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شخصی که سال گذشته میالدی برای 
»دونالد ترامپ جونیور« یک نامه تهدیدآمیز 
ارسال کرده بود، به هفت سال حبس محکوم 

شد.
به گــزارش رویترز، دادســتان های فدرال 

بوســتون آمریــکا روز 
جمعــه اعــام کردند: 
یک  فریسیلو«،  »دانیل 
مرد اهل ماساچوســت 
بــه 13 فقره جرم خود 
مبنی بر ارســال نامه و 
تهدیدآمیز  بســته های 
مشکوک  پودر  شــامل 
به مقامات سرشناس از 

جمله پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد.
این جوان 25 ســاله به دلیل ارسال نامه های تهدیدآمیز به خانه 
»دونالد ترامپ جونیور« در منهتن نیویورک، ســال گذشته میادی 
بازداشــت و هم اکنون به هفت سال حبس محکوم شد. در این نامه 

نوشته شده بود: تو آنچه را که سزاوارش هستی می بینی.
این نامه که بوسیله ونسا ترامپ، همسر دونالد ترامپ جونیور باز 
شد، حاوی پودر ســفید مشکوکی بود. ونسا پس از باز کردن نامه با 
پلیس تماس گرفت و به دلیل ســرفه به بیمارستان منتقل شد. پس 
از بررسی های پلیس مشــخص شد که این ماده سمی نبوده و فقط 

آرد ذرت بوده است.
گزارش ها حاکی از آن اســت که این شخص نامه  های مشابهی را 
هم برای مقامات سرشناس دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی دیگر 
ارسال کرده است. بررسی دادســتان های فدرال نشان داد که دانیل 
فریســیلو در سال 2016 در دوره رقابت های انتخاباتی هم یک بسته 
حاوی پودر سفید مشکوک برای اریک ترامپ، پسر دیگر دونالد ترامپ 

ارسال کرده بود.
فریســیلو روز گذشــته تأکید کرد که به 13 فقره جرم خود در 
ارتباط با ارســال نامه  های تهدیدآمیز اقرار خواهد کرد. وی در مارس 
سال گذشته میادی زمانی که عازم محل کارش بود به خاطر ارسال 

این نامه تهدیدآمیز بازداشت شد.

یک پرستار مرد که اقدام به بدرفتاری و 
ضرب وشتم یک بیمار سالخورده آلزایمری 

کرده بود، توسط پلیس بازداشت شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ویدئویی 
که به تازگی منتشر شده است، رفتار غیرانسانی و 

جنون آمیز یک پرستار مرد را با یک بیمار سالخورده مبتا به آلزایمر در 
منطقه »سیفورس« سیدنی استرالیا نشان می دهد. »آیدا کلین« دختر 
این بیمار، پس از آنکه به آثار کبودی های روی بدن پدرش مشکوک 
شــد، تصمیم به نصب یک دوربین مداربسته در اتاق او گرفت. آنچه 
که توسط این دوربین مدار بسته ضبط شد، موجب حیرت و وحشت 
این دختر جوان شــد. در این ویدئو این پرســتار با کفش به این مرد 
سالخورده و ناتوان 82 ساله حمله ور می شود و در حالی که پیراهن او 

را می گیرد، به اطراف می کشد.
آیدا در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 9 نیوز گفت: »پدرم از درد 
شکایت داشت و وقتی پیراهن او را باال زدم متوجه کبودی های روی 
بدنش شــدم. ابتدا فکر کردم شــاید او از روی تخت به پایین افتاده 

باشد، اما این طور نبود.«
آیدا پس از تغییرات رفتــاری پدرش اقدام به نصب یک دوربین 
مخفی در اتاق محل نگهداری کرد و آنچه که توسط دوربین ضبط شده 
بود، حقیقت ماجرا را روشن کرد. بازرس »گای ماگی« در گفت وگو با 
این شبکه تلویزیونی گفت: »ما فیلم را مشاهده کردیم. آنچه در این 

فیلم دیده می شد نامردی و رسوایی بود.«
این پرستار مرد که هویتش »پراکاش پائودیال« اعام شده و 35 
سال دارد توســط پلیس دستگیر و با اتهام ضرب وشتم و بدرفتاری 
با یک بیمار مواجه اســت. او که برای دو مرکز نگهداری و مراقبت از 
سالمندان کار می کرد اکنون از هر دو محل کار خود اخراج شده است.

گفتنی اســت، مدیر این مرکز مراقبت از سالمندان در خانه بابت 
این حادثه از خانواده این بیمار عذرخواهی کرده است.

پلیس آمریکا یک شهروند سیاهپوست 
دیگر این کشور را در ایالت تگزاس با شلیک 

گلوله به قتل رساند.
مرکــز پلیس »داالس« اعــام کرد که یک 
افســر پلیس زن این شــهر روز جمعه و پس از 

بازگشــت از شیفت کاری وارد آپارتمان یک مرد شده و وی را هدف 
گلوله قرار داده است.

این افسر پلیس زن مدعی است که آپارتمان مقتول را با آپارتمان 
خود اشتباه گرفته و وارد آن شده است.

پلیس داالس هویت مقتول را »بوتهام جین«، یک جوان 26 ساله 
سیاهپوست اهل »کارائیب« معرفی کرده است.

»رنی حال«، رئیس پلیس داالس می گوید هنوز مشخص نیست که 
افسر پلیس چگونه وارد آپارتمان جین شده است و سؤاالت دیگری 

نیز وجود دارند که باید پاسخ داده شوند.
این نخستین بار نیست که شــهروندان آمریکایی و به خصوص 

سیاهپوستان به وسیله پلیس به قتل می رسند.
یــک مطالعــه جدید در این زمینه نشــان می دهد که نســبت 
آمریکایی های سیاهپوستی که توسط پلیس کشته شده اند، نسبت به 

بررسی های قبلی بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق بررسی منتشر شده مجله آمریکایی سامت عمومی در سراسر 
کشور، مردان سیاهپوست سه برابر بیشتر از مردان سفیدپوست توسط 

پلیس کشته شده اند.

 تصادف مرگبار
ساری – خبرنگار کیهان: سخنگوی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: چهار نفر در برخورد پیکان و لودر 

در جاده آمل کشته شدند.
زکریا اشــکپور افزود: این حادثه در کمربندی امام زاده عبداهلل آمل 

اتفاق افتاد.
وی اضافه کرد: در این حادثه خودروی پیکان به شدت با لودر برخورد 

کرد و چهار مرد در دم جان باختند و یک مرد مصدوم شد.
وی گفت: جان باختگان و مصدوم این حادثه 20 تا 30سال داشتند.

کالهبرداری در قالب گروه خیریه
اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات 
فرماندهی انتظامی اســتان گفت: فردی با مراجعه به پلیس فتا اظهار 
داشت چند ماهی است که در یک گروه خیریه در شبکه های اجتماعی 
عضو شده که اعضای آن افراد بسیار خوب و خّیری به نظر می رسیدند.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اشاره به اینکه شاکی قصد تهیه 
جهیزیه را داشته و درخواست خود را در گروه مطرح می کند بیان داشت: 
پس از مدتی یکی از ادمین های گروه با او تماس گرفته و اعام می کند 
جهیزیه شــما آماده شده و در حال بارگیری می باشد، فقط کافی است 

هزینه حمل  و نقل را بپردازید.
ســرهنگ مرتضوی بیان ادامه داد: در ادامه این فرد نیز مبلغ پنج 
میلیون ریال به حســاب ادمین واریــز کرده و منتظر جهیزیه می ماند. 
پس از واریز مبلغ و پس از چند روز، نه خبری از جهیزیه می شود و نه 

از ادمین گروه و هرچه تماس گرفته می شود وی در دسترس نیست.
این مقام مسئول عنوان داشت: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده تشکیل 
شده و در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و اعضای گروه 

کاهبردار شناسایی و دستگیر شدند.
قاچاق لوازم پزشکی و آرایشی

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف 
سه میلیارد ریال لوازم پزشکی و آرایشی بهداشتی قاچاق در شهرستان 

هندیجان خبر داد. 
ســرتیپ »حیدر عباس زاده« گفت: مأموران انتظامی هندیجان با 
تشدید کنترل خودروهای عبوری، در چندین مرحله موفق به شناسایی 
و توقیف 10 خودروی حامل بار قاچاق در محور های مواصاتی منتهی 

به این شهرستان شدند.
وی افزود: در بازرسی از بار این خودروها تعداد زیادی لوازم پزشکی و 
آرایشی بهداشتی قاچاق فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف و ضبط 
شــد.عباس زاده تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله های 

قاچاق را بالغ بر سه میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی اســتان خوزستان اظهار داشت: در این رابطه 10 
قاچاقچی دســتگیر و به همراه کاالهای قاچاق مکشوفه پس از تشکیل 

پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.
واژگوني خودرو

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بن از توابع استان 
چهار محال و بختیاری گفت: واژگوني سواری »پژو« در محور »بن - شیخ 

شبان« سه کشته بر جاي گذاشت. 
ســرهنگ »مجید ایمان پور فراش« افزود: در این حادثه، خودروي 
ســواری »پژو« به دلیل نامعلومي از جاده منحرف و واژگون شد که در 
پی آن راننده و دو سرنشین خودرو در دم جان باختند.وی اضافه کرد: 

علت این حادثه توسط کارشناس پلیس راه در حال بررسی است.
سقوط در استخر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور از غرق شدن 
دو پسر بچه پنج و شش ساله داخل استخر مزرعه اي در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ »حسین دهقان پور« گفت: در پي اعام مرکز فوریت 
هاي پلیســی 110 مبني بر مرگ مشکوک دو پسر بچه در مسیر یکی 
از روستاهای بخش مرکزي، بافاصله ماموران کانتري 12 جمهوري به 

همراه تیم های امدادي به محل اعزام شدند.
وي افزود: در بررسي هاي اولیه مشخص شد دو پسر بچه پنج و شش 
ساله به دلیل باز بودن در استخر روباز به داخل آن سقوط و غرق شده اند.
سرهنگ دهقان پور تصریح کرد: با تایید مرگ این دو پسر بچه توسط 
نیروهای امدادی، اجســاد با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی 
منتقل و در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

کشف تریاك
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان خراسان رضوی از کشف 
315 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان موتورسیکلت سوار 

در شهرستان مه والت خبر داد. 
ســرتیپ »قادرکریمي« گفت: در پي کسب خبری مبني بر قاچاق 
مقادیــر قابل توجهی موادمخدر توســط قاچاقچیان که با اســتفاده از 
موتورسیکلت از محورهاي روســتایي شهرستان مه والت قصد انتقال 
مواد را دارند، با توجه به اهمیت موضوع دســتورات الزم براي پیگیري 
سریع پرونده صادر شد.وي افزود: ماموران مبارزه با موادمخدر شهرستان 
مه والت با اشراف اطاعاتي و پس از کنترل و مراقبت هاي گسترده، سه 
دستگاه موتورسیکلت حامل مواد افیوني را در جاده روستایي »میاندهي« 
شناسایي و تحت تعقیب قرار دادند.وی اظهار داشت: قاچاقچیان به محض 
مشاهده ماموران متواري و با پرتاب موادمخدر به درون باغ هاي پسته به 

سمت ارتفاعات روستاي »گندم بر« مه والت متواري شدند.
این مقام ارشد انتظامي در ادامه تصریح کرد: ماموران در این تعقیب 
و گریز پلیسي گرداننده باند قاچاق موتوري موادافیوني که 42 ساله است 
را دستگیر کردند اما دو همدست او با رها کردن موتورسیکلت هاي خود 

با توجه به عوارض زمین از صحنه فرار کردند.
کشف سردخانه غیرمجاز

کرمانشاه – باشــگاه خبرنگاران جوان: سرپرست شبکه دامپزشکی 
شهرستان کرمانشاه از شناسایی یک سردخانه غیرمجاز در یکی از باغات 

اطراف شهر کرمانشاه خبر داد. 
 صیــاد غامی گفت: پس از اخذ حکم قضایی، اکیپی متشــکل از 
کارشناســان و بازرسان دامپزشکی، شــبکه بهداشت، بازرسی اصناف، 

اجرائیات شهرداری و اماکن نیروی انتظامی وارد محل شدند.
وی افزود: پس از ورود به این مکان، حدود 10 تن انواع فرآوره خام 
دامی شــامل: جگر، دل، قلوه، سنگدان مرغ، روده احشام و دنبالچه گاو 
و.. در سردخانه مذکور کشف شد.غامی اضافه کرد: تمام محموله موجود 
در سردخانه توسط دامپزشکی ضبط شد و متخلفان برای سیر قضایی 

تحویل دادگستری شدند.
حادثه آتش سوزی

یزد – خبرگزاری صدا و سیما: مسئول درمانگاه جامع سامت عقدا 
گفت: بر اثر انفجار در سیلندر گاز پیک نیک در یکی از خانه های روستای 

شمس آباد سه نفر دچار سوختگی شدید شدند. 
رفیعی افزود: ســه نفر از مصدومان این آتش سوزی  در بیمارستان 

سوانح سوختگی یزد فوت کردند.
وی اضافه کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

نجات کوهنورد
خرم آباد - ایسنا: مدیرعامل جمعیت هال احمر لرستان گفت: دو 
کوهنورد که خود را در ارتفاعات گرین گم کرده بودند توسط تیم امداد 

کوهستان جمعیت هال احمر استان نجات یافتند.
صارم رضایی اظهار کرد: خانواده دو کوهنورد با مراجعه به جمعیت 
هال احمر استان گم شدن آنها را گزارش کردند که بافاصله 20 نفر 
در قالب ســه تیم امداد کوهستان از شهرستان سلسله به منطقه مورد 
نظر اعزام که در مرحله نخست یک نفر از آنها پیدا شد، اما نفر دوم بعد 
از دو روز، محل آن شناسایی و فرد مورد نظر پیدا شد و توسط تیم های 
امداد کوهســتان به مکان امن هدایت شــد.وی افزود: این دو نفر که از 
بومیان خود شهرستان سلسله بودند به علت تاریکی هوا مسیر برگشت 

را گم کرده بودند که با مشکاتی همراه شده بودند.

اولین جلســه محاکمه علنی »وحید مظلومین«، 
»محمد اسماعیل قاسمی« و تعدادی از مرتبطین اخالل 
در نظام اقتصادی کشور صبح دیروز در شعبه ۲ دادگاه 
ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر 

برگزار شد.
بــه گزارش ایســنا، قاضی زرگر در ابتدای این جلســه 
گفت: جلســه شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های 
اخالگران و مفسدان اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات 19 
نفر از متهمینی که در ارتباط با ارز و ســکه بازداشت هستند 

تشکیل شده است.
وی اظهارداشــت: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی 
خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت 

بر صرافی ها عمل می کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
در ادامه نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست 
متهمان در جایگاه حاضر شــد و با اشاره به تاش دشمن در 
جنگ اقتصادی علیه ایران، گفت: متأســفانه برخی اشخاص 
خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریختند که یکی از 
این افراد »وحید مظلومین« است که با فعالیت غیرقانونی 14 
هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معامات داشته و نه تنها 
در این دوره اخیر، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد هم به دنبال 
صید ماهی خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش های 
مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده باال و پایین کرده 
است. مظلومین با در اختیار داشتن منابع اطاعاتی از مراجع 
تصمیم ساز در نظام اقتصادی اخال ایجاد کرده و هزاران نفر 

را مضطرب و نگران ساخته است.
مرتضی تورک به بیان سوابق وحید مظلومین متهم ردیف 
اول پرداخت و اظهارداشت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله 
متولد 1341، فردی است که سال ها در بازار ارز، سکه و طای 
تهران فعالیت داشــته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت 
ارز در ســال ۷1 نیز بازداشــت می شود. در آن زمان که دالر 
به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می یابد از ســوی منابع 
انتظامی و اطاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل 
اصلی اخال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده 

تشکیل شده و مدتی در بازداشت بوده است.
تورک با بیان اینکه به دلیل سپری شدن حدود 25 سال، 
دسترســی به ســابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر 
نگردید، افزود: بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در 
سال های 1390 و 1391 و حوادث اقتصادی آن سال ها، وحید 
مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخال در نظام 
ارزی کشــور شناسایی، معرفی و دستگیر می شود و حدود ۷ 

ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.
وی ادامه داد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل 
می شــود که براســاس مدارک موجود، وحید مظلومین در 
91/۷/21 در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را 
داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطاعات دستگیر 
می شود. در آن روز خانمی به نام »ندا بهرامی« فرزند غامرضا 
هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر 
می شــود.خانم بهرامی در اظهارات خود می گوید که صرافی 
خــود در تهران را در اختیــار آقای مظلومین قرار داده و وی 
روزانه حدود یک تا دو میلیون دالر به کشــور وارد و در بازار 
می فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می شود 
مشخص می گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی 
باند موسوم به روزچنگ ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون 

در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.
نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص 
می شــود که ندا بهرامی، 6 فقره حساب بانکی افتتاح و صدها 
برگ دســته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار 
می دهد که گردش مالی آن 6 حســاب در آن سال، در عرض 
یکســال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این 
خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت 

می شود.

تورک افزود: در آن پرونده بخش عمده ای از تشــکیات 
باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می شوند که از جمله 
آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود 
10 نفر دیگر اشــاره می شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و 
کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل 
با دخالت و وســاطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و 
فعالیت های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط 
بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می شود 
و تاش های دادســتانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز 

منجر به نتیجه ای نمی شود.
رابطه عجیب با مدیر ارشد بانک مرکزی

وی بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی 
از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده 
و جلســاتی را با وحید مظلومیــن برگزار می کرده و وی را به 
عنــوان رابط و عامل بانک مرکــزی در کنترل قیمت دالر به 
دادگاه معرفی نموده اســت بعد از بازنشستگی از شغل خود 
در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند 
و شــبکه وحید مظلومین ارائه می دهــد که هم اینک تحت 

تعقیب قرار دارد.
نماینده دادســتان تهران گفت: مستنداتی توسط ستاد 
مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از وحید مظلومین به دست 
آمده و مشخص است چنانچه مدرکی دال بر غیرقانونی بودن 
کار آنها باشــد دستگیر می شوند. لذا 40 تا 50 نفر از افرادی 
کــه با وی کار می کردند از قوانین اطاعات کافی داشــتند و 
توانستند ســهم عظیمی در بازار سکه داشته باشند. متهم از 
افرادی نام برده است که در دستگاه  های دولتی حضور دارند. 
وحید مظلومین 1۷0 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب 
انجام داده که مجموع آن 14 هزار میلیارد تومان است و اغلب 
تراکنش ها مربوط به افراد نزدیک و خانواده متهم می شود. در 
بررسی های میدانی و اسناد و مدارک مشاهده می شود وحید 
مظلومین گاه از حســاب های خود اســتفاده نکرده است. با 
بررسی شبانه  روزی بیش از 10 هزار تراکنش بانکی مشخص 
شــد افرادی در جا به  جا کردن پول ها در حساب های متعدد 

نقش داشتند.
تورک افزود:  »اقدس مهرافزا« پیرزنی ۷0 ساله است که 
نوه این زن )»شاهین ســیمرغ«( اقدام به خرید و فروش ارز 
می کرد. این خانم حساب های خود را در اختیار محمد اسماعیل 
قاسمی قرار می داد که به یکباره از مرداد ماه سال گذشته سه 
هزار و 500 میلیارد ریال در حســاب های این فرد جابه  جایی 
صورت می گیرد و طرف حســاب های وی صرافی های مجاز و 
شــرکت های صادرات و واردات بوده انــد و طبق اطاعات به 
دست آمده آدرس برخی افراد طرف حساب در مناطق غربی 

و استان سیستان و بلوچستان بوده که از سوی خانم مهرافزا 
به حســاب آنها وجه واریز شده است. در بین آنها اتباع عراقی 
هم وجود داشته که نشــانگر فروش ارز به قاچاقچیان است. 
طرف حساب قرار دادن زنان خانه  دار منجر به پیچیده کردن 
فعالیت پولشــویی در اقدامات مجرمانه این افراد شده است و 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
فعالیت اصلی گروه »مظلومین« در حوزه ارز بوده است

وی اظهارداشــت: با نگاه اجمالــی به تراکنش های مالی، 
ادعای وحید مظلومین در رابطه با فعالیت او در عرصه سکه و 
جواهر رد می شود و مشخص می شود براساس مستنداتی که به 
پیوست به دادگاه تقدیم شده است اکثر فعالیت های این گروه 
ارزی بوده و ســکه در مرحله بسیار پایین تری قرار دارد. آنچه 
مسلم است مظلومین با تشکیل این شبکه به طرز ماهرانه ای 
در حوزه ارز و ســکه فعالیت داشــته و هر چند منکر فعالیت 
ارزی خود است اما مدارک تشکیل گروه و فعالیت وی در این 

حوزه کامًا مسجل است. 
نماینده دادستان تهران ادامه داد: مظلومین طبق تجربیات 
گذشــته ضمن انکار فعالیت ارزی خود تراکنش های خود را 
صرفاً طایی می داند در حالی که هر کسی دستی در بازار ارز 
و سکه داشــته باشد با نگاه به جریان فعالیت ها و تراکنش ها 
متوجه خواهد شد این فعالیت ها ارزی بوده و طا بخش کمی 
از این مبادالت را تشکیل داده است. گردش مالی گروه نشان  
می دهد در یک حساب سرانگشتی اعضای گروه در سال گذشته 
8 هزار میلیارد تومان گردش حساب داشتند بنابر این اگر این 
گردش حساب  ها مربوط به فعالیت  های سکه و طا بوده باشد 
مظلومین باید روزانه 3/5 میلیارد تومان فروش طا انجام داده 
باشد که به عبارتی یعنی در یک سال 9 تن طا خرید و فروش 
کرده است. درخصوص ادعای تعلق این تراکنش های مالی به 
خرید و فروش ســکه باید روزانه 2400 سکه تمام  بهار آزادی 
توســط وی فروخته شود تا این گردش مالی به دست آید که 
این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست و البته گزارش های 

اتحادیه طا و جواهر تهران نیز موجود است.
تورک بــا بیان اینکه اغلــب فعالیت هــای مظلومین و 
تراکنش های وی در بخش مبادالت ارزی بوده اســت، اما وی 
همواره ادعا می کند که در کار خرید و فروش عمده سکه است، 
اظهارداشت: مظلومین با تشکیل شبکه مجرمانه منسجم که 
برخی از افراد آن شناسایی و دستگیر شده و برخی هم متواری 
هســتند اقدام به فعالیت هم در موضوع ارز و هم در موضوع 
سکه کرده است و با کمک ایادی خود اقدام به تغییر در قیمت 
سکه و ارز کرده و همگام با اهداف دشمنان خارجی در عرصه 
اقتصادی التهاباتی ایجاد کرده که اثر آن طی ماه های گذشته 

کامًا محسوس بوده است.

وی افزود: اقدامات مظلومین به حدی بوده که وی را در 
بازار ارز و سکه مرجع و مرشد می شناختند و هیچکس جرأت 
تخطی از دســتورات وی را نداشته است تا حدی که ساعت 
فعالیت،  واریز و قیمت سکه را تعیین می کرده است. مظلومین 
در زمان دستگیری توسط نیروی انتظامی به مأموران پرخاش 
کرده و به آنها می گوید بروید و افتخار کنید که سلطان سکه 

را دستگیر کرده اید.
نماینده دادســتان تهران گفت: مظلومین عاوه بر خرید 
و فروش ارز و ســکه وارد بازار فردایی ارز و ســکه شــده که 
شــباهت به قمــار دارد و در این بازار به صورت شــفاهی و 
لفظی ســکه خرید و فروش می شود و مابه التفاوت قیمت در 
زمان مشخص به عنوان سود محسوب می شود. این معامات 
فردایی در افزایش قیمت ها تأثیر بســیار زیادی داشته است. 
مظلومین قدرت باالیی داشــته و بــا اطاعاتی که از مراجع 
رسمی کسب می کرده قیمت ها را جا به  جا می کرده، یکی از 
این افراد که به مظلومین اطاعات می داد »ســاالر آقاخانی« 
اســت. مظلومین با خرید و فروش کاغذی یا فردایی در بازار 
به اشخاص زیادی خسارت وارد کرده که شکایات بازاریان نیز 

علیه وی موجود است.
پول چرخانی از طریق مناطق آزاد

تورک افــزود: مظلومین منکر خارج کردن منابع ملی از 
کشور است اما همانگونه که ذکر شد و در گراف ها هم موجود 
است، یکی از مسیرهای پول چرخانی اعضای این گروه از طریق 
مناطق آزاد یا حســاب های افرادی است که در کار قاچاق ارز 
فعالیت دارند و یا فرستادن به حساب های صرافی هایی است که 
در مناطق آزاد بوده و محدودیت صرافی های دیگر را ندارند و به 
این ترتیب وجوه فراوانی از کشور خارج شده و در حساب های 
خارجی نگهداری می شود. بخشی از مبالغ در اختیار قاچاقچیان 
کاال قــرار گرفته که تحقیقات درخصــوص آن ادامه دارد اما 
درخصوص ارتباط مظلومین و قاسمی با دشمنان و معاندان 
هنوز دلیلی پیدا نشده و البته این ادعا رد هم نشده است.آنچه 
مسلم است این است که این افراد کامًا آگاهانه و با توجه به 
شــرایط اقتصادی کشور اقدام به تشکیل این گروه کرده و به 
صورت عمده اقدام به اخال در نظام اقتصادی کشور در قاچاق 
سکه و ارز کرده اند. با توجه به چند نوبت دستگیری مظلومین 
وی عالــم بر مؤثر بودن اقدامات خود بوده با مجموعه جرایم 
او برای دادستانی تهران در حد افساد فی االرض مسلم است.

وی در ادامه اسامی متهمان پرونده، شغل و اتهامات آنها 
را قرائت کرد و گفت:  متهم ردیف اول، وحید مظلومین فرزند 
حبیب اله اســت شغل طافروش، متولد 1341، متأهل، فاقد 
ســابقه مؤثر کیفری، متهم است به افساد فی االرض از طریق 
سردستگی و تشکیل شبکه فساد با انجام معامات غیرقانونی 

و قاچاق عمده ارز.
دادســتان تهــران اظهارداشــت: متهــم ردیــف دوم، 
»محمداســماعیل قاســمی« معروف به محمد سالم، شغل 
سکه فروش، متولد 1352، متأهل و فاقد سابقه کیفری مؤثر 
متهم است به افســاد فی االرض از طریق مشارکت از طریق 
تشکیل شبکه فساد با انجام معامات غیرقانونی ارز به صورت 
عمده 4 هزار و 834 میلیارد تومان به دست آورده است. متهم 
در پاســخ به چرایی انتقال وجه به دیگر افراد گفته است به 
دلیل اینکه از حســابی با گردش باال نگران شده، اموال را به 
حساب اشــخاص اطراف واریز می کند که واریزها به این افراد 
هنوز کاما مشــخص نشده اســت. تورک در ادامه اسامی و 
کیفرخواست 1۷ متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد و گفت: 
ریاســت محترم دادگاه، با توجه به محتویات و مســتنداتی 
که در پرونده مشــخص است، گروه وحید مظلومین گروهی 
سازمان یافته برای اقدام به اخال در کشور است. اتهامات از نظر 
دادستانی محرز است و طبق قوانین مبارزه با پولشویی ضمن 
تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم.
قاضی زرگر در پایان جلسه گفت: ادامه جلسات دادگاه با حضور 
متهمان و وکای آنان را در روزهای آینده برگزار خواهیم کرد.

با کیفرخواست سرکردگی و تشکیل شبکه قاچاق و معامالت غیرقانونی ارز

آغازمحاکمهسلطانسکهبهاتهامفسادفیاالرض

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای 
مجازی گفت: اخیرا تلگــرام، مدیران ایرانی برخی از 
کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده است.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی در کانال شخصی 
خود نوشت: »با توجه به وعده رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
دائر بر قطع ارتباط تلگرام با »هاتگرام« و »تلگرام طایی« تا 15 
شهریور و عملی نشدن به این وعده، تعداد زیادی از خبرنگاران 
و فعاالن فضای مجازی سؤاالت و انتقادات زیادی درخصوص 
علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور مطرح کرده 
و نظر اینجانب را جویا شــده اند. مطالب ذیل در پاسخ به این 
ســؤاالت اعام می گردد: با توجه به اینکه در دستور قضایی 
فیلتر تلگرام صراحتا قید شــده است: »اعمال مسدودسازی 
تلگرام باید به نحوی اجرا شــود که محتوای شبکه مذکور با 
هیچ نرم افزاری )اعم از فیلترشکن و نظایر آن( در کشور قابل 

دسترس نباشد«، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طایی از ابتدا 
غیر قانونی و بر خاف دســتور قضایی بوده و ناقضان دستور 
قضایی مستوجب مجازات ماده 5۷6 قانون مجازات اسامی 

)بخش تعزیرات( هستند.
یکی از اهداف فیلتر تلگرام، پیشــگیری از وقوع جرم از 
طریق مهاجرت مردم به پیام رســان های داخلی و جایگزینی 
آنها به جای تلگرام بوده است، بنابراین تمدید مهلت فعالیت 
نســخه های فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور 
قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا 
نابودی پیام رســان های داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای 

ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور می باشد.
ممکن است گفته شــود که در این موقعیت که دشمن 
جنــگ اقتصادی تمــام عیاری را علیه امــت انقابی و نظام 
جمهوری اســامی برپا کرده اســت، جای پرداختن به این 

مســائل نیســت، ولی با عنایت به اینکه رهبر معظم انقاب 
فرمودند »در کنار جنگ اقتصادی، یک جنگ مهم رسانه ای 
و تبلیغاتی نیز در جریان اســت که بیشتر اوقات از آن غفلت 
می شود« و با توجه به اینکه تلگرام یکی از مهم ترین ابزارهای 
جنگ رسانه ای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیر قانونی 

نسخه های فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد. 
اخبــار واصله حاکی از آن اســت که اخیرا تلگرام ضمن 
راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های 
پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی 
را درخصوص اســتفاده و توزیع پول مجازی تلگرام )موسوم 
به »گرام«( به عمل آورده اســت. با این وصف ادامه فعالیت 
نسخه های فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ 
اقتصادی دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت 

بیگانگان در امور اقتصادی کشور می باشد.«

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر داد

جلسه هماهنگی تلگرام با برخی از مدیران کانال های پرمخاطب ایرانی در امارات 
فرمانده ســپاه کردستان با یادآوری هالکت شش 
عضو گروهک تروریستی پژاك توسط نیروهای بومی 
سپاه منطقه کامیاران، از تداوم عملیات های تعقیب با 

نام )حیدر کرار( در استان خبر داد.
سرتیپ محمدحسین رجبی در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: پس از عملیات تروریســتی دری مریوان توسط پژاک و 
شــهادت 11 پاسدار بومی استان، عملیات تعقیب با نام نامی 
»حیدر کرار« توسط نیروهای بومی در تمامی شهرستان های 
استان آغاز شد.وی ادامه داد: نیروهای تروریست پژاک پس از 
عملیات دری، در گوشه و کنار خزیده بودند که در اولین عملیات 
تعقیب که روز جمعه در کامیاران صورت گرفت، نیروهای بومی 
منطقه چون متاثر از شهادت همرزمانشان شده بودند، توانستند 
شش نفر از آنها را به هاکت برسانند ضمن اینکه تعدادی از آنها 
زخمی و متواری شدند.وی اذعان کرد: این عملیات در یک جای 
بسیار پیچیده و ویژه بود که عاوه بر هاکت مزدوران، تمامی 
امکانات و تجهیزات آنها هم ضبط شد.رجبی یادآوری کرد: از 
آنجایی که کرار به معنای تکرار است و عملیات های ما عنوان 
»حیدر کرار« دارد، عملیات های تعقیب در تمامی شهرستان 

به صورت مداوم تکرار خواهد شد.

بابل- خبرنگار کیهان:
امام جمعه بابل گفت: رسوایی های اخیر در شورای 
شهر مانند دملی بود که ســر باز کرد. از دستگاه های 
اطالعاتی و قضایی تقاضا دارم که به سخت ترین نحو با 

این افراد برخورد شود.
حجت االسام حســن روحانی افزود: این صحنه یکدفعه 
بوجــود نیامد و برخی از افراد رذل درون شــورا از مدتها قبل 
این اقدام ها را انجام می دادند و چشــمانی ناظر این صحنه ها 
نبودند. وی اظهار داشت: از ماه های قبل در تریبون نماز جمعه 
گایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود 
را نبســتم. بوی مشمئز رشــوه ها و خیانت های آن را بارها به 
مسئوالن تذکر دادم. روحانی گفت این مورد فقط مربوط به این 
شهر نیست. به بهانه تعامل به راحتی از این فسادها چشم پوشی 
می کردند و این امر موجب ناراحتی خانواده شــهدا شد و آنها 
با چشــمانی گریان به من مراجعه کردند و گفتند بچه های ما 
چه می شوند که این افراد مسئول و متولی امور جامعه شدند.

امام جمعه بابل افزود: این افراد رذل در شــورای شهر با 
همــکاری برخی از افراد در بیــرون، دام پهن کردند و زنی را 
به فحشــا کشاندند. پول های کانی برای حذف فیلم های غیر 
اخاقی خود رشــوه دادند و این خفت بار است که جانورهایی 
این چنین در این شهر نفوذ کنند. از دستگاه های اطاعاتی و 
قضایی تقاضا دارم به سخت ترین نحو با این افراد برخورد شود.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان 
گفت: براثر بروز چندین زلزله روز جمعه در روســتای 
شــندل گونان اطراف مســجد حضرت ابوالفضل)ع( 
ایرانشهر یک دختر 18 ساله جان خود را از دست داد. 
رسول راشکی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این حادثه 
عصر روز جمعه براثر برخورد سنگ به سر این دختر ناشی از 

ریزش آوار از دره رخ داد و موجب مرگ وی شد.
وی ادامه داد: همچنین براثر بروز چندین زلزله و پس لرزه 
دو  نفر نیز در روســتای سمســور بزمان مجروح شدند و به 
 صورت ســطحی مورد درمان نیروهای اورژانس قرار گرفتند.
پیش از این برخی منابع محلی از کشته شدن دو  نفر براثر این 
زلزله در روستای سخت گذر »شندل گونان« خبر داده بودند 
اما هیچ یک از دستگاه های امدادی آن را تایید نکرده و اعام 
 کردند در حال بررســی موضوع با اعزام امداد هوایی هستند.
بنــا بر ایــن گزارش زمین لــرزه ای به قدرت 5/6 ریشــتر و 
پس لرزه های متعدد از دو  تا 3.4 درجه در مقیاس درونی زمین 
پیش از ظهر روز جمعه در حوالی مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 

ایرانشهر به وقوع پیوست.

یک منبع آگاه با بیان اینکه دور دوم بازداشتی ها در 
شهرداری همدان به دلیل تخلفات مالی آغاز شده است، 
گفت: شماری از کارمندان این نهاد به تازگی به دلیل تخلفاتی 
همچون جعل سند، جعل امضای مسئوالن برای صدور پروانه 

و سوءاستفاده از مقام و موقعیت، بازداشت شدند. 
وی که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با ایرنا بیان 
کرد: بیشتر بازداشت شدگان مربوط به یکی از نواحی چهارگانه 

شهرداری همدان هستند. 
این منبع آگاه اضافه کرد: هنوز پرونده بازداشت شدگان 
قطعی نشده، بنابراین اظهار نظر در مورد جزئیات تخلفات منوط 

به تکمیل پرونده آنها است. 
بر اســاس اطاعات کسب شــده، سه تن از بازنشستگان 
شــهرداری همدان با همکاری دو تــن از کارمندان فعال در 
واحد درآمد این مجموعه که اقدام به دستکاری و جعل اسناد 
می کردند پیشــتر بازداشت شدند. این افراد با توجه به اطاع 
کامــل از فرایند پرونده ها به صــورت تیمی در زمینه جعل و 

دستکاری اسناد شهرداری دست داشتند. 

مدیرعامل تره بار سازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران با  اشاره به اینکه روزانه ۲۰ تن سهمیه گوشت به 
میادین و بازار های میوه و تره بار تحویل و بین شهروندان 
توزیع می شود، گفت: سهمیه روزانه گوشت این سازمان 
به هیچ وجــه با تقاضای موجود همخوانی ندارد و برای 

جمعیت ۹ میلیون نفری تهران کافی نیست.
عبدالحســین رحیمی در گفت وگو با میزان درباره عرضه 
گوشــت در میادین میوه و تره بار گفت: در غرفه های گوشت 
میادیــن و بازار های میــوه و تره بار دو نــوع محصول عرضه 
می شــود که اولی از نوع بسته بندی شده و به اصطاح بشقابی 
اســت و دومی به اصطاح الشه ای است که در حضور مشتری 
بسته بندی می شود و هر دو تابع قیمت های طرح تنظیم بازار 
هستند، اما نوع دوم قیمت مناسب تری دارد و از تقاضای بیشتری 

نیز برخوردار است.
 وی با اشــاره به اینکه سازمان مدیریت میادین در واقع به 
عنوان یک واسط بین تولیدکننده یا واردکننده و مصرف کننده 
عمل می کند و ســعی دارد کار توزیع را با قیمت مصوب و با 

کیفیت مطلوب انجام دهد، ادامه داد: قیمت انواع گوشــت در 
میادیــن و بازار های میوه و تره بار 25 تا 35 درصد پایین تر از 

قیمت سطح شهر است.
 رحیمــی با بیان اینکه قیمت میوه در میادین و بازار های 
میوه و تره بار نیز به مراتب کمتر از قیمت ســطح شــهر است 
و به همین دلیل شــاهد استقبال روزافزون مردم از این مراکز 
هســتیم، تصریح کرد: یکی از دالیل اقبال عمومی به میادین 
میوه و تره بار، کنترل قیمت ها و دیگری انجام اقدامات کیفی 
همچــون امکان جدا کردن میوه در قالب طرح دســتچین در 

مراکز مذکور است.
 مدیرعامل ســازمان مدیریت میادیــن در پایان دو دلیل 
کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه در فصل تابســتان را یکی 
سرمای نسبی بهار که به سردرختی ها آسیب زد و کمیت میوه 
را پایین آورد و دیگری گرمای باالی تابستان که باعث آسیب 
زدن به محصوالت شد و کیفیت میوه ها را کاهش داد، برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: امیدواریــم در فصل پاییز انواع مرکبات با 

قیمت مناسب به بازار بیاید.

هالکت 6 تن از تروریست های 
گروهک پژاک

دستگیری 5 عضو شورای شهر بابل

زلزله در ایرانشهر 
یک کشته داشت

تعدادی از کارمندان 
شهرداری همدان 

بازداشت شدند

مدیرعامل سازمان تره بار: سهمیه گوشت 
میادین میوه و تره بار با تقاضا همخوانی ندارد

ساری- خبرنگار کیهان:
5 عضو از اعضای ۹ نفره شــورای شهر بابل توسط 

دستگاه امنیتی استان بازداشت شدند.
یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما در ساری ضمن 
تأیید دســتگیری و بازداشت شــدن 5 نفر از اعضای شورای 
اسامی شهر بابل افزود: این افراد به اتهام فساد اخاقی دستگیر 
و در بازداشت به سر می برند. یک منبع آگاه در خصوص وضعیت 
شورای شهر بابل گفت: اگر جلسات شورای شهر به علت عدم 
حضور این 5 نفر به مدت 6 جلسه به حد نصاب نرسد براساس 

قانون شورای شهر منحل خواهد شد.

امام جمعه بابل بر برخورد 
قاطع با اعضای متخلف 
شورای شهر تأکید کرد

معاون استاندار بوشهر گفت: یک لنج صیادی حامل ۹ 
صیاد بوشهری در آب های خلیج فارس به دلیل نامعلومی 
توسط گارد ساحلی دبی متوقف شد که یک نفر به سبب 
تیراندازی گارد ساحلی دبی جان خود را از دست داد و 

دو نفر زخمی و مابقی اسیر شده اند. 
مجید خورشــیدی معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار بوشهر در جمع خبرنگاران در بوشهر با  اشاره به برخورد 
مسلحانه گارد ساحلی دبی با صیادان بوشهری در خلیج فارس 
اظهار داشت: لنج صیادی حامل 9 صیاد بوشهری از  اسکله  این 
بندر که دارای مجوز رسمی از شیات بودند به دالیل نامعلومی، 

گارد ساحلی دبی با آنان برخورد می کند.
وی، با بیان اینکه یکی از صیادان به سبب تیراندازی گارد 
ساحلی دبی جان خود را از دست می دهد گفت: در این حادثه 
2 نفر نیز مصدوم و مابقی توســط گارد ساحلی دبی دستگیر 

و اسیر می شوند.
معاون اســتاندار بوشهر ضمن تســلیت به خانواده صیاد 
جان باخته و آرزوی شفای مصدومان و آزادی اسراء افزود: درچند 

سال گذشته از این نوع اتفاقات دریایی توسط گاردهای ساحلی 
کشورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس وجود داشته است که 
باید برای جلوگیری از این حوادث اقدامات اساسی انجام شود.

خورشــیدی با  اشــاره به اینکه برای رهایی افراد در بند 
اقدامات اساسی توسط دستگاه های مسئول از جمله نمایندگی 
وزارت امــور خارجه در اســتان بوشــهر، وزارت امورخارجه، 
دریابانی و شــیات انجام شده گفت: پیگیری ها در این زمینه 
ادامه دارد و تاش می شود از طریق اقدامات کنسولی صیادان 

در اسارات آزاد شوند.
وی با بیان اینکه این پیگیری ها به زودی به کسب نتیجه 
منجر می شــود خاطر نشان کرد: الزام می شود که  طرف های 
مسئول در ایران با  گارد ساحلی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به یک پروتکل عملی دســت یایند که در این حوادث کســی 

صدمه نبیند.
به گزارش تســنیم، معاون استاندار بوشهر افزود: پس از  
آزادی صیادان، در زمینه جان باختن، زخمی شــدن و اسارت 

صیادان بوشهری بررسی های الزم انجام می شود.

 معاون استاندار بوشهر خبر داد

اسارت صیادان بوشهری توسط گارد ساحلی دبی
 در خلیج فارس


