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اخبار کوتاه

با حکم رهبر انقالب اسالمی

حجتاالسالم شعبانیموثقی نماینده ولیفقیه و
امامجمعه همدان شد

آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب اســامی در حکمی حجتاالســام
حبیباهلل شــعبانی موثقی را بهعنوان نماینده ولیفقیه و امام جمعه شهر همدان
منصوب کردند.
به گزارش ایسنا ،در حکم رهبر انقالب اسالمی آمده است:جناب حجتاالسالم
آقای حبیباهلل شعبانی موثقی دامتافاضاته
محمد
شیخ
حاج
آقای
االســام
ت
حج
اکنون با پایان یافتن مســئولیت جناب
ّ
محمدی دامتتوفیقاته و با تشکر فراوان از فعالیتهای علمی و اجتماعی ایشان
طه ّ
در دوران آن مسئولیت خطیر ،جنابعالی را به امامت جمعهی همدان و نمایندگی
خود در آن اســتان منصوب میکنم .همدان در شــمار پیشروان حرکت انقالبی و
مفتخر به تقدیم چهرههای برجســتهی جهاد و شهادت و نیز شخصیتهای عالیقدر
علم و عرفان اســت .انتظار میرود با همهی توان در خدمت حرکت دینی و انقالبی
آن خطه تالش نمائید .با علمای دینی و فرزانگان دانشــگاهی و فعاالن عرصههای
اجتماعی همکاری و از جوانان مؤمن و انقالبی پشــتیبانی کنید .سلوک مردمی با
همهی قشــرها بویژه جوانان و تکریم خانوادههای شهیدان و ایثارگران را ممشای
همیشگی خود قرار دهید و از فضل و تقوا و بصیرت که بحمداهلل از آن برخوردارید
محتوای خطبههای جمعه را غنا ببخشــید.توفیق جنابعالــی را از خداوند متعال
مسألت میکنم.

صدور دستور قضایی برای بازگرداندن
مرجان شیخ االسالمی

دادستان کل کشــور در حاشیه نشست با ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
ارتباط بین دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی یک ارتباط تنگاتنگ و همیشــگی
بوده و خواهد بود ،به لحاظ جایگاه دستگاه قضایی و مسئولیتهای این دستگاه و
همچنین به لحاظ اینکه قســمت عمدهای از کارها از طریق نیروی انتظامی انجام
میشــود ،این ارتباطات همیشه باید باشد و تقویت شود و ما هم در سراسر کشور
این ارتباط را همیشه داشته و داریم و خواهیم داشت.
به گزارش ایســنا  ،منتظری خاطرنشان کرد :در ابالغی که مقام معظم رهبری
برای رییــس جدید قوه قضاییه صادر فرمودند و هــم در این گام دومی که بنده
معتقدم منشــور مهمی اســت و حکیمانه تهیه و ابالغ شــده است ضرورت اینکه
تحولــی را در ایــن جهت ایجاد کنیم ،مــورد تاکید قــرار داده و این موضوع جز
سیاســتهای جدی دســتگاه قضایی خصوصا در دوره جدید است تا متناسب با
شرایط و نیازهایی که جامعه دارد باید تحوالتی را ایجاد کنیم.
وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص امکان بازگرداندن مرجان شیخ
االســامی یکی از متهمان پرونده پتروشیمی به کشور اظهار کرد :نیروی انتظامی
و پلیــس بینالملل ،همکاری خوبی با دســتگاه قضایی دارنــد و آن جایی که ما
ماموریتی را به آنها محول می کنیم تا آن مرزی که در اختیارات آنهاســت کار
را انجام می دهند.
دادستان کل کشور ادامه داد :مشکلی که ما داریم با پلیس بینالملل و اینترپل
خارج از کشــور خصوصا کشورهایی اســت که با ما عناد دارند ،متاسفانه کانادا از
کشورهایی است که مامنی برای اختالسگران شده و ما از دستگاه قضایی و پلیس
کانادا انتظار داریم که اجازه ندهند چهره کشورشــان در دنیا آنقدر مشــوه شود و
مرکزی برای تجمع اختالســگران باشد و یک عده خائن که اموال کشور را سرقت
کرده و اختالس نموده اند ،در کشور آنها عیش و نوش داشته باشند.
وی اضافه کرد :دستور قضایی صادر و به پلیس بینالملل ابالغ شده و انتظارمان
این است که همکاری کنند.

مکارم شیرازی :مردم از دستگاه قضایی راضی نیستند

آیت اهلل ناصر مکارم شــیرازی گفت :مردم به دلیل مشــکالتی که در دستگاه
قضایی وجود دارد از دستگاه قضایی راضی نیستند و باید این مشکالت حل شود.
به گزارش ایســنا ،وی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار
شــد ،در خصوص انتصــاب رییس جدید قوه قضاییه عنوان کرد :جناب رییســی
سابقه زیادی در دستگاه قضایی دارند و کامال با شرایط قوه قضاییه آشنا هستند و
امیدواریم با آمدن ایشان یک تحولی در قوه قضاییه ایجاد شود.
وی افزود :مردم به دلیل مشکالتی که در دستگاه قضایی وجود دارد از دستگاه
قضایی راضی نیســتند و باید این مشکالت حل شود؛ این مسئله مشخص است و
چیزی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم.
مکارم شــیرازی تصریح کرد :دســتگاه قضایی در حال حاضر دارای تشریفاتی
اســت که زمان بر اســت و باید این تشریفات را حل کرد و اگر این موضوع نیاز به
قانون گذاری دارد ،باید در مجلس قانون اصالح شود.
وی افزود :دســتگاه قضا نیاز به یک تحول بزرگ دارد و باید مشــکالت موجود
مرتفع شــود ،امیدواریم تذکــرات خیرخواهانه مورد توجه قــرار بگیرد و مردم از
دســتگاه قضایی رضایت داشته باشند ،زیرا رضایت مردم موجب ناامیدی بیگانگان
و تقویت نظام اسالمی است.

موافقت دولت با اصالحات تغییرات تقسیماتی
در  ۱۲استان کشور

هیات وزیران در جلســه دیروز صبح خود به ریاســت دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری ،با تغییر و اصالحات تقســیماتی در استانهای فارس،
اصفهان ،خوزســتان ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،قم،
لرستان ،مازندران ،مرکزی و هرمزگان موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت  ،به موجب این تصمیمات،
ایجاد سه بخش ،تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام  ۱۲روستا ،چهار بخش ،پنج
شهر و یک شهرستان در استانهای مذکور ،به تصویب دولت رسید.
در ادامه جلسه و با تصویب دولت ،سرمایه بانک توسعه صادرات ایران به میزان
 ۳۲۰۰میلیارد ریال افزایش یافت.
هیئت وزیران با توجه به تمایل دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
مجارســتان به همکاری در زمینه حفظ نباتات و مهــار آفات مربوط به گیاهان و
فرآوردههای گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود،
بــا صدور مجوز برای امضای موقــت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و
قرنطینه گیاهی بین دو کشور موافقت کرد.
دولــت در ادامه ،ضمن اعالم نظر درخصوص تعــدادی از طرحهای نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان خود را برای پیگیری طرحها تعیین کرد.

آخرین وضعیت خودروها و وسایل یدکی در گمرک
مانده از زبان سراج

رییس ســازمان بازرســی کل کشــور آخرین وضعیت ترخیص وسایل یدکی
خودروسازان داخلی و خودورهای خارجی در گمرک مانده را تشریح کرد.
ناصر سراج در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با خودروهای مانده در گمرک و اقدام
ســازمان بازرسی کل کشــور در این زمینه تصریح کرد :دو بخش وجود دارد .یک
بخش مربوط به وسایل یدکی خودروسازان داخلی است که حدود  ۱۰هزار کانتینر
بود و یک تعدادی از آنها با اقداماتی که صورت گرفت ترخیص شد.
وی افزود :حدود  ۳هزار کانتینر نیز از سایپا در گمرک چابهار است که به دنبال
آن هستیم تا آن را هم حل کنیم .شورای پول و اعتبار پول خوبی را تصویب کرده
بود .بانکها را هماهنگ کردیم و مقدار زیادی از آن را پرداخت کردند مقداری هم
ان شاءاهلل پرداخت میکنند و آنها هم هر چه زودتر ترخیص خواهد شد.
رییس ســازمان بازرسی کل کشــور همچنین گفت :در رابطه با وسایل نقلیه
خارجی در گمرک مانده نیز اقداماتی انجام شده و تعدادی ترخیص شده و تعدادی
نیز در حال ترخیص است.

ممنوعیت نمایندگی مجلس پس از سه دوره
فرصت نخبهپروری را فراهم میکند

نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اینکه «ممنوعیت
نمایندگی مجلس پس از ســه دوره متوالی تصمیم خوبی اســت» ،گفت :مسلماً
زمانی که یک فرد چند دوره متوالی در مجلس نماینده باشد به طور طبیعی قدرت
نفــوذش افزایش یافته و فرصت حضور برای نخبــگان و جوانان در مجلس فراهم
نخواهد شــد .سید ابوالفضل موسوی در گفتوگو با ایسنا درباره معایب و محاسن
مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگی مجلس پس از سه دوره
متوالی بیان کرد :از نظر من مدتی زمان می برد تا نمایندگان با هر ســابقهای که
به مجلس آمده باشــند ،با قواعد ملی آشنا شوند و کیفیت و کارآیی خود را نشان
دهند .زمانی که نماینده بتواند بین خود و مردم و قوانین و وظایفش رابطه برقرار
کند ،نقش مؤثرتری خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه «زمانی که نمایندگان بیش از ســه دوره در مجلس
حضور داشــته باشند ،تجربیات آنها یکنواخت میشــود و به گونهای اگر منحنی
ریاضی آن را بکشــیم خط مستقیمی خواهد شد» ،اظهار کرد :از سوی دیگر باید
فرصت نخبه پروری و حضور جوانان را نیز فراهم کنیم .مســلماً زمانی که یک فرد
چند دوره در مجلس نماینده باشــد به طور طبیعی قدرت نفوذش افزایش یافته و
دیگر اجازه رشد و کسب فرصت به نخبگان و جوانان داده نمیشود.

آیتاهلل سیستانی در دیدار حسن روحانی مطرح کردند

قدردانی از کشورهای دوست عراق در تحقق شکست داعش

حســن روحانی در آخرین ایستگاه سفر سه روزه خود
به عراق با آیتاهلل ســید علی حسینی سیستانی زعامت
عالــی قدر حــوزه علمیه نجف که از او بــه عنوان مرجع
اعتدال ،گفتوگو و همچنین موثرترین شــخصیت امروز
عراق یاد میشود ،دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش ایسنا،
بر اساس دیدگاه برخی از تحلیلگران و کارشناسان ،سفر
رســمی و علنی رییسجمهور ایران به عراق بعد از شش
ســال حضور در این مســند فارغ از اهمیتهای سیاسی،
اقتصادی و امنیتیاش ،یکی از مهمترین دســتاوردهایش
دیدار با مرجعی اســت که در چند سال اخیر به جز موارد
بســیار معدودی بســیاری از بزرگان ارشد سیاست حتی
خود عراق را برای دیدار و مالقات به حضور نپذیرفته است
و همواره تالش کرده است ،همچون اسالف پیشینش در
حوزه علمیه نجــف وجهه مردمی و دینــیاش بر وجهه
سیاسیاش غلبه داشته است.
آیتاهلل سیستانی که از او به عنوان قویترین مرد عراق
از زمان اشغال این کشور توسط آمریکا و سقوط رژیم بعث
تا به امروز نامبرده میشــود ،بســیار به ندرت در مأل عام
ظاهر میشود و یا به صورت عمومی سخنرانی میکند و با
رســانهها نیز به صورت مستقیم مصاحبهای نداشته است.
عموماً مواضع و دیدگاههای این مرجع عالی قدر که تالش

داشته به صورت رسمی و مســتقیم بر صحنه سیاست و
اجرایی حضور نداشته باشــد از طریق بیانیههای مکتوب
مهر شــده او یا خطبههای نماز جمعه توسط نمایندگان
او و یا مصاحبههــای مکتوب دفترش با رســانهها اعالم
میشــود .پایگاه اینترنتی آیتاهلل سیســتانی بخشهایی

از صحبتهای این مرجع بزرگ شــیعه با رییس جمهور
کشــورمان را منتشر کرد .به گزارش ایسنا ،سایت رسمی
آیتاهلل سیســتانی در این باره آورده اســت :قبل از ظهر
چهارشــنبه آیتاهلل سیســتانی با دکتر روحانی ،رییس
محترم جمهوری اســامی ایران و هیأت همراه وی دیدار

کرد و رییس جمهور ایران بخشــی از نتایج مذاکراتش با
مقامــات عراقی و توافقاتی که در زمینه گســترش روابط
دوستانه و حسن همجواری بین دو کشور محقق شد را به
اطالع وی رســاند .آیت اهلل سیستانی تاکید کرد که از هر
گامی برای گسترش و تقویت روابط عراق با همسایگانش
بر اســاس منافع دو کشــور و احترام به حاکمیت و عدم
دخالت در امور داخلی یکدیگر ،استقبال میکند.
آیت اهلل سیســتانی در این دیــدار همچنین به جنگ
سرنوشتســازی که ملت عراق برای شکست داعش وارد
آن شــدهاند اشــاره کرد و از «جانفشانیهای بزرگی» که
عراقیها در راه پیروزی بر این گروه تروریســتی و بیرون
راندنش از کل منطقه داشتند و از نقش «دوستان عراق»
در تحقق این امر قدردانی کرد.
آیت اهلل سیســتانی همچنین مبارزه با فســاد و بهبود
خدمــات عمومی و انحصار ســاح در دســت حکومت و
ســازمانهای امنیتی را چالش امروز عــراق خواند و ابراز
امیدواری کرد که دولت عراق در این زمینهها موفق باشد.
وی همچنین بر ضرورت در پیش گرفتن سیاستهای
منطقهای و بینالمللی براســاس تــوازن و اعتدال و دور
نگهداشــتن ملتهای منطقه از خسارت و دردهای بیشتر
تاکید کرد.

بازتاب سفر روحانی به عراق و «پیروزی دیپلماتیک ایران» در رسانههای بینالمللی
رســانههای خارجــی همزمــان با ســفر
رییسجمهور کشورمان به عراق بهطور کامل
و با جزئیات به پوشــش ایــن رویداد خبری
پرداختند و دستاوردهای این سفر بهویژه در
حوزه اقتصادی را مورد توجه قرار دادند.
به گزارش ایســنا ،شبکه بلومبرگ در خبر
خود با این تیتر نوشــت :ایران و عراق روابط
اقتصادی خود در حالیکه آمریکا در حاشــیه
قرار دارد ،تقویت کردند.
بلومبرگ در ادامه با اشــاره به اینکه عراق
باید تحت فشــارهای واشنگتن میان ایران و
آمریکا انتخاب کند ،تاکید کرد :به نظر میآید
که روحانی پیروز شــده است .وی در جریان
ســفر ســه روزه خود با همتای عراقی خود
دیدار کــرد ،به موضوعات اقتصادی پرداخت،
بــه اماکن مذهبــی رفت و با رهبــران اقوام
مختلف عراق دیدار داشت .این در حالی است
که دونالد ترامــپ رییس جمهور آمریکا پس
از  ۱۶ســال حضور نظامی در عراق ،در سفر
دســامبر  ۲۰۱۸خود به این کشــور به دلیل
ســفری که از پیش اعالم نشــده بود خشم
دیپلماتیک ایجاد کــرد و تنها در یک پایگاه
نظامــی آمریکایی در عراق بــرای نیروهایش
ســخنرانی کرد و حتی با یک مقام عراقی هم
دیدار نداشت.
این شبکه خبری همچنین بخشهایی از
اظهارات احسان الشــمری تحلیلگر سیاسی
عراقی را منتشــر کرد که گفته اســت :پیام
اصلی سفر روحانی به عراق برای آمریکا است،
مبنی بر اینکه ایران بهطور گســترده حضور
دارد و در حال توسعه روابط است.
همچنین خبرگزاری آناتولی با پرداختن به
سفر ســه روزه روحانی به عراق گزارش داد:
رییس جمهوری ایران با آیتاهلل سیســتانی،
مرجع شیعیان در نجف دیدار کرد .وی عالوه
برایــن با مقامــات بلند پایه عراقی ،شــامل
رییسجمهور ،نخســت وزیر ،رهبران سیاسی
و مذهبی و نمایندگان اقوام مختلف در عراق
دیدار داشت.
روزنامــه آیریش تایمز نیز در گزارش خود
از سفر اخیر روحانی به دستاوردهای این سفر
در حوزه روابط تجــاری و اقتصادی پرداخت
و نوشــت :امضای چندین قرارداد و توافق در
حوزههای تجاری و انرژی نشان دهنده ارتباط
نزدیک میان این دو کشور بزرگ شیعه است.
این روزنامه ادامــه داد :روحانی در حالی
ســفر ســه روزه خود به عراق را چ به پایان
میرساند که چندین قرارداد در حوزه روابط
تجاری و انرژی و بهعــاوه توافق ایجاد خط
راه آهن برای مرتبط کردن دو کشور همسایه
امضا کرده اســت .این قراردادها نشان دهنده
ارتباط نزدیک میان ایران و عراق و به چالش
کشــیدن دولت آمریکا اســت که فشارها بر
بغداد برای کاهش روابطش با ایران را افزایش

داده است.
عالوه براین ،روزنامه اورشلیم پست در این
باره نوشت :رییس جمهور ایران با یک هیئت
بزرگ در ســفری ســه روزه به عراق رفت و
تمام آنها بر ســر میز دیدارهایش با مقامات
عراقی حضور داشــتند؛ دست کم  ۱۶مرد در
هر طرف میز نشسته بودند.
این روزنامه صهیونیســتی در ادامه حضور
ایــن تعداد در هیئت ایرانی را نشــان دهنده
قدرت ایران در عراق دانســت و نوشت :ایران
میخواهد نشــان دهد که قویترین شریک
عراق است.
پایگاه خبری المانیتور سفر حسن روحانی
به عراق را ســفری «پر هیجان» به کشــور
همســایهاش توصیف کرد و گزارش داد :یک
دســتور کار که به لحاظ سیاسی و اقتصادی
گوناگــون بوده که برای ایران ،عراق و منطقه
در این برهه زمانی خاص معانی زیادی دارد،
ســبب شــده تا این ســفر به میزان زیادی
اهمیت پیدا کند.
المانیتــور همچنیــن این ســفر را نقطه
همگرایی میان جناحهای سیاســی رقیب در
ایران توصیف کرد که بــه نظر این پایگاه در
برخی موارد در سیاســت خارجی با یکدیگر
اتفاق نظر ندارند.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیــز به دیدار
رییــس جمهــوری کشــورمان بــا آیتاهلل
سیســتانی ،مرجع عالیقدر شــیعه در نجف
پرداخــت و گزارش داد کــه این اولین دیدار
از سوی یک مقام ایرانی در این سطح است.
آسوشــیتدپرس افزود :این دیدار روحانی
اعتبــار خوبی بــرای وی در داخل کســب
میکند .او به تازگی در ایران تحت فشار قرار
گرفتــه بود و به دلیل شــرایط اقتصادی نیز
مورد انتقادات شدید است.
شبکه بیبیســی نیز گزارش داد :رییس
جمهوری ایران که برای سفر رسمی به عراق
رفته است ،امروز با آیتاهلل علی سیستانی از
مراجع تقلید پرنفوذ شــیعه در این کشور که
ساکن شهر نجف است ،دیدار کرد.
بی بیســی افزود :این اولیــن دیدار یک
رییس جمهور ایران با آیت اهلل سیســتانی در
عراق اســت .آیتاهلل سیستانی پیش از این با
برخی مقامهای جمهوری اســامی ایران که
به عراق ســفر کردهاند ،از جمله اکبرهاشمی
رفســنجانی ،رییس پیشین مجمع تشخیص
مصلحت نظام در نجف دیدار کرده بود.
شــبکه یورو نیوز نیز دیدار حسن روحانی
با آیتاهلل سیستانی را خبرساز توصیف کرد و
گزارش داد که وزیر امورخارجه ایران و سفیر
تهران در بغداد نیــز روحانی را در این دیدار
همراهی کردند.
خبرگزاری فرانسه نیز با انتشار گزارشی در
این خصوص ،دیدار حسن روحانی با آیتاهلل

سیستانی را نخستین مالقات این مرجع عالی
شــیعیان عراق با یک رییس جمهوری ایران
توصیف و تاکید کرد که این مرجع شــیعیان
به ندرت با مقامات دیدار میکند.
در ایــن گزارش همچنین به نقش آیتاهلل
سیســتانی در اعالم فراخــوان عمومی برای
مبــارزه مردمی با تروریســتهای داعش در
خاک این کشور در ســال  ۲۰۱۴اشاره شده
است که زمینه تشــکیل بسیج مردمی عراق
تحت عنوان نیروهای حشد الشعبی را فراهم
کرد.
بازتاب سفر رییس جمهور به عراق
در رسانههای عربی

رییس جمهور کشــورمان امروز به ســفر
خود به عراق پایان میدهد ،ســفری تاریخی
که با واکنش گســترده رسانههای خارجی به
ویژه رسانههای عرب زبان مواجه شد و تقریبا
تمام رسانههای مهم عربی در این سه روز به
گزارش و یا تحلیل آن پرداختند.
به گزارش ایسنا ،حســن روحانی ،رییس
جمهور کشــورمان ســفر خود به عراق را با
دیــدار با آیــتاهلل سیســتانی ،مرجع بزرگ
شــیعیان خاتمه داد .تقریباً تمام جوانب این
سفر تاریخی رییس جمهور اعم از اقتصادی،
سیاسی و امنیتی زیر زرهبین رسانههای عربی
قرار گرفت.موضــوع دیدار روحانی با آیت اهلل
سیســتانی در روز آخر سفرش به عراق یکی
از موضوعاتی بود که به شــکل گسترده مورد
توجه رســانههای عراقی و غیــر عراقی قرار
داشت.
شبکه العربیه ،شــبکه اسکای نیوز ،شبکه
الجزیره و دهها شــبکه عراقــی و عربی زبان
منطقه در کنار شــبکههای بیبیسی عربی،
سیانان عربی ،شــبکه روسیا الیوم و برخی
دیگر از شبکههای فرامنطقهای در یک یا چند
نوبت به بازتاب سفر روحانی به عراق به ویژه
در زمینــه توافقات اقتصــادی ،همکاریهای
مرزی و نیز تقابل با آمریکا پرداختند.
بی بی سی عربی ،عالوه بر پوش تلویزیونی
این سفر ،در گزارشــی در سایت خود هم به
موضوع ســفر روحانی پرداخته و تالش کرده
تا رقابت میان ایران و آمریکا را بیشــتر مورد
توجه قرار دهد.
این شبکه در گزارش خود با بیان سابقهای
از روابط ایران و عــراق و نیز حضور همزمان
آمریــکا و ایــران در ایــن کشــور ،در پایان
نتیجهگیــری کرده اســت که ظاهــرا ً بغداد
در حال رفتن به ســمتی اســت کــه بتواند
نوعی توازن در تعامل خود با این دو کشــور
تأثیرگذار بر عراق ،برقرار کند.
شــبکه روســیا الیوم نیز در  ۲۴ســاعت
گذشته در بخشهای مختلف خبری خود به
بازتاب سفر رییس جمهور کشورمان به عراق
پرداخته و در ســایت خود نیز دیدار حســن

روحانی با آیت اهلل سیســتانی را مورد توجه
قرار داده است.
روزنامــه القدس العربی هم در گزارشــی
مفصل با تشــریح برنامههای ســه روزه سفر
روحانــی به عــراق ،به بحث دیــدار مقامات
مختلف این کشور با رییس جمهور کشورمان
پرداخت.
القدس العربــی با بازنشــر بخشهایی از
ســخنان روحانی و مقامــات عراقی از جمله
رییس جمهور و نخست وزیر این کشور ،این
ســفر را یک فرصت تاریخی خوانده و روابط
میان ایران و عراق را رو به رشد دانسته است.
این روزنامه که دفتر آن در لندن قرار دارد در
گزارش خود اشارهای هم به رقابتهای ایران
و آمریکا کرده است.
شــبکه العربیه عربســتان هم عــاوه بر
پوشــش ســفر روحانی به عراق و دیدار او با
آیتاهلل سیستانی در چند نوبت از برنامههای
خبــری و تحلیلی خود ،در ســایت اینترنتی
شــبکه هم به این موضــوع پرداخته و البته
تالش کرد با پررنگ کردن مسائل حاشیهای،
دســتآوردهای این سفر را تحت الشعاع قرار
دهد.
شــبکه الجزیره هم با اشاره به انگیزههای
اقتصادی ســفر ،در این باره نوشت :مقابله با
تحریمهــای آمریکا اولویــت روحانی در این
سفر بوده اســت .این شبکه قطری به امضای
توافق نامههای مختلف میان ایران و عراق در
این ســفر و همچنین واکنــش برایان هوک،
رییس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه
آمریکا به سفر روحانی پرداخت.
این شــبکه در ادامه نوشــت :در ســایه
تنشهای تهران و واشــنگتن ،رییس جمهور
ایران بــه بغداد رفــت .وی برخــاف عرف
دیپلماسی قبل از دیدار با عادل عبدالمهدی،
نخســت وزیر عــراق و برهم صالــح ،رییس
جمهور این کشور به زیارت مرقد امام موسی
کاظم علیه السالم در منطقه کاظمیه رفت.
روزنامه االهــرام مصر نیز با تیتر «روحانی
در کربال؛ واشنگتن مدعی است که تهران به

دنبال تبدیل کردن عراق به یکی از استانهای
ایران است ».به اختالفات موجود میان ایران
و آمریکا از جمله در عراق پرداخت.
این روزنامــه در ادامه به دیدارهای رییس
جمهور کشــورمان با مقامات عراقی و امضای
توافــق نامههای مشــترک میان دو کشــور
پرداخت.
الشرق االوســط ،روزنامه سعودی که مقر
آن در لنــدن قرار دارد هم در رابطه با ســفر
روحانی تیتر زد :هشدار آمریکا به عراق نسبت
به اهداف ایران.
ایــن روزنامه در ادامه بــه واکنش برایان
هوک به ســفر روحانی به بغــداد و ادعای او
مبنی بر تالش ایران برای تبدیل کردن عراق
به یک گذرگاه در خاورمیانه پرداخت.
روزنامه الرای نیز نوشت :آیا ایران در عراق
بر آمریکا پیروز شد؟
این روزنامه در ادامه با اشاره به دیدارهای
موفقیت آمیز حســن روحانی بــا مقامات و
شــخصیتهای عراقی و مقایســه این سفر با
ســفر مخفیانه دونالد ترامپ ،رییس جمهور
آمریکا به عراق ،سفر رییس جمهور کشورمان
را موفقیت آمیز و نتیجه بخش توصیف کرد.
پایگاه خبری اهل مصر نیز نوشــت :پشت
پرده سفر روحانی به بغداد چیست؟ بانکهای
عراقی ابزار شکســت تحریمهای آمریکا علیه
نفت ایران.
ایــن پایگاه خبــری در ادامه نوشــت که
ســفر روحانی به بغداد یک تــاش پیچیده
و جســورانه از ســوی ایران بــرای دور زدن
تحریمهای دونالد ترامپ علیه تهران اســت
و ایرانیها از یک مــاه پیش در این زمینه با
بانکهای عراقی و دولت این کشور به نخست
وزیری عادل عبدالمهدی مذاکره کردهاند.
همچنیــن تقریبــاً تمامــی شــبکهها
و ســایتهای خبــری عراقــی هــم ســفر
رییسجمهور به عراق را به شکل ویژه پوشش
دادنــد و دیدار حســن روحانی بــا آیت اهلل
سیستانی از موضوعاتی بود که در این پوشش
خبری بسیار پررنگ بود.

در اولین جلسه دادگاه چند موسسه مالی مطرح شد

تغییر نام موسسات مالی آرمان و امیرالمومنین برای اطاله دادرسی!
سرمایهگذاران چهار موسسه مالی  ۹۱هزار
نفر هســتند که  ۶هزار و  ۳۶نفر از آنها برای
شکایت مراجعه کردهاند.
در اولیــن جلســه رســیدگی بــه پرونده
موسســات مالی «البرز ایرانیان» « ،ولیعصر»،
«فردوســی» و «آرمــان» اعالم شــد که کل
ســرمایه گذاران این موسســات  ۹۱هزار نفر
هســتند که  ۶هــزار و  ۳۶نفــر از آنها برای
شــکایت مراجعه کردهاند .تعهــد باقی مانده
تعاونی البرز ایرانیــان  ۱۴۰۰میلیارد و تعهد
باقی مانده تعاونی ولیعصر  ۲۵۰میلیارد است.
به گزارش ایســنا ،در آغاز نخستین جلسه
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین تعاونیهای
البرز ایرانیان ،ولیعصر ،فردوسی و آرمان قاضی
پرونده در رابطه با این پرونده ،اظهار کرد :این
پرونده  ۳۵۳جلد دارد و کل ســرمایهگذاران
این تعاونیها  ۹۱هزار نفر هستند که  ۶هزار و
 ۳۶نفر از سرمایهگذاران برای شکایت مراجعه
کردهاند .گردش مالی تعاونی از تیرماه ســال
 ۹۱تا آذر  ۹۶گــردش مالی  ۴۳هزار میلیارد
تومان و از اردیبهشت  ۹۴تا اسفند  ۹۶گردش
مالی ولیعصر  ۱۷هزار میلیارد بوده است.
وی ادامــه داد :تعهد باقیمانده تعاونی البرز
ایرانیان  ۱۴۰۰میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی
ولیعصر  ۲۵۰میلیارد است .همچنین از سوی
بانک مرکزی ،بانکهای تجارت و کشــاورزی
 ۷۰۰میلیــارد و  ۶۳۰میلیارد تومان به عنوان
بانک عامل برای بازپرداخت بدهیهای تعاونی
البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است و
با  ۱۶هزار و  ۲۰۰نفر هم تســویه شده است.

در تعاونی ولیعصــر  ۱۳۰میلیارد تومان خط
اعتباری ایجاد شــده و با  ۱۵هزار و  ۳۵۶نفر
تسویه شده است.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان
خواســت برای قرائت کیفرخواست در جایگاه
حاضر شود.
نماینده دادســتان در تکمیل صحبتهای
قاضی پرونده ،گفــت :متهم ردیف اول پرونده
امیرحســین آزاد ،متهــم ردیف دوم حســن
قریانی به اتهام اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن
آبادی بــه اتهام معاونت در اخــال عمده در
نظام اقتصادی کشور هستند .وی در خصوص
گــردش کار پرونده ،ادامه داد :نحوه تشــکیل
موسســه البرز ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه
امیرالمومنین در سال  ۸۷با سرمایه  ۷میلیون
و  ۵۰۰هزار ریال به ثبت رسیده و موضوع این
شــرکت برای اعضا ،پرداخت و تخصیص وام و
انجام خدمات اعتباری بوده اســت که بعد از
تغییرات در دورههای مختلف به البرز ایرانیان
تغییر نام داده است.
نماینــده دادســتان در رابطه بــا تعاونی
ولیعصر ،نیز گفت :این تعاونی در ســال  ۸۸به
ثبت رســید و در ســال  ۹۲به دلیل تخلفات
مدیرعامــل تعطیــل و زیان ده شــد و بعد از
سال  ۹۲به هیئت مدیره جدید خانوادگی راه
اندازی شد که سرمایه اولیه آن  6میلیون ریال
بوده است.
نماینده دادســتان بیان کرد :امیرحســین
آزاد قبــل از فعالیت در تعاونــی البرز ایرانیان

شرکت ســخت افزاری داشته سپس در تهران
در شرکتی مشــغول به کار میشود و حسب
اظهــارات خود پــس از گذشــت زمانی وارد
تعاونی البرز ایرانیان شده است
نماینــده دادســتان تهــران در ادامــه به
اقدامــات غیرقانونــی متهمیــن در جهت راه
اندازی مؤسســات پرداخت و گفت :در تاریخ
 1390/2/1قراردادی با موضوع فروش بخشی
از ســهام البــرز ایرانیان از طــرف آقای علی
ابراهیم بایی ســامی پیشــنهاد میشود پس
از آن در تاریــخ  90/7/1مجددا ً همین قرارداد
منعقد میشــود با این تفاوت که فروش تمام
ســهام مؤسســه از ســوی علی ابراهیم بایی
سالمی به آقای آزاد پیشنهاد میشود.
وی افزود :نکته مهم این اســت که پس از
این قرارداد نامه ای از سوی آقای رحمانی زاده
مدیرعامل تعاونی البــرز ایرانیان به قائم مقام
بانک مرکزی زده میشــود تا مجوزهای الزم
را اخذ کنند و بعدا ً معلوم میشــود که امضای
آقای رحمانی زادده توسط متهمین جعل شده
است.
نماینده دادســتان ادامــه داد :متهمین با
اشراف اطالعاتی که نسبت به تصمیمات بانک
مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی
از موسســات تعاونی راکد کــرده و بالفاصله
ســاماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک
مرکــزی معرفی کننــد .در تاریخ 90.10.13
توافقنامهای بین موسســه البرز و فردوســی
منعقد میشــود و ادغام این دو موسسه تحت
عنوان نام فردوســی توافق صــورت میگیرد.

البتــه نکته این اســت کــه در مکاتبات بین
موسسه فردوسی و متهمین از آقای قریانی به
عنوان نماینده موسســه البرز ایرانیان نام برده
شده اســت در حالی که او اص ً
ال در این سمت
نبوده است.
نماینده دادســتان اظهار کرد :این متهمین
پس از تاســیس هر شــعبهای بالفاصله مهر و
ســربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار
مدیران شعبه قرار میدادند و هر بار خود را با
سمتهای مختلف به شعب معرفی میکردند.
موسســه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز
ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره
عدم اجــرای توافقنامه ادغــام میگوید وقتی
که اقدامات مجرمانــه این افراد برای ما محرز
شــد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسســه با
موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز
ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.
وی گفــت :البته این متهمیــن توافقنامه
اولیه ای را که با موسســه فردوســی مبنی بر
ادغام منعقد کــرده بودند را دســتاویز ادامه
فعالیتهای خود کرده بودند.
نماینده دادســتان ادامه داد :بانک مرکزی
به دفاعات متعدد بــه این افراد تذکر داده که
در صورت ادامه فعالیتهای خود مشمول جرم
اخالل در نظام اقتصادی میشوید
نماینده دادســتان افزود :قریانی در پاسخ
بــه اینکه علی رغــم ابالغ قضایی بــه افتتاح
حســاب ادامه دادید گفت به علــت ترس از
دســتگیری متواری بودم .متهمین به استناد
یک تفاهم نامه تابلوی موسســه فردوســی را

استفاده میکردند و از زمانی تابلو را به آرمان
تغییر داده و ادامــه فعالیت میدهند .نماینده
دادستان گفت :البته بعد از آن زمان آرمان به
کاســپین تغییر میکند و با این اقدامات سعی
داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند .متهمین با
استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور
فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که
موفق به دریافت آن میشوند.
وی گفــت :تعاونــی ولیعصر در ســال 88
تاسیس شــده و قدیانی از بدو تاسیس با این
تعاونی آشنا شده و به همراه امیر حسین آزاد
در راســتای جذب ســرمایه از البرز ایرانیان
توفیق بیشتری داشته است.
نماینــده دادســتان بیان کرد :برحســب
تحقیقات روش کار قدیانی با این صورت بوده
است که افراد معتبر را به کار میگرفت و آنها
کارمندان حقــوق بگیر او بودند بدون اینکه از
ماهیت کارهای آنها اطالع پیدا کنند.
وی افزود :موسسه فردوسی پس از این که
تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان
گرفت قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به
فعالیتهــای خود ادامه دهنــد .این متهمین
پــس از اطالع از این موضــوع ،اقدام به جعل
مهر و ســربرگ موسســه آرمان کرده و با در
اختیار گذاشــتن این اوراق در شهرستانها به
فعالیتهای مجرمانه خود ادامه میدادند.
پس از قرائت کیفرخواست ،قاضی صلواتی
ختم اولین جلسه رســیدگی به این پرونده را
اعالم کرد و جلسه بعدی را  25اسفندماه اعالم
کرد.

