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گـــزارش

مشــاور عالی قرارگاه مهارت آموزی ستاد كل از مهارت 
آموزی يك ميليون و سيصد هزار سرباز خبر داد و گفت: 
5 هزار ميليــارد تومان برای اعطــای وام 150 ميليون 
 تومانی به ســربازان ماهر منقضــی خدمت پيش بينی 

شده است.
سردار موسی كمالی مشاورعالی قرارگاه مركزی مهارت 
آموزی ســتاد كل نيروهای مسلح در گفتگو با فارس در 
خصوص آخرين وضعيت مهارت آموزی ســربازان اظهار 
داشت: امســال 220 هزار نفر سرباز مهارت تخصصی و 
حــدود 300 هزار نفر مهارت هــای عمومی پنج گانه را 

فرا گرفتند.
مشــاور عالی قرارگاه مركزی مهارت آموزی ســتاد كل 
نيروهای مســلح تصريــح كرد: از ابتــدای اجرای طرح 
مهــارت آموزی ســربازان يعنــی از ســال 97 تاكنون 
يك ميليون و 300 هزار ســرباز آمــوزش و مهارت ها 
 را فــرا گرفته و حدود 750 هزار نفــر مدرك مرتبط را 

دريافت كردند.
ســردار كمالی در پاســخ بــه ديگر پرســش فارس در 
خصــوص اعطای وام اشــتغال به ســربازان ماهر گفت: 

حدود 60 هزار نفر سرباز ماهر منقضی خدمت با مراجعه 
به پليس +10 برای دريافت وام اشــتغال ثبت نام كردند 
و با توجه به اينکه امسال 5 هزار ميليارد تومان برای اين 
منظور پيش بينی شــده كار بررسی مدارك و مستندات 
آغاز شــده و تا كنون 2400 نفر برای دريافت وام 150 

ميليون تومانی به بانك ها معرفی شده اند.
وی گفت: بعد از بررسی مدارك و ارجاع متقاضيان برای 
دريافت وام، اگر ظرفيت موجود بود باز هم كار ثبت نام 
در دفاتــر پليس + 10 انجام می شــود چرا كه در حال 
حاضر ثبت نام برای دريافت وام فعاًل متوقف شده است.
مشاور عالی قرارگاه مركزی مهارت آموزی ستاد كل در 
خصوص دومين همايش ملی مهــارت آموزی كاركنان 
وظيفه يادآور شــد: ايــن همايــش در 28 آذر برگزار 
می شــود. وی گفت: 950 اثر، مقالــه و فيلم تاكنون به 
دبيرخانه اين همايش ارســال شده و كار بررسی آثار در 

حال انجام است.
ســردار كمالی خاطرنشــان كرد: جوايز اين همايش از 
مشــوق های ده گانه چون كسر خدمت  تا هديه مالی در 

نظر گرفته شده و به منتخبين تقديم می شود.

از مهارت آموزی سربازان چه خبر؟

2400 سرباز ماهر وام اشتغال گرفتند
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت با بيان اينکه موارد 
آنفلوآنزا در كشــور ظرف دو هفته گذشته كاهش خوبی 
در ســطح بيمارستان ها داشته اســت، گفت: در زمينه 
كرونا نيز باتوجه به افزايش موارد در كشورهای اروپايی 
و آســيايی، احتمال افزايش موارد در كشور ما هم وجود 

دارد.  
دكتر حســين فرشــيدی در گفت وگو با ايســنا، درباره 
آخريــن وضعيت كرونا و آنفلوآنزا در كشــور، گفت: در 
هفته گذشــته طبق آمــار كرونا تنها يك فوتی ناشــی 
از كوويــد 19 در كشــور داشــتيم و تقريبــا در اكثر 
اســتان ها هم رنگ آبی نقشــه كرونايی را شاهديم. بر 
 اين اســاس موارد زير حدی اســت كه تنشــی برايمان 

ايجاد كند.
وی افزود: اگرچه مســاله مهم اين است كه وقتی آمار را 
به اين صورت ارائه می كنيــم، برای همه اينطور تداعی 
می شــود كه كرونا ديگر تمام شــده است. اين در حالی 
اســت كه بايد به اطراف مان هم نــگاه كنيم.   وضعيت 
ابتال و مرگ ومير در برخی كشورهايی كه آمارهای بسيار 
سنگينی ظرف هفت يا هشت ماه گذشته داشتند، بهبود 

يافــت، اما مجددا در حال حاضر آمارهايشــان باال رفته 
اســت؛ اين موضوع هم در سطح آســيا و هم در سطح 
اروپا و ... ديده می شود. در كشورهايی مانند ژاپن، چين 
و ... آمارهای بســيار بااليی گزارش شــده است. در يك 
هفته گذشــته ژاپن باالی 600 هزار مورد مثبت كرونا 
داشــت. در عين حال ميزان مرگ ومير در كشــورهايی 
مانند انگلستان، اسپانيا، آمريکا و ... نيز باال رفته و باالی 

150 نفر در هفته است.
فرشيدی تاكيد كرد: بنابراين اگرچه در حال حاضر خدا 
را شکر وضعيت كرونا در كشور خوب است و در يکی دو 
هفته گذشته، شايد بهترين شرايط را در مدت سه ساله 
شــيوع كرونا داشــتيم و اميدواريم كه به همين صورت 
ادامه يابد،  اما نکته مهم اين اســت كه بدانيم كرونا تمام 
نشــده و اگر مقداری بی دقتی كنيم،  ممکن است سراغ 

ما هم بيايد.
فرشيدی درباره احتمال افزايش موارد كرونا در زمستان 
نيــز تاكيد كــرد: باتوجه بــه افزايش مــوارد كرونا در 
كشــورهای اروپايی و آسيايی، احتمال افزايش موارد در 

كشور ما هم وجود دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد 

موج آنفلوآنزا در حال فروکش

حاشیه امن برای دروغگوهای مشهور  عاطفه نعامی 
در منزل شخصی خودکشی کرد

رئيس كل دادگســتری اســتان البرز در رابطه با 
جزئيات پرونده عاطفه نعامی اطالعاتی ارائه كرد.

در روزهای گذشته رســانه های ضد انقالب مدعی 
شــدند، جســد فردی به نام »عاطفه نعامی« 37 
ســاله كه طی چنــد هفته گذشــته در اعتراضات 
حضور داشــته، پس از هشــت روز ناپديد شدن در 
خانه اش در منطقه عظيميه كرج پيدا شــده است. 
اين رسانه ها مدعی شده اند عاطفه نعامی در جريان 
اعتراضات بازداشت شــده و به دليل شکنجه جان 

باخته است.
حســين فاضلی هريکندی رئيس كل دادگستری 
اســتان البرز در رابطه با جزئيــات پرونده اين فرد 
اظهار كــرد: طبق گزارش مرجع انتظامی در تاريخ 
پنجم آذرماه شــخصی به كالنتری اطالع می دهد 
كه چند روزی از نامــزد خود بی اطالع بوده كه به 
همراه خواهرزاده نامزدش و يك نفر كليدســاز به 
منــزل وی مراجعــه كرده و پس از بــاز كردن در 
متوجه می شــوند متوفی در بالکــن منزل اقدام به 
خودكشی كرده اســت. وی افزود: بالفاصله عوامل 
كالنتری و آگاهی در محل حاضر و جســد متوفی 
را زيــر پتو و در حاليکه يك شــلينگ گاز مربوط 
بــه آبگرمکن ديواری نيز در زير پتو قرار داشــت، 

مشاهده می كنند. 
رئيس كل دادگســتری اســتان البرز با بيان اينکه 
جســد دچار فساد نعشــی شــده بود، بيان كرد: 
در بازرســی از منزل دست نوشــته هايی حاكی از 
خودكشــی در قالب وصيت و تقسيم اموال كشف 
شــد.  فاضلی هريکندی گفــت: طبق گزارش های 
واصلــه،  آثــار ضــرب و جرح روی جســد رويت 
نشــد و صرفاً جسد دچار فســاد نعشی شده است 
 و زمــان تقريبی فوت حدود ســی ام آبــان اعالم 

شده است. 
وی بــا تاكيد بــر اينکه اخبار مربــوط به ضرب و 
جرح و شــکنجه اين فرد در اغتشاشــات اساســاً 
صحت ندارد، افزود: نه تنها پرونده ای برای نامبرده 
در اين زمينه تشــکيل نشــده بلکه طی استعالم 
بــه عمل آمــده از كليــه ضابطيــن در خصوص 
مشــخصات افراد دستگير شــده كه بدون تشکيل 
 پرونده آزاد شده اند مشخصات وی در اين فهرست 

نيز يافت نشد.
هريکنــدی ادامه داد: با توجه به دســت نوشــته 
مکشــوفه، قفل بودن در از داخــل منزل و فقدان 
آثار ضرب و جرح می توان گفت كه نامبرده مرتکب 
خودكشی شده است كه البته بررسی بيشتر در اين 

زمينه ادامه دارد.
فاضلی هريکندی گفت: هيچ ســابقه ای از تشکيل 
پرونــده و يا بازداشــت در اغتشاشــات اخير برای 
متوفی  ثبت نشــده اســت و نامزد وی هم ضمن 
تائيد اين موضوع حتی شــركت وی در تجمعات را 
هم قويا تکذيب می كند. وی تاكيد كرد: در گواهی 
معاينه جسد پزشــکی قانونی هيچ آثاری از ضرب 
و جرح و شکســتگی و... وجود ندارد و طبق اعالم 
پزشکی قانونی علت تامه فوت پس از وصول نتيجه 

آزمايشات اعالم خواهد شد.

آماده باش 100 درصدی هالل احمر 
در سراسر کشور

درپی هشدار هواشناســی مبنی بر بارش سنگين 
برف و باران در اســتان های كشور، هالل احمر به 

حالت آماده باش درآمد.
مهدی ولی پور با اشاره به آماده باش 100 درصدی 
نيروهــای هالل احمر گفت: در پی صدور هشــدار 
نارنجی هواشناسی و بارش شــديد برف و باران و 
وزش شــديد باد در روز سه شــنبه در استان های 
كهگيلويــه و بويراحمــد، بوشــهر، چهارمحال و 
بختياری، جنــوب اصفهان، فارس و خوزســتان، 
تدابير الزم انديشــيده و نيروهــای هالل احمر در 
پايگاه هــای ثابــت و موقت به حالــت آماده باش 
درآمده اند. رئيس ســازمان امــداد و نجات افزود: 
طبق هشــدار هواشناســی، روز چهارشنبه نيز در 
استان های بوشــهر، فارس، كهگيلويه و بويراحمد 
انتظار بارش های شــديد می رود و بر همين اساس 
ضرورت دارد تا نکات ايمنی در جاده های كشــور 
مدنظــر قــرار گرفتــه و شــهروندان از ترددهای 

غيرضرور پرهيز كنند.

 50درصد پرونده ها در شورای 
حل اختالف به سازش ختم می شود

معاون قضايی رئيس كل دادگستری گفت: ورودی 
پرونــده به شــورای های حل اختالف در اســتان 
تهران بســيار زياد اســت و 50 درصــد از پرونده 
 های وارده به مجتمع های شــورا به صلح و سازش 

ختم می شود.
به گزارش رسانه و ارتباطات دادگستری كل استان 
تهــران، غالمرضا مهدوی معاون قضايی رئيس كل 
دادگستری در امور شورای های حل اختالف استان 
تهران ضمن حضور در مركز ارتباطات مردمی قوه 
قضاييه به استماع درخواست های مراجعه كنندگان 
پرداخت و ارشــاد و راهنمايی های الزم را در اين 
مالقات مردمی بــه مراجعان ارائه كرد. مهدوی در 
حاشــيه اين ديدار گفت: بيشترين درخواست هايی 
كه مراجعه كنندگان در مالقات های مردمی مطرح 
می كنند مربوط به تســريع در رسيدگی و توجه به 
داليل جديدی اســت كه ارائه می دهند. وی ادامه 
داد: ورودی پرونــده به شــورای های حل اختالف 
در اســتان تهران بســيار زياد است و 50 درصد از 
پرونده های وارده به مجتمع های شــورا به صلح و 

سازش ختم می شود.

اخبـــــار

به رغم دســتور رئيس قوه قضاييه درباره اظهارات كذب و 
بدون سند اشخاص، تعدادی از چهره های معروف محتوای 
دروغ منتشــر كرده بودند، همچنــان بدون جبران خطای 

خود به اين كار ادامه می دهند.
به گزارش مهراز حدود هشــتاد روز قبل، شــبکه رسانه ای 
جريان مخالــف ايران، به واســطه حادثه هــا و اتفاق های 
مختلفی كه در كشــور رخ داده، ســعی كــرده واقعيت را 
وارونه نشان دهد تا بتواند آتش آشوب ها را در ايران روشن 
نــگاه دارد. ماجرايی كه با فوت مرحوم »مهســا امينی« و 
بهره برداری از مرگ او آغاز شــد و در ادامه مسير به عوض 
شدن جای تروريســت و قربانی انجاميد، حکايت از تالش 
همه جانبه دشــمنان ايران بــرای وارونه كردن حقيقت در 

ذهن جامعه دارد.
اشــخاص صاحب تريبون و شناخته شده در فضای مجازی 
به واســطه شهرت خود، قدرت تأثيرگذاری بر افکار عمومی 
دارند و بر همين اســاس، دقت در انتشــار مطالب مختلف 
از ســوی آنها بايد بيش از بقيه باشــد؛ كه خطا در صحت 
مطلب منتشــر شده از سوی اشخاص و به طور خاص افراد 
صاحب تريبون و مشــهور، می توانــد پيامدهای بدی برای 

امنيت روانی جامعه داشته باشد.

 چگونه برخی سلبریتی ها 
به منبع انتشار اخبار جعلی تبدیل شدند؟

با اين حال اما در هشتاد روز گذشته، فقر سواد رسانه ای و 
كنش های هيجانی سبب شد برخی اشخاص شناخته شده 
به منابع انتشــار گســترده اخباری جعلی و نفرت پراكنی 
تبديل شــوند. در مــوارد مختلفی چهره هــای معروف و 
صاحــب تريبون با نيت هــا و انگيزه های مختلف در فضای 
مجازی و حقيقی به جعل واقعيت و دروغ پراكنی پرداختند 
و سبب جريحه دار شدن افکار عمومی و تسهيل دست يابی 
دستگاه رســانه ای دشمن و رسانه های تروريستی به هدف 

خود شدند.

 دستور رئیس عدلیه 
درباره حرف دروغ و ادعای بی سند

حجت االســالم والمســلمين محســنی اژه ای، رئيس قوه 
قضائيــه روز هفتم آذرماه، در نشســت شــورای عالی قوه 
قضائيه به حربه دشــمنان در انتشــار دروغ و شايعه اشاره 
كرد و گفت: به مسئوالن قضائی در سراسر كشور از جمله 

دادستان تهران دستور داده ام چنانچه فردی حرف دروغی 
يا ادعای بدون سندی منتشر كرد، در كوتاه ترين زمان او را 
احضار كنيد و مســتند ادعا را از او بخواهيد؛ چنانچه بدون 
سند و مدرك اين حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء نيت 
او نيز احراز شــود، اما ابــراز تنّبه كند و اعالم كند درصدد 
جبران برمی آيــم، طبيعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد 
آمد. اما چنانچه فرد منتشــركننده دروغ، مســتندی ارائه 
نکرد و ســوء نيت او محرز شــد و ابراز تنّبه و جبران خطا 
در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است در راستای اهداف 
دشــمن اقدام می كند. لذا برای او به سرعت كيفرخواست 

صادر خواهد شد و پرونده اش به دادگاه ارسال می شود.

احضار بعضی چهره های سیاسی، هنری و ورزشی 
در پی انتشار مطالب تحریک آمیز و غیرمستند

در پی برخی اظهار نظرهای بدون استناد درباره اتفاق های 
اخير و انتشار مطالب تحريك آميز در حمايت از آشوب های 
خيابانی از سوی برخی چهره های سياسی، هنری و ورزشی، 

اين افراد برای توضيح به دادستانی تهران احضار شدند.
از جملــه محمــود صادقــی، پروانــه سلحشــور، يحيی 
گل محمــدی بــرای توضيح دربــاره انتشــار مطالب غير 
مســتند يا توهين آميز به دادســرا احضار شده اند. پنج نفر 
از چهره های ســينمايی هم برای پاسخگويی درباره انتشار 
مطالب غير مستند و تحريك آميز به دادسرا احضار شدند؛ 
الناز شاكردوست، ميترا حجار، باران كوثری، سيما تيرانداز 
و هنگامه قاضيانی. حســن عباســی هم كه اتهام هايی به 
فوتباليســت ها وارد كرده بود، برای پاسخ به مقام قضائی، 

به دادستانی احضار شد.
كتايــون رياحی و هنگامه قاضيانی هم بنابر آنچه كه پيش  
از اين اشــاره شد، جلب شدند و دســتگاه قضائی، صادق 
زيباكالم را كه با انتشار مطلبی جعلی و بدون ارائه سند در 
صفحه توييترش مطرح كرده بود، برای توضيح احضار كرد.
با اين حــال اما، برخی از چهره های مشــهور كه روزهای 
گذشــته ادعاهايــی دروغ را در صفحه خــود و در فضای 
مجازی نشر دادند، بدون اينکه خطای خود را جبران كنند، 

همچنان به اين كار ادامه می دهند.

انتشار ادعای نادرست برخی چهره های مشهور
بررسی ها حاكی است در هشــتاد روز گذشته، تعدادی از 
چهره های مشــهور در فضای مجازی و حقيقی با انتشــار 

دروغ های مختلف و جعل واقعيت امنيت روانی مردم را به 
خطــر انداخته اند كه در ادامه به نام اين افراد و دروغی كه 

نشر داده اند، اشاره خواهد شد.

تکرار دروغ کشتن کودکان!
پرويــز پرســتويی، بازيگر ســينما با انتشــار مطلبی در 
صفحــه خــود دروغ شــاخ دار كشــتن كودكان توســط 
حکومت را كه توســط رســانه های تروريستی مطرح شده 
 بود، تکرار كرد و در راســتای پروژه كشته ســازی دشمن 

قدم برداشت.
شهاب حســينی نيز مدتی قبل با انتشار فيلمی در فضای 
مجــازی مدعی شــد حاكميت در مقابل ســوال مردم به 
خشــونت متوســل می شــود؛ حال آن كه به رغم افزايش 
خشونت آشــوب گران، نيروهای انتظامی بدون استفاده از 
سالح جنگی ســعی كرده اند خشونت ها را كنترل كنند، و 
اين ماجرا در آســيب ديدن و شــهادت تعدادی از آنها به 

وضوح نمايان شده است.

 معتمدآریا؛ اصرار بر قتل مهسا امینی 
و سارینا اسماعیل زاده

در روزهای ابتدايی آشــوب ها، فاطمه معتمدآريا با انتشار 
فيلمی در فضای مجازی ســناريوی انحرافی قتل مهســا 
امينی و ســارينا اســماعيل زاده را تکرار كرد؛ در حالی كه 
تاكنون چند بار دستگاه ها و نهادهای مسئول درباره نحوه 
فــوت اين دو دختر جوان گزارش مســتند ارائه كرده اند و 

فرضيه قتل آن ها هيچ سند و دليلی ندارد.

انتشار فیلم خواننده بلوچ، به جای یکی دیگر!
با اينکه انتشــار فيلمی از پايکوبی يــك خواننده بلوچ، به 
جای شــخص ديگری، صدای خواننده بلوچ را هم درآورد، 
نگار جواهريان بدون توجه بــه صحت و اصالت اين فيلم، 
 آن را بــا تکــرار ادعايــی دروغ در صفحه رســمی خود 

بازنشر داد.

تهمینه میالنی؛ بازنشر خبر جعلی
تهمينه ميالنی كارگردان ســينما مدتی قبل عکس نوشتی 
منتســب به كبــری خزعلی با لوگوی تســنيم منتشــر 
 كرد. اما چنيــن خبری هرگز در اين خبرگزاری منتشــر

 نشده بود.

 سمانه پاکدل
 بازنشر شایعه مبتذل درباره شهردار تهران

سمانه پاكدل با انتشار يك شايعه به نقل از شهردار تهران 
در صفحه خود، برخی از مردم را به اشــتباه انداخت. بنابر 
اعالم ســخنگوی شــهرداری تهران پس از مشخص شدن 
حقيقت تالشــی برای اصالح نکرد و با شکايت شهرداری 

تهران مواجه شده است.

 رخشان بنی اعتماد
 عوض کردن جای تروریست و قربانی

رخشــان بنی اعتماد نيز با انتشار فيلمی در فضای مجازی 
با تکرار ادعاهای رسانه های ســعودی، قتل كيان پيرفلك 
را كه توسط عناصر تروريســتی در ايذه صورت گرفت، به 
حاكميت نسبت داد؛ در حالی كه تاكنون بارها درباره نحوه 
جان باختــن اين كودك در جريان حمله تروريســتی در 
ايذه اطالع رسانی شده و فيلمی از محدوده اقدام تروريستی 

منتشر شده است.

فالمک جنیدی؛ تکرار دروغ قدیمی!
فالمك جنيدی، بازيگر ســينما و تلويزيون، با انتشار متنی 
در صفحه مجازی خود با اشاره به وقايع اخير، دروغ قديمی 
كشته شــدن 1500 نفر در جريان آبان 98 را تکرار كرد؛ 
در حالی كه تا كنون مستندی برای اين آمار گسترده ارائه 

نشده است.

ادعای عجیب بازیگر بی خبر از متن قانون اساسی
مدتی قبل بابك كريمی، بازيگر و پســر نصرت كريمی، با 
انتشار فيلمی در فضای مجازی از بهره مندی شهروندان در 
غرب از حق اعتراض و اعتصاب سخن گفت و اعالم كرد كه 
اين حقــوق در ايران وجود ندارد؛ حال آن كه حق اعتراض 
مســالمت آميز در نظام حقوقی كشور به رسميت شناخته 
شــده و يکی از اصول قانون اساســی را به خود اختصاص 

داده است.
انتظــار می رود عده ای از چهره هــای معروف كه خبرهای 
نادرستی را در اين مدت منتشر كرده اند، نسبت به تصحيح 
اشتباه خود در انتشار اخبار جعلی اقدام كنند. و قوه قضائيه 
برای آرامش روانی جامعــه، همان طور كه رئيس اين قوه 
قضائيه تاكيد كرده، با انتشار اخبار جعلی از طريق بررسی 

ادعاها و مستندات افراد مدعی، برخورد مؤثر قانونی كند.

اعضای شــبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرويس اطالعاتی رژيم صهيونيستی به 
دار مجازات آويخته شدند.

به گزارش از مركز رسانه قوه قضاييه، خردادماه سال جاری بود كه روابط عمومی 
كل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، از دستگيری شــبکه ا ی از اراذل و اوباش 

مرتبط با سرويس اطالعاتی رژيم صهيونيستی خبر داد.
اين شــبکه با هدايت سرويس اطالعاتی رژيم صهيونيســتی، اقدام به سرقت و 
تخريب اموال شــخصی و عمومی، آدم ربايی و اخذ اعترافات ســاختگی از طريق 
شــبکه اراذل و اوباش می كرد كه در نهايت اعضای آن با همکاری سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی و وزارت اطالعات دستگير شدند.
اعضای اين باند، با هدايت افســران اطالعاتی رژيم صهيونيســتی با تهيه سالح 
جنگی اقدام به آدم ربايی می كردند و دســتمزد خــود را به  صورت ارز ديجيتال 

دريافت می كردند.
براســاس مفاد موجــود در پرونده، متهمان از اراذل و اوباش ســابقه دار بودند و 
اعضــای اصلی اين باند از اينکه ســفارش اقدامات خــود را از افرادی در خارج 
از كشــور دريافــت می كردند و در قبــال اخذ پول اقدام به بــر هم زدن امنيت 
كشــور كرده اند، آگاه بود ه اند. همچنين متهمان از نوع اقدامات ضدامنيتی و اخذ 
دستورالعمل های حفاظتی پيرامون تردد، ارتباطات و رعايت مالحظات امنيتی از 

افرادی در خارج كشور، آگاهی كامل داشتند.
براســاس مســتندات پرونده و اعترافات متهمان، عوامل اصلی اين تيم متشکل 
از اراذل و اوباش در قالب 2 تيم عملياتی رژيم صهيونيســتی به ســرتيمی متهم 

حسين اردوخان زاده معروف به زكريا و متهم ميالد اشرفی بوده است.
افسر موســاد در هر دو تيم يك نفر به نام سيروس بوده است كه نفرات تيم دوم 

او را به نام سياوش می شناختند.
نحوه شروع و ارتباط اين باند با ســرويس اطالعاتی رژيم صهيونيستی از طريق 
حسين اردوخان زاده بوده است. وی كه به مدت 3 سال از 2014 تا 2017 به جرم 
قاچاق انســان از تركيه به يونان، در زندان يونان در بازداشت بوده است، با فردی 

به نام اوزان كه وی نيز به همين اتهام بازداشت بوده است، آشنا می شود.
اردوخان زاده با پيشــنهاد اوزان جهت انجام قاچاق انســان در اســتانبول تركيه 
موافقــت می كند و پــس از آن در خانه ای كه قاچاقچيان انســان در آن حضور 

داشتند، اسکان داده می شود.
متهم در همان جا با شــخصی با هويت »آريا« به عنوان كاپيتان آشنا می شود كه 

در آن زمان آريا، پيشنهاد كار خوب همراه با پول خوب را به متهم می دهد.
اوزان به اردوخان زاده می گويد »اين كار از گربه كشی تا آدم كشی دارد« و پيشنهاد 
می دهد كه اگر متهم آن را بپذيرد، شــماره وی را به صاحب كار مربوطه دهد و 

متهم نيز قبول می كند.
ســپس بعد از مدتی، متهم از آريا جدا می شــود و شــماره تلفن او را می گيرد. 
اردوخــان زاده به همکاری خود بــا اوزان ادامه می دهد تا اينکه مدت اقامتش در 

تركيه تمام می شود و اوزان بليت تهران را برای وی تهيه می كند.
متهم كه مدت اقامتش در تركيه تمام شــده و به ايران بازگشته بود، شخصی با 
شــماره تلفن خارجی از طريق واتس آپ بــا وی تماس می گيرد و ضمن معرفی 
خود با هويت ســيروس )افسر موساد(، عنوان می كند شماره وی را از آريا گرفته 
است. سيروس در اين مکالمه عنوان می كند شخصی به نام »كارما« می خواهد با 
وی صحبت كند.كارما در اين تماس اظهار می كند »آريا شما را تأييد كرده است 
و در ادامه ســيروس كار را برای شما توضيح خواهد داد.« پس از اتمام مکالمه با 

پيشنهاد سيروس، متهم چند نفر ديگر را برای انجام كار معرفی می كند.
متهمان برای همکاری با موساد، از طريق كيف پول ديجيتالی در دفعات متعدد، 
بــرای اقدامات خود از جمله خريد اســلحه و تجهيزات مــورد نياز ارز ديجيتال 

دريافت كرده اند.
متهمان در طول زمان همکاری با افســر اطالعاتی موساد دستورات وی را اجرا و 

پس از انجام هر دستور مبالغی را دريافت می كنند.
نحوه تعامل و ارتباط گيری سرويس جاسوسی رژيم صهيونيستی با متهمان مانند 
توصيه های حفاظتی در خريد اقالم ارتباطی، از بين بردن اقالم پس از مأموريت، 
دوری از ديد دوربين های مداربســته، جابه جايــی با چندين خودرو و... حاكی از 

امنيتی بودن مأموريت ها و آموزش نکات حفاظتی توسط عوامل موساد به عوامل 
اجرايی از همان ابتدای كار بوده است.

آســيب به اموال عمومی و خصوصی، تهيه فيلم و عکس از منازل هدف، خريد و 
فروش اســلحه و آدم ربايی از جمله اقداماتی است كه متهمان با دستورات عامل 

موساد انجام داده و در قبال آن مبالغی دريافت كرده اند.
متهم ميالد اشرفی، سرتيم گروه دوم اين باند از طريق اينستاگرام با فردی به نام 

آزيتا آشنا شده است.
بعد از مدتی آشــنايی و انجام برخی كارها، آزيتا ميالد اشــرفی را به فردی به نام 
ســياوش )عامل موساد و همان ســيروس تيم اول( معرفی می كند كه در سوئد 

مستقر است.
ســياوش به بهانه يافتن كار مناسب برای متهم، با وی ارتباط برقرار می كند و او 

را سوژه مناسبی برای اقدامات سرويس جاسوسی در ايران شناسايی می كند.
سياوش در ابتدا از متهم اشرفی می خواهد اقداماتی نظير شعارنويسی و آتش زدن 
الستيك را انجام دهد و  در ادامه برنامه هايی مهمتر را به او ابالغ می كند و از وی 

می خواهد كه افرادی مطمئن را به گروه معرفی كند.
اعضای تيم دوم نيز مانند تيم اول، دســتورات عامل موســاد را اجرا و مبالغی را 

به ازای انجام كارهای مختلف دريافت كرده اند.
پس از دستگيری متهمان و طی روال قانونی پرونده و صدور احکام اوليه متهمان، 

پرونده جهت فرجام خواهی به ديوان عالی كشور ارجاع شد.
پرونده در شعبه نهم ديوان عالی كشور بررسی و در نهايت رأی نهايی برای 7 نفر 

از متهمان صادر شد.
براســاس رأی نهايی صادره از ســوی ديوان عالی كشــور، متهمان رديف اول تا 
چهارم پرونده، به نام های حسين اردوخان زاده، شاهين ايمانی محمودآباد، ميالد 
اشــرفی آتباتان و منوچهر شــهبندی بجندی به جرم همکاری اطالعاتی با رژيم 

صهيونيستی و آدم ربايی به اعدام محکوم شدند.
ســه متهم ديگر، براســاس جرايمی از جمله ارتکاب جرم عليه امنيت كشــور، 

معاونت در آدم ربايی و نگهداری سالح به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند.
بر همين اســاس صبح ديروز، احکام 4 نفر از اعضــای اصلی باند اراذل و اوباش 

مرتبط با سرويس اطالعاتی رژيم صهيونيستی اجرا شد.

اعضای شبکه اراذل مرتبط با سرویس 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی اعدام شدند
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