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اخبار

معاون اول رییس جمهور:

از فساد موجود در کشور ناراحتیم

معاون اول رئیس جمهور آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبری معظم
کهبرایانقالبونظامترسیمکردندهمچنانپابرجاست.اسحاقجهانگیری
در آئین افتتاح کارخانه دوم فروسیلیس غرب پارس مالیر با بیان اینکه
آرمانهای انقالب برای نسل جوان ما تازگی دارد افزود :این آرمانها شامل
آزادگی ،استقالل و عدالت خواهی بوده و هست.وی با بیان اینکه ملت ایران
همواره به دنبال عدالت و توسعه کشور بوده و هستند ،اظهار کرد ۴۰ :سال
پیش امام خمینی (ره) این آرمانها را برای انقالب مطرح کردند و انقالبیون
آنها را دنبال نمودند.جهانگیری با تأکید بر اینکه ما امروز به دنبال همین
آرمانها هستیم ،گفت :امروز ایران در حوزه آزادگی و استقالل پیشرفت
شایان توجهی داشته و ما در خاورمیانه آزادترین کشور منطقه هستیم.وی
با بیان اینکه هیچ اتفاق بزرگی در هیچ کشوری در یک لجظه رخ نمیدهد،
بلکه باید مسیر طبیعی خود را طی کند ،به موقعیت ایران در فضای بین
المللی اشاره کرد و افزود :جشنهای انقالبی فرصت مغتنمی است که طی
آن مسئولین و مدیران اجرایی آرمانها و اهداف متعالی نظام و انقالب را
برای ملت و نسل جوان تفهیم و تشریح کنند.وی ادامه داد :ما طی این
 ۴۰سال به دنبال عدالت بودیم و عدالت همان گوهر بی نظیری است که
همچنان در پی تحقق کامل آن هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه رسانههای خارجی به دنبال
این هستند که نشان دهند وضعیت مردم ایران نسبت به قبل از انقالب
وضعیتی بدتر است ،خاطرنشان کرد :این در حالی است که در سالهای
پس از انقالب فاصله غنی و فقیر کمتر شده و امام خمینی (ره) در همان
سالهای ابتدایی نهادهای خدمات رسان فراوانی را تأسیس کردند که وظیفه
اصلی آن خدمات رسانی به محرومین جامعه بود.
جهانگیری با بیان اینکه خدمات دولتی شامل ،برق ،آب ،گاز ،مخابرات
و راه عبور به دورترین مناطق کشور رسیده است تصریح کرد :ما از فساد
موجود در کشور ناراحتیم و به دنبال ریشه کنی آن هستیم.
وی در بخش دیگری از سحنان خود با بیان اینکه طی سالهای اخیر
در بخش صنایع معدنی اتفاقات بی نظیری در کشور رقم خورده است ،افزود:
ظرفیت برداشت ما از معادن چندین برابر رشد داشته و همچنین در بحث
فروآلیاژها و صنایع معدنی بخش نفت ،گاز و برق و انرژی کشور پیشرفت
فراوانی داشته است.
ظریف در دیدار وزیر خارجه سوریه:

صهیونیستها مخالف ثبات و آرامش در سوریه
و منطقه هستند

وزیر امور خارجه به اعتراف رژیم صهیونیستی در حمایت از
تروریستها در خاک سوریه اشاره کرد و گفت :آنها مخالف ثبات و
آرامش در سوریه و منطقه هستند«.ولید المعلم» معاون نخست وزیر
و وزیر امور خارجه سوریه که به تهران سفر کرده است با محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و در خصوص
روابط دو جانبه و آخرین تحوالت سیاسی بحران سوریه گفتگو و تبادل
نظر کرد.ظریف در این دیدار با تبریک مجدد پیروزی های دولت و
ملت سوریه بر تروریسم ،به اعتراف رژیم صهیونیستی در حمایت از
تروریست ها در خاک سوریه اشاره کرد و افزود :آنها مخالف ثبات و
آرامش در سوریه و منطقه هستند.وزیر امور خارجه لزوم همگرایی،
هماهنگی و همکاری کشورهای منطقه را یادآور شد.وی با اشاره به سفر
موفق معاون اول رئیس جمهور به سوریه آمادگی شرکت های ایرانی
را برای تعامالت اقتصادی با سوریه در دوران بازسازی اعالم کرد.ولید
المعلم نیز با قدردانی از حمایت های دولت و ملت ایران از سوریه در
برابر تروریست ها ،این پیروزی را پیروزی سوریه ،ایران و دیگر دوستان
ملت سوریه خواند.وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به شرایط و تحوالت
منطقه ای گزارشی از آخرین تحوالت و رایزنی ها برای رسیدن به راه
حل سیاسی بحران این کشور ارائه کرد و در خصوص طرح ها و راه
کارهای مختلف رایزنی و تبادل نظر کرد.نشست آتی سران ایران ،روسیه
و ترکیه در سوچی از دیگر محورهای گفتگوی دو وزیر بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه:

مداخله جویی درباره توان دفاعی ما
بی ارزش است

قاسمی با اشاره به بیانیه شورای اروپا گفت :اظهار نظر درباره توان
دفاعی و موشکی ایران بی ارزش استبهرام قاسمی افزود :جمهوری
اسالمی ایران به عنوان کشوری مستقل سیاست هایش را بر اساس
منافع ملی خود تنظیم و تعیین می کند و انتظار داریم دیگران در
امور داخلی کشورهای مستقل دخالت نکنند.وی گفت :بارها به صورت
شفاف تاکید کرده ایم که موشک و توان دفاعی کشور موضوعی داخلی
و تدافعی و اقدامی بازدارنده در مسیر صلح و ثبات و امنیت منطقه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :ما با توجه به تجربیات پیشین
ناچاریم از سرزمین و کیان خود دفاع کنیم و هیچ کشور یا قدرتی در
هیچ جای جهان نباید اجازه دهد در امور داخلی دیگران دخالت کند
بنابراین بهتر است اروپایی ها واقع بینانه به نقش و جایگاه ایران در صلح
و ثبات و امنیت منطقه توجه کنند.قاسمی خطاب به اروپایی ها توصیه
کرد :باید آنها تالش کنند به جای سخنان مداخله جویانه جلوی انتقال
سالح های پیشرفته و مخرب از طریق کشورهایشان به زراد خانه های
منطقه را بگیرند زیرا باعث بی ثباتی و نا امنی می شود.وی با اشاره به
تنوع موضوعات مطرح شده در بیانیه شورای اروپا گفت :ما به بخش
هایی از این بیانیه گالیه و انتقادات جدی داریم گویا هنوز آنها با واقعیت
های جمهوری اسالمی ایران به طور کامل آشنا نیستند در حالی که
مواضع ما درباره مسائل منطقه از جمله سوریه و یمن روشن بوده است
و همواره به ثبات و امنیت در منطقه کمک کرده ایم به گونه ای که
این کمک ها در هیچ یک از کشورهای جهان و منطقه پوشیده نیست
و عملکرد ما نیز شفاف است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :برای
جهانیان ثابت شده است که جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه در
مبارزه با تروریسم و نیز برقراری صلح و ثبات در منطقه زمان و هزینه
صرف کرده است بنابراین برخی کشورهای اروپایی که نگران امنیت
منطقه هستند از سیاست های جمهوری اسالمی ایران برای صلح و
ثبات در منطقه حمایت کنند.قاسمی با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا
در اعالم ساز و کار مالی برای همکاری با ایران طبق برجام گفت :این
اقدام را مثبت ارزیابی می کنیم هر چند بسیار با تاخیر صورت گرفت
بنابراین امیدواریم اروپایی ها بر خالف ماه های گذشته و فرصت هایی
که تاحدودی از دست رفت گام های بعدی را در تحقق این ساز و کار
مالی سریعتر بردارند و به وعده های داده شده خود به ایران جامه عمل
بپوشانند.
اردوغان :برای ورود به سوریه اجازه نمیگیریم

با موضع امپریالیستی در قبال ونزوئال مخالفیم

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اهمیت تحوالت سوریه برای
کشورش ،گفت :ما برای ورود به سوریه مجبور نیستیم از کسی اجازه
بگیریم.رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد :اهمیت آن
دسته از تحوالت سوریه که به آینده ترکیه مرتبط است ،ما را به استفاده
از تمامی راهها و شیوهها مجبور میکند ،و در شرایطی که ورود به
سوری امری اجتنابناپذیر شده ،ما برای ورود به سوریه مجبور نیستیم
از کسی اجازه بگیریم.به گزارش سایت النشره ،اردوغان تاکید کرد:
درباره منطقه امن در شمال سوریه هیچ نقشه راه رضایت بخشی با
آمریکا وجود ندارد .البته ما به توافقات پایبندیم قول ما قول است
اما صبر ما نامحدود نیست.وی هشدار داد :در صورت عدم خروج
کردهای مسلح از منبج ظرف چند هفته ،صبر آنکارا به پایان خواهد
رسید .اگر تروریستها ظرف هفتههای آتی منبج را ترک نکنند
صبر ما پایان خواهد یافت آمریکا باید به قولهایی که به ترکیه
درباره سوریه داده عمل کند در غیر این صورت آنکارا اقدامات
الزم را برای از بین بردن تهدیدها علیه امنیت ملی آغاز خواهد
کرد.رئیس جمهور ترکیه در ادامه خطاب به دونالد ترامپ ،همتای
آمریکایی خود گفت :آیا ونزوئال یکی از ایالتهای شماست؟ چگونه
میتوانید به یک رئیس جمهور منتخب بگویید که از قدرت کنار
برود؟ پس دموکراسی کجاست؟
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روحانی :باید سوال مردم پاسخ داده شود

با سانسور و فیلتر نمیتوانیم جلوی سوال و شبهه را بگیریم

رییس جمهور با تاکید بر اینکه با فیلتر سوال و
شبهه پاسخ داده نمی شود ،گفت :دوران انسداد گذشته
است و باید با عقل ،دانش به سواالت پاسخ داد .باید
با دلیل و برهان به بهترین شکل باید به سواالت پاسخ
بدهیم.دوران انسداد گذشته است اگر هم نگذشته باشد
در دنیای امروز ما نمی توان با آن مشکل ما را حل کرد.
ما باید با عقل با دانش با کتاب با گفت و گو و بیان مسایل
را حل کنیم.
رییس جمهوری در آیین پایانی جایزه کتاب سال با
اشاره به اینکه انقالب اسالمی پیش از آنکه یک حرکت
سیاسی باشد ،انقالبی فرهنگی و اجتماعی است که با
کتاب آغاز شد ،گفت :امروز دوران انسداد گفته و باید
به سواالت با عقل ،دانش ،کتاب و گفت و گو پاسخ داد.
رییس جمهوری عصر سه شنبه در آیین پایانی
جایزه کتاب سال با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی ایران
انقالبی فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است ،گفت :انقالب
اسالمی از کتاب آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه امروز با برخی شبهات و سواالت
مواجه هستیم ،گفت :باید سوال و شبهه مردم را پاسخ
دهیم ،با امر و نهی سوال مردم پاسخ داده نمی شود.
روحانی با تاکید بر اینکه با فیلتر سوال و شبهه پاسخ
داده نمی شود ،اظهار داشت :دوران انسداد گذشته است

شمخانی در دیدار با ولید معلم:

صهیونیستها
به تجاوزگری
درخاک سوریه
ادامه دهند،
پاسخ قاطعی
میگیرند

و باید با عقل ،دانش به سواالت پاسخ داد .باید با دلیل
و برهان به بهترین شکل باید به سواالت پاسخ بدهیم.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :دوران انسداد
گذشته است اگر هم نگذشته باشد در دنیای امروز ما
نمی توان با آن مشکل ما را حل کرد .ما باید با عقل با
دانش با کتاب با گفت و گو و بیان مسایل را حل کنیم.
**انقالب اسالمی انقالبی فرهنگی بود
وی با بیان این که در ایام جشن های چهلمین سال

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه تجاوزگری رژیم
صهیونیستی به خاک سوریه را غیر قابل قبول دانست و گفت :در
صورت تداوم این اقدامات ،پاسخ قاطع می گیرند.
ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه عصر روز سهشنبه با علی
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت
ملی دیدار و در موضوع همکاری های راهبردی میان دو کشور
و آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه با وی گفتوگو کرد.
شمخانی در جریان این دیدار با ابراز امیدواری از روند رو به
گسترش مناسبات میان دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه
در حوزه های تجاری و اقتصادی تصریح کرد :بازگشت امنیت به
سوریه فرصتی مهم برای توسعه و خدمت رسانی به مردم رنج
دیده این کشور است و جمهوری اسالمی ایران همانگونه که در
عرصه مبارزه با تروریسم در کنار دولت و ملت سوریه بود در دوران
بازسازی این کشور نیز از ارائه هیچ کمک و مشورتی مضایقه
نخواهد کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :همکاری ایران و سوریه
برای مبارزه با تروریسم تکفیری دستاوردهای غیر قابل انکاری برای
منطقه و امنیت بین المللی بدنبال داشته است و این روند تا پایان

پیروزی انقالب اسالمی در جمع صاحب نظران ،اهل قلم،
نویسندگان و اصحاب فرهنگ هستیم ،یادآور شد :انقالب
ما بی تردید قبل از سیاسی بودن یک انقالب فرهنگی
بود.
رییس جمهوری با تاکید بر این که این انقالب یک
انقالب فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بود ،تصریح کرد:
این انقالب ،انقالبی بود که حتما از کتاب آغاز شد و اگر
آغاز نهضت اسالمی را مشاهده کنیم با اعالمیه مراجع

یافتن بحران امنیتی در این کشور ادامه خواهد داشت.
وی با تشکر از تالشهای سیاسی دولت سوریه برای ایجاد
زمینه مشارکت اعضای جامعه مدنی در کمیته بازبینی قانون
اساسی اظهار داشت :کارشکنی های متعدد و زیاده خواهی غربی
ها در فرایندهای سیاسی جاری نشان می دهد که مواضع و بهانه
های بی منطق آن ها صرفا برای حمایت از استمرار بحران در این
کشور است.
شمخانی با بیان اینکه مسائل جهان اسالم به صورت یکپارچه
و درهم تنیده بوده وکشورهای اسالمی باید بااتخاذ رویکرد
همگرایی و همکاری برای رفع مشکالت موجود اهتمام نمایند
بیان کرد :دشمنان مشترک جهان اسالم ،بویژه آمریکا و رژیم
صهیونیستی تالش دارندتا منافع کالن کشورهای اسالمی مانند
امنیت و پیشرفت اقتصادی را از طریق ایجاد و توسعه نزاع و تفرقه
نابود کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه تجاوزگری رژیم
صهیونیستی به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت
و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول عنوان
و خاطر نشان کرد :در صورت تداوم این اقدامات ،تدابیر پیش بینی

و علمای بزرگ و به ویژه امام راحل شروع شد .انقالب،
اعالمیه نوشتار کالم و انقالب کتاب و فرهنگ بود.
روحانی افزود :با یک نوارکاست ما به جنگ تمام
رسانه های قدرتمند شاه رفتیم .یک نوار کاست از سوی
امام راحل(ره) که از نجف یا از پاریس ملتی را به حرکت
در می آورد و من فکر نمی کنم رهبری در تاریخ نهضت
ها و انقالب ها تا این حد محبوب سراغ داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ایشان با یک فرمان ،یک
مصاحبه و سخنرانی یا یک دعوت همه ملت را به خیابان
می کشید .این چه قدرت عظیم و بزرگی بود که 36
میلیون نفر را در ایران با یک سخن ،یک اعالمیه ،با یک
فریاد و یک ندا به خیابان ها می کشید و مردم از رژیم تا
دندان مسلح هیچ هراسی نداشتند.
رییس جمهوری با بیان این که رژیم پهلوی از لحاظ
قدرت مادی و ظاهری با مردان انقالب آن روز و ملت
انقالبی از لحاظ قدرت مادی قابل مقایسه نبودند ،تصریح
کرد :همه قدرت های سیاسی دنیا تقریبا بدون استثنا
پشت سر رژیم دیکتاتور گذشته بودند.
روحانی تاکید کرد :این ملت بدون سالح و با دست
خالی اما با روحی بلند و با امیدواری به پایان راه پیروزمند
خود در برابر همه قدرت ها ایستادند و مقاومت کردند.
آنچه که ملت ما را پیروز کرد پیروزی نور بر ظلمت بود.

شده برای بازدارندگی و پاسخ قاطع و متناسب به گونه ای که
درس عبرتی برای حکام دروغگو و جنایتکار اسرائیل باشد ،فعال
خواهد شد.
وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از
آخرین تحوالت میدانی این کشور ،پیگیری مسیر سیاسی برای
عبور از بحران را یکی از گزینه های مهم دانست و افزود :دولت
سوریه با جدیت به گفتگو با مخالفان غیر مسلح که به حفظ
یکپارچگی کشور عالقه مند هستند ادامه خواهد داد.
وی با تقدیر از حمایت های گسترده جمهوری اسالمی ایران
از مردم و دولت سوریه ،دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه
را منوط به تغییر رویکرد برخی کشورها در حمایت از تروریسم و
مقابله واقعی و غیر تبلیغاتی با بقایای عناصر تروریست جبهه النصره
و سایر گروه های مرتبط با آنان دانست.
معلم در پایان خاطرنشان کرد :مستشاران نظامی ایران به
دعوت دولت سوریه و به منظور توانمند سازی نیروهای مسلح این
کشور برای مقابله با تروریسم در سوریه حضور یافته اند و دولت
خود را موظف به حفظ امنیت نیروهای ایرانی حاضر در خاک این
کشورمی داند.

واعظی :برجام مالک عمل و الزامات دیگر مردود است

فعالیتهای موشکی ایران با مقررات بینالمللی مغایرت ندارد

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی
رسانهها میان سازوکار ساحات و اجرای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATFپیوند
داده شده ،آیا چنین بحثی مطرح هست؟» ،گفت :در بیانیه سه کشور و بیانیه
اتحادیه اروپا ،تشکیل ساحات مشروط به الزامات  FATFنشده است ،ما تأکید
میکنیم که برجام مالک عمل است و الزامات دیگر مردود است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد که «جمهوری اسالمی ایران خواهان
ارتباط سالم و سازنده با اروپا بر مبنای احترام متقابل ،از موضع برابر و بدون دخالت
در امور داخلی یکدیگر است».
محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا ،اظهارداشت :ما معتقدیم در دنیای کنونی
که برخی در تالشند تا از طریق یکجانبهگرایی و نقض تعهدات بینالمللی ،جامعه
جهانی را با بحران مواجه سازند ،ایران و اروپا میتوانند از طریق همکاری و تعامل
در جهت ارتقای صلح و امنیت بینالمللی عمل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که «ارزیابی جنابعالی از بیانیه اخیر اتحادیه اروپا
درباره ایران چیست؟ « ،گفت :این بیانیه حاوی نکات مثبت و منفی در قبال ایران
است .از اینکه اتحادیه اروپا یک بار دیگر از اجرای کامل برجام حمایت کرده است
استقبال میکنیم و معتقدیم اتحادیه باید در عمل این موضع خود را به اثبات
رساند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ،تشکیل ساز و کار حمایت از مبادالت تجارت
(ساحات) را در این زمینه  -هرچند که با تأخیر زیاد انجام گرفته -یک قدم اولیه
در اجرای تعهدات اروپا است و اظهارداشت :اروپا وفق برجام متعهد است این ساز و
کار را عملیاتی کند تا کلیه عملیات تجاری که در چارچوب برجام پیشبینی شده،

از طریق آن انجام شود.
واعظی در پاسخ به این سوال که در برخی رسانهها میان سازوکار ساحات و
اجرای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATFپیوند داده شده ،آیا چنین بحثی مطرح
هست؟» ،گفت :در بیانیه سه کشور و بیانیه اتحادیه اروپا ،تشکیل ساحات مشروط
به الزامات  FATFنشده است ،ما تأکید میکنیم که برجام مالک عمل است و
الزامات دیگر مردود است.
وی افزود :البته ،ارتباطات خارجی ما وسیع است و کار اقتصادی با اروپا
بخش کوچکی از تعامالت اقتصادی و تجاری ما با جهان است .ما با کشورهای
مختلف تعامل داریم و به گسترش روابط با همسایگان اهمیت ویژهای میدهیم.
این روابط در حوزههای مختلف فعال است و دولت مصمم است که روابط اقتصادی
با همسایگان بسیار گستردهتر از سابق باشد.رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد:
ایران همچنین روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای سنتی خود مانند چین ،روسیه
و هند را با قوت تمام ادامه خواهد داد.
واعظی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره فعالیتهای موشکی ایران نیز
اظهارداشت :فعالیتهای موشکی ایران بر مبنای نیازهای دفاعی کشور و بر پایه
دکترین بازدارندگی انجام میشود .این فعالیتها کام ً
ال دفاعی و مشروع است و با
هیچ یک از مقررات بینالمللی مغایرت ندارد.
وی با تاکید براینکه «ایران بارها اعالم کردهاست که موشکهایش برای
حمل کالهکهای هستهای طراحی نشده و لذا به هیچ وجه مغایر قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت نیست» ،گفت :ما برنامه موشکی ایران را قابل مذاکره نمیدانیم و
این موضوع را به کرات به طرفهای اروپایی گوشزد کردهایم.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود :جای تأسف است ،کشورهایی که با صدور
تسلیحات مرگبار به خاورمیانه باعث بیثباتی در منطقه و کشتار مردم مظلوم
منطقه از جمله در یمن و فلسطین میباشند ،تالش دارند در مسیر توان دفاعی و
مشروع ایران مانعتراشی کنند.
واعظی همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو ،طرح اتهامات بیپایه علیه
ایران در زمینه حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن و بکارگیری استاندارد دوگانه در
این موضوع را کام ً
ال محکوم دانست و تصریح کرد :رویکرد جمهوری اسالمی ایران
در موضوع حقوق بشر ،احترام به تعهدات بینالمللی و همکاری و تعامالت سازنده
با مراجع ذیربط سازمان ملل است.
وی طرح ادعاهای بیاساس در مورد اقدامات تروریستی در خاک اروپا را در
حالی که ایران در صف مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد ،مشکوک برشمرد و گفت:
متأسفانه گروههای تروریستی مستقر در اروپا که طی  ۴۰سال گذشته دستشان
به خون مردم ایران آلوده است ،آزادانه فعالیت میکنند و به نظر میرسد که
کشورهای اروپایی اراده الزم را برای مقابله با این تروریستها ندارند.

دادستان تهران :دادستانی مسئول گرانفروشی نیست

پرونده نگین خودرو آفتاب  3500شاکی دارد

دادستان عمومی و انقالب تهران گفت :پرونده نگین خودرو  ۶متهم داشت
که اکنون  ۲متهم در بازداشت هستند و به جزای نقدی محکوم شده اند و ۳۵۰۰
نفر شاکی در این پرونده وجود دارد.
عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با برنامه پارک شهر
رادیو تهران درباره وضعیت پرونده نگین خودرو افزود :بزرگترین مشکل این پرونده
کمبود مال برای توقیف است .اکنون به لحاظ قضایی و جزایی رسیدگی به پرونده
تمام شده است اما مالی که بخواهیم به شکات بدهیم یا نیست یا تکافوی پرداخت
به شکات را نمی دهد.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد :در تمام پرونده های بزرگ مالی این مشکل
وجود دارد که تعداد شکات زیاد ،مطالبات سنگین و مال موجود تکافو نمی دهد .در
پرونده ای موسسات مالی هم این مشکل وجود دارد.
وی گفت :تصور کنید  3500نفر شاکی هستند و  3300نفر به شعبه مراجعه
کرده اند و رقمی که برای رد مال این تعداد اعالم شده است  377میلیارد ریال
است 330 .نفر از این شاکیان تقاضای اعمال ماده سه داشته اند و اعالم کرده اند
تا زمانی که مال را ندهند رضایت نخواهند داد .حدود هزار نفر از شکات هم طلبی
ندارند.
دادستان تهران اضافه کرد :پرونده بسیار پیچیده ای به لحاظ رسیدگی های
قضایی است .در این پرونده تعدادی ماشین ،سکه و حساب بانکی را توقیف کردیم.
جعفری دولت آبادی گفت :متهم تقاضا کرده است که آزاد شود و برای
پرداخت مال شکات فعالیت کند اما شکات به محکوم بی اعتماد هستند .دادستانی
در حال بررسی این پیشنهاد است تا ببینیم که آیا چنین درخواستی عملی هست
یا خیر.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت :حدود پنج تا  6هزار خودرو توسط
دادستانی تهران توقیف است که تالش داریم تا پایان سال برای آنها تصمیم گیری
کنیم .این پرونده ها جزو پرونده های مهم دادستانی است .تحقیقات به خوبی پیش
رفته است و داریم به متهمان متهمان اصلی نزدیک میشویم و امیدواریم تا پیش از
پایان سال متهمان اصلی پرونده و مسببان اصلی دستگیر شوند.
وی درباره تعیین تکلیف ماشین های توقیف شده در گمرک اظهار داشت:
یک گروه مربوط به توقیف حدود  3500دستگاه خودرو در سلفچگان قم است که
متعلق به یک خانواده بزرگ وارد کننده خودرو است و پرونده آن در حال بررسی
است .گروه دوم کسانی بودند که ناشی از ثبت سفارشهای اشکال دار و متخلفانه
است که این پرونده اکنون در مجموع  38متهم دارد که بخشی از آن به پرونده

مفتاح رهنورد خودو مربوط است.
جعفری دولت آبادی افزود ۱۰ :متهم از این تعداد بر میگردد به پرونده مفتاح
رهنورد خودرو و  18تا مربوط به پرونده سایر متهمان است همچنین  ۴مقام دولتی
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت در این پرونده بازداشت هستند .این افراد از طریق
داخل سیستم و بیرون سیستم با متهمان همکاری داشتند و ثبت های سفارش
غیرقانونی سازمان یافته انجام می دادند و خودرو وارد می کردند.
دادستان تهران اضافه کرد :تعدادی از خودروها بدین ترتیب وارد شده است
که بخشی از این ماشین ها در گمرک توقیف شده است و تعدادی از آنها قبل از
تشکیل پرونده تحویل مردم شده است و اکنون در اختیار مردم است .ماشین هایی
که از گمرک خارج شده است را االن توقیف نکردیم تا برای مردم مشکل ایجاد
نشود و رسیدگی به پرونده پایان یابد.
وی خاطرنشان کرد :دسته سومی از پرونده های خودرو مربوط به بندرعباس
است که حدود  400تا  500اتومبیل توقیف است و این پرونده برای تکمیل
تحقیقات به تهران ارسال شده است .برای این پرونده چند متهم بازداشت هستند
و تالش کردند این پرونده ها را از توقیف دربیاورند.
جعفری دولت آبادی در خصوص جلوگیری از پیش فروش خودروسازان
داخلی گفت :از سوی دادستانی تهران اقدامی نشده است اما در جلسه ای به
خودروسازان داخلی گفتیم که بر اساس توانایی واگذاری خود اقدام به پیش فروش
کنید و توصیه کردیم که با توجه به تجربیات تلخ در پیش فروش ها ،این اقدامات
براساس واقعیتها و امکانات باشد .دستگاهی که نمی تواند نسبت به پیش فروش
خود تعهد دهد ،برای خود دردسر ایجاد نکند چون باید پاسخگوی این کار خود
باشند.
دادستان تهران درباره وضع بازار گوشت گفت :قبال هم اعالم کردیم که
دادستانی اساسا مسئول گرانفروشی در کشور نیست و ما صرفا برای حمایت از
حقوق مردم و مصرف کنندگان به این موضوع ورود کردیم .در واقع مدعی العموم
احساس کرد که این کار جزو حقوق عامه است .مردم در این فشارهای اقتصادی و
تالش دشمنان برای خسته کردن مردم ،اذیت می شوند.
وی اضافه کرد :نکته دوم این است که ما به دستگاه های دولتی گفتیم از
این فرصت تاریخی استفاده کنید .ما معاونان خود را برای کمک به کف خیابان
ها آورده ایم .دولت در چهار حلقه اصلی تولید و تامین کاال ،قیمت گذاری ،توزیع
و نظارت وظیفه دارد.
جعفری دولت آبادی گفت :در مرحله تامین کاال ،سازمان جهاد کشاورزی،
سازمان صمت ،پشتیبانی امور دام مسئول تامین اقالم مورد نیاز کشور هستند و
دادستانی در این زمینه ورودی ندارد .به وزارت صمت به ویژه سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم تاکید کردیم که در خصوص قیمت
ها ،قیمت های مصوب را به همه فروشگاه های بزرگ و سایت ها ابالغ کنید تا
دادستان براساس این قیمت ها اقدام کند.
دادستان تهران افزود :دولت شبکه توزیع دولتی و خصوصی دارد .تعزیرات
حکومتی باید ورود کند و اجازه ندهد کاالها در خارج از شبکه عرضه شود همچنین

کاالها در انبارها نماند و عرضه کاالها نیز گران تر نباشد.
وی تصریح کرد :به دستگاه های دولتی اعالم کردیم که به کمک شما می
آییم و آن هم نه در اتاقهایمان بلکه کف خیابان .بیش از  10تیم دادستانی
همراه با نمایندگان تعزیرات ،سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان صمت و پلیس وارد
فروشگاه های بزرگ می شوند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد :اگر دستگاه های دولتی اعالم کنند که
کاالیی باید عرضه شود و عرضه صورت نگیرد طبق قانون احتکار محسوب می
شود و اگر کالن باشد حتما جرم است و دادستانی ورود می کند .اتفاقی که روز
گذشته افتاد و هفت تن گوشت کشف شد ،از جمله کشفیاتی است که تیم های
ما انجام داده اند.
دادستان تهران گفت :با صدای بلند اعالم می کنیم در مرحله توزیع ،آقایان
دستگاه های دولتی از ظرفیت حمایت دادستانی استفاده کنند .میگویند گوشت
وجود دارد اما نامناسب توزیع می شود؛ این مساله باید مدیریت شود .اوال در
فروشگاه های بزرگ ساعت توزیع اعالم کنند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت :از مردم میخواهیم ،گرانفروشی ،عدم
عرضه یا توزیع نامناسب را به ما اعالم کنند .در میدان هفت تیر فروشگاه بزرگی
است که براساس اعالم نمایندگان گوشت جدا شده را با قیمت حدود  ۱۳۰تا
150هزار تومان می فروختند که به معاونان گفتم اگر تکرار شد در آنجا را ببندید
چون نمی توانیم مردم را زیر بار مشکالت رها کنیم و بگوییم بازار تابع عرضه و
تقاضا است.
وی خاطرنشان کرد :بازار در شرایط عادی تابع عرضه و تقاضا است و وقتی
عده ای سودجویی ،احتکار و گرانفرروشی می کنند و به مردم ظلم علنی می کنند
اجازه نمی دهیم.
دادستان تهران تصریح کرد :نمیخواهیم محیط را امنیتی کنیم ولی
نمیگذاریم حقوق مردم تضییع شود و کسی حق ندارد به بهانه کمبود کاال یا
انحصار مردم را اذیت کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به اینکه آیا دادستانی بررسی کرده است که
دالر  ۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشت به کدام شرکتها داده شده است ،گفت:
در تیرماه فهرست اسامی حدود  150شرکت که ارز دریافت می کردند ،اعالم شد
و دادستانی برای شرکت هایی که ارزهای سنگین دریافت کرده بودند ،پرونده
تشکیل داد و در حال بررسی تک تک آنها هستیم.
وی ادامه داد :در مورد گوشت اخیرا پرونده ای که یکی از نهادهای مرتبط با
ضابطان به ما داده اند ،دو نفر را بازداشت کردیم.
دادستان تهران گفت :دستگاه های دولتی باید وظایف خود را انجام دهند .قرار
نیست که دادستان ابتدا ورود کند زیرا ما در مرحله پسینی قرار داریم و کسی که ارز می
دهد باید پیگیری کند و بگوید این ارز چه شده است.
دادستان تهران اظهار داشت :بارها به بانک مرکزی ،وزارت صمت و جهاد
کشاورزی گفته ایم که وقتی قرار است شرکتی گوشت یا گندم بیاورد بررسی کنید
که این کار را انجام داده است یا خیر.

