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اعتراض متهم ردیف سوم پرونده گروه عظام به بازجویی و واکنش قاضی

تولیتآستان قدس :زمان زیادی را صرف
خواندن نامه ها و نظرات مردمی میکنم

اعالم 4باره قاضی به متهم :از ایروانی نترس!
پنجمین جلسه محاکمه گــروه عظام به اتهام
قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو در
حالی برگزار شد که متهم ردیف سوم «روغنی ها»
بیشتر اقاریر قبلی خــود را به نوعی تکذیب و
قاضی نیز چهار مرتبه به وی اعالم کرد :ترسی
از ایروانی نداشته باش! متهم همچنین مدعی
شد در بازجویی تحت فشار بــوده که قاضی با
استناد به فیلم هــای بازجویی ایــن ادعــا را رد
کرد.طبق گــزارش خبرگزاری فارس از جلسه
دادگـــاه ،گفته هــای قبلی وی که معاون امور
بین الملل گروه عظام بوده ،حاکی از این است که
کارگزار ایروانی ،خواهان امحای اسناد مجعول
شده است .با این حال ،وی به طور تلویحی این
موضوع را رد کرد .به گونه ای که قاضی صلواتی
در واکنش به این اظهارات ،گفت :تمام جلسات
بازجویی فیلم برداری شده است و اگر نیاز باشد
فیلم آن را پخش میکنیم.
▪قاضی خطاب به متهم :مواظب پاهای خود
باشید

متهم روغنی ها مــوارد و اظهاراتی مبنی بر
درخواست کارگزار ایروانی برای امحای اسناد
مجعول ،خــروج شــیــرزاد از کشور بــه دستور

ایــروانــی به دنبال قاچاق اعــام شــدن کاالها
در قزوین ،تهیه و تنظیم اسناد از سال  90با
تغییر درعناوین کاال و ارزش آن ها به دستور
ایروانی ،پرداخت رشوه به مدیران صمت تهران
آقایان قناتی و گــودرزی برای اعمال تعرفه 5
درصــد به دستور ایــروانــی ،پرداخت رشــوه به
دو تن از مسئوالن اداره صمت البرز به دستور
ایروانی ،پرداخت رشوه ایروانی به مدیران بانک
های ملی ،مسکن ،صــادرات و ملت برای اخذ
تسهیالت کالن ،پرداخت رشوه به مدیران ایران
خودرو به منظور تأیید کیفیت قطعات را در حالی
به طور تلویحی رد کرد که قاضی چهار مرتبه به
وی تذکر داد :از ایروانی نترس! قاضی همچنین
هنگام توضیح متهم در خصوص استفاده از تعرفه
های ترجیحی ،به وی گفت :مواظب پاهای خود
باشید ،از کسی جز خدا نترس و صداقت داشته
باش! این اظهارات ناظر به سابقه اشاره پایی
ایروانی به متهم ردیف دوم در جلسه سوم دادگاه
است .قاضی صلواتی در مرتبه ای دیگر خطاب
به متهم گفت :آقای روغنیها درست است که
آن آقا هزینه وکالی شما را تمام پرداخت کرده
و متحمل هزینههای آن چنانی شده است اما از
وی نترسید بلکه از خدا بترسید.

اخبار

15

▪ادعای متهم درباره تحت فشار بودن هنگام
بازجویی و پاسخ قاطع قاضی

قاضی صلواتی همچنین در بخشی از دادگاه،
از متهم خواست که درباره اقاریر خود مبنی بر
جعل اسناد و تغییر در سند رسمی و درج مهر
جعلی توسط واحدهای بازرگانی شرکتهای
سازهپویش و این که آقای ایروانی به شرکتها
اعالم کرده است دربــاره کاالی گازسوز تعرفه
 5درصد اعمال کند و همچنین پرداخت رشوه
به دستور آقای ایروانی و اقــدام به دستکاری و
جعل اسناد از سوی قربانیراد ،توضیح دهد که
متهم در پاسخ گفت :من در زمان بازجویی تحت
فشار بودم.
قاضیدرواکنشبهایناظهاراتگفت:فیلمهای
بازجویی موجود است و این حرف شما را تایید

نمیکند ،اگر تحت فشار بودید با خاطی برخورد
میکردم.
▪قاضی :معتقدیم به شما یاد می دهند که این
حرف ها را بزنید!

در ادامه این دادگاه ،نماینده دادستان با اشاره
به اقاریر متهم اظهار کرد :شما از سال  95کم
اظهاری داشته اید .متهم در پاسخ به این مطلب
گفت :بنده قبل از ســال  95ورود نداشتم.
آن ها نوشتههای من است اما امروز این جا هستم
برای بیان آن چه که واقعا رخ داده است .متهم
روغنیها افزود :به من گفتند که این ها را بگویم.
در این حال قاضی صلواتی گفت :به شما گفتند
اگر اقرار کنید آزاد میشوید؟ معتقدیم که به شما
یاد میدهند این حرفها را بزنید.

اخبار

امیردریادارخانزادی
واردمسکوشد

لغوسخنرانیجفری
ساکسدرتهران

تصویب 4طرحضد
آمریکاییامنیتملی

تعلیق نشستسازمان
مللتوسطایرانوروسیه

باشگاه خبرنگاران  -امیر دریـــادار حسین
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران روزگذشته وارد مسکو شد.امیر
دریادار خانزادی قرار است در چهارمین نشست
فرماندهان نیروی دریایی کشو رهای حوزه
خزر شرکت کند .چهارمین نشست فرماندهان
نیروی دریایی کشو رهای حــوزه خزر در شهر
«سنت پترزبورگ» روسیه برگزار میشود.قرار
است به زودی رزمایش مشترک ایران و روسیه
در اقیانوس هند انجام شود.

فارس-وزارتعلومبهتازگیازبرگزاریهمایش
«اقتصاد جهانی و تحریمها» با سخنرانی «جفری
ساکس» خبر داده بود که این اقدام موجب انتقاد
برخی تشکلها و دانشجویان به خصوص بسیج
دانشجویی دانشگاه الزهرا و همچنین برخی
چهرههای رسانهای و سیاسی شد .دانشجویان
معتقدبودنددعوتازحامیانبراندازینظامبرای
سخنرانیدرکشورهیچتوجیهیندارد.درپیاین
انتقادهاوزارتعلوم«جفریساکس»راازفهرست
سخنراناناینهمایشحذفکرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تصویب چهار
طرحضدآمریکاییدرجلسهاخیرکمیسیون خبر
داد.بهگزارشخانهملت،نقویحسینیاظهارکرد:
این چهار طرح عبارت اند از :طرح مقابله با تحریم
هایآمریکاازطریقجایگزینیکاالوخدمات،طرح
تاسیسموزهجنایاتآمریکا،طرحالزامدولتمبنی
بر پیگیری جبران خسارت های ناشی از اقدامات
ضد حقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی و طرح
الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در
کتبدرسیمدارسودانشگاهها.

اعتراضجمهوریاسالمیوروسیهبهنقضتعهدات
آمریکابهعنواندولتمیزبانسازمانمللمتحددر
صادر نکردن روادید برای هیئتهای دیپلماتیک
و ایــجــاد محدودیتهای شدید بــرای کارکنان
نمایندگی ایــران باعث شد نشست کمیته اول و
ششممجمععمومیسازمانمللمتحدتعلیقشود.
به گــزارش ایرنا« ،استفان دوجاریک» سخنگوی
دبیرکل سازمان ملل متحد هم درباره این مشکل
اظهار کرد :دبیرخانه در حال تماس با نمایندگی
دولتمیزباناستتااینمعضلبرطرفشود.

ربتوبادصبر،هکصبرژدیاستواراستوعبادتاهلیقین

تولیت آستان قدس گفت :نظرات مردمی
را از طریق صندوقهای ویژهای که در حرم
مطهر قرار دادهایــم ،سامانه تلفنی  138و
همچنین از طریق فضای مجازی دریافت
میکنیم و بنده معموال زمان زیادی را صرف
خواندن این نامهها و نظرات میکنم.
بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز ،حــجـتاالســام
والمسلمین مروی در دیدار با ائمه جماعات
حــرم مطهر ،در پاسخ به درخــواســت های
مردمی بــرای پخش صــوت قــاریــان مطرح
جهان اســام در حــرم ،گفت :این طرح در
دست بررسی است تا در اماکنی که قرآن به
صورت زنده پخش نمیشود ،از صوت قاریان
مطرح به ویژه قاریان مصری به خاطر زیبایی
صــوت و حــس متفاوتی کــه بــه شنوندگان
میدهند ،استفاده کنیم .حجتاالسالم
والمسلمین مروی در خصوص اجرای طرح

امر به معروف و نهی از منکر در اماکن متبرکه
در مواجهه با بدحجابی نیز گفت :تیمهای
تحقیقاتی برای بررسی علمی این موضوع
تشکیل شده تا برنامهای مدون برای اجرای
مؤثر امر به معروف و نهی از منکر در اماکن
متبرکه رضوی تدوین شود.
وی با تأکید بر اقامه شعارهای انقالبی
در فضای بــارگــاه منور حضرت رضــا(ع)
گفت :شعارهای «مرگ بر انگلیس ،آمریکا
و اســرائــیــل» ،معنای زیـــارت عــاشــورای
اباعبدا ...الحسین(ع) و همان فراز « َال ّل ُه َّم
آل ُم َح َّم ٍد
ا ْل َع ْن َا َّو َل ظا ِل ٍم َظ َل َم َح َّق ُم َح َّم ٍد َو ِ
تابع َل ُه َعلی ذ ِل َ
َو ِ
ک » در زیارت عاشورا
آخ َر ٍ
و لعن فرستادن به هارو نها و مأمو نهای
زمان است .وی یادآور شد :شعار «تکبیر»،
شعار انقالب است و در حرم مطهر نیز به
دنبال پر رنگتر شدن آن هستیم.

جانشین موگرینی به طور رسمی آغاز به کارکرد
«جوزف بورل» در نخستین روز کاری اش به
عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه
اروپا درباره توافق هسته ای اظهارنظر و تأکید
کرد که باید برجام به هر قیمتی حفظ شود .او
که در نشست تأیید صالحیت اش در پارلمان
اروپا سخنرانی می کرد ،گفت :حفظ برجام
برای اتحاد سیاسی در اتحادیه اروپا حیاتی
است.
جانشین موگرینی از چهره هایی اســت که

سابقه حمایت از ایــران را داشته و پیشتر در
توئیتی از افزایش آمــار ســواد بعد از انقالب
اسالمی تمجید کرده بود.
انتخاب او در هفته های گذشته موجب خشم
محافل صهیونیستی شده بود.
جوزف بورل  ۷۲ساله دارای مدرک دکترای
اقتصاد است و هیچ گاه موضع انتقادی خود
علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را
مخفی نکرده است.

باهنر :طومارکارهای بر زمین مانده درنفت بلند است
مــشــاور رئــیــس مجلس گــفــت :بــه طــور قطع
اقــدامــات انجام شــده طومار بلندی دارد اما
طومار کارهای بر زمین مانده در نفت از کارهای
انجام شــده بلندتر اســت .به گــزارش فارس
محمدرضا باهنر در کنگره نفت و نیرو با تاکید
بر این که شبانهروز  5.5میلیون بشکه نفت
و گــاز آتــش میزنیم ،گفت :چطور مسئوالن
از این شرایط دلواپس نمیشوند و خوابشان
میبرد،کاش این  5.5میلیون بشکه که آتش
زده میشود تبدیل به رفــاه ،توسعه و تولید

کاالهای مورد نیاز میشد .باهنر با تاکید بر
این که سهم نفت در اقتصاد کشور باید بسیار
متفاوتتر از آن چه که امروز است باشد گفت:
در نهایت نمایندگان مجلس زور خود را میزنند
که نفت را چقدر و با چه قیمتی بفروشند اما
موضوع مهم این است که  ۷۰درصد تولید نفت
میسوزد و همه میگویند این موضوع ارتباطی
با آن ها ن ــدارد ،دولــت و مجلس آن را گردن
نمیگیرند و قوه قضاییه هم میگوید کار هر
کدام تان که باشد دستگیرتان میکنیم.

