روزنامه فرهنگی -اجتماعی -اطالع رسانی مدیر عامل :محسن بذرگری هاشمی
نشانی :میدان شهدا ،نبش دانشگاه  1دفتر مركزي 37288881-5 :نمابر 37231407 :روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک  30007289 :چاپ  :مجتمع چاپ روزنامه قدس

8

Email:info@Shahrara.com Photoshahr.ir Caferesane.com Shahrara.com

ایـــــران

برایفردا...

یاد یاران خراسانی
مرا اسکن کنید

مشهد
کسی در قیامت در امان نیست ،مگر آنکه در دنیا ترس از خدا را در دل داشته باشد / .امام حسین(ع)

امروز 22

 32فردا

29 19

www.shahraraonline.com

چهارشنبه  23تیر 1395

 8شوال 13 1437جوالی  2016شماره 2028

اذانظهـر 12:37:غـروبآفتـاب 19:50:اذانمغـرب 20:11:نيمـه شـب شـرعي 23:45 :اذانصبحفـردا 3:41 :طلوعآفتـاب فـردا5:25 :

روی خط سیاست

گزارش روز
نتیجه یک نظرسنجی در آستانه
یکسالگی برجام نشان میدهد

کاهش23درصدی
محبوبیتروحانی

موسسه ایرا نپل ،مستقر در کانادا،
اقدام به برگزاری یک نظرسنجی از هزار
و هفت ایرانی از تاریخ 17تا27ژوئن
کـــرده کــه بــه روش تلفنی انــجــام
شد هاست .به نوشته المانیتور ،یکی
از یافتههای این نظرسنجی این است
که درک مردم ایران نسبت به واقعیت
برجام بهبود یافتهاست .یک سال
پیش 62/2 ،درصد از ایرانیها تصور
میکردند که برجام تمام تحریمهای
ایــاالتمــتــحــده علیه ایـــران را رفع
میکند ،اما اکنون تنها 23/4درصــد
چنین تصوری دارنــد .یکی دیگر از
یافتههای مهم ایــن نظرسنجی این
است که بالغ بر 72درصد از ایرانیان به
پایبندی آمریکا به تعهداتش ذیل برجام
یا اصال اطمینان ندارند یا اطمینان
کمی دارند .این در حالی است که یک
سال قبل ،رقم مزبور 41درصد بود.
یکی دیگر از آمــارهــای مهمی که از
نظرسنجی جدید ایــرا نپــل برآمده
این است که 73/7درصــد از ایرانیان
اذعان دارند که وضعیت زندگی آنها
پس از برجام بهبود نیافتهاست .با
این حــال ،هنوز  66درصــد نسبت به
آینده امیدوارند .در حال حاضر ،تنها
42/2درصد از ایرانیها فکر میکنند
کــه وضــع اقــتــصــادی کــشــورشــان رو
به بهبود اســت ،در حالی که در ماه
اوت سال قبل57/4 ،درصـــد چنین
اندیشهای داشتند .در همین شرایط،
یکی دیگر از یافتههای این نظرسنجی
کــاهــش محبوبیت مــردمــی حسن
روحــانــی و رشــد محبوبیت محمود
احمدینژاد است .در شرایطی که 61
درصد از ایرانیها پس از حصول توافق
وین نگاه خوبی به روحانی داشتند،
اکنون ،یک سال پس از برجام ،این
رقم به 38درصــد رسیدهاست .بر این
اساس ،محبوبیت روحانی 23درصد
کاهش یافتهاست.
سیاست خارجی
واکنش سپاه به خبر رسانههای غربی:

شناورهایبیگانه
دائمارصدمیشوند

به دنبال انتشار اخبار رسانههای
غربی مبنیبر رصد یک ناو آمریکایی
توسط شناورهای سپاه در تنگه هرمز،
جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه
به این گزار شها واکنش نشان داد.
دریــادار علیرضا تنگسیری ،جانشین
فرمانده نیروی دریایی سپاه ،اظهار
کرد :تحتنظر قــراردادن شناورهای
بیگانه موضوع جدیدی نیست و این کار
همواره بهصورت مستمر و شبانهروزی
انجام شده ،میشود و خواهدشد.
وی افــزود :ما براساس ماموریتهای
محوله ،تردد و جابهجایی هر شناور از
کشورهای بیگانه بهویژه کشورهای
فرامنطقهای و بهطور خاص دشمنان
انــقــاب اســامــی ازجمله شیطان
بزرگ ،آمریکا ،که حضورشان برای ما
تهدید ذاتی و شر مطلق است را با دقت
و حساسیت دنبال میکنیم و آنان
نیز نسبت به این مسئله کامال تمکین
میکنند .

عراقچی:برجام قرار بود موانع تحریم را از سر راه اقتصاد ایران بردارد ،اما واقعیت این است که موانع دیگری بر سر راه وجود دارد

جشنتولدبرجامباحضورتحریمها

معاون وزیر امور خارجه گفت :مشکل ما با آمریکا
این است که تعهدات برجامی را انجام دادهاســت،
اما محدودیتهای غیربرجامی و فضاساز یهایی
وجود دارد که تاثیر میگذارد و آمریکاییها کارهایی
که باید برای جلوگیری از این تاثیرات انجام دهند را
انجام نداد هاند .سیدعباس عراقچی ،عضو ارشد
تیم مذاکرهکننده هستهای ،دوشنبهشب در برنامه
«گفتگوی ویژه خبری» و در آستانه سالگرد برجام ،در
ارزیابی این یک سال با بیان اینکه «یک سال از توافق
برجام میگذرد و تقریبا شش ماه از اجراییشدن
آن» ،گفت :در این شش ماه که از اجراییشدن برجام
میگذرد ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
وی همچنین گفت :در حال حاضر که گرد و غبارهای
سیاسی مقداری فروکش کردهاست ،میشود برجام را
از زوایای مختلف بررسی کرد.معاون وزیر امور خارجه
ادامه داد :برجام قرار بود موانع تحریم را از سر راه
اقتصاد ایران بردارد .این موانع برداشته شدهاست،
اما واقعیت این است که موانع دیگری بر سر راه وجود
دارند مانند تحریمهای اولیه آمریکا FATF،و قوانین
مربوط به پولشویی که رفع آنها زمانبر است.

پیامهای متناقض آمریکاییها به کشورهای مختلف

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد :آمریکاییها بعد از
برجام به راه افتادند و در کشورهای مختلف توضیح
دادند که برجام چیست و چطور میتوانند با ایران
کار کنند .حرف کشورهای مختلف این بود که ما از
آمریکاییها پیامهای متناقض میگیریم.
عراقچی بــا بیان اینکه «آمریکاییها در حفظ
تحریمهای اولیه خود جدی هستند» ،عنوان کرد:
این ماهیت آمریکاست .جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایــران است و آمریکا آمریکاست
و تا زمانی که مذاکرهای درخصوص رابطه دوجانبه
نداریم ،این تحریمها سر جایشان هستند .خزانهداری
آمریکا میگوید این تحریمها باقی است و مراقب
باشید با این تحریمها درگیر نشوید .این تحریمها
خارج از برجامند ،اما تاثیر خود را میگذارند.
وی گفت :ما به آمریکاییها میگوییم درست است که
تحریمهای اولیه ربطی به برجام ندارد ،ولی شما نباید

تدارکضدایرانیکنگره

متوازن بدهد .بانکیمون و دبیرخانه سازمان ملل
نقشی در برجام نداشته و حق ندارند با گزارشهای
یکطرفه خود ،به اجرای برجام صدمه بزند .به اعتقاد
ما ،فشار آمریکاییها و اروپاییها موثر بودهاست .وی
تصریح کرد :برنامه موشکی ما نقض قطعنامه نیست و
بهشدت با هر حرکتی که بخواهد برای برنامه موشکی
ما چالش ایجاد کند مقابله میکنیم.

پیگیر بدعهدیها هستیم

پیامهایی را به کشورها بدهید که آنها از ارتباط با ایران
بترسند .این با روح برجام متناقض است.عراقچی
اضافه کرد :یکی از مشکالتی که وجود دارد افرادی
هستند که در لیست تحریمها باقی ماندهاند که حدود
200تا300فرد حقیقی و حقوقی میشوند.

حزبا ...را قربانی هیچچیز نمیکنیم

وی همچنین گفت :آمریکاییها به همه بنگا ههای
اقتصادی گفتهاند که باید قبل از معامله مطمئن شوید
که فردی که با آن معامله میکنید در این لیست نیست
و بحث پولشویی و مقابله با منابع مالی تروریسم هم
به آن اضافه شدهاست .بانکی که میخواهد پول را
منتقل کند باید مطمئن شود که پول از کجا آمده و به
کجا و به چه کسی میخواهد منتقل شود.
عضو ارشــد تیم مذاکرهکننده هستهای عنوان
کرد:گروهی از کشورها نهادی را تشکیل دادهاند که با
پولشویی و حمایت از تروریسم مبارزه کنند .متاسفانه
به دالیل سیاسی ،از نظر  FATFایران و کرهشمالی
در ته لیست سیاه بهعنوان کشورهای غیرهمکار
آمــد هبــودنــد و به همه کشورها گفته شــد هبــود که
نمیتوانند با این دو کشور همکاری کنند و بانکهای
خارجی حق همکاری با ما را نداشتند.
عراقچی افزود FATF :در آخرین جلسه خود ،ما را

از ته لیست یک پله باالتر آورد و دیگر بهعنوان کشور
«غیرهمکار» نیستیم و «همکار با احتیاط کامل»
هستیم .وی با بیان اینکه «مذاکرات با  FATFتا 18ماه
دیگر در زمینه گروههای تروریستی و مقابله با آنها
ادامه خواهدیافت» ،عنوان کرد :امنیت و منافع ملی
خود را قربانی هیچچیزی نخواهیمکرد .اولویتها
و خطقرمزهای ما مشخص است و ما با کسی تعارف
و شوخی نداریم .ما حــزبا ...را قربانی هیچچیزی
نمیکنیم ،چه برسد به قوانین  FATFکه ارزشی در
این زمینه ندارند.

تلفن تند ظریف به بانکیمون

معاون وزیر امور خارجه عنوان کرد :آقای ظریف در
روز عید فطر تماس تلفنی بسیار تندی با بانکیمون
داشت .فردای آن روز ،یان الیاسون خطاب به سفیر
ما در سازمان ملل ،با عبارت «تلفن طوفانی آقای
ظریف» به این مکالمه اشــاره کرد هبود .وزیــر امور
خارجه در این تلفن خطاب به بانکیمون گفت که
گزارشت باید متوازن باشد .بانکیمون گفتهبود این
تستهای موشکی با روحیه سازنده حاکم بر امضای
توافق هستهای ناسازگار است .عراقچی با بیان اینکه
«ما با ایشان برخورد کردیم» ،ادامه داد :امیدواریم
با نکیمون گزارش خود را تصحیح کند و گزارشی

کریمیقدوسی یکی از پروندههای مرد جنجالی دولت را روکرد

جواد کریمیقدوسی ،نماینده مردم مشهد در
مجلس ،اظهار داشــت :با پیگیر یهایی که از
سوی مجلس پیرامون بحث حقوقهای نجومی
صورت گرفت ،به سرمنشا این موضوع رسیدیم.
یک کانون در نهاد ریاستجمهوری این مسائل را
مدیریت میکند و آقای حسین فریدون شخص
برجسته این کانون است.
وی ادامــه داد :خواسته ملت و نمایندگانشان
ایــن اســت کــه آقــای رئیسجمهور بــه موضع
خود در این زمینه که اعالم کرده با کسی عقد
اخوت نبستهاست عمل کرده و آن را ثابت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان
اینکه «دستیار رئیسجمهور تاکنون بارها به
دلیل پروند ههای سنگینش به دادگــاه احضار

عراقچی دربــاره بدعهد یهای آمریکا و اظهارات
والیتی در اینخصوص نیز گفت :در جریان کمیسیون
مشترک ،جلسات کارشناسی و مالقاتها بین ظریف
و کری ،در جریان تما سها و ایمیلها و در جریان
مالقاتهایی که سفرای ما در پایتختهای اروپایی
و سازمان ملل انجام میدهند ،بهطور مرتب پیگیری
میکنیم که آمریکاییها در راستای کارهایی که باید
انجام دهند و اموری که باید تسهیل کنند ،به وظایف
خود عمل کنند.معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد:
مشکل ما با آمریکا این است که تعهدات برجامی را
انجام داد هاســت ،اما محدودیتهای غیربرجامی
و فضاساز یهایی وجــود دارد که تاثیر میگذارد و
آمریکاییها کارهایی که باید برای جلوگیری از این
تاثیرات انجام دهند را انجام ندادهاند.

ارسال  68تن آب سنگین به عمان

وی همچنین دربــاره اینکه شنیده میشود  68تن
آب سنگین به عمان فرستاده شدهاست ،گفت :این
تصمیمی است که سازمان انرژی اتمی گرفتهاست.
عراقچی با بیان اینکه «طبق برجام130 ،تــن آب
سنگین را بهعنوان ذخیره نگهمیداریم» ،افزود:
تولید کارخانه آب سنگین به سالی 25تن رسیده و
ذخیره آب سنگین در عمان تصمیم سازمان انرژی
اتمی بود هاست .ما در برجام ،نیاز راکتور اراک که
حدود 80تا90تن بود را احتیاطا تا 130تن در نظر
گرفتیم و در داخل کشور ،االن این مقدار را داریم و
بقیه را برای فروش عرضه میکنیم .فکر میکنم برای
مذاکرات فروش ،مقدار بیشتری را به انبارهای عمان
فرستادهاند.

ظریف با اشاره به حضور مقام سعودی در نشست منافقین:

تقلیدصدایرئیسجمهورتوسطفریدون!

همزمان با سالروز امضای توافق هستهای
صورت گرفت

قــانــو نگــذاران آمریکایی در آستانه
فرارسیدن سالروز امضای برجام ،در
روزهــای آینده ،سه طرح ضدایرانی
را در مجلس نمایندگان بــه رای
خــواهــنــدگــذاشــت .طـــرح اصلی
خواستار وضع تحریمهای جدید علیه
ایران به بهانههای آزمایش موشکی،
حقو قبشر و تروریسم اســت .طرح
دوم خواستار قطع دسترسی ایران به
دالرهــای آمریکا در مبادالت خارجی
و نظام مالی این کشور است .سومین
طرح نیز شرکتهای دولتی آمریکا را
از انجام هرگونه معامله برای خرید آب
سنگین از ایران منع میکند .همچنین
35سناتور از هردو حزب جمهوریخواه
و دموکرات آمریکا بامداد سهشنبه در
نامهای به رئیسجمهور کشورشان
در آستانه فرارسیدن سالروز امضای
برجام ،خواستار شد تبخشیدن به
تحریمهای ضدایرانی شدند.

شهید جواد اورعیرجببهادری
تولد ،1342 :مشهد
شهادت1362/5/6 :
مریوان ،ترور توسط ضدانقالبیون

مثلصدامآیندهخودرابهتروریستهاگرهنزنید

شدهاست» ،افزود :یکی از پروندههای حسین
فریدون تقلید صــدای رئیسجمهور اســت .در
یک مــورد ،وی با تقلید صــدای روحــانــی طی
تما سهایی با مراکز اقتصادی ،در راستای
ترخیص کــاالهــای غیرمجاز اقـــدام کـــرده و
از آ نهـــا خــواســتـهاســت جــلــوی واردات این
کاالها را نگیرند.
کریمیقدوسی افزود :درمورد دیگر نیز فریدون
با تقلید صــدای رئیسجمهور طی تماسی با
موالوردی ،معاون روحانی ،به وی اعالم میکند
که از انجام یک سفر خودداری کند .موالوردی هم
که گمان میکند این دستور توسط رئیسجمهور
داده شــدهاســت ،از انجام آن سفر خــودداری
میکند.
وی تاکید کــرد :چندی بعد ،در جلسهای،
رئیسجمهور به مــوالوردی میگوید که چرا به
سفر موردنظر نرفته و وی ماجرا را شرح میدهد.
نماینده مــردم مشهد بیان داشــت :فریدون به
منظور این اقدام غیرقانونی به دادگاه احضار شده
و روحانی نیز از این موضوع باخبر است .حتی
گزارشهای آن نزد مقامات است که با پینوشت،
خواستار برخورد رئیسجمهور پیرامون این
مسئله شدهاند.

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری
اســامــی ایـــران ،روز گذشته در بــدو ورود به
آستانه (پایتخت قزاقستان) و در پاسخ به سوال
خبرنگاری مبنیبر حضور شاهزاده سعودی
در نشست منافقین در پــاریــس ،گفت :بازی
گروهک منافقین در فرانسه سالهاست که شروع
شدهاست .این بازی سیاسی که ساالنه برگزارش
میکنند ،برای اولینبار نیست که شکل گرفته،
بلکه همهساله تعدادی از افراد تقریبا با شناسنامه
کامال روشن سیاسی معیوب از کشورهای مختلف
حضور پیدا میکنند و سخنرانی میکنند ،افرادی
مثل اولسون یا نیوت گینگریچ سا لهاست که
حضور پیدا میکنند و از تروریستها حمایت
میکنند .اتفاق جدیدی نیست و سیاستهایشان
همیشه همین بودهاست.
وی ادامــه داد :متاسفانه حضور فــردی که هم
تولیدکننده القاعده و هم طالبان بوده و هم نقش
بسیار ننگینی در سابقه رژیم سعودی در منطقه
داشته در این اجالس منافقین قدری خبرساز
شد هاست که آن هم نشا ندهنده بیکفایتی و
بیدرایتی اینگونه افــراد است که مثل صدام،
آینده خود را به تروریستها گره زدهاند.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان،

روز گذشته در راس هیئتی متشکل از مدیران
ذیربط و کارشناسان حقوقی و سیاسی ،با هدف
شرکت در اجالس وزرای امور خارجه کشورهای
ساحلی دریای خزر ،تهران را به مقصد آستانه،
پایتخت قزاقستان ،ترک کرد.
قرار است در این اجــاس ،وزیــران امور خارجه
ایـــران ،جمهوری آذربــایــجــان ،قزاقستان،
ترکمنستان و روسیه برای ششمینبار با موضوع
دریای خزر ،در شهر آستانه گرد هم آیند.
بر اساس اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه
روسیه ،در اجــاس قزاقستان ،همکار یهای
پنججانبه در عــرصـههــای مختلف ازجمله
اقتصادی ،امنیتی ،حملونقل ،زیستمحیطی
و نیز مسائل منطقهای و بینالمللی مطرح است.

سایه روشن

خطونشانیک«امیدی»برایدولت

محمدعلی وکیلی ،نماینده مــردم تهران ،از طرح
استیضاح وزیر کار ،رفاه اجتماع با امضای  60نماینده
خبر داد .وی افزود :ما امضاکنندگان طرح استیضاح
وزیــر رفــاه خواستار این هستیم که دولــت تغییرات
الزم را پیش از ارائــه طرح استیضاح در کابینه خود
اعمال کند ،وگرنه دستبهکار خواهیمشد .عضو
هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان
داشت :طی مکاتباتمان با دولت ،مدتزمان معینی
برای تغییر وزیر کار در نظر گرفتهایم که امیدواریم
دولت به این فرصت تعیینشده توجه داشتهباشد،
وگرنه نمایندگان با طرح خود ،وزیر کار را استیضاح
میکنند.
صادق زیباکالم ،فعال سیاسی اصالحطلب ،گفت :به
نقش آقای صالحی در برجام صحه میگذارم و اساسا
بههیچعنوان نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم.
بیتردید ،آقای صالحی در مذاکرات ایفاگر نقش

مهمی بود .به هر حال ،آقای دکتر صالحی از رئیسش،
یعنی آقای روحانی ،کدورت دارد ،اما مهم این است
که به خاطر یک دستمال ،قیصیریه را آتش نزند.
ممکن اســت صالحی بهخاطر ایــن کـــدورت حق
داشتهباشد ،چون این رئیسجمهور بود که ابتدا
به او حمله کرد ،اما راه نشاندادن این دلخوری این
نیست .وی افزود :به نظرم ،در بحث حکمیت ،آقای
دکتر ظریف در جایگاه خیلی خوبی قرار دارد و ایشان
میتواند دست دکتر صالحی را مجددا در دست آقای
روحانی قرار دهد.

حشمتا ...فالحتپیشه ،نماینده مردم اسال مآباد
غرب در مجلس ،با اشاره به حادثه روز یکشنبه ریجاب
اسالمآباد غرب ،گفت :من برای رئیس و نایبرئیس
مجلس ،آقایان الریجانی و پزشکیان ،متاسفم.
من منتظر بودم ببینم آیا این واقعه را یک واقعه مهم
میدانند ،اما هیچکدام از آقایان این حادثه را امروز

مطرح نکردند .وی خاطرنشان کــرد :من معتقدم
فضای ذهنی بسیاری از مسئوالن ما با مردم مرزنشین
منطقه فاصله دارد .من نمیدانم این مــردم به چه
قیمتی مرز را نگهداشتهاند ،در حالی که آنها حتی
حاضر نشدند برای کسانی که در عالیترین شکل
ماموریت جان خود را از دست دادهاند عنوان «شهید»
را به کار ببرند.
تابناک نــوشــت :هیئت وزیـــران دولــت یــازدهــم در
مصوبهای ،اماکن نیروی انتظامی را عمال از پروسه
صــدور مجوز کنسر تهای موسیقی حذف و نقش
این مجموعه را به اقدامات انتظامی و ترافیکی برای
برگزاری کنسرت محدود کــرد ،اتفاقی مهم که به
کاهش متولیان صدور مجوز کنسرتها کمکی جدی
مینماید .براساس متن تازه مــاده ،۲۰صدور مجوز
اجــرای برنامههای فرهنگیهنری ازجمله اجرای
صحنهای موسیقی و تئاتر بهعهده وزارت فرهنگ

و ارشــاد اسالمی است و از جهت بررسی انتظامی
و ترافیکی ،به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
اعالم میشود و نیروی انتظامی موظف است تا 10روز
نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون
دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان
تامین کند.
الهه کوالیی ،عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت،
گفت :من بر این باورم که حسن روحانی بسیار بهتر
و قابلقبو لتر میتوانست در اصــاح امــور کشور
نقشآفرینی کند .او میتوانست در چرخش نخبگان و
بهکارگیری متخصصان ،حلقه بسته مدیریت قبیلهای
را بشکند ،اما این اتفاق رخ نداد .او همچنین گفت:
به عقیده مــن ،فرصتهای بسیاری بــرای اصالح
حــوزههــای داخلی کشور وجــود داشــت و دارد که
بهخوبی مورد توجه و بهرهبرداری حسن روحانی و
تیمش قرار نگرفت.

دولتیازدهم
فسادستیزتریناست
وزیــر اطالعات گفت :دولــت یازدهم
یکی از فسادستیزترین دولتهای بعد
از انقالب اسالمی است و ما معتقدیم
اشکالی چه از این دولــت باشد و چه
ریشهاش در دولـتهــای قبل و با هر
گرایش سیاسی ،باید برطرف شود.
علوی همچنین گفت :مبارزه با فساد
نیازی به جار و جنجال و رسانهایکردن
نـــدارد .حتی گاهی رسانها یکردن
فساد خودش اشکال دارد.

حقوقهاینجومی
زنگخطراست
پــرویــز فــتــاح ،رئــیــس کمیته امــداد
اما مخمینی(ره) اظهار کرد :موضوع
حقو قهای نجومی یــک زنــگ خطر
است .نباید با آن تصفیهحساب کنیم،
چــراکــه ایــن مــوضــوع مــربــوط بــه این
دولت نیست ،بلکه دردی بوده که در
این جامعه وجود داشته و االن ظهور
و بروز پیدا کرد هاست .وی همچنین
گفت  :من با قاطعیت عرض میکنم
که امداد فراجناحی عمل میکند و در
مسائل سیاسی دخالت نخواهدکرد.
امـــداد تحت زعــامــت رهبر انقالب،
نقطهنظرهای ایــشــان و شــرع اداره
میشود.

گزارشسردارجاللی
درموردبیوتروریسم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
مجلس بــا اشـــاره بــه حــضــور رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کشور در
این کمیسیون ،گفت :در این جلسه،
سردار جاللی تاکید کرد که بیوتروریسم
یکی از ابعاد تهدیدات زیستی محسوب
مـیشــود کــه بــا دس ـتکــاری انسان،
عملیاتی میشود و به یک سالح تبدیل
میشود .وی همچنین گفت که سالح
بیولوژیکی هدفمند بــه کــار گرفته
مـیشــود و مسئوالن و شخصیتها
هــدف قــرار میگیرند ،بدو ناینکه
کسی مسئولیت آن را بپذیرد .سردار
جاللی گفت :حتی ممکن است از آن
سالح در بعد وسیع بهرهگیری شود
و به جنگ بیولوژیک تبدیل شــود .به
گفته سید حسین نقو یحسینی ،
سردار جاللی در این جلسه همچنین
گفتهاست :مواردی از قبیل طالبزاده
و مرحوم دادمان را نیز در دست بررسی
داریــم و کلیه اسناد و مــدارک پزشکی
آ نهــا را بررسی میکنیم تا به نتایج
قطعی برسیم.

دفاعکریاز
یکمجرمامنیتیدرایران
جــان کــری ،سخنگوی وزارت امور
خارجه آمریکا ،درباره سیامک نمازی،
تبعه ایرانیآمریکایی بازداشتشده
در ایـــران ،مدعی شــد :مــا همچنان
معتقدیم که سیامک نمازی (شهروند
آمریکایی ایــرانـیاالصــل) ناعادالنه
بازداشت شد هاست و کیفرخواست
مطر حشده علیه او نامشخص است
و دیگر آمریکاییهای دوتابعیتی که
در ایران بازداشت هستند باید هرچه
فور یتر آزاد شوند .به گزارش ایسنا،
سیامک نمازی به اتهام ارتباط با عوامل
ضدامنیتی داخلی در ایران بازداشت
شده و همانگونه که دادستانی تهران
اعــام کــردهاســت ،پــرونــده وی برای
بررسی و صدور رای نهایی به دادگاه
رفتهاست.

بانکها
منتظراجازهآمریکا
سفیر چین در تهران با تاکید بر اینکه
«همه محدودیتهایی که در برجام
علیه ایران درج شدهاست باید برداشته
شــود» ،گفت :چین از برداشتهشدن
تحریمها و محدودیتهای مالی و انرژی
علیه ایران حمایت میکند و بانکهای
زیــادی در دنیا بــرای تعامل مالی با
تهران منتظر اجازه خزانهداری آمریکا
هستند .همین تاخیر مانع رسیدن
ایران به همان اندازه از دستاوردهایی
از توافق شده که  5+1نسبت به آنها
متعهد شدهاست.

