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اخبار

رهبر انقالب رحلت
آیتاهلل محققکابلی را تسلیت گفتند

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در پیامی
درگذش��ت آی��تاهلل محققکابلی را تس��لیت
گفتند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهب��ری ،متن پیام رهبر حکیم انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسمهتعالی

درگذش��ت عالم مجاهد آیتاهلل آقای حاج
شیخ قربانعلی محققکابلی رحمهاهللعلیه را به
عموم برادران افغانستانی بویژه به خاندان محترم
و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت
میگوی��م و علو درجات آن مرحوم و رحمت و
مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
سیدعلیخامنهای
 ۲۲خرداد ۹۸

دشمن با فشار اقتصادی
دنبال مذاکره است

دبیر ش��ورای نگهبان گفت:
امروز دش��من با اس��تفاده از
حربه فش��ار اقتصادی ،دنبال
مذاکره اس��ت ک��ه قطعاً این
توطئ��ه آنها ب��ا درایت مقام
معظم رهبری و هوشیاری مسؤوالن شکست
خواه��د خورد .به گزارش فارس ،آیتاهلل احمد
جنتی صبح دیروز در جلس��ه این ش��ورا و در
نطق پیش از دس��تور گفت :انقالب اسالمی از
بدو تأسیس تاکنون با مس��ائل و چالشهایی
روبه رو بوده که با الطاف الهی و درایتهای امام
خمین��ی(ره) و رهبر معظم انقالب و همراهی
مردم ،آنها را بخوبی پش��ت سر گذاشته است.
وی یکی از این مس��ائل را مواجهه با توطئهها
و جنایتهای آمریکا علیه جمهوری اس�لامی
عنوان و خاطرنش��ان کرد :آمریکاییها در ۴۰
س��ال گذش��ته از حربهها و ابزارهای مختلفی
برای فشار علیه مردم ایران استفاده کردهاند که
همگی آنها شکست خورده است .دبیر شورای
نگهبان تاکید کرد :امروز هم دشمن با استفاده
از حربه فشار اقتصادی ،دنبال مذاکره است که
قطعاً این توطئه آنها با درایت مقام معظم رهبری
و نیز هوشیاری مسؤوالن شکست خواهد خورد.
آی��تاهلل جنتی در پایان از مس��ؤوالن اجرایی
خواس��ت توجه بیشتری به وضعیت اقتصادی
مردم و اقشار آسیبپذیر داشته باشند.

اروپاییها با وعدههای توخالی
اتالف وقت میکنند

عض��و مجل��س خب��رگان
رهبری گف��ت :وزیر خارجه
آلمان گفته کاهش تعهدات
برجامی از س��وی ای��ران در
مقابل نقض عهد آمریکاییها
را نمیپذیریم؛ این سخن ،حتی برخالف موازین
حقوقی کشور آلمان است .آیتاهلل عباس کعبی
در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به س��فر وزیر
خارجه آلمان به ایران گفت :وزیر خارجه آلمان
در سفر به تهران گفته کاهش تعهدات برجامی
از سوی ایران در مقابل نقض عهد آمریکاییها
را نمیپذیریم .حال آنکه این سخنان ،برخالف
همه موازین حقوقی و حتی حقوق مدنی آلمان
اس��ت .نماینده خوزستان در مجلس خبرگان
رهبری با بیان اینکه نیاز است جامعه حقوقی
کش��ور و وزارت ام��ور خارجه درباره س��خنان
بیپ��رده وزی��ر خارجه آلم��ان و نقض قوانین
و مقررات حقوقی موضعگی��ری کنند ،اظهار
داشت :در سادهترین مفاهیم حقوقی بینالمللی
آمده اس��ت اگر یک طرف متعهد ش��ود و بعد
تعهدات خود را نقض کند ،متعهد له میتواند
اق��دام متقابل انجام دهد .این در حالی اس��ت
که ایران ،حتی مهلت  ۲ماهه هم داده اس��ت.
عضو مجلس خبرگان گفت :متأسفانه اروپاییها
با ات�لاف وقت و وعدههای توخالی ،در عمل از
انجام تعهدات حقوقی طفره میروند.

ایرانیها در برابر آمریکا
مقاومتمیکنند

رئی��س مجل��س گف��ت:
آمریکاییه��ا ب��ا اعم��ال
تحریمه��ای مضاع��ف ب��ه
دنبال تحت فشار قرار دادن
ایران هس��تند اما ایرانیها
در برابر این فش��ارها مقاوم��ت میکنند .به
گزارش خانه مل��ت ،علی الریجانی دیروز در
دیدار ژارکو ابرادوویچ ،رئیس کمیسیون امور
خارجی پارلمان صربستان گفت :کشورهایی
که تحت س��یطره آمری��کا ق��رار گرفتهاند،
سرنوشت خوبی نداشته و در درازمدت هزینه
زیادی پرداخت میکنند.

پنجشنبه 23خرداد 1398

 2روز بعد از سفر وزیر خارجه آلمان ،روز گذشته نخستوزیر ژاپن به تهران آمد و با روحانی دیدار کرد

ترافیک دیپلماسی بعد از اولتیماتوم ایران
گروه سیاسی 2 :روز بعد از سفر وزیر خارجه آلمان
به تهران ،روز گذشته نخستوزیر ژاپن نیز به ایران
آمد تا کشورمان به کانون رایزنیهای دیپلماتیک در
منطقه تبدیل شود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،خروج دولت روحانی
از انفعال چندس��اله و تصمی��م به کاهش تعهدات
برجامی که در سالگرد خروج آمریکا از برجام و در
اعتراض به بدعهدیهای مکرر تروئیکای اروپا انجام
شد ،موجب شد نمایندگان کشورهای مختلفی از 4
گوشه جهان به ایران بیایند و پیرامون موضوعاتی
چ��ون برجام ،امنی��ت خلیجف��ارس ،نفت و حتی
میانجیگری میان ایران و آمریکا رایزنی کنند.
در این راستا  3روز پیش وزیر خارجه آلمان به
تهران آمد .او البته به جای عذرخواهی بابت تاخیر
در انجام تعهدات برجامی کش��ورش ،گس��تاخانه
حرف جنگ را پیش کشید و همچنین اذعان کرد
پیرامون انجام مطالبات ایران نمیتواند معجزه کند.
پس از او نوبت به نخستوزیر ژاپن رسید .آبه شینزو
که در طول  40سال گذشته نخستین نخستوزیر
ژاپن اس��ت که به ایران سفر میکند ،در چارچوب
برنامهای از قبل تعیین شده روز گذشته وارد تهران
شد و با رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان
دیدار و گفتوگو کرد .این س��فر البته در شرایطی
انجام ش��د که طی روزهای اخیر برخی رسانههای
غربگرا که در سابقه خود بزرگنمایی برجام و تالش
برای گره زدن حل مش��کالت کشور به مذاکرات با
آمریکا را داشتهاند ،بشدت تنور این سفر را داغ کرده
و با عناوینی چون «عملیات نجات برجام در تهران»
یا «س��فر بیسابقه» به آن پرداختند؛ هرچند سفر
چند هفته قبل رئیسجمهور آمریکا به ژاپن و بیان
مواضع به ظاهر مسالمتجویانه در قبال ایران نیز به
اهمیت این سفر افزوده است ،بویژه که نخستوزیر
ژاپن روز سهشنبه در آستانه سفر به تهران هم ضمن
برقراری تماس تلفنی با ترامپ ،آخرین تبادلنظرها
و هماهنگیها درباره این س��فر را انجام داده است.
بنا به گفته سخنگوی دولت ژاپن ،رهبران  2کشور
آمریکا و ژاپن «درباره اوضاع منطقهای از جمله ایران
تبادل نظر کردند» .نکته قابل توجه درباره سفر آبه
ش��ینزو به تهران گمانهزنیها پیرامون اهداف این
س��فر بود .در حالی که هم رسانههای داخلی و هم
رس��انههای غربی طی چند روز اخیر ،میانجیگری
می��ان ای��ران و آمریکا را هدف اصلی س��فر آبه به
کشورمان اعالم کرده بودند ،دوشنبه گذشته روزنامه
«ژاپن تایمز» به نقل از یک منبع ارش��د دولت این
کش��ور گزارش داد هدف سفر آبه شینزو به تهران
میانجیگری بین تهران و واش��نگتن نیست .طبق
گزارش این نشریه ،یک دیپلمات رده باالی ژاپنی
گفته« ،آبه بهعنوان یک واسطه بین ایران و آمریکا با
مقامات ایرانی دیدار نمیکند و حامل هیچ پیامی (از
سوی آمریکا) نیست و همچنین هیچ راهکار فوری
برای پایان دادن به تنش هس��تهای (بین تهران و
واش��نگتن) ندارد» .این مقام ارش��د وزارت خارجه
ژاپن همچنین افزود« :هدف اولیه این سفر تسهیل
رس��یدگی ب��ه اتهام��ات هادی
قضایی
رض��وی و احس��ان دالوی��ز از
متهمان پرونده بانک سرمایه پایان یافت .این خبر
را قاضی اسداهلل مسعودیمقام پس از اخذ آخرین
دفاعیات متهمان و وکالی مدافع آنها در شعبه 3
دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی
و در جم��ع خبرنگاران اعالم ک��رد .این اعالم به
معنای پایان  8جلسه رسیدگی به اتهامات این 2
نفر در پرونده جنجالی بانک سرمایه است .قاضی
مسعودیمقام در این رابطه گفت :تاکنون  8جلسه
دادگاه برگزار شده و فکر نمیکنم در هیچ دادگاهی
این مقدار فرصت به متهمان برای دفاع داده شده
باش��د .همچنین قاضی مس��عودیمقام در پاسخ
به این س��وال که آیا در روزهای اخیر پروندههای
اقتصادی جدیدی ارس��ال شده و اینکه آیا پرونده
احمد عراقچی به ش��عبه شما ارسال شده؟ گفت:
پرونده آقای عراقچی به ش��عبه ما ارسال نشده و
فکر میکنم در شعبه دوم باشد.
به گزارش «وطنامروز» ،هش��تمین جلس��ه
رس��یدگی به اتهامات س��یدمحمدهادی رضوی
و س��ایر متهمان بانک سرمایه که روز چهارشنبه
به ریاس��ت قاضی مسعودیمقام به صورت علنی
برگزار ش��د به بیان آخرین دفاعیات وکیل متهم
دالویز اختصاص یافت .وکیل متهم دالویز خطاب
به نماینده دادس��تان گفت :ش��ما در گفتار خود
صراحتا اظهار کردید موکل من راجع به  2میلیارد
جواب بدهد که این ابه��ام دارد .باید بگویم آقای
نماینده دادستان! ،چطور با موردی که برای شما
ابهام داشته کیفرخواس��ت صادر کردهاید و دفاع
میکنید ،این موضوع جای سوال دارد .وی افزود:
آقای رضوی نخس��تین کسی اس��ت که بحث 2
میلیارد تومان را به صورت چک در جلد  2صفحه
 ۱۷۶و  ۱۷۷پرونده مطرح کرده اس��ت ،آنچه در
پرونده آمده هزینهکرد ش��رکت یا آقای دالویز در
ساخت فیلم شهرزاد بوده است.
در این هنگام قاضی مسعودیمقام خطاب به
متهمان رضوی و دالویز گفت :شما میدانید پولها

تنشها و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت موجود
است .ما هیچ طرح غیرمنتظرهای نداریم» .گفتنی
اس��ت آبه به همراه پدرش (وزیر خارجه پیش��ین
ژاپن) س��ال  ۱۹۸۳به ایران س��فر کرده بود و سفر
اخیرش به تهران در نودمین سالگرد برقراری روابط
دیپلماتیک ایران و ژاپن انجام میشود.

ریاست جمهوری ،رئیسجمهور با تاکید بر اینکه بسیار
خوشحالم آقای نخستوزیر بر حمایت از برجام تاکید
کردند و این توافق را برای منطقه و جهان حائز اهمیت
میدانستند ،گفت :من به آقای نخستوزیر گفتم که
عالقهمند به ادامه توافق هس��تیم و اقدامات ایران در
چارچوپ برجام و بند  ۳۶برجام خواهد بود.

عصر دیروز و پس از اس��تقبال محمدجواد ظریف
از نخس��توزیر ژاپ��ن در ف��رودگاه مهرآباد ،حس��ن
روحانی به طور رس��می از «آبه شینزو» در مجموعه
تاریخی – فرهنگی س��عدآباد تهران اس��تقبال کرد.
رئیسجمهور کش��ورمان در نشست خبری مشترک
با آبه شینزو نخستوزیر ژاپن ،گفت :بسیار خوشحالم
جناب آقای آبه شینزو دعوت من را پذیرفتند .در طول
سالهای گذشته ما مالقاتهای سازندهای داشتیم و
امروز هش��تمین دور مالقاتهای ما بود .وی افزود :از
اینکه دولت ژاپن و ش��خص آقای نخستوزیر مصمم
به توس��عه روابط  2کش��ور در حوزهه��ای اقتصادی،
منطقهای و بینالمللی هس��تند ،استقبال میکنیم.
در جلسه خصوصی و جلسه  2هیأت درباره روابط 2
کشور و سرمایهگذاری ژاپن در چابهار صحبت کردیم.
اینک��ه ژاپن عالقهمند به ادامه خری��د نفت از ایران و
ح��ل و فصل مباحث مالی ،فرهنگ��ی و غیره با ایران
است میتواند روابط  2کشور را تضمین کند .روحانی
با بیان اینکه ما عالوه بر روابط دوجانبه راجع به امنیت
و تنشزدایی در منطقه نی��ز با هم گفتوگو کردیم،
گفت :خوشحالیم که هر دو کشور برای ثبات و امنیت
منطقه اهمیت بس��یاری قائلند .به آقای نخستوزیر
گفتم که ایران آغازگر جنگی در منطقه بویژه با آمریکا
نخواهد بود اما اگر جنگی ش��روع شود پاسخی قاطع
میدهیم .آقای نخستوزیر نسبت به آینده خوشبینی
قابل مالحظهای داشتند و گفتند من میبینم تغییرات
مثبتی در راه اس��ت .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی

روز گذشته و س��اعتی پیش از ورود آبه شینزو
ب��ه تهران« ،تارو کونو» وزی��ر خارجه ژاپن با حضور
در وزارت ام��ور خارجه با محمدجواد ظریف دیدار و
گفتوگو کرد .در دور اول این دیدار ،وزیر امور خارجه
کش��ورمان ضمن خوشامدگویی به همتای ژاپنی و
هیات همراه ،با اشاره به روابط دیرینه  2کشور و ۹۰
س��ال روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن ،این کشور را
دوست و شریک خوب ایران در حوزههای سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی خواند و از سفر مقامات عالیرتبه
ژاپن به ایران استقبال کرد .ظریف با اشاره به جنگ
و تروریس��م اقتصادی دولت آمریکا ضد ملت ایران
افزود :با ملت ما جنگ اقتص��ادی را آغاز کردهاند و
روزانه هم با تبلیغات و نفرتپراکنیهای آمریکاییها
مواجه هستیم .وزیر امور خارجه کشورمان تصریح
کرد :در این ش��رایط س��خت برای رفاه و آس��ایش
مردم خود راههایی را خواهیم یافت که از جمله آن
تجدیدنظر در بودجه و سیاستهای مالی بدون اتکا
به نفت است .تارو کونو نیز در این دیدار ضمن ابراز
خرس��ندی از حضور در ایران و پذیرش هیات عالی
ژاپن توسط مقامات عالی کشورمان خاطرنشان کرد:
س��فر آقای آبه ش��ینزو به ایران بهعنوان یک کشور
دوست ،تاریخی است .ایران کشوری مهم در منطقه
است و ما معتقدیم در این منطقه مهم هر چه تنش
کمتر باشد به نفع همگان است ،در غیر این صورت
همه ضرر میکنیم .ژاپن آماده است هر کاری که به
کاهش تنش منجر میشود انجام دهد.

■■ژاپن عالقهمند به ادامه خرید نفت از ایران است

■■دیدار وزیر خارجه ژاپن با ظریف

روز گذشته آخرین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه برگزار شد

پایان محاکمه رضوی و دالویز

را باب��ت چ��ه گرفتهاید ،من
اینجا معذورم که آن را بیان
کنم اما بعدا به ش��ما خواهم
گفت .در جلس��ات قبل و از
آغاز جلسات من بارها تأکید
ک��ردهام صداق��ت را رعایت
کنید اما بهرغم اینکه مس��تندات وجود دارد شما
طفره میروید .قاضی اف��زود :میدانم این پولها
و دس��ت به دست شدن و پولش��ویی از کجا سر
درآورده و در آینده بسیاری از این مطالب مشخص
میشود .سعی نکنید طوری وانمود کنید که اطالع
ندارید .شما اطالع کافی دارید و قطعا بهتر میدانید
این پولها کجا است .وکیل متهم دالویز گفت :ما
از این مواردی که میفرمایید بیاطالع هستیم ،من
فقط آنچه در پرونده بوده را دیدهام؛  ۱۱فقره چک
بود که ضمیمه پرونده ش��ده است .وی ادامه داد:
البته گفتهاید در وجه آقای قادری است که ابهام
دارد و س��وال من این است :چرا شما این ابهامات
را رفع نکردهاید؟ ما خواستیم این چکها ردیابی
شود .این مبالغ برای تبلیغات در سریال شاهگوش
ب��وده و درصدی از آن را قرار بود دریافت کند که
مستندات در پرونده موجود است .وی با بیان اینکه
ما هزینهکرد و مستندات آن را تقدیم خواهیم کرد،
گفت :موکل من منکر همکاری در اخذ تسهیالت
آقای رضوی از بانک است.
وکیل متهم دالویز تصری��ح کرد :اتهام اصلی
موکل من معاونت در اخالل عمده اس��ت که در
کیفرخواس��ت باید مصادیق س��هگانه مندرج در
ماده  ۱۲۶مش��خص ش��ود .آنچه مسلم است در
پرونده معاونت موکلم در اخالل از طریق تسهیل
بوده اس��ت .وی افزود :آقای رضوی قصد گرفتن
تس��هیالت از بانک را داشته و شرایط اعطای وام
متعدد اس��ت اما آیا این شرایط رعایت شده است

ی��ا خیر؟ وی مدع��ی رعایت
کامل مقررات اس��ت .وکیل
دالویز ادام��ه داد :جرم بودن
عمل اصلی اگر احراز شود آن
وقت است که میتوان معاونت
در جرم را به آن فرد منتسب
کرد ،عالوه بر اینکه باید نیت و قصد جرم هم وجود
داشته باش��د؛ یعنی باید علم و آگاهی احراز شود
که آیا فرد با قصد و نیت خواس��ته است در نظام
اقتصادی اخالل ایجاد کند؟
وکیل دادگس��تری ادامه داد :عالوه بر این الزم
است یک رابطه س��ببیت بین رفتار متهم و جرم
ارتکابی وجود داش��ته باش��د .وی گفت :مهمترین
ش��رط برای معاونت در یک جرم داش��تن وحدت
قصد با مباش��ر است که الزم و ضروری است .حال
سوال این است که آیا قصد موکل من براندازی بوده
و قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی را داشته است؟
آیا اصال آقای رضوی قصد براندازی داشته است که
موکل من با او وحدت قصد داشته باشد؟
وکیل متهم دالویز افزود :بر اس��اس اس��ناد و
م��دارک پرونده ،هیچگونه قصد مش��ارکتی بین
این  2ب��رای ارتکاب جرم وجود ندارد .چون جرم
اخالل ،یک جرم نتیجهمحور است؛ یعنی از رفتارها
و اعمال یک نتیجه به دست بیاید.
به گزارش می��زان ،وکیل متهم دالویز در پایان
دفاعیات خود گفت :نظر به اینکه در پرونده مطروحه
هیچ دلیل شرعی و قانونی که بخواهد اتهام منتسب
به موکل را احراز کند وجود ندارد و با توجه به اصل
برائت ،از محضر دادگاه عدل اس�لامی ،اس��تدعای
اتخاذ تصمیم شایسته و صدور حکم برائت در حق
موکلم را دارم.
قاضی مس��عودیمقام گفت :با پای��ان گرفتن
آخری��ن دفاعیات متهمان آقای��ان رضوی و دالویز

عراقچی در سوییس
معاون موگرینی در تهران

معاون سیاسی وزیر امور خارجه به منظور
برگزاری چهارمین دور گفتوگوهای سیاسی
میان جمهوری اس�لامی ایران و کنفدراسیون
س��وییس به برن س��فر میکند .س��یدعباس
عراقچ��ی به منظ��ور برگ��زاری چهارمین دور
گفتوگوهای سیاسی میان جمهوری اسالمی
ایران و کنفدراس��یون س��وییس به برن س��فر
میکند .در این دور از گفتوگوها همکاریهای
دوجانب��ه ،تح��والت بینالملل��ی و منطقهای،
آخرین تحوالت برج��ام و موضوعات قضایی و
حقوق بشری مورد بحث و بررسی قرار خواهد
گرفت .همچنین تارنمای سرویس اقدام خارجی
اتحادی��ه اروپایی گزارش داد «هلگا اش��مید»
دبیرکل این نهاد اروپایی ،هفته جاری به ایران
و کشورهای حوزه خلیجفارس سفر میکند .به
گزارش ایرنا ،در گزارش روز چهارش��نبه پایگاه
اینترنت��ی «ایایایاس» آم��ده اس��ت :خانم
اشمید در یک دیدار رسمی از کشورهای حوزه
خلیجفارس ،سفر خود را از امارات عربی متحده
آغاز میکند و بهدنبال آن عازم کشورهای عمان،
قطر و ایران میشود.بر اساس این گزارش ،این
دیدار در بحبوحه تنشهای کنونی در منطقه
انجام میشود و فرصتی برای تاکید بر خواسته
اتحادی��ه اروپای��ی در جلوگی��ری از تنشهای
منطق��های و یافتن راهی ب��رای تنشزدایی و
ترویج مذاکره خواهد بود.تارنمای اروپایی افزود:
به عنوان بخشی از تالشهای اتحادیه اروپایی
برای تقویت ثبات در منطقه ،سفر خانم اشمید
همچنین مذاکره برای حفظ توافق هستهای با
ایران را هدف قرار خواهد داد.
ش��ما موظف هس��تید ظرف  10روز آینده آخرین
مس��تندات را تقدیم دادگاه کنید .مسعودیمقام از
نماینده دادستان خواس��ت کیفرخواست پیرامون
اعضای هیات مدیره را قرائت کند.

■■تبانی مدیران بانک سرمایه با برخی
تسهیالتگیرندگان

نماینده دادستان پس از آخرین دفاعیات وکیل
متهم بیان داشت :بانک سرمایه یکی از بانکهایی
اس��ت که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت ۱۴
هزار میلیارد تومان از اموال س��پردهگذاران بانک
را حیف و میل کرده اس��ت ک��ه صندوق ذخیره
فرهنگیان سهامدار  ۴۷درصد و گروه ریختهگران
 ۳۸درص��د از آن را دارا هس��تند و بی��ش از ۸۳
درصد نیز در تملک گروه مذکور اس��ت .نماینده
دادس��تان گفت :مدی��ران بانک س��رمایه وکیل
بانک محسوب میش��وند اما پیرو تبانی با برخی
تس��هیالتگیرندگان موجب ات�لاف وجوه کالن
بانک س��رمایه ش��دهاند و تحت عنوان مجرمانه
خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند .وی
تاکی��د کرد :نظر به جوابیه بانک مرکزی ،مدیران
مرتکب ب��زه اخالل در نظام اقتص��ادی از طریق
اخ�لال در نظام پولی و بانکی ش��دهاند که  ۸نفر
از آنها قابل توجه بوده و ذکر میشود .آقایان یاسر
ضیایی ،محمدرضا خانی ،محمدعلی هادی ،خادم،
باقری ،حیدرآبادیپور ،احمدی و بیرانوند از طریق
امضای مصوبات تسهیالت به سپردهگذاران نقش
مستقیمی داشتهاند و آنها با ارتکاب عمل مجرمانه
تسهیالت را از سال  ۹۲تا  ۹۵در اختیار شرکتها
و گروه ریختهگران قرار دادهاند .نماینده دادستان
گفت :حسب تحقیقات و اقاریر ،وجوه تسهیالت
به جای تاسیس واحدهای تولیدی صرف امورات
شخصی تسهیالتگیرندگان مثل خرید امالک و
خودرو شده است و نظر به سوابق طوالنیمدت آنها
در اشتغال بانکداری ،علم به موثر بودن فعالیتهای
آنها درمقابله با جمهوری اسالمی مفروض بوده و
اقدامات آنها اقتضای شمول اخالل عمده در نظام
اقتصادی را دارد.

اخبار

بازدید سرلشکر باقری
از دستاوردهای پدافندی ارتش

رئی��س س��تاد کل نیروهای
مس��لح با حضور در س��تاد
ارتش جمهوری اسالمی ایران
از پیشرفتها و دستاوردهای
نوین پدافندی ارتش بازدید
ک��رد .به گزارش روابط عمومی ارتش ،س��ردار
سرلش��کر پاس��دار محمد باقری ،رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح به همراه جمعی از معاونان
س��تاد کل با حضور در ستاد فرماندهی ارتش،
از دس��تاوردهای پیش��رفته پدافن��دی ارتش
جمهوری اسالمی ایران بازدید کرد .در جریان
این بازدید که امیر سرلش��کر سیدعبدالرحیم
موس��وی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده کل
آجا و امیر سرتیپ صباحیفرد فرمانده نیروی
پدافند هوایی ارتش نیز حضور داشتند ،بخشی
از توان عملیاتی سامانهها و تجهیزات پیشرفته
و بومی نیروی پدافند هوایی ارتش برای مقابله
ب��ا هواپیماهای بدونسرنش��ین ،هواپیماهای
رادارگریز و کش��ف موشکهای کروز و دوربرد
دشمن به نمایش درآمد.

عراق و سوریه
مکمل استراتژیک ایران هستند

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا
با بیان اینکه شکلگیری ائتالف منطقهای بین
ایران ،عراق و سوریه برای ایجاد امنیت پایدار در
مقابل تروریستها و تهدیدات خارجی یک تفکر
و طرح راهبردی اس��ت ،گفت :عراق و س��وریه
مکمل اس��تراتژیک ایران هس��تند .به گزارش
فارس ،سردار سیدیحیی صفوی به همراه اساتید
و دانش��جویان مقطع دکترای دانش��گاه عالی
دفاع ملی از زیرس��اختهای اقتصادی استان
خوزستان و مناطق عملیاتی دفاعمقدس بازدید
کرد .وی در جلس��ه با برخی مسؤوالن استان
خوزستان و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی
حاض��ر در این برنامه با اش��اره به ظرفیتهای
استان خوزستان و لزوم رویکرد توسعهمحوری
در روابط اقتصادی گفت :مح��ور ایران ،عراق،
سوریه و مدیترانه یک محور اقتصادی ،سیاسی،
امنیتی و دفاعی در مقابل رژیم صهیونیستی و
آمریکاس��ت .عراق و سوریه مکمل استراتژیک
ایران هس��تند و بازار  ٦٠میلیون نفری عراق و
سوریه میتواند برای صادرات ایران هدف باشد
و ظرفیت صادراتی  ١٠میلیارد دالری ایران در
سال گذشته میتواند به  ٢٠میلیارد دالر فقط
برای عراق برسد.

تحریم  2فرد و یک شرکت عراقی
به بهانه ارتباط با ایران

وزارت خزانهداری آمریکا روز گذشته اسامی
 2فرد و یک شرکت عراقی را به بهانه ارتباط با
ایران در فهرست تحریمها قرار داد .به گزارش
فارس ،دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت
خزانهداری آمریکا دیروز چهارشنبه اعالم کرد 2
فرد عراقی و یک شرکت مستقر در این کشور
را به بهانه ارتباط با ایران به فهرست تحریمهای
خود اضافه کرده اس��ت .خزانهداری آمریکا در
اطالعی��های که روی وبس��ایت این ش��رکت
قرار گرفته ،نوش��ته «عبدالحمید االسدی» و
«صالح الحسنی» که هر دو تبعه عراق هستند
را در فهرست تحریمها قرار داده است .شرکت
«منابع ثروت جنوب» که طبق اطالعات اولیه
خزانهداری آمریکا در عراق مس��تقر است نیز
تحریم شده است.

هایکوماس علم حقوق و ماده ۳۶
برجام را با دقت مطالعه کند

سخنگوی وزارت امور خارجه
در واکن��ش به اظه��ارات وزیر
خارجه آلمان گفت :دوس��تان
اروپایی اگر خیلی نگران حفظ
برجام هستند به تعهداتشان
پایبند باشند و پیشنهاد میکنیم ماده  ۳۶برجام
و مقدمات علم حق��وق را با دقت مطالعه کنند.
به گزارش فارس ،سیدعباس موسوی در واکنش
به اظهارات وزیر خارجه آلمان در استکهلم گفت:
تاکید ایش��ان مبنی بر اجرای تعهدات یکجانبه
توس��ط ایران در یک توافق چندجانبه را خیلی
درک نمیکنیم .وی اف��زود :اگر این توافق چند
ط��رف دارد همه طرفهای آن به طور یکس��ان
باید به تعهداتشان عمل کنند و اگر نمیتوانند
درک کنند ما هم با استفاده از سازوکارهایی که
برجام در اختیارمان گذاشته باید نسبت به برجام
و تعهداتمان بازنگری داشته باشیم .سیدعباس
موسوی تصریح کرد :دوستان اروپایی اگر خیلی
نگران حف��ظ برجامان��د ،باید از هم��ه طرفها
بخواهن��د ب��ه آن عم��ل کنند و بی��ش از همه
خودشان به تعهداتشان پایبند باشند .وی گفت:
به ایشان و دیگرانی که از تصمیمات اخیر برجامی
ایران ابراز نگرانی میکنند ،پیشنهاد میکنیم ماده
 ۳۶توافق برجام و مقدمات علم حقوق را یک بار
دیگر با دقت مطالعه کنند.

