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سال  98را سال مایوسسازی دشمن قرار میدهیم

علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی
امنیت ملّی جنگ اقتصادی و روانی دشــمن را که با شــدت و
ّ
گستردگی بی سابقهای در جریان است ابزاری برای دلسرد نمودن
جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مســیر تســلیم و ذلت عنوان
کرد و گفت :پیروزی بدون مقاومت و تالش حاصل نمیشــود و
با برنامهریزیهای صورت گرفته و تفکر انقالبی سال  98را سال
مایوسسازی دشمن قرار میدهیم.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ســال آینده را سال پیروزیهای

جدید در داخل برای حل مشکالت مردم و در منطقه
برای تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی
مقتدرانه برای گام دوم انقالب اسالمی دانست.
وی افزود :مقابله با بیثبات سازان و مخالفان استقالل
کشــور موجب شــکوفایی ظرفیتها و استعدادها
خواهد شد و این دریای بی کران به طور قطع جوی باریک وابسته
شدن به قدرتها و چشم امید داشتن به دشمن را درمینوردد.
وی با اشاره به افق بلند انقالب اسالمی که اکتفا به حداقلها در

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

آن جایی ندارد ،افزود :روابط امروز ایران با عراق ثمره
مقاومت و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپاییها
مثالی از جوی باریک و کم ثمر است.
به گــزارش ایســنا ،شــمخانی با تبیین شــرایط
امروز منطقه و مواجه شــدن رژیم صهیونیســتی با
ناکامیهای مستمر اظهار داشــت :رژیمی که به دنبال تسلط از
نیل تا فرات بود امروز در مرزهای بیاعتبار خودش محصور شده
و سردمداران آن از ترس موشکهای مقاومت خواب آرام ندارند.

مشروح اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر

سرمایهگذاریبرایخریدآپارتمان
دراماراتوخودروهایلوکسچندصدمیلیونی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده
تعاونیهای البــرز ایرانیان و ولیعصر ،در شــعبه
چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران
و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳جلد
دارد ،گفــت :کل ســرمایه گــذاران  ۹۱هزار نفر
هســتند و تاکنون  ۶هزار و  ۳۶نفر از شــکات به
دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه دادهاند.
وی افزود :از تیر  ۹۱تا آذر  ،۹۶گردشکار مالی البرز
ایرانیان  ۴۳هزار میلیارد تومان و از اردیبهشــت
 ۹۴تا اســفند  ،۹۶گردشکار مالی شرکت تعاونی
ولیعصر  ۱۷هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بوده است.
رئیس دادگاه تعهد باقیمانــده البرز ایرانیان را تا
روز دســتگیری متهمــان ۱۴۰۰ ،میلیارد تومان
و شــرکت تعاونی ولیعصر را  ۲۵۹میلیارد تومان
عنوان کرد و گفــت :بانک مرکزی از طریق بانک
تجارت ۷۰۰میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد
که  ۶۳۰میلیارد توســط بانک تجارت پرداخت و
 ۱۶هزار و  ۲۰۰نفر از سپردهگذاران البرز ایرانیان
تسویه شدند.
وی ادامه داد :از طریق بانک کشــاورزی نیز برای
شرکت تعاونی ولیعصر ۱۳۰ ،میلیارد خط اعتباری
ایجاد شده که  ۱۳۵میلیارد تومان تاکنون هزینه
کرده و در واقع بیشــتر از آن مقداری که گرفته،
هزینه نموده و  ۱۵هزار و  ۳۵۶نفر را تسویه کرده
است.
نماینده دادســتان مشخصات متهمین را به شرح
زیر اعالم کرد:
 .۱امیر حسین آزاد ،شــغل بیکار ،باسواد ،شیعه،
فاقد ســابقه کیفری ،بازداشــت با قرار موقت از
95/12/16
 .۲حســن قریانی متولد  ،۵۴با سواد ،فاقد سابقه
کیفری ،بازداشت با قرار موقت از 96/3/28
 .۳مهدی بهرامی حســن آبادی متولد  ،۵۹بیکار،
متاهل ،باســواد ،فاقد سابقه کیفری و بازداشت از
تاریخ 97/3/27
نماینده دادستان گفت :اتهام متهمین اول و دوم
اخالل عمده در نظام اقتصادی کشــور با علم به
موثر بودن اقدامات در اخالل و افســاد فی االرض
و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخالل عمده
است.
وی با اشــاره به گردش کار پرونــده گفت :نحوه
تشکیل موسســه البرز اعتبار ایرانیان به اینگونه
است که ابتدا به عنوان شرکت امیر المومنین در
ســال  ۸۷از سوی ثبت اسناد و امالک اشرفیه به
سرمایه  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار ریال به ثبت رسیده
است.
وی گفت :موضوع این شرکت منحصرا برای اعضا
پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری
بوده است که بعد از تغییرات در دورههای مختلف
از تعاونی امیر المومنین بــه البرز ایرانیان تغییر
مییابد.
نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر
اشــاره کرد و گفت :این تعاونی در ســال  ۸۸به
ثبت رســید و در سال  ،۹۲به دلیل تخلفات مدیر
عامل وقت تعطیل و زیان ده شــد و بعد از ســال
 ۹۲با تشکیل هیئت مدیره جدید کامال خانوادگی
راهاندازی شد که سرمایه اولیه آن  ۶میلیون ریال
بوده است.
وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و
گفت :امیر حســین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی
البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته و بعد در
تهران در شرکتی مشغول به کار میشود و حسب
اظهارات خود بعد از گذشــت زمانی ،وارد تعاونی
البرز ایرانیان شده است.
نماینده دادستان افزود :حسن قریانی از سال ۷۶
به صورت قــراردادی کارهای حسابرســی انجام
میداده تا ســال  ۱۳۸۰به استخدام وزارت تعاون
درآمده اســت ،او اولین مدیر بانک توسعه تعاون
خراسان رضوی بوده است.
وی بیان کرد :مهدی بهرامی حسن آبادی در ابتدا
سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده و
بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار میشود.
نماینده دادستان گفت :حسن قریانی با برنامهای از
پیش تعیین شده با امیر حسین آزاد وارد همکاری
میشود چرا که او گزینه مناسبی برای همکاری با
قریانی بوده است.
نماینده دادســتان تهــران در ادامه بــه اقدامات
غیرقانونی متهمین در جهت راهاندازی موسسات
پرداخت و گفت :در تاریــخ  90/02/01قراردادی
با موضوع فروش بخشــی از ســهام البرز ایرانیان
از طرف آقای علی ابراهیم بایی ســامی پیشنهاد
میشــود .پس از آن در تاریخ  90/07/01مجددا
همین قرارداد منعقد میگــردد با این تفاوت که
فروش تمام ســهام موسسه از سوی علی ابراهیم
بایی سالمی به آقای آزاد پیشنهاد میگردد.
وی افزود :حســن قریانی در این باره در اظهارات
خود گفته اســت بنده در انعقاد قرارداد اول مبلغ
 ۳۰۰میلیون تومان را با آقای بایی سالمی پرداخت
کــردم ،اما این فرد هر بار طمــع میکرد و مبلغ
بیشتری را میخواست که نهایتا در اواخر سال ۹۰

قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای
دارم؛ اما تاریخی که در آن درج شده است را قبول
آزاد با آقای علی ابراهیم بایی سالمی منعقد شد و
ندارم در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود
قرارداد قبلی من با این فرد فسخ گردید.
را قبول دارند ،اما نســبت به الحاق اســامی افراد
نماینده دادستان افزود :نکته مهم این است که پس
دیگر به قرارداد اعتراض داشتهاند.
از این قرارداد نامهای از ســوی آقای رحمانیزاده
نماینده دادستان افزود :متهمین در پاسخ به این
مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک
ســوال که چرا پس از اســتعفا دوباره در موسسه
مرکزی زده میشود تا مجوزهای الزم را اخذ کنند
فعالیت داشتهاید گفتهاند ما اطالعی نداشتیم که
و بعدا معلوم میشود که امضای آقای رحمانی زاده
این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است
توسط متهمین جعل شده است.
و ما اصال قصد استعفا نداشتهایم و وقتی فهمیدیم
وی دربــاره اعمال نفــوذ برخی از افــراد در این
امضای ما پای استفعا است شکایت کردهایم.
خصوص گفــت :در این خصوص مکاتباتی وجود
وی گفــت :این متهمیــن پس از تاســیس هر
دارد که نشــان میدهد برخی افراد توانستهاند با
شعبهای بالفاصله مهر و ســربرگ موسسه البرز
اعمال نفوذ کارهای این موسسه را پیش ببرند.
ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار
نماینده دادســتان گفت :در یکی از این مکاتبات
میدادهاند و هر بار خود را با سمتهای مختلف به
اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان
شعب معرفی میکردند.
با موسسه فردوسی بالمانع است و این مجوز و نامه
نماینده دادستان بیان کرد :موسسه فردوسی که
دستمایهای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین
قرار بود با موسســه البرز ایرانیان و چند موسسه
میشود.
دیگر ادغام شود ،درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام
وی گفــت :آقــای امیرحســین آزاد در رابطه با
میگوید وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای
ارتباطاتــی که با افراد ذی نفوذ داشــته اســت،
ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه
میگوید من با آقای همتی نزد آقای پور محمدی
با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز
نرفتم ،چــون من صرفا یک راننده بــودم و او را
ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشــتیم ،البته این
به مقصد رســاندم .این
متهمیــن توافقنامــه
متهــم (آزاد) در رابطه
اولیهای را که با موسسه
نماینده دادســتان :نحوه تشکیل
بــا اعمال نفــوذ همتی
فردوسی مبنی بر ادغام
موسســه البرز اعتبار ایرانیان به
میگوید ،چون جلســه
منعقــد کــرده بودند را
اینگونه اســت که ابتدا به عنوان
آنهــا دوســتانه بود و
دســتاویزی برای ادامه
شــرکت امیر المومنین در سال
در رابطه با مســائل روز
فعالیتهــای خود کرده
 ۸۷از ســوی ثبت اسناد و امالک
بود منعی بــرای حضور
بودند.
اشرفیه به ســرمایه  ۷میلیون و
من در آن جلســه وجود
وی افزود :این متهمین
۵۰۰هزار ریال به ثبت رسیده است.
نداشت و من میتوانستم
هــر کجــا در مســیر
موضوع این شرکت منحصرا برای
در جلسات آنها شرکت
فعالیتشــان بــا مانعی
اعضا پرداخــت و تخصیص وام و
کنم ،البته قریانی معتقد
روبرو میشــدند ،ســه
انجام خدمات اعتباری بوده است
اســت که اظهارات آقای
اقــدام میکردنــد؛ اول
که بعد از تغییــرات در دورههای
آزاد کذب اســت و او با
اینکه به قــرارداد عادی
اعمال نفوذ توانسته است
بین خود بــا آقای بایی
مختلف از تعاونی امیر المومنین به
امضاها را جعل کند.
ســامی مبنی بر تملک
البرز ایرانیان تغییر مییابد.
وی ادامــه داد :متهمین
تعاونــی البــرز ایرانیان
با اشــراف اطالعاتیای
استناد میکردند درحالی
این تعاونی در ســال  ۸۸به ثبت
تصمیمات
که نسبت به
که این قــرارداد اصال به
رســید و در ســال  ،۹۲به دلیل
داشــتند
مرکزی
بانک
مرحله اجرا نرسیده بود.
تخلفات مدیر عامل وقت تعطیل
از
مجوزی
خرید
به
اقدام
دوم اینکه به موافقتنامه
و زیان ده شــد و بعد از سال ۹۲
تعاونی
موسسات
از
یکی
بانک مرکزی برای ادغام
با تشــکیل هیئت مدیره جدید
راکد کردنــد و بالفاصله
موسسه البرز ایرانیان با
کامال خانوادگی راهاندازی شد که
ســاماندهی آن را آغــاز
موسسه فردوسی استناد
ســرمایه اولیه آن  ۶میلیون ریال
کرده تــا آن را به بانک
میکردند و نهایتا هر کجا
بوده است
مرکزی معرفی کنند.
کارشان با مشکل مواجه
نماینده دادستان افزود:
میشــد به توافقنامه با
در تاریخ  90/10/13توافقنامهای بین موسســه
مسئوالن موسسه فردوسی استناد میکردند و به
البرز و موسسه فردوسی منعقد میشود و بر ادغام
همین علت تابلوی موسســه فردوسی را بر باالی
این دو موسسه تحت عنوان فردوسی توافق صورت
شعب خود نصب میکردند.
میگیرد .البته نکته این است که در مکاتبات بین
>قریانی :اظهارات آقای آزاد مبنی بر
موسســه فردوســی و متهمین از آقای قریانی به
مسئول بودن من دروغ است
عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده
نماینده دادســتان گفت :بانک مرکزی به دفعات
است در حالی که او اصال در این خصوص سمتی
متعدد به این افراد تذکر داده است که در صورت
نداشته است.
ادامه فعالیتهای خود مشــمول جرم اخالل در
وی بیان کرد :متهمین این پرونده به موازات این
نظام اقتصادی خواهید شد ،این متهمین در پاسخ
اقدامات کارهای دیگری را انجام میدادند از جمله
به این سوال که با توجه به این تذکرات چرا جذب
اینکه  ۷نفر از آشــنایان خود را جهت عضویت در
سرمایه داشته اید گفتهاند اظهاراتی داشتهاند ،آزاد
هیئت مدیره این موسســه به آقای بایی سالمی
گفته اســت که من آن موقع مسئولیتی نداشتم،
معرفی میکنند تا آنها را به عنوان اعضای هیئت
حسن قریانی مسئول بوده است و او به من تاکید
مدیره معرفی کند ،اما پــس از مدتی و به دالیل
میکرد که مشــکلی نیســت و امیدوار بودیم که
نامعلومی ،این  ۷نفر از ســمتهای پیشــنهادی
بتوانیم مجوزهای الزم را بگیریم ،همچنین حسن
استعفا میدهند.
قریانی گفته اســت من قبــول دارم که کارهایم
نماینده دادستان خاطرنشــان کرد :آقای قریانی
اشــتباه اســت ،اما اظهارات آقــای آزاد مبنی بر
درباره علت فســخ قرارداد خود با بایی ســامی
مسئول بودن من دروغ است.
گفته اســت ،چون من انگیزهای بــرای ادامه کار
نماینده دادســتان به اعمال نفوذ این متهمین در
نداشــتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار
برخی استانها هم اشاره کرد و گفت :این متهمین
کنار کشــیدم .این اظهــارات از آن جهت خالف
که در برخی اســتانها مثل کرمانشــاه ،ایالم و
واقع است ،چون بالفاصله پس از فسخ قراردادش
همدان شــعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند
درخواست میکند که همسر او عضو هیئت مدیره
با فشــار به مراجع انتظامی استانها مثل استان
موسسه گردد.
ایالم از پلمب شــعب جلوگیری میکنند .قریانی
وی اظهار کرد :حسن قریانی در مواجهه حضوری
در رابطه بــا اعمال نفوذ خود در راســتای ادامه
با دیگر متهمین نســبت به قراردادهای منعقده
فعالیتهای موسسه گفته است که ما میدانستیم
گفته اســت که من امضا و دستخط خود را قبول

که اگر در اســتانهایی مثل تهران شعبه افتتاح
کنیم قطعا مدیران اســتانی جلوی ما را خواهند
گرفت لذا در استانهایی که اعمال نفوذ داشتیم
ادامه فعالیت دادیم.
نماینده دادســتان بیان کرد :موسســه فردوسی
پس از اینکه تصمیم به کنار گذاشــتن موسسه
البرز ایرانیان گرفت در تصمیمی جدید با موسسه
فرشــتگان قرار شــد ادغام گردند و تحت عنوان
موسسه آرمان به فعالیت خود ادامه دهند لذا این
متهمین بالفاصله پس از آگاه شدن از این موضوع
اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و
با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستانها به
فعالیتهای مجرمانه خود ادامه میدادند.
وی به یکی دیگر از اتهامات این افراد اشــاره کرد
و افزود :وصول وجه خارج از سیستم به اشخاص
حقیقی از دیگر عناوینی اســت که این متهمان
نســبت به آن اقدام کردهاند .چون امکان افتتاح
حســاب برای این افراد در ســمتهای مختلف
وجود نداشــته است لذا دستور افتتاح دو حساب
به اســم مدیر شــعبه و حسابدار شــعبه صادر
میکردند و وقتی که مراجــع قضایی و انتظامی
مبادرت به بســتن این حسابها میکردند آنها
مجددا دو حســاب دیگری را با اسمهای دیگری
باز میکردند واز این طریق به خارج کردن وجوه
اقدام میکردند.
نماینده دادســتان افزود :ایــن متهمین حتی به
دســتورات قضایی مبنی بر عدم افتتاح حســاب
اهمیتی نداده بلکه با کارهایشان انسداد حسابها
را دور میزدهانــد .صدور ضمانــت نامههای غیر
قانونــی از دیگر اتهامــات این افراد اســت این
متهمین برخالف قانــون و به صورت غیر قانونی
ضمانت نامههایی را برای افراد و اشخاص مختلف
صــادر میکردند به طوری کــه  ۲۹هزار میلیارد
ریــال و  ۸هزار و  ۷۰۰میلیــارد ریال دو نمونه از
ضمانت نامههای غیرقانونی صادر شــده از سوی
متهمین است.
وی بیــان کرد :اعطای تســهیالت غیر قانونی با
مبالغ کالن از دیگر اتهامات این افراد اســت .در
این خصوص متهمین با سپردههای مردمی اقدام
به اعطای تسهیالت کالن به افراد خاص میکردند
و هیچ گونه ضمانتنامههای معتبری از آنها اخذ
نمیکردند .به طوری که حدود  ۲۲۰تســهیالت
اعطایی کالن و  ۲۸مورد تسهیالت اعطایی با سود
کمتــر از  ۴درصد در پرونده این افراد وجود دارد.
البته این تســهیالت را برای افراد و مدیران آشنا
استفاده میکردند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد :حساب سازی
با دســتور مدیریتی از دیگر اقدامات مجرمانه این
متهمین است .یعنی یکی از اقدامات این متهمین
این بوده اســت که با دســتورات مدیریتی سعی
میکردند برای افراد مختلف حســاب باز کنند و
از آن طریــق بتوانند و جوه را به راحتی جا به جا
کنند.
وی گفت :پرداخت سود خارج از سیستم از دیگر
اتهاماتی اســت که این متهمیــن در این پرونده
مرتکب شــدهاند متهمین با وعدههایی خارج از
عرف و خــارج از چارچوب بانک مرکزی اقدام به
فریب مردم و جذب سرمایههای مردمی میکردند
به طوری که پرداخت سود  ۴۵درصد در موسسه
آرمان و اعطای ســود  ۳۵درصد برای موسســه
ولیعصر گزارش شده است.
نماینده دادستان ادامه داد :خرید و فروش امالک
بــدون رعایت تشــریفات از دیگــر اتهامات این
متهمین بوده اســت ،این متهمین در بسیاری از
موارد اقدام به خرید امالک بدون رعایت تشریفات
و انجام کارشناســیها میکردنــد یعنی با پول و
سپرده مردم اقدام به خریدهای سلیقهای و گاهی
خریدهای بسیار گرانتر از قیمت واقعی میکردند
مثــا خریــد خودروهای لوکــس و خرید ملک
اقدسیه نمونههایی از این دست میباشد.
وی بیان کرد :حیف و میل اموال و تجمل گرایی
موضوع دیگری است که برای متهمین این پرونده
وجود دارد .بسیاری از سپردههای مردم توسط این
افراد صرف مصارف غیر ضرور میشد که به نوعی
حیف و میل اموال میباشد .مثال سرمایه گذاری
برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و
پرداخت  ۳۰۰میلیون پیش پرداخت و عدمتوانایی
پرداخت الباقی معامله از جملــه نمونههای این
حیف و میل اســت .همچنین خرید خودروهای
لوکس چنــد صد میلیونی و میلیــاردی به طور
همزمان برای مصارف شــخصی خود و خانواده،
خرید مبلمان خانگی و اداری چند صد میلیونی،
خرید منازل مسکونی مختلف در جاهای مختلف،
اجازه خانههای لوکس با مبالغ چند صد میلیونی
برای برخی مدیران و سفر به خارج ،خرید ساعت،
ادکلــن و امثال اَن با هزینههای چند ده میلیونی
و انجام معامالت ربوی نمونههایی از حیف و میل
اموال مردم توسط این متهمین بوده است.
به گــزارش میزان ،پس از قرائت بخشــی از این
کیفرخواست قاضی صلواتی ختم جلسه را اعالم
و گفت :جلســه بعد در روز شــنبه آتی ساعت ۹
خواهد بود.
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خوشحالی ناظر آلمانی از حمایت کشورهای اروپایی از اینستکس
عضو آلمانی ناظر بر اینستکس از حمایت قاطع سه کشور موسس سازوکار مالی اروپا با ایران
از اسپیوی استقبال کرد .به گزارش ایسنا ،میگل برگر ،عضو آلمانی ناظر بر اینستکس در
توییتی نوشت :خوشحالم که پیش از نوروز شاهد حمایت قاطع  E3از اینستکس هستم .آلمان
همچنان متعهد است که اینستکس را قابل استفاده کند و تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران
را تسهیل کند.

بین الملل

ایجاد نهادی جدید
در وزارت خزانهداری آمریکا
با موضوع ایران

معاون وزیــر خزانهداری آمریکا در جلســه
کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان این
کشور ،از ایجاد یک نهاد جدید تحت نظارت
وی بــا موضوع ایران خبر داد .به گزارش ایرنا
به نقــل از تارنمای اطالع مجلــس آمریکا،
«ســیگال مندلکر» معاون مبارزه با تروریسم
و اطالعات مالــی وزیر خزانــهداری آمریکا،
هدف از تشــکیل این نهاد موسوم به «واحد
ادغامی امور مالی ایــران» را «یافتن راههای
جدید برای اقدام علیه ایران و بازیگران تحت
حمایت این کشور» دانست .به گفته مندلکر،
این نهــاد در حکم رابطی بیــن آژانسهای
مختلف وزارت خزانهداری آمریکا اســت و به
جمعآوری اطالعات درخصوص فعالیتهای
ایران میپردازد.
ایــن مقام آمریکایی در خــال صحبتهای
خود همچنین از  6بخش جدید تحت عنوان
«واحدهــای اثرگذاری راهبــردی» خبر داد
که هدف از تشــکیل آنها به گفته او «گرد
همآوردن کارشناســان بخش امــور مالی و
تروریسم برای حصول اطمینان از بهکارگیری
صحیح ابزارها و امتیازهای در دسترس ،برای
دســتیابی به اهداف تاکتیکــی و راهبردی
اســت» .ایران ،روســیه ،کره شمالی ،داعش،
ارزهای مجازی و فساد و حقوق بشر ،موضوع
فعالیت هر یک از واحدهای یاد شــده است.
از جملــه دیگر موضوعاتی که محور اظهارات
معاون وزیر خزانــهداری آمریکا قرار گرفت،
قوانین جهانی مربوط به مبارزه با تامین مالی
تروریسم و پولشویی است .وی با تاکید بر عدم
تصویب لوایــح مربوط به این قوانین در ایران
گفت که آمریکا در این رابطه به کشــورهای
اروپایی هشــدار داده و ایجاد یک ســاز وکار
مالی ویژه برای همکاری بــا ایران را اقدامی
خطرناک برشــمرده است.اشاره وی به ساز و
کار حمایت از تبادالت تجــاری ایران و اروپا
(ســاحات) اســت که با همکاری کشورهای
آلمان ،انگلیس و فرانســه ایجاد شــده است.
اظهارات این مقام آمریکایی ،بخشــی دیگر
از تالشهای کاخســفید برای فشار به تهران
است که در ادامه دشمنیها و خصومتهای
گذشــته با مردم ایران صــورت میگیرد .به
عقیده تحلیلگران ،تکاپوهــای دولت ترامپ
و گســترش تحریمهای یکجانبه علیه ایران،
نتیجه شکست طرحهای ضدایرانی این دولت
در ماههای گذشته است.
معاون خزانهداری آمریکا:

 927موسسه ،فرد ،کشتی
و هواپیمای ایرانی تحت
تحریمهای آمریکا قرار دارد

معــاون خزانــهداری آمریکا اظهــار کرد که
واشنگتن به فشار حداکثری خود علیه ایران
ادامهمیدهد .به گزارش ایسنا به نقل از سایت
وزارت خزانهداری آمریکا ،ســیگال مندلکر،
معاون خزانهداری آمریکا در ســخنرانی خود
مدعی شــد که ایــران را "بزرگترین حامی
تروریسم" است و اظهار کرد که ایاالت متحده
به فشار حداکثری خود علیه نظام ایران ادامه
میدهد تا با تروریســم ،تکثیر تســلیحات و
رفتارهــای بیثباتکننده منطقهایش مقابله
کند.
وی در ادامــه اظهار کرد که آمریکا در ســال
گذشــته میالدی ۷۰۰ ،موسسه ،فرد ،کشتی
و هواپیما را لیست تحریمهای خود قرار داده
اســت و حال این رقم به  ۹۲۷افزایش یافته
است .معاون خزانهداری آمریکا همچنین در
ادامه با اشاره به ســازوکار مالی تحادیه اروپا
برای تجارت با ایران موســوم به اینســتکس
اظهار کرد که هرکســی کــه از تحریمهای
آمریکا تخطی کند ،با عواقب شدیدی مواجه
خواهد شــد و دسترســی به سیستم مالی و
توانایی تجارت با آمریکا را از دست خواهد داد.

مکث

تشکر ترامپ از پلوسی
بهخاطرمخالفتبااستیضاحش

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتی
نوشــت ،بســیار از نانسی پلوســی به دلیل
حرفهایش در مخالفت با مساله استیضاح او
قدردانی میکند.به گزارش ایســنا ،به نقل از
آسوشــیتدپرس ،ترامپ در این توئیت عنوان
کرد :من بســیار قدردان صحبتهای نانســی
پلوسی در مخالفت با استیضاح هستم اما همه
باید این حقیقت کوچک را به خاطر داشــته
باشند که من هرگز هیچ کار اشتباهی انجام
ندادم.
ترامپ در این توئیت مدعی شد ،دو سال اول
ریاست جمهوری او موفق ترین دوره دوساله
اول برای یک رئیس جمهور در تاریخ آمریکا
اســت .او همچنین در این توئیت پرســید،
چطور کســی مثل او با چنین ســابقهای را
میتوان اســتیضاح و برکنار کرد در حالی که
استیضاح را "برای جرایم و تخلفات سطحباال"
در نظر گرفتهاند.

در حاشیه

احتمال اعالم جرم علیه ترامپ

باخبر شدیم یک مقام مجلس نمایندگان
آمریکا اعالم کرد :دونالد ترامپ به احتمال
بسیار بعد از خروج از کاخ سفید به خاطر
نقض قوانین مالی کمپیــن انتخاباتی و
همچنین تقلبهــای بانکی مورد اتهام و
پیگرد قانونی قــرار میگیرد.به گزارش
ایســنا ،به نقل از پایــگاه خبری هیل،
آدامشف ،رئیس کمیته اطالعاتی مجلس
نمایندگان آمریــکا در جمع خبرنگاران
گفت :شــواهد کنونی نشان میدهند که
احتماالً علیه رئیس جمهوری بعد از ترک
کاخ سفید اعالم جرم میشود.

ترامپ از "شر" ایوانکا خالص میشود!

شــنیدیم جزئیات کتاب جدیدی فاش
میکند،اندکی پــس از ورود جان کلی به
عنوان رئیس دفتر کاخ سفید دونالد ترامپ
این ژنرال بازنشســته را موظف کرد تا از
"شر" ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر خالص
شود و به همین دلیل او آنها را به نیویورک
فرستاد.به گزارش ایسنا ،به گزارش روزنامه
نیویورک تایمز در این کتاب آمده است:
شرکت کوشنر مدعی است که ترامپ از
جان کلی ،رئیس دفتر وقت کاخ ســفید
خواســته بود تا داماد و دختر ارشدش را
از کاخ ســفید حذف کند زیرا فرزندان او
نمیدانستند که چطور طبق مقررات بازی
کنند.براســاس این کتاب که نوشته یک
روزنامهنگار به نام ویکی وارد است ،ترامپ
ســابقا از فرزندانش درباره تولید امواج
منفی در مطبوعات شکایت داشته است.
ژنرال کلی در آن زمان به ترامپ گفته بود
که اخراج فرزندان او سخت است اما بعدا
با حرف ترامپ که گفته بود "اینها چنان
زندگی را سخت میکنند که چارهای جز
درخواســت از هر دوی آنها برای استعفا
باقی نمیماند" موافقت کرد.

تاجیکستان از «گوگل» مالیات میگیرد

شــنیدیم «ذوقی بیک شادیان» مسئول
کمیته مالیات تاجیکستان در نشستی از
تصمیم این کشور برای گرفتن مالیات از
شرکتهای «گوگل» و «فیسبوک» خبر
داد .به گفته این مســئول ،کمیته مالیات
وزارت دارایی تاجیکستان طرح اصالحیه
قانون مالیات را آمــاده کرده که به زودی
برای بررســی به دولت ارائه میشود .به
گزارش فارس،شــادیان در این خصوص
گفت :در این راســتا از تجربه روسیه که
از ســال  2017شرکتهای بزرگ خارجی
مانند گوگل را موظف به ثبت نام و پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده کرده ،اســتفاده
میشــود .وی افزود :شرکتهای خارجی
باید از طریق الکترونیــک به ما گزارش
دهند که از حساب شهروندان تاجیکستان
چهاندازه سود به دست آوردند و با توجه به
این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت
کنند.شــادیان گفت :در صورت تصویب
طرح اصالحات به قانون مالیات شرکتها
به پرداخت مالیات مجبور میشوند و اگر از
رعایت قوانین تاجیکستان سرکشی کنند
جریمه خواهند شد.

 3هزار داعشی تسلیم شدند

باخبر شدیم نیروهای دمکراتیک سوریه
(قسد) اعالم کردند :سه هزار تن از عناصر
گروهک داعش خود را تسلیم کردهاند .به
گزارش ایرنا به نقل از اسکای نیوز عربی،
مقامهای نیروهای دمکراتیک سوریه به
جزئیات بیشــتر و تابعیت این افراد هیچ
اشاره ای نکردهاند .نیروهای دمکراتیک
ســوریه که بیشتر آنان را کردها تشکیل
میدهند ،چهارشنبه هفته گذشته نیز از
اسارت  400داعشی در شرق سوریه خبر
داده بودند .ایــن نیروهای تحت حمایت
آمریکا ،شــنبه هفته پیش نیز چندین
عناصر داعشــی را در روســتای «عین
عیسی» واقع در استان «الرقه» در نزدیکی
مرز سوریه با عراق رها کردند .افراد آزاد
شــده پیش از تصرف این مناطق توسط
نیروهای دمکراتیک سوریه تحت حمایت
آمریکا اسیر شده بودند.

دردسرساخت سنگ قبر برای پوتین

شــنیدیم فردی از ســاکنان جمهوری
تاتارســتان روســیه به جرم ساختن
ســنگ قبری با عکس والدیمیر پوتین
رئیسجمهوری روسیه روی آن به 28روز
زندان محکوم شــد .چند رسانه روسی با
اعالم این خبر گزارش دادند :دادگاه شهر
نابرژنیخ چلنوف در جمهوری تاتارستان
این فرد  37ساله به نام کریم یامادایف را به
 28روز زندان به خاطر خاکسپاری نمایشی
پوتین محکوم کرد .روزیل مینگالیموف
وکیل یامادایف گفت که موکل وی به تکرار
نقض قانون در مورد برگــزاری اقدامات
عمومی متهم شده است .وی خاطرنشان
کرد که حکــم دادگاه درباره یامادایف را
نمیپذیرد و علیه آن شکایت میکند.

