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طرح استیضاح وزیر صنعت با  50امضا
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

...

حاشیههای مجلس
حاشیههای جلسه سوال از روحانی
*ازجلوههای جلســه علنی مجلس در روز گذشــته حضور
انبوه خبرنگاران ،عکاسان وتصویر برداران برای ثبت جلسه
سوال از رئیس جمهور بود که در طبقه فوقانی صحن حضور
داشتند.
*ســاعت  8:15رئیــس جمهــور تقریبا بــه همــراه تمامی
اعضــای كابینــه بــا مشــایعت حســینعلی امیــری معاون
پارلمانــی ،علــی مطهــری ،حجتاالســام مازنــی رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس و محمدرضا تابش وارد صحن
علنی مجلس شد.
*تیم دولت بدون فوت وقت روی صندلیهای ســبز ردیف
اول نشســتند و جلسه با ســخنرانی پیش از دســتور رئیس
مجلس آغاز شــد كه اعالم كــرد" :ســوال از رئیسجمهور
عالیترین نماد دموکراســی در کشور اســت چرا كه اولین
شخص اجرایی کشور ،خود را پاسخ گوی مردم و نمایندگان
مردم میداند".
*زمانی كه رئیسجمهور برای پاســخ دادن پشــت تریبون
مجلــس قــرار گرفــت ،در اثنــای ســخنان خود خطــاب به
نمایندگان گفت :اگر فکر میکنید ارتباط دولت و مجلس
کم است ،آن را بیشتر کنید.
روحانی با لحن شــوخی گفــت :ما که هــر زمــان از وزیران
میپرسیم کجا هستید ،میگویند مجلسیم! الریجانی در
پاســخ به این کالم رئیسجمهور با خنده گفــت :این جا که
نیستند ،ببینید کجا هستند؟
* در ادامه مطایبه رئیس مجلس و رئیس جمهور ،روحانی
خطاب به الریجانی با لحن شــوخی گفــت:در هفته دولت
قرار بود از مجلس دعوت کنیم اما جوری شد که ما مهمان
مجلس شدیم ،اگر ما شــما را دعوت میکردیم ،الاقل یک
شیرینی میدادیم ،این جا که خبری نیست.
*حسینعلی حاجیدلیگانی هم برگهای را در دست داشت
و میان صندلیهای نمایندگان میچرخید .زمزمهها این
گونه نشان میداد که در حال تکمیل امضاهای نمایندگان
برای استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت است.
*پس از سخنرانی روحانی مجتبی ذوالنور نماینده مردم
قم پشــت تریبون قرار گرفت و نطــق خود را ایــن گونه آغاز
كرد« :برخالف سخنان رئیسجمهور برجام مأموریت خود
را انجام نداد .آقای روحانی شــما رئیس جمهور ســوئیس
هستید یا جمهوری اسالمی؟»
*ذو النــور در حیــن صحبتهایــش درخواســت آب کرد و
زمانی كه آب آوردن برای ناطق جلســه قدری طول كشید
با خواندن این شــعر که «از آب هم مضایقه کردند کوفیان»
لحظاتی خنده را بر لبان حضار نشاند.

...
اخبار

بازار مسکن تهران در رکود تورمی فرو رفت
سقوط 33درصدی معامالت ،جهش 62درصدی قیمت
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مرداد
سال  1397به  12هزار واحد مســکونی رسید که نسبت
به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب  11.2و 33.2
درصد کاهش نشــان میدهــد .به گــزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،در ماه مورد گزارش متوســط قیمت خرید و
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران  74میلیون
ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 6.1و  62.1درصد افزایش نشان میدهد.

واکنش وزیر صنعت به ادعای احتکار خودرو
درشرایطی که قیمت انواع خودروهای داخلی در کشور
نوســانات هیجانی و نامنظمــی پیدا کــرده و قیمت پراید
 111بــه آســتانه  40میلیون تومان رســیده اســت ،وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت در واکنــش به گرانــی و احتکار
خودرو در توئیت شــخصی خود تلویحا ایــن موضوع را رد
کرد و نوشت :اگر اطالع دقیقی بدهید ،بررسی میشود.
به گزارش فارس ،محمد شریعتمداری در صفحه شخصی
خود در شــبکه اجتماعــی در واکنش به گرانــی و احتکار
خودرو نوشــت :ایرانخودرو و ســایپا روزانه بیش از ســه
هزار خودرو میســازند و طی هفت روز تحویل خریداران
میدهند .با وجود نهادهای نظارتی متعدد (سامانههای
 ،)۱۲۴ ،۱۱۰ ،۱۳۵تأمیــن پارکینگ برای احتکار این
تعداد خودرو و جریمــه تأخیر در تحویــل ،احتکار خودرو
منطقی نیست!
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بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت :طرح استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت با امضای 50نفر از نمایندگان
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد .در همین حال حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر از جمع آوری بیش از  70امضا برای استیضاح شریعتمداری خبر
داد .عدم کنترل بازار ،احتکار ،رانت و فساد در واردات خودرو و تعطیلی واحدهای صنعتی از جمله موارد استیضاح وزیر صنعت اعالم شده است.
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▪رشد متوسط بیش از  4درصد در  5سال اخیر

مجلس از  4پاسخ رئیس جمهور به  5پرسش قانع نشد

وی خاطرنشــان کرد :در ســؤال چهارم درباره رکود چندین
ســاله ،شــما میدانید اولین دولتی بودیم که بعد از جنگ ،با
رشــد منفی روی کار آمدیم؛ اما بالفاصله در ســال  ۹۳رشــد
مثبت داشــتیم ،البته در ســال  ۹۴وضع ما خــوب نبود چون
قیمت نفت یکمرتبه کاهش پیدا کرد اما از آخرین فصل سال
 ۹۴تا امروز در همه فصول ،یعنی  ۹فصل متوالی پشــت هم،
رشــد اقتصادی داشتیم.رشد اقتصادی ســال  ۹۵ما 12.5
درصد بوده است که در دنیا کمنظیر و بسیار مهم است و رشد
متوسطمادرطولاینپنجسالبیشاز ۴درصداستکهرشد
متوسط دو دولت قبلی  2.2است .بنابراین ما در زمینه رونق
اقتصادی تالش کردیم.

نمره رد به اقتصاد روحانی

حسن روحانی در جلسه دیروز سوال از رئیس جمهور درباره
مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان و نیز پنج سوال مطرح
شده ،توضیح داد و در نهایت نمایندگان ازیک پاسخ وی به ۵
سوال قانع شدند.خالصه اظهارات نمایندگان طراح سوال از
روحانی به شرح ذیل است:
دهقــان نماینده طرقبــه ،شــاندیز و چنــاران :زمانی که
مردم زیر فشار تورم و گرانی بودند ،ارز دولتی برای سفرهای
غیرضــروری اختصاص یافت و باعث شــد افــرادی رایگان به
آنتالیا ،مالزی و کشورهای دیگر بروند .چرا کاری کردید این
افراد مدیریت کشور را به تمسخر گیرند؟ آقای روحانی! چرا
دولت شما ،مردم را به صف کرد تا بیش ازُ 61تن سکه به نصف
قیمت به تعدادی دالل فروخته شــود و ذخایر کشــور را هدر
دهد و سکه از یک و نیم میلیون به چهار میلیون تومان برسد؟
نقوی حســینی ،نماینــده ورامین :بــه نماینــدگان ملت
بگویید شــورای عالی اشــتغال در طول پنج ســال مدیریت
شما چه کرده است و سرانجام بانک اطالعات اشتغال طرح
کارورزی شما چه شد؟
فوالدگر،نمایندهاصفهان:آیا رئیسجمهوربهوعدهخویش
در آغاز کار دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی خود
عمل کرد؟ هنوز بســیاری از احــکام قانون رفــع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با ادغام الیحه خروج
از رکــود دولت و طرح حمایــت از تولید مجلــس و با همکاری
خوبمجلسنهمودولتیازدهمتصویبشداجرانشدهاست.
فرهنگی نماینده تبریــز :آقای رئیس جمهور از ســال ۹۲
دست به کدام اقدام اصالحی زدید؟ در زیربناهای اقتصادی
در زمینههــای قاچاق ،مســکن ،مالیات ،نظــام بانکی ،نظام
ت از
گمرکی ،حمایت از تولید ،نظام بیمــهای ،عمران ،حمای 
بیکاران متقاضی کار و حتی در زمینه یارانهها که مرتب انتقاد
میکردید اصالحاتی انجام نشــد .همچنین با برنامه ششــم
که میتوانســت زمینه برخــی از اصالحــات را فراهــم کند با
بیاعتنایی و بیمهری برخورد شد.
ذوالنور نماینده قم :مشــکل این است که شما در مذاکرات
برجــام نتوانســتید تضمیــن بگیریــد .ســایه تهدیــد و تحریم
آمریــکا روی بانکهــای بزرگ دنیاســت و اگر شــما مشــکل
صد مــورد شــبیه  FATFرا هم حل کنیــد آن تحریم برداشــته
نمیشود.هدفبرجامرفعتحریمهابوداماتحریمهاهمچنان
پابرجاســت .آقای رئیسجمهور! یک کاخ آرزو بــه نام برجام
ساختید که ته آن به رابطه با آمریکا منتهی شود ،وقتی با یک
لگد ترامپ این کاخ خراب شد و بیرون رفت شما گزینه بعدی
نداشتید  ،اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی داخلی جدی
گرفته نشد و ارتباط با همسایگان فراموش شد.

▪تاکید چند باره روحانی بر حفظ وحدت

رئیس جمهور در ابتدای ســخنان خود به کــرات بر ضرورت
حفــظ وحــدت در جامعــه و همدلــی مســئوالن تاکیــد کرد
وافزود:کاخ ســفید بدانــد از پایان جلســه امروز(دیــروز) به
شدتاندوه بار خواهد بود ،چون پایان این جلسه ،اتحاد باالتر
بین مجلس و دولت و بین دو قوه و قوه قضاییه و بین هر سه و
نیروهای مسلح و بین هر چهار و نظارت و راهبری مقام ّ
معظم
رهبری است .رئیس جمهور درباره قاچاق ،به روند کاهشی
این پدیده از  25میلیارد به  12میلیارد در طول ســالهای
اخیر و نیز تالشهای قوهای و فراقوهای اشــاره کرد و گفت:
وقتی ما برای کاالهایــی در داخل یارانــه میدهیم ،خود به
خود این کاال تمایل پیدا میکند به خارج برود .هرچه قیمت
ارز پاییــن بیایــد ،واردات قاچاق بیشــتر میشــود .روحانی
قاچاق خروجی که عمدت ًا
درباره قاچاق سوخت نیز افزود :در
ِ
ســوخت اســت و عمدتا قاچاق میشــده و هنوز هم میشود
یعنی بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید ،نفت کوره و موارد دیگر،
با برنامهریــزی که دولت بــرای کنترل پیمایــش خودروها و
دادن گازوئیل بر مبنای پیمایش انجام داد و کنترلهایی که
انجام گرفت 7.8 ،میلیارد قاچاق در سال  ۹۲به نیم میلیارد
در پایان ســال  ۹۵تبدیل شــد .یعنی هفت میلیــارد و 200
میلیون دالر جلوی قاچاق خروجی گرفته شد.
▪ اگر برجام هیچ بود چرا غصه رفتن اش را میخورید ؟

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که چرا تحریمهای بانکی
باقی مانده است ،گفت :در برجام ما دستاوردهایی داشتیم
که هیچ وقت از بین نمیرود .این دســتاوردها بینالمللی،
سیاسی و اخالقی است ،ما  PMDرا از بین بردیم .وی با بیان
این که ما به همه اهداف خود در برجام نرسیدهایم ،افزود :در
بعضی زمینهها رسیدن ما به اهداف  ۷۰ ،۵۰ ،۸۰و تا ۱۰۰
درصد بوده اســت اما نکته حائــز اهمیت این اســت که ما در
بسیاری از زمینهها به  ۱۰۰درصد رسیدهایم.روحانی بیان
کرد :در زمینه اقتصادی هم برجام گشایشهایی را به وجود
آورد .به طوری که این شــرکتها که دارنــد میروند ،معلوم

شاخص کل

اســت یــک روزی آمدهاند کــه االن میروند .اگــر میگویید
فالن بانک از دیــروز با ما کار نمیکند معلوم اســت قب ً
ال با ما
کار میکرده است.اگر برجام هیچ بود پس چه غصهای امروز
داریم؟ از هیچ که نباید آدم بترسد؛ شما گفتید هیچ شرکتی
به ایــران نیامده پس چــرا از بیرون رفتن شــرکتها از ایران
گالیه میکنید؟ شما حتی میگویید هیچ هواپیمایی نیامده
و هواپیماها کاغذی بوده است و حاال انتقاد میکنید که چرا
هواپیما نمیآید؟رئیس قوه مجریه با بیــان این که تحریمها
به سه حوزه تحریمهای اولیه آمریکا ،مباحث هستهای و نیز
سیستم بانکی مربوط میشود ،افزود :امروز ما با  278بانک
رابطه کارگزاری داریم و هزاران حواله و گشــایش اعتباری
از طریــق بانکهای خارجــی انجــام دادیم .بانــک مرکزی
گزارشی به من داده که در سالهای  96 ،95 ،94و تا امروز
حدود  70میلیارد دالر از طریق سیستم بانکی تبادل شده
اســت.روحانی در ادامه خواســتار تصویب لوایح چهار گانه
افای تی اف شد وخاطرنشــان کرد :این چهار الیحه برای
بانک و حتی برای حیثیت ایران اساسی است زیرا ما کشوری
ضدپول شویی و ضدتروریسم هستیم.
▪اشتغال خالص  2.7میلیون نفری در  5سال گذشته

رئیس قــوه مجریــه دربــاره بیکاری با درخشــان دانســتن
کارنامه دولــت اظهار کرد :ما از ســال  ۸۴تا  ۹۱اشــتغال
مان آنقدر کم بوده است که نمیشود گفت .از سال  ۸۴تا
 ۹۱اشتغال خالص ما  ۱۰هزار نفر بوده است .با این حال،
اشــتغال خالص ما در طول پنج سال گذشــته دو میلیون و
 ۷۰۰هزار نفر اســت که ایــن افتخاری بزرگ برای کشــور
اســت؛ همچنین برای اولین بار در بهار  ۹۷بیش از آن چه
داوطلب کار بودهاند ،ما کار ایجاد کردیــم؛  ۷۱۱هزار نفر
جویــای کار بودند کــه  ۷۵۶هزار اشــتغال ایجــاد کردیم.
بنابراین ما از لحاظ بیکاری کارنامه خوبی داریم ،البته مردم
ما قانع نیستند و درست اســت چون هنوز بیکاری فراوانی
داریم .رقم بیکاری ما  12.1درصد و به نظر من بسیار زیاد
است و قابل قبول نیست.

▪ ریشه تحوالت ارزی در ناآرامیهای دی ماه  96بود

روحانی درباره مسائل به وجود آمده در حوزه ارز اظهار کرد:
این که ما در یک مقطعی تصمیم گرفتیم و بعد تصمیم مان را
عوض کردیم ،طبیعی است؛ ما قبل از تحریم آمریکا یک جور
و پس از تحریم آمریکا جــور دیگری تصمیــم گرفتیم و اگر بر
آن تصمیم قبلی مانده بودیم اشکال بود ،البته تصمیم قبلی
هم اجماع همه اقتصاددانان ما بود در آن شرایط ،یعنی ۲۰
فروردین.وی درباره ارز مسافری گفت :این که میگویید چرا
به مسافر ارز دادید؟ خب اگر به مسافر ارز ندهیم ،او میرود
از کوچه پسکوچه ارز میخــرد و همان ارز کوچه پسکوچه
تبدیل به نرخی میشــود که روی زندگی مردم و کسبه تأثیر
میگــذارد ،البته در هــر برنامه جدیــدی سوءاســتفاده هم
میشود.وی در ادامه ریشه التهابات ارزی را در ناآرامیهای
دیمــاه  96دانســت و گفــت 5 :دی مــاه  96بود کــه مردم
ناگهان دیدند در خیابانها عدهای آمدهاند و شعار میدهند
و شعارها کمکم به شعارهای هنجارشــکن و غیرقابل قبول
برای همه مــردم تبدیل شــد .حادثه دی ماه آقــای ترامپ را
به طمعانداخت تا در اواخــر دی ماه اعالم کند من در برجام
نمیمانم .بعــد از این تهدیــد دیدیم بــا آن ناآرامــی داخل و
تهدیدهای بیرون مردم نگران شدهاند.روحانی تأکید کرد:
البته اگر شــعار علیه فردی مثل حســن روحانی داده شــود
اهمیت ندارد چون روحانی نوکر و سرباز مردم است .من اگر
تهدید به ترور شوم ،مهم نیست .وی تصریحکرد :چه شد که
یک عده جرئت کردند رئیس جمهور کشور را تهدید به مرگ
کنند ،علت این بود که به غلط فکر کردند بین مجلس ،دولت
و قوه قضاییه فاصله افتاده است.
▪احتیاط ارزی دولت

رئیسجمهــور درباره قیمــت ارز اظهار کرد :مــردم ما بدانند
تالش دولت بر این اســت که این قیمت متعادلتر بشــود .در
روزهای اخیر ،نسبت به هفته قبل ،قیمت ارز مقداری متعادل
شده است و در هفتههای بعد ،متعادلتر خواهد شد .روحانی
با بیــان این که ذخایــر ارزی را داریــم باال میبریــم و به رئیس
بانک مرکزی گفتهام که حق استفاده از ذخایر بانک مرکزی

را ندارید ،افزود :ما داریم برای ماههای آینده و سال آینده کار
احتیاطی انجام میدهیم .این احتیاط دولت اســت که دارد
این کار را انجام میدهد و گرنه اگر االن به رئیس بانک مرکزی
بگویم مثل شهریور سال قبل نسبت به ارز عمل کند ،در عرض
دو هفته ،قیمت ارز به قیمت سال گذشته برمیگردد .رئیس
جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود ،با انتقاد از به کار بردن
واژه بحران در مسائل کشور گفت :پشت تریبونها نگوییم که
دچار بحران شدیم .او با سوگند به این موضوع که دچار بحران
نیستیم ،تصریح کرد :ما اکنون در مرحله آسیب هستیم و در
بعضی مــوارد در لبه تهدید .ما مشــکل داریم و باید دســت به
دست هم بدهیم تا از این مشکالت عبور کنیم.
▪وضعیت ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه روز
یک شنبه مشخص میشود

در همیــن حال ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس ارجاع
سواالت و پاســخهای رئیس جمهور به قوه قضاییه را منوط
به جمع بندی هیئت رئیسه مجلس دانست.بهروز نعمتی،
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس ،گفــت :فعال بحــث قانع
نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیسجمهور درباره سواالت
و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست و این موضوع منوط
به جمعبندی و نظر حقوقی مجلس و هیئت رئیسه است.او
در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا سواالت از
حسن روحانی طبق آییننامه به قوه قضاییه ارجاع میشود،
گفت :در تبصــره مــاده  ۲۱۳آییننامــه آمده اســت که اگر
نمایندگان مجلس از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشدند
و اگر موضوع مربوط به نقض یا استنکاف از قانون باشد به قوه
قضاییه ارجاع میشــود ،پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح
نیست.نتیجه آرای نمایندگان در ارزیابی پاسخهای روحانی
در جدول ذیل آمده است:

آرای نمایندگان به پاسخهای رئیس جمهور
چرادولتدرکنترلقاچاق  123رای موافق

کهیکیازمهمترینعوامل
فلجتولیدملیاست،موفق
 6رای ممتنع
نبودهاست؟

منفی

 138رای مخالف

علت استمرار تحریمهای  137رای موافق
بانکی با گذشــت دو سال  130رای مخالف
واجرای تعهدات برجامی
 3رای ممتنع
ایران چیست؟
چرا دولت درباره کاهش  74رای موافق
بیــکاری مفــرط اقــدام
شایستهای ندارد؟
 8رای ممتنع

مثبت

منفی

 190رای مخالف

علــت رکــود اقتصــادی  116رای موافق
شــدید چندین ســاله ،به  150رای مخالف
رغم وعدهها و اعالمهای
 6رای ممتنع
عبور از رکود چیست؟
علــت افزایــش شــتابان  68رای موافق
ارزهــای خارجی و کاهش
شــدید ارزش پــول ملــی
 8رای ممتنع
چیست؟

منفی

منفی

 196رای مخالف

دومین دادگاه اخالل گران ارزی با بررسی اتهامات  19دالل بازار ارز برگزار شد:

خرید و فروش  253میلیون دالر با کارتهای ملی دیگران

هادی محمدی – دومیــن دادگاه ویژه مبارزه با مفاســد
ارزی روز گذشــته به صورت علنی برای بررســی اتهامات
 19نفر از اخالل گران بازار ارز که با استفاده از کارتهای
ملــی و بانکی اشــخاص دیگــر در مجموع بیــش از 253
میلیون دالر را به صورت صوری خرید و فروش کرده بودند
به ریاســت قاضی زرگر در دادگاه انقالب اسالمی تهران
برگزار شــد.به گزارش خراســان در ابتدای این جلســه،
حجت االســام زرگر رئیس دادگاه شعبه  2ویژه مقابله با
اخالل گران اقتصادی با بیان این که جلسه امروز(دیروز)
در ارتباط با کسانی است که در زمینه توزیع غیرمجاز ارز
با شگردهایی که میدانید فعالیت داشتند ،خاطرنشان
کرد :متهمان  19نفر هستند و ارزش ریالی فعالیتهایی
کهباعثشدهبهنظامارزیکشورلطمهواردشودبراساس
آماردقیقپروندهها 2500،میلیاردتومانمحاسبهشده،
یعنی به معــادل ارزی که باید بــرای مشــکالت و آذوقه و

افزود :متعاقب اســتعالمات اولیه و همچنین استعالم از
بانک مرکزی مبنی بر سوء استفاده برخی افراد از سامانه
ســنا که اقدام به خرید ارز دولتــی کرده بودنــد و از جایی
که هزینهکردها مشــخص نیســت پروندههــای متهمان
تشکیل شــده اســت .اکثر افرادی که از کارت ملی آنها
اســتفاده شــده ،از قشــرهای کم درآمد و ضعیــف جامعه
هســتند که با دریافت مبلغی ناچیز کارت ملی خود را در
اختیار افراد سودجو قرار دادند و آنان نیز با استفاده از این
کارتها شرایط را به این جا رســاندند و اکنون سرنوشت
ارزها مشخص نیســت که باید از طریق کارتهای بانکی
مشخص شود.وی افزود :افراد اصلی با در اختیار گرفتن
کارتهای ملی اشخاص متعدد و با ثبت ارز در سامانه سنا
مبالغ هنگفت را به نام این متهمان ثبت کردند .اظهارات
برخی از متهمان نشان از آن دارد که صرافیهایی با آنان
همکاری داشــتند .نماینده دادستان با اشــاره به بندها و

حکم پرونده دختر وزیر سابق صادر شد
حکم پرونده تعزیراتی دختر یکــی از وزیران دولت یازدهم
صادر و اجرا شد .به گزارش مهر ،اواسط مرداد ماه بود که
انبار داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان در
استان البرز کشف شد .پس از کشــف این انبار ،یک منبع
آگاه به خبرنگار مهر گفت :این انبار متعلق به دختر یکی از
وزیران سابق است.سید یاسر رایگانی ،سخنگوی سازمان
تعزیرات ،در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت پرونده
انبــار احتــکار دارو در اســتان البرز کــه متعلق بــه یکی از
بستگان وزیر دولت یازدهم است ،گفت :این فرد دو پرونده
داشته اســت .یکی از این پروندهها به ارزش یک میلیارد و
 200میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان
بوده اســت.وی افزود :بــرای پرونده یک میلیــارد و 200
میلیون تومانی حکم صادر و اجــرا و تمامی داروهای انبار
این خانم با هزینه شخصی معدوم شــده است .وی درباره
پرونده دیگر این فرد گفت :پرونــده پنج میلیاردی این فرد
که مربوط به قاچاق دارو اســت مفتوح بــوده و به دلیل این
که در صالحیت تعزیرات نبود به دادســرای اســتان البرز
ارجاع داده شده است.پیشتر روزنامه شرق گزارشی درباره
احتکار دارو منتشــر کردکــه دختر نعمت زاده وزیر ســابق
صنعت به آن واکنش نشان داده بود.

احتکار کننده  3600تن برنج در حج!
ایرنا  -تعزیــرات حکومتی  12روز قبل حکــم را به صاحب
انباری با موجودی ســه هــزار و  600تن برنــج ابالغ کرده
بود .در زمان تحویل این کاال به اتحادیه ،گفته شد که مالک
حضور ندارد و به حج رفته است و نمایندهای از سوی او هم
حضور نداشت اما این مسئله مانع از اجرای حکم نشد.

معیشت مردم خرج شود ،توسط افرادی که متهمان برای
آنها کار میکردند لطمه خورده است.حسینی نماینده
دادستانتهراننیزبابیاناینکهعدهایسودجودرداخل
کشور به دنبال سود هنگفت هســتند و با سوءاستفاده از
خالءهای قانونی و نبود نظارت صحیح برخی مســئوالن
درتخفیفوتامینارزونحوهتوزیع،تاثیرمهمیدرافزایش
قیمــت ارز از طریق توزیع نادرســت آن داشــتهاند ،اظهار
کرد :اعمال سیاستهای نادرســت و غیرکارشناسی در
آشــفتگی بازار ارز مؤثر بود اما فعالیت اشــخاص حقیقی
و حقوقی باعث شــد امــکان اســتفاده بهینــه از امکانات
موجود فراهم نشود و این افراد متهم هستند که از طریق
مداخلــه کالن در معامالت ارزی صوری با سوءاســتفاده
از کارتهای ملی متعدد و با همدســتی تعــدادی صراف
موجــب شــدند ارز توزیــع شــده بانــک مرکزی به دســت
نیازمندان واقعی نرسد.حســینی در ادامه رســیدگی به
پرونــده اخالل گران بازار ارز اســامی  19نفــر از متهمان
را که همگی به شــرکت و اخــال در نظام ارزی کشــور از
طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به طور صوری و با سوء
اســتفاده از کارتهای ملی متهم هستند ،قرائت کرد که
اسامیآنهادرجدولآمدهاست.نمایندهدادستانتهران

مواد قانونی که اتهامات متهمــان در چارچوب آنها قرار
دارد ،خاطرنشان کرد :پرونده برخی متهمان که شرکای
جرم و عمدتــ ًا صرافیهایی هســتند که متهمــان با آنها
همکاری داشــتند ،در دادســرا مفتوح اســت و تحقیقات
مقدماتی در این زمینه در مرحله پایانی قرار دارد.
▪حاشیههای خراسان از جلسه دادگاه

*دو نفر از متهمان با لباس شــخصی در جلســه حاضر
شده بودند که به گفته خودشان هرکدام با600میلیون
وثیقه فعال آزاد هستند.
*در میان متهمان از27ساله تا 51ساله حضور داشتند
و بــه ویژه ســه نفــر از جوانتریــن آنها درمجمــوع 36
میلیون دالر به صورت صوری خریدهاند.
* یکــی از متهمان اخــال ارزی گفت :عکس مــا را که
میگیرید درد ما را هم بنویسید ،من ســه بچه دارم و به
دلیل خودکشی دچار  51درصد سوختگی شدهام.
*یکــی از متهمــان مدعی بود  18موسســه وابســته به
بانک مرکزی از جمله صرافی چنــد بانک با کارت ملی
بین  30تــا  100هــزار دالر به افراد حقیقــی و حقوقی
میفروختند.
CMYK

