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لزوم همدلی برای رفع مشکالت و مبارزه با فساد گام 
عضو هیات موس��س حزب کارگزاران درباره جلسه سوال از رئیس جمهور در 
مجلس ضمن مطلوب ارزیابی کردن پاس��خ های رئیس دولت گفت:  همه باید با 

همدلی و همراهی همکاری کنند و در جهت رفع مشکالت اهتمام ببخشند.
محمد هاشمی افزود: به نظرم جلسه پرسش و پاسخ مجلس از رئیس جمهور، 

جلسه خوبی بود و پاس��خ های رئیس جمهور و برخورد از سوی ایشان مناسب بود. 
وی در پاس��خ به این پرسش که حال پس از جلسه طرح سوال از رئیس جمهور توسط 

مجلس چه انتظاری از دولت می رود گفت: خط و مسیر را رهبری مشخص کردند بنابراین 
همه باید با همدلی و همراهی همکاری کنند و در جهت رفع مشکالت اهتمام ببخشند. 

هاشمی با بیان اینکه باید به وضعیت اقتصادی رسیدگی ویژه شود، گفت: همه باید 
با فساد به طور جدی و قاطع مبارزه کنند. راه صحیح حل مشکالت از سوی مقام معظم 

رهبری ترسیم شده و روشن است.  فارس

نظرگاه
استیضاح شریعتمداری با ۵۰ امضا در هیات رئیسه 
س��خنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و 

تجارت با ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
به��روز نعمتی از تقدیم طرح اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات 
رئیسه مجلس توسط گروهی از نمایندگان خبر داد و افزود: این طرح با ۵۰ امضا تقدیم 

هیات رئیسه شد و برای انجام مراحل قانونی به کمسیون صنایع و معادن ارجاع می شود. 
وی افزود: استیضاح وزیر صنعت عمدتا در محورهایی همچون نابسامانی در توزیع ارز برای 

واردکنندگان، تخلفات رخ داده در حوزه واردات خودرو و تداوم مشکالت واحدهای تولیدی و 
صنعتی، تهیه و ارائه شده است و پس از طی مراحل قانونی، بررسی می شود.

گفتنی اس��ت نمایندگان در چند روز قبل با اس��تیضاح مس��عود کرباسیان وی را از 
س��مت وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار کردند. همچنین اواس��ط مرداد علی ربیعی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استیضاح برکنار شد.  مهر

پارلمان
ترامپ آرزوی تماس ایران را به گور خواهد برد

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ترامپ باید 
آرزوی تم��اس ایران برای مذاکرات با کش��ور را به گور ببرد، ایران کره ش��مالی 

نیست و ما مانند کشورهایی که مستعمره  اش شده اند نیستیم.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره بس��ته های اجرایی مقابله با آثار تحریم ها، 

گفت: برای تدوین این راهبرد و سناریو با کمیسیون برنامه و بودجه مشورت و هماهنگی 
شد. وی با بیان این که مجلس دولت را مکلف کرد تا برای روزهای تحریم برنامه ای داشته 

باشد، عنوان کرد: دولت برنامه های مختلفی را ارائه داد و سناریوهایی را طراحی کرد.
وی گفت: طبیعی است هنگامی که ترامپ اتاق جنگ خود را در خزانه داری ایاالت 
متح��ده ق��رار داده ما هم در ایران باید با هوش��مندی و عقل تصمی��ات را اتخاذ کنیم. 
هنگامی که قرار ش��د برای روزهای تحریم س��ناریو و راهبرد داش��ته باش��یم، آن ها را 

کمیسیون برنامه و بودجه آوردند.  ایلنا

دیدگاه

مجموعه  فعال و کارآمد نظام با آمد و رفِت ها 
نباید هیچ گونه تغییری جز تقویت پیدا کند

ما وظایفی داریم. ماها می آییم و میرویم؛ مسؤوالن 
مختلف میآیند و مش��غول کار میشوند و در مجموعه ی 
نظام جمهوری اسالمی نقش خودشان را ایفا میکنند و 
میرون��د، لیکن مجموعه ی فعال و کارآمد نظام با آمد و 
رفِت ماها نباید هیچ گونه تغییری جز تقویت پیدا کند و 
به خودش ببیند. ما وظایفی داریم. ماها میآییم و میرویم؛ 
مس��ؤوالن مختلف میآیند و مش��غول کار میشوند و در 
مجموعه ی نظام جمهوری اسالمی نقش خودشان را ایفا 
میکنند و میروند، لیکن مجموعه ی فعال و کارآمد نظام 
ب��ا آمد و رفِت ماها نبای��د هیچ گونه تغییری جز تقویت 
پی��دا کند و به خودش ببیند؛ مثل بازیکنهای یک تیم؛ 
یکی خارج میشود، یکی داخل میشود؛ اما تیم مشغول 
کار خودش اس��ت و تالش خودش را انجام میدهد و به 
مصلحت، یکی می آید و یکی میرود. روال کار بایس��تی 
تداوم و استمرار سیاستهای کلییی باشد که مجموعه ی 
نظام آن را برای آینده ی کشور تصویر کرده است. البته 
دوره ی کارِی ه��ر کدام از ماها یک بخش��ی از عمر این 
نظام را در واقع به خود اختصاص داده؛ فرضاً وقتی یک 
دولتی دو دوره - هشت سال - ادامه پیدا میکند، این در 
وضع کنونی، تقریباً یک سوم عمر همه ی نظام را اشغال 
ک��رده و کار کرده و تالش کرده اس��ت؛ اینها معیارهای 

ارزیابی ما از کارهایمان بایستی باشد.
من اولین نکته یی را که میخواهم به ش��ما مدیران 
ارشد این مجموعه عرض کنم، این است که »انگیزه«ی 
کار در آغ��از و در انج��ام کار نباید هیچ تفاوت کند. یک 
مؤلف وقتی کتابی را مینویسد، صفحه ی آخر را با همان 
همت و با همان انگیزه یی مینویس��د که صفحه ی اول را 
ش��روع کرده؛ زیرا اگر صفحه ی آخر را شما ننویسید، یا 
دق��ت به خرج ندهید، یا با خط خوب ننویس��ید، کتاب 
ناقص خواهد شد. به نظر من، مهمترین مسأله در آخرین 
سال مسؤولیت و خدمت این دولت این است که دوستان 
و برادران و مدیران با همان انگیزه و با همان تالشی که 
در آغاز ورودش��ان به عرصه ی خدمتگزاری داشتند، کار 

بکنند؛ نگذارید خدای نکرده همتهایتان کاستی بگیرد.
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مخاطب شمایید

دلیل رکود
پ��درام س��لطانی نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی 
نوشت:  از بحث های جاری در مجلس در سوال 
از  رئیس جمهور معلوم گردید که خالص  اشتغال کشور 
در ٩ م��اه اخی��ر حدود پانصد هزار نفر کاهش داش��ته 
است. کاهش اشتغال از عالئم  رکود اقتصادی است. اگر 
واقعیات را نپذیریم از گرفتن  تصمیمات س��خت طفره 

خواهیم رفت و فرصت جبران را از دست خواهیم داد.

روحانی حرف جدیدی نداشت
پروانه سلحش��وری نوشت: امروز روحانی حرف 
جدیدی برای گفتن نداش��ت. این نوع پاسخ به 
سواالت، فرصت دفاع از عملکرد دولت را از بین می برد. 
رئیس جمهور ۲۴میلیونی باید با ش��جاعت و شهامت از 
حقوق مردم دفاع کند و بتواند امنیت روانی و آس��ایش 

را تامین کند.

رئیس جمهور یک سطل پر از آب را ریختند 
بر سر همه امیدها

صادق زیباکالم نوش��ت: درست است که کشور 
دچار بحران آب ش��ده اما آقای رئیس جمهور با 
هر مصیبتی بود موفق شدند یک سطل حلبی پر از آب 
لوله کشی خنک، خالص و کامال تمیز با خود به مجلس 
بیاورند و آن را با جسارت و شهامت کم نظیری ریختند 
بر س��ر همه امیدها و انتظاراتی که پیرامون حرف زدن 

ایشان ماه هاست در سطح جامعه بوجود آمده.

تعیین تکلیف سمپاد
عزت اهلل ضرغامی نوش��ت: بررس��ی اساسنامه 
 سمپاد، دس��تور اول جلس��ه امروز شورایعالی 
انق��الب فرهنگی بود. ب��ه دلیل اهمیت این دس��تور، 
س��خنرانی ام در همایش سراسری دانشجویان مستقل 
در کرمانش��اه را لغو کردم. متأس��فانه عدم حضور وزیر 
محترم آموزش و پرورش باعث شد تا پس از یک بحث 

کوتاه، بررسی این اساسنامه به آینده موکول شود.

روحانی پنکه نداشت
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفت��ر رئیس جمهور نوش��ت: ع��الوه بر پخش 
زنده، صدها دوربین س��خنان ام��روز رئیس جمهور در 
مجل��س را از همه زوایا پوش��ش دادن��د. اما فقط یک 
رس��انه پنک��ه ای را دیده که ن��ه مردم، نه عکاس��ان و 
تصویربرداران ش��ریف، و نه هیچ ک��دام از حاضران در 

مجلس ندیده اند. دروغ اعتماد را از مردم می گیرد.

سیاست مجازی

نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى انتقال پساب از مخزن واقع در بلوار قطب راوندى تا اتوبان كاشان – 
قم به صورت مصالح و دستمزد مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/6/15 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/6/17 
و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/19 مى باشد. 

كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
آدرس: بلوار شهداء ، جنب پارك الله، سازمان پارك ها و فضاى سبزشهردارى كاشان 

تلفن: 031-55450503

آگهى مناقصه عمومى شماره 97/5 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

جلس��ه پرس��ش و پاس��خ از دست بـه نقد گروه رویکرد 
رئیس جمهوری روز گذشته در مجلس برگزار شد، 
گرچه این جلسه با تنش و حاشیه و بگم بگم همراه 
نبود اما متاسفیم که بگوییم پاسخ سواالت مردم نیز 
داده نش��د تا نهایتا نماین��دگان روحانی را در چهار 

پاسخ خود مستحق نبینند و از او راضی نشوند.
جلس��ه س��وال از رئیس جمهور ک��ه با حضور 
رئیس جمه��ور، وزرا و اعض��ای کابین��ه دول��ت و 
قاطبه نمایندگان مجلس برگزار ش��د، با حواش��ی 
جالب توجهی همراه بود.پیش از آغاز جلسه سورنا 
س��تاری نماینده علمی رئیس جمهور، سیدمحمود 
علوی وزیر اطالعات، حس��ام الدین آش��نا مش��اور 
رئیس جمهور، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

در صحن مجلس حضور داشتند.
پ��س از آغاز رس��می جلس��ه نی��ز عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور، رضا اردکانیان وزیر نیرو، 
بیژن زنگنه وزیر نف��ت، محمدجواد آذری جهرمی 
وزی��ر ارتباط��ات، لعیا جنی��دی مع��اون حقوقی 
رئیس جمه��ور، محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت 
معدن، تجارت در مجلس حضور یافتند که نشان از 
حضور با قدرت دولت در مجلس بود اما انتقادی که 
به این ماجرا ارد بود شاید دیر رسیدن به این حضور 
با قدرت بود که می توانست به قول رئیس جمهوری 

یک سال قبل در محفلی دوستانه طرح شود.
نکته ای که رئیس جمهور درباره برجام مطرح 
کرد نکته ای اس��ت که می تواند فارغ از اینکه کجا 
مطرح ش��ود م��ورد بحث و بررس��ی ق��رار بگیرد. 
روحانی در پاس��خ به سواالت در جواب نماینده ای 
که از او پرسیده بود چرا تحریم ها با انجام تعهدات 
برجام لغو نشده است! بدون توجه به سخنرانی های 
قبلی خ��ود و وزیر محترم ام��ور خارجه که وعده 

لغو هم��ه تحریم ها همزمان با اجرای توافق برجام 
را داده بده��د ادع��ا کرد ک��ه برجام ب��رای اثبات 
صلح آمیز فعالیت هس��ته ای کشور امضا شد نه لغو 

تحریم ها!!! 
درس��ت نکته ای که رهبری در س��خنان خود 
باره��ا و بارها ط��وری دیگر آن را مط��رح کرده و 
صراحتا گفته ا ند که برجام برای برداشتن تحریم ها 

بود که به هدفش نرسید!
نکته ای دیگری که روحانی در این جلسه بیان 
ک��رد ناراحت نب��ودن منتقدان به دلیل دس��تاورد 
هیچ! به گفته آنهاس��ت، روحانی به منتقدان گفت: 
چرا از اجرایی نش��دن دستاورد تقریبا هیچ به قول 
خودت��ان ناراحتید؟! هیچ و عدم که مهم نیس��ت!!! 
ام��ا او این نکته را نادی��ده گرفت که برجام برای ما 
محدودیت هایی را به وج��ود آورد، از جمله کاهش 
غنی سازی و بتن ریزی راکتور اراک و بر همین اساس 
باید گفت که دس��تاوردهای ما در قبال داده هایمان 
هیچ است، روحانی نگفت که آیا اگر هزینه ای را به 
کسی بدهد و در مقابلش چیزی دریافت نکند، این 

هیچ نگرفتن نگران کننده نیست؟!
نکت��ه بع��دی اش��اره او به بحث وارد نش��دن 
هواپیم��ا و خروج ش��رکت هایی مانن��د توتال بود 
و توصی��ه ب��ه منتقدان ک��ه از این روی��ه ناراحت 
نباش��ند!!! اما روحان��ی نگفت که چرا اس��تراتژی 
اش��تباهی که برای هدر دادن وقت و سرمایه ملت 
به کار گرفته است را با عذرخواهی پاسخ نمی دهد 
و ب��ه جای آن تالش دارد ای��ن اتفاقات را کوچک 
جلوه دهد، روحانی بهتر بود توضیح می داد که چرا 
براساس حرف های قبلی اش موقع هواپیما خریدن 
از اروپا و امریکا این اتفاق بزرگی برای کش��ور بود 
که می توانس��ت ما را به قط��ب برتر هوایی منطقه 
تبدیل کند و حاال که این محاسبات با صرف وقت 

و هزینه به هدر رفته از منتقدان می خواهد که آن 
را نادی��ده بگیرد، باید می گف��ت که غرامت حضور 

توتال و رفتن این شرکت و قراردادی که هیچ وقت 
علنی نش��د را چه کس��ی پرداخت می کند و چرا 
در قراردادها خس��ارت ت��رک کار به قول دولتی ها 

نوشته نشده بود؟!
مردم از رئیس جمهورشان انتظار داشتند بگوید 
چ��را کارت س��وخت را برداش��ته و افزایش قاچاق 
س��وخت با نبود کارت سوخت چه رابطه ای دارد، نه 
اینکه در پاسخ مهار نشدن قاچاق موضوع را به گردن 
نهاد دیگری انداخته و او را مقصر جلوه دهد! روحانی 
بای��د درباره ثبت 6۴۰۰ خودرو وزارت صنعت که از 

مبادی رسمی بود توضیح می داد نه قاچاق دریایی!

قسم های جالله روحانی
روحان��ی در بخش��ی از س��خنانش ب��ه نوعی 
پاسخ های خود به س��واالت نمایندگان را بی فایده 
خواند و گفت: مردم نمی خواهند از من سوال کنید 
و من اینجا پاس��خ دهم و آم��ار و ارقام ارائه کنم، 
مردم درم��ان می خواهند. او در ادام��ه با گالیه از 
کسانی که امروز وضعیت کشور را بحرانی توصیف 
می کنند، تاکید کرد: پشت تریبون ها نگویید دچار 
بحران ش��ده ایم واهلل ما دچار بحران نیستیم. ما در 

مرحله آسیب قرار داریم.
اما او نگفت که چرا پنج سال مطالبات مردمی 
را ک��ه می داند مدنظر قرار نداده و با وجود قس��م 
جالله ای که برای ارائه راهکار به مردم خورده بود، 

مشکالت مردم همچنان پابرجاست. 

بدون بگو مگو و بگم بگم
ام��ا نکته قابل توجه این جلس��ه برگزاری آن 
بدون بگم بگم و بگو مگوهای حاشیه س��از بود که 
باعث ش��د این جلس��ه به یکی از جلس��ات مثبت 
بین دولت و مجلس مبدل ش��ود. بر همین اساس 

روحان��ی در همی��ن رابطه ب��ا لبخن��د خطاب به 
نمایندگان مجلس، گفت: اگر فکر می کنید ارتباط 
دولت با مجلس کم است آن را بیشتر کنیم، ما که 
هر وقت از وزرا می پرس��یم کجا هستید می گویند 
مجلس هس��تیم که الریجانی در پاسخ به سخنان 
رئیس جمه��ور نی��ز به ش��وخی گف��ت: اینجا که 

نیستند، ببینید کجا هستند؟!
رئیس جمهور در ادامه سخنانش به نمایندگان 
اظه��ار کرد: ق��رار بود ما در هفته دولت ش��ما را به 
پاستور دعوت کنیم، اما شما ما را به بهارستان دعوت 
کردید، اگر دولت ش��ما را دعوت می کرد الاقل یک 

شیرینی می دادیم اینجا که هیچ خبری نیست!

سواالت به قوه قضاییه رفت
اما با هم��ه اینها روحانی نتوانس��ت مجلس و 
نمایندگان مردم را برای ۴ س��وال از ۵ س��وال قانع 
کند و با این حس��اب و بر حس��ب قان��ون با پایان 
یافتن س��خنان رئیس جمهور در پاس��خ به سواالت 
نمایندگان، رئیس مجلس پنج س��ؤال مطرح شده 
و پاس��خ های رئیس جمهور را به صورت جداگانه به 
رأی گذاش��ت که نمایندگان از مجموع پنج سؤال، 
تنها یک پاسخ رئیس جمهور را قانع کننده تشخیص 

دادند و از چهار پاسخ دیگر قانع نشدند.
به این ترتیب و براس��اس ماده ۲۱۳ آیین نامه 
داخلی مجلس ش��ورای اس��المی، گزارش سؤاالت 
مطرح ش��ده و پاس��خ های رئیس جمهور و نیز قانع 
نش��دن نمایندگان به قوه قضاییه ارسال می شود تا 

در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود.
به هر حال این جلس��ه که در انتها نمایندگان 
م��ردم را قان��ع نک��رد و راهکار و زمان��ی برای حل 
مش��کالت ارائه ن��داد باید در ادام��ه روند مطالبات 

مردمی به راهکارهای خالق برسد.

 جلسه سوال از رئیس جمهوری
بدون حاشیه، بدون پاسخ و بدون اقناع 

نمایندگان مردم برگزار شد؛

مردود شهریور

قانع نشدن نمایندگان نشان 
اشکال بعضی سیاست هاست

شورای  مجلس  پیشین  نماینده 
اسالمی گفت: قانع نشدن نمایندگان، 
فرصتی برای رئیس جمهور است که 
در برخی سیاست های خود یا بعضی 

حوزه ها و همکارانش بازبینی کند.
فرآیند  در  گفت:  توکلی  احمد 
قانع  نمایندگان  نباید  حتماً  سوال 
شوند، بلکه این یک نماد از فرآیند 
است  مردم ساالرانه  و  دموکراتیک 
در  رئیس جمهور  حضور  از  پس  که 
مجلس، نمایندگان با متانت حرف خود 
با همین منوال  نیز  را زده و ایشان 
جواب می دهد، بعد از آن نیز ممکن 
ارائه  پاسخ های  از  نمایندگان  است 

شده، قانع شوند یا خیر.  جماران

نمای نزدیک

جلس��ه رس��یدگی به پرونده های ۱٩ متهم  ن ا توزیع کنن��ده ارز در ب��ازار آزاد و خ��ارج از میـــــز
سیس��تم قانونی به ریاست قاضی سیداحمد زرگر به صورت علنی 
در شعبه دوم دادگاه ویژه اخاللگران مفسدان اقتصادی برگزار شد.

در این جلس��ه قاض��ی زرگر درخصوص اهمی��ت برخورد با 
مفس��دان اقتصادی اظهار کرد: جلس��ه در ارتباط ب��ا افرادی که 
درخص��وص توزیع غیرمج��از ارز با ش��گرد های مختلف فعالیت 
داشته اند، تشکیل ش��ده است. وی گفت: تعداد این متهمان ۱٩ 
نفر است و ارزش ریالی فعالیت های این افراد که باعث شده است 
به نظام ارزی کش��ور لطمه وارد ش��ود دو هزار و پانصد میلیارد 
تومان اس��ت. قاضی زرگر تاکید کرد: البته هرکدام از آن ها شاید 
خبر نداشته اند که دیگرانی هم هستند؛ لذا با فعالیت این افراد دو 
هزار و پانصد میلیارد تومان از ارز های کشور که باید برای اموری 
همچون بهداش��ت، آذوقه و معیش��ت مردم خرج می شد توسط 
آن ها به صورت دیگری استفاده شد که باعث لطمه به نظام ارزی 
کشور گردید. وی در پایان اظهارات مقدماتی خود توجه حاضرین 
و متهمان را به مواد ۳٩6، ۱٩۳، ۱٩۴ قانون آیین دادرسی مبنی 

بر رعایت شان دادگاه و توجه به اظهارات، جلب کرد.
حس��ینی نماینده دادستان نیز گفت: کیفرخواست صادره 
شامل ۵ بخش اس��ت که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح 

اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل می شود.
نماین��ده دادس��تان در بیان مقدمه کیفرخواس��ت گفت: 
نوسانات ارزی تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب 
کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه 
شده اس��ت. البته اعمال تحریم های خارجی نیز در ایجاد یک 
جو روانی منفی موثر بوده لذا این عامل از ابتدای انقالب وجود 

داشته و یک امر جدیدی نبوده است.
حس��ینی ادامه داد: به دنب��ال فعالیت دش��منان عده ای 
س��ودجو در داخل کش��ور برای کسب س��ود هنگفت موجب 
ایجاد جوی منفی در افکار جامعه ش��ده اند و با سوء اس��تفاده 
از خال های قانونی و عدم نظارت برخی مس��ئوالن اقتصادی در 

تخصیص ارز، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ها داشتند.
وی گفت: عدم توزیع درست و خروج غیرقانونی ارز، باعث 
کمبود منابع ارزی در کش��ور ش��د اگرچه اعمال سیاست های 
نادرس��ت در بروز این آش��فتگی موثر بوده اس��ت؛ اما فعالیت 
مجرمان��ه افراد حقیق��ی و حقوقی غیردولتی موجب ش��د که 

امکان استفاده درست از منابع ارزی موجود فراهم نشود.
نماینده دادس��تان تصریح ک��رد: این اقدام��ات از طریق 
فعالیت ه��ای کالن و انجام معامالت صوری با سوء اس��تفاده از 
کارت ه��ای ملی متعدد و با هم��کاری صرافی ها صورت گرفت 
که نهایتا موجب ش��د ارز موجود کش��ور به درستی به دست 
نیازمندان واقعی نرس��د و بجای اینکه این ارز ها صرف واردات 
کاال های اساسی مثل دارو شود در گاوصندوق های برخی افراد 

خاص ذخیره گردد.
حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود 
به بیان مش��خصات ۱٩ متهم این پرون��ده پرداخت:ولی صدفی 
فرزند علی اکبر متهم اس��ت به ش��رکت در اخالل در نظام ارزی 
کش��ور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 
۵۰ میلیون دالر بطور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی 
اش��خاص متعدد، علیرضا حسن زاده فرزند سعید با اتهام شرکت 
در اخالل در نظام ارزی کش��ور به صورت عمده از طریق خرید 
و ف��روش غیرقانونی مبل��غ ۵۰ میلیون دالر بط��ور صوری و با 
سوء اس��تفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد، علیرضا لوئینی 
به اتهام ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده 
از طری��ق خرید و ف��روش غیرقانونی مبل��غ ۲۲ میلیون و ۳۱6 
ه��زار و ۴۰۵ دالر بط��ور صوری و با سوء اس��تفاده از کارت های 
ملی اش��خاص متعدد، محمد به اتهام شرکت در اخالل در نظام 
ارزی کش��ور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی 
مبلغ ۱۷ میلیون دالر بطور صوری و با سوء استفاده از کارت های 
ملی اشخاص متعدد، نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی به اتهام 
ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق 
خری��د و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلی��ون دالر بطور صوری 
و ب��ا سوء اس��تفاده از کارت های ملی اش��خاص متعدد، علیرضا 
پرون��ده فرزند محمدعلی به اتهام ش��رکت در اخ��الل در نظام 
ارزی کش��ور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی 
مبلغ ۱۵ میلیون دالر بطور صوری و با سوء استفاده از کارت های 
ملی اشخاص متعدد، مجتبی نوروزی به اتهام شرکت در اخالل 
در نظام ارزی کش��ور به صورت عم��ده از طریق خرید و فروش 
غیرقانونی مبلغ ۱۱ میلیون دالر بطور صوری و با سوء اس��تفاده 
از کارت های ملی اش��خاص متعدد، نوید زهره وند فرزند حاجی 
احمد، به ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده 
از طری��ق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۰ میلیون دالر بطور 
صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد، محمد 
هاشمی فرزند حمداله، متهم است به شرکت در اخالل در نظام 
ارزی کش��ور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی 
مبلغ ۱۰ میلیون دالر بطور صوری و با سوء استفاده از کارت های 
ملی اش��خاص متعدد، رحمت میرزای��ی، آزاد با قرار وثیقه، متاه 
متهم است به ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون و ۵۱6 
ه��زار و ۵۷۵ دالر بط��ور صوری و با سوء اس��تفاده از کارت های 
ملی اشخاص متعدد، محمد رحمتی فرزند غالم، متهم است به 
ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق 

خری��د و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون دالر بطور صوری و با 
سوء اس��تفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد، حمید خسروی 
فرزند علی مروت، متهم است به شرکت در اخالل در نظام ارزی 
کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۷ 
میلیون و ۲۲٩ هزار و ۴۵۰ دالر بطور صوری و با سوء استفاده از 
کارت های ملی اشخاص متعدد، محبوب کاظمی فرزند حسین، 
متهم است به ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱ میلیون و ٩۲۷ 
هزار و ۷۰ دالر بطور صوری و با سوء اس��تفاده از کارت های ملی 
اش��خاص متعددف مه��دی علی پور فرزند علی، متهم اس��ت به 
ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق 
خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و 6۷۰ هزار و ۷6۷ دالر 
بطور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد.

 س��عید کاظمی فرزند حس��ین متهم است به شرکت در 
اخ��الل در نظام ارزی کش��ور به صورت عم��ده از طریق خرید 
و ف��روش غیرقانونی مبل��غ ۵ میلیون و ۵٩۳ هزار و ۱۷۰ دالر 
بط��ور ص��وری و با سوء اس��تفاده از کارت های ملی اش��خاص 
متعدد، شاهین بنی جمالی فرزند محمد، متهم است به شرکت 
در اخالل در نظام ارزی کش��ور به صورت عمده از طریق خرید 
و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و 8۲٩ هزار و ٩۰۰ دالر و 
۱ میلیون و ۲٩ هزار و ۲6۰ یورو بطور صوری و با سوء استفاده 
از کارت های ملی اشخاص متعدد، غالمرضا حقیقت پژوه فرزند 
حبیب اله، متهم اس��ت به ش��رکت در اخ��الل در نظام ارزی 
کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 
۴ میلی��ون و ۵۰۰ هزار دالر بطور صوری و با سوء اس��تفاده از 
کارت های ملی اش��خاص متعدد، احمد طاهری فرزند مس��یح 
متهم است به شرکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۴۴۴ 
ه��زار و ۲۵۱ دالر بطور صوری و با سوء اس��تفاده از کارت های 
ملی اشخاص متعدد، نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، متهم 
است به شرکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده 
از طری��ق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۳ میلیون دالر بطور 

صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد.
نماینده دادس��تان در ادامه به تش��ریح اقدام��ات این افراد 
پرداخت و گفت: متعاقب با استعالم اولیه از بانک مرکزی و اعالم 
این بانک مبنی بر اینکه عده ای از افراد س��ودجو در سال ٩6 از 
طریق سیس��تم سنا به خرید ارز اقدام نموده که با توجه به نوع 
فعالیت اجتماعی آنان مش��خص نیست کجا مصرف شده است، 

پرونده های حاضر به عنوان پرونده های ارزی تشکیل شد.

حس��ینی ادامه داد: با صدور دس��تور قضایی مشخص شد 
بخش��ی از ارز های خریداری ش��ده به نام اش��خاصی است که 
اقش��ار کم درآمد بوده و کارت مل��ی و کارت بانکی خود را در 
اختی��ار توزیع کنندگان ارز قرار داده ان��د و ارز دریافتی به نام 
این اشخاص در س��امانه سنا ثبت شده است. بدون در اختیار 
گذاشتن ارز اقدام به جابجایی ارز نموده به نحوی که سرنوشت 
ارز ها نامش��خص است. وی افزود: متهمان حاضر فعاالن بخش 
توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی های 
خاص مبالغی را در س��امانه سنا به صورت صوری خریداری و 

توسط صرافی مورد نظر تصاحب شده است.
نماینده دادس��تان گفت: به دلیل اینکه وجوه دریافتی از 
متهمان در جایی ثبت نش��ده، ای��ن مطالب با اقرار متهمان به 
دس��ت آمده است. حسینی در ادامه به تشریح دالیل تحصیل 
شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش بانک 
مرکزی شامل اسامی ۱۰۲8 نفر از خریداران ارز از سامانه سنا، 
گزارش پلی��س اطالعات و امنیت ناج��ا در تاریخ ٩۷/۵/6 که 
متضمن اسامی متهمان هم می باشد، گزارش تکمیلی معاونت 
مبارزه با جرائم اقتصادی و گزارش وزارت اطالعات که نش��ان 
می ده��د مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱ نفر از افراد در اختیار 

برخی از متهمان حاضر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین گزارش مرجع انتظامی 
نش��ان می دهد متهمان در بازار ارز به استفاده از کارت های ملی 
اس��تیجاری شهرت داش��تند و اظهارات متهمان نزد بازپرس از 
دیگر موارد است و متهمان به همکاری خود با صرافی های مورد 
نظر برای خرید ارز از سامانه سنا به شکل صوری اعتراف کردند.
حسینی تاکید کرد: اظهارات و اقاریر متهمان در پرونده و 
نزد بازپرس نش��ان می دهد متهمان با علم به غیرقانونی بودن 
فعالیت و اینک��ه ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی متعلق به 
نیازمن��دان اس��ت و با در اختیار گرفت��ن اوراق هویتی افراد و 
تحوی��ل آن ب��ه صرافی های خاص مبادرت ب��ه معامله صوری 
ک��رده و با همکاری صرافی های مورد نظ��ر ارز را با نرخ باالتر 
از بهای واقعی به اش��خاص دیگری تحویل داده اند که نش��ان 
می دهد اقدامات متهمان به گونه ای اس��ت که در عنصر اخالل 
در نظ��ام ارزی مداخل��ه کرده و با همدس��تی صرافی هایی که 
اس��امی آن ها در پرونده موجود است به جهت میزان ارز مورد 

معامله موجب اخالل در نظام ارزی شده اند.
در ادام��ه قاضی زرگر گف��ت: با توجه ب��ه مدارکی که در 
پرونده جمع آوری شده که مستند بر مراجع قانونی است شما 
متهمین ببینید این حرکت شما چه لطمه ای به نظام وارد کرده 
و باعث ایجاد مش��کل برای مردم گردیده و دلیل حرکت غلط 
شماست. وی خاطرنشان کرد: ختم جلسه را اعالم می کنم و به 
تدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکال دعوت می ش��وند و 

به پرونده تک تک آن ها رسیدگی خواهد شد.  میزان

اعالم مشخصات ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی؛
 محاکمه زیان زنندگان ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به نظام ارزی کشور


