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| سيد ابراهيم رئيسى با 43 راى به عنوان نايب رئيس نخست مجلس خبرگان رهبرى انتخاب شد.سياست

ششمين اجالسيه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبرى كه صبح امروز در محل مجلس قديم برگزار شد، حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم 
رييسى با 43 راى به عنوان نايب رييس نخست مجلس خبرگان رهبرى جانشين مرحوم آيت اهللا هاشمى شاهرودى شد.

ظریف:

 عربستان آینده اش را
در تنش با ایران می بیند

| وزير امور خارجه كشورمان در گفت 
وگو با يك رسانه عربى به مساله سفر روحانى به 
بغداد، ارتباط سفر بشار اسد به تهران با استعفاى 
وى، روابط ايران و عربستان و همچنين روابط 

ايران و روسيه پرداخت.
محمد جــواد ظريف، وزير خارجــه ايران در 
گفت وگو با بى بى سى عربى كه بخش كوتاهى از 
آن روز دوشنبه منتشر شــد، گفت: منطقه خاورميانه نيازمند همكارى 
ميان تمام طرف ها اســت و مــا راهبردى منطقــه اى داريم و هدف آن 

«منطقه اى قوى تر» است نه «كشورى قوى» و يا «مردانى قوى».
وى افزود: ما به اندازه كافى مردان قوى داريم و اكنون نيازمند منطقه اى 
قوى هستيم. ما به دنبال اتخاذ موضع عليه هيچ كشورى نيستيم و مواضع 

ما كامًال واضح هستند، ما خواستار گفت وگو هستيم.
محمد جواد ظريف كه به همراه حسن روحانى به بغداد رفته است در 
ادامه گفت: حسن روحانى، رئيس جمهور ايران اين مرحله زمانى را براى 
سفر به عراق انتخاب كرد تا با مسئوالن عراقى در رابطه با چگونگى انتقال 
از مرحله مبارزه با افراط گرايى به مرحله ســازندگى در كنار هم بحث و 
گفت وگو كند.وى افزود: اين مســاله هم به نفع ايران و هم به نفع عراق 
و هم به نفــع منطقه خواهد بود، زيرا ما بر ايــن باوريم كه ايران و عراق 

مى توانند اركان امنيت و همكارى در منطقه باشند.
ظريف در ادامه گفت كه ايران هيچ گاه دشــمنى خــود با آمريكا را به 

خاك عراق نكشيده است.

سرلشکر جعفری:

پیروزی کربالی ۵ را مدیون عملیات 
کربالی ۴ بودیم

| فرمانده كل ســپاه پاسداران با تاكيد 
بر اينكه ميان سفرهاى راهيان نور با راهپيمايى 
بزرگ اربعين شــباهت هايى وجود دارد، خاطر 
نشان كرد: علت اين كه شلمچه معنويت ديگرى 
دارد و در وجــب بــه وجــب آن معنويت موج 
مى زند، اين اســت كه اين زمين شبيه به زمين 
كربال است.سرلشكر پاسدار محمدعلى جعفرى 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى در همايش ملى روز راهيان نور 
كه در اردوگاه شهيد باكرى خرمشهر برگزار شد، اظهار كرد: 20 اسفند كه 
روز ملى راهيان نور نام گرفته روزى بسيار مهم و تاريخى است. اين روز 
8 سال و صدها روز پشتوانه معنوى دارد؛ 8 سال دفاع مقدس ما مقطعى 
بسيار تاريخى و مهم در طول تاريخ اسالم است كه به جز در صدر اسالم 
در هيچ مقطعى از تاريخ اسالم تكرار نشده و در 8 سال دفاع مقدس اين 

حماسه بزرگ رقم خورد.
وى با طرح پرسشــى مبنى بر اينكه چرا اين دفاع، مقدس است و اين 
سفر به نام راهيان نور ناميده شده است؟ ادامه داد: خيل عظيمى از مردم 
مؤمن ايران اســالمى و غير ايرانى هايى كه دل در گروه ايران اســالمى 
داشته اند، مى دانســتند كه چه اتفاقاتى در كشــور رغم مى خورد و اين 

حوادث را آفريدند.
جعفرى گفت: رزمنــدگان ما آن هايى بودند كــه گفتند خداى ما از 
آمريكا و همه قدرت هاى شرق و غرب بزرگ تر است و با همه وجود ايمان 
داشتند كه صاحب آن ها خداى مهربان است و سرنوشت همه ملت ها به 
دست خداى متعال رقم مى خورد و در برابر سختى ها، دشمنى ها و بسيج 

امكانات شرق و غرب ايستادگى كردند.
فرمانده كل ســپاه تاكيد كرد: در طول 8 ســال دفــاع مقدس دائماً 
نصرت هاى الهى و فرشتگان الهى به رزمندگان كمك مى كردند و شاهد 
اين نصرت هاى الهى بوديم. آيات نورانى قرآن و بسيارى از آياتى كه درباره 
جهاد است، مبناى كار رزمندگان مؤمن و انقالبى ما در جنگ بود و امروز 

و آيندگان قدر اين حركت بزرگ را مى دانند.

| رئيس جمهورى اسالمى ايران با اشاره به اينكه امروز اراده دو 
ملت و دو دولت بر توسعه همه جانبه روابط ايران و عراق است بر ضرورت 

تالش همه مسئوالن در اين راستا تأكيد كرد.
حجت االسالم والمســلمين حســن روحانى در ديدار با فالح الفياض 
رئيس حشدالشعبى و مشاور امنيت ملى عراق با تجليل از مجاهدت ها، 
فداكارى ها و افتخارآفرينى هاى حشدالشعبى در مسير مبارزه با تروريسم 
و ايجاد ثبات و امنيت در عراق، گفت: مبارزه با تروريســت ها در عراق با 
مجاهدت هاى مردم عراق به دســت آمد و افتخارى براى مســلمانان و 

جهان اسالم بود.

رئيس جمهور حضور و فتاواى علماى بزرگ در ايران و عراق در مسير 
مبارزه با تروريسم و عليه اســتعمار به نفع ملت هاى منطقه را مغتنم و 
ارزشمند دانست و گفت: حشدالشعبى، جايگاه بسيار مهمى در فرهنگ 

و تقويت همبستگى ملى عراق داشته و دارد.
روحانى اربعين حسينى و حضور ميليونى زائران ابا عبداهللا الحسين (ع) 
در عراق را بهترين نماد از عشق دو ملت به اهل بيت (ع) دانست و اظهار 
اميدوارى كرد تا اهداف دو ملت در راستاى صلح و توسعه منطقه محقق 
شود.فالح الفياض رئيس حشدالشعبى و مشاور امنيت ملى عراق نيز در 
اين ديدار سفر رئيس جمهور اسالمى ايران به عراق را مهم و در راستاى 

منافع دو ملت دانست و گفت: توســعه روابط و همكارى ها ميان ايران و 
عراق زمينه ساز تحوالت بزرگ در منطقه خواهد بود.

رئيس حشد الشعبى، اظهار كرد: گســترش همكارى هاى فرهنگى، 
علمى و اجتماعى دو كشور پشتوانه مهم و بزرگى براى نزديكى بيش از 

پيش دو ملت و توسعه دو كشور خواهد بود.
فالح الفياض تأكيد كرد كه عراق همواره خود را مدافع جمهورى اسالمى 
ايران در عرصه هاى گوناگون مى داند و به دســتاوردها و پيشرفت هاى 
سياســى، اقتصادى، منطقه اى و بين المللى همســايه برادر خود ايران 

افتخار مى كند.

»رئیسی« جانشین »شاهرودی« شد

خبرنامه

روحانی در دیدار مشاور امنیت ملی عراق:

حشدالشعبی جایگاه 
مهمی در تقویت 
همبستگی ملی عراق 
داشته و خواهد داشت

 پیوستن به سازمان های بین المللی مبارزه
با پولشویی را مؤثرتر می کند

| يك حقوقــدان گفت: چون ما به عنوان قربانى تروريســم در دنيا تلقى 
مى شويم پيوستن به ســازمان هايى كه مى تواند مبارزه با پولشويى را مؤثر كند، 
نه تنها در خارج از كشور مانع اســتفاده از پول هاى نامشروع خواهد شد بلكه در 
داخل كشور هم توفيق الزم را براى مبارزه با پولشــويى فراهم خواهد كرد.على 
نجفى توانا با اشاره به اخبارى درباره فساد مالى 6 ميلياردى كه در جريان برگزارى 
دادگاه مديرعامل سابق شــركت بازرگانى پتروشيمى منتشر شد، درباره ضرورت 
تصويب لوايحى مانند FATF و تاثيرش بر كاهش جرايمى از جمله آن چه منجر به 
ظهور افرادى مانند بابك زنجانى ها و خاورى ها وشيخ االسالمى ها مى شود، اظهار 
كرد: شــدت و ضعف با اتكا بر عملكرد برخى از مديران در طول 40 ساله گذشته 
و در عين حال برخى برنامه هاى ناموفق مطالعه نشــده به اضافه شــرايط تحريم 
بسترساز فســادى شده كه شايد در كمتر كشــورى تاكنون ديده شده است.وى 
افزود: واقعيت قضيه اين است كه براى داشتن يك اقتصاد سالم بايد مديران سالم، 
كارآمد و توامند كه بر اساس شــفافيت، آينده نگرى و شايسته ساالرى كشور را 
اداره كنند، داشته باشيم. متأسفانه در كشــور ما به علتخويشاوندساالرى، جناح 
ســاالرى و خودى پرورى بخش عمده اى از جوانان و نيروهاى توانمند كشور را از 
لحاظ مديريت جامعه به انزوا كشــانده ايم.اين حقوقدان تصريح كرد: فرار مغزها، 
گوشه گيرى افراد توانمند و در واقع ايجاد يك سياست انقباضى، عدم شفافيت، عدم 
برخورد ادارى و اجرايى مناسب در طول سال هاى گذشته زمينه اى را فراهم كرده 
كه فساد امروز مانند درختتناورى به حدى ريشه دوانده است كه اگر بخواهيم آن را 
ريشه كن كنيم بخش مهمى از بسترهاى زيرمجموعه نيز با آن تخريب خواهد شد.

نبود هماهنگی و نظارت نهادهای نظارتی از 
دالیل بروز گرانی های اخیر است

| ســخنگوى كميســيون اصل 90 مجلس شوراى اســالمى نبود 
هماهنگى و جديت در حل مشكالت مردم را يكى از عوامل گرانى هاى اخير 
دانست و گفت: شايد 50 درصد عامل گرانى ها تحريم ها باشد، اما 50 درصد 
ديگر از عدم هماهنگى هاى داخلى و نبود نظارت از ســوى نهادهاى نظارتى 
نشأت مى گيرد.بهرام پارســايى در تبيين داليل گرانى هاى اخير به خصوص 
گرانى گوشت، اظهار كرد: همه مسئوالن در مقابل مردم مسئول هستند. اين 
بدان معناست كه بهانه هايى همچون تحريم، رانت و فساد براى حل مشكالت 
مردم پذيرفتنى نيست. اگر كسى نمى تواند در شرايط فعلى كارى انجام دهد 

بايد مسئوليت را واگذار كند.
وى تاكيد كرد: همه مسئوالن از رده كارشناســان تا مديران ارشد اگر در 
مبارزه با فساد و حل مشــكالت اقتصادى جديت نداشــته باشند كار پيش 
نمى رود. ما هم معتقد هستيم كه تحريم اثر گذاشته است اما در موارد متعدد 
تحريم بهانه است. آب گل آلودى به وجود آمده كه رانت خواران و فاسدان با 
عنايت به تجربه قبلى خود به راحتى از آن سوء استفاده مى كنند و برخوردى 
هم با آنها نمى شود. نمونه بارز آن در مورد گوشت است.اين نماينده مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد: وارد كنندگان گوشت مشخص هستند كه به راحتى 
مى توان بر آنها نظارت داشت. نمونه ديگر در مورد خودروسازى است كه ما تنها 
دو شركت خودروسازى داريم، اما برخوردها به گونه اى شده كه اين شركت ها 

بعدهاى نظارتى و قضائى را بر نمى تابند و كارشان را انجام مى دهند. 

 FATF ساز و کاری برای جلوگیری
از اختالس هاست

 FATF رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تاكيد كرد كه |
ساز و كارى است كه در صورت استفاده الزم از آن مى توان جلوى خيلى از اختالس ها و 
جرايم سازمان يافته بين المللى به خصوص در بعد مالى را گرفت و افراد را تحت تعقيب قرار 
داد.حشمت اهللا فالحت پيشه درباره موضوع اختالس هاى شركت پتروشيمى گيت و تأثير 
پيوستن به FATF براى جلوگيرى از اين اختالس ها گفت: ساز و كارها و كنوانسيون هاى 
بين المللى استفاده هاى دوگانه دارد. يعنى به ميزان احتمال سوء استفاده دشمن از اين 
كنوانسيون ها مى توان درباره حق شرط ها و حق تحفظ ها جلوى سوء استفاده را گرفت. 
همچنين امكان استفاده در داخل كشور هم وجود دارد. به عبارت ديگر اين موضوع شبيه 
اينترپل است كه ما مى توانيم از آن استفاده كرده، همچنين برخى از حقوق را احيا نموده 
تا حقوق ملت را كه برخى غارت و ضايع مى كنند را به كشور برگردانيم.وى ادامه داد: گروه 
اقدام ويژه مالى (FATF) ســاز و كارى است كه در صورت استفاده از آن مى توان جلوى 
خيلى از اختالس ها را گرفت و خيلى از كسانى كه جرايم سازمان يافته بين المللى دارند از 
جمله در زمينه مالى را مى توان تحت تعقيب قرار داد ولى نبايد از اين نكته غافل شد كه 
ممكن است در طرف مقابل دشمنان استفاده خاص خود را كنند. اين طبيعى است كه 
برخى كشورها حسن نيت نداشته، پس ما بايد ضمن بهانه زدايى به گونه اى عمل كنيم 
كه بتوانيم از اين موضوع حداكثر استفاده را ببريم.رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس با اين توضيح كه فضاى برجام حاكم بر فضاى بررسى كنوانسيون هاى 
مورد توصيه FATF شده است، گفت: عمالً جنبه هاى مثبت پيوستن به اين كنوانسيون ها 
محلى از اعراب ندارد ولى هنوز دولت نتوانسته به صورت مصداقى طورى استدالل كند كه 

بتواند نظرات را براى پيوستن به FATF جلب كند. 

میز خبر

| حسين هدايتى در دادگاه گفت: من 
اين آقايان را در اين دادگاه ديدم. اينها مظلومانه 
محاكمه مى شــوند و رييس آنها حتى جرات 
ندارد مردانه بيايد از اين افراد دفاع كند و جرم 
را گردن بگيرد. من اقرار مى كنم كل بدهى به 

گردن من است.
چهارمين جلسه رسيدگى به اتهامات حسين 
هدايتى و 10 متهم به اخالل در نظام اقتصادى 

كشور برگزار شد.
قاضى مســعودى مقام در ابتداى چهارمين 
جلسه رســيدگى به اتهامات حسين هدايتى و 
10 متهم به اخالل در نظام اقتصادى كشــور 
مواد 193 و 194 قانون آيين دادرسى كيفرى 
را قرائت و به متهميــن تفهيم كرد و گفت: در 
جلسه قبل تعدادى از متهمين دفاعيات خود را 
ارائه دادند و امروز هم ساير متهمين دفاعيات 
خود را ارائه مى دهند و پس از آن وارد آخرين 

دفاعيات خواهيم شد.
قاضى رسيدگى كننده به پرونده پس از تفهيم 
اتهام به حسين حدادان به عنوان يكى ديگر از 
متهمان پرونده به اتهــام معاونت در اخالل در 
نظام اقتصادى كشور خواســت تا با حضور در 
جايگاه به دفاع از خود بپردازد و از او پرسيد آيا 

اتهامات انتسابى به خود را قبول دارد؟
حســين حدادان پس از حضــور در جايگاه، 
پاســخ داد: خير. اتهامات را قبــول ندارم. من 
مديرعامل شــركت جيحون بــودم و كارهاى 
آژانس را انجام مى دادم. آقايان از طرف نماينده 
خود پيشنهاد دادند مى خواهيم شركتى بزنيم 
و كار اقتصادى انجام دهيم. به ما گفتند شــما 

حالت فيزيكى داريد و كارى انجام نمى دهيد.
قاضى از حدادان پرسيد: چه ميزان دريافتى 

داشتى؟
متهم پاسخ داد: ماهيانه 600 هزار تومان.

قاضى در واكنش، اظهار كرد: برخى اشخاص 
هستند و اســناد موجود است كه مبالغى مانند 

600 ميليون تومان دريافتى داشتند.
حدادان،گفت: مجموع دريافتى هاى من در 

سال 91، 35 ميليون تومان هم نمى شود.
قاضى مســعودى مقام از وى پرســيد شما 
چه كارى انجام مى داديد؟ ســند تجارى امضا 

نمى كرديد؟
حدادان پاسخ داد: ما كار بازرگانى نمى كرديم. 
خدا شاهد اســت كه نمى دانستم كار اقتصادى 
انجام مى دهند. ســند امضا كردم اما مرا براى 
افتتاح حساب به بانك بردند. نيما مقدم نماينده 

حاج آقا بودند.
قاضى پرسيد؟ حاج آقا چه كسى است؟ نگو 

حاج آقا. اسم او را بگو.
متهم پاســخ داد: حاج آقا، آقاى اكبر يقينى 
هستند. ايشان و موسوى نژاد مرا به بانك بردند. 

ما با اطمينان به آقاى يقينى امضا مى كرديم.
وى افزود: من به آقــاى هدايتى گفتم زن و 
بچه دارم ما را تعويــض كنيد. مى گفتم چرا ما 
بايد چك ســفيد امضا كنيم؟ من نمى دانستم 
چه كارى انجام مى شود. من نمى دانستم اينها 
مى خواهند وام بگيرند. مگر مى شود در حد 20 

دقيقه اين ميزان وام گرفت؟
نماينده دادستان در توضيح اتهامات حدادان 
گفت: اين شــركت تســهيالت نگرفته است، 
ضمانت نامــه دريافت كــرده تــا ضمانت نامه 
تبديل به پول شــود. براى مثال در يك مورد با 
ضمانت نامه از فوالد خوزستان، فوالد خريدارى 

شده است.

در ادامه وكيل اين متهــم در دفاع از موكل 
خود اين اتهــام را يك تبانى ميــان هدايتى و 
موسوى نژاد دانســت و عنوان كرد: موكل من 
هيچ اطالعى از ارتباط آقايان يقينى و هدايتى 
نداشت. موكل من يك راننده تاكسى بود كه با 
معرفى فردى به نام نيما مقدم كه نقطه كور اين 
پرونده است به يقينى معرفى شده است. موكل 
من فريب خورده اســت و در ايــن رابطه هيچ 
منفعتى به جز ماهيانه 600 هزار تومان دريافت 

نكرده است.
وى ادامه داد: هدايتى به ايــن علت كه مى 
خواست تسهيالت بگيرد اين شركت را از آقاى 
يقينى خريده است. اظهارات آقاى هدايتى در 
دادگاه نيز مويد همين صحبت است كه ايشان به 
آقاى يقينى گفته به چند شركت احتياج دارم. 
مديرعامل وقت بانك سرمايه شعبه فرمان نيز 
در جلسه قبل گفتند كه مصوبه را براى ما مى 
آوردند و مى گفتند اجرا كن. اين مساله يعنى 

همه امور قبل تر انجام شده بود.
در ادامه اين جلســه، قاضى از مهدى فتحى 
خواست تا با حضور در جايگاه در رابطه با اتهام 
انتسابى معاونت در اخالل در نظام اقتصادى از 

خود دفاع كند.
قاضى اتهامات را قبول داريد؟ متهم: ضابطين 

زحمت كشيده اند، بگويم نه درست نيست
فتحى با حضور در جايگاه در پاســخ به اين 
سوال قاضى كه آيا اتهامات انتسابى را قبول دارد 
يا نه؟ گفت: با وجود زحمات ارگان هاى مختلف 
و ضابطين اينكه يكباره بگويم نه، درست نيست. 
به نظر من سوء تفاهم شده است و با احترام به 

همه اين اتهامات را انكار مى كنم.
وى در توضيح دفاعيات خود، عنوان كرد: در 

سال 81 در آژانس تلفنى مشغول بودم و گاهى 
از طريق آقاى مقدم كارهاى شركت را انجام مى 
دادم ايشان مورد اعتماد آقاى يقينى و دوست 
چندين ساله من بودند. راننده آژانس يك پرايد 
اجاره اى بودم. يك روز ايشان تماس گرفتند و 
گفتند تو زمين خورده اى بــا حاج آقا (يقينى) 
صحبت كردم شما را در شركت استخدام كند.

فتحى، ادامه داد: گفتم كار شركت بلد نيستم. 
گفتند به مــرور ياد مى گيرى. به من ســمت 
مديرعاملى شــركت عمران تجــارت امين را 
پيشنهاد داده بودند. اين پروسه چند ماه طول 
كشيد و من مدام با ديگران مشورت مى كردم. 
از حاج آقا (يقينى) تعريف كردند، گفتند چند 
هيئت دارد و هر ســال اربعين بــا هزينه خود 
چند نفر را به كربال مى فرستد و حدود 12 روز 

نذرى مى دهد. حتى چند ماه مبالغى مانند يك 
ميليون تومان تا چهار ميليون تومان به اســم 
آقاى يقينى به من مى دادند و ليســت افرادى 
در پايين شــهر مى دادند و مى گفتند براى آنها 
خواروبار تهيــه كنم. خودم هم حــدود 50 يا 
60 تومان روى آن مبالغ مى گذاشــتم و خريد 
مى كردم.اين متهم به معاونت در اخالل در نظام 
اقتصادى، عنوان كرد: بــا پيش زمينه اى كه از 
آقاى يقينى داشتم و با اين نيت كه مى خواهند 
دســت مرا بگيرند و به اميد اينكه كار تجارى 
ياد بگيرم و در آينده با ســرمايه اندك خود آن 
را ادامه دهم ايــن كار را پذيرفتم اما تا آخرين 
لحظه در مــورد وام و تســهيالت چيزى نمى 
دانســتم. براى ما دفتر گرفتند و حتى منشى 

استخدام كردند. 

۶۵میلیارد در حساب راننده تاکسی!

| دادســتان تهران بــا تاكيد بــر اينكه در 
پرونده بازرگانى پتروشيمى اختالسى در كار نيست، 
گفت: اتفاقى كه جرم شــده اين اســت كه متهمان 
استفاده هاى شــخصى كرده اند و مجموع پول هايى 
كه برداشــته اند 22 ميليون يورو و 15 ميليون دالر 
و مبلغ ريالى آن حدود 65 ميليارد تومان اســت كه 
سوء استفاده كرده اند.عباس جعفرى دولت آبادى در 
گفت وگويى راديويى ضمن تبريك فرا رســيدن ايام 
ماه رجب با اشاره به منشور مقام معظم رهبرى گفت: 

مردمى بودن و انقالبى بودن و رفع مشــكالت كار ما 
در دستگاه قضايى در دوره جديد است كه  از طريق 
توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و ... بايد 

خروجى اين تحول باشد.
وى افزود: رييــس جديد قوه قضاييــه از مديران 
خواســت كه در اين زمينه متمركز شوند. اميدوارم 
مطالب ايشان عملياتى شود و مردم احساس كنند كه 
دستگاه قضايى آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند مشكالت 
موجود حل كنــد و با نخبگان ارتبــاط برقرار كند و 

سياست هاى جديد خود را براى مردم تبيين كند زيرا 
مردم بسيارى از امور را نمى دانند و مردم به دستگاه 

قضايى اميدوار شوند.
دادستان تهران گفت: اميدوارم دوره جديد رييس 
جديد قوه قضاييه همراه با تحقق سه هدف عمده اعم 
از تحقق عدالت و افزايش كارآمدى دســتگاه قضايى 
و اميدبخشى و اعتماد مردم به دستگاه قضايى باشد 
و دســتگاه قضايى در نقطه اى قرار گيــرد كه مردم 
احساس كنند كه دستگاه قضايى ملجا همه كسانى 

است كه به آنها ظلم شده است.
وى افزود: ايشان (رييس جديد قوه قضاييه) تاكيد 

كردند كه تحول بايد در رفتار رخ دهد.
جعفرى دولت آبادى ادامه داد: يكى از مشــكالت 

موجود طوالنى بودن رسيدگى ها است.
وى درباره رقم واقعى پرونده پتروشيمى گفت: اين 
پرونده از مهمترين پرونده هايى بوده كه در سال 91 
در دادسراى تهران تشكيل شده و تحريم هاى امريكا 
در آن دوره آغاز شد. سال 88 كه شركت پتروشيمى 
بازرگانى ايران واگذار مى شود و كسانى كه اين شركت 
را خريدارى مى كنند به لحــاظ اقداماتى كه انجام 
دادند اين پرونده تشــكيل مى شــود. اوال اختالسى 
در كار نيســت. اينكه روزنامه هايــى تيتر كردند، 6 
ميليارد دالر يا يورو اختالس، كذب است. يك شركت 
خصوصى است و نمى تواند اختالس كند. مجموع 6 
ميليارد دالرى كه اعالم شــد مجموع معامالت مالى 
اين پرونده بوده است نه مجموع ميزان رد مال پرونده.
وى افزود: در اين پرونده  حق العمل كارى به حالت 
اقدام مالكانه تبديل شــد و اصــل ارز را كه نياوردند 
بلكه آنها رفتند مدرك ســوزى كردند و يا با تاخير از 
منشــا داخلى پرداخت كردند. مجموع عمليات آنها 
6 ميليارد دالر شده اســت. اتفاقى كه جرم شده اين 
است كه متهمان اســتفاده هاى شخصى كردند. اگر 
مى خواســتند وارد كنند آنها چيزى وارد نكردند و 
شركت هايى در آلمان و تركيه و دوبى درست كردند 
و بخشى از دالرها را به حســاب هاى خود ريختند و 
مجموع پول هايى كه برداشــته اند 22 ميليون يورو 
و 15 ميليون دالر اســت و مبلغ ريالى آن حدود 65 

ميليارد تومان است كه سوءاستفاده كرده اند.
وى افــزود: متهمــان دو گروه انــد. 8 متهم اول، 
مشاركت داشتند و 6 متهم دوم معاونت داشتند. اين 
14 نفر  عمليات ارزى انجام دادند و مابه التفاوت ها 
را به ريال تبديل كردند و  ما معتقديم اخالل در نظام 
اقتصادى كشور بوده البته آنها ادعايى دارد كه قانون 
مكلف نكرده كه ارز به ما بدهيد و در مورد شركت هاى 

پتروشيمى  اين دعوا االن وجود دارد.
وى تاكيد كرد: پرونده پتروشيمى فساد بوده ولى 
اختالس نبوده است. چرا اين پرونده اخالل در نظام 
اقتصادى بــوده؟ زيرا ارزها را بايد بــه بانك مركزى 
مى دادند. برخى روزنامه ها فضاســازى كردند و يك 
پرونده فساد كه براى ما فرصت بود كه به مردم اعتماد 
بدهيم كه دستگاه قضايى به امور توجه دارد را تبديل 

به تهديد كردند و ذهن مردم را خراب كردند و گفتند 
همه بردند و اختالس كردند.

دادستان تهران افزود: اين پرونده بخش مفتوحى 
دارد و پرونده سنگينى است و يك بخش هايى از ارقام 
در خارج از كشــور بوده و برخى از متهمان كه مثل 
آن خانم از كشور فرار كرده و از سال 21/ 5/ 91  كه 
پرونده تشكيل شده از كشور فرار كرده است. اينكه 
بگويند كه اين خانم تا ســال 96 بــوده و كارى با او 
نداشــته اند اين طور نيست و از متهمان اصلى بوده و 

بخش مفتوح دارد.
وى افزود: رســانه ها در عين حال كه مطالبه گرى 
و افشــاگرى مى كنند و ما از آن اســتقبال مى كنيم 
خواهشا ذهن مردم را خراب نكنند. چرا رسيدگى به 
پرونده طوالنى شده است؟ زيرا پرونده سنگين است. 
اطاله عمدى در كار نبــوده و حجم مالى پرونده زياد 
است. اميدوارم محاكمه به خوبى انجام شود و رسانه ها 

با ما بيشتر همكارى كنند.
جعفــرى دولــت آبــادى افــزود:  85 (پرونده) 
كيفرخواست  براى خريد و فروش ارز در معابر داده ايم 
و معتقديم كه خريد و فروش ارز در معابر جرم است.

وى افزود: ارز مى خواهند به بانك و موسسات مالى 
معتبر و صرافى ها مراجعه كنند.

دادستان تهران درباره پرونده خاورى گفت: ايشان 
غيابا محكوم شده ولى پليس بين الملل بايد همكارى 
كند. اميدوارم تحويلش به ايران عملى شــود. هيچ 
خط قرمزى براى مبارزه با فســاد وجود ندارد حتى 
اگر خاورى در غرب باشد.جعفرى دولت آبادى درباره 
فرار خانم شيخ االسالم در پرونده پتروشيمى  گفت: 
ايشان حتما اگر به ايران بيايد يا از طريق پليس بين 
الملل تحت تعقيب قرار گيرد، جــزو متهمان اصلى 
پرونده است.دادستان تهران با اشاره به سخنان روز 
گذشــته رييس قوه قضاييه يادآور شد: آقاى رييسى 
ديروز گفتند كه  از ســال 73 تا 83 كه در ســازمان 
بازرسى بوده و بعدها كه تا سال 93 در حوزه معاونت 
اول فعاليت كرده،  يكسرى پرونده هاى مهم را رصد 
كرده كه همه از يك جنس اند و مى شــد اقداماتى 
صورت بگيرد  كه اميرمنصورآريــا و بابك زنجانى و 
پتروشيمى رخ ندهد لذا نشان مى دهد كه  دستگاه 
ها اقدامات كافى را انجام نداده اند. ما چرا اجازه بدهيم 
پرونده هاى بزرگ تشكيل شود و كارآمدى نظام زير 
سوال برود و سپس  تعقيب و زندان كنيم و قوه قضاييه 
را متهم كنيم كه با دولت همكارى نمى كند؟ ايشان 

(اقاى رييسى) گفتند بايد ساختارها را تغيير دهيم و 
ساختارها ضد فساد شوند و اجازه ندهند فسادى رخ 

دهد و بايد از دولت شروع شود.
وى با اشــاره به پرونده خاورى افزود: وقتى غرب 
متهمــان مالى را پناه مى دهد و بــه ايران نمى دهد 

و  چه انتظارى دارند ايران به غرب اعتماد كند.
جعفرى دولت آبادى در پاســخ به ســوالى درباره 
برخورد با  احمدى نژاد گفت:  اســم نياوريد. ما اين 
احساســى كه يك عده اى مصونيت دارند را از بين 
ببريم و هيچ كس مصونيت ندارد حتى اگر عالى ترين 
مقام باشد. مقامات در دستگاه هاى قضايى و تقنينى 
و نهادهاى عمومى و بانك ها بايــد بدانند، وقتى كه 
مدير مى شوند بايد پاسخگو باشــند. اگر اين اتفاق 
رخ دهد ما مشكل در كشور نداريم اينكه فالن فرد را 
تعقيب كنيم يا نكنيم.وى تاكيد كرد: عدالت در شعار 
شيرين و در عمل تلخ و سخت است؛ اميدوارم تلخى 
اش را ما بتوانيم شيرين كنيم.جعفرى دولت آبادى 
در پاسخ به سوالى درباره سخنان رييسى درباره اينكه 
فرمان رهبرى منشــور جديد دستگاه قضايى است؟ 
گفت: حقوق عامه و احترام بــه قضات و در مبارزه با 
فساد مالحظه اى نبايد باشد؛ شاه بيت اين پيام است.
وى درباره مشكالت مربوط به خودروسازان و اتفاقى 
كه براى خانمى براى تحويل خودرو برايش رخ داده 
بود؟ گفت: پرونده اى داشتيم كه در مورد قطعه سازان 
به دادگاه داديم يعنى برخالف رويه هاى معمول كه 
توقيفات را تا صدور حكم ازاد نمى كنيم به دســتور 
محســنى اژه اى كليه قطعات تحويل ايران خودرو و 
سايپا داديم. پرونده آن خانم در كرمان است ولى در 
مورد قطعه سازان گفتيم كه حمايت قضايى در جايى 
كه در گمرك باشد را انجام مى دهيم ولى مشكل خود 

را با ايران خودرو حل كنند.

وی دربــاره موضــوع 
شکایت از وزیر ارتباطات 
بــرای اجــرا نکردن 
دســتورات قضایــی، 
گفت: اجازه بدهید بعدا 
صحبت کنم زیرا یکی از 
محورهای همکاری ها این بود که حضرت آقا 
هم در پیامشان گفتند که دستگاه ها همکاری 
کنند، لذا اجازه بدهید که با دقت بیشــتری 

جواب بدهیم

چهارمین جلسه دادگاه هدایتی و ۱۰ متهم دیگر اخالل در نظام اقتصادی برگزار شد؛

دادستان تهران با اشاره به پرونده بازرگانی پتروشیمی:

اختالسی در کار نیست
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