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گزارش وزارت راه و شهرسازي به هيأت وزيران

كاهش  40درصدي تلفات سوانح رانندگي

آیتاهلل هاشمی :دنیا عاقالنه با تفکرات افراطی
مقابله کند

آي��تاهلل هاش��مي رفس��نجاني
«تندروهای وهابی» را پش��تیبان مالی
و تبلیغ��ی تروریس��تها خواند و تأکید
کرد :اگر دنیا میخواهد در آینده بیش
از ای��ن دچار ناامنی نش��ود ،باید با یک
عزم مل��ی و جهانی ،به ش��کل عاقالنه
تفکرات افراطی را مه��ار و با آن مقابله
کند .به گزارش ایرنا ،رئيس مجمع تش��خیص مصلحت نظام روز گذش��ته در
دی��دار رئیس ،معاونان ،مدیران و جمعی از کارکنان دانش��گاه فنی و حرفهای
کش��ور ،با یادآوری اتفاقات پاریس ،برخورد دوگانه با تروریس��م و ترویج تفکر
تروریستپروری را برای امنیت کل جهان خطرناک خواند و گفت :در ناامنیها،
تروریس��تها در لوای پناهجویان به کش��ورهای هدف میروند و با استفاده از
ارتباطات ،هماهنگ میش��وند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز
تأسف از تبلیغات گس��ترده علیه اسالم و مسلمانان که به صورت مقطعی در
جه��ان به راه میافتد ،گفت :یکی از اش��تباهات غرب ای��ن بود که تا مدتها
مش��غول ایران بودند ،در حالی که تروریستها در دامن وهابیها و سلفیها و
حتی در بین کشورهای اروپایی و در ادیان دیگر پرورش یافتند که اکنون نیز
در قالب القاعده ،طالبان ،داعش و ...بروز کردهاند .وی با بیان ویژگیهای ایران
در طول تاریخ ،نسبت به موج جدید افراطگرایی هشدار داد.

شهادت مأمور انتظامي «قصرقند» در تله انفجاري

فرمانداری قصرقند «انفجار تله انفجاری به کار گذاش��ته ش��ده در مس��یر
خودروی نیروی انتظامی در شهرستان قصرقند و شهادت یک مأمور انتظامی»
را تأیید کرد .به گزارش ايس��نا ،فرمانداری قصرقند اعالم کرد« :در پی انفجار
این تله که در فاصله  6کیلومتری شهرس��تان قصر قند کار گذاشته شده بود،
یک نفر از عوامل انتظامی این شهرس��تان به درجه رفیع ش��هادت نائل شد،
اما این حادثه مجروحی در پی نداش��ت .در حال حاضر بررسی این حادثه در
دستور کار قرار گرفته است ».سردار رحیمی ،فرمانده انتظامی استان سیستان
و بلوچستان نیز در این زمینه اعالم کرد« :ظهر ديروز بر اثر انفجار تله انفجاری
در محور قصر قند -جکیگور ،یکی از مأموران انتظامی به شهادت رسید».
گروهبان یکم «حامد حاتمی» ،مأمور یگان امداد انتظامی شهرستان قصر
قند به منظور تأمین امنیت در حال گش��تزنی در محور قصر قند به جکیگور
بود که در پل «پاسک» در مسیر خودروی گشتی پلیس تله انفجاری منفجر
شد .جلسه شورای تأمین نیز در استانداری سیستان و بلوچستان براي بررسي
حادثه تشکیل شده است.

وزیر اطالعات :همدلي ،زمينهساز آرامش كشور

وزير اطالعات ،همدلی مس��ئوالن را
زمینهساز ایجاد آرامش بیشتر در فضای
کش��ور و پیش��برد کارها عنوان کرد و
گفت :م��ردم وقتی ببینند مس��ئوالن
با هم همدل و همافزا هس��تند ،دلگرم
میش��وند و دلگرمی مردم پیشرفت در
امور استان و کشور را در پی دارد.
به گزارش ايس��نا ،حجتاالسالم سيدمحمود علوي ،اين مطلب را در سفر
به كردستان عنوان كرد و افزود :خوشبختانه امنیت خوبی در استان کردستان
برقرار است و این مهم با همدلی مدیران استان میسر شده است.
وی در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردس��تان ،اظهار کرد :خوش��بختانه
امنیت خوبی در اس��تان کردس��تان برقرار اس��ت و این جز با همدلی مدیران
اس��تان در حوزهه��ای نظامی ،امنیتی ،قضایی و س��ایر دس��تگاهها و درایت
نمایندگی ولی فقیه میسر نیست.

کمیسیونامنیتمجلسبراجرایبرجامنظارتمیکند

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به
جلسه عصر روز دوشنبه این کمیسیون گفت که قرار است کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی وظیفه نظارت بر اجرای برجام را برعهده گیرد و هر
 6ماه یک بار به صحن علنی مجلس گزارش دهد .نوذر شفیعی در گفتوگو
با ايسنا تصریح کرد :کمیسیون امنیت ملی ضمن تأکید بر این امر ،مخالفت
خود را با تش��کیل کمیتههای داخل کمیس��یون اعالم کرد لذا کل اعضای
کمیسیون در فرآیند نظارت بر اجرای برجام فعال خواهند بود.

اميرسرتيپپوردستان:تهديد«داعش» جدينيست

فرمانده نيروي زميني ارتش گفت :در آس��تانه اربعين حسيني و حركت
كاروانه��اي پياده ،ب��ا همدلي و هماهنگ��ي بين نيروه��اي زميني ارتش،
ناجا ،س��پاه و نيروه��اي اطالعاتي ،تمام حركتها ي داعش رصد ميش��ود
و هي��چ نگراني درم��ورد امنيت زائران اربعين وجود ن��دارد .به گزارش ايرنا،
امير س��رتيپ احمدرضا پوردستان روز گذش��ته در نشست خبري رزمايش
صحرايي دفاعي و امنيتي محمد رس��ول اهلل(ص) در ش��مال شرق كشور با
بيان اينكه تهديد داعش امري تازه نيس��ت و جدي تلقي نميش��ود ،اظهار
كرد :راهبرد ارتش در اين زمينه برخورد با داعش قبل از رسيدن به مرزهاي
كشور است و درصورت نزديك شدن به  40كيلومتري مرزهاي ايران پاسخ
قاطع و كوبنده نيروهاي ارتش را دريافت خواهند كرد.

سر خط
 ëëسیدش��هابالدین چاوش��ی ،رئیس ستاد انتخابات اس��تان تهران گفت:
پیشبینی کردهایم در استان تهران تعداد  6هزار و  400شعبه اخذ رأی نیاز
خواهیم داشت /.جماران
 ëëعلی اکبر مرتضوی کیاس��ری ،رئیس مجمع جانبازان و ایثارگران انقالب
اس�لامی :ش��فاف نبودن هزینههای انتخاباتی به س�لامت انتخابات آسیب
میزند /.ايرنا
 ëëحمیدرضا ترقی ،عضو حزب مؤتلفه اسالمی :رفت و آمد مؤتلفه با آیتاهلل
مصباحیزدی کمتر از پایداریها نیست /.آنا

معامله  138شرکت
در توافق بابک زنجانی
و سعید مرتضوی

نماینده حقوقی س��ازمان تأمین اجتماعی گفت 138 :شرکت زیرمجموعه سازمان
تأمین اجتماعی در تفاهمنامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی مورد معامله قرار گرفت.
فرزاد ملکی در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی با قرائت شکایات سازمان
تأمین اجتماعی افزود :حسب اسناد تفاهمنامهای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم
به نمایندگی بابک زنجانی و «م .ف .ﻫ» و سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی سعید
مرتضوی« ،ن .ش» و «م .ح» با موضوعیت خرید تعدادی از ش��رکتهای این سازمان

منعقد میشود .وی با بیان اینکه بقیه نیز شرکتهای بورسی هستند که تعداد آنها 47
شرکت بوده است ،افزود :جمعاً  138شرکت مورد تفاهمنامه سازمان تأمین اجتماعی
و بابک زنجانی بود .ملکی با اش��اره به اینک��ه ارزش این تفاهمنامه  4میلیارد یورو و با
معادل ین ژاپن انجام ش��ده ،بیان داش��ت :با توجه به س��هام و ارزش هر شرکت مورد
معامله و شرکتهای مورد انتخاب بورس براساس قیمت روز معامله شده است و شرکت
هلدینگ سورینت مبلغ را به حساب بانک مسکن واریز کند.

نهمين جلسه محاكمه بابك زنجاني برگزار شد

خسرو مبشر

متهم بزرگترین پرونده فساد مالی
در تاری��خ ایران؛ دیروز ه��م در دادگاه،
ادامه تاکتیک برخ��ورد طلبکارانه را در
دس��تور کار خود قرار داد و ضمن تکرار
ادعاهای عجیب و نامستند خود ،کوشید
از پاسخگویی مس��تند به اتهامها طفره
رود .وی در بخشی از سخنان خود برای
توجیه ارائه نکردن اسناد بیگناهی خود
به دادگاه ،مدعی شد که بنا به دستوری
از مقامات وزارت اطالعات وقت ،موظف
شده اس��ناد عملیات مالزی را نگهداری
نکند.
ب��ه گزارش «اي��ران» ،روز گذش��ته
جواد احمدپور ،وكيل بانك مس��كن در
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک
زنجان��ی در ش��عبه  15دادگاه انق�لاب
ته��ران به رياس��ت قاض��ي صلواتي ،با
اش��اره به اظهارات متهم مبنی بر اینکه
ی��ک روز تعطی��ل هیأت مدی��ره بانک
مس��کن در تماس��ی از او خواسته است
 67میلیارد تومان به حس��اب این بانک
واریز کند تا مس��ئوالن بانک در دادگاه
روز بعد بازداشت نشوند ،گفت :شرکتی
ب��ا مدیری��ت فردی ب��ه نام «ال��ف .ر»
تس��هیالتی از بانک مسکن اخذ کرده و
سررسید این شرکت معوق مانده است.
وکیل بانک مس��کن با بی��ان اینکه
زنجان��ی با «ال��ف .ر» و مدی��ران بانک
مس��کن موافقت میکنند کل معوقات
این ف��رد را پرداخت کنن��د ،ادامه داد:
بابک زنجانی قبول میکند کل معوقات
این فرد را پرداخت کند و در مقابل ،کل
وثایق نامبرده در رهن زنجانی قرار گیرد.
به گفته وی ،اگرچه این توافق سهجانبه
مکتوب نمیشود اما متعاقب آن زنجانی
روی سربرگ اسسیتی بنچرز ،نامهای
در تاریخ اول ش��هریور سال  91به عضو
هیأت مدیره بانک مسکن ارسال و عنوان
میکند پیرو مذاکره حضوری و توافق به
عم��ل آمده درخصوص بدهی ش��رکت
 Xب��ه مبلغ  68میلیارد تومان ،آمادگی
خ��ود را برای پرداخت آن اعالم میکنم
و در مقابل خواس��تار انتق��ال مالکیت
امالک «الف .ر» به ش��رکت اسسیتی
بنچرز ميباش��م .احمدپور تصریح کرد:
به دنب��ال این نامه ،آق��ای «الف .ر» در
نامهای بدون شماره ،به مدیرعامل بانک
مس��کن اعالم ميدارد امالک مربوط به
اینجانب شامل ملک در خیابان امیرآباد،
مل��ک جزیره کیش ،ملک پاس��داران و
همچنین ملک مرزداران را که در رهن
بانک مسکن و به نام بانک مسکن است،
ب��ا توجه به پرداخت  67میلیارد تومانی
بدهی ش��رکت بنده و تسویه آن توسط
بابک زنجانی ،تمامي اموال من به ایشان
منتقل شود.
ëëادعای محکوم کردن
بانک مسکن کذب است
وکیل بانک مسکن با اشاره به ادعای
مته��م مبنی ب��ر محکوم ک��ردن بانک
مس��کن به مبلغ یک میلیون دالر ،این
ادعاه��ا را کذب خوان��د و اظهار کرد :با
بررسیهای انجام ش��ده ،مشخص شد
این اظه��ارات کذب مح��ض و ادعایی
واهی بیش نیست و اص ً
ال دعوایی مطرح
نبوده است.
وی ب��ا بیان اینکه این ادعاها موجب
تش��ویش اذه��ان عموم��ی مدی��ران و
کارکن��ان و همچنین مش��تریان بانک
ميش��ود ،اظهارات متهم را از مصادیق
بارز نش��ر اکاذیب برش��مرد و ادامه داد:
از جان��ب موکل��م این ح��ق را محفوظ
ميداریم ک��ه در اولین فرصت به اتهام
نشر اکاذیب از او شکایت کنیم تا متهم
بداند این اظهارات برای او مالیات کیفری
سنگین دارد.
وکیل بانک مس��کن از افتتاح چهار
فق��ره حس��اب ارزی لیر ترکی��ه ،یورو،
ی��وآن چی��ن و وون ک��ره جنوب��ی نزد
بان��ک افآیآیبی باب��ک زنجانی خبر
داد و گفت :از آنجا که س��ه وزیر وقت و
رئیس بان��ک مرکزی نیز ضرورت وجوه
مربوط��ه حاصل از فروش نفت در بانک
افآیآیب��ی را تأیید ک��رده بودند و از
طرف دیگر بانک ملت  60درصد سهام
بانک افایآیبی را خریداری کرده بود،
ل��ذا این موجب اعتم��اد بین بانکهای
کشور و بانک مسکن ميشود و از این رو
مدیرعامل بانک مسکن دستور ميدهد
نس��بت به افتت��اح چهار فقره حس��اب
ارزی اقدام شود و بدین ترتیب مدیران
با بابک زنجانی وارد مذاکره ميش��وند و
سه حساب ارزی  70میلیون لیر ترکیه،
 240میلی��ون یوآن چین و  35میلیون
یورو به حس��اب بانک مسکن نزد بانک
افآیآیبی افتتاح ميشود.
ëëاز وكيل شركت نفت شكايت
ميكنم
بابک زنجانی پس از قرائت ش��کایت

ادامه ادعاهای نامستند و شگفتانگیز متهم میلیاردی
بانک مس��کن ،ب��رای ادام��ه دفاعیات
خود پش��ت تریبون قرار گرفت و گفت:
نمیدانم وکیل ش��رکت نف��ت یا HK
شکایت خود را قرائت کردند یا به جای
دادستان کیفرخواست را خواندند.
زنجانی ادامه داد :اگر وکیل ش��رکت
نفت کیفرخواستی را قرائت کرده باشد،
باید بگویم که وی در جایگاهی نیس��ت
که برای من کیفرخواست تنظیم کند.
زنجانی ادامه داد :وکیل شرکت نفت
مرا به دزدی متهم کرد و با دزدان مورد
مقایس��ه قرار داد که به همین خاطر و
طب��ق هماهنگیهای ص��ورت گرفته با
وکالیم ،از وی ب��ه خاطر هتک حرمت
شکایت میکنم.
وی در ادامه اضافه کرد :وکیل شرکت
نفت در دفاعیات خود عنوان کرد که من
دارای چندین کپی شناس��نامه و س��وء
سابقه درخصوص صدور چک بالمحل و
قبول چک مسروقه هستم که نسبت به
این مسائل در مرحله بازپرسی اعتراض
کردم .وکیل شرکت نفت خوب میداند
وقتی پرون��دهای حکم قضای��ی دارد و
مختومه میش��ود ،دوباره مورد بررسی
قرار نمیگیرد .اگر دادس��تان درباره این
سوابق س��خن میگوید ،برای شناخت
بیشتر نسبت به من است.
ëëداشتن  ۳کپی شناسنامه
متهم اصل��ی پرونده نفت��ی تصریح
کرد :کرس��نت ،جهاد سازندگی ،فروش
نفت ب��ه هند و بانک آس��یا را باز کنم،
معلوم میشود داشتن  ۳کپی شناسنامه
خیانت اس��ت یا خس��ارت  ۲۰الی ۳۰
میلیارد تومانی به کشور.
زنجانی ادامه داد :وزارت نفت دارای
حراست است و لذا اس��تعالمهای الزم
درخصوص من اخذ ش��ده ،کس��ی که
کار ب��زرگ انجام میده��د ،حتماً دچار
مش��کالت حقوقی و اتهام��ات مختلف
میش��ود .من هم انس��انم و پیامبر خدا
نیستم که عاری از هرگونه خطا باشم.
متهم اضافه کرد :وکیل شرکت نفت
در اعترافات خود عنوان کرد که  ۱۱فقره
قرارداد فروش نفت با من دارند در حالی
که در هر قرارداد باید خریدار و فروشنده
مش��خص باش��د و دو طرف ،قرارداد را
امضا کنند .وزارت نفت و ش��رکت HK
که چنین ادعایی دارد ،حتی یک قرارداد
را نمیتوانند نش��ان دهند که من امضا
کرده باشم.
متهم اصلی پرون��ده نفتی ادامه داد:
از کل بارهای ارس��الی فق��ط  ۲بارنامه
به من دادید که م��ن امضا کردم و این
دو بارنام��ه مربوط به کس��ی بود که به
خواسته شما به شرکت العقیلی دادم و
شرکت  40 HKمیلیون دالر از العقیلی
دریافت کرد و  ۱۰۰میلیون دالر طلبکار

عکس :میزان

در جلسه يكشنبه گذشته هيأت وزيران كه به رياست حجتاالسالم حسن
روحاني رئيس جمهوري برگزار شد ،وزیر راه و شهرسازی به مناسبت سالروز
جهانی «یادمان قربانیان س��وانح رانندگی» گزارشی را از اقدامات انجام شده
برای پیش��گیری و کاهش س��وانح رانندگی که موجب از دست دادن نیروی
انسانی فعال و جوان جامعه و آسیبهای اجتماعی برای اعضای خانواده بویژه
کودکان و نوجوانان میشود ،به هيأت وزیران ارائه داد.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني رياس��ت جمهوري ،براس��اس اين گزارش،
کمیس��یون ایمنی راهها در  12سال گذش��ته از زمان تشکیل ،تالش كرده با
اقدام هماهنگ همه عوامل دخیل در ایمنی راهها ،شرایط امنتری برای حمل
و نق��ل هموطنان فراهم آورد که نتیجه آن کاهش  40درصدی تلفات در این
سالها باوجود افزایش جمعیت و چند برابر شدن خودروها است.
همچنین از س��ال گذشته ،این کمیس��یون به منظور توسعه فعالیتهای
ایمنی ،حوزه فرهنگ و اجتماع را نیز فعال كرده و با توجه به شعار امسال که
همدلی و همزبانی دولت و ملت است ،تالش كرده در این زمینه همکاریهای
مردم و نهادهای مدنی را نیز داشته باشد.
در ادامه جلس��ه ،دولت با اختصاص مبل��غ  125میلیارد ریال اعتبار برای
تکمیل طرحهای پیشگیری و مقابله با خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه
در اس��تان خراسان شمالی موافقت كرد.همچنين هيأت دولت ،پیشنهادهای
ش��ورای عالی بیمه سالمت کشور را در راستای تحقق سیاستهای دولت در
حوزه بهداشت و درمان تصویب کرد .بر این اساس ،پوشش بیمه پایه داروهای
مورد استفاده در بخشهای بستری و سرپایی تعیین شد.
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نيم نگاه
بابک زنجانی روز گذشته ،همانند جلسات گذشته ،با تدابیر امنیتی وارد
دادگاه انقالب شد.
وكيل بانك مس��كن :ادعای متهم نفتي مبنی ب��ر محکوم کردن بانک
مسکن به مبلغ یک میلیون دالر ،کذب محض است.
دو خواهر ميلياردر نفتي همانند جلسات قبل در دادگاه حضور داشتند.
قاضی صلواتی در اين جلسه چند بار به بابك زنجاني تذکر داد كه حق
توهين به كسي را ندارد.
وکیل بانک مسکن از افتتاح چهار فقره حساب ارزی لیر ترکیه ،یورو ،یوآن
چین و وون کره جنوبی نزد بانک «افآیآیبی» بابک زنجانی خبر داد.
متهم :نمیدانم وکیل شرکت نفت یا  HKشکایت خود را قرائت کردند
یا به جای دادستان کیفرخواست را خواندند.
وكي��ل بانك :اظه��ارات بابک زنجانی درخصوص ممانعت از بازداش��ت
مدیران بانک مسکن صحیح نیست.
مته��م نفتي قبول میکند کل معوقات يك ف��رد را پرداخت کند و در
مقابل ،کل وثایق نامبرده در رهن بابك زنجانی قرار گیرد.
ماندند .زنجان��ی افزود :در اصل العقیلی
همان «م -س» معروف است که وزارت
نفت از آن  ۵میلیارد دالر مطالبه دارد و
میگویند جای آن امن اس��ت .پس این
 ۱۰۰میلی��ارد را هم ب��ه آن  ۵میلیارد
اضافه کنید که جایش امن است.
باب��ک زنجان��ی اظه��ار ک��رد :آقای
س��یف (رئیس بانک مرکزی) نه پیشگو
اس��ت و نه آيینهبین ،بنابراین اینکه من
از وج��ود پول صحبت کن��م و او بگوید
چنین چیزی نیس��ت و این کار دخالت
در کار دادگاه است .متهم پرونده نفتی
به موضوع الس��ی و برات اش��اره کرد و
گفت :ش��رکت نفت مطالبهای از بانک
مالزی دارد و این مطالبه هم مش��خص
است .ش��رکت  HKدو میلیارد از بانک
 FIIBمیخواهد و ما نیز میگوییم به
خاطر تحریم ،این مبلغ قابل جابهجایی
نیس��ت .البته ش��رکت نفت بدهی هم
دارد و بای��د بده��ی خود را به ش��رکت
 ISOبپردازد .این السیها چه درست
باشد چه نادرست ،مسئوالن نفت روی
پیشنویس آن را امضا کردند.
زنجانی خطاب به وکیل شرکت HK
گفت :اگر وکیل من بودید ،همین امروز

نگاه
علی موسوی

«اگر الزم باش��د ،روزي يک سند از وزارت نفت رو
ميکنم ...دسترسي من کمتر از شما نيست»« ،به بانک
مسکن تذکر ميدهم .ميز و صندلي بانک را هم حراج
ميکنم»« ،آقاي وزير برود آن  5ميليارد يورو که ...براي
فروش نفت طلبکارند را دريافت کند»« ،دو ميليارد يورو
بدهي من به ش��رکت نفت ،پول خرد من هم نيست»،
«بخواهيد مرا اذيت کنيد ،اذيتتان ميکنم»« ،زماني
که الزم بدانم مستندات ارائه ميکنم»« ،اگر مکالمات
را بياورم تا گوش دهيد ،خجالت ميکشيد»...
اينه��ا نمون��ه جمالتي که اخي��راً ن��ه از زبان يک
سياس��تمدار يا مس��ئول قوه قضايي ،بلکه از زبان يک
متهم در زن��دان آن هم در صحن علن��ي دادگاه و در
مقام دفاع مطرح شده و اتفاقاً بازتاب گسترده رسانهاي
هم پيدا کرده است .به راستي چگونه فردي که متهم
به س��وء اس��تفاده از ميليارده��ا دالر منابع بيتالمال
ميباش��د ،به جاي اينکه پ��ول بيتالمال را پس دهد،
به اين صورت و در مقام مدعي ظاهر شده و در دادگاه
براي وزير ،دولت و قوه قضائيه رجز ميخواند و صراحتاً
دادس��تان را به فريب خوردن متهم ميکند؟ آيا غير از
اين است که متهم ميلياردي مستظهر به حمايتها و
پشتيبانيهاي گسترده سياسي ،رسانهاي و اقتصادي
ت پرده حامي متهم نفتي چه
اس��ت؟ دستهاي پش�� 
کساني و چه نهادهاييميباشند؟ چگونه است که روند
فعاليتهاي فسادگونه اين متهم با وجود زنداني بودن
همچنان ادامه دارد؟
همين چند روز پيش بود ک��ه وزير نفت در اظهار
نظري با توجه به انتش��ار نامه بابک زنجاني در برخي
رس��انهها ،از البي قدرتمند رسانهاي بابک زنجاني خبر
داد .اي��ن خبر بالفاصله از س��وي برخي رس��انهها که
عمدتاً اخبار و مسائل بابک زنجاني را منتشر ميکنند،
با واکنش مواجه شد اما چند روزي بيشتر طول نکشيد
ک��ه حقانيت اظهارات وزير با مطال��ب بابک زنجاني و
انعکاس آن در رسانههاي حامي وي اثبات شد.
با ن��گاه به اظه��ارات و دفاعي��ات آق��اي زنجاني،
ميتوان به راحتي تش��خيص داد ک��ه وي هنوز روي ه

ش��ما را عزل میکردم چ��ون خودزنی
میکنید.
متهم پرونده نفتی ادامه داد :شرکت
نفت یک روز میگوید پولهای زنجانی
حاصل فروش اسلحه و مواد مخدر است
و روز دیگ��ر از یق��ه س��فیدها صحبت
میکنید .در اصل وکیل شرکت نفت با
این روش میخواهد بگوید «من نبودم
دستم بود ».زنجانی همچنین با اشاره
ب��ه مصاحبه اخیر وکیل ش��رکت نفت
مبنی بر اینکه وزارت نفت یک پس��ورد
داش��ت و با مراجعه به س��ایتی وجوه را
در آن میدی��ده اما در واقعیت وجوهی
وجود نداش��ته اس��ت ،گفت :شما چرا
م��ردم را مث��ل خودتان میبینی��د .آیا
وزارت نفت با یک حساب اینترنتی18 ،
کش��تی فروخته و یک و نیم میلیارد به
حساب من واریز کرده است؟
مته��م پرون��ده نفتی در پاس��خ به
ای��ن مطل��ب که گفت��ه میش��ود «م.
ش» از طری��ق «ال��ف .و .د» زنجانی را
به مس��ئوالن نفت معرفی کرده اس��ت،
گفت :آقای «الف .و .د» یک کش��تی بار
به من فروخته اس��ت اما شرکت ،HK
 17بار فروخته اس��ت .آیا شرکت HK

زیرمجموعه «الف .و .د» است.
زنجانی توضیح داد :اداره خزانهداری
وزارت نفت به خاطر بدهی سپاه ،دنبال
من بود و به همین خاطر با آقای «د» به
سوئیس رفتیم .من از سپاه طلب داشتم
و ب��ه همی��ن خاطر به م��ن حواله داده
بودند .در س��وئیس آقای وزیر [وقت] با
آق��ای «س .ج» تماس گرف��ت و آقای
«س .ج» گف��ت که آق��ای زنجانی هم
اینجاس��ت« .س .ج» تلفن را به من داد
و چند دقیقه با وزیر صحبت کردم .پس
چ��را میگوید آقای «ال��ف .و .د» مرا به
مسئوالن نفت معرفی کرد؟
متهم پرون��ده نفتی گف��ت :من در
ارتباط با واردات دارو ،واردات گوش��ت و
مرغ با سپاه همکاری داشتم .در حساب
و کتابهایمان ،از س��پاه طلب داش��تم
که به جای طلبم یک کش��تی محموله
نفت��ی به مبل��غ  103میلی��ون دالر به
من دادند .وی اضافه کرد :نمیش��ود که
م��ن مجموعههای بزرگ��ی را در ایران،
تاجیکس��تان ،کیش و قشم افتتاح کنم
و آن وق��ت  6ماه همکاری من از چهارم
ت��ا ده��م دی ماه باعث ش��ود همه این
مجموعهها را از محل فعالیت با مجموعه
نفت بدانند.
ëëاز ارتش چین هفت دکل
برای ایران خریدم
وی ادامه داد :من که وظیفه نداشتم
پارس جنوبی را برای ش��ما حفظ کنم.
ط��وری درباره من صحبت میکنند که
گویی من جان کری ،وزیر خارجه امریکا
هستم و ایران را تحریم کردهام.
متهم پرونده نفتی ب��ا بیان اینکه تا
سال  88دو دکل مربوط به زمان هیتلر
در پ��ارس جنوبی فعالی��ت میکردند،
افزود :در س��ال  88با وزیر وقت نفت به
چین رفتم و به واس��طه ارتش چین از
یک شرکت امریکایی هفت دکل حفاری
خری��داری کردم و پیش پرداخت هفت
دکل را نی��ز دادم .س��ال  90س��ه دکل
حفاری به کش��ور فروخته شد .االن نیز
یک دکل از طریق شرکت  ISOفروخته
شده است .آوردن دکل به کشور آن هم
در شرایط تحریم کار راحتی نیست.
ëëماجرای نامه معاون
وزیر اطالعات به زنجانی
زنجان��ی در ادامه دفاعیاتش به یکی
از اظه��ارات وکیل ش��رکت نفت مبنی
ب��ر اینکه خان��م «م .م» و دیگ��ران در
نظر بابک زنجانی تایپیس��ت و آبدارچی
هس��تند ،گفت :ت��ا به ام��روز به خاطر
حرمت افراد چی��زی نمیگفتم اما باید
بگوی��م در نام��های از معاون��ت وزارت
اطالع��ات که به آق��ای «م .ش» ارجاع
شده بود و او نیز از طریق سیستم امنی
به من رساند اعالم شد که خانم «م .م»

رجزخواني؛ با کدام پشتوانه؟
«گردنکلفت��ي» را ادامه ميدهد .به ط��ور کلي «ب.
ز» تاکن��ون پنج بار ادعاهايي مبني بر تحقق پرداخت
بدهي خود را از طريق پنج س��ناريوي مختلف مطرح
کرده که هيچ کدام هرگز اجرايي نشدهاست (از جمله
تسويه بدهي از طريق مناسبات اقتصادي بابک زنجاني
با س��ازمان تأمين اجتماعي ،ص��دور ضمانتنامه بانکي
غيرواقعي مؤسس��ه مالي و اعتباري توسعه ،صدور يک
چک بالمحل ب��ا محور يک بانک ژاپن��ي به نام بانک
توکيو -ميتسوبيشي  ،UFJمداخله دادن بانک مرکزي
تاجيکس��تان و در نهايت وارد کردن بانک روسي خم
اگزيم) .و در نهايت هم در روز سهش��نبه نقل قولي از
وکيل وي منتشر شد مبني بر اينکه «هنوز در تحريم
هستيم ».در عين حال نرمش وزارت نفت تا حدي بود
که اعالم ش��د اين وزارتخانه همچنان آماده اس��ت به
هر نحوي که متهم مش��خص ميکند طلب بيتالمال
را دريافت دارد.اما س��ؤال اصلي اين است که پشتوان ه
اصلي «ب .ز» در اين گندهگوييها کيست؟ مسلماً اگر
ان��دازه طلب او بود،

داراييهاي او در داخل کش��ور به
مراحل تبديل به نقد آن داراييها براي تسويهحساب
انج��ام ميگرفت .پس چ��را او هنوز پس از دو س��ال
زن��دان ،به دنبال «خريد وقت» اس��ت و چه منفعتي
از اين خريد وقت نصيب او ميش��ود؟ و چرا در طول
اين  22ماه نيز تالشهاي دس��تگاه قضايي براي وادار
ساختن وي به پرداخت بدهي ناکام مانده و در عوض،
ب خوردن» متهم ساختهاست؟
دادسرا را به «فري 
آيا ميتوان قب��ول کرد که او صرفاً درک صحيحي
از موقعيت��ي که در آن هس��ت ،ندارد؟ ي��ا موضوع به
پشتيبانهاي او برميگردد؟ همانها که ايشان مدعي
ش��ده از طرفش��ان مأموري��ت داشتهاس��ت و اکنون
به صورت نامحس��وس ول��ي کام ً
ال برنامهريزيش��ده
از او حماي��ت ميکنن��د و مدام در حال شبيهس��ازي
فعاليتهاي او ب��راي کمرنگکردن جرم و بزه و متهم
هستند؟تخلف زنجاني در دولت قبل اتفاق افتاده است.
اما چرا زنجاني بيمحابا اعالم ميدارد که هيچ کدام از
مسئوالن آن دولت ،نقش��ي در اين پرونده ندارند؟! به
طور مشخص آقاي زنجاني با طرح اين گونه مسائل در
حال به راه انداختن «يك جريان رس��انهاي» است كه

طي آن مقامات اجرايي دولت کنوني را به چالش بگيرد.
اما از يك جهت ديگر ،به نظر ميرسد از حمايت برخي
اش��خاص و رس��انهها نيز برخوردار است .اين رسانهها
البته نه در تأييد اقدامات او ،بلکه در قالب تقويت يک
پارادايم کلي حرکت ميکنن��د ،بدين مضمون که در
هم ه دولتها از اين «ب .ز»ها وجود دارد!
به طور کام ً
ال مش��خص ،تمامي جريان رس��انهاي
مربوطه ،سعي در پديداري يک حاشيه امن براي آقاي
زنجاني دارد .همي��ن «جريان» بود که در مقطع قبل
از محاکمه ،سعي در س��اختن «مشابه بابک زنجاني»
داش��ت .مخالفان دولت کنوني ت�لاش دارند تا بدهي
شرکتهاي بزرگ نفتي و دولتهاي طرف قرارداد بابت
برداش��ت نفتخام و فرآورده را منتس��ب به او کنند تا
هم بابک زنجاني را تطهي��ر کنند و هم دولت يازدهم
را بيتدبيرتر از دولت دهم نشان دهند .اکنون با شروع
فرآيند محاکمه ،برخي حاميان آقاي زنجاني ،خطر را
جدي گرفتهاند و ماشينهاي رسانهاي منتقد دولت را
با شدت و حدت به کار انداختهاند.
اي��ن جريان و تصميمگيران پش��ت پ��رد ه آنها ،به
احتم��ال زي��اد در زم��ر ه نيروهاي عاقله ي��ا نيروهاي
«تصميمگير» و «تصميمساز» هستند كه به ظن قوي،
اه��داف خاصي را از بابت گرمتر كردن اين بازي دارند.
آيا به جاي ورود به اين بازي ،بهتر نيس��ت که به فكر
مصالح و منافعي باشند كه از بابت پرداخت اين بدهي
عايد كش��ور و ملت ميگردد؟ واقعيت اين اس��ت که
بدهي فوق آنچنان بزرگ و حجيم اس��ت كه اگر حتي
ميزاني از آن هم پرداخت ش��ود ،مس��لماً هيچكس را
ياراي پنهان نگاه داشتن آن نخواهد بود.
آي��ا غير از دولت قبل ،دول��ت ديگري در «حال» و
«آينده» به «واسطهاي» چون بابک زنجاني بدون هيچ
گونه تضميني ،ميلياردها دالر نفتخام و فرآوردههاي
نفتي يا حتي پول نقد تحويل ميداد؟
بابک زنجاني فقط «بابک زنجاني» است .نه مشابهي
دارد و ن��ه هيچ دولتي چنين اقدام��ي خواهد کرد .در
ادام ه جلس��ات رس��يدگي ،مش��خص خواهد شد که
حاميان او چه کساني هستند و چرا اين گونه از او دفاع
ميکنند.

و تعدادی اشخاص دیگر فاقد صالحیت
از نظر وزارت اطالعات هس��تند و اعالم
ش��ده بود به این اف��راد اطالعاتی داده
نش��ود .وی ادام��ه داد :این نامه موجود
اس��ت که تقدیم دادگاه خواهد شد و به
همین خاطر است که بازپرس در پرونده
اعالم کرده در شرکت زنجانی هر کسی
مقدار کمی اطالعات دارد و از ادامه کار
مطلع نیس��ت .بنابراین موضوع دستور
نظ��ام به من بوده اس��ت .من که وزارت
نفت نیس��تم پرس��نلم را خراب کنم تا
پرونده حل شود.
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه به
بخش دیگر اظهارات وکیل شرکت نفت
مبن��ی بر اینکه گردش کار بانک مالزی
 86میلیون دالر بوده ،گفت :معاون وزیر
اطالعات نامهای را به صورت مکتوب به
آقای «م .ش» ارسال و از من درخواست
ک��رد مطالب زی��ر را رعای��ت کنم .در
نام��ه وزارت اطالعات اعالم ش��ده بود
که ش��رکت  SCTو بان��ک مالزی تنها
روزنه نظام در این روزهای سخت است
و زنجان��ی نباید هی��چ ردی از عملیات
خود در مالزی باقی بگذارد که این نامه
با ایمیل امن از س��وی «م .ش» به من
ارسال شد.
وی ادامه داد :فرض کنید مبلغ نفت
ص��وری بوده اس��ت و در ای��ن ترازنامه
وجود نداش��ته اس��ت آیا پولهایی که
میلیارد یورو به حساب مشتریان ارسال
میشد و همان  660میلیون یورویی که
خودتان قبول دارید ،چرا در این ترازنامه
نیس��ت؟ بنابراین طرازنامه بانک مالزی
براس��اس نامهای که از وزارت اطالعات
دریاف��ت کرده بودم ،هدایت ش��ده کار
میکرد.
ëëوام  15میلیارد یورویی
از شیخ اماراتی
متهم اصلی پرونده نفتی توضیحاتی
را درخصوص دریاف��ت وام  15میلیارد
یورویی از شیخ اماراتی ارائه کرد و گفت:
در مورد  15میلیارد یورو نمیتوانیم به
قانون و ماده اش��اره کنیم و بگوییم چرا
سند ندارد.
ميلياردر نفتي افزود :وقتی محمولهها
از مال��زی به انبار ش��رکت فال در دوبی
رف��ت ،آق��ای «م .ش .ز» م��را به دوبی
دعوت کرد .صاحب ش��رکت فال ،قب ً
ال
رئی��س ارتش دوبی ب��ود .از «م .ش .ز»
خواستم یک طوری فال را درگیر کند و
«م .ش .ز» ب��ه آنها گفت که زنجانی در
مال��زی بانکی دارد که خیلی از کارها را
میتواند انجام دهد.
متهم پرونده نفتی ادامه داد :شرکت
فال گفت تعدادی السی مدتدار دارد
ک��ه میخواهد خرد کند .به «م .ش .ز»
گفتم هر چه میتوانی ،بگیر .از «م .ش.
ز» خواستم السیها را در شرکت اونر ایر
ن نماند.
ترکیه خرج کند تا روی دستما 
بعد از این ماجرا و وقتی که فال طلبکار
و بدهکار ش��د ،از ما خواست مدارک را
تحویل بدهیم تا بار را ترخیص کند.
وی افزود« :م .ش .ز» به من تلفن زد
و گفت که چکار کن��م؟ مدارک نداریم
تا ب��ه آنها بدهیم .دعوا ب��اال میگیرد و
ش��رکت فال ش��کایت میکند« .م .ش.
ز» نیز از شرکت فال شکایت میکند و
در همین گیر و دار ،ش��رکت فال اعالم
میکن��د که در بارهای ش��ما آب وجود
داشته است« .م .ش .ز» شکایتی را علیه
فال در امارات انجام میدهد و خواستار
بازپرس گرفتن محمولهها میشود.
زنجانی همچنین درباره «ح .ف .ﻫ»
و اینکه گفته میش��ود او مصوبه وزرای
وقت و رئیس وقت بانک مرکزی را برای
زنجانی گرفته است ،گفت :آقای «ح .ف.
ﻫ» برای انجام کاری به حراس��ت بانک
مرک��زی رفته ب��ود .مرا ه��م همان روز
وزارت نفت به بانک مرکزی دعوت کرد.
وقتی به دفتر رئیس بانک مرکزی رفتم،
این مصوبه صادر شده بود که مصوبه را
به من نشان دادند.
مته��م پرون��ده نفتی اف��زود :همان
ج��ا به «ح .ف .ﻫ» تلف��ن زدم که گفت
در حراس��ت بان��ک مرک��زی اس��ت .از
او خواس��تم باال آمد و چن��د دقیقهای
همدیگ��ر را دیديم و تمام ش��د .اینکه
گفته میش��ود «ح .ف .ﻫ» مرا آنجا برد
نادرست است.
وی توضیح داد :اعالم شده که چگونه
امکان دارد شیخ حشر  15میلیارد یورو
در اختیار فردی قرار دهد .کس��انی که
کارهای ب��زرگ انج��ام میدهند ،مثل
کارمندان نیستند که برای رقم کوچک
به هم چک بدهند و هر روز حسابکشی
کنند .در کارهای ب��زرگ ،اعتبار حرف
اول را میزند .در مورد  15میلیارد یورو
نمیتوانیم به قانون و ماده اشاره کنیم و
بگوییم چرا سند ندارد .بنابراين گزارش،
ادامه اين جلس��ه به امروز [سهش��نبه]
موكول شد.

