ورزش��ي

حجت االسالم کریمی تبار نماینده
ولیفقیه و امامجمعه ایالم شد

شرافت مومن در شب زنده داري و عزت او در بي نيازي از ديگران است .پیامبر اکرم
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صفحه2

وجود  ۲۶هزار کودک
بازماندهازتحصيل

گروه اجتماعی :معاون آموزش��ي ابتدايي اداره
کل آم��وزش و پرورش اس��تان سيس��تان و
بلوچستان گفت :کمبود شديد فضاي استاندارد
و تجهيزات آموزشي و رواج شغلهاي...
صفحه5

سفیر آلمان

به وزارت خارجه

احضار شد

همین صفحه

برخی منافذ دردستگاه های
دولتی راه را برای تخلفات
ارزی فراهم کردند

دادس��تان تهران با ابراز تاسف از اینکه برخی
منافذ در دستگاههای دولتی راه فساد را برای
برخی همواره ساخته است ،گفت :عدم نظارت
دستگاه های ذی ربط عامل دومی است که...
همین صفحه

طوفان طاليي

ملي پوشان در

پاراآسياييجاکارتا

صفحه7

دومين کارت زرد مجلس
به وزير ارشاد در يک روز
صفحه6

نقویحسینی:

مزایای «  »CFTرا به
دستنیاوردهایمولی
معایبراپذیرفتهایم

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجل��س گفت :پس از الحاق ایران به کنوانس��یون
 ،CFTدر شرایط فعلی باقی نمیمانیم زیرا در آن
زم��ان اگر تعهداتمان را اجرا نکنیم ،یقه کش��ور را
میگیرند و رها نمیکنند.سیدحسین نقویحسینی
در گفتوگو با خبرنگار خانهملت ،با اشاره به تصویب

الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با تامین
مالی تروریس��م ( ،)CFTاظهار داشت :نمیتوانیم
با وعدههای واهی قانع ش��ویم که عضویت در این
کنوانسیونها برای کش��ور منافعی را به دنبال دارد،
موافق��ان می گویند تکمی��ل پروژههای نیمه کاره
شهرستانها به...

همین صفحه

چوب بخشنامههای دولتی زیر چرخ تولید

فضای کسب و کار قربانی تصمیمات اقتصادی

گروه اقتصادی :يکي از قربانيان اصلي وضعيتي که
اقتصاد ايران به ويژه در نيمه نخس��ت سال جاري
درگير آن ش��د« ،فضاي کس��ب و کار» است که
قطعا کاهش رتبه ايران در حوزه کس��ب و کار در
پايان س��ال ۲۰۱۸را به دنبال خواهد داشت.فضاي
کس��ب و کار از جمله ش��اخصهاي تعيينکننده
وضعيت اقتصادي هر کش��ور است که با استناد به
آن ميتوان ،به بررس��ي و تجزيه و تحليل شرايط
بخشه��اي مختلف پرداخ��ت .در واقع ،محيط و
فضاي کس��ب و کار در کش��ورها ،هرچه شفافتر
و رقابتيت��ري باش��د ،منجر به افزايش س�لامت
اقتصادي کش��ورها و اتخاذ سياستهاي مطلوب
ش��ده و روند بهبود ش��اخصهاي اقتصادي را به

دنبال خواهد داشت.به گزارش مهر،از سوي ديگر،
تاثير فضاي کسب و کار مساعد ،بر افزايش جذب
س��رمايهگذاري داخلي و خارجي ،ايجاد اش��تغال و
رشد توليد ناخالص داخلي ،امري انکارناپذير است.
در اين ميان آنچه مسلم است اصالح فضاي کسب
و کار و بهبود شاخصهاي مزبور در عرصه جهاني،
نه تنها گاميمثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه
مش��ارکت بخش خصوصي در عرص��ه اقتصاد و
ارتقاي سطح اش��تغال و توليد در کشور محسوب
ميشود؛ بلکه به طور قطع از منظر سرمايه گذاران
خارج��ي ،از جمله مهمترين نماگرها براي ورود به
کشور ميزبان و ش��رط الزم براي ارتقاء و تسهيل
جريان ورود فناوري به...
صفحه3

در اعتراض به استرداد دیپلمات کشورمان به بلژیک؛

قاسمی :سفیر آلمان

به وزارت خارجه احضار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر
آلمان خبر داد و گفت :مدیرکل اروپای وزارت
خارج��ه در دیدار با س��فیر آلمان به ش��دت
نسبت به دستگیری ،زندانی کردن و استرداد
دیپلمات ایرانی اعتراض کرد.به گزارش مهر،
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از
احضار سفیر آلمان خبر داد و گفت :مدیرکل
اروپای وزارت خارجه در دیدار با سفیر آلمان
به شدت نسبت به دستگیری ،زندانی کردن
و اس��ترداد دیپلم��ات ایرانی اعت��راض کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم این خبر
اظهار داشت :سفیر آلمان در تهران امروز در
اعتراض به اقدا م دادگاه آن کشور در استرداد
یکی از دیپلمات های کش��ورمان به بلژیک
به وزارت امور خارجه فراخوانده شد .قاسمی
افزود :دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت
امور خارجه در دیدار با سفیر آلمان به شدت
نسبت به دستگیری ،زندانی کردن و استرداد
دیپلمات ایرانی اعتراض کرده و آن را ناشی
از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان روابط
ایران و اروپا دانس��ت که بدون تردید توسط
خود گروهک ترروریستی مقیم فرانسه برنامه
ریزی شده بود.در این دیدار تاکید شد که این
توطئه در راس��تای تخریب مناسبات ایران و
اروپا و نیز یک حرکت نمایشی برای جبران
شکس��ت های گروهک تروریس��تی نفاق و
رژیم صهیونیس��تی بوده و م��ا بر این باوریم
که رفتار خ��ارج از عرف در قب��ال دیپلمات
کشورمان و خالف قواعد پذیرفته شده حقوق
دیپلماتیک اس��ت و جمهوری اسالمی ایران
خواس��تار بازگشت سریع دیپلمات کشورمان
به ایران است .بدون تردید این توطئه نیازمند
بررس��ی مفصل و دقیق می باشد .مدیر کل
اروپای وزارت امور خارجه خطاب به س��فیر
آلمانتاکید کرد :جمهوری اس�لامی ایران با
ه��دف صیانت از مبانی حق��وق بین الملل و
در راستای مقابله با اشکال مختلف تروریسم،
حق خ��ود را برای پیگیری ه��ای حقوقی و
سیاسی محفوظ دانس��ته و در این خصوص
تصمیم متناس��ب خود را در زمان مقتضی به
اجرا خواهد گذاشت.

نیویورکتایمز :خاشقچی به دستور مقامات سعودی کشته و با ا ّره تکهتکه شده است

اره؛ پاسخ آلسعود
به خبرنگار منتقد

بروجردی:

آلمان به موجب کمک تسلیحاتی در جنگ یمن سهیم است

ضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ،با تاکید بر اینکه سازمان ملل
باید قطعنامه ممنوعیت فروش سالح به عربستان را صادر کند،
گفت :آلمان به موجب کمک تسلیحاتی به سعودیها در جنگ
علیه ملت یمن سهیم است.عالءالدین بروجردی در گفتوگو با
خانهملت ،درباره صادرات تسلیحات نظامی به عربستان توسط
آلمان برای تجهیز سعودیها در جنگ علیه یمن ،گفت :جنایات
متعدد و گس��ترش عربستان ظرف س��ه سال گذشته در یمن و
ُکشتار مردم بی گناه و حمله به بیمارستانها و منازل مسکونی از
مصادیق بارز جنایت جنگی است .لذا هر کشوری که به عربستان
کمک تسلیحاتی کند در این جنایات جنگی سهیم است.نماینده
مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :آلمان به
موجب کمک تسلیحاتی به عربستان در جنایات متجاوزان علیه
مردم یمن سهیم و از این رو باید به جامعه جهانی و دادگاههای
بینالمللی پاسخگو باشد .وی افزود :علیرغم ادعاهای غیرواقعی
آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی چون آلمان مبنی بر دفاع از

حقوق بشرُ ،کشتار هزاران زن و کودک یمنی در زیر بمبهایی
که توسط این کشورها به عربستان ارسال میشود ،نشان دهنده
این واقعیت اس��ت که حقوق بش��ر برای این کشورها مفهومی
دیگر دارد.بروجردی معتقد است :حقوق بشر برای این کشورها
ک��ه اق��دام به فروش تس��لیحات نظامی به متج��اوزان جنگی
میکنند ،تنها واژه سیاس��ی با هدف اس��تفاده ابزاری در جهت
منافع نامش��روع این کشورها است.عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی ،تاکید کرد :کشور
آلمان باید در سیاست ارسال تسلیحات به عربستان تجدیدنظر
کند ،س��ازمان ملل متحد هم در این زمینه مهمترین مسئولیت
را ب��ر عه��ده دارد لذا به دور از وابس��تگیهای بیرونی باید طی
قطعنامهای فروش هر نوع تس��لیحات به عربس��تان سعودی تا
پای��ان جنگ یمن ممنوع اع�لام میکرد.به گزارش خبرگزاری
خانهملت؛ دولت ائتالفی آلمان در معرض خطر مناقشات جدید
بر سر مسئله صادرات تسلیحات به عربستان قرار گرفته است و

نمایندگان بلند پایه حزب سوس��یال دموکرات در پارلمان آلمان
خواس��تار رای گیری در این باره در فراکسیون حزبشان هستند.
این در حالی است که دولت آلمان از زمان ادای سوگند خود در
ماه مارس صادرات تسلیحاتی به ارزش حدود  254میلیون یورو
به عربستان سعودی تصویب کرده است.

نقوی حسینی:

مزایای «  »CFTرا به دست نیاوردهایم ولی معایب را پذیرفتهایم

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
پ��س از الحاق ایران به کنوانس��یون  ،CFTدر ش��رایط فعلی
باقی نمیمانی��م زیرا در آن زمان اگر تعهداتمان را اجرا نکنیم،
یقه کشور را میگیرند و رها نمیکنند.سیدحسین نقویحسینی
در گفتوگ��و با خبرنگار خانهملت ،با اش��اره به تصویب الیحه
الح��اق ایران به کنوانس��یون مبارزه با تامین مالی تروریس��م
( ،)CFTاظه��ار داش��ت :نمیتوانیم با وعدهه��ای واهی قانع
ش��ویم که عضویت در این کنوانسیونها برای کشور منافعی را
به دنبال دارد ،موافقان می گویند تکمیل پروژههای نیمه کاره
شهرستانها به عضویت ایران در این کنوانسیون بستگی دارد،
در حالیک��ه این س��خن غلط بوده و برای فری��ب مردم مطرح
میشود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه چنین استداللها و وعدههای
واهی را نیز در زمان برجام مطرح کردند ولی محقق نشد ،بیان
ک��رد :بازهم با همان وعدهها عضویت در کنوانس��یون CFT
تصویب ش��د.وی افزود :پیش��نهاد من این بود که آقای رئیس
جمهور بعن��وان رئیس دولت در یک س��طر تضمین بدهد که
عضویت در این کنوانسیون همه مشکالت پولی و بانکی کشور
و هم��کاری نظام بانک��ی جهان با ایران را ح��ل می کند ،که
در این صورت قطعا همه م��ا رای میدادیم ،ولی آقای ظریف
گفتند ما هیچ تضمیمی نمیدهیم.نقوی حسینی ادامه داد :چرا
باید برای منافع احتمالی ،تعهد قطعی بدهیم؟ من که نمیتوانم

لزوم توجه ویژه مسئوالن
به سفر اربعین امسال

روزنامهصبحايران

کمبود شديد فضاي استاندارد
آموزشي در سيستان و بلوچستان

یادداشت

خانه ام را بصورت قطعی بفروش��م ب��ر این مبنا که احتماال در
آینده پ��ول آن را پرداخت کنند ،آدم عاقل این کار را نمیکند.
نماینده مردم ورامین در مجلس در پاس��خ به این استدالل که
گفته میشود ،اگر پیوستن به  CFTمنافع قطعی نداشته باشد،
حداقل ضرر قطعی را دفع می کند ،گفت :قطعا یک کنوانسیون
ه��م مزایا دارد ،ه��م معایب ،اما در اینجا مزایایی را به دس��ت
نیاوردهایم ولی معایب را میپذیریم.نقوی حسینی اظهار داشت:
اگر ما اکنون یک کیلو آب سنگین در کشور نگه داریم ،آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی بیانیه صادر میکند و بر س��ر ما فریاد
می کش��د ،زیرا به حکم برجام ،باید آب سنگین ایران به خارج
از کشور ارسال شود .در اینجا وقتی میگوییم که طرف مقابل
ای��ران نیز تعهدات خود را اجرا نکردهاند چرا ش��ما بیانیه صادر
نمیکنید؟ آژانس می گوید سایر تعهدات  5+1به من ارتباطی
ندارد و برای من تعهدات فنی ایران مهم است.عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه اکنون نیز تعهدات��ی میدهیم که در مقابل از مزایای
آن بهرهمند نمیشویم ،بیان کرد :موافقان CFTمیگویند ،اگر
هم مزایای آن را به دست نیاوریم ولی ضرری هم نکردهایم و
پس از عضویت در  ،CFTش��رایط کشور همانند اکنون باقی
میماند ،اما به نظر ما پس از الحاق ایران ،شرایط اینگونه باقی
نمیماند زی��را در آن زمان اگر تعهداتم��ان را اجرا نکنیم ،یقه
کشور را میگیرند و رها نمیکنند.

ممکن اس�ت نام س�پاه قدس ایران را در لیست گروههای
تروریستی قرار دهند

وی افزود :اگر برفرض ،ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد ،نام
سپاه قدس ایران را در لیس��ت تروریست ها قرار داد ،برمبنای
تعهدی که ایران در  CFTمیدهد ،دولت ایران باید کلیه افراد
س��پاه قدس را بازداش��ت کرده و تحویل دهد زیرا اکنون تعهد
دادهایم .برمبنای  CFTکشوری که تروریستها در آن هستند
باید آنها را دس��تگیر کرده و تحویل کشور شاکی دهد .چرا ما

که مزایای احتمالی داریم ،باید تعهدات قطعی بدهیم؟.

احتمال قرار گرفتن نام حزباهلل لبنان در لیست گروههای
تروریستی

نق��وی حس��ینی ادامه داد :ح��زباهلل در نوبت ش��ورای امنیت
سازمان ملل قرار دارد تا قرار گرفتن نامش در لیست گروههای
تروریس��تی بررسی شود ،اگر حزب اهلل تروریست شناخته شود،
همه کسانی که به حزب اهلل کمک کردهاند ،باید دستگیر شوند.
با این شرایط چرا باید تعهدات قطعی را به ازای مزایای احتمالی
بدهیم؟.
چرا روسیه و چین از ایران نفت نمی خرند؟

نماینده مردم ورامین در مجلس ش��ورای اس�لامی در پاسخ به
اینکه موافقان  CFTمی گویند در صورت عدم الحاق ایران به
این کنوانسیون  ،مشکالت موجود در روابط بانکی ایران با چین
و روسیه حل نمی شود؟ گفت :اکنون روسیه و چین از ایران نفت
نمی خرند ،در حالیکه ایران در ازای فروش نفت پول نمیخواهد.
نقوی حسینی اظهار داشت :چین و روسیه میگویند ،آمریکا به ما
فشار آورده و طبق تحریمهای ثانویه ما نمی توانیم ریسک کنیم
و به همین دلیل نفت ایران را نمیخریم ،ش��رکتهای اروپایی
نیز در ایران کار نمیکنند زیرا از جریمه آمریکا میترسند ،اکنون
با عضوی��ت در  CFTنیز بانکهای خارجی با ایران همکاری
نمیکنند زیرا آمریکا به آن ها فشار وارد میکند.عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه غربیها به ایران گفتند برجام ،FATF ،توان موشکی و
حقوق بش��ر  4مشکل ما با شما هستند و باید این مشکالت را
حل کنید تا روابط ای��ران با آنها بهبود یابد ،گفت :غربیها در
مرحله بعد میگویند توان موشکی خود را کاهش دهید و مسائل
حقوق بشری نیز باید حل شود ،آن زمان است که آقایان باز هم
میگویند ،اگر موضوع موشکی و حقوق بشر را حل کنیم ،مشکل
اشتغال ،سرمایه گذاری و ارز نیز حل میشود.

صفحه2
صفحه2

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی ،قطعا
یکی از مهم ترین اتفاقات پیش روی ما
مراسم پیاده روی اربعین است که میلیون
ها نفر را از ایران و جهان راهی عراق می
کند و بزرگترین اجتماع جهانی بار دیگر
ب��ه عنوان نمادی از وحدت و یکپارچگی
میان شیعیان و مس��لمانان به ُرخ جهان
کشیده می شود .بنابراین آگاهی از شرایط
ثبت نام و چگونگی آغاز س��فر ،اقدامات
صورت گرفته کنس��ولی پیش و در حین
سفر به عراق از سوی وزارت امور خارجه،
بایدها و نبایدهایی که در طول این سفر
برای انجام هرچه بهتر مراسم بهتر است
انجام شود ،ارزشمند و الزم است.مراسم
اربعین یکی از اساس��ی ترین و باش��کوه
ترین تجمعات بشری است که در طول
تاریخ بشریت بی نظیر است و بسیار مورد
هجوم نیروهای استکباری و دشمنان قرار
گرفته و آنها با تم��ام تالش خود در پی
تضعیف این مراسم هستند اما ما شاهدیم
که هر ساله با میزبانی ملت و دولت عراق،
زائران��ی از بیش از  ۵۰کش��ور جهان در
این مراسم شرکت می کنند که نشانگر
وحدت هر چه بیش��تر میان مسلمانان و
محبان اهل بیت اس��ت و دشمنان باید
بدانند هر چه بیشتر بر طبل تفرقه میان
ما بکوبند ،مس��لمانان با شکوه بیشتر در
مراس��م اربعین ،وحدت خود را به رخ آنها
خواهند کشاند.توطئه دشمنان اسالم که
تالش دارند تا با ایجاد تفرقه میان دو ملت
شیعه ایران و عراق ،روابط این دو کشور را
با هم تحت تأثیر قرار دهند ،برخی مسائل
داخلی در ای��ران و برخی اتفاقاتی که در
عراق از جمله در بصره به تازگی رخ داد،
مراسم اربعین امسال را با سال های دیگر
متفاوت کرده که همت بیشتر مسئولین
دو کشور را در این برهه حساس میطلبد.
شعار مراس��م اربعین امسال را «الحسین
یجمعنا» انتخاب شده است و به این معنا
که اهل بیت و امام حسین (ع) همچون
نخ تس��بیح ما را به هم وصل می کنند.
مسائل مختلفی در خصوص زائران ایرانی
که قص��د ورود به ع��راق را دارند مطرح
اس��ت از جمله حمل و نقل ،پایانه های
مرزی ،بهداش��ت ،امنیت ،تغذیه ،اسکان،
امور کنس��ولی و سیاس��ی اینها مسائلی
هس��تند که برای همه زائران چه ایرانی
و چ��ه دیگر زواری که از سراس��ر جهان
گرد هم می آیند باید مورد توجه مسئولین
برگزاری مراسم باشد.

برخی منافذ دردستگاه های دولتی راه
را برای تخلفات ارزی فراهم کردند
دادستان تهران با ابراز تاسف از اینکه برخی منافذ در دستگاههای
دولتی راه فس��اد را برای برخی همواره ساخته است ،گفت :عدم
نظارت دس��تگاه ه��ای ذی ربط عامل دومی اس��ت که موجب
تش��کیل این پرونده ها میشود.به گزارش مهر ،عباس جعفری
دولت آبادی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخالل
در توزیع تلفن همراه گفت :در پی نوس��انات قیمت ارز و تاثیر آن
ب��ر قیمت انواع کاالها و نیازمندیها و مایحتاج عمومی دولت به
منظور ثب��ات در قیمت کاالهای مورد اس��تفاده عموم ،ارز مورد
نی��از برای واردات ای��ن کاالها را به نرخ دولت��ی به مبلغ ۴۲۰۰
تومان در اختیار برخی ش��رکتهای وارد کننده کاال قرار داد.وی
با اش��اره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کاالهایی است که
برخی ش��رکتها برای ورود کاال ارز دولتی دریافت کردند ،گفت:
ام��ا تعدادی از واردکنندگان متعاق��ب دریافت ارز دولتی ،مرتکب
رفتارهای مجرمانه ش��دهاند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل
پروندههای حاضر منجر گردید.دادس��تان تهران با ابراز تاسف از
اینکه برخی منافذ در دس��تگاههای دولتی این راه را برای چنین
افرادی همواره ساخته اس��ت ،چنین امری در پروندههای حاضر
مشهود است .عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف
ذاتی عامل دومی است که موجب تشکیل این پرونده ها میشود.
بخشی از پروندهها به این بر میگردد که دستگاه های دولتی اوال
وظایف ش��ان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.وی
در تشریح اتهامات این افراد گفت :به رغم خرید کاالها بر خالف
دس��تورالعمل ها ممانعت به ف��روش و توزیع کاالهای خریداری
شده کردند و به التهابات بازار افزودند .اقدامات شرکت ها در وارد
کردن کاالها موجب شد آنچه مد نظر دولت بود در تثبیت قیمت
ها محقق نش��ود .وی افزود :رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان
پرونده ها مش��مول حکم مقرر بند ب ماده  ۱قانون اخالل گران
اقتصادی مصوب  ۶۹با اصالحات بعدی اس��ت که اخالل در امر
توزیع کاال و احتکار ارتزاق و یا نیازمندی های عمومی اس��ت .بر
این اس��اس دادس��تان تهران اتهام این افراد را اخالل اقتصادی
میداند .دادس��تان ته��ران در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی
بر اینکه برخی ایراد کردند که اتهام این افراد گرانفروشی است و
چرا دادستانی در موقعیت های مختلف و مشابه آن اقدام نکردند،
گفت :در پاس��خ می گویم این قانون در سال  ۶۹تصویب شده و
شاید مراجع قضایی غفلت کردند و قانونگذار به حق این قانون را
درس��ت تصویب کرده و این مصوبه مربوط به سالهای قبل است
و اینکه قانون اجرا نش��ده نافی صالحیت ما نیست .دولت آبادی
ادامه داد :طوفان مبارزه با فس��اد اقتصادی ادامه دار اس��ت و به
سراغ همه افراد در هر رده ای خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.
دادستان تهران با بیان اینکه بر اساس اعالم مسئوالن در مجموع
مع��ادل  ۲۲۰میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوش��ی تلفن
همراه اختصاص یافته اس��ت ،گفت :از این مبلغ  ۴۶میلیون یورو،
 ۱۴میلی��ون یوآن و  ۱۸میلیون درهم در اختیار  ۴۰ش��رکت وارد
کننده قرار گرفته اس��ت .متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل
برخی از ش��رکتها هس��تند که در مجموع  ۳۲۰هزار گوشی وارد
کشور کرده اند که  ۲۷۴هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.
جعف��ری دولتآبادی در فرازی دیگ��ر از اظهارات خود ،اظهارات
برخی افراد یا دس��تگاهها که مشکالت کنونی را متوجه دستگاه
قضایی نمودهاند را جفا به قضات ش��ریف قلمداد نمود و با در رد
این ادعا اظهار داشت :مدعی شدهاند که مراجع قضایی با صالبت،
سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمیکند.

