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امکان ارتباط با مدیرکل و رئیس در ادارات ما وجود ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد از بروکراسی اداری موجود برای 
حل مشکالت مردم گفت: ادارات ما برای پاسخگویی به نیاز مردم در شرایطی قرار 
دارند که آن شرایط، در های بسته است. این امکان وجود ندارد که با مدیرکل سازمان 
و رئیس اداره ای مستقیم ارتباط برقرار شود، پس چگونه مشکل مطرح خواهد شد؟

حجت االسالم والمس��لمین غالمرضا مصاحی مقدم با اشاره به این موضوع در 
ادامه خاطر نشان کرد: ادارات ما برای پاسخگویی به نیاز مردم در شرایطی قرار دارند 

که آن شرایط، در های بسته است. وی افزود: این امکان وجود ندارد که با مدیرکل سازمان 
و رئیس اداره ای مستقیم ارتباط برقرار شود، پس چگونه مشکل مطرح خواهد شد؟

عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در پایان نیز درباره لزوم در دس��ترس بودن 
مس��ئوالن برای حل مش��کالت مردم اینطور تصریح کرد: در دس��ترس نبودن مسئوالن 

سبب می شود که زیرمجموعه ها هر کاری می خواهد انجام دهند.  میزان

مصلحت
امیدواریم مشارکت فعالی در بازسازی سوریه داشته باشیم

وزیر دفاع و پش��تیبانی جمهوری اسالمی ایران در صدر هیئت ارشد دفاعی 
نظامی وارد دمشق شد.

امیر س��رتیپ امیر حاتمی در صدر هیئت ارش��د دفاعی نظامی وارد سوریه 
ش��د. وی در این س��فر دو روزه که به دعوت سپهبد علی ایوب صورت گرفت، با 

مقامات ارش��د سوری از جمله وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای 
مسلح سوریه دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

بررسی تحوالت منطقه، مبارزه با تروریسم، تقویت محور مقاومت و نیز بررسی راهکارهای 
گس��ترش همکاری های دفاعی و نظامی تهران و دمشق از جمله مهمترین محورهای سفر 
امیر حاتمی اعالم شده است. امیر حاتمی در بدو ورود به فرودگاه دمشق هدف از این سفر 
را توسعه همکاری های دوجانبه در شرایط جدید و ورود سوریه به مرحله بازسازی اعالم کرد 

و گفت: امیدواریم بتوانیم مشارکت فعالی در بازسازی سوریه داشته باشیم.  فارس

امنیت و اقتدار
حرف های امام و رهبری را تکرار کردم

رحیم پور ازغدی به برخی اظهارنظرها درباره س��خنرانی اخیرش در مدرسه 
فیضیه، واکنش نشان داد.

حسن رحیم پور ازغدی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره سخنرانی اخیرش 
در مدرسه فیضیه، قم، گفت: همه آنچه در مدرسه فیضیه گفتم، حرف امام)ره( بود. 

وی گفت: خواهش می کنم آن س��خنرانی یک ساعته را به صورت کامل گوش کنید؛ 
بحث چیز دیگری بود به جای دیگر کشیده شد؛ سکوالریسم در حوزه عین جمله رهبری 

است.دشمن می خواهد از این قضیه سوءاستفاده کند، باید اجازه دهیم که زمان بگذرد.
وی گفته بود که »فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه، درس خارج هایی که به جای 
تئوریزه حکومت و تمدن دینی، عماًل فقه س��کوالر می س��ازند، فقه فردی، عبادی طهارت و 
نجاست، اما درباره اقتصاد، سیاست، بانک و روابط بین الملل حرفی ندارند، سکوالریسم یعنی 
همین است.«، که این سخنان با واکنش هایی از سوی مراجع مواجه شده است.  تسنیم

دیدگاه

تجربه برجام
دولت قب��ل -دولت اوباما- که هم در نامه به بنده، 
ه��م در اظهارات میگفتن��د که ما در ص��دد براندازی 
نیس��تیم، دروغ میگفتند؛ آنها هم در ص��دد براندازی 
بودن��د؛ براندازی نظام جمهوری اس��المی؛ مس��ئله ی 
برج��ام و این حرفها بهانه اس��ت. ببینید، آن وقتی که 
مس��ئله ی هسته ای و تحریمها ش��روع شده بود، بودند 
کس��انی از معاریف این کشور و مسئوالن سطح باال که 
به بنده مراجعه میکردند و میگفتند »شما چه اصراری 
دارید که روی این مس��ئله ی هسته ای می ایستید؟ چه 
اصراری دارید؟ خ��ب آمریکایی ها بهانه گیری میکنند، 
بدجنس��ی میکنند، خباث��ت میکنن��د؛ بگذارید کنار، 
خودم��ان را راحت کنیم«؛ این را به من میگفتند. البّته 
این حرف غلط بود چون مسئله ی هسته ای، نیاز کشور 
اس��ت؛ این را من بارها گفته ام؛ ما تا چند س��ال دیگر 
احتیاج داریم بیست هزار مگاوات برق هسته ای داشته 
باشیم؛ این محاس��به ی مسئوالن ذی ربِط کشور است؛ 
نی��از به ای��ن داریم؛ خب از کجا ]بیاوری��م[؟ آن روزی 
که ما نیاز پیدا کردیم، میگویند شما امروز نفت دارید؛ 
خب این نفت ابدی که نیس��ت؛ آن روزی که این نفت 
در اختی��ار این کش��ور نبود یا با این ش��ّدت و فراوانی 
نبود، آن وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله ی انرژی 
هسته ای و امکانات هسته ای؟ آن روز باید شروع کنیم؟ 
نس��لهای آن روز، ما را لعنت نخواهند کرد که آن وقتی 
که شما باید شروع میکردید، شروع نکردید؟ این حرف 
غلط بود ک��ه »ما چه احتیاجی داری��م«؛ چرا، احتیاج 
داریم. حاال گیرم احتیاج نداشتیم؛ بنده به آنها میگفتم 
مس��ئله ی ایرادگیری آمریکا و تحریمهایی که علیه ما 
اعمال میکنند و دش��منی ای ک��ه با ما میکنند، مربوط 
به انرژی هس��ته ای نیس��ت، این بهانه است؛ این را اگر 
گذاشتیم کنار، یک بهانه ی دیگر پیدا میکنند و همین 
دشمنی را میکنند. میگفتند »نه آقا این جوری نیست«؛ 
ح��اال مالحظه کردید که این جوری اس��ت. مس��ئله ی 
انرژی هسته ای را ما در برجام به شکلی که مخالفین ما 
میخواستند، زیر بار رفتیم و قبول کردیم اّما دشمنی ها 
تمام نشد؛ مس��ئله ی حضور ما در مناطق خاورمیانه را 

مطرح میکنند، مسئله ی موشک را مطرح میکنند. 

بیانات در دانشگاه فرهنگیان
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مخاطب شمایید

 راه اندازی سامانه آنالین
اندازه گیری ها تشعشعات رادیویی در کشور 
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نوشت: یکی از وظایف سازمان 
عی تشعشعات  تنظیم مقررات، اندازه گیری س��طح تَجُمّ
رادیویی در کش��ور اس��ت تا نظارت دقیق��ی بر رعایت 
استانداردها صورت پذیرد. همانگونه که قول داده بودم، 
سامانه برخط نمایش این اندازه گیری ها، در هفته دولت، 

توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد.

حال و هوای جلسه سه شنبه شفاف تر شد!
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نوشت: 
دومین وزیر ش��اخص در فسادستیزی را کنار 

زدند. حال و هوای جلسه سه شنبه شفاف تر شد. 

سیاست مجازی

 آگهى دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده
 در شركت پاتوق كتاب (سهامي خاص)

هيئت مديره 

شماره  به  خاص  سهامى  كتاب  پاتوق  شركت  سهامداران  كليه  از  بدينوسليه 
ثبت15719 و شناسه ملى 14006136643دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده شركت كه در ساعت 11 صبح مورخ 1397/06/17 در محل شركت 

تشكيل مى شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده 

1-افزايش سرمايه

 آگهى دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى عادي
 به طور  فوق العاده در شركت پاتوق كتاب (سهامي خاص)

 هيئت مديره 

شماره  به  خاص  سهامى  كتاب  پاتوق  شركت  سهامداران  كليه  از  بدينوسليه 
ثبت15719 و شناسه ملى 14006136643دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع 
عمومى عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت 9 صبح مورخ 1397/06/18 در 

محل شركت تشكيل مى شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده 

1-انتخاب بازرسين

سوشیانت آسمانی

هم اویی  ظری��ف  محمدجواد  ک��ه گفته ب��ود زب��ان دنیا را دست بـه نقد
می فهم��د، در امری��کا تحصیل ک��رده و واو به واو 
برجام را خوانده و می داند که معاهده ای برد - برد 
نوش��تیم؛ اویی که به خاطر نوش��تن برجام بدون 
انتشار فکت ش��یت ایرانی نشان دولتی گرفت، در 
برنامه ای تلویزیونی رسما اعالم کرد:» آمریکایی ها 
عادت ندارند به توافقی بپیوندند که منافعش��ان را 
به دنبال نداش��ته باشد« البته همین یک جمله از 
آن هم��ه صحبت بیان ش��ده می توان��د خود برای 
همین گزارش از سخنان رئیس دستگاه دیپلماسی 
نشان به س��ینه، کفایت کند اما باقی سخنان وی 

را نیز مرور و بررسی می کنیم.

شاید!
وزیر امور خارجه گفته اس��ت که ش��اید ما در 
دولت و رس��انه ها در باال رفتن توقع��ات از برجام 
نقش داش��تیم. امروز ش��رایط با توج��ه به خروج 

آمریکا و شرایط روانی ایجاد شده متفاوت است.
 کاش وزیر عزیز و محترم توضیح دهند که 
اوال ک��دام رس��انه ها توقع را باال بردند و با انتش��ار 
س��خنان چه کس��انی! و بگویند با همه اینکه قطعا 
شنیدند که اعضای هیات دولت از بلد نبودن تولید 
آبگوش��ت بزباش و ربط برج��ام به مهار ریزگرد و... 
ش��نیدند چطور باز می گویند شاید!! توقعات را باال 
بردند و در این مسیر به جای همراه کردن رسانه های 

طیف خود از همه رسانه ها یاد می کنند!

فشار روانی!
ظریف در ادامه با بیان اینکه امروز بیش��ترین 
تمرک��ز امریکایی ها بر روی فش��ار روانی بر مردم 
ایران اس��ت گف��ت: امریکایی ها پ��س از خروج از 
برج��ام همه تیرهایش��ان برای وادار ک��ردن ایران 
به خروج از این توافق بین المللی به س��نگ خورد؛ 
لذا در ش��رایط فعلی تالش دارند تا با ایجادفضایی 

روانی، اهداف خودرا پیش ببرند.
 خب راهکار کاهش فضای روانی آیا تعیین 
نرخ دولتی ارز اس��ت؟! آیا در پاس��خ به این فشار 

نباید اقدامی عملی صورت گیرد؟!

وزی��ر ام��ور خارجه با بی��ان اینکه ام��روز در 
قضی��ه برجام نزدیک ترین متح��دان امریکا نیز در 
برابر این کش��ور قرار گرفته اند اف��زود: ما با کانادا 
روابط سیاس��ی نداریم حت��ی دفتر حفاظت منافع 
هم در کانادا نداریم، اما شما مشاهده می کنید که 
این کش��ور نیز در موضوع برجام در مقابل امریکا 
ایس��تاده اس��ت؛ در واقع همه متحدان امریکا در 
ناتو نیز در قضیه برجام جلوی امریکا ایس��تاده اند 
و فقط دو س��ه کش��ور در جنوب ایران هستند که 
ب��ه دالیل کوتاه بینانه از اق��دام امریکا در خروج از 
برجام حمای��ت می کنند؛ البته موض��ع ضدایرانی 

رژیم صهیونیستی نیز مشخص است.
 خ��ب اینها همه حرف اس��ت که در عمل 
آن کش��ورها بارها و بارها اقدامات عملی متناقض 
با حرفش��ان را ثابت کردند و اکنون قابل مشاهده 
اس��ت. جن��اب وزیر لطفا ب��رای م��ردم نتایج این 
اختالف��ات را توضی��ح دهی��د و بگویی��د چطور و 
چه زمانی می ش��ود نتایج عمل��ی این اختالفات را 

مشاهده کرد؟!
وی در ادامه با اش��اره به موضوع پرداخت ۱۸ 
میلی��ون دالر از س��وی اروپایی ها ب��ه ایران گفت: 
اروپایی ها برای حفظ برجام ۱۲ تعهد ارائه کرده اند 
که یکی از آن ها حمایت از ش��رکت های کوچک و 
متوس��ط است و این مبلغ مورد اشاره شما ناظر بر 
این امر است؛ و اینکه برخی اعالم کردند این مبلغ 
ما به ازای حفظ برجام اس��ت ب��ا واقعیت مطابقت 

ندارد.
 چ��را قبل از اینکه برخ��ی اظهارنظر کنند 

شفاف سازی نمی کنید؟
ظریف با بیان اینک��ه امریکا از زمان خروج از 
برجام به اهدافی که مد نظرش بود نرس��یده است 
تصریح کرد: از زمانی که امریکا از برجام خارج شده 
است شاهد بودیم که پمپئو دو الی سه سخنرانی با 
هدف تاثیرگذاش��تن بر افکار عمومی ایرانیان کرد 
و یا ترامپ طی نمایش��ی مدعی مذاک��ره با ایران 
شد. در واقع امریکایی ها همه تالش خود را کردند 
تا ای��ران را نیز به خ��روج از برجام بکش��انند. اما 
نتوانستند. امریکا باور نمی کرد برجام توافقی است 

که از استحکامات الزم برخوردار است.
 اوال ماندن در توافقی که نتیجه عملی الزم 
را که برداش��تن تحریم ها طبق فرمایشات رهبری 
بود ندارد چ��ه تاثیر مثبتی برای کش��ور دارد که 

از آن دف��اع می کنید؟ دوما اگر س��از و کار محکم 
داشت چطور امریکا خارج شد و ککش نگزید؟!

باید هزینه قلدری های آمریکا را زیاد کنیم 
وزی��ر ام��ور خارجه بابی��ان اینک��ه کاری که 
دیپلماس��ی در ش��رایط فعلی می تواند انجام دهد 
آن اس��ت که هزینه قلدری های امریکا را زیاد کند 
تصریح کرد: من از جوانان س��رزمینم این سوال را 
می پرس��م که آیا دوس��ت دارند رئیس جمهور یک 
کش��ور خارجی بگوید اگر م��ن چتر حمایتی خود 
را از سر ش��ما بردارم شما س��ه هفته بیشتر دوام 
نمی آورید؟ قطعا هیچ کس دوست ندارد حال آنکه 
ترام��پ رئیس جمهور امریکا در مورد کش��ور های 

حاشیه خلیج فارس این جمله را به زبان آورد.
 خب قبول، اما چطور؟! و چرا ش��ما که در 
عمل این ن��گاه درونی توجه ب��ه اقتصاد مقاومتی 
برای نش��نیدن چنین جمالتی از استکبار را ندارد 
و از خاک گربه تا گل و الی وارد می ش��ود و با ارز 
دولت��ی اقالم غیرضرور هم می آید تا آنجا که حتی 

گالیه رهبری را هم درپی داشته باشد؟
 

 عمده دلیل مشکالت اقتصادی
فشار روانی وارده از آمریکاست

وی با بیان اینکه به اس��تثنای حجم نقدینگی 
شاخص های اقتصادی کشور خیلی نامطلوب نیست 
گفت: فشار های اقتصادی وارد شده چندان مبنای 
اقتص��ادی ندارد و بیش��تر ناش��ی از همان فضای 
روانی است که در ابتدا به آن اشاره کردند؛ همین 
فض��ای روانی را امریکایی ها در ترکیه ایجاد کردند 
و علی رغم اینکه ترکیه در تحریم نبود شاهد بودیم 
که ارزش پولی این کش��ور ط��ی یک مدت زمانی 
کوتاه به یک سوم رسید.کاری که در ترکیه صورت 
گرفته و مردم دالرهایش��ان را به صرافی ها دادند، 
نمایش��ی بود.البته آن کاری ک��ه در ترکیه انجام 
گرفت و این چنین تبلیغ شد که مردم بنابر گفته 
رئیس جمهور ترکیه دالر ه��ا و طال های خود را به 
صرافی ها و زرگری ها فروخته اند بیشتر یک حرکت 

نمایشی بود.
 چ��را ش��ما در راه انداخت��ن ای��ن فضای 
نمایش��ی برای کاه��ش تاثیرات روانی نوس��انات 
پیشگام نمی شوید و چرا مردم مانند درخواستتان 
برای انصراف از یارانه ها این اطمینان را ندارند که 

دالرها را برای بهبود فضا به دولت بسپارند؟

 کسی به برجام نمره زیر ۱۵ نمی دهد
مگر افراد غیرمنطقی

وزی��ر امور خارجه اظهار کرد: روزی که برجام 
منعقد شد در نمازخانه وزارت خارجه به همکاران 
خود گفتم یک عده به برجام نمره ۱۵ می دهند و 
یک عده نمره ۸۵. ما باید س��عی کنیم همان نمره 
۱۵ را نق��د کنیم که البته این کار را انجام ندادیم؛ 
همچنین فکر نمی کنم که کسی به برجام نمره زیر 

۱۵ بدهد مگر افراد غیرمنطقی.
 چرا نباید نم��ره زیر ۱۵ بدهد وقتی هدف 
اصلی برجام که برداشتن همه تحریم ها بود محقق 
نش��ده اس��ت؟! اگر نمره زی��ر ۱۵ نبای��د داد چرا 
رئیس سابق بانک مرکزی می گوید دستارد برجام 
تقریبا هیچ بود؟! چرا خودتان گفتید اگر دستاورد 
نداشته باشیم و روند ادامه پیدا کند از برجام خارج 

می شویم؟!
وی تصریح کرد: در هم��ان زمان انعقادبرجام 
ک��ه ع��ده ای در خیابان ی��ک دالر را در کنار هزار 
تومان قرار داده بودن��د و چنین القا می کردند که 
با انعقاد برجام قیمت دالر به هزار تومان می رس��د 
دولت چنین اعتقادی نداش��ت و اص��ال ما معتقد 
بودی��م که چنی��ن توازنی به نفع اقتصاد کش��ور و 

صادرات کشور نیست.
 خب چرا نگفتید تا مردم از اشتباه درآیند؟!

ظریف با اش��اره به وضعی��ت متالطم بازار ارز 
بیان داش��ت: اگر امروز از اقتصاددانان بپرسید که 
دلیل این وضعیت متالطم بازار ارز چیست؟ آن ها 
برای پاسخ به این س��وال قبل از اشاره به موضوع 
حج��م باالی نقدینگی به موضوع عدم اطمینان به 
آینده اشاره می کنند؛ یکی از دالیل عدم اطمینان 
به آینده در بین مردم فش��ار های روانی ایجاد شده 

از جانب افرادی همچون ترامپ و نتانیاهو است.
 حجم باالی نقدینگی یعنی س��وء مدیریت 

قبول دارید؟!

عاملی که اوباما را ناچار به مذاکره کرد
وزی��ر امور خارجه با اش��اره ب��ه اهمیت باالی 
پشتوانه مردمی درپیشبرد سیاست خارجی گفت: 
در یک مقطعی تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران 
کمتر از تحریم های امری��کا نبود؛ در همان مقطع 

دولت اوباما در امری��کا برای مذاکره با ایران اعالم 
آمادگی کرد در واقع دولت اوباما وقتی از تحریم ها 
علیه مردم ایران و زمین گیر ش��دن مردم ایران به 
واس��طه تحریم ها ناامید شد به مذاکره روی آورد. 
وی با اشاره به موضوع اقدامات اتحادیه اروپا برای 
حفظ برجام اظهار داشت: تالش اتحادیه اروپا برای 
حفظ برجام کافی نبوده است و اروپایی ها از زمان 
خروج امریکا از برجام هن��وز آمادگی خود رابرای 

دادن هزینه جهت حفظ برجام نشان نداده اند.
 خب چرا در زمانی که س��از و کار تحریم ها 
درح��ال فرو ریختن اس��ت مذاک��ره می کنیم که 
تحریم ها را بردارند و تحریم ها دوچندان می شود؟! 
این خود دلیل منطقی برای نمره زیر ۱0 به برجام 

نیست؟!
 

 دروغگویی و ریاکاری مقامات امریکایی
در طرح ادعای دوستی با مردم ایران

ظریف با اشاره به دروغگویی و ریاکاری مقامات 
امریکای��ی در طرح ادعای دوس��تی با م��ردم ایران 
گف��ت: مقامات امریکایی از جمل��ه ترامپ و پمپئو 
مدام می گویند که ما طرفدار مردم ایران هستیم، اما 
پس از خروج از برجام نخستین کاری که کردند این 
بود که مجوز واردات هواپیما به ایران را لغو کردند. 
در واقع هواپیما هایی که مردم ایران می خواستند از 
آن ها استفاده کنند در نتیجه دشمنی امریکایی ها با 

مردم ایران به کشور ما وارد نشدنذ.
 خسته نباشد؟! تازه متوجه شدید!

باید پرسید اگر برجام نبود، چه می شد؟
وی در ادامه بار دیگر با اشاره به موضوع برجام 
گفت: باید از منتقدان برجام این س��وال را پرسید 
که اگر برج��ام نبود و در چنین ش��رایطی ترامپ 
روی کار می آمد و ب��ا اروپایی ها علیه ایران متحد 
می ش��د چه اتفاقی می افتاد؟ بای��د تاکید کنم که 
برجام این خاصی��ت را دارد که هنوز هم علی رغم 
خروج امری��کا از آن اروپایی ها می خواهند فروش 
نفت ایران را و بازگرداندن پول ایران به کش��ور ما 

را تنظیم کنند.
 وقتی می گویید اوباما گفت تحریم ها در حال 
فروریختن است پاسخ شما این است که اگر برجام 
نبود قطعا جنگ نمی ش��د بر خالف نظر خیلی که 
سایه جنگ را برجسته کردند تا برجام منعقد شود.

اعترافی بعد از دو سال تعریف و تمجید و دریافت نشان دولتی! به خاطر توافق برجام؛

ظریف: امریکا از تحریم ها ناامید شد به مذاکره روی آورد

در اولین جلسه محاکمه علنی اخاللگران اقتصادی مطرح شد

محاکمه واردکننده بزرگ دو برند
ادامه از صفحه اول

نماینده دادس��تان تهران به هویت متهم نفر س��وم اش��اره و 
تصریح کرد: س��ندباد سفرها متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مرداد 
در بازداشت موقت اس��ت، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم 
اس��ت که ب��ه اخالل در نظام اقتصادی از طری��ق اخالل در نظام 
توزیع کاال و گران فروش��ی با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و 

۶0۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴0 ریال است.
نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند »ب« ماده 
قانون مجازات اختالل گران در نظام اقتصادی کش��ور آمده اس��ت 
عالوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر 

نیازمندی های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه 
به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.

در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از 
گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند. نماینده دادستان گفت: در 
گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱0 تیرماه ۹۷ دادستانی در 
خصوصی اسامی ش��رکت های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی 
آمده اس��ت پس از طرح رجیس��تری گوش��ی های همراه براساس 
گزارش ارائه ش��ده در کمیته طرح رجیس��تری براس��اس گزارش 
سامانه همتا اسامی ۴0 ش��رکت واردکننده که ارز دولتی دریافت 
کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۳/۲۹ آمده است و در آن میزان 

ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی ها نیز بیان شده است.

موکلم را ندیدم
در ادامه دادگاه، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخالل 

در نظ��ام اقتصادی گف��ت: من موکل خود را ندی��ده ام و بعد از 
دفاع موکلم صحبت می کنم. وی افزود: اگر بنا به صحبت نباش��د 

الیحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.
قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب 
به متهم سندبادسفرها اعالم کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار 
گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول 
ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

از ۶ میلیون گوشی وارداتی، ۳ میلیون در انبار است
قاض��ی خطاب به متهم گفت: ش��ما چه مق��دار تلفن همراه 
فروختید که متهم در پاس��خ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم 
که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک 
ترخیص ش��د اما در انبار ش��رکت موجود اس��ت. قاضی از متهم 
پرس��ید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر اس��ت که 

متهم گفت از صد هزار تومان ش��روع می شود. گوشی هایی که ما 
وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

جعل فاکتور
نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب 
به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با اس��تفاده از کارت ملی 
فردی دیگر به نام حامد )ن. ص( اقدام به جعل فاکتور کرده است 
به طوری که بیش از دویس��ت و خرده ای گوشی با کارت این فرد 

فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد.
قاضی موحد پس از یک س��اعت از برگزاری دادگاه گفت: با 
توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است 
و همچنین س��ایر وکالی دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور 
ندارند ختم جلس��ه اول اعالم می ش��ود. وی افزود: جلسه بعدی 

متعاقبا اعالم خواهد شد.  مهر


