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سخنگوی دولت درخصوص احتمال 
مذاکره مستقیم ایران و آمریکا تصریح 
کرد: درخواست مذاکره از سوی آمریکا 
بارها مطرح شده، اما هیچ گونه مذاکره 
مســتقیمی بین ایران و آمریکا برقرار 
نشده است.به گزارش ایسنا، علی بهادری 
جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی 
با نمایندگان رســانه ها با اشاره به سفر 
رئیس جمهوری به روســیه اظهار کرد: 
در امتداد سیاست توسعه متوازن روابط 
بین المللی با کشورهای جهان با اولویت 
قراردادن کشورهای همسایه و منطقه ای 
که در حوزه اقتصادی از اولویت بیشتری 
برخوردارند پس از سفر رئیس جمهور به 
تاجیکستان و ترکمنستان رئیس جمهور 

سفری به روسیه داشتند.
سفر رئیس جمهور به روسیه 

پربار بود
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی 
که بیــش از ۷۰۰ نفر کشــته در روز در 
روسیه وجود داشت شرایط برای برگزاری 
سفر مســاعد نبود، اما طرفین به دلیل 
برنامه ریزی قبلی و تاکیــد بر اهداف و 
جلوگیری از تاخیر رسیدن به نتایج، این 
گونه تدبیر کردند که پروتکل ها را مبتنی 
بر حفظ احترام متقابل انجام دهند و سفر 
انجام شود.بهادری جهرمی با تاکید بر 
اینکه در این چارچوب سفر رئیس جمهور 
به روســیه پربار بود، ادامه داد: جلســه 
رسمی کاری در کاخ کرملین برگزار شد 
و  عالوه بر آن سخنرانی رئیس جمهور در 
دوما نیز با استقبال زیادی رو به رو شد و 
مالقات ها دربازه زمانی کوتاه کم نظیر بود.
سخنگوی دولت با اشاره به دستاوردهای 
سفر رئیس جمهوری به روسیه یادآورشد: 
در خصوص دستاوردها هم در موضوعات 
دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین 
المللی مباحث متعدد مطرح شد. در این 
سفر  نگاه ها نزدیک و توافقات گسترده و 
قابل قبول بود. برخی قراردادها در همان 
زمان سفر نهایی شد و برخی از قراردادها 
و توافقات بالفاصله پس از جلسه روسای 
جمهور که جلســه نتیجه محور و عمل 
گرایانه ای بود به مقامات ابالغ شد و برنامه 

ریزی ها برای تحقق آن آغاز شده است.
۹۰ درصد مناطق آسیب دیده از 

سیل از اضطرار خارج شدند
وی در ادامه اظهاراتش همچنین با 
اشاره به وضعیت مناطق سیل زده جنوب 

کشــور، اظهار کرد: در خصوص مساله 
سیل در  جنوب کشــور و به طور خاص 
استان کرمان همان گونه که قبال پیش 
بینی شده بود برنامه ریزی صورت گرفت. 
در مجموع دو سیل اخیر، ۶ سفر فوری را 
اعضای کابینه از جمله رئیس جمهوری 
به کرمان داشتند.بهادری جهرمی ادامه 
داد: بیش از ۹۰ درصد مناطق آسیب دیده 
از اضطرار خارج شدند و حمایت های الزم 
از کشاورزان و مردم صورت می گیرد. از 
بسیج، سپاه ، ارتش و هالل احمر قدردانی 
می کنم که دوشادوش سایر مقام های 

اجرایی امدادرسانی کردند.
شاهد خبرهای خوب در حوزه 

اقتصادی خواهیم بود
ســخنگوی دولت در ادامه در پاسخ 
به پرسشی در زمینه وعده های دولت و 
کیفیت اجرای آن ها، تصریح کرد: اولین 
وعــده اولویت دادن به حفظ ســالمت 
مردم بوده است. مطابق آن اولویت دهی 
اقتصادی در دســتور کار دولت بود. به 
تدریج شــاهد خبرهای خوب در حوزه 
اقتصادی خواهیم بود که زمان الزم برای 

مشاهده اقدامات الزم است.
وی افزود: چندین خبر خوب هم در 
دهه مبارک فجر برای مردم عزیز داریم که 
در بخش های مختلف به اطالع مردم عزیز 
خواهد رسید، اما در حال حاضر باید به دو 

خبر خوب اشاره کنم.سخنگوی دولت 
در ادامه اعالم کرد: خبر خوب دوم اینکه 
وعده رئیس جمهور برای استرداد سود 
مازاد بانکی به نقطه عملیاتی و اجرایی 
رسید و اگر نرخ سود تسهیالت بانک ها 
باالتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار 
باشد، بانک ها مکلف هستند مبلغی را 
که برای این منظور گرفتند برگردانند.

بهادری جهرمی یادآور شد: خط اعتباری 
۵ میلیاردی و توافق برای افزایش آن تا ۱۰ 
میلیارد دالر از دستاوردهای این سفر بود. 
در خصوص توسعه صادرات اقالم صیفی 
نیز مقدمات آن فراهم شده تا مشکالت 
در این زمینه حل و صادرات افزایش یابد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه راه 
آهن هم قراردادهایی منعقد شد. طبیعتا 
اصل، دستاوردها است. برخی اصرار دارند 
نگاه محدود به کشورهای خاص داشته 
باشند اما سیاست دولت نگاه متوازن به 

کشورهای جهان است.
دولت در تامین ارز با هیچ گونه 

مشکلی رو به رو نیست
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص 
آمار دقیــق فروش نفــت و مقاصد آن، 
تصریح کرد: آمار فروش نفت و بازگشت 
ارزهای ناشــی از آن قابل قبول اســت. 
مراجعه به ســامانه نیما نشان می دهد 
دولت در تامین ارز با هیچ گونه مشکلی 

رو به رو نیســت. برای فــروش نفت به 
دولت اعتماد شــود و نه بــه افرادی که 

اطالع ندارند.
در سفر روسیه بحثی پیرامون 

قرارداد موقت برجام نشد
بهادری جهرمی در  پاسخ به پرسشی 
در زمینه پیشــنهاد توافق موقت برای 
احیــای برجام در روســیه، تاکید کرد: 
همانطور که بارها اعالم شــده موضوع 
توافق موقت در دســتور کار جمهوری 
اسالمی ایران نیست و تیم مذاکره کننده 
متمرکز بــر رفع تحریم هــای ظالمانه 
بصورت پایدار و مطمئن است.سخنگوی 
دولت با بیان اینکه در سفر روسیه بحثی 
پیرامون قرارداد موقت  نشــده اســت، 
تصریح کرد: در سفر روسیه بازگشت همه 
طرف ها به برجام و لغو موثر کلیه تحریم ها 

مورد تاکید قرار گرفته است.
چرا لغو روادید سفرهای گروهی 

انجام نشد؟
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه هشت ماه از امضای برنامه 
اجرایی اقدام مشترک ایران و روسیه برای 
لغو روادید سفرهای گروهی می گذرد، اما 
هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده و 
ویزایی بین دو کشور لغو نشده، و اینکه  
ایراد این امر از کجاست، گفت: این توافق 
هم مشــابه توافقات دیگر به دلیل نگاه 

توســعه نامتوازن معطل مانده بود. این 
توافق امروز در دستور کار دولت است . اما 
به دلیل کرونا و محدودیتهای آن فراهم 
شدن امکان اجرای این توافق منوط به 

ثبات شرایط کرونا است.
 ارز ترجیحی از عوامل

 ایجاد تورم است
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص 
برخی از اعتراضات صنفی و معیشتی، 
اظهار کرد: شرایطی که دولت سیزدهم 
روی کار آمد شرایط نابسامانی اقتصادی و 
اعتراضات صنفی است. مدیریت حجمی 
از وعده ها نیازمند صرف زمان مناسب 
برای اصالحات است. دالیلی که دولت 
در خصوص اصالح نظام پرداخت یارانه ها 
و ارز ترجیحی استمهال خواست مساله 
ناشــی از این تغییر بود که هم مجلس 
و دولت اتفــاق نظر دارند کــه آثار روی 
مردم نداشته باشد و حتما جبران شود. 
در کمیسیون تلفیق این مساله در حال 
بررسی است. ارز ترجیحی از عامل های 

ایجاد تورم است.
نگاه دولت به اصالح نظام پرداخت 

حقوق کارکنان
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی 
در زمینه سقف حقوق کارکنان نیز تاکید 
کرد: آنچه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش 
بینی شده افزایش تا ۲۹ درصد است که 
البته در مجلس شــورای اسالمی باید 
جمع بندی و تصویب شود. البته تعیین 
دستمزد کارگران برعهده شورای عالی 
کار است که تصمیم افزایش حقوق آنها 

بصورت مجزا خواهد بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت 
در صدد اصالح نظــام پرداخت حقوق 
کارکنان اســت، اظهار کرد: باید توجه 
داشت که افزایش حقوق ها برای جبران 
کاهش قدرت خریــد کارمندان و مزد و 
حقوق بگیران اجتناب ناپذیر اســت. اّما 
اگر این افزایش بیشــتر از ظرفیت های 
اقتصادی و بودجه ای دولت باشــد، در 
نهایت با ایجاد تورم بیشتر در سال آینده، 
باعث ایجاد فشار بیشتر تورمی و معیشتی 

بر کارمندان دولت خواهد شد.
وی یادآور شد: بنابراین میزان افزایش 
حقوق پیش بینی شده در الیحه بودجه، 
میزان بهینه ای است که حداکثر افزایش 
قدرت خرید و حداقل آثــار تورمی را به 

همراه داشته باشد.

دولت وارد حاشیه ها نمی شود
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره تعامالت دولت و مجلس گفت: 
امروز موسم خدمت به مردم است. مردم 
منتظر حل مشکالت هستند. وقت کار 
است و دولت وارد حاشیه ها نمی شود. 
دولت و مجلس برای حل مشــکالت 
مردم همســو و در تعامــل و همکاری 
کامل هستند. رای اعتماد باالی مجلس 
به کابینــه و همراهــی در موضوعات 
کالن و اساسی و حضور دائمی وزرا در 
کمیسیون ها نشــانه تعامل گسترده 
مجلس و دولت با یکدیگر اســت.وی با 
بیان اینکه وظیفه نظارتی مجلس برای 
بهبود حکمرانی می تواند موثر باشــد، 
اظهار کرد: اختالف نظر در موضوعات 
مختلــف طبیعی و برای ارائــه راهکار 
مناسب راهگشا است. سطح دسترسی 
نمایندگان با شخص آیت اهلل رئیسی و 
تک تک وزرا بیش از هــر زمانی و بلکه 
شــاید بیش از همــه ادوار پیش از این 

بوده است.
آماده بازگشایی سفارتخانه های 

ایران و عربستان هستیم
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین 
وضعیت برقراری ارتباط ایران با عربستان 
تصریح کــرد: ایران از صلــح و ثبات در 
منطقه و روابط حســنه با کشــورهای 
مسلمان حمایت می کند. تا کنون چهار 
دور مذاکرات میان ایران و عربســتان 
به میزبانی عراق صورت گرفته اســت. 
آماده بازگشایی سفارتخانه ها به شکل 
متقابل هستیم اما توافقات هنوز نهایی 

نشده است.
مسیر حمایت دولت از بورس 

مستمر ادامه دارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت بازار سرمایه یادآور شد: 
مســیر حمایت دولت از بورس مستمر 
ادامه دارد. کار گروهی به ریاست معاون 
اول، معاون اقتصــادی رییس جمهور 
، وزیر اقتصاد، ســازمان بورس و دیگر 
اعضای  اقتصادی دولت تشــکیل شده 
است و نظر صاحب نظران دریافت شد 
و پیشنهاداتی در حال تدوین است و در 
خصوص رمز ارزها نیز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت جلســات متعددی را 
برگزار کرد و این مســاله مورد بررسی 

قرار داد.

سخنگوی دولت تشریح کرد

آخرین موضع ایران نسبت به مذاکره مستقیم با آمریکا

دیپلماسی

وزیر امور خارجه کشورمان دیروز میزبان آقای روبرت دوسی 
وزیر خارجه توگو و هیات همراه بود.

به گــزارش ایســنا، در این دیــدار دو طــرف در خصوص 
موضوعات مختلف مورد عالقه در سطوح دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی تبادل نظر کردند.امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن 
خوشامدگویی به وزیرخارجه توگو و هیات همراه، به اهمیت انجام 
سفرهای متقابل مقامات دو کشور در توسعه روابط دوجانبه اشاره 
و بر اراده جدی دولت جمهوری اســالمی ایران برای گسترش 

روابط با کشورهای آفریقایی و توســعه همه جانبه مراودات و 
تعامالت در تمامی زمینه های مورد عالقه مشترک با کشور توگو 
تاکید کرد.وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح دستاوردهای 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه های مختلف و  توانمندی  
شــرکت های ایرانی در زمینه های  اقتصادی، علمی، فناوری و 
بهداشتی،  بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری های 

در این زمینه ها تاکید کرد.
روبرت دوسی وزیر خارجه توگو نیز ضمن تشکر بابت دعوت 

طرف ایرانی، از آمادگی کشورش برای گسترش روابط دوجانبه، 
بویژه در خصوص مسایل تجاری و اقتصادی خبر داد.

وزیر امورخارجه توگو با برشمردن زمینه های کاری از جمله 
آموزش، بهداشــت و انرژی، از شــرکتهای ایرانی برای حضور 
و مشــارکت در برنامه توسعه کشــورش و پروژه های مربوطه 

دعوت کرد.
در این دیدار، دو طرف در خصوص تاسیس کمیته مشترک 
کاری، بررسی امکان تاسیس  سفارتخانه ها در پایتختهای دو 

کشــور و تبادل هیات های تجاری به توافق رسیدند.وزیر امور 
خارجه توگو از  امیرعبداللهیان جهت دیدار از لومه دعوت کرد که 

مورد پذیرش طرف ایرانی قرار گرفت.

امیرعبداللهیان اعالم کرد:

 اراده جدی ایران برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی
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 تحقیق و تفحص ها
 آثار مورد نظر را نداشته اند

رحمت  اهلل نــوروزی، نماینده مجلس گفت: آیا 
تاکنون یک گزارش تحقیق و تفحص نهایی شده و 
گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شده است؟ 
محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به این تذکر این نماینده گفت: گزارش تحقیق 
و تفحص در کمیسیون های مجلس باید رأی الزم را 
بیاورد تا به صحن علنی ارجاع شود. وی خاطرنشان 
کرد: گزارشــی را از تحقیق و تفحص های صورت 
گرفته در دوره های قبل بررســی کردیم و متوجه 
شدیم اثری که باید آنها داشته باشد، نداشته است. 
برهمین اساس باید کمیســیون ها برای بررسی 
تحقیق و تفحص ها اقدامــات را الزم انجام دهند و 

سپس آن را به صحن علنی مجلس ارجاع دهند.
      

نامه سرگشاده خاتمی به رهبری 
کذب است

جواد امام، فعال سیاسی اصالح طلب درباره انتشار 
نامه سرگشاده از طرف سیدمحمد خاتمی به مردم 
به ایلنا گفت:  خبر این نامه تکذیب می شود، برخی به 
دنبال آن بودند که وجود نامه را به مالقات ایشان با 
آقایان ناطق نوری، روحانی و سیدحسن خمینی 
نسبت دهند اما این نامه به هیچ عنوان صحت ندارد. 
آقای خاتمی قبال دغدغه هایش را منعکس کرده و 
هرجایی احساس کند که حرفی برای گفتن دارند، به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم منعکس می کند.. وی 
همچنین درباره اینکه گفته می شود خاتمی نامه ای 
به رهبری نوشته  و قرار است آن را منتشر کند، گفت:  

نه این خبر هم تکذیب می شود.
     

پرداخت سهمیه حق رأی ایران 
به سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل در نامه ای به رئیس مجمع 
عمومی سازمان ملل اذعان کرد سهمیه جمهوری 
اسالمی ایران به سازمان ملل پرداخت شده است.  
دبیرکل ســازمان ملل در نامه ای به رئیس مجمع 
عمومی این نهاد بین المللی رســما اعالم کرد که 
ایران، مبلغ الزم برای خروج از فهرست کشورهای 
مشمول ماده ۱۹ را پرداخت کرده است. پیش از این، 
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل شنبه شب به وقت محلی تایید کرد که 
بدهی معوقه ایران به سازمان ملل پرداخت شده و به 
محض وصول در نیویورک، حق رای کشورمان باید 
طبیعتا در آغاز هفته میالدی )دوشنبه( بازگردد. 
کره جنوبی بیش از ۱۸ میلیون دالر از دارایی های 
بلوکه شــده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت 

معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرد.
     

 واکنش حسین فریدون 
به اظهارات نماینده دادستان

 واکنش حســین فریدون به اظهارات نماینده 
دادســتان حســین فریدون، برادر رئیس جمهور 
سابق به سخنان نماینده دادستان در اولین دادگاه 
رسیدگی به پرونده شرکت قطعه سازی کروز واکنش 
نشان داد. او نوشــت: اینجانب هیچگونه آشنایی و 
ارتباطی با شرکت قطعه ســازی کروز نداشته و آن 
را نمی شناســم. بنابراین ادعــای دریافت مبلغی 
توســط اینجانب از مدیران شــرکت مذکور بابت 
انتخابات مجلس، کاماًل بی اســاس و بدین وسیله 
تکذیب می شود. جای تأسف اســت که این روزها 
که اینجانب دوران محکومیت خویش را در زندان 
می گذرانم گروه ها و جریاناتی در جهت خدشه دار 
کردن چهره ام و عقده گشایی از انتشار هیچ دروغی 

فروگذار نمی کنند.
     

راهپیمایی 22 بهمن برگزار می شود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
تهران اعالم کرد: امســال راهپیمایی گرامیداشت 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ۲۲ بهمن ماه با 
حضور گســترده مردم در تهران برگزار می شود.  
سیدمحسن محمودی، افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن 
امسال با وجود شــرایط کرونایی در حالی برگزار 
می شود که این مراسم مصادف با روز جمعه و ختم به 
اقامه نماز عبادی و سیاسی تهران است و باید برنامه  

ویژه ای برای برگزاری هر دو مراسم داشت. 
     

انتقاد ازنحوه اعتراض اخیر 
کارکنان قوه قضائیه

 رئیس دادگاه های عمومی و انقالب تهران ازنحوه 
اعتراض اخیر کارکنان قوه قضائیه انتقاد کرد.

یحیی جعفری، با اشاره به این اعتراضات گفته 
اگرچه ســختی کار و معیشت و ناســازگاری بین 
آن دو بر کسی پوشــیده نیســت لیکن دستگاه 
قضایی منتســب به نظام و والیت اســت و شکل 
 اعتراض زیبنده دستگاه و پرسنل آن نبوده و موجب

 سوء استفاده می شود.

روی موج کوتاه

سیدمهدی صدرالساداتی از خلع لباس 
خود با حکم دادگاه ویژه روحانیت به دلیل 
توهین به رئیس ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه خبر داد.به گزارش ایلنا، سیدمهدی 
صدرالســاداتی روحانی فعــال در فضای 
مجازی در آخرین پست اینستاگرامی  خود 
نوشــت:۱. دادگاه ویژه روحانیت در حکم 

تجدید نظر بخاطر شکایت مجدد سازمان اوقاف و امور 
خیریه به دلیل توهین به رئیس این سازمان در کامنت های 
یکی از پست هایم، دوباره مرا محکوم کرد و این بار بخاطر 
هتک حیثیت و شئون روحانیت برایم حکم خلع لباس 

دائم روحانیت صادر کرد.
۲. دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید نظر در پرونده 
دانشگاه الزهرا با عنوان اتهامی ممانعت از حق با ذی حق 
نشــان دادن افرادی که ذی حق نیستند دوباره محکوم 
به جزای نقدی کرد .پ.ن: در اسالید دوم تنها اشاره من 

به سازمان اوقاف و رئیســش را می بینید 
که موجب حکم خلع لباس دائم اینجانب 
شد. )صرفا نوشــته بودم مهدی خاموشی 
برادرزاده علی نقی است و در کامنت ها به او 

توهین شده بود(
پ.ن۲: الزم به ذکر است، آقای دهقان 
نماینده ادوار مجلس، وزیر وقت راه و ترابری 
و بسیاری از تشکل های دانشجویی و وکالی دیگر و حتی 
آقای رئیسی به نحو تلویحی مردم خانه های کارگری ده 
ونک را ذی حق می دانستند و مشکل این بود که ابتدا بنده 

اطالع رسانی کردم.
پ.ن۳: شــئون روحانیت چیســت که با اعمال من 
خدشه دار شد و اگر من سکوت می کردم حفظ می شد؟ 
خاک بر سر آن شئون پوشــالی و موهوم و آنان که به این 
شئون پایبندند که یقینا پیامبر گرامی از این شئون و شما 

که به آن استناد می کنید، بیزار است

ســخنگوی قوه قضاییه دربــاره آخرین 
وضعیت پرونــده هــای محمدعلی نجفی 
شهردار پیشــین تهران و مهدی هاشمی و 
اینکه آیا درخواســت مرخصی داشــتند یا 
مورد عفو مشــروط قرار گرفتند؟ گفت: می 
دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت 
قطعی دارنــد و در اجرای حکــم قطعی در 

زندان اند و  مشمول مرخصی هستند و براساس قانون اگر 
تقاضا داشته باشــند به آنها مرخصی داده می شود.  ذبیح 
اهلل خداییان افزود: آنها مشــمول آزادی مشروط یا تعلیق 
مجازات قرار نگرفتند. ذبیح اهلل خداییان در پاسخ به سوالی 
درباره آخرین وضعیت پرونده پالســکو گفت: تحقیقات 
پرونده پالســکو کامل و به دادگاه ارجــاع و رای بدوی در 
این ارتباط صادر شــد. در این پرونده ۳۶ شخص حقیقی 
و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱۳ شخص از جمله 
دســتگاه های اجرایی به نســبت تقصیری که داشتند به 

جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص 
حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده 
ارســال به دادگاه تجدیدنظر اســت. وی در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین 
وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین 
فریدون چیست؟ گفت: حسین فریدون در 
اجرای حکم قطعی که قبال صادر شــده در 
زندان است و در جریان رســیدگی به پرونده شرکت کروز 
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت 
که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این 
خصوص پرونده ای مفتوح اســت و منتهی به صدور جلب 
دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای 
توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن  اقدام می شود و این طور 
نیست که در کیفرخواست این شرکت به عنوان متهم اسم 
این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به 

صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.

با حکم دادگاه ویژه روحانیت؛

صدرالساداتی خلع لباس شد
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد

آخرین وضعیت پرونده های محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی 


