
رویـداد2 پنج شنبه  16 آبان 1398  شماره 5161 

انتصابنمایندهولیفقیه
دراستانمازندرانوامامجمعهساری

حضللرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسللام 
محّمدباقر الئینی را به نمایندگی ولی فقیه در اسللتان 

مازندران و امامت جمعه ساری منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است.

جناب حجت االسام آقای حاج شیخ محّمدباقر الئینی 
دامت افاضاته

در پی اسللتعفای جناب حجت االسللام آقای طبرسی 
دامت افاضاته و با تشللکر فراوان از زحمات و خدمات 
ایشان در سالهای متمادی، جنابعالی را که بحمداهلل از 
سللوابق روشن و صاحیت الزم برخوردار می باشید به 
نمایندگی خود در اسللتان مازندران و امامت جمعه ی 

ساری منصوب می کنم.
استان مازندران در شمار برجسته ترین استانهای کشور 
از جنبه های مادی و معنوی است و مردم عزیز و مؤمن 
و انقابی آن در آزمونهللای متعدد در نظام جمهوری 
اسللامی مفتخر و سربلند ظاهر شللده اند. جنابعالی با 
توجلله به سللابقه ی حضور و خدمت در آن اسللتان با 
برجسللتگی های جوانان فللداکار و مردمان پر انگیزه و 
وفادار آن آشنائید. الزم است این برجستگی ها تقویت 
و تثبیت و بزرگ داشللته شللود و در این راه از علمای 

دین و فرزانگان حوزه و دانشگاه یاری گرفته شود.
تقویللت جریان انقابی و جوانان مؤمن و روی گشللاده و 
دسللت مهربان با همه ی قشللرهای مردم توصیه ی مؤکد 
اینجانب است. توفیقات شما را از خداوند مسألت می کنم.

باندتولیدوتوزیعسکههایتقلبیطال
واسکناسهایجعلیمتالشیشد

سازمان اطاعات سپاه عاشللورا از متاشی شدن باند 
تولید و توزیع سللکه های تقلبی طا و اسللکناس های 

جعلی در کشور خبر داد.
سربازان گمنام امام زمان )عج( سازمان اطاعات سپاه 
عاشللورا در یک اقللدام اطاعاتی، بانللد تولید و توزیع 
سللکه های تقلبی طا و اسکناس های جعلی در کشور 
را شناسایی و با همکاری و دستور مقام قضایی استان 

دستگیر و تحویل مقام قضایی کرد.
یکی از متهمین این پرونده، کارمند یکی از بانک های 
شعب کشور بوده که با سوء استفاده از موقعیت شغلی 
خود، اقدام به تحویل دسللته چک های خام مربوط به 
اشخاص و شرکت های دولتی به اعضای باند کرده و از 

آن در سطح بازار استفاده می کردند.
ضمنا اعضای این باند با تهیه اسللکناس های جعلی و 
جاگذاری آن ها در دستگاه ATM، قصد توزیع آن ها 

در سطح بازار کشور را داشتند.
نفللر اصلی این باند با شبکه سللازی و جللذب افراد از 
شللهر های تبریز، ارومیه، زنجان، تالللش و کرج اقدام 
به فروش سللکه های تقلبی در سطح بازار طا و سکه 

کشور می کرد.  سپاه نیوز

ماجرایممانعتازورودیکیازبازرسان
آژانسبهسایتهستهاینطنز

هفته گذشته مسئولین سللازمان انرژی اتمی ایران از 
ورود یکی از بازرسللان آژانس به سللایت غنی سللازی 
نطنز جلوگیری کردند. علت این اقدام ایران نگرانی از 

احتمال همراه داشتن مواد مشکوک بوده است.
هفته گذشته مسئولین سللازمان انرژی اتمی ایران از 
ورود یکی از بازرسللان آژانس به سللایت غنی سللازی 
نطنز جلوگیری کردند. علت این اقدام ایران نگرانی از 

احتمال همراه داشتن مواد مشکوک بوده است.
  به طور معمول کلیه بازرسللان، وسائل همراه آنان در 
بدو ورود به هر یک از سایت های هسته ای مورد تفتیش 
و کنتللرل قرار می گیرد. در ظاهر هنگام ورود این خانم 
بازرس تجهیزات کنترلی عامت هشللدار را نشان داده 
اسللت و به همیللن دلیل ضمن کنترل وسللایل همراه 
بازرس از ورود او به سللایت جلوگیری شللده و مراتب 
امر به آژانس بین المللی انرژی اتمی منعکس شللد و از 
طرف جمهوری اسللامی ایران به آژانس اعام میشود 
که پذیرش قبلی این بازرس لغو شللده تلقی می شللود. 
ایران همچنین خواسللتار همکاری آژانللس برای ادامه 
تحقیقات در این خصوص شللده است که آژانس نیز در 
پاسللخی کتبی این موضوع را می پذیرد. در نتیجه لغو 
پذیرش بازرس، وی با ناتمام گذاشللتن ماموریت خود 

ایران را به مقصد وین ترک کرده است.
  تحقیقات در این خصوص ادامه داشللته و قرار است 
فللردا نماینده دائم ایران در آژانللس بین المللی انرژی 
اتمی گزارش کاملی در این رابطه به اعضای شللورای 

حکام ارائه کند.  میزان

سؤالیکنمایندهازسلطانیفر
دربارهمدیراندوتابعیتی

یک نماینده مجلس شورای اسامی در نامه ای به وزیر 
ورزش و جوانان نسبت به وجود مدیران دوتابعیتی در 

فدراسیون های ورزشی هشدار داد.
حسللینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلللس شللورای اسللامی در نامه ای به مسللعود 
سلللطانی فر وزیللر ورزش و جوانان نسللبت به حضور 
مدیران دوتابعیتی در برخی از فدراسیون های ورزشی 
هشللدار داد و خواسللتار پیگیری این موضوع از سوی 

وی شد. تسنیم

اخبار

تیپمیرزاکوچکخانیگانباتجربهنیرویزمینیسپاهاست
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: کسب 

تجربیات ارزشللمند یگان های نیروی مخصوص و کسللب تجربه در میدان های 
مختلف از منطقه شللمال غرب تا جنوب شللرق از جمله قابلیت های تیپ میرزا 
کوچک خان اسللت که آن را به یک یگان با تجربه و قابل اعتماد نیروی زمینی 

سپاه تبدیل کرده است.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در بازدید از تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک 
خللان در جمللع رزمندگان این تیپ اظهللار کرد: در هر ماموریتی کلله از نیرو های تیپ 
میرزاکوچللک خان اسللتفاده کرده ایم همواره اطمینان قلبی نسللبت بلله اجرای دقیق 
ماموریت محوله به نحو احسن وجود داشته است. وی با بیان اینکه آموزش ها، مهارت ها 
و تخصص های تئوری باید درمیدان عمل به بهترین شللکل بکارگیری شود، گفت: تیپ 
نیروی مخصوص میرزاکوچک خان یگان کارآمد و جوانی اسللت که در میدان عمل هم 

حضور تعیین کننده ای دارد  سپاه نیوز

ارجاعطرحاصالحنظامبانکیبهصحنعلنیمجلس
عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس از اتمام بررسللی طرح اصاح نظام بانکی در 
این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان 

قرار دارد.
عین اهلل شللریف پور با بیان اینکه کار بررسللی طرح اصاح  نظام بانکی کشللور 
در کمیسللیون به اتمام رسللیده  و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است، 
گفت: نظام بانکی کشور نیاز به اصاحات اساسی دارد زیرا کاستی های جدی در آن 
وجود دارد که در همین راسللتا نمایندگان با تدوین طرحی درصدد رفع این کاسللتی ها 
برآمده اند. وی ادامه داد: محور طرحی که نمایندگان تدوین کرده اند بیشللتر بر افزایش 

نظارت بانک مرکزی و تغییر ساختار تشکیاتی این بانک  تکیه دارد.
عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس در پاسللخ به سللئوالی درباره اینکه در طرح مجلس 
بحثی هم درباره کاهش اختیارات هیئت مدیره بانک ها مطرح شده یا نه؟ اظهار داشت: 

اختیارات کاهش پیدا نکرده بلکه نظارت بر آنها افزایش یافته است.  تسنیم

آذریجهرمیبهقانونپایبندنیست
نصراهلل پژمان فر با اشاره به استفاده آذری جهرمی از شبکه های مجازی غیرمجاز 
گفت: درصورتی که وزیر ارتباطات خود، اعتقادی به رعایت قانون نداشته باشد، 

نمی توان از آحاد جامعه، این انتظار را داشت.
رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس توضیحاتی درباره تذکر 
اخیللر خود به محمدجواد آذری جهرمی وزیللر ارتباطات در صحن علنی مجلس 
شللورای اسامی ارائه کرد. عضو فراکسللیون والیی مجلس ادامه داد: ورود به فضای 

مجازی در ایران با توجه به قوانین مربوطه نیازمند استفاده از فیلترشکن است.
نماینللده مردم مشللهد و کات گفت: وزیللر ارتباطات در صورت غلط دانسللتن قانون و 
مخالف بودن با فیلتر، می تواند نسللبت به برداشتن فیلتر یک پیام رسان مدنظرش اقدام 
کند تا فیلتر برداشته شود اما وی مسئله را از راه قانونی طی نمی کند و مستقیما مسیر 
غیرقانونللی را انتخللاب کرده اسللت که این اقدام تذکر من را بلله وی در صحن علنی به 

دنبال داشت.  فارس

وزیر سابق اطاعات گفت: امروز آمریکا که برخی از او به عنوان 
کدخدا یاد می کنند در حال فروپاشی است، به طوری که هیأت 
علمللی  دانشللگاه های آمریللکا در مقاالت خود اذعللان به این 
موضللوع دارند و در بیش از 70 درصللد این مقاالت علت این 

فروپاشی، انقاب اسامی مطرح شده است.
حجت االسللام حیللدر مصلحللی در همایش روشللنگری در 
دانشللگاه آزاد اسامی اصفهان به تحلیل روابط ایران و آمریکا 
و همچنین فتنه دشللمن در کشور پرداخت و اظهار داشت: در 
طول این 40 سللالی که از  پیروزی انقاب اسامی می گذرد، 
تاریخ انقاب آن گونه که باید تجزیه  و تحلیل نشللده اسللت و 
نسللل امروز ما به درسللتی و کامل با این تاریخ پرفرازونشللیب 
آشللنایی ندارد، از همین رو مشللاهده می کنیم در بخشللی از 
بیانیلله گام دوم، رهبر معظم تاریخ 40 سللاله انقاب را مورد 

تحلیل و بررسی قرار می دهند.
وزیر سللابق اطاعات با اشاره به کمک 40 میلیاردی عربستان 
در جنگ ایران و عراق به رژیم بعث صدام ادامه داد: اسللتکبار 
جهانللی از همان ابتللدای پیللروزی انقاب تا به امللروز همه 
توطئه هللای فرهنگی، سیاسللی، اقتصللادی، اجتماعی و حتی 
نظامی خود را به کار گرفته اسللت تللا نظام مقدس جمهوری 
اسللامی را نابللود کند، برای نمونه می توان به جنگ 8 سللاله 
دفاع مقدس و اذعان  ولیعهد اسللبق عربستان مبنی بر کمک 
40 میلیاردی این کشللور به رژیم بعث اشاره کرد، البته تأکید 
می کنم این کمک ها فقط منحصر به عربسللتان نیست و همه 
جهللان علیه نظام مقدس جمهوری اسللامی قد علم کرده  تا 

اآلن هم آرام ننشسته اند.
وی بللا تأکید بر مطالعه تاریخ 13 آبان افزود: دشللمن، انقاب 
اسللامی را در وضعیتللی می بیند که اسللتکبار را بلله نابودی 
می کشاند؛ امروز آمریکا، قدرتی که برخی از او به عنوان کدخدا 
یاد می کنند در حال فروپاشی است؛ به طوری که هیأت علمی ها 
دانشگاه های آمریکا در مقاالت خود اذعان به این موضوع دارند 
و در بیش از 70 درصد این مقاالت، علت این فروپاشی، انقاب 
اسللامی مطرح می شده اسللت، چراکه مبنا این نظام مقدس، 

اسام ناب محمدی و قرآن کریم است.
مصلحی با تأکید بر مسأله نفوذ ابراز داشت: طراحی که دشمن 
امروز برای مقابله با نظام جمهوری اسامی دارد بر مبنا  نفوذ 
اسللت و سللرمایه گذاری جدی هم بر روی انجام داده است و 
در برخی از دسللت اندازها موفق هم بوده است، اما نتوانسته و 

نخواهد توانست که بر روی مسیر اصلی قرار بگیرد.

وزیر سابق اطاعات نفوذ را به دو نوع موردی و جریانی تقسیم 
کللرد و در توضیح نفوذ موردی بیان داشللت: در نفوذ موردی 
نخسللتین قدم ترور فیزیکی است، یعنی همان ترور نخبگان و 
افراد تأثیرگذار جامعه که می توان به ترور دانشمندان هسته ای 
اشللاره کرد، البته نوع واکنش و جنبش دانشللجویان ما در آن 

سال این حرکت را متوقف کرد.
*نفوذبه باالترین سطوح کشور 

وی اضافلله کللرد: مرحله دوم تللرور موردی،  ترور شللخصی 
اسللت، یعنی تربیت جاسللوس و نفوذ آن تا باالترین سللطوح 
جامعلله، برای نمونه می توان به ادعای جان کری اشللاره کرد؛ 
او می گویللد: »من هر زمان که می خواسللتم با ظریف مذاکره 
کنللم ابتدا با عامل نفوذی مللان صحبت می کردم و هر آنچه او 
می گفت در جلسه مطرح می کردم«، این فردی که جان کری 
از او یللاد می کند دریک مقطع زمانللی، معاون امور بین الملل 

شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است.
مصلحی تصریح داشللت: سللومین مرحله تأثیر و نفوذ بر روی 
افکار شخصیت است، به طور مثال کدیور که یک آخوند انقابی 

بود، با تمرکز CIA و MI6 او امروز برخاف گذشللته اش در 
راستای اهداف این سازمان ها در آمریکا مشغول فعالیت است 
و یا در سال 68 این سازمان ها بر روی سروش تمرکز کردند و 
اآلن او هم همچون کدیور در دسللت دشمن است، در آخرین 
مرحله موردی، دشللمن بر روی شخص سرمایه گذاری می کند 
تا در یک پروژه طوالنی مثًا 30 سللاله بتواند از آن اسللتفاده 
کند و مشللابه این موضوع در تاریخ اسللام به خوبی قابل درک 

است.
*ریشه مشللکات امروز جامعه در اشتباهات محاسباتی مردم 

و مسؤوالن است
وزیر سللابق اطاعات در ادامه به تبیین نفوذ جریانی پرداخت 
و بیللان داشللت: فعالیت های نفللوذ جریانی به منظللور جریان 
سللازی در کشللور طراحی می شود و طی 6 سللال اخیر شاهد 
انواع این جریان سللازی ها در کشور بوده ایم، یکی از چیزهایی 
که در این نفوذ از آن اسللتفاده می شللود این اسللت که مردم، 
مسؤوالن و نخبگان را دچار اشتباه محاسباتی کنند؛ از همین 
رو مشللکاتی که امروز در کشللور وجود دارد، ناشی از همین 

اشتباهات محاسباتی است.
وی ابراز داشللت: در نفوذ جریانی نخستین کار تهدید و ترس 
اسللت و در انتخابات ریاسللت جمهوری این مسللأله به خوبی 
مشللهود بود و دوقطبی کشور بر اسللاس جنگ و صلح شکل 
گرفللت و یللا در بحث تهدید، در موضوع برجللام، هر زمان که 
بنابللود مذاکره انجام بگیرد اوباما شللب و یللا صبح روز قبل از 
مذاکللره اعام می کرد گزینه های نظامی ما روی میز اسللت و 
در دانشللگاه تهران ظریف بر این مسللأله دامللن زد، که البته 
هوشیاری دسللتگاه های نظامی ما، پیرو بازدید وزیر خارجه از 

برخی مراکز نظامی او را متوجه این اشتباهش کرد.
مصلحللی خاطرنشللان کرد: اقللدام دوم در نفوذ جریان سللاز، 
دادن وعده دروغ اسللت که نمونه های این بحث را هم به خوبی 
می توان در مسللأله برجام دید و آخرین مرحله مشغول کردن 

مسؤوالن و مردم به خیال پردازی و آرزوهای دورودراز است.
*برجام ابزاری برای هم نشینی ایران وآمریکا

وزیر سللابق اطاعات در ادامه متذکر شللد: مسائل مطرح شده 
فقط برای روشللنگری اسللت، نه دوقطبی سللازی؛ از همین رو 
باید آگاهانه و با بصیرت عمل کرد تا دوقطبی سازی در کشور 
شکل نگیرد چرا دشمن تمام تاشش را بر آن گرفته تا کشور 
ایران  را همچون کشللور لیبی دوقطبی و یا چندقطبی کند تا 

این گونه از داخل توسط خود مردم ازهم پاشیده شود.
وی در ادامه یادآور شد: 4 سال پیش استکبار جهانی برنامه ای 
با مبنای 6 طرح برای مقابله با انقاب اسللامی طراحی کرد، 
نخسللتین طرح مسللأله برجام بللود، چراکه برجللام را ابزاری 
می دانسللتند تللا وزیر خارجلله  آمریکا و ایللران در مقابل هم 
بنشللینند و گفت وگو کنند؛ واال برجام به طور حقیقی و بدین 
شللکل که برخی ها با لذت از آن می گویند، برای آن ها معنایی 
ندارد، اقدام دوم افزایش سرسللام آور قیمت دالر بود که هنوز 
هم ادامه دارد، سللوم ایجاد نارضایتی عمومی بود، که البته در 
این طرح در سال 88 شکست مواجه شد، همچنین جلوگیری 

از بازگشت هسته ای ازجمله 6 طرح این برنامه هستند.
مصلحللی گفت: به لطف خداوند جایگاه دسللتگاه اطاعات ما 
جایگاه بلندی اسللت و ضعف بزرگ دشللمن هم همین است 
کلله هللر کاری کرد چراکلله او هللر تصمیم بگیللرد و اقدامی 
کننللد از همان ابتدا کار ما متوجه این موضوع خواهیم شللد، 
دسللتگیری زم برای چندمین بار تمام دنیا، به خصوص فرانسه 
 را بسیار متعجب کرد و سیستم ضدانقاب را به تکاپو انداخت.

 جهان نیوز

عضو فراکسیون امید مجلس از انتصابات فامیلی وزیر ارتباطات 
خبر داد و گفت: خانم ثنا اسدیان متولد 65 خواهر خانم آقای 

وزیر است که ماهانه 69 میلیون تومان حقوق می گیرد.
نشسللت خبری سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شللورای اسامی با عنوان بررسی چالش ها در 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با حضور جمعی از اصحاب 

رسانه در خبرگزاری دانشگاه آزاد اسامی برگزار شد.
در این نشسللت خبری زرآبادی طی سللخنانی اظهار داشللت: 
در کمیتلله ارتباطات مجلس مسللائل مربوط بلله IT را دنبال 

می کنیم.
وی افزود: قرار بود درباره بحث مالیات بر ارزش افزوده وزارت 
ارتباطات در این جلسلله حضور داشته باشند که متاسفانه این 

اتفاق نیفتاد و آنها حضور نیافتند.
زرآبادی درباره اینکه بحث های مختلفی درباره موضوع ارزش 
افللزوده اپراتورها در چند وقت اخیر مطرح شللده اسللت، که 
در یکللی از گزارش هایی که در فضای مجازی منتشللر شللده 
مشللخص شللده که سللایت انتخاب مبالغی را دریافت کرده و 
هجمه هایی علیه شما منتشر کرده، گفت: شرکت های خدمات 
ارزش افزوده یکسری خدمات خارج از استانداردهای اپراتورها 
ارائلله می کند که یکسللری محتوای منحصر بلله فردی ایجاد 

می کند که درآمد خوبی برای اپراتورها دارد.
این نماینده مجلس افللزود: طبق قوانین رگاتوری 60 درصد 
این پول ها سللهم شرکت های خدمات دهنده، 30 درصد سهم 

اپراتورها و 10 درصد سهم تجمیع کنندگان است.
وی اداملله داد: وزیر ارتباطات اعام کرده که مخالف تخلف در 
ارزش افزوده اسللت. کسللی که با تخلفات ارزش افزوده برای 
اولین بللار مقابله کرد نمایندگان مجلس بودنللد نه وزارتخانه 

ارتباطات. 
ایللن نماینده مجلس در بخللش دیگری از سللخنانش یادآور 
شللد: آذری جهرمللی در یک ادعای عجیب عنللوان کرده بود 
کلله مخالللف تخلف در ارزش افزوده هسللتم؛ اینجللا در میان 
شللما خبرنگاران می گویم  نهادی که با تخلفات ارزش افزوده 
برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای 

اسامی بود و نه وزارت ارتباطات.
وی  تصریح کرد: از دی ماه 96 تا خرداد 97 ، هفت شللرکت 
متخلف در این زمینه وجود داشللتند که با هماهنگی اپراتورها 
عضوگیری اجباری می کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس 
اینهللا را از روی گزارش هللای شللکات افزایللش هزینه قبض 
موبایل ها شناسللایی کردیم و پرونده این هفت شللرکت مورد 
بررسللی قرار گرفت که مشخص شللد مبلغ 35 میلیارد تومان 

کاهبرداری صورت گرفته است.
وی در ادامه با تشللریح دیگر جزئیللات تخلفات صورت گرفته 
یادآور شللد: یک شرکت به نام ایده پرور هوشمند که سهم آن 
از 35 میلیللارد، 23 میلیارد بود و رئیس آن سللجاد بنابی بود 

تنها پول ها را بازگرداندو قرارداد آنها لغو نشد.

زرآبادی ادامه داد: یک هلدینگ نیز به نام اعطا وجود داشللت 
که خدمات ارزش افزوده ارائه می کرد که افرادی همچون ابوذر 
مهرمنش، سللجاد بنابی و مهرمنش که مدیر کل ارزش افزوده 

همراه اول است در آن عضویت داشتند. 
زرآبادی همچنین یادآور شللد: وزیر ارتباطات تاکنون مدارکی 
در خصوص سللؤاالتی که بنده از او داشللتم ارائه نکرده است، 
چندین جلسلله نیز در کمیسیون مجلس داشتیم و مقرر شده 

مستندات ارائه شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
عضو فراکسیون امید در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون 
مواردی که امروز در نشسللت خبری مطرح کردید را به آقای 
آذری جهرمی گفته اید یا نه، گفللت: در بحث عملکرد اتفاقات 
زیادی افتاده و افراد اعتراضاتی دارند که کمیته ارتباطات این 
موضوعات را بررسللی می کند چرا که مطالبات زیادی در این 
حللوزه وجود دارد. فقط طی مللدت دو روز دو میلیون و 600 
هزار نفر درگیر اپراتورها شدند یعنی قربانی عضوگیری اجباری 
شللدند. حال ممکن است امروز افراد بیشللتری نیز درگیر آن 
باشللند. مللن نمی توانم از مطالبات افراد بلله راحتی عبور کنم 
و اگر تخلفی صورت گرفته اسللت باید به عنوان نماینده مردم 

ورود کنم.
زرآبادی در پاسللخ به سللؤالی مبنی بر اینکه که شما در نطق 
خللود به بحث انتصابات فامیلی وزیر ارتباطات اشللاره کردید، 
و همچنیللن از موضللوع شللنود توسللط ایللن وزارتخانه خبر 
دادیللد جزئیات آن را اعام کنید، گفللت: من معتقدم ورود به 
حوزه شللخصی افراد کار پسللندیده ای نیسللت. بنابراین آقای 
آذری جهرمی باید پاسللخگو باشللد و انتصابات خود را اصاح 

کند که این کار را نکرد.
عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه پاسخ به سؤال خبرنگار 
فارس، گفت:  بنده در خصوص انتصابات مربوط به وی سللؤالی 
از ایشللان پرسللیدم که یکی از موارد را مطللرح کرد اما موارد 

دیگری از انتصابات ایشان همچنان برقرار و مطرح است. 
نماینللده قزویللن در مجلس بللا بیان اینکلله در بخش دولتی 
که مللردم عادی نمی تواننللد منصوب شللوند، گفت: در بخش 
خصوصی هم که آقایان مسئول اطرفیان خود را منصوب کرده 
و به واسطه رانت مردم عادی نمی توانند در این مراکز مشغول 
به فعالیت شللوند، پس سوال این است چگونه و به دستور چه 

کسانی این افراد منصوب می شوند
زرآبادی با طرح این سؤال که آیا هر کسی که دفتر نمایندگی 
بیمه دارد گردش مالی اش این گونه اسللت، گفت:  اگر کسللی 

نمایندگللی فروش رایتل را در شللهری دارد همه نمایندگی ها 
اندازه او گردش مالی دارند.

وی در پاسللخ به سللؤالی مبنی بر بحث شللنود مکالمات وی 
در خصوص نطق گذشللته اش درباره وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات، گفت: من در نطقم عنوان کردم که ما باید احسللاس 
امنیت داشللته باشللیم. در خصوص نطقم بنللده موضوعی را 
مدنظر داشللتیم که فقط خودم می دانسللتم و تنهللا با برادرم 
مشورت کرده بودم. برایم جالب بود که یک فرد خیلی نزدیک 
بلله وزیر ارتباطات این خبر را منتشللر کللرد که من نطقی در 
خصوص آذری جهرمی دارم. اما جالب اسللت بدانید در مجلس 
همان روزی که نطق داریم اسللامی ناطقان را راس سللاعت 8 

صبح به دیوار می زنند.
نماینللده قزویللن در مجلس با بیان اینکلله در خصوص اطاع 
یابی از موضوع نطقم و مسللئله ای کلله تنها مدنظر خودم بود 
با دسللتگاه های ذیربط مکاتبه کردم تا این مسللئله را بررسی 
کنند، گفللت:  من نمی دانم چگونه اسللت که آن فرد توانسللته 
این موضوع را منتشللر کند. لذا برای من جای سللؤال است و 
احسللاس ناامنی می کنم. جالب است بدانید نام این فرد زهیر 

موسوی بود. 
زرآبللادی گفللت:  مللن در نطقم ایللن موضللوع را در خصوص 
انتصابات وزیر مطرح کردم که وزیر پاسللخی نداد باز هم چند 
روز بعد بنده سللوالی کردم که اتفاقا در خصوص یکی از اقوام 
ایشللان یعنی نقش خانم ثنا اسللدیان در انعقللاد قراردادهای 
سللنگین بیمه ای رایتل با بیمه ما وابسللته به بانک ملت است 
کلله وزیر گفته بود در این خصوص مسللتندی نداری که بنده 
آن را در رسللانه ها منتشر کردم. من دوسللت دارم این مسیر 

اصاح شود. 
وی با اشاره به انتصاب فرد نزدیک به وزیر ارتباطات در شرکت 
رایتل، گفت: »توجه به انعقاد قراردادهای کان بیمه ای توسط 
خانم ثنا اسللدیان بانمایندگی کد 23 23 بیمه ما وابسللته به 
بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت های حوزه ارتباطات پاسخ 
به چند سوال  ضروری است.آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت 
فامیلی دارند؟ و در صورت  مثبت بودن پاسخ این سوال نسبت 

دقیق را اعام کنید.«
نماینده قزوین در مجلس ادامه داد:  ما سللؤال مربوط به وزیر 
را 21 مهر پرسللیدیم و در 11 آبان سللال جاری به وزارتخانه 
ارتباطات رفت اما هیچ پاسللخی دریافت نکردیم البته می دانم 
چرا وزیر پاسللخ نمی دهد چون اصا جوابللی ندارد. چون اگر 

پاسخی داشت سریعا آن را توئیت می کرد!
زرآبادی افزود: بنابراین سؤال من در خصوص انتصابات فامیلی 
وزیر ارتباطات بعد از کمیسیون در صحن علنی مجلس می رود 

و امیدوارم آقای وزیر در این رابطه پاسخ داشته باشد. 
عضو فراکسیون امید در خصوص اینکه عده ای می گویند وقتی 
سؤال خود را پس گرفتی پس تطمیع شده ای، گفت: اگر آقای 
آذری جهرمی مثا دستور می داد قرارداد بیمه حوزه ارتباطات 
را کنسللل کند آن گاه من قانع می شدم. ما در مجلس هستیم 
که اصاح امور را انجام دهیم نه اینکه دعوا کنیم اما به شرطی 

اینکه این موارد اصاح شود.
ایللن نماینده مجلس در ادامه با بیللان اینکه تا زمانی که امور 
مذکور اصاح نشود از سللؤاالتم دست نخواهیم کشید، گفت:  
خانم ثنا اسللدیان خواهرخانم وزیر ارتباطات متولد 65 اسللت 
شللما بگویید ما چند نفر بیکار در این سللن و سللال در کشور 
داریم. کارمزد او طی سه سال  2 میلیارد و300 میلیون تومان 
بوده که به طور متوسللط ماهیانه 69 میلیون تومان است  که 
در برخی ماه ها تا 137 میلیون تومان هم این کارمزد رسللیده  

است. 
زرآبادی در پاسللخ به سللؤالی در خصوص اینکه چرا تخلفات 
پسللر آقای دزفولی را پیگیری نکردیللد، گفت:در مورد تخلف 
پسللر آقای دزفولی مستندی به من ندادند حال اگر مستندی 

در این خصوص کسی دارد به من ارائه کند تا پیگیری کنم.
عضو فراکسللیون امیللد مجلس گفللت:  بنده سللؤالی از وزیر 
ارتباطات کرده بودم که آقای آذری جهرمی به شورای نگهبان 
نامه ای نوشللته بود و گفته بود سللؤال من امنیتی اسللت. این 

موارد کجا امنیتی هستند. 
زرآبادی گفت: اطاعات مستند داریم که در بعضی موضوعات 
قیمت این توئیت ها از 500 هزار تومان شروع می شود. وزارت 
ارتباطات توئیتی 500 هزار تومان برای انتشار مطالب پرداخت 

به افراد خاص می کند.
عضو فراکسللیون امید مجلس با اشاره به اینکه وقتی صحبت 
از انتصابات فامیلی توسللط آذری جهرمی صحبت می کنیم به 
معنای انتصاب در بخش های دولتی نیسللت، خاطرنشان کرد: 
اکنون روال این نیسللت که اقوام و آشللنایان را در بخش های 
دولتی بلله کار بگیرند. بلکلله در بخش هللای خصوصی به این 

دوستان و اقوام رانت اطاعاتی می دهند.
نماینللده قزوین در مجلس شللورای اسللامی به نللام فاطمه 
صحرائیللان اشللاره و گفللت: اسللنادی دارم کلله تعللدادی از 
نمایندگی های ایرانسللل و رایتل در جهرم به نام خانم فاطمه 
صحرائیان اسللت که نام هسللرش هم هللادی آذری جهرمی 

است.
وی در خاتمه سللخنانش در خصوص سللؤالی مبنی بر اینکه 
آیللا از لیسللت امید بللرای انتخابات جدا خواهید شللد، گفت: 
 از فراکسللیون امیللد در انتخابللات بعللدی جدا نخواهم شللد.

 فارس

عامل نفوذی وزارت خارجه آمریکا در ایران چه کسی بود
وزیر سابق اطالعات مطرح کرد:

نماینده اصالح طلب مطرح کرد:

حقوق ۶۹ میلیونی خواهرزن آذری جهرمی
درآمد ۵۳۴ میلیونی یک سایت از خدمات ارزش افزوده


