیـن المللـی و حتـی بعضـی
نهادهـای پلیسـی و قضایـی تحـت تاثیـر و تحـت
نفـوذ اسـتکبار جهانـی بدهـکار نیسـت.

آتش سوزی و انفجار مهیب در یک کلینیک پزشکی تهران

خطرازدسترفتنسهامعدالتبرایبازماندگان
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری
استانی سهام عدالت گفت :بهرغم پایان مهلت
انتخاب روش مدیریت سهام عدالت  ،هنوز
تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی
روشن نشده است.
اکبر حیدری در گفت و گو با فارس گفت :با
وجود مطالبههای سازمان خصوصیسازی و
دولت نتیجهای نگرفتیم بنابراین به نمایندگان
مجلسدرقالبطرحدوفوریتیمتوسلشدیم.
وی افزود :متأسفانه دولت در سال  ،95پس
از  10سال که از اجــرای طرح سهام عدالت
گذشت،باقی مانده ارزش سهام عدالت یک

میلیونی مردم تا رقم  532هزار تومان را به
دولت برگشت داد و آن موقع هر چه گفتیم،
بخشی از ایــن ســهــام را بــه صـــورت ذخیره
احتیاطی بــرای مغایرت ها درنظر بگیرید،
ایــن کــار انــجــام نشد .حــیــدری اظــهــار کــرد:
باقی مانده سهام عدالت مــردم که به دولت
برگشت داده شد ،هماکنون به صورت صندوق
واسطهگری مالی یا همان ETFبه مردم فروخته
میشود ،در حالی که اکنون حدود دو میلیون
نفر کارت پر سشده سهام عدالت دارند که
در سامانه سازمان خصوصیسازی به عنوان
سهامدار عدالت شناخته نمیشوند.

آتش سوزی در کلینیک پزشکی سینا واقع در
خیابان شریعتی ،نرسیده به میدان قدس تهران
موجب انفجار این ساختمان پزشکی شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران شامگاه سه شنبه به خبرنگار
ایرنا گفت :این حادثه حدود ساعت  ۲۱بر اثر
انفجار کپسول اکسیژن رخ داد و وقوع حادثه
بالفاصله به سامانه  ۱۲۵اعالم شد.
سید جالل ملکی افزود :به محض اطالع از وقوع
آتش سوزی در کلینیک سینا ،ماموران آتش
نشانی از چهار ایستگاه به محل حادثه اعزام
شدند .وی با اشــاره به این که آتش سوزی در
طبقه منفی یک کلینیک سینا رخ داده ،اظهار
کــرد :وسعت آتش ســوزی زیــاد بــوده و صدای
انفجار نیز شنیده شده است.
وی که شامگاه روز گذشته با ایرنا سخن می
گفت ،تاکید کــرد :آتش هنوز خاموش نشده

و ماموران مشغول شعله زنی و جلوگیری از
سرایت آتش به طبقات باالیی هستند.

همچنین رئیس مرکز اورژانــس تهران نیز در
این باره گفت :چهار دستگاه آمبوالنس و یک
دستگاه اتوبوس آمبوالنس در محل حادثه
حضور دارنــد .به گفته صابریان سه نفر دچار
مصدومیت شد هاند و اطالعات دقیق تر پس
از پایان عملیات اعالم می شود .این کلینیک
پــزشــکــی بــه بــخــش ه ــای جــراحــی زیــبــایــی،
رادیولوژی ،داروخانه و  ...مجهز بوده و دارای
پنج طبقه است.
به گفته شاهدان عینی این ساختمان پزشکی
حــدود ساعت  ۲۱دچــار آتــش ســوزی و قبل از
رسیدن آتش نشانان با دو انفجار به فاصله چند
دقیقهروبهروشد.تازمانتنظیماینگزارشهنوز
خبری از اطفای کامل آتش و میزان خسارتها
یا جان باختگان احتمالی منتشر نشده است .
در عین حال برخی کانالهای فضای مجازی از
13کشته در این حادثه خبر دادند.

