
آسمان کشور را با تجهیزات بومی 
حراست می کنیم

مع��اون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش 
ب��ا بیان اینکه دیگر دغدغه تامین قطعات حس��اس 
س��امانه های دفاع هوای��ی را نداری��م، گفت: تمامی 
مرزهای هوایی کش��ور را با تجهی��زات کامال بومی 
حراس��ت می کنی��م. امیر ابوالفضل س��پهری راد در 
جمع کارکنان س��تاد نیروی پدافن��د هوایی ارتش 
ب��ا تاکید بر توانمندی های نظامی و دفاعی کش��ور، 
اظهار داش��ت: محدودیت هایی که به اذعان بسیاری 
از کشورها فلج کننده بود و ایران را در عرصه جهانی 
از پ��ای درمی آورد، باعث ش��کوفایی توان داخلی در 
بخش ه��ای مختلف ش��د. مع��اون هماهنگ کننده 
نیروی پدافند هوایی با تاکید بر اینکه این توانایی جز 
با نگاه به داخل و اعتماد به جوانان با اس��تعداد این 
م��رز و بوم ممکن نبود، تصریح کرد: تهدید و مقابله 
با کش��وری که در حوزه دف��اع در تمامی مراحل، از 
آموزش نیروی انس��انی متخصص تا تولید تجهیزات 
دفاع��ی مختلف را در داخل کش��ور و ب��ا اتکای به 
دانش بومی و اس��تعداد جوانان خود انجام می دهد، 
ممکن نیست و دشمنان به خوبی از این موضوع آگاه 

هستند. روابط عمومی ارتش

تنها ۳۰ درصد مردم در مترو و 
اتوبوس از ماسک استفاده می کنند

اس��تاندار ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت رعایت 
پروتکل های بهداش��تی از سوی ش��هروندان گفت: 
تنها ۳۰ درصد مردم در مترو و اتوبوس از ماس��ک 
اس��تفاده می کنند. انوشیروان محس��نی بندپی در 
شصت و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی استان 
تهران با اش��اره به وضعیت کرونا اظهار داش��ت: با 
هم��ه تالش ه��ای ص��ورت گرفته جه��ت مقابله با 
بیماری کرونا، متاس��فانه زمان روشنی برای اعالم 

پایان این بیماری وجود ندارد.
وی ادامه داد: بازگش��ایی های ص��ورت گرفته، نیاز 
کش��ور بود و با س��اده انگاری برخی شهروندان در 
زمینه برخورد با کرونا مش��کالتی به وجود می آید، 
همچنانکه طبق آمار تنها ۳۰ درصد شهروندان در 

مترو و اتوبوس از ماسک استفاده می کنند.
اس��تاندار تهران س��پس تصریح ک��رد: کرونا همه 
ابع��اد اقتصادی از تولید تا عرضه را تحت تاثیر قرار 
داده و به نظر می رس��د برای عبور از شرایط سخت 
اقتص��ادی نیازمند نگاه ویژه ت��ر به بخش خصوصی 

استان تهران هستیم.

اخبار

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی با اشاره به 
حرکت نفتکش��های ایران به سوی ونزوئال و حضور در این 
کش��ور گفت: ما مش��ق اقتدار کردی��م. بزرگترین رزمایش 
اقتدار ما تحمیل اراده و حرکت کش��تیهای ما در دریاهای 

آزاد از خلیج فارس تا ونزوئال بود.
س��ردار حسین سالمی در مراس��م تکریم و معارفه فرمانده 
دانش��گاه افسری و تربیت پاس��داری امام حسین)ع( سپاه 
افزود: ما مش��ق اقتدار کردیم. بزرگترین رزمایش اقتدار ما 
تحمیل اراده و حرکت کش��تیهای م��ا در دریاهای آزاد از 
خلی��ج فارس تا ونزوئال بود. امروز ملت ایران در اوج اقتدار 
و عزت مشکالت را پشتسر میگذارد و مشکالت زیر اراده و 

ایمان این ملت قابل حل شدن است.
وی در ادام��ه س��خنان خود اظهار داش��ت: دانش��گاه امام 
حس��ین بهتعبیر رهبر انقالب محل تولد یک سپاهی است. 
اینجا نقطهای اس��ت که شخصیت و روح و معرفت و بینش 
و دانش پاسداران جوان شکل میگیرد و نقطه ورود جوانان 

ما به محیطی است که اتصال به بهشت دارد.
فرمانده کل س��پاه ب��ا بیان اینکه خدمت در این دانش��گاه 

برای همیشه جاودان خواهد ماند، گفت: پاسداران در اینجا 
شرف پاسداری میآموزند و اینجا کانون جوشش روح جهاد 

و مرکز توجه سپاه است.
وی ب��ا اب��راز اینک��ه کارآزمودهترین فرماندهان س��پاه به 
فرماندهی دانش��گاه امام حس��ین منصوب میشوند، اضافه 
کرد: س��ردار فضلی مانند حاج قاسم خود یک مکتب است 
و تندیس��ی درخش��ان از فضیلتها و کماالت است. این مرد 
در هم��ه میدانهای جنگ از جنوب تا جبهه میانی و اعماق 
خاک عراق حضور داش��ته و 8 س��ال دفاع مقدس، یادآور 
پیکاره��ا و جانب��ازی و افتخارات اوس��ت. او محبوب همه 
دلهاس��ت او یک ستاره است که اگر به آن نگاه کنیم راه را 

به ما نشان میدهد.
سردار سالمی درخصوص س��ردار اباذری جانشین فرمانده 
دانشگاه افسری نیز گفت: ایشان هم در دوران دفاع مقدس 
فرماندهی یگانهای حمله کننده به اس��کلههای نفتی عراق 
را به عهده داش��ت. نزدیک به 4۰ اس��ت که من این برادر 
عزیز را میشناس��م. ایش��ان در نیروی دریایی از فرماندهان 
بزرگ این نیرو بودند و در سمت جانشینی فرمانده دانشگاه 

امام حس��ین زحمات زیادی را کش��یدند و انشاءاهلل مجدداً 
در نیروی دریایی س��پاه ادامه خدمت در مسئولیتهای باال 
خواهد داد. فرمانده کل سپاه همچنین درباره سردار غالمی 
فرمانده جدید دانش��گاه عنوان کرد: ایشان هم در سپاه به 
تقوا و اخالص و سختکوش��ی شهره اس��ت. انشاءاهلل ایشان 
پرچم این دانش��گاه را بهدست میگیرند و این راه را با قوت 

و جدیت ادامه خواهند داد.
سرلشکر س��المی در ادامه س��خنان خود اظهار داشت: ما 
برای پاس��داری از انقالبی زنده که در حال شکس��تن کمر 
دشمنان اس��ت آماده میش��ویم. بهفضل الهی امروز شاهد 
زوال زودرس و ش��تابدار دش��منان بزرگم��ان بهخصوص 
آمریکا هس��تیم. اگر دامنه جنایتهای آنها در جهان آشکار 
و در آمریکا مخفی بود چهره جنایاتش��ان امروز در آمریکا 
هم محس��وس است بهصورتی که ملت آمریکا مجبور شده 

پرچم آمریکا را آتش بزند.
فرمانده س��پاه گفت: همه نمادهایی که آمریکا توسط آنها 
خود را معرفی میک��رد و تصویری غیرواقعی به جهان ارائه 
میداد در حال س��قوط هس��تند و آمریکا در حال پاره پاره 

کردن تصویری اس��ت که از خود ساخته بود. وی همچنین 
گفت: آمریکا ب��ا مفاهیمی زیبا خ��ود را معرفی میکرد اما 
واقعیتهای دردآلود جامعه آمریکا که زیر معانی این مفاهیم 
مخفی مانده در حال آش��کار شدن است. آنها خود را محل 
آزادی و اقتدار  حقوق بش��ر میدانستند اما همه این نمادها 

فرو ریخت و تمام این معانی رنگ باخت.
فرمانده کل س��پاه افزود: امروز چه��ره آمریکا مانند چهره 
چرکآلودی است که شکسته است. آمریکا فروپاشیده است 
چ��ون قوه مرکزی تدبیر دیگر ناتوان اس��ت. وقتی حکمت 
به قدرت متصل نیس��ت، قدرت عک��س خود عمل میکند، 
این چیزی جز افزایش نفرت بیش��تر و شلوغ شدن خیابانها 

نخواهد داشت.
س��ردار سالمی گفت: ما از تحریم گذشتیم ولی آنها ماندند 
و غرق ش��دند. امروز آمریکا ناتوان از مهار کرونا در بدترین 
ش��رایط اقتصادی اس��ت. اما ایران عزیز در مقابله با کرونا 
درخش��ید. رزمای��ش کمک مؤمنانه اجازه ن��داد یک بیمار 
رهاشده در کشور وجود داشته باشد. اسالم نشان داد نسخه 

سعادت بشر در گروی عبودیت خداوند است.سپاه نیوز

امیر المؤمنین علی )ع( در عهدنامه مالک اش��تر نسبت به 
کارگزاران خائن چنین دستور میدهند:»...اگر یکی از آنان 
دس��ت به خیانت زد و گزارش بازرس��ان تو هم آن خیانت 
را تأیی��د کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را 
ب��ا تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از 
او باز پس گیر، س��پس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و 

قالده بدنامی به گردنش بیفکن.«
از این دس��ت دس��تورات از س��وی حضرت علی )ع( بسیار 
اس��ت و زیبایی این گونه رفتارها در اجرای این دس��تورات 
و برخورد با متخلفین و کارگزاران خائن اس��ت که ثبت در 

تاریخ شده است.
چه مصلحتی باالتر از آن که نگذاریم دیدگاه مردم که امت 
اسالمی هستند نسبت به اسالم و احکام آن منفی شود؟! 

معاون اجرایی رئیس س��ابق دس��تگاه قضا مرتکب تخلفات 
گس��ترده ای ش��ده، آیت اهلل آملی الریجانی آیا بر اس��اس 
منشور نهج البالغه نباید پاسخگو باشد؟ آیا طبری در زمان 

ایشان این اتهامات سنگین را مرتکب نشده است؟
هر چند ش��خص آقای طبری در جلس��ه دوم دادگاه خود، 
اتهام��ات را قب��ول نک��رد و میگوید که 2۰ س��ال خدمت 
صادقانه در قوه قضاییه داش��ته اس��ت، اما آنچه که مسلم 
است، این دادگاه است که بر اساس اسناد و مدارک موجود 

رأی صادر میکند و قضاوت خواهد کرد.
نکت��ه مهمی در این پرونده وجود دارد و آن این اس��ت که 
چرا اجازه داده شده چنین شخصی در طول مدت 2۰ سال 
از خدمت خود اعمالی را مرتکب ش��ود که اکنون متهم به 

تخلفات و اتهاماتی است که در پرونده وی وجود دارد؟
و چ��را در دوران دو ریاس��ت محترم ق��وه قضاییه مرحوم 
آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی و آیت اهلل آملی الریجانی در 
دستگاه قضایی کش��ور چنین اتفاقاتی افتاده که اکنون به 

آن رسیدگی میشود؟
نکت��ه مهم دیگ��ر در پرونده آقای طب��ری و دیگر متهمان 

آن، رس��یدگی به اتهاماتی است که در پرونده به آنها اشاره 
شده اس��ت، نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس منشور 
حکوم��ت علوی برپا ش��ده و اکنون که چنی��ن افرادی در 
دس��تگاههای دولتی و حاکمیتی متهم به تخلف و خیانت 
شدهاند، نش��ان دهنده این موضوع است که نظام اسالمی 
هیچ فس��ادی را تحمل نمیکند حتی اگ��ر قصوری هم در 
طی سالهای گذشته صورت گرفته باشد، این افراد محاکمه 
میشوند و بر اساس قانون برای آنها صدور رأی خواهد شد. 
در جلس��ه دوم دادگاه، قاضی بابای��ی از متهم اکبر اتباعی 

طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه
خواس��ت در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی 
از او خواست ابتدا دفاعیات خود را در باب زمینهای کالک 
ارائ��ه دهد. متهم طب��ری گفت: علیرغم تالش یک س��اله 
نتوانستند کوچکترین بهانه و دست آویزی برای اتهام زنی 
مرتبط با ش��غل و س��مت من ارائه کنند. 2۰ سال خدمت 

صادقانه به قوه قضائیه داشتهام.
متهم طبری ادامه داد: روش��ن اس��ت این پرونده سازیها و 
افترا زدنها که اکثر آنها رس��یدگی و مختومه شده، مربوط 

به ۱۰ سال یا ۱۵ سال گذشته است.
وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم 
و آقایان��ی که به عنوان متهم از آنها نام برده ش��ده، موارد 

اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.
وی باره اتهامات مربوط به اراضی کالک هم گفت: اتهامات 
در م��ورد کالک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم 
انجام خواهد داد. در ادامه جلس��ه دادگاه، قاضی خطاب به 
متهم طبری گفت: در ارتباط با دریافت رش��وه به مبلغ 84 

میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.
این متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد.

قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ اس��ت و رویه دادگاه 
این است که اول اظهارات متهم استماع شود.

متهم طبری گفت: اصال قبول ندارم با او قراردادی نداشتم 

و قراردادم با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که 
با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.

قاضی بابایی اظهارات مش��ایخ را در مواجهه حضوری متهم 
نزد بازپرس قرائت ک��رد و خطاب به متهم طبری گفت: با 

توجه به این اظهارات پاسخ دهید.
متهم طبری گفت: با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد 
کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام 

میدادم.
این متهم افزود: در مورد آن مبلغ اطالعی ندارم، در س��ال 
۹۰ مطلبی ش��نیدم و کس��ی به من گفت اگر فالنی به تو 
ای��ن پول را داده اس��ت پس بده، م��ن 4 و 2۰۰ )چهار و 
دویس��ت( از پ��ول را برگرداندم و کتبا هم نوش��تم که کل 

پول را بر میگردانم.
قاضی پرسید: تنظیم دست نوشته برای چه بوده است؟

متهم پاس��خ داد: برای این نوش��تم که قس��متی از پول را 
برگردانده ام و قس��متی را س��اخت و ساز انجام دادم هنوز 
قراردادی که با آقای مشایخ بسته ام در مورد زمینی که به 

من واگذار کرد تا بسازم را به من ندادهاند.
نماینده دادس��تان در ادامه به روزهای دس��تگیری طبری 
اش��اره کرد و گفت: زمانی که آقای طبری دس��تگیر ش��د 
در م��ورد کالک اطالع��ات ما به مرور کامل ش��د ان زمان 
اطالعات ما بیش��تر در حوزه آقایان دانیال زاده و سرخوش 
بود، آقای نجفی بعد از دس��تگیری مش��ایخ از کش��ور فرار 
میکند. نماینده دادستان تصریح کرد: ما اطالعات ۱۵ سال 
از حسابهای آقای مشایخ را بررسی کردیم، در حساب آقای 
مش��ایخ پولهایی است که در 84، 8۳ الی 88 واریزیهایی از 
س��وی آقای مش��ایخ به آقای طبری وجود داشته است. به 
آقای مش��ایخ گفتیم که این پولها چیس��ت که برای آقای 
طبری واریز کردی که آقای مشایخ گفت من ۷ میلیارد به 

آقای طبری بابت ساخت و ساز دادم.
 نماین��ده دادس��تان گفت: در ادامه به س��راغ آقای طبری 
رفتی��م و گفتیم این پولهایی که آقای مش��ایخ واریز کرده 
بابت چیس��ت؟ آقای طبری گفت مش��ایخ 4 میلیارد بابت 
ساخت و ساز داده است و این اولین تناقض در عدد واریزی 
اس��ت.  وی تصریح ک��رد: تحقیقات ادامه داش��ت تا اینکه 
مش��ایخ اعالم کرد اس��ناد او در ویالیش در لواسان است و 
ضابطان خدوم بالفاصله به ویال میروند و اس��ناد به دس��ت 
میآید.   قهرمانی خاطر نش��ان کرد: اولین سند دست خط 

آقای طبری است.
رییس دادگاه خطاب به متهم طبری گفت: آیا این دستخط 

شماست؟
متهم طبری گفت: بله. نماینده دادستان نیز در ادامه گفت: 
صورت جلسهای به خط آقای طبری نوشته شد که به آقای 
مشایخ داده میشود در این دست نوشته، نوشته شده است 
که نظر به توافق فی ما بین آقای مش��ایخ مبلغ 8 میلیارد 
و 4۰۰ میلیون تومان بابت مش��ارکت در ساخت و ساز در 
اختیار بنده قرار داده اس��ت. اولین سوال این است که چرا 

این افراد ضد و نقیض صحبت میکنند. 
از طرفی این به ذهن آمد که آقای مش��ایخ در س��ال 84، 
هش��ت میلی��ارد از کجا آورده اس��ت. در ای��ن خصوص با 
آقای مش��ایخ صحبت کردهام که گفت اگر تمام زندگی و 

کارخانههای خود را بفروشد شاید این میزان بشود.
قهرمان��ی اظهار کرد: در تحقیقات اس��نادی پیدا کردیم و 
دیدیم یک مبایعه نامه به نام آقای مش��ایخ اس��ت و ملکی 
را مش��ایخ در کریم خان که ۳۰۰ متر است به آقای طبری 

میدهد و سند رسمی به نام آقای طبری میشود.
وی گفت: س��ئوال این اس��ت زمانی که کسی زمینی برای 
مش��ارکت در س��اخت میآورد یا به صورت ۵۰-۵۰ شریک 

میش��ود و ی��ا آوردهای ب��رای آن ف��رد دارد؛ این چه جور 
مشارکت در ساخت است که همان ابتدا سند به نام او زده 
میشود لذا حساس��یت ما بیشتر شد و ما اطالعات را قطره 
چکان��ی جمع کردی��م. ر ادامه نماینده دادس��تان از متهم 
طبری پرسید آیا با آقای نجفی مراوده دارید یا خیر؟ متهم 

پاسخ داد: سی سال است با آقای نجفی آشنا هستم.
نماینده دادستان خطاب به وی گفت: شما قبال گفته بودید 

که او را نمیشناسید.
متهم گفت: شاید شما گوشتان اشتباه شنیده است.

وی ادامه داد: کدام کارشناس رسمی دادگستری 8 میلیارد 
و 4۰۰ میلیون تومان دستمزد کارشناسی میگیرد؟ این در 
حالی اس��ت که آقای طبری در سال 84 این میزان پول به 

حسابشان آمده است.
 نماینده دادس��تان تاکید کرد: آقای مش��ایخ در اظهارات 
خود اعالم کرد که ملکی به نام آقای طبری زده که س��ند 
آن نیز موجود است و برای آنکه ردی از مراودات مالی باقی 

نماند این سند را با واسطه به نام آقای طبری زده اند.
 وی ادام��ه داد: زمانی ک��ه در تحقیقاتم��ان جلوتر رفتیم 
وکالت نامهای دس��تمان آمد که متوجه ش��دیم خواهران 
آقای حس��ن نجفی وکالتی به آقای مشایخ در مورد زمینی 
در لواس��ان که در سال 8۳ بوده است داده اند که در سال 
84 آقای مش��ایخ با این وکالت نامه کلیه حقوق خود را به 
آق��ای طبری میدهد و وی نیز با ای��ن وکالت نامه ملک را 

به نام خود میزند.
 بعد از اظهارات نماینده دادس��تان متهم طبری گفت: یک 
نفر از اعضای ش��هرداری را بیاورید که بگوید بنده دخالتی 

در کالک داشتم. 
ای��ن متهم افزود: اگ��ر من 8۰۰ میلیارد ه��م بخواهم این 
برادرانم میدهند و اگر کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم 
به نام من میکنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان 
ندارید به من ارتباطی ندارد.اگر آنها نیز از من بخواهند من 

نیز برای آنها انجام میدهم.
قاضی بابایی در ادامه از متهم طبری خواست تا در خصوص 

زمین مشجر در قریه نجار کالی لواسان توضیح دهد؟
نماینده دادس��تان خطاب به متهم طبری گفت: دس��تمزد 
کارهایی که ش��ما مدعی هستید در س��اختمان و ... انجام 

می دادید چقدر بوده است؟
متهم گفت: هر چقدر باش��د کار من ارزش داشت به کسی 

ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده.
در ادامه نماینده دادس��تان اظه��ارات متهم را یک به یک 
پاس��خ داد. نماینده دادس��تان گفت: در م��ورد اینکه آقای 
طب��ری میگوید درب یکی از ام��الک را اصال باز نکردهام، 
آقای طبری شما ملکهای زیادی دارید که هنوز درب آن را 
باز نکردید که این ملکها بسیار چشم نواز و لوکس هستند 
که توسط یک فرد سرشناس بانکی به شما داده شده است؛ 
شما چندین ملک در کیش و ولنجک تهران دارید که همه 

این امالک در حال بررسی است.
در ادامه قاضی درباره دریافت وجه از سوی متهم طبری از 

او پرسید که آیا این اتهام را قبول دارد؟
متهم پاسخ داد: قبول ندارم.

در ادامه قاضی اظهارات مشایخ را قرائت کرد و گفت: آقای 
مش��ایخ گفته نجفی ۵۰۰ هزار یورو به قاضی منصوری در 
۵ نوب��ت پرداخت کرده اس��ت و 84 میلیارد ریال نیز طی 
یک قرارداد ش��ما دریافت کردهاید آی��ا این موارد را قبول 

دارید؟
متهم پاسخ داد: اصال این ادعاها را قبول ندارم.

دادگاه آقای طبری همچنان ادامه دارد و در جلسات بعدی 
جزئیات بیشتری از پرونده روشن خواهد شد.
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خبر

گزارش

همکاری مجلس و شورای نگهبان برای حل مسأله معیشت 
رئیس مجلس در حاش��یه دیدار با اعضای شورای نگهبان گفت: امیدواریم 
پی گیری موضوع اقتصاد و معیش��ت مردم را که اولویت است هرچه زودتر 
ش��روع کنیم. محّمد باقر قالیباف افزود: قانون گذاری، فرآیندی اس��ت که 
آغاز آن از مجلس و ادامه آن در شورای نگهبان و بعضاً در مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام پیگیری می ش��ود. وی گفت: مخصوصاً   سیاس��ت های کالن 
قانون گ��ذاری که مق��ام معّظم رهبری آن را در ۱۷ بند ابالغ کرده اند و مس��ئولیت 
پیگیری آن هم به عهده مجلس است، با همکاری شورای نگهبان پیاده سازی کنیم. 
رئی��س مجلس تصریح کرد: نیازمند این هس��تیم که ب��ا اولویت دادن به نظارت در 
قانون و بعد هم اگر قانون گذاری الزم اس��ت یا قوانینی که مانع هس��تند برداش��ته 
ش��وند، تا مشکالت اقتصادی کشور مرتفع ش��ود. مخصوصاً  که امسال سال جهش 

تولید است و ان شاءاهلل با کمک دولت و مجلس این کار را انجام دهیم.  فارس

یارانه ۴۵ هزار تومانی با جیب مردم سنخیتی ندارد
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بیش از ۱۰ سال است که میزان 
یاران��ه نقدی افزایش نیافت��ه و این یارانه 4۵ هزار تومانی با جیب مردم 

متناسب نیست.
سلمان ذاکر در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی 
اظهار داش��ت: س��هام عدالت صرفا به نیمی از جمعیت کشور تعلق گرفته 
و این مس��اله باید ساماندهی شود. وی افزود: یارانه نقدی 4۵ هزار تومانی از ۱۰ 
س��ال قبل افزایش پیدا نکرده اس��ت و سوال ما  این اس��ت که آیا نباید یارانه با 
جیب مردم متناس��ب سازی ش��ود؟ ذاکر گفت: امروز نمایندگان در حال رقابت 
با یکدیگر برای فراکس��یون س��ازی و مسئولیت پذیری هستند در حالی که آنان 
ب��ه جای توجه به این مس��ائل باید قوانینی را برای حل مش��کالت مردم تدوین 

کنند.  مهر

نمایندگانی که مسکن دارند ودیعه اجاره خانه دریافت نمی کنند
عضو هیئت رییس��ه مجلس شورای اسالمی از تصمیم این هیئت درباره 

ودیعه مسکن و خودرو به نمایندگان خبر داد.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا س��لیمی نماینده مردم محالت و 
دلیجان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: هیئت رئیسه مجلس درباره 
موض��وع ودیعه مس��کن و خودرو به نمایندگان تصمی��ات جدید را اتخاذ 

کرده است. 
عض��و هیئت رئیس��ه مجلس بیان داش��ت: پیرو ای��ن تصمیم مقرر ش��ده تا به 

نمایندگانی که در تهران خانه دارند مبالغی برای اجاره خانه  دریافت نکنند.
این نماینده مجلس بیان داش��ت: همچنین مقرر ش��ده تا نمایندگان که خودرو 
دارن��د مبالغی ب��رای  خرید خودرو دریافت نکنند. به گفته س��لیمی این مصوبه 

هیئت رییسه ابالغ شده و در حال اجرا یی شدن است.  میزان

پس "برانداز" منم
ب��رادر روح اهلل زم – مدیر س��ایت 
آمدنیوز – در آخرین جلسه دادگاه 
خود رس��ما اع��الم ک��رده که هیچ 
خطایی مرتکب نشده و دادگاه باید 

او را تبرئه کند.
ما که پیرزن فریب خورده ای بیش نیستیم اعتراف 
می کنیم که در این ده س��ال اخیر الاقل هش��تاد 
فقره اقدام به براندازی، نشر اکاذیب، تخریب وجهه 
نظام و همکاری با سرویس های جاسوسی شرق و 
غ��رب و در راس آن عمه رهبر کره ش��مالی انجام 
داده ایم آن وقت ایشان که پرونده اش را تریلی هم 
نمی کشد ادعا می کند که هیچ کاری نکرده است. 
پس چیز منم. یعنی چی��ز ... آهان ... یعنی برانداز 
منم! بنده فیل��م مورددار فالنی و فالنی را منش��ر 
ک��ردم و به ملت یاد دادم کوکتل مولوتف بس��ازند 
و بزنند دهان یکدیگ��ر را مورد عنایت قرار بدهند. 
"ننجون ب��ود که در پاریس با ماش��ین ضدگلوله و 
سی تا بادیگارد تردد می کرد و غروب که می شد با 

"مکرون" چیزبرگر و کوکاکوال می زد بر بدن!
برانداز که هیچی حتی "آقازاده" هم بنده هس��تم. 
بدینوس��یله اعتراف می کنم تمامی جرایم امنیتی، 
اخالقی، جاسوس��ی و الباقی که در پرونده ایش��ان 
وجود دارد مربوط به ننجون اس��ت و این بنده خدا 
را ول کنید برود خارج و به زندگی مستضعفی خود 
ادامه بدهد. نکته اول: اگر فدا پس فردا دیدید حکم 
دادگاه به جای ایش��ان برای "ننجون" صادر ش��د 
بدانید و آگاه باش��ید که پای "مکرون" و ساندویچ 

چیزبرگز و کوکاکوال در میان است.
نکت��ه دوم: ایش��ان در دادگاه گفته "اگ��ر کاری از 
دس��تم در رفت اظهار ندامت و پشیمانی می کنم" 
ک��ه البته حرف بیخودی هم گفته و فروتنی زیادی 
کرده اس��ت.اصال مگر کاری از دست آقازاده ها هم 

می رود که بخواهند احساس ندامت کنند؟
نکته سوم: خالصه اگر فردا ایشان را تبرئه کردند و 
به فرانسه برگرداندند و به ننجون را به اتهام دخالت 
در روند بازپرس��ی و دادگاه به اعدام کردند اصال و 

ابدا تعجب نکنید.

سردار سالمی: 

حرکت نفتکشهای ایرانی به ونزوئال تحمیل اراده به دشمن بود

جلسه دوم دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد

متهم  طلبکار


