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 حکم قطعی 5 صراف

دیدار و گفت وگوی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با مراجع عظام تقلید
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با سفر به شهر مقدس 
قم، با آیات عظام و مراجع تقلید حضرات مکارم شیرازی، نوری همدانی و 

جوادی آملی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی در این دیدارها به ارائه 
گزارشی از اقدامات سپاه و بسیج در حوزه محرومیت زدایی و مردم یاری و اجرای 

پروژه های عمرانی و اشتغال زایی در نقاط کم برخوردار و محروم کشور پرداخت.
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین گزارشی از اقدامات سپاه در حوزه معنویت 

افزایی و آگاهی بخشی به آحاد کارکنان سپاه و بسیجیان ارائه کرد.

وی ارتباط و پیوند سپاه با روحانیت را عمیق و ناگسستنی توصیف و تصریح کرد: 
پاسداران و بسیجیان به  عنوان پیشتازان دفاع از انقالب اسالمی، گوش به فرمان 
والیت تا پای جان در مسیر اعتالی اسالم و انقالب اسالمی و تامین امنیت و آرامش 

ملت ایران ایستاده اند.
مراجع عظام تقلید نیز در این دیدارها تمسک به قرآن و آموزه های اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم السالم( را چراغ روشنگر مسیر هدایت انسان توصیف و 
توصیه ها و رهنمودهایی در خصوص حفظ و ارتقای بصیرت دینی و روحیه انقالبی 

آحاد پاسداران و بسیجیان ایراد کردند.
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صفحه 8

باید قهرمان شوید را
از سر بیرون کنید!

اشکان دژاگه: 
صفحه 4

 جای خالی سرمایه گذاران تخصصی 
در بازار اجاره مسکن

یک تحلیلگر بازار مسکن مطرح کرد

وعده های پالسکویی دوساله شد
گود برداری ساختمان جدید پالسکو هنوز تمام نشده است

دو سال از فاجعه  آتش سوزی و ریزش ساختمان پالسکو و سیاه شدن روزهای 
کسبه آسیب دیده آن می گذرد اما وعده های پالسکویی ها هم دو ساله شد و 
برخی از آنها هنوز اجرایی نشده است. به گزارش ایسنا، چند ساعت از صبح 
پنجشنبه ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۵ بیشتر طول نکشید تا زبانه های آتش در یکی 
از مغازه های پالسکو، این ساختمان بلند مرتبه تجاری را تبدیل به هیچ کند، 
فاجعه ای که گرچه دل مردم را به سبب از دست رفتن آتش نشانان فداکار میهن 

شکسته اما آواره های این بلندمرتبه تجاری قدیمی دو سال است که روی دوش 
کسبه آسیب دیده و بعضا داغدار پالسکو سنگینی می کند و برخی از آنها هنوز 
منتظر عمل شدن این وعده ها هستند. از ساخت مجدد پالسکو که قرار بود تا 
امروز تمام شود و با گذشت دو سال هنوز گودبرداری آن هم به پایان نرسیده 
است که البته نباید از حق گذشت و یکی از دالیل تعلل در ساخت این ساختمان 
اختالف نظر بین مسئوالن شهری و بنیاد مستضعفان به عنوان متولیان امر بود و 

بارها مصوبات تغییر کرد اما به نظر می رسد طی ماه های گذشته باالخره مصوب 
شد تا پالسکوی جدید در حد و اندازه های همان ساختمان قدیمی ۱۵ طبقه 
مثبت و پنج طبقه منفی ساخته شود که البته مقرر شد تا شهرداری تهران چند 
روزه و پس از ارائه طرح برنده در میان مسابقه طراحی پالسکو و تحویل گرفتن 

نقشه ساختمان، مجوز ساخت را صادر کند.

کالفسردرگمافزایشحقوقها
وحید شقاقی شهری بررسی کرد
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صفحه ۳

 سیاست مهاجرتی ترامپ به ضرر صنعت آموزش آمریکاستکدام سینماها برای فجر هنوز ظرفیت خالی دارند؟
 بلومبرگ:احتمال فروش ظرفیت گیشه در پیش فروش

الریجانی:زنگنه:

هیچ خالفی در 
انتصابات ستاره خلیج 

فارس رخ نداده 
است

رفتار آمریکا نسبت به 
خبرنگار پرس تی وی 
نمونه سیاست ورزی 

دروغین آنهاست
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پنج صراف که با همکاری تعدادی از دالالن بازار 
ارز و سوءاستفاده از کارت های ملی افراد مختلف، 
ارز های مداخله ای بازار را تصاحب کرده بودند، به 

حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، شعبه سوم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم مفسدان و اخاللگران اقتصادی احکام 
فرزند  بهرامی  بهزاد  فرزند محمد،  امیر  احسان صفوی 
احمد، سید مازن قاینی فرزند سید جواد، مجید انصاری 

فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود را صادر کرد.
ارز و  بازار  از دالالن  با همکاری تعدادی  این صرافان 
ارز های  مختلف،  افراد  ملی  کارت های  از  سوءاستفاده 
مداخله ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدامشان موجب 

افزایش قیمت ارز و کاال های اساسی شده بودند.
احسان صفوی امیر و شرکت صرافی تضامنی احسان 
صفوی امیر و شرکاء با نمایندگی مهدی علی پوریان فرزند 
علی اصغر به اتهام مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور 
به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 
41 میلیون و 643 هزار و 390 دالر به طور صوری با سوء 
استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال 

به مبلغ دو میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس این حکم، متهم احسان صفوی امیر به تحمل 
10 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط 
مبلغ دو میلیارد ریال وجوهی که از طریق خالف قانون 
تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شالق 
از هرگونه خدمات دولتی و  تعزیری و محرومیت دائم 
شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شریک به 
پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل 
چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط احسان صفوی امیر 

در حق دولت محکوم شده اند.
مطابق احکام صادره بهزاد بهرامی فرزند احمد و شرکت 
نمایندگی  با  شرکاء  و  بهرامی  بهزاد  تضامنی  صرافی 
حمیدرضا صفری فرزند هدایت اله به اتهام مشارکت در 
از طریق  عمده  به صورت  ارزی کشور  نظام  در  اخالل 
خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 39 میلیون و 90 هزار و 
850 دالر به طور صوری با سوء استفاده از کارت های ملی 
اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ دو میلیارد ریال، 

محکوم شناخته شدند.
بر اساس این حکم، متهم بهزاد بهرامی به تحمل 10 
سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 
دو میلیارد ریال وجوهی که از طریق خالف قانون تحصیل 
کرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و 
محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی 
تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به 
مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل 
شده توسط متهم بهزاد بهرامی در حق دولت محکوم 

شده اند.
سید مازن قاینی فرزند سید جواد و شرکت صرافی 
تضامنی قاینی با نمایندگی سید مصطفی قاینی فرزند 
ارزی  نظام  در  اخالل  در  مشارکت  اتهام  به  مازن  سید 
کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی 
به مبلغ 30 میلیون دالر به طور صوری با سوء استفاده از 
کارت های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 

400 میلیون ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس حکم صادره، متهم سید مازن قاینی به تحمل 
9 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط 
مبلغ 400 میلیون ریال وجوهی که از طریق خالف قانون 
تحصیل کرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شالق 
از هرگونه خدمات دولتی و  تعزیری و محرومیت دائم 
شرکت صرافی تضامنی قاینی و شرکاء به پرداخت جزای 
نقدی به مبلغ یک میلیارد و 600میلیون ریال معادل چهار 
برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم سید مازن قاینی در 

حق دولت محکوم شده اند.
مجید انصاری پیر سرائی فرزند عظیم و شرکت صرافی 
تضامنی مجید انصاری و شریک )صرافی ایران زمین( با 
نمایندگی مریم انصاری پیر سرائی فرزند مجید به اتهام 
مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده 
از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 24 میلیون و 
590 هزار و 450دالر به طور صوری با سوء استفاده از 
کارت های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ سه 

میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند.
بر اساس حکم صادره، متهم مجید انصاری پیر سرائی 
به تحمل 9 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به 

ضبط مبلغ سه میلیارد ریال وجوهی که از طریق خالف 
قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه 
شالق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی 
و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک )صرافی 
ایران زمین( به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد 
ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم 

مجید انصاری پیرسرائی در حق دولت محکوم شده اند.
پیمان ارغوانی فرزند محمود و شرکت صرافی تضامنی 
ارغوانی و شرکاء با نمایندگی قانونی محمود ارغوانی فرزند 
اسماعیل به اتهام مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور 
به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 
15 میلیون و 780 هزار و 984 دالر به طور صوری و با 
سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد و تحصیل 
مال به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال، محکوم 

شدند.
بر اساس حکم صادره، متهم پیمان ارغوانی به تحمل 
هفت سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط 
مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجوهی که از طریق 
خالف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل 74 
ضربه شالق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات 
دولتی و شرکت صرافی تضامنی محمود ارغوانی و شرکاء 
به پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد ریال معادل 
چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم پیمان ارغوانی 

در حق دولت محکوم شده اند.
بر اساس این گزارش، احکام صادره قطعی است و دادگاه به 
استناد بند 6 ماده 1 مقررات ناظر به عملیات ارزی صرافی ها 
مصوب 1393 و بند ج. ماده 11 و بند الف. ماده 42 قانون 
پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 96 قانون برنامه 
پنجم توسعه ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها و بند ج. ماده 20 
و تبصره 1 ماده 23 و مواد 21 و 125 و 143 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 92 و بند الف. ماده 1 و تبصره 1 ذیل آن و 
قسمت اخیر ماده 2 و تبصره های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69 و مواد 
5 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشور مصوب 97، به صدور رای برای این 

صرافان متخلف مبادرت ورزیده است.


