سیاستهای آمریکا علیه کره شمالی ،ونزوئال و ایران
به نتیجه نرسیده است

براساس دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت

آغاز توقف
برخی تعهدات
برجامی ایران

کالفگی کاخ سفید
از راهبردهای بولتون
صفحه11

گزارش «مردمساالری آنالین»
از گالیههای کشاورزان شوش دانیال

ریشه گرانی قند و شکر
در شوش است؟
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صفحه6

وزیر فرهنگ و ارشاد:

حدود  30هزار تن کاغذ
بهزودی وارد کشور میشود

کمال خرازی در گفت و گو با فرانس :24قطعا به ترامپ تلفن زده نمیشود
بعد از یک ســال «سیاست صبر اســتراتژیک» ،ایران تصمیم به کاهش گا م به گام تعهدات برجامی خود
گرفــت ،اما همزمان «کاهش همکاریهای بینالمللی» خــود در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،مقابله با
تروریســم و حمایت و میزبانی از پناهجویان مختلف را نیز اعالم کرد که با واکنشهای زیادی رو به رو شــد.
اقدامی که به مراتب از واکنشهای هستهای ایران به تحریمهای آمریکا و سکوت اروپا ،در صورت ایستادگی
ایــران روی آن ،اثرگذارتر خواهد بود .یک مقام مطلع در ســازمان انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای
مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز
شده است .وی خاطرنشان کرد :توقف برنامههای مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین
تولید بدون محدودیت آب ســنگین در تاسیســات اراک که در دوره  ۶۰روزه مربوط به گام اول بر انجام آن
تاکید شده ،برنامههایی است که با جدیت دنبال میشود...

صفحه3

رئیس بانک مرکزی:

میخواستند نرخ ارز را افزایش دهند؛ نتوانستند

رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید به مردم که روی ارز سرمایهگذاری نکنند ،گفت :عدهای خواستند پس از تصمیم
جمهوری اسالمی ایران در خصوص برجام که هفته پیش اعالم شد ،نرخ را باال ببرند ولی نتوانستند .به گزارش ایسنا،
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) هیأت دولت ،در جمع خبرنگاران در پاسخ به علت افزایش نرخ
ارز از  ۱۱هزار تومان به  ۱۴هزار تومان در زمان ریاست وی در بانک مرکزی اظهار کرد :نرخ ارز تابع متغیرهای اقتصادی
و سیاسی است .از بابت اقتصادی ما میدانیم وضع چگونه است .ذخایر ارزی و اسکناس ما بهتر شده ،ولی متغیرهای
سیاسی تأثیر میگذارد که مبنای اقتصادی ندارد.
وی در همین راستا ادامه داد :روزی شایعه میکنند قرار است جنگ یا مذاکره شود و عدهای از این فرصتها استفاده
میکننــد تا نرخ را باال و پایین کنند .رئیــس کل بانک مرکزی تصریح کرد :گفتهام که مردم
نباید با توجه به این متغیرها به ارز نگاه کنند .همتی گفت :عدهای خواستند پس از تصمیم
جمهوری اسالمی ایران در خصوص برجام که هفته پیش اعالم شد ،نرخ را باال ببرند ،ولی
نتوانســتند .وی تاکید کرد :مردم روی ارز سرمایهگذاری نکنند و نرخ موجود نرخ مدنظر
ما نیست .رئیس بانک مرکزی با اشاره به بیانیه هفته گذشته جمهوری اسالمی ایران که
توسط رئیسجمهور اعالم شد ،اظهار کرد :نمیتوانم بگویم قیمت ارز در آینده
چه میشود اما امیدواریم شرایط بهتر شود .وی در توضیح آخرین وضعیت بازار
متشکل ارزی نیز گفت :بحث این بازار اینچنین است که بانکها ،صرافیها و
کسانی که میخواهند خرید و فروش ارز انجام دهند در این بازار فعال باشند تا
قیمت واقعی بازار مشخص شود .همتی خاطرنشان کرد :در ارتباط با این بازار
آنچه به عهده بانک مرکزی بوده ابالغ شده است و تقریبا قرار است مثل بازار
بورس انجام شود .نمیتوانیم برای نقطه شروعش زمانی تعیین کنیم؛ یعنی از
نظر ما بانک مرکزی دیگر کاری در این زمینه ندارد؛ شرکتی که برای این کار
در ایران به نام «ساتما» شکل گرفته است باید ادامه راه را برود .رئیس بانک
مرکزی در پایان گفت :این شرکت ثبت شده و آن را به اطالع اروپاییها هم
رساندهایم .از این به بعد عدم همکاری اروپاییها با این شرکت بهانهگیری
است و امیدواریم هرچه زودتر شروع به کار کنند.

سرمقاله

«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

امسال سرمایهگذاری در کدام
بازار سودآورتر خواهد بود؟

صفحه5

موضوع تردیدی نیست که تحریم ،عامل بخش مهمی
از عقــب ماندگیهای ما در بکارگیــری فناوریهای
پیشرفته و جذب سرمایهگذاران خارجی برای توسعه
میادین نفت و گاز است  -که البته اگر نفت را به عنوان
یــک اهرم تاثیرگذار اقتصــادی و دیپلماتیک تعریف
میکردیم و آن را اولویت میدانســتیم ،این مشــکل
هم قابل حل بود -اما مشــکل اساسیتر این است که
سالهاست نمیدانیم با نفت و گاز خود چه میخواهیم
بکنیم؟ یک روز میگوییــم چاههای نفت را ببندیم.
وقتی وزیر نفتی میآید که اولویتش افزایش تولید نفت
اســت ،به او میگوییم نفت خام نفروشیم و تبدیل به
بنزیــن و فرآورده کنیم .یک روز میگوییم گاز را باید
با خط لوله صــادر کنیم و روزی دیگر به یاد صادرات
ال ان جی میافتیم .در واقع مشــکل اساسی ما این
است که اصال تکلیفمان با خودمان هم روشن نیست و
نه تنها سیاستگذاری کالن نداریم و اگر داشته باشیم
به آن عمل نمیکنیم ،بلکه همان سیاستگذاریهای
نصفه و نیمه هم تحت تاثیر رویکردهای سیاسی تغییر
میکند .اگر از تمام ظرفیت خود استفاده میکردیم و
نفت را به عنوان یک اهرم استراتژیک در عرصه اقتصاد
و دیپلماســی میدیدیم و مثال روزی هشت میلیون
بشــکه نفت تولید میکردیم – که ظرفیت آن را هم
داریم  -آن وقت این روزها کمتر نگران تحریم نفتی
میشــدیم چراکه حذف نفت ایران از بازار سخت تر و
سختر میشد .اینجاست که باید بگویم بیچاره نفت که
در سرزمینی گرفتار شــده که قدرش را نمیدانیم و
توانش را نمیشناسیم.

تالش برای صادرات پادزهر نیش عقرب به کشورهای همسایه
محققــان یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان
کشــور عالوه بر آنکه موفق به تولید واکسن طاعون
نشخوارکنندگان کوچک مانند گوسفند و بز شدند،
پادزهرهــای عقرب زدگی و مارگزیدگــی را به بازار
عرضه کردند و امیدوارند کل سبد مشتق از پالسمای
کشور را تکمیل کنند.
محمــد امین قبادی ،مجری طــرح در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه شــتابدهنده پرسیس ژن با
ســرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به عنوان شتاب
دهنده زیست فناوری پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵
آغاز به کار کرد ،گفت :زمینه فعالیت این شتابدهنده،
زیســت فناوری پزشــکی (دارو و تجهیزات) و طب
بازساختی (سلولهای بنیادی) است.
وی ادامــه داد :پس از آنکه محصــوالت فناورانه
شــرکتهای دانشبنیــان در مرکز شــتاب دهنده
پرســیس ژن به محصول قابل دفاع تبدیل شود ،به
مرکز رشــد این شــتابدهنده برای استقرار معرفی
خواهند شــد و ما نیز با خارج شــدن از این شتاب
دهنده در این مرکز رشــد مستقر شدیم و کارخانه
ســاخت محصوالت مشتق از پالســما را راهاندازی
کردیم.
قبــادی با اشــاره به فعالیت این شــرکت فناور،

صفحه2

هیات وزیران در جلســه دیروز خود به ریاســت دکتر حســن روحانی رئیس جمهور ،به منظور ترغیب
کارفرمایــان و کارآفرینان بخش خصوصــی و تعاونی به جذب فارغالتحصیالن دانشــگاهی جوان به صورت
کارورز ،آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رســاند .شــیوه معرفی ،زمینههــای کاری اولویت دار و نحوه
تأمین هزینه ،از مهمترین ســرفصلهای این آییننامه اجرایی به شــمار میرود .مطابق قانون برنامه ششــم
توسعه ،کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک
دانشــگاهی کارشناسی به صورت کارورز ،از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به
کار معاف میشوند .هیات وزیران در ادامه ،با بررسی مواد دیگری از الیحه شفافیت ،کار بررسی و تصویب این
الیحه را به پایان رســاند .الیحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی ،مهمترین حوزههای شفافیت
را مورد توجه قرار داده که در سه دسته...

خبر
خاطر نشان کرد :سایت تولیدی این شرکت ظرفیت
خالصسازی  ۱۰هزار لیتر پالســما در سال را دارد
و میتوانــد انواع محصوالت مشــتق از پالســما و
سرمهای درمانی را تحت شرایط  GMPتولید کند.
وی با بیان اینکه تمام تجهیزات این ســایت تولیدی
از منابع داخلی تهیه شــده است ،خاطر نشان کرد:
داروی ضد زهر عقرب با عنوان «اسکوفب» از جمله
محصوالت تولیدی ما است که برای درمان مصدومین
عقربگزیدگی در ایران استفاده میشود .این محقق،
تولید داروی ضد زهر مار با عنوان «اســنافب  »۶را
از دیگر محصوالت این شــرکت نام برد و یادآور شد:
اسنافب  ،۶ویال پنج ظرفیتی ضد مارگزیدگی است
که بــرای درمان مصدومین مارگزیــده با گونههای
«افعی» و «کبری» تجویز میشود.
قبادی ،بــا ابراز امیــدواری از صــادرات این دو
محصول ،اظهار کرد :در منطقه خاورمیانه و شــمال
آفریقا گونههای عقرب مشــترکی داریــم؛ از این رو
میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و این محصول
را بهویژه به کشورهای همسایه مانند عراق ،افغانستان
و پاکستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس
صادر کنیم.
وی داروی  PPRرا از محصــوالت دانشبنیان
تولید شده در شتاب دهنده پرسیس ژن دانست که

نظر موافق دولت با استانی شدن
انتخابات مجلس شورای اسالمی

تصویب الیحه جامع شفافیت

حمیدرضاشکوهی

از زمانی که موضوع تحریــم نفتی ایران ،جدی و
بعد اجرایی شد ،در شبکههای اجتماعی ،تصویری از
یک روزنامه در روزهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
دســت به دســت میشــود که تهدید ایران به قطع
صــادرات نفت را تیتر یک خود کــرده بود .آن زمان،
ایران میتوانست دنیا را به تحریم نفتی تهدید کند اما
امروز دیگر چنین توانی نداریم .البته بحث من سیاسی
نیســت .میخواهم از منظری غیر سیاسی روندی را
مرور کنم که ما را به جایی رســاند که خیلی راحت
نفت ایران را تحریم میکنند .هرچند تحوالت منتهی
به پیروزی انقالب اسالمی و اعتصابات در صنعت نفت
موجب شد تولید نفت ایران به مرور کاهش یابد ،اما در
فاصله کمتر از یک سال به پیروزی انقالب ،تولید نفت
ایران به شش میلیون بشکه در روز رسیده بود که بیش
از ده درصد کل تولید نفت جهان بود .آن زمان تولید
نفت ایران تنها حدود دو میلیون بشکه در روز کمتر از
عربستان بود .طبیعتا حذف شش میلیون بشکه نفت
در روز از بازار جهانی توســط ایران ،شوک بزرگی به
بازار نفت بود و به همین دلیل آن زمان ،ایران بود که
دیگران را به نفروختن نفت تهدید میکرد .اما اوضاع
آن طور باقی نماند و پس از ناآرامیهای پس از انقالب
و بعد هم جنگ تحمیلی هشت ساله ،رسیدن به تولید
نفت شش میلیون بشکه در روز به یک رویا تبدیل شد.
با این حال تالشها برای افزایش مجدد تولید نفت
ایــران ،پس از جنگ دوباره آغاز شــد و در روندی رو
به رشــد از دولت سازندگی تا دولت اصالحات ،تولید
نفت ایران از مرز چهار میلیون بشکه گذشت و حتی

معاون رئیس جمهور اعالم کرد

در جلسه هیات دولت صورت گرفت

بیچاره نفت که در سرزمین ما گرفتار شده است
باالترین رکورد تولید نفت ایران در ســالهای پس از
پیروزی انقالب که بیش از چهار میلیون و دویســت
هزار بشکه در روز بود .اما پس از آن روند نزولی تولید
نفت آغاز شــد .یک بخش از این روند نزولی ،حاصل
تحریم بود که نه فقط فروش نفت ،بلکه جذب سرمایه
گذاری و فناوری برای توسعه میادین نفت را هم تحت
تاثیــر قرار داده بود .امــا فقط تحریم نبود که موجب
عقب افتادن تولید نفت ایران از قافله کشورهای نفتخیز
شد .یک مشکل بزرگ داخلی هم در کنار تحریم وجود
داشت :نبود یک اجماع ملی درباره نفت.
در تمام سالهای پس از پیروزی انقالب ،به نفت،
این نعمتی که خداوند به رایگان در ســرزمین ما قرار
داده ،صفتهایــی همچون «بالی ســیاه»« ،نفرین
ســیاه»« ،عامل بدبختی» و  ...دادند و حتی بارها به
بهانه کاهش وابســتگی به نفت ،ترجیح دادند صورت
مســاله را پاک کنند و از بستن چاههای نفت سخن
بگویند .اما جالب اینجاست که وقتی تحریم نفت شروع
میشود ،فریاد وااسفا سر میدهند که اگر تولید نفت ما
بیشتر بود کسی نمیتوانست نفت ایران را تحریم کند
و حتی به دالرهای نفتی عربستان حسادت میکنند.
گویا عربســتان ،نعمتی دارد که مــا از آن بیبهرهایم.
در حالیکــه هم ذخایر نفت و هــم ذخایر گاز ایران از
عربســتان بیشتر اســت و همین حاال ،هم در نفت و
هم در گاز دومیــن ذخایر غنی جهان را داریم .اینکه
مــا نمیتوانیم به اجماعی داخلی دربــاره نفت و گاز
برسیم مشــکل خودمان است نه این نعمتهایی که
در ســرزمین ما به ودیعه گذاشته شده است .در این

صفحه10

به عنوان واکســن طاعون نشخوارکنندگان کوچک
مورد اســتفاده قرار میگیرد و ادامــه داد :طاعون
بیماری بسیار ویروسی شدید با واگیر و انتشار سریع
است که عمدتاً نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و
بز) را مبتال میکند و اکنون واکســن این بیماری با
سرمایه  ۲۲میلیارد تومانی بخش خصوصی ،تولید
شده است.
به گفته این محقق ،این بیماری در گلههایی که
سابقه واکسیناســیون یا ابتالء به بیماری را ندارند،
میتواند  ۸۰تا  ۹۰درصد دامها را مبتال کند و  ۵۰تا
 ۸۰درصد مبتالیان را به کام مرگ بکشاند و همچنین
ســبب کاهش تولیدات دامی نیز خواهد شد .مجری
طرح با بیان اینکه در گام اول داروهای «اســکوفب»
و «اسنافب» را وارد بازار کردیم که به عنوان پادزهر
عقرب و مار به شــمار میروند ،یادآور شد :هدف این
است که به زودی کل سبد مشتق از پالسمای کشور
را تکمیل کنیم.
به گــزارش ایســنا ،این شــرکت دانشبنیان با
تولید محصوالتی همچون «پنتافــب» (پادزهر مار
 ۵ظرفیتی)« ،هگزافــب» (پادزهر مار  ۶ظرفیتی) و
«اسکوفب» (پادزهر عقرب) زمینه اشتغال مستقیم
 ۵۰نفر از متخصصان به صورت مســتقیم و بالغ بر
 ۱۵۰نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم آورده است.

صفحه2

خبر
رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به تجمع اخیر دانشجویان در حوزه حجاب:

گشت ارشادی در دانشگاه مستقر نکردیم

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه کمیته
انضباطی باید آخرین ابزار برخورد با دانشــجویان
در دانشگاه باشــد ،گفت :دانشگاه به عنوان جزئی
از جامعه تحت تأثیر مســائل سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی بیرون قرار میگیــرد ،بنابراین مدیریت
تمامــی اتفاقات داخل دانشــگاه لزومــاً بر عهده
مسئوالن دانشگاه نیست ،ضمن این که قرار نیست
برای هر موضوعی در دانشگاه آئیننامه یا اعالمیه
صادر کنیم و من معتقد هستم نباید اتفاقات داخل
دانشگاه را بزرگنمایی کنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی
در نشســت با نمایندگان تشکل بسیج دانشجویی،
ضمن پاسخگویی به برخی از سواالت دانشجویان
در خصــوص حوادث اخیر این دانشــگاه در حوزه
حجاب اجبــاری ،با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات
انجام شــده در دانشــگاه تهران باید در چارچوب
قانــون صورت بگیــرد ،گفت :نباید اجــازه دهیم
فضای دانشــگاهها به دالیل مختلف متشــنج و از
حوزه اخالقی خارج شود .بنابراین در عرصه اخالق،
هنجار ،عفاف و غیــره نیازمند همکاری گروههای
مختلف دانشگاهی هستیم.
وی در ادامــه با بیــان اینکه دانشــگاه بدون
دخانیات یکی از برنامههای مهم دانشگاه در عرصه
دانشجویی به شمار میرود ،گفت :ما برنامه دانشگاه
بــدون دخانیات را روی کاغذ تدویــن کردیم .اما
برای اجرایــی کردن آن باید روشهای جدیدی را
در نظر بگیریم و برای این کار نیز نیازمند همراهی
و همکاری گروههای دانشجویی هستیم.
رئیس دانشــگاه تهران در پاسخ به انتقاد یکی

از دانشــجویان مبنی بر عدم حضــور نمایندگان
تشــکلهای دانشــجویی در مراســم رسمی آغاز
ســال تحصیلی که با حضور رئیس جمهور برگزار
شــد ،گفت :برنامههای رئیس جمهــور در اختیار
ما نیســت ،ما هر سال در دانشگاه تهران مراسمی
نمادین به مناســبت آغاز ســال تحصیلی برگزار
میکنیم و اصرار داریم با برگزاری این مراســم در
دانشــگاه تهران جایگاه این دانشگاه به عنوان نماد
آموزش عالی به رسمیت شناخته شود ،لذا مستقل
از اینکه چه کســی رئیس جمهور است ،دانشگاه
تالش دارد در این مراســم نمادیــن دومین مقام
کشور در دانشگاه حضور پیدا کند و در این مراسم
نیز نمایندگان دانشــجویی ،اعضای هیأت علمی و
دانشگاهیان حضور پیدا میکنند.
دکتــر نیلــی خاطر نشــان کرد :همــواره در
دو مراســم مهم یعنی روز دانشــجو و آغاز ســال
تحصیلــی از رئیــس جمهــور برای حضــور در
دانشــگاه دعوت میشــود ،بنابراین دانشــجویان
و تشــکلهای دانشجویی در مراســم  ۱۶آذر در
حضور رئیسجمهــور صحبتهای خــود را بیان
میکننــد ،بنابراین من انتظــار دارم اجازه دهند
جایگاه دانشگاه به عنوان نماد آموزش عالی کشور
برای میزبانی از دومین مقام کشوری باقی بماند و
فعالیتها و مطالبات دانشــجویی را بیشتر به روز
 ۱۶آذر موکول کنند.
رئیس دانشــگاه تهران بــا بیان اینکــه نباید
مطالبهگری دانشجویان صرفاً به حضور و سخنرانی
در مراســم آغاز سال تحصیلی خالصه شود ،گفت:
مگــر میشــود گفتوگوی دانشــجویان با رئیس

جمهــور را صرفاً در یک ســالن خالصه کنیم .در
واقع ما در طول سال بیش از  ۴۰۰مراسم از سوی
تشــکلهای دانشــجویی برگزار میکنیم و شــما
دانشــجویان عنوان کنید که برگزاری کدام مراسم
و حضور کدام شخصیت با مخالفت دانشگاه مواجه
شده است؟ بنابراین همان اندازه که دانشجویان در
عرصه فعالیتهای فرهنگی ،سیاسی و دانشجویی
فعال بودند ،دانشگاه نیز با آنها همراهی کرده است
و تمامی ســالنهای دانشگاه در اختیار تشکلهای
مجوزدار قرار دارد.
دکتــر نیلی در پاســخ به انتقاد یکــی دیگر از
دانشجویان از تشکل بســیج که عنوان کرد «چرا
دانشگاه برای مقابله با بیحجابی آئیننامهای صادر
نکرده اســت و ابزارهای مقابله با بیحجابی ناکافی
هستند» ،گفت :دانشگاه برای اجرای وظایف خود
مــدام بیانیه صــادر نمیکند ،در حــوزه مقابله با
بیحجابی اقدام جدیدی صورت نگرفته ،بلکه یک
سری آئیننامههای سابق اجرایی میشود .بنابراین
حضور خانمی در جلوی درب ورودی دانشگاه برای
مقابله با بیحجابی تفســیر خوبی از این اقدامات
نیســت؛ در واقع ما هر اقدامی را که در دانشــگاه
انجام بدهیم ،ممکن اســت عدهای با آن مخالفت
کنند؛ بنابراین انتظامات دانشگاه بر اساس وظایف
قانونی خود اخیرا ً یکسری اقداماتی را انجام داده
و گشت ارشادی در دانشگاه مستقر نکردیم .قوانین
نیز تغییر نکرده و فقط وظایف خود را در این حوزه
انجام دادیم .ضمن اینکه من معتقد هستم موضوع
اخیر دانشــجویان در دو روز گذشته ریشهدارتر از
صدور یک آئیننامه است.

***

کیفرخواست متهمان پرونده «پرهام آزادشهر» صادر شد
رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده لیزینگ
خودرو معروف به پرهام آزادشهر خبر داد.
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به گزارش
هزار صفحهای پرهام آزادشهر ،دادسرای مرکز استان برای سه متهم این پرونده
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور کیفرخواست صادر کرد.
وی افزود :از آن جا که پروندههای اخالل در نظام اقتصادی کشــور در شعب
ویژه رســیدگی میشــود برای تعیین دادگاه رسیدگی این پرونده با معاون اول
قوه قضائیه نامه نگاری و درخواســت کرده ایم در صورت امکان برای ســهولت
دسترســی شاکیان که بیشترشــان گلستانی هســتند پرونده پرهام در استان
رسیدگی شود.
وی گفــت :پرونــده پرهام حدود  3000شــاکی دارد که  2500نفرشــان
گلستانیاند و مبلغ کالهبرداری بر اساس کارشناسیهای انجام شده حدود 220
میلیارد تومان است.
رئیس کل دادگســتری گلستان گفت :شناسایی اموال متهمان و توقیف آن
در حال انجام است.
این مقام ارشــد قضایی اســتان بیان کرد :پرونده پرهام آزادشهر از سال 95
در دو شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و شهرستان آزادشهر استان
گلســتان تقریبا به طور همزمان تشــکیل شــد اما پرونده به صورت یکجا در
سیستان و بلوچستان و شهرستان سرباز رسیدگی شد.
وی ادامه داد :با طوالنی شــدن زمان رسیدگی پرونده و درخواست شاکیان
گلستانی که بیشترین شاکیان این پرونده بودند  6ماه پیش برای ادامه رسیدگی
با درخواست دادگستری گلستان واحاله دیوان عالی کشور به گلستان ارسال شد.
متهمان در پرونده موســوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام ،با تاسیس یک

شرکت و با این ادعا که میتوانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان
پایینتر از قیمت بازار به مشــتریان بفروشــند ،میلیاردها تومان در استانهای
گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.

جناب آقای
مهندس منصور منصوری
انتصاب شایســته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل
شــرکت معظم ســاپکو تبریــک و تهنیت عرض
مینماییم .امید اســت حضور حضرتعالی در این
مســئولیت ،نوید بخش نشــاط و تحرک بیش از
پیش شرکت ساپکو باشد.

شرکت نیروگستران خراسان

مدیرعامل  -وحید فرهادینژاد

