اخبار

2
یادداشت روز
امیر مسروری

international@khorasannews.com

جنگ یمن در فاز تغییر سرنوشت
در حالی که سیر تحوالت سیاسی در منطقه و
جهان پیرامون چند اتفاق خبر ساز مانند جنگ
قره باغ و انتخابات آمریکا معطوف شده است اما
در یمن نیز تحوالت جدی در ششمین سال جنگ
در جریان است که می تواند حاکمان سعودی را
با مشکالت جدی تری در این جنگ خانمانسوز
مواجه کند و سرنوشت جنگ را رقم بزند .یمن چند
روز گذشته موج جدیدی از تحوالت را شاهد بود.
در شرق صنعا عملیات برای پیشروی در الجوف
ادامه دارد و مــزدوران سعودی و منصور هادی با
شکست سنگینی مواجه شدند .عملیات آفندی
بــرای به دست آوردن منطقه عمومی نزدیک به
پایگاه نظامی الخنجر با واکنش سریع نیروهای
مردمی و انصارا ...مواجه شد و تلفات بسیار زیادی
به یگانهای رزم عمل کننده منصور هادی وارد
شد .هدف از چرخش نیروهای یمنی از غرب به
سمت شرق استحکام بخشی به نوار شرقی دیوار
صنعا و قطع ارتباط نیروهای تروریستی در منطقه
حضرموت است .اگر نیروهای یمنی قادر باشند
خود را از الجوف به حضرموت برسانند به طور حتم
کمک های لجستیکی عربستان از نوار جنوبی به
سمت مناطق مرزی و تهدید صنعا قطع خواهد شد
و عمال برای همیشه تصرف صنعا از میز طراحان
عملیات ریاض کنار خواهد رفــت.در طرف دیگر
عقبه عملیاتی نیروهای زمینی و پشتیبانی رزم

هوایی متجاوزین در جنوب یمن در چند عملیات
پهپادی هدف قرار گرفت که خسارت های بسیار
زیــادی وارد ساخته اســت .در کنار این عملیات
پیروزمندانه ،ایران سفیر فوق العاده خود را به صنعا
فرستاد تا استوارنامه خود را تحویل هشام شرف
وزیر امور خارجه دولت نجات ملی دهد .عالوه بر
پیروزی های میدانی ،صنعا برگ برنده دیگری در
حوزه سیاسی به دست آورد و این اقدام ایران زمینه
فعالیت دیگر کشورهای هسمو به ویــژه اعضای
باشگاهتحریمیهایآمریکاومحورمقاومترابرای
ارتباط بیشتر با صنعا ترغیب خواهد کرد .این سه
دستاورد موج جدیدی در حوزه رسانه ای به وجود
آورد و خط خبری گسترده ای علیه عربستان و
ائتالفنیمبنداومنتشرشد.درچنینشرایطیتیم
ترور نفوذی در صنعا وزیر ورزش و جوانان این کشور
را در حالی که همراه دخترش در حال رانندگی
بود به شهادت رساند .این دومین ترور مهم کابینه
یمن پس از تشکیل دولت نجات ملی است .پیشتر
سعودی ها با استفاده از مدل ترور پهپادی که قبل
تر توسط صهیونیست ها علیه عناصر حزب ا ...و
مقاومت فلسطین صورت می گیرد ،صالح الصماد
رئیس شورای عالی سیاسی یمن را در الحدیده به
شهادت رساندند .افزون بر این ،یمن در حالی به
ششمین سالجنگنزدیکمیشودکهدروضعیت
اسفبار امنیتی و اجتماعی قــرار دارد .ائتالف
عربستان با لغزش بسیار بزرگی همراه بوده و قطر،
پاکستان ،مصر و حتی سودان از آن به طور رسمی و
نیمهرسمیخارجشدند.عربستانباکسریبودجه
فراوانی نیز مواجه است و قــدرت آتش نیروهای
یمنی از چند خمپاره  60به موشک هایی با برد
 1500کیلومتررسیدهوتوانرزمهواییصنعاقادر
است عملیاتهای عمقی با توان عملیاتی چند ده
پهپادرزمیوانتحاریراصورتدهد.عملیاتاخیر
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در ابها و خمیس مشیط نشان داد یمنی ها برای روز
مبادا و خارج سازی رکود در عملیات عمق ( داخل
خاک عربستان) هنوز برگ های برنده ای دارند که
می تواند هزینه سنگینی به ائتالف سعودی وارد
کند .گزارش های میدانی گواه این ادعاست که
نفوذ سیاسی و اجتماعی انصار ا ...در یمن به شدت
افزایش یافته است .پس از حذف و دستگیری علی
عبدا...صالحوکناررفتنپسرایندیکتاتوریمنیاز
قدرت ،بسیاریازاحزابیمنییاباانصارا...پیمان
همکاری بستند یا اعالم کردند در جنگ عربستان
– یمن طرف خاصی را نمی گیرند .موضوعی که در
عملیات اخیر ائتالف سعودی در غرب ( مناطق
الحدیده) و شــرق ( الــجــوف) به کاهش سطح
عملیاتی و قطع ارتباط عقبه با نیروهای درگیر
ائتالف سعودی منجر و به نفع انصار ا ...تمام شد.
به نظر می رســد حــوادث اخیر نشان از تقویت
نیروهای انصارا ...و برنامه محور شدن ساختار
رزمی و عملیاتی این سازمان در یمن دارد .به
نحوی که تا پایان سال پنجم جنگ و آغاز سال
ششم عربستان عمال در جنگ یمن در حوزه
زمینی مجبور شود شرایط انصار ا ...و صنعا را
قبول کند .تــرور اخیر هرچند ضربه مهمی به
کابینه دولت نجات ملی بود اما بیشتر برای تغییر
خطوط رسانه ای و گمراه سازی افکار عمومی
است .پیامی که ریاض به سران قبایل مخالف داد
تا در صورت عدم تمکین به دستورات ،ریاض با
سناریوی مشابه به سراغ آن ها خواهد رفت.در
عینحالموجشکستهایسهمگینسعودیها
طی روزهــای اخیر به طــور مثال نزدیک شدن
نیروهای یمنی به چند کیلومتری پایگاه مهم
«ماس» و ورود به شهر راهبردی «نجران» حکایت
از تحوالتی دارد که می تواند  ،سرنوشت این
جنگ را به طور کامل تغییر دهد.

از سوی پلیس و سازمان هالل احمر انجام شد

جزئیات طرح بزرگ تذکر به ماسک نزن ها

پلیس راننده  6هزار خودرو را به دلیل استفاده نکردن از ماسک جریمه کرد

بااوجگیریشیوعکروناودرحالیکهمتاسفانههرروز
رکورد جان باختگان و مبتالیان این بیماری مهلک
در کشور جابه جا می شود تمهیدات دستگاههای
مسئول بــرای الــزام مــردم به رعایت پروتکل های
بهداشتی علیه این بیماری نیز شدت گرفته است.
همزمان با اعــام جریمه  ۶هــزار خــودرو به دلیل
استفاده نکردن از ماسک در تهران  ،هالل احمر نیز
طرحبزرگآمرانسالمت رابارویکردآموزشیوتذکر
به کسانی که این پروتکل ها را رعایت نمیکنند آغاز
کردهاست.محمدنصیری،سخنگویجمعیتهالل
احمر بااشارهبهطرحآمرانسالمتدراینخصوص
به خبرگزاری برنا گفت :بسیاری از شهروندان این
آگاهی را دارند که باید از ماسک استفاده و پروتکل
های بهداشتی را رعایت کنند اما به علت مشغله
هایی که دارند ،استفاده از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعیرافراموشمیکنند.او افزود:دراینزمینه
 3400پایگاه در سراسر کشور به ویژه در محلهای
پر ازدحام به افراد در خصوص رعایت پروتکل های

بهداشتیوفاصلهگذاریاجتماعیتذکرمیدهند.
درحیناینتذکرهااحتماالباافرادیمواجهخواهیم
شد که ماسک ندارند که در این حوزه نیز تمهیداتی
اندیشیده و مقرر شده است به این افراد ماسک به
صــورت رایگان اهــدا شــود .وی همچنین در گفت
وگو با خراسان اف ــزود:در این طرح اصل بر حفظ
فاصله گذاری اجتماعی و تذکر برای رعایت ایمنی
و اهدای ماسک به افرادی که ماسک همراه ندارند
یا این که قدرت خرید ندارند ،است .این طرح فعال
تا پنج شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت .اکنون
موضوعآموزشبهگوشهمهرسیدهوازاینپس باید
جنبه های تذکر به رعایت پروتکل ها در مکان های
پرتردد به مردم گوشزد شود و از آن ها خواهش می
کنیم که موارد را رعایت کنند.در همین حال رئیس
پلیس کشور گفت :از مردم میخواهیم پروتکل ها
را بر اساس دستورالعمل ها رعایت کنند ،وظیفه
پلیساعمالقانوناستومااینکارراخواهیمکرد،
اگر خودرویی چهار سرنشین داشته باشد و یکی

از آن ها ماسک نزده باشد ،حتم ًا جریمه خواهیم
کرد همزمان رئیس پلیس تهران از جریمه بیش از
 ۶هزار خودرو به دلیل استفاده نکردن از ماسک در
تهران خبر داد.سردار حسین رحیمی پیش از ظهر
دیروز در اجرای طرح مشترک امنیت سالمتمحور
با هدف پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در ستاد
فرماندهیتهرانبزرگبابیاناینکهپلیستمامتوان
خود را برای مقابله با کرونا به کار گرفته است ،اظهار
کرد:ازچندروزگذشتهبرخوردهاباناقضانپروتکل
هایبهداشتیراشدتبخشیدیمو به 363هزارنفر
که ماسک زدن را رعایت نمیکنند ،تذکردادیم.وی
با اشاره به بازدید از بیش از  24هزار واحد صنفی
توسطپلیساماکندرچندروزگذشته،گفت710:
واحدصنفیکهضوابطابالغیرارعایتنمیکردند
اخطار پلمب گرفتند و  139واحد نیز پلمب شدند
همچنینحدود 6هزارو 22مورداعمالقانونبرای
خودروهاییداشتیمکهخودیاسرنشینآن هاماسک
زدنرارعایتنمیکردند.

هشتمین جلسه دادگاه محمد امامی ،متهم بانک سرمایه برگزار شد

روایت نماینده دادستان از اتهام غیراخالقی امامی علیه وی
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی
و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام
بــرگــزار شد.به گــزارش مهر در ایــن جلسه متهم
امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت :صحبتهایی
را که روز گذشته از سوی نماینده دادستان درباره
شرکتهای کارتنخواب و ضمانتنامهها بیان شد
رد میکنم و البته توضیحاتی را در این زمینه بیان
خواهم کــرد.وی با اشاره به شرایط فروش قیر در
بورس،گفت:شرایطفروشدربورستوسطشرکت
عرضهکنندهتعییننمیشودبلکهتوسطبورسکاال
تعیین می شود؛ شرایط تعیین قیمت قیر در بورس
رسمیاستوربطیبهشرکتپاسارگاد نداردوهیچ
ابزاری از سمت مدیرعامل نفت پاسارگاد و هرمز
پاسارگاد برای عرضه قیر وجود ندارد.متهم امامی
افزود :شما استعالم کنید تا ببینید که کل خرید ما
از شرکت نفت هرمز پاسارگاد  ۳درصد کل فروش
آنها بوده است و  ۹۷درصد آن را به شرکتهایی
مانند شرکتهای آقای جزایری و باقری درمنی
میفروختند.در این جلسه دادگاه ،قاضی خطاب
به متهم امامی که دربــاره بخشایش در زمانی که
مدیرعامل بوده است صحبت میکرد ،گفت :اگر
تصاویر او را نشان دهم برای سیستم اجرایی کشور
یک خجالت است که چنین مدیری داشته است.
قهرمانی نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه
بیان کرد :گفتند که قهرمانی تالش کرده که ما را
در پرونده بانک رفاه بگنجاند در آن جا .در نمودار

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••وقتی بــدون هیچ منطق و دلیلی ازشبکه
خبر(گفت وگـــوی18:30یـــک شنبه)اعالم
م ـیشــودکــه قــراراســت قیمت مــوادشــویــنــده
وبهداشتی گران شوداحتکاروکمیاب شدن این
نوعکاالوایجادالتهابدربازارعجیبنخواهدبود.
•• مــقــام معظم رهــبــری فــرمــودنــد بــه فکر
کارگرانی که به خاطر کرونا بیکار شدند
باشید .قابل توجه تامین اجتماعی که با وجود
تایید مدارک بنده در اوایل کرونا  8ماهه بدون
هیچ دلیلی پول ما رو نریخته .گفتنی است
این جانب  8سال سابقه بیمه هم دارم.
•• آن عزیزانی که دنبال افزایش حقوق بودند
آیا از افزایش حقوق خوشحال شدند؟ آیا این
خوشحالی یک هفته دوام آورد؟ تمام اجناس
پس از افزایش حقوق به همان نسبت راحت
باال رفت .عزیزان افزایش حقوق چاره کار
نیست .حقوق قبلی هم کافی بود به شرط
این که قیمت ها مثل قبل باشه.
•• بــرنــج هــنــدی از75هـــــــزار تـــومـــان به
205هــــزارتــــومــــان وبـــرنـــج پــاکــســتــانــی
از105هـــزار بــه220هــزار تومان رسیده!
حال سوال این جاست که این سبد کاال با یک
کیسه برنج 10کیلویی که در حاشیه شهرها
به خا نواده های نیازمند داده می شود پول آن
را چه کسی یا کسانی می دهند ؟!چرا گرانی
رابرمردم تحمیل می کنید ؟!
••به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا اعالم
کردند هیچ مالکی حق بیرون کردن مستاجر
خود را ندارد و مالکان فقط 20درصد به مبلغ
اجاره اضافه کنند  .دادگاه ها هم حکم تخلیه
صــادر نکنند .ولــی تبصره ای گذاشتهاند
که اگر مالک ،ملکش را فروخت می تواند با
فرصت دو ماه مستاجر را بیرون کند .حاال
بعضی از مالکان با درســت کــردن قولنامه
صوری مستاجر را بیرون می کنند و باعث
گسترش و پخش کرونا در جامعه می شوند.
•• روز شنبه ،آقا دزده باتری پرایدم رو دزدید
دستش درد نکنه ان شــاءا! ...من کارم فیلم
بــرداری اســت و تــوی ایــن اوضــاع بیکاری با
پرایدم کار می کردم  .حاال چند روزه پول ندارم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

یک باتری حتی دست دوم بخرم که راهش
بیندازم .من برای زن وبچه ام با این ماشین،
نان حالل سرسفره خانواده ام می آوردم.
آقادزده متاسفم برای وجدانی که نداشتی.
••دولتبهجایفشارآوردنبهصداوسیمامبنی
برفعالکردنپنجشبکهتلویزیونیبرایآموزش
و پــرورش و به صــورت بیست و چهار ساعته به
خانواده ها فشار می آورد تا برای هر یک از دانش
آموزان گوشی اندروید بخرند و از طریق فروش
اینترنت برای خود کیسه ای دوخته  ،این است
حمایت از مستضعف و مردمی که....
••کرونا ازاسفندسال گذشته مشاغلآزاد
و اهـــل کــســب وتـــجـــارت راازنــظــرکــســب
درآمــددرمــضــیــقــه گــذاشــتــه وازط ــرف ــی با
سیرتدریجی گرانی بارمشکالتشان اضافه
شده است .مسئوالن چاره ای کنند تا معضل
بزرگ گریبان گیراین دسته نشود.
••زمانی که وزیــر صمت نداشتیم کمیسیون
مشاوران امالک تهران را به  50درصد کاهش
دادند .حداقل در این مدت یک چیزی دیدیم
کاهش دادند.
••ازســرعــت بسیارپایین اینترنت مخابرات
خراسانجنوبیوقطعمکررآننوشتموشماهم
لطف کردید درستون حرف مردم آن را چاپ
کردید اما دریغ ازپاسخ گویی  .شاید پیگیری
حرف مردم مربوط به دستگاه هایی است که
خودآن هاحاضربه پاسخ گویی اند.
•• تکلیف پاالیش یکم چی شد؟ چرا دولت پول
مردم روگرفته و وعده سرخرمن میده؟ اجازه
بده نماد پاالیش دوم بازبشه .سه ماهه که ما
بالتکلیف هستیم .هرچی تماس می گیریم
باکارگزاری ها فایده ای نــدارد .ماپشیمون
شدیمپاالیشدومخریدیم.میگنپولبهحساب
دولته پس پول ماچی میشه؟ میخواهیم آن را
بفروشیم و به دوا ودرمان بزنیم.
•• قلمت بشکند ای تــاریــخ اگرننویسی:
یک بیماری فراگیر ( کرونا) به ایــران آمد
امــا عــد های به توصیه ها گــوش ندادند و از
مسافرت و شمال خود نگذشتند.
••واقــع ـ ًا یــک درخ ــت بــی زب ــان را بــه خاطر

نمابر05137009129 :

تصویر شجریان از بیخ بریده اند ؟ به کجا
داریم میرویم ؟ با این طرز تفکر مقصدمان
کجاست ؟
••خواستم خسته نباشید بگم به شهردار
منطقه  9مشهد کــه بعد از چندین سال
درخــواســت بــرای بــازســازی پــیــاده روهــای
خیابان هنرستان ،حق طبیعی ساکنین این
منطقه ،ابدا براشون مهم نبوده و هیچ اقدامی
نکردند .وضعیت خراب پیاده روها عالوه بر
ظاهر بسیار زننده ،عبور را هم برای پیاده ها
سخت کرده .الاقل سری بزنید جناب مسئول.
•• لطفا بخش اجتماعی روزنامه پیگیر پیام های
مستمری بگیران تامین اجتماعی باشدبابت
حقوق های پایین وفاصله زیاد ما با بقیه ومهم
تر این که حقوق ما با این گرانی همخونی نداره
دولت ومجلس پاسخگو باشند.
•• در ایــن ســال هــای اخیر تــورم بــاال رفته و
امسال وحشتناک باال رفته سوال این جاست
کــه چــرا مستمری بگیر تامین اجتماعی
وکارگران مثل بقیه نباید ازحقوق بهتری
بهره ببرند؟ آیا با این روش روز به روز سفره
ما کوچک ترنشده؟ از همسان سازی چیزی
نگید که خجالت آور است .همسان سازی
برای کشورهای دیگر خوب بود نه برای ما
که اکثریت زیر سه میلیون می گیریم هنوز.
•• چرا واکسن آنفلوآنزا در اختیاردامپزشکان
بخش خصوصی دامپزشکی قرار نگرفته؟
اولین اف ــرادی که در خط مقدم مــبــارزه با
بیماری ها هستند ایشانند!
•• لطفا یک گزارش از گران فروشی سایپا تهیه
کنید زمان اعالم دعوت نامه آخر مهر بوده
برامون نفرستادن تا افزایش قیمت بدن بعد
برامون بفرستن .واقعا این نامردی بزرگی
در حق ما است .یک ساله پولمون دستشونه.
یکی نیست از ما حمایت کنه.
•• آیا در این شرایط سقوط سنگین و هر روزه
بورس که مسئوالن هم قادر به متوقف کردن
آن نیستند ،بهتر نیست حد تغییرات سهام به
جای  ۵درصد به  ۱یا  ۲درصد کاهش یابد تا
مانع از بین رفتن سرمایه مردم شود؟

معاون مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد:

روایت ناکامی ارز  4200و یارانه ارزی  200هزار میلیارد تومانی

مــعــاون مرکز پــژوهــش هــای مجلس ،تــداوم
سیاست ارز  4200تومانی را حتی با فرض
اجــرا کــردن سامانه های شفافیت ساز نظیر
سامانه جامع تجارت ،سیاستی معیوب دانست
چرا که انگیزه های تخلف و رانت را به میزان
چهار برابر ارز  4200ایجاد می کند .وی
برنامه تخصیص  9میلیارد دالر ارز 4200
بــرای واردات کــاالهــای اساسی را متضمن
تخصیص یارانه ضمنی  200هــزار میلیارد
تومانی دانست و افزود :هر کار دیگری با 200
هــزار میلیارد تومان انجام شــود ،از وضعیت
فعلی بهتر است.به گزارش خبرگزاری فارس،
سید علی روحــانــی بــا بیان ایــن کــه مقامات
وزارت صمت به تازگی اعالم کرده اند که 9
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی
در سال 99درنظر گرفته شده است،افزود:

اگر یارانه ضمنی هر دالر را  20هزار تومان
در نظر بگیریم ،حاصل این می شود که قرار
است حــدود 200هزار میلیارد تومان یارانه
برای واردات چند قلم کاالی اساسی پرداخت
شود .این در حالی است که هر کاری با 200
هــزار میلیارد تومان انجام شــود ،از وضعیت
فعلی بهتر است.وی تداوم سیاست ارز 4200
تومانی را حتی با فــرض اجــرا کــردن سامانه
های شفافیت ساز نظیر سامانه جامع تجارت،
سیاستی معیوب دانست چرا که انگیزه های
تخلف و رانت را به میزان چهار برابر ارز 4200
ایجاد می کند .روحانی دور زدن تحریم ها از
سوی ایران را مثال زد و گفت :در این فرایند که
سامانه های جهانی مشکالت به مراتب کمتری
نسبت به سامانه های ما دارد ،در نهایت با سند
سازی ،تغییر اسم و رسم و  ...تحریم ها دور زده

می شود.معاون مرکز پژوهش های مجلس به
رانت هایی که به طور قانونی! در اثر سیاست ارز
 4200در اختیار برخی قرار گرفت اشاره کرد
و گفت :در خرداد  ،98ارز چای و کره حذف
شد .با این حال ،آمارها نشان می دهد که در
سه ماه اول آن سال ،تقریب ًا به انــدازه بیش از
کل واردات این دو کاال در سال  97چای و کره
وارد کشور شده است .سپس واردکنندگان،
تا آخر سال ،چای را به نرخ ارز آزاد و کره را با
قیمت سه برابر ،در بازار عرضه کردند.روحانی
در بیان قابل تامل دیگر ،گفت :در سال 98
قرار بود از صندوق توسعه ملی برای واردات
مــواد اولیه دارویــی برداشت شــود ولــی بعد ًا
مشخص شد که بخش زیادی از این مبلغ صرف
پــرداخــت کــارانــه پزشکان و بدهی هایی که
وزارت بهداشت داشت ،شده است.

وعده وزیر صمت برای نظارت هوشمند بر بازار از شنبه آینده
درختی روشــن اســت ،به صراحت اعــام میشود
افرادی که با شبکه بانک رفاه ارتباط داشتند آقای
امامی و حاجیان بودند .حاجیان احضار شد و
امامی نیز در آن جا با عنوان پــول شویی مطرح
بــود.وی با اشــاره به حضور مدیر رسانهای امامی
در جلسه دادگــاه گفت :مدیر رسانهای امامی از
محل تسهیالت پول دریافت کرده است .در جلسه
حضور دارد و دهها فیلم علیه دادسرا تولید میکند.
قهرمانی با اشــاره به اقــدام به دور از اخالق متهم
امامی برای کنار گذاشته شدن خودش از پرونده
گفت :امامی یک اقدام غیر اخالقی بزرگی که انجام
داد این بود که برای این که پای بنده را از پرونده
بیرون کند اتهامی را به من زده است .من سه ،چهار
ماه کار را تعطیل کردم و از همه قضات و ضابطان
خواستم که به خاطر احترام کرسی قضاوت این
موضوع با سختگیری تمام بررسی شود .در ادامه

با جمعی از بازپرسان و ضابطان از خود امامی پیگیر
این موضوع شدیم که گفت منظورم تو نبودی بلکه
پسر دایی تو بوده است گفتم کیست ،اما تاکنون
هیچ چیز ارائه نکرد .وی افزود :هرکاری کردند تا
فقط قهرمانی نباشد.نماینده دادستان گفت :در
خصوص همسر دوم که گفته شد ماشین وی توقیف
شدهدرسال ۹۲زمانیکهاینشخصهمسرامامی
نبود پولهایی به حساب وی میرفته و ذی نفع
بوده است .این شخص متهم به پول شویی است.
نماینده دادستان گفت :آقایان بانک سرمایه را به
آتش کشیدند و این حاصل اقدامات امامی و تیم وی
است.وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به
متهم امامی گفت :شما فقط بانک سرمایه را خالی
نکرده اید بلکه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز
خالی کردید این در حالی است که خیلی از سپرده
گذاران بانک سرمایه از معلمان هستند.

بازداشت مدال آور بوکس به اتهام قتل پسر جوان
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان
تهران با اشاره به قتل پسر جوان با ضربه چاقوی
یک مدالآور بوکس گفت :متهم این پرونده قتل،
صاحب مــدال در رشته بوکس است.سرهنگ
مهدی سرپناه در گفتوگو با تسنیم ضمن اعالم
خبر بازداشت یک متهم به قتل در شهرستان
ربــاطکــریــم ،دربـــاره جزئیات ایــن خبر افــزود:

حرف مردم

حــدود ساعت  20:30دوشنبه شب گذشته
خبری مبنی بر نزاع دو جوان در خیابان ملکی
شهرستان رباطکریم به پلیس  110اعالم شد
که به سرعت تیمی از مأموران انتظامی به محل
حادثه اعزام شدند.وی افزود :در بررسی بیشتر
مشخص شد فردی که بوکسور و صاحب مدال در
رشته بوکس بوده ،ضمن درگیری با پسری حدود

 25ساله و وارد کردن ضربه چاقو به قفسه سینه
پسر جــوان ،مرتکب قتل وی شده اســت.وی با
اشاره به بازداشت متهم و تحقیقات از وی ،گفت:
بررسیهای اولیه نشان میدهد که ظاهر ًا متهم
این پرونده و مقتول سابقه درگیری با یکدیگر
داشتهاند .متهم در اختیار پلیس آگاهی است و
تحقیقات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد.

وزیـــر صــمــت از آغـــاز طــرحــی بـــرای تشدید
بازرسیها و کنترل قیمت و موجودی انبارها از
روز شنبه هفته آینده با همراهی بسیج و سازمان
تعزیراتخبرداد.بهگزارشتسنیم،رزمحسینی
در گفتوگویی افزود :از شنبه تشدید نظارت و
کنترل بر بازار از سوی وزارت صمت به صورت

بازداشت  28کارمندمتخلف
دستگاه قضایی
بهدنبال سالم سازی دستگاه قضا ،حفاظت
اطالعات قوه قضاییه  ۲۸کارمند دستگاه
قضایی را به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب
پرونده و کالهبرداری از آنها بازداشت کرد
و تحویل محاکم قضایی شدند .به گزارش
خبرگزاری میزان در پی خبر منتشرشده
مبنی بر دستگیری  ۱۹نفر از وکالیی که
با ادعــای اخــذ وکالت تضمینی به دنبال
انــحــراف پــرونــدههــا در مــراجــع قضایی و
دریافت مبالغ کالن از اصحاب پرونده بودند،
مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه اعالم
کرد در راستای تکلیف مهم سالم سازی
دستگاه قضایی تعداد  ۲۸نفر از کارکنان
دستگاه قضایی به دلیل ارتــبــاط گرفتن
با اصحاب پرونده و کالهبرداری از آنان
بازداشت و تحویل محاکم قضایی شدند.

هوشمند انجام خواهد شد و نیروهای بازرس به
همراه بسیجیان عزیز به تجهیزاتی که نیازمند
کنترل بیشتر بر بازار هستند مجهز شدند .قرار
است با همکاری تعزیرات برای بازرسی بیشتر
اقدامات خود را تشدید کنیم .وزیــر صنعت،
معدن و تجارت با بیان این که قرار است از مراکز

اصلی و انبارها بازدید کنیم و در صورت مشاهده
هر گونه گران فروشی و تخلف طبق قانون با آن
ها برخورد خواهد شد ،افزود:واردات کاالهای
اساسی در چند وقت اخیر نیز به خوبی صورت
گرفته و بانک مرکزی هم همکاری خوبی با
وزارت صمت شروع کرده است.

