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سیاسی

وطن امروز شماره 1997

اخبار
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسؤوالن
نیروی انتظامی تأکید کردند

رئیس مجلس هم به ظریف به خاطر توهین به نمایندگان تذکر داد و هم برنامه دیدار معاون صدراعظم آلمان را لغو کرد

امنیت ،رکن اساسی پیشرفت کشور

حض��رت آیتاهلل العظمی خامن��های ،رهبر
حکیم انقالب اسالمی ظهر دیروز [سهشنبه] به
مناسبت روز نیروی انتظامی در دیدار فرماندهان
و مسؤوالن این نیرو« ،امنیت» را یکی از ارکان
اساسی رشد و پیشرفت کشور خواندند و با تأکید
بر نقش مهم نیروی انتظامی در برقراری امنیت
خاطرنش��ان کردند :تواناییه��ا و آمادگیهای
نی��روی انتظام��ی و عزم و ایم��ان کارکنان آن
بای��د روز به روز ارتقا پیدا کند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آیتاهلل خامن��های در این دی��دار ،امنیت را به
معنای «آرام��ش روانی فردی و آرامش عمومی
اجتماعی» برشمردند و افزودند :در نبود امنیت،
حتی با وجود توانایی و انگیزه در میان افراد یک
جامع��ه ،امکان فعالیتهای متن��وع اقتصادی،
فرهنگ��ی ،سیاسی و خدمات��ی از بین میرود.
رهبر انقالب اسالمی ب��ا استناد به قرآن کریم،
امنیت را مایه افزایش ایمان مؤمنان دانستند و
گفتند :یکی از مهمترین ارکان امنیت کش��ور،
عظیم
نی��روی انتظامی است ،البته ای��ن رکن
ِ
امنیت را نیروهای انسانی که اغلب آنها کارآمد،
شریف و زحمتکش هستند تش��کیل دادهاند و
باید دائما عزم ،ایمان ،انگیزه و روحیه این نیروها
تقویت شود .ایشان با اشاره به خدمات گسترده
نیروهای انتظامی در کش��ور ،ب��ر توجه ویژه به
نقش کالنتریها بهدلیل مواجهه مستقیم با آحاد
جامعه تأکید کردند .فرمانده کل قوا همچنین با
اشاره به تغییرات سریع در بخشهای مختلف از
جمله پیشرفتهای علم و فناوری ،لزوم «افزایش
آمادگیها و بهروزرسانی تواناییها»« ،شناخت و
انجام کامل وظایف» و «تبیین دقیق فعالیتها
و خدمات ب��رای مردم در رسانهها» را در جهت
تأمین و ارتقای امنیت کشور یادآور شدند.
پیش از این دیدار ،نماز ظهر و عصر به امامت
رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.
توصیه انتخاباتی ضرغامی به مشاوران
رئیسجمهور

روحانی را از شرکت در مناظرههای
انتخاباتیمنصرفنکنید

سید ع��زتاهلل ضرغامی ابراز امیدواری کرد
«مشاوران رئیسجمهور ،ایش��ان را از شرکت
در مناظرهه��ای انتخاباتی منص��رف نکنند!»
رئیس اسبق صداوسیما در اینستاگرام با انتشار
تصویری از استقبال خود از نامزدهای انتخابات
ریاستجمهوری سال  92نوشت :مناظرههای
انتخاباتی نقشی بیبدیل در افزایش مشارکت
عمومی و تصمیمگیری نهایی مردم برای نامزد
مورد قب��ول آنها دارد .در انتخاب��ات سال 92؛
توانمندی و زیرکی جناب آقای روحانی در اداره
مناظره باعث رشد جهش��ی آرا و ممتاز شدن
ایشان نسبت به سایر نامزدها شد .بدون تردید
قدرت برنامهریزی و اداره مناظرههای انتخاباتی
رسانه مل��ی در سال  96میتواند م��ردم را در
انتخاب نهایی کمک کرده و مشارکت را به نحو
قابل توجهی افزایش دهد .امیدوارم مش��اوران
محترم رئیسجمهور ،ایش��ان را از شرکت در
مناظرههایانتخاباتیمنصرفنکنند!

گزارش  ۶ماهه اجرای برجام
 ۱۸مهر آماده میشود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از تکمیل و نهایی شدن گزارش
 6ماهه اجرای برجام تا یکشنبه هفته آینده خبر
داد .سیدحسین نقویحسینی در گفتوگو با مهر
با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از تأسیسات
هستهای فردو و اراک و گفتوگوهای انجام شده
با کارشناسان دستگاههای مرتبط با اجرای برجام
توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ،اظهار داشت :با جمعبندی این اطالعات،
گ��زارش  ۶ماه��ه اج��رای برنامه جام��ع اقدام
مش��ترک حداکثر تا یکشنبه هفته آینده آماده
میشود .وی تصریح کرد :ممکن است تا آن روز
بازدی��دی از  UCFاصفهان نداشته باشیم ،چرا
که گزارشهای الزم از این بخش را هم گرفتهایم.
سخنگ��وی کمیسیون امنیت مل��ی و سیاست
خارجی مجلس خاطرنشان کرد :یکشنبه هفته
آینده گ��زارش ما تکمیل میش��ود اما با توجه
به اینکه مجلس هفت��ه آینده به دلیل تاسوعا و
عاش��ورای حسینی تعطیل اس��ت ،زمان قرائت
این گزارش توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین
خواه��د شد .نقویحسینی گف��ت :روز گذشته
نشست مفصلی در کمیته هستهای کمیسیون
امنیت ملی داشتیم و بخشهای مختلف گزارش
را مشخص کردیم؛ هر کدام از اعضای کمیته نیز
مسؤول جمعبندی و نهایی کردن یک بخش از
گزارش شدند.

چهارشنبه  14مهر 1395

گروه سیاس�ی :رفت��ار توهینآمیز و
عصبی محمدجواد ظریف در صحن
علن��ی مجل��س اگرچه هم��ان روز-
یکش��نبه -با اعت��راض نمایندگان و
تذکر نیمبند علی مطهری مواجه شد
ام��ا آنچه وزیر خارج��ه دولت حسن
روحانی روز یکشنبه در پاسخ به سوال
ج��واد کریمیقدوسی ،نماینده مردم
مش��هد در مجلس از خود به نمایش
گذاشت؛ از نگ��اه نمایندگان مجلس
آنق��در زننده بود که روز گذشته علی
الریجان��ی ،رئیس مجل��س شورای
اسالم��ی نیز ب��ه او ،یعنی ب��ه جواد
ظریف تذک��ر داد ک��ه در مجلس با
متانت حرف بزن��د و هم شأن وزارت
امور خارجه و هم شأن مجلس شورای
اسالمی را حفظ کن��د .الریجانی که
خود به عنوان یک��ی از عوامل برجام
شناخت��ه میشود گف��ت که ظریف
نمیتوان��د درباره رفت��ار نمایندگان
مجلس (انتقادات آنها درباره برجام) تعیین تکلیف
کند .به گزارش «وطنامروز» ،الریجانی دیروز برنامه
دیدار زیگمار گابریل ،معاون صدراعظم آلمان و وزیر
اقتصاد این کشور را نیز لغو کرد تا در یک روز هم به
وزیر امور خارجه کشور تذکر داده باشد و هم با لغو
یک برنامه مهم دیپلماتیک ،خواسته یا ناخواسته،
فش��ار اجتماعی و سیاسی به وزارت امور خارجه به
خاطر انفعال نسبت به اظهارات توهینآمیز معاون
صدراعظم آلمان درباره مناسب��ات با ایران را تایید
ک��رده باشد .اق��دام الریجانی در لغ��و برنامه دیدار
معاون آنگال مرکل ،روز گذشته به صورت گسترده
در رسانهه��ای آلمانی و اروپایی بازتاب یافت و آنها
این اقدام رئیس مجلس شورای اسالمی را واکنشی
به اظهارات گابریل ،در آستانه سفر به ایران دانستند.
مع��اون مرک��ل در آستانه سفر به ای��ران گفته بود
«عادی شدن مناسبات آلمان با ایران ،مش��روط به
این است که ایران ،رژیم صهیونیستی را به رسمیت
بش��ناسد» .او همچنی��ن گفت در سفر ب��ه ایران،
درباره مسائل حقوقبشری نیز با مقامات این کشور
گفتوگ��و خواهد کرد .اظهارات معاون آنگال مرکل
در ایران با واکنشهای مقامات ارشد نیز مواجه شد
بهگونهای که آیتاهلل صادق آملیالریجانی ،رئیس
قوهقضائیه روز دوشنبه با اشاره به ادبیات توهینآمیز
مع��اون صدراعظم آلمان تصریح ک��رد وزارت امور
خارجه نباید این مقام آلمانی را به کشور راه میداد.
به هر حال لغو برنامه دیدار معاون صدراعظم آلمان
در کنار تذکر به جواد ظریف به خاطر رفتار دونشأن
در صح��ن علنی مجلس شورای اسالمی باعث شد
توجه افک��ار عمومی و فعاالن سیاسی به نام «علی
الریجانی» بیشتر جلب شود.
■■متینباش!

نمایندگ��ان مجل��س ش��ورای اسالم��ی روز
گذشت��ه در صحن علنی نسبت به ادبیات و رفتار
توهینآمی��ز ج��واد ظریف در جلس��ه علنی روز
یکشنبه اعتراضاتی را مطرح کردند .جواد ظریف
در جلسه علنی روز یکش��نبه در پاسخ به سواالت
جواد کریمیقدوسی ادبیات توهینآمیزی را به کار
گروه سیاس�ی :دادستان تهران جزئیات جدیدی
از ابع��اد فس��اد در بانک مل��ت و همچنین روند
پیگی��ری تخلف��ات در ای��ن بانک را اع�لام کرد.
جعفریدولتآبادی از پرداخت حدود هزار میلیارد
توم��ان در این پرونده برخ�لاف مقررات گفت که
این تخلفات منجر ب��ه بازداشت  5تن شده است.
به گزارش «وطنامروز» ماجرای فساد بانک ملت
ب��ه اوایل سال جاری و انتش��ار فیشهای نجومی
مدیران دولتی بازمیگردد .یکی از این فیشهای
نجومی مرب��وط به علی رستگارسرخه ،مدیرعامل
بان��ک ملت بود ک��ه ماهانه به ط��ور متوسط 37
میلیون حقوق دریافت میکرد .هر چند انتقادات
به دولت درب��اره این پرداخته��ا باعث شد علی
رستگ��ار از سمت خ��ود استعفا کند اما انتش��ار
اسنادی از دریافتی  1/4میلیارد تومانی رستگار و
پاداش  125هزار دالری بابت حضور در  16جلسه
توس��ط خبرگزاری تسنیم ،ابهامات اساسی درباره
این فرد نزدیک به حسین فریدون و اقداماتش در
بان��ک ملت ایجاد کرد .چند هفته بعد اما سازمان
اطالعات سپاه در  29تیر با انتش��ار اطالعیهای از
تش��کیل یک باند سازمانیافت��ه بانکی خبر داد و
اعالم کرد علی رستگارسرخه را به دستور مراجع
قضایی به عنوان یکی از اعضای این باند که دارای
«فعالیت گست��رده» بوده ،بازداش��ت کرده است.
سازم��ان اطالعات سپاه عالوه ب��ر رستگار ،معاون
بینالملل وی را نیز دستگیر کرد تا شائبهها درباره
انتق��ال منابع مالی به خارج کش��ور تقویت شود.
براساس این گزارش ،دی��روز جعفریدولتآبادی،
دادست��ان تهران جزئیات جدی��دی را از تخلفات
صورت گرفت��ه در این بانک و اقدامات انجام شده
تش��ریح کرد .او در چهاردهمین نش��ست شورای
معاونان دادسرای تهران به پرونده بانک ملت اشاره

الریجانی!

برد .او همچنین درباره برخی تصمیمات در وزارت
امور خارجه گفت اجازه نمیدهد معاونان او مورد
س��وال نمایندگان قرار گیرند .اعتراض نمایندگان
ب��ه ای��ن اظه��ارات عجی��ب ،اگرچ��ه در جلسه
علنی روز یکش��نبه مطرح شد اما این اعتراضات
دیروز سهشنبه هم ادام��ه داشت .حجتاالسالم
سیدناصر موسویالرگانی ،نماینده مردم فالورجان
در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز
پارلم��ان در تذکری با اشاره ب��ه مسائل به وجود
آمده در جلسه علنی روز یکش��نبه مجلس گفت:
قانون اساسی به نمایندگ��ان اجازه داده است که
در ه��ر زمینهای اظهارنظر کنند و یکی از وظایف
نظارت��ی نمایندگان سوال ،استیض��اح و تحقیق
و تفح��ص اس��ت .وی ادامه داد :آق��ای ظریف در
جلسه یکش��نبه اظهار کرد که من به شما اجازه
نمیدهم چنین سوالی کنید ،در حالی که ایشان
در چنین جایگاهی نیست که به نمایندگان بگوید
سوال کنند یا سوال نکنن��د .قانون اساسی اجازه
داده اس��ت .نماینده مردم فالورجان در مجلس از
الریجانی درخواست کرد تا از کیان مجلس دفاع
کن��د و گفت :اینکه وزی��ری به مجلس بیاید و به
نمایندهای که از نظر اداری در سطح خودش است
چنین اهانتی کن��د و آقای مطهری هم سرسری
از آن بگ��ذرد ،درست نیست .بای��د همان لحظه
اول کالم��ش را قطع میکرد و به او اجازه نمیداد
اینط��ور فریاد بزند و نمایندگان را زیر سوال ببرد.
عل��ی الریجانی ،رئیس مجل��س در پاسخ به این
تذکر اظهار کرد :اشکالی ندارد؛ مطلب را بیاورند،
بن��ده ببینم .اگر جملهای ک��ه شما گفتید ،گفته
باشند ،حرف نادرستی بوده و وزیر نمیتواند برای
حرف ی��ک نماینده تعیین تکلی��ف کند .رئیس
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :در آن ساعت
بن��ده حضور نداشتم اما گویا آقای ظریف پش��ت
تریبون عذرخواهی کرده است .در هر صورت متن
را بیاورند ببینیم .محمدرضا ملکشاهیراد ،نماینده
م��ردم خرمآباد در مجلس شورای اسالمی نیز در
تذکری ب��ا استناد به م��اده  23آییننامه داخلی

مجلس درباره حفظ شأن و منزلت مجلس ،گفت:
از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس گله دارم
که گاهی شأن و منزلت مجلس زیر سوال میرود
و اعض��ای هیات رئیس��ه و رئیس آنچنان که باید
از ش��أن و منزلت مجلس دف��اع نمیکنند .وی با
اشاره به جلسه روز یکش��نبه مجل��س و بررسی
سوال نماینده مش��هد از ظریف خاطرنشان کرد:
در جری��ان سوالی که کریمیقدوس��ی ،نماینده
مشهد از وزیر امور خارجه داشت ،ضمن قدردانی
از خدمات وزیر امور خارجه اما باید بگویم که وزیر
نباید آنگونه مجل��س و نمایندگان را مورد توپ و
تش��ر قرار دهد و شأن و منزلت مجلس را رعایت
نکند .نماینده مردم خرمآباد در مجلس همچنین
ب��ا اشاره به گ��زارش رئیس دی��وان محاسبات از
حقوقه��ای نامتع��ارف ،گفت :دولتم��ردان چه
پاسخ��ی دادهان��د؟ آنها میگوین��د هیچ تخلفی
صورت نگرفته است .بنده خواهش��م این است که
اجازه ندهید اقت��دار مجلس زیر سوال برود .علی
الریجان��ی ،رئیس مجل��س در پاسخ به این تذکر
گفت :دیوان محاسبات بهصراحت گزارش خود را
ارائه داد و شما میتوانید نظارت هم داشته باشید،
ضمن اینکه دیوان محاسبات کشور بهعنوان یک
نهاد رسمی برای رسیدگی به این امور مأمور شده
ب��ود و نظراتی ک��ه داده ،باید اجرایی شود .رئیس
قوه مقننه درباره زی��ر سوال رفتن شأن و منزلت
مجل��س و برخورد هیات رئیس��ه نیز گفت :آقای
مطه��ری در جلسه روز یکش��نبه توضیح داد که
نباید آقای ظریف عصبانی میشد .وی افزود :باید
حرف را با متانت پاسخ داد و هم برای شأن وزارت
امور خارجه و هم برای مجلس باید اینگونه باشد.

■■برگرد برو خانهات!

ام��ا در شرایطی که انتقادات پارلمان به ادبیات
نامناسب و رفتار نامتعادل جواد ظریف در مجلس
شورای اسالمی در محافل رسانهای مطرح بود؛ خبر
لغو دیدار معاون صدراعظم آلمان با رئیس مجلس
ایران توسط دفت��ر الریجانی ،اع�لام شد .زیگمار
گابریل ،معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این

دادستان تهران جزئیات تازهای از پرونده علی رستگارسرخه را اعالم کرد

تخلف  1000میلیارد تومانی در بانک ملت

ک��رد .دادستان تهران از بازداشت  5نفر در پرونده
بانک ملت و پرداخت حدود  1000میلیارد تومان
در پرونده بر خالف مقررات و بازگش��ت و توقیف
 700میلی��ارد توم��ان خبر داد و اف��زود :بازپرس
رسیدگیکننده و ضابطان مرتبط ،اقدامات موثری
ص��ورت دادهاند اما بخش��ی از وج��وه در خارج از
کش��ور است و تالش گسترده ب��رای اعاده آن در
دس��ت اقدام است .دادستان تهران اشارهای نیز به
تسهیالت پرداختی بدون رعایت ضوابط قانونی در
یکی از بانکها داشت که پرونده آن در دادستانی
تهران ب��از است .ه��ر چن��د جعفریدولتآبادی
اشارهای به نام این بانک نکرده است ولی احتمال
اینکه اعطای این تسهیالت بیظابطه در بانک ملت
و در دوران ریاست علی رستگار بر این بانک صورت
گرفته باشد ،دور از انتظار نیست .دادستان تهران

با تاکید بر لزوم تش��دید نظ��ارت بانک مرکزی بر
بانکها و همکاری بیشتر آنها با دادستانی تهران،
در بیان اهمیت پیش��گیرانه ای��ن اقدامات اظهار
داشت :به عنوان مثال در یکی از بانکهای کشور
که پرونده آن در دادستانی تهران تحت رسیدگی
اس��ت در دوران مدیریتی یک نفر 1400 ،میلیارد
تومان تسهیالت اعطا شده که تاکنون بازپرداخت
نش��ده است .این در حالی است که از سال  92به
بعد اعطای وامهای کالن از سوی این بانک تداوم
داشته است .جعفریدولتآب��ادی افزود :پرداخت
تسهی�لات باید با رعایت ص�لاح سپردهگذاران و
رونق تولید در کش��ور باشد ،ای��ن در حالی است
که به اف��راد فاقد مالئت و ب��دون اخذ تضمینات
کاف��ی و برای طرحهای غیرواقع��ی وام اعطا شده
که نتیج��ه آن افزایش معوقات ک�لان در برخی

کش��ور دیروز در دومین روز سفر به
ایران قرار بود با علی الریجانی رئیس
مجلس شورای اسالمی دیدار کند و
گویا برنامه او بهگونهای بود که پس از
این دیدار ،به آلمان بازمیگشت .اما او
در حالی وارد ایران شد که اظهاراتش
مبنی بر اینکه «به رسمیت شناخته
ش��دن اسرائیل» ش��رط آلمان برای
عادیسازی رواب��ط با ایران است؛ در
ایران ب��ا انتقادات فراوانی مواجه شد.
او همچنی��ن گف��ت ک��ه در سفر به
ایران درباره مسائل حقوقبش��ری با
مقامات ایرانی گفتوگو خواهد کرد.
آیتاهلل صادق آملیالریجانی ،رئیس
قوه قضائیه در اینب��اره تصریح کرد
ک��ه وزارت امور خارج��ه برای حفظ
عزت مردم بای��د مانع سفر این مقام
آلمان��ی به ایران میش��د .در چنین
شرایطی که انتق��ادات از وزارت امور
خارج��ه به خاط��ر انفع��ال در قبال
رفت��ار توهینآمیز این مق��ام آلمانی افزایش یافته
ب��ود؛ علی الریجانی برنامه دیدار ب��ا گابریل را لغو
ک��رد .حمیدرضا فوالدگر ،نماین��ده مردم اصفهان
در مجل��س شورای اسالمی در اینباره گفت :علت
لغو ای��ن دیدار احتم��اال اظهارات گابری��ل درباره
رژیم صهیونیستی ب��وده است .این اقدام الریجانی
بالفاصله در رسانههای آلمان��ی و اروپایی واکنش
داشت .به گ��زارش تسنیم ،روزنامه تاگساشپیگل
آلمان در خبری نوشت که «علی الریجانی» ،رئیس
پارلمان ایران بهدلیل انتقادهای «زیگمار گابریل»،
معاون صدراعظم آلمان به شرایط حقوقبش��ر در
ایران در سفرش به ته��ران دیدار با وی را رد کرد.
روزنام��ه استاندارد آلمان هم با انتش��ار خبری در
اینباره از لغو یک��ی از مهمترین برنامههای کاری
گابری��ل در سف��رش به تهران که دی��دار با رئیس
پارلمان کشورمان بود خبرداد .یک سخنگوی وزیر
اقتصاد آلمان با اعالم این خبر تأکید کرد که دالیل
لغو این دیدار اعالم نش��ده است .دیدار با الریجانی
آخرین برنامه سفر ک��اری گابریل به ایران بود که
قرار بود دیروز انجام ش��ود .خبرگزاری رویترز نیز
در گزارشی نوش��ت :رئیس مجلس ایران دیدارش
با وزیر اقتصاد آلمان در تهران را به دلیل اظهارات
وی درباره لزوم اصالحات در ایران لغو کرده است.
به گزارش رویترز ،عل��ی الریجانی ،رئیس پارلمان
ایران روز سهشنبه دیدارش با زیگمار گابریل ،وزیر
اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان که به همراه یک
هی��أت بزرگ اقتصادی به ته��ران سفر کرده است
را لغ��و کرده که به دلیل اظهارات این مقام آلمانی
درباره ایران و لزوم پذیرفتن موجودیت اسرائیل از
سوی ته��ران پیش از سفرش به این کش��ور بوده
اس��ت .سخنگ��وی گابریل مدع��ی است که هیچ
دلیلی برای لغو این دیدار اعالم نشده است .این در
حالی است که علی الریجانی ،باالترین مقام ایرانی
ب��ود که گابریل برنامه داشته است در تهران با وی
دی��دار کند .وزیر اقتصاد آلمان همچنین گفته بود
که درباره وضعیت حقوقبشر ایران و مساله سوریه
در سفرش به تهران گفتوگو خواهد کرد.
بانکهاست .براساس این گزارش ،اشاره دادستان
ته��ران به پرداخت تسهیالت کالن از سال  92به
بعد در شرایطی که این وامها بازپرداخت نش��ده
در حال��ی است که پیش از ای��ن علیرضا زاکانی،
نماینده سابق مجلس نی��ز از شیوه طراحی شده
ب��رای کسب ثروتهای بادآورده از طریق دریافت
تسهیالت در بانک ملت گفته بود .او در نش��ست
خبری که در این زمین��ه تدارک داده بود ،گفت:
شی��وهای طراحی کردهاند ک��ه در آن ثروتهای
افسانهای نامشروع کسب میکنند .بانکهایی که
مسؤوالنش ع��وض شدهاند ،شعبات خارجیشان
ب��ه این مدی��ران تسهی�لات ارزی میدهند .آنها
تسهیالت ارزی را به داخل کشور میآورند و افراد
مرتبط با «حسین فری��دون» برادر رئیسجمهور
تسهی�لات را میگیرن��د .زاکانی با ن��ام بردن از
اف��رادی بهنامه��ای «ماالمیر» و «دانی��الزاده»،
گفت :این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت
با فش��ار «حسین فریدون» ب��رادر رئیسجمهور
 400میلی��ون دره��م با کارمزد صف��ر درصد به
آنه��ا داده و صرافیها ای��ن پولها را تبدیل کرده
و پ��ول گرفت��ه ش��ده را در بانک مل��ت با سود
 24درص��د سپردهگذاری کردن��د .وی افزود :در
بانک ملت یک ع��دد چندصد میلیارد تومانی به
فردی میدهند و با او صفر درصد حساب میکنند
و این ف��رد در همان بانک سرمایهگذاری میکند
و س��ودش را ماه ب��ه ماه به جی��ب میزند .البته
چنین موضوع��ی درباره بانک رف��اه و بانک ملی
هم صدق میکند .زاکانی تصریح کرد 150 :هزار
میلیارد سپردهگذاری در بانک ملی به دست یک
فرد خطاکار افتاده و بهص��ورت کام ً
ال زیرپوستی
کارسازی میکن��د و با البیگری مستقیماً دست
در بیتالمال کرده است.

دفاع

هالکت  12تروریست در درگیری
با سپاه پاسداران

فرمانده نیروی زمینی سپاه
از انه��دام یک تیم وابسته به
ضدانق�لاب و گروهکهای
تروریست��ی و هالک��ت ۱۲
ت��ن از اشرار مسلح خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سپاه ،سردار محمد
پاکپ��ور با اع�لام درگیری ام��روز رزمندگان
قرارگاه نجف در منطقه مرزی استان کرمانشاه،
گفت :با هوشی��اری رزمندگان نیروی زمینی
سپاه و نیروهای بومی منطقه یک تیم از اشرار
وابسته به ضدانقالب و گروهکهای تروریستی
تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی که
قصد رخنه ب��ه داخل خ��اک میهن اسالمی
برای ایجاد ناامنی را داشتند ،توسط نیروهای
اطالعات��ی و امنیتی قرارگ��اه نجف شناسایی
شدند .وی افزود :پ��س از گرفتار شدن اشرار
و تروریستها در ت��ور رزمندگان اسالم ،طی
ی��ک درگیری شدید ،این تی��م به طور کامل
منهدم شد و  12عضو آن به هالکت رسیدند.
س��ردار پاکپور با تحسین اقدام قاطع و بموقع
رزمندگ��ان سپاه اس�لام و همکاری نیروهای
بومی در این عملی��ات گفت :در این عملیات
 3ت��ن از رزمندگان اسالم مج��روح و مقادیر
قابل توجهی سالح و مهمات از تروریستهای
مسلح به دست آمد.
ادعای مقامهای پنتاگون:

موشکهای ساخت ایران کشتی
اماراتی را منهدم کردند

مقامهای وزارت دفاع آمریکا مدعی شدند
موشکهایی که اخیرا نیروهای انصاراهلل یمن
با آنها کشتی اماراتی را منهدم کردند ساخت
ای��ران بوده اس��ت .به گزارش بسی��ج ،پایگاه
«فاکس نی��وز» در ادامه خ��ط خبری نخنما
علیه ای��ران به نقل از مقامه��ای وزارت دفاع
آمریکا مدعی ش��د موشکهایی که نیروهای
انصاراهلل یمن با آنها کش��تی اماراتی را منهدم
کردن��د ساخت ای��ران بوده اس��ت .در همین
حال وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که کشتی
جنگی امارات متعلق به یک شرکت آمریکایی
بوده است .همچنین نیروی دریایی آمریکا در
واکنش به انهدام کش��تی اماراتی اعالم کرد:
انهدام کشتی اماراتی نمایش قدرت نیروهای
انص��اراهلل و حامیان ایرانی آنهاست که موجب
افزایش نگرانی م��ا شده است به همین علت
نیروی دریایی آمریکا  3کش��تی جنگی خود
را بزودی به سمت تنگه «بابالمندب» اعزام
خواهد کرد .منابع خبری روز یکشنبه گزارش
دادن��د در پی حمله اخی��ر نیروهای یمنی به
کش��تی جنگی امارات��ی در سواحل المخا در
غرب است��ان تعز  22نظامی اماراتی کش��ته
شدند .یک منبع نظامی یمنی نیز تایید کرد
در حمله نیروهای این کش��ور به یک کشتی
جنگی امارات در سواحل المخا در غرب یمن
 22نظامی امارات کشته شدند.

وقتی حاج قاسم کارت را روی میز
«پوتین» گذاشت

روزنام��ه روس��ی «گازت��ا» در مطلبی به
مناسبت سالروز ورود روسیه به درگیریهای
سوریه ،نوشت« :ایرانیه��ا روسیه را متقاعد
کردن��د که هنوز فرصت ابتکار عمل از دست
نرفته است .در این میان قاسم سلیمانی نقش
مهمی بازی کرد .»...ب��ه گزارش مهر ،منبع
یادشده افزود :این عملیات کامال با نام ژنرال
«قاس��م سلیمانی» فرمانده سپاه قدس ایران
عجی��ن است .او جزو کسانی بود که کرملین
را قان��ع ک��رد عملیات نظام��ی را در سوریه
شروع کند .ژن��رال سلیمانی کارت سوریه را
روی میز گذاشت .روسی��ه بسیار نگران بود
و احساس میک��رد وضعیت وخیمتر خواهد
شد ،زیرا حکومت اسد دشمنانی بسیار جدی
داشت .ام��ا ایرانیها روسیه را متقاعد کردند
که هنوز فرص��ت ابتکار عمل از دست نرفته
اس��ت .در ای��ن میان قاس��م سلیمانی نقش
مهمی ب��ازی کرد و به مسک��و اطمینان داد
همه چیز تمام نش��ده اس��ت .گازتا در ادامه
میآورد :ژنرال سلیمان��ی عملیات سوریه را
یک بار قبال با همتای��ان روس خود در سال
 ۲۰۱۳مطرح کرده بود ،اما بیثباتی وضعیت
در اوکرای��ن ،این رایزنیها را به مدت  2سال
به تعوی��ق انداخت .طی یکس��ال گذشته،
سلیمانی چند بار به مسکو سفر کرده است.
نام او در لیس��ت سیاه سازمان ملل جزو ۱۵
نفر رده ب��االی نظامی و عامل سیاسی ایران
است که بهخاط��ر برنامههای هستهای ایران
در فهرست تحریمه��ا قرار دارند .بر پایه این
گزارش« ،دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ
کرملین در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران از
جزئیات مالقات سلیمانی با پرزیدنت پوتین
گفت :این مالقات منحصربهفرد نبوده است.
در واقع او اطالعات��ی که سردار سلیمانی به
مسکو آورده بود را در اختیار کسی قرار نداد.

