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روی موج کوتاه

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 
پنج جاسوس در روزهای گذشته توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( خبر داد و 
گفت: هم در وزارت امور خارجه و صنایع 
تامین کننده قطعات و هــم در حوزه 
انرژی، وزارت دفاع و انرژی هســته ای 

دستگیری هایی داشتیم.
غالمحسین اسماعیلی همچنین 
از صدور حکم دو جاســوس به نام های 
مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی نیز 
خبر و توضیح داد: مسعود مصاحب در 
قالب دبیرکل انجمن دوســتی اتریش 
و ایران فعــال بود و با ســرویس های 
جاسوســی آلمان و اســراییل ارتباط 
داشت و مبادرت به جاسوسی می کرد 
و اطالعــات گوناگــون در حوزه های 
مختلف از جمله پروژه هــای نظامی، 
موشکی، هســته ای، نانو و درمانی در 
اختیار سرویس های اطالعاتی آلمانی 
و اســرائیلی قرار می داد که به ١٠ سال 

حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: شهرام شیرخانی نیز به 
انگلیس در حوزه های مختلف و حساس 
اطالعات می فروخت و دنبال آلوده سازی 

برخی مدیــران و جــذب عناصر برای 
سرویس های جاسوسی بود.

به گفته ســخنگوی قــوه قضائیه 
شیرخانی، اطالعات قراردادهای بانک 
مرکزی، بانک ملــی و وزارت دفاع را به 
دشــمن داده بود و  به ١٠ سال حبس 

محکوم شد.
اسماعیلی افزود: یکی از کسانی هم 
که دستگیر شد جمشید شارمهد بود؛ 
کسی که عزاداران امام حسین)ع( را در 

حسینیه شیراز به شهادت رسانده بود.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره 
احکام صادره درباره این دو جاســوس 
و دستگیری پنج جاســوس دیگر در 
رســانه های غربی بازتاب پیــدا کرد. 
برگزاری های رویتــرز و بلومبرگ این 

اخبار را منتشر کردند. 
ختم رسیدگی به پرونده طبری

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست 
خبری خود دربــاره آخرین وضعیت 
پرونده و دادگاه اکبر طبری گفت: امروز 
آخرین جلسه دادگاه این پرونده است و 
آخرین دفاع اقای طبری هفته گذشته 
اخذ شــده و از جمعــی از متهمان روز 

یکشنبه آخرین دفاع اخذ شده؛ امروز 
ختم رسیدگی ان شاءهلل اعالم خواهد 

شد.
وی افزود: برخی از وکالی متهمان 
برای تنظیم الیحه دفاعیه برای آخرین 
دفاع مهلتی از دادگاه خواستند که مهلت 
محدودی در نظر گرفته شــده است و 
در اولین فرصت و حداقل زمان تا یکی 
دو هفته آینده رأی صادر خواهد شــد 
البته معموال ظرف یک هفته رأی صادر 
می شود و ان شــاءاهلل  به زودی رأی این 

پرونده صادر خواهد شد. 
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر آنکه 
آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد 
اتهامی طبری نبود، تصریح کرد: عالوه 
بر آنچه که در دادگاه رســیدگی شده و 
امروز روز پایانی رسیدگی به این بخش 
از پرونده است، بخش های دیگری از آن 
در دادسرا مفتوح است و به زودی بخش 
دوم به دادگاه جهت رســیدگی ارسال 

خواهد شد.
وی دربــاره متهمان متــواری این 
پرونده گفت: آنچه که در کیفرخواست 
آمده در موردش در ایــن پرونده رأی 

صادر خواهد شد و عدم حضور آنها مانع 
تصمیم گیری دادگاه نخواهد بود.

در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را 
بازداشت نکردیم

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه »روز خبرنگار را پشــت ســر 
گذاشــتیم در حالی که در واکنش به 
پیام های تبریک  مقامات قضایی، برخی 
مدعی بودند که علی رغم این تبریک ها، 
تعدادی خبرنگار زندانی داریم و حتی 
در روز خبرنگار برخی با عنوان خبرنگار 

بازداشت شده اند، پاسخ شما چیست، 
گفت: ما در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری 
را بازداشت نکردیم و انتشاردهنده اولیه 
این موضوع خــودش اصالحیه هایی 

زده است. 
وی افزود: جامعه خبرنگاری ما مثل 
جامعه کارگری است و من قبال به جامعه 
کارگری گفتم که مراقبت کنند افراد 
غیرکارگر سر سفره کارگران ننشینند 
لذا جامعه رسانه ای ارزشمند و خوب ما 
نیز مواظبت کنید تا افرادی به ناحق سر 

سفره شما ننشیند.
ســخنگوی قوه قضاییه همچنین 
توضیح داد: در یکسال اخیر هیچ روزنامه 
و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف 
نشده و جمعی از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه که قبال با محکومیت هایی مواجه 
شــده بودند در دوره اخیر از عفو مقام 
رهبری، آزادی مشروط و سایر ارفاق ها 
برخوردار شدند. توصیه ما این است که 
جامعه رسانه ای خط قرمزها را مراعات 
کنند و علی رغم اینکه گفتن این حرف 
مناسب نباشد اما اگر جرم و تخلفی انجام 
شد به ویژه در حوزه امنیت و عبور از خط 
قرمزها، چاره ای نیســت و رسیدگی 

ماموریت اصلی ماست.
با جدیت به اتهامات مدیران 
هفت تپه رسیدگی می کنیم

در بخش دیگری از نشست خبری 
ســخنگوی قوه قضائیــه، وی درباره 
پرونده هفت تپه گفت: بخشی از پرونده 
به کارشناســی رفته اســت و بخشی 
دیگر درباره اعتراضات خصوصی سازی 
است که در حال پیگیری آن هستیم و 
توصیه کرده ایم هرچه سریعتر بررسی 
و تعیین تکلیف شود تا نحوه واگذاری 
شــرکت هفت تپه به بخش خصوصی 
پیگیری شــود. ضمن آنکه با دســتور 
ریاســت قوه قضاییه و در جلسه ای که 
با حضور مقامات ذیربط برگزار شــد به 
دادستان کل کشور مأموریت داده شد 
تا موضوع  را به صورت تخصصی بررسی 
کند و پیگیری آن انجام شود؛ دادستان 
کل کشور نیز در همین راستا جلسات 

متعددی را برگزار کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه طی دو هفته 
جلسات متعددی با مسئوالن استانی 
و کشوری برگزار شده اســت، افزود: با 
جدیت و برابر ضوابط قانونی به اتهامات 
مدیران هفت تپه رســیدگی و حکم را 

صادر خواهیم کرد. 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
فساد در حوزه خودرو گفت: قوه قضائیه 
نســبت به این حق مــردم بی تفاوت 
نبوده اســت و از ناحیه خودروســازان 
پیگیری های متعددی انجام شــد. در 
حوزه برخی از شرکت های خودرویی که 
با سوء استفاده موجب گرانی می شدند 
اقداماتی انجام شد. مدیران قبلی هر دو 
شرکت خودروســاز تحت تعقیب قرار 
گرفتند و در زمره محکومین پرونده های 

ما هستند. 
اســماعیلی با بیان اینکه در زمینه 
گرانی خودرو بازرسی کل کشور ورود 
جدی انجام داد، افــزود: در یک نمونه 
در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه 
رســیدند که یکی از تأمین کننده ها با 
تبانی مبادرت به گــران نمایی و گران 
فروشی می کرده و علیرغم اینکه فوالد 
آلیاژی می توانسته از داخل تولید شود 
از خارج تهیه شده است. در مورد یکی 
از شــرکت هایی که فــوالد آلیاژی به 
خودروساز می فروخت نیز بیش از ۵۴۴ 
میلیارد تومان هزینه اضافی به گردن 
خودروساز گذاشته بود که با پیگیری ها 

۵۳۳ میلیارد بازگردانده شده است.

اسماعیلی خبر داد؛

بازداشت پنج جاسوس در سه نهاد مهم

خبر

رئیس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین 
ســاعت کارخود، با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد، 
گفت: مردم باید در زمینه تالش دولت برای ایجاد ثبات و 
آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشــته باشند و بدانند 
برای حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و 
پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
با اشاره به دغدغه های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه 
حجم نقدینگــی موجود در جامعه و لــزوم هدایت آن به 
مسیر تولید و مقابله باتحریم و جنگ اقتصادی دشمنان، 
تاکید کرد: دولت بویژه ستاد اقتصادی همواره در تالش 

برای اتخاذ و اجرای سیاست ها وتدابیری در جهت کنترل 
نقدینگی و هدایت آن به مســیر درســت و چرخه تولید 

بوده است.
رئیس جمهور طرح فروش داخلی نفــت و عرضه آن 
در بورس انرژی را از جمله طرح هــای مبتنی بر اقتصاد 
مردم محور و اقدامی موثر در راســتای ســامان دادن به 
بازار ســرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم 
نفتی دشمنان دانســت و با توجه به تصویب کلیات این 
طرح در جلســه روز گذشــته شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب 
 نهایی و تدوین شــیوه اجرایی، دولت بتوانــد این اقدام 

را عملیاتی کند.

روحانی با اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی این ستاد 
برای هشتمین ســال کار دولت و در راستای گشایش در 
معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط کسب 
و کار، ارتقای ســرمایه گذاری و اشتغال، گفت: این نقشه 
راه مجموعه منسجمی از سیاســت های کالن در حوزه 
های مختلف اقتصادی  اســت که برای یک سال پیش رو 
طراحی و تدوین شــده تا دولت بتوانــد در عین مقابله با 
جنگ اقتصادی دشــمنان و گذر از مشکالت و تنگناهای 
به وجود آمده در اثر شــیوع کرونا، اقتصاد را از تکانه های 
بیرونی حفظ کرده و گشایش هایی را در زندگی و معیشت 

مردم ایجاد کند. 
رئیس جمهــور اتکا به ظرفیــت هــا و توانمندیهای 

داخلی، آزادسازی و فعال کردن ظرفیت های نیمه فعال 
اقتصادی در کشــور و استفاده از مشــارکت مردمی را از 
ویژگی های مهم این برنامه دانست و گفت: این نقشه راه 
با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخش های فعال 
اقتصادی، افقی روشن برای کشــور تا یک سال آینده را 

ترسیم خواهد کرد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

مردم از تالش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اطمینان داشته باشند
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هشدار واعظی به شورای 
همکاری خلیج فارس 

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
در واکنش به نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج 
فارس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مبنی 
بر درخواست تمدید تحریم تســلیحاتی ایران در 
حساب توییتری خود نوشت: »حفظ امنیت و منافع 
ملت های منطقه در گرو اعتمادسازی و همکاری های 
درون منطقه ای است. شورای همکاری خلیج فارس 
نباید از آمریکا - که حضور نامشروعش در منطقه 
چیزی جز ناامنــی و بی ثباتی نداشــته - تبعیت 
کند.« وی تاکید کرد: »اقدام اخیر این شورا موجب 
بی اعتمادی می شود و بیشــترین خسارت آن به 

خودشان برمی گردد.«
    

امروز برگزار می شود؛
جلسه رأی اعتماد به مدرس خیابانی

هفته گذشته حســن روحانی، رئیس جمهور 
طی نامه ای حسین مدرس خیابانی را به عنوان وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی 
کرده است. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت 
رئیســه مجلس درخصوص برگزاری جلسه رأی 
اعتماد به وزیر پیشنهادی گفت: صالحیت حسین 
مدرس خیابانی وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن 
و تجارت در جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس 
بررسی می شود.  برگزاری این نشست طبق آیین 
نامه داخلی پارلمان است که تاکید دارد جلسه رأی 
اعتماد وزیر پیشنهادی یک هفته بعد از معرفی یعنی 

روز چهارشنبه باید برگزار شود.
    

عنابستانی: 
طرح استیضاح زنگنه با 33 امضا 

تقدیم هیأت رئیسه شد
علی اصغر عنابســتانی، نماینده مردم سبزوار 
در مجلس شورای اســالمی دیروز به فارس گفت: 
طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در ١8 
محور و با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه 
مجلس تقدیم شد. وی افزود: ما در جمع آوری امضاها 
به دنبال کمیت نبودیم بلکه امضای نمایندگانی را           
می خواستیم که تا آخر پای کار بمانند. به گفته وی 
دادن اطالعات فاز ١١ پارس جنوبی به شرکت توتال 
که همزمان این شرکت در قطر پروژه ای را           در حال اجرا 
داشت و اطالعات فاز ١١ پارس جنوبی را           در اختیار 

قطر گذاشت، از محورهای این استیضاح است.
    

توئیت سیاستمدار آمریکایی در مورد 
جانشین برایان هوک؛

اکنون حرکت به سوی مکانیسم ماشه
سیاســتمدار آمریکایی به انتصاب جانشــین 
برایان هوک واکنش نشــان داد. ریچارد گلدبرگ، 
سیاستمدار آمریکایی در توئیتی در مورد استعفای 
هوک نوشت: »الیوت آبرامز یکی از باهوش ترین و 
تواناترین مقامات دولت آمریکا در تاریخ است. او به 
خوبی با پرونده و موضوع ایران آشنایی دارد و در کل 
خاورمیانه ارتباطات عمیقی دارد. این یک انتخاِب 
الهام شده و درست  است. اکنون  حرکت  به سمت  

مکانیسم ماشه.«
    

کنایه غرضی به سخنگوی شورای نگهبان: 
 ما کار خودمان را می کنیم، 
شما هم کار خودتان را 

محمــد غرضی، وزیر پســت و تلگــراف دولت 
سازندگی، که صالحیت او در انتخابات ١۳۹۶ توسط 
شــورای نگهبان احراز نشــد، در واکنش به توصیه 
انتخاباتی کدخدایی مبنی بــر اینکه ردصالحیت 
شدگان انتخابات قبلی، این بار ثبت نام نکنند، گفت: ما 
کار خودمان را می کنیم آقای کدخدایی و عزیزان دیگر 
هم کار خودشان را کنند. حرف من به شورای نگهبان 
و عزیزان دیگر این اســت که روش های گذشته تان 
اشتباه است. او افزود: من جزو کاندیداهایی هستم که 
یک دفعه تایید شدم یک دفعه رد شدم، باز هم ثبت 

نام می کنم شاید خدا فرجی برساند.
    

تاریخ مرحله دوم انتخابات 
مشخص شد 

ایلنا نوشت: به گفته جمال عرف، معاون سیاسی وزیر 
کشور، در بیست و هفتمین جلسه ستاد انتخابات کشور 
زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی، 2١ شهریور ١۳۹۹ تعیین 
شــد. وی با تاکید بر برگزاری این انتخابات بر اساس 
پروتکل های بهداشتی ویژه وزارت بهداشت، درباره نحوه 
تبلیغات در این مرحله گفت: مقرر شد تبلیغات انتخاباتی 
برای مرحله دوم، صرفاً در فضای مجازی و بدون برگزاری 
هر گونه تجمع انتخاباتی، بدون برنامه هایی همچون 
میزبانی افراد در ســتادهای انتخاباتــی و یا برگزاری 
جلســات خانگی و عمومی برای تبلیغات انجام شود. 
همچنین هر گونه تجمع انتخاباتــی یا کارناوال های 

شادی بعد از برگزاری انتخابات نیز ممنوع خواهد بود. 

سخنگوی قوه قضائیه از 
حکم 10 سال حبس برای دو 

جاسوس خبر داد که به گفته 
وی یکی از آنها اطالعات 

پروژه های نظامی، موشکی، 
هسته ای، نانو و درمانی را 

در اختیار سرویس های 
اطالعاتی آلمانی و 

اسرائیلی قرار می داد و 
دیگری نیز به انگلیس 
اطالعات می فروخت 

توصیه ما این است که 
جامعه رسانه ای خط قرمزها 
را مراعات کنند و علی رغم 

اینکه شاید گفتن این حرف 
مناسب نباشد؛ اما اگر جرم و 
تخلفی انجام شد به ویژه در 
حوزه امنیت و عبور از خط 
قرمزها، چاره ای نیست و 
رسیدگی ماموریت اصلی 

ماست

دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
اخیرا گفته است که اگر در انتخابات آتی رئیس 
جمهور شود، ظرف چهار هفته با ایران توافق 
خواهد کرد. سخنگوی دولت ایران دیروز در 
این ارتباط گفت: اگر ترامپ در مسیر جبران 
اشتباهات گذشته، جدی باشد از آن استقبال 
می کنیم، اما به نظر نمی رسد که ادعای اخیر 

او، هدفی فراتر از جلب رای در انتخابات داشته 
باشد.

علی ربیعی در پاسخ به سوال ایرنا، با بیان 
اینکه ترامپ چهار ســال فرصت داشت که با 
انتخاب یک مسیر درست، توافق شده و قانونی، 
دیپلماسی موفقی را با ایران آغاز کند، افزود: او 
نه تنها این کار را نکرد بلکه بدترین خطاهای 

 آمریکا را در دهه های گذشــته مرتکب شد. 
وی تاکید کرد: حتی اگــر ترامپ برای بار دوم 
انتخاب شود، تا وقتی به سیاست فشار بر ایران 
ادامه دهد، هیچ موفقیتی در رسیدن به توافق 

به دست نخواهد آورد.
عــی  جتما ا ت  طــا تبا ر ا ر  ســتیا د
رئیس جمهوری گفــت: در صــورت تداوم 
سیاست خصمانه علیه ملت ایران، آماده ایم که 
مقاومت حداکثری ایران را تا هر زمان که نیاز 

باشد، ادامه دهیم.
ربیعی همچنین درباره ادعای یک افســر 
اطالعاتی آمریکا درباره دخالت ایران، روسیه 
و چین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفت: جمهوری اسالمی ایران هیچ عالقه ای 
به مداخله در سیاســت های حزبی در آمریکا 

ندارد و هیچ مزیتی در برتری یکی از دو حزب 
آمریکا بر دیگری نمی بیند.

ایران به هر اقدام تحریک آمیز آمریکا 
پاسخ قاطع می دهد

ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
پیامدهای ارائه قطعنامه آمریکا به شــورای 
امنیت برای تداوم تحریم تســلیحاتی ایران 
تصریح کرد: به نظر می رسد که سیاستگذاران 
گمراه در آمریکا حاضرند پافشاری به ناتوانی 
خود در درک حقایق بین المللــی را تا جایی 
ادامه دهند که آمریکا و نحــوه رهبری آن را 

بی اعتبارتر از همیشه کنند.
ربیعی تاکید کــرد: اقدام آمریــکا قبل از 
اینکه تهدید ایران باشد، استفاده از ساز و کار 
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تهدید 

این شورا و به سخره گرفتن ســاز و کار چند 
جانبه گرایی است.

وی افزود: آمریکا می خواهد با اســتفاده 
از اهرم شــورای امنیت علیه شورای امنیت و 
نهادهای بین المللی و ساز و کارهای چندجانبه 

اقدام کند.
ســخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: 
جمهوری اســالمی ایران آمــاده اثبات این 
موضوع اســت که کمترین مســامحه ای در 
ارائه پاسخی متناسب و قاطع به هرگونه اقدام 
 تحریک آمیز و غیرقانونی نشــان نخواهد داد. 
ربیعی تصریح کرد: هر نوع قطعنامه ای در نقض 
قطعنامه 22۳١ شورای امنیت سازمان ملل 
متحد غیرقابل قبول بوده و به استهزا گرفتن 

قوانین بین المللی است.

سخنگوی دولت مطرح کرد؛

استقبال مشروط از »توافق سریع«


