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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دومینوی برخورد با مفاسد اقتصادی 
از طال و ارز و موسســات مالی اکنون به 
خودرو رسیده و خودروساز و خودروباز 
را با خود برده اســت. 19 مرداد نامه ای 
منتسب به دستورالعمل اداره دعاوی 
حقوقی بانک مرکــزی و حکم قضایی 
بازپرس شعبه 1۴ ناحیه ۲۸ دادسرای 
عمومی و انقالب تهران در مورد پرونده 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
در فضای مجازی منتشر شد که نشان 
می داد بانک مرکزی به تمام بانک ها نامه 
زده و دستور داده که تمام حساب های 
هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران 
خودرو را مسدود کنند و هیچ خدمات 

بانکی به او ندهند.
10 روز بعد علی ربیعی، سخنگوی 
دولت اعالم کرد که یکه زارع از ســمت 
خود برکنار شده اســت. ساعتی بعد از 
این خبر نیز، او در دفتــر محل کارش 

بازداشت شد.
خبر ممنوع الخروج بودن مدیرعامل 
سایپا نیز به رسانه ها رسید و گفته شد که 
او به دلیل شکایت مشتریان از اسفند 97 
ممنوع الخروج است. اما این فقط مدیران 
عامل این دو شرکت بزرگ خودروسازی 
نبودند که پایشان به دومینوی برخورد با 
مفاسد اقتصادی گیر کرد؛ غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اوایل 

مرداد خبر داد که پرونده سایپا ۲5 متهم 
دارد که شش نفر آنها بازداشت شده اند. 

صدور وثیقه 10 میلیاردی
در میان اخبار بازداشتی ها اما خبر 
بازداشت دو نماینده مجلس بیش از همه 
سر و صدا کرد؛ آنقدر که مانند دیگر موارد 
مشابه برای مدتی شوک حاصل از خبر در 
سکوت سپری شد تا اینکه حجت االسالم 
علیرضا ســلیمی، عضو هیأت نظارت 
بر رفتــار نماینــدگان آن را تایید کرد 
و سخنگوی دســتگاه قضایی نیز روز 
پنجشنبه با تایید آن، توضیح داد: »این 
دو نماینده در ارتباط با پرونده ای درباره 
فروش محصوالت سایپا که از مدتها قبل 
در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل 

شده بود، بازداشت شدند.«
اسماعیلی با بیان اینکه آنها در فرایند 
دادسرا مکررا احضار شدند و تحقیقات 
الزم به عمل آمد، ادامه داد: »قرار تامین 
صادر شد که این نمایندگان نتوانستند 
وثیقه تعیین شده را بسپارند و بازداشت 
شدند و هر وقت وثایق مورد نظر را ارائه 
کنند تا زمان رســیدگی دادگاه، آزاد 

خواهند شد.«
در مورد میــزان وثیقــه، علیرضا 
سلیمی گفته اســت: »قرار وثیقه 10 
میلیارد برای این دو نماینده تعیین شده 
که آن ها زمان الزم و توانایی تامین این 
میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی حکم 
به انتقال آن ها به زنــدان اوین تا زمان 

تامین وثیقــه را داد.« این عضو هیات 
رئیسه مجلس همچنین یادآوری کرده 
که »چندی پیش نیز یکی از این دو نفر 
در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی 
بازداشت شــده بود که در نهایت با قرار 
التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام 
صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست 
برچه مبنایی تبدیل به وثیقه 10 میلیارد 

تومانی شده است.«
سلطان پوشک؟!

اما این دو نماینده کیســتند؟ یکی 
محمد عزیــزی، نماینده ابهر اســت و 
دیگری فریــدون احمــدی، نماینده 
زنجان. عزیزی از چهره های شــناخته 
شــده اصولگراســت که در نهاد های 
وابســته به این جریان، از شــهرداری 
دوره احمدی نــژاد و قالیبــاف گرفته 
تــا فرمانــداری در دوره احمدی نژاد و 
مدیریت صدا و سیما در دوره الریجانی 
را تجربه کرده است. مدتی هم فرماندار 

ابهر بوده است.
بعضی از همکاران او در شهرداری 
منطقه 1۶ تهــران نیــز درباره اش 
گفته اند کــه عزیزی با یکــی از ائمه 
جمعه تهران که اصالتی ابهری دارد، 
ارتباط نزدیکی داشته و گویا با نوه او 

ازدواج کرده است.
عالوه بــر تمــام اینهــا او اکنون 
نماینده ای است که دو پرونده در دستگاه 
قضا دارد. هنوز سایه اتهامات پوشکی 

از ســر او رفع نشــده که حاال اتهامات 
خودرویی نیز متوجه او شده است. 

سال گذشته بعد از افزایش جهشی 
و سرسام آور قیمت پوشک، در گوشه و 
کنار اشارات کمرنگی به محمد عزیزی 
می شد. حجت االسالم پناهیان در یک 
سخنرانی گفت که »یک واحد تولیدی 
در اســتان زنجان با حمایــت یکی از 
نماینــدگان مجلس، تمام بــازار را در 

اختیار گرفته است.«
او توضیــح داده بود: »ایــن واحد 
تولیدی پوشک و دستمال کاغذی که 
باید طبق قانون ۲5 درصد بــازار را در 
اختیار می گرفته، بــا حمایت نماینده 
ابهــر و خرمدره تمام بــازار را تصاحب 
کرده و به حدی از رانت دولتی استفاده 
کرده که بقیه واحدهای تولیدی در حال 
جمع شدن هستند و برخی هم به دلیل 
اقدامات این شرکت، زمین خورده اند.«

محمد عزیزی این اتهامــات را رد 
کرد و همان زمان پاســخ داد: »بنده دو 
سال است که نماینده شده ام و پیش از 
نماینده شدن هم در شهرداری منطقه 
1۶ فعال بودم. چطور زمانی که نماینده 
نبودم می توانستم حمایتی از این واحد 
تولیدی داشته باشــم؟ بنابراین حتما 
محصوالت این شرکت کیفیت و قیمت 
مناســبی دارد، رقابت پذیر است و در 
عین حال تبلیغات خوبی انجام داده و 
در اختیار گرفتن بازار هم به این عوامل 

بستگی دارد.«
عضو فراکسیون »امامزادگان«

اما دست داشتن او در اخالل بازار 
پوشک زمانی سر و صدا کرد که نامه 
احمد توکلی به رئیس قــوه قضائیه 
منتشر شد. توکلی در این نامه اعتراض 
کرده و به رئیس قــوه قضائیه گزارش 
داده بود که »طبــق اطالعات موثق، 
بازپــرس دادگاه مبارزه با مفاســد 
اقتصــادی، چهارشــنبه 19 تیر ماه 
آقای محمد عزیــزی نماینده ابهر در 
مجلــس را از طریق هیئت رئیســه 
مجلس به دادسرا فراخوانده و پس از 
تحقیقات اولیه بــرای وی قرار تأمین 
وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شده اما 
چون متهم از تأمین وثیقه خودداری 
کرد، روانه اوین شد. دادستان تهران 
اما با قرار صــادره مخالفت می کند و 
از بازپــرس می خواهــد آن را به قراِر 
»التزام به حضور با قول شرف!«، یعنی 
نازل ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. 

بازپرس نیز می پذیرد.« 
آنطور که توکلی در نامه اش نوشته، 
محمد عزیزی که توکلی با عنوان »متهم 
صاحب منصب« از او یاد می کند، حاضر 
به امضای قرار که نازلترین نوع قرار هم 
بوده نمی شــود و در بازداشت می ماند. 
توکلی می افزایــد: »حیرت آورترین 
قســمت این ماجرا این است که ظهر 
پنجشنبه ۲0 تیرماه دادستان محترم 
تهران به بازداشتگاه می رود تا متهم به 
مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل 

تشریف ببرند!«
بعد از این نامه بــود که خبرگزاری 
فارس نوشت: »یک شرکتی بهداشتی 
در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد 
با سرمایه گذار ترکیه ای سال گذشته 
نزدیک به 50 میلیون دالر ارز دولتی برای 
واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و 
بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این 
مواد به شرکت های پایین دستی امتناع 
ورزیده اســت. در نتیجه باعث کمبود 
و افزایش ناگهانی و چنــد برابر قیمت 

پوشک شده است.«
برخی دیگر هم نوشتند که پرونده 
عزیزی مربوط به پرونده واردات پوشک 
مولفیکس است. نکته جالب دیگر درباره 
عزیزی این اســت کــه او نایب رئیس 
فراکسیون »امامزادگان« در مجلس نیز 
هست. فراکسیون امامزادگان، اسفند 
پارســال به منظور رســیدگی به امور 

جاری آســتان های مقدس در مجلس 
تشکیل شد.

 جمله ای که نگاه ها را 
به خود جلب کرد

از نماینــده دیگر یعنــی فریدون 
احمدی، پرونده پر سر و صدایی مانند 
پرونده پوشک، دســت کم در رسانه ها 
که منتشر نشده اما جمله ای پیشتر از 
او منتشر شده که حاال توجه ها را به خود 
جلب کرده است. او پارسال در بحبوحه 
آشــفتگی بازار خــودرو و در حالی که 
افزایش قیمت خودرو مخالفان بسیاری 
داشــت، گفته بود: »باید بپذیریم که 
قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته 

شده باید افزایش داشته باشد.«
البته ایــن تنها فریــدون احمدی 
نبود که چنین اظهارنظری داشــت؛ 
بسیاری از تحلیلگران در آن زمان معتقد 
بودند که توافقی میان خودروسازان و 
قطعه سازان با جمعی از مدیران دولتی 
و علی الریجانی، رئیس مجلس صورت 
گرفته تا قیمت ها را باال ببرند. حاال اما این 
جمله فریدون احمدی را بسیاری معنادار 

و مشکوک تعبیر می کنند.
مســئولیت های اقتصادی، سوابق 
شغلی او را شکل می دهند. او در دولت 
محمود احمدی نژاد مناصبی همچون 
قائم مقامی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و ریاست هیئت عامل ایمیدرو 
را تجربه کــرده اســت. معاونت وزیر 
بازرگانــی، عضویت در هیــأت مدیره 
بانک و بیمــه و رئیس هیــأت مدیره 
خودروسازی و هواپیمایی نیز از دیگر 

مسئولیت های اوست.
اکنون نیز نایب رئیس کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس است، اما اندک 
احتمالی وجــود دارد که این پســت 
اخیر و اساســا نمایندگی مجلس را از 
دســت بدهد؛ چراکه علیرضا سلیمی، 
عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
گفته اســت که هنوز مدارک و اسناد 
تخلف احمدی و عزیــزی به این هیأت 
نیامده اما به محض رســیدن آنها و بعد 
از رویت اســناد و مدارک، بسیار سریع 
موضوع عــدول از وظایف نمایندگی را 
بررسی کرده و درباره آن تصمیم گیری 

می کنیم.

بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام اخالل در بازار خودرو تایید شد؛

خودروباز

گزارش

دستش را باال آورده به نشانه »سالم! من دارم می آیم«؛ با نگاهی به دوردست، از آن نگاه هایی که در پوسترهای 
تبلیغاتی به معنی امید به آینده و کاربلد بودن است. زیر نامش هم در یک کادر قرمز نوشته است: »اتحاد، اقتصاد، نگاه 

عادالنه«؛ این البته سکانس اول است؛ سکانس دوم آن جایی است که به جای این پوستر تبلیغاتی، خبر بازداشت آقای 
نماینده در حوزه انتخابیه و البته کل ایران می پیچد و منابع َمگو به رسانه ها می گویند که »یکی از آقایان نماینده، واسطه 

خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است!« یعنی همان موقعی که میلیون ها 
نفر روی سایت فروش خودرو خیمه زده بودند تا ارابه مرگ بخرند و آخر هم دستشان از همان ارابه هم کوتاه می ماند، 

دست های پشت پرده بدون اینکه گرفتار سرعت اینترنت و باال آمدن سایت باشند، در حال خودروبازی بودند. 

وزیر امور خارجه کشــورمان مذاکرات اخیر خود با رئیس 
جمهور فرانسه را ســازنده و خوب عنوان کرد و گفت ایران و 
فرانســه به گفتگوهای خود ادامه خواهند داد و تماس ها بین 

آقایان مکرون و روحانی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف عصــر روز جمعه 
بعد از دیدار با رئیــس جمهور فرانســه در کاخ الیزه در جمع 
خبرنگاران در توضیح گفت وگوهای انجام شده خاطرنشان کرد: 
گفت وگوهای روز جمعه با آقای مکرون در ادامه گفت وگو ها و 
تماس های تلفنی است که بین آقای روحانی و مکرون صورت 
گرفته است، فرانسه پیشنهادی را ارائه داده ما هم پیشنهادهایی 
را داشتیم که همه آن ها در مورد نحوه اجرای برجام و گام هایی 
اســت که نیاز از ســوی طرفین برای اجرای برجام برداشته 
شود. وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوهای 
صورت گرفته بین وی و رئیس جمهور فرانســه در روز جمعه 
گفت وگوهای خوب و سازنده ای بوده اســت، ادامه داد: البته 
این موضوع بستگی به این دارد که اتحادیه اروپا چگونه بتواند 

به تعهدات برجامی خود و تعهداتی که بعد از خروج آمریکا از 
برجام داده است، عمل کند .

برجام را غیرقابل مذاکره مجدد می دانیم
ظریف همچنین با اشاره به اینکه این گفت وگو در آستانه 
برگزاری اجالس»جی 7« انجام شده است، خاطرنشان کرد: 
این اجالس فرصتی را برای آقای مکرون فراهم می کند که با 
سایر اعضای اروپایی برجام و دیگر اعضای گروه جی 7 در این 

ارتباط رایزنی و گفت وگو کند .
وزیر امورخارجه ایران با بیــان اینکه دیدگاه ایران در مورد 
برجام کامال مشخص است، افزود: ما برجام را غیر قابل مذاکره 
مجدد می دانیــم، اما برای اجــرای برجام همانطــور که در 
کمیسیون مشترک برجام گفت وگو می کردیم آمادگی داریم 

که در سطوح مختلف گفت وگو کنیم.
ایران مطمئن ترین گزینه برای ایجاد امنیت 

خلیج فارس است
این دیپلمات عالــی رتبه کشــورمان در بخش دیگری از 

صحبت های خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی دیگر 
از موارد مورد بحث در این جلسه بحث آزادی کشتیرانی بود، 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران کامال شفاف گفته که 
آزادی کشتیرانی باید برای همه باشد و ایران به عنوان کشوری 
که دارای سواحل طوالنی با دریای عمان و خلیج فارس است و 
بخش شمالی تنگه هرمز را در اختیار دارد، مطمئن ترین نیرو 
برای ایجاد امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز است و همواره 
عالقه مند به تامین آزادی کشتیرانی در این منطقه بوده است.

وزیر امور خارجه ایران در همین راستا افزود: البته ضرورت 
دارد که این آزادی برای کشتی های ایرانی که حامل کاال و نفت 

برای ایران نیز هستند، فراهم شود.
آمادگی سفر به کره شمالی را داریم

وزیر امور خارجه کشــورمان در بخش دیگری از گفتگوی 
خود در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر بحث سفر آقای 
مکرون به تهران مطرح است و در این دیدار بحثی در این ارتباط 
انجام شد، گفت: بحث سفر آقای مکرون به تهران چندسالی 

است که مطرح اســت، ایشــان از طرف آقای رئیس جمهور 
»روحانی« برای سفر به تهران دعوت دارند ولی این روزها بحث 

جدیدی برای سفر آقای مکرون به تهران مطرح نبوده است .
ظریف همچنین در مورد ســفر آتی خود به چین و ژاپن و 
اینکه آیا در سفر به شرق آســیا به کره شمالی نیز سفر خواهد 
کرد، گفت: آنچه که ما فعاًل در این مرحله طراحی کردیم سفر 
به چین و ژاپن و چند کشور دیگر اســت در این مرحله هنوز 
سفری برای کره شمالی طراحی نکردیم ولی آمادگی سفر به 

کره شمالی را داریم.

ظریف پس از دیدار با رئیس جمهور فرانسه :

تماس ها بین روحانی و مکرون ادامه خواهد داشت
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پکن: 
 ظریف 3 تا 5 شهریور 

به چین می رود
به گزارش تســنیم به نقل از اسپوتنیک، گنگ 
شوانگ سخنگوی، وزارت امور خارجه چین دیروز 
جمعه خبر داد که محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه ایران به دعوت وانــگ یی، وزیر امور خارجه 
چین ۲5-۲7 آگوست )3 تا 5 شهریور( عازم چین 
می شــود و وزرای خارجه چین و ایران قرار است در 
این سفر درباره مسائل مربوط به وضعیت خاورمیانه 
گفتگو کنند. این دیپلمات چینی خاطر نشان کرد، که 
پکن آمادگی دارد تا برای حفظ صلح و ثبات در منطقه 
خلیج فارس تالش های مشترکی با ایران انجام دهد.

    
 دستیابی ایران 

به سالح توپ لیزری
تسنیم نوشت: جمهوری اســالمی ایران به 
توانمندی ساخت و بکارگیری توپ های جدیدی 
که از لیزرهای با توان باال استفاده می کنند دست 
پیدا کرده و این تســلیحات را بــرای حفاظت از 
برخی مراکز حساس کشور بکار گرفته است. امیر 
شاهرخ شهرام، معاون وزیر دفاع و رئیس شرکت 
صنایع الکترونیک )صاایران( نیز در این باره گفت: 
یکی از جاهایــی که ما از لیزر االن هم اســتفاده 
می کنیم، برای آماده سازی سامانه های توپخانه ای 
و روانه سازی توپ و رادار است تا سامانه بتواند هدف 
را با دقت باال ردگیری کرده و مورد اصابت قرار دهد.

    
تلویزیون سوئد:

 ایران نفتکش انگلیس را 
به زودی آزاد خواهد کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، یک منبع 
در وزارت خارجه ســوئد روز پنجشنبه به شبکه 
تلوزیونی این کشــور اطالع داده است که سوئد 
شواهدی قوی  دال بر آزادی نفتکش توقیف شده 
انگلیسی توســط جمهوری اســالمی )استینا 
ایمپرو( دریافت کرده است. این تلویزیون سوئدی 
همچنین اعالم کرده که این کشتی به احتمال 
زیاد در روزهای آتی آزاد شود. نفتکش  انگلیسی 
استینا ایمپرو ۲۸ تیرماه هنگام عبور از تنگه هرمز 
به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم 

نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
    

لهستان حضور در ائتالف آمریکا 
در خلیج فارس را رد کرد

به گزارش نشــریه دی ولت آلمان، ماتئوش 
موراویه تسکی، نخست وزیر لهستان اعالم کرد 
که کشــورش با آمریکا درباره ائتالف در خلیج 
فارس مذاکره داشته اســت، اما با مشارکت در 
این ائتالف موافقت نکرده است. وی گفته است: 
»ما به هیچ عنوان با این مسئله موافقت نکرده ایم 
که با نیروهای آمریکایی در عملیات دریایی در 
خلیج فارس همکاری و مشارکت کنیم. این اتفاق 
نخواهد افتاد.« دولت آلمان هم درخواست آمریکا 
به منظور مشارکت در این عملیات دریایی را رد 
کرده و گفته است: »نمی خواهد از استراتژی فشار 

حداکثری آمریکا در این راستا حمایت کند.«
    

پیشنهاد جالب به مردم از 
تریبون نماز جمعه

سرهنگ حمیدرضا قریشــی، فرمانده بسیج 
ادارات و وزارتخانه های سپاه محمد رسول اهلل تهران 
بزرگ در پیش خطبه نماز جمعه این هفته تهران 
گفت: شما می توانید در هرکجا که زندگی می کنید 
50 متر از پشت بام خود را در اختیار وزارت نیرو قرار 
دهید و می توانید به کمک دولت در پشت بام خود 
برق تولید کنید و به مــردم محل خود نیز کمک 
کنید. هرماه نیز مبلغ قابل توجهی حدود ۲0 برابر 
یارانه به هریک از اعضای ساختمان از طرف وزارت 
نیرو داده می شود. وی افزود: اگر مانند کاراکاس و 
ونزوئال نیروگاه کشور را بزنند ما در شهرها خود برق 
تولید می کنیم و به صورت غیر متمرکز این منبع 

حیاتی تولید می شود.
    

برنامه دولت برای نظارت مردم 
بر دستگاه های اجرایی

جمشــید انصاری، معاون رئیــس جمهور در 
جشــنوار شــهید رجایی همدان گفت: از ســال 
آینده تصمیم داریم نظارت سازمان یافته مردم بر 
دستگاه های اجرایی را عملیاتی کنیم چرا که این کار 
سبب بهبود عملکرد نظام اداری کشور می شود. وی  
افزود:  عملکرد دستگاه های اجرایی برای اینکه در 
رقابت با هم، در سطح باالتری نسبت به شاخص های 
تعیین شده قرار بگیرند، سبب افزایش خدمات به 

مردم می شود.

سخنگوی قوه قضائیه 
درباره بازداشت دو نماینده 

مجلس توضیح داد: این 
دو نماینده در ارتباط با 

پرونده ای درباره فروش 
محصوالت سایپا که از 

مدت ها قبل در دادگستری 
و دادسرای تهران تشکیل 
شده بود، بازداشت شدند 
و هر وقت وثایق موردنظر 

را ارائه کنند، آزاد خواهند 
شد

برخی منابع که نامی از آنها 
برده نشده، به رسانه ها 
گفته اند: یکی از آقایان 
نماینده، واسطه خرید 

چند هزار خودرو از یکی 
از خودروسازهای کشور 

توسط یک فرد خاص بوده 
است!


