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اخبار

دولت با همکاری قوا دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است

مسئوالن در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند

رســانههای هند روز دوشنبه به افتتاح حســاب توئیتری حضرت آیتاهلل
علی خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی ایران واکنش گســترده نشان
داده و گزارش دادند که پیامها با اســتقبال مخاطبان در هند روبهرو شده
است.
بــه گــزارش ایرنــا ،رســانههای هنــدی از جملــه شــبکه خبــری
«اندیتیوی» ،شــبکه خبری «ویون نیوز» ،نشریههای «تایمز او ایندیا»،
«الیــو مینت» و «هندوســتان تایمــز» روز دوشــنبه با پرداختن بــه افتتاح
حســاب توئیتــری رهبــر معظم انقالب اســامی بــه زبان هنــدی گزارش
دادند :این اولین بار اســت که (حضرت) آیت اهلل علی خامنهای به زبان
هندی پیام منتشر میکند.
این رســانهها گزارش دادند :حساب رســمی توئیتری رهبر عالی ایران
به زبان دوانگاری (هندی) نوشــته شــده است و شــامل زندگینامه ایشان
نیــز میشــود .پیامهای آیــتاهلل خامنهای رهبــر عالی ایران نیــز به زبان
دوانگاری (هندی) منتشر شدهاند.
ایــن رســانهها افزودند :حســاب رهبــر معظــم انقالب اســامی ایران
تاکنون بیش از دو هزار دنبالکننده در توئیتر هندی بهدســت آورده است
و تا زمان انتشــار این اطالعات دو پیام به زبان هندی منتشــر شــده است.
رهبــر عالی انقالب اســامی ایــران همچنین دارای حســابهای توئیتری
دیگــر بــه زبانهــای مختلــف از جملــه فارســی ،عربــی ،اردو ،فرانســوی،
اسپانیایی ،روسی و انگلیسی است.

شــریف ایــران حــس کننــد مجموعه
نظام برای حل مشکالت اقتصادی و
معیشت آنان در تالش هستند و این
موضوع در شــرایط خــاص و پیچیده
اقتصــادی امــروز کشــور ،بســیار حائز
اهمیت است.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد:
عبــور از شــرایط پیچیدهای که شــیوع
بیمــاری کرونــا و تحریم دشــمنان بر
کشــور تحمیــل کــرده ،نیازمنــد اتخاذ
تدابیــر و سیاســتهایی اســت کــه
بتوانــد گشــایشهایی را در وضعیــت
اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند
و در این راســتا هر سه قوه در کنار هم
با وفــاق و همگرایی تــاش میکنند.
روحانی با بیان اینکه امروز دشــمنان
عــاوه بــر تحریــم و اعمال فشــار ،به
دنبــال ســیاهنمایی و ایجــاد یــأس،
ناامیدی و دلســردی نســبت به آینده
در میــان مردم بــوده و میخواهند با
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رئیــس جمهــوری روز گذشــته در
پنجاه و ســومین جلسه شــورای عالی
هماهنگــی اقتصادی ســران ســه قوه
که بــا حضــور رؤســای قــوای مقننه و
قضائیــه ،اعضــای ســتاد اقتصــادی
دولــت و نماینــدگان قــوه قضائیــه و
مجلس شــورای اســامی برگزار شد،
با اشــاره به ضرورت حفظ انســجام و
همگرایــی قوای ســهگانه در راســتای
حــل و فصــل مشــکالت اقتصــادی و
معیشــتی مــردم و مقابله بــا تحریم
و توطئه دشــمنان ،تأکیــد کرد :دولت
بــا همــکاری قــوای دیگــر ،بــه دنبــال
گشــایش در اقتصاد و معیشت مردم
اســت و نخواهیــم گذاشــت توطئــه
دشمنان به ثمر بنشیند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
حســن روحانی افزود :باید به گونهای
برنامهریــزی و اقــدام کنیــم تــا مردم

استقبال از حساب توئیتر هندی
رهبر معظم انقالب در رسانههای هند

شایعهپراکنی؛ اختالف و چنددستگی
میان مسئوالن را به جامعه القا کنند،
گفت :همه مســئوالن بایــد در گفتار و

رفتــار خــود مراقب و هوشــیار باشــند
تــا بتوانیم توطئــه دشــمنان را خنثی
کــرده و امیــد و نشــاط را در جامعــه

گسترش دهیم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
ســران ســه قــوه و دیگــر مســئوالن از

پیشــنهادها ،انتقــادات و راهکارهــای
همــه متخصصــان ،کارشناســان و
فعــاالن اقتصــادی در مســیر بهبــود
شــرایط اقتصــادی و معیشــتی مردم
اســتقبال میکننــد ،اظهــار کــرد:
براســاس تجربــه ســالهای گذشــته
بویــژه دو ســال و نیــم اخیــر مقابله با
تحریــم و جنــگ اقتصــادی دشــمن،
مطمئنــاً بــا اتــکا بــه تواناییهــا و
ظرفیتهای موجود در کشور و حفظ
انســجام و وحــدت میتوانیــم از این
مشکالت عبور کنیم.
در جلسه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی ســران قوا ،پیشنهاد مطرح
شده از ســوی ســتاد اقتصادی دولت
برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت
نقدینگــی مــورد بحث و بررســی قرار
گرفت و ضمن اســتقبال از این طرح،
تصمیمــات الزم بــرای نهایی شــدن
آن اتخاذ شد.

ظریف در سومین برنامه زنده اینستاگرامی خود:

منابع و مراکز قدرت در جهان متنوع شده است

دادگاه

وزیر امــور خارجه کشــورمان ،برجام
را تالشــی برای تبدیــل حاصل جمع
صفــر بــه وضعیت ســود بــرای همه
طرفهــا توصیــف کــرد و گفــت:
شــرایط جدیــدی در حــال پدیــدار
شــدن اســت که ایــن شــرایط جدید،
گوناگونی منابع و مراکز قدرت است.
محمدجــواد ظریــف در ســومین
جلســه از برنامــه زنده اینســتاگرامی
( )LIVEکــه در دانشــکده مطالعات
جهــان دانشــگاه تهــران برگزار شــد،
مشــروعیت را یکــی از منابــع مهــم
در جهــان در حــال تحــول امــروز
برشــمرد و تالشهــای امریــکا برای
ســاختن اجمــاع در کنشهــای خود
را ناشــی از همین امر دانســت .او در
همین رابطه تأکید کــرد :امروز حتی
ایــاالت متحــده نیــز بــرای پیشــبرد
قطعنامــهاش در شــورای امنیــت،
دیگــران را وادار بــه حمایــت از آن
میکند .آنــان حتی از طرف شــورای
همــکاری خلیــج فــارس بیانیــهای
منتشــر کردند که اعضای شــورا از آن
خبر نداشتند.
به گزارش ایســنا ،وزیــر امور خارجه
کشــورمان در ســخنرانی خــود کــه بــا
عنوان «انتقال قدرت و شــرکای جدید

در دوره گــذار» ایــراد شــد ،بــا اشــاره
بــه دوران انعقــاد برجــام گفــت :در
آن زمــان داشــتیم بــه بــازی مجمــوع
منفــی میرســیدیم .امــا مــا در آن
بــازه کوتــاه تاریخی بــه جــای اینکه دو
هــدف متفــاوت را ادامــه دهیــم ،یــک
هــدف واحد را انتخــاب کردیــم؛ ما نه
ســانتریفیوژهایمان را از کار انداختیــم
و نــه بــه دیگــر کشــورها گفتیم کــه این
مســأله ارتباطــی به شــما نــدارد .ما به
توافقی رسیدیم که سانتریفیوژهایمان
بــا نظارتهــای الزم ،صلحآمیــز
فعالیت کنند.
ظریف ادامــه داد :اینگونــه بود که
توانســتیم یک بازی مجمــوع منفی را
به چیزی تبدیل کنیم که برای همگان
ســود داشته باشــد .امریکا در آن زمان
مدعی بود که تواناییهای هستهای ما
را گرفته است ،درحالی که ما از اول نیز
خواهان اســتفاده صلحآمیــز از انرژی
هستهای بودیم.
او با بیان اینکه شــرایط جدیدی در
حال پدیدار شدن است که این شرایط
جدیــد گوناگونی منابــع و مراکز قدرت
است ،ادامه داد :ما بازیگران قدرتمند
جدید و منابع قــدرت مختلفی داریم.
برخــی میخواهنــد بــا امنیتــی کــردن

برای استرداد پولهای بلوکه شده از روشهای
مختلف استفاده میکنیم

بــــرش

خرید خانه در کانادا و زد و بند مالی در امارات
اضطرار تحریم بود؟!

پانزدهمین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی
پتروشیمی و  ١۴متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
بــه گزارش میزان ،در ابتدای این جلســه وکیل متهم حمزهلــو با قرار گرفتن
در جایگاه گفت :اتهامی که نســبت به موکل من مطرح شــد ،اخالل در توزیع ارز
شــرکتهای تولیدکننده محصوالت پتروشــیمی بود .این تکلیف قانونی موکلم
بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به وکیل متهم گفت :مجوز عالیترین مقام
درخصوص نحوه هزینهکرد ارزها و مستندات دال بر هزینهکرد را میخواهیم ،که
هیچکدام در پرونده نیست .کتبی اعالم کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها
وجود داشــته و ســپس به سراغ اســناد میرویم .وکیل متهم حمزه لو پاسخ داد:
مــوکل مــن از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیــم را گرفت .گزینه بعدی
استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامههای خارجی بودند ،تنها راه این بود که
از ظرفیتهای خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند
و ارز را از آن کانالها بیاورند .قاضی گفت :تفکیک سوییفتها بر چه مبناست؟
جایی که نیاز بود ،وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزهلو پاسخ داد :ضرورت در بحث ما وجود تحریم است .که قاضی
گفت :کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ االسالم در باالشهر و کانادا
اضطــرار اســت؟! پولها را با سندســازی در امــارات متحده عربــی تحت عنوان
دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشــور آلمان حقوق میدهند به
آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون
درهم میدهند؟ وکیل متهم حمزه لو گفت :معتقدم همین که منابع بانکی ما از
ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است ،اما بانک مرکزی و مصوبه هیأت
وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودی مقام گفت :اصالً چنین چیزی نیست .یک میلیارد و  ٣٠٠و
خردهای میلیون یورو نیامده و  ٣٨٤میلیون آن مربوط به موکل شماســت .االن
ما با بیش از ٢٥تا  ٢٦هزار میلیارد و شــاید بیشــتر که وارد کشور نشده مواجهیم،
 ٢٠میلیــون دالر  ٢٠میلیــون تومان نیســت ٣٦ .میلیــون دالر ســال  ٩٠میتواند
باعث ســرمایهگذاری شــود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است .دو میلیارد و
 ٩٠٠میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال  ٩٠میبرد و در کانادا برای خود
امکانات درست میکند .این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم شمس آبادی در جایگاه حضور یافت که قاضی
هم خطاب به او گفت :برخی از بانکها مقاومت میکردند اما در هفته گذشته
تمامی اســتعالمات کامل اخذ شــد و حتی یک سنت هم اشتباه نیست ،چرا که
شــما یــک کارمند جزء بودیــد ،اما از منافــع حاصله صاحب امــاک و کارخانه و
بسیاری از موارد شدید و قسمتهای زندگی شما از نظر مالی بررسی شده و اساساً
این تفاوتها حاصل شــده اســت .وکیل شــما صراحتاً اعالم کرده اســت و گفته
چقــدر ریال بابت خســارات واریز کنیم که گفتم باید یورویــی را که میل کردهاید،
بدهید .شــما کسی بودید که با مراجعات به اشــخاص خاص در جهت انحراف
در تحقیقات و فرار از کشور بودید .شما از جمله آدمهایی بودید که متوجه شدیم
دارید چکار میکنید و چندین نفر را از دستگاههای مختلف معرفی کردید که ما
آنها را راه ندادیم و اسامی آنها را اعالم کردیم .قاضی ادامه داد :از استان اصفهان
مورد ســفارش بودید تا بقیه جاها .آنچه متهم را از دادگاهی خارج میکند دفاع
حقوقی اســت و نه متوسل شــدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص
گوناگون ،ما سر بزنگاه زمانی که میخواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و البته
هم نمیتوانستی بروی .وکیل متهم شمس آبادی در ادامه منکر اظهارات خود
به منظور بازگرداندن وجوه از سوی موکلش شد.
گفتنی است در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعالم کرد و گفت:
جلسه بعدی چهارشنبه  ٢٢مرداد خواهد بود.
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روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت
درگذشت حجتاالسالم موسویان

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت حجتاالسالم سیدعباس
موسویان از متخصصان فقه اقتصادی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت جنــاب حجتاالســام آقــای ســیدعباس موســویان
رحمتاهللعلیــه را بــه بازمانــدگان مکــرم ایشــان و نیــز بــه شــاگردان و
همــکاران و ارادتمنــدان این روحانی ارزشــمند تســلیت عــرض میکنم.
ایشــان از متخصصان فقه اقتصادی و صاحبنظر در بانکداری اســامی
و دیگر مســائل مالی فقه بودند و فقدان ایشــان ضایعه اســت .از خداوند
رحمــت و مغفــرت و علــو درجات بــرای آن فقید و صبــر و آرامش و اجر
برای بازماندگانش مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
 ۲۰مرداد ۱۳۹۹
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وزیر امور خارجه تهاتر یا خرید کاال را از جمله اقدامات برای استرداد پولهای
بلوکه شده در سایر کشورها عنوان کرد و گفت :برای استرداد پولهای بلوکه
شــده مذاکره میکنیم و در صــورت لزوم از طریق شــکایت در دادگاهها این
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
بــه گــزارش خانه ملــت« ،محمدجواد ظریف» با تشــریح اقدامــات وزارت
امور خارجه برای اســترداد ارزهای بلوکه شده ایران در بانکهای کشورهای
مختلــف گفت :ما بــرای اســترداد پولهــای بلوکه شــده کشــورمان مذاکره
میکنیم و در صورت لزوم از طریق شــکایت در دادگاهها هم این موضوع را
پیگیریخواهیمکرد.
وی با بیان اینکه روشهای مختلفی برای بازگرداندن پول از طریق تهاتر یا
خرید از کشورهای مورد نظر وجود دارد ،اظهار داشت :انواع روشها طی این
چند سال برای بازگرداندن پولهای کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما
هم از آنها اســتفاده میکنیم .وزیر امور خارجه در پاســخ به ســؤالی مبنی بر
اینکه آیا تاکنون نسبت به بازگرداندن بخشی از مطالبات مالی خود از دیگر
کشورها موفق بودهایم ،تصریح کرد :در برخی موارد بله ،چند کشور مقداری
از پول ما را بازگرداندهاند.

مسائل ،قدرت نظامی را قدرت حاکم
کنند .امریکا از زمان پایان جنگ ســرد
تالش کرده تا با امنیتی کردن مســائل
از برتــری نظامــی خــود بهــره ببــرد.
قــدرت نظامــی مهــم اســت امــا دیگر
قدرت تک قطبی نیست.

ظریــف ،اقتصــاد را عامــل
تعیینکننــده دیگــر قــدرت یک کشــور
دانســت و با بیان اینکــه اقتصاد مانند
قدرت نظامی تنها عامل تعیینکننده
نیست ،افزود :امروز امریکا دیگر منبع
تمــام فناوریها محســوب نمیشــود.

معاون بینالملل قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی پیشنهاد داد

حمایت ایران از گفتوگوهای بین االفغانی

صدور کیفر خواست علیه «برایان هوک»

رئیس قــوه قضائیه ،کشــف حقیقت
را مهمترین مســأله در نظام قضایی
دانســت و گفــت :قاضــی موظــف به
اجــرای عدالــت و صــدور حکــم بــر
اســاس حقیقت اســت و همــه ارکان
دســتگاه قضــا و همچنیــن ضابطان
قانونــی نیــز بایــد او را در کشــف
حقیقت یاری دهند.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه
قضائیــه ،آیــتاهلل ســید ابراهیــم
رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــف
حقیقــت و صــدور حکــم عادالنــه
موجب استحکام هر چه بیشتر نظام
مقــدس اســامی و آرا و نظــرات و
دیدگاههای قضایی میشــود ،افزود:
همــت مــا در دســتگاه قضایــی باید
اجرای بدون تبعیض عدالت باشــد؛
چــرا کــه مــردم کمبودهــا را تحمــل
میکننــد ،امــا تحمل تبعیــض برای
آنها سخت است.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش
دیگری از سخنانش به حادثه مرگبار
انفجار در بندر بیروت اشــاره کرد و با
تأکیــد بر لــزوم بررســی همهجانبه و
روشــن شدن ابعاد ماجرا و شناسایی
قاصــران و مقصــران آن اظهــار
داشــت :جراحتــی کــه به لبنــان وارد
شــد ،قلــوب همــه انســانهای آزاده
عالــم را جریحــهدار کــرد .رئیســی با
اشــاره بــه فتنههــای دشــمنان برای
تخریــب و تضعیف جبهــه مقاومت
در لبنــان گفــت :لبنــان همچــون
فلســطین در خط مقــدم مواجهه با
صهیونیســتها قــرار دارد و بــه هیچ
عنوان نباید انســجام و وحدت مردم
و جریان مقاومت در این کشور مورد

خدشــه قرار گیرد .وی گفت :کســانی
که دوســت لبنان نیســتند و مقاومت
را بــه ضــرر خــود میداننــد ،دنبــال
شکست جریان مقاومت و ایستادگی
هســتند ،ولی ســخت در اشــتباهند و
نمیتواننــد خونهــای مطهــری کــه
بــرای عــزت ،اســتقالل و ســربلندی
لبنان و مقاومت ریخته شده ،پایمال
کنند.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه طــرح
اقتصــادی دولــت اشــاره کــرد و
گفــت :اعــام هر طــرح اقتصادی در
کشــور بایــد بــا نظــرات کارشناســان
و صاحبنظــران اقتصــادی همــراه
باشــد و پــس از تصویــب نیــز ،بــرای
افکار عمومــی به خوبی تبیین شــود
تــا مــورد اســتقبال همــه قــرار گیرد.
رئیســی افــزود :یک طــرح اقتصادی
وقتــی ارزشــمند اســت و بــه مــردم
آرامــش میدهــد کــه بــا نظــرات
نخبــگان تهیــه شــده باشــد و درباره
جزئیات آن هم اطالعرســانی شــود؛
در غیــر این صــورت با ایجــاد ابهام،
مردم را نگران و فعاالن اقتصادی را
سرگردان میکند .رئیس قوه قضائیه
بــا ضــروری خوانــدن توجــه دولــت
و مجلــس بــه موضــوع معیشــت،
گفــت :دولت و مجلس باید مســائل
اقتصــادی را با حساســیت و اولویت
پیگیری کنند و با طرحهای راهگشا و
کارشناسی شــده برای حل مشکالت
معیشــتی و گــره گشــایی از زندگــی
مردم گام بردارند.
در ایــن جلســه رئیــس ســازمان
زندانها با ارائه گزارشــی از اقدامات

انجام شده برای اصالح مجرمان در
زندانها ،گفت :در ســازمان زندانها
تالش داریم تا از پابند زدن به پایبند
کردن مجرمان به ضوابط اجتماعی
و اخالقــی و رعایــت حقــوق خانواده
و افــراد جامعــه برســیم و بــرای این
مهم به ســراغ شــهدا رفتهایم ،چون
آنهــا نقطه اتــکای مطمئنی هســتند
که زندانیان به راحتــی با آنها ارتباط
معنوی برقرار میکنند.
حجتاالســام مرتضــوی مقدم
رئیــس دیــوان عالــی کشــور هــم بــا
اشــاره بــه مشــکالتی کــه مــردم از
طریق فضای مجــازی به وی منتقل
میکننــد ،گفــت :ظهــور و بــروز حق
محــوری و اجرای عدالــت در احکام
متقــن قضایــی اســت و مادامــی
کــه اقدامــات دادســراها و خروجــی
دادگاههــای مــا در جهــت اجــرای
عدالــت نباشــد ،پشــتوانه و دلگرمی
برای مردم به وجود نمیآید .رئیس
قــوه قضائیــه در واکنــش بــه گزارش
رئیس دیوان عالی کشور گفت :گاهی
روشها در دستگاه قضایی نادرست

در گذشــته امریــکا منبع فنــاوری بود و
دیگــر کشــورها تنهــا از ایــاالت متحده
کپی میکردند .امروز تغییری اساســی
شــکل گرفتــه اســت .دیگــر کشــورها
علیالخصــوص چیــن در زمینــه 5G،
 IoTو هــوش مصنوعــی دیگــر تنهــا
از امریــکا کپــی نمیکننــد بلکــه خــود
متخصــص تولیــد ایــن فناوریهــا
هستند.
وزیر خارجه کشــورمان ،منبع دیگر
قدرت را مشــروعیت برشمرد و گفت:
مشــروعیت یعنــی مقبولیــت یــک
کشــور در جهــان و میــان مــردم خــود.
این منبــع مهمی از قــدرت در جهانی
اســت کــه اطالعــات در آن جهانــی
شــدهاند .الهامبخش بــودن خود یک
قدرت اســت .اگر کشــوری الهامبخش
دیگری باشد قدرت مهمی را بهدست
میآورد.
ظریــف همچنیــن بــا بیــان اینکــه
دیپلماســی در طــول تاریــخ نیــز بــه
کشــورها قــدرت بخشــیده اســت،
اظهــار کــرد :مــا از آن زمانــی عبــور
کردهایم که تنهــا چند بازیگر حکومت
میکردنــد .حتــی همــان بازیگرها نیز
بــرای بــه دســت آوردن مشــروعیت
بــه دیگــران نیازمنــد بودنــد چراکــه

یکجانبهگرایــی باعــث مشــروعیت
نمیشــود .امریــکا حتــی زمانــی کــه
میخواهــد اقــدام یکجانبــهای انجــام
دهــد ،ســعی میکنــد نشــان دهــد که
اقدامش چندجانبه است.
او با اشــاره به اینکــه در جنگ علیه
کویت امریکا یک ائتالف جهانی ایجاد
کــرد ،افــزود :در این ائتــاف هیچکس
کمــک نظامی به ایــاالت متحده نکرد
و حتــی نیــروی برخــی کشــورها بودند
که به حفاظت امریکا نیاز داشــتند ،اما
امریکاییهــا ایــن کار را کردنــد چراکــه
نمیتواننــد مشــروعیت را یکجانبه به
دست بیاورند.
وزیــر خارجــه کشــورمان تصریــح
کــرد :حتــی امــروز نیــز ایــاالت متحده
برای پیشــبرد قطعنامهاش در شورای
امنیــت ،دیگــران را وادار به حمایت از
آن میکند .آنان حتی از طرف شــورای
همکاری خلیج فارس بیانیهای منتشر
کردنــد کــه اعضــای شــورا از آن خبــر
نداشتند.
ظریــف ایــن امــر را بــه معنــای
اهمیــت مشــروعیت از طریــق ائتالف
دانســت و گفت :به همین خاطر امروز
دیپلماســی در جهان عامل مهمی در
قدرت محسوب میشود.

و برای مردم زحمتآفرین است که
حتماً باید اصالح شوند.
همچنیــن در ایــن جلســه علــی
باقری معاون بینالملل قوه قضائیه
برکنــاری برایــان هوک از مســئولیت
پیگیری امور ایران را فرصت مناسبی
بــرای تحــت تعقیــب قــرار گرفتن او
بــه جــرم اقدامــات خصمانــه علیــه
منافــع ملــی ایــران دانســت و گفت:
الزم است کیفرخواستی علیه برایان
هوک از ســوی دادســتانی صادر شود
چرا که او بانی طرح فشــار حداکثری
بــه ایــران ،قطع دسترســی ایــران به
منابع مالــی و تحریمهای ثانویه بود
و عالوه بر توسل به زور ،سردار قاآنی
را نیز تهدید به ترور کرده است.
زارعپــور رئیــس مرکــز آمــار و
فناوری اطالعــات قوه قضائیه هم از
ارتقای ســامانه ثبت اموال مسئوالن
خبــر داد و گفــت :در اولیــن مرحلــه
از ارتقــای ایــن ســامانه ،زیرسیســتم
مشــمولیابی بــرای تســهیل در
شناســایی مشــموالن ایــن طــرح راه
اندازی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره آزاد شدن  ۴۰۰زندانی خطرناک طالبان گفت :آنچه
در افغانستان رخ میدهد و توافق بین دولت افغانستان و طالبان ،این مسأله داخلی
در افغانستان است .جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده از هر اقدام ،روند و واقعهای
کــه بــه بازگشــت صلح ،ثبــات و امنیــت در افغانســتان کمــک کنــد و گفتوگوهای
بین االفغانی با محوریت دولت افغانســتان شــروع بشود ،حمایت میکند و در کنار
دولت و ملت افغانستان خواهد ایستاد و اگر این گفتوگوها و تبادل زندانیها را به
نفع کشــور خودشان و ثبات در کشورشان تشــخیص دهند ،جمهوری اسالمی ایران
منعی نمیبیند و دخالتی ندارد و ممکن اســت از این تحوالت که روند را به ســمت
ت شدن پیش ببرد ،حمایت کند.
مثب 
به گزارش ایرنا ،ســیدعباس موسوی در نشســت خبری درباره تجمعی که اخیراً در
پارکی در تهران انجام شــد و در آن پرچم طالبان باال برده شــده اســت ،گفت :آنچه
گفتــه شــد در پــارک ملت انجام شــده اســت ،به هــر حال ایــران میزبــان میلیونها
شــهروند افغان است و آنها ممکن اســت طرفدار گروههایی در افغانستان باشند و
گرایشهای مختلفی داشــته باشند .مطمئن نیستم که وابستگی داشتند به گروهی
یا صرفاً ابراز خوشحالی و بیان احساس و هواداری صرف بوده است یا خیر که این را
باید مراجع ذیربط در این باره نظر دهند .ولی فکر میکنم تجمعی ساده برای ابراز
احساسات از سوی عدهای بوده است.
این دیپلمات ارشــد کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره انفجار بیروت و موج جدید
اعتراضــات در لبنان و موضع ایران درباره تحــوالت اخیر لبنان گفت :حادثه بزرگی
بود و طبیعی اســت که مردم ناراحت باشــند و تبعاتی هم حتماً خواهد داشت ،اما
اگر عدهای از افراد و گروهها یا حتی کشورهای خارجی این حادثه تأثربرانگیز را برای
اهداف و اغراض سیاســی دســتاویز قرار دهند ،غیرقابل قبول اســت .موسوی ادامه
داد :طبیعی اســت مردم ناراحت باشــند .اما به نظر میرسد برخی از جاها و برخی
افــراد بــا تحریکات خارجــی به دنبال اغراضی هســتند که پســندیده نیســت .ملت
لبنان ملت رنج دید ه و رنج کشــیدهای اســت و جا دارد با حفظ آرامش اجازه دهند
که مســئوالن به امور رســیدگی کنند تا به آالم مردمی که در این حادثه ناگوار صدمه
دیدند ،رسیدگی شود.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین از ســفر قریبالوقوع یکــی از مقامهای بلندپایه
ایــران بــه لبنان خبر داد و گفت :اگر این ســفر ظرف روزهای آینده نهایی شــد حتماً
اعــام میشــود .مــا چه با ســفر به لبنان و چه بدون ســفر ،همــواره در کنــار دولت و
ملت لبنان هســتیم و کمکهای ما محدود به ســفر کردن نیســت و این کمکها را
ادامه میدهیم .موســوی درباره برخی اخبار مبنی بر توقیف یک نفتکش ایرانی از
سوی پاکستان ،گفت :تا جایی که خبر داریم و بررسی کردیم و از مقامات ذیربط در
سازمان بنادر و کشتیرانی جویا شدیم ،هنوز رسماً چیزی به ایران در این زمینه اعالم
نشده و هیچ خبر رسمی مبنی بر توقیف کشتی ایرانی داده نشده است در عین حال
ما در حال پیگیری و جمعآوری اطالعات هستیم اما از سوی دولت پاکستان چیزی
رسماً اعالم نشده است.

