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ادامه از صفحه اول
ــن رابطه، مه آفريد  ــده در اي ــاس گزارش هاي منتشرش  براس
ــركت هاي اميرمنصور آريا، مديرعامل  خسروي، رئيس گروه ش
شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا و رئيس هيات مديره 
ــال هاي گذشته  ــركت گروه ملي صنعتي فوالد ايران، طي س ش
مبادرت به تأسيس يا خريد شركت هاي متعدد به رغم زيان ده بودن 
آنها كرده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط 
ــور وضع شده است، پس از برقراري ارتباط با  حاكم بر اقتصاد كش
ــخاص صاحب نفوذ، از سياست هاي  بعضي از مديران بانكي و اش
ــه  كارآفريني  ــهيالت به بهان ــاطي بانك ها در پرداخت تس انبس
ــتفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي  ــتغال، سوءاس و اش

كشور جذب مي كند.
ــيدن به دامنه اخذ تسهيالت و  ــعت بخش مه آفريد براي وس
فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همكاري دو متهم ديگر 
پرونده ظرف كمتر از يك سال ده ها فقره گشايش اعتبار اسنادي 
ــايش هاي  ايجاد و تنزيل مي كند؛ در حالي كه در هيچ كدام از گش
تنزيل شده، كااليي بين دو شركت مبادله و صرفا به همان اسناد 
ــت، اين در حالي است كه هشدارهايي نيز  ــده اس صوري اكتفا ش
ــرمايه گذاري اميرمنصور آريا از  ــوء عملكرد گروه س در زمينه س
ــيون اصل نود به بانك مركزي و برخي از بانك ها  ــوي كميس س

ارائه شده بود.
اتهامات متهم اصلي اختالس بزرگ

ــاد في االرض از طريق  ــوارد اتهامي متهم رديف اول افس م
ــور از طريق تباني و  ــالل در نظام اقتصادي كش ــركت در اخ ش
ــل به روش هاي متقلبانه و  ــاد در شبكه بانكي كشور و توس فس
ــي، با علم به  ــا تومان وجوه غيرقانون ــه و اخذ ميليارده مجرمان
ــاركت در  ــوع در مقابله و اضرار به نظام و مش ــر بودن موض مؤث
ــروع جمعاً به  كالهبرداري كالن و تحصيل مال از طريق نامش
ــكيل و رهبري يك  مبلغ 28/554/400/000/000 ريال با تش
شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشاء، اختالس، 
كالهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شركت 
ــل از جرم، پرداخت  ــويي از طريق مصرف عوايد حاص در پولش
ــوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با  بيش از 30 فقره رش
گشايش هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد 

و تسهيل وقوع بزه بود.
پس از رسانه اي شدن پرونده فساد 3000 ميلياردي و برگزاري 
ــركت  ــروي» مديرعامل ش دادگاه متهمان، «مه آفريد اميرخس
توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا و رئيس هيات مديره شركت 
ــروه ملي صنعتي فوالد ايران، «بهداد بهزادي» معاون حقوقي  گ
ــركت گروه ملي فوالد ايران،  ــركت آريا و عضو هيات مديره ش ش
«ايرج شجاعي» معاون منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري گروه 
ــعيد كياني  رضازاده» رئيس بانك صادرات  اميرمنصور آريا و «س
ــد كه به اعدام محكوم  ــعبه گروه ملي اهواز چهار متهمي بودن ش
ــاد في االرض از طريق  ــدند. اتهام اصلي اين محكومان «افس ش
ــار اين عنوان  ــور» بود كه در كن ــام اقتصادي كش ــالل در نظ اخ
اتهامي، نامبردگان به اتهام هاي ديگري از جمله ارتشاء، اختالس، 
ــروع، پولشويي، جعل و استفاده  كالهبرداري، تحصيل مال نامش
ــد. پس از اعالم  ــده بودن ــناد مجعول و صوري نيز متهم ش از اس
ــعبه اول دادگاه انقالب، با اعتراض محكومان و  ــوي ش حكم از س
ــي به ديوان عالي  وكالي آنها به احكام صادره، پرونده براي بررس
ــش ماه از زمان  ــد و پس از گذشت نزديك به ش ــور ارجاع ش كش

ــرانجام ديوان عالي كشور احكام اعدام اين  تجديدنظرخواهي، س
چهار نفر را تائيد كرد و اين حكم تائيدشده ديروز در رابطه با متهم 

اصلي پرونده اعمال شد.
البته وكيل مه آفريد روز گذشته اعالم كرد كه اعدام اين مفسد 
ــارا خسروي  ــت. س اقتصادي بدون اطالع وي صورت گرفته اس
همسر مه آفريد نيز از بي اطالعي نسبت به اجراي حكم همسرش 
ــد كه روز جمعه به ما  ــخن گفت و در گفت وگو با مهر يادآور ش س
اجازه دادند كه در مقابل دادسرا با مه آفريد ديدار كنيم. در اين ديدار 
ــرم مثل هميشه خوب بود و نمي دانست كه فردا قرار  روحيه همس

است حكم مجازاتش اجرا شود.

استقبال از اعدام مه آفريد
اعدام متهم اصلي پرونده اختالس 3000 ميلياردي با استقبال 

ــاره ابوترابي، عضو  ــد. در همين ب ــدگان مجلس روبه رو ش نماين
كميسيون قضايي مجلس با اشاره به اينكه تأخير در اجراي حكم 
مفسدان اقتصادي سبب تحت الشعاع قرار گرفتن اعتماد مردمي 
به نظام مي شود،  به فارس گفت:  اعدام خسروي، اقدام نسبتًا  خوبي 
ــتگاه قضايي در مسير مبارزه با  جهت افزايش اعتماد مردم به دس

مفاسد اقتصادي است.
سيدمهدي هاشمي، ديگر نماينده مجلس نيز تاكيد كرد كه قوه 
قضاييه با اعدام مه آفريد بعد از مدت ها به بخشي از مطالبات مردم 
پاسخ داد. او در گفت وگو با نسيم يادآور شد: مطالبه اصلي مجلس 
ــاال در برخورد با مواردي  ــرعت ب از قوه قضاييه كيفيت، دقت و س
است كه آالم مردم را در شرايط اقتصادي كنوني افزايش مي دهد.

ــيون برنامه و بودجه  ــال الياس نادران، عضو كميس ــن ح در همي
مجلس نيز با بيان اين كه فساد اقتصادي موجب ناامني در كشور 

است، نه مبارزه با فساد، گفت: در كنار مبارزه با فساد اقتصادي بايد 
ــفافيت اطالعات و سالمت مالي مسئوالن سياسي هم مّدنظر  ش
باشد. همچنين عليرضا زاكاني دبيركل جمعيت رهپويان انقالب 
اسالمي گفت: فساد در بخش هايي از كشور سيستمي شده است. 
ــتگاه قضايي در برخورد با فساد 3000  او اظهار كرد: كاري كه دس
ــبانه روزي  ــت با يك كار ش ميلياردي انجام داد اين بود كه توانس

اموال و امكانات اين فرد و گروهش را شناسايي كند.

پرونده اي كه همچنان باز است
اما اعدام مه آفريد اميرخسروي پايان پرونده اي كه بزرگترين 
ــت. برخي  ــاد اقتصادي در تاريخ ايران نام گرفته، نيس پرونده فس
متهمان اصلي اين پرونده همچون محمود خاوري فراري هستند 

و تالش ها براي بازداشت آنها ادامه دارد.
ــتان كل كشور به  ــتان 90 آنگاه كه براي اولين بار دادس تابس
ــان پرداخت، به  ــي براي برخورد با متهم ــريح اقدامات قضاي تش
ــام بانكي به منظور  ــاره كرد كه بايد اقداماتي در نظ ــن نكته اش اي
جلوگيري از تكرار چنين مفاسدي صورت گيرد. نكته اي كه به نظر 
ــت بيش از هزار روز از افشاي پرونده  ــد اكنون پس از گذش مي رس
ــيده تا مورد بازخواني قرار  اختالس 3000 ميلياردي وقت آن رس
گرفته و مديران بانكي و مسئوالن اقتصادي كشور به اين پرسش 
ــخ دهند كه فارغ از پيگيري هاي قضايي، چه گام هايي براي  پاس

جلوگيري از تكرار اين قبيل مفاسد بانكي برداشته شده است؟
ــني براي مفسداني دارد كه  هرچند اعدام مه آفريد، پيام روش
ــم مي خورد، اما  ــانه ها به چش نام برخي از آنها اين روزها در رس
ــنيده مي شود كه  ــد كه اين پيام وقتي واضح تر ش به نظر مي رس
ــدي  گام هاي بلندتري در نظام بانكي براي مقابله با چنين مفاس

برداشته شود.

پرونده مه آفريد اميرخسروى، متهم اصلي اختالس بزرگ بانكي، بعد از 1000روز با اعدام وي، بسته شد

اولين اعدام در پرونده 3000 ميليارد توماني

ــن روحاني رئيس جمهور كه بتازگي از اجالس سيكا  حس
ــت، ديروز روز پركاري را  ــورمان بازگشته اس در چين به كش
ــت و هم در كنگره ملي تجليل از ايثارگران  ــت سر گذاش پش
ــهداي فتح خرمشهر حضور يافت و بر ايستادگي تيم  ويژه ش
ــورمان در جريان گفت وگوهاي هسته اي  مذاكره كننده كش
ــالمت همگاني،  تاكيد كرد و هم با حضور در همايش بيمه س
ــم و روح  ــالمت جس ــا تاكيد بر تالش دولت براي تامين س ب
ــهروندان، خواستار همكاري همه اجزاي نظام و سياسيون  ش

براي كاستن از نگراني هاي مردم در جامعه شد.

زنجيرهاي تحريم  را پشت سر مي گذاريم
ــران ويژه  ــي تجليل از ايثارگ ــره مل ــور در كنگ رئيس جمه
ــدان انقالبي  ــد بر اين كه فرزن ــهر با تاكي ــهداي فتح خرمش ش
ــت آوردن يك پيروزي  ــي براي به دس ايران در صحنه ديپلماس
ــهر، ايستادگي، مقاومت، صبوري  ديگر همانند پيروزي خرمش
ــداكاري خواهند كرد، گفت: ما با حفظ حقوق خود و منطق و  و ف
ــتدالل در مقابل اعضاي 1+5، قدم به قدم به پيش خواهيم  اس
ــه كنار بگذاريم  ــت تا همه زنجيرهاي تحريم را براي هميش رف
ــته باشيم.به  ــه فناوري صلح آميز را در اختيار داش و براي هميش
گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، حسن روحاني در اين مراسم 
ــهر در سالن اجالس  ــازي خرمش ــالروز آزادس كه همزمان با س
ــيم و در  ــد، افزود: هر كجا با هم و هم صدا باش ــران برگزار ش س
ــت يكديگر دهيم،  ــت به دس ترجيح هدف، هم رأي بوده و دس
بي ترديد خواهيم توانست پيروزي خرمشهر را دوباره بيافرينيم.

اطاعت از رهبري براي دستيابي به اهداف ملي
ــور كه  ــه اين كه همان ط ــاره ب ــا اش ــوري ب رئيس  جمه
ــام پيروز  ــري از فرمان ام ــا راهب ــهر ب ــازي خرمش در آزادس
ــديم، امروز نيز با اطاعت از راهبري رهبر فرهيخته و معظم  ش
انقالب اسالمي و با وحدت، اتحاد و همدلي به اهداف ملي مان 
ــت خواهيم يافت، اظهار كرد ايران در عرصه هسته اي نه  دس
چيزي باالتر از حقوق قانوني، طبيعي و روشن خود مي خواهد 
ــمنان و زورگويان، حتي گوشه اي از  و نه اجازه خواهد داد، دش
حق ملي ما را زير پا گذاشته و به اين ملت زور بگويند. روحاني 
با تأكيد بر اين كه بايد پيروزي خرمشهر را تكرار كنيم، تصريح 

ــدارم كه ملت ايران در موضوع دفاع از حقوق  ــرد: ترديدي ن ك
ــته اي نيز در برابر فشار ديگران به  خود در عرصه فناوري هس
حول  و قوه الهي به پيروزي دست خواهد يافت. رئيس جمهور 
پس از اين فراز از سخنان خود با تاكيد بر اين كه فتح خرمشهر 
ــته اي نيست،  دوم ما فقط دفاع از حقوق و توانمندي هاي هس
گفت: ملت ايران خرمشهرها دارد و بايد به توسعه ملي همانند 
ــا، رفاه و  ــعه يافته در زمينه  انواع فناوري ه ــورهاي توس كش
ــت كند. روحاني با  ــود اوضاع در عرصه هاي مختلف هم بهب
ــه ايرانيان يك  ــمنان گفت ك ــان اين كه ملت ايران به دش بي
ــته و  ــتند و از هيچ ابرقدرتي هراس نداش ــت يكپارچه هس مل

ــته اال  ــمن بر دل و اراده آنها تأثيري نداش غرش توپخانه دش
ــا را آهنين تر مي كند،  ــتر و اراده آنه ــه ايمان آنان را بيش اين ك
ــغال شد براي ما  ــهر اش تصريح كرد: گرچه روزي كه خرمش
ــخت و دردناك بود، اما همان روز در پايگاه هشتم شكاري،  س
ــتم و اراده مستحكم تيزپروازان كشورمان را براي  حضور داش
ــازي خرمشهر در چهره آنان مشاهده كردم. روحاني در  آزادس
پايان اين مراسم از پدر شهيدان جهان آرا و 39 نفر از همسران، 
ــهداي عمليات بيت المقدس (آزادسازي  فرزندان و خانواده ش

خرمشهر) قدرداني و تجليل كرد.

حق دخالت در زندگي مردم را نداريم
رئيس جمهور ديروز در همايش بيمه سالمت نيز با اشاره 
به اين كه وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ــت هم داده و  ــت به دس و تعاون كار، و رفاه اجتماعي بايد دس
براي ايجاد تحول در نظام سالمت و بيمه تالش كنند، تأكيد 

كرد: تحقق مطلوب اهداف سند چشم انداز بدون توسعه نظام 
ــالمت روح و جسم  ــالمت امكان پذير نيست. روحاني س س
ــت و  ــالمت مؤثر دانس ــاختن نظام س مردم را در متحول س
گفت: نبايد بر سر مسائل جزئي و به بهانه هاي واهي، سالمت 
ــم. رئيس جمهور تأكيد كرد:  ــي مردم را به خطر بيندازي روح
نبايد در زندگي مردم هر چند به خاطر دلسوزي، دخالت كنيم 

و به زور و با شالق نمي شود مردم را به بهشت برد. 

دعواهاي جناحي حدي دارد
ــاي خود افزود:  ــش ديگري از صحبت ه ــي در بخ روحان
ــت. من در  دعواهاي گروهي و جناحي يك حدي از آن بد نيس
ــائل تعبير نمك را به كار نمي برم، تعبير فلفل را  مورد اين مس
ــكلي ندارد، ولي  به كار مي برم. وجود فلفل يك مقدارش مش
ــي در مي آيد. رئيس  ــود، داد آدم ــي همه غذا پر از فلفل ش وقت
ــدازه اي دارد. رقابت ها و دعواهاي  ــور افزود: همه چيز ان جمه
ــت، ولي اگر بنا  ــي نيز تا يك حدي معمول اس ــي و جناح حزب
باشد كه همه شود دعواي جناحي و گروهي اين خوب نيست. 
ــه انتخابات داريم. اگر اين مسائل را از شش ماه قبل  ما هميش
انتخابات شروع كنيم، اشكالي ندارد، ولي در كشور وقتي يك 
ــود، بالفاصله دعوا براي انتخابات بعدي  انتخابات تمام مي ش
ــروع مي شود. وي ادامه داد: در دنيا نيز انتخابات مهم است،  ش
ولي از شش ماه يا يك سال قبل اين مباحث شروع  و مقدمات 
ــر اوج مي گيرد، ولي در  ــود و در دو ماهه آخ ــم مي ش آن فراه
كشور ما به محض اين كه انتخابات تمام شد اين مباحث براي 
ــروع مي كنيم كه كسي كه  ــود و ش انتخابات بعدي آغاز مي ش
پيروز شده موفق نشود و در اين راستا اين استدالل به كار برده 
مي شود كه فرد پيروز موفق نشود تا كانديداي ما در چهارسال 
بعدي در انتخابات موفق شود. ما در قواعد بازي مشكل داريم 

و بايد آن را حل كنيم. 
در حاشيه اين مراسم رئيس جمهور به 13 نفر از نمايندگان 
ــودك تحت  ــودك كار و دو ك ــف، دو ك ــاي مختل قوميت ه
ــيرخوارگاه، دفترچه بيمه سالمت اهدا كرد كه  سرپرستي ش
ــيرخوار كه يكي  در حين اهداي اين دفترچه به دو كودك ش
ــئوليت  ــري دختر بود، اعالم كرد كه مس ــر و ديگ از آنها پس

پدرخواندگي آنها را بر عهده مي گيرد.

روحاني با تاكيد بر راهبرد« مقاومت» : 
نمي گذاريم قدرت ها به ما زور بگويند

نيمه مرداد 
90

افشاي خبر اختالس 3000 ميلياردي از سوي جهرمي، مديرعامل 
وقت بانك صادرات.

90 / 6 / 19
محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضايي: در اين پرونده دو سه 
نفر دستگير شده اند. گفته مي شد كه مه آفريد اميرخسروي ازجمله 

همين بازداشت شدگان است.
خاوري مديرعامل وقت بانك ملي از ايران گريخت.3 / 7 / 90

90 / 7 / 12
اژه اي از صدور قرار براي 22 نفر و احضار 15 نفر براي تحقيق خبر 
داد. او همان روز تاكيد كرد كه  مديران عامل بانك صادرات و ملي 

مقصر هستند.

90 / 9 / 23
آيت اهللا آملي الريجاني: احتمال واگذاري غيرقانوني برخي 

كارخانه هاي مهم از جمله كارخانه فوالد به گروه آريا تقويت شده 
است.

اژه اي: از طريق پليس بين الملل آقاي خاوري را تحت تعقيب قرار 28 / 9 / 90
داديم.

90 / 11 / 29

اولين جلسه محاكمه علني 32 متهم فساد مالي برگزار شد. در 
اين جلسه نماينده دادستان مه آفريد را سلطان رشوه دانست و اما 

مه آفريد اميرخسروي اتهامات را رد كرد. در همين جلسه اعالم شد 
كه پنج متهم ديگر پرونده شامل مهرگان امير خسروي برادر متهم 

 و خاوري به كانادا فرار كردند و آقايان «حـ  س»، «عـ  ش»
«بـ  ب» نيز فراري هستند.

مصطفي پورمحمدي، رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور: 7 / 1 / 91
بي ترديد دولت از گروه آريا حمايت كرده بود.

پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه اختالس 3000 ميلياردي برگزار 25 / 4 / 91
شد. پس از آن  پنج مرحله مناقصه براي فروش اموال برگزار شد.

91 / 5 / 9
از مجموع 39 متهمي كه به اتهامات آنها رسيدگي شد، قاضي 

دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقيه متهمان را 
 به تحمل حبس هاي 25 سال، 20 سال، 10سال و پايين تر

 محكوم كرد.

وكيل مه آفريد: تسويه تمامي ديون مه آفريد تا پايان سال92 11  / 12 /  91
صورت مي گيرد.

دادستان تهران از تعقيب 500 نفر در پرونده فساد 3000 ميلياردي 18 / 4 / 92
خبرداد.

مديركل اينترپل ايران: يكي از متهمان فراري پرونده اختالس 18 / 2 / 93
3000 ميلياردي بازداشت شد.

وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي از نگارش نامه موكلش به رهبر 31 / 2 / 93
معظم انقالب خبر داد.

مه آفريد امير خسروي اعدام شد.3 / 3 / 93

نگاهي به مهم ترين اتفاقات در روند رسيدگي به پرونده اختالس 3000 ميلياردي

عراقچي: رمز قدرت ما «نه» گفتن 
مقابل 6 قدرت دنياست

ــم  تي ــد  ارش ــو  عض
ــته اي  ــده هس مذاكره كنن
ــورمان طي سخناني  كش
ــش  هماي ــتمين  بيس در 
سراسري هاديان سياسي 
ــپاه، رمز قدرت ايران در  س
مذاكرات هسته اي را «نه» 
ــش قدرت  گفتن مقابل ش
دنيا دانست و گفت: موضع 

ــه نبايد زير  ــالمي در مذاكرات اين بود ك ــي انقالب اس اصل
ــازي را تعليق  ــرف زور رفت و از همين منظر ايران غني س ح

نكرد و نخواهد كرد.
ــيدعباس عراقچي تصريح كرد: در  ــنا، س به گزارش ايس
ــود، يعني در  ــالمي بردـ  برد ب ــره رويكرد جمهوري اس مذاك
ــكل تاكتيكي  موضوعات و نه در اصول، مي توان بازي را به ش
ــالمي هيچ امتيازي  ــن بازي، جمهوري اس ــال كرد. در اي دنب
نمي دهد. مطلوب جمهوري اسالمي اين بود كه غني سازي را 
داشته باشد، برنامه هسته اي خود را داشته باشد و هيچ تحريمي 
را نداشته باشد.  مذاكره كننده ارشد هسته اي افزود: ايران قبول 
كرد كه بر اساس نياز خود غني سازي كند، اما اين نياز را غرب 
ــخص نمي كند، بلكه به صورت توافق طرفين  به تنهايي مش
معين مي شود. االن در حالي كه غني سازي ادامه دارد، مذاكره 
ــد اول تعليق و بعد  ــود، در حالي كه قبال مي گفتن ــام مي ش انج
ــازي تأمين  ــره كنيد. بنابر اين اگر منافع ايران در غني س مذاك
نشود، ضرر نمي كند، چون غني سازي ادامه دارد. وي گفت: اما 
نكته ديگر اين كه حق غني سازي در توافق ژنو پذيرفته شده و 
اين كه آمريكا اين حق را بخواهد به ما بدهد يك مغالطه است. 
ــو اجراي اين حق صورت گرفت و غرب قبول  ــد از توافق ژن بع

كرد كه غني سازي ما اجرا شود و ادامه يابد. 

واكنش ظريف به خواست 1+5 براي تعطيلي فردو
ــا دفاع از توافق ژنو تصريح كرد: در توافق ژنو ايران  وي ب
ــت مخالفت  ــت كرد كه فردو ادامه يابد و غرب نتوانس مقاوم
ــازي ادامه  كند و غربي ها در توافق ژنو پذيرفته اند كه غني س
يابد، راكتور اراك با فرمول تركيبي كار كند و تاسيسات فردو 
ــنگ است و  پابرجا بماند. عراقچي گفت: فردو 70 متر زير س
ــد آن را بزنند به دنبال تعطيل كردن  چون غربي ها نمي توانن
ــرات محكم در مقابل  ــد، اما آقاي ظريف در مذاك آن بوده ان
ــتاد و گفت شما چون نمي توانيد فردو را بزنيد،  اروپاييان ايس
ــه 20 متر زير خاك  ــل كنيد بعد نطنز را ك ــد تعطي مي خواهي
است بزنيد و من اينجا نيامده ام كه كشورم را در آستانه حمله 
قرار دهم. عضو ارشد تيم مذاكره كننده گفت: بايد آماده بود و 
ــت خورد كسي  به  گونه اي رفتار كنيم كه اگر مذاكرات شكس
نتواند ايران را متهم كند. در اين زمينه راه اصلي اين است كه 

بايد وفاق ملي داشته باشيم.

تبريك ظريف به نصراهللا
ــال پيامى،  ــر امور خارجه با ارس ــواد ظريف، وزي محمدج
ــالروز آزادسازى جنوب لبنان را به  عيد مقاومت و پيروزى و س
ــن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان تبريك گفت. به  سيدحس
گزارش ايرنا، در اين پيام آمده است:  اين پيروزى بزرگ در سايه 
ــانى شهداى عزيز مقاومت، پايدارى وصف ناپذير ملت  جانفش
لبنان و مديريت و رهبرى بى نظير جنابعالى و ديگر مسئوالن 
ــى را در تاريخ مبارزات  ــم لبنان خلق گرديد و نقطه عطف فهي

ملت هاى مسلمان منطقه و آزاديخواه جهان رقم زد.
ايران پيشنهاد آمريكا را رد كرد

ــايت مشرق در گزارشي از شنيده هاي خود آورده است  س
كه پيشنهاد آمريكا براى بازطراحى رآكتور آب سنگين اراك 
از دستور كار ايران خارج شده است. علت رد طرح آمريكا اين 
ــور تالش داشت مديريت فنى و مدت زمان  بوده كه اين كش
ــوى ديگر، دو  ــاخت رآكتور اراك را در اختيار بگيرد. از س س
ــنهاد ساخت رآكتور آب سنگين به  ــور روسيه و چين پيش كش
ايران را ارائه كرده اند كه شانس توافق با روسيه بيشتر است.

دالرهاي توافق ژنو به ايران رسيد؟
ــيني، سخنگوي كميسيون امنيت  در حالي  كه نقوي حس
ــئوالن بانك  مركزى  ــنيم گفته كه مس ــي مجلس به تس مل
مى گويند يك دالر هم از چهار قسط اول توافق ژنو نتوانستيم 
برداشت كنيم، امير عبداللهيان، معاون وزير خارجه به باشگاه 
ــده به حساب  ــت: انتقال وجوه توافق ش خبرنگاران گفته اس
بانك مركزى در حال انجام است. او اضافه كرده است: برخى 
ــورهاى منطقه در انتقال وجوه به حساب بانك مركزى  كش

كشورمان، تالش و نقش مثبتى ايفا مى كنند.
 مصوبه مجمع تشخيص

 درباره رسيدگى به دارايى مسئوالن
ــتى از مسئوالنى كه شامل طرح رسيدگى به اموال  فهرس

و دارايى مسئوالن مى شوند، منتشر شده است.
ــنيم، كليات  ــى خبرگزارى تس به گزارش خبرنگار سياس
ــيدگى به دارايى مسئوالن در جلسه گذشته مجمع  طرح رس
ــد و در جلسه امروز كه  ــخيص مصلحت نظام تصويب ش تش
بدون حضور رؤساى قوه مجريه و مقننه برگزار شد، ماده يك 

اين طرح بررسى شد و به تصويب رسيد.
ماده اول طرح رسيدگى به دارايى مسئوالن، جامعه آمارى 
و مقاماتى را كه مشمول مصوبه مى شوند، مشخص مى كند. 
اين طرح شامل دو بند است. در بند اول و براساس اصل 142 
به دارايى رهبر انقالب؛ رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور 
ــامى تعدادى  ــت و در بند دوم اس ــده اس و وزيران تصريح ش

ديگرى از مسئوالن بلندپايه در 19 گروه آمده است.
ــامى مقامات و مسئوالنى را كه  ــنيم، اس خبرگزارى تس
ــئوالن  ــه دارايى مقامات و مس ــيدگى ب ــمول طرح رس مش

مى شود، منتشر كرد.
باهنر: تشكيل فراكسيون اعتدال 

ضرورت ندارد
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس با بيان اين كه تشكيل 
فراكسيون اعتدال را بعيد مي دانم، به مهر گفت: در حال حاضر 
فراكسيون هاي مجلس با دولت همكاري هاي خوب و عادالنه 
ــه هم دارند، بنابراين ضرورتي  دارند؛ البته نظارت هاي عالمان

براي شكل گيري فراكسيون اعتدال وجود ندارد.
فيلتر اينستاگرام راي نياورد

با وجود اين كه روز جمعه اعالم شد دادستاني به دليل يك 
شكايت خصوصي دستور فيلترينگ اينستاگرام را صادر كرده 
است، رمضانعلي سبحاني فرد، عضو كارگروه تعيين مصاديق 
ــور به وزارت  ــتان كل كش ــتور دادس محتواي مجرمانه از دس
ارتباطات مبني بر فيلترينگ اينستاگرام ابراز بي اطالعي كرد 
و گفت كه احتماال اين موضوع در جلسه هفته آينده كارگروه 

در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
ــنا، او گفت: در جلسه هاي گذشته كارگروه  به گزارش ايس
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه براي بررسي فيلترينگ 
ــده بود، در آراي ماخوذه از اعضا براي  ــتاگرام تشكيل ش اينس
ــكيك شد و نتيجه اين شد كه اين  فيلترينگ اين نرم افزار تش

نرم افزار فيلتر نشد.
جلسات انتخاباتي در محله «ازگل»

ــي درباره  ــر خبرهاي ــاي اخي ــي روزه ــه ط ــي  ك در حال
فعاليت هاي انتخاباتي برخي اصولگرايان به گوش مي رسد، 
ــده جمعي از اصولگرايان  ــايت مشرق نوشته كه شنيده ش س
كه در ميان آنها تعدادي از وزيران دولت نهم و دهم به چشم 
مي خورند، اقدام به برگزاري جلسات انتخاباتي كرده اند. اين 
جلسات در محله ازگل و با حضور حجت االسالم والمسلمين 

صديقي تشكيل مي شود.
پناهيان:  ظريف راه رزمندگان  را مى رود

ــى  همايش دالوريم ديروز درحالي در محل النه جاسوس
ــابق برگزار شد كه حجت االسالم پناهيان در اين همايش  س
ــت،  ــا بيان اينكه خط مقاومت منحصر به جناح خاص نيس ب
ــورمان راهى جز راه رزمندگانمان  گفت: وزير امورخارجه كش
ــت. مگر رئيس جمهور از  را نمى رود و به دنبال منافع ملى اس
ــرات براى چرخش چرخ كارخانه ها حرف نمى زد؟ اين  مذاك

چيزى جز منافع ملت نيست. 
ــت ديگري  ــابق امورخارجه نيز در نشس همزمان وزير س
گفت: وزير امورخارجه كشورمان خط قرمزها را مى داند چرا 
ــتقيما در جلسات از زبان رهبرى مى شنود.  كه مواضع را مس

متكي افزود: تيم هسته اى كشور توانمند است.
مصباح يزدى: برخى خود را همه كاره 

انقالب مى دانند
ــوراي  ــزدى در ديداري با اعضاي ش ــت اهللا مصباح ي آي
ــدرى به كارخود  ــداري گفت: برخى به ق ــزي جبهه پاي مرك
ــدند كه خود را همه كاره انقالب مى دانند و معتقدند  مغرور ش
ــون آنها بودند كه حتى  ــر آنها نبودند، انقالبى نبود، چ كه اگ
ــى مى كردند! به  ــم گيرى راهنماي ــام(ره) را براى تصمي ام
ــانى  گزارش انتخاب، وي افزود: در همين انتخابات اخير كس
ــخنانى را گفتند  عليرغم اين كه افراد پاك و مومنى بودند، س
ــرعى ندارد و البته هيچ  و تهمت هايى زدند كه هيچ توجيه ش

نتيجه اى هم نگرفتند.

پوردستان: تجاوز به ايران 
پشيماني به دنبال دارد

ــالمي ايران  ــده نيروي زميني ارتش جمهوري اس فرمان
ــي  ــه هر متجاوزي، درس ــلح ايران ب ــاي مس ــت: نيروه گف
ــدني خواهد داد كه نتيجه اش، پشيماني بزرگ  فراموش نش

متجاوزان خواهد بود.
ــرتيپ احمدرضا پوردستان ديروز  به گزارش ايرنا، امير س
ــه رزمايش بيت المقدس 26 در نصرآباد اصفهان در  در منطق
جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري اين رزمايش در سالروز 
ــهر افزود: اين رزمايش با بهره گيري از  ــه فتح خرمش حماس
ــال هاي گذشته برگزار شد و در سطح باالتري از  تجربيات س

رزمايش هاي گذشته قرار داشت.
ــش تاكتيك ها و  ــزود: در اين رزماي ــتان اف ــر پوردس امي
ــده در مراكز  ــگ نامتقارن آموزش داده ش ــاي جن تكنيك ه
ــي نيروي زميني به خوبي پياده شد و كارآيي آن مورد  آموزش

ارزيابي قرار گرفت.
ــالح هاي  ــار كرد: در اين رزمايش تعدادي از س وي اظه
ــاهر» و سالح هاي ضد  جديد ارتش از جمله تك تيرانداز «ش

زره آزمايش و تاكتيك «زمين مسلح» به اجرا درآمد.

حمله به مهندسان ايراني در عراق
ــرقي بغداد،  ــتان دياله واقع در شمال ش بر اثر انفجار در اس
حداقل چهار نفر از شهروندان ايراني جان باختند و پنج عراقي 

زخمي شدند. 
ــه قربانيان  ــانه ها اعالم كردند هم ــود اين كه رس ــا وج ب
ــركت نفت و گاز ايران هستند، سخنگوي شركت  اعضاي ش
ــركت ملي  ملي گاز ايران اعالم كرد: هيچ كدام از كاركنان ش
ــور ندارند. مجيد بوجارزاده به  ــران در خاك عراق حض گاز اي
ــته  ــتي كش ــنيم گفت: افرادي كه در اين حمله تروريس تس
ــركت ملي گاز ايران نبوده، اما احتماال  ــده اند، كاركنان ش ش

ايراني بوده اند.
ــئوليت حمله به خودروي متعلق به  گروهك داعش مس
ــده گرفت. به گزارش  ــركت ايراني در دياله را به عه ــك ش ي
ــه اي، اين حمله را  ــتي در بياني ــنا، اين گروهك تروريس ايس
ــان ايراني فعال در زمينه نفت  ــت كه مهندس انتحاري دانس

را هدف قرار داده بود. 
ــورمان با  ــور خارجه كش ــخنگوي وزارت ام ــم، س افخ
ــه كارگران و  ــت ها ب ــق از حمله تروريس ــف عمي ــراز تاس اب
ــاني به عراق، اين اقدام  ــين هاي ايراني طرح گازرس تكنيس

ضدانساني و خشونت آميز را بشدت محكوم كرد. 

 واكنش هاي داخلي و خارجي 
به گزارش تازه آژانس

گزارشي كه روز جمعه يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي درباره پايبندي ايران به تعهدات هسته اي در قالب 
توافق ژنو منتشر كرد، با واكنش هاي داخلي و خارجي بسياري 
ــازمان انرژي  ــخنگوي س ــو  كمالوندي،  س همراه بود. از يكس
اتمي گفت: گزارش آژانس فعاليت هاي صلح آميز ايران را تائيد 
ــت ــده اس  كرده و هيچ گونه انحرافي در اين فعاليت ها ديده نش

 و از سوي ديگر ماري هارف، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا 
بيان كرده است: نمي توانيم درباره گزارش آژانس درباره برنامه 

اتمي ايران اظهارنظر كنيم. 
ــالش كرده اند تا ــانه هاي غربي ت ــا اين همه برخي رس  ب

ــاره به بندي در اين گزارش كه از گزارش جامع آژانس   با اش
طي ماه هاي آينده ياد كرده به عنوان ابزاري براي طرح يك 

چالش جديد در مذاكرات هسته اي استفاده كنند.

 توضيحات هاشمي 
درباره انتصاب هراتى

ــيه جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام،  در حاش
ــتار تكذيب سمت مشاوره فردي در دفتر  صفارهرندى خواس
ــمي رفسنجاني شد كه پيش از اين از مقام خود  آيت اهللا هاش

در دانشگاه آزاد عزل شد. 
ــار خبري درباره حضور هراتي در جمع  ــاره او به انتش اش
مشاوران رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. هاشمي 
ــد اين موضوع  ــخ به اين اظهارات گفت: خوب ش نيز در پاس
ــد. وى در دوران رياست جمهورى بنده بدون هيچ  مطرح ش
ــوئى مدتى در اواخر دوره با معاونت اجرايى رياست  سابقه س
ــاراتى داشت كه البته بنده هم حكم  جمهورى همكارى انتش
ــان آن دوره، وى منفصل و مدت ها از  ــداده بودم. بعد از پاي ن
ــا مراجعه به رئيس دفتر  ــم تا اين كه اخيرا ب ــر بودي وى بى خب
ــالم آمادگى براى همكارى و خدمت به نظام،  اينجانب و اع
بدون اطالع از سوابق چند سال گذشته وى، در دانشگاه آزاد 
اسالمى مشغول به كار شد كه بالفاصله پس از افشاى مقاله 
ــد و در دفتر هم  ــئوليت چندروزه خود عزل ش هتاكانه، از مس
ــود و در دفتر بنده  ــاور بنده هم نب ــن حكم نداده بودم و مش م

هيچ گونه مسئوليتى ندارد. 

رانت 650 ميليون يورويي؛ موضوع نامه توكلي به الريجاني
ــبات از  ــين رحيمي، رئيس ديوان محاس همزمان با اين كه ديروز اميرحس
ــراي اين ديوان خبر داد،  ــي پرونده رانت 650 ميليون يورويي در دادس بررس
احمد توكلي نماينده تهران در مجلس نامه اي به رئيس مجلس نوشت و تاكيد 
ــرد: امتيازاتي را كه دولت و بانك مركزي به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا  ك
ــه امروز به هيچ واردكننده، خصوصي يا دولتي، نداده اند. مقصود او از «تاجر  ب
ــت كه گفته مي شود تسهيالتي انحصاري دريافت  خاص» واردكننده اي اس

كرده است. بانك مركزي البته اتهامات عنوان شده را رد كرده است.

توكلي در بخش ديگري از نامه خود در پاسخ به اتهام سياسي كاري نوشته 
ــتم دو ماه و نيم وقت صرف نمي كردم تا به  ــت: اگر قصد سياسي كاري داش اس
ــم.در همين زمينه مجيد  ــانه اي تصميمات رانتي را اصالح كن ــكل غيررس ش
انصاري، معاون پارلماني رئيس جمهور گفته است كه موضوع رانت 650ميليون 
يورويي در دولت مطرح  شده و رسيدگي خواهد شد.وي تاكيد كرده است: دولت 
يازدهم در مبارزه ريشه اي و اساسي و نه مقطعي با مفاسد جدي است. او يادآور 

شده است: ما همكاري مجلس در اين زمينه را ارج مي نهيم.

فرمانده كل سپاه: جنگ امروز 
بر سر عقيده هاست

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: جنگي 
ــت جنگ آب و خاك  ــان در حال انجام اس ــه امروز در جه ك
ــر عقيده هاست و دشمنان براي  ــت بلكه اين جنگ بر س نيس
ــتيابي به نظام جمهوري اسالمي ايران روي تغيير عقايد  دس

مردم سرمايه گذاري مي كنند.
ــردار محمدعلي جعفري ديروز در  ــنيم،  س به گزارش تس
ــين(ع) سپاه پاسداران انقالب  نشست گردان هاي امام حس
ــپاه پاسداران  ــتان قزوين اظهار كرد: امروز س ــالمي اس اس
ــي هاي  ــازماني و بروكراس ــتن قالب هاي س به دنبال شكس
ــود را  در اين زمينه  ــدار بايد تكليف خ ــت و هر پاس اداري اس
ــداران با  ــپاه پاس ــن انجام دهد. فرمانده كل س ــو احس به نح
ــكيل  يگان هاي مردمي در سال 60 اظهار كرد:  اشاره به تش
ــتين بار با سازماندهي سپاه در قالب  يگان هاي مردمي نخس

چهار تيپ در عمليات طريق القدس حضور داشتند.




