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 در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛

بسته حمایتی دولت از خانوارهای کم درآمد تایید شد

در جلسه امروز هیأت وزیران که به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی رئیس  جمهوری برگزار شد، بسته حمایتی دولت برای 
خانوارهای کم درآمد مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفت که جزییات آن 

از سوی دستگاه های مسئول اعالم خواهد شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در ادامه جلسه امروز 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیران  همچنین  دولت  هیات  چهارشنبه 
ارتباطات و فناوری اطالعات، نیرو، اطالعات و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی 
از وضعیت زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز بهداشتی، درمانی، ارتباطی، آبرسانی، 
تأمین روشنایی، اعزام گروه های فنی و تأمین ارز مورد نیاز و تردد زائران کربالی 
معلی در مراسم اربعین و آمادگی دستگاه های اجرایی ذیربط، به هیأت وزیران ارایه 

دادند.
در این جلسه، اعضای هیات دولت ضمن تقدیر از تالش های انجام شده، بر 
برگزاری شکوهمند این مراسم و ارایه خدمات دستگاه های اجرایی جهت تسهیل 

تردد زائران تأکید کردند.
پیش بینی تأمین منابع الزم برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان

هیأت وزیران در این جلسه با توجه به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت 
مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم و نیز تسریع در تسویه بدهی به 
کشاورزان، مصوب کرد در صورت عدم تکافوی منابع پیش بینی شده از محل منابع 
عمومی و منابع هدفمندی یارانه ها، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از محل 

اسناد خزانه نسبت به تأمین کسری منابع مورد نیاز اقدام نماید.

محمود صادقی:

دستگاه های اجرایی راه را برای جوان تر شدن نظام  
مدیریتی کشور هموار سازند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری 
رهنمود معظم له را درخصوص شفافیت بیشتر مورد توجه قرار دهند.

به  گزارش  ایسنا، محمود صادقی در تذکری شفاهی علنی )چهارشنبه( مجلس، 
گفت : از مقام معظم رهبری در خصوص تاکید بر ضرورت شفافیت به مثابه یک حق 
برای مردم در برابر حاکم با استناد به نامه حضرت علی )ع( تشکر می کنم و به همه 
دستگاه های اجرایی تذکر می دهم در اجرای قوانین مربوطه و اجرای رهنمود معظم 
له در عمل التزام داشته باشند. انتظار می رود به ویژه  دستگاه های زیر نظر مقام معظم 
رهبری بیشتر به این موضوع توجه کنند. صادقی عنوان کرد: به دستگاه های ذی ربط 
و مقامات مرتبط با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هشدار می دهم که به 
جای تالش برای گریز از اجرای این قانون و توسل به استفساریه تالش کنند که راه 
را برای جوان تر شدن نظام مدیریتی کشور هموار سازد.وی افزود: نحوه عمل رهبری 
انقالب هم در انتصابات اخیر نشان می دهد که رویکرد جوانگرایی در نظام مدیریتی 
کشور در عالی ترین سطوح حاکمیتی مدنظر است. از همه تقاضا می شود به این 
رهنمود و به این قانون توجه کنند. صادقی تاکید کرد: بنابر تحلیل کارشناسان یکی 
از دالیل ضعف و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سابق پیرشدن مدیران و ماندن 

کسانی بود که راه را برای جوانان بسته بودند.

حسینی خبرداد

تاکید پارلمان های جهان برصلح آمیز بودن  برنامه 
هسته ای ایران

رئیس هیات پارلمانی ایران در اجالس بین المجالس جهانی )IPU( گفت: 
صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایران در این اجالس مورد تاکید اعضا 

قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، سیده فاطمه حسینی در مورد سفر هیات پارلمانی ایران به یکصد و 
سی و نهمین اجالس اتحادیه بین المجالس)IPU(، گفت: این اجالس با حضور 148 
کشور جهان و با شعار رهبری پارلمان ها در زمینه ارتقای صلح و توسعه و نوآوری 
در ژنو برگزار شد.  حسینی، اظهار داشت: با تالش هیات ایرانی طرح رعایت حقوق 
بشر در موضوع همجنس بازان از دستور کار خارج و قرار شد دیگر این موضوع در 

این اجالس مطرح نشود.
وی گفت: در مجمع عمومی، هیات ایرانی پاسخ قاطعی به ادعاهای هیات اماراتی 
درباره جزایر سه گانه داد، همچنین به پذیرش هیات یمنی به عنوان نماینده قابل 
قبول و تام از طرف مجلس یمن اعتراض کرد و تاکید داشت که این هیات نمی تواند 

صدای مجلس یمن باشد.
حسینی ادامه داد: در این اجالس تاکید شد که نباید کمک های مالی با منویات 
سیاسی شرکت کنندگان در اجالس گره بخورد بدان معنا که نباید کشورهای عضو 

به دلیل کمک های مالی شان بخواهند منویات سیاسی شان را القا کنند.

رضایی کوچی:

فروش بلیط پرواز هوایی تهران-نجف باالتر از دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخلف است

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: فروش بلیط پرواز هوایی تهران-
نجف در ایام اربعین باالتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخلف بوده و باید 

با شرکت های متخلف برخورد صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی در واکنش به خبر برخی رسانه ها 
درباره افزایش قیمت بلیط پرواز هوایی اربعین از تهران به نجف به باالی 3 میلیون 
تومان، گفت: در نشست های مکرر با مسئوالن مربوطه، مسئوالن سازمان هواپیمایی، 
بر قیمت دو میلیون و 200 هزار تومان برای پرواز هوایی تهران به نجف تأکید 
داشتند، البته ما معتقد بودیم که این قیمت نیز بسیار باال است و باید پایین تر از 
آن تعیین شود. وی گفت: در نهایت به علت عدم تأمین ارز مناسب برای ایرالین ها، 
موافقت شد که قیمت بلیط پرواز تهران- نجف در ایام اربعین، دو میلیون و 200 هزار 
تومان باشد. رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: هیچ قیمتی باالتر از نرخ اعالمی 
سازمان هواپیمایی برای پروازهای هوایی اربعین پذیرفتنی نیست و این سازمان بر 
اساس تعهد نظارتی خود، باید با شرکت ها و ایرالین ها متخلفی برخورد کند، زیرا هر 
شرکتی که بلیط هواپیمای تهران-نجف را باالتر از دو میلیون و 200 هزار تومان به 

فروش می رساند، متخلف است و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

اخبار
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رونمایی از دستاوردهای دفاعی کشور در آستانه چهل سالگی انقالب
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رونمایی از دستاوردهای دفاعی در آستانه چهل سالگی و ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی خبر داد. به گزارش ایسنا، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ظهر 

امروز)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ان شاءاهلل در آستانه چهل سالگی و ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی از دستاوردهای دفاعی رونمایی خواهیم کرد. وی گفت: یکی از این دستاوردها 
در حوزه دریایی خواهد بود.

به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی

 بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم

ذوالنوری:

هیات رئیسه مجلس  در توان و تخصص پارلمان هم افزایی ایجاد نکرد

حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
آیت اهلل خامنه ای بیانات رهبر انقالب را در دیدار جمعی 
از خانواده های شهدای مدافع حرم به مناسبت فرارسیدن 

ایام اربعین حسینی منتشر کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
روز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
دوشنبه )سی ام مهرماه( در دیدار جمعی از خانواده های شهدای 
مدافع حرم، با اشاره به شباهت حرکت مدافعان حرم اهل بیت 
)ع( در سال های اخیر با حرکت کسانی که در دوران خلفای 
عباسی با نثار جان خود نگذاشتند قبر مطهر سیدالشهداء از بین 
برود، فرمودند »اگر آنجا کسانی فداکاری نمیکردند، امروز شوکت 
و هیمنه ی محّبت اباعبداهلل الحسین )علیه الّسالم( این جور دنیا 
را فرا نمیگرفت این خشت اّول و اصلِی این کار را همان کسانی 
مانند گذاشتند که درواقع جانشان را برای زیارت قبر اباعبداهلل 
)علیه الّسالم( فدا کردند. این بّچه های شما هم همین جور... اگر 
این کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند نبودند، دشمن تا 
نزدیکی قبر مطّهر حضرت اباعبداهلل، چند کیلومتری کربال، جلو 

آمده بود«.
متن سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار که در 
پایگاه اطالع رسانی www.khamenei.ir منتشر شده ، به 

شرح زیر است:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

خیلی خوش  آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، خانواده های 
مکّرم و معّظم شهدای عزیزمان! حرکت این شهدای شما که در 
این برهه در خارج از کشور به شهادت رسیدند، درواقع شبیه 
حرکت آن کسانی است که با جاِن خودشان توانستند قبر حضرت 
اباعبداهلل را حفظ کنند. یک روزی بود که خلفای بنی عّباس 
هّمت گماشته بودند که قبر مطّهر حضرت اباعبداهلل و البد به 
تبِع آن، بقّیه ی قبور مطّهره را از بین ببرند؛ یک عّده ای با جاِن 
خودشان نگذاشتند؛ یعنی ]آنها[ گفتند اگر بیایید، دستتان را 
قطع میکنیم، پایتان را قطع میکنیم، شما را به قتل میرسانیم؛ 
درعین حال ]اینها[ رفتند. همان رفتن ها بود که حاال رسیده به 
اگر آنجا کسانی فداکاری  اربعین.  بیست میلیون زائر پیاده ی 
نمیکردند، امروز شوکت و هیمنه ی محّبت اباعبداهلل الحسین 
)ع( این جور دنیا را فرا نمیگرفت؛ که شما می بینید در راه پیمایی 
اربعین از کشورهای مختلف -از فارس و ترک و اردو و کشورهای 

اروپایی و حّتی از آمریکا- افرادی بلند میشوند می آیند آنجا؛ 
این ]کار[ را چه کسی کرد؟ این خشت اّول و اصلِی این کار را 
همان کسانی گذاشتند که درواقع جانشان را برای زیارت قبر 
اباعبداهلل )ع( فدا کردند. این بّچه های شما هم همین جور؛ اگر 
چنانچه این فرزندان عزیز شما، شهدای عزیز شما، این کسانی 
که رفتند آنجا مجاهدت کردند نبودند، دشمن تا نزدیکی قبر 
مطّهر حضرت اباعبداهلل، چند کیلومتری کربال، جلو آمده بود؛ 
با خمپاره ی کوتاه بُرد -خمپاره ی 60- کربال را میزدند؛ این قدر 
نزدیک آمده بودند! به کاظمین نزدیک بودند، به زینبّیه نزدیک 
بودند، در واقع ]آنجا را[ محاصره کرده بودند. این جوانهای شما 

رفتند در خالل هزاران نفِر دیگر، رفتند این بال را از سِر اسالم و 
مسلمین در واقع رفع کردند؛ کار بزرگی که این جوانهای شما 
انجام دادند، این است. و این برای خدا بوده؛ َوااّل ما که کسی را 
تشویق نکردیم ]برود[؛ مثل دوره ی جنگ که تشویق میکردیم 
و امام دستور میدادند و مارش عملّیات میزدند؛ این خبرها نبود، 
اّما درعین حال این جوانها با شوق، با التماس، با عالقه مندی، 
بلند شدند رفتند؛ این اخالص است دیگر؛ این اخالص را خدای 
دوری،  نه چندان  آینده ی  در  ان شاءاهلل  میدهد.  برکت  متعال 

برکات اینها را دنیای اسالم خواهد دید.
البّته برای شماها -چه پدر، چه مادر، چه همسر، چه فرزند، 

چه برادر و خواهر- سخت است، ]این[ معلوم است، لکن خب 
این سختی ای است که در مقابلش چشم روشنی خدای متعال 
هست که به صابرین وعده فرموده که »أُولِئَک َعلَیِهم َصلَواٌت 
ِِّهم َو َرحَمة«؛)1( خدای متعال بر کسانی که صبر میکنند  ِمن َرب
در این مصائب، درود میفرستد و صلوات میفرستد و رحمت 
میفرستد؛ این وعده ی  الهی است، آیه ی قرآن است؛ ان شاءاهلل 
مشمول این الطاف الهی خواهید بود. خداوند ان شاءاهلل ما را هم 
به این جوانهای شما ملحق کند؛ ما هم دنباله ی همانها، در همان 
راه حرکت کنیم و به همان سرنوشت برسیم. خب یک صلوات 

دیگر بفرستید.

مجلس  گفت:  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو  یک 
شورای اسالمی وظیفه خود را آنگونه که باید و شاید به 

دالیل متعددی در این شرایط اقتصادی انجام نداد.
به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری  در نشست علنی روز گذشته 
مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه 6 کمیسیون 
اقتصادی مجلس مستقیما مرتبط با موضوعات اقتصادی هستند، 
اظهار داشت: در مجلس متخصصین و کارشناسان متعدد اقتصادی 
داریم، هر کمیسیون و هر نماینده ای به صورت فردی و آتش به 
اختیار در این دوران عمل کردند ولی هیات رئیسه مجلس که باید 
هم افزایی را ایجاد می کرد و تالش ها را هماهنگ می کرد تا از این 
توان و تخصص استفاده شود، چنین نقشی را ایفا نکرد؛ در واقع 

مجلس می توانست هادی و کنترل کننده دولت باشد ولی چنین 
اقدامی را انجام نداد.

طرح  یک  مایه  خمیر  باید  مجلس  اینکه  بیان  با  ذوالنوری 
فراهم  متخصصان  و  نمایندگان  تالش  با  را  موثر  و  همه جانبه 
می کرد که در آن نظر متخصصین فراوان کشور اخذ می شد و 
مرکز پژوهش های مجلس نیز باید در این راستا فعالیت می کرد 
نه اینکه جداگانه حرکت کند، ادامه داد: باید از کارشناسان تجربی 
کف بازار که گاهی تصمیماِت متخذه اتاق های در بسته را قبول 
ندارند نظر خواهی می شد تا در جهت تقویت نقاط قوت و رفع 
عیوب این طرح از این نظرات استفاده می شد سپس باید دولت 
فراخوانده می شد و به دولت گفته می شد چنین راه حلی را تهیه 

کرده ایم، اگر ایراد ندارد، اجرا کنید و اگر امکان اجرا ندارید، موانع 
اجرا یا نکات اصالحی خود را بیان کنید. وی با بیان اینکه این طرح 
باید به صورت الیحه از سوی دولت ارائه می شد یا اینکه مجلس در 
قالب طرح نظر خود را بیان می کرد، گفت: چندین جلسه غیرعلنی 
برگزار شد، یکبار معاون اول رئیس جمهوری، یکبار رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در مجلس حاضر شدند و مطالبی را گفتند که فقط 
جنبه درد دل داشت و سپس با قرعه کشی و بدون هدف، عده ای 

از نمایندگان صحبت کردند که هیچ خروجی نداشت.
ذوالنوری با بیان اینکه مردم به مجلس دل خوش کرده اند ولی 
نقشی از مجلس در حل مشکالت اقتصادی خود ندیده اند، اظهار 
داشت: قرار بود جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس برای تشریح 

مسائل روز باشد ولی برای دفع دخل مقدر که اگر شورای نگهبان 
راجع به CFT نظر مخالف داد، صحبت کنیم و زمان مجلس که 
باید صرف حل مهمترین مشکالت اقتصادی و معیشتی شود را 
بگیریم درست نیست، نباید جلسات بدون خروجی داشته باشیم.  
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه امروز باید حال مردمی که در فشار شدید و تنگنای 
اقتصادی هستند را بفهمیم، قرار است مجلس شورای اسالمی 
به عنوان عصاره ملت، خانه ملت و نخبگان ملت نقش موثری ایفا 
کند، گفت: اگر مجلس مشکالت را حل نکند، مردم به چه باید دل 
خوش کنند؟ هیچ مشکل الینحلی نداریم البته اگر با عزم و اراده 

به وظیفه خود عمل کنیم.

توسط رئیس مجلس صورت گرفت

ارسال لوایح کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت

کسانی که واقعا توان پرداخت مهریه ندارند، نباید در زندان بمانند

رئیس مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه های جداگانه ای به رئیس مجمع 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  لوایح  نظام،  مصلحت  تشخیص 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 

)پالرمو( و اصالح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.
به گزارش یرنا، در بخشی از نامه علی الریجانی به آیت اهلل سیدمحمود هاشمی 
شاهرودی درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: در اجرای اصل یکصد و دوازدهم )112( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه سوم مهرماه 
97 مجلس شورای اسالمی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای 
نگهبان که تحت عنوان الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم شده 
بود، براساس اصرار مجلس شورای اسالمی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح 

پیوست ارسال می شود.
وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، الیحه 

اصالح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد.
عباسعلی کدخدایی پیش از این در توییتی اعالم کرد که ایرادات شورای نگهبان 
نسبت به لوایح اصالح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است 
اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر 

شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، در تاریخ 
21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 
سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزم االجرا شد و تاکنون 

180 کشور آن را پذیرفته اند.
این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و تشخیص 
کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکالت ناشی از جرائم فراملی 
همکاری های  تقویت  به  نیاز  که  می دهد  نشان   کنوانسیون  این  همچنین  است، 

بین المللی به منظور مقابله با این مشکالت در بین کشورهای عضو وجود دارد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعاالن پوششی محیط 
زیست گفت: تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت 

نفری که تعقیب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه 
نشست بررسی آسیب های اجتماعی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده 
فعاالن پوششی محیط زیست اظهار کرد: تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد 
متهمان این پرونده به پایان رسیده بود اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی 

بازگشت.
وی افزود: بازپرس چندی پیش از مراجع ذی صالح مرتبط با امور نظامی در این پرونده 
استعالم گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعالم 
بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده 
انجام داده اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب 
اطالعات نظامی این محیط ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی 

توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر تعجب از تغییر عناوین و اتهامات 
برخی متهمان این پرونده  تصریح کرد: این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در 

نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد کند.
دادستان تهران ادامه داد: دادستان و بازپرس با توجه به فرآیند قانونی و وظایفی که بر 
عهده آن ها است، تفهیم اتهام را انجام می دهند و بر این اساس ادعانامه صادر شده و این 

ادعانامه در دادگاه که یک نهاد بی طرف است مطرح می شود تا رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد:  دستگاه قضا بر اساس محتویات پرونده، ادله موجود، تحقیقات، 

استعالمات و نظرات کارشناسی انجام شده، تحقیقات را انجام می دهد که بر این اساس 
تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفری که تعقیب شده 

بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
جعفری دولت آبادی در تبیین بیشتر این موضوع به ماده 286 قانون مجازات اسالمی که 
در مورد چهار نفر از متهمان پرونده موسوم به محیط زیست به آن استناد شده، اشاره کرد 
و گفت:  بر اساس این ماده، هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی 
افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی 
کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد 
و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، 
ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی  یا سبب 
اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی 
االرض تحت تعقیب قرار گیرد  بنابراین تشخیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی 
است، منتهی این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین داسرا 

و متهمان قضاوت خواهد کرد.
با  گفت:  نیز  اقتصادی  اخاللگران  پرونده  وضعیت  آخرین  مورد  در  تهران  دادستان 
هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز 
در معابر ممنوع اعالم شد و جمع آوری در این زمینه ادامه پیدا کرد و بیست نفر دیگر از 

متهمان ارزی دستگیر شدند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش ارز در معابر ممنوع است و جرم تلقی می شود و اگر کسی 

خواست خرید و فروش ارز انجام دهد، باید به صرافی مراجعه کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین پیگیری ها از پرونده جسد 

کشف شده در تهران در چهارشنبه هفته گذشته  اظهار کرد: روزانه در تهران به طور معمول 
قتل هایی رخ می دهد و طبق روال، بازپرسان ویژه قتل بالفاصله در محل حاضر می شوند. 
چهارشنبه هفته گذشته نیز این حادثه رخ داد و علی رغم اینکه در آن روز قتل فجیعی هم 
در شرق تهران رخ داده بود  اما بازپرس در هر دو صحنه حاضر شد که با جسدی در عقب 

ماشین که دچار سوختگی شده بود،  مواجه می شود.
وی ادامه داد: اولیای دم به دادسرای جنایی دعوت شده و از آن ها تحقیقات انجام شد. 
از همسر سوال شد که چرا جسد را تحویل نمی گیرند که گفته بود اطمینان ندارم که 

همسرم باشد.
دادستان تهران تصریح کرد: بازپرس در همان روز حادثه،  بالفاصله دستور انتقال جسد 
و انجام آزمایش DNA را صادر می کند و اعالم شد که جسد متعلق به شوهر این خانم 

است و لذا می توانند جسد را تحویل بگیرند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به دستگیری و بازداشت دو نفر مظنون در این پرونده، گفت: 
برخالف فضاسازی ها و نسبت های ناروایی که به نظام اسالمی در این پرونده وارد کردند 
ولی تحقیقات خارج از فضاسازی ها ادامه دارد و از ابتدای حادثه بازپرس در صحنه داشته و 

از مطلعین و خانواده تحقیق شده است.
وی خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا نظر پزشکی قانونی در مورد سم شناسی اعالم 

شود. 
دادستان تهران در پاسخ به سوالی در مورد فردی که در چند روز اخیر آسیب هایی را به 
برخی از بانوان در شهر تهران وارد کرده بود،  گفت: با توجه به همکاری خوب دادستانی و 
پلیس در بحث تامین امنیت اجتماعی،  این دو نهاد به هیچ وجه اجازه نخواهند داد امنیت 

اجتماعی مردم در محل کار و زندگی آسیب ببیند.


