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روحانی:

می توان امیدوار بود بورس در 
مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد

فضای مجازی، علوم ارتباطات و روزنامه نگاری 
را ب��ه چالش کش��یده اس��ت، در واقع به هم 
ریخته و آشفتگی ذهنی برای دست اندرکاران 

این رشته ایجاد کرده است.
چرای��ی این موضوع در نوع برخ��ورد مردم و 
برداشت و باور آنها از اطالعات و اخباری است 
که در فضای مجازی منتش��ر می شود و ذهن 
و فکر آنها را نه تنها درگیر خود می سازد بلکه 
تحت تأثیر ق��رار می دهد و هدایت می کند تا 
دروغ ها را باور کنند و س��وار بر موجی شوند 
که، عواملی پشت پرده این فضای مجازی در 

حال هدایت و کنترل آن هستند.
در تازه ترین دروغ پردازی هایی که در فضای 
مجازی منتشر شده و بر روی افکار عمومی نیز 
تأثیر زیادی گذاشته است، می توان به موضوع 
توافق 25 س��اله ایران و چین اشاره کرد، هر 
چند این توافق نهایی و امضا نشده است، اما با 
مطرح شدن آن از سوی مسئولین، یک فضای 
به ش��دت منفی نسبت به توافق و البته چین 
راه افتاده و باعث شده تا بسیاری از مردم تحت 
تأثیر آن تبلیغات دروغین و فریبنده قرار گیرند. 
تأثیرپذیری افکار عمومی  از جریان سازی هایی 
که علیه توافق 25 س��اله ایران و چین شکل 
گرفته است، نشان می دهد که قشر زیادی از 
مردم از سواد رسانه ای برخوردار نیستند، حتی 
تحصیل کردگان و سرد و گرم چشیده های در 
میان مردم نیز از این جریان س��ازی مسموم 
وام گرفتن��د و اگر با فرد یا افرادی نشس��ت و 
برخاست داشته باشیم هر یک به نوعی علیه 
ای��ن توافق س��خن می گویند و س��عی دارند 
اطالعات و آگاهی خود را نسبت به توافق 25 
س��ال که از فضای مجازی و البته رسانه های 
ضد انقالب به دس��ت آورده اند، بیرون بریزند 
و خود را نگران توافقی نش��ان دهند که بوی 

دلسوزی از آن به مشام می رسد.
ای��ن افراد ک��ه نمی توانیم تعداد آنه��ا را کم 
بدانیم، حت��ی به خود زحم��ت نمی دهند تا 
درباره موضوع توافق 25 س��اله ایران و چین 
اندکی جس��تجو و تحقیق کنند تا بتوانند به 
حقیقت دست یابند و تنها به دریافت های خود 
از فضای مجازی یا رسانه های خارجی فارسی 
زبان بسنده و استناد نکنند و تنها کافی است 
درباره این مس��اله از آنها پرسشی شود تا بی 

اطالعی و ناآگاهی آنها آشکار گردد.
چن��دی پیش فیلمی در این زمینه از س��وی 
یکی از رس��انه های کشور تولید شده بود که، 
خبرنگار درباره توافق ایران و چین پرسش های 
معکوس می ک��رد و مخاطبین نیز همان ها را 
تایی��د می کردند، اما در واقع این پرس��ش ها 
به کش��ورهای دیگر ارتباط پیدا می کرد نه به 

چین و توافق 25 ساله با ایران!
خبرن��گار از یک��ی از مصاحب��ه ش��وندگان 
می پرسد، از شرکت نفتی »چوچانگ« چیزی 
ش��نیدی؟ و مخاطب می گوید بله! و در ادامه 
خبرنگار می گوید، می دونی در س��ال 97 این 
شرکت تعهدات خود را زیر پا می گذارد و ایران 
را ترک می کند؟ و مصاحبه ش��ونده می گوید 
بله خبر دارم! در حالی که ش��رکت چوچانگ 
وجود خارجی ندارد! مصاحبه شونده دیگری 
در پاسخ به این پرسش که از خیانت های چین 
ب��ه ایران خبر دارید و چند نمونه را می توانید 
نام ببرید؟ مصاحبه شونده می گوید، آنقدر زیاد 

است که نمی دانم کدام یکی از آنها را بگویم!
اکثر مصاحبه ش��ونده ها جوان هس��تند و به 
نظر می رس��د غالب آنها نیز دانش��جو یا فارغ 
التحصیل رشته ای از دانشگاه باشند، اما هیچ 
آگاه��ی از موضوع اصلی ندارند و تنها س��عی 
می کنند دریافت های غل��ط خود را از فضای 
مجازی و رس��انه های معاند بی��رون بریزند و 

چهره ای مطلع از خود نشان دهند.
ش��رکت نفتی به نام چوچانگ وجود خارجی 
ندارد و در واقع منظور خبرنگار، شرکت نفتی 
توتال است که وسط کار در ایران، دست از کار 
می کش��د و بدون پرداخت خسارت به خاطر 

نقض قرارداد، ایران را ترک می کند.
جزی��ره کیش را فروختند ب��ه چین، تا چند 
سال دیگر ایرانی باقی نمی ماند و از این دست 
اظهارنظرات که نش��ان از ن��اآگاه بودن مردم 
نس��بت به حقایقی اس��ت که وجود دارد، اما

توصیه می کنیم مطالعه 
خود را بیشتر کنند

ادامه صفحه 2
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محمد صفری

اسماعیلی اعالم کرد

صدور حکم حبس برای ۱۱ مفسد 
اقتصادی حوزه ارز و طال

قضائی��ه  ق��وه  س��خنگوی 
در نشس��ت با خبرن��گاران، 
آخری��ن اتفاق��ات دس��تگاه 
قضایی را تش��ریح کرد و به 

سواالت آنان پاسخ گفت.
غالمحس��ین اس��ماعیلی در 
نشست خبری با خبرنگاران 
علیه  اق��دام  محکومیت  ب��ا 
هواپیمایی ماهان گفت: قوه 
قضائی��ه با توجه به اینکه این اق��دام مصداق تعرض به حقوق 
انس��ان بوده و ع��الوه بر آن باعث آس��یب جس��می و روحی 
جمعی از مس��افران کادر پروازی ش��ده ضمن محکومیت این 
قانون شکنی از وزارت خارجه و مجامع بین المللی می خواهد با 
پیگیری های حقوقی و دیپلماس��ی برخورد بازدارنده ای با این 

اقدام وحشیانه داشته باشند.
وی اظهار داشت: قوه قضائیه در راستای مأموریت های خودش 
در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و در دفاع از سرمایه های 
ملی برنامه های متعددی را دس��تور کار دارد. اخیراً هم سفری 
به لواس��ان و تش��کیل جلس��ه صیانت از حقوق بیت المال از 
س��وی رئیس قوه قضائیه انجام ش��د که این اقدام دارای پیام 
مثبتی برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین 
خواری و تعدی به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان 
به میدان آمده اس��ت و اجازه دس��ت ان��دازی را به متجاوزین 

نخواهد داد.

اسماعیلی ادامه داد: در مسائل اقتصادی از جمله ارزی با توجه 
به وضعیت ماه های اخی��ر قوه قضائیه برخورد با متخلفان این 
حوزه را به طور جدی در دستور کار قرار داده و اعالم می کنم 
در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخاللگران نظام ارزی و کسانی که 
ب��ا قاچاق عمده ارز و طال با خرید و فروش غیر مجاز اقداماتی 

را انجام دادند در شعبه سوم محکومیت قطعی پیدا کردند.
سخنگوی دس��تگاه قضا اظهار داش��ت: در این پرونده رسول 
آش��ناور به جرم اخالل در نظام ارزی و پولی کش��ور به تحمل 
۱2 س��ال حب��س و 7۴ ضربه ش��الق و محرومیت از خدمات 
دولتی، لقمان عطاری، حس��ن اس��ماعیلی پور یوس��ف ذکی 
خالدحس��نی ابوبکر آشناور و وفای آش��ناور هر کدام به جرم 
مش��ارکت در اخالل در نظام ارزی به ۱2 سال حبس محکوم 

شدند. 
در همین پرونده محمود آشناور، جالل آشناور و امید عبدالهی 
نی��ز هرکدام به تحمل ۱۰ س��ال حبس و 7۴ ضربه ش��الق و 
محرومیت از خدمات دولتی محکوم ش��دند. س��عید ش��ریفی 
به جرم مش��ارکت در اخ��الل در نظام ارزی کش��ور از طریق 
قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ س��ال حبس و 7۴ ضربه ش��الق 
و محرومی��ت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده اس��ت. 
س��خنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده دیگری در استان قم 
دو شرکت پتروشیمی مدیر عامل دو شرکت علی اکبر رضوانی 
به حبس بیش از بیست سال و سعید رضوانی به حبس طویل 

مدت و سید محمد حسین جوبه به حبس محکوم شدند.
س��خنگوی قوه قضائیه در پاس��خ به این سوال که مدتی است 
مس��کن مهر دماوند زمینی نس��اخته و مردم سردرگم شدند 
قوه قضائیه در برخورد با تعاونی های مسکن مهر چه اقداماتی 
انج��ام می دهد، گفت: این موضوع مربوط به دو بخش اس��ت 
که بخش��ی مربوط به سال 9۱ بوده است که قطعه زمین هم 
مش��خص ش��ده اس��ت اما با جا به جایی دول��ت و وزیری که 
به این مس��کن اعتقادی نداشت مواجه ش��دیم. تعاونی اعالم 
ک��رده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع 

مش��کل آن آورده را ب��ه اینجا منتقل کنن��د. پیگیری هایی از 
س��وی مدعی العموم در این رابطه مطرح شده است. در پرونده 
دیگری در مس��کن مهر دماوند هیأت مدیره بخشی را ساخته 
و واگ��ذار کرده و پرونده ای با عن��وان خیانت در امانت مطرح 

شده است.
وی در خصوص دس��تگیری دو س��وئدی در ته��ران گفت: دو 
نفر از اتباع س��وئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین 
قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرایند رسیدگی است و این 
افراد در بازداشت به سر می برند؛ برابر ضوابط و مقررات قانونی 
از طریق وزارت خارجه بازداش��ت این افراد به دولت و سفارت 

آنها هم اعالم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه شنیده شده در 
پرون��ده مربوط به خرید هواپیم��ای فالیت چک برای یکی از 
متهمان حکم صادر ش��ده اس��ت، آیا این موضوع صحت دارد، 
ای��ن پرونده اکن��ون در چه مرحله ای ق��رار دارد؟ گفت: برای 
یک��ی از این مواد رأی صادر ش��ده و رأی ص��ادره هم قطعی 
اس��ت. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هم گفت: این 
پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است اما به جهت 
اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی اس��ت که بیان 
هویت محکوم را ضروری دانسته است، نیست و شامل آن ماده 

قانونی نمی شود، نمی توان جزئیات را اعالم کرد.
اس��ماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است از 
اعتراض کارگ��ران هفت تپه می گذرد آیا ق��وه قضائیه به این 
موضوع ورود می کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را 
به کار گرفته اس��ت تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا 
بمان��د. در این برهه نباید تعطیل ش��ود. خبری که داریم این 

است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند.

تشکیل پرونده برای متعرضان به هواپیمای ماهان
س��خنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قوه قضائیه برای بازگشت 
ارزهای صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با 

متخلفین ارزی را از سال گذشته با اهتمام جدی در رسیدگی 
به پرونده های ارزی در دس��تور کار قرار داده است. سال قبل 
۱۱۶9 فق��ره پرون��ده در مورد تخلف��ات ارزی فقط در تهران 
رس��یدگی ش��ده که برای 975 قرار تأمین صادر شده و ۴۴5 
نفر بازداشت شدند و 22۳ نفر از آنها پرونده هایشان به دادگاه 

ارسال شد.
وی ادامه داد: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه 
بان��ک مرکزی لیس��ت ۱5۰ نفره و یک لیس��ت ۱۰۰ نفره از 
کس��انی که نسبت به بازگش��ت ارز ناشی از صادرات به کشور 
اقدام نکردند به دادس��رای عمومی و انقالب تهران ارسال شد. 
سیاست های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت 
ارز ناش��ی از صادرات به کش��ور اس��ت که اقدامات مؤثر بود. 
رقمی که بانک مرکزی به ما اعالم کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود و 
در چند روز ۱.2 میلیارد یورو با پیگیری های دادسرای عمومی 

و انقالب تهران بازگشت داشته است. 
با همکاری ضابطین قضائی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت 
صمت و گمرکات، پیگیری های جدی برای بازگشت این ارزها 

انجام می شود.
اس��ماعیلی گفت: آنچه بان��ک مرکزی به ما اع��الم کرده ۶.۸ 
میلیارد یورو اس��ت، اما خود بانک مرکزی اعالم کرده که باید 
25 میلی��ارد یورو به کش��ور بازگردد که ح��دود یک چهارم را 
ب��ه ما اعالم کردند که جای بررس��ی دارد. همچنین در صدور 
کارت های بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی های الزم 
انجام نش��ده و مشاهده شد در بررس��ی ها که برخی شرکت ها 
صوری هس��تند و جای بررس��ی دارد که چگون��ه صادرکننده 

شده اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگردانده اند. مهر

افتتاح فاز اول بزرگترین مجتمع 
پرورش دام سبک کشور در 

فشافویه و کلنگ زنی کارخانه 
لبنی توسط ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره( 
آیین بهره ب��رداری از فاز اول 
بزرگتری��ن مجتم��ع صنعتی 
پ��رورش و اصالح ن��ژاد ۸۰ 
هزار راس��ی دام سبک کشور 
پ��روژه کارخانه  و کلنگ زنی 
لبن��ی ب��ا ظرفی��ت ۱2 هزار 
تن کره و ۴۰ هزار تن ش��یر 
خش��ک در س��ال ب��ا حضور  
رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان 

امام در فشافویه تهران برگزار شد.
محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم، 
با عرض تسلیت شهادت امام محمد باقر)ع( اظهار کرد: ستاد 
اجرایی در یک س��ال ۴۰ هزار طرح را با ظرفیت ۱۶5 هزار 
ش��غل ایجاد کرده که این حج��م از فعالیت ها فقط با روحیه 

جهادی حاصل می شود.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام اشتغال را مهمترین اولویت 
کش��ور عنوان کرد و گف��ت: در بنیاد برک��ت ۶۰ هزار طرح 
را امس��ال هدف گذاری کرده ایم که ۸۰ درصد آن در زمینه 
دامداری اس��ت. وی افزود: شایس��ته کش��ورمان نیست که 
ت��ا 9۰ درصد در زمین��ه دانه های روغنی و کره وابس��ته به 
واردات باش��یم. مخبر با اش��اره به فعالیت س��تاد اجرایی در 
بخش کش��اورزی و تامی��ن امنیت غذایی، گفت: براس��اس 
برنامه ریزی های��ی که انجام داده ای��م، قصد داریم تا در مدت 
سه س��ال جلوی یک میلیارد دالر واردات کشاورزی و دامی 
را بگیریم ک��ه هم اکنون 25 درصد جلوت��ر از برنامه هایمان 
هستیم. در بخش دیگری از این مراسم، حشمت اهلل عسگری؛ 
معاون اس��تاندار تهران گفت: اینکه ستاد اجرایی فرمان امام 

در مسئله ای مداخله کرده که دغدغه تمام مردم است، نشان 
از توجه مدیریتی این مجموعه در عرصه امنیت غذایی دارد. 
وی افزود: ورود پر قدرت ستاد به حوزه استراتژیک کشاورزی 
و تامی��ن امنیت غذایی و مش��ارکت با بخش خصوصی برای 
برطرف کردن کمبودها، منش��ا خیر فراوانی برای کشور بوده 

و باعث جهش تولید و جلوگیری از خروج ارز شده است. 
معاون اس��تاندار تهران تاکید کرد: ستاد اجرایی فرمان امام 
درک زیادی از س��رمایه گذاری دارد و وظیفه خود می دانم از 

ریاست این مجموعه تشکر کنم.
عسگری افزود: ما معتقدیم اگر قرار باشد تورم مدیریت شود 
و بیکاری و آس��یب های اجتماعی به حداقل برس��د، فقط با 
توس��عه ظرفیت های تولیدی ممکن اس��ت و اگر کس��ی در 
این ح��وزه کار کرد می تواند بگوید در راس��تای دغدغه های 
نظام قدم برداشته است. وی با اشاره به ظرفیت باالی استان 
تهران برای تولیدات محصوالت کش��اورزی، یادآور شد: ۱۱ 
درص��د ش��یر مصرفی کش��ور در تهران تولید می ش��ود. در 
پایان این مراس��م از خانواده های شهیدان پاشاپور، زمانی نیا، 

محمدمیرزایی و ابراهیم قنقره تجلیل به عمل آمد.
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کیم جونگ اون:

هسته ای بودن، بقای کشور را 
تضمین کرد
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