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سیاسی

وطن امروز شماره 2527

اخبار
رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها:

جریانی به دنبال تزریق روحیه
ناامیدی به جامعه است

رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها گفت :یک
جریان تهاجمی تمام داشتههای جامعه را هدف
قرار داده و به دنبال تزریق روحیه ناامیدی و ناتوان
کردن جامعه و بیاعتماد کردن عناصر جامعه به
یکدیگر اس��ت .به گزارش مهر ،حجتاالس�لام
مصطفی رستمی روز گذشته در شصتودومین
گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی گفت :باید مراتب خضوع خود را با
توجه به اعتماد مقام معظم رهبری جهت تصدی
مسؤولیت سنگین نمایندگی ایشان در دانشگاهها
ابراز کنم .از خدا میخواهم به ش��انههای ناتوان
من قدرت بدهد تا از عهده این مسؤولیت برآیم.
رئی��س نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در
دانش��گاهها ادامه داد :در حال حاضر اصلیترین
مساله ،جریان تهاجمی است که تمام داشتههای
جامعه را هدف قرار داده است و به دنبال تزریق
روحیه ناامیدی و ناتوان کردن جامعه و بیاعتماد
ک��ردن عناصر جامعه به یکدیگر اس��ت که این
مساله خطرناکی است و کار را سختتر میکند.
بیانیه جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی

دولت میتواند با رویکرد جهادی
مشکالت را حل کند

جبهه مردمی نیروهای انقالب اس�لامی در
بیانیهای تاکید کرد این جبهه بر این باور اس��ت
دولت هنوز میتواند با اتخ��اذ رویکرد انقالبی و
جهادی و عبور از افراد و جریانهای غیرانقالبی و
رانتخواه ،مشکالت کشور را حل کند .به گزارش
فارس ،جبهه مردمی نیروهای انقالب اس�لامی،
پیرامون «اولویته��ای دوران جنگ اقتصادی»
بیانی��های صادر ک��رد .در بخش��ی از این بیانیه
آمده اس��ت« :این جبهه برخالف حامیان دوران
انتخابات جناب آقای روحانی ،دولت دوازدهم را
در تعلیق ندانسته و بر این باور است که این دولت
هنوز میتواند با اتخاذ رویکرد انقالبی و جهادی و
عبور از افراد و جریانهای غیرانقالبی و رانتخواه،
مشکالت کشور را حل کند» .در بخش دیگری از
این بیانیه تصریح شده است« :دولت میبایست
با تغییر رویکرد و انتخاب اولویت قطعی تکیه بر
توانمندیهای داخلی به جای امید به بیگانگان
و مذاک��ره با مل��ت بهجای مذاکره ب��ا ترامپ ،با
تحول اساس��ی در تیم و برنامه اقتص��ادی اداره
کش��ور حرکت مجدانهای را آغ��از نماید تا فراتر
از امیدزایی در جامعه ،ریشه مشکالت کنونی را
خشک نماید».

تالش داريم تروريستها با کمترين
هزينه انساني از ادلب بروند

«محمدج��واد ظريف» عصر
روز گذشته در حاشيه نشست
کميس��يون عم��ران مجلس
ش��وراي اس�لامي گف��ت :در
جريان س��فر به سوريه درباره
روابط دوجانبه صحبتهاي خيلي خوبي داشتيم.
به گزارش ایرنا ،وي اضافه کرد :با توجه به اينکه
روز جمعه اجالس س��ران روند آستانه را داريم و
شرايط در ادلب هم شرايط حساسي است ،تالش
ما اين است وضعيت ادلب و خروج تروريستها
از ادلب با کمترين هزينه انس��اني انجام شود ،به
همين منظور گفتوگوهايي در ترکيه داشتيم
و همچنين گفتوگوهايي در س��وريه با مقامات
عالي سوريه داش��تيم .ظريف خاطرنشان کرد:
انشاءاهلل تا روز جمعه گفتوگوهايي را با  3کشور
عضو روند آس��تانه خواهيم داشت تا از شرايطي
که باعث خسارت به مردم سوريه شود جلوگيري
کنيم و روند پاکس��ازي افراطي��ون را بتوانيم به
نتيجهبرسانيم.

اروپا نتوانسته وعدههای خود
در اجرای برجام را محقق کند

وزی��ر کش��ور گف��ت :بهرغم
تاکی��دات و س��خنان زی��اد
در اج��رای برج��ام که عمدتا
سیاسی اس��ت ،اروپا در عمل
نتوانس��ته وعدههای خود در
اج��رای برج��ام را محقق کند .به گ��زارش مهر،
عبدالرض��ا رحمانیفضلی ،جانش��ین فرماندهی
معظم کل ق��وا در امور نی��روی انتظامی و وزیر
کشور در گردهمایی سراسری فرماندهان ،روسا
و معاون��ان ناجا که صبح دیروز (سهش��نبه) در
محل ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد ،گفت :باید
با قدرتمن��دی و اقناع افکار عمومی روی مواضع
خود بایستیم ،چرا که بدون مقاومت و ایستادگی
به حق خود نخواهیم رسید .وزیر کشور در ادامه
تصریح کرد :آنها یقین دارند هیچ کاری در منطقه
بدون نقشآفرینی ایران امکانپذیر نخواهد بود و
موضع ما هم در منطقه بسیار محکم و مقتدرانه
ادامه دارد .رحمانیفضلی با اش��اره به وعدههای
اروپاییها در اجرای برجام گفت :بهرغم تاکیدات
و سخنان زیاد در اجرای برجام که عمدتا سیاسی
است ،اروپا در عمل نتوانسته سخنان و وعدههای
خود در اجرای برجام را محقق کند.

چهارشنبه  14شهریور 1397

آیتاهلل جنتی ،رئیس مجلس خبرگان با اشاره به اعطای اختیارات ویژه به رؤسای قوا از سوی رهبر انقالب
خواستار پاسخگویی مسؤوالن درباره نابسامانیهای اقتصادی شد

روحانی غایب جلسه حساب

آیتاهلل جنتی ،رئی��س مجلس خبرگان
رهبری دیروز در اجالسیه جدید این مجلس
از اختی��ارات وی��ژه رهبر انقالب به روس��ای
 3ق��وه خبر داد و گفت ای��ن اختیارات برای
پیگیری و انجام مسائل مهم اقتصادی ،سیاست
خارجی ،مبارزه با فس��اد و ...به روسای  3قوه
داده شده است .آیتاهلل جنتی با تشریح برخی
از ای��ن اختیارات تاکید کرد روس��ای قوا باید
پاسخ بدهند که با این اختیارات چه کردهاند و
تا چه حد انتظارات را برآورده کردهاند.
همزمان با اظهارات آیتاهلل جنتی ،برخی
اقتصاددانان که پیش از این حامیان نشاندار
روحان��ی بودند ،از حس��ن روحان��ی به دلیل
ناتوانی در مدیریت کشور بویژه نابسامانیهای
اقتص��ادی و بازار ارز بش��دت گالیه کردند و
گفتند حس��ن روحانی نتوانسته از اختیارات
ویژهای که آیتاهلل خامنهای به او داده اس��ت استفاده
کند .س��عید لی�لاز در اینب��اره به یورونی��وز گفت:
اختیاراتی که آقای خامنهای به روحانی و س��ران قوا
دادهان��د اگر به چوب داده بودند تا االن یه کاری کرده
ب��ود! لیالز این را هم گفت ک��ه از  9ماه پیش درباره
بحران ارزی به روحانی هشدار داده بود و او مسؤولیت
این وضعیت را متوجه شخص حسن روحانی میداند.
دیروز آیتاهلل جنت��ی البته جزئیات برخی اختیارات
رهبر انقالب به روسای قوا را تشریح کرد؛ در جلسهای
که حس��ن روحانی در آن غیبت داشت و به عسلویه
رفته بود! این هماهنگی روحانی که منجر به غیبت او
در اجالس��یه مجلس خبرگان شد ،در حالی است که
پیش از این آیتاهلل احمد خاتمی ،عضو هیاترئیسه
مجلس خبرگان اعالم کرد روحانی برای سخنرانی در
مراسم پنجمین اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان
دعوت شد اما او این دعوت را نپذیرفت.
آیتاهلل مؤمن عضو مجلس خبرگان رهبری نیز
دیروز با بیان اینکه قرار بر این بود که درباره معیشت
مردم در اجالس خبرگان توجه ویژه کنیم ،گفت که
در همین راستا از رؤسای قوا دعوت کردیم حضور
پیدا کنند که رئیس جمهور گفت وقت ندارد.
ب��ا این ح��ال آیتاهلل احمد جنت��ی صبح دیروز
سهشنبه  13شهریور در همان ابتدای سخنرانی خود
در پنجمین اجالس��یه دوره پنجم مجلس خبرگان
رهب��ری به موضوع اختیارات ویژهای که رهبر انقالب
به روس��ای قوا دادهاند ،پرداخت .آیتاهلل جنتی اظهار
داشت :در ماههای اخیر تالش گسترده رسانهای انجام
ش��ده تا ناکارآمدی دس��تگاههای مختلف بهصورتی
هماهنگ به پای رهبر معظم انقالب نوش��ته و ثبت
ش��ود ،این در حالی اس��ت که در موارد متعدد ،رهبر

گزارش گروه سیاسی :هشتمین جلسه
رس��یدگی به اتهام��ات حمید
باقریدرمنی ،متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵
دادگاه انقالب اس�لامی تهران به ریاس��ت قاضی
صلوات��ی به صورت علن��ی برگزار ش��د .نماینده
دادس��تان در این جلس��ه در خصوص اتهامات و
نقشآفرین��ی حمید باقریدرمنی ،متهم فس��اد
اقتصادی درباره صدور برخی ضمانتهای جعلی
توضیحاتی ارائه کرد .در ابتدای این جلسه قاضی
صلواتی از نماینده دادس��تان خواست در جایگاه
حاضر شده و درباره ضمانتنامههای صادره از بانک
مل��ی توضیح دهد .نماینده دادس��تان در دفاع از
کیفرخواست درباره صدور برخی ضمانتنامههای
جعل��ی اظهار کرد :این ضمانتنام��ه از بانک ملی
صادر ش��ده اس��ت که بدون هیچگونه تضمینی
صادر شده و فاقد هر گونه اعتبار بوده است ،البته
 ۶ضمانتنامه دیگر هم صادر شده که دارای اعتبار
بودهاند اما پش��توانه آنها فاقد اعتبار بوده اس��ت.
وی گف��ت :در مرحله بعد  ۳۶فق��ره ضمانتنامه
توس��ط بانک ملی صادر شده است که برخالف ۶
ضمانتنامه قبلی از اساس مجعول بودهاند و اینها
هم از لحاظ عدم سابقه در سیستم بانک مرکزی
و هم از لحاظ اصالت و واقعی بودن مورد اش��کال
قرار گرفتهاند .نماینده دادس��تان با قرائت مبلغ،
ضمانتخ��واه و ذینفع ای��ن ضمانتنامهها گفت:
ذینفع تمام این ضمانتنامهها ش��رکت خدمات
ارزی و صرافی اقتصاد نوین بوده اس��ت .نماینده
دادستان بیان کرد :همچنین ضمانتنامههایی که
در وجه ش��رکت سامان مجد داده شده است هم
مجعول بودهاند .عالوه بر این تعدادی ضمانتنامه
هم در وجه شرکت پاالیش نفت جی صادر شده
که آنها هم مجعول و فاقد اعتبار بودهاند .وی گفت:
طبق اظهارات ش��هود ،شرکتهایی که متقاضی
ضمانتنامه برای معامله بودهاند درخواست صدور
این ضمانتنامهها را داشتهاند و این شرکتها نیز
زیرمجموعه مدیریت این متهم هستند.
نماینده دادستان افزود :از  ۳۶فقره ضمانتنامه
ص��ادره  ۲۶فقره به بانک ملی عودت داده ش��ده
ام��ا چون بانک مل��ی هیچ س��ابقهای را از صدور
آنها در سیس��تم خود نداشته از پرداخت وجه آن
خودداری کرده اس��ت .وی گف��ت :بانک ملی در
نامهای به بازپرسی اعالم میکند این ضمانتنامهها
در زمان مدیری��ت آقای جهانگیر محمدی صادر

جمهوری اسالمی درد مردم را فهمیده و با
آن همراه است .قوه قضائیه میتواند از این
موقعیت تاریخی برای ریشهکن کردن فساد
در کشور حداکثر بهره را ببرد.
■■افشاگری آیتاهلل علیه دانهدرشتها

معظم انقالب بیشترین اختیارات را به دستگاهها اعطا ویژه بر مسائل منطقه و عبور ایران از خطرات متعدد
فرموده و بیشترین پیگیری را برای تحقق آن به عمل منطقهای از جمله تالشها برای ایجاد ناامنی در کشور
آوردند .اعطای اختیارات خاص به دس��تگاه قضا برای با اتخاذ راهبردهای دقیق و حساب شده منطقهای و
برخورد ویژه و سریع با مفسدان اقتصادی و قرار دادن پیگیری اجرای آن از دیگر مواردی اس��ت که در این
خطوط قرمز ویژه در مذاکرات هستهای ،هنگام امضای زمینه قابل توجه است .آیتاهلل جنتی تاکید کرد :در
برجام و همچنین تصویب کنوانس��یونهای خارجی حقیقت سیاستگذاری ،راهبری و پیگیری اصلی اداره
برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور از جمله کشور بر عهده رهبر معظم انقالب بوده و برای مقابله
این اختیارات اس��ت .وی تصریح کرد :البته ایشان در با مشکالت ،ایشان حداکثر اختیارات را به دستگاههای
مختلف اعط��ا فرمودند و اکنون
سخنرانی اخیر خود اعالم کردند
تیم مذاکرهکننده نتوانس��تند آی�تاهلل جنت�ی :در ماهه�ای اخیر دس��تگاههای ذیربط هستند
بخش��ی از خطوط قرمز ترسیم تالش گسترده رسانهای انجام شده ک��ه باید پاس��خگوی مس��ائل
ش��ده را رعایت و محقق کنند .تا ناکارآمدی دس�تگاههای مختلف کشور باشند .به گزارش تسنیم،
رئیس مجلس خبرگان رهبری به پای رهبری معظم انقالب نوشته رئیس مجلس خبرگان در ادامه
تصری��ح ک��رد :دس��تور رهبر شود ،این در حالی است که در موارد به دس��تور رهبر معظم انقالب
انقالب برای تش��کیل کارگروه متعدد ،رهبر معظم انقالب بیشترین به قوهقضائیه ب��رای مبارزه با
ویژه اقتصادی به ریاست دولت اختی�ارات را ب�ه دس�تگاهها اعطا مفاس��د اقتصادی اشاره کرد و
و رئیسجمهور و با حضور سایر فرموده و بیشترین پیگیری را برای افزود :رهبر معظم انقالب هر
آنچ��ه برای مبارزه با مفاس��د
قوا با اختیارات ویژه که مصوبات تحقق آن به عمل آوردند
آن فراتر از ق��وای دیگر قابلیت
اقتص��ادی الزم ب��وده اس��ت،
اجرایی شدن داش��ته و راهی آسان و مهم برای حل اجرا کردند .قوهقضائیه در شرایطی که اعمال فشار
بسیاری از مشکالت اقتصادی مردم است ،ازجمله این خارجی ،سودجویی و رانتخواری داخلی 2 ،بازوی
اقدامات اس��ت .آیتاهلل جنتی در همین زمینه افزود :ایجاد نارضایتی مردم ش��ده است ،با سرعت بسیار
دستور ایش��ان برای تش��کیل کارگروه ویژه بررسی زیاد و قاطعیت هر چه تمامتر میتواند مفس��دان
آس��یبهای اجتماعی با حضور س��ران  3قوه و دیگر دانهدرش��ت از هر جناح و دسته و در هر مقامی را
دستگاهها ،پیگیری مستمر نتایج جلسات این کارگروه احضار و در پیشگاه ملت به دست عدالت بسپارد تا
برای س��امان دادن به معضالت فرهنگی و اجتماعی ،عمال راهبرد دشمن برای ایجاد نارضایتی را مختل
برگزاری جلس��ات متع��دد با هیأت دول��ت ،تعیین کرده باش��د .وی تاکید کرد :برخورد سریع و قاطع
تکالی��ف و وظایف برای دولت ،پیگیری انجام وظایف با مفسدان و رانتجویان داخلی ،میتواند به مردم
محول��ه برای حل مش��کالت اقتصادی م��ردم و ارائه برای تحمل ش��رایط دشوار اقتصادی روحیه بدهد
راهکارهای عملیاتی و حساب شده ،پیگیری و نظارت و این حس را ب��ه مردم منتقل کند که حاکمیت
برگزاری هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقریدرمنی

نقشآفرینی متهم در صدور ضمانتهای جعلی
شده اس��ت .همچنین اعالم
کرده اس��ت آن زمان عالوه
بر ای��ن  36ضمانتنامه57 ،
ف��رم ضمانتنام��ه از بان��ک
خارج ش��ده اس��ت .در ادامه
رس��یدگی قاضی صلواتی از
متهم خواست در جایگاه حاضر شده و درباره این
ضمانتنامهها توضیح دهد .قاضی صلواتی هنگام
حضور متهم در جایگاه در پاسخ به برخی ادعاهای
متهم گفت :وکالی شما از ساعت  ۸میتوانند در
دادگاه حاضر ش��ده و به قرائت پرونده بپردازند اما
خودشان س��اعت  ۱۱در دادگاه حاضر میشوند،
پس این مش��کل از طرف ما نیس��ت و مش��کل
خودتان اس��ت .باقری در دفاع از خود مدعی شد:
شرکتهایی را که عنوان میشود مربوط به من و
تحت مدیریت من بوده اس��ت قبول ندارم .متهم
ردیف اول گفت :ش��رکت سامان مجد از اینجانب
شکایتی نداشته اس��ت ،همچنین مبلغ بدهیها
از س��مت شرکتهای سامان مجد یا شرکت آریا
برج هرم هنوز مشخص نیست .به گزارش میزان،
قاضی صلواتی پس از استماع این دفاعیات از وکیل
شرکت سامان مجد خواست در جایگاه حاضر شده
و ب��ه دفاع از موکل خود بپردازد .وکیل ش��رکت
سامان مجد درباره مدیریت این شرکت و ارتباطش
با متهم گفت :اگر این ش��رکت و دیگر شرکتها
ارتباطی به متهم ندارند ،پس چرا وی در اظهارات
خود گفته است من مبالغی را در وجه آنها پرداخت
کردهام .وی گفت :با توجه به کارشناسیهای انجام
شده یک فقره از ضمانتنامههای ارائه شده توسط
ش��رکت «آری��ا برج ه��رم» جعلی بوده اس��ت و
مرکز تشخیص هویت ناجا در نظریه کارشناسی
خود گفته اس��ت امضاها و آث��ار مهرها در برخی
ضمانتنامهها با امضا و مهرهای اصلی تطابق ندارد.
وکیل شرکت گفت :همچنین در نظریه کارشناسی
از یک مرجع دیگر آمده اس��ت که سریال برخی
از این ضمانتنامهها با سریال ضمانتنامههای اصلی
مطابقت ندارد و صورت ظاهری آنها با ضمانتنامه
اصل��ی تطابق ندارد .وی افزود :لذا  ۶ضمانتنامه از
بانک ملی صادر شده اس��ت که بانک ملی اعالم

کرده اینها برخالف ضوابط و
توسط رئیس شعبه و معاون
شعبه صادر شده است .وکیل
شرکت سامان مجد در ادامه
اف��زود :صدور این ضمانتنامه
نافی مسؤولیت مدیران شعب
نیست ،بلکه آنها باید پاسخگو بوده و خسارتهای
وارده را جب��ران کنند ،چون ش��رکت موکل بنده
طی این چند س��ال دچار خسارت شده است و از
محضر دادگاه صدور حکم برای متهم و نیز جبران
خسارات را با احتساب فروعات دارم.
قاض��ی صلواتی در ادامه رس��یدگی از متهم
خواس��ت در جایگاه حاضر شده و نسبت به این
اظهارات از خود دفاع کند .متهم گفت :اینکه گفته
میشود چرا من بدهی یک ش��رکت را دادهام را
چندی��ن بار توضیح دادهام .در این باره من تصور
میکردم امالک معرفی ش��ده توسط آقای «ن»
دارای ارزش زیادی اس��ت ،به همین خاطر بنده
پذیرفتم بدهیهای این شرکت را بپردازم اما تصور
من درس��ت نبود و در این باره حتی متضرر هم
ش��دم .وی اف��زود« :ن» به من گفته بود من ۵۴
واحد مسکونی و یکس��ری امالک دیگر دارم که
وقتی آنها را محاس��به کردم دیدم چیزی حدود
 ۱۵۰تا  ۱۶۰میلیارد ارزش آنهاس��ت ،لذا فریب
ای��ن اظهارات را خ��وردم و بدهی این ش��رکت
را پذیرفت��م و اکنون هم بس��یار از این موضوع
ناراحت هستم ،بنده به تصور اینکه ارزش اموال
این ش��رکت زیاد اس��ت دیون را قبول کردم که
متاسفانه به ضررم تمام شد .وی درباره اظهارات
وکیل شرکت سامان مجد گفت :شرکت سامان
مجد میگوید از بن��ده  ۵۷میلیارد تومان طلب
دارد اما حرف من این اس��ت که این عدد و رقم
از کجا آمده است .وی گفت :بنده از جزئیات این
ضمانتنامهها اطالع نداشتهام و چون فکر میکردم
اموال آقای «ن» پاس��خگوی بدهیهای او است
درخواس��ت صدور ضمانتنامه را از بانک داشتم.
در ادامه قاضی صلواتی از وکیل ش��رکت اقتصاد
نوین خواست در جایگاه حاضر شود و اگر مطلبی
درب��اره اظهارات باقری دارد عن��وان کند .وکیل

آیتاهلل جنتی در ادامه اظهاراتش به بحران
ارزی و سوءمدیریت دولت در ایجاد این بحران
اش��اره کرد .رئیس مجلس خبرگان رهبری
درباره نوس��انات غیرمعمول در بازار س��که و
ارز ،س��وءمدیریت و سوءاستفاده سودجویان
گفت :در ماههای گذشته نوسانات بازار سکه
و ارز شرایط اقتصادی بسیاری از مردم عادی
را دستخوش تالطم و دش��واری کرده است.
رهبر انقالب تاکید داشتند این اتفاقات ناشی
از «س��وءمدیریت» و ندانمکاری مس��ؤوالن
است .اگر نگوییم ناشی از خیانت است .الزم
اس��ت مس��ؤوالن در این وضعیت ،هزینه اقدام خود
را بپردازن��د .برخی افراد که غالب��ا از رانت اطالعاتی
بهرهمند بودند ،توانستند در این بازار سودهای کالن
و ه��زاران میلیاردی به جیب بزنند که مهمترین آن
پرونده خودروه��ای وارداتی بود .وی تاکید کرد :الزم
است با مسؤوالن رانتخوار در این سطح محکمترین
برخوردهای قضایی انجام شود و سیاستهای دقیق و
درس��ت ارزی و پولی در کشور حاکم شود .مدیریت
عاقالنه ارز جلوی اتفاقات مشابه در آینده را میگیرد.
احتکار س��ودجویان خون مردم را در شیش��ه کرده
اس��ت تا حدی که پوشک نوزاد را هم در انبارها نگه
داشتند تا قیمتش افزایش یابد .برخورد با سودجویان
اهتمام جدی میطلبد و میتواند از نارضایتی عمومی
جلوگیری کند .رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود:
مردم در شرایط تنگنای اقتصادی نمیتوانند بپذیرند
که مس��ؤوالن حقوقهای نجوم��ی بگیرند و زندگی
اش��رافی داشته باشند .باید مسؤوالن این روزها مثل
مردم دردها را حس کنند .این تاکید چند باره رهبری
معظم انقالب در ماههای اخیر به مس��ؤوالن است و
تکرار اصح��اب تریبون را میطلب��د .وی همچنین
به موضوع تاس��یس کارگروه ویژه اقتصادی از جانب
رهبر معظم انقالب اشاره کرد و افزود :رهبر انقالب در
ماههای اخیر فرمان تاسیس کارگروه ویژه اقتصادی
را با حضور س��ران  3قوه صادر فرمودند .این کارگروه
اختیاراتی فراقانونی داش��ته و بر اساس فرمان رهبر
معظم انقالب ،براحتی میتواند تصمیمات کالن برای
اصالح اوضاع اقتصادی مردم اتخاذ کند .این موقعیت
بس��یار مهم و در واقع فراهم کردن همه شرایط الزم
برای اهتمام جدی مجلس و دولت و دستگاه قضایی
برای حل مشکالت مردم است.
اقتصاد نوین پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه
در جایگاه حاضر شده و گفت :بنده الیحه خود را
درب��اره این ضمانتنامهها ارائه دادم اما چند نکته
دیگر را اضافه میکنم .وی افزود :ضمانتنامههایی
که توسط نماینده دادستان قرائت شد  ۲۵مورد
بود که از این  ۲۵مورد ۱۰ ،مورد آن ابطالی است
و  ۱۵مورد آن جای بحث و بررس��ی دارد .نظریه
تش��خیص هویت به صراحت گفته است  ۸فقره
از این  ۱۵فقره توس��ط مدیران وقت شعبه بانک
ملی صادر ش��ده است که باید گفت بانک وقتی
فردی را به عنوان مدیر شعبه تعیین میکند باید
نسبت به اختیارات او حساس باشد .بنابراین در
اصالت ضمانتنامههای صادره تردیدی نیست .وی
بیان کرد :البته مدیران بانک در خصوص صدور
این ضمانتنامهها مسؤولیت دارند و اگر احتماال
سوءاس��تفادهای در این زمینه ش��ده است باید
پاسخگو باشند .همچنین در برخی موارد امضای
معاون ش��عبه اصالت دارد و برخ��ی امضاها نیز
اسکن شده است ،البته معاون شعبه در اقاریر خود
گفته اس��ت من به خاطر اعتمادی که به رئیس
شعبه داشتم اختیار اس��کن امضاها را به رئیس
شعبه س��پرده بودم ،لذا بر اساس ضوابط رئیس
ش��عبه باید پاسخگو باشد .در ادامه رسیدگی به
اتهامات حمید باقریدرمنی ،نماینده دادستان در
خصوص وجوه حاصل از ردیابی ضمانتنامهها از
شعبه بهار گفت ۲۸ :میلیارد به حساب «ع .م»،
 ۴۸میلیارد به حساب شرکت «پ» ۴ ،میلیارد به
حساب «ص» که از مجرمان پروندههای اقتصادی
اس��ت ،یک میلی��ارد و  ۸۰۰میلی��ون تومان به
حساب «ک .ن» ۵۱۰ ،میلیون تومان به حساب
«م .ج» و  ۹۲۰میلیون تومان به حس��اب «ف»
واریز شده است .آقای باقریدرمنی باید درباره این
وجوه توضیح دهد .متهم ادامه داد :طبعا در اینجا
من طلبکار میش��وم نه بدهکار ،اگر طلبکار هم
باشم نمیخواهم ۱۰۸ ،قطعه ملک من از دست
رفته است من گیر افتادهام و نمیتوانم امالکم را
پس بگیرم .در ادامه این جلسه ،قاضی به برخی
اقدام��ات جعلی متهم در قبال  2ش��رکت بیمه
ایران و بانک گردش��گری پرداخته و وکالی این
شرکتها به ارائه اسناد خود در این باره پرداختند.
در پایان قاضی صلواتی با اعالم ختم رسیدگی
این جلسه اظهار کرد :زمان جلسه بعدی متعاقبا
اعالم خواهد شد.

اخبار

نامه به رهبر انقالب برای تسریع
در فرآیند رسیدگی به پروندهها بود

آی��تاهلل ص��ادق آملیالریجان��ی ،رئیس
قوه قضائیه روز گذش��ته در حاش��یه اجالس
مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران
اظهار داش��ت :کس��انی که در بازار ارز ،سکه،
ط�لا و خ��ودرو و مانند آن اخ�لال ایجاد و از
ران��ت اس��تفاده میکنند ،مطمئن باش��ند با
آنه��ا برخورد قاطع خواهیم ک��رد .به گزارش
صداوس��یما ،وی با اش��اره به نامه اخیرش به
مقام معظم رهبری درباره برخورد با مفسدان
اقتص��ادی گف��ت :البت��ه پیش از ای��ن هم با
مفسدان برخورد میشد اما با توجه به شرایط
جدی��د درخواس��ت کردیم ای��ن برخوردها و
رسیدگی به پروندهها سریعتر باشد به گونهای
که هماکنون رس��یدگی به پرونده مفس��دان
اقتصادی هم در مقدم��ات و هم در دادگاهها
س��ریعتر انجام میش��ود .رئیس قوه قضائیه
تصریح کرد :بر همین اساس برای اخاللگران
نظام اقتصادی ،حتی کیفرخواستهایی در حد
افساد فیاالرض یعنی اعدام درخواست شده و
حتی اگر اعدام هم نباش��د ،مجازات سنگینی
در انتظار آنان اس��ت ،بنابراین مردم مطمئن
باشند در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی
در کار نخواهد بود .وی با بیان اینکه دس��تگاه
قضا در مبارزه با مفسدان در چارچوب قانون و
حیطه وظایف خود اختیاراتی دارد و بر اساس
آن عمل میکند ،گفت :بنابراین چنین امکانی
وجود ندارد ک��ه قوه قضائیه به همه انبارهای
سراسر کشور سرکش��ی کند ،چرا که بخشی
از این مهم در حوزه اختیارات تعزیرات است.

واکنش سخنگوی شورای نگهبان
به نامه کروبی

سخنگوی ش��ورای نگهبان نسبت به نامه
یکی از س��ران فتن��ه که اخیرا منتشرش��ده،
واکنش نشان داد .به گزارش فارس ،عباسعلی
کدخدای��ی ،س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان
در صفح��ه ش��خصی خود نس��بت ب��ه متن
منتشرش��ده منتسب به کروبی واکنش نشان
داد و نوش��ت :متن روزهای اخیر منتسب به
آقای کروبی یادآور بیانیههای ایشان در سال
 ۸۸است .متنهایی که از آن ایشان نیست و
ظاهرا برای او مینویسند ،همانند تصمیماتی
نیز که برای او میگیرند.ای کاش ایش��ان از
حصر فکری اطرافیان درمیآمد ،خودش فکر
میکرد! خودش تصمیم میگرفت و خودش
مینوشت!
حاجیبابایی:

کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی
خرد شده

نماینده مردم همدان در مجلس گفت :در
شرایطی که وضعیت اقتصادی به گونهای است
که کمر مردم خرد ش��ده است ،وقتی به نظام
مقدس جمهوری اسالمی هم توهین میشود،
رئیس مجلس هیچ واکنش��ی نشان نمیدهد.
به گ��زارش ف��ارس ،حمیدرض��ا حاجیبابایی
روز گذش��ته با اس��تناد به مواد  23 ،22و 24
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه دالر اکنون به  13هزار تومان و س��که
به  5میلیون تومان رسیده است ،گفت :رئیس
مجلس باید نظارت کند و از دولت بخواهد در
ای��ن رابطه توضیح ده��د .در مجلس چه خبر
اس��ت ،مجلس چه کار میکن��د ،این طرحها
و لوایح چه هس��تند که ما خ��ود را درگیر آنها
کردهایم ،اولویت کش��ور اکن��ون چیز دیگری
اس��ت .حاجیبابایی ادامه داد :مردم کمرشان
زیر بار اقتصادی خرد ش��ده اما هیچ کس هیچ
حرفی نمیزند.
نماینده مردم اردبیل:

دستاورد دولت پروژه
شکستخورده برجام است

نماین��ده م��ردم اردبی��ل با بی��ان اینکه
امروز مردم زیر بار تورم له میش��وند ،گفت:
دستاورد دولت ،پروژه شکستخورده برجام
اس��ت .به گزارش مهر ،در پایان جلسه علنی
دیروز مجل��س ،صدیف بدری ،نماینده مردم
اردبیل در تذکری خط��اب به رئیسجمهور
گف��ت :عملک��رد ضعی��ف دول��ت موجی از
ناامی��دی را در میان طرف��داران دولت تدبیر
ایجاد کرده است .تورم افسارگسیخته طبقه
متوس��ط را مستأصل کرده است .وی با بیان
اینکه دستاورد دولت ،پروژه شکست خورده
برجام اس��ت ،گف��ت :مردم زیر ب��ار تورم له
میش��وند .بدری تاکید کرد :باید یک جلسه
اضطراری با حضور رئیسجمهور برای بررسی
مشکالت اقتصادی تشکیل شود.

