
WWW.ARMAGHANNEWS.COM

ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره 233 و 234

نیمه اول و نیمه دوم دی 1395

نامه 29 نماینده سابق مجلس خطاب به روحانی

اظهارات مهم رئیس قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانیپالسکو با۶۰۰ واحد صنفی و تولیدی نابود شد
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هاشمی  اکبر  آری،  ندارند.  باور  هم  دشمنانش  حتی  را  خبر 
رفسنجانی درگذشته است. انقالب اسالمی یکی از ستون های 

خود را از دست داد.
به گزارش ایسنا، غروب یک شنبه 19 دی 1395 روز تلخی در 
مجمع  رئیس  آید.  می  حساب  به  اسالمی  جمهوری  تاریخ 
امام  یاران  و  انقالبیون  اولین  از  و  نظام  تشخیص مصلحت 
خمینی )ره( عصر یک شنبه بر اثر عارضه قلبی به بیمارستان 
شهدای تجریش منتقل شد. با تالش پزشکان عملیات احیای 
نبود و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 83  آمیز  قلب موفقیت 

ساله درگذشت.
هاشمی متولد 1313 در نوق کرمان بود. فرزند حاج میرزا علی 

و ماه بیبی. او تحصیالت ابتدایی را در بهرمان گذراند و پس 
از آن عازم قم شد تا در حوزه علمیه به تحصیل علوم دینی 
بپردازد. هاشمی در محضر اساتیدی چون امام خمینی )ره( و 
داماد  محقق  گلپایگانی،  منتظری،  مرعشی،  بروجردی،  آیات 
امام  ابتدا شیفته  از همان  ... تلمذ کرد و به قول خودش  و 

)ره( شد.
پس از قیام خونین 15 خرداد و تبعید امام، هاشمی به یکی از 
اصلی ترین رابطان امام در ایران و از حامیان انقالبیون بدل 
مسجد  تظاهرات  از  پس   43 زمستان  در  دستگیری  از  شد. 
ساواک  توسط  بارها  اسالمی  انقالب  پیروزی  تا  قم  باالسر 
دستگیر، زندانی و شکنجه شد که آخرین آن دوران سه ساله 

زندانش از سال 54 تا آبان 57 بود. پیش از آن هم با گذرنامه 
جعلی به چند کشور خارجی سفر کرد تا با انقالبیون خارج از 

کشور ارتباط برقرار کند؛ از ژاپن تا اروپا.
تنها چندماه بعد از آزادی هاشمی از زندان، انقالب اسالمی به 
پیروزی رسید و او به عنوان یکی از مبارزین اصلی در صف اول 
انقالب جای گرفت و با حکم امام عضو شورای انقالب شد. 
عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، سرپرستی وزارت 

کشور در آبان 58 با حکم امام از مناصب ابتدایی او بود.
هدف  هم  هاشمی  انقالب،  اوایل  ترورهای  گرفتن  باال  با 
گروهک های معاند قرار گرفت و در خرداد 58 در خانه اش 
به ضرب گلوله گروهک فرقان از ناحیه کبد مجروح شد اما به 
قول امام » در راه هدف تا نزدیکی شهادت به پیش رفت« 
ولی زنده ماند تا انقالب یکی از استوانه های خود را از همان 

ابتدا از دست ندهد.
روحانیت  جامعه  گذاران  پایه  از  یکی  انقالب  از  پیش  که  او 
مبارز تهران بود پس از انقالب هم از موسسین حزب جمهوری 
از   58 اسفند  در  شائبه  نیامدن  پیش  برای  و  شد  اسالمی 
سرپرستی وزارت کشور استعفا داد تا کاندیدای مجلس اول 
شود و به عنوان رئیس اولین مجلس جمهوری اسالمی طرح 

عدم کفایت سیاسی بنی صدر را به تصویب برساند.
با آغاز جنگ تحمیلی، در مهر 61 با حکم امام نماینده ایشان در 
شورای عالی دفاع شد و تا پایان دوران دفاع مقدس یکی از 
اصلی ترین افراد در رهبری دفاع مقدس به حساب می آمد.

در   ،68 خرداد   14 در  خمینی)ره(  امام  درگذشت  از  پس 
آن  رئیس  نایب  هاشمی  که  خبرگان  مجلس  روزتاریخی 
توانست  ای  خامنه  اهلل  آیت  از  حمایت  با  بود  مجلس 
امام  از  رهبری پس  و مساله  کند  ناامید  را  نظام  بدخواهان 

)ره( به سرعت حل شود.
جمهوری  رئیس  چهارمین  عنوان  به   68 سال  در  هاشمی 
اسالمی ایران انتخاب شد و با انتخاب در دوره بعد، تا سال 
از آن  را برعهده داشت. او پس  76 ریاست دولت سازندگی 
از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام انتخاب شد که تا روز درگذشتش در این سمت 

باقی ماند.
هاشمی در انتخابات مجلس ششم از سوی جناح راست مورد 
حمایت قرار گرفت اما در تهران سی ام شد و از حضور در این 
ریاست جمهوری سال  انتخابات  در  او  داد.  انصراف  مجلس 
اما  یافت  راه  دوم  دور  به  نژاد  احمدی  با محمود  84 همراه 

شکست خورد.
انتخاباتی،  های  مناظره  در  و   88 سال  انتخابات  جریان  در 
خانواده هاشمی  به  نسبت  را  اتهاماتی  نژاد  احمدی  محمود 
پیدا  را  خود  از  دفاع  فرصت  هاشمی  البته  که  ساخت  وارد 

نکرد. او که سال ها امام جمعه موقت تهران بود باز هم برای 
 88 تیر   26 در   ،88 سال  حوادث  از  بعد  ها  تنش  شدن  کم 
برای آخرین بار در نماز جمعه تهران خطبه خواند و خواستار 

دلجویی از آسیب دیدگان حوادث آن روزها شد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان 
رهبری تا امروز به عنوان نماینده خبرگان در این مجلس حضور 
داشت و پس از درگذشت آیت اهلل مشکینی در اسفند 87 به 
ریاست این مجلس رسید اما با پیش آمدن حوادث سال 88 
و برای کمتر شدن تنش ها از ریاست در دوره بعدی مجلس 
خبرگان انصراف داد تا آیت اهلل مهدوی کنی رییس خبرگان 
شود. با درگذشت آیت اهلل مهدوی کنی هاشمی در اسفند 93 
این بار نتوانست در مقابل آیت اهلل یزدی به پیروزی برسد تا 

آیت اهلل یزدی رییس مجلس خبرگان شود.
ریاست  انتخابات  در  حضور  برای  هم   92 سال  در  هاشمی 
شورای  تایید  مورد  صالحیتش  اما  کرد  نام  ثبت  جمهوری 
حسن  از  حمایت  با  وجود  این  با  ولی  نگرفت  قرار  نگهبان 
 92 انتخابات  در  او  پیروزی  عوامل  از  یکی  توانست  روحانی 
شود. این ها تنها برخی از مناصب دولتی هاشمی رفسنجانی 
بود. از زمانی که او در هیات موسس جامعه روحانیت مبارز 
که یک تشکل دست راستی به حساب می آید حضور داشت 

تا زمانی که با حضور در انتخابات 84 و 92 مو
رد حمایت جناح چپ قرار گرفت همیشه تالش کرد در مرز 

باریک بین این دو جناح اصلی کشور حرکت کند.
مطرح  ابهامات  و  شایعات  انواع  رفسنجانی  هاشمی  درباره 
است اما عملکرد او در دوران 37 ساله انقالب اسالمی و پیش 
از آن در دوران مبارزه با رژیم شاه نشان می دهد که همواره از 
اصلی ترین حامیان انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
بدانند  باید  )ره( که »بدخواهان  امام  این جمله  بوده است. 
که  پیامی  در  است«.  زنده  نهضت  زنده است چون  هاشمی 
انقالب منتشر شد،  از سوی رهبر فقید  ترور هاشمی  از  پس 
شاید موید این حرف باشد. هرچند هاشمی امروز دیگر زنده 
زنده  همچنان  بوده  گذارانش  پایه  از  که  نهضتی  اما  نیست 

است.
معنوی  پدر  توان  می  را  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اهلل  آیت 
اعتدالیون ایران نامید. مردی که در خرداد 58 و پس از ترور 
نافرجامش در بیمارستان شهدای تجریش بستری شد امروز 
درست در همان بیمارستان دعوت حق را لبیک گفت. هاشمی 
که همواره در صحبت هایش از امیرکبیر به عنوان یک قهرمان 
یا قهرمان  برد و حتی کتابی تحت عنوان »امیرکبیر  نام می 
مبارزه با استکبار« نوشته بود، درست یک روز پیش از تاریخ 
از  یکی  اسالمی  جمهوری  تا  رفت  دنیا  از  امیرکبیر  درگذشت 

استوانه های اصلی خود را از دست بدهد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دعوت حق را لبیک گفت
رونمایی از کتاب روایت زندگی و زمانه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیار باقی شتافت.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، که امروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای 

تجریش تهران بستری شده بود دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، ضایعه درگذشت این یار دیرین امام )ره( را به رهبر انقالب، 

خانواده آن مرحوم و عموم مردم تسلیت می گوید.

درگذشت مردی که استوانه نظام بود
»بیوگرافی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی«



منبع : خبرگزاری فارس

نفر   29 فارس،  خبرگزاری  احزاب  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
به  نامه ای  طی  اسالمی  شورای  مجلس  سابق  نمایندگان  از 
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان نسبت 

به برجام و خط مشی دولت در این خصوص انتقاد کردند.
در این نامه که به امضای اسمعیل )محمد( کوثری، سیدمسعود 
میرکاظمی، حبیب آقاجری، فرهاد بشیری، محمد صالح جوکار، 
محمد حسن آصفری، ابراهیم آقا محمدی، عبدالکریم جمیری، 
اسماعیل  محمد  کهنوج،  امیری  محمدرضا  کارخانه ای،  ایراهیم 
علی  پور،  کمال  بزرگواری،  علی محمد  سید  عمرانی،  سکینه  نیا، 
بیاتیان،  محمد  سید  ثروتی،  موسی رضا  فیاضی،  عبدالوحید 
ابوالقاسم  افخمی،  شهروز  عباسپور،  روح اهلل  جراره،  ابوالقاسم 
سلطانی  عطاهلل  موسوی نژاد،  مهدی  سید  سهل آبادی،  خسروی 
صبور، احمد آریایی نژاد، رجب رحمانی، احمدعلی مقیمی، قاسم 
جعفری، محمد محبی و محمد سلیمانی رسیده است، خطاب 
به روحانی آمده که روحیه خودمحوری و خودبزرگ بینی دولت و 
تیم مذاکره کننده باعث شد تا مذاکرات هسته ای از خرد جمعی 
نهادهای  به ویژه  سیاسی  و  حقوقی  نخبگان  فکری  ظرفیت  و 

دانشگاهی و قانونی کشور محروم شود.
در  دارید  استحضار  که  همان گونه  است:  آمده  نامه  این  در 
توسط  ایران  اسالمی  جمهوری  تحریم های  ده ساله  تمدید  پی 
کشور  این  رئیس جمهور  مخالفت  عدم  و  آمریکا  نمایندگان 
و  ضد  بعضًا  و  گوناگون  مواضع  و  مباحث  مجلس  مصوبه  با 
و  رسانه  اصحاب  سیاسی،  مسائل  تحلیل گران  توسط  نقیضی 
به ویژه سیاست مداران و دست اندرکاران پرونده هسته ای طرح 
شده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. با عنایت به 
زندگی  بر  تحریم ها  تأثیر مستقیم  و  موضوع هسته ای  اهمیت 
و معیشت مردم و لزوم دفاع از منافع ملی کشور، ما جمعی از 
احساس  دلیل  به  اسالمی  نهم مجلس شورای  دوره  نمایندگان 
مسئولیت شرعی و ملی و با توجه به اطالع دقیق از روند پرونده 
هسته ای بر خود الزم می دانیم مواردی را به اطالع جنابعالی و 
ملت شریف ایران اسالمی برسانیم تا ان شاء اهلل در اصالح مسیر 
پرونده هسته ای و تأمین منافع ملی مؤثر واقع شده و یا الاقل به 
عنوان سندی در تاریخ کشور عزیزمان ثبت شده و مورد قضاوت 

آیندگان قرار گیرد.
مذاکرات  در  محترم  دولت  است:  شده  تصریح  نامه  این  در 
هسته ای دچار خوش بینی مفرط شد و دشمنان قسم خورده ایران 
را به  دیده دوست نگریست و مماشات  اسالمی به ویژه آمریکا 
مذاکرات  این  در  متأسفانه  رساند.  اعالء  به حد  را  بیگانگان  باد 

خصوص  در  خمینی)ره(  امام  سیاسی  اندیشه  اساسی  اصول 
مقاومت در برابر استکبار جهانی به ویژه مواضع ایشان در مورد 
شیطان بزرگ که در سخنرانی ها، پیام ها و وصیت نامه سیاسی 
الهی آن حضرت به صراحت بیان شده است و مواضع حکیمانه 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای )دام ظله( مبنی 
بر بی اعتمادی به آمریکا و خوش بین نبودن نسبت به مذاکرات، 
جری  جز  نتیجه ای  تسامح  و  تساهل  این  و  شد  گرفته  نادیده 

شدن و افزایش تهدیدهای آنها در بر نداشته است.
تاکید کرده اند که  نامه  این  در  نهم  نمایندگان مجلس  از  برخی 
علی رغم ادعای دولت و تیم مذاکره کننده، توافقنامه موسوم به 
برجام دارای نقاط ضعف ، اشتباهات و خالءهای حقوقی فاحش 
از  متضاد  و  گوناگون  تفاسیر  برای  را  راه  اشکاالت  این  و  است 

ادعای  تفاسیر،  این  بارز  نمونه  است.  گذاشته  باز  برجام  متن 
آمریکایی ها مبنی بر عدم مغایرت تمدید تحریم ها با متن و حتی 
روح برجام است؛ این ایرادهای حقوقی و نگارشی عالوه  بر اینکه 
بیانگر ناتوانی تیم مذاکره کننده است، دستپاچگی و مقهور شدن 
در برابر ابهت پوشای ابرقدرت ها را نیز نمایان می سازد. عالوه بر 
آن، شتبازدگی دولت محترم به منظور دستیابی سریع به توافق و 
استفاده تبلیغات از پرونده هسته ای در انتخابات نیز در کاهش 

میزان دقت تیم هسته ای تأثیر چشمگیری داشته است.
خودبزرگ بینی  و  خودمحوری  روحیه  می خوانیم:  نامه  این  در 
از  هسته ای  مذاکرات  تا  شد  باعث  مذاکره کننده  تیم  و  دولت 
خرد جمعی و ظرفیت فکری نخبگان حقوقی و سیاسی به ویژه 
علی رغم  شود؛  محروم  کشور  قانونی  و  دانشگاهی  نهادهای 

شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم مبنی بر قانون گرایی و 
انتقاد از قانون شکنی رقبا، دولت محترم در مذاکرات هسته ای نیز 
مانند بسیاری از امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از پیمودن 
مسیر قانونی خودداری کرده و با وجود تأکید بر ارائه توافقنامه 
و  کردید  خودداری  اسالمی  شورای  مجلس  به  الیحه  به صورت 

حتی رغبتی نسبت به ورود مجلس به برجام هم نداشتید.
29 تن از نمایندگان مجلس نهم در این نامه تصریح داشتند که 
توافقنامه  و  مذاکرات هسته ای  در موضوع  انقالب  رهبر معظم 
اتخاذ مواضع حکیمانه به ترسیم  با درایت و  موسوم به برجام 
خطوط کلی پرداخته و مطابقه اصل 110 قانون اساسی ضمن ارائه 
رهنمودها و تشریح سیاست های کلی نظام طی سخنرانی های 
متعدد جزئیات مذاکرات را به دولت و تیم مذاکره کننده واگذار 
مورد  و  نظر  مطابق  جزئیات  اینکه همه  ادعای  بنابراین  کردند. 
اجرایی  از مسئولیت  فرار  و  بوده  بوده خالف واقع  ایشان  تأیید 
این گونه  و  می کند  رصد  را  محترم  دولت  و  می شود  قلمداد 
اظهارات به هیچ وجه رافع فرار از مسئولیت پاسخگوی بی نتیجه 

ماندن برجام نخواهد بود.
در ادامه این نامه آمده است: تمدید تحریم های ایران و توافق 
اجرا  اگر  حتی  کنگره  مصوبه  با  آمریکا  رئیس جمهوری  ضمنی 
بعد  آمریکا  دولت  متأسفانه  است.  برجام  صریح  نقض  نشود، 
کرده  نقض  را  خود  تعهدات  بارها  هسته ای  توافق  امضای  از 
جرائم  اعمال  است.  کرده  عبور  برجام  توافق  قرمز  خطوط  از  و 
ایران همکاری مالی  با  برای بانک ها و شرکت هایی که  سنگین 
و اقتصادی دارند نمونه بارز این بدعهدی هاست و تجربه نشان 
آمریکایی های  زیاده خواهی  برابر  در  آمدن  داده است که کوتاه 
لذا  شد.  خواهد  آنها  غیرمنطقی  خواسته های  افزایش  باعث 
دولت محرتم باید ضمن عذرخواهی از ملت ایران، اقدام متقابل 

را در دستورکار خود قرار دهد.
در انتهای این نامه تاکید شده که ما با تأسی به سیره بنیانگذار 
انقالب اسالمی و پیروی از منش شهدای سرافراز انقالب و دفاع 
قرآن  برابر  در  که  به متن سوگندنامه ای  پایبندی  مقدس ضمن 
در  از شما می خواهیم  کرده اید،  قرائت  نمایندگان مردم  و  کریم 
حفظ و حراست از منافع ملی با شجاعت و شهامت هرچه تمام تر 
همت داشته و به جای تالش برای جلب نظر استکبار جهانی به 
ظرفیت  و  درون زا  قدرت  عوامل  و  متعال  الیزال خداوند  قدرت 
منابع انسانی و مادی و معنوی غنی کشور به ویژه ملت مسلمان 
قدرتی  هیچ  از  و  باشید  متکی  اسالمی  ایران  والیت مدار  و 

نهراسید.

تمدید تحریم های ایران نقض صریح برجام است/ادعای 
اینکه همه جزئیات مطابق نظر رهبری بوده خالف واقع است

29 نفر از نمایندگان مجلس نهم طی نامه ای به رئیس جمهور نوشتند که روحیه خودمحوری و خودبزرگ بینی دولت باعث 
شد تا مذاکرات هسته ای از خرد جمعی و ظرفیت فکری نخبگان حقوقی و سیاسی به ویژه نهادهای دانشگاهی و قانونی 

کشور محروم شود.

نامه 29 نماینده سابق مجلس خطاب به روحانی

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور صبح امروز )سه شنبه( در جمع مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اهمیت و جایگاه این وزارتخانه در 
پیشرفت و توسعه صنعتی کشور، گفت: از 60 سال پیش اراده 
ای در کشور شکل گرفت تا ایران به جرگه کشورهای صنعتی 
بپیوندد. در این سال ها برنامه ها و راهبردهای مختلف توسعه 
نوشته و اجرا شده است، امروز ایران با توجه به وجود هزاران 
مهندسی  های  رشته  التحصیل  فارغ  و  تحصیلکرده  جوان 
ویژه  در موقعیت  داشتن  قرار  و  میلیونی   80 بزرگ  بازار  نیز  و 
جغرافیایی می تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را به سرعت 

طی کند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید نقش کلیدی و محوری در توسعه صنعتی داشته 
باشد و سیاست گذار اصلی توسعه در حوزه های مختلف باشد. 
اندازی  راه  نظیر  خدمات  با  مرتبط  های  رشته  توسعه  حتی 
نقل  و  حمل  و  ها  بیمه  ای،  مشاوره  مهندسی،  های  شرکت 
نقش  وزارتخانه  این  است.  کشور  در  صنعت  توسعه  نیازمند 
مهمی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و بسیاری 
از طرح های مهم اولویت دار مرتبط با این سیاست ها باید در 

این وزارتخانه اجرا شود.
جهانگیری گزارش های ارائه شده از سوی بخش های مختلف 
را  مختلف  های  حوزه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ارزشمند توصیف کرد و با تاکید بر اینکه باید اجرای این طرح 
از  مردم  قطعا  گفت:   ، شود  معرفی  مردم  به  آن  نتایج  و  ها 
راه اندازی طرح های اقتصادی در کشور خوشحال می شوند.
وزارتخانه  این  عهده  بر  که  دار  اولویت  طرح   7 خوشبختانه 
گذاشته شد پیشرفت های خوبی داشته که منجر به افزایش 
تولید و اشتغال شده است. وی افزود: کمک به راه اندازی 7500 
واحد صنعتی کوچک و متوسط که در سرتاسر کشور قرار دارند 

اقتصاد  های  محوری سیاست  عدالت  موضوع  تا  باعث شده 
مقاومتی به شکل کامل از سوی مردم درک شود زیرا در مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته نیز بنگاه های صنعتی وجود داشته 
اشتغال  و  فعال شده  دوباره  مشکالتشان  بر حل  تمرکز  با  که 

بوجود آورده اند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: راه اندازی این طرح ها بهترین 
شیوه برای لمس آشکار سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی 
ابتدای  در  دارد.  ارتباط  مردم  آحاد  زندگی  با  زیرا  است  مردم 
قرار است  گفتند  و می  داشتند  تردید  برخی  این طرح  شروع 
کار  و  تولید  آن  از  که  منابع مالی دولت در جایی هزینه شود 
نظارت  با  و  نشد  طور  این  خوشبختانه  آمد،  نخواهد  بیرون 
امروز  که  گرفت  قرار  واحدهایی  اختیار  در  تسهیالت  ها  بانک 

مشغول تولید هستند.
تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  نظارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بر واحدهای تولیدی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال باید 
همچنان پیگیری شود، گفت: امروز شاهدیم که مسئوالن این 
وزارتخانه به طور مستمر در حال سفر به اقصی نقاط کشور و 
بازدید از پروژه های دردست اجرا هستند تا با رفع موانع به راه 

اندازی سریع تر این طرح ها کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به هدف گذاری انجام شده 
نحوه  از  گفت:  جاری  سال  در  غیرنفتی  صادرات  میزان  برای 
اجرای بسته حمایت از صادرات راضی نیستم باید همه دستگاه 
های متعهد در این باره فعال شوند و اگر نتوانند در این باره 
این  مدیران  سال  انتهای  در  دهند  انجام  الزم  و  کافی  اقدام 
دستگاه ها را به مردم معرفی خواهیم کرد زیرا از نظر ما عدم 

تحرک و عدم حمایت از صادرات تخلف است.
جهانگیری در عین حال گزارش گمرک کشور درباره رشد وزنی 
ارزشمند  را  امسال  9 ماهه  در  نفتی  32 درصدی صادرات غیر 
تا  غیرنفتی  باید شیب حرکت صادرات  گفت:  و  کرد  توصیف 
آخر سال با برنامه ریزی منظم افزایش داشته باشد تا بتوانیم به 

بخشی از اهداف در نظر گرفته شده دست پیدا کنیم.
ایران  اینکه  بیان  با  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رئیس 
وارد تراز مثبت تجاری شده است و امیدواریم بتوانیم اقتصاد 
کشور را از طریق صادرات و واردات و بدون اتکا به منابع نفت 
اداره کنیم، گفت: باید تالش شود تا کاال های سرمایه ای مورد 
کشور  وارد  اصلی  مبدأ  و  کننده  تولید  از  و  واسطه  بدون  نیاز 
شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین تکمیل و بهره بردای 
5400 طرح با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد را مثبت دانست 

ایجاد چند  و گفت: سرمایه گذاری 17 هزار میلیارد تومانی و 
هزار شغل در طرح های نیمه تمام کاری بزرگ است که باید 

برای  مردم اطالع رسانی شود.
سفرهای  در  ملی  طرح  چندین  افتتاح  به  اشاره  با  جهانگیری 
از  ملی  و  بزرگ صنعتی  طرح   18 تاکنون  گفت:  خود،  استانی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  عهده  بر  که  بزرگ  طرح   32 مجموع 
تجارت بوده به بهره برداری رسیده و هزاران شغل ایجاد کرده 
است که باید در این زمینه از هماهنگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانک ها که با انرژی برای پیشبرد طرح های اقتصاد 

مقاومتی حاضر شده اند، قدردانی کرد.
پیشرفت  اینکه  از  تعجب  ابراز  با  از سخنانش  بخشی  در  وی 
کشور عده ای را آزار می دهد، گفت: وقتی اعالم می شود کشور 
در جایی رشد و پیشرفت داشته متاسفانه برخی دچار غصه و 
عزا می شوند زیرا فکر می کنند این موفقیت ها به اسم کسانی 
نوشته خواهد شد که مسئولیت دارند و کشور را اداره می کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف باید توسعه و 
پیشرفت ایران عزیز باشد ، اظهار داشت: برای عزت ایران باید 
از نام ها عبور کرد و برای تامین منافع و مصالح کشور خودبینی 

و رفتارهای جناحی را کنار گذاشت.
با  گذشته  در  افراد  این  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
شعارهایشان کشور را به جای رساندند که فضایی برای فعالیت 
و همکاری در داخل و خارج وجود نداشت، گفت: حاال عده ای 
آمده اند و آرامش و امید به کشور آوردند و مردم نیز به آنها 
اعتماد دارند و به آینده کشور امیدوار شده اند تا مشکالت حل 

شود، نباید این فضا را تخریب کرد.
رشد  کند  می  اعالم  مرکزی  بانک  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
مرکز  و  است  بوده  درصد   7.4 اول  6ماهه  در  اقتصادی کشور 
آمار این رشد را 6.4 درصد اعالم می کند، یک آقایی که معنای 
ارقام متعلق به نفت است و  را نمی داند می گوید این  رشد 
نتیجه می گیرد که عربستان باید بیشتر در این باره افتخار کند!

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه معلوم نیست از زیر 
و  نظام  دستاوردهای  درباره  افکنی  تردید  و  آمار  بردن  سوال 
انقالب چه چیزی حاصل این افراد می شود که دستاوردهای 
کشور را زیر سوال می برند؟ پرسید: مگر رهبری نگفتند که آمار 
رسمی کشور نباید مخدوش شود؟ بدانید که رییس جمهور و 
اعضای ارشد دولت هیچ اطالعی ندارند که بر چه مبنایی مراکز 
اصلی کشور آمارها را تهیه می کنند و هرچه آنها می گویند از 

نظر ما قابل قبول است.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از کسانی که مدام می گویند 
این رشد اقتصادی در جیب مردم تاثیری نداشته است، گفت: 
در سالهای گذشته وضعیتی برای کشور ایجاد کردند که نتیجه 
تدبیر  و  ریزی  برنامه  با  ما  بود،  دره  در  اقتصاد  رفتن  فرو  اش 
تنها توانسته ایم کشور را  از سقوط بیشتر نجات دهیم و چند 
پله باالتر بیاییم اما هنوز در دره هستیم. به همین خاطر است 
وقتی می گوییم مردم درآمدشان هنوز به سال 1390 نرسیده 
عده ای خیلی خوشحال می شوند که پس آن موقع وضعیت 
نقطه می خواهید  آن  به  تازه  و شما  بوده  مردم خیلی خوب 
این است که در دو سال آخر دولت قبل  اما واقعیت  برسید، 
که  بود  وسیع  خرابکاری  قدری  به   1392  1391 سالهای  یعنی 

جبران آن به زمان زیادی نیاز دارد.
به خاطر  از مردم  به جای عذرخواهی  جهانگیری تصریح کرد: 
بالیی که بر سر کشور آوردند مشغول تخریب کسانی هستند 
که شانه زیر بار زده اند تا کشور به نقطه ای با ثبات برسد. نمی 
خواهند نگرانی مردم کم شود آنها تمام هدفشان این است که 

امید و اعتماد مردم را از میان ببرند.
وی با تاکید بر اینکه امید و اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام 
است و اگر مردم ناامید شوند هر اتفاق احساسی ممکن است 
می  دارند  اعتماد  دولتمردان  به  وقتی  مردم  گفت:  دهد،  رخ 
دانند که نباید نسبت به قیمت ارز، کاال و تورم به وجود آمده 
نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند توانست این مسائل را 

مدیریت کنند و آنها همین نقطه را نشانه رفته اند.
که  کنند  کاری  خواهند  می  افزود:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بزرگترین سرمایه نظام یعنی امید و اعتماد مردم به مسئوالن 
و کشور برای برنامه ریزی از دست برود و متاسفانه این کار را 
رسانه هایی انجام می دهند که از پول بیت المال استفاده می 
کنند. اگر به تیتر های آنها در طول هفته نگاه کنید می بینید 
از کشور اگر می خواستند مردم را  حتی مجموعه های بیرون 
نسبت به آینده بدبین و مایوس کنند نمی توانستند این چنین 
برنامه ریزی و طراحی داشته باشند وی با تاکید براینکه دولت 
باید به صورت جدی و تحت هدایت رهبر معظم انقالب حرکتی 
دقیق برای پیشبرد برنامه ها داشته باشد، گفت: ممکن است 
 ، قرارداد  این  زیرا  باشد  داشته  جا هم مشکل  چند  در  برجام 
قرادادی یک طرفه نبوده و اگر قرار بود متن آن را فقط خودمان 
می نوشتیم خیلی از بندها را به حذف و نابودی مخالفان خود 
اختصاص می دادیم اما این قرارداد در بردارنده همه ایده آل 
ها و اهداف ما نیست. جهانگیری افزود: همه دنیا به ایران به 
خاطر موفقیت در مذاکره با کشورهای1+5 تبریک گفتند ولی 

نباید شک داشت که آمریکایی ها به دنبال شیطنت هستند.
وی در این باره از کسانی که در ماه های اخیر نسبت به انعقاد 
قرارداد با دو شرکت بزرگ هواپیمایی »بویینگ« و »ایرباس« 
انتقاد می کنند گالیه کرد و گفت: تا چه زمان ملت ایران باید 
به خاطر خرید هواپیمای دست دوم از کشورهای واسطه تحقیر 
شوند و مسئوالن به خاطر نو سازی ناوگان فرسوده کشور مورد 

شماتت قرار گیرند.

مردم نباید درباره قیمت ارز و تورم نگران باشند
برخی از پیشرفت کشور دچار غصه و عزا می شوند

معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم وقتی به 
دولتمردان اعتماد دارند می دانند که نباید درباره قیمت 
ارز، کاال و تورم نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند 

توانست این مسائل را مدیریت کنند.

جهانگیری:
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منبع : خبرگزاری فارس

مسابقه  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
حساس تیم های فوتبال پرسپولیس و 
برگزار  آزادی  ورزشگاه  در  سیاه جامگان 
صفر  بر   3 پیروزی  با  پایان  در  و  شد 

شاگردان برانکو به پایان رسید.
تعویض   85 دقیقه  در  نورالهی  احمد 
در  پرسپولیس  در  حضورش  تا  شد 
بازیکنان  و  برسد  پایان  به  فصل  این 
زمین  میانه  در  او  با  پرسپولیس 
خداحافظی کردند و نورالهی در حالیکه 
و  می شد  تشویق  تماشاگران  سوی  از 
رفت.  بیرون  زمین  از  اشک می ریخت 
نیم فصل دوم به خاطر خدمت  او در 
سربازی باید به تیم تراکتورسازی تبریز 
برود. در دقیقه 20 داور مسابقه بدون 
عجله و استرس ابتدا با کمک داورش 
مشورت کرد تا ببیند دروازه بان سیاه 
را  توپ  و  شده  خطا  مرتکب  جامگان 
را  توپ  خطا  بدون  یا  گرفته  دست  با 
دفع کرده و در نهایت در کمال آرامش 

به  خطایی  و  گرفت  درستی  تصمیم 
سود پرسپولیس اعالم نکرد.

در  نورالهی  احمد  بازی  آخرین  این 
پرسپولیس است و او بعد از این دیدار 
تا  می شود  تبریز  تراکتورسازی  راهی 
و  بگذراند  را  خود  سربازی  خدمت 
پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  از  برخی 
انتقادهایی  نورالهی  به  نسبت  حتی 
بازوبند  او  امروز  اما  کردند  مطرح  را 
بسته  بازو  بر  را  سرخپوشان  کاپیتانی 
ترین تغییر در ترکیب تیم  است. مهم 
دروازه  درون  بازی  این  در  پرسپولیس 
بان  دروازه  بیرانوند  علیرضا  و  داد  رخ 
ملی پوش پرسپولیس بعد از مدت ها 
اصلی  ترکیب  به  دوباره  مصدومیت 
تیم برگشت و رادوشوویچ دروازه بان 
کروات نیمکت نشین شد این در حالی 
است که از امروز صبح برخی از منابع 
بیرانوند  نشینی  نیمکت  مدعی  خبری 

در این بازی بودند.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  فاضلی،  علی 
پالسکو  ساختمان  حادثه  مورد  در  فارس  خبرگزاری  بازرگانی 
گفت: براساس شنیده ها نشت گاز در یکی از طبقات ساختمان 
عامل وقوع آتش سوزی در این ساختمان تجاری 17 طبقه بوده 

است. 
وی با بیان اینکه 600 واحد صنفی در این ساختمان تجاری فعال 
اما فعال  مالی بسیار سنگین است  افزود: خسارت  بوده است، 

نمی توان مقدار آن را برآورد کرد. 
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در این ساختمان پوشاک 
و لوازم ورزشی به فروش می رسید، گفت: طبقات همکف، اول و 
دوم این ساختمان محل عرضه اجناس بوده اما طبقات فوقانی 
نزدیک  به  توجه  با  قطعا  که  بوده اند  تولیدی  واحدهای  آن 
شدن به روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز دچار 

خسارت مالی زیادی شده اند. 
سازمان  این  در  موجود  صنفی  واحدهای  داشت:  بیان  وی 
لوازم  و  پیراهن دوزان  و  پوشاک  اتحادیه  اعضای  فروریخته 

ورشی بودهند.
و  این حادثه  وقوع  از  تاسف  ابراز  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
در  مردم  و  کسبه  داشت:  بیان  آتش نشانان  نامعلوم   وضعیت 
لحظات اولیه وقوع آتش سوزی توسط نیروهای امدادی از محل 

حادثه دور شدند. 
* کپسول های اطفای حریق خالی بود

پیراهن  و  دوزان  پیراهن  اتحادیه  رئیس  درودیان  مجتبی 
به  نسبت  گفت:  فارس،  به  رابطه  این  در  هم  تهران  فروشان 
که  اطالعاتی  اساس  بر  اما  ندارم  عینی  مشاهده  موضوع  این 
کسب  ساختمان  این  در  آتش سوزی  لحظه  در  حاضرین  از 
کرده ام آتش سوزی در طبقه دهم ساختمان و به علت نشت گاز 
پیک نیک اتفاق افتاده است. به طوری که در اوایل صبح امروز 
یک نفر از کسبه ها در زمان ورود به محل کار خود کلید برق را 
می زند در حالی که اتاق به علت نشت گاز پیک نیک پر گاز بوده، 

انفجار رخ می دهد. 
تهران،  فروشان  پیراهن  و  دوزان  پیراهن  اتحادیه  رئیس 
گفت: افرادی که در مراسم زیارت عاشور این ساختمان حضور 
داشته اند متوجه وقوع حریق در طبقه دهم ساختمان می شوند 
که بالفاصله برای خاموش کردن آن از طریق کپسول های اطفای 
حریق اقدام می کنند که متوجه می شوند کپسول های موجود در 

آن محل شارژ نداشته و خالی هستند. 

که  طبقه   17 قدیمی  ساختمان  این  در  کرد:  تصریح  درودیان 
امروز بر اثر آتش سوزی فروریخت، 600 واحد صنفی فعال وجود 
داشت که بیش از 400 واحد آن عضو اتحادیه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان بودند و بقیه واحدها هم جزء اتحادیه خیاطان 

بوده اند. 
وی با ابراز نگرانی برای آتش نشانان و سایر افراد زیر آوار مانده، 
برآوردی  ساختمان  این  اقتصادی  خسارت  از  نمی توان  گفت: 
داریم  قرار  سال  آخر  ماه های  در  اینکه  به  توجه  با  اما  داشت 
معموال کسبه مغازه های خود را برای فروش بهاره آماده می کنند 
و می توان تخمین زد که در هر واحد صنفی حداقل بین 100 تا 

200 میلیون ناموت کاال وجود داشته است.
به گزارش فارس: ساختمان پالسکو یکی از ساختمان های بزرگ 
و تجاری تهران بود که قدمتی 53 ساله داشت که صبح امروز بر 

اثر آتش سوزی گسترده فروریخت. 
از این ساختمان 17 طبقه که محلی برای فروش پوشاک و البسه 
مردانه بود به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد 

می شود. 
افراد  و  آتش نشان  تعداد  می شود  گفته  گزارش:  این  براساس 
هنوز  که  مانده اند  آوار  زیر  ساختمان  فروریختن  از  بعد  دیگر 

اطالعی از وضعیت آنها بدست نیامده است. 

خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حدود  دالر  قیمت  پیش  دقایقی  تا  فارس، 
4008 ناموت معامله می شد اما هم اکنون در 
بازار تهران بهای دالر به رقم بی سابقه 4040 
یورو  فروش  قیمت  است.  رسیده  ناموت 
است  4960 ناموت  پوند  و  4270 ناموت  هم 
که تفاوت چندانی با خبر قبلی ندارد. امروز 
بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: بانک 
مرکزی عالوه بر تأمین به موقع ارز مبادله ای، 
کسری منابع بانک ها برای نیازهای وارداتی 
مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می کند. 
از  اعم  اقتصادی  فّعاالن  تمام  از  بنابراین 
به  می شود  دعوت  تّجار  و  تولیدکنندگان 
کانال های  از  استفاده  و  ارز  تامین  منظور 
بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به 
بانک های دارای مجّوز فّعالیت ارزی مراجعه 
کنند. »دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید 
و فروش به نرخ بازار« درصدد است عملیات 

ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال 
فّعاالن  عملیاتی  ریسک  و  هدایت  بانکی 

اقتصادی را کاهش دهد.
بر اساس این بخشنامه، بانک ها  می توانند 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی 
اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به 
کشور را از طریق نمایندگی های دیپلماتیک 
مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر 
خریداری  آزاد  نرخ  به  بانک ها،  نمایندگی 
کنند.  بر اساس ترتیب های جدید، بانک ها 
موضوع  شده  خریداری  ارزهای  می توانند 
مجموعه  چارچوب  در  را  دستورالعمل  این 
مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر 
ارز  فروش  اینکه  ضمن  برسانند؛  فروش  به 
خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها 
بر  ارز  فروش  و  خرید  نرخ  است.  مجاز  نیز 
اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد 

شد.

محمود  فارس،  خبرگزاری  اطالعات  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
محیط  کشاورزی،  خوشه  هماهنگی  جلسه  حاشیه  در  واعظی 
زیست و آب در دولت الکترونیک درباره مهلت ثبت اطالعات 
گفت:  عضو،  هزار  پنج  از  بیشتر  دارای  اجتماعی  های  شبکه 
شنبه عصر جلسه بسیار خوبی در شورای عالی فضای مجازی 
داشتیم و هماهنگی نزدیکی که طی شش ماه یا بیشتر میان 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دستگاه های ذیربط با مرکز 
ملی فضای مجازی شده بود، به عنوان طرح کالن و مجموعه 
فعالیت هایی که برای ساماندهی شبکه های اجتماعی از آن 
یاد می شود برای حفظ حریم خصوصی مردم و اینکه اطالعات 
در داخل کشور بماند، بررسی شد و خوشبختانه با رای خوبی 

به تصویب رسید.
 وی افزود: البته در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات معطل 

این مصوبه نبودیم با تفاهم با مرکز ملی فضای مجازی فعالیت 
ها را با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های 
دانش بنیان شروع کردیم چراکه مطمئنم متخصصان ما همانند 
دیگر کشورها شبکه هایی را به مردم عرضه می کنند که همه 

نیازمندی های مردم در آن باشد.
*1.5 میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی در حدود یک ماه قبل پیرامون ثبت اطالعات مالکان 
سیم کارت های بدون هویت اشاره کرد و توضیح داد: با توجه 
به گزارشات پلیس فتا از تخلفاتی که در این حوزه انجام می 
شد و مزاحمت هایی که برای مردم بوجود می آمد، در شورای 
عالی فضای مجازی تصمیم گرفته شد تا همانند تلفن ثابت و 
کنند،  استفاده می  اینترنت  در  از آی پی مشخص  که  کسانی 
تمام استفاده کنندکان تلفن همراه هویت معلوم داشته باشند 
بدین معنا که مالک هر شماره تلفن همراه در هر اپراتور تلفن 

همراه معلوم باشد.
وی افزود: البته در گذشته حدود 10 میلیون شماره تلفن همراه 
مربوط به زمانیکه عمال نحو فروش سیمکارت ها در دکه ها و 
مغازه های بود، بدون نام مالک وجود داشت که خوشبختانه 
از وقتیکه اعالم کردیم، همکاری خوبی شد و از مردم بابت آن 
تشکر می کنم که بر این اساس در مرتبه اول سیمکارت های 
بی هویت از 10 به 6 میلیون رسید و شنبه به 4.2 میلیون رسید.

میلیون   1.5 حدود  دیماه  نهم  از  اینکه  به  اشاره  با  واعظی 
سیمکارت بدون هویت یک طرفه شده است، گفت: به هیچ 
وجه بنا نداریم که مالکیت کسانیکه این سیم کارت ها را دارند 
را تغییر کند و مزاحمت ایجاد شود بلکه به دنبال این هستیم 
که بعد از یک ماه و 30 میلیون پیامکی که فرستادیم، مالکیت 

هر سیمکارت مشخص باشد.

علی پروین در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در 
خصوص چالش های اخیری که بین برانکو و کارلوس کی روش 
به وجود آمده، گفت: اتفاقًا دقایقی قبل پیامکی برای من آمد 
تهران  به  را  پرسپولیس  ملی پوشان  کی روش  متوجه شدم  که 
ضرر  به  فقط  مسائل  این  باشید  مطمئن  است،  بازگردانده 
پرسپولیس و تیم ملی خواهد بود و دود آن به چشم هر دو 
تیم می رود. در این بین بازیکنان هم لطمه می خورند و به نظرم 
بهتر است جلسه ای ترتیب دهند تا این مشکالت حل شود. به 
نظر من هم برانکو و هم کی روش درست می گویند اما می شود 
راه حلی برای این موضوع پیدا کرد، اینطوری که نمی شود کار 

کرد.
وی ادامه داد: به نظر من 4 بزرگتر باید وارد کار شوند و راه حلی 
برای این موضوع پیدا کنند، هم برانکو و هم کی روش درست 

می گویند اما باید راه حلی برای این مشکل پیدا شود.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد اینکه کی روش 
خواهان برگزاری اردوی تدارکاتی بوده آن هم در حالیکه برانکو 
کرد:  نبوده تصریح  لیگ  برنامه های  در  اردو  این  معتقد است 
به هر حال کی روش سرمربی تیم ملی است و موفقیت تیمش 
برایش مهم است. او دوست دارد هر 2 ماه یک بار بازیکنانش 
او خرده گرفت.  به  چند روی دور هم جمع شوند و نمی توان 
نمی شود که 10 روز مانده به مسابقات بازیکنان به اردو بروند. 
درست  برانکو  هم  دیگر  طرف  از  می کنم  تکرار  هم  باز  البته 
می گوید چون تا جایی که من می دانم امروز آنقدر بازیکن در 
تمرین داشته اند که حتی مربیان هم بازی کرده اند. به نظر من 
باید اجازه دهیم تیم ملی به ایران بیاید و سپس این موارد با 

گفت وگو حل شود.
بین  این  در  شما  نظر  به  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  پروین 
پرسپولیس متضرر می شود یا تیم ملی، اظهارداشت: به نظر من 
بازیکنان بیشتر از همه ضرر می کند. اگر کی روش لج کند و دیگر 
از پرسپولیس بازیکنی به تیم ملی دعوت نکند تکلیف چیست؟ 
به هر حال او سرمربی تیم ملی است و کسی نمی تواند به او 
این  در  اینکه  در مورد  فوتبال کشورمان  اسطوره  بگیرد.  خرده 
بین به نظر شما نقش فدراسیون فوتبال برای پایان دادن به 
نمی تواند  کاری  هم  فدراسیون  گفت:  چیست،  اتفاقات  این 
بکند چرا که آنها می خواهند براساس برنامه های کی روش جلو 
بروند. آنها نمی دانستند که برانکو روز گذشته چنین مصاحبه ای 
چاره ای  و  کرد  فکری  باید  شده  طور  این  که  حاال  اما  می کند 

اندیشید.

قهرمانی نیم فصل پرسپولیس در جشنواره زمستانی گل سرخ
 گلزنی طارمی در روز خداحافظی نوراللهی

پالسکو با۶۰۰ واحد صنفی و تولیدی نابود شد

دالر رکورد شکست
قیمت۴۰۴۰ تومان

پروین: در اتفاقات اخیر هم برانکو درست ۱.۵ میلیون سیم کارت بی هویت یکطرفه شد
می گوید و هم کی روش

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ۶۰۰ واحد صنفی و 
تولیدی در ساختمان پالسکو فعال بودند گفت: خسارت 

مالی سنگین این ساختمان تجاری فعال قابل برآورد 
نیست.

قیمت دالر در بازار تهران امروز به مبلغ بی سابقه 4040 ناموت رسید.

وزیر ارتباطات گفت: ثبت اطالعات شبکه های اجتماعی 
بیشتر از ۵ هزار کاربر در قالب طرح کالن حفظ حریم 

خصوصی کاربران به تصویب رسید.

اسطوره فوتبال کشورمان گفت: هم برانکو درست 
می گوید و هم کی روش اما دود این اختالفات بیشتر از 

همه به چشم بازیکنان می رود.

هفته پانزدهم لیگ برتر

رئیس اتاق اصناف ایران در گفت وگو با فارس:

۴ بزرگ تر مشکل به وجود آمده را حل کنند!وزیر ارتباطات خبر داد
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خبرگزاری  شهری  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پیرهادی  محسن 
فارس،  با اشاره به سخنان یک عضو شورای شهر تهران درباره 

دخالت قالیباف در تغییر رییس راهنمایی و رانندگی گفت: بنده 
برای  این سخنان  کردم  گمان  ابتدا  را شنیدم  این حرف  وقتی 

شادکردن مردم در شب یلدا است و لطیفه ای بیش نیست.

وی گفت: هرکسی ذره ای آشنایی با این مسائل داشته باشد 
می داند اصوال تغییرات اینچنینی در اختیار شهردار تهران نیست 
و نمی شود قالیباف را عامل مشکالت کشور یا خاورمیانه و شاخ 

آفریقا دانست.
پیرهادی گفت: آقای قالیباف مثل همه انسان ها نقاط قوت و 
ضعفی دارد ولی در قضاوت انسان ها و عملکرد آنها باید انصاف 
داشت. مشکل ترافیک تهران با چندصد اتومبیلی که روزانه وارد 
شهر می شود موضوع ساده ای نیست. ای کاش به جای غرزدن 

راه حلی برای آن ارائه کنیم.
این عضو شورای شهر افزود: آقای قالیباف اگر درباره همه این 
موارد اختیارات داشت قطعا قضیه ترافیک مساله ما نمی بود. 
گروهی  و  شخصی  های  حساب  تسویه  انتقادات  از  بسیاری 
است و نمی شود آن را منصفانه دانست. شهرداری برای حل 
بخشی از مشکل ترافیک اقدام به ساخت نمایشگاه شهر آفتاب 
مردم  میان  این  در  نیست.  به همکاری  ولی دولت حاضر  کرد 

باید تاوان آن را بدهند.
پیرهادی گفت: متاسفانه رقابت سالم سیاسی در ایران نهادینه 
از  بنده  است.  داده  تخریب  به  خودرا  چیز جای  و همه  نشده 
مسئوالن انتظامی کشور خواهش دارم در این باره سکوت نکنند 

و واقعیات را بیان کنند.

بهگزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
نوی  سال  قضایی،  عالی  مسئوالن  جلسه  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
میالدی را به همه هموطنان مسیحی و مسیحیان سراسر جهان تبریک 
گفت و ابراز امیدواری کرد که سال جدید میالدی، سرشار از سعادت و 

بهروزی و به دور از ظلم و بی عدالتی در اقصی نقاط جهان باشد.
نظام  و  اسالم  افتخارات  از  یکی  اینکه  بیان  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
است،  دیگر  ادیان  پیروان  امنیت  تضمین  و  تامین  اسالمی،  جمهوری 
بر لزوم الگوگیری کشورهای غربی از این امر تاکید و اظهار کرد: پیروان 
مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان که نام ادیان الهی آنان در قانون اساسی 
جمهوری  نظام  حمایت  تحت  همواره  است،  شده  ذکر  صراحت  به  نیز 
اسالمی قرار دارند و در کنار هموطنان مسلمان خود در امنیت و آزادی 

زندگی می کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: این در حالی است که  در کشورهای غربی 
مدعی آزادی و حقوق بشر، مدام »اسالم هراسی« ترویج می شود و روز 

به روز تعرض به مسلمین و اماکن مذهبی آنان شدت می یابد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ادامه چنین خشونت هایی به هیچ وجه 
قابل پذیرش نیست، بر لزوم تامین امنیت مسلمانان در کشورهای غربی 
از سوی این دولت ها تاکید کرد و افزود: اقدامات جنایتکارانه عده ای 
تروریست که نام مسلمان را بر خود گذاشته اند، هیچ ارتباط و نسبتی 
در کشورهای  این خاطر هیچ مسلمانی  به  نمی شود  و  ندارد  اسالم  با 
غربی احساس امنیت نکند. چنین برخوردی برخالف موازین حقوق بشر 

و معاهداتی است که دولت های غربی به آن ملتزم شده اند.
تعالیم  رعایت  عدم  به  نسبت  تاسف  ابراز  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
واالی حضرت مسیح)ع( در کشورهای غربی و بویژه از سوی حکام این 
کشورها خاطر نشان کرد: عدالت و صلح از محورهای اصلی تعالیم همه 
انبیای الهی بوده است که متاسفانه امروز می بینیم توسط حکام غربی 
رعایت نمی شود. چنانکه در جای جای دنیا شاهد آشوب، جنگ افروزی 
بی  برای کشتار مردم  این کشورها  از سالح های ساخت  گیری  بهره  و 

گناه هستیم.
با سالح  پناه یمن  بی  قتل عام مردم  اینکه  بیان  با  قوه قضاییه  رئیس 
های غربی توسط نیروهای سعودی با هیچ ارزش انسانی و الهی سازگار 
نیست، ادامه داد: تکریم انسان ها و نگاه خاص به حقوق بشر در همه 
اختالفی  هیچ  خود  اصلی  تعالیم  در  انبیاء  و  دارد  وجود  الهی  ادیان 
مسیح  حضرت  از  پیروی  مدعیان  که  است  چگونه  حال  اند.  نداشته 
)ع( از متعرضان به حقوق مردم در بحرین حمایت می کنند؟ چرا باید 
نخست وزیر انگلیس از کسی که برای مردم خود حق اظهار نظر و رای 
قائل نیست، حمایت کند؟ چنین عملکردی با کدام بخش از تعالیم الهی 

حضرت مسیح )ع( سازگار است؟
در سوریه، فلسطین  به جنایات غرب  اشاره  با  آملی الریجانی  اهلل  آیت 
امیدواری کرد که حکام غربی در سال جدید میالدی، تعالیم  ابراز   ... و 
الهی حضرت مسیح )ع( را گرامی و بزرگ بدارند و با تبعیت واقعی از 

این تعالیم، گامی در جهت سعادت مردم خود و سراسر جهان بردارند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، کارنامه قوه قضاییه 
و  کرد  را بسیار روشن توصیف  اقتصادی  با مفاسد  برخورد  در  خصوصا 
گفت: کارهایی که قوه قضاییه در این سالها انجام داده در گذشته سابقه 
نداشته، مثل رسیدگی به پرونده های کالنی چون پرونده فساد سه هزار 
میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی 
اینقدر  بودن  کالن  خاطر  به  نیز  پرونده  دو  این  البته  است.  گرفته  قرار 
برجسته شد وگرنه دهها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه 
دائمًا رسیدگی می شود و حقوق بیت المال و اموال صاحبان حق به آنان 

بازمی گردد.
در چارچوب وظایف خود،  قوه قضاییه  افزود:  آملی الریجانی  اهلل  آیت 
کارش را دنبال می کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادالنه را 

آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطالع 
یا با اطالع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می شود 
که این بی انصافی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد 
سه هزار میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز 
ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز 
بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته ام که در فواصل مختلف، زحمات 
قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای 
مردم تبیین کند. آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی 
براساس اسناد و مدارک به پرونده ها رسیدگی می کند و قضاوتش مبتنی 
کرد:  اظهار  نیست،  افراد  مورد  در  ها  رسانه  و  ها  روزنامه  ادعاهای  بر 
کسانی که مرتکب مفاسد اقتصادی می شوند، راه ها را می شناسند و 
با چنین پرونده هایی دقیقا  نیز در برخورد  سختی کار دستگاه قضایی 
افراد به نام دیگران است. در پرونده  از اموال این  همین است. خیلی 
فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه با صرف ساعت ها وقت از ناحیه 
کارشناسان موضوع را پیگیری و اموال را ردیابی کرد تا بتواند مستندا 
از  را  بگوید این اموال متعلق به متهم است و این شخص، این اموال 

دولت  و بانکها گرفته و باید برگرداند.
رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: این از افتخارات قوه قضاییه است 
که عمده اموال در این پرونده بازگردانده شد و بقیه  آن هم موجود است 
که قطعا باز می گردد. نکته مهمتر این است که با تدبیر و صرف وقت 
نگذاشتیم کارخانه هایی که مربوط به این شخص است، تعطیل شود و 
کارگرانش بیکار شوند. در حال حاضر اکثر این کارخانه ها فعال هستند و 

دادستانی در این زمینه زحمات زیادی کشیده است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه 
این  افزود:  زنجانی  بابک  پرونده  به  راجع  برود،  زیر سوال  نادرست  ای 
شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است. البته خودش در ابتدای 
کاری گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی ها نشان داد که این 
و  کشور  بانکی  نظام  به  دالر  میلیارد  دو  از  بیش  او  و  نادرست  سخن، 

شرکت های وزارت نفت بدهکار است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود 
از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به  که اجازه نداد این شخص 
سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت اما 
به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در 
مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسیر را برای بازگرداندن اموال، دنبال کرد.

آیت اهلل آملی الریجانی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم 
باید بحث کیفری  را در این پرونده دنبال می کردیم، هم بحث حقوقی 
ما  برای  و  بود  قضاییه  قوه  اصلی  هدف  و  غرض  ابتدا  از  که  آنچه  را. 
بود. و بحمدهلل  به بیت المال  اموال  بازگرداندن  قرار داشت،  اولویت  در 
به  و  شده  شناسایی  اموال  از  ناموت  میلیارد  هزار  دو  از  بیش  تاکنون 
هم  کوچکی  کار  و  نیست  کوچکی  رقم  که  شده  گردانده  باز  بیت المال 

نیست.
پرونده  درباره  اخیر  اظهارات  برخی  از  انتقاد  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
بابک زنجانی، در سخنانی صریح اظهار کرد: اینکه گاهی گفته می شود 
پاسخگو  قضاییه  قوه  چرا  و  نشده  معلوم  چرا  پرونده  این  پرده  پشت 
این  به  راجع  که  حکمی  بر  عالوه  اوال  است.  نادرستی  حرف  نیست، 
شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله 
برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه 
قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه 
است  مفتوح  همچنان  پرونده  این  که  است  این  شود  فراموش  نباید 
منع  قرار  برایشان  یا  اند  تبرئه شده  مرتبط  افراد  که  نگفته  و هیچکس 

تعقیب صادر شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه تالش اصلی ما این است که اموال 
بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانست 
و اظهار کرد: ما نه پرونده های مرتبط را بسته ایم و نه قصد عدم رسیدگی 
داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه 

هم هیچ مسئله مخفی نداریم.
رئیس دستگاه قضایی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به گونه ای 
وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما 
حرمت بعضی ها را در این پرونده حفظ کرده ایم. بابک زنجانی بسیاری 
تحفظ  برای  و  عده ای  آبروی  حفظ  برای  ما  که  کرده  مطرح  را  ادعاها 
را عین واقع  او  البته ما چون سخنان  ایم.  را علنی نکرده  آنها  بر قانون 
البته در وقت  بپذیریم.  را  آنچه می گوید  ندارد که هر  دلیلی  نمی بینیم، 
خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده اند احضار کنیم 
اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی خواستیم 

»حاشیه های فوق متن« درست کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی 
را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و 
در صورت لزوم بازداشت  کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. 
دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت 
سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه طوری القا می شود که گویی قوه 
قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت 
اطالعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می کند 
جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. 
دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 
94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطالعات مطلبی نوشتند مبنی 
بنده  قرار بگیرد.  اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطالعات  بر 
هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که 
پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد 

که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه 
برخی وزارتخانه ها و افراد بوده است.

این  خصوص  در  موقع  به  ان شاءاهلل  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
موارد توضیحات الزم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 
بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطالعات، 
سازمان اطالعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را 

رصد می کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص 
پرونده بابک زنجانی گفت: یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این 
است که پول هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی 
و بانک های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط 
ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل  از  به وزارت خارجه است ما مکررا 
خارجه،  وزارت  قضاییه،  قوه  نماینده  با حضور  خارجی  سفر  سه  دادیم، 
وزارت اطالعات و احتماال اطالعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، 
اختیار  در  داده شده  که  پول هایی  رد  کردند.  ترکیه سفر  و  تاجیکستان 
بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی 
به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن 
آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند 

از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای 
کار باشد. باید از دولت های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک 

مرکزی ایران به صورت دالر واریز کرده، کجا رفته است؟
پاسخگو  آنکه  به جای  متأسفانه دولت  آملی الریجانی گفت:  اهلل  آیت 
باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا 
تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه اش همان شد که 
همه می بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور 
وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. 
از نهادهایی مثل وزارت اطالعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما 

کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟
نیات  با  مردم  زبان  از  گفتن  سخن  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
تبلیغاتی کار صحیحی نیست، تاکید کرد: ما اتفاقا معتقدیم که باید برای 
مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان شاءاهلل سخنگوی 
قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تا کنون 

چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت 
المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با 
قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا 
وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده 

و به چه کسی داده است؟
از  اینکه متاسفانه رسم شده هر کسی  با بیان  آیت اهلل آملی الریجانی 
این  قوه قضاییه نسبت می دهد،  به  کنار هر چه می خواهد  و  گوشه 
بی  و  کثیر  خدمات  از  اینکه  جای  به  کرد:  تاکید  و  دانست  غلط  را  کار 
شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که 
با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سوال می برد و به گونه ای القا می 
کند که گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز 

محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!
به دور  امیدواری کرد که قوای کشور  ابراز  پایان  رئیس قوه قضاییه در 
از هیاهوهای تبلیغاتی و رسانه ای، صرفا در مسیر خدمت به مردم گام 

بردارند و افراد نیز در بیان اظهاراتشان جانب انصاف را رعایت کنند.

در  اسالمی  انقالب  جانبازان  جمعیت  دبیرکل  شاکری  مجتبی 
با  رابطه  با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در  گفت وگو 

پدیده گور خوابی و عدم توجه و رسیدگی به این پدیده گفت: 
اخیرًا رئیس جمهور از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد اما 
این موضوع جای سوال دارد که چگونه منشور را ارائه می دهد 
و  اوضاع  به  رسیدگی  و  خوابی  گور  مانند  موضوعاتی  به  اما 
معیشت شهروندان هیچ رسیدگی نمی کند که این دو موضوع 

باهم تضاد دارند.
اظهارات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  جانبازان  دبیرکل جمعیت 
معاون رییس جمهور مبنی بر عقیم کردن افراد بی خانمان،گفت: 
از امکانات و مزیت های  برای همه ی شهروندان حق استفاده 
اجتماعی ، سیاسی  و فرهنگی  وجود دارد و هیچ کس نمی تواند 
آنها را از این حقشان محروم سازد چه برسد به این که بخواهند 

مانع از تولید نسل آن ها شوند.
شاکری در رابطه با ساختن مسکن برای افراد بی خانمان گفت: 
دولت از آغاز قول هایی را به مردم داده اما اکثر این قول ها عملی 
برآن  عالوه  و  است  نرسیده  ما  به دست  گزارشی هم  و  نشده 
موضوعات دیگری مانند بیکاری افراد در کشور مطرح است که 
دولت در این راستا هم کاری انجام نداده و تاکنون این رقم به8 

ملیون فرد بیکار رسیده که این خود آسیبی برای کشور است.
افراد  برخی  سخنرانی  لغو  برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
اما  شوند  می  موضوع  این  پیگیری  مسئول  وزیران  از  نفر  دو 
به پرونده حقوق های نجومی کسی اهمیت نمی دهد و موجب 

شده که این پرونده هشت ماه  روی میز افراد خاک بخورند. 

اگر قالیباف اختیارات داشت 
وضع ترافیک این نبود/ مردم 
تاوان عدم همکاری دولت را 

می دهند

اولویت در پرونده بابک زنجانی بازگشت اموال ملت است/ دولت درباره 
این پرونده باید پاسخگو باشد /چرا وزارت خارجه پولهای زنجانی را 

ردیابی نمی کند؟/خیلی از ادعاهای زنجانی را علنی نکرده ایم

بیان موضوع عقیم کردن 
بی خانمان ها خالف شرع و قانون 
است/ رونمایی از منشور حقوق 
شهروندی متضاد این پدیده است

یک عضو شورای شهر تهران گفت: ترافیک تهران محصول 
تولید گسترده و فله ای اتومبیل های بی کیفیت و 

موتورسیکلت است.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست و تاکید کرد: 
ما برای حفظ حرمتها و جلوگیری از ایجاد اختالفات و تحفظ بر قانون، برخی ادعاهای بابک زنجانی را علنی نکرده ایم.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی گفت: بیان 
موضوع عقیم کردن افراد گور خواب و بی خانمان خالف 

شرع و قانون است.

پیرهادی در گفت وگو با فارس:

اظهارات مهم رئیس قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی:

شاکری در گفت وگو با فارس:


