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سیاسی

وطن امروز شماره 2519

اخبار

وارد شدن به مباحث زودهنگام
انتخاباتی ،جفا در حق مردم است

تولیت آس��تان ق��دس رضوی
گفت :در ش��رایطی که فش��ار
زیادی روی زندگی و معیشت
مردم وجود دارد ،وارد شدن به
مباحث زودهن��گام انتخاباتی،
جفا در حق مردم است .حجتاالسالم سیدابراهیم
رئیسی در گفتوگو با فارس ،درباره انتشار اخباری
مبنی بر برگزاری جلس��ات انتخاباتی با محوریت
وی و حضور شخصیتهای اصلی جریان اصولگرا
در این جلس��ات اظهار داشت :تاکنون هیچ بحث
انتخابات��ی در این جلس��ات مطرح نش��ده و در
شرایطی که فشار زیادی روی زندگی و معیشت
مردم وجود دارد ،وارد شدن به مباحث زودهنگام
انتخاباتی ،جفا در حق مردم است .تولیت آستان
قدس رضوی با اشاره به مشکالت معیشتی مردم،
وظیفه همه نیروهای انق�لاب را همفکری برای
یافتن راهحلها دانس��ت و افزود :در شرایطی که
هدف دشمن ناامید کردن مردم و بنبستنمایی از
اوضاع است و متأسفانه عدهای نیز در داخل آگاهانه
یا از سر غفلت همین خط را دنبال میکنند ،همه
آنهایی ک��ه دل در گرو انقالب و ایران اس�لامی
دارند ،موظفند برای عبور از مشکالت ،همفکری
و همکاری کنند.

حمایت آیتاهلل شبستری
از رحیمپور ازغدی

عضو مجلس خبرگان رهبری
با اش��اره به برخی تخریبها
علیه رحیمپور ازغدی ،گفت:
آقای رحیمپ��ور ازغدی فردی
متفک��ر ،انقالب��ی ،متدین و
دلس��وز اس��ت و نقدهای او از دلس��وزی نشأت
میگیرد .آیتاهلل محسن مجتهدشبستری با بیان
اینکه رحیمپورازغدی آگاه به مسائل اجتماعی و
روز اس��ت ،اظهار داش��ت :در اینکه اشکاالتی به
روحانیت و حوزه وارد اس��ت ،تردیدی نیس��ت،
منتها این اشکال بهتر بود با ادبیاتی مناسبتر از
س��وی آقای رحیمپور مطرح شود .عضو مجلس
خبرگان رهبری با بیان اینکه حوزه منشأ برکات
ش��ایانی بوده و خدمات حوزه قابل انکار نیست،
تأکید کرد :اشکاالت وارد به حوزه باید با ادبیات
منطقی مطرح شود .باالخره انسانها بهرغم تمام
خوبیهایی که دارند ،ممکن است اشکاالتی نیز
داشته باش��ند که به نظرم آقای رحیمپور عزیز
بهرغم اینکه برای نظام و مردم بسیار مفید بوده
و هستند ،بهتر بود اش��کاالت خود را با ادبیاتی
که موجب تکدر خاطر روحانیت نمیشد ،مطرح
میکرد اما این مس��أله نباید موجب بهرهبرداری
برخی برای تخریب و نادیده گرفتن خدمات آقای
رحیمپور شود.

نامه الریجانی به روحانی
درباره استیضاح وزیر اقتصاد

عضو هیاترئیسه مجلس از نامه
علی الریجانی به رئیسجمهور
ب��رای حض��ور در نشس��ت
اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی
و دارای��ی خب��ر داد .علیاصغر
یوسفنژاد در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به زمان
برگزاری جلسه اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی و
دارایی در پارلمان ،گفت :براساس برنامهریزیهای
انجام شده ،قرار اس��ت جلسه استیضاح مسعود
کرباس��یان ،وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی امروز
در صح��ن پارلمان برگزارش��ود .وی افزود :طبق
تصمیم هیاترئیسه مجلس و پیرو اعالم آمادگی
وزیر اقتصاد ،جلسه استیضاح آقای کرباسیان فردا
(امروز) در مجلس برگزار میش��ود و نمایندگان
مواف��ق و مخالف ،دیدگاهه��ا و نقطهنظرات خود
پیرامون عملکرد وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی را
مطرح میکنند .عضو هیاترئیسه مجلس در پایان
خاطرنشان کرد :در نامهای از سوی رئیس مجلس،
از آقای روحانی رئیسجمهور دعوت کردیم برای
دفاع از عملکرد وزیر اقتصاد ،در جلسه استیضاح
حضور یابد.

رئیسجمهور میخواهد کرباسیان را
قربانی خودش کند

عضو کمیس��یون اجتماعی گفت :استیضاح
وزی��ر اقتص��اد در این ب��ازه زمانی ،صرف��ا برای
تلطیف امور و تحتالش��عاع قرار دادن س��وال از
رئیسجمهور است .رسول خضری در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره استیضاح وزیر امور
اقتصادی و دارایی اظهار کرد :بنده معتقدم دولت
در آستانه طرح سوال از رئیسجمهور ،میخواهد
کرباسیان را قربانی کند تا به نوعی صورت مسأله
را پاک کند .وی گفت :مهمترین رکن اقتصاد ما،
بانک مرکزی است و این نهاد است که چوب حراج
به ذخایر ارزی و طالی کش��ور زد .نماینده مردم
سردش��ت و پیرانش��هر تاکید کرد :از آنجایی که
رئیسجمهور باید در این هفته برای پاسخگویی
به نمایندگان به مجلس بیاید ،میخواهد تلطیف
امور کند و وزیر اقتصاد را به مسلخگاه فرستاد تا
قربانی خودش کند.
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اولین جلسه دادگاه علنی حمید باقریدرمنی ،ابربدهکار بانکی به اتهام افساد فیاالرض با حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار شد

گروه سیاسی :روز گذشته ،شعبه  15دادگاه
انقالب شاهد برگزاری محاکمه علنی متهمان
یک پرونده بزرگ فس��اد اقتص��ادی بود .این
پرونده  33متهم دارد که حمید باقریدرمنی
یکی از ابربده��کاران بانکی متهم ردیف اول
این پرونده با اتهام افس��اد فیاالرض اس��ت.
جلسه روز گذش��ته ،پنجمین جلسه دادگاه
رس��یدگی به این پرونده و نخستین جلسه
علنی بود که به ریاست قاضی صلواتی برگزار
شد .این نخستین دادگاه علنی درباره مفاسد
اقتصادی اس��ت که بعد از اس��تجازه آیتاهلل
آملیالریجان��ی از رهبر معظم انقالب برگزار
میشود .قاضی صلواتی ابتدای جلسه گفت:
در م��ورخ  ۳ش��هریور  ،۹۷ش��روع پنجمین
جلسه محاکمه متهمان این پرونده در شعبه
 ۱۵دادگاه انق�لاب را با حضور مستش��اران
دادگاه ،وکالی متهمان و نمایندگان و وکالی
شرکتهای ش��اکی و نمایندگان دادستان به صورت
علن��ی اعالم میدارم .رئیس دادگاه گفت :در انتش��ار
جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی
که متضمن بیان مشخصات شکات باشد رعایت نظم
عمومی ضرورت دارد .وی تصریح کرد :در  ۴جلس��ه
قبل ،کیفرخواس��ت  ۳۲۵صفحهای دادس��را توسط
نماینده دادس��تان قرائت شد و حدود  ۴سال به طول
انجامید؛ پرونده  ۱۵۵جلد و  ۳۳متهم دارد که  ۵نفر از
متهمان فراری هستند .قاضی صلواتی در بیان اتهامات
متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقریدرمنی گفت:
اتهام وی شامل افسادفیاالرض از طریق کالهبرداری
با ایجاد ش��بکه چن��د نفری با وصف سردس��تگی از
ت جی به میزان  ۳۲۲میلیون و  ۳۴۳هزار
شرکت نف 
و  336کیلوگرم قیر ،مشارکت در شروع کالهبرداری
از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت
در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی
ایران با وصف سردستگی به مبلغ  ۴۱میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان است .وی ادامه داد :همچنین مشارکت
در شروع کالهبرداری با وصف سردستگی به مبلغ ۹
میلیارد تومان ،مشارکت در شروع کالهبرداری از بانک
گردشگری ،مشارکت در شروع کالهبرداری از شرکت
صرافی اقتصاد نوین با مبلغ  ۷۰میلیارد و  ۴۰۲میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان ،مشارکت در شروع به کالهبرداری
از ش��رکت س��امان مجد به مبلغ  ۵۷میلیارد و ۲۷۱
میلیون و  400هزار تومان ،توهین به کارمند دولت و
پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است .رئیس
دادگاه بیان داش��ت :در اجرای ماده  ۳۵۴قانون آیین
دادرسی کیفری اعالم میدارم اخالل در نظم دادگاه از
طرف متهمان یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن
محاکمه نمیشود ،بلکه باید با نظم ادامه داشته باشد.
رئیس دادگاه میتواند کس��انی را که باعث اخالل در
نظم میشوند از جلس��ه دادگاه اخراج کند .وی بیان
کرد :با توجه به اینکه در  ۴جلسه گذشته کیفرخواست
قرائت شده از وکال میخواهم در جایگاه حاضر شوند.
■■اظهارات وکیل شرکت نفتجی درباره اقدامات
درمنی

بع��د از اظهارات قاضی صلواتی ،ابتدا وکیل مدافع
ش��رکت نفتجی در جایگاه حاضر شد .وکیل مدافع
شرکت نفتجی گفت :پیرو شکواییهها و لوایح پرونده،
مطالب خود را بیان میکنم .نظری ادامه داد :صددرصد
ش��رکت نفتجی متعلق به صندوق بازنشس��تگان
کارکنان صنعت نفت بوده است و تمام اموال شرکت
پاالیش��گاه نفتجی مص��داق بارز بیتالمال اس��ت،
همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم
گزارش حشمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی دیروز شنبه مدعی
شد تعداد ایرانیان خارج از کشور  8میلیون نفر است.
فالحتپیشه که درباره ضرورت حمایت از ایرانیان
خارج از کش��ور سخن میگفت ،اظهار داشت :ما 8
میلیون ایرانی در خارج از کش��ور داریم که بخش
قلیلی از آنها با نظام جمهوری اسالمی ایران مشکل
دارند پس نباید علیه همه آنها فضای التهابی ایجاد
کرد.
به گزارش «وطنامروز» اظهارات فالحتپیشه و
ادعای او مبنی بر حضور  8میلیون ایرانی در خارج از
کشور در حالی است که پیش از این ،تعداد ایرانیان
خارج از کشور بارها مورد بررسی قرار گرفته و هر بار
نیز هیچ مرجعی در کشور نتوانست با قطعیت آمار
آن دس��ته از هموطنانی را که در خارج از مرزهای
جغرافیایی ایران زندگی میکنند اعالم کند.
در این میان اظهارات رئیس جدید کمیس��یون
امنی��ت ملی مجل��س و ادعای او درب��اره حضور 8
میلیون ایرانی در خارج از کشور بسیار عجیب است.
با توجه به نبود مراجع مربوط به ثبت آمار ایرانیان
خارج از کش��ور ،قطعا این آمار رئیس کمیس��یون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی دقیق نیست.
طی  8س��ال گذش��ته روزنام��ه «وطنامروز»
مصاحبههای مختلفی با مقامات مسؤول ،از مدیرکل
ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه و معاون
کنسولی وزارت امور خارجه تا برخی مسؤوالن دفتر
حافظ منافع ایران در آمریکا و همینطور نمایندگان
مجلس درباره تعداد ایرانیان خارج از کش��ور انجام

محاکمهپوستکلفت

درباره قیرهای تحصیل ش��ده از شرکت شکوه آبیدر
گفت :درباره این موضوع نیز بانک ملی اعالم میکند
ضمانتنامه جعلی است.

اصل��ی با مش��ارکت «م.ج»« ،م.ب.د»« ،م.ن» (متهم
متواری) و «ع.م» با نفوذ در شرکت پاالیش نفتجی
و بهکارگی��ری روشهای متقلبانه و تش��کیل باند و
برقراری ارتباط با مدیران ،استفاده از ضمانتنامههای ■■اقدامات درمنی خس�ارتهای جبرانناپذیری
جعلی و غیرمعتبر و جعل اس��ناد و صدور چکهای وارد کرده است
بالمحل به کالهبرداری اق��دام کردهاند .وکیل مدافع
وکیل مدافع ش��رکت نفتجی در ادامه اظهارات
ش��رکت نفتجی گفت :اکثر متهم��ان در تحقیقات خ��ود تاکید ک��رد اقدامات متهم ردی��ف اول پرونده
انجام ش��ده به ای��ن مواردی که مطرح ش��د اعتراف خس��ارتهای جبرانناپذیری وارد کرده است .وی در
کردهاند و اینکه اقداماتی از سوی حمید باقریدرمنی این رابطه گفت :در تاریخ  96/6/23متهم اصلی پرونده
بهعنوان سردسته باند و شبکه کالهبرداری تحت امر اظهار میدارد در مدت  15س��ال گذش��ته به آقایان
وی انجام شده است .وی با اشاره به کالهبرداری انجام «م.ف»« ،ع.ف»« ،م.ع»« ،ح.ب» و چن��د نف��ر دیگر
شده و قیرهای تحصیل ش��ده از شرکتها ادامه داد :اطمینان کردم و ثمن اموالی را پرداخت و اس��ناد آن
با تبانی حمید باقری درمنی،
را به نام آنها زدم که از جمله
«م.ج»« ،م.ب.د»« ،م.ن»
این اموال میتوان به  2فقره
اته�ام وی ش�امل کالهب�رداری از
و «ع.م» ب��ا مدی��ران وق��ت
ملک در مازندران ،ملک کن،
ت ج�ی به می�زان ۳۲۲
ش�رکت نف 
ش��رکت پاالیش جی از سال
 10واح��د در خیابان ش��یخ
میلیون و  ۳۴۳هزار و  336کیلوگرم
 90تا قبل از انعقاد تفاهمنامه،
بهایی ،ملک واقع در شهرک
قیر ،مشارکت در شروع کالهبرداری
چندین هزار تن قیر از شرکت
غرب ،چندین معدن 2 ،قطعه
از شرکت بیمه ایران و مشارکت در
موکل ب��دون ارائه ضمانتنامه
ملک در س��اری 2 ،قطعه باغ
کالهب�رداری با ایجاد ش�بکه چند
تحصی��ل میش��ود .نظ��ری
در دماون��د ،ی��ک فقره ملک
نف�ری از بانک ملی ای�ران با وصف
ادام��ه داد :قیرهای تحصیل
در خیاب��ان ظف��ر 40 ،واحد
سردس�تگی به مبل�غ  ۴۱میلیارد و
شده از شرکتهای ششگانه
در بابلس��ر ،امالکی در ساوه،
 ۵۰۰میلیون تومان است
(حافظان انرژی شایان ،طلوع
ساری و نسیمشهر اشاره کرد.
اقتصاد مازن ،اعتمادگستر کوثر ،فجرگستر نوین ،شکوه وکیل مدافع شرکت نفتجی افزود :اقدامات نام برده
آبیدر و آریا برج هرم) بوده است ،متهم اصلی پرونده در جه��ت کالهبرداریهای کالن ،افس��اد فیاالرض
با بهکارگیری مدیران ش��رکتهای شش��گانه که در منجر به تحمیل خسارات جبرانناپذیری به شرکت
واقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چکهای فاقد موکل شده اس��ت و موجب شده شرکت نفتجی با
موجودی و بالمحل اق��دام به تحصیل مقادیر زیادی ورشکستگی مواجه شود و فروش قیرها به میزان 30
قیر کرده اس��ت که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر درصد زیر قیمت بازار ،پیامدهای اقتصادی برای موکل
تحصیل ش��ده  128میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون داشته است .نظری گفت« :م.ن» که ایفاگر نقش اصلی
تسویه نشده اس��ت .وی افزود :در چند مرحله بهرغم در کالهبرداریها بوده است در جعل اسناد به متهم
اینکه هیچ گونه وجوهی به ش��رکت موکل پرداخت اصلی کمک کرده و مشارکت گستردهای با او داشته
نشده ،حواله تحویل قیر با هماهنگیهای انجام شده اس��ت .نامبرده از طریق تش��کیل شبکه شرکتهای
برای متهمان صادر ش��ده است .وکیل مدافع شرکت زنجیرهای اق��دام به چپاول اموال ش��رکت موکل به
نفتجی درباره قیرهای تحصیل شده توسط شرکت میزان  322هزار تن معادل  322میلیون تن قیر کرده
فجرگس��ترنوین اظهار کرد 16 :میلیون کیلوگرم قیر و خسارت جبرانناپذیری به بیتالمال وارد آورده .وی
از شرکت نفتجی به شرکت فجرگستر نوین تحویل تصریح کرد :نحوه عملکرد آقای حمید باقریدرمنی به
میشود و شرکت فجرگستر براساس اساسنامه  3فقره این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با ش��رکت
چک با مدت  3ماه و بیمهنامه مس��ؤولیت بیمه ایران نفتجی در س��الهای  89و  90شروع میشود ابتدا
را ارائه میدهد ولی پولها وصول نمیشود و شرکت «م.ن» که در اداره آگاهی مس��ؤولیت قس��متی را بر
بیم��ه ایران اعالم میدارد اس��نادی ک��ه بابت صدور عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقریدرمنی
ضمانتنامه به بیمه ارائه ش��ده جعلی است و شرکت مدیریت ش��رکت آریا برج هرم را به عهده میگیرند
بیمه از پرداخت مبالغ قیرهای تحصیل ش��ده امتناع و در بانک ملی ش��عبه بهار ضمانتنامههایی را جعل
میکند که حدود  10میلیارد بالتکلیف است .نظری و اق��دام به خرید قیر میکنن��د .در قبال  37میلیون
آمارهای غلط رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره جمعیت ایرانیان خارج از کشور

این  8میلیون را از کجا آوردید آقای فالحتپیشه!
داده اس��ت« .وطنامروز» همچنی��ن گزارشهای
متع��ددی در اینب��اره با اس��تناد ب��ه گزارشهای
ادارههای مهاجرت برخی کشورهای خارجی منتشر
ک��رد .در ای��ن مصاحبهها و گزارش��ات ،به صورت
مشخص هیچ آمار دقیقی درباره جمعیت ایرانیان
خارج از کشور وجود ندارد .همچنین مشخص شد از
سوی دستگاهها و نهادهای مربوط به مسائل ایرانیان
خارج از کشور ،یک بزرگنمایی ویژه درباره جمعیت
ایرانیان خارج از کشور انجام میشود .موضوعی که
برخی مس��اله بودجه را بیارتباط با این بزرگنمایی
نستهاند.
ندا 
در اینباره «وطنامروز» با یک بازخوانی کوتاه بر
گزارشات پیشین خود درباره جمعیت ایرانیان خارج
از کشور ،برخی تناقضات آماری جالب و قابل تامل را
در اینباره گزارش میدهد.

■■آمارهایکیفیتخیلی!

 11آذرماه  1395حس��ن قشقاوی ،معاون امور
ایرانی��ان خارج از کش��ور وزارت امور خارجه درباره
جمعیت ایرانیان خارج از کش��ور به «وطنامروز»
گفت« :ما فکر میکنیم  4/5میلیون ایرانی در خارج
از کشور حضور دارند».
در ادامه این مصاحبه وقتی به قش��قاوی گفته
ش��د یکی از مس��ؤوالن ثبت احوال آم��ار ایرانیان
خارج از کشور را حدود  3/5میلیون نفر اعالم کرده
اس��ت ،اظهار داش��ت« :آمار بین  3/5تا  4میلیون

واقعبینانهتر است .بنابراین شما هم اصالح کنید و
بین  3/5تا  4میلیون را بنویسید» .قشقاوی در این
مصاحبه البته تصریح کرد که آمار دقیقی از ایرانیان
خارج از کشور در دست نیست.
 2دیم��اه  1391روابط عمومی ش��ورای عالی
ایرانیان خارج از کشور با انتشار مصاحبهای در سایت
این ش��ورا مدعی اقامت  2میلی��ون ایرانی فقط در
آمریکا شد و نوشت« :یکچهارم از حدود  2میلیون
ایران��ی مقیم آمریکا دارای مدرک فوقلیس��انس و
باالتر هس��تند که این باالترین میزان در میان 67
گروه نژادی مقیم این کش��ور به حس��اب میآید».
س��یدجواد قوامش��هیدی ،دبیرکل وقت این شورا
نی��ز  12آذر  1392اظهار داش��ت« :ما یک جامعه
2میلیون��ی(!) ایرانی در آمریکا داریم که برای تردد
آس��ان آنها و ورودشان به کش��ور نیازمند برقراری
رابطه هوایی هستیم».
اظهارات ش��ورای عالی ایران در حالی است که
محسن کرمی ،معاون سازمان ثبتاحوال شهریورماه
 1391اعالم کرد« :بیشترین تعداد مهاجران ایرانی
ب��ا یک میلیون و  400هزار نفر جمعیت مربوط به
کشور آمریکاست» .این آمار  600هزار نفر کمتر از
آمار شورای عالی ایرانیان است.
اما همین آمار یک میلیون و  400هزار نفری هم
بس��یار دور از واقعیت است ،چرا که براساس اعالم
نهادهای رسمی آمریکا در سرشماری سال 2000

اخبار
سردار فضلی در نوزدهمین شنبه انقالب
مطرح کرد

پرداختن به شهدا و راهیان نور
2راهکار برای پیروزی در جنگ نرم
کیلوگرم قیر اقدام به ارائه  2فقره ضمانتنامه
جعلی میکنند .وکیل مدافع شرکت نفتجی
گفت 128 :میلیون کیلوگرم قیر در عملیات
 6ش��رکت صوری تحویل «ع.م» میشود و
اق��رار آنها مبنی بر دریافت وجوه و ش��مش
طال در این زمینه موجود اس��ت .حدودا 10
میلیارد تومان هم از بیمهنامه دریافت کردند
که جمع آن رقم درشتی میشود و از همین
پولها پاالیش��گاهی را در بوشهر خریداری
میکنند .بنا بر اظهارات حمید باقریدرمنی،
 42میلی��ارد تومان بابت خرید پاالیش��گاه
پرداخت میش��ود این پاالیش��گاه که مجوز
اخذ خوراک از وزارت نفت نداش��ته اس��ت،
بهعنوان ضمانتنامه به شرکت نفتجی ارائه
میشود و با این شرکت وارد مذاکره میشوند
و  165ه��زار تن قیر به ارزش  100میلیارد
توم��ان با ارائه چک میگیرند .نظری تصریح
کرد :زمانی که پاالیشگاه را انتقال میدهند پروانه آن
را به نام شرکت نفتجی نمیزنند و مقرر میشود 26
میلیارد تومان ضمانتنامه بابت بخش��ی از قیر بدهند
که انجام نمیدهند .متاسفانه بدو بررسی ،پاالیشگاه
را ب��ه مبل��غ  123میلی��ارد توم��ان و  3برابر قیمت،
قیمتگ��ذاری میکنند و این نظر کارشناس��ی را در
س��ند رهنی مینویس��ند .بعد از این اتفاقات با تغییر
مدیریت نخس��تین موضوعی که در شرکت نفتجی
مطرح میشود این پرونده است .وی گفت :در وضعیت
فعلی  322هزار تن قی ر طلب ش��رکت نفتجی است
که قیمت دالری آن در روزی که تحویل آقایان شده
 145میلیون دالر بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت
نش��ده است ،تعدادی از امالکی که آقای «ع.م» آورده
بودن��د به جای اینکه در ره��ن بگذارند وکالتش را به
ش��رکت نفتجی میدهند و متاسفانه آن زمان تک
امضا ش��ده و تنها  38میلیارد از ام�لاک وردآورد به
تملک درآمده است.

■■  2محور شکایت بانک ملی از زبان وکیل مدافع

در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول حمید
باقریدرمنی ،وکیل بانک ملی با اذن قاضی در جایگاه
حاضر شد .وکیل بانک ملی گفت :بانک ملی در  2محور
ش��کایتهای خود را اعالم میکند؛ اوالً تضمینهای
جعلی و ثانیا و دوماً ضمانتنامههای جعلی منتس��ب
داده ش��ده به بانک ملی اس��ت .در ادامه وکیل بانک
ملی به توضیحاتی درباره پرونده پرداخت و ادامه داد:
یکی از مواردی که مورد شکایت است اینکه  55فقره
فرم خام ضمانتنامه هم از بانک خارج و مفقود ش��ده
اس��ت و عالوه بر این ،متهم تسهیالت بانکی از بانک
ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری
کرده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه
خواستارم .در این لحظه اظهارات وکیل بانک ملی به
اتمام رسید و وکیل بیمه ایران با اذن قاضی در جایگاه
حاضر ش��د و دفاعیات خود را درباره پرونده به س��مع
و نظر رئیس دادگاه رس��اند .همچنین در ادامه وکیل
بانک گردشگری نیز در جایگاه حاضر شد و دفاعیات
خ��ود را ارائه داد .وکیل بانک گردش��گری ضمن بیان
دفاعیات خود گفت :سرمایه بانک به مبلغ  32میلیارد
تومان و در واقع یکهشتم سرمایه بانک با صدور یک
ضمانتنامه از بین رفته است ،استدعا دارم رای مناسب
در جهت احقاق حقوق ما صادر شود .در این هنگام به
اذن قاضی ،وکیل ش��رکت صرافی اقتصاد نوین بعد از
ارائه دفاعیات وکیل بانک گردشگری در جایگاه حاضر
شد و گفت :رقم  135میلیارد و  850میلیون تومان از
ما کالهبرداری شده است.
میالدی  370هزار ایرانی ساکن این کشور بودهاند
اما این آمار طی 10سال یعنی تا سال  2010روند
نزولی میگیرد و مطابق اعالم رسمی ،تعداد ایرانیان
مقیم آمریکا به  289هزار نفر کاهش مییابد.
این تناقضات آماری درباره سایر آمارهای معاون
وقت ثبت احوال درباره جمعیت ایرانیان در سایر
کش��ورها هم ص��دق میکند .در حال��ی که آمار
ایرانیان مقیم انگلس��تان طبق اعالم و سرشماری
رسمی سال  2010حدود  60هزار نفر اعالم شده
است اما محس��ن کرمی ،معاون وقت ثبتاحوال
آن را  410ه��زار نفر اعالم کرده بود .یعنی  7برابر
واقعیت موجود! درباره کانادا نیز وضعیت مشابهی
در تناقض آمار وجود دارد ،چرا که تا سال 1390
تعداد ایرانیان حاضر در کانادا براس��اس آمارهای
رس��می دولت کانادا کمتر از  100هزار نفر اعالم
ش��ده اما س��ازمان ثبتاحوال ش��هریور  1391با
جه��ش  4برابری ،رقم  410ه��زار نفر را برای آن
اعالم کرده است!
اینها تنها اشارهای کوتاه به تناقضات مربوط به
جمعیت ایرانیان خارج از کشور است .حاال در چنین
شرایطی ،ناگهان دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی ،از راه نرسیده عدد  8میلیون را برای
جمعیت ایرانیان خارج از کشور مطرح کرده است!
به نظر میرسد رئیس جدید کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی
باید در اینباره با دقت نظر بیشتر اظهارنظر کند تا
خدای ناکرده اطالعات اشتباه آن هم در موضوعات
حساس��ی مثل جمعیت ایرانیان خارج از کش��ور،
ارائهنشود.

س��ردار علی فضل��ی ،رئی��س دانش��گاه امام
حس��ین(ع) در نوزدهمی��ن ش��نبه انقالب با
موضوع شعائر اس�لامی و انقالبی که به همت
جنبش مردمی پاسداش��ت  40س��ال انقالب
اسالمی در مهدیه تهران برگزار شد ،در سخنانی
با اش��اره به اینکه امروز کشور بر اساس بیانات
مقام معظم رهبری تحت حمالت و هجومهای
فرهنگی دش��من قرار دارد ،گفت :معظمله 2
دهه قبل ،از تالش دشمن با عناوینی همچون
شبیخون فرهنگی ،ناتوی فرهنگی و براندازی
فرهنگی خبر دادند و سال  88فرمودند دشمن
با جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به کشور است.
به گزارش «وطنامروز» ،وی افزود :برای مقابله
با جنگ نرم دش��من بای��د  2راهکار پرداختن
به شهدای دفاعمقدس بویژه شهدای گمنام و
همچنین راهیان نور را در دستور کار داشت تا
تمام مل��ت از رزمگاه و قدمگاه فرزندان انقالب
اسالمی در دوران دفاعمقدس بازدید کنند.
بیانیه بیش از  250نفر از فضال و روحانیون
انقالبی

حوزه ،مطالبه از مسؤوالن کشور را
با جدیت دنبال میکند

پ��س از تجم��ع اخیر ط�لاب و روحانیون
در فیضی��ه ق��م جهت مطالبهگ��ری وضعیت
اقتصادی و معیش��تی مردم ،عدهای اقداماتی
انجام دادند که حواشی بس��یاری ایجاد شد و
اصل مطالبهگری به حاش��یه رفت .در پی این
اتفاق��ات بیش از  250نفر از فضال ،روحانیون و
طالب ح��وزه علمیه قم بیانیهای صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است :حوزه علمیه
مسیر پرافتخار مطالبهگری از مسؤوالن کشور
که فرمان امامالمس��لمین به بزرگان ،اساتید و
طالب حوزههای علمیه است را با جدیت ادامه
داده و تسلیم این نوع جوسازیها نخواهد شد و
از حوزویان انقالبی در سراسر کشور میخواهیم
که با قدرت در پی تحقق مطالبات رهبر مقتدر
انقالب و ملت شریف ایران برآیند.
نوآمچامسکی:

ایران در مقایسه با عربستان
شبیه نروژ است

چامسکی ،اندیشمند معروف
آمریکای��ی در یک مصاحبه
به س��وال خبرنگاران درباره
دلیل دشمنی آمریکا با ایران
پاس��خ داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،نوآم چامس��کی ،نظریهپرداز
معروف آمریکایی و اس��تاد دانش��گاه امآیتی
در مصاحب��های ک��ه وبس��ایت ت��روث اوت
( )truthout.orgآن را منتش��ر ک��رده ،ب��ا
انتقاد از روابط آمریکا با حکومتهای سرکوبگر
خاورمیانه ،ایران را در مقایس��ه با عربستان به
نروژ تش��بیه کرد .استاد دانش��گاه امآیتی در
ادامه مصاحب��ه تاکید کرد« :س��رکوبگرترین
کشورها در خاورمیانه متحدان آمریکا هستند،
یعن��ی همانهای��ی که م��ا از آنه��ا حمایت
میکنیم[ .ولی] ایران از این لحاظ در مقایسه
با عربستانسعودی شبیه نروژ است .تا آنجا که
به خشونت در منطقه خاورمیانه مربوط میشود
هم ،اقدامات عربستانسعودی و امارات در یمن
که ما از آنها حمایت میکنیم از هر چیز دیگری
بدتر است».
کارشناس مسائل اروپا:

اروپا در بهرهمندی ایران از امتیازات
اقتصادی برجام ناتوان است

کارشناس مس��ائل اروپا گفت اروپاییها به
دلیل حجم باالی تعامالت با آمریکا ،در بهرهمند
کردن ایران از امتیازات اقتصادی برجام ناتوانند.
پی��روز ای��زدی در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرنگاران جوان ،درباره آینده برجام ،گفت :با
توجه به اینکه از لحاظ سیاس��ی و استراتژیک
برج��ام ب��رای اروپاییها اهمیت زی��ادی دارد،
تا ام��روز تالش کردهاند با اع�لام مواضع خود
ب��ه نفع برجام پایبندی ایران را نس��بت به آن
حفظ کنند اما متاسفانه این اتحادیه توان کافی
برای دادن امتیازات اقتصادی حاصل از برجام
به ایران را ندارد ،زیرا بس��یاری از کش��ورهای
اروپایی معامالت گس��ترده و دالری با آمریکا
دارند که باعث میش��ود به واس��طه تعامل با
ایران از تحریمهای ثانویه ایاالتمتحده آمریکا
متحمل ضررهای بسیاری شوند ،به همین دلیل
شرکتهای اروپایی یکی پس از دیگری از ایران
خارج شدند.

