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روحانی  خواستار شد

عمليات قاطع پاکستان 
عليه تروریست های 
ضد ایرانی
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شورای شهر با صدور مجوز ساخت و ساز
  در ۶2 باغ تهران قائل شد؛

تسهيالت خاص 
برای برج باغ سازان!
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چرتکه 3

دومین جلســه دادگاه بررســی پرونده فساد 
مالی 6 میلیــارد و 656 میلیــون یورویی صادرات 
پتروشیمی  )معادل 100 هزار میلیارد تومان( برگزار 
شد. نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به 
اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی  
و 13متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخالل گران و مفسدان اقتصادی به ریاست 
قاضی مسعودی  مقام، گفت: مرجان شیخ االسالمی 
که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون 
و 65 هزار و 529 یورو و هشــت میلیون و 710 هزار 
و 384 دالر تحصیل مال غیر مشــروع کرده است و 
اکنون خارج از کشور متواری است. به گزارش ایرنا، 
نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست 
گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی 
پتروشــیمی  بعد از خصوصی ســازی این شرکت 
در سال 88 اســت که با همدســتی خانم مرجان 
شیخ االسالمی در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان 

ضوابط قانونی را رعایت نکرده است...

نماینده دادستان: شریک متهم
 پرونده فساد در پتروشیمی  متواری است

فساد  رکورددار  وشیمی،  پتر
یم در زمان تحر

رئیس جمهور، روابط دو ملت بــزرگ ایران و 
پاکستان را نمونه و تاریخی خواند و تاکید کرد که 
مسئوالن ارشد دو کشور برای حفظ و تقویت روابط 
دوستانه دو ملت، مســئولیت سنگینی برعهده 
دارند و نباید اجازه دهند مشــتی تروریست که 
ابزار و وسیله دیگر کشورها هستند، میان تهران 
-  اسالم آباد فاصله بیاندازند. به گزارش ایسنا، حسن 
روحانی عصر دیروز در تماس تلفنی »عمران خان«، 
نخست وزیر پاکستان با وی، خواهان عملیات قاطع 
پاکستان علیه تروریست های ضد ایرانی شد و تاکید 
کرد: ما نباید بگذاریم دهه ها  دوستی و برادری بین 
دو کشور ، تحت تاثیر اقدام گروهک های تروریستی 
قرار گیرد که ما و شما می دانیم از کجا تامین مالی 
و تسلیحاتی می شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: 
نباید اجازه دهیم طرف ثالت با این اقدامات خود، 
در روابط ایران و پاکستان تاثیر بگذارد.  روحانی با 
بیان اینکه ایران به خوبــی می داند گروهک های 
تروریستی که از خاک پاکســتان برای حمالت 
تروریستی علیه ملت ایران استفاده می کنند در 

کدام نقاط مستقر هستند، گفت: ما منتظر عملیات 
قاطع شما علیه این تروریست ها هستیم. رئیس 
جمهور حادثه تروریستی در جاده خاش -  زاهدان 
و شهادت مرزبانان ایران اسالمی را بسیار تاثرانگیز 
خواند و افزود: ما شــاهد حوادث فراوانی از سوی 
تروریست هایی هســتیم که متاسفانه در خاک 
پاکستان مستقر هستند و در همین راستا آمادگی 
کامل داریم که با ارتش و دولت پاکســتان برای از 
بین بردن این تروریست ها که حضور آنها به نفع ما 
، شما و منطقه نیست، همکاری کنیم. ادامه فعالیت 
این تروریست ها از خاک پاکستان می تواند روابط 
دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. روحانی با تاکید 
بر اینکه نیروهای ایرانی این آمادگی را دارند که با 
هماهنگی اسالم آباد، پاسخی قاطع به تروریست ها 
بدهند، اظهارداشــت: ماخواهان تــداوم روابط 
دوستانه خود با پاکستان هستیم. رئیس جمهور 
با اشاره به سخنان نخست وزیر پاکستان گفت که 
تهران آماده استقبال از نخست وزیر پاکستان است. 
نخست وزیر پاکستان  نیز در این تماس تلفنی با 

بیان اینکه« امیدوارم بزودی از ایران دیدار کنم«، 
اطمینان داد که ارتش و دولت پاکستان تمام تالش 
خود را برای از بین بردن تروریست ها بکار خواهند 
گرفت و اجازه نخواهند داد این تروریســت ها از 
خاک این کشور علیه همســایگان و بویژه مردم 
ایران اســتفاده کنند. »عمران خان« ضمن ابراز 
تسلیت به خاطر شهادت شماری از نظامیان ایرانی 
در حمله تروریســت ها در جاده خاش -  زاهدان 
و با بیان اینکه ما بســیار به تروریســت ها و محل 
اختفای آنان نزدیک شــده ایم ، گفت که بزودی 
اخبار خوشحال کننده ای درباره این تروریست ها 
و اقدامات آنها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: این به نفع پاکستان است که اجازه ندهد 
گروهک های تروریستی از خاک ما استفاده کنند 
و ارتش پاکستان آماده است با اطالعاتی که ایران 
در اختیارش می گذارد، قاطعانه تر با تروریست ها 
مقابله کند. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که 
اسالم آباد خواهان گسترش و تعمیق روابط با تهران 

در همه حوزه ها است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: هم اکنون 
ذخیره استراتژیک کشور در بیشتر کاالهای اساسی 
در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و به مردم در این 
زمینه اطمینان کامل می دهیم. بر همین اساس، 
واردات کاالهای اساسی در مقابل صادرات، بدون 
تعرفه گمرکی برای همه صادرکنندگان آزاد شده 
است.  به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در نشست 
مشترک با مسئوالن ســازمان منطقه آزاد ارس و 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی این منطقه اظهار 
کرد: مأموریت ملی مناطق آزاد، نقش آفرینی در 

تولید، پردازش صادرات بــه بازارهای بین المللی 
و تنظیم بازارهای داخلی اســت. وی تصریح کرد: 
منطقه آزاد ارس نیز با پتانســیل های باالی خود 
می تواند ابتکار عمل را در دوران تحریم در دســت 
بگیرد. نهاوندیان خاطرنشــان کــرد: در ماه های 
گذشــته تالش کردیم ابهامات در زمینه قوانین 
اقتصادی مناطق آزاد، برطرف شود و برای نمونه در 
مورد ثبت سفارش و گروه بندی کاالیی، بخشی از 
نگرانی های فعاالن اقتصادی برطرف شده است. 
نهاوندیان افزود: هم اکنون برخــی از حوزه های 

تولیــدی و صادراتی منطقــه آزاد ارس، وضعیت 
مناسبی دارند و برای نمونه در حوزه نساجی شاهد 
بهبود وضعیت تولیدکننده ها هستیم. وی ضمن 
تقدیر از مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد ارس 
برای دومین ســال پیاپی، تاکید کرد: مناطق آزاد 
کشور در فرصت جدید صادراتی، به ارتقای صادرات 
و حتی به جهش صادراتی کشــور کمک کنند. بر 
اساس آمار در وضعیت موجود، صادرات ایران رشد 
باالیی داشته است و تراز تجاری کشور همانند تراز 

تجاری ارس مثبت است.

خبر

روحانی خواستار شد

عملیات قاطع پاکستان 
علیه تروریست های ضد ایرانی

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

صادرکنندگان می توانند بدون تعرفه گمرکی
 کاالهای اساسی وارد کنند 


