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افراد سودجو پول مردم را غارت کردند
دبیر شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت ساماندهی سریع اقتصاد کشور، گفت: 

افراد سودجو در مدتی کوتاه پول های میلیاردی از اموال مردم را غارت کردند.
آیت اهلل جنتی افزود: در صورت احیای این فریضه الهی، جامعه به سوی فالح 
و رس��تگاری رهنمون خواهد ش��د. وی با برشمردن بعضی از معضالت اقتصادی و 

اجتماعی جامعه، بی ثباتی بازار ارز و سکه، احتکار کاالهای ضروری و ایجاد بازار سیاه 
را غیر قابل قبول دانست و گفت: این روند به هیچ عنوان به صالح مملکت نیست.

جنتی وجود شرکت های کاغذی جعلی و کشف انبارهای وسیع کاالهای احتکاری را 
نشانه  ای مبنی بر ضرورت توجه و فعالیت بیشتر دستگاههای نظارتی و اطالعاتی دانست 
و گفت: افراد سودجو در مدتی کوتاه پول های میلیاردی از اموال مردم را غارت کردند.

آیت اهلل جنتی، توزیع هر چه س��ریع تر کاالهای احتکاری در بازار را خواستار شد و ابراز 
امیدواری کرد اوضاع اقتصادی به زودی به سامان برسد.  روابط عمومی شورای نگهبان

دیدگاه
عراقی ها موافق لغو روادید اربعین نیستند

وزیر کشور با بیان اینکه در خصوص برگزاری مراسم اربعین، آمادگی بیشتری 
نسبت به سالهای گذشته داریم، گفت: عراقی ها موافق لغو روادید اربعین نیستند.

عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور اف��زود: تفاهم نام��ه خوبی با طرف 
عراقی در خصوص برگزاری مراس��م اربعین امضا ش��د و آمادگی بیشتری نسبت 

به س��الهای گذشته داریم. مقرر شده عراقی ها مس��یرهای جدیدی را به این امر 
اختصاص دهند و در تامین امنیت مسیرها نیز کمک کنند.

وی افزود: آنها رقمی برای ویزا پیشنهاد کردند و آن را کمی متعادل تر کردیم ولی 
هنوز جا دارد که دولت عراق همکار ی بیشتری کند تا این نرخ پایین تر آورده شود.

وی با اشاره به قانون به کارگیری بازنشستگان در سازمانهای دولتی گفت: همه باید 
خود را با قوانین از جمله منع به کارگیری بازنشس��تگان در س��ازمانهای دولتی تطبیق 

دهند و این موضوع تنها شامل وزارت کشور نمی شود. باشگاه خبرنگاران

خیابان فاطمی
بحران یمن راه حل نظامی ندارد

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان در گفت وگوی تلفنی با وزیر دفاع 
جدید پاکس��تان، برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در پاکستان و انتخاب 

وی به عنوان وزیر دفاع دولت جمهوری اسالمی پاکستان را تبریک گفت.
وی با اش��اره به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر توس��عه هر چه بیشتر 

روابط میان کش��ورهای همسایه، ابراز امیدواری کرد با شروع به کار دولت جدید 
پاکس��تان و تحت اراده سیاس��ی رهبران دو کش��ور، نواقص و کمبودهای گذشته در 

روابط دو جانبه جبران شود.
حاتمی با بیان اینکه اطمینان داریم پاکستان به عنوان یک کشور مهم در جهان اسالم 
در راستای منافع امت اسالمی همچون گذشته نقش مثبتی در روند تحوالت منطقه ای ایفا 
خواهد کرد، تصریح کرد: بحرانهای موجود در منطقه و کشورهای اسالمی به ویژه یمن راه 

حل نظامی ندارد بلکه باید از طریق مذاکره به این بحران خاتمه داد.  فارس

ارتش اسالم

مرجع تقلیِد آگاه
برای مردم از هر نعمتی باالتر است

یکی از برکات مهم الهی برای این کش��ور، وجود 
مراج��ع آگاه اس��ت. مرجع تقلی��ِد آگاه، برای مردم از 
ه��ر نعمتی باالتر اس��ت. مرجع تقلی��د آگاه، مرجعی 
که فری��ب نمیخورد، مرجعی که ذه��ن او را تبلیغات 
دش��من نمی سازد، مرجعی که تحلیل سیاسی خود را 
از رادیو اس��راییل نمیگیرد، خیلی ارزش دارد. دیدید 
که مراجع، چطور در مقابل این زمزمه ها و شایعه های 
دشمن س��از، ایس��تادند؛ بع��د هم ح��وزه و روحانیت 
قم، بعد هم ش��هرهای مهم و مختلف کش��ور، موضع 
خودش��ان را مش��ّخص کردن��د. معلوم ش��د که ملت 
ایران، بیدار اس��ت. انصافاً، هم ملت، هم مس��ؤوالن و 
هم روحانیون، موضع بسیار خوبی نشان دادند. من از 
یکایک آنها تشکر میکنم؛ نه به خاطر شخص. عزیزان 
من! این جا مسأله شخص نیست. من هم مثل یکی از 
ش��ما، از نظام اس��المی، از رهبری اسالمی و از والیت 
فقیه به عنوان ستون فقرات این نظام، باید دفاع کنم. 
وظیفه من است. تکلیف شرعی است؛ مسأله شخصی 
نیست. به خاطر مسؤولیت س��نگینی که من دارم، از 
همه کسانی که در این برهه، قدم در میدان گذاشتند 
تا حرف دش��من را در گلوی او خفه کنند و مشت به 

دهان دشمن بکوبند، صمیمانه تشّکر میکنم. 
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مخاطب شمایید

عکس کمتر دیده شده از فاتحه خوانی 
مقام معظم رهبری

مرتضی اشراقی، نوه امام خمینی)س(، ضمن 
انتشار عکسی در صفحه خود نوشت: »عکس 
کمتر دیده ش��ده از فاتحه خوانی مقام معظم رهبری 
ب��ر م��زار مرح��وم پ��درم؛ ح��رم حض��رت فاطم��ه 

معصومه)س( دهه هفتاد شمسی«

رد نکردیم
محس��ن رضایی در صفحه خود نوش��ت:اخیرا 
عده ای با لحن مناسب و نامناسب از هیأت عالی 
نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام انتقاد کرده و 
ایراد گرفته اند. این هیأت که از یک سال پیش دراجرای 
اصل صدوده قانون اساس��ی فعال ش��ده است، جمعی 
پانزده نفره از اعضای مجمعند که بر اجرای سیاست های 
کلی نظام نظارت دارند. این هیأت مطابق قانون اساسی 
می تواند قوانین و مقررات مغایر با سیاس��ت های کلی را 
برای اصالح به مجلس و دولت برگرداند و از آنها بخواهد 
ک��ه آن را اصالح کنند. منتق��دان گفته اند هیأت عالی 
نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد 
قوانی��ن مطرح نیس��ت، بلک��ه اصالح و انطب��اق آنها با 

سیاست های کلی مورد نظر است.

الیک تقلبی توییتر به پست های ترامپ
اخیرا برخی از پست های ترامپ را به عمد الیک 

می کند تا برای کاربران نمایش داده شود.
به تازگی اتفاق نادری در ش��بکه اجتماعی توییتر 
رخ داده اس��ت. زمانی که کاربر از این شبکه اجتماعی 
استفاده می کند و در صفحه اصلی اکانت خود در حال 
مشاهده توییت ها اس��ت، توییت هایی از اکانت دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به وی نشان 
داده می ش��ود. کاربران در حالی این موضوع را گزارش 
داده اند که گویا توییتر به دالیل نامشخص توییت های 
ترامپ را برای افراد نمایش می دهد و بهانه نمایش این 
توییت ها نیز این اس��ت که دوس��تان این کاربر توییت 
ترامپ را الیک کرده اند.این اتفاق چند روزی است که 
در حال رخ دادن اس��ت و موضوع زمانی حائز اهمیت 
ش��د که کاربران متوجه ش��دند برخ��ی از توییت های 
توهین آمیز ترامپ توس��ط دوستان و آشنایانشان که 

مخالف سرسخت ترامپ هستند الیک شده است!

ناگفته دارم
محمود بهمنی نوش��ت: بنده در هیچ زمانی با 
آق��ای مظلومی��ن مالقاتی نک��رده ام و وی را 
نمی شناس��م تنها شناخت بنده از مظلومین به دیدن 

تصاویر وی از رسانه ها در مدت اخیر باز می گردد. 
 کمیت��ه ای در حدود س��ال 90 ال��ی 91 درباره 
مس��ائل ارز و س��که به قوه قضائیه گزارشهای الزم را 
ارائ��ه کرده و ابهامی در این رابطه وجود ندارد اس��ت.  
کیفر خواس��ت به منزله صحت موضوع نیس��ت. قطعاً 

پیگیری خواهم کرد.

سیاست مجازی

ماهورا کیهانی

وقتی روزگار معیش��تی مردم  جمهور تنگ ش��ده است تا جایی که حامی 
از دغدغه آنها برای تامین نیاز آتی فرزند به تامین 
پوش��ک او رس��یده  اند، وقتی صدای م��ردم برای 
پیگیری مطالباتشان از دولت بلند می شود، مراجع 
هم ب��ه جمع م��ردم ب��رای مطالبه گ��ری قانونی 
و  رایزنی ه��ا  معیشتش��ان  ب��رای  و  می پیوندن��د 
مطالبه گری ه��ا س��خنرانی ها را آغ��از می کنند تا 
نش��ان دهند که همواره در ط��ول تاریخ به مردم 
وف��ادار مانده ان��د و پیگی��ر مطالبات به حقش��ان 

هستند.
ب��ر همین اس��اس و در همین راس��تا مراجع 
عظام تقلید در دیدار رئیس و اعضای کمیس��یون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس، ضمن 
تاکی��د بر حفظ جایگاه و عزت جمهوری اس��المی 
درجهان، اتحاد و پرهیز از اختالف همه مس��ئوالن 
و گروه های سیاسی و نیز تالش مضاعف برای رفع 

مشکالت اقتصادی را خواستار شدند.

تاکید مراجع تقلید به اتحاد و رفع مشکالت 
اقتصادی

آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید 
در دیدار رئیس و اعضای کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس، ب��ا بیان اینکه یکی از 
آس��یب هایی که هنوز حل نش��ده و به آسانی نیز 
حل نخواهد ش��د،فضای مجازی امنیت را شکننده 
می کند، اظهار داش��ت: حرف اول در هر کش��وری 
مس��ئله امنیت اس��ت، اگر امنیت نباش��د اقتصاد، 

فرهنگ و امور اخالقی نیز مختل می شود.
این مرجع تقلید بیان کرد: تضمین امنیت در 
گرو پایبندی مردم به اعتقادات مذهبی است، شما 
اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس بر کارهای 
فرهنگی نیز متمرکز باش��ید و امنیت را به صورت 

مسائل معنوی نیز دنبال کنید زیرا تأثیر این روش 
دائمی خواهد بود.

آیت اهلل مکارم ش��یرازی ادامه داد: در شرایط 
فعلی کاری کنید که در داخل همه انسجام داشته 
باشند، در روابط با خارج نیز منسجم باشد زیرا این 

مسیر منجر به امنیت می شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع 
FATF گف��ت: در اینکه باید مناب��ع تأمین مالی 
تروریس��م را کور کنیم ش��کی نیس��ت؛ اما اینکه 
چه کس��ی تروریس��م اس��ت و کدام نهاد مصادیق 
تروریسم را تش��خیص می دهند؛ ابهام وجود دارد، 
آنها س��پاه، حشدالش��عبی و حزب اهلل را تروریسم 
می دانند؛ ولی معلوم نیست که داعش جبهه النصره 
و القاع��ده را نیز تروریس��م بدانن��د. دومین نقطه 
مبهم در FATF نظارت بر اطالعات بانکی است، 
اینکه چه کس��ی نظارت می کند و بر چه اطالعاتی 
نظارت می شود. ما خودمان که نظارت می کنیم تا 
تخلف��ی صورت نگیرد، ای��ن موضوعات مبهم بوده 
 و ش��فاف نیست که با بررس��ی دقیق باید ابهامات 

برطرف شود.

نباید اقتصاد را به برجام و تحریم گره زد 
آی��ت اهلل حس��ین ن��وری همدان��ی از دیگر 
مراج��ع تقلی��د نیز در دی��دار رئی��س و برخی از 
اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی، گفت: مسأله اقتصاد که 
امروز بیش��تر مدنظر است مس��أله ای بسیار مهم و 
در عین حال در کش��ور ما ضعیف است، اقتصاد از 
جمله اموری اس��ت که سریع ضعف خود را نشان 

می دهد.
ای��ن مرجع تقلید ابراز داش��ت: با نشس��تن و 
جلس��ه گرفتن و حرف و بیانیه کار درس��ت نمی 
ش��ود، مردم می خواهند ارزانی و فراوانی و از بین 
رفت��ن بیکاری را در س��فره و زندگی خود ببینند 
ک��ه تا امروز ندیده اند، نبای��د اقتصاد را به تحریم 
و برج��ام گره بزنند، چرا که بیش��تر آن مربوط به 

داخل و خود مملکت است.
وی با بیان اینکه عزت مملکت و عزت اس��الم 
و نظام اس��المی در کف با کفایت نمایندگان است 
گفت: مجلس و کمیس��یون امنیت ملی باید تالش 

کنند که اقتدار نظام اسالمی محفوظ بماند.

این مرجع تقلید ادامه داد: اوال این که تصویب 
کردن یک قانون مهم است ولی وکالی مردم باید 
در فکر اجرای آن هم باش��ند، نظارت برای اجرای 
قانونی که مصوب می ش��ود هم بس��یار مهم است 
بنابراین شما عالوه بر تصویب قوانین سالم نظارت 

و جدیت کامل در اجرای آن قانون داشته باشید.
ایش��ان با تأکید بر این که در مجلس شورای 
اس��المی نباید اختالف دیده ش��ود، افزود: بعد از 
بح��ث و مناظره و گفت وگو در مورد یک مس��أله 
دیگر نباید مش��اجره و اختالفی دیده شود که این 
مس��أله ضربه می زند؛ مجلس مجم��ع افراد نخبه 

است.
آیت اهلل نوری  همدانی تأکید کرد: شنیده ایم 
که دوباره قرار اس��ت قرارداد FATF را به مجلس 
بفرس��تند، ش��ما در این زمینه باید بسیار هوشیار 
باش��ید و بدانید ما نظامی س��لطه پذیر نیس��تیم، 
انقالب اس��المی ما روز به روز در حال پیش��رفت 
و ق��درت اس��ت و مردم هم می دانن��د که نظام ما 
برگرفته ش��ده از اهل بیت)ع( و عاش��ورا است که 

نمی تواند با بیگانگان و بدخواهان کنار بیاید.

باید جایگاه جمهوری اسالمی ایران در 
مجامع بین المللی حفظ شود

آیت اهلل جعفر سبحانی از مراجع تقلید نیز در 
دیدار رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار داش��ت: دو نعمت سالمتی و امنیت معموال 
مورد غفلت انس��ان قرار می گیرند، انسان ها وقتی 
در امنیت هس��تند کارهای فردی و جمعی خود را 
انجام می دهند ولی اگر امنیت مختل ش��ود انجام 

این امور با مشکل مواجه می شود.
این مرجع تقلید خطاب به اعضای کمیس��یون 
امنیت ملی مجلس بیان کرد: ش��ما ش��غل بس��یار 
مهمی دارید که باید هم امنیت ِعرضی و ناموسی و 
ه��م امنیت خارجی را در نظر بگیرید، همانطور که 
اگر حرکتی علیه خاک و افراد کشور انجام شود برای 
ما سنگین است، متهم کردن کشور به مسئله ای که 
از نظر قداست صحیح نیست، برای ما سنگین است 

و ِعرض هم باید در دایره امنیت قرار گیرد.
آیت اهلل سبحانی با بیان اینکه جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران باید در مجامع بین المللی و در خارج 
محفوظ باشد، گفت: هر پدیده ای که به پاکی ایران 

لطمه وارد کند برای ما پذیرفته نیست.
این مرجع تقلید شیعیان خطاب به نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد: از تذکر دادن 
به مقامات مس��ئول کوتاهی نکنید ممکن اس��ت 
تذکر دادن برای یک مقام مس��ئول تلخ باشد، ولی 
همان مقام مس��ئول نیز میوه شیرین این تذکر را 

می چیند.
وی اظهار داشت: اگر در مورد فساد اداری تذکر 
می دادند و مسئوالن نیز عمل می کردند کار به اینجا 

نمی رسید و مشکالت کنونی ایجاد نمی شد.
بر همین اساس می توان به این نتیجه بیش از 
گذش��ته رسید که مراجع با همان حساسیت مورد 
انتظار م��ردم و البته در چارچوب قانونی همچنان 
بدون نگاه به چپ و راس��ت و جناحی دیدن ماجرا 

پیگیر مطالبات به حق مردمی هستند.

اسفندیار رحیم مشایی 
به ۶ سال و نیم حبس 
و علی اکبر جوانفکر 

به ۴ سال حبس 
محکوم شدند

ن رییس کل دادگس��تری ته��ران گفت: رای  ا ش��عبه اول دادگاه انقالب اس��المی درمورد میـــــز
مشایی و جوانفکر صادر شد.

غالمحسین اس��ماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران 
در نشس��ت خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری 
حضرت اباعبداهلل حس��ین )ع( به همه ش��یعیان و ارادتمندان آن 
حضرت گفت: با توجه به برگزاری جلس��ه رس��یدگی به اتهامات 
اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، رای شعبه اول دادگاه 

انقالب اسالمی تهران در مورد اتهامات نامبردگان صادر شد.
وی ب��ا بیان اینکه خالصه نتیجه دادنامه صادر ش��ده به قرار 
ذیل اس��ت، تصریح ک��رد: قبل از اعالم نتیجه، ذک��ر چهار نکته 
را الزم می دان��م ابت��دا اینکه رای صادره غیرقطعی اس��ت و این 
رای در مورد اس��فندیار رحیم مشایی قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر اس��تان است و در مورد آقای جوانفکر به جهت غیابی 

بودن، قابل واخواهی در همان شعبه دادگاه است.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران تصریح کرد: با توجه 
به فضاس��ازی رس��انه ای که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه 
در برخی از ش��کبه های اجتماعی انجام ش��ده بود دادستان کل 
کشور در اجرای تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری 
انتش��ار جریان دادرسی و همچنین بیان مشخصات اصحاب دعوا 
را ضروری دانس��تند و ب��ه موجب قانون از ریاس��ت محترم قوه 
قضاییه استیذان نموده و آیت اهلل آملی الریجانی با انتشار جریان 
دادرس��ی و بیان مش��خصات اصحاب پرونده موافقت کرد، لذا ما 
قانونا با توجه به انجام فرآیند قانونی از بیان اس��م و مشخصات و 

جریان دادرسی و نتیجه آن مجاز هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد: نکته سوم این است 
که رای صادره صرفا در محدوده کیفرخواستی 
اس��ت که از ناحیه دادس��رای عمومی و انقالب 
تهران صادر شده است و الزم به ذکر است آقای 
اسفندیار رحیم مشایی و برخی از افراد دیگری 
که در جریان دادرس��ی و همچنین در دادنامه 
از آن ها نامبرده ش��ده اس��ت، بخشی از پرونده 
در مورد ادامه رسیدگی به اتهامات غیرمطروحه 
در کیفرخواس��ت در دادسرای عمومی و انقالب 

تهران مفتوح اس��ت که باید توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات 
رسیدگی و اظهارنظر شود.

اس��ماعیلی ادامه داد: نکته چه��ارم اینکه از آنجا که اتهامات 
اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده 13۴ 
قانون مجازات اسالمی دادگاه الزاما می بایست در مورد هر یک از 
عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می داد 
و بدیهی اس��ت با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات 
اش��د در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدیدنظر اس��تان قابلیت 

اجرا خواهد داشت.

اس��ماعیلی اف��زود:، اما مته��م دیگر آقای 
جوانفک��ر در این پرون��ده یک عن��وان اتهامی 
داشته و لذا دادگاه در مقام صدور حکم حداکثر 
مجازات قانونی را مورد حکم قرار نداده و میزان 
مجازات ایش��ان کمتر مورد لح��اظ قرار گرفته 

است.
رئیس دادگستری کل اس��تان تهران ادامه 
داد: نتیجه دادرس��ی این ش��ده که در سه فقره 
اتهامی آقای اس��فندیار رحیم مشایی اتهام اول 
دایر بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه 
امنیت کشور به استناد ماده ۶10 قانون مجازات اسالمی است که 
بر اساس آن وی به تحمل 5 سال حبس و در همین عنوان اتهامی 

آقای علی اکبر جوانفکر به تحمل ۴ سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: آقای اس��فندیار رحیم مشایی عالوه بر 
آن، در ارتب��اط با عن��وان اتهامی دیگر دایر ب��ر تبلیغ علیه نظام 
مق��دس جمهوری اس��المی ایران به اس��تناد م��اده 500 قانون 
مجازات اسالمی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام ردیف 
س��وم دایر بر توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به 

تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی تصریح کرد: در مورد عنوان اتهامی اخیر گرچه به موجب 
ماده ۶09 قانون مجازات اسالمی توهین به مقامات به سبب انجام 
وظیف��ه دارای جنبه عمومی اس��ت و نیازی به ش��اکی خصوصی 
ندارد؛ اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به عنوان 
شاکیان آقای اسفندیار رحیم مشایی نیز در پرونده شکایت کردند 

و شکایت آن ها هم مورد لحاظ و رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس دادگس��تری کل اس��تان ته��ران اف��زود: در مجموع 
مجازات آقای اس��فندیار رحیم مش��ایی ۶ س��ال و نیم است، اما 
چنانچ��ه همین رای مورد تایی��د دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد و 
تغییری در آن حاصل نش��ود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی 

صرفا 5 سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.
اسماعیلی عنوان کرد: ما رای را امروز جهت ابالغ به متهمان 
ارس��ال کردیم و از زمان ابالغ آقای اس��فندیار رحیم مشایی 20 
روز وقت برای تجدیدنظر خواهی و طرح پرونده در دادگاه تجدید 

نظر دارند.
وی افزود: آقای جوانفکر نیز 20 روز برای واخواهی و طرح مجدد 

پرونده در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران وقت دارند.
رئیس دادگس��تری کل اس��تان تهران در پاس��خ به پرسشی 
مبنی بر اتهام جاسوسی آقای مشایی گفت: به صورت کلی اشاره 
کردم اتهامات دیگری در مورد ایش��ان و اشخاص دیگری که در 
پرون��ده از آن ه��ا نام برده ش��ده در پرونده مطرح اس��ت که این 
بخش هنوز در دادگاه مفتوح می باش��د و هنوز مورد رسیدگی و 
اظهارنظر قرار نگرفته است که بعد از فرآیند رسیدگی در دادسرا 

نتیجه آن اعالم خواهد شد.

رییس کل دادگستری تهران: 

رای مشایی و جوانفکر صادر شد

حوزه علمیه هم همراه مردم از مسئولین مطالبه گری می کند

مرجعیِت پیگیری معیشت مردم

جمه��ور دیـــــدگاه رئیس دفتر رئیس جمهور با قربانقلی  رئی��س  محم��داف  ب��ردی 
ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

محم��ود واعظ��ی رئیس دفت��ر رئیس جمه��ور که در 
رأس یک هیئت بلند مرتبه سیاس��ی، اقتصادی وارد عشق 
آباد ش��ده اس��ت با قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور 

ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دی��دار محمود واعظی ضمن ابالغ س��الم و پیام 
کتبی روحانی به رئیس جمهور ترکمنستان و ملت این کشور، 
بر اراده جمهوری اس��المی ایران برای گس��ترش روابط همه 

جانبه با همسایگان خود از جمله ترکمنستان تاکید کرد.
رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری در این دی��دار ضمن 
سپاس��گزاری از مواضع س��ازنده ترکمنس��تان در خصوص 
رواب��ط دو جانب��ه و منطق��ه ای تاکید کرد ک��ه جمهوری 
اس��المی ایران تحکیم و تعمیق روابط با همس��ایگان خود 
بویژه ترکمنس��تان را در سیاس��ت های راهبردی خود قرار 

داده است.
واعظی در این دیدار اعالم کرد که جمهوری اس��المی 
ای��ران این آمادگی را دارد تا هم��ه ظرفیت های خود را در 
جهت توس��عه و پیش��رفت روابط با کش��ور دوست و برادر 

ترکمنستان به خدمت بگیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با جلب توجه قربانقلی بردی 
محمداف به تش��دید افراطی گ��ری در منطقه، گفت: برای 
حفاظ��ت از صلح و ثبات درمنطقه، الزم اس��ت دو کش��ور 
هم��کاری خ��ای خ��ود را گس��ترش داده و از ظرفیت ها و 

امکانات یکدیگر در مبارزه با تروریسم بهره مند شود.
واعظی توس��عه روابط تجاری با ترکمنس��تان را دارای 
اهمی��ت زیاد ارزیابی کرد و تلطیف ش��رایط برای توس��عه 
همکاری ه��ای دو کش��ور در حوزه حمل و نق��ل و ترانزیت 
به منظور توس��عه همکاری های تجاری دو کش��ور و منطقه 

را ضروری دانست.
در این دی��دار همچنی��ن، قربانقلی محم��داف رئیس 
جمهور ترکمنستان، بر گسترش روابط همه جانبه از جمله 
روابط اقتصادی میان دو کش��ور ایران و ترکمنستان تاکید 

کرد.
رئی��س جمهور ترکمنس��تان ب��ا تاکید براینک��ه ایران 
همس��ایه ای بزرگ و قابل احترام برای ترکمنس��تان اس��ت 
رواب��ط دو کش��ور را دارای ریش��ه در ارتباط��ات فرهنگی، 
تاریخی و تمدنی دانس��ت و از توس��عه روابط سیاس��ی دو 

کشور ابراز خرسندی کرد.
محمد اف گفت: ترکمنس��تان از ابتدای استقالل خود 
همواره از حمایت های ایران برخوردار بوده و دو کش��ور در 
تم��ام اتفاقات منطقه ای کنار یکدیگر بوده اند و این موضوع 

بسیار قابل تامل است.
رئیس جمه��ور ترکمنس��تان در ادامه بر به��ره گیری از 
ظرفیت های دو کش��ور بویژه در حوزه اقتصادی، حمل و نقل و 
در حوزه های فرهنگی تاکید و گفت: ایران توانمندی های الزم را 
برای پاسخگویی به نیازمندی های اقتصادی و تجاری ترکمنستان 
دارد. او همچنی��ن همکاری های اقتصادی دو کش��ور در حوزه 

دریاچه خزر را پر اهمیت دانست.  باشگاه خبرنگاران

واعظی در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان:
همسایگان، سیاست راهبردی ایران است

وزیر دادگستری با بیان اینکه تعزیرات  ن یبــــو در ش��رایط اخی��ر کش��ور و باتوجه به تر
گرانی ها کم کاری نکرده است، گفت: تعزیرات بصورت فعال 

وارد صحنه شده است.
س��ید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه 
هی��ات دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: پیش از 
این ش��عب تجدیدنظر قاچاق در خیلی از استان ها نداشتیم 
االن تقریبا در تمام یا اکثریت قریب به اتفاق استان ها افراد 
واجد شرایطی را پیشنهاد دادیم و ابالغیه آن زده شده است 

و این شعب را فعال کردیم.
وی با بیان اینکه ش��عب تعزیرات توسعه خوبی داشته 
اس��ت، افزود: تعزیرات با قضاوت دولت و رس��انه ها در این 
دوره بصورت فعال وارد صحنه ش��ده است. کار تعزیرات از 
جهت��ی مهم و مفید می تواند باش��د، چراکه به س��رعت به 
پرونده ها رس��یدگی کرده و جایی که الزم است از ظرفیت 
قوه قضاییه اس��تفاده می کند. همیش��ه ی��ک نگرانی درباره 
تعزیرات داش��تم که این نگرانی خیلی هم بی ربط نیس��ت؛ 
م��ن نگرانم ک��ه در تعزیرات یا در مجموع��ه قوه قضاییه به 
خاطر فشار و جو مطالبات مردم و فضای هیجانی، از مسیر 

تعادل و قانون خارج شویم.
آوایی با بیان اینکه کش��ف اجن��اس احتکاری می تواند 
مفید و موثر باش��د اما اگر بی احتیاطی ش��ود، مضر خواهد 
بود، ادامه داد: قطعا همه انبارها احتکاری نیس��ت. اگر دقت 
نکنیم کارهای درس��تمان هم زیر س��وال م��ی رود. در بازار 
اعتبار اکثر بازاریان به پولش��ان نیست بلکه به اعتماد مردم 

اس��ت، اگر در مورد کس��ی که خالفی مرتکب نشده و انبار 
دارد، بریزی��م در انبارش و او را بی آبرو کنیم دیگر نمی تواند 

در بازار سر بلند کند؛ کار ما هر دو طرفش سخت است.
وزیر دادگس��تری تاکید کرد: به همان میزان که برخورد 
با مجرمین مفید اس��ت و باعث امید می ش��ود، اگر براس��اس 
آدرس های غلطی که به ما می دهند و براساس خودنمایی رفتار 
کنند، باعث ناامیدی می شود و بی آبرو کردن افراد خدمت به 
مردم نیست و برای اعتبار نظام اسالمی هم خوب نیست. توقع 
از نظام رفتارهای اس��المی اس��ت، اگر از اختیارات خود برای 

خودنمایی استفاده کنیم خدمتی به کشور و مردم نکرده ایم.
وی در خص��وص مبارزه با گران فروش��ی و قاطعیت در 
برخورد با متخلفین، اظهار داشت: من از امروز آمادگی دارم 
آماری که س��ازمان تعزیرات در س��طح کش��ور در خصوص 
بح��ث محتکری��ن و جرائم و احکام صادر ش��ده و مبارزه با 
گرانفروشی اعالم کرده، دراختیار رسانه ها قرار دهم. در این 
مورد کلمه رافت اس��المی را به کار نبردم منظور من حفظ 

مرز بین ظلم و حق بود.
آوایی خاطرنشان کرد: تعزیرات در شرایط اخیر کشور و 
باتوجه به گرانی ها کم کاری نکرده است و به همه پرونده ها 
رسیدگی شده است. تعزیرات هم دقت و هم سرعت داشته 
است. در واقع تعزیرات جانب احتیاط را در مسائل اخیر نگه 

داشته و کم کاری هم نکرده است.
وزیر دادگستری در پایان تصریح کرد: زمان رسیدگی به 
پرونده ها بین یک هفته تا 15 روز است و آمادگی داریم آمار 

کلی این یک ماه را در اختیار رسانه ها قرار دهیم.  مهر

آوایی در حاشیه جلسه هیات دولت:
اجناس همه انبارها احتکاری نیست


