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چهار شنبه  31 اردیبهشت 13۹۹ 
26 رمضان 1441   20 می 2020   شماره 3667

 دفتر مقام معظم رهبری مبلغ و مقدار فطریه هر نفر برای سال ۱3۹۹ شمسی )۱44۱ قمری( را تقریبا سه کیلو گندم معادل با ۱۰ هزار 
تومان اعالم کرد.

خرازی:
به نظام چندجانبه گرایانه نوین و دموکراسی 

جهانی نیاز داریم

 رئیس شورای راهبردی روابط خارجی چندجانبه گرایی در روابط بین الملل 
به شکل کنونی را ناکارآمد دانست و با پیشنهاد نظام »چندجانبه گرایانه نوین« تصریح 

کرد: جامعه بین الملل به شکل گیری یک »دموکراسی جهانی« نیاز دارد.
سیدکمال خرازی، رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی در سخنرانی خود 
در سومین اجالس ساالنه بنیاد رهبران برای صلح که امسال به دلیل شیوع کرونا 
به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به آثار مخرب سیاست های یکجانبه گرایانه 
دولت آمریکا و تشدید چالش ها و بحران های بین المللی اظهار کرد: یکجانبه گرایی 
سم مهلکی برای جامعه بین المللی اســت و بر پیچیدگی شرایط کنونی جهان 

می افزاید.
وی افزود: ریشــه ناکارآمدی چندجانبه گرایی کنونی را بایست در زیاده خواهی و 
گرایش های سلطه جویانه دولت آمریکا جستجو کرد که سعی دارد هژمونی و رویکرد 

یکجانبه گرای خود را بر دیگران تحمیل کند.
خرازی در ادامه گفت: نقاط ضعف و پاســخگو نبودن نظم کنونی جهان، ضرورت 
شکل گیری یک نظام »چندجانبه گرایانه نوین« و طراحی نوعی »همبستگی نوین 
جهانی« را آشکار می سازد که در آن صدای همه ملت ها، به ویژه کشورهای جنوب 
شنیده شــود و بازیگران نوظهور متناسب با وزن و جایگاه خود در حکمرانی جهانی 

سهیم باشند. به عبارت دیگر ما به یک دموکراسی جهانی نیاز داریم.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشــاره به شیوع بیماری کرونا، کنترل و 
مقابله موثر با آن را منوط به همبستگی و همکاری در سطح جهان با محوریت سازمان 
بهداشــت جهانی دانست و یادآور شد: در این راســتا دبیرکل سازمان ملل متحد و 
بسیاری از کشورها بر توقف درگیری ها و لغو تحریم ها علیه کشورهایی مانند ایران که 
در تامین منابع مالی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی جهت مقابله با بیماری کرونا 

با محدودیت روبرو هستند، تاکید کرده اند.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از مداخله سیاسی قدرت های بزرگ در نهادهای 
بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و … 
اظهار کرد: هنگامی که نهادهای بین المللی تحت نفوذ قدرت های بزرگ قرار می گیرند، 
کشورهای جنوب اعتمادشان را به این نهادها از دست می دهند. برای نمونه، صندوق 
بین المللی پول تحت فشار دولت آمریکا تاکنون به درخواست وام ایران برای مقابله با 

کووید۱۹ پاسخ نداده است.
خرازی افزود: در نظام چندجانبه نوین، رویکــرد قدرت های بزرگ و نگاه از باالی 

آن ها به دیگر کشورها باید تغییر کند و از موضع برابر با دیگر کشورها برخورد کنند.
وی با اشاره به مشکالت کشورهای آفریقایی که بعضا ریشه در گذشته استعمار آن ها 
دارد و ضرورت همکاری جهانی برای رفع مشکالت آن ها و فراهم کردن کردن شرایط 
برای تامین رفاه و توسعه پایدار این کشورها اظهار داشت: رویکرد صحبت کردن از 
طرف آفریقا و برای آفریقا باید به رویکرد »صحبت با آفریقا« تغییر کند. هیچکس نباید 
برای مردم آفریقا تصمیم بگیرد، بلکه باید با حفظ احترام، از طریق آموزش و گفتگو به 

آن ها کمک کرد تا بتوانند تصمیمات مناسب را خودشان اتخاذ کنند.
بنا بر این گزارش، سومین کنفرانس ساالنه بنیاد رهبران برای صلح به ریاست ژان 
پی یر رافارن، نخست وزیر اسبق فرانســه و رئیس این بنیاد از طریق ویدئوکنفرانس 
برگزار شد. در این نشست که 37 نفر از مقامات و شخصیت های سیاسی و بین المللی 
از جمله نخست وزیران و وزیران خارجه سابق حضور داشتند، پس از سخنرانی افتتاحیه 
رافارن و ارائه پیش نویس گزارش سال ۲۰۲۰، شرکت کنندگان دیدگاه های خود را 
درباره این گزارش و موضوعات در دستور کار این اجالس، کرونا و چندجانبه گرایی و 

رفاه و توسعه پایدار در آفریقا بیان داشتند.

 رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، 
دقت عمل و هماهنگی دستگاه های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری خواند.

یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی  تشکیل و در این جلسه چند موضوع مهم و تاثیرگذار 
در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررســی و درباره آن 

تصمیم گیری شد.
در این جلسه همچنین وزارت خانه های نیرو، ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین 
بانک مرکزی موظف شدند موضوع  استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامه ریزی های 

الزم را در این زمینه انجام دهند.
در ادامه جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکالت پدید آمده در 
اقتصاد جهانی و تامین ارز ، شــیوه بازپرداخت وام های ارزی سرمایه گذاران در صنعت 
برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این 

بخش، امهال دوساله در نظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکالت، موضوع در کمیسیون 
های تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت  ارائه شود.

دربخش دیگری از این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوه های 
درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش ها،  اســتان ها و کشورهای هدف ارائه و 
پس از بررسی مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی های الزم و سرعت بخشیدن به فعالیت 
های صادراتی ، بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به 
طور مداوم سیاست های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تسهیالت 

الزم را برای صادرکنندگان پیش بینی کنند.
همچنین تنوع بخشی به شیوه های واردات و صادرات و تقویت ساختارها و جهت گیری 

های صادراتی مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد در اختصاص ارز باید اولویت های الزم از جمله 
کاالهای اساسی،  دارو،  تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.

 مبلغ فطریه سال ۹۹ اعالم شد

خبرنامه

بخشنامه ای که از سوی رئيس قوه قضایيه ابالغ شد
لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات 

کنسولی
 رئیس قوه قضاییه بخشنامه »عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به 
منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور« را به مراجع قضایی کشور ابالغ 

کرد. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارشهای واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات 
کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می نمایند. درحالی که 
بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی )فصل 
ســوم - حقوق ملت( و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹5۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور 
تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و 
محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت 
از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجــازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز 
نمی تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور 
محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبالً دستوری در این ارتباط 
صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. روسای کل دادگستری ها و دادسرای 

انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.
سید ابراهیم رئیسی

سفير روسيه در ایران:
مسکو به همکاری دفاعی با تهران ادامه می دهد

 سفیر مسکو در تهران ضمن بیان موضع کشورش درباره به پایان رسیدن مهلت تحریم 
تسلیحاتی ایران گفت که به نظر نمی رسد تالش دولت آمریکا برای تمدید تحریم ایران با موفقیت 
مواجه شود. لوان جاگاریان سفیر مسکو در تهران در گفت وگو با این خبرگزاری به مناسبت صد 
سالگی روابط روسیه و ایران درباره تالش های اخیر دولت آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران 
گفت که به نظر نمی رسد آمریکا بتواند در تالش برای تمدید این تحریم که در ۱۸ ماه اکتبر 
سال جاری مهلت آن به پایان خواهد رسید موفق باشد. جاگاریان در ادامه اظهار کرد: آمریکا به 
طرز فاحشی قوانین بین المللی را نقض کرده و تعهداتش را عملی نکرده است. حاال هم به دنبال 
تحریک دیگر کشورها برای پیروی از درخواست آن است. او همچنین موضع کشورش در این باره 
را بیان کرد و گفت: روسیه هیچ مشکلی در برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ندیده و به همکاری 
دفاعی با ایران ادامه می دهد. اگر ایران درخواست های بخصوصی داشته باشد، به دقت در تطابق 
با هنجارهای بین المللی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بر اساس این گزارش، اظهارات سفیر 
مسکو در تهران در پی این مطرح می شود که دولت آمریکا اخیرا در تالش بوده است با نزدیک 
شدن پایان تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر سال جاری برای تمدید این تحریم بر 
شورای امنیت سازمان ملل اعمال فشار کند. با وجود این که دولت آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ 
توافق هسته ای را به طور یک جانبه ترک کرده است، مقامات این کشور به دنبال آن هستند 
با ارائه برخی توجیه های حقوقی نشان بدهند که هنوز از حقوق موجود در برجام و قطعنامه 
۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از مکانیسم بازگرداندن تحریم ها برخوردارند.

کاظم جاللی:
خواستار روابطی خوب و مسالمت آمیز با 

تمامی همسایگانمان هستیم
 سفیر ایران در مسکو تاکید کرد که جمهوری اسالمی خواهان روابط خوب 

و مسالمت آمیز با تمام همسایگانش است.
کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه در یک کنفرانس آنالین به مناسبت روز جهانی 
قدس اظهار داشت: ما به دنبال توسعه طلبی نیســتیم. ما خواستار روابطی خوب و 
مسالمت آمیز با تمامی همسایگانمان هستیم. وی در ادامه گفت که آمریکا و رژیم 
صهیونیستی برای ایجاد ایران هراسی تالش می کنند و سعی دارند موضوع ایران را 
به دستور کار اصلی خاورمیانه تبدیل کنند و در عین حال، اهمیت بحران فلسطین را 

عمدا کم اهمیت جلوه می دهند.
جاللی افزود: متاسفانه در دنیای امروز شاهد این هستیم که آمریکایی ها، اسرائیل 
و به عالوه کشورهای عربی خاصی به شدت تالش می کنند تا مسئله فلسطین را از 
دستور کار اصلی جهان اســالم حذف و آن را به موضوعی حاشیه ای تبدیل کنند. 
هرچند، جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که مسئله فلسطین اولویت جهان 
اسالم است. این دیپلمات ایرانی خاطر نشان کرد که کشورش کمک به مردم فلسطین 
را که خواهان حمایت برای حل مناقشات با صهینیست ها هستند، وظیفه خود می 
داند. وی همچنین طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، موسوم به »معامله قرن« 

را کامال غیر انسانی و علیه مردم فلسطین توصیف کرد.

خبرنامه

سرلشکر باقری:

داعش از قرآن بدون اهل بیت بوجود می آید
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به پیدایش 
فرقه های انحرافی چــون داعش گفت: اگر پیش از این تصور 
می کردیم که رجوع به ظواهر قرآن، بدون تاسی به سیره اهل 
بیت، امکان دارد با مفسده همراه شــود، امروز به طور عینی 
مشاهده کردیم که عدم بهره گیری از معارف اهل بیت و بهره 
گیری از ظواهر قرآن چه خطراتی را می تواند به همراه داشته 
باشد و جامعه اسالمی را با چه تندروی ها و افراطی گری های 
غیرشرعی و غیرعقلی مواجه می کند که داعش می تواند نمونه 

ای بارز از این گروه های انحرافی باشد.
سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در دیدار ســالیانه با فعاالن جامعه قرآنی نیروهای 
مسلح  که در محل ســتادکل نیروهای مسلح برگزار شد، با 
اشاره به اعجاز بودن کالم اهلل مجید اظهار کرد: مطالعه ادوار 
تاریخی به ما نشــان می دهد که خداوند متعال در هر دوره 
ای متناسب با نیاز آن زمان معجزاتی را بر پیامبرانش کرامت 
کرده  است تا با نشــان دادن آن معجزات مردم را هدایت و 

راهبری کنند.
وی بــا بیان اینکه ایــن معجــزات در دوره ای با غلبه بر 
جادوگران، یا غلبه بر علم پزشــکی و شفای بیماران صعب 
العالج، یا غلبه بر بالیای طبیعی همراه بوده است، افزود: در 
دوره پیامبر اکرم )ص( و آغاز حیات اسالم خداوند با اعجاز 
قرآن کریم و در اختیار قرار دادن کتاب اســالمی موجبات 

هدایت بشریت را فراهم آورد.
سرلشکر باقری با اشاره به دورانی که قرآن در آن به عنوان 
بزرگترین اعجاز الهی نازل شد، گفت: خداوند متعال قرآن را 
در یک سرزمینی بر رسول اهلل نازل کرد که به جهت میزان 
پیشرفت و تمدن در آن دوره سهم بسیار اندکی داشته است؛ 
و کشورهای روم، ایران و چین در همان دوران از امپراطوری 
هایی بزرگی برخوردار بوده اند  و به لحاظ علم و دانش نیز 

در اوج شکوفایی قرار داشتند.
وی تصریح کرد: پروردگار عالمیان در چنین شرایطی قرآن 
را به عنوان معجزه به بشــریت ارائه کرد و این کتاب عظیم 
الشان از همان دوران تاکنون تحدی کرده و همچنان هماورد 
می طلبد و این مبارز طلبیدن همچنان ۱4 قرن اســت که 
ادامه دارد و در این مدت هیچ فرد یا گروهی نتوانسته است 
یک آیه مانند قرآن را بیاورد و  این نشان دهنده این حقیقت 

است  که  قرآن یک کتاب عادی نیست بلکه یک کالم الهی 
غیرقابل تکرار است.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ادامه داد: بزرگترین 
دانشمندان و ادبا و شــعرای اعراب که از فصاحت و بالغت 
نیز برخوردار بودند در طول این ۱4 قرن نتوانستند چه در 
کالم ظاهر و چه در معنــا و مفهوم آیه ای مانند قرآن کریم 
ارائه کنند ؛ زیرا قرآن معجزه الهی اســت و  در جای جای 
آن  به این اعجاز اشاره شده  و مسلمانان نیز به آن همواره 

افتخار می کنند.
سرلشــکر باقری با بیان اینکه پیامبر اکرم )ص( دو وزنه 
بزرگ را بعد از خود برای جامعه بشریت به ودیعه گذاشتند، 
افزود: کتــاب اهلل و عترت از جمله مســائلی هســتند که 
پیامبر فرمودند مسلمانان برای اینکه از مسیر حق و تکامل 

دورنشوند باید به  از آن تبعیت  کنند.
وی با اشــاره به پیدایش فرقه های انحرافی چون داعش 
اظهار کرد: اگر پیش از این تصور مــی کردیم که رجوع به 
ظواهر قرآن ، بدون تاسی به سیره اهل بیت ، امکان دارد با 
مفسده همراه شــود، امروز به به طور عینی مشاهده کردیم 
که عدم بهره گیری از معارف اهل بیت و بهره گیری از ظواهر 
قرآن چه خطراتی را می تواند به همراه داشته باشد و جامعه 
اسالمی را با چه تندروی ها و افراطی گری های غیر شرعی 
و غیر عقلی مواجه می کند که داعش می تواند نمونه ای بارز 
از این گروه های انحرافی باشد. لذا برای رسیدن به مقصد باید 
به هر دو ودیعه الهی یعنی قرآن و ســیره اهل بیت تمسک 
جست. سرلشــکر باقری در ادامه به داستانهای عبرت انگیز 
و درس آموز قرآنی اشــاره کرد و گفت: داستان های قرآنی 
یک باب بزرگی است که درس های زیادی را به بشریت می 
دهد. و گاها در داستان سرگذشت یک پیامبر از چندین نسل 

انسانی درس و عبرت قابل استحصال است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود: وقتی داستان 
حضرت آدم ابوالبشــر را مطالعه می کنیم در می یابیم که 
چگونه ضعف اعتقاد به فرمــان الهی و اعتماد به وعده های 

شیطان موجب نزول انسان از بهشت به زمین می شود.
وی افزود: در داســتان حضرت نوح صبر و ایمان استوار 
قابل رویت است چراکه در تاریخ می نویسد به طور متوسط 
در دوره بیش از ۹5۰ سالی که ایشان تبلیغ یکتاپرستی می 

کردند، در پایان تعداد افرادی که با ایشــان سوار بر کشتی 
شدند شاید کمتر از سی الی چهل نفر بوده است و در واقع 
می توان دریافت که هر چهل سال یک فرد به او ایمان آورده 
و وی را همراهی کرده و این پیامبر بزرگ تا چه اندازه مورد 

بی مهری ها و زخم زبان ها قرار گرفته است.
سرلشکر باقری تصریح کرد: در مقابل صبر قابل ستایش 
حضرت نوح در هدایت انســانها ما در قرآن کریم با داستان 
حضرت یونس مواجه هستیم که وقتی مردم خود را نصیحت 
و هدایت می کنــد و آنان بی توجهی کرده و حقایق الهی را 
انکار می کنند، ایشــان نیز بر آنها غضب می کند و از میان 
مردم خروج می کند، که به همین خاطر با تنبیه الهی مواجه 
می شود و توسط نهنگ بلعیده شده و در شکم آن باقی می 
ماند و از طرف خداوند عنوان می شــود که اگر او توبه نمی 

کرد تا ابد در همان جا باقی می ماند.
وی با اشــاره به امتحانات ســختی که حضرت ابراهیم با 
سربلندی از آن بیرون می آید گفت: درباره حضرت ابراهیم 
امتحانات بزرگی را مشاهده می کنیم که یکی سالمت بیرون 
آمدن از آتش نمرودیان و دیگری ســربلند بیرون آمدن از 
قربانی کردن فرزند است که در حقیقت  در تصور انسان هم 

چنین امتحان سختی نمی گنجد.
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح با تاکید بر اینکه قرآن 

کتاب آسمانی و درس آموز زندگی بشریت است که باید با 
نیت و عمل صادقانه با آن مواجه شــد، گفت: ما باید بدانیم 
که چگونه این مفاهیم عالی قرآنی را با مصادیق روز و کاری 
خود تطبیق دهیم و در واقع باید مشی قرآنی را در زندگی 

جاری و ساری و عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه قرآن کتاب عظیمی است که هر کس به 
میزان عقل، فهم و جهد خود از آن بهره می برد، افزود: شکی 
نیســت که ما در سالهای متمادی در کشــورمان در حوزه 
قرآنی به رشد و پیشرفت هایی دست یافته ایم اما این سطح 
از پیشرفت برای کشور اســالمی و نیروهای مسلح مومن و 

متعهد قانع کننده نیست.
سرلشــکر باقری تاکید کرد: اگر بخواهیم در زمینه های 
مختلف پیشرفت کنیم باید از برکات قرآنی بیشتر بهره مند 
شویم و دائما راههایی را برای بهره مندی عمیق تر از قرآن 
کریم جستجو کنیم. وی خاطرنشان کرد: سالح ما در برابر 
دشمنان قرآن و آموزه های قرآنی است، گفت: خدا را شاکریم 
که امروز در جبهه حق قرار داریم و مورد لطف و عنایت الهی 

و هدایت علما و رهبر معظم انقالب اسالمی هستیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان از تالش فعاالن 
قرآنی به ویژه حجت االسالم »حســن نمازی« رئیس اداره 

عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح قدر دانی کرد.

خبر

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

تاکید روحانی بر 
ضرورت کنترل قیمت 
ارز و جلوگیری از 
افزایش نرخ آن

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی 
قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی 

ادامه دارد.
غالمحسین اسماعیلی در نشســت خبری با اهالی رسانه گفت: 
رمضان به روزهای پایانی نزدیک می شود. رمضان امسال کرونایی 
گذشت ولی علی رغم همه محدودیت ها زیبا سپری شد. کرونا بعنوان 
بیماری فراگیر در جهان آســیب های زیادی به جامعه بشریت وارد 
کرد، اما نتوانست حریف رمضان شود. کرونا مجبور شد، در برابر  روزه 

و شب  زنده داری و احیا و کمک های مومنانه سر تعطیم فرود آورد.

کرونا نتوانست حریف رمضان شود
وی یادآور شد: گرچه درب اماکن مقدس بسته بود اما در دل های 
پاک مومنان درب های تازه ای برای ارتباط با خدا گشــوده شد و در 
مجالس شب های قدر اهل ایمان نشان دادند که برخالف مدعیان 
روشنفکری و غرب زدگان و دنیاپرستان تمام شیوه های بهداشتی را 
رعایت می کردند و در عین فاصله گذاری فیزیکی اجتماعات مذهبی 

را برگزار می کنند؛ تا کور شود هر آن که نتواند دید.
سخنگوی قوه قضاییه شهادت دریادالن نیروهای راهبردی اسالم 
را تســلیت گفت و ادامه داد: اینان میهمانان ویژه شــهید رمضان 

خواهند بود.
روز قدس امسال لرزه بر  رژیم غاصب خواهد انداخت

وی با اشاره به روز قدس نیز گفت: این روز، روز اسالم و مسلمین و 
مردم فلسطین است و روز قدس امسال چه شهرها سفید و زرد و قرمز 
باشد و در قرنطینه خانگی باشیم یا نباشیم و به خیابان ها بیاییم یا 
نیاییم و نماز جمعه داشته باشیم یا نه؛  نفرین و مرگ بر اسراییل لرزه 
بر رژیم غاصب خواهد انداخت. روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان 
با فلسطینیان تقویت می شود و پشت آمریکای جنایتکار را به خاک 
می زنیم و نابودی آن ها را فریاد می زنیم و ما هر سال در روز قدس به 

نابودی اسراییل نزدیک می شویم.
مبارزه قاطع دستگاه قضایی در برابر فساد ادامه دارد

وی با اشاره به عملکرد دیوان عالی کشور  ادامه داد: در سال گذشته 
در دیوان بیش از 7 هزار پرونده ماده 477 رسیدگی و رسیدگی دیوان 
عالی در اعمال ماده 477 به روز شد. امروز در مورد پرونده های 477 
ف پرونده معوق و مسن در دیوان عالی نداریم. در سال ۹5، ۱5۶۶ 
پرونده ماده 477 رسیدگی شد و در سال ۹۶ ،  ۱5۸۲ پرونده  و در 
سال ۹7 ، ۱44۶ پرونده  و  در سال ۹۸ و اغاز سال تحول،  ۹ هزار و 
۹3 پرونده رسیدگی شد؛ یعنی عملکرد سال  ۹۸ معادل ۶ برابر هر 
یک از سنوات قبل از آن بوده است و این یعنی کار جهادی. همچنین   
43۰ شــعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات بازرسی و ۱۲۰۰ 
پرونده بررسی شد و کار فوق العاده عزیزان در دیوان عالی بوده است.

ســخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه 
قضاییه بوده است و تا فسادی باشــد مبارزه قاطع دستگاه قضایی 

ادامه دارد.
وی با اشاره به  اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ۹۸ گفت : در 
مجموعه دیوان عالی کشور در سال گذشته، 7۱ هزار پرونده رسیدگی 
شد که نسبت به سال ۹7، ۲۰ درصد رشد عملکرد را شاهد بودیم. 
یعنی قضات پیشکسوت و عالی رتبه دیوان عالی کشور پای به پای 

قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند.
 صدور رای برای اخاللگران در بــازار خودرو و ارز + متن 

احکام
وی با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده ها گفت: در روزهای 
اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخالل در نظام اقتصادی کشور 

پرونده ای منتهی به صدور رای شد؛  این  پرونده بیش از 5۰ متهم 
داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که 
34 نفر از اخاللگران محکوم شــدند. در این پرونده که یک پرونده 
تلفیقی بین اخــالل در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو اســت، 
وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا الشیدایی هر 
دو  به جرم مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی و ارزی منجر به 
قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخالل در نظام توزیعی 
نیازمندهای عمومی کشــور از طریق پیش خریــد بیش از ۶7۰۰ 
دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به 
میزان 3۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل 
متهمه ۲4 هزار و 7۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طال کشف شده 
بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در 

دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق 
سایپا به جرم مشارکت در اخالل در نظام توزیعی به هفت سال حبس، 
رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱5 
سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم 
معاونت در اخالل در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، 
فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم معاونت در 
اخالل در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی 
رئیس سابق حراست کل ســایپا به جرم معاونت در اخالل در نظام 

توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی با اشاره به صدورحکم  ۲۱ اخالگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در 
این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخالل در 
نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دالر و 34 میلیون و 
۹7۸ دالر نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دالر دیگر به 3 سال حبس و 
ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخالل 
در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخالل 
در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
استرداد تمام یا بخشی از مطالبات بانک پارسیان ، ملت و صادرات

وی هم چنین با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در 
شعبه اول دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران اقتصادی 
گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارســیان معادل ۹ میلیون دالر 

مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی 
آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 
۹3 میلیون دالر مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ 
میلیارد تومان از بدهی بانک ملت  از طریق انتقال سهامی که متهم 
پرونده داشت بازگردانده  شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این 
پرونده و تسویه بدهی این شــخص، علی رغم اینکه بانک صادرات 
شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان 
از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم 
پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه ای که پاسخگوی 

تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می دهد.
عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستوری در رابطه با عدم صدور 
حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر شــده و به همه 
مراجع قضائی هم ابالغ شده است. دو مورد در رسانه ها منتشر شد 
که با پیگیری ها مشخص شد این موارد در رابطه با منازل سازمانی 

بوده است و  تاکید هم شد که در این رابطه هم فرصتی داده شود.
اســماعیلی در پاسخ به ســوالی درباره حکم تخلیه قراردادهای 
منقضی اجــاره در برخی مراجع قضایی گفــت: به همه واحدهای 
قضایی ابالغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره ای که موعد اجاره آن ها 
منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه ای اجرا شود و 
این دستور برای همه واحدهای قضایی الزم االجراست. این دستور در 
حال اجراست و طبق رصدهای ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده 
است ،البته یکی دو مورد که در رسانه ها منعکس شد، متوجه شدیم 
مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که 

اجاره به فرد داده اند و خود سازمان ها اقدام کرده اند.
تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است

وی در پاسخ به ســوالی  درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی 
زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه ای که از سوی رئیس قوه 
قضائیه صادر شده تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و 
عده ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده ای هم بنا بر جرمی 
که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طوالنی مدت آن ها ممکن است 
داشته باشد،  برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات 

مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضایيه در نشست خبری مطرح کرد

صدور رای برای پرونده اخاللگران در بازار خودرو و ارز


