پیشخوان

مقامات ارشد دولت آمریکا برای پاسخگویی
به سواالت نمایندگان به کنگره آمریکا رفتند

بازخواست کنگره
از تندروهای کاخ سفید
صفحه 15

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد
تغییرکرد

طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران
در مراحل پایانی

پسلرزههای یک مصوبه
در دفتر موسیقی

صفحه 5

صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را
برنمیگردانند

ردپای دالرهای گمشده
تکلیف حقآبه رودخانه کرج
در جیب صادرکنندگان کاغذی
چه میشود؟

صفحه 6

صفحه 10

پیچوخم طرح تفکیک وزارتخانهها

گروه تولید و تجارت  -طرح تفکیک وزارتخانهها از جمله مباحثی است که در شرایط
کنونی جامعه واکنشها متفاوتی را به راه میاندازد .مطرح شدن این طرح جنجالی ،نظر
مخالفان و موافقان را به همراه دارد و هر گروه دالیل خود را نسبت به اجرایی شدن این
طرح با ارائه مدرک بیان میکنند .مخالفان از شکست این طرح سخن میگویند و موافقان
تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد میبینند .یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در

سرمقاله

ژوبین صفاری

چند مدت اخیر به موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تشکیل
مجدد وزارت بازرگانی بازمیگردد .موافقان این طرح که اکثرا از دولتیها و یا وابسته به آن
هستند معتقدند با این کار ،بازار تنظیم خواهد شد و بسیاری از مشکالت فعلی در زمینه
بازرگانی حل میشود.
شرح درصفحه 7

خودزنی سیاسی
برای عبور از بحران ناامیدی

رهبر انقالب در دیدار شاعران
و اهالی فرهنگ و ادب:

راجع به زبان فارسی
حقیقتا نگرانم

حسن روحانی رئیسجمهوری کشورمان در روزهای
گذشته گفته بود« :برخیها در زمینه مشکالت
اقتصادی کارآمدی دولت را مطرح میکنند ،اما چطور
همین دولت در دوره یازدهم توانست تورم را مهار و
رشد اقتصادی را ارتقاء دهد؟ لذا کارآمدی دولت فرقی
با گذشته نکرده و ما همان دولت هستیم ،اما در دوره
لوفصل
یازدهم مردم امیدوار بودند که مشکالتشان ح 
میشود ،اما در این دوره و به هر دلیل مقداری امید
مردم نسبت به رفع مشکالت کمتر شده است ،لذا همه
برای ارتقای امید و نشاط اجتماعی مسئولیت سنگینی
دارند».
این سخنان رئیسجمهوری در حالی مطرح شد که
آمارها نشان میدهد حتی در سال  94هم که بهزعم وی
امید مردم بیشتر بوده تنها  24درصد از مردم امید به آینده
بهتر را تصور میکردند .بنابراین شاید برای تغییر وضعیت
باید به دنبال متغیرهای اساسیتری در وضعیت اقتصادی
کشور بود.
هرچند روحانی در ادامه اختیارات ویژهتری همچون
دوران جنگ تحمیلی برای عبور از شرایط سخت را خواستار
شد ،اما باید دانست که زنگ خطر سرمایه اجتماعی
مدتهاست به صدا در آمده و شاید اخذ اختیارات ویژهتر
بدون تصمیم اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی کمک
چندانی به بهبود شرایط نکند.

صفحه 2

حسن روحانی با اشاره به شرایط خاص جنگ اقتصادی مطرح کرد

چهارشنبه  1خرداد  16 - 1398رمضان  23 - 1440مه  - 2019سال شانزدهم  -شماره  16 - 4274صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» نظر موافقان و مخالفان درخصوص تفکیک وزارتخانهها را بررسی میکند

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

دولت بهدنبال اختیارات بیشتر

محکومیت هدایتی
به  ۲۰سال حبس

برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان :منظور روحانی دقیقا کدام اختیارات است؟

صفحه 3

صفحههای  2و 4

ادامه درصفحه 2

رئیسجمهوریدرآذربایجانغربی:

حسن روحانی رئیسجمهوری کشورمان عصر دیروز در مراسم
بهرهبرداری از طرحهای توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی
استان آذربایجانغربی اظهار کرد :فشار ممکن است شرایط
سخت ایجاد کند ،اما ملت ایران در برابر قلدرها تعظیم نمیکند.
به گزارش ایسنا ،روحانی تأکید کرد :قدرت ملت ایران به حدی
است که دشمنان این ملت به محض تهدید ایران بزرگ پشیمان
شده و مجبورند اعالم کنند که به دنبال جنگ با ایران نیستند.
هنگامی که کاخ سفید اعالم میکند مردم ایران باید از ما بترسند
تنها چند ساعت بعد با فشار پنتاگون ،رئیسجمهوری آمریکا
مجبور به عذرخواهی شده و میگوید که قصد حمله به ایران را
نداریم و این نشاندهنده قدرت ملت ما است.
رئیسجمهوری اظهار کرد :ملت غیور ،متحد ،یکپارچه و با
ایمان ایران همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده و این اخالص
همهروزه بهویژه در ماه رمضان در میان آحاد ملت دیده میشود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه البته توطئه دشمنان مشکالتی
برای مردم ایجاد کرده و آنها را تحت فشار قرار داده است ،گفت:
اما این فشارها نمیتواند مردم را در هم بشکند و ملت ایران با
وجود مشکالت فراوان هرگز سر تسلیم در برابر قلدرمآبان فرود
نخواهد آورد .روحانی با تقدیر از همه کسانی که با تالش در

بالفاصله بعد از تهدید ،مجبور به عذرخواهی میشوند

زمینه آب و خاک موجب خوداتکایی ،خودکفایی و ایجاد اشتغال
در کشور شدهاند ،گفت :امروز دو سد و پروژههای مهمی در
زمینه زهکشی و آبیاری افتتاح کردیم که میتواند نقش بسزایی
در توسعه و آبادانی این استان داشته باشد .رئیسجمهوری با
بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز  40سد ملی و  10سد
استانی ،افتتاح کردهایم ،گفت :برنامه این دولت افتتاح  62سد
ملی و استانی است .روحانی افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای
مختلف را به معنای تالش مردم و کارآمدی نظام دانست و گفت:
بسیار خوشحالم که اجرای طرح سد مخزنی کرمآباد در این دولت
با دستور من آغاز شد و امروز هم در این دولت افتتاح میشود
و این به واسطه تالشهایی است که توسط خدمتگزاران مردم به
انجام میرسد که دشمنان قادر به دیدن آن نیستند و متأسفانه
زبان ما هم در بیان آنها صریح نبوده و رسانهها ،روزنامهها و
صداوسیما در این راستا تالش چندانی نمیکنند.
روحانی با تبریک میالد امامحسن مجتبی(ع) ،گفت :منطقه
آذربایجانغربی یادآور روزهای پرشور دفاع ،ایثار و فداکاری است
و در دوران دفاع مقدس با مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی به
این مناطق سفرهای به یادماندنی داشتیم.
رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز بسیار خوشحالم که از

روزهای تثبیت امنیت به روزهای توسعه و افتتاح پروژههای بزرگ
در آذربایجانغربی رسیدهایم ،گفت :استان آذربایجانغربی در
دوران دفاع مقدس تالش ،ایثار و فداکاری بسیاری در راستای
دفاع از ایران عزیز داشته و پس از دوران دفاع مقدس نیز مردم
این استان در مسیر توسعه و آبادانی کشور ،تالشهای فراوانی
کردهاند .وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه پروژههای این استان
از مناطق آذرینشین در ماکو تا مناطق کردزبان در سردشت و
پیرانشهر به انجام رسیده ،افزود :این نشاندهنده وحدت ایرانیان
است و اینکه برای قومیتها ،زبانها و گویشها آنچه حائز
اهمیت است پیشرفت ،استقالل و اقتدار این سرزمین است.
روحانی با بیان اینکه قدمهایی که امروز برای پیشرفت کشور
برداشته میشود نسبت به سالهای گذشته معنای بهتری دارد،
گفت :امروز در شرایط تحریم قرار داریم و آدمهای جدیدالورود
در عالم سیاست فکر کردهاند که میتوانند عظمت ملت ایران را
در هم بشکنند و حرکت در مسیر توسعه ،پاسخ قاطع ما به کاخ
سفید است که در روزهای تحریم نیز در مسیر آبادانی کشور
گام برمیداریم .رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :این افتتاحها
پاسخ صریح و قاطع در برابر آنهایی است که تصور میکنند،
میتوانند سر ملت ایران را در برابر زیادهخواهی خود خم کنند،

اما ملت ایران همیشه ایستاده و سربلند بوده و امروز هم اینچنین
خواهد بود .رئیسجمهوری تأکید کرد :رسانهها و صدا و سیما
باید طرحهای بزرگ توسعهای کشور را که علیرغم فشار دشمنان
افتتاح میشود برای مردم ،تبیین کنند.
روحانی با اشاره به بهرهبرداری از سدهای مختلف در کشور
و احیاء دریاچه ارومیه در دولت یازدهم و دوازدهم گفت :اگر
دریاچه ارومیه احیاء نشده بود ،امروز آذربایجان شرقی و غربی
و کشاورزی و باغداری و زندگی مردم در این مناطق با مشکالت
فراوانی روبهرو بود ،اما امروز حجم آب این دریاچه به حد
چشمگیری افزایش یافته که میتواند موجب احیاء زندگی برای
مردم این نواحی شود .رئیسجمهوری افزود :بهرهبرداری از سد
مخزنی کرمآباد 19 ،هزار هکتار از اراضی این منطقه را سیراب و
آباد میکند و این تحول بزرگی برای کشاورزی و دامپروری در این
منطقه است .روحانی تصریح کرد :امروز زمینههای مستعد برای
توسعه اشتغال در این منطقه فراهم است و میتواند اشتغال
وسیعی را ایجاد کند .رئیسجمهوری با بیان اینکه در سال گذشته
آب پشت سدهای کشور حدود  25میلیارد متر مکعب بوده و
امسال این میزان حدود  41میلیارد مترمکعب است ،گفت :این
نشان میدهد که خداوند نعمت آب را به این کشور و مردم ارزانی

داشته و باید در زمینه توسعه کشاورزی و معیشت مردم تالش
کنیم .روحانی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تا کنون هر
هفته  30روستا به شبکه آبرسانی سالم 8 ،روستا به برق و روزی
 10روستا به شبکه سراسری گاز کشور متصل شده و میشوند،
گفت :اینکه توانستیم  4سال پشت سر هم در گندم خودکفا
شویم و امسال هم اینگونه خواهد بود ،نشاندهنده تالشهایی
است که صورت گرفته است .همچنین علیرغم خسارات سیل در
خوزستان و از بین رفتن  150هزار هکتار از اراضی گندم ،برداشت
این محصول امسال بیشتر از سال گذشته خواهد بود.
رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت بیان آمار و ارقام خدمات
دولت در بخشهای مختلف به مردم ،گفت :دولت جزئی از
مردم است و مسئوالن رده باالی کشور نیز افتخارشان این است
که خادم مردم هستند ،البته این به معنای عدم وجود نقص و
اشکال دولت و عدم وجود مشکل در زندگی مردم نیست ،اما
علیرغم مشکالت روحیه ،فداکاری ،اتحاد و حمایت مردم برای
همگان افتخارآفرین خواهد بود.
پیش از سخنان رئیسجمهوری ،وزیر نیرو گزارشی از روند
اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در زمینه توسعه منابع آب و
خاک کشور ارائه کرد.

در سومین جلسه دادگاه مطرح شد

رضوی :رسانهها حرفهای نماینده دادستان را تیتر میکنند!
در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی ،این متهم از تیترشدن
حرفهای نماینده دادستان در رسانهها انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،قاضی مسعودیمقام در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به
اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و چند متهم دیگر این پرونده ضمن تفهیم مفاد
مواد  ۱۹۳و  ۱۹۴قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان ،اظهار کرد :در جلسه
گذشته متهم رضوی مطالبی را در دفاع از خود بیان کرد و امروز هم به مدت
 ۱۵دقیقه فرصت دارد ادامه مطالب خود را بیان کند و پس از آن وکیل ایشان
دفاعیات را مطرح کنند.
محمدهادی رضوی پس از حضور در جایگاه بیان کرد :از سعه صدر دادگاه
برای شنیدن مطالب تشکر میکنم اما گلهای هم نسبت به موضوعی دارم .تمامی
تیترهای رسانهها در دادگاه علنی من حرفهای آقای قهرمانی است .به رسانهها
بگویید حرفهای مرا هم پخش کنند .نمیگویم حرفهای من را تیتر بزنند اما
دادگاه علنی یعنی من دفاع کنم و دفاعیات من منعکس شود .هیچیک از رسانهها
ادله من را بیان نکردند به جز میزان و چند رسانه دیگر.
وی ادامه داد :آقای قهرمانی در مورد تبانی من با یک خانم صحبت کردند و
گفتند با منشی خودم اروپاگردی کردم در حالی که ایشان  ۱۵سال با من کار
میکند .این خانم منشی من بوده و با خانواده من در آن سفر بوده است و از آن
 ۱۰۰مورد ورود و خروج  ۵۰مورد فقط مربوط به عراق بوده است .من فقط  ۷بار به
امارات رفتم ۵ ،بار آلمان و  ۴بار هم اتریش و اروپاگردی در کار نبوده است .من
کاسب و بازرگان بودم و طی  ۱۰سال گذشته بارها به اوکراین و جاهای دیگر سفر
کردهام .در مورد آقای علیمحمدی اگر به حاشیهها پاسخ بدهم اصل کیفرخواست

گم میشود .امروز من اسناد  ۱۰پراید  ۵۰میلیونی را آوردهام تا نشان دهم.
در ادامه قهرمانی در جایگاه حاضر شد و گفت :آقای رضوی لزومی ندارد شما
یک وانت زونکن با خود بیاورید .من از شما سه سوال میپرسم اگر جواب بدهید
حکم برائت شما را صادر میکنم .اول اینکه طبق گزارش کارشناسان اعتباری شما
صالحیت تسهیالت نداشتید ،چطور  ۱۰۷میلیارد تومان گرفتهاید؟ باید اسناد مالی
بیاورید .همچنین میگویید وام شما مشارکت مدنی نبوده و سرمایه در گردش
است .اسناد بیاورید که کار بازرگانی میکردید .شما باید در راستای تولید کار
میکردید .چرا این موارد را انجام ندادهاید؟
نماینده دادستان افزود :همچنین شما وثیقه را با پول بانک خریدهاید و حال
میخواهید همان و دهها ملکی که از آن طریق خریدهاید را پس بدهید .چرا از
پول بانک وثیقه خریدهاید؟ در خصوص بیرون کشیدن پرونده اظهارات شما کامال ً
کذب است و اگر سندی دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید .الزم به توضیح
است بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه میآید و ما دیگر نمیتوانیم
کاری در آن انجام دهیم .مسئله دیگر این است که آقای رضوی  ۱۰۰میلیارد تومان
در جاجرود وثیقه گذاشته و ما به آن مظنون بودیم که کارشناس آوردیم شاید
گراننمایی صورت گرفته باشد.
وی بیان کرد :در این مورد پرونده تشکیل دادیم اما دیدیم درست است و به نفع
آقای رضوی حکم صادر کردیم .چرا این را نمیگویید که به نفع شما رأی دادهایم و
مدام میگویید پرونده را بیرون کشیدهایم؟
متهم در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تسلیم اسناد به
دادگاه گفت :من از نماینده دادستان تشکر میکنم که قسمتی که به نفع من بود

را بیان کرد اما چرا در کیفرخواست اعالم نکردید؟
رضوی خطاب به نماینده دادستان بیان کرد :شما میگویید من صالحیت ندارم
در حالی که طبق قانون ،گرفتهام و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم
که قرار بود سودآوری داشته باشم .اساسنامه من در شرکت رهجویان و آیندهسازان
فاطمی ساخت این پروژهها بود و در شرکت شایگانتجارت کارم محصوالت دامی
بوده است و همه چیز هم به نام من بوده پس نمیتوانم کالهبردار بوده باشم.
من در چارچوب کیفرخواست ادلهام را ارائه دادهام و مابقی دفاعیاتم را وکیلم
بیان میکند.
قاضی در ادامه از نماینده سازمان بازرسی خواست تا برای بیان توضیحات در
جایگاه حاضر شود .نماینده سازمان بازرسی گفت :در مورد کارشناسی ملکی که
روز گذشته اظهاراتی شد توضیح میدهم .در گزارش سازمان بازرسی کل کشور
اشاره کردیم و موارد را در گزارش به دلیل قبول آن ،آن را درج کردیم .هرچند
کارشناسی را برای کارشناسی ملک تعیین نکرده بودیم.
نماینده دادستان خطاب به نماینده سازمان بازرسی گفت :سازمان ملکی که
 ۲۰۵۰متر بود را کارشناسی کردید که  ۱۸۰۰متر بوده است.
نماینده سازمان بازرسی بیان کرد :در مورد باغ بودن ملک صبا ،طبق دستور
نقشه نوشته شده این ملک باغ است و برای آن سی درصد اجازه سطح اشغال
داده شد و در خصوص استعالم ،ذینفع واحد بودن آقای رضوی به سازمان
نسبت داده شده که سازمان هیچگاه در این مورد استعالمی انجام نداده بلکه یک
گزارش اختصاصی به بانک مرکزی فرستاده تا به تخلفاتش رسیدگی شود و آن را
طی الیحه تقدیم دادگاه میکنیم.

قاضی مسعودیمقام پس از اظهارات نماینده سازمان بازرسی ،از وکیل مدافع
رضوی خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل رضوی پس از حضور در جایگاه گفت :نماینده دادستان به زونکنها اشاره
کردند در حالی که ما باید برای دفاعیات آنها را استفاده کنیم .موکل من اگر مرتکب
جرمی شده باید مشخص شود و اگر غیر از این است نیز باید مشخص شود .طی
روزهای گذشته جو حاکم بر محکمه راضیکننده نبود.
قاضی مسعودیمقام گفت :ما راضی بودهایم .عدهای میخواهند جریان دادسرا
را منحرف کنند و گمان نمیکنم کسی بتواند این کار را انجام بدهد .ما جرایم را
ارزیابی میکنیم و تحت این حرفها قرار نمیگیریم .بحث ما در مورد دریافت
تسهیالت و ضمانتنامه است .مطالب شما وارد نیست و اینکه متهمی در دادگاه
 ۱۰تا  ۱۲ساعت از خود دفاع کند کمنظیر است و ما قطعا ً همه را ارزیابی خواهیم
کرد .وکیل رضوی ادامه داد :نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده
را پاسخ دهیم برائت صادر میشود .من در پاسخ باید بگویم مگر شما میتوانید
بر اساس قوانین وقتی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه میشود حکم برائت
بدهید؟
وکیل مدافع رضوی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد :آقای قهرمانی گفتهاند که
موکل بنده صالحیت دریافت تسهیالت را نداشته است .سوال من این است که
چه کسی صالحیت را تعیین میکند؟ موکل من به بانک مرکزی نامه زده و بانک
مرکزی اعالم کرده که ایشان صالحیت دریافت تسهیالت داشته است .موکل من
مستقیما ً ۱۰۰نفر را به کار مشغول کرده به طوری که همه حقوق میگرفتند و بیمه
بودند که نشان میدهد صالحیت دریافت تسهیالت داشته است.

