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خبر
اتفاقاتی که عمدی یا سهوی بودن آنها
هنوز مشخص نیست؛

آتش سوزی های سریالی مشکوک

همدلی| آسو محمدی :طی هفتههای گذشته
آتشسوزیهای ســریالی در بوستانهای تهران،
شــهروندان را به این اتفاقات حساس کرد .برخی
این آتشســوزیها را عمدی و برخی غیرعمدی
میدانستند.
در واکنش بــه این اخبار ســردار حمید هداوند،
جانشین رئیس پلیس تهران در گفتوگویی اعالم
کرده بود« :در تهران حدود  ۶۰نفر به دلیل دست
داشتن در آتش سوزیهای اخیر دستگیر شدهاند
اما عمدی بودن عمل آنها به دلیل غرض ورزی یا
اهداف خرابکارانه نبوده است».
چنــد روز پیش انفجار مجتمع غنیســازی نطنز
اصفهــان ،انفجــار در مجتمع پارچیــن تهران و
دیروز هم شایعه انفجار از مجتمع هستهای شهید
رضایینژاد اردکان در استان یزد که البته این مورد
تکذیب شــد.همه اینها گوشها را تیز و حساستر
کرد .هــر چند که این انفجارها و آتشســوزیها
تکذیب شــوند اما وقوع این مــوارد باعث نگرانی
مردم میشود.
در ایــن میــان در ارتبــاط با انفجــار مجتمع
هستهای شــهید رضایینژاد اردکان دیپلماسی
عمومی و اطالعرسانی ســازمان انرژی اتمی در
خبری اعالم کرد« :در پی انتشــار ادعای کذب
عناصر ضــد انقالب در رســانهها مبنی بر وقوع
انفجار در مجتمع هســتهای شــهید رضایینژاد
اردکان در اســتان یزد ،به آگاهی میرساند هیچ
حادثهای در این مجتمع هستهای رخ نداده است
و ادعای عناصر ضد انقالب در خارج کشــور به
منظور همراهی با رژیم تروریســت و جنگطلب
صهیونیستی و در راســتای فضاسازی رسانهای،
ایجاد ناامیــدی و همراهی با فشــار حداکثری
شــیطان بزرگ به ملت ســربلند ایران اسالمی
است.
یــادآوری میکنــد عکسهــای انتشــار یافته
ماهوارهای نیز مربوط به این مجتمع نیست».
اما مســئله فقط این انفجارها نیســتند .در ادامه
روند آتشســوزیها هم دو روز پیش آتشسوزی
در بوســتان نهج البالغه واقع در شمال غرب شهر
تهران اتفــاق افتاد که رئیس پایــگاه دوم پلیس
امنیت عمومی پایتخت از دســتگیری ســه عامل
آتشسوزی این بوستان خبر داد.
سرهنگ علی محمدی گفت« :متهمان  ۸۰۰متر
مربع از بوستان را به آتش کشیدند».
به گزارش پایگاه خبــری پلیس ،علی محمدی
اظهارکــرد« :بررســی اولیه مامــوران کالنتری
نشان از این داشت که  ۸۰۰متر مربع از مراتع و
فضای ســبز این بوستان دچار حریق شده است
و در ادامه به ظن عمدی بودن آتشســوزی به
علت و شناســایی عامل یا عامالن آتش سوزی
پرداختند».
او بــا اشــاره به اینکــه در این رابطــه دو متهم
شناســایی و برای بررســیهای دقیقتــر هر دو
عامل آتش ســوزی با هماهنگیهــای قضائی به
پایگاه دوم پلیس امنیت عمومــی انتقال یافتند،
گفــت :در تحقیقات پلیســی ،عمــدی بودن این
آتشســوزی قوت گرفــت و در ادامه متهم اصلی
پرونده شناسایی شد.
رئیس پایــگاه دوم پلیس امنیــت عمومی ادامه
داد« :صبح دیــروز  ۱۷تیرماه متهم اصلی پرونده
در مخفیگاهــش در حوالی خیابان ســتارخان با
هماهنگیهــای قضائی در یک عملیات غافلگیرانه
دســتگیر شــد و هر ســه متهم به بزه ارتکابی با
همــکاری یکدیگر اعتراف و علت آن را خودنمایی
اعالم کردند».
رئیــس پایگاه دوم پلیس امنیــت عمومی تهران
بزرگ در پایان با اشــاره به اینکه هر ســه متهم
برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی
شــدند ،اظهارکرد« :پلیس با افرادی که به مراتع
و سرمایههای ملی آســیب بزنند قاطعانه برخورد
خواهد کرد».
اما  18خرداد ماه همچنین محسنهاشمی ،رئیس
شــورای شــهر تهران در خصوص آتشسوزی در
فضاهای ســبز تهران نیز با تاکیــد بر اینکه وقوع
آتش سوزیها در سراسر کشــور و نه تنها تهران
اســت گفت« :ما در مورد این حریقها از نهادهای
امنیتی ســوال پرسیدیم و آنها گفتند که تا کنون
دلیلی برای خرابکاری احصاء نشده است».
او با ارائه توضیحات محیط زیســتی گفت« :باران
در تهران به شــدت باریده اســت و سبب رویش
گیاهان و علفها در تهران شده است و بعد از آن
شــاهد موج گرمای شدید در تهران بودیم که این
مســئله سبب شــد این علفها به سرعت خشک
شــوند هر چند که به قــول میرلوحی عضو دیگر
شــورا باید این علفها را هــرس کرده و به دامها
میدادیم اما ما که دام نداریم».
او افزود« :از سوی دیگر زبالهها به خصوص شیشه
و ظروف پالســتیکی نیز به شدت در طبیعت رها
میشوند که این مســئله سبب میشود شیشهها
در معرض نور خورشــید تبدیل به ذره بین شده
و ســبب حریق علفهای خشک شده میشوند و
این آتش نیز به سرعت به علفهای دیگر سرایت
میکند».
رییس شورای شــهر تهران با بیان اینکه تا حاال
عالمتی مبنی بر عمدی بودن این حریقها نداریم،
گفــت« :اگر عمدی باشــد حتما بــا آن برخورد
میشــود اما حریقها در تهران نشــان از عمدی
بودن ندارد».
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در گفتوگو با همدلی ارائه شد

توضیحاتنمایندگاندربارهواریزی231میلیونی

همدلی| محســن رفیــق:در حالی که
بخشــی از مردم ایران با تورم فزاینده دست
یکنند و از پس پرداخت اجاره
و پنجه نرم م 
یآیند حق مسکن
خانههای ســنگین بر نم 
 200میلیــون تومانی برای نمایندگان ذهن
همــه را برآشــفته کــرده و واکنشبرانگیز
شده است .بسیاری در شبکههای اجتماعی
نوشتهان د که برای کارگران 200هزار تومان
یدهند و برای نماینده همان
حق مســکن م 
کارگر 200میلیون تومان .در واکنش به این
یگویند که این
اظهارات برخی نمایندگان م 
200میلیون تومان مبلغ ناچیزی برای رهن
مســکن یک نماینده است ،برخی دیگر هم
یدهند که در ایــن باره صحبت
ترجیــح م 
نکنند.
حسین جاللی ،نماینده رفسنجان و انار ،اولین
نمایندهایبود که در صفحه توئیتر خود ،خبر
از واریز اولین حقوق نمایندگان را منتشــر
کرد .او در این زمینه اشــاره کرد که اولین
حقوق نمایندگی به مبلغ ۱۱میلیون تومان
واریز شــده و  ۲۰۰میلیون تومان هم بابت
حق مســکن و همچنین  20میلیون تومان
نیز برای سایر هزینهها به حساب نمایندگان
مجلس ،واریز شده است .این در حالی است
که میزان حقوق دریافتی نمایندگان مجلس
همیشــه چالشبرانگیز بوده است و امسال
نیز با توجه به شــرایط نامساعد اقتصادی و
حداقل حقوق کارگــران و بیکاری فراگیری
که مشکالت معیشتی زیادی را برای بسیاری
از خانوادهها ایجاد کرده است ،این رقم باالی
دریافتی از ســوی نمایندگان مجلس ،باعث
ایجاد حساســیتهای زیادی شد .در همین
زمینه برخــی نماینــدگان مجلس ،ضمن
گفتوگو بــا همدلی ،برخــی جزئیات این
مساله را مطرح کردند.
مجتبــی رضاخواه ،نماینده مردم تهران ،ری
و شــمیرانات در مجلس شــورای اسالمی
در گفتوگــو با روزنامه همدلــی ،در مورد
جزئیات دریافت حقوق 231میلیون تومانی
نماینــدگان مجلس گفت«:اصل قضیه با آن
چیزی که در تصور جامعه ایجاد شده است
تفاوت دارد و این به علت اطالعرسانی اشتباه
در این زمینه بوده است .آنچه به نادرست در
ســطح جامعه ،انتشار پیدا کرده به این گونه
اســت که نمایندگان مجلس ،هر کدام مبلغ
231میلیون تومان ،حقوق دریافت کردهان د.
در صورتی که این مساله غلط است».
رضا خواه ادامــه داد« :از مجموع این 231
میلیون20 ،میلیون تومان آن به عنوان کمک
هزینههای دفاتر نمایندگان و افرادی که در
آن مشــغول به کار هســتند ،در نظر گرفته
شــده اســت .این مبلغ ارتباطی به نماینده
نداشته و در واقع به جهت هزینههای اداری
یشود .مرتبط دانستن
دفتر به او پرداخت م 
این مبلغ با نماینده مجلس ،مانند این است
کــه مثال بگوییم حقوق راننــده و کارمند و
آبدارچی یک شــرکت ،به جیب مدیر عامل
آن شرکت رفته است .بنابراین این ربطی به
نماینده مجلس ندارد».
ایــن نماینده مجلس در مورد حق مســکن

200میلیونی اختصاص یافته به نمایندگان
نیز گفت« :مبلغ دیگــر یعنی 200میلیون
تومان هم ،حقــوق نبــوده و همانگونه که
آقای امیرآبادی ،به عنوان عضو هیئت رئیسه
مجلس در توئیتی اعالم کردند ،یک وام است
که برای تهیه مســکن در اختیار نمایندگان
قرار گرفته است ».او ادامه داد« :باید در نظر
گرفت که در دورههای گذشته ،مجلس برای
یگرفت و هم
نمایندگان مســکن در نظر م 
اکنون این امتیاز وجود ندارد و بنابراین اغلب
نمایندگانی که به تامین مســکن نیاز دارند،
معترض هســتند که چرا خانههایی که در
اختیار نمایندگان پیشین بوده است ،تحویل
نشده تا آنها بتوانند به عنوان نماینده جدید
از این امکان استفاده کنند».
رضاخواه تاکید کرد که با توجه به قیمتهای
فعلی ،همین مبلغ وام 200میلیونی نیز برای
رهن یک واحد مسکونی ،عدد قابل توجهی
یشــود .او ادامه داد که دریافت
محسوب نم 
همین وام 200میلیونی هم ،مشمول تمامی
نماینــدگان مجلس نشــده و این تصور که
همه اعضای مجلس آن را دریافت کردهان د،
نادرست اســت .این نماینده تهران در مورد
حقوق واقعی نمایندگان مجلس اظهار کرد:
«رقم 11میلیونی عددی که به عنوان حقوق
نماینده مجلس در نظر گرفته شده است ،با
این نکتــه که این رقم برای همه نمایندگان
یتواند
یکســان نبوده و برای هــر نماینده م 
متفاوت باشــد ،چرا که برخی از نمایندگان
و افرادی که مثال حقــوق دریافتی قبلی از
دانشگاهها و مراکز اینچنینی دارند ،مشمول
یشوند».
این حقوق دریافتی از مجلس نم 
رضاخــواه در مورد دریافتــی حقوق خود از
مجلس ،بــه همدلی گفت« :از آنجا که عضو
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم،
یکنم ،که
حقوق خود را از آنجــا دریافت م 
مبلغ آن هم همان عددی است که قبال هم
به عنوان دریافتی من وجود داشــته و حتی

کمتر از یازده میلیون تومان اســت .بنابراین
حقوق من کماکان از همان محل دانشــگاه
یشود».
پرداخت م 
این نماینده مجلس ،اذعان کرد که مصاحبه
آقای جاللی ،در خصوص حقوق 231میلیونی
نمایندگان مجلس ،بدون توضیحات الزم در
خصوص جزئیات انجام شــده و باعث ایجاد
این تصور اشتباه در ذهن مردم شده است که
همه نمایندگان مجلس مبلغ 231میلیونی
را به عنوان حقوق خــود از مجلس دریافت
کردهان د.
او در پایان اشــاره کرد«:به طور خالصه باید
بگویم که به طور کلی یک حقوق 11میلیونی
برای نمایندگان مطرح شــده است که البته
یکند و برای
ایــن در مورد همه صــدق نم 
هر نماینــده متفاوت اســت و برخی مانند
من ،همان حقوق پیشــین خود را دریافت
یکنند .وام 200میلیونی تامین مســکن
م
را هم ،همه نماینــدگان دریافت نکردهان د و
همچنین مبلغ دیگر یعنی 20میلیون تومان
یشود و به
هم ،حقوق نماینده محســوب نم 
عنوان هزینه نیروهــای دفتر نمایندگان که
برای پاســخگویی به مطالبات مردمی ایجاد
شدهان د ،در نظر گرفته شده است».
یکنیم
فعال اظهار نظر نم 
غالمحســین رضوانی ،نماینــده دیگر مردم
تهران در مجلس شــورای اســامی نیز در
رابطــه با ایــن موضــوع گفت«:من حقوق
یگیرم ،بلکه به عنوان
خــود را از مجلس نم 
یگیرم ،زیرا عضو هیات
مامور از دانشــگاه م 
علمی دانشــگاه هســتم و حقوق خود را از
یگیــرم .آنچه که من در مورد میزان
آنجا م 
یدانم ،مشتمل
حقوق نمایندگان مجلس م 
بر مبلغی است که حداکثر  12میلیون تومان
است».
این نماینــده مجلس در مــورد مبلغ 200
میلیون نیــز گفت« :حقــوق 200میلیونی
یپذیرد و
را قاعدتــا هیچ عقل ســلیمی نم 

نادرست است .این مبلغ در واقع در خصوص
تامین پول پیش اجاره مســکن برای برخی
نمایندگان اســت .مثال در مورد من چون از
قبل در تهران ســاکن بودهام و دارای منزل
شخصی در تهران هستم ،این مبلغ را دریافت
نکردهام .البته این مبلغ در صورت درخواست
نمایندگان ،قابل تخصیــص برای همه آنها
اســت ،اما افرادی هم در میــان نمایندگان
هســتند که به دلیل داشتن محل سکونت،
برای دریافت این مبلغ ،درخواستی ندادهان د».
رضوانی در مورد 20میلیون تومان دریافتی
نماینــدگان ،مرتبط با هزینههای دفاتر آنان
هم اظهار بیاطالعی کرد و گفت«:تا آنجا که
یتواند حداکثر  3نفر
یدانم هــر نماینده م 
م
را برای امور اداری خود در اســتخدام داشته
باشــد ،امــا از آنجا که این افــراد هیچگونه
ارتباط استخدامی با مجلس ندارند ،مجلس
هر ماه مبلغی حدود پنج میلیون تومان ،برای
هزینههــای این افراد به نمایندگان پرداخت
یکند».
م
روحاهلل ایزدخواه ،دیگــر نماینده تهران نیز
در مورد شائبههای دریافت این مبلغ توسط
نمایندگان به خبرنگار همدلی گفت«:فعال در
یکنم و به زودی در این
این باره صحبت نم 
مورد ،شفافسازی خواهم کرد».
همچنین موســی احمدی نماینده کنگان،
دیر و جم در مجلس شــورای اسالمی اظهار
کرد«:مــن حقوق خــود را از قــوه قضائیه
یگیــرم و در مــورد جزئیات این مســاله
م
اطالعی ندارم».
با این وجود هنوز گزارش دقیقی از جزئیات
مبلغ اعالم شــده وجــود نــدارد .اظهارات
نماینــدگان در ایــن باره متناقض اســت و
یتوان نتیجه روشنی از آن گرفت .از دوره
نم 
قبل مجلس این بحث مطرح شــده بود که
هزینــه دریافتی نمایندگان به طور شــفاف
اعالم شــود ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده
است.

در نهمین جلسه دادگاه مفسدین قوه قضائیه مطرح شد

رد پای شکارچی پولداران در پرونده طبری
همدلی| نخستین جلســه دادگاه اکبر طبری روز یکشنبه
 ۱۸خرداد ماه در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان
تهران به ریاســت قاضی بابایی برگزار شد و حاال با گذشت
یک ماه 9جلسه از این پرونده برگزار شده است.
صبح دیروز  17تیر  99نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات
طبــری و متهمان دیگر ایــن پرونده در شــعبه  ۵دادگاه
کیفری یک اســتان تهران آغاز شد .در ابتدای جلسه قاضی
ضمن اعالم رســمیت جلســه از نماینده دادستان خواست
در جایگاه قرار گیرد .قهرمانی نماینده دادســتان در جایگاه
قرار گرفت و درباره پرونــده متهم طبری پیرامون دریافت
رشــوه گفت :طبری در ذیل شبکههای مختلف خود پیگیر
شناســایی افراد پروندهدار قضایی بود تا بــا نفوذ در آنها
ارتشاءهایی داشــته باشد ،در این میان فردی به نام محمد
انوشه که به واسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده
وظیفه شناســایی طعمه در شــبکه طبری را داشت .انوشه
افراد پروندهدار در دستگاه قضایی را شناسایی میکرد.
قهرمانی در ادامــه به مصداقهایی از نفوذ طبری در برخی
پروندههای قضایی به واســطه انوشه اشاره کرد و گفت :در
یکــی از مالقاتها طبری به یکــی از متمولین که پرونده
قضایی داشــته است گفت انوشــه خود من هستم و تمام
کارها را باید با انوشــه هماهنگ کنید .قهرمانی ادامه داد:
در یکی از موارد فردی به انوشــه وصل میشود و با انوشه
نزد بازپرس میروند .انوشــه در چنــد مرحله نزد بازپرس
میرود و در مرحله اول میگوید طبری سالم رساند .من از
طرف طبری مأموریت دارم در این پرونده مســاعدت کنید.
او افزود :در مرحله دیگری انوشــه نــزد بازپرس میرود و
میگوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و
اگر خواستهای دارید مطرح کنید .قهرمانی خطاب به طبری
گفت :شما چه کاره بودید که این کار را میکردید؟
در ادامه نماینده دادســتان میگوید :بازپرس درخواســت

انوشــه را اجابت نمیکند .انوشه بار دیگر میآید و میگوید
ماشــین جلوی در است ،اگر خواســتهای دارید نزد آقای
طبری بروید که خواســته شــما را اجابــت کند .در نهایت
بازپرس خواسته انوشــه را انجام نمیدهد .قهرمانی درباره
اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت کرده
اســت ،گفت :طبری در این رابطه اموالی را به دست آورده
است .قهرمانی گفت :انوشه هم در همین راستا دریافتیهای
زیادی داشته اســت .او افزود :برخی افرادی که به انوشه و
طبری در مورد پروندههای قضایی وصل میشــدند جمله
نفیس دارند و میگویند ما دیگر بیتاب شدیم؛ وقتی طبری
به ما وصل شــد ما میخواستیم از طبری رها شویم ،ولی او
ما را رهــا نمیکرد .در ادامه جلســه دادگاه قاضی خطاب
بــه متهم طبری گفــت :برای ادای توضیحــات در جایگاه
قرار گیرد .طبری مدعی شــد :انوشــه کارمند نهاد ریاست
جمهــوری و در اصل کارمند ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشگری بود من اصال او را نمیشناختم .نماینده دادستان
از طبری پرســید :چرا زمانی که شما دستگیر شدید ،انوشه
از کشور خارج شد؟ طبری گفت :نه؛ قبل از بازداشت رفت.
نماینده دادســتان گفت :انوشه  ۴مرداد  ۹۸از کشور خارج
شد و شما  ۱۷تیر دستگیر شدید .در ادامه طبری در مورد
برخــی اتهامات موجود در پرونده از جمله پرداخت رشــوه
 ۴۰۰میلیون تومانی ،اعمال نفوذ با سوءاســتفاده از روابط
خصوصی با مســتخدمین دولتی و اعمــال نفوذ در پرونده
داوود سرخوشــی دفاعیاتی را ارائه داد .این متهم ادامه داد:
اعمال نفوذی صــورت نگرفته اســت ،هیچگونه وجهی به
اینجانب پرداخت نشده اســت .متهم طبری گفت :بخشی
از پرداختهــای مربوط به مشــایخ ،یعنی  ۴۰۰میلیون به
حدود  ۱۱ســال قبل بر میگردد که بر اســاس ســه فقره
قرارداد مشــاوره و مشارکت در ســاخت بوده است .قاضی
بابایی پرسید :چه آشنایی با سرخوش داشتی؟ متهم طبری

گفت :یک بار او را دیدم و هیچ مراوده مالی نداشتم و ۴۰۰
میلیون را از مشایخ گرفتم .از شخصی شکایت داشت که به
او گفتم باید به سازمان بازرسی مراجعه کنی .قاضی گفت:
براساس ردیابی مالی انجام شده چکی که توسط سرخوش
صادر شــده بود توسط مشایخ برداشــت شده و به حساب
شــما واریز شــده اســت .متهم طبری گفت :بله هر چهار
فقره اینگونه بوده اســت .قاضی گفت :اظهارات سرخوش
را قبــول دارید؟ متهم طبری افزود :اصــا ندیدهام .قاضی
گفت :ســرخوش در اظهاراتش گفته که مبلغ دو میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان از شــهرداری طلب داشتم و موضوع را
به طبری گفتم کــه به من هزینه دارد و باید  ۴۰۰میلیون
تومان بدهی که ســرخوش قبول کرده است .متهم طبری
پاسخ داد :نظری ندارم و یک بار بیشتر سرخوش را ندیدم،
بیــان تکمیلی در این بحث را وکلیم ارائه میکند .قاضی از
متهم مشــایخ خواســت در جایگاه حاضر شود و خطاب به
متهم مشایخ گفت :در خصوص اتهام تفهیم شده به طبری
و  ۴۰۰میلیــون تومان توضیح دهید .متهم مشــایخ گفت:
سال  ۸۸دو چک به من دادند که آن را وصول کنم از منشا
چک اطالعی ندارم و صدوقی و ســرخوش را نمیشناسم و
مبلغ را به طبری دادم .بعد از اظهارات متهم مشایخ نماینده
دادســتان از قاضی خواســت تا فیلمی در مــورد مواجهه
حضوری ســرخوش و طبری به نمایش دربیاید؛ چراکه به
عقیده نماینده دادســتان این فیلم قرائن خوبی بر موضوع
پرونده اســت؛ بنابراین گزارش فیلم مذکــور در دادگاه به
نمایــش درآمد که پیرامون اظهارات فرهاد مشــایخ درباره
پولشویی به مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان در سال  ۸۸برای اکبر
طبری در مورد پرونده داوود ســرخوش بود ،بر این اساس
بعد از پایان نمایش ایــن فیلم قاضی از محمدباقر صدوقی
خواســت در جایگاه قرار گیرد و بــه عنوان مطلع اظهارات
خود را بیان کند.

خبر
سخنگوی دولت:

کشور در سختترین شرایط اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی است

سخنگوی دولت اعالم کرد که درباره سند همکاری 25
ساله با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانهای وجود ندارد.
علی ربیعی در نشست خبری هفتگی با رسانهها با اشاره
به نگرانی ستاد کرونا از تداوم ابتال به این ویروس و شیوع
احتمالــی آنفلوآنزا در پاییز پیــش رو ،اظهارکرد :پیش
بینی برای اتمام بیماری کرونا فعال وجود ندارد ،افزایش
تختهای بیمارستانی و زیرساختها همچنان ادامه دارد
و کمبودی در این زمینه نداریم و اساسا از تختهایی که
نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا در نظر گرفتند ،بهره
برداری نشد .ضمن اینکه  ۸هزار تخت بیمارستانی قرار
است تا پایان دولت تکمیل و بهرهبرداری شود .وی افزود:
۲۷میلیارد دالر ارز باید از سال ۹۷تاکنون به کشور برگشت
داده میشد که این عدد هنوز برگشت داده نشده است.
همچنین صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز از صادرات
اقدام نکردند کارت بازرگانیشــان تا پایان تیرماه  ۹۹در
صورت عمل نکردن به تعهدهای ارزی باطل میشــود.
البته واحدهای تولیدی از این اقدام مستثنی هستند و این
اقدام مشمول اشخاصی است که هیچ بازپرداختی ارزی
از صادرات خود نداشتند.ربیعی با تاکید بر اینکه پس از
هماهنگی با وزارت بازرگانی و وزارت صمت،کمیته نظارت
و تخصیص ارز ،جلسات خود را با حضور نمایندگان قوه
قضائیه و دادستانی کل کشور دنبال خواهد کرد ،گفت:
در این جلســات صادرکنندگان دعوت خواهند شــد و
شیوه بازپرداخت ارز با حضور دادستان کل کشور تشریح
میشــود .وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
حواشی حضور وزیر خارجه در مجلس تصریح کرد :کشور
در سختترین شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است
و باید با حفظ آداب که تخریبگرانه نباشد ،سخن گفت.
ما به مباحثه نیاز داریم .باید از منازعه پرهیز کنیم .مباحثه
را به جای منازعه قرار دادن به همه کشور کمک خواهد
کرد .به عبارت دیگر اختالف نظر مسئوالن باید در جهت
آسایش و آرامش مردم باشد و نباید این احساس بوجود
آید که اختالفی در ســاخت قدرت وجود دارد .ربیعی در
پاســخ به پرسشی درباره موضع دولت درباره طرح سوال
از رییس جمهوری تاکید کرد :از نخســتین روزهایی که
مجلس یازدهم تشکیل شد بنای دولت بر همکاری با این
مجلس است و دست همکاری برای حل مشکالت مردم
از ســوی دولت به سمت مجلس دراز شده است .عبور از
بحرانهای خارجی و اقتصادی و اجتماعی قطعاً با تعامل
همه قوا محقق میشود و اگر همکاری مسئوالنه همه قوا
نباشد راه به جایی نخواهیم برد .تجربه نشان داده هرجا که
قوا هماهنگ نبودهاند ،ضربه آن را مردم خوردهاند و برای
جامعه ضررآفرین بوده است .سخنگوی دولت تاکید کرد:
سوال از وزیر و رئیس جمهوری حق همه نمایندگان است
اما استفاده از این حق با عنایت به همه مالحظات دیگری
که در این زمینه مطرح است ،به نفع ملت و کشور خواهد
بود .ما نگرانیم که این سوال که در ماههای نخست مجلس
یازدهم و عدم آشنایی بسیاری از نمایندگان دورهاولی با
مشکالت کشور مطرح میشود به جای اینکه به پیشبرد
امور کشــور بینجامد و نتیجه بخش یا امیدبخش باشد
بیشتر عکس این تصور است.
اسماعیل گرامیمقدم ،سخنگوی حزب اعتماد ملی:

مدعیان منافع ملی راه را برای مذاکرات
هموار کنند

سخنگوی حزب اعتمادملی ،توهین ،افترا و تهمتها به
دستگاه دیپلماسی کشــور را به دلیل عصبانیت جریان
مخالف دولت ارزیابی کرد و گفت :اگر آقایان مدعی منافع
ملی هستند باید برای مذاکرات راه را هموار کنند زیرا با
مذاکره منافع ملی تامین میشود .اسماعیل گرامیمقدم،
سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت وگو با ایرنا درباره
حواشــی رخ داده در جلســه علنی مجلــس با حضور
محمدجوادظریف وزیر امور خارجه ،گفت :هر گزارشی
که از طرف آقای ظریف ارائه میشــود یک گزارش واقع
گرایانه و مســتند از نتایج مذاکرات ایران با  ۵+۱است.
ق برجام ســبب اتفاقهای کم نظیری در کشور شد
تواف 
و با امضای این توافقنامه بسیاری از شرکتهای خارجی
در حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و صنایع خودروسازی ،به
ایران بازگشــتند و دهها سند در این باره به امضا رسید.
ســخنگوی حزب اعتماد ملی ،برجام سبب رونق فضای
کســب و کار و ثبات تورم در دولت اول حسن روحانی
توصیف کرد و اظهار داشــت :برجــام ارزش پول ملی
را تقویــت کــرد و نرخ بیکاری را کاهــش داد که تمام
این اتفاقها در ســایه حرفهای بودن و هوشمندی تیم
دیپلماسی کشور به ریاست آقای ظریف بود .گرامی مقدم
با بیان اینکه شایسته نیست به دلیل خدمات گسترده به
دیپلماسی کشور ،ظریف را دروغگو خطاب کنیم،عنوان
کرد :افرادی دروغگو هستند که وقتی برجام به تصویب
رســید ،فریاد آنها گوش فلک را کــر میکرد و برجام را
توافق بدی توصیف کرده و آنرا با عهدنامه ترکمنچای و
گلستان تشبیه کردند و بعد از خروج ترامپ و آمریکا از
برجام ،همین افراد وامصیبتا سر دادند که چرا برجام به
هم خورد! وی ادامه داد :اگر برجام بد بود که باید از ترامپ
تشــکر کرد که از چنین توافقی بدی خارج شده است و
اگر توافق خوبی بود بایــد به دولت آقای روحانی و تیم
آقای ظریف دست مریزاد گفت .البته توهین کنندگان
به ظریف نشان دادند که خود دروغگویانی بودند که زمان
امضاء برجام تا توانستند علیه برجام مانع تراشی کردند و
ســبب به ثمر ننشستن نتایج آن شدند و بعد از جدایی
آمریکا از برجام ،همچنان تناقض گویی آنها ادامه یافت.
این فعال اصالحطلب ،توهین ،افترا و تهمتها به دستگاه
دیپلماسی کشور را به دلیل عصبانیت این جریان سیاسی
ارزیابی کرد و گفت :اگر آقایان مدعی منافع ملی هستند
باید برای مذاکرات راه را هموار کنند زیرا با مذاکره منافع
ملی تامین میشود .گرامی مقدم ادامه داد :خسارتی که
پس از خروج آمریکا از برجام بر کشور تحمیل شد که بر
هیچ فردی پوشیده نیست.

