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حوصله تاریخی مردم ایران ظرفیتی دارد

رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران با اشــاره به این که میز و
صندلیهای ما بر دوش مردم است ،گفت :حوصله تاریخی مردم
ایران ظرفیتی دارد.محسنهاشمی با اشاره به سالروز ارتحال آیت
اهلل طالقانی و جنایت  17شهریور با اشاره به این که امروز ما وارث
خون شــهروندان تهرانی در  17شهریور سال  57هستیم و همه
ما مسئوالن باید این را بدانیم که پایههای میز و صندلی مان بر
روی دوش مردم است.
وی بــا بیان این که مردم پس از تحمــل رنجها ،محرومیتها و

بی عدالتیها و به امید گشــایش و عدالت فعالیت
کردهاند ،اظهار کــرد :کوتاهی در خدمت خیانت به
رأی مردم و کم فروشی در انجام وظایف است.
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران با اشاره به این
که حوصله تاریخی جامعه ایران نیز ظرفیتی دارد و
پرداختن به بوروکراسیهای بی ثمر ،رانت سازی و رانت خواهی
و دعواهای جناحی و ....موجب لبریز شــدن صبر مردم میشود،
گفت :انتظار ما از اصحاب رســانه و فعاالن مجازی این است که
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سیاسی

با نقدهای ســازنده و انعکاس مشکالت واقعی مردم
به دور از فضاسازیهای سیاسی و غیر واقعی کمک
کنند که صدای واقعی مردم شنیده شود.
ب ه گزارشایسنا،وی تأکید کرد :امروز در شرایطی که
وضعیت نامناسب اقتصادی را شاهد هستیم ،اظهار
نظرهــای تنش زا و یا سناریوســازیهای غیر واقعی برای تحت
تاثیر قرار دادن افکار عمومی ضربه دیگر برای متزلزل کردن باقی
مانده اعتماد عمومی در جامعه تلقی میشود که آثار مثبتی ندارد.

آذری جهرمی :
من نتوانستم ارز  4200تومانی برای اپراتورها بگیرم
این ها با کدام رانت گرفتند؟

د رانت
وزیر ض 

آذری جهرمی هفتهها بعد از آن افشاگری معروف ،صبح یکشنبه  18شهریور
در برنامه "حاال خورشید" اظهارات و مواضع شفافی را بیان کرد و در عین حال
از نظام شفافیت در کشور و همچنین دولت الکترونیک به گرمی دفاع کرد
مقابله با فساد از جمله نکاتی بود که
در مصاحبه وزیر با رشــید پور مورد
تاکید جدی قرار گرفــت .او معتقد
اســت فرایندهای فسادخیز کشور را
باید شــناخت و با آنها برخورد کرد
البته قرار نیســت دولت معجزه کند
اما با شفاف سازی میشود به حل این
مشکل کمک کرد
آفتاب یزد  -گروه سیاسی :آذری جهرمی وزیر
ارتباطات ،جوان ترین عضو کابینه حسن روحانی
است که پر جنب و جوش تر از دیگر اعضای دولت
به نظر میرســد .این تحرک و پویایی او در ایده و
عمل نیز خود را نشان داده است .او نخستین وزیر
در دولتهای جمهوری اســامی است که بعد از
انقالب  57متولد شده و یک دهه شصتی است.
برخالف آنچه گفته میشــود او دامــاد یا باجناق
شــخص خاصی نیســت اما با واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهور ارتباط نزدیکی دارد و در حوزههای
آی ســی تی تقریبا یک مهندس زبده و کار کشته
است.
او چندی قبل و همزمان با نوســانات قیمت ارز و
باالرفتن قیمت گوشیهای تلفن همراه در امر شفاف
سازی پیشقدم شد و اسامی شرکتهایی که با ارز
ارزان دولتی گوشی تلفن همراه وارد کرده بودند و
با قیمت گران به مردم میفروختند را افشا کرد .او
در همین راســتا گفته بود :گرانیهای غیرمعمول
گوشــی تلفن همراه در کشور نشــان میدهد که
برخی افراد ســودجو با استفاده از ارز دولتی 4200
تومانی گوشــی وارد کردهاند اما بر اساس بهای ارز
آزاد محاسبه و به مردم عرضه میکنند .جهرمی روز
بعد از این اظهارات لیست واردکنندگان سودجوی
گوشی تلفن همراه را در توئیتر خود منتشر کرد و
عمال شمشیر را برای این سودجویان از رو بست..
این افشاگری بازخورد خوبی در سطح جامعه داشت
بطوریکه برخی شرکتها مجبور شدند سطح قیمت
را متناسب با قیمت ارز دریافتی همسان کنند گرچه
برخی دیگر از این شرکتها زیر بار این موضوع نرفتند.
ایــن اقدام آذری جهرمی حتی مخالفتهایی را در
داخل خود دولت بر علیــه این وزیر جوان بهمراه
داشت ،اما او کوتاه نیامد و همچنان نیز در این مسیر
مصمم به اقدامات ضد رانتی است.
آذری جهرمی هفتهها بعد از آن افشاگری معروف،
صبح یکشنبه  18شهریور در برنامه حاال خورشید
و در مقابل رضا رشیدپور اظهارات و مواضع شفافی
را بیان کرد و در عین حال از نظام شفافیت در کشور
و همچنین دولت الکترونیک به گرمی دفاع کرد.
وی در حوزه ارائه راهکار هم جســور عمل میکند
و معتقد است راه عبور از مشکالت داخلی ،شفاف
سازی و پیاده ســازی دولت الکترونیکی است که
برای استقرار آن باید همه ابزارهای دسترسی مردم
و زیرساختهای ارائه خدمات فراهم شود.

>

آیا موبایل ارزان میشود؟

او یک وزیر ضد رانت است که با افشای سودجویی
برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه ،خود را در
کنار مصــرف کننده ( مردم) قــرار داد .وی دلیل
افزایش قیمت تلفن همــراه را رانت در زمان توزیع
ارز دولتی میداند.
آذری جهرمی ســوال رشید پور در خصوص علت
گرانی موبایل را اینگونه جواب میدهد :گرانی ارز و
برخی رانتها در زمان توزیع ارز دولتی علت اصلی
گرانی گوشــی است و این ادعا که گرانی گوشیها
به طرح ریجستری مرتبط است کامال اشتباه است.
طبق اظهارات وزیر ،در حال حاضر  720هزار گوشی
با ارز دولتی و رانتهای مختلف وارد کشور شده که
 120هزار دستگاه آن توقیف قضایی شده است.
بــا این حال به گفته این وزیــر ،انتظار نمیرود که
درصورت ورود و توزیع گوشیهای توقیف شده در
بازار قیمتها به یکباره به زمان قبل بازگردد.
البته  600هزار گوشــی هم در گمــرک مانده و
 120هزار گوشی نیز در انبار شرکتها ،ارز هم که
گران شــده و عدم موجودی کاال در بازار هم البته
محسوس است ،اما وزیر جوان میگوید به خاطر این
مسائل نمیتوان انتظار داشت که قیمت موبایل به
چند ماه قبل از گرانی ارز برگردد.
مقابله با فساد از جمله نکاتی بود که در مصاحبه وزیر
با رشید پور مورد تاکید جدی قرار گرفت .او معتقد
است فرایندهای فسادخیز کشور را باید شناخت و
با آنها برخورد کرد البته قرار نیســت دولت معجزه
کند اما با شفاف سازی میشود به حل این مشکل
کمک کرد.
او دولت الکترونیک را یکی از بسترهای مهم مبارزه
با فساد میداند و میگوید :وقتی دولت الکترونیک پا
گرفت  76هزار کارت سوخت خود به خود سوزانده
شــد که هیچ شــکایتی هم در پی نداشت چون
متخلفین میدانســتند در حال انجام چه تخلفی
هســتند و صدایشان هم درنیامد؛ در نتیجه جلوی
شش میلیارد لیتر قاچاق سوخت گرفته شد.
با این حال هستند بخشهایی از نهادها و مراکز که
مشارکت کمتری در موضوع دولت الکترونیک دارند
که وزیر ارتباطات ایــن بخشها را اینگونه معرفی
میکند :ســازمان امور مالیاتی ،شهرداریها ،بانک
مرکزی،وزارت علوم و بیمه مرکزی.
ضمن آنکه هفت بخش دیگر از جمله قوه قضائیه،
نیروی انتظامی ،وزارت اقتصاد ،وزارت کشــور ،اتاق
اصناف ایران ،وزارت کار و وزارت بهداشت ،به لحاظ
استعالماتی که ارائه میدهند ،پرکار ترین بخشها در
این حوزه بحساب میآیند.
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شفاف سازی و طرح رجیستری

در خصوص شــفاف سازی ،این وزیر جوان صادقانه
اذعان میکند که میزان پاسخگویی و شفافیت در
وزارت ارتباطات تا االن  67درصد بوده است.
البته جهرمی قول داده میزان پاسخگویی باالتر برود
که در این راستا هم قرار است بستر سازیهای الزم

صورت بگیرد.
گرچه طرح ریجیستری از جمله موضوعاتی است
که خیلیها مطرح شدن آن از سوی آذری جهرمی
را باعث باالرفتن قیمت موبایل میدانند اما به نظر
میرسد که این موضوع ارتباط چندانی با باال رفتن
قیمت گوشی تلفن همراه نداشته باشد.
آذری جهرمــی میگوید :مطرح کردن این موضوع
از جای دیگــری آب میخورد ؛ عدهای اصرار دارند
گرانی را به طرح رجیســتری ربط دهند تا پشــت
قاچــاق و قاچاقیان را بگیرند و بــه حمایت از آنها
بپردازند.
وقتی سیســتم دچار نقص اســت قاچاق و گرانی
هم بروز و ظهور دارد ،چگونه ممکن است شرکتی
که تنها  28روز از تاســیس آن گذشــته بهاندازه
26میلیون یورو گوشی وارد کند و وقتی رئیس این
شرکت دستگیر میشود تازه مشخص میشود که او
نفر دسته چندم است که قربانی شده تا همه کاسه
کوزهها بر سر او بشکند.
وزیر ارتباطات رانت ارزی به وارد کنندگان موبایل را
هم در همین راستا میداند و میگوید« :عدهای
در بازار موبایل به مردم ظلم کردند و باید سیلی را
با ســیلی پاسخ داد .آنها ارز دولتی  4200تومانی را
گرفتند و موبایل را بــا نرخ ارز بهروز فروختند .من
نتوانســتم برای اپراتورها ارز بگیرم ،اینها چطوری
توانستند؟ با کدام رانت؟»
البته آنطور که به نظر میرسد کنترل بازار موبایل
ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و شخص وزیر هم
میگوید نه شرکتهای وارد کننده موبایل زیر نظر ما
هستند و نه ما مسئول کنترل قیمت در بازار هستیم
اما وزارتخانه ما فقط برای کنترل بحران ورود کرده
چون معتقد به مبارزه با قاچاق هستیم.
از جمله دیگر بخشهایــی که آذری جهرمی وزیر
ارتباطات انتقاد تندی نسبت به آن دارد ،سیستم
بانکی و شــیوه وام دادنهای کالن به برخی افراد
اســت .او میگوید:چرا بایــد  8300میلیارد تومان
معوقه بانکی برای  31نفر باشــد؟ مگر این افراد بد
حساب نیستند ،آیا سامانهای برای تشخیص افراد
وجود ندارد ؟
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موبایل فروشها درباره وزیر چه میگویند؟

اظهارات وزیر در راستای اعتقاد به شفافیت و رانت
ستیزی مطرح شــد بازخورد خوبی در شبکههای
اجتماعی داشت .خبرنگار آفتاب یزد برای نظرخواهی
در خصــوص عملکرد وزیــر ارتباطات به ســراغ
فروشــندگان موبایل در تهران رفت .این اقشار از
جمله اصنافی هستند که با مداخله رانت ستیزانه
وزیر ارتباطات شرایط متفاوتی نسبت به قبل پیدا
کردهاند.
یکی از فروشــندگان موبایل به خبرنگار آفتاب یزد
گفت :اقدامات وزیر خوب بوده و نظراتی که او مطرح
میکند مایه دلگرمی است.
روزبه ادامه میدهد :من درباره گرانی موبایل و مسائل
اخیر نظر خاصی ندارم اما تالشهای این وزیر برای

رفع فیلتر توئیتر و برخی شبکههای اجتماعی قابل
تقدیر است.
او در خصوص وضعیت این روزهای بازار موبایل به
ارائــه یک لبخند اکتفا میکند و میگوید :خودتان
دارید میبینید دیگه !
یک فروشــنده موبایل در بــازار هم در گفتوگو با
خبرنگار آفتــاب یزد اظهــارات آذری جهرمی در
خصوص بی ربط بودن گران شدن موبایل با موضوع
ریجیستری را تایید میکند و میگوید :نوسان قیمت
ارز علت گرانی گوشی تلفن همراه است.
او که خود را حمید معرفی میکند میافزاید :این
افزایش قیمت هیچ ربطی به طرح ریجیستری ندارد
و عملکرد وزیر در طی این مدت خوب بوده است.
چند مغازه آنطرفتر مرد نسبتا جوانی به سوال ما در
خصوص عملکرد وزیر ارتباطات و تاثیر آن در بازار
موبایل اینگونه پاسخ میدهد :متاسفانه ورود ایشان
بهاین مقوله بازار را خرابتر کرد و اگر منظورتان برای
مشتری و مصرف کننده است باید بگویم چیزی به
نفع آنها نشده است.
موبایل فروشها از جمله اصنافی هستند که زیاد با
مردم سر و کار دارند .کسانی که گوشی میخرند و
کسانی که میفروشند به این صنف مراجعه میکنند.
آنها نبض این بازار را میشناســند ،گاهی احتیاط
میکنند و گاهی هم خطر.
ســامان ،یکی دیگر از موبایل فروشــان میگوید:
مطرحشدن بحث ریجیستری قدری بازار را تکان داد
و بهضرر مشــتری شد اما در مجموع این کار ضربه
بدی به قاچاقچیان موبایل وارد کرد؛ گرچه مصرف
کننده هم متضرر شد و به دردسر افتاد.
او درباره عملکرد وزیر میگوید :فروشنده دنبال سود
است .ما کاری به این مباحث نداریم اما دولت باید به
فکر رونق بازار باشد نه از رونقانداختن آن.
سامان منظور خود را واضح بیان نمیکند و ترجیح
میدهد توضیح بیشتری ندهد.
یک فروشنده دیگر که ترجیح میدهد نامش را هم
نگوید درباره وزیر ارتباطات میگوید :من خیلی در
اینباره چیزی نمیدانم اما شنیدم کارهایش خوب
بوده و در موضوع تلگرام و فیلتر نشدن آن تا حدی
جنگید.
او میگوید :برای ما که بد نشــده ،ما برای مشتری
«وی پی ان» میریزیم و پولی کاسب میشویم.
این فروشنده درباره قیمت موبایل میگوید :هر چقدر
که قیمت ارز باشــد به همان نسبت موبایل قیمت
گذاری میشود.
آخرین مغازهای که مسئول آن درباره وزیر ارتباطات
به سواالت ما جواب میدهد مدعی است که گوشی
را به قیمت ارز دولتی بفروش میرساند.
او میگوید :ما طرفدار مشتری هستیم اما تا وقتی
بازار ارز به ثبات نرسد چیزی به نفع مصرف کننده
نخواهد شد .انتظار ما از دولت ثبات در بازار است.
این فروشنده میگوید :آقای وزیر دنبال شفافیت و
حذف رانت بودند ،این خوب اســت به شرطی که
شرایط اگر بهتر از قبل نمیشود بدتر هم نشود.

رئیس کل دادگستری تهران خبر داد

حکم  ۱۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق ناظم مدرسه معین قطعی شد

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران از قطعی
شــدن رای پرونده ناظم مدرسه معین خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی ،در رابطه با پرونده ناظم
مدرسه معین ،اظهار کرد :متهم در دادگاه بدوی
به  ۱۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق محکوم شده
بود که این حکم از ناحیه متهم و وکیل مدافع وی
مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته بود .شــکات
پرونده و دادســتان نســبت به حکم درخواست
تجدید نظرخواهی نداشتند.
وی افــزود :بر اســاس تجدیدنظرخواهی متهم،
پرونده در دادگاه تجدید نظر رســیدگی شــد و
این دادگاه ،رأی بدوی را تایید کرد و عیناً همان

مجازات تعیین شده از ناحیه دادگاه بدوی قطعیت
پیدا کرد .به گزارش ایسنا ،عباس جعفری دولت
آبادی دادستان تهران سهشنبه ۲۲خرداد ۱۳۹۷
از صدور کیفرخواست برای متهم پرونده مدرسه
غرب تهران خبر داده و گفته بود :تمام نوجوانانی
که در این پرونده در موردشان ادعایی شده بود و
اولیای آنها نیز داوطلب بودند به پزشکی قانونی
معرفی شدند ،پزشکی قانونی آنها را معاینه کرد و
در تمام گزارش پزشکی به آن معنا تجاوز جنسی
که در اخبار اولیه آمده بود به معنای جرائم خاص
جنسی دیده نشد ،ولی تعرضات جنسی گزارش
شــد و متهم هم پذیرفته اســت .وی با اشاره به

صدور کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی
و ارسال آن به دادگاه ،ابراز امیدواری کرده بود که
دادگاه در سرعت قابل قبولی حکم را صادر کند.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه
آیــا این پرونده فقط یک متهــم دارد ،نیز گفته
بــود :این پرونده در حال حاضر یک متهم دارد و
دلیلی اینکه بخشی از پرونده مفتوح است به این
خاطر است که ممکن است بخشی از عدم اطالع
رســانیها یا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد
که در آینده کشف شود ،ولی فعال متهم همه چیز
را پذیرفته است.
وی در مورد تعداد شــکات نیز عنوان کرده بود

که "در طومار اولیه که امضا شــده شصت نفر و
در مرحله دوم پانزده نفر بودند که از  ۱۵نفر که
شکایت کردند تعدادی در دادسرا حاضر نشدند،
ولی ما مبنا را بر همین  ۱۵نفر گذاشتیم که در
پلیس اعالم شکایت کردند ،ولی در دادسرا تعداد
کمتری حاضر شدند ،اما چون شکایت در مرجع
انتظامی هم کفایت میکند همان  ۱۵مالک ما
بوده اســت ،ولی هشــت نفر عالوه بر آن نامه و
حضور در مرجع انتظامی ،در دادســرا هم حاضر
شدند که کتبا شکایت کردند که در گردش کار
پرونده قید شده است".

توئیت بازی سیاسی
> محسنهاشمی رفسنجانی -رئیس شورای شهر

> حسین امیر عبداللهیان  -مدیرکل امور بینالملل مجلس

> فاطمه سعیدی -نماینده مردم تهران در مجلس
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حمایت نیمهکاره کاخ سفید از کودتا علیه مادورو
مقامهایی در دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا ،دیداری محرمانه با افسران ارتش
ونزوئال برای بررسی طرحهای ساقط کردن «نیکالس مادورو» رئیسجمهوری این کشور ترتیب
دادند ولی آنها در نهایت تصمیم گرفتند از اجرای این طرح خودداری کنند.به گزارش ایلنا
به نقل از نیویورکتایمز ،مقامهای آمریکایی و یک فرمانده نظامی ونزوئال که در این مذاکرات
محرمانه حضور داشتند ،در اینباره تصریح کردند که «طرحهای انجام کودتا به بنبست رسید»

خبرتلگرامی
Dسرتیپ حســین دهقان ،مشاور
رهبــری در امور صنایــع دفاعی در
گفتوگوی اختصاصی با روسیا الیوم
گفت :توان موشــکی ما قابل مذاکره
نیست زیرا این مسئله مسئله ی بودن
یا نبودن است ،مسئله موشکی مسئله
هیبت ،شرف ،استقالل و اعتماد ملی
است که درمورد آن نمیتوان گفتوگو
کرد .اگر آمریکاییها گمان میکنند
که در رابطه با این موضوع میتوانند
با ما مذاکره کنند بســیار خوشبین
هستند و حساب و کتاب آنها اشتباه
اســت ،بنابراین تحت هیچ شرایطی
در رابطه با ســامانه موشکی مذاکره
نخواهیم کرد/.ایسنا

Dدر تعدادی از شبکههای اجتماعی
اخبــاری مبنی بــر دریافــت وام
۷۰۰۰میلیاردی توســط مرعشی و در
پروژه عمران کرمان منتشــر شــده
بود کــه وی این خبر را تکذیب کرد و
گفت :هفته پیش در دفتر رئیس دولت
اصالحات بودم که به من اخطار دادند
به علت غیرقانونی بودن شــورا در
انتخابات شــرکت نکنم اما من به این
موضوع اهمیتی ندادم و همین باعث
لجاجت برخی شــده است و احتمال
میدهم ماجرایی که امروز پیش آمد
و حواشیای که ساخته شد به همین
دلیل و توسط همین افراد باشد/.ایلنا

Dیک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت
که الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم ()CFT
و ایرادات شــورای نگهبان به الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشــویی بعد
از تعطیالت مجلس بررسی میشود.
علیرضا رحیمی اظهار کرد :از آن جا که
مهلت دو ماهه مسکوت ماندن بررسی
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله
با تامین مالی تروریســم در مجلس
پایان یافته و کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی نیز نظرش را به هیئت
رئیسه اعالم کرده است CFT ،بعد از
تعطیالت در صحن علنی مورد بررسی
قرار میگیرد/.ایسنا

بین الملل
حشد شعبی:

برای حفظ بصره
به میدان میآییم

فرماندهی حشد شعبی در استان بصره اعالم
کرد :وضعیت امنیتی بصره بر ما واجب میسازد
تا برای حفظ امنیت در اســتان در خیابانها
مستقر شــده و انجام وظیفه کنیم.به گزارش
ایسنا ،به نقل از شبکه المیادین ،حشد شعبی
در بیانیــهای تهدید کرد :بعــد از اعالم برائت
اهالی بصره از آن توطئهچینان و اعالم شیوخ
عشایر به اینکه این افراد نماینده عشایر شریف
ی نیســتند به رغم درگیر بودن حشــد در
مل 
جبهههای جنگ برای پاکسازی کشور از لوث
وجود باقیماندههای داعش در مناطق داغ اما
محافظت از شهر بصره ،توقف ناامنیها و حفظ
جان مردم را وظیفه شــرعی و انســانی خود
میدانیم لذا باید به میدان بیاییم.
در ایــن بیانیه آمده اســت :آن توطئهچینان
موسسات و زیرساختها در استان بصره را به
آتش میکشند و تخریب میکنند و به دنبال
ی هستند و میخواهند چرخه زندگی
فتنهانگیز 
را مختل کنند آنها با تحریک گروههای خبیث
خارجی از قانون عدول کردهاند.
حشد شعبی به تمام کسانی که از خارج عراق
دست به فتنهافکنی میزنند تا کنسولگریها و
سازمانهای دولتی را هدف قرار دهند ،هشدار
داد .حشد شــعبی در ادامه بیانیه خود آورده
است :نیروهای ما با کسانی که بخواهند به بصره،
ساکنان آن و دفاتر حشد شعبی اهانت کنند،
همانند داعشــیها در میــدان جنگ برخورد
خواهند کرد و دست حشد به همه میرسد.

قضائی
قاضی پروندههای مفاسد اقتصادی:

به دانه درشتها هم میرسیم

ســید احمد زرگر از قضات رســیدگی کننده
به پروندههای مفاســد اقتصادی در واکنش به
انتقادات مطرح شده نسبت به قوه قضاییه مبنی
بر عدم برخورد با دانه درشتها گفت :انشاءاهلل
به دانه درشتها میرســیم.به گزارش ایسنا،
حجت االسالم والمسلمین زرگر دبیر ستاد امر
به معروف و نهی در پاســخ به سوالی مبنی بر
اینکه «با وجود اینکه بنظر میآید قوه قضاییه
عزمش را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم
کرده اما برخی این انتقاد را مطرح میکنند که
قوه قضاییه نباید به این متهمان اکتفا کند بلکه
باید دانه درشتها را پای میز محاکمه بیاورد.
آیا افراد دانه درشــتی هســتند که قرار است
محاکمه شوند یا متهمان فعلی درشتترینها
هستند؟» گفت :پرونده اولیه مربوط به دالالن
بود و شنبه که محاکمه شروع شد از صرافان و
دانه درشتها بودند و به تدریج پیش میرویم و
انشاءاهلل به دانه درشتها میرسیم.

بین الملل
چاووش اوغلو:

ش برای ممانعت از
ترکیه به تال 
جنگ در ادلب ادامه میدهد

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت:
ش برای ممانعــت از جنگ در ادلب و
به تال 
بروز موج جدید کشــتار و مهاجــرت ادامه
خواهیم داد.چاووش اوغلو اظهار کرد :تالش
ترکیه برای جلوگیری از درگیری در ادلب نیاز
به حمایتهای بین المللی دارد.
وی تاکیــد کرد :حتی مخالفــان ترکیه نیز
اعتراف میکننــد که آنکارا قــادر به توقف
حمله به ادلب است و البته این فقط به دلیل
همســایگی ما با روسیه و ایران نیست ،بلکه
ترکیه کشوری است که سیاستی انسانی در
قبال ســوریه اتخاذ کــرده ،روابط و اقدامات
مخفی ندارد ،به آینده و حفظ تمامیت ارضی
سوریه اهمیت میدهد و برای پاکسازی این
کشور از تروریســتها حتی تلفات هم داده
است.
وی با بیان این که ترکیه با تمام بازیگران فعال
در تحوالت سوریه ارتباط نزدیک دارد ،اضافه
کــرد :ما تالش میکنیم که فاجعه انســانی
در ادلب رخ ندهد و وظیفه انســانی ماســت
که با تالشهــای خود از طریــق ارتباطات
دو-سهجانبه جلوی جنگ را بگیریم.
به گزارش ایرنا ،وزیر امور خارجه ترکیه تاکید
کرد :با آمریکا نیز درباره تحوالت ســوریه در
ارتباط هســتیم و روند همــکاری ما با آنها
متفاوت است ولی تالش ما در زمینه وضعیت
ادلب تالشی در راستای جلوگیری از فاجعه
انسانی و با اهداف بشردوستانه است.چاووش
اوغلو در ادامه با بیان این که بعضی کشورهای
مســلمان در حمله اقتصــادی علیه ترکیه
مشارکت دارند ،گفت :آمریکا در اعمال فشار
و تحریم اقتصادی علیه ترکیه تنها نیست و
مشارکت بعضی کشــورهای مسلمان را نیز
به همراه دارد.

سیاست خارجه
فیگارو:

عربستان و امارات قطع رابطه
با ایران را شرط حمایت از
اسد اعالم کردهاند

عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای
کمکهایشان به منظور بازسازی سوریه برای
دولت این کشور شــرط گذاشتند.به گزارش
فارس ،روزنامه فرانســوی فیگارو با اعالم این
خبر نوشت که شــواهد موجود حاکی از آن
اســت که ســعودیها ،قطر و امارات متحده
عربی کــه تروریســتهای مخالف «بشــار
اسد» رئیسجمهور ســوریه را از لحاظ مالی
پشــتیبانی میکردند و تا همین چند وقت
پیش هم مخالف حضور اسد در مسند قدرت
بودند اکنون از باقی ماندن وی در این سمت
حمایت کردهاند مشروط بر اینکه اسد رابطه
خود را با ایران قطع کند.یک کارشناس عرب
از کشورهای حاشیه خلیجفارس در این مورد
گفــت« :دولتهای زیادی به توازن درســت
بهمنظور تحقق این حقیقت چشم دوختهاند».
وی افزود« :رژیم ســوریه در جنگ پیروز شد
و اکنون با همپیمــان روس خود میخواهد
ما را بــدون وجود همتایــی ،در این زمینه
متقاعد کند .ما باید ایــن کار را انجام دهیم
البته نهاینکه بهایی نداشته باشد و باید سطح
معینی از فشار را بر اسد حفظ کنیم».

مکث
اوباما:

دیگر بس است ،باید عقالنیت
را به واشنگتن برگردانیم

بــاراک اوباما رئیس جمهور ســابق آمریکا در
گردهمایی انتخاباتی به نفع  7نامزد دموکرات
انتخابــات میاندورهای کنگــره از این منطقه،
باردیگــر با حمله بــه سیاســتهای دولت
کنونی آمریکا گفت :باید بار دیگر عقالنیت را
بهواشــنگتن بازگردانیم.به گزارش عصر ایران
به نقل از شــبکه خبری "ان بی سی" آمریکا،
او با تاکید بر حساســیت فوقالعاده انتخابات
میانــدورهای کنگره در این دوره ،نســبت به
"بیتفاوتی" جوانان و مردم آمریکا هشدار داده
و خواستار مشارکت فعال در انتخابات شد تا به
گفته او توازن بار دیگر در واشنگتن برقرار شود.
او با تاکید بر اینکه حزب دموکرات باید دوباره
اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست
گیرد ،افزود :تاریخ آمریکا همواره عرصه نزاع بین
کسانی بوده که میخواستند جامعه را به جلو
ببرند و در مقابل آنهایی که خواستار برگشت به
عقب بودند ،آنهایی که خواستار دودستگی بین
مردم و کسانی که خواستار همبستگی مردم
بودند و در نهایت آنهایی که خواســتار ترویج
سیاســت امید و گروهی که خواستار "پمپاژ"
سیاست ترس و وحشت بودهاند".اوگفت :در این
دوره از انتخابات در همه جای کشــور میتوان
انرژی را احساس کرد و مردم میگویند :دیگر
بس اســت.اوباما افزود :ایــن دوره از انتخابات
فرصتی اســت تا دوباره عقالنیت را به عرصه
سیاست در واشنگتن بازگردانیم.

