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 نیروهای مسلح با قدرت
در مقابل استکبار جهانی خواهند ایستاد

جانش��ین فرمانده نی��روی زمین��ی ارتش گفت: 
نیروهای مس��لح با قدرت و امنیتی که مدیون ش��هدا 
اس��ت، تا آخرین قط��ره خون خ��ود در مقابل تمامی 

هجمه های استکبار جهانی خواهند ایستاد.
امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در مراس��م تش��ییع پیکر سه شهید تازه 
تفحص ش��ده نزاجا در میدان صبحگاه ستاد این نیرو 
گف��ت: پس از گذش��ت ۳۰ س��ال از آن دوران، نظام 
مقدس جمهوری اس��امی ای��ران همچنان خاری در 

چشم دشمنان است.
وی افزود: نیروهای مس��لح با قدرت و امنیتی که 
مدیون ش��هدا اس��ت، تا آخرین قطره خ��ون خود در 
مقابل تمام��ی هجمه های اس��تکبار جهانی خواهند 
ایستاد. جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید 
کرد: ش��رف و عزتی که امروز ایران اسامی در منطقه 
دارد ثمره ریخته ش��دن خون ش��هدایی است که در 
دوران دف��اع مقدس و دیگر حوزه های جهاد و مبارزه 

جاری شده است.
امیر نعمتی بیان کرد: جنگ تحمیلی، دانشگاهی 
مقدس ب��رای جوانان برومند کش��ور ب��ود که در آن 
دوران با حضور مقتدران��ه خود در جبهه های جنوب 
و غرب کش��ور، امنیت، اقتدار و فضای معنوی را برای 

نظام مقدس جمهوری اسامی ایران رقم زدند.
وی تصریح کرد: ش��هدا شاهد اعمال ما هستند ما 
از خداوند منان می خواهیم که به ما توفیق دهد ادامه 

دهنده راه شهدای گرانقدر باشیم.
یادآوری می شود پیکر مطهر سه شهید تازه تفحص 
شده نیروی زمینی ارتش پس از مراسم وداع در ستاد 
نیروی زمینی ارتش جهت خاکس��پاری به موطن خود 

تهران، کرمانشاه و زنجان منتقل شد.  مهر 

تشکیل تیم »بررسی تخصیص ارز دولتی«
نای��ب رئیس مجلس از تش��کیل تیمی در س��تاد 
مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی برای بررس��ی چگونگی 

تخصیص ارز دولتی خبر داد.
  مسعود پزش��کیان با اش��اره به برگزاری دومین 
جلس��ه از س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی پس از 
ماهها تعطیلی، گفت: در شرایط کنونی دستورکار این 
جلس��ات ش��ناخت وضعیت موجود و بررسی اتفاقات 
گذش��ته در زمان تحریم ها است، تا مشخص شود که 

چه عواملی سبب بروز این مفاسد شده است.
نایب رییس مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه 
باید بررسی شود که در دوران تحریم های گذشته چه 
عواملی س��بب شکس��ت و چه عواملی سبب دستاورد 
و موفقیت ش��ده اس��ت، افزود: اگر ای��ن اطاعات در 
دسترس باشد هیچگاه با شبهه و شک تصمیم نگرفته 
و با قاطعیت تصمیم اخذ می ش��ود، ل��ذا برای اینکه 
در س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل قاطع انجام 
ش��ود، در گام نخست باید سیر گذش��ته را که سبب 
بروز مفاس��د شده به درستی تحلیل و ارزیابی کرده و 
ش��ناخت تا دوباره در چاله هایی که کشور قبا دچار 

آن شده نیفتد.
پزش��کیان با بی��ان اینکه در ش��رایط کنونی گام 
نخس��ت ش��ناخت عوامل خطری بوده که کشور با آن 
مواجه اس��ت، ادام��ه داد: گام دوم مستندس��ازی این 
شناخت ها و اطاعات است که باید در اختیار مدیران  
وسیاس��ت گذاران قرار گیرد ت��ا بتوانند راه حل های 

خود را ارائه دهند.  خانه ملت

برگزاری چهارمین جلسه شورایعالی 
هماهنگی اقتصادی

چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوای سه گانه در ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلس��ه که عاوه بر رئیس جمهور، رئیس 
قوه قضاییه و رئیس مجلس ش��ورای اس��امی، رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه، رئی��س کل بانک مرکزی، 
وزرای صنع��ت و اقتصاد، مع��اون اول رئیس جمهور، 
معاون اول قوه قضاییه، دادس��تان کل کش��ور، رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسامی و رئیس 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس حضور داش��تند 
و درباره مهم ترین مس��ائل اقتصادی کش��ور بحث و 

گفتگو شد.  خبرگزاری صدا و سیما 

تعهدات اروپا روی هواست
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی گفت: 
اروپایی ها هر دو ای��ن موضوعات)نفت و بانکی( را به 
تحری��م نکردن آمریکا منوط ک��رده اند. تعهدات اروپا 

روی هواست.
محمدکاظم انبارلویی با اش��اره به نتایج نشس��ت 
کمیسیون مشترک برجام  اظهار داشت: رهبر انقاب 
شش شرط اساسی برای موضوع توافق با اروپا گذاشته 
بودند که هیچ کدام از این شروط اجرایی نشده و هیچ 
تضمین��ی هم برای تعهداتی که ب��ه ظاهر اروپایی ها 

پذیرفتند، مطرح نشده است.
وی افزود: قبل از این هم که بس��ته اروپا به ایران 
رس��ید، رئیس جمهور در واکنش��ی به فرانسوی ها و 
آلمان��ی گفت که چنی��ن بس��ته هایی، انتظارات ملت 

ایران را برطرف نمی کند. مهر

اخبار

بررسی بسته پیشنهادی اروپا در مجلس 
رئیس کمیس��یون سیاس��ت خارجی مجلس از برگزاری جلس��ه کمیسیون 
متبوعش برای بررس��ی بسته پیش��نهادی اروپا خبر داد و گفت: گزارش 6 ماهه 
جدید کمیس��یون درباره روند اجرای برجام بر اس��اس تحوالت جدید در زمینه 

برجام از جمله خروج آمریکا تدوین می شود.
حشمت اهلل فاحت پیشه نماینده مردم اسام آباد غرب در توضیح این مطلب 
گفت: کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طبق قانون مصوب مجلس 
موظف اس��ت هر 6 ماه یکبار گزارشی از روند اجرای برجام را تهیه کرده و تقدیم صحن 

علنی مجلس کند.
وی اضافه کرد: کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی گ��زارش جدید خود را 
بر اس��اس تحوالت جدید در زمینه برج��ام و همچنین گزارش ۳ ماهه اخیر وزارت امور 

خارجه تهیه خواهد کرد.  فارس

پارلمان
تاکید وزیر اطالعات بر حفظ آرامش فعاالن اقتصادی 

وزیر اطاعات گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاس��د اقتصادی، آرامش 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره انداخت.

حجت االسام سید محمود علوی گفت: افرادی که کارنامه خود را با ظلم و 
بی عدالتی س��یاه نمی کنند حق برخورداری از امنیت در همه شئون را خواهند 
داشت. علوی افزود: اسام با هر کس که امنیت جامعه را با هتک، توهین و افترا 

به خطر می اندازد، برخورد می کند.
وزی��ر اطاعات ارتقاء امنیت را موجب حفظ س��رمایه های انس��انی و مادی کش��ور 
دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعاالن اقتصادی و 

سرمایه گذاران را به مخاطره انداخت.
وی ب افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه 

و راهنمایی از انحراف فعاالن اقتصادی جلوگیری کرد.  ایسنا

سربازان گمنام 
کمک واردکنندگان کاالی قاچاق به دشمنان ایران 

دبیر کل حزب موتلفه اس��امی گفت: برخورد ب��ا پدیده قاچاق کاال باید به 
بی رحمانه ترین ش��کل ممکن صورت بگیرد، چرا که واردکنندگان کاالی قاچاق 

به دشمنان ایران کمک می کنند.
محمدنبی حبیبی اظهار کرد: آمریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی صراحتا 
برای تس��لیم کردن ملت ایران روی فشارهای اقتصادی متمرکز شده اند، بنابراین 

باید کلیه تمهیدات الزم در برابر این توطئه را بکار بگیرند.
وی افزود: معتقدم شعار حمایت از کاالی ایرانی که توسط مقام معظم رهبری مطرح 

شد چاره ساز اصلی این جنگ اقتصادی است.
حبیبی تصریح کرد: معتقدم حتی  اگر شخصی به انقاب هم اعتقاد چندانی نداشته 
اما به کش��ورش عش��ق بورزد، این مسئله را باور دارد که باید به جای وابستگی به تولید 

دیگران در خارج از مرزها به توان داخلی تکیه کنیم.  باشگاه خبرنگاران جوان 

احزاب 

درخواست »ذوالنور« از دستگاه قضایی
رییس فراکسیون روحانیون مجلس گفت:  ن یبــــو مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل تر
کشور و سازمان تعزیرات حکومتی قاطعانه و با اشد مجازات با 

شبکه اخالگران ارز و طای کشور برخورد کنند.

حجت االس��ام والمس��لمین مجتبی ذوالنور با اش��اره به 
دس��تور مق��ام معظم رهب��ری به ریی��س جمهور ب��رای رفع 
نگرانی ها در واگذاری ارز و س��که اظهار داش��ت: در شرایطی 
که مبادی ورودی ارز به کش��ور تقریبا بس��ته است ولی خیلی 
دس��ت و دلبازانه و گشاد، خروج ارز، باز گرفته می شود، سوال 

و ابهام ایجاد می شود.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید به کاالهای اساسی 
و ض��روری ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می دادند که بر کیفیت 
زندگی مردم تاثیرگذار بود. اموری که به دلیل وجود شبکه های 
توزی��ع، کنترل و نظارت ش��فاف، دالل بازی در آنها نیس��ت و 
کاالها یا خدمت به دست مصرف کننده نهایی می رسد. دارو از 
جمله این کاالهاس��ت که با شفاف بودن و تحت کنترل بودن 

ش��بکه واردات و توزیع، دارو از طریق داروخانه ها و نسخ اطباء 
به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

وی اختصاص ارز دولتی به خودرو، موبایل و الس��تیک و 
س��ایر کاالهای غیر ضرور را به شدت نکوهش کرد و افزود: به 
همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله 

اظهار نگرانی کرده اند.  ایسنا
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در روابط میان کشورها ، سفر  ب��ه گـــزارش دو جمه��وری  روس��ای 
کش��ورهای دیگر یک��ی از وظایف ذاتی روس��ای 
دولت به ش��مار می رود . در این س��فرها عاوه بر 
حل مش��کات و مس��ائل دو طرف، زمینه را برای 
تعامل  بیشتر و همراهی کشورها با یکدیگر فراهم 

می شود. 
اخی��ر نیز در همین زمین��ه رییس جمهور به 
دو کش��ور اروپایی  س��وئیس و اتریش سفر کرده 
اس��ت  که عاوه بر بررسی مسائل مطرح با طرف 
های اروپائی،  نهایی کردن سرنوشت برجام بعد از 
خ��روج امریکا از این تواف��ق را پی گیری کند و با 

تحرکی دیپلماتیک  
برجام را از حالت احتراز بیرون بیاورد تا هرچه 

سریع تر نتیجه نهایی آن مشخص شود.
  اما این سفر با واکنش هایی در افکارعمومی  

و کارشناسان همراه بود. 
گروهی با اش��اره به اینکه مس��ئولیت برجام و 
پیامده��ای آن  به عهده رییس جمهور اس��ت، در 
این باره تاکید کردند، که این س��فر پس از خروج 
آمریکا از برجام م��ی تواند تاییدی بر تعامل ایران 
در عرصه بین المللی باش��د که نقطه مخالف نظر 
دولتمردان آمریکایی است. آنها می گویند در این 
س��فرها رییس جمهور دیدگاه و مواضع ایران را به 
صورت جدی وبه روش��نی به اروپائیها منتقل می 
کن��د تا آنها بدانند که ای��ران درمورد مواضع خود 

جدی است.  
این گروه تاکی��د دارند که  باید تکلیف برجام 
به صورت جدی روش��ن ش��ود، لذا انجام این سفر 
اقدام معقوالنه ای است و هر فردی هم جای رئیس 

جمهور بود باید چنین کاری را انجام می داد.
اما از س��وی دیگر برخ��ی معتقدند که از ابتدا 
برجام محصول نهایی از توهم جریان غرب گرا در 
کش��ور با همکاری اروپاییان ب��ود و دولت در طی 
این س��ال ها تمام مسایل کش��ور را به برجام گره 
زده و ش��رایط پیش آمده اقتصادی نیز ناش��ی از 

همین امر است .
به عقیده این گروه تجربه نشان داده است که 
غربیها بد عهده بوده و در عین حال اهداف و منافع 

اروپائیه��ا و امریکاییها همس��وئی دارد.  آنها اظهار 
نظره��ای مقام��ات اروپائی  در بس��یاری از موارد 
دلیل��ی بر ای��ن امر می دانند ک��ه دولتمردان قاره 
س��بز با دولت واش��نگتن هم نظر هستند و نقشه 
یکس��انی را در قالبهای مختلف پیگیری می کنند.  
درحقیق��ت طرف اروپایی وقت کش��ی ک��رده و به 
دنبال خرید زمان است تا با رایزنی با امریکایی ها 

به اهداف خود برسد. 
ای��ن عده می گوین��د در حال حاض��ر اولویت 
اصلی کش��ور حل مش��کات داخلی و معیش��تی 
کشور است و دولت باید به جای اینکه تاش کند 
ت��ا با  صرف وقت و هزینه در اروپا برجام را مجدداً  
احیا کند، باید تمرکز خود را روی حل مش��کات 

داخلی بگذارد.
ای��ن گ��روه م��ی گویند، بس��ته پیش��نهادی 
اخیراروپائ��ی به ایران نیز تایی��دی بر انتخاب این 
مس��یر بود به طوری ک��ه رئیس جمهور در گفتگو 
با س��ران کش��ورهای اروپائی این بس��ته را نامید 
کنن��ده خوان��د. از ای��ن رو  اروپا  نش��ان داد  که 
آنه��ا نمی خواهد به صورت جدی مذاکره و تکلیف 

برجام را مشخص کنند.

سند همکاری ضمانتی ندارد
اگر امضای چندین سند همکاری را دستاورد 
بدانیم، ش��اید بتوانیم بگوئیم که  ای��ن قراردادها  
دس��تاورد این س��فر هاس��ت ام��ا  امضای س��ند 
همکاری به معنای قرارداد قانونی برای گس��ترش 
روابط اقتصادی یا س��رمایه گذاری نیست و  سند 

همکاری هیچگونه ضمانتی ندارد.
در خوش��بینانه ترین حالت، م��ی توان گفت 
س��فرهای مقامات کشورمان به کشورهای اروپایی 
یک تصویری از روابط سیاس��ی را نش��ان می دهد 
که آن هم به خاطر وضعیت برجام و تحوالت بین 

المللی متزلزل است.
اگر از همان ابتدا تجربه سالهای متعدد مذاکره 
با دولت های اروپائی از جمله س��الهای 8۲ تا  8۴ 
در نظر گرفته و بررس��ی می شد، دیگر الزم نبود تا 

در این روزها ماهیت اشتباه برجام روشن شود. 
حاال س��والی که در این میان مطرح می شود 
این است که دولت با چه امیدی دوباره  می خواهد 

وارد تله اروپایی ها شود؟
قط��ع امی��د از توانایی های انق��اب و اتکاء به 
داخل و نگاه به س��وی غرب و  اس��تفاده از نسخه 
هایی که آنها برای ایران پیچیدند موضوعی اس��ت 
ک��ه حاصل آن وضعیت بهم ریخت��ه اقتصاد امروز 

کشور است.
از زم��ان امضای برجام تا خ��روج امریکا از آن 
بیش از دو س��ال گذش��ت و برخاف تصور باطل 
خیلی از افراد  که فکر می کردند با امضای  برجام 
حدود صد میلیارد دالر وارد کشور می شود،  مدت 

هیچ گشاشی اقتصادی حاصل نشد.
تنه��ا هیات ه��ای غربی آمدن��د و رفتند و به 
م��ردم ایران هزینه تحمیل کردند. در همین زمان 
نی��ز دولتمردان   ب��ه جای خطرپذی��ری و برنامه 

ریزی  به انفعال و اشرافی گری روی آورند. 
در حال حاضر اقتصاد بیمار کشور به گونه ای 
است که هرگونه اتاف وقت  و پرداختن به مسائل 
حاش��یه ای موج��ب بدتر ش��دن حال ای��ن بیمار 

می شود و مطمئناً مطلوب دشمنان است.
در ای��ن ش��رایط اگرچه به نظر می رس��د که 
روحیه شجاعت و خطرپذیری، دولت تضعیف شده 
و خود را به انفعال و اشرافی گری و روزمره گی داده 
اس��ت اما اگر دولت می خواهد ش��رایط نامطلوب 
فعلی تغییر کند ، الزم اس��ت طرحی نو در اندازد . 
از این روز دولت باید به جای اتاف وقت با اروپائی 

ها بفکر عاج این وضعیت و ثبات اقتصاد باشد. 

هزینه های اضافی 
در حال حاضر پرسش��ی که مطرح می ش��ود 
این است که در شرایطی که کشور در تحریم قرار 
دارد و ارز دولتی باید به کاالهای اساس��ی و مورد 
نی��از مردم تخصی��ص یابد چه ضرورت��ی دارد که 
میلیاردها یورو ارز دولتی برای س��فرهای تفریحی 

اختصاص یابد.
بر اس��اس رسمی مسئوالن معادل ارزی یارانه 
یک ماه مردم ایران صرف س��فر های خارجی آنها  
می ش��ود. از این رو الزم اس��ت با صرفه جویی در 
هزین��ه  س��فر های خارجی تکلیف آنها را روش��ن 
نبوده است. از سوی دیگر بخشی دیگر از هزینه ها 
نی��ز مربوط به ح��ق مأموریت س��فر های خارجی 
اس��ت. ای��ن حق و مأموری��ت در اغل��ب مواقع به 
ص��ورت ارزی و بر اس��اس میزان روزانه حس��اب 
ش��ده و به فرد تعلق می گیرد. حق مأموریت نیز بر 
اساس سختی سفر و میزان آن متفاوت است و گاه 
می توان��د روزانه به ۱۰۰ یورو بالغ ش��ود و طبیعی 
اس��ت که اگر هیئت سفرکننده بزرگ باشد، حجم 
پرداخت های مالی به ش��دت افزایش می یابد. حاال 
سؤال این است که چه میزان هزینه برای این گونه 
مسافرت صرف می شود و روشن است که خروجی 

این سفر ها برای کشور چیست؟

راهکار برون رفت 
هم��ه میدانند که راه��کار ف��وری و موثر در 
حال حاضرو نس��خه برون رفت این حالت اقتصاد 
مقاومت��ی اس��ت که باره��ا از س��وی رهبر معظم 
انق��اب مورد تاکید ق��رار گرفته و باید از س��وی 
مسئولین و مردم در دستور کار قرار گیرد. اما گام 
اول در ای��ن زمینه ایمان به این هدف و اجرای آن 

در عمل است. 
دولت باید در این شرایط با استفاده از ظرفیت 
ها، تجارب، منابع طبیعی و نیروی انس��انی جوان 
کش��ور راه را برای تولید کنن��دگان هموار کند و 
ضمن کنار کش��ید ن از تصدی گری و تبدیل آن 
به تنظیم امور، دس��تگاه عری��ض و طویل خود را 
کوچک کند ت��ا هزینه های کمتری صرف مخارج 
غیر تولیدی  ش��ود.   از س��وی دیگ��ر دولت باید 
نظارت خود را بر سیستم های دولتی افزایش داده 
و راهه��ای ف��رار قانونی را مس��دود کند ، در چند 
س��ال اخیر بی توجهی به این موارد موجب فساد ، 
اس��تفاده از رانت و در نهایت فاصله طبقاتی بیشتر 

در جامعه شده است.
دولت باید با گرفتن رفتاری واکنش��ی نش��ان 
دهد چرا که مردم نیز در این ش��رایط توقع دارند 
ک��ه رئیس جمه��ور و دولت برای رفع مش��کات 
اقتصادی کش��ور تاش بیشتری داش��ته باشند و 
به جای این که به س��فر خارجی و اروپایی بروند، 
ب��ه حل معضاتی که باعث ایج��اد نارضایتی های 

زیادی شده بپردازند.
چنی��ن توقعی از س��وی مردم، توق��ع زیادی 
نیس��ت، بلکه حق آنها اس��ت تا از مسئولین خود 
که با رأی آنها به مس��ئولیت رسیده اند، بخواهند 

مشکات کشور را حل کنند.
اکنون شرایط بازار به هم ریخته است، قیمت 
ارز ب��ه ویژه دالر و یورو بس��یار باال رفته، س��که و 
طا ب��ا افزایش قیمت زیادی روبرو ش��ده، قیمت 
اجناس و کاالهای مصرفی مردم نیز رو به افزایش 
اس��ت و در این میان بی تدبیری برخی مدیران و 
مسئولین باعث ایجاد مش��کات دیگری همچون 
بحران آب در خرمشهر و آبادان و برخی شهرهای 
خوزس��تان می ش��ود در این میان و مردم از خود 
می پرس��ند که آیا اولویت با رسیدگی به این همه 
کار و مش��کات داخلی است یا سفر به اروپا برای 
زنده نگه داش��تن برجامی که هر چه می کشیم از 

تبعات همین توافق هسته ای است.
در ح��ال حاضر مردم ایران، بیش از هر زمانی 
پذیرفته اند که الزم اس��ت برای پیشرفت و توسعه 

کشور، در زندگی خود تغییراتی پدید آورند. 

وقتی بسته پیشنهادی اروپا پر از خالی است 

برجام درد  کشور را دوا نمی کند 

هشت عامل داعش در حمله  به مجلس ش��ورای اسامی و درحـــاشیه
حرم مطهر امام خمینی )ره( اعدام شدند.

این هش��ت نفر ب��ا عوامل اصلی به ش��هادت 
رس��اندن و مجروح نمودن تع��دادی از هموطنان 
بیگن��اه در حمله به س��اختمان مجلس ش��ورای 
اسامی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی 
از ه��دف و قصد عوامل گروهک تروریس��تی، آنان 
را پش��تیبانی، تأمین مالی و تس��لیحاتی  کرده اند. 
اس��امی معدومین و اهم فعالیت های آنان به شرح 

زیر است:
۱- س��لیمان مظف��ری فرزند رحم��ان با نام 
مس��تعار ابوانصار – امین حس��ینی  که از س��ال 
۱۳۹۴ از کشور خارج شده و با داعش همکاری می 
کند. وی  در سال ۱۳۹6 به همراه تیم تروریستی 
به ص��ورت غیر مجاز در حالیکه س��اح و مهمات 
جنگی به همراه داشته و کمربند انفجاری به خود 
بس��ته اس��ت، به کشور وارد ش��ده  و با شناسنامه 
مجعول به نام امین حسینی به نمایندگی از سوی 
تیم موفق به اجاره مکان در شهرک کرناچی جهت 
اقامت تیم تروریس��تی در کرمانشاه می شود. علت 

عدم همراهی وی با تیم عملیاتی اعزامی به تهران، 
طراحی و تدارک عملیات های بعدی بوده است. 

۲ - اس��ماعیل صوف��ی فرزن��د مجی��د با نام 
مس��تعار احس��ان، برادر فریدون صوفی است که 
در عملیات تهران ش��رکت داش��ته و معدوم شد. 
ارائ��ه اطاع��ات در خصوص وضعی��ت نقطه های 
ک��ور مرزی ب��ه قیوم حق پن��اه فرمانده گ��روه به 
منظور ورود اعضای گروهک به کش��ور، شناسایی 
مس��یرهای مرزی و هدایت تیم تروریستی داعش، 
اس��کان اعضای تیم تروریستی به مدت ۴۰ روز در 
مکانهای امن، تهیه اقام پیش س��از بمب برای تیم 
تروریستی، اختفاء ساح و مهمات و انتقال جهت 
اس��تفاده اعضای گروهک و تهیه مهمات جنگی از 
جمله اقدامات معدوم اسماعیل صوفی در حمایت 

از داعش است. 
۳ - رحمان بهروز فرزند کریم با نام مس��تعار 
جعفر دارای س��ابقه محکومی��ت قطعی به خرید و 
حمل ساح و مهمات جنگی و همکاری با القاعده 

ب��وده و ب��ا گروه کتائب کردس��تان بیع��ت نموده 
اس��ت. وی از ب��دو ورود تیم تروریس��تی به خاک 
ایران، در تحق��ق اهداف مورد نظر تیم همکاری و 

پشتیبانیهای موثر داشته است.
۴-س��ید ماجد مرتضایی فرزند س��ید حسن 
از عناص��ر باس��ابقه و دارای گرای��ش به گروههای 
تندروی مذهبی بوده که با اعام موجودیت داعش 
در س��وریه و عراق، از طریق پش��تیبانی، تبلیغ و 
عضوگیری ب��رای گروهک مذکور، اقدامات موثری 
داشته است. مشارالیه در سال ۱۳۹۴ با یکی از سر 
تیمه��ای داعش بیعت نموده و با اطاع از حضور و 
مأموریت عناصر تیم تروریستی عملیات تهران، با 

این تیم همکاری می نماید. 
۵- س��یروس عزیزی فرزن��د عبدالخالق با نام 
مس��تعار بهروز، ضمن بیعت با گروهک تروریستی 
داعش به عنوان خافت اسامی، با شرکت مستمر 
و آگاهانه در جلسات تشکیاتی گروهک داعش در 
شهرستان پاوه، به نفع گروه داعش تبلیغ می کرده 

اس��ت. عضویت در گروهک تروریس��تی داعش و 
عل��م و اط��اع از اهداف تروریس��تها جهت حمله 
تروریس��تی به تهران، همکاری با تیم تروریستی، 
جذب عوام��ل انتحاری از جمل��ه اقدامات معدوم 

عزیزی است.
6- ای��وب اس��معیلی فرزند حس��ین از جمله 
ه��واداران داعش و مورد اعتماد اس��ماعیل صوفی 
بوده که همکاری با تیم تروریس��تی را از بدو ورود 
به خاک کش��ور آغاز کرده است. از جمله اقدامات 
نامب��رده، همکاری موثر با تیم تروریس��تی و تهیه  
تجهیزات نظامی ، اعزام نیرو به داعش بوده است.

۷- خس��رو رمضان��ی میراحم��دی فرزند کاکا 
احمد ب��ا نام مس��تعار محس��ن، از عناصر قدیمی 
گروهک القاعده )کتائب کردستان( بوده و از طریق 
س��لیمان مظفری به داعش ملحق می شود. متهم 
ب��ا اطاع از قصد گروه دائر بر اقدامات تروریس��تی 
در داخل کش��ور، مأموریت تهیه خانه امن و نقل و 
انتقال ایمن عناصر تروریستی را به عهده می گیرد.

 وی هم چنی��ن اقدام به حمل محموله نظامی 
از جمله گلوله خمپاره و س��ایر اق��ام انفجاری از 
شهرس��تان س��رپل ذهاب به خانه امن، جابجایی 

اعضای گروه به نقاط مختلف اس��تان و اخذ منابع 
مالی گروهک از تیم ترور و تحویل به خانواده های 

مرتبط نموده است.
8- عثم��ان بهروز فرزند کریم با نام مس��تعار 
فردی��ن، ب��رادر رحمان به��روز از متهم��ان اصلی 
پرونده اس��ت که به واسطه برادرش با اعضای تیم 
آش��نا شده است. وی نسبت به اختفاء افراد، حمل 
و جابجایی آنها، تأمین نیازمندیهای تس��هیاتی و 
شناسایی معابر و خاهای مرزی اقدام کرده است.

عضوی��ت در گروهک داعش جه��ت عملیات 
تروریس��تی، انتق��ال محموله های ب��زرگ نظامی، 
ساح و مهمات و تجهیزات انفجاری، دپوی مهمات 

و ادوات جنگی از اقدامات عثمان بهروز است.
محکومان یادش��ده  پس از حمله تروریس��تی 
در مورخ ۱۳۹6/۳/۱۷، با انجام اقدامات گس��ترده 
اطاعاتی و قضایی دس��تگیر شدند و پس از انجام 
تحقیق��ات قضایی، به موجب کیفرخواس��ت مورخ 
۱۳۹6/۱۱/۱ صادره از ناحیه ۳۳ دادسرای عمومی 
و انقاب تهران )شهید مقدس(، برای آنان تقاضای 
مجازات شد.   پایگاه اطالع رسانی دادسرای 

عمومی و انقالب تهران 

اعدام ۸ عامل داعش در ایران 

امیری:
 تفکیک وزارتخانه ها بخشی از

مشکالت اقتصادی را حل می کند
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور گفت:  الیحه اص��اح س��اختار دول��ت اهمیت دیـــــدگاه
بس��یاری برای دولت داش��ت و می توانست در ش��رایط فعلی 

بخشی از مشکات اقتصادی را حل کند.
حس��ینعلی امیری مع��اون در خص��وص احتمال تصویب 
طرح��ی در مجلس برای ب��رون رفت از مش��کات اقتصادی، 

اظهار داش��ت: حوزه اقتصاد وس��یع و دامنه دار است و اینکه 
بخواهیم در یک الیحه بخش های بازرگانی، مسکن، بانکداری 
و سایر حوزه های اقتصادی را مکلف به اجرای احکامی کنیم، 
از جهت اصول قانون نگاری و قانون اساس��ی عما امکان پذیر 

نیست.
وی ب��ا بیان اینکه مش��کاتی که امروز در کش��ور به آن 
مبتا هستیم در حوزه های مختلفی قابل تعریف است، گفت: 
دولت موضوع اقتصاد را در لوایح مختلفی که ارائه کرده اس��ت 
دنب��ال می کند ک��ه برخی از آنها در صح��ن و برخی دیگر در 

کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح هستند.

امیری ادامه داد: یکی از لوایحی که اهمیت بسیاری برای 
دولت دارد و می توانس��ت در شرایط فعلی بخشی از مشکات 
اقتص��ادی را حل کند، الیحه اصاح س��اختار دولت )تفکیک 
وزارتخان��ه ها( بود که متاس��فانه در صحن مجلس با اختاف 

تنها 6 رای، رد شد.
معاون پارلمان��ی رئیس جمهور با بی��ان اینکه امیدواریم 
نماین��دگان در قال��ب یک ط��رح تدبیری برای ای��ن موضوع 
بیاندیشند، خاطرنش��ان کرد: این الیحه می توانست در بخش 
های مربوط به مسکن رونق اقتصادی و یا در زمینه بازرگانی و 
تجارت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان که در اولویت دولت 

است، تحول ایجاد کند.
امیری در پاسخ به س��والی پیرامون احتمال تصویب طرح 
در مجلس برای برون رفت از مش��کات اقتصادی، عنوان کرد: 
طرح��ی که نماین��دگان محترم برای برون رفت از مش��کات 
اقتصادی تدوین کرده اند و قرار شد ابتدا با دو فوریت و سپس با 
یک فوریت ارائه دهند، در قالب ۲۴ ماده است و در حوزه های 
مختلف دارای احکامی اس��ت که به نظر می رسد دغدغه های 
نمایندگان مجلس در ش��ورای عالی اقتصادی سران قوا قابلیت 
تمشیت امور را دارد. چندی پیش جهانگیری گفت: تفکیک در 

چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است.  مهر


