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رئیــس جمهور با حمایت از تالش های انجام شــده برای 
برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانســتان از سوی شورای 
عالــی مصالحه در این کشــور، گفت: صلح، ثبــات و امنیت 
پایدار در افغانستان به عنوان یک کشور همسایه و برادر برای 

جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه دارد.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی روز دوشنبه در دیدار 
»عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، 
با بیان اینکه در طول دوره ای که افغانستان در برابر تجاوزات 
بیگانه قرار داشــته، ملت و دولت ایران در کنار دولت و مردم 
این کشور بوده اند، گفت: امیدواریم صلح و امنیت پایدار در این 

کشور برقرار باشد و مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند.
رئیس جمهــور با ابراز امیدواری بــه موفقیت تالش های 
شورای عالی مصالحه برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، 
اظهارداشت: مهم این است که مردم این کشور بعد از سال ها 
جنگ و درگیری به یک صلح واقعی برای حفظ دستاوردهای 
خود  دســت یابند و راه حل این مشــکل نیز گفت و گوهای 

سیاسی و مذاکره بین االفغانی است.
روحانــی با بیان اینکه دخالت و حضــور آمریکا به عنوان 
یک کشــور متجاوز در افغانســتان با خواســت و نظر مردم 
این کشور همســو نبوده است، تصریح کرد: دولت آمریکا که 
در سیاســت های خود در منطقه و جهان شکســت خورده و 
موفقیتی نداشــته اســت، بدنبال بهره بــرداری انتخاباتی از 

مذاکرات صلح در افغانستان است.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره بــه روابط خوب ایران و 
افغانســتان به عنوان دو کشور دوست و همسایه، بر توسعه و 
تعمیق روابط تهران – کابل تاکید کرد و اظهارداشــت: توافق 
بلند مدت بین دو کشور می تواند به توسعه و تعمیق روابط در 

همه زمینه ها بیانجامد.
روحانی با  اشــاره به افتتــاح راه آهن خواف – هرات طی 
روزهــای آینده، اتصــال راه آهن های ایران و افغانســتان  را 
موجب تقویــت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشــور 
دانست و افزود: ایران آمادگی دارد که با اتصال خط لوله گاز و 
فراورده های نفتی به افغانستان امکان استفاده مردم این کشور 

از این انرژی ها را فراهم کند.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: همانطور که همیشه در 
کنار مردم افغانستان بوده ایم، در آینده هم حمایت خود را از 
این کشــور و همه جهات و اقوام و گروه های صلح طلب ادامه 
خواهیم داد و امیدواریم شــاهد برقراری امنیت پایدار در این 

کشور باشیم.
عبداهلل عبداهلل رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
نیز در این دیدار، از حمایت ها و مواضع جمهوری اسالمی ایران 
درخصوص تحوالت و تالش هــا برای برقراری صلح و امنیت 
پایدار در این کشــور قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسالمی 

ایران دوست و همسایه خوب افغانستان است.
عبداهلل عبــداهلل همچنین از میزبانی ایــران از مهاجران 
افغانستانی طی ســال های متمادی جنگ و درگیری در این 
کشــور قدردانی کرد و گفت: در ســفرم به تهران با مقامات 
جمهوری اسالمی دیدارهای خوبی داشتم و پیام حمایت ایران 
را به کابل خواهم برد و توافقات دو کشــور را پیگیری خواهم 

کرد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری 

کرد که با حمایت و مواضع ایران شــاهد به نتیجه رســیدن 
مذاکرات صلح افغانستان و برقراری امنیت و آرامش پایدار در 

کشورش باشد.
آمریکا بدنبال ناامنی است، فرقی نمی کند 

افغانستان باشد یا عراق
عبداهلل عبداهلل رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان که 
به تهران سفر کرده است؛ عصر امروز با دریابان علی شمخانی 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه ای با وی گفتگو کرد.

به گزارش ایســنا، در این دیدار دریابان شمخانی با تبیین 
سیاست های مخرب آمریکا در منطقه ی غرب آسیا که نتیجه 
ای جز جنگ، ویرانی و عقب ماندگی برای مردم منطقه بدنبال 
نداشته؛ تاکید کرد: اساس سیاست آمریکا ایجاد هرج و مرج 
و ناامنی است؛ فرقی نمی کند که محل پیگیری آن افغانستان 

باشد یا عراق.
وی با اشــاره به نقــش آمریکا در راه انــدازی جریان های 
تروریســتی کــه نمونه بارز آن تاســیس جریــان مخوف و 

تروریستی داعش است، گفت: تنها راه مصون ماندن از اینگونه 
دام های خطرناک آمریکا، مقاومت و حفظ وحدت و انســجام 
است؛ راهی که شهیدان بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی و 

احمد شاه مسعود با جانفشانی به ما نشان دادند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان؛ گفتگوی بین 
االفغانی، حفــظ جمهوریت و حقوق اقوام و مذاهب و تبعیت 
از قانون اساســی را از مولفه های اصلی و بســیار تاثیر گذار 
در برقراری ثبات و امنیت پایدار در افغانســتان برشــمرد و 
خاطرنشان کرد؛ آمریکا همواره برای حفظ حضور و استمرار 
ناامنــی در صدد تضعیف  مولفه هــای اصلی ثبات بخش در 

افغانستان بوده است.
وی، هر گونه اقدام خارج از چارچوب های ارزشــی و ملی 
را خیانت به سال ها مجاهدت و ایثار ملت افغانستان دانست؛ 
و تصریح کــرد، نباید منافع بلند مدت مردم زجر کشــیده 

افغانستان را فدای برخی منافع زود گذر کرد.
شــمخانی، با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در طول 
۴۰ سال گذشــته با حمایت همه جانبه و پذیرش بیش از ۳ 
میلیون نفر از مهاجرین افغانی در عمل حسن همجواری و حق 
همسایگی را اداء کرده است و انتظار دارد مسئوالن این کشور 
نیز با وحدت و همدلی اجازه رخنه و پیاده شــدن نقشه های 

شوم  بیگانگان برای ایجاد اختالف میان دو کشور را ندهند.
در ادامــه این دیــدار عبداهلل عبداهلل نیز در ســخنانی با 
قدردانی از حمایت ها و مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران 
در قبال افغانستان، گســترش روابط با کشور دوست و برادر 
ایران را از اصول و الویت های سیاســت خارجی کشــورش بر 
شمرد. رئیس شورای عالی مصالحه ی ملی افغانستان با ارائه 
گزارشی از آخرین  تحوالت روند صلح افغانستان تصریح کرد، 
اســتقرار صلح و امنیت پایدار در این کشور نقش موثری در 

حفظ امنیت و ثبات در منطقه دارد.
وی، حمایت جمهوری اســالمی ایــران  از روند صلح در 
افغانســتان را مایه دلگرمی دولت و ملت افغانستان ذکر کرد 
و افزود جمهوری اســالمی ایران همواره نقش تعیین کننده 
ای در ایجــاد ثبات و آرامش منطقه ای بویژه در افغانســتان 

ایفاء کرده است.

روحانی در دیدار رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان:

راه حل مشکالت افغانستان مذاکرات سیاسی بین االفغانی است

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ صبح دیروز )دوشنبه( به ریاست دکتر 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا،  معاون اول رئیس جمهور 
در این جلسه با اشاره به اینکه تولید کنندگان 
و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در 
جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: 
در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد 
بخش خصوصی را از اقتصــاد حذف کند جفا 
به کشــور کرده اســت زیرا آنها در این شرایط 
اقتصادی بیشــترین خدمت را به کشــور خود 
ارائــه دادند.  جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید 
بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن 
شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش 

خصوصی است.
وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش 

خصوصی در این جلســه در خصوص وضعیت 
بخش خصوصی کشــور، اظهار داشــت: جهت 
گیری های اقتصادی کشــور باید مطابق آنچه 
مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این 
اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب 
بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید 

میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل 
تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: 
تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل 
خود را از دســت داده اند در حالیکه در همین 
مــدت بیش از 1 میلیــون و 2۰۰ هزار فرصت 
شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در 
حوزه صنعت تالش بســیاری برای تامین ارز و 

جلوگیری از بیکار شــدن کارگران انجام داده 
است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی 
خود را بــرای تامین هزینه هــای تولید واحد 

تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به برخی 
مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های 
دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری ها برخی 
تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می توان در همان 
فرایند قانون خصوصی سازی اصالحات الزم را 
انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای 
بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس 
قانون پیش رود. هیئــت داوری که اعضای آن 
غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند 

در این زمینه داوری کند.

وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی 
که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد 
انجام دهــد حمایت می کنیــم. نباید بگذاریم 
کســی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب 
قوانین کشــور اقدام به خریــد واحد تولیدی و 
سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود. 
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به گزارش معاونت اقتصــادی وزارت اقتصاد و 
دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای 
ماده )6( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصالح و اجرای 
این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه 
نهادهای عمومی و شخصیت های حقوقی مکلف 
هســتند گزارش های نظارتــی را که قانونگذار 

تعیین کرده است ارائه کنند. معاون اول رئیس 
جمهور گفت: هر چه اقتصاد شــفاف تر باشد، 
منافع کشور بیشتر تامین می شود. با شفافیت 
 می توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور 
ترسیم نمود. در این جلسه که وزرای اقتصاد و 
دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و نمایندگان ســایر قوا و دستگاه های نظارتی و 
بخش خصوصی حضور داشــتند، گزارشی در 
خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی 
در فعالیت های اقتصادی، برقراری رقابت سالم 
و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش های مذکور 
ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر 
فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور ارائه شد و مقرر گردید 
ظرف ســه ماه این پیشــنهادات برای تصمیم 
 گیری بــه شــورای سیاســتگذاری اصل ۴۴

 ارائه شود.

معاون اول رئیس جمهور:  

حذف بخش خصوصی از اقتصاد جفا به کشور است

نماینده دادســتان در دادگاه محمد امامی-
تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده 
بانک ســرمایه- گفت: امامی می خواهد ما را در 
مقابل هنرمندان قرار دهد، اما متوجه شــده ایم 
که هنرمندان سوء نیت نداشتند و ما حتی آنها را 

احضار هم نکرده ایم.
به گزارش قوه قضائیه، ششــمین جلســه 
رســیدگی به اتهامــات محمد امامــی و دیگر 
متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 

شد.
در این جلسه متهم امامی گفت: قبل از ورود 
به دفاعیات الزم دانستم که برای طراحی دفاع 
نکاتی را عرض کنم من در جلسه قبل ماهیتی 
دفاع کردم و حواشــی را می نویســم که زودتر 
تمام شود؛ از طرفی رســانه ای شدن دادگاه به 
درخواســت من نبوده بلکه به درخواست شما 
و با مجوز دادســتانی بوده و شما خواستید که 
دوربین ها در اینجا باشند و زمانی که قرار است 
دوربین ها در اینجا باشند بر خود الزم می دانم که 
در خصوص ادعاهایی که خارج از کیفرخواست 
توسط نماینده دادستان مطرح می شود صحبت 
کنم چرا که این سمت میز هم، شخص، خانواده 

و آبرو دارد.
ایــن متهم ادامــه داد: وقتی ناخواســته از 
رســانه هایی که من را دزد نامیده اند شــکایت 
کردهم تنها به من یک ســند ارائه دادند و آن 
هم به قول نماینده دادستان، عکس یک وایتبورد 
در پرونده بانک سرمایه بوده که شما قاضی آن 

بوده اید.
متهم امامی ادامه داد: آقای قهرمانی با کلیپ 
قدردانــی رئیس دیوان و 2۰:۳۰ نمی توان راه را 

کوتاه کرد.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم گفت: وقتی 
مدرکــی ارائه می دهیم می گوینــد چگونه این 
مدارک را پیدا کرده اید در حالی که بانک سرمایه 
باید اطالعاتش در معرض دید عموم باشد ترس 
از افشای چه رازی است که همه را نگران کرده 

است.
این متهم اضافــه کرد:  آقای بانکی که دارید 
از قراردادهــا دفاع می کنید افــرادی در دادگاه 
با همیــن قراردادها محاکمه شــده اند اگر این 
قراردادها درســت اســت چرا محاکمه شده اند 
اگر نیست، چرا به آن استناد می شود، من هنوز 
نفهمیدم شرکت سون با داشتن حساب و وثیقه 
بانکی احداث پاالیشــگاه چه عمل مجرمانه ای 
انجام داده اســت؟ در پرونده ســون چه اشکال 

کیفری وجود دارد؟ من مدارکی را ارائه می کنم.
قاضی پس از بررســی مــدارک، تأکید کرد: 
بخش عمده ای از مدارکی که ارائه شــده است 
دست نوشته خودتان است و مابقی مدارک نیز 

در پرونده وجود دارد.
قاضی خطــاب به متهم امامی گفت: صورت 
حســاب و گردش حساب شما باید قبل از اخذ 

تسهیالت باشد.
متهم پاســخ داد: ما ســندی داریم که 2۴ 

میلیارد گردش داریم.
قاضی خطاب به محمد امامی گفت: شما باید 
ریز موارد قبل از ۹2 را ارائه دهید، مستندات را 

باید ارائه دهید تا ما نیز استعالم کنیم.
در ادامه این جلســه دادگاه قاضی از نماینده 
بانک سرمایه خواست تا مدرکی که متهم امامی 

نشان می دهد را بررسی کند.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی 
مقام از نماینده دادستان خواست تا مطالب خود 
را در خصوص شرکت های ســون و روشه ارائه 

دهد.
نماینده دادستان: صورت های مالی ارائه شده 

توسط متهم امامی به بانک، واهی است 
نماینده دادستان گفت: امروز ورود ماهوی به 
پرونده داشتیم و جلسه خوبی بود؛ شما گفتید 
1۰۹ میلیارد تومان فروش دارید و بانک نیز ۵۰ 
میلیارد تســهیالت داده. ادعای ما این است که 
صورت های مالی که به بانک داده اید واهی است 
و اساسا خرید و فروشی نداشته اید؛ شما اکنون 
باید اسناد 1۰۹ میلیارد تومان خرید و فروش و 

گردش حساب را بیاورید.
وی گفت: امامی ادعا کرد که از ســون قشم 
واریزی به صرافی ها از محل تسهیالت نداشته. 
در ادامه گزارشی از واریزی هایی که انجام شده 

است را قرائت می کنم.
قهرمانی ضمن قرائت گــزارش واریزی ها به 
حساب برخی از صرافی ها گفت: به حساب مادر 
و خواهر امامی نیز واریز شده است، اما ۴ دست 
چرخیده و در تاریخ 12 مرداد ماه سال ۹۴ پول 
به حساب مادر و خواهر وی واریز شده است؛ ما 
می گوییم امامی صالحیت وام کالن را نداشــته 

است.
نماینده دادستان گفت: وقتی سون را بررسی 

می کنیم متوجه می شــویم که بــدون گزارش 
اعتبار ســنجی تســهیالت گرفته و در روشــه 
کمیسیون اعتباری شعبه گفته که شرکت نوپا 
اســت و صورت های مالی سال گذشته را ندارد 
و برگ ســبز گمرکی نیز نــدارد و فاقد توجیه 
اقتصادی اســت و با اعطای تسهیالت مخالفت 
کرده است؛ حال چه اتفاقی افتاد که ده روز پس 
از آن تسهیالت ۵۵ میلیاردی روشه مصوب شد؟

وی بــا بیان اینکــه اولین اقــدام امامی در 
بانک سرمایه، روشه بوده است گفت: ردیابی ها 
نشــان می دهد پول ها مربوط به شرکت توسعه 

ساختمان بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: امامی در روشه 
در خصوص کارشناسی اعتباری نظر منفی دارد، 
اما موفق شــد تســهیالت بگیرد. در سون که 
تسهیالت دوم بود حتی اعتبارسنجی هم نشد. 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
وی گفت: در شــرکت روشــه کــه امامی 
تسهیالت گرفته، پول هایی به حساب آن وکیل 
مقتول به نام حاجیــان در تاریخ های ۹2/۷/6، 
۹2/۷/۷ و ۹2/6/1۹ رفتــه اســت و در تاریــخ 
۹2/۷/۹ ایــن وکیل از مدیــر عامل وقت بانک 
سرمایه وکالت داشته و ملکی را در بلوار آفریقا به 
نام آن مدیر عامل کرده است و این اقدام در دفتر 
خانه ای انجام شده که بعد از قتل حاجیان برای 
آن پرونده قضایی تشــکیل شده و کانون وقوع 
جرایم بوده اســت. ســه هفته بعد از آن، امامی 
بــه آن فردی که خانه را گرفته نامه می زند و با 

تسهیالت موافقت می شود.
نماینده دادستان ادامه داد: از محل تسهیالت 
پاالیشگاه سون پولی به پاالیشگاه سیراف نرفته 
است. درباره موضوع پاالیشگاه سیراف تعدادی 
افــراد نامه ای بــه وزارت نفــت می زنند و این 
وزارتخانه نیز درخواست ضمانت نامه یک میلیون 

دالری می کند.
نماینــده دادســتان اضافــه کــرد: ســید 
مهدی هاشــمی نامه ای به شعبه اسکان معادلی 
برای ضمانت نامه یک میلیون دالری می زند که 

این ضمانت نامه را بدهید.
نماینده دادستان اضافه کرد: یاسر ضیایی هم 
یک نامه به اعالیی سرپرست امور شعبه می زند 
تا با درخواست ضمانت نامه یک میلیون دالری 

که معادل 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است 
موافقت کند.

نماینده دادســتان ادامه داد: ضمانت نامه و 
تسهیالتی که مبالغ باالیی دارد باید به تصویب 
هیئت مدیره برســد، این تسهیالت به تصویب 
هیئــت مدیره نمی رســد، اما تســهیالت ارائه 

می شود و در سال ۹۵ تمدید می شود.
قهرمانی افــزود: آقای امامی که می گوید در 
سیراف تولید داشته است حتی یک ضمانت نامه 
درســت حســابی نیز ارائه نداده است، چطور 
می گوید در ســیراف تولید داشته است. ایشان 
هیچ تولیدی در ســیراف نداشــته است. شما 
هدفتان ایــن بود که وارد »خوراک« شــوید و 
همانطــور که در قیر عمل کرده اید در اینجا نیز 

انجام دهید.
نماینده دادســتان اضافه کرد: نکته دیگری 
که باید بگویم این اســت که هــم امامی و هم 
وکیلش می گویند وقتی تســهیالت گرفته ایم 
مقــداری از آن نزد بانک ماند، اما نمی گویند به 
این خاطر بوده است که وثیقه نداده اند. خودشان 
درخواســت کرده بودند، چــون وثیقه نداده اند 

بخشی از تسهیالت را مسدود کنند.
در ادامه نماینده دادســتان بخشــی از این 
نامــه را قرائت کرد. در تاریخ ۹1.12.1۵ نامه ای 
به شــعبه کوی نصر زده می شود که 6 میلیارد 
تومان از تسهیالت نزد حساب بانک از محل اخذ 

تسهیالت محفوظ بماند.
نماینده دادستان اضافه کرد: امامی می خواهد 
ما را در مقابــل هنرمندان قرار دهد، اما متوجه 
شــده ایم که هنرمندان سوء نیت نداشتند و ما 
حتی آن هــا را احضار هم نکرده ایم. آقای امامی 
شما ما را در مقابل سینمایی ها قرار ندهید اتفاقاً 

شما سینما را کثیف کرده اید.
قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: در 

چارچوب کیفرخواست صحبت کنید.
در ابتدای جلســه نوبت دوم قاضی از متهم 

خواست دفاعیات خود را بیان کند.
متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در 
ابتدا تســهیالت اخذ شده برای شرکت روشه از 
محل سپرده خودمان بود که به مبلغ 6 میلیارد 

تومان سپرده گذاری کردیم.
وی افزود: ما ۳ ســند رهنی آوردیم، اما گویا 

دوســتان یک نمونه از آن را استعالم کرده اند؛ 
مــا به مقداری که بانک مشــخص کــرده بود 
تأمین وثیقه کردیم و این تأمین وثیقه از محل 

تسهیالت نبوده بلکه خودمان تأمین کردیم.
این متهم خطاب به قاضی افزود: اگر شــما 
اجازه دهید ما هم سندی که به شما می دهیم را 

در اختیار رسانه ها قرار دهیم.
قاضــی خطاب بــه متهم گفــت: هر کاری 
می خواهید می تواند انجام دهید، اما رسانه ها شما 

را محاکمه نمی کنند.
در ادامه متهم امامی در مورد پروژه ســیراف 
گفت: ســیراف کار ایجادی اســت و موضوعی 
است که باید حتماً درگیر آن باشیم، سیراف کار 
بازرگانی نیســت و موضوعی نیست که در یک 
شب زاییده شود، ما در تابستان ۹2 آن را کلید 

زدیم.
وی ادامــه داد: بهتریــن زمین عســلویه به 
ســیراف اختصاص پیدا کــرد و دور تا دور آن 

دیوارکشی شده است.
متهم امامی افزود: اینکه بگوییم سیراف بعد 
از ضمانت نامه کارتون خواب است، درست نیست. 
من هر آنچه پول گرفتم را تسویه کردم، اما اگر 
تسویه ام ایراد دارد حاضرم دیونم را پرداخت کنم.

امامی گفت: نمی توانید ماهیت کارآفرینی را 
از من بگیرید. من تسهیالت بازرگانی گرفته ام و 
هنوز مشارکتی محقق نشده است؛ بنده در کار 
بازرگانی باالترین سود را دادم و به موقع تسویه 

کردم.
رئیــس دادگاه از متهم امامی پرســید: چرا 
بابت یک امر تسهیالت گرفتید و در امر دیگری 

مصرف کردید؟
متهم امامی پاســخ داد: در کجا باید هزینه 
می کردم؟ آقای قهرمانی می گوید که شرکت ها 
صــوری بوده ثابت کنید که شــرکت ها صوری 
بوده است. من در هیچ جای قرارداد ننوشتم که 

موضوع ذرت بوده است.
وی خطاب به نماینده دادســتان گفت: شما 
فکر می کردید که آدم شکست خورده ای را بعد از 

سه سال پای میز محاکمه می آورید
قاضی از متهم امامی پرسید: شما از سیستم 
بانکی بابت چه امری تقاضای تسهیالت کردید؟

متهــم امامی گفت: در ســون بابت احداث 
پاالیشــگاه و در روشــه نیز بابت امور بازرگانی 
است، اما مشارکت ما محقق نشده و مصوبه بابت 
بازرگانی بوده است و فاکتور نیز بابت کاغذ بوده 
است و قرار داد من سرمایه در گردش بوده است.

جلســه قــرارگاه بهداشــتی درمانی امام 
رضا)ع( صبح دیروز به طور همزمان به صورت 
ویدیو کنفرانس در ستاد کل نیروهای مسلح، 
ارتش، ســپاه ، نیروی انتظامی و وزارت دفاع 

برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در راستای ارزیابی نحوه 
خدمت رســانی و بهره مندی هرچه بیشــتر 
از توانمنــدی و ظرفیت هــای کامل نیروهای 
مســلح در کمک به درمان بیماران مبتال به 
کرونا و تحقق فرمان فرماندهی معظم کل قوا  

جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا)ع( 
به ریاست سرلشــکر پاســدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل شد.
بنابــه ایــن گــزارش در این جلســه که 
با حضــور تمامــی فرماندهان و مســئوالن 
قرارگاه های نیروهای مســلح به صورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شــد، روســای کمیته های 
تخصصی و قرارگاههای تابعه در ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی و وزارت دفاع گزارشی از روند 
فعالیت ها و مشــارکت فراگیر نیروهای مسلح 

در کمک به درمان بیماران کرونا ارائه کردند.
در این جلســه سرلشــکر باقری با تشکر 
و قدردانــی از خدمــات و فعالیت های انجام 
شده نیروها و ســازمان های نیروهای مسلح 
در لبیــک بــه فرمان فرماندهــی معظم کل 
قوا مبنی بر مشــارکت و همکاری حداکثری 
و اســتفاده از تمامی ظرفیت هــای نیروهای 
مســلح در کنتــرل ، نظــارت ، پیشــگیری 
،درمــان و کمک به بیمــاران کرونایی بویژه 
در اختیار گذاشــتن بیمارســتان ها و مراکز 

درمانــی و امکانــات نیروهــای مســلح در 
 سراســر کشور به ســتاد ملی مقابله با کرونا 

تأکید کرد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح اتخاذ 
تدابیــر و سیاســت های پیشــگیرانه موثر و 
تداوم و آن تا حصول نتیجه مطمئن و تقلیل 
میزان فراگیری این بیماری و لزوم اســتمرار 
آگاه ســازی و آموزش همگانی مردم در نحوه 
مراقبت و مقابلــه با بیماری کرونــا را مورد 

تاکید قرار داد.

همچنیــن در این جلســه دکتر رئیســی 
معاون وزیر بهداشــت و درمان و دکتر قانعی 
رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
بــا قدردانی از فرماندهان نیروهای مســلح و 
کادر درمانی ســازمان های تابعه در همکاری 
با ســتاد ملی کرونا آخرین وضعیت فراگیری 
ایــن بیماری در ســطح کشــور و اقدامات و 
فعالیت های پیشگیرانه و روند درمان مبتالیان 
و میزان اثربخشی تدابیر و سیاست های اتخاذ 

شده را تشریح کردند.

نماینده دادستان در دادگاه متهم پرونده بانک سرمایه: 

امامی می خواهد ما را در مقابل هنرمندان قرار دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد
استفاده از تمامی ظرفیت های نیروهای مسلح در درمان و کمک به بیماران کرونایی

وزیر دفاع:
آماده امضای معاهدات نظامی- امنیتی

 با کشورهای خلیج فارس هستیم
وزیر دفاع در گفت وگو با شــبکه قطری الجزیره به آخرین تحوالت منطقه و 

جهان از جمله پایان تحریم های تسلیحاتی پرداخت.
به گزارش ایسنا، امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با 
شبکه الجزیره تاکید کرد که پایان تحریم های تسلیحاتی علیه ایران فرصتی است 
که بتوانیم از این طریق ســالح مورد نیاز خود را وارد و ســالح خود را به دیگران 

صادر کنیم.
وی گفت: با روســیه و چین برای مرحله بعد از پایان تحریم های تســلیحاتی 
تفاهم نامه های نظامی داریم. با هدف گســترش ســالح هوایی توافقات مهمی با 

روسیه داریم.
امیر حاتمی خاطرنشان کرد که ما به هیچ عنوان خواهان مسابقه تسلیحاتی که 
منطقه را به بشکه باروت تبدیل می کند، نیستیم و آماده امضای معاهدات نظامی 
و امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور ایجاد ثبات در منطقه هستیم.

وزیر دفاع کشــورمان در ادامه در رابطه با درگیری های ارمنستان و آذربایجان 
گفت که در رابطه با امنیت مناطق مرزی کشور هشدارهایی رسمی و روشن به دو 

کشور ارمنستان و آذربایجان دادیم.
وی تاکید کرد: ما مرزها و خاک خود را برای ارسال سالح روسی به ارمنستان 
باز نکردیم و چنین اظهاراتی تنها یک اتهام هستند. ما انتظار داریم که ترکیه به 
عنوان یک کشــور منطقه ای مهم و دوســت در حل دیپلماتیک بحران قره باغ 

کمک کند.
حاتمی همچنین به مساله عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیســتی پرداخت و گفت: عادی ســازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل 
تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه خلیج فارس است . هر گونه تهدید اسرائیلی 

که از منطقه انجام شود با پاسخ روشن و مستقیم مواجه خواهد شد.
وی در بخش دیگری تاکید کرد که در رابطه با سامانه موشکی خود با آمریکا 
گفت وگو نخواهیم کرد و هیچ طرفی حق ندارد چنین درخواســتی از ما داشته 

باشد.

تحریم های تسلیحاتی را برای نیروی دریایی
 یک شوخی می دانیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سوال که با توجه به برداشته شدن 
محدودیت های تسلیحاتی ایران از روز 2۷ مهر ماه شما چه نیازهایی برای خرید 
تســلیحات دریایی دارید، تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش امروز به نقطه ای  از 
توانمندی و خودکفایی دست پیدا کرده که هیچ نیازی به خرید تسلیحات ندارد و 

تحریم های تسلیحاتی را برای نیروی دریایی یک شوخی می دانیم.
به گزارش ایســنا بــه نقل از  روابــط عمومی ارتش، امیر دریادار »حســین 
خانزادی« فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه در 
یک دوره هایی در ارتباط با تهیه اقالم یدکی و تســلیحات به شدت احساس نیاز 
می کردیم و دنبال این بودیم تا کشــوری به ما اژدر و توپ و سالح یا فن ساختن 
شناور بدهد، خاطرنشان کرد: اما امروز به جرات می گویم در نیروی دریایی اینکه 
تحریم تســلیحاتی برداشته شده یا ادامه پیدا کند چیز تاثیر گذاری نیست چون 

هرآنچه می خواستیم از انواع توپ و اژدر و شناور را ساختیم.
وی در ادامه به موضوع مهم اژدر در تســلیحات دریایی اشاره کرد و گفت: تا 
همین چند ســال گذشته دست ما دراز بود که از جایی اژدر خریداری کنیم  اما 
بــا ورود اژدرهای بومی و آزمایش موفق آنها این نیاز کامال مرتفع شــده اســت. 
امروز همین اژدر بومی ایران که برای اولین بار در ســال ۹6 تست شد به توانایی 
چند برابری دست پیدا کرده و چه در حوزه برد اژدر و چه توانایی انهدام و دقت، 
پیشرفت قابل مالحظه ای داشته حتی کالیبر اژدرهای خود را به گونه ای تعیین 
کردیم تا به جای تنوع بی حاصل و هزینه زا قابلیت تاکتیکی داشته باشد به همین 
خاطر اســت که می توانیم از اژدر بومی برای هر سه نوع زیردریایی ایران که یک 

نمونه سنگین آن هم ساخت خودمان نیست از همین اژدر استفاده کنیم.
خانزادی در پاسخ به این سوال که در حوزه فروش تسلیحات در چه وضعیتی 
قرار دارید اظهارداشت: در حوزه فروش، محور اصلی وزارت دفاع است و وقتی ما در 
جهاد خودکفایی نداجا نمونه اولیه محصولی را می سازیم به وزارت دفاع می دهیم تا 

در تعداد انبوه تولید کند و اگر خواست بفروشد.
وی تاکیــد کرد: محصوالت ما در حد باالیی از کیفیت و جذابیت های قیمتی 
قرار دارند و این امکان بســیار باالیی وجود دارد تا در رقابت با نمونه های خارجی 

رقابت موفقی داشته باشند.

از بین رفتن غالب منابع ارزی کشور 
در شبکه داللی و واسطه گری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه غالب منابع 
ارزی کشور در قالب شبکه داللی و واسطه گری از بین می رود لذا ادامه این مسیر 

به صالح نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه شامگاه گذشته 
برخی از اعضای هیات دولت با رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
که منظور آقای قالیباف از ارز ترجیحی چیست؟ آیا همان ارز نیمایی است یا ارز 
۴2۰۰ تومانی آقای جهانگیری؟ گفت: با توجه به اینکه طی سال های گذشته ما 
شاهد تخفیف ارز و مصوبه مجلس شورای اسالمی بودیم که ارز ۴2۰۰ تومانی به 
کاالهای اساسی داده شود، اما متاسفانه در طول این ایام به خصوص ماهای اخیر 
قیمت کاالهای اساسی که در جامعه باید براساس این ارز قیمت گذاری شود، کامال 

متفاوت است.
وی ادامه داد: متاســفانه غالب منابع ارزی کشــور در قالب شــبکه داللی و 
واسطه گری از بین می رود لذا ادامه این مسیر به صالح نیست البته دولتمردان نیز 
به این موضوع اذعان داشتند و طبیعتا در خصوص این موضوع برای نیمه دوم سال 
تصمیم گیری خواهد شود که در این راستا یا دولت باید نحوه نظارتش را به نحوی 
اجرایی کند که قیمت اجناس با همان قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده 
برسد و قیمت ها به این شکل افسار گسیخته افزایش پیدا نکند یا اینکه دولت مابه 
التفاوت این قیمت ها را به مصرف اختصاص دهد که این کار هم به عدالت نزدیک 
است و هم می توانیم چرخه تولید را در کشور تقویت کنیم اما در حال حاضر هم 

مصرف کننده و هم تولیدکننده متضرر می شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری جلسه ای 
در زمینه کاهش التهابات ارزی اظهار کرد: انتظار می رفت مشــوقات صادراتی و 
بســته پیشنهادی دولت که باید در این شــرایط ظرفیت صادراتی خوبی را برای 
کشــور فراهم کند، عملیاتی شود که متاسفانه ابالغات دولت یا تصمیمات بانک 
مرکزی در بحث محدودیت های ناشی از مقوله پیمان سپاری ارزی یا نحوه تسویه 

تعهدات ارزی گرفته شده بخشی از ظرفیت صادرات کشور را متوقف کرد.
وی ادامه داد: مقرر شــد که بازرگانان خوشــنام را با محوریت اتاق بازرگانی 
مشخص کنیم و صادرکنندگانی که در سال های اخیر بدهی بانکی و مالیاتی ندارند 
و تعهداتشــان را نیز انجام داده اند را براســاس گروه های ضمانتی فعالیتی دسته 
بندی کرده تا بتوان بدون تعهدات در خصوص موضوعات ارزی، صادرات کشــور 
را به شــکلی از وضعیت متفاوت برخوردار کنیم که این مهم نیز بزودی عملیاتی 

حواهد شد.
پورابراهیمــی بیان کــرد: امــکان تهاتر بیــن واردات و صــادرات به دلیل 
محدودیت هایی که طی ماه های اخیر ایجاد گردیده بود، به نوعی صلب شده بود 
که با توافق انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این موضوع خواهد 
شد تا بتوانیم واردات کاالهای مورد نیاز کشور را از طریق تهاتر صادراتی کاالهای 

غیرنفتی فراهم کنیم.

ناصر خوش خبر سرپرست جدید استانداری
 خراسان جنوبی شد

وزیر کشور در حکمی ناصر خوش خبر را به عنوان سرپرست جدید استانداری 
خراسان جنوبی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ وزیر کشور در حکمی ناصر خوش 
خبر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراسان جنوبی را با حفظ 

سمت به عنوان سرپرست خراسان جنوبی منصوب کرد.
در متن حکم وزیر کشــور خطاب به ناصر خوش خبر آمده است؛ با عنایت به 
مراتب تعهد و تجارب به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرست استانداری خراســان جنوبی منصوب می نمایم.توفیق شما را در انجام 

وظایف و امور محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
گفتنی اســت؛ محمدصادق معتمدیان استاندار پیشین خراسان جنوبی که از 
آذرماه ۹۷ در این اســتان خدمت می کرد، در جلسه هیات وزیران روز گذشته به 

عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد.

اخبار کوتاه


