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خبر
رئیسی در نشست با مدیران عامل بانکها:

اجازه ندهید گیرندگان تسهیالت
پول ملت را صرف اموری غیر از
تعهدشان کنند

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم سیاستگذاری
صحیــح بانکها بــرای هدایت منابــع به حوزه
تولید ،از مدیران عامل بانکها خواست واحدهای
تولیــدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک
میگیرند ،فعال کرده و آنها را وارد چرخه تولید
نمایند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،سید ابراهیم
رئیسی که برای بررسی مشکالت و مسائل نظام
بانکی میزبان مدیران عامــل  ۱۲بانک دولتی و
نیمه دولتی و نماینده بانکهای غیردولتی بود ،از
مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه
پیشــگام در عرصه اصالح نظام بانکی و پیگیری
احقاق حقوق بانکها باشند.
رئیس قوه قضائیه بــا تقدیر از اقدامات بانکها
در پرداخت تسهیالت به محرومان و نیازمندان و
گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع
کرونا به آمار باالی متقاضیان دریافت تسهیالت
ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به
این زوجهای جوان تاکید کرد.
رئیســی با اشــاره به ورشکســته نمایی برخی
بدهــکاران بانکــی بــرای فــرار از بازپرداخت
تســهیالت ،این اقدام را مصــداق بارز جرم غیر
قابل گذشت دانســت و تأکید کرد :نظام بانکی
و سیســتم قضایی باید با برخــورد قاطع با این
موضوع ،اجازه ندهند گیرندگان تســهیالت که
پول ملت را صــرف اموری غیر از تعهداتشــان
کردهاند ،از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر لزوم تقویت
فرآیند اعتبارســنجی و نظارت بــر هزینه کرد
تســهیالت تأکید کرد و گفت :باید ســازوکاری
طراحی شــود که هم به افراد بدحساب از منابع
مختلف تســهیالت داده نشــود ،و هم آن که به
محض اطــاع از تخلف فــرد از تعهداتش با او
برخورد شــود .رئیســی همچنین بر لزوم فعال
ســازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت
تملک بانکها و بازگشــت آنها به چرخه تولید
تأکید کرد و گفت :مقــام معظم رهبری تصریح
فرمودنــد از زمانــی که بانکها یــک کارگاه یا
کارخانه را تملیک میکنند ،باید با اســتفاده از
همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشــور
کمک کنند .رئیس قوه قضائیه بر همین اســاس
خطاب به مدیران عامل بانکها متذکر شــد که
موظفند در این شرایط که دشمن تالش میکند
با تهدیــد و تحریم و ایجــاد محدودیت چرخه
تولید کشور را متوقف کند ،اجازه ندهند دشمن
به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت
از نظام تولید حمایت نموده و سیاســت گذاری
صحیح برای هدایت منابع بانکها به سوی تولید
و رونق اقتصاد ملی را در دســتور کار خود قرار
دهند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش بانکها
را ملزم به پیگیری مطالبات شــان دانســت و با
انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها برای وصول
معوقات شــان اظهار داشــت :بانکهــا باید در
شکایت از بدهکاران کالن فعالتر عمل کنند ،اما
گاهی میشــنویم که برخی از مدیران میگویند
ما شــکایت نداریــم و قوه قضائیــه از ما چنین
میخواهد.
رئیســی همچنین بــه حجم باالی تســهیالت
سررســید گذشــته در نظام بانکی اشاره کرده
کاهش تسهیالت سررسید گذشــته را مستلزم
تالش بیشتر از سوی بانکها دانست .رئیس قوه
قضائیــه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای
سیاســتهای کلی اصل  ۴۴دررابطه با ســهام
داری بانکها افزود :بر اساس گزارشهای موجود
هفــت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این
اقدامی خالف قانون و الزم به پیگیری است.

دستگیری سرکرده
گروهک تروریستی تندر
توسط وزارت اطالعات

اشراف ســربازان گمنام امام زمان (عج) بر یک
گروه تروریســتی مســتقر در آمریکا ،منجر به
دستگیری سرکرده این گروهک تروریستی شد.
جمشید شارمهد ســرکرده گروهک تروریستی
«تنــدر» کــه از آمریــکا عملیات مســلحانه و
خرابکارانــه در ایران را هدایــت میکرد در پی
عملیاتــی پیچیده ،اکنون در دســتان قدرتمند
ســربازان گمنام امام زمــان (عج) قــرار دارد.
شــارمهد در ســال  ،۱۳۸۷عملیــات انفجار در
حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت
کرد؛ در آن اقدام تروریســتی ۱۴ ،نفر شــهید و
 ۲۱۵نفر از عزاداران حســینی زخمی شــدند.
گروهک تروریســتی «تندر» در سالهای اخیر
نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشــت.
منفجر کردن سد سیوند شیراز ،انفجار بمبهای
ســیانوری در نمایشــگاه کتاب تهران و منفجر
کردن حــرم حضرت امام خمینــی (ره) هنگام
برگزاری مراســم عمومــی از جمله این عملیات
بود که این عملیات تروریستی با تسلط اطالعاتی
مأموران وزارت اطالعات ناکام ماند.
جزئیات بیشــتری از عملیــات پیچیده و موفق
فرزنــدان انقالبی ملت ایــران در بهدام انداختن
ســرکرده گروه تروریستی تندر متعاقباً به اطالع
ملت شریف ایران خواهد رسید.
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به یک گردهمایی در قلب تهران واکنشبرانگیز شد

قدم زدن طالبان افغان در پارک ملت ایران

همدلی| آســو محمدی :پــس از آنکه
تعدادی از هواداران گــروه طالبان در تهران
پرچم این گروه را در «پارک ملت» به نمایش
گذاشتند این موضوع با واکنشهای گسترده
در صفحات اجتماعی از سوی شهروندان ایران
و افغانستان روبهرو شد .تعدادی از افرادی که
از آنان به عنوان هواداران گروه طالبان نام برده
شده روز گذشــته جمعه با حضور در پارک
ملت در تهران پرچم سفید گروه طالبان را به
نمایش گذاشتند .دیروز رئیس پلیس امنیت
عمومی تهــران بزرگ در این باره گفت« :روز
گذشــته در پی انتشــار تصاویری در فضای
مجازی که در آن چند نفر اقدام به اســتفاده
از پرچم یک گروهک تروریستی کرده بودند،
عوامل این اقدام شناســایی و دستگیر شدند.
این افراد برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات
تکمیلی تحویل مرجع قضایی شدند».
ایــن خبر پــس از آن ســرخط صفحات
اجتماعی شد که یک کاربر فیسبوک با انتشار
چند تصویر از این نمایش در فیســبوکاش
نوشت« :آتشبس ســه روزه عید بر طالبان
مقیم تهران هم تاثیر مثبت گذاشته ،بهصورت
آزادانه و با پرچم بیرنگشــان گشــتوگذار
میکنند و از صلــح و آرامش لذت میبرند».
این کاربر نوشته بود« :وقتی کنارشان رفتم تا
عکس بگیرم ،اجازه نمیدادند ،ولی وقتی کمی
پشتو حرف زدم و اختر مبارکی کردم آرامتر
شدند و این چند فریم عکس را گرفتم .گفتم
اگر اشرف غنی اینجا میبود برایتان بستنی
هم میداد ،ولی اگر آدم شوید و برای همیشه
صلح کنید و دســت از شــرارت و آدمکشی
بردارید ،خودتان هم میتوانید بستنی بخرید
و از دیگر مزایای صلح و آرامش کیف کنید».
پس از نشــر این تصاویر و واکنش گسترده
به آن ،سایت انصافنیوز به نقل از یک نگهبان
پارک ملت گزارش داده است که حوالی ساعت
دوونیم بعد از ظهر چند تبعه افغانســتانی به
صورت عادی وارد پارک شده و پس از آن در
قسمت باالی پارک پرچم طالبان را به نمایش
گذاشتهاند ».این نگهبان پارک تعداد این افراد
را حدود ۱۰نفر خوانده و گفته است که افراد
از سوی آنان تحویل پلیس داده شدهاند .البته
تاکنون مقامات رسمی ایران و افغانستان در
این مورد چیزی نگفته اســت« .محمدعارف
احمدی» ،فعال رسانهای افغانستانی که اولین
بار عکسها را منتشر کرده بود ،در گفتوگو با

انصاف نیوز گفت« :من حدود ساعت ۱۵:۳۰
بود کــه با خانواده به پــارک رفته بودم .بعد
دیدم تعداد زیادی بــا لباس محلی ،پرچم و
شمایل خاص خودشان آزادانه میچرخند و
تعجب کردم .آرام نردیکشــان شدم .اول با
من حرف نزدند ،ولی وقتی کمی به زبان پشتو
حرف زدم به من اعتماد کردند و گفتند تجمع
در حمایت از طالبان اســت ».احمدی درباره
جزئیات تجمع ادامه داد« :تعدادشان زیاد بود،
حدود  ۷۰تا  ۹۰نفر ولی چون دســته دسته
نشسته بودند در عکس مشخص نیست .من
دقیقا ســاعت  ۱۶:۰۳به پلیــس زنگ زدم و
وقتی پلیس حدود  ۲۰دقیقه بعد آمد پرسید
مشکل چیست و من گفتم طالبان آزاد است
که پرچمش را دربیاورد؟ شــاید شما نترسید
ولی ما از اینها میترســیم .وقتی پلیس آمد
تجمع پراکنده شــد ،ولی من ندیدم کسی را
دستگیر کند .نگهبانان پارک کاری نداشتند
وقتی پلیــس آمد آنها هم آمدنــد ».او که
فعال رسانهای در حوزه افغانستان هم هست،
ضمن اظهار پشیمانی از انتشار عکسها گفت:
«متأسفانه بیبیسی عکسها را بدون اجازهام
منتشر کرده اســت .نمیخواهم این بازنشر
باعث دردسر من شــود ».انتشار عکسهای
این تجمــع واکنشهایی را در شــبکههای

اجتماعی در پی داشــت و برخــی کاربران
بــا تعجب از این تجمــع ،آن را غیر منتظره
توصیف کردنــد و کاربران توئیتر با راهاندازی
هشــتگ « از طالبان حمایت نکنید» از آن
انتقاد کردهاند .احســان بداغی ،خبرنگار در
توئیتی نوشــت« :آلبوم جشن طالبان وسط
تهران؛ این اگر تصاویر کســانی بود که برای
آب بازی یا موســیقی خیابانی و یا هر کاری
شبیه این جمع شده بودند ،خیلی زود گزارش
شناسایی و بازداشت آنها به دلیل خطر اشاعه
فحشا میآمد .آیا خطر تروریستهای طالبان
هم به آن اندازه هست که منتظر اقدام مشابه
درباره آنها باشــیم؟» ساســان آقایی هم در
توئیتر نوشته است« :مردم شریف افغانستان؛
حضور تروریستها و آدمکشهای طالبان در
پایتخت کشــور ما ،هیچ ارتباطی با نیتها و
خواســتههای واقعی مردم ایران ندارد .ما نیز
مانند شما از بنیادگرایان نفرت داریم و شعار
محوری ما در هم ه این سالها یکیست؛ مرگ
بر طالبان چه کابل چه تهران».
در کنار شهروندان افغانستان برخی مقامهای
حکومت از جمله شاه حسین مرتضوی؛ مشاور
فرهنگی رئیسجمهوری افغانســتان نیز به
تجمع حامیان طالبــان در پارک ملت ایران
واکنش نشان دادهاست.

مرتضوی در صفحه فیسبوک نوشتهاست:
«در  ۱۷اسد  ۱۳۷۷شماری از دیپلماتهای
ایرانی در مزار شــریف توسط طالبان به قتل
رسید .هر چند قبل از آن رویداد آقای دری
نجفآبادی رئیس وقت اســتخبارات ایران از
ارزشهای فکــری طالبان دفاع کرده بود ،اما
با قتل دیپلماتهــای ایرانی روابط میان این
گــروه و ایران تیره شــد ».مرتضوی در ادامه
نوشتهاســت که «جمهوری اسالمی ایران در
واکنش به این اقدام نیروهای زیادی را در نوار
مرزی با افغانستان مستقر کرد .اکنون ۲۲سال
پس از آن رویداد حامیان طالبان در پارکهای
تهران آزادانه مانور میدهند».
البته عراقچی پیش از این هم در مصاحبه
اختصاصــی بــا طلوعنیــوز تایید کــرد که
دولت ایران با طالبــان تماس دارد ،اما رابطه
نظاممندی ندارد .عراقچی گفته بود« :شــاید
چندین سال اســت که ما همانطوری که با
همه گروهها تماس داشتیم با آنها [طالبان]
هم تماس داشــتیم؛ نظراتشان را شنیدیم،
نظرات خودمان را هم گفتیم ،در یک مقطعی
هم نماینــده آنها به ایران ســفر کرد ،من
باهاش صحبت کــردم ،با من گفتوگو کرد.
یکبار دیگــر هم نماینده دیگری [طالبان به
ایران] آمد که با وزیر خارجه ما مالقات کرد».

تا دو هفته دیگر هم دلیل مرگ قاضی منصوری مشخص نمیشود

سواالت بیپاسخ درباره یک جسد

همدلی| اطالعــات کامل در خصوص علــت مرگ قاضی
منصوری ،تا دو هفته آینده تکمیل خواهد شد .رئیس سازمان
پزشــکی قانونی کشور در پاسخ به ســوالی درباره علت مرگ
قاضی منصوری ،اشــاره کرد که چون در حوزه سمشناسی و
پاتولوژی فرآیندهای آزمایشــگاهی طوالنی است ،امیدواریم
بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعالم
کنیم .به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،عباس مسجدی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه مراسم رونمایی
از مستند کاشف در خصوص نقش و جایگاه پزشکی قانونی در
پروندهها عنوان کــرد از حدود ۱۰روز پیش که جنازه متوفی
منتقل شد ،بررسیهای اولیه و معاینه جسد انجام شده است
و به جهت اینکه در حوزه سمشناسی و پاتولوژی فرآیندهای
آزمایشگاهی برای آمادهسازی المهای تشخیصی طوالنی است،
امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاســخ را به مراجع
قضایی اعالم کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا زمان مرگ را تشخیص دادهاید؟
گفت که تا زمانی که آزمایشها برای ما مشخص نشود ،زمان
را مشخص نمیکنیم .مسجدی همچنین در خصوص تحویل

جسد به خانواده نیز اشاره کرد که با دستور مقام قضایی تحویل
شده و موضوع در دادســرای جنایی در حال بررسی است .او
اضافه کرد که بعد از تشخیص هویت قطعی و با دستور مرجع
قضایی جسد به خانواده تحویل داده میشود .مجتبی ذوالنوری
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی نیز در مورد پرونده قاضی منصوری عنوان کرد که روال
این پرونده در حال طی شــدن است و قوه قضائیه موشکافانه
در حال پیگیری پرونده اســت ،اما از آنجا که بخشی از کار در
اختیار قوه قضائیه نیســت و محل وقوع این جنایت در خارج
از مرزهای ما بوده است ،قدری کار با کندی پیش میرود که
طبیعی است .او اضافه کرد که ما نیز به عنوان کمیسیون امنیت
ملی درباره این موضوع در تماس و ارتباط هستیم.
در این زمینه چندی پیش ،دادســتانی تهران درباره انتقال
جســد قاضی منصوری به کشــور اطالعیهای صادر کرده بود
و در آن عنــوان کرده بود که جســد نامبرده پــس از انجام
تشــریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس
از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شده و بالفاصله
با دســتور معاون دادســتان تهران جهت تشخیص هویت به

پزشــکی قانونی منتقل شده است .در گزارش پزشکی قانونی
آمده بود که با معاینه دقیق جســد و تصویربرداری و اقدامات
پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته مشخص شد ه است که
اوال بر اساس ظواهر ،جسد متعلق به آقای غالمرضا منصوری
میباشد و ثانیاً بررسیها حاکی از آن است که او از مکان بلندی
ســقوط نموده است چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه
(کتف راســت و چپ و استخوانهای صورت) با تصویربرداری
رویت شده اســت .در ادامه این بیانیه آمده بود که نمونههای
سمشناسی و آسیبشناسی جســد نیز اخذ گردیده و جهت
احراز هویت علمی ،نمونه  DNAاز جسد اخذ شده تا با حضور
اولیا دم ،تطبیق نمایی شود .غالمرضا منصوری یکی از متهمین
پرونده فساد موســوم به پرونده اکبر طبری بود که در زمانی
که برای معالجه در رومانی به ســر میبرد ،در حادثهای کامال
مشکوک کشته شد .مرگی که البته علت اصلی آن با شائبههای
زیادی روبهرو شد .در این حادثه ،پلیس اینترپل ایران بالفاصله
از اینترپل رومانی درخواست بررسی و پیگیری ماجرا را کرده
بود .نهایتا با انتقال جســد به کشور ،کار تحقیقات پزشکی بر
روی آن همچنان ادامه دارد.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد

روحانی :کالم رهبر انقالب فصلالخطاب است
همدلی| کرونا تصمیمگیری را درباره بســیاری از مســائل
دشوار کرده است .حاال که به ایام محرم و برگزاری مراسمهای
عزاداری نزدیک میشویم نگرانی از شیوع گستردهتر ویروس
کرونا با برگزاری مراسمهای عزاداری به یک نگرانی تبدیل شده
اســت .تا االن برخی سرسختانه معتقد هستند که باید مانند
ســالهای قبل مراســم عزاداری را برگزار کرد ولی در مقابل
پزشکان از عواقب برگزاری تجمعات نگران هستند .حاال رئیس
جمهــوری تاکید کرده که نظر رهبری فصلالخطاب اســت.
رهبری در سخنرانی روز جمعه خود بر رعایت نظر ستاد ملی
مقابله با کرونا تاکید کرده بودند .حجتاالسالم حسن روحانی
روز شنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه
مقررات ستاد برای همه الزماالجرا است ،تصریح کرد که باید تا
فرارسیدن زمانی که واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد،
اقدامات سختگیرانه ادامه یابد .روحانی افزود :تا امروز هر استانی
که وارد یک دوره پیک بیماری شــده و مشکالت را پشت سر
گذاشته شاهد پیک دوم در آن استان نبودهایم روندی که امروز
مردم در رعایت اصول بهداشتی سپری میکنند اگر به همین
شکل ادامه یابد حتما در هفتههای آینده خبرهای خوشی را
شاهد خواهیم بود و آمارها همچنین حکایت از مراعات اصول
و پروتکلهای بهداشــتی در ادارات ،بانکها و مراکز پرتجمع
دارد .البته عده کمی هم رعایت نمیکنند و حتما نیازمند آن

هستیم با کسی که تخلف میکند برخورد کنیم .رئیس جمهور
ادامه داد :برای ماه محرم و عزاداریها در این ماه نیز مقرراتی
وضع شــده که تا هفته آینده قطعــی ،تصویب و ابالغ خواهد
شد .مســئولین هیاتها و تکایا باید در این زمینه مسئولیت
بپذیرند و اگر کسی در هیاتهای عزاداری اصول بهداشتی را
رعایت نکرد مسئولین هیاتها باید با او برخورد کنند .روحانی
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرعت انتشار
ویروس در برخی از استانها باال بوده است ،گفت :به استانها
اختیارات الزم داده شــده است که در ستادهای استانی برای
کنترل و مهار ویروس تصمیمــات الزم را اتخاذ کنند .رئیس
جمهور در ادامه ســخنان خود با قدردانی از سخنان حکیمانه
و مجتهدانه روز گذشته رهبر معظم انقالب گفت :نکته بسیار
مهم سخنان ایشــان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که
متولی امر سالمت جامعه در شرایط فعلی است ،منحصرا ستاد
ملی کروناست.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به ضرورت برگزاری عزاداری
سیدالشهداء در ایام محرم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
گفت :مگر میشــود کسی مسلمان باشد و محرم برایش مهم
نباشد؟ و شــیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد ملتی که با
روحیه قوی در مقابل انواع فشــارهای دشــمنان ایســتاده و
مقاومت کرده اســت محرم را فرامــوش نخواهد کرد و حتما

محرم ما امسال هم به گونهای خواهد بود که بوی عزاداری امام
حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید .روحانی با بیان اینکه
با فرا رســیدن محرم ،فضا باید در کشــور در همه کوچهها و
خیابانها حسینی و کامال سوگوارانه شود ،گفت :امسال ممکن
است به خاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی نحوه عزاداری ما
متفاوت باشد ،دستورالعملهای الزم در مورد نحوه عزاداریها
تا پایان هفته مشــخص و هفته آینده تصویب و ابالغ میشود
که باید مراعات و به طور کامل اجرا شود .رئیس جمهور افزود:
امسال صاحبان عزا در مســاجد و محافل و متولیان هیاتها
وظیفه جدید بسیار مهمی بر عهده دارند که آن مراعات برای
تضمین سالمت همه عزاداران حسینی است.
روحانی افزود :همه جوامع مدنی و دینی این مســئولیت را
بر دوش دارند و همه باید همکاری کنند تا ســامت عزاداران
تضمین شود .دشمنان ما منتظر هستند که بهانهای پیدا کنند
ما نباید به دست دشمنان بهانه بدهیم.
رئیس جمهور تاکید کرد :همانطور که باید عاشــورا را زنده
نگهداریم اهداف و آرمان عاشــورا را هــم باید زنده نگه داریم
حیات و طراوت جامعه از اهداف عاشوراســت .روحانی افزود:
انشاءاهلل محرم امسال عزاداری شکوهمند با رعایت همه جوانب
امر و پروتکلها را داشته باشیم و نکته مهم اشاره شده از سوی
مقام رهبری در این رابطه فصلالخطاب بود.

خبر
سخنگوی وزارت امور خارجه:

دولت آمریکا پاسخگوی حمایت
از گروهکهای تروریستی باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بازداشت
ســرکرده گروهک تروریســتی «تندر» از ســوی
ســربازان گمنام امام زمان (عج) ،گفت :رژیم آمریکا
باید پاسخگوی حمایت از گروهکهای تروریستی و
جانیانی که از داخل آمریکا هدایت عملیات خرابکارانه،
مسلحانه و تروریســتی علیه مردم ایران را بر عهده
دارند و خون شهروندان ایرانی را بر زمین میریزند،
باشــد .به گزارش روز شنبه اداره کل اطالعرسانی و
سخنگویی وزارت امور خارجه ،سید عباس موسوی
با قدرانی از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان
(عج) در دستگیری سرکرده یک گروهک تروریستی
و خرابــکار افزود :رژیم آمریــکا در حالی خود را در
کنار مردم ایران معرفی میکند که تروریســتهای
شناسنامهدار و کسانی که مسئولیت چندین عملیات
تروریستی داخل ایران را بر عهده گرفته و دست شان
به خون مردم و شهروندان بیگناه ایرانی آلوده است
را در خاک خود جای داده و از آنها در ابعاد و اشکال
مختلف حمایت و پشــتیبانی میکند .ســخنگوی
وزارت امور خارجه ضمن اعتراض شــدید به دولت
آمریکا افزود :این رژیم باید پاسخگوی حمایت از این
گروهک تروریستی و دیگر گروهکها و جانیانی که
از داخل آمریکا هدایت عملیات خرابکارانه ،مسلحانه
و تروریســتی علیه مردم ایران را بــر عهده دارند و
خون شهروندان ایرانی را بر زمین میریزند ،باشد .به
گزارش ایرنا ،سربازان گمنام امام زمان (عج) با ضربه
یه یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا ،جمشید
شارمهد که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه
در ایران را هدایت میکرد بازداشت کرد .وی در سال
 ۱۳۸۷عملیات انفجار در حســینیه سیدالشهدای
شیراز را طراحی و اجرا کرد .در آن اقدام تروریستی
 ۱۴نفر شهید و  ۲۱۵نفر از عزاداران حسینی مجروح
شدند .همچنین تندر در سالهای اخیر قصد اجرای
چند عملیات بزرگ را داشت .منفجرکردن سد سیوند
شیراز ،انفجار بمبهای سیانوری در نمایشگاه کتاب
تهران و منفجرکردن بمب در حرم امام خمینی (ره)
از جمله این عملیاتها بود.

رویکرد کارگزاران ،مشارکت فعال
در انتخابات ریاست جمهوری است

عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی
گفت :مشــارکت فعال و ایفای نقــش محوری در
جبهه اصالحات ،رویکرد حزب در انتخابات ریاست
جمهــوری خواهد بود .علی جمالی ،عضو شــورای
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی گفت :مشارکت
فعــال و ایفای نقش محــوری در جبهه اصالحات،
رویکرد حزب در انتخابات ریاست جمهوری خواهد
بود .علی جمالی با اشــاره به برگزاری جلسه شورای
مرکزی حزب کارگــزاران به صورت حضوری اظهار
کرد :حزب به دلیل کرونا پنج ماه جلســه نداشــت
و فرصتی مهیا شــد که تا جلسه شورای مرکزی با
حضور اعضا و رعایت پروتکلهای بهداشــتی برگزار
شــود .وی ادامه داد :در این جلسه موضوع انتخابات
مجلــس یازدهم ،فضای عمومی کشــور و تحوالت
کشور ،وضعیت حزب و همچنین جهتگیری حزب
در سال منتهی به انتخابات باشد جمهوری بررسی
شــد .وی درباره نوع رویکرد کارگزاران نســبت به
انتخابات  ۱۴۰۰تصریح کرد :در یک جلســه درباره
انتخابات به جمعبندی نمیرسیم و قرار شد جلسات
به صورت منظم برگزار شــود تــا جمعبندی نهایی
حاصل شــود .البته رویکرد حزب ،مشــارکت فعال
در انتخابات اســت .در انتخابات مجلس یازدهم هم
که شورای سیاستگذاری اصالحطلبان لیستی ارائه
نکرد ،کارگزاران با یک لیست وارد انتخابات شد .در
انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردم و
احزاب بیشتر خواهد بود و رویکرد حزب کارگزاران
هــم ایفای نقش محــوری و مهم خــود در جریان
اصالحات است.
عضو پیشین هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس :

اختیارات هیئت نظارت بر نمایندگان
در همین حد کافی است

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم
گفت :با توجه به اینکه اگر یک نماینده مرتکب جرمی
شود در دادگاه به آن رسیدگی میشود ،بنابراین صرفا
بیانی در حد تذکر و هشدار به نمایندگان از سوی این
مجموعه کفایت میکند .داود محمدی در گفتوگو
با ایسنا ،با اشــاره به موضوع نظارت شورای نگهبان
بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار کرد :هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان به دلیل شکایات و گزارشهایی
که از نمایندگان به هیئت رئیســه ارجاع میشود و
یا در اختیــار خود این هیئت قرار میگیرد به رفتار
نمایندگان نظارت و رسیدگی میکند و اگر جز این
باشد ،شیوه عملکرد این مجموعه چنین نیست که
خود رأسا اقدام به رسیدگی به رفتار نمایندگان کند.
وی ادامه داد :شورای نگهبان اما ممکن است هم در
زمان فعالیتهای انتخاباتی ،از مراجع مختلف در مورد
کاندیداها کســب اطالع کند و هم مجموع عملکرد
نماینــدگان در طول یــک دوره نمایندگی را مورد
نظر قرار دهد و اقدامات نمایندگان را در طول دوره
نمایندگی رصد کند .این عضو هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس دهم با بیان اینکه نظارت شورای
نگهبان بــر نمایندگان در طول دوره نمایندگی باید
انجام شود ،گفت :کار هیئت نظارت بر نمایندگان با
کار شورای نگهبان در دو جهت خود پیش میروند و
مغایریتی با هم ندارند.

