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دادســتان تهران گفت :تنها در یک مورد در سلفچگان سه هزار
و پانصد خودرو وارداتی که مربوط به یک شــرکت است توقیف
شد.جعفری دولت آبادی اظهار داشت :این شرکت از آن چندین
برادر اســت و مجموع خودروهای توقیفی این شرکت به  ۵هزار
خودرو میرسد که در قالب یک پرونده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به دستگیری دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار
داشــت ۱۵ :روز پیش شــخصی به نام میثم رضایی از مرزهای
غربی کشــور در حال خروج بود که با هوشیاری وزارت اطالعات

aftab.yz@gmail.com

دستگیر شد و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت،
این شــخص شــاکیهای خصوصی بســیار دارد و
خودروهای بســیاری را تعهد کرده و اکنون پرونده
وی در مرحله بازجویی است.
جعفری دولت آبــادی ادامــه داد :همچنین اخیرا
دستگیریهایی هم انجام شده و پروندههای مهمی در حوزه مواد
پتروشیمی ،ارز ،واردات کاالی خارجی و سکه تشکیل شده است
و متهمان بزرگی نیز دستگیر شدند.

سیاسی

به گزارش ایســنا ،وی گفت :دادســتانی از نوزدهم
تیرماه در ســه شعبه ویژه بازپرسی شروع بکار کرده
و  ۳۳کیفرخواســت در این مدت صادر کرده است و
کسانی که دستگیر شدند نیز ارزهای زیادی دریافت
کــرده و در بازار فروختهاند یا کاالهایی با ارز دولتی
خریدهاند و با قیمت چند برابری در بازار به فروش رساندند و این
مطلب که این دســتگیر شدگان مظنونین سطح پایین هستند
قابل قبول نیست.

تعطیالتتابستانینمایندگان
با واکنش و کنایههای تلخی مواجه شد

تعطیلیبیموقعمجلس
پیشتر از اعالم رسمی تعطیالت دو هفتهای مجلس ،خبرهای نگران کننده و یا
شاید ناامید کننده ی دیگری هم روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت؛ رد دو طرح
در آخرین ساعات کار مجلس پیش از رفتن به تعطیالت!هنوز مجلس به تعطیالت
نرفته بود که؛«طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» و نیز«طرح
شفافیت در مجلس» با واکنش منفی نمایندگان رو در رو میشود

مشکالت در کشــور کم نداشته ایم،
تحریمهــا تازگی نــدارد ،کمبودها
آنقدر تکراری اســت که برای برخی
خاطره شــده! احتکار و سوء مدیریت
و مسئولیت ناشناسی هم کم و بیش
واژههایی آشنا به ذهن و گوش هستند
و اما«عدم درک زمان و مکان تصمیم
گرفتن»هااندکی تازگی دارد
آفتاب یــزد ـ گروه سیاســی :دالر با قیمتی
افســارگریخته ،ســکه با افزایشــی نگران کننده،
کمبودهایی که بیشــتر بوی مسخرگی میدهند
تا واقعیت و از همه مهم تر ،فشــارها و تهدیدهای
اقتصادی و دیپلماتیک از سوی آمریکا و متحدانش از
مهم ترین مباحثی است که تمامی اقشار و الیههای
اجتماعی ایران را درگیر خود کرده است و اما ناگهان
خبر از راه میرســد که« :مجلسیها از 15شهریور
لغایت اول مهرماه یعنی  17روز ،کرکره ی بهارستان
را پایین کشــیدند» ،تا عجیب تریــن واکنش به
حســاس ترین روزهایی که اقتصاد و سوء مدیریت
همــه را عاصی کرده ،رقم بخــورد! روزهایی که به
تعبیر بزرگان«:ایران در یک جنگ تمام عیار سیاسی
ـ اقتصادی به سر میبرد ».مشکالت در کشور کم
نداشته ایم ،تحریمها تازگی ندارد ،کمبودها آن قدر
تکراری است که برای برخی خاطره شده! احتکار و
سوء مدیریت و مسئولیت ناشناسی هم کم و بیش
واژههایی آشــنا به ذهن و گوش هستند و اما«عدم
درک زمان و مکان تصمیم گرفتن»هااندکی تازگی
دارد .اگــر بیکاری و ضعف مدیریتهــا و گرانی و
احتکارهاها تازگی ندارد و مســئله تازهای نیســت
بهطور قطع ،تعطیالت تابستانی مجلس نیز مسئله ی
تازهای نیست! سالهاست مجلسیها در چنین ایامی
به مرخصی دو هفتــهای میروند اما باید پذیرفت
که وضعیت فعلی مثل همیشــه نیست .تعطیالت
تابستانی در این برهه ی حساس اقتصادی که دالر،
سکه و اتومبیل و پوشک! روی موج گرانی و کمبود
در حرکت هستند ،نه تنها باعث تعجب افکار عمومی

افتخارکنید
که سلطان سکه را گرفته اید!
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وی در ادامه به قرائت اسامی و اتهام متهمین این
پرونده پرداخت و گفت:
 .۱وحید مظلومین فرزند حبیباهلل فرزند مال
طالفروش ،متولد ســال  ۴۱ایرانی ،متاهل و فاقد
سابقه موثر کیفری است .اتهام وی افسادفیاالرض
از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخالل
در نظــام اقتصادی و ارزی و پولی کشــور با انجام
معامالت غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق
عمده ارز از کشور در حد کالن میباشد.
 .۲محمداسماعیل قاسمی ،متولد  ،1352شغل
سکهفروش ،فاقد سابقه کیفری است .وی یکی از
فعاالن قدیمی ارز و سکه است که قبال در سال ۹۱
نیز سابقه دستگیری دارد و طبق توافقات این متهم
با وحید مظلومین در پوشــش معامالت سکه به
قاچاق ارز اقدام میکردهاند .این متهم بدون داشتن
مجوز و با هماهنگی وحید مظلومین ،یک مغازه را
در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد دیگر در
سبزهمیدان به اقدامات خود ادامه میداده است .این
متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین
داشته و طالهای آب شده وحید مظلومین را به بازار
هدایت میکرده است .اتهام وی افسادفیاالرض از
طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخالل در
نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامالت
غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز
در حد کالن اســت .در این حوزه این متهم با رضا
مرده میدان حاجی آقای ،شاهرخ نجفی و حسین
مظلومین همکاری و تعامل داشته است و براساس
گزارشات به دســت آمده گردش حسابهای وی
بیش از چهار هزار و هشــتصد میلیارد تومان بوده
اســت که مبلغ  ۵۴۰میلیارد تومان آن مربوط به
سالهای  ۹۵و  ۹۶بوده است و این مبالغ در آینده
کمتر شده است ،چون وی با باز کردن حساب به
اسم زنان خانهدار به فعالیتهای خود ادامه میداده
است و سعی کرده است گردش مالی حسابهای
خود را کاهش دهد تا از نظارتها و بررسیها پنهان
بماند.
 .۳مجید عطریان فرزند علیاکبر شغل؛ آزاد متولد
 ،۴۶متاهل ،بازداشــت از تاریخ  97/5/16به اتهام
مشارکت در تشکیل شبکه فساد و اخالل در نظام
اقتصادی و ارزی و پولی کشــور با انجام معامالت
غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز

کنید،مردم از شما انتظار دارند!
در همین بین حســینعلی حاجــی دلیگانی نیز
در توئیتر دســت به قلم میشود و خطاب به علی
الریجانی مینویسد«:حداقل این دوهفته تعطیلی
مجلس را به یک هفتــه کاهش دهید و کار کنیم
برای مردم /نمیدانیم داد بزنیم ،گریه کنیم یا استعفا
دهیم ،که مســئولین حرف ما را از مشکالت مردم
گوش کنند».

واکنش کاربران به اعالم تعطیالت مجلس در دسته
بندیهای متفاوتی قابل بررسی است؛ برخی عم ً
ال
معتقدند مجلس نشینان کاری از پیش نمیبرند که
بود و نبودشان تفاوتی داشته باشد ،بعضی میگویند؛
با توجه بــه تصمیمات اخیری که اتخاذ شــده و
نتیجهای نیز دربرنداشته است همان بهتر که مجلس
تعطیل شد! عدهای این به تعطیالت رفتن را نشانهای
از بی درایتی و وقت ناشناســی میدانند و خیلیها
عم ً
ال تعطیلی این زمــان مجلس را دهن کجی به
مشکالت مردم عنوان میکنند و اما آن چه بیشتر از
همه نمایان است این که اگرچه از به تعطیلی رفتن
نمایندگان عصبانی هســتند اما به موازات همین
عصبانیت معتقدند«:تعطیل شدن مجلس خیلی هم
بد نیســت!» بد نبودنی که یک طنزتلخ سیاسی و
اجتماعی است که میتواند ابعاد و تأثیرات اجتماعی
وسیعی داشته باشد:
ـ طــوری میگن نماینــدگان مجلس به تعطیالت

دوهفتهای آخر تابستان رفتن انگار وقتی تو مجلس
هستن کاری هم میکنن!
ـ خدایی از تعطیالت مجلس ناراحتید؟ مگه سر کار
باشن چه مشکلیرو حل میکنند؟
ـ با ایــن تعطیالت مجلس وضعیــت اقتصادی و
معیشتی مردم بهبود خواهد یافت چون کسی اونجا
نیست که راهکار بده!
ـ اگه امکانش هست همزمان با نمایندگان مجلس،
برخی مســئوالن دیگــر هم چند هفتــهای برن
تعطیالت تا کشور و مردم یه نفسی تازه کنن!
ـ برخی گله کردهاند کــه چرا نمایندگان مجلس
به تعطیالت تابســتانی رفتهاند ،مگر وقتی هستند
مشکلی حل میشود؟
ـ نگران تعطیالت مجلس نباشــید ،بهتره مجلس
چند روز تعطیل بشــه ،شاید اوضاع مملکت کمی
آرام بشه!
ـ فکرشــو بکن وســط جنگ ایران و عــراق ،آخر
تابستون پاشی دو هفته بری تعطیالت تابستونی...
ـ مگه کسی وســط جنگ ،خط و رها میکنه بره
تعطیالت؟ !شما فکر کن شب عملیات فرمانده جنگ
بگه اآلن وقت مرخصیه.
ـ خدا رو شکر ،همین آخرین مصوبشون به نفع مردم
بوده ،تعطیالت مجلس در مصرف برق و فرسایش
روح و روان مردم صرفه جویی میکنه!
تمام واکنشها طنز و متلک پرانی نیست!
اگرچه خیلی از کاربران از بعد طنز و متلک پرانی به
مسئله نگریستهاند اما خیلیها نیز با پیش کشیدن
مبحث مســائل اقتصادی ،با هشــتگ(#جنگ_
اقتصادی) به این نتیجه رسیدهاند که مجلس عم ً
ال
حق نداشــت در این روزهای تلخ و حســاس خانه
ملت را تعطیل کند زیــرا مردم را قانع خواهد کرد
که مســئوالن یا مشکالت مردم را درک نمیکنند
یا اساســاً با مشکالتی که مردم با آن درگیرهستند
چندان آشناییای ندارند!
کاربــری مینویســد# :جنگ_اقتصادی اســت،
نمایندگان #مجلس به تعطیالت دو هفتهای رفتهاند
افسار گسیختگی #بازاركار هم خبر از تعطیالت جای
دیگر میدهد آقایون شــرایط کشور را قدری درک

ایــن که هزار ســال پیــش گفته و یا ســرودهاند
که«:هرسخن جایی و هرنکته مکانی دارد» به معنای
واقعی موقعیت شناسی است ،اگر قبول داریم که باید
در«دشمن شناسی» تبحر داشته باشید باید بپذیریم
که در«موقعیت شناسی» نیز باید به درجاتی از درک
رسیده باشیم .کوتاه و خالصه ماجرا این که در این
روزها «خانه ملت» نباید تعطیل میشد چون«ملت»
خواب و آرام ندارد!

در حد کالن متهم اســت .این فرد به عنوان یک
معاملهگر کاغذی در بازار شناخته میشود.
 .۴رامین تاجیک کارمند طال فروشــی ،متولد
 ،1346اتهام مشــارکت در تشکیل شبکه فساد
اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشــور با
انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و
قاچاق عمده ارز در حد کالن متهم است .این فرد
جزو کسانی بوده است که در سال  ۹۱نیز دستگیر
شده و دارای جواز کسب در صنف طالفروشی است
کــه البته مغازه خود را در اختیار متهم ردیف دوم
قــرار داده بود .این فرد با همکاری مجید عطریان
بازار فردایی را اداره میکرده اســت و در آن نقش
فعالی داشته است از حسابهای این متهم تاکنون
 ۲۷میلیارد تومان کشــف شده است؛ اما با توجه
به اینکه وی از زیرکی زیادی برخوردار بوده است
قبل از دستگیری حسابهای خود را به حسابهای
دیگری منتقل کرده است.
 .۵حسین مظلومین فرزند ابوالفضل شغل خرید
و فروش طال که اتهام وی مشــارکت در تشکیل
شــبکه فســاد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و
پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز
ارز و ســکه و قاچاق عمده ارز در حد کالن که در
حال حاضر متواری است .این متهم برادرزاده وحید
مظلومین است که طبق تحقیقات به دست آمده
بعد از وحید مظلومین و قاسمی سومین فرد موثر
تشکیالت بوده اســت و با توجه به اینکه در زمان
تحقیقات در خارج از کشور بوده انجام تحقیقات از
وی میسر نشده است ،این متهم سه هزار میلیارد
تومان گردش حساب داشته است و با صرافیهای
مناطق مرزی کشور مراوده داشته است.
 .۶محمدرضا مظلومین شغل طالفروش ،مجرد
و فاقد ســابقه کیفری که اتهام وی مشارکت در
تشکیل شبکه فســاد اخالل در نظام اقتصادی و
ارزی و پولی کشــور با انجام معامالت غیرقانونی و
غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کالن
و جعل اسناد بانکی و جعل امضای صاحبان حساب
بانکی اســت .این متهم که پسر وحید مظلومین
است به خاطر فاقد توانایی بر نظارت بر حسابها
صرفا در یکی از مغازهها فعالیت داشــته و در سال
 ۹۱نیز جزو دستگیرشدگان بوده است .این متهم
در آن ســال با وساطت بانک مرکزی تبرئه و آزاد
میشــود؛ اما از سال  ۹۵همکاریهایش با پدرش
به اوج خود رسیده اســت .نامبرده با حسابهای
بانکی خود اقدام به فعالیت میکرده؛ اما در اواخر
حسابهای شــخصی خود را کاهش داده است و

با هماهنگی پدر و مدیران شعب بانک ،دو حساب
دیگری را به اســم خود باز کرده و اقدامات خود را
از طریق آن دوحســاب ادامه میداده است و کلیه
حســابهای این متهم در اختیــار پدرش بوده و
پدرش بر آنها نظارت داشته است.
 .۷نصراهلل دارایی متهم دیگر این پرونده است که
به اخالل در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده
ارز و انجام معامالت غیرقانونی ارز و سکه به صورت
شبکهای و ســازمانیافته در حد امکان و در حال
حاضر متواری است .این متهم جزو عوامل فعال و
زیرشاخه مظلومین بوده است و کار او پولچرخانی
درحسابها بوده است .حسین و وحید مظلومین
برای اینکه شناســایی نشــوند از این متهم برای
پرداختهای حضوری استفاده میکردند و بخش
زیادی از مبالغ واریزی از طرف این فرد انجام شده
است.
 .۸رضا مرد میدان حاجی آقای شــغل آزاد ،به
شماره شناســنامه  ،۵۱متأهل ،ساکن پرند ،اتهام
او مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و
پولی کشور و قاچاق عمده ارز و انجام معامالت غیر
قانونی و غیرمجاز ارز و سکه درحد کالن به صورت
سازمانیافته و شبکهای بود .او از شاگردان محمد
اســماعیل قاسمی اســت و با او همکاری داشته،
درحســاب بانکی این متهم  ۶۴۴میلیارد تومان
تراکنش مالی برآورد شده است.
 .۹حسن وزیری ،فرزند علی که متهم است به
مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی
کشــور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت
غیرقانونی و غیرمجاز ارز و ســکه در حد کالن به
صورت شبکهای و سازمانیافته .با توجه به حجم
معامالت محمد اســماعیل قاســمی برای اینکه
حسابهایش مورد توجه نباشد از حساب حسن
وزیری اســتفاده میکرده است و حسن وزیری در
واقع به عنــوان پولچرخان ایفای نقش میکرد و
ازحسابهای بانکی او برای انجام معامالت غیرارزی
اســتفاده میشد .همچنین در خصوص جابجایی
دالر و ..از حساب وزیری استفاده میکرد .از سویی
اسناد بانکی به نام حسن وزیری تنظیم شده است
که تراکنشهای مالی حسن وزیری  ۱۵۱میلیارد
تومان اســت که همگی در ســال  ۱۳۹۶رخ داده
است .متهم حســن وزیری از ابتدای سال  ۹۶به
استخدام محمداسماعیل قاسمی در آمده و در سال
 ۱۲ ،۹۶فقره حســاب بانکی در بانک ملت افتتاح
میکند.
نماینده دادستان به متهم ردیف دهم اشاره کرد و

گفت :شاهرخ نجفی به دلیل متواری بودن فاقد
اطالعات اســت و متهم به مشارکت در اخالل در
نظام ارزی و پولش کشور از طریق قاچاق عمده ارز
و انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه
در حد کالن به صورت شــبکهای و سازمانیافته
میباشد و متهم ردیف یازدهم خانم اقدسمهرافزا
که نامبرده خاله متهم ردیف اول و عمه همسر وحید
مظلومین است که متهم به پولشویی عواید حاصل
از جرم اخالل در نظام ارزی کشور به میزان 358
میلیارد تومان میباشد .وی افزود :وحید مظلومین
به نام اقدس مهرافزا حسابهای بانکی متعددی باز
و استفاده میکرده و طبق مستندات تراکنشهای
مالی اقدس مهرافزا  ۷۱۶میلیارد تومان اعالم شده
که همگی در ســال  ۱۳۹۶است .تورک ادامه داد:
متهم ردیف دوازدهم سروشامیری که از اعضای
گروه فساد وحید مظلومین و متواری است .اتهام او
دایر بر اقدام به پولشویی عواید حاصل از جرم اخالل
در نظام ارزی کشور به میزان  323میلیارد تومان
است .سروش امیری حسابهای خود را در اختیار
وحید مظلومین قرار میداد و  ۴۴۶میلیارد تومان
تراکنش مالی داشته است.
نماینده دادســتان بیان کرد :متهم ردیف سیزده
پویانوبخت متهم به اقدام به پولشویی عواید حاصل
از جرم اخالل در نظام ارزی و اقتصادی کشــور به
میزان  5میلیارد تومان است که بر اساس تحقیقات
اولیه بررسیهای مالی با اسماعیل قاسمی داشته
و حسابهای بانکی او در اختیار محمد اسماعیل
قاسمی بوده است .طبق مستندات از سوی ضابطین
تراکنشهای مالــی پویا نوبخت ده میلیارد تومان
است که ظرف  ۶ماه در سال  ۹۶بوده است.
وی اظهار کــرد :پویا نوبخت در تاریــخ 97/6/5
دستگیر و اظهار میدارد که این تراکنشها ارتباطی
با وی ندارد و مرتبط به محمد اســماعیل قاسمی
است و او صرفا دانشجویی بوده که تناسبی با این
فعالیتها نداشته است.
تــورک افــزود :متهــم ردیــف چهاردهــم
احســانفرزامنیا مشــاور امالک و از دوستان
قدیمی وحید مظلومین است که برای مخفی بودن
فعالیتهای خود از متهم ردیف  ۱۴میخواهد دو
خط تلفن و سیمکارت به او بدهد که بالفاصله پس
از دستگیری سوزانده میشود تا اطالعات موجود
در اختیار پلیس قرار نگیرد .متهم اظهار داشــته
ســیمکارتها به نام او بوده است و او دخالتی در
فعالیتها نداشته است.
نماینده دادســتان گفت :متهــم ردیف پانزدهم،

شــد که آنها را وادار کرد تا واکنشهای مختلفی
به این مسئله نشان دهند .پیشتر از اعالم رسمی
تعطیالت دو هفتهای مجلس ،خبرهای نگران کننده
و یا شاید ناامید کننده ی دیگری هم روی خروجی
خبرگزاریهــا قرار گرفــت؛ رد دو طرح در آخرین
ساعات کار مجلس پیش از رفتن به تعطیالت!
هنوز مجلــس به تعطیالت نرفته بــود که؛«طرح
یک فوریتی تشــدید مبارزه با مفاســد اقتصادی»
و نیز«طرح شــفافیت در مجلس» با واکنش منفی
نمایندگان رو در رو میشود .از میان این دو طرح اما،
طرح شفافیت در مجلس که با  190امضا به صحن
آمده بود نمیتواند با عنوان«:تصویب شد» رو در رو
شود و همین مسئله باعث شد تا وقتی نمایندگان
ُمهــر تأیید پای برگــه ی تعطیــات دوهفتهای
تابستانی بگذارند ،کاربران و فعاالن دنیای مجازی
دست به کار شوند و با هشتگ(#تعطیالت_مجلس)
و(#تعطیالت_تابستانی)،واکنشهایمتفاوتیبهاین
مسئله نشان دهند که خود گویای عمق عصبانیت
آحاد جامعه نیز میتواند تلقی شود.
> تعطیالت_مجلستعطیالت_تابستانی

>

تحریم را شوخی گرفتهایم!

ســیاه نمایی نمیکنیم ،حق هم نداریــم اما دالر
 13000تومانی یک دروغ آشکار نیست ،قصد نداریم
بذر ناامیدی بین مردم بپاشــیم اما سکه تا حوالی
پنجمیلیون تومان خودش را باال کشید ،نمیتوانیم
نسبت به مشــکالت مردم بی تفاوت باشیم ،واقعا
بســیاری از معلوالن عمدتاً قطــع نخاعی از تهیه
ایزی الیف به االمان رســیدهاند ،بیکاری و تورم که
قابلیت الپوشانی ندارد ،نیازی نیست همه چیز را به
بیگانگان ربط بدهیم ،سوء مدیریتها و زنجیرهای
از تصمیمات اشــتباه و منتهی به نتایج اســف بار
مســئلهای نیست که بتوان به آســانی از کنار آن
گذشت اما ،همین به تعطیالت رفتن مجلس مردم را
به این سمت و سو سوق میدهد که عدهای در این
مملکت عم ً
ال تحریمها و کمبودها و سوءمدیریتها را
شوخی گرفتهاند ،عدهای سعی دارند همچنان کشور
را به اصطالح«گل و بلبل» نشان دهند این تمامی
ماجرا نیست اما ذهن بخشهای مهمی از جامعه را
به خود مشغول کرده است.

>

خروس بی محلی به نام تعطیالت!
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نماینده اصفهان از الریجانی شکایت کرد
نماینده مردم اصفهان از علی الریجانی رئیس مجلس به دلیل تحمیل  39هزار میلیارد تومان
در تخصیص منابع به استانها و بخشهای مختلف کشور در بودجه  97به هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان مجلس شکایت کرد«.حسن کامران» اظهار داشت :در جریان بررسی الیحه
بودجه امسال ،شاهد برخی بیمباالتیها از سوی بعضی از نمایندگان مجلس بودیم از این رو
طبق وظیف ه بر این موضوع نظارت کردم اما در مواردی کوتاهیهایی صورت گرفت/.ایرنا

خبر
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:

تمام دنیا حسرت داشتن
رهبر معظم انقالب را دارند

رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان
اینکه تمام دنیا حسرت داشتن رهبر معظم
انقالب را دارند ،گفــت :هر که از این انقالب
برخوردارتر ،ناراضیتر و هر که کمبرخوردارتر
راضیتر است.به گزارش ایسنا ،محمد مخبر
در آیین ارسال  2000جهیزیه اهدایی رهبر
معظم انقــاب به زوجهــای مناطق محروم
کشــور اظهار کرد :مدتی است در ستاد یک
ســری کارها در حال انجام است که انسان
احســاس شــعف میکند .به گزارش ایسنا،
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
با بیان اینکه دســتورات رهبر معظم انقالب
بر این اســت هر چه توان اســت بدون هیچ
مضایقهای در اختیار مردم محروم قرار گیرد،
اظهــار کرد :هر که از این انقالب برخوردارتر،
ناراضیتــر و هر کــه کمبرخوردارتر راضیتر
اســت .مخبر با ابراز اینکــه کارهای موردی
ســتاد دســتور مؤکد رهبر معظــم انقالب
اســت ،گفت :تأمین جهیزیه برای زوجهای
محروم کشور یکی از این کارهاست که امروز
300جهیزیه از مجموع  2000جهیزیه ارسال
خواهد شــد .در ماههای آینده اتفاقات بسیار
خوبی در خدماترســانی به مناطق محروم
روی میدهد.

بین الملل
بنیاد «آمریکای نوین" اعالم کرد

مدرکی از همکاری ایران
با القاعده وجود ندارد

در حالی که دولت دونالد ترامپ مدعی وجود
ارتباط میان ایــران و القاعده اســت ،نتایج
مطالعاتی که به تازگی منتشــر شده ،حاکی
از آن اســت که مدرکی بــر همکاری ایران و
القاعده در حمالت تروریستی وجود ندارد.به
گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
بررسی اخیری که از سوی اتاق فکر "آمریکای
نوین" صورت گرفته نتیجه گیری کرده است
که مدرکی از همکاری ایران و القاعده وجود
ندارد.این مرکز تحقیقاتی بررسیهای خود را
بر مبنای اسناد به دست آمده در مخفی گاه
اسامه بن الدن ،رهبر ســابق القاعده پس از
کشته شــدن او به دست نیروهای آمریکایی
در ســال  2011صورت داده اســت .نتیجه
گیری این موسســه آمریکایی اما با ادعاهای
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا و مایک
پومپئو ،وزیر امور خارجه دولتش تناقض دارد.
این دو مقام آمریکایی مدعی شدهاند که ایران
در حمالت  11سپتامبر به برجهای دو قلو با
القاعده همکاری کرده است.
وحید دهابین کارمند بانک بوده که ریاســت
بانک مسکن پاچنار برعهده او بود و به درخواست
محمدرضا مظلومین به اســامی دو نفر به نامهای
فرزانه مهرافزا و ســحر مظلومین با اسناد جعلی،
حساب افتتاح کرده است.
تــورک افــزود :متهــم ردیــف شــانزدهم،
حمیدرضاخارای ریاســت شــعبه پاچنار بانک
مسکن بوده که بعد از وحید دهابین به این سمت
انتخاب میشود .او نیز بدون حضور فرزانه مهرافزا
و ســحر مظلومین اقدام به افتتاح حساب با اسناد
جعلی میکرد.
نماینده دادستان بیان کرد :متهم ردیف هفدهم،
محمد بیانی که طی تحقیقات انجام شده در یک
مرحله ۵۰۰ ،میلیون تومان به محمد اســماعیل
قاسمی پرداخت میکند که میگوید برای خرید
دالر بــوده اســت که این نشــان میدهد محمد
اســماعیل قاســمی فعالیتهایی در حوزه خرید
وفروش دالر هم داشته است.
وی بیان کرد :متهم ردیف هجدهم شاهینسیمرغ
به اتهام مشارکت دراخالل در نظام اقتصادی کشور
از طریق قاچاق عمده ارز وانجام معامالت غیر قانونی
ارز و ســکه درحد کالن به صورت سازمانیافته و
متهم ردیف نوزدهــم حمیدرضا صفایی متهم
به مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور از
طریق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت غیر قانونی
ارز و سکه در حد کالن به صورت سازمانیافته که
به دلیل انجام معامالت کاغذی طال مورد تعقیب
است و قرار مجرمیت برای او صادر شده است.
در این لحظــه تورک خطاب به ریاســت دادگاه
گفت :با توجه به مستندات پرونده مشخص است
گروه وحید مظلومین سازمانیافته است و درحوزه
پولشویی و اخالل در نظام اقتصادی از طریق قاچاق
ارز موجب اخالل در کشــور شده است و اتهامات
ذکر شده از نظر دادســتان محرز بوده و براساس
قوانین ضمن تقاضای رســیدگی بــه این پرونده
تقاضای تعیین و اشــد مجــازات برای نامبردگان
میشود.
به گزارش میــزان ،رئیس دادگاه گفت :از نماینده
دادستان به دلیل قرائت این کیفرخواست طوالنی
تشکر میکنم واز همه حضار عذرخواهی میکنم
که خسته شدند .ادامه دادگاه را با حضور متهمین
و وکالی آنها در روزهای آینده داریم ،لذا با توجه
به اینکه وکال در جریان اتهام متهمین و خود آنها
قرار بگیرند فرصت خوبی است تا لوایح خوبی تهیه
کنند و ختم جلسه را اعالم میکنم.

گزارش

دلیلمصلحتاندیشی
حسنروحانی
از زبان حسنروحانی:

برخی حرفها برای شرایط صلح است
نه زمانی که دشمن به میدان آمده است

آفتاب یزد -گروه سیاســی :در حالیکه
همه انتظارداشــتند روز پاسخگویی حسن
روحانــی بــه مجلــس روزی داغ و مهیج
باشد که در آن بســیاری از رازهای مگو از
تریبون مجلس بازگوشود و آن طور که خود
روحانی پیشــتر در مصاحبه تلویزیونی اش
اظهارداشته بود ،حضور او درپارلمان باعث
شود تا خیلی از مباحثی که در مصاحبهها
نگفته بودرا بگوید چنین نشد ،ناگهان ورق
برگشت ،رئیس جمهور همان اظهارات کلی
و آمــار و ارقامهــای معمولش را در دو روز
ســوال از خود به مجلــس ارائه داد ،نرم تر
از خیلی اوقات دیگر ســخن گفت و نتیجه
آن هم این شــد تا مجلــس اعالم کند از
پاســخهای او به  4ســوال از  5سوال قانع
نشده اســت .بســیاری همان موقع موضع
گیری روحانــی را مورد هجمه قرارداده آن
را ناامیدانــه توصیف و بــه منزله پایان کار
او قلمداد کنند ،عدهای هم اما راز ســخنان
معمولی روحانی را نوعی مصلحتاندیشــی
اجباری تعبیر کردند».
حــال بعــد از چند روز ،بخــش دیگری از
اطالعات جعبه ســیاه ســکوت روحانی در
مجلس توســط خود او افشــا شد .روحانی
که روز گذشته در اختتامیه جشنواره شهید
رجایی ســخن میگفت روایت دیگری هم
از آن روز مجلــس کــرد .وی با اشــاره به
حضور ش برای پاســخگویی به ســواالت
نمایندگان گفت :بعد از حضورم در مجلس
و پاسخگویی به ســواالت نمایندگان ،یکی
از دوســتان خوبم نامهای برای من نوشت
و در آن بــه مــن گفت کــهای کاش فالن
مطلب را در پاســخ به سواالت میگفتی اما
من در پاســخ به او تنها در چند پاراگراف
نوشتم که همه حرفهایت درست است اما
این حرفها برای شــرایط صلح است؛ اگر
دشــمن به میدان نیامده بود و آمریکا نیز
شمشیرش را از غالف خارج نکرده بود ،من
جور دیگری ســخن میگفتم اما امروز روز
جنگ با دشمن است».
آن طور که ایسنا مینویسد روحانی با اشاره
بــه انتخابات مجلس یازدهم که در ســال
آینده برگزار میشود ،گفت« :من میفهمم
که سال دیگر انتخابات است و من به نوعی
ایــن کاره هســتم و ســالها در انتخابات
شرکت کردم و میدانم شرایط انتخابات به
چه معناست اما امروز همه چیز را باید کنار
بگذاریم چراکه امــروز روز آزمایش بزرگ
ملی ماست .جناحی فکر نکند که اگر امروز
علیه دولت حرفی گفت محبوب میشــود
بلکه بداند او در حال خطا و اشــتباه است.
بداند که با وارد کردن فشار به دولت نه تنها
محبوب مردم نمیشــود بلکه مغضوب آنها
نیز خواهد شد .مردم به آنها پشت خواهند
کــرد .آنها به آدم غیور احتــرام میگذارند
همانطور که در زمــان جنگ اینگونه عمل
کردند».
امروز زمان جنگ است

وی ادامه داد :ما میدانیم مردم در سختی
هستند و امروز زمان جنگ است .به همین
دلیل اســت که امروز باید آستینها را باال
بزنیــم و با تمام قدرت به خدمت کشــور و
مردم بسیج شویم.
وی بــا انتقــاد از سیاســتهای چند گانه
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی ایران
اظهار کرد :حکام آمریکا از یک طرف ملت
ایران را تحت فشار قرار میدهند و از طرف
دیگر هر روز از طرق مختلف پیغام میدهند
بیایید مذاکره کنید؛ دو هفته نمیگذرد که
یک پیغام جدید میآید.
روحانــی با بیــان اینکه آیا قســم حضرت
عباس را قبــول کنیم یا دم خروســی که
بیــرون زده ،خاطرنشــان کرد :مــا پیغام
و نرمش آنهــا را در پیــام ببینیم یا عمل
ددمنشانهشــان را؟ به آنها میگویم که اگر
راســت میگویید و دوســتدار ملت ایران
هستید ،چرا میخواهید در زندگی مردم ما
فشار آورید؟ شما فکر میکنید که اگر چند
ماه به مردم ما فشــار آورید ،آنها به خیابان
میآیند و دستهایشــان را باال میگیرند و
میگویند« :ما تســلیم آمریکا و کاخ سفید
شدیم؟ این خطا و اشتباه شماست.

