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ما مدعي حقوق عامه هستیم
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خیال راحت والیبالیست ها کار دست شان داد

همزمانباایامشهادت امامجعفرص�ادق)ع(  پايداري
در مق�دس دف�اع ش�هيد ۱۵۰ پ�اک پيک�ر
ش�د. خواه�د تش�ييع کش�ور اس�تان چن�د
به گزارش »جوان«، س��ردار محمدرضا یزدی، رئیس ستاد 
اجرایی مراسم تشییع پیکر ۱۵۰ شهید دوران دفاع مقدس  
گفت: ۱۱۶ ش��هید گمنام و ۳۴ شهید شناس��ایی شده در 

استان های مختلف کشور تشییع  می شوند. 
وی افزود: مراسم وداع با این شهیدان، چهار  شنبه پنجم تیر 
در موزه انقاب اس��امی و دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و 
عشا برگزار می شود. مراسم تشییع شهدا نیز پنج  شنبه ۶ تیر 
از ساعت ۹ با سخنرانی حجت االس��ام رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدای تهران 

برگزار خواهد شد. 

سردار یزدی اعام کرد: اس��تان های اصفهان، قم، مرکزی، 
اردبیل، قزوین، گیان، چهارمحال و بختیاری، ایام، خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان، تهران، 

خوزستان، بوشهر و سمنان  میزبان شهیدان خواهند بود. 
شهدای تازه تفحص شده متعلق به عملیات های کربای ۵، 
والفجر ۸، رمضان، محرم، مسلم بن عقیل، والفجر یک در فکه، 
تک دشمن در زبیدات، والفجر ۲ در پنجوین و تک دشمن در 

عملیات بیت المقدس است. 
به گفته وی، در چهار اس��تان فقط ش��هدای گمنام تشییع 
خواهند شد. در هفت استان نیز شهیدان شناسایی شده متعلق 
این استان   ها مراسم تشییع را برگزار خواهند کرد. در ۱۰ استان 
نیز شهدای گمنام و شناسایی شده مراسم استقبال از شهیدان 
را برگزار خواهند کرد. در این بین چهار شهید متعلق به تهران 

نیز شناسایی شده اند. 

س��ردار یزدی اظهار کرد: در اس��تان های سمنان، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری و تهران ش��هدای گمنام و ش��هدای 
شناسایی تشییع می شوند. همچنین در استان های خراسان 
رضوی، فارس، بوشهر، گیان، قزوین و خوزستان نیز شهدای 
شناسایی شده تشییع خواهند شد. در استان های مرکزی، 
خراسان جنوبی، خراسان ش��مالی، اردبیل، هرمزگان و قم 
نیز شهدای گمنام تشییع خواهند ش��د. در استان هایی که 
شهدای شناسایی شده وجود دارد، ممکن است در یک بخش 
یا روستا شهدا تشییع شوند، البته در مرکز استان نیز اقداماتی 
انجام خواهد شد.  به گفته وی، پیکر شهدایی که هویت شان 
شناسایی ش��ده اس��ت، هفته آینده در سراسر کشور جهت 
تشییع و خاکسپاری به خانواده های شان تحویل داده خواهند 
شد. برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای استانی نیز 

بر عهده استان خودشان است. 

۱6اس�فندماه۱3۹۷    سیاسی
حضرتآیتاهللخامنهاي
درحکميحجتاالسالمرئيسيرابهعنوانریاست
جدیدقوهقضائيهمنصوبکردند.رهبرانقالبدراین
حکمباتأکيدبرل�زومتحولدرقوهقضائيههش�ت
توصيهبرايتحولدردس�تگاهعدالتداش�تند.به
مناس�بتهفتهق�وهقضائي�هپایگاهاطالعرس�اني
KHAMENEI.IRدرگفتوگوی�يتفصيل�يب�ا
حجتاالسالمسيدابراهيمرئيسي،رئيسجدیدقوه
قضائيه،بهبررس�يمحورهايحک�مانتصابرهبر
و جدی�د دورهاي ش�روع ب�راي انق�الب
تح�ولدردس�تگاهعدال�تپرداخت�هاس�ت.
این س��ایت خبري در نخس��تین س��ؤال خود از رئیس 
قوه قضائیه پرس��یده اس��ت: با توجه به نام گذاري سال 
۱۳۹۸ به  عنوان »رونق تولید« به  نظر ش��ما مهم ترین 
عوامل و موان��ع قانون��ي در مس��یر تولی��د و رونق آن 
 کدام اس��ت و قوه قضائیه ب��راي رفع آن چ��ه برنامه اي 

دارد؟
رئیسي در پاسخ به این س��ؤال با تأکید بر اینکه به  نظر 
من ش��عار امس��ال با نگاه به نیاز جدي کش��ور، »رونق 
تولید« نامگذاري شده اس��ت و امروز جامعه ما بیش از 
هر زماني نیاز به اس��تقال اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، 
»رونق تولید« و توجه به اقتصاد داخل��ي دارد که به ما 
در مقابل دشمنان توانایي و ایستادگي مي دهد، تصریح 
کرده اس��ت: موضوع »رونق تولید« براي جامعه ما هم 
یک ضرورت اقتصادي و هم یک ضرورت سیاسي است 
که ما را در مقابل تکانه هاي امروز دشمنان در حوزه هاي 
مختلف مقاوم مي کند و نیاز ما به خارج از کش��ور را کم 

مي کند. 
ما مي توانیم با توکل به خداوند متعال روي پاي خودمان 
بایستیم و شرط اجرایي شدن شعار »رونق تولید« این 
است که همه بخش هاي کشور نس��بت به آن احساس 
تکلیف کنند. »رونق تولی��د« اقتضائاتي دارد که من به 

چند مورد اشاره مي کنم: 
اولین اقتضاي »رونق تولید« این است که دستگاه هاي 
فرهنگ س��از باید ضرورت مس��ئله »رون��ق تولید« را 
از نظر فرهنگ س��ازي ب��راي جامع��ه کام��ًا تبیین و 
توجیه کنند تا براي همه بخش ه��ا و الیه هاي اجرایي، 
قضایي، قانون گذاري و بخش هاي مختلف کش��ور این 
مس��ئله  به  عنوان یک ام��ر ض��روري و اجتناب ناپذیر 
روش��ن ش��ود. این اقدام فرهنگي و تبییني و توجیهي 
هم با یک جلس��ه و میزگ��رد و گفت وگو قاب��ل تبیین 
 نیس��ت و نی��از ب��ه فرهنگ س��ازي و کار م��داوم 

فرهنگي دارد. 
وي دومین اقتضاي »رونق تولید« را این گونه بیان کرده 
اس��ت که ما از بخش مولد و کارآفرین و س��رمایه گذار 
حمایت کنیم. این حمایت باز فقط با سخن گفتن قابل 
حل نیست. اوالً باید حمایت حقوقي انجام بگیرد. یعني 
قانون باید از تولیدکننده و سرمایه گذار به نحوي حمایت 
کند که در روند س��رمایه گذاري دچار مش��کل نشود و 

بتواند به خوبي تولید خود را انجام دهد. 
ثانیاً حمایت اقتصادي و مالي اس��ت. اگ��ر ما مي گوییم 
»رونق تولید«، به این  معني نیست که تسهیات بانکي 

به غیرمولد داده بش��ود. اصاً  راه مهار کردن نقدینگي 
کشور و هدایت نقدینگي در جهت صحیح، فقط در جهت 
تولید است. امروزه ما با افزایش نقدینگي در کشور مواجه 
هستیم و همه اقتصاددانان مي گویند که این براي کشور 
مشکاتي جدي را ایجاد کرده است، اما راه درستي که ما 
بتوانیم از این وضعیت خارج شویم و نقدینگي را مهار و 
هدایت کنیم، تنها این است که باید آن را به طرف »رونق 
تولید« هدایت کنیم. نقدینگي اگر به طرف تولید رفت، 
براي کشور گره گشا است و بسیاري از مشکات کشور با 
»رونق تولید« حل مي شود. اگر ما از »رونق تولید« فقط 
سخن بگوییم، ولي تسهیات به طرف داللي برود، هم 
تولید متوقف مي شود، هم مشکات مان بیشتر و متعدد 

خواهد بود. 
سومین حمایت، حمایت قضایي است. وقتي تولیدکننده 
دچار مش��کاتي مي ش��ود، باید ب��ه لح��اظ قضایي از 
تولی��د و تولیدکنن��ده و س��رمایه گذاري و کارآفریني 
حمای��ت کنیم. ما در ق��وه قضائیه یک بخ��ش نظارتي 
در س��ازمان بازرسي کل کش��ور تش��کیل داده ایم که 
 موظف اس��ت فقط از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 

حمایت کند. 
مثًا بررس��ي کند که آیا دس��تگاه هاي اداري کش��ور 
حقیقتاً پیگیر کار س��رمایه گذار و تولیدکننده هستند 
یا نه؟ و آیا مش��کات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
را ح��ل مي کنند و راه را براي ش��ان هموار مي س��ازند؟ 
ما سازمان بازرس��ي کش��ور را مأمور کرده ایم تا موانع 
پیش راه تولی��د و مولدین و کارآفرین��ان را واقعاً  دنبال 
کند و میزان قانوني بودن یا مانع تراشی بر سر این راه را 
 مشخص کند و این یکي از وظایف مهم سازمان بازرسي 

کشور است. 
ما در دس��تگاه قضایي براي رونق تولید، معتقدیم که از 
کارآفرینان و سرمایه گذاران در تولید باید حمایت شود. 
ما خودمان را موظف مي دانیم که از آن دسته مدیراني که 
با شجاعت و با همت و پشتکار باال و با مدیریت جهادي 
واقعاً  در جهت »رونق تولید« در کشور در حال فعالیتند، 

حمایت کنیم. 
رئیس��ي افزوده است: س��ومین اقتضایي که در رابطه با 
»رونق تولید« مهم است، مس��ئله موانع »رونق تولید« 
است. از موانع مهم »رونق تولید« مسئله قاچاق کاالست. 
اگر موضوع قاچاق کاال را در کش��ور حل نکنیم، سخن 
گفت��ن از »رونق تولید« فق��ط در حد یک خواس��ته و 
آرمان مطرح خواهد شد و تحقق آن که مورد نظر رهبر 
انقاب اس��ت، طبیعتاً  اجرایي نخواهد ش��د. باید همه 
دستگاه هاي کش��ور همت  و عزم ش��ان را براي برخورد 
با قاچاق کاال جزم کنند. قاچاق کاال اس��ت که از پشت 
به »رونق تولید« خنجر مي زند. ما در دس��تگاه قضایي 
مصمم هس��تیم با هم��کاري دس��تگاه هاي اجرایي و 
انتظامي و بخش هاي اطاعاتي و امنیتي با  قاچاق کاال 
مبارزه کنیم؛ خصوصاً  آن بخ��ش از قاچاق کاالها که به  
صورت شبکه اي در حال انجام اس��ت. بحث ما االن در 
مورد کولبري و کوله باري نیس��ت، بح��ث  ما آن قاچاق 
شبکه اي و بسیار گسترده  است. حتماً  مسئله قاچاق کاال 
 از نکات بااهمیتي اس��ت که به نظر ما در »رونق تولید« 

مهم است. 

رئیس قوه قضائیه در پاس��خ به این پرسش که برخورد 
قاطع دس��تگاه قضایي در ایج��اد »رون��ق تولید« و در 
مقابله  ب��ا تحریم ها چه نقش��ي دارد؟ بعضي ه��ا این را 
طرح مي کنند که اگر دستگاه قضایي در شرایط تحریم 
بخواهد با تخلفات اقتصادي مقابله بکند، کش��ور دچار 
بن بست مي شود، آیا واقعاً این واقعیت دارد، توضیح داده 
اس��ت: رونق اقتصادي و »رونق تولی��د« در گرو امنیت 
اقتصادي است و اگر امنیت اقتصادي نباشد، قطعاً رونق 
اقتصادي اتفاق نمي افتد. رونق اقتصادي در گرو مبارزه 
با مفاسد اقتصادي اس��ت و ش��ما اگر بخواهید »رونق 
تولید« اتفاق بیفتد، باید با فساد اقتصادي برخورد کنید. 
برخي فکر مي کنند اگر با فساد اقتصادي برخورد شود، 
در تولید مش��کل ایجاد مي کند. برعکس؛ اگر مي بینید 
که کش��ورهاي تولیدکننده در تولید موفق بوده اند، به 
خاطر این است که اجازه روابط ناسالم و گسترش فساد 

را نداده اند. 
وي تأکید کرده است: در مجموع آن چیزي که مي تواند 
کشور را در مقابله  با تحریم ها و تکان هاي اقتصادي روي 
پاي خود نگهدارد و کش��ور را در مقابل��ه با تهدیدهاي 
اقتصادي بیمه کند، فقط تولید است. این بحث »رونق 
تولید« یک پیام جدي براي همه بخش هاي کشور است. 
»رونق تولید« مي تواند ما را در حوزه هاي سیاس��ي هم 
در موضع اقتدار قرار دهد و هم مي تواند کشور را تبدیل 
به یک کش��ور مولد کند. این را با توجه به این مي گویم 
که ما امروز داراي ذخائر عظیمي از نظر مادي و معنوي 
هستیم و مهم تر از همه اینها، اینکه داراي نیروي جوان 
 مس��تعد و کارآمد هس��تیم که منش��أ برکات بسیاري 

براي کشورند. 
   بایدساختارهايفسادزادرکشوراصالحشود

رئیس جدید ق��وه قضائیه درب��اره اصلی تری��ن برنامه 
وي براي مبارزه با مفاس��د اقتصادي گفته اس��ت: باید 
س��اختارهاي فسادزا در کش��ور را اصاح کرد تا هر روز 
شاهد یک پرونده در این زمینه نباش��یم. ساختارهاي 
فسادزا در اختیار دس��تگاه هاي اداري کشور است و از 
کارهاي مهمي که ما در دستور کار سازمان بازرسي کل 
کش��ور قرار داده ایم )البته از قبل هم وجود داشته، اما 
باید بیشتر بر آن تأکید و به  صورت مضاعف انجام شود(، 
مسئله شناسایي ساختارهاي فسادزا است. ساختارهاي 
فسادزا و بس��ترهاي فس��اد، آن بخش هایي هستند که 
از حوزه هاي بخش هاي دولتي ب��ه  دنبال گرفتن مجوز 
و موافقت  براي بخش خصوصي هس��تند. باید بیشتر از 
این بخش ها مراقبت ک��رد. نمي خواهم بگویم فقط این 
بخش ها، اما یکي از جاه��اي مهم براي کنترل و نظارت 

همین اینجا است. 
به  نظر بنده بهترین منشور که پیش روي سه قوه براي مبارزه 
با فساد اقتصادي است، پیام هشت ماده اي رهبر انقاب در 
سال ۸۰ است. همچنان این پیام زنده است و محورهاي این 
پیام مسئولیت همه دستگاه ها را مشخص کرده است. در 
این پیام دقیقاً بیان شده که اصاح ساختارها بر عهده دولت 
است و اصاح قوانین و مقرراتي که زمینه  و منافذ فساد را 
 ایجاد مي کند، وظیفه مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه 

قوه قضائیه است. 
بقيهدرصفحه2

اذعانیکیازمدیرانبانکی

نیره ساری 
بهغيرتخصصیبودندر  اجتماعی

جای�گاهبانكباعثش�د
قاضیشگرددیگریازفعاليتمفسداناقتصادیرامورد
اشارهقراردهدوبگویدسوءاستفادهازافرادخوشنامدر
کن�ارمتخصصنب�ودنباع�ثوق�وعجرممیش�ود.

سر نخ دیگری در شیوه کاهبرداری از بانک سرمایه بر ما شد. 
موضوع بر می گردد به انتصاب افراد غیر بانکی و غیر متخصص 
در یک جایگاه تخصصی و حساس که خود آنها نیز به آن اذعان 
کردند. متهم  محمدعلی هادی  )عضو هیئت مدیره وقت بانک 
س��رمایه( تأیید کرد، غیر بانکی بوده است و حتی در این باره 
نس��بت به تأیید صاحیت های غیرتخصصی از سوی بانک 
مرکزی انتقاد داشت؛ موضوعی که به تأیید نماینده دادستان 
و البته قاضی مسعودی مقام هم رس��ید. نماینده دادستان 
ضمن تأیید بخش  هایی از دفاعیات این متهم، به تصمیمات 
غیرتخصصی و غیر بانکی این متهم اش��اره کرد که س��بب 
سوءاستفاده سایر متهمان شده است. این در حالی است که به 
اعتقاد قاضی پرونده نیز سوءاستفاده مفسدان اقتصادی از امثال 
این افراد وجود داشته است. مسعودی مقام با تعریف عدالت در 
راس��تای ورود افراد غیرمتخصص در جایگاه های تخصصی 
تأکید کرد: » وقتی تخصص وجود ندارد، افراد بازیچه خواهند 

شد و بعد از آن هر قدر تاش کنند بی تأثیر خواهد بود.« 

دادگاه انقاب در وقت بعداز ظهر خلوت و خالی از ش��اکی و 
متهم بود اما فعالیت در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان 
اقتصادی به قوت خود باقی است. روز گذشته دادگاه رسیدگی 
به پرونده متهمان بانک سرمایه در مرحله رسیدگی به اتهامات 
مدیران و اعضای هیئت مدیره به بعد از ظهر کشیده شد و تا 
نزدیک غروب ادامه یافت.  دادگاهی که به دفاعیات » محمدعلی 
هادی « )عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه( اختصاص یافت. 
وی روایت گویی های مختلفی را در دفاعیات خود بیان کرد. از 
نماز پیغمبر اکرم )ص( بر جنازه میتی که دین بر گردنش بود، 
گرفته تا شعر خوانی از دفتر موالنا و در نهایت کشیدن پای 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در مورد راه اندازی متروی تهران و 

بیانات مرحوم هاشمی شاهرودی در بحث نظارت!
   اسلحهکشیمتهمانبانكسرمایه

البته با بیان دفاعیات محمدعلی هادی سرنخ دیگری از شگرد 
این روزهای مفسدان اقتصادی نیز برما شد. مفسدانی که 
با سوءاستفاده از افراد خوشنام و البته فقدان تخصص بانکی 
برخی مدیران وقت بانک سرمایه، به راحتی از آنها سوءاستفاده 
کردند و برداش��ت های غیر متعارف را برای خ��ود رقم زدند. 
هادی در دفاعیات خود  گفت: با شکایت از بدهکاران یک جو 
وحشتناکی راه اندازی شد و حتی یکی از آنها با کلت به بانک 
آمده و تهدید کرده بود. این بیان باعث شد نماینده دادستان 
از برخورد جدی با کسانی بگوید که به صورت غیر متعارف و 

تفنگ به کمر به بانک می آمدند. 
متهم هادی در ابت��دای دفاعیات خ��ود از تأیید صاحیت 
غیر تخصصی مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرد و 
در این راستا بیان داشت: بانک مرکزی باید مسئولیت خود را 

نسبت به افرادی که تأیید کرده، قبول کند. 
آنچه در دفاعیات هادی مشهود بود، بی اطاعی وی از برخی 
مصوبه  ها و تغییر و تحوالت بود. مطابق اظهارات این متهم، اکثر 
تخلفات در بانک سرمایه بعد از حادث شدن، کشف   می شد. وی 
ادعا داشت مدیران از این موارد اطاع نداشتند و بعداً متوجه   

می شدند که کار از کار گذشته بود. 
   شگردمتهمان

در حال��ی که این مدی��ر بانکی غیرتخصصی ب��ودن خود را 
تأیید کرد و می گفت » من بانکی نبودم « و این ایراد متوجه 
من و بانک مرکزی کنار یکدیگر اس��ت، نماینده دادستان و 
قاضی نیز این مهم را مورد اشاره قرار دادند. نماینده دادستان 
ضمن تأیید صداقت این متهم،  اعتقاد داشت تصمیمات وی 
غیر بانکی بوده اس��ت. قاضی نیز در پایان دفاعیات » هادی « 
بیان داشت: مفس��دان اقتصادی از امثال شما سوءاستفاده 
خواهند کرد. گاهی انسان  ها خوشنام هستند اما عدم تخصص 
موجب جرم خواهد شد. عدالت اقتضا می کند افراد با تخصص 
وارد هر حوزه ای شوند اما وقتی تخصص وجود ندارد، بازیچه 
خواهند شد و بعد از آن هر قدر تاش کنند بی تأثیر خواهد بود. 

تيمملیواليبالایراندر

سعید احمديان
آخری�نب�ازیدرهفته  ورزشی

چه�ارملي�گملته�ا
مقاب�لفرانس�ه3برصف�رنتيج�هراواگ�ذارکرد.
کوالکوویچ در این مس��ابقه تی��م کش��ورمان را با ترکیب 
س��عید معروف، فرهاد قائمی، محمد موسوی، محمد جواد 
معنوی نژاد، پوریا یلی و محمدرضا حضرت پور راهی میدان 
کرد، ترکیبی که نسبت به بازی    ش��نبه با استرالیا دو تغییر 
داشت و یلی جانشین امیر غفور شده بود و محمد موسوی 
هم پس از دو بازی غیبت به دلیل مصدومیت در این مسابقه 

به میدان رفت.  ایران با خیال راحت از صعود دربرابر فرانسه 
قرار گرفت مسئله ای که کار دست شان داد. هرچند در ابتدای 
ست اول، تیم کشورمان توانست ۲ بر صفر پیش بیفتد اما در 
ادامه این فرانسوی  ها بودند که بهتر ظاهر شدند و توانستند 
فاصله را بیشتر کنند و وقت اول فنی استراحت با برتری ۸ بر 
۶ شاگردان تیلیه به دست آمد. پس از شروع مجدد مسابقه 
باز هم فرانسوی  ها بودند که توانستند این اختاف را بیشتر 
کنند و در نهایت ۲۵ بر ۱۹ س��ت اول را به نفع خودشان به 

پایان برسانند. 
ست دوم را هم فرانسه بهتر آغاز کرد و توانست از همان 

ابتدا در امتیازات با ایران فاصله بیندازد و وقت اول فنی 
هم مانند س��ت قبل با نتیجه ۸ بر ۶ به نفع خروس  ها به 
پایان رسید. در ادامه این س��ت دو تیم در حالی به وقت 
فنی دوم اس��تراحت رفتند که نتیج��ه ۱۶ بر ۱۴ به نفع 
فرانسه بود. در نهایت س��ت دوم را هم فرانسه با نتیجه 
۲۶ بر ۲۴ موفق به شکست ایران شد تا نتیجه بازی ۲ بر 
صفر به نفع این تیم شود. ست سوم مانند دو ست قبلی 
با برتری فرانسه آغاز شد. فرانس��وی  ها این ست را هم با 
نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع خودشان به پایان رساندند تا ۳ بر 

صفر برنده این مسابقه لقب بگیرند. 
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دستور فرماليته!
فريدون حسن
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رونمايي از ثروت مسئوالن و آقازاده  ها
محمدجواد اخوان

۲

در باغ سبز منامه براي محو فلسطين!  
احمد کاظم زاده 
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رونمایی 50میلیارددالری 
امریکا  از معامله قرن

  تنها یک روز به نشس��ت اقتصادی بحرین درباره مسئله 
فلسطین باقی مانده، دولت امریکا از بخشی از طرح »معامله 
ق��رن « رونمایی کرده اس��ت؛ طرح��ی که با ه��دف الحاق 
بخش       هایی از کرانه باختری به س��رزمین های اشغالی انجام 
می ش��ود و ۵۰میلیارد دالر از جیب اعراب در بخش اقتصاد 

فلسطین سرمایه گذاری خواهد کرد | صفحه۱۵

ويژه هاي جوان  

 پمپاژ لطف ترامپ در روزنامه شرق!
  اروپايي ها بروند، ايران خرد مي شود!
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 تدابير بانک مرکزی، احتمال تشکيل مثلث آهنين چين، ايران و روسيه، توسعه روابط بانکي با چين، کاهش آهنگ نرخ تورم در خرداد
و کاهش قيمت برخي مواد اوليه از نشانه هاي مثبت عوامل دروني و بيروني اقتصاد هستند
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شگردخاصمفسدان
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 حجت االسالم رئيسي 
در گفت وگويي به مناسبت هفته قوه قضائيه:

ما  مدعي حقوق عامه هستیم

آهنگ افزایش قیمت ها کند شد

دردادگاهمتهمانبانكسرمایهفاششد
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