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درگفت وگوي »جوان« با دکتر فرشته روح افزا
 مطرح شد

كدام ديوار كوتاه تر است؟
آيي��ن  در  رئيس جمه��ور 
بازگش��ايي س��ال تحصيل��ي 
دانش��گاه ها عباراتي را استفاده 
كرده كه نه از جهت سياس��ي 
ك��ه از جهت صغ��ري و كبراي 
منطقي نمي توان از آن گذشت 
و آنچه تعجب آور اس��ت اينكه 
اين س��خنان از يك حقوقدان 

صادر مي شود.
سخنان روحاني از دو منظر قابل 
تأمل اس��ت؛ اول باور به دفاع از اصالح طلب��ان و دوم منطق 

محاوره و مغلطه عجيبي كه در آن نهفته است.
در بحث اول، همگان مي دانند كه روحاني اصالح طلبان را در 
انتخابات به كار گرفت، اما رضايت آنها در تقسيم غنايم – به 
ظاهر- تأمين نشد و نوعي سرخوردگي را از خود بروز دادند. 
شايد راهبرد روحاني اين است كه ضمن عبور از مطالبات آنان، 
هرازگاهي )پس از چند ماه آرامش نسبي( به ميدان بيايد و 
مواضع خود در ايام انتخابات را به آنان يادآور شود و نام آن را 

هم »شعارهايي كه داده ام فراموش نكرده ام« بگذارد.
اما از منظر دوم مغلطه عجيبي در س��خنان ايشان است كه 
متأسفانه در محيط دانشگاهي و نخبگي نيز بيان شده است. 
فارغ از اينكه مصداق انساني و جرياني سخنان ايشان كيست، 
قاعده حاكم بر صحبت بسيار جالب است. روحاني مي گويد: 
»تكرار مي كنم تنبيه دارد؟« اين مغلطه ش��بيه آن است كه 
مثاًل جانباز مجرم��ي را در راهروه��اي دادگاه ببينيم اما هر 
كس از موضوع مطلع ش��د، بگويد: »اين بود پاداش سال ها 
تالش و مجاهدت ايش��ان؟« يا فرضاً مادر شهيدي در فالن 
امالك فاميلي كالهبرداري كرده، اما در مواجهه با آن بگوييم 
»ببينيد نظام چه برخورد زشتي با مادران عزيز و بزرگوار شهدا 
مي كند« در مثالي ديگر : االن احمدي نژاد متهم است كه چرا 
مدتي شخصاً سرپرس��ت وزارت نفت بوده است. آيا روحاني 
حاضر است در دفاع از وي بگويد »فردي كه هشت سال براي 
مردم تالش كرده، يارانه ايجاد كرده، اين همه س��فر استاني 
رفته و براي مردم دويده اين پاداش اوس��ت؟« اتهام در جاي 
خود و تالش در جاي خود محفوظ اس��ت. عالوه بر آن دهها 
رفتار و اقدام ديگر از خاتمي وجود دارد، چ��را بايد دو اتفاق 
ناهمگون را با هم قياس نماييم؟ روحاني در ادامه مي فرمايد: 

»نمي دانم چرا ديوار يك جناح هميشه كوتاه است؟« 
اين عبارت را خطاب به چه كس��ی می گوي��د؟ چه اتفاقی را 
اكنون جناحی می بيند؟ بايد از رئيس جمهور حقوقدان پرسيد 
كدام قاعده حقوقی در كشور مؤيد برخورد با جناح است، چه 
لزومي دارد كه مس��ئله فرد را مس��ئله جناح معرفي كنيد؟ 
جناح مدنظر جنابعالی از قضا ديوار بلندی دارد به همين دليل 
نماينده آن همين امسال در انتخابات با نظام رقابت مي كرد. 
آيا از جناح مقابل كس��ی هس��ت كه جرئت رقابت با نظام را 
داشته باشد؟ جناح مدنظر جنابعالی آنقدر ديوارش بلند است 
كه از امريكا و غرب هم ديده می شود عالوه بر آن چندين بار 
تالش كرده است زير ديوار نظام )نه جناح مقابل( را هم خالی 
كند و هيچ ش��اهدی مطلع تر از جنابعالی برای اين داستان 

غم انگيز وجود ندارد.
در يك تحليل منصفانه نفس لوامه خويش را به قضاوت بنشانيد 
و ببينيد كدام ديوار كوتاه تر است. ديوار كساني كه سال 1392 
و 1394 با شما رقابت كردند و از فرداي شكست به زندگي خود 
بازگشتند، كوتاه تر است يا كس��اني كه در سال 1384 و 1388 
مقابل نظام ايس��تادند؟ ديوار آنان كه در چارچوب نظام رقابت 
مي كنند و به صفر تا صد آن تمكين مي كنند، بلند است يا آنان 
كه در س��ال 1388 همزمان با رقابت در درون نظام در برون آن 
براندازي را طراحي كردند؟ )شما احتماالً هنوز مصاحبه موسوي با 
هفته نامه تايمز را نخوانده ايد( ديوار آنان بلند است كه از مفسدان و 
منحرفان منتسب به جريان خود برائت جستند و به احكام قضايي 
نظام جمهوري اسالمي نجيبانه تمكين كردند يا آنان كه براي فرار 
از فساد ستيزي، دس��تگاه قضا را با سياست معنادهي مي كنند؟ 
ديوار آنان كوتاه اس��ت كه وقتي رد صالحيت مي شوند )20 نفر 
از نمايندگان اصولگراي مجلس قب��ل( در مقابل يا در انتخابات 
رياست جمهوري نظام تمكين و س��كوت كردند يا آنان كه يك 
ماه در پايان مجلس ششم مشغول تهيه خوراك براي رسانه  هاي  
غرب و مجامع حقوق بشري بودند؟ ديوار آنان كوتاه است كه غير 
از خدا و كشور كسي را ندارند يا آنان كه امپراتوري رسانه اي غرب 

با آنهاست و گردانندگان آن رسانه ها نيز از آنها هستند؟
روحانی می فرمايد »نبايد پس از انتخابات، جناحی را تشويق 
و جناح��ی را مجازات كرد.« اگر منظ��ور برخوردهای قضايی 
است كه ربطی به جناح ندارد. قانون بر فرد متمركز و »جرائم 
جريانی« نداريم. چه تنبيهی اتفاق افتاده است؟ اگر مبارزه با 
فساد است كه جنابعالی بايد به آن افتخار كنيد. اگر دستگيری 
برادر معاون اول معادل تنبيه جناح اس��ت كه واويالست. اگر 
مسئله خاتمی است كه مس��ئله او و دادستان چند سال قبل 
كليد خورد. اگر آن هفت نفر اصالح طلب اس��ت كه از دو سال 
پيش به دادگاه رفت و آمد دارند.  پس چه مسئله جديدی رخ 
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استفاده بي ضابطه از فضاي مجازي هر روز یك مفسده جدید دارد
يتيم اينترنتي!
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سخنگوي قوه قضائیه خبر داد

بازداشت بدهکار 3 هزار ميليارد توماني
هر گاه درب��اره اوضاع  نابس��امان ك��ودكان   جامعه
صحبت مي ش��ود، ناخ��ودآگاه تصوي��ر كودكان 
گلفروش و فال فروش��ي كه در سر چهارراه ها يا در 
نزديكي آرامستان ها حضور دارند در ذهنمان تداعي 
مي ش��ود؛  كودكاني كه بعضي هايشان پدر، مادر و 
خانواده دارند و خيلي هايشان هم يتيم هستند در 
اين ميان هيچ كس حواسش به كودكاني نيست كه 
ممكن است در اوج امكانات رفاهي و در كنار خانواده 
و زير سايه پدر و مادر آنچنان به حال خود رها شده 
باشند كه جامعه اي را با معضل تازه اي از چالش هاي 
فضاي مجازي روبه رو كنند و آن چيزي نيست به 

جز گسترش پديده »يتيم اينترنتي!«
فراگير ش��دن تكنولوژي و گسترش اس��تفاده از 
فضاي مجازي ب��ه دليل تأخير فرهنگ اس��تفاده 
از اين ابزارها نس��بت به خود ابزارهاي تكنولوژي 
و فضاي مج��ازي همچون تلفن هاي هوش��مند و 
ش��بكه هاي اجتماعي منجر به ب��روز عقبگرد در 
برخي از حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي شده است. 
بر همين اساس است كه بيش از بهره گيري از بركات 

فضاي مجازي با چالش در اين حوزه مواجه شده ايم. 
پديده »يتيم اينترنتي« هم يك��ي از چالش هايي 
است كه از نگاه س��يد عليرضا آل داوود، پژوهشگر 
فضاي مجازي در س��ايه فقدان س��واد مجازي در 
بين مردم و مس��ئوالن در حال شكل گيري است 
و موجب ش��ده تا برخي والدين آنچنان در فضاي 
مجازي غرق شوند كه فرصت جزئي ترين تعامل با 
كودكان خود را ندارند؛ كودكاني كه به رغم حضور 
در محيط خانواده به شدت احساس تنهايي و طرد 
ش��دن مي كنند و با وجود داش��تن پدر و مادر به 

واسطه فضاي مجازي يتيم شده اند. 
ضریب نفوذ 104 درصدي موبایل 

دفتر بررس��ي هاي اقتص��ادي وزارت ارتباطات، 
آخرين آمار شاخص هاي مهم اين بخش را منتشر 
كرد كه برمبناي آن، ضريب نفوذ موبايل در كشور 
104 درصد اس��ت و 33 ميليون نفر با موبايل به 
اينترنت وصل مي شوند. برآوردها نشان مي دهد 
كه تا پايان سال گذشته، 1۵4 ميليون و 398 هزار 
و ۷88 سيمكارت توسط اپراتورهاي موبايل واگذار 
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دبیرکل حزب اهلل لبنان  در سـخنرانی خود به   جهان
مناسبت بزرگداشت دو شهید حزب اهلل از توطئه 

جدید امریکا و عربستان علیه ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تس��نيم، سيد حسن نصراهلل، 
دبيركل حزب اهلل لبنان روز يك ش��نبه به مناس��بت 
ش��هادت فرمانده »علی هادی العاش��ق« و »محمد 
حسن ناصرالدين« به سخنرانی پرداخت. وی در اين 
سخنرانی گفت: »در مراس��م امروز در بلده العين، دو 
خانواده علی العاش��ق و محمد ناصرالدين را خطاب 
قرار می دهم و ش��هادت فرزندان و عزيزان شان را كه 
در ايام شهادت امام حسين به وی پيوستند، تبريك 
می گويم«. دبير كل حزب اهلل لبن��ان اضافه كرد: »در 
مقاومت ما دهها شهيد از جوانان وجود دارند كه تنها 
فرزند خانواده بوده و همچنان نيز تعداد زيادی وجود 
دارند كه در جبهه  ها قرار دارند و در جنگ با اسرائيل 
دهها نفر از آنها به شهادت رسيدند و درحال حاضر نيز 
در مقابله با تروريسم تكفيری نيز اين روند ادامه دارد و 

اين ثروت انسانی است كه لبنان از آن بهره می برد.«
وی اضافه كرد: »در برهه اخير داعش از روس��تا ها و 
شهرهای زيادی خارج شده است. برخی معتقد بودند 
كه ادامه تعقيب داعش تا مرزهای سوريه و عراق بايد 
متوقف شود اما توقف اين موضوع به معنای اين است 
كه داعش بار ديگر حمله خواه��د كرد، چون داعش 
هدف ديگری ندارد و تنها كار اين گروه تروريس��تی 
كش��تار، ترور و تخريب اس��ت. اگر تالش های اخير 
ارتش سوريه و مجاهدين مقاومت نبود چه بسا جنگ 
مسير ديگری را می پيمود.« وی گفت: »امريكا هرگز 

نمی خواهد كه داعش در ارتفاعات مرزی لبنان از بين 
برود به همين دليل به دولت و ارتش لبنان فشار آورد 
و كمك ها به ارتش لبنان برای يك مدت متوقف كرد. 
امريكا هيچ عجله ای برای پاي��ان يافتن داعش ندارد 
چون هدف امريكا ناب��ودی ارتش و ملت های منطقه 
و خون و خونريزی بوده و داعش بايد تا حداكثر زمان 

ممكن بتواند اين وظيفه را انجام دهد«.
سيد حس��ن نصراهلل در ادامه اين سخنرانی به توطئه 
عربی - غربی عليه ايران نيز اشاره كرد و گفت: »ما در 
منطقه در برابر يك توطئه جديدی از سوی امريكا و 
عربستان هستيم و در رأس اين توطئه می خواهند 
جمهوری اسالمی ايران را هدف قرار دهند. مشكل 
واقعی امريكا با ايران اين بوده كه تهران دليل اصلی 
و واقعی شكست طرح امريكا و عربستان در منطقه 
است و به همين دليل بايد بهای آن را بپردازد و به اين 
كشور اتهام حمايت از تروريسم زده شود.«. وی افزود: 
»منتطر سخنان ترامپ درباره استراتژی امريكا برای 
مقابله با ايران خواهيم بود و اين موضوعی است كه بر 

تمام منطقه تأثيرگذار خواهد بود.«
دبيركل حزب اهلل لبن��ان گفت: »س��خنانی درباره 
سياست های جديد برای مقابله با حزب اهلل وجود دارد 
كه حتی روسيه نيز با اين موضوع موافق نيست چون 
مسكو و تهران از خود دفاع می كنند و سياست های 
جديد برای مقابله ب��ا حزب اهلل به اين دليل اس��ت 
كه افتخار داش��ته در پيروزی  ها و شكست توطئه  ها 
مش��اركت داش��ته باش��د. تحريم های امريكا عليه 
حزب اهلل هيچ چيزی را تغيير نمی دهد و باعث تغيير 

مواضع ما نمی شود.«

حجت االسـالم غالمحسین  محسـني اژه اي در صـد و   جامعه
نوزدهمین نشست خبري اظهار داشـت: قوه قضائیه 
به جد مصمم است که با هرگونه فساد اعم از اقتصادي و 
امنیتي و نفوذ بیگانه مبارزه کند و مصمم بوده و هست 

که از حقوق مردم دفاع کند. 
 حجت االس��الم غالمحس��ين محس��ني اژه اي  سخنگوي 
قوه قضائيه گف��ت: ما با اينكه برخي از دس��تگاه هاي اجرايي 
وظيفه شان را انجام نداده و بارشان به دوش قوه قضائيه افتاده، 
اما براي مقابله با مفس��دين وظيفه مان را انجام داديم. يكي 
مسئله زمين خواري اس��ت كه از قبل بوده و ادامه دارد، البته 
زمين خواري و تصرفات كم ش��ده اما مب��ارزات ادامه دارد. از 
23 استان گزارش گرفتيم كه در سال 96 تا پايان شهريور ماه 
از 20 هزار و 341 هكتار زمين كه در طول سال هاي مختلف 
تصرف شده بود رفع تصرف شد و بيش از 4۷ هزار هكتار قلع 

و قمع داشتيم. 
 دستگیري بدهکار 30 هزار میلیاردي

محسني اژه اي در ادامه با بيان اينكه برخي از بانك ها وظيفه 
جدي خود را انجام نمي دهند، گفت: بخشي از منابع بانك ها 
در اختيار عده محدودي قرار مي گيرد و در جاي خود مصرف 
نمي شود و پول به بانك برنمي گردد كه در اين خصوص كوتاهي 
جدي از ناحيه بانك ها وجود دارد. يكي از افرادي كه فساد بانكي 
داشته دستگير شد و با 14 بانك مرتبط بوده و بيش از 30 هزار 
ميليارد ريال بدهي دارد كه حدود 16 هزار ميليارد ريال آن 
معوق است. 14 بانك به او تسهيالت داده بودند كه معوق شده 

است، بايد ببينند كه از چه رانتي استفاده كرده است. 
معاون اول قوه قضائيه همچنين گفت: از جمله گرفتاري هايي 
كه دستگاه هاي ديگر ايجاد مي كنند و نه به نفع مردم و نه به 
نفع قوه  قضائيه و نه به نفع خودشان است، موضوع چك است. 
مدتي پيش م��وردي را گفتم كه در طول چه��ار ماه بيش از 
2800 برگ چك از يك شعبه تحويل اين آقا شده بود كه اين 
فرد در مدت كوتاهي از بانك ها 640 فقره چك برگشتي داشته 
است. وقتي فردي 100 چكش برگشت مي خورد بانك مركزي 

نبايد ورود كند و مانع از ارائه مجدد شود؟
اژه اي افزود: خواهش ما اين است بانك مركزي و بانك ها به اين 

موضوع توجه بيشتري كنند كه دردسر كمتري ايجاد شود. 
 قوه قضائیه پولي در زمینه تعاوني هاي اعتباري بلوکه 

نکرده است
محسني اژه اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار »جوان« 
درباره بلوكه كردن س��رمايه هاي مؤسس��ات مالي غيرمجاز 
توسط قوه قضائيه و برخي شايعات راجع به اين قضيه اظهار 
داشت: مطلقا قوه قضائيه پولي در اين زمينه بلوكه نكرده است. 
اگر چنانچه اينها بخواهند از پول خود مثل س��ابق استفاده 
كنند، يعني به افراد خاصي بدهند و به عده اي پول نرسد ناچار 

دادستان ورود پيدا مي كند. به طور مثال در پرونده ثامن الحجج 
بيش از يك ميليون سپرده گذار وجود داشت كه قوه قضائيه در 
اينجا كار فوق العاده اي در جهت دفاع از اموال مردم انجام داد. 
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در مورد پرونده تعاوني هاي 
اعتباري نه تنها اطاله دادرس��ي رخ نداده بلكه حجم كار به 
گونه اي اس��ت كه اگر نماينده معترض به اين موضوع ببيند 
حجم كار در مورد تعاوني كاسپين، فرشتگان و ثامن الحجج و 

... چه ميزان است، حتماً قضاوت عوض خواهد شد. 
محسني اژه اي همچنين بيان داشت: در رابطه با تعاوني هاي 
اعتبار كه يا بدون مجوز كار كردند ي��ا با مجوز خالف كار 
كردند قوه ناچار است وارد شود و تا جايي كه ممكن است 
پول مردم از بين نرود. قوه قضائيه كسري ساير دستگاه ها 
را براي دفاع از حقوق مردم تحم��ل مي كند. در مورد اين 
پرونده هاي اخير مثل تعاوني فرشتگان يا كاسپين در طول 
ماه هاي اخير فقط سه بار شخص رئيس قوه قضائيه تشكيل 
جلسه داده است. در جلسه اخير هم مقرر شد كه مبلغ 200 
ميليون تومان فعاًل علي الحساب با ش��رايطي كه در آنجا 

هست، انجام دهند. 
وي افزود: به هيچ وجه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد برخورد 
سياسي ندارد، البته امكان دارد اگر فردي وابسته به قدرت و 
جريان و جناح باش��د رقباي آنها بخواهند بهره برداري كنند 
كه ربطي به قوه قضائيه ندارد و قوه قضائيه طبق قانون پيش 
مي رود. به نظر مي رسد فرمايش آن نماينده هم به اين دليل 

است كه شايد از حجم و ميزان كار اطالع نداشتند. 
محسني اژه اي گفت: مورد ديگري كه از شما رسانه ها مي خواهم 
شفاف سازي كنيد، افرادي هستند جاعل كه جعل عنوان يا نامه 
مي كنند و اقدام به اخاذي مي كنند و خود را مرتبط با بانك و 

قوه قضائيه و ادارات ثبتي مي دانند. 
وي افزود: برگه ه��اي جعلي اخيراً آمده بود ك��ه يك برگ را 
فوق العاده ناش��يانه جعل كردند به نام معاون اول قوه قضائيه 
س��يد ابراهيم رئيس��ي. در حالي كه آقاي رئيسي يك زماني 
معاون اول بود نه متن و نه مهر و امض��ا به قوه ارتباطي دارد و 
مثالً هم عنوان كردند محرمانه. نامه ديگري است كه به همين 
ترتيب ذيلش نوش��تند معاون اول قوه قضائيه به نام رياست 
قوه قضائيه خيلي ناش��يانه جعل كردند به نام رئيس ديوان 

محاسبات كشور. 
اژه اي تأكيد كرد: من خواهش مي كنم مردم يك مقدار توجه 
داشته باشند، يك وقت كسي از طرف من مي رود كه مورد هم 
داشتيم كه يك خبرنگاري بوده كه گفته با من ارتباط و عكس 
دارد و از فردي پول خواسته و گفته اگر ندهي خبري عليه تو 
مي زنم كه شناسايي شده و اگر تحقيقات درست باشد ما ارجاع 

مي دهيم به دادستاني تا دستگير شود. 
وي افزود: در مورد خبرها و دروغ هايي كه نسبت به قوه قضائيه 

و برخي مسئوالن مي دهند كذب محض است. 

 قوه قضائیه در مقابل فضاسازي ها کوتاه نمي آید
محسني اژه اي با اشاره به ادعاهايي كه اخيراً عليه قوه  قضائيه 
مطرح ش��ده، گفت: خبرهاي دروغ نس��بت به قوه  قضائيه و 
مسئوالن قوه  قضائيه از سوي ش��بكه هاي ضدانقالب مطرح 
شده كه كذب محض است. به جرئت مي گويم كه قوه قضائيه 
در مقابل اين فضاسازي ها كوتاه نمي آيد. اگر مصمم تر نشود از 

كار خود دست نخواهد كشيد. 
 آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و نمازي ها

اژه اي درباره آخرين وضعيت پرونده حس��ين فريدون گفت: 
پرونده هنوز كيفرخواست نخورده و به دادگاه نرفته است. متهم 

فراري اين پرونده هم دستگير نشده و كماكان فراري است. 
وي در خص��وص آخرين وضعي��ت پرون��ده نمازي ها گفت: 
حكم حبس شان تأييد شده كه االن هم در حال تحمل كيفر 

هستند. 
 حکم قطعي براي عضو تیم مذاکره کننده هسته اي 

محسني اژه اي در خصوص پرونده عضو تيم مذاكرات هسته اي 
گفت: عبدالرسول دري اصفهاني فرزند حسين، دوتابعيتي، 
از جمله كساني است كه متهم به جاسوسي و ارائه اطالعات 
به بيگانگان بوده و با دو سرويس جاسوسي در ارتباط بود. در 
مجموع دادگاه به اتهامات اين فرد رسيدگي كرد و به پنج سال 
حبس محكوم مي ش��ود، حكم قطعي شده و فرد بايد تحمل 
كيفر كند. اين فرد فساد مالي هم دارد و براي پرونده دومش 
قرار وثيقه صادر شده و كيفرخواست صادر نشده است.  اژه اي 
درباره صدور محدوديت جديد براي رئيس دولت اصالحات 
گفت: از جزئيات خبر ندارم. دادستان ويژه هم اين موضوع را 
تكذيب نكردند و گفتند محدوديت ها مثل سابق است. همان 
محدوديت هاي قبلي است كه نامه اي به ضابطين داده مي شد، 
اين بار هم نامه اي به ضابط داده شده است و همان دستورات 
گذشته تمديد شده است.  سخنگوي قوه قضائيه در خصوص 
پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و احتمال فرار متهمان اين 
پرونده گفت: در مورد همه كساني كه در مظان اتهام بودند، 
اقدامات تأميني مناسب انجام شده و كسي فرار نكرده است. 
نمي دانم گزارش تحقيق و تفحص مجلس به قوه قضائيه ارسال 

شده است يا نه. هنوز اين پرونده به دادگاه نرفته است. 
  اتهامات پرونده مداحان امنیتي نیست

اژه اي همچنين درباره پرونده مداحان گفت: االن اين افراد با 
قرار آزاد هستند، تفهيم اتهام شده اند اما كيفرخواست صادر 
نشده است. البته برخالف آنچه در ابتدا مطرح شد، اتهامات 
اين افراد امنيتي نيست.  سخنگوي قوه قضائيه درباره گزارش 
سازمان بازرسي در خصوص آلودگي هوا و ارسال آن به رؤساي 
قوا ادامه داد: تا جايي كه اطالع دارم در خصوص آلودگي هوا 
جرمي به قوه قضائيه از سوي سازمان بازرسي اعالم نشده است 
اما مواردي را به دولت متذكر شده و دولت هم مطلع است و در 

تالش براي رفع آن هم هستند. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه 17 مهر1396   -    18 محرم 1439

سال نوزدهم- شماره 5207 - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

قيمتدالردولتي
بهباالترينرقمتاريخرسيد

12

  دالردولتي از ابتداي دولت روحانی تا كنون  926 تومان 
گران ش��ده و ديروز دالر آزاد مرز 4 هزارتومان را رد كرد 

احتمال اجرای سناریوی 
حیات نباتی برجام تقویت شد

15

  گمانه زنی ه��ا درب��اره اينك��ه دونالد ترام��پ درمورد 
برجام چه خواه��د گف��ت، ادام��ه دارد. پرطرفدارترين 
س��ناريو، اعالم عدم پايبندی ايران به برجام و س��پردن 
مس��ئوليت آن به كنگره امريكا است. تيلرسون گفته كه 
برجام از جهت حفظ محدوديت بر ايران س��ودمند است

سر مقاله

دادستان:دولتهابهبرخوردقضاييبانزديکانشان
انگسياسيميزنند

  سخنگوي قوه قضائیه از بازداشت بدهکار  3 هزار میلیارد توماني خبر داد
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2هزارکيلومترعقببرويد!
فرمانده کل سپاه: اگر قانون تحریم هاي 
جدید امریکا اجرا شود،  این کشور باید 

پایگاه هاي منطقه اي خود را تا شعاع 
2 هزار کیلومتري  برد موشك هاي 

ایران منتقل کند و ارتش امریکا براي ما 
همسنگ داعش خواهد شد


