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ایرنا  -رئیس جمهوری امروز در عسلویه به طور رسمی آغاز بهره برداری از سه طرح جدید پتروشیمی را کلید می زند .قرار است در سفر رئیس جمهور ،سه طرح جدید
پتروشیمی شامل فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس ،متانول مرجان و فاز یک توسعه پتروشیمی دماوند به طور رسمی راه اندازی شود .ظرفیت تولید محصوالت
پتروشیمی کشور اکنون  62میلیون تن است که با راه اندازی طرح های جدید به  65.5میلیون تن افزایش می یابد.

امروز  3طرح پتروشیمی با حضور رئیس جمهور
افتتاح می شود

...

یادداشت
محمد حقگو

economic@khorasannews.com

کلید حمایت دولت از اقشار
ضعیف کجاست؟



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

اگر بخواهد استجازه اخیر دایمی شود ،تشریفات قانونی را طی خواهد کرد

آیت ا ...آملــی الریجانی با تاکید بر این که برخورد با مفاســد
اقتصادی وظیفه ذاتی قوه قضاییه است ،در عین حال یادآور
شد که حل مشــکالت اقتصادی را نباید به اســتجازه اخیر و
رسیدگی های قضایی پیوند زد.
به گزارش میزان ،آیت ا ...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی به برخــی اظهارات در پی اســتجازه رئیس قوه
قضاییــه از رهبر معظم انقالب اشــاره کرد و گفت :درکشــور
در مــاه هــای اخیر ،بــر اثر فشــارهای دشــمن و ســودجویی
برخی افراد ،تالطم هایی در بازار ارز ،ســکه ،طــا و ...پدید
آمد و طبیعت ًا موجب نگرانی مردم شــد .برخورد ما با مفاسد
اقتصادی نیز هیــچ گاه متوقف بر امر خاصــی نبوده و جریان
داشــته اســت اما در این شرایط احســاس شــد که باید برای
تســریع در رســیدگی هــا ،برخی صالحیــت ها و تشــریفات
رسیدگی ها تغییر کند.
▪انتقادها به استجازه اخیر ،توهین به دستگاه قضایی و
بلکه بااللتزام توهین به مقام معظم رهبری است

آیت ا ...آملــی الریجانی افزود :برخی پس از این اســتجازه و
پاسخ رهبر معظم انقالب ،شروع کردند به ایراد گرفتن و اتهام
زدن و توهین کردن که چرا دستگاه قضایی با وجود این همه
قوانین و مقررات ،برای برخورد با مفاســد اقتصادی از مقام
معظم رهبری اجازه گرفته اســت .رئیس قــوه قضاییه ادامه
داد :کجای بندهای این استجازه دال بر این است که در اصل
برخورد با مفاســد اجازه گرفته ایم؟ این نســبت ها و سخنان
حاشــیه ای آن ،عالوه بر این که ســخن خالف واقعی اســت،
توهین به دســتگاه قضایی ،مســئوالن عالی قضایــی و بلکه
بااللتزام توهین به مقام معظم رهبری است.
آیت ا ...آملی الریجانی اظهار کرد :آن چه ما در خصوص آن از
مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم ،عبارت است از یک سری
صالحیت ها و امور مربوط به شکل رسیدگی ها تا تسریع در
رسیدگی ها در این مقطع خاص میسر شود .کسانی که می
گویند این همه قوانین و آیین نامه داریــم ،بفرمایند مواردی
که در این استجازه آمده اســت ،در کدام یک از قوانین و آیین
نامه ها وجود دارد؟ داللت های قانون کامال روشن است ،اما
آن چه ما اســتجازه کردیم در قوانین نبوده است .رئیس قوه
قضاییه خاطرنشان کرد :به عنوان مثال ،برخی از مواد قانون
مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور ،نسخ شده بود
که با استجازه اخیر ،در واقع این مواد را احیا کردیم .ما درباره

تلفن051 37009111 :

صالحیت دادگاه ها استجازه کردیم .کجای قوانین داشتیم
که بدون احالــه ،یک پرونــده را به عنــوان مثال از سیســتان
و بلوچســتان به تهران بیاوریــم؟ کجای قوانین داشــتیم که
رســیدگی ،یک مرحله ای باشــد؟ واقعا برخی انتقادات اگر
نگوییم مغرضانه ،دست کم از روی جهالت است.
▪برخی با انتقاد از دستگاه قضایی تالش دارند برای خود
عمارت سلطانی برپا کنند

آیت ا ...آملی الریجانی با ابراز تاسف از این که برخی با انتقاد
از دستگاه قضایی تالش دارند برای خود اسم و رسمی دست
و پا کنند و عمارت ســلطانی برپا ســازند ،یادآور شــد :شــاید
کسی بپرسد اساسا دلیل شــما برای تسریع در رسیدگی ها
چیست؟ این سوالی است که قابل پاسخ دادن است .تسریع
دررسیدگیهاباتوجهبهشرایطاقتصادیکشور،یکتصمیم
مدیریتی براساس خواست مردم و مصلحت کشور بوده است
زیرا تالطم در بازار ،عالوه بر ایجاد نگرانی برای مردم ،موجب
برخی ســودجویی ها شــده بود و اعتماد مــردم را هدف می
گرفت.ماحتیگزینههایدیگریمانندارائهالیحهبهمجلس
یا درخواســت طرح دو فوریتــی از ناحیه نماینــدگان محترم
مجلس را بررسی کردیم اما از آن جا که احتمال دادیم زمانبر
باشد یا مشخص نباشد که خروجی آن چه خواهد بود ،منتظر
نماندیم .گزینه دیگر نیز طرح موضوع و رسیدن به راهکار در
جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بود که متاسفانه در
آن جا هم با موانعی برخورد کرد و در نهایت تنها راه تسریع در
رسیدگی ها را استجازه از مقام معظم رهبری دیدیم.
آیت ا ...آملی الریجانــی در عین حال در پایــان تاکید کرد:
مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم انقالب ،برای همین برهه
خاص بوده و حالت موقت دارد و علــی القاعده اگر بخواهیم
چنین مواردی دایمی شــود ،تشــریفات تقنینی خود را طی
خواهد کرد.
▪قدردانی رئیس قوه قضاییه از رئیس جمهور

رئیس قوه قضاییــه همچنین در بخش دیگری از ســخنانش
تأکیدکرد:دراینجامناسبمیبینمازرئیسجمهورمحترم
بابت سخنان متین و هوشمندانه شان در مجلس تشکر کنم.
این ســخنان موافــق مصالح نظــام جمهوری اســامی بود و
دشــمنان این نظام را که در پی آتش افــروزی بودند ،مایوس
ساخت.

در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی مطرح شد:

رونمایی از شرکای فراری متهم فساد اقتصادی

پیامك2000999 :

•• هدف ترامپ از تحریم ها افزایش فشار اقتصادی
و ناکارآمد جلوه دادن دولــت اســت .هنر رسانه این
است که به جای بزرگ جلوه دادن مشکالت ،اهداف
شوم کاخ سفید را رسوا کند و گام مثبتی در مبارزه با
استکبار بردارد.
••چرا با عده ای که با مفاسد اقتصادی خون مملکت را
می مکند به قول جناب ضرغامی از طرف تمام نهادهای
مسئول برخورد نمی شود؟
••من تازه متاهل شده ام و برای وام ازدواج ثبت نام
کردم ،برای تهیه وسایل ازدواجم که متاسفانه ضامن
کارمند ندارم ولی ضامن کاسب دارم ولی بانک قبول
نمی کند .لطفا مسئوالن پیگیری کنند.
••آقای رئیس جمهور ،چرا به فکر ما ضعفا نیستید؟ با
مکافات وام جور کردیم تا بعد از سال ها پراید بخریم،
اما قیمت ها دو برابر شد .چه کسی باید جواب گو باشد؟
چرا قیمت را نمی شکنید؟
••روزنامه خراسان چطور باید پیامک بدهیم که حرف
های ما را چاپ کنید در صورتی که پیام های بی مورد
را چاپ می کنید؟!
••مسئوالن ای ــران خ ــودرو بدانند آه مــردمــی کــه با
بدبختی پــول بــرای ماشین داده انــد دامــن شــان را
خواهد گرفت!
••ما جامعه معلمان از استیضاح وزیر آموزش و پرورش با
تمام وجود استقبال می کنیم .ایشان طی مدت وزارت
خودفقطبهفکرخطزدنتکالیفبچههابودندوازاصل
مشکل آموزش و پرورش که همانا وضعیت بد معیشتی
فرهنگیان است که باعث بی انگیزگی معلمان و نبود
جدیت در تدریس و تربیت فرزندان جامعه شده است
غافل شده اند!
••چرا دولت در شهر چناران بیمارستان جدید نمی
سازد؟ یک بیمارستان قدیمی دارد که آن هم آستان
قــدس از محل درآمــد مرحوم حــاج حسین آقــا ملک
ساخته .مگر این شهر با شهرهای دیگر فرق دارد؟ اگر
جمعیت را در نظر بگیرید حدود 150هزار نفر جمعیت
دارد ولی هیچ امکاناتی ندارد.
••تصویب ایجاد مناطق آزاد تجاری توسط مجلس برای
چیست؟ حتما حمایت از کاالی ایرانی یا تعطیل طرح
های افتتاح شده هفته دولت؟!
••جگرم کبابه به خاطر سرمایه گــذاران پدیده! من
هیچ کاری از دستم برنمیاد جز دعا! یعنی هیچ کس
کاری نمی تونه براشون بکنه؟ چرا پروژه های پدیده
خوابیده؟ عجیبه!
••از مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم قاطعانه و موثر
در تحقیق و تفحص از خودروسازان اقدام و در صورت

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

لزوم نتیجه را به قوه قضاییه منعکس کند.
••مگر خودروسازان قبل از افزایش دالر نمی گفتند
 85درصد ساخت خودرو داخل کشور انجام می شود.
پس چرا حدود دو برابر خودروها را گران کردند؟ چرا
واقعا؟ چه کسی باید رسیدگی و نظارت کند؟ وقتی
ما خودمان به همدیگر رحم نمی کنیم چه انتظار از
بیگانه ها؟
••قابل توجه آقای جهرمی! پیام رسانی مشابه تلگرام
هم اکنون اول واتس اپ بعد الین ولی هیچ کدام امنیت
ندارند .لطفا پیام رسانی جامع و کامل که امنیت
سیگنال و تریما و وایر را داشته باشد راه اندازی کنید.
با برنامه نویسان نخبه ایرانی چه خارج چه داخل.
•• روی پیام های مردمی بیشتر دقت کنید یعنی چی
تعدد زوج ها؟!
•• برای روزنامه شما متاسفم که هر چرندی را (تعدد
زوجات) در حرف مردم چاپ می کنید و عواقب آن را
در نظر نمی گیرید .واقعا جای تاسف دارد!
••قیمت پراید و سایر خودروها را دو برابر می کنند
و منت هم می گــذارنــد .پرایدی را که به گفته اکثر
کارشناسان قیمت منصفانه آن باید حدود  10میلیون
تومان باشد رسانده اند به  40میلیون .چه زمانی
دادگاه ویژه ای برای متخلفان شرکت های خودروساز
تشکیل خواهد شد؟ چرا قوه قضاییه به این موضوع
ورود نمی کند؟
•• واقعا متاسفم از این بحران و سونامی زنــان بیوه
و دختران مسن که به هر طریقی شده می خواهند
برایشان شوهر دست و پا کنند .این توهین به مقام
زن است ،اگر فقط جنبه مالی آن است چرا آقایانی که
توانایی دارند پولی را ماهیانه به حسابشان واریز نمی
کنند البته با رضایت همسرانشان؟!
•• در پاسخ به پیامک مودبانه آن پزشک! اگر جوانانی که
تمکن مالی برای اولین ازدواج ندارند سراغ زنان بیوه
پولدار بروند و مردان متاهل پولدار هم برای ازدواج
مجدد سراغ دختران سن باال بروند توازن در جامعه از
نظر آماری برقرار می شود.
•• در جواب به پیامک محترمانه این پزشک! باید گفت
امروزه با وجود این شبکه های مجازی و ماهواره ای
مردان دیگر تن به ازدواج دایم و قبول تعهد نمی دهند
چون بی اندازه تنوع طلب شده اند!
•• در جواب آن آقای دکتری که فرموده اند من خودم
دو تا زن دارم می گویم با آن سوادی که دارید آیا معنی
واجب کفایی را می دانید؟
••امیدوارم مرام و مشی ساده زیستی و مردم داری
شهیدان رجایی و باهنر نصب العین و سرمشق و الگوی

نمابر05137009129 :

مناسبی برای مسئوالن حال و آینده کشورمان باشد!
••ستون حــرف مــردم باید منطقی تر سخن مــردم را
بازتاب دهد! دولت اعتدال بود که با تدبیر کشور را از
تحریم خارج کرد ،حال بی منطقی چون ترامپ روی
کار آمده و کارشکنی می کند ،نباید به حساب کم کاری
دولت گذاشته شود.
•• کی روش :هیچ جا خونه خود آدم نمی شه .نه آقای
کی روش هیچ کشوری مثل ایران پول بیت المال را این
طوری دور نمی ریزه!
••آقای محترمی که با تنگ نظری گفتی عده ای همه
چیز را تسلیم آمریکا کردند ،سخت در اشتباه و در خواب
غفلت ابدی هستی! پای کشور و عقیده و دین که باشد
معتاد و کفتر باز و کارتن خواب سینه شان سپر بالست.
مثل شما بی درد نیستند .درود بر دولت مردان جناب
آقای دکتر روحانی!
••با شعار به جایی نمی رسیم ،شعور منتهی به عمل
کارساز است.
••می خواستم بگم مادرهای ما زمان قدیم برای
بچه ها پوشک استفاده نمی کردند .پارچه استفاده
می کردند .حاال جــوان های ما هم همین کار را
بکنند .
••جناب آقایان وزیــر! تا حاال شده شرمنده زن و بچه
بشوید؟! تا حاال شده به خاطر نداشتن پول برای خرید
که خانمتون داده تو خیابون بالتکلیف باشید؟ و براتون
پیش اومده که تا در منزل اشک بریزید برای این که
شرمنده خانواده تون هستید؟ براتون پیش اومده بچه
تون به محض باز شدن در خونه جلوتون بایسته بگه
واسم خریدی بابا اون چیزی که دیروز قولش رو دادی
و مثل همیشه بگی نه فردا؟!و بچه لبخندش به بغض
تبدیل بشه و خجالت بکشی! برای من و امثال من زیاد
اتفاق افتاده.
••دوست عزیز این غولچه های خودروساز پشتشان به
مردمسادهگرمهکههرچیتولیدمیکنندباهرکیفیت
و قیمت ،سریع پیش خرید می کنند ،مردم مردانگی
کنند نخرند ببینید قیمت چگونه پایین میاد.
••با گرانی سکه و طال دیگه باید با خاک ازدواج کرد!
••خطاب به اون پدری که هزینه تحصیل دخترش در
مدرسه نمونه رو هم نداره ،بنده تمام هزینه تحصیل
فرزندشون رو متقبل می شم.
•• همیشه می گفتند «گرفتار دوا و دکتر نشی» ولی
باید بگم خدا کند پات به دادگاه ها باز نشه چون برای
هر کاری اول پول می گیرند بعد رسیدگی می شه از
پول شکوائیه و تمبر گرفته تا دیگر چیزها .خود دعوا
شده محل درآمد قوه قضاییه .کی باید رسیدگی کنه؟
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عکس :میزان

گزارش های رسمی بیانگر جهش بی سابقه قیمت ها نسبت
به سال قبل است .به عنوان مثال ،مرکز آمار ایران ،رشد قیمت
خوراکی ها در مرداد امســال را نســبت به مرداد 26.3 ،96
درصد و رشد کلی قیمت ها را 19.3درصد برآورد کرده است.
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت مسکن در
تهران ،از رشــد قیمت  62.1درصدی و افت  33.2درصدی
معامالت خبر داده است .این سونامی قیمت ها بیش از همه،
علیه خانوارهای متوسط و ضعیف است که عمدت ًا ممر درآمد
آن ها از طریق قراردادهای ثابت یا موقت کارگری و کارمندی
است.درستبرعکساقشارمرفهترکهعمدت ًاصاحبانسرمایه
اندومیتوانندفشارتورمراازطریقباالبردنقیمتهادربازار،
به سوی اقشار دیگر برانند.
با این حال و در شرایطی که مردم سیاســت فعالی را در حوزه
اقتصاد از ســوی دولت مشــاهده یا احســاس نمی کنند ،این
سوال مطرح می شود که تدبیر اساسی دولت برای محافظت
از معیشت مردم و به خصوص اقشــار آسیب پذیر چه می تواند
باشد؟
شاید یک پاســخ به این ســوال ،اجرای طرح هایی نظیر بسته
های حمایت کاالیی باشد .اما پرواضح است که این سیاست،
در صورت پیاده سازی به طور مستمر ،عمومی و در بازه زمانی
بلندمدت نمی تواند راهکاری خوب ،پایــدار و موثربرای رفع
محرومیتهاتلقیشود.ضمناینکهاتکابهاینسیاستهای
کوپنی واقع ًا در شان اقتصاد ایران و کرامت هر ایرانی نیست.
اقتصادی که در زمره  20اقتصاد بزرگ دنیا جای دارد.
به نظر می رسد یکی از اقداماتی که دولت می تواند در آن ورود
کند،تغییروتحولاساسیدرنظامتوزیعیارانهدرکشوراست.
منظور نگارنده از یارانه ،صرف ًا یارانه نقدی نیست و انواع یارانه
های غیر نقدی و پنهان را نیز در بر می گیرد.
بایدتوجهداشتکهاگرتاقبلازماجراهایاخیر،بانکمرکزی
باصرفمیلیاردهادالرسعیدرکاهشنرخارزدالربازارداشت
تا به نوعی قیمت ها نوســان و افزایش عمومی نداشــته باشد،
دیگربااینافسارگسیختگیارزی،هدردادنیارانههایارزی
به این شکل سودی نخواهد داشت.
همچنین در شــرایط کنونی کــه قیمت بنزین در کشــورهای
همســایه نظیر پاکســتان حــدود  0.8دالر و در ترکیه بیش از
یک دالر است ،قیمت لیتری هزار تومان برای بنزین در داخل
کشور ،هم منشأ قاچاق اســت و هم بر خالف عدالت یارانه ای
بوده و تنها به نفع اقشاری است که تفریح شامگاهی شان دور
دورکردن با خودروهای لوکس و بنزین مفت! اســت.هرچند
قطعا باید راهکار هایی مانند اختصاص سهمیه متناسب برای
اقشار نیازمند لحاظ شود.
از ســوی دیگر دولت برخالف انتقاداتی که از دولت های قبل
در حوزه یارانه های نقدی داشــته و نیز ایرادات ذاتی در نحوه
پرداخت ایــن یارانه ها ،هنوز هیــچ اقدامی بــرای اصالح این
طرح نکرده اســت .قانون بودجه امســال هم عم ً
ال راه را برای
حذف نکردن اقشار پردرآمد و مخصوص ًا سه دهک پردرآمد باز
گذاشته است .اما در عمل دولت اجازه دارد و می تواند حدود
 40هزار میلیارد تومان یارانه را در سال ،بی هدف و بدون هیچ
تقبل ریسکی از نظر حذف پردرآمدها ،توزیع کند.
اگر مقــداری بیشــتر در اقتصاد ایــران بگردیم ،از این دســت
یارانه ها مصادیق بیشتری پیدا می کنیم .پول هایی که هر قدر
بیهدف تر توزیع شوند ،منشأ فسادهای اقتصادی و اتفاق ًا غیر
اقتصادی هم خواهند شد.
این مصادیق و پدیده ها زمانی آزاردهنده تر می شوند که می
بینیم بازارها به راحتی انواع و اقســام فشــارهای قیمتی را به
سوی خانوارهای کم درآمدتر گسیل می کنند اما در عین حال
اقشــار مرفه که به ســبب نوع فعالیت اقتصادی خود ،کمتر از
افزایش قیمت ها تاثیر می گیرند کماکان مشمول یارانه های
بی حساب و کتاب دولت می شوند.
بنابراینبهنظرمیرسداگرعزمیجدیدردولتبرایاصالح
ســاختارهای معیوب اقتصاد وجود دارد ،االن فرصت بســیار
مناسبی اســت .در این خصوص ،دولت دو کار اساسی را باید
انجام دهد  .
-1تکمیل سیاســت ها و برنامه های مالیاتی اعــم از مالیات
عایدیسرمایه،مالیاتبرمجموعدرآمدهاو ...تاازاینمجال،
منابع بیشتری برای تامین عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار
محرومجامعهفراهمآید.دراینجامنظورازتکمیلبرنامههای
مالیاتی ،چیزی به غیر از فشار آوردن به مودیان خوش حسابی
اســت که بعض ًا به مانند کارمندان و کارگران ،قبل از دریافت
حقوق و دستمزد مالیات از آن ها کسر می شود.
 -2جــدای از بنــد اول ،اقدامی که مهــم تر به نظر می رســد،
حرکت دولت به سوی شناسایی اقشار نیازمند یارانه هاست.
کلید آن هــم در حل معمــای تاریخــی دهک بنــدی درآمدی
خانوارها نهفته است .به خاطر داریم که همین مسئله در سال
های اولیه طرح هدفمندی یارانه ها چگونه پاشــنه آشــیل آن
شد و آن را منحرف کرد .در دولت اخیر نیز شناسایی خانوارها
بهانه مخالفت با ســرک کشــی به حســاب های بانکی بود که
توسط رئیس جمهور محترم مطرح شد و به رغم همه انتقادات
کارشناســان به این اظهارنظر رئیس جمهور ،مسکوت ماند.
بنابراین ضروری است که دولت با وجود تجارب جهانی ،بانک
های متعدد اطالعاتی (که براساس اظهارات دولتی ها بیش
از  40بانک اطالعاتی را شــامل می شــود) و به ویژه با بررسی
حساب های بانکی ،اقشاری را که جریان درآمدی آن ها در ماه
ها و سال های اخیر به حداقل رسیده است ،شناسایی کند.
در پایــان باید گفــت که برخــاف اقدامــات خلق الســاعه ،پر
دردســر ،پرهزینه ،کنونی ،کلید بخش های بزرگی از مسائل
اقتصــادی کشــور ،در عمیق کــردن طرح هــای نــرم افزاری
همچون شناسایی یارانه بگیران واقعی است .به نظر نگارنده،
در این زمینه و با عبور از گلوگاه تاریخی «شناســایی درآمدی
خانوارها»،میتوانامیدداشتکهانواعسیاستهایحمایتی
ورفاهیدرحوزههایمسکن،یارانهنقدی،یارانهانرژی،یارانه
حمل و نقل یا حتی یارانه سفر با اثربخشی بهتری اجرا شوند،
چرا که در آن صورت دولت می تواند نوسانات بازار بر معیشت
این خانوارها را با به کارگیــری ابزارهای مختلف مانند کارت
های نقدی و اعتباری خنثی کند  .
در آن صورت می توان شاهد بود که در کنار لذت اقشار آسیب
دیده ،از توزیع عادالنه تر یارانه ها و نیــز حفظ کرامت و قدرت
انتخاب آن هــا ،چگونه تقاضــای موثر این اقشــار افزایش می
یابد .همزمان نیز چــرخ مالی بنگاه های اقتصادی بیشــتر و
بهتر خواهد چرخید ،همان چیزی که دولت ســال هاســت از
مسیرهای دورتر ،به دنبال آن است.

پاسخ قاضی القضات به انتقادها از استجازه قضایی اخیر
از رهبر انقالب

حرفمردم

هادیمحمدی-هفتمینجلسهدادگاهرسیدگیبهپرونده
اتهامات حمید باقری درمنی متهم به فساد اقتصادی صبح
روز گذشــته در شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی
صلواتیبرگزارشدوطیآنمتهم،نمایندهدادستانووکیل
مدافعمتهماظهاراتخودرادربارهپروندهبیانکردند.نکته
مهم در این دادگاه اعالم طلب هزار میلیــارد تومانی بانک
ملی از متهم و تکذیــب وی بود .عالوه بر این در این جلســه
دادگاه از همدستان فراری باقری سخن به میان آمد.
به گزارش ایســنا ،قاضی صلواتی در ابتدای این جلســه ،با
بیان این که درباره فروش قیر جلســه قبــل دفاعیات انجام
شد و نماینده شرکت جی مطالب الزم را بیان کرد از نماینده
دادستان خواست تا توضیحات الزم را بیان کند.
▪نماینده دادستان :متهم به صورت واقعی مدیرعامل6
شرکت متخلف بوده است

نماینده دادستان با اشــاره به قسمتی از اظهارات متهم که
گفته بود تنهــا دو شــرکت از جمع شــرکتهای متخلف را
میشناسد ،گفت :به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل
مدیریت شــش شــرکت به صورت واقعــی و البته بــه دلیل
ممنوعالمعاملــه بودن متهم به صــورت باطنی برعهده وی
بوده است.
نماینده دادســتان با بیان این که درخصــوص ادعای متهم
که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید
گفتکهاینسخنهیچتاثیریدربزهاتهامینداردبلکهیک
بحث حاشیهای است .البته حق متهم هم اعتراض به روند
کارشناسی بوده است .ســوال من است که مستند قانونی
شما برای واریز نشدن وجه کارشناســی چیست؟ و این که
ادعاکردهایدتخفیفاتبورسیمدنظرقرارنگرفتهاستچرا
آن زمان مستند ًا به نظر کارشناسی اعتراض نکردید؟ متهم
ادعا کرده است در قراردادهایی که جنبه حقوقی دارد هیچ
گونه جعلی انجام نداده اســت در حالیکه جعل مستند به
شما و همدستان شماست و با توجه به این که صرفا یک ادعا
کردهاید باید آن را اثبات کنید.
وی افزود :درباره این که متهم اظهار کرده خودش شخصا
قیر دریافت نکرده اســت ولــی در صفحات کیفرخواســت
ت ها در این زمینه وجود دارد .متهم
اظهارنظر برخی شرک 
اظهار کرده هیچ ضمانــت نامه معتبری بــه نفت جی تعلق
نداشــته اســت و در زمان وقوع جرم ،قانونــی مبنی بر جرم
بنده وجود ندارد در حالی که از ســال  70بــرای آن قوانین
وضعشدهاست.بهموجبپروندهموجودآقایدرمنی160
میلیاردتومانبدهیراقبولداردوطبقاعالمایشانتمامی
پرداختهامربوطبهشرکتهایزیرمجموعهاینفرداست.
▪باقری درمنی 52 :میلیارد تومان بدهی را قبول دارم

متهم پرونده با حضور در جایگاه گفت :مستندات را بازپرس
باید به بنــده ارائه دهــد نه این که بنده به شــما مســتندات
اتهامــات وارد شــده را اعــام کنــم .در صفحــه  40پرونده

ل های
ت ها و مبالغ پو 
ی های انجام شده شــفافی 
کارشناس 
پرداخت شده وجود دارد .در صفحه  41امالکی که توسط
من به شرکت نفت جی ارائه شد اصال مشخص نیست.
حمیــد باقری درمنــی اظهار کــرد :آقــای نصیری بــا آقای
جزایــری فرار کردنــد .در این صــورت چطور ممکن اســت
که آقای نصیری بدون حضــور در ایران ضمانــت نامه ارائه
کرده باشند .این موارد دارای اســناد موثق است و قرارداد
به خــودی خود کیفــری نمیشــود .در صفحــه  50پرونده
مشخص است که شرکت نفت جی به آن اعتراضی نداشته
است .مبلغ بدهی شش شرکت را که  52میلیارد مشخص
شده بود قبول دارم .در آن زمان نفت جی اعتراضی نکرد و
همچنین  108میلیارد تومان چکهای ضمانت شــرکت
در پرونده وجود دارد .حال این کــه بخواهیم هر قراردادی
را بیمــورد کیفــری تلقــی کنیــم قانع کننــده نیســت زیرا
مستنداتی در پرونده وجود دارد.
قاضی خطاب به متهم گفت :درباره خروج برخی از متهمان
توضیح دهید .چرا آقای (م) از کشور خارج شد که متهم در
پاسخ گفت درباره نصیری باید بگویم که این شخص قبل از
فرار  ۵۴واحد در ولنجک خرید که بعد از فرار مشخص شد
 ۲۴واحد بیشــتر نیســت .با این حال  ۸۷میلیارد تومان به
آقای شــرافتمند دادم که امالک خود و نصیری را آزاد کنم
اما پول را دادم و امالک آزاد نشد و حتی زندانی هم شدم.
▪از ابتدا مخالف فرار بودم

قاضی بار دیگــر در خصوص فــرار (ج .م) به ترکیــه از متهم
توضیح خواســت که باقری درمنی گفت اتفاقــا من از ابتدا
مخالف فرار از مجموعه بــودم و اگر قرار بر فــرار بود ،خودم
فرار می کردم .نمی دانم بدهی میلیاردی که صدا و سیما از
آن می گوید چیست ،فقط می دانم اشتباه بزرگی کرده ام و
چوب آن را هم خورده ام.
نماینده دادســتان تهــران در واکنــش به برخــی دفاعیات
متهم با طرح این موضوع که سهم هر ایرانی از یارانه ماهی
 ۴۵هزار تومان اســت و این در حالی است که به گفته خود
متهم یک میلیارد تومان برایش پول خرد است مبنای درآمد
میلیاردی متهم چیست ،خطاب به متهم گفت :آقای باقری
توضیح دهید.
متهمدرواکنشبهاینصحبتنمایندهمدعیالعمومگفت:
اگر درآمد داشتم که برای ۴۰میلیارد تومان در زندان نبودم
و هر طور شــده وثیقه جــور می کــردم .فرزند مــن وقتی به
زندان آمدم  ۱۴ساله بود و االن  ۱۸ساله شده است .چهار
سال از بهترین روزهای عمرم را در زندان سپری کردم این
که می گویید یک میلیــارد تومان برای من پول خرد اســت
درست نیست اگر این طور بود سند اجاره می کردم و بیرون
می آمدم .می گویند ابر بدهکار ،چطور اســت که برای ۴۰
میلیارد در زندان مانده ام و هیچ کس نیست برای من سند
جور کند.
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1.1 M
2.3 M

گوش بریده کودک کار

ویدئویــی دلخــراش از یــک
کودک زباله گــرد در فضای
مجازی منتشــر شــد که این
کودکادعامیکندگوشش
را پیمانــکاران ضایعاتــی
منطقهسهشهرداریتهرانباتیغصورت بریدهاند.
کاربرینوشت«:گوشیهکودکرومیبرنکهدوتا
ضایعاتروجمعکردهبعداونوقتمیلیاردمیلیارد
یهنفرواممیگیرهوپسنمیدهوانگارنهانگار»کاربر
دیگری نوشت « :کودکی که برای مخارج خانه اش
آشــغال گردی می کنه پیمانــکاران #شــهرداری
گوش او را می بــرن آخه دیگه این درد هــا رو به کی
بایدگفتتاکیبیتفاوتی.»...کاربریهمنوشت:
«هرچند مسئوالن شــهرداری گفتند با این مسئله
برخورد می کنن اما شهرداری هم باید تکلیف اش
روباپیمانکاراشروشنکنهوهمشباارجاعبهاین
کهاونابخشخصوصیانموضوعروفیصلهنده».

سرمایههایملی،زغالسودجویان

خبریتلخفضایمجازیراتحتتاثیرقرارداد.در
این خبر آمده بود ،دالالن برای تولید زغال جنگل
راآتشمیزنندودرآتشسوزیجنگلهایزاگرس
نیتاصلیتولیدزغالاست.کاربرینوشت«:افبر
اونآدماییکهبهخاطرمنافعشخصیشونسرمایه
هایملیمونروآتیشمیزننایناروبایدبهشدت
مجازاتکرد».کاربردیگریهمنوشت«:واقعاچرا
باید برای زغال قلیون دیگران یه جنگل بســوزه».
کاربر دیگری هم نوشت« :به نظر می رسه مجازات
هایتخریبجنگلاینقدر کمهکهعدهایبازهم
سود آتیش زدن جنگل رو بیشــتر از مجازاتش می
دوننبهترهیهفکراساسیبرایمجازاتیبازدارنده
بشه».

2.1 M

3.4 M

احترام عراقی ها به سرود ملی ایران

پخش فیلم «به وقت شــام»
در عــراق بــه شــدت مــورد
توجهکاربرانعراقیفضای
مجازی قرار گرفــت .از این
اســتقبال ،ویدئویــی هــم
منتشر شد که یک ســالن بزرگ ســینمایی مملو از
جمعیت در عراق را نشــان می دهدکه بــرای دیدن
فیلم به وقت شــام آمده بودند و هنگام پخش ســرود
ملیایرانهمگیبهاحترامایستادهبودند.کاربریاز
واکنشجالبعراقیهاواحترامآنهابهسرودملی
تشکر کرد و نوشت« :هرچند عربستان و شبکه های
معاند دنبال تفرقه بین برادران و خواهران ایرانی و
عراقی هستن ولی ما حواسمون هست که توی دام
دشــمن نیفتیم .این احترام عراقی ها به سرود ملی
کشورمون نشــون میده اونا توی این دام نیفتادن».
کاربری هم از عراق با توجه به فضا سازی های اخیر
درباره دو کشــور نوشــت( :ترجمــه) «در زبان عربی
ضربالمثلیداریمکهمیگوید:دوستوبرادررادر
سختیهابشناسودرسختیهایمانهیچکسجز
ایرانکنارمانایستاد!ایرانوعراقبرادرند».

نوزاد دقت کن!!...
3.1 M

ن خوب
موج تغییر «نام خانوادگی» دارندگان ژ 

یک سایت مدعی شــد که موجی از تغییر فامیل در
بین ژن های خوب به راه افتــاده و برخی آقازادهها،
برای این کــه مــردم را فریب دهنــد رو بــه تغییر نام
خانوادگی آورده اند .کاربری نوشــت« :به هر حال
ايــن ژنهایخــوب از اون جايــی كه بات نيســتن،
ايدههای خالقانه ای به ذهنشون خطور میكنه!»
کاربر دیگری نوشــت« :بعضی آقازادهها،بستگان
مســئوالن و ژن های خــوب به جــای متوقف کردن
کثافت کاریشون ترجیح دادن اسم و فامیلشون رو
عوض کنــن» .کاربر دیگــری هم نوشــت « :ژنت که
خوبه ،تو کار فریب مردم هم هستی ،نام خانوادگی
همعوضمیکنی،یهدفعهبیاازمردمرایهمبگیر».

ویدئویی از برنامــه فراز الوند
دربینکاربرانمجازیبسیار
مورد توجــه قرار گرفــت .در
بخشــی از این ویدئــو مجری
برنامهگفت«:قدیممحتکران
کاال رو احتکار می کردن که نایاب بشه در بازار و بعد
مردم که بــرای خریــد هجوم مــی بردن و گــران می
شــد عرضه می کردن ولی االن پوشــک هســت ولی
محتکــران متوجه شــدن رو بــه گرونی نمــودار داره
حرکتمیکنهمیگناالنبریمبخریمگرونترکهشد
بریمبفروشیم» .کاربرینوشت«:اگهبامحتکرانمثل
خائنین برخورد کنن دیگه کســی جرئت نمیکنه از
این کارا بکنه» .کاربر دیگری نوشت« :نداشتن شرف
يعنی احتكار پوشكبچه .بسته پوشــكی كه دو سال
پيش ميخريدم  ٢٣هزارتومان االن شــده  ٧٠هزار
تومان .مردم از كجا بيارن آخه؟».

1.5 M

کلک بازی فقط در ایران نیست!

تصویری از یک ماهی با چشــم مصنوعی منتشر و
فردی مدعی شــد که در کویت مغــازه داری برای
ماهی چشم مصنوعی گذاشته تا آن ها تازه به نظر
برسند .کاربری نوشت« :باید راه های جدیدتری
کویتیهایادبگیرنچونچشممصنوعیکهگرون
تردرمیادوبهصرفهنیست».کاربردیگرینوشت:
«اینقدرازکشورخودمونبدمیگیدبیاببینتوی
کشــوری که به ازای هر نفرش کلی در روز بشــکه
نفتمیفروشههمازاینکلکبازیاهست».
CMYK

