سیاسی

یکشنبه  11شهریور 1397

گروه سیاس�ی :سناریوی اخیر رسانههای زنجیرهای در موضوع
شایعه سوءاستفاده زائران عراقی از زنان ایرانی در مشهد ،هر چند
با هدف تخریب یک طیف سیاس��ی شروع شد اما در نهایت به
سندی غیرقابل انکار در اثبات دروغگویی این طیف و افشای رویه
غیراخالقی آنها در جس��ارت به مقدسات جهت نیل به مقاصد
نازل سیاسی بدل شد.
بهگزارش «وطنامروز» نخس��تینبار سایت خبرآنالین 28
مرداد  97در گزارش��ی با عنوان «چرا از سفر مجردی عراقیها
به مشهد جلوگیری نمیشود؟» خط خبری دروغ درباره استفاده
جنسی عراقیها از زنان ایرانی را کلید زد .چند روز بعد روزنامه
ش��هروند در تاریخ  4شهریور گزارشی در همین باره مینویسد
و عن��وان میکند« :رفت و آمد بعضی م��ردان مجرد عراقی به
خانههای مس��افر مشهد بیش��تر ش��ده ،آنها که با زنان ایرانی
همراهش��ان راه ورود به هتلها را بسته میبینند ،راهی بیش از
 ٦هزار خانه مسافر غیرمجاز این شهر زیارتی میشوند» .صفحه
توئیتر «ش��رق» هم این موضوع را به نقل از «شهروند» منتشر
میکند و مساله فراگیر میشود .تنها دستاویز این رسانهها هم
صرفا یک مصاحبه از س��وی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان
بود که البته بالفاصله تکذیب شد .محمد قانعی ،رئیس اتحادیه
هتل��داران که نخس��تین بار خبر ارائه خدمات جنس��ی  6هزار
خانهمس��افر در مشهد به نام او منتشر ش��ده بود این ادعا را در
گفتوگو با مهر تکذیب ک��رد .وی در این گفتوگو به صراحت
اعالم کرد «من چنین چیزی نگفتهام» و آنچه دس��ت به دست
میش��ود ناشی از استنباط اشتباه اهالی رسانه و کاربران فضای
مجازی است .قانعی اصل ماجرا را چنین شرح میدهد :من هرگز
تایید نکردهام که در مشهد از زنان ایرانی استفاده جنسی صورت
میگیرد ،برای همین هم این استنباط و نقل قول از حرفهایم را
کامال تکذیب میکنم ،چون من در مصاحبهای که داشتم به این
موضوع اشاره کردم که در مشهد  ۶۰۰خانه مسافر مجوز قانونی
دارند و حتی آنهایی که مجوز قانونی ندارند هم خدمات اقامتی
ارائه میدهند و لزوما به این معنا نیست که این خانههای مسافر
در زمینه خدمات جنسی و غیرقانونی فعالیت میکنند.
این جوسازیها و تالش برای هتک حیثیت یکی از شهرهای
مقدس شیعیان جهان هرچند از سوی جریانی که از سال  76ید
طوالیی در اهانت به مقدس��ات در کارنامه داشت ،دور از انتظار
نبود اما بیپاسخ هم نماند و اتفاقا نخستین واکنش را وزیر کشور
هلل جمعهای ،مش��اور وزیر کشور
دولت روحانی نش��ان داد .روحا 
هفته گذشته در توئیتی نوشت :هش��دار! پس از عدم موفقیت
دش��منان ملت ایران در بلواس��ازی ،اینبار دش��منان فتنهگر و
اختالفافکن ،با پخش شایعاتی درصدد تفرق ه میان  2ملت برادر
و همسان ایران و عراق هستند .هیچ گزارش رسمی و مستندی
درباره ش��ایعاتی مبنیبر تعرض به زنان ایرانی وجود ندارد .باید
مراقب ش��یطنت تفرقهافکنان بود .وزیر کشور خواستار برخورد
قاطع قوهقضائیه با عامالن تولید و بازنشر شایعات اختالفبرانگیز
صبح دیروز شنبه اولین جلس��ه رسیدگی به اتهامات متهمان
واردکننده گوش��ی تلفن همراه که از طریق گرانفروش��ی در نظام
اقتصادی اخالل کرده بودند ،در ش��عبه ی��ک دادگاه ویژه مبارزه با
اخاللگران در نظام اقتصادی به صورت علنی به ریاست قاضی موحد
برگزار شد .به گزارش «وطنامروز» ،در جلسه اول دادگاههای ویژه
برخورد با مفس��دان اقتصادی ،کیفرخواست  3نفر از مدیران عامل
شرکتهای واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی قرائت و به آنها تفهیم
اتهام ش��د .در دومین جلس��ه دادگاههای ویژه برخورد با مفسدان
اقتصادی نیز محاکمه  19دالل و اخاللگر بازار ارز آغاز ش��د .دیروز
ش��نبه  10شهریورماه نیز نخس��تین دادگاه  3نفر از مدیران عامل
شرکتهای واردکننده تلفن همراه آغاز شد.
در ابتدای این جلس��ه قاضی موحد اظهار کرد :در این جلس��ه
 ۱۲نفر از متهمان به اتفاق وکالی خود حضور دارند .تعداد دیگری
از متهم��ان اخالل در نظام اقتصادی کش��ور از طری��ق اخالل در
نیازمندیه��ای عموم��ی حض��ور دارند که بر اس��اس محتویات و
کیفرخواست ،با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه
به صورت هماهنگ به قیمتی باالتر و خارج از ضوابط ،این گوشیها
را به فروش رساندهاند که منجر به اخالل در توزیع این نیاز عمومی
شده اس��ت .وی در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست در
جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد .به گزارش میزان،
نماینده دادس��تان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر
شده و در قرائت کیفرخواست این  ۱۲متهم گفت :نوسانات اخیر بازار
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حمی��د میرزایی زرینکاله��ی ،فرزند عیناهلل،
بازداش��ت در تاری��خ  ،۹۷/۵/۱۴متولد ،1356
مدیرعامل ش��رکت خصوصی پارس تل قشم،
ب��ه اتهام اخالل در نظ��ام توزیع نیازمندیهای
عمومی م��ردم از طریق گرانفروش��ی بهصورت
کالن با تحصیل وجه به مبلغ  ۴۷میلیارد و ۶۴۹
میلیون و  ۷۲۶هزار و  ۵۱۴ریال
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فریدون امینآقایی ،فرزند محمدعلی ،بازداشت
در تاری��خ  ،۹۷/۵/۱۴متول��د  ،۱۳۳۸مدیرعامل
شرکت هماهنگپرداز هوشمند به اتهام اخالل
در نظام توزی��ع نیازمندیهای عمومی مردم از
طریق گرانفروش��ی بهصورت کالن با تحصیل
وجه به مبلغ  ۳میلیارد و  ۶۳۱میلیون ریال
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لجنپراکنی رسانههای زنجیرهای علیه زوار ثامنالحجج(ع) با اعتراضات فراگیر مواجه شد

زنجیره رذالت

که عفت عمومی را هم هدف قرار دادهاند ،ش��ده و تصریح کرده
است استانداران استانهای مربوط با هماهنگی مراجع قضایی
موضوع انتشار این مطلب نادرست از منابع خبری متخلف را در
اسرع وقت پیگیری کنند.
نکته جالب توجه در این میان ضربهای بود که رس��انههای
زنجیرهای به دولت زدند! به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،با توجه
به شرایط ارزی کشور و تحریمهای آمریکا علیه کشورمان ،کشور
عراق که از جمله کشورهای دوست و متحد جمهوری اسالمی
در منطقه به حساب میآید ،نقشی ویژه و قابل توجه در راستای
برنامه ایران ب��رای دور زدن تحریمهای آمریکا و وارد کردن ارز
به کش��ور داشته و دارد ،چرا که در شرایط جدید ،ایران نیازمند
ارتباطات جدیدی با همس��ایگان خود اس��ت و تخریب روابط
فیمابین  2کش��ور در واقع چیزی ج��ز خراب کردن معبرهای
اصلی دولت برای تحقق این راهبرد نیس��ت .نقش عراق در این
زمینه آنگاه بیشتر به چشم میآید که جدیت برخی کشورهای
عربی حوزه خلیجفارس را جهت همراهی با تحریمهای آمریکا
علیه ایران به یاد بیاوریم .به عنوان مثال ،کشور امارات در ماههای
اخیر حس��اب بانکی بسیاری از ایرانیان را مسدود کرد .عالوه بر
این ،س��رویس اطالعاتی این کشور بسیاری از تجار ایرانی را که
به خاطر اعمال تحریمهای آمریکا و جهت تس��هیل در تجارت،
با تابعیت کش��ورهایی چون کومور فعالیت ک��رده و برای ایران
ارزآوری داشتهاند ،شناسایی و جهت سلب تابعیت مضاعف آنها
تالش کرد تا راه هرگونه تالشی برای ورود ارز به ایران را ببندد.
با این ش��رایط نقش ویژه عراق در کمک به ایران برای دور زدن
تحریمها بهتر فهم میشود .به اعتقاد برخی کارشناسان ،دشمن

متوجه این نکته شده است که ورود دالر کاغذی توسط مسافران
و تجار عراقی به ایران مانع اثرگذاری بیش��تر تحریمهای ارزی
ایران شده است از این رو با شیوههای مختلف سعی دارند افکار
عمومی را به سمت مطالبه عدم حضور مسافران عراقی در ایران
هدایت کنند تا چرخه کمبود ارز بینالمللی در کشور کامل شود.

■■مثل شرق دروغ میگی

میدان��داری روزنامه ش��رق در این س��ناریوی کذب موجب
ش��د کاربران توئیتر در روزهای اخیر هشتگ «مثل شرق دروغ
میگی» را به داغترین هش��تگ توئیتر فارسی تبدیل کنند .این
کاربران همچنین بر سیاس��یکاری این جریان تاکید و توهین
جدید اصالحطلبان به امام رضا(ع) را که به بهانه تخریب جریان
منتقد دولت صورت گرفت ،محکوم کردند .پیش از این نیز موارد
متعددی از خالف واقعگوییها در روزنامه ش��رق صورت گرفته
بود .به عن��وان مثال ،این روزنامه اخیرا پس از انتش��ار گزارش
جنجال��ی خود پیرامون «رد پای برخی س��لبریتیها در پرونده
ثامن» و شکایت رسمی مهران مدیری از این روزنامه ،در نهایت
وادار به عذرخواهی شد .طبق این گزارش ،بعد از انتشار گزارش
روزنامه شرق مبنی بر دریافت وام و هدیه توسط مهران مدیری
از موسس��ه ثامنالحجج و شکایت مهران مدیری از این روزنامه،
هفته گذشته روزنامه شرق با انتشار عذرخواهی از مهران مدیری،
با تصحیح گزارشش نوشت :پس از بررسی بیشتر مشخص شده
مبلغ هدیه قرائت شده در دادگاه مربوط به مهران مدیری نبوده
و این اشتباه از سوی روزنامه صورت گرفته است .درباره وام نیز
مبلغ دریافت ش��ده یکسوم رقم اعالم شده در گزارش شرق با
تضامی��ن ملکی کافی و قانونی و س��ود  ۲۵درصد مطابق عرف

صحیح بانکداری بوده و اصل سود توسط مهران مدیری پرداخت
شده و نامبرده هیچ بدهیای به موسسه ندارد.
مهرماه سال گذشته و پس از نخستین نشست خبری نجفی،
شهردار وقت تهران نیز این روزنامه در عکس یک صفحه نخست
خود مدعی ممنوعالتصویری شهردار شده بود که با پخش اخبار
مربوط به نجفی در بخشهای متعدد خبری س��یما در همان
روز ،این دروغ ش��رق نیز برمال ش��د .ماجرا از این قرار بود که
مهرماه  96پس از آنکه رسانههای زنجیرهای به صورت هماهنگ
مدعی شدند محمدعلی نجفی ،شهردار تهران ممنوعالتصویر
ش��ده و صداوسیما انتش��ار اخبار مربوط به ش��هردار تهران را
ممنوع کرده اس��ت ،روزنامه شرق عکس یک صفحه نخست
خ��ود را به همین موضوع اختص��اص داد و از قول محمدعلی
نجفی نوشت :شنیدهام ممنوعالتصویر شدهام .این روزنامه این
جمله را از اظهارات محمدعلی نجفی انتخاب کرده بود .بر اساس
گزارش این روزنامه ،نجفی خودش ادعای ممنوعالتصویریاش
در صداوس��یما را مطرح کرده بود .ادعای این روزنامه در حالی
اس��ت که زمانی که مدیران این روزنام��ه در حال نگارش این
اظهارات و انتخاب آن برای صفحه نخست خود بودند ،نشست
خبری محمدعلی نجفی در  3بخش خبری تلویزیون در حال
پخش بود .این در حالی اس��ت که نشس��ت خبری نجفی روز
دوش��نبه  24مهر در بخشهای مختلف رادیو نیز پخش شده
بود .بر اس��اس این گزارش ،نشس��ت خبری شهردار تهران در
بخشهای خبری پربیننده تلویزیون پخش شد به گونهای که
در بخشهای خبری ساعت  21و  24نشست خبری محمدعلی
نجفی و اظهارات او در این نشس��ت پخش شد .روزنامه «وطن

■■گ�زارش وطن امروز م�ورخ  26مهرماه 96
درباره دروغپردازی روزنامه زنجیرهای شرق
مبنی بر ممنوعالتصویری محمدعلی نجفی،
شهردار سابق تهران که ظاهرا تیتر آن مورد
استفاده کاربران توئیتر برای ابراز اعتراض به
رسانههای دروغپرداز قرار گرفته است
سومین دادگاه ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی روز گذشته به صورت علنی برگزار شد

ارز موجب ش��د اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر
کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی کاالها ،ارز دولتی را به
قیمت  ۴۲هزار ریال در اختیار برخی شرکتهای واردکننده گوشی
ی تلفن همراه جزو کاالهایی است که نیاز
قرار داد .وی گفت :گوش 
عمومی حساب میشود و به همین دلیل به آن ارز دولتی اختصاص
یافت اما ارز تخصیصی عمال تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت
آن باال رفت.
وی گفت :بنا بر گزارشات ،عدهای سودجو با سوءاستفاده از برخی
خألهای قانونی و عدم نظارت برخی مسؤوالن کشور ،تاثیر زیادی بر
افزایش قیمت این کاالها داشتند ،بهطوری که با عدم توزیع مناسب
آن موجب شدند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی
باعث شد امکان اس��تفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.
وی افزود :اقدامات این افراد موجب شد ارز دولتی تاثیری بر قیمت
کاالها نداشته باش��د و به نوعی موجب هدررفت منابع ارزی شود.
نماینده دادس��تان در بخش دیگری از س��خنان خود گفت :پس از
تامین ارز به نرخ دولتی ،شرکتها مبادرت به واردات موبایل کردند
ک��ه به دنبال اع�لام وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات مبنی بر
ف��روش کاال به قیمت آزاد و افزایش قیم��ت در بازار ،این وزارتخانه

علیاصغر کاویانی ،فرزند ابوالقاسم ،بازداشت در
تاری��خ  ،۹۷/۵/۱۴متولد س��ال  ،۱۳۳۸به اتهام
اخ�لال در نظام توزی��ع نیازمندیهای عمومی
مردم از طریق گرانفروش��ی بهص��ورت کالن با
تحصیل وجه به مبلغ  ۲۳میلیارد و  ۷۰۸میلیون
ریال
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وطن امروز

امیر میثم گیاهی ،فرزند حبیب ،بازداش��ت در
تاریخ  ،۹۷/۵/۱۶متولد  ،۱۳۶۴مدیرعامل شرکت
خصوصی توس��عه س��رمایه گروه آروند به اتهام
اخ�لال در نظام توزی��ع نیازمندیهای عمومی
مردم از طریق گرانفروش��ی بهص��ورت کالن با
تحصیل وجه به مبلغ  ۳میلیارد و  ۲۴۵میلیون و
 ۲۱۲هزار و  ۹۱۹ریال
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آغاز محاکمه  12دالل موبایل

اس��امی  40شرکت را منتش��ر میکند و با گزارش مرجع انتظامی
پرونده تش��کیل میشود .وی ادامه داد :تحقیقات انجامشده و اعالم
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد
که متهمان برای کسب درآمد بیش��تر اقدام به واردات گوشیها با
ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد میکردند .حس��ینی در ادامه به
بیان ادله انتس��اب جرم به متهمان پرداخت و گفت :براساس اعالم
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات در م��ورخ  ۹۷/۴/۱۶مبنی بر
اینکه برخی شرکتها بهرغم دریافت ارز دولتی گوشیها را با ارز آزاد
فروختند ،مبالغ تخصیصیافته و تامینشده را در این لحظه قرائت
میکن��م .در این لحظه نماینده دادس��تان به ارائه اطالعاتی درباره

مجید فالح��ی ،فرزند محمد به اتهام اخالل در
نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق
گرانفروش��ی بهصورت کالن با تحصیل وجه به
مبلغ  ۱۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
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مسعود ابراهیمیگندمی ،فرزند میکائیل ،متولد
 ،۱۳۴۲بازداشت در تاریخ  ،۹۷/۵/۱۴مدیرعامل
شرکت رایانش��ناس ایرانیان به اتهام اخالل در
نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق
گرانفروشی بهصورت کالن
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جزئیات مبالغ تخصیصیافته و تامینشده به این شرکتها پرداخت.
وی گف��ت :گزارشه��ای م��ورخ  ۹۷/۴/25 ،97/4/23 ،97/4/16و
 ۹۷/۵/۶از سوی پلیس آگاهی تهران و تحقیقات انجام شده توسط
پلیس ،تحقیقات انجام شده از سوی بازپرس برای چگونگی تشکیل
ش��رکتها ،واردات ،فروش کاالها و ...و مردود دانس��تن آن قسمت
از مدافعات متهمان که گوشی را جزو نیازهای عمومی ندانستهاند،
انجام شده است .حسینی ادامه داد :همچنین گزارش کارشناسی در
تاریخ  ۹۷/۵/۹سازمان صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر این است که
ش��رکتهای فوق گوشیهایی را به قیمت باال به فروش رساندهاند.
نماینده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان توضیح داد:
بررسیهای انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت و بازدید اولیه از
دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعالم نظر سازمان مذکور نسبت به
اعالم قیمتهای گوشی تلفن همراه از جمله دالیل انتساب جرم به
متهمان است .نماینده دادستان تصریح کرد :به نظر میرسد با توجه
ب��ه اعالم موارد فوق ،اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق
گرانفروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده ،عملیات
انجام ش��ده از سوی متهمان با جرم مذکور انطباق دارد .وی افزود:

محمد مرادی ،فرزند مرتضی ،بازداشت در تاریخ
 ،۹۷/۵/۱۴متول��د  ،۱۳۶۵مدیرعامل ش��رکت
ارتباط همراه ویژن به اتهام اخالل در نظام توزیع
نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی
بهص��ورت کالن با تحصیل وجه ب��ه مبلغ ۱۳
میلیارد و  ۴۷۶میلیون و  ۲۱۵هزار و  ۴۱۶ریال
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رضا ش��رکت افتخار ،فرزند احد ،بازداش��ت در
تاریخ  ،۹۷/۵/۱۶متولد  ،۱۳۵۷مدیرعامل شرکت
خصوصی پرشین الماسسیستم به اتهام اخالل
در نظام توزی��ع نیازمندیهای عمومی مردم از
طریق گرانفروشی بهصورت کالن
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شماره 5 2524

امروز» فردای آن روز در خبری با عنوان «دروغ میگویند مثل
شرق» به این موضوع پرداخت.

■■از شرق سعودی تا شرق...

از س��وی دیگر ،روزنامه سعودی الشرقاالوسط هم چندی
پیش در سناریویی مشابه و این بار علیه زائران ایرانی ،گزارشی
دروغین را به نقل از س��ازمان جهانی بهداشت درباره ازدواج و
بارداری نامش��روع در کربال منتش��ر کرد که خشم عراقیها را
برانگیخت و بغداد را واداش��ت خواهان عذرخواهی رسمی این
روزنامه شود .س��ازمان جهانی بهداشت نیز چنین گزارشی را
تکذیب کرد .روزنامه الشرقاالوس��ط پس از حذف این خبر و
گذاشتن خبر تکذیبیه سازمان جهانی بهداشت ،خبرنگارش را
به دلیل انتشار این اخبار از عراق خارج کرد .این روزنامه نوشت:
ما تعامل با نویسنده الشرقاالوسط در بغداد را که چنین اخبار
دروغینی را منتشر کرده متوقف کردهایم.
■■استاندار خراسان رضوی پیگیر موضوع باشد

در این می��ان دروغپردازیهای رس��انههای اصالحطلب و
جسارتشان به ساحت ملکوتی امام هشتم موجی از واکنشها
را به دنبال داشت .عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این
باره گفت :استاندار خراس��ان رضوی انتشار اخبار کذب درباره
زائران عراقی را در ش��ورای تامین استان مطرح کرده و عوامل
اصل��ی این تح��رکات را بویژه در رس��انههای زنجیرهای تحت
تعقیب قرار دهد .جواد کریمی قدوس��ی ضمن تکذیب ادعای
دروغین برخی رسانهها مبنی بر استفاده جنسی زائران عراقی
در مشهد از زنان ایرانی ،اظهار کرد :علت اصلی ایجاد این موجها
در فضای مجازی با محوریت رس��انههای زنجیرهای که تحت
حمایت سرویسهای جاسوسی دشمن قرار دارند ،تحوالت مهم
منطقه اس��ت .وی افزود :امروز این اتحاد اس�لامی بیش از هر
زمان دیگری باعث ایجاد رعب و وحش��ت رژیم صهیونیستی،
آمریکاییها و همپیمانان اروپایی آنها شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس هم خواس��تار ورود جدی
دستگاههای نظارتی به مسأله دروغپردازیهای جنسی و محاکمه
مدیریت روزنامه شرق ش��د .حجتاالسالم احمد سالک درباره
دروغپردازیهای اخیر روزنامههای ش��رق و ش��هروند و سایت
خبرآنالین اظهار کرد :اگر نگوییم انتشاردهندگان اخبار جنسی و
جنسیتی معاندانی هستند که میخواهند روابط ایران و عراق را
برهم بزنند و اهداف شیطانی خود را دنبال کنند ،دستکم باید
بپرسیم چگونه یک روزنام ه پرمدعا تا این اندازه بیسیاست است
که مطالبی را که حاوی توهین به ناموس ملت ایران است ،منتشر
میکند؟ س��الک با بیان اینکه مطلب این روزنامه ضمن ایجاد
اخالل در روابط میان ایران و عراق به ایجاد التهاب در میان مردم
نیز منجر شده است ،گفت :تدوینکنندگان ،انتشاردهندگان و
مدیریت روزنامه ش��رق باید محاکمه شوند و ما با کسانی که با
این نوع حرکات آب به آسیاب دشمن میریزند و اختالف ایجاد
میکنند ،ابدا رودربایستی نداریم.
اگرچه سازمان تعزیرات مسؤول رسیدگی به امور صنفی پرونده است
اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمیشود و
چنانچه گرانفروش��ی موجب اخالل در توزیع نیازهای عموم مردم
ش��ود؛ چه به صورت عمده و چه جزئی باشد ،به نحوی که موجب
اخالل شود ،به عنوان صالحیت رسیدگی در محاکم قضایی است.
حس��ینی ادامه داد :همان طور که مسؤوالن اذعان کردند ،به دلیل
وضعیت پیش آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده
که با سوءاس��تفاده از منابع در اختیار باعث اخالل شود ،میتواند از
مصادیق اخالل در نظام اقتصادی کشور تلقی شود .نماینده دادستان
ادامه داد :افزایش قیمتها به حدی اس��ت که نیازی به استعالم از
مراجع ذیربط نیس��ت ،اگرچه این استعالمات انجام شده است ،به
نحوی که رفتار این متهمان منطبق بر موارد و قابل مجازات است.
همچنین با توجه به نیاز عمومی تردیدی وجود ندارد که گوشی تلفن
همراه در حال حاضر جزو نیازمندیهای عمومی است و با استناد به
موارد فوق ،درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت
متهمان را دارم .در این لحظه نماینده دادس��تان کیفرخواست را به
پایان رساند و قاضی از نماینده سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان خواس��ت در جلس��ه آینده درباره تک تک متهمان
توضیحات الزم را ارائه بدهد .همچنین قاضی موحد در پایان گفت:
این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی
اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکال انجام خواهد شد و
زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعالم خواهد شد.
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جعفر بهش��تیفروتن ،فرزند منوچهر ،بازداشت
در تاریخ  ،۹۷/۵/۱۴مدیرعامل شرکت ایماهمراه
ب��ه اتهام اخالل در نظ��ام توزیع نیازمندیهای
عمومی م��ردم از طریق گرانفروش��ی بهصورت
کالن با تحصیل وجه به مبلغ  ۱۳میلیارد و ۲۲۱
میلیون ریال

سیدمحمدکاویانی ،فرزند سیدرسول ،بازداشت
در تاریخ  ،۹۷/۵/۱۵متولد  ،۶۳مدیرعامل شرکت
هم��راه تجارت بزرگمهر به اتهام اخالل در نظام
توزی��ع نیازمندیهای عمومی م��ردم از طریق
گرانفروش��ی بهصورت کالن با تحصیل وجه به
مبلغ  ۵میلی��ارد و  ۲۱میلی��ون و  ۱۹۱هزار و
 ۸۶۱ریال

سیدمهدی یاسینی ،فرزند سیدحسن ،بازداشت
در تاریخ  ،۹۷/۵/۱۶متولد  ،۱۳۶۳به اتهام اخالل
در نظام توزی��ع نیازمندیهای عمومی مردم از
طریق گرانفروشی بهصورت کالن

فرخ اسکندرینژاد ،فرزند نادر ،بازداشت در تاریخ
 ،۹۷/۵/۱۶متول��د  ،۱۳۴۶مدیرعامل ش��رکت
خصوصی دلتاهم��راه پرواز به اته��ام اخالل در
نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق
گرانفروشی بهصورت کالن
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