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دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست متهمان واردات موبایل اشد مجازات را درخواست کرد

معاون پارلمانی رئیس جمهور اعالم کرد:

 27میلیارد تومان درآمد نامشروع از طریق گران فروشی موبایل

لیست  2+2وزیران جدید روی میز روحانی

دادستانتهرانباحضوردرشعبهاولدادگاهانقالبتهران
ضمنردبرخیدفاعیاتارائهشدهازسویمتهمانواردات
موبایل با ارز دولتی ،از دادگاه خواست متهمان را به اشد
مجازات محکوم کند .به گــزارش تسنیم به نقل از پایگاه
اطالعرسانی دادســرای عمومی و انقالب تهران ،عباس
جعفریدولتآبادیکهبرایدفاعازکیفرخواستصادرهاز
سویدادسرابرایاینمتهماندرجلس هدادگاهحضوریافته
بود،باانتقادازاینکهنهادهایدولتیمثلوزارتصنعتو
بانک مرکزی خود را صرف ًا مسئول و متولی ثبت سفارش،
تخصیص ارز و ترخیص کاال دانسته و در فرایند اقدامات
مجرمانه بعدی واردکنندگان کاالهای خریداریشده با
ارز دولتی ،خود را ذیمدخل ندانسته گفت :تا وقتیکه
این چرخه معیوب وجود دارد ،مشکالت نیز بهقوت خود
باقیاست.
▪صدور 16فقرهکیفرخواستوحکماعدامبرای 3نفر

وی از ص ــدور  16فقره کیفرخواست ب ــرای متهمان
واردکنندهگوشیهایتلفنهمراه ظرفسهماهاخیرازتیر
تاشهریوردردادسرایتهرانخبرداد.جعفریدولتآبادی
نتیجه اقدامات انجام شده در شعب ویژه دادسرای تهران
را ارائه داد که حسب آن ،بیشتر شرکتهای واردکننده با
هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت
اعالم شده از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،گوشیهای تلفن همراه را به قیمت ارز
آزاد به فروش رساندهاند؛ به نحوی که تعداد  40شرکت
واردکننده گوشیهای تلفن همراه در مجموع و در نتیجه
گرانفروشیهایکالنمبلغ 492میلیاردو 742میلیون
و 885هزارو 143ریالدرآمدنامشروعتحصیلکردهاند؛
در این میان تعداد  16شرکت پروندههای حاضر ،در
مجموع مبلغ  278میلیارد و  289میلیون و  865هزار و

 836ریال درآمد نامشروع تحصیل کردهاند.
▪ردایراداتمتهمانازسویدادستان

وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکالی آنان طی هشت
جلسه برگزار شده از سوی دادگــاه ،عمده مدافعات را بر
چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور ،مستند
به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه ،دفاعیات ارائه
شده را مخدوش ارزیابی کرد .جعفری دولتآبادی دفاع
نخستمتهمانرامبنیبراینکهگوشیتلفنهمراهدرزمره
نیازمندیعمومیمردمقرارنمیگیردباتوجهبهشرایطروز
جامعه مردود شناخت .دادستان تهران به دیگر استدالل
متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخالل در
نظام توزیع نیازمندی عمومی مــردم» بر اقدامات آنان و
همچنین«نداشتنقصداخاللدرنظاماقتصادیکشور»نیز
پرداختودرردایندفاعیاتاظهارکرد:جرماخاللدرنظام
اقتصادی یا اخالل در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم،
بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت
ارزیابیمیشود.
▪متهماندرصددسندسازیبهمنظورتوجیهاقدامات
مجرمانهخودهستند

دادستانتهرانبهاستنکافبرخیمتهماناینپروندههااز
ارائهفاکتورهایمربوطبهوارداتگوشیهایتلفنهمراهبه
شعبهبازپرسیخبردادوچنینامتناعیرابدونآنکهدفاع
خاصیدرپیداشتهباشد،حاکیازقصدوسعیاینمتهمان
درسندسازیدانست.ویباانتقادازمسئوالنصنفیمرتبط
بافعالیتتجاریمتهمانازبابتانجامندادنوظایفخود،
افزود:ازمسئوالنصنفیمربوطانتظارمیرفتازاقدامات
متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانهها
ادعاکردهاندکهگرانفروشیجرمنیست.

هادیمحمدی–حسینعلیامیریمعاونرئیسجمهور
در امور مجلس در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع
خبرنگاران درخصوص اعالم اسامی وزیران پیشنهادی
گفت:قانوناساسیبهرئیسجمهورایناجازهرامیدهد
که هر وزارتخانهای که وزیر ندارد حداکثر به مدت سه
ماه با سرپرست اداره شود و ما اکنون در این فرصت
قانونی به سر میبریم .چیزی که االن رسمی است و
به مجلس اعــام میشود دو وزارتخانه ای است که با
سرپرست در حال اداره شدن است اما ممکن است با
نظر رئیس جمهور این تعداد بیشتر شود.امیری درباره
دلیلحضورنداشتنشریعتمداریدرکمیسیونصنایع
مجلس اظهار کرد  :شریعتمداری به این دلیل در جلسه
کمیسیون صنایع حضور نیافت که برای رسیدگی به
واحدهایصنعتیآسیبدیدهدرشمالکشوربایدبهاین
صنایع سر میزد ،حضورنداشتن در جلسه کمیسیون
با هماهنگی مجلس بــوده اســت .مجلس هفته آینده
جلسهای ندارد و نمایندگان به حوزههای انتخابیه خود
میروند .آیین نامه داخلی مجلس هم صراحت دارد که
معرفیوزیرانبایددرجلسهعلنیاعالموصولشودودر
راسیکهفتهرسیدگیبهرایاعتمادوزیران دردستور
کار مجلس قرار بگیرد .در فرصت قانونی که ما اکنون در
آنقرارداریمووقتیکهنمایندگانبهمجلسبازگشتند،
اسامیوزیرانپیشنهادیدرجلسهعلنیبیانمیشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش
کهچندوزیربهمجلسمعرفیخواهندشد؟خاطرنشان
کرد:دووزارتخانهکهباسرپرستادارهمیشود،وزیرانآن
هامعرفیمیشوندوممکناسترئیسجمهوربرایدو
وزارتخان هدیگرهمتصمیماتجدیدیاتخاذکند.امیری
دربار ه استعفای دو وزیر جدید در دولت گفت :استعفای
موردی در کار نیست ،اما از همان ابتدا اعضای دولت به

رئیسجمهوربیانکردندهرتصمیمیکهبهصالحکشور
استمیتوانددربار هاعضایدولتاتخاذکند.
▪توضیحواعظیدربارهعلتتاخیردرمعرفیاسامی
وزیرانجدید

درهمینحال محمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهور
در حاشیه نشست هیئت دولت دربــاره علت تاخیر در
معرفیوزیرانجدیدبهمجلس،اظهارکرد:مابناداشتیم
پس از ایــن که الیحه تغییر ساختار دولــت در مجلس
تصویب شد ،تغییرات وزیــران را انجام دهیم اما هفته
گذشتهمتوجهشدیممجلستمایلیبهتصویبآنالیحه
ندارد.ویافزود:وزیرانپیشنهادی اقتصادوکار،تعیین
شدهاند ،ممکن است یکی دو تغییر دیگر نیز در دیگر
وزارتخانه ها ایجاد شود ما این آمادگی را داشتیم که روز
سه شنبه وزیران را معرفی کنیم اما مجلس هفته آینده
تعطیل است .هیئت رئیسه هم گامهایی برداشت که
تعطیلیهفتهآیندهمجلسرالغوکنداماچوننمایندگان
بــرای حضور در حوزههای انتخابیه خود برنامهریزی
کرده بودند ،ظهر دوشنبه به ما اعالم کردند که وزیران
در فرصت دیگری معرفی شوند چون یک هفته پس از
معرفی وزیران پیشنهادی ،باید بررسی رای اعتماد آغاز
شود.برایناساسدراولینروزمجلسپسازتعطیالت،
دولت وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی میکند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جابهجایی
اعضای دولت در داخل دولت وجود دارد؟ گفت :ممکن
استایناتفاقبیفتد.مثالاگرجاییسمتیایجادشود،
چون شناخت بیشتری از توانایی اعضای داخل کابینه
وجوددارد،ازداخلکابینهکسیبرایاینسمتانتخاب
شود.اگروزیریهماستیضاحشود،میتواناورادرجای
دیگریبهکارگرفت.

اخبار
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دادستان عمومی و انقالب زاهدان اعالم کرد:

دستگیری آخرین متهم پرونده ایرانشهر

ذوالفقاری -آخرین متهم پرونده تجاوز به عنف ایرانشهر روز
گذشته دستگیر شد .دادستان مرکز استان در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار ما گفت :درباره پرونده آدم ربایی منجر
به تجاوز به عنف بانوان ایرانشهری در ماه رمضان امسال ،سه
نفر از متهمان اصلی پرونده با کار فنی پلیس اطالعات و امنیت
عمومی دستگیر شده بودند که در ادامه پیگیری این پرونده ،با
اقدام های گسترده اطالعاتی و فنی چند ماهه ،محل فرار و تردد

آخرین متهم متواری در استان های همجوار تحت رصد و چتر
اطالعاتی قرار گرفت .حجت االسالم والمسلمین «علی موحدی
راد» افزود :متهم با وجود استفاده از چند هویت جعلی در نهایت
روز گذشته به محض حضور در چابهار و استقرار در مکانی امن ،با
هدایتفنیمرکزشاهدپلیساطالعاتوامنیتعمومیسیستان
وبلوچستانوتوسطتیمهایعملیاتیآندرچابهارمحلاختفای
وی شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وزیر کشور :در حال مذاکره برای کاهش هزینه روادید اربعین هستیم
وزیر کشور گفت :در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم و تالش
میکنیممعادلریالیمبلغصدورروادیداربعینراکاهشدهیم.
به گزارش تسنیم ،عبدالرضا رحمانی فضلی درباره هزینههای
اربعین سال  97اظهار کرد :هزینههای اربعین چند قلم است که
یکی از آنها مربوط به هزینههای روادید و بقیه اقالم این هزینهها
مانندبیمهتغییرینکردهاست.رحمانیفضلیتصریحکرد:البته

 41دالری که کشور عراق برای صدور روادید دریافت میکند و بر
مبنای ارزی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اختصاص
داده است ،رقم زیادی است .ما در حال مذاکره با بانک مرکزی
هستیم و تالش می کنیم بتوانیم به توافق برسیم که معادل ریالی
مبلغ صدور روادید اربعین را کاهش دهند اما تا االن رقم حدود
هشتهزارتومانراتاییدکردندواین رقمزیادیاست.

توضیحات وزیر نیرو درباره مصوبه رایگان شدن بهای آب و برق مدارس
زاهدی– رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز در حاشیه نشست
هیئت دولــت در پاسخ به ســوال خراسان دربــاره وضعیت
پرداخت بهای آب و برق مــدارس که طبق مصوبه مجلس
رایگان شده است  ،اظهار کرد  :سازمان برنامه و بودجه مسئول
است و دستورالعمل را ابالغ کرده است.
وی افـــزود :البته اگــر قبل از تصویب قــانــون از مــن نظر
می خواستند می گفتم در حالی که ما سرمایه گــذاری
سنگینی برای آموزش الگوی صحیح مصرف داریم ،اولین
گام روی آموزش فرزندان است و اگر مدارس نیازمندی دارند

این نیازمندی را به طریق دیگری تامین کنند چراکه آموزش
دادن به بچه ها خیلی سخت است به خصوص زمانی که از آن
ها بخواهیم کاالیی را که به شکل رایگان در اختیارشان است
درست مصرف کنند .با این حال این موضوع تصویب شده و
مثل هر قانون دیگری الزم االجراست .این برای سال 97
است و امیدوار هستیم مجلس توجه الزم را در بحث بودجه
 98داشته باشد زیرا ما فوق العاده نیازمند اصالح مصرف در
منابع مختلف هستیم و جزو اولین گام ها هم دانش آموزان
هستند.
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