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روی موج کوتاه

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به 
اتهامات علی دیوانــدری و ۸ متهم 
دیگــر مبنی بــر اخــال در نظام 
اقتصادی کشــور به ریاست قاضی 

موحد برگزار شد.
به گزارش ایســنا، قاضی موحد 
در ابتــدای اولین جلســه دادگاه 
رسیدگی به اتهامات علی دیواندری 
و ۸ متهم دیگر که صبح سه شــنبه 
در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرائــم اخالگران و مفســدان 
اقتصادی برگزار شــد، اظهار کرد: 
در تاریخ ۲۸ شــهریورماه ۹۸ شعبه 
اول ویــژه رســیدگی بــه صورت 
علنی رســانه ای جهت رســیدگی 
به اتهامات علــی دیواندری، مجید 
سعادتی، بهروز مختاری، رحمت اهلل 
باختری ، مهدی فاحتیان، حسین 
ابوالحسنی، اسماعیل احدی، سمانه 
حضرتی آشــتیانی و وحید نمازی 
با رعایت مقررات مربوطه تشــکیل 

است.
وی افزود: از متهمین آقای مجید 
سعادتی، رحمت اهلل باختری و خانم 
سمانه حضرتی آشــتیانی متواری 
هستند و در جلســه حضور ندارند 
و وکیل معرفــی کرده اند و ســایر 
متهمیــن همــراه وکای خود در 

جلسه حضور دارند.

قاضی موحد در ادامه از قهرمانی 
نماینده دادســتان خواســت که 
کیفرخواست متهمین را قرائت کند.

قهرمانــی با حضــور در جایگاه 
در خصــوص محورهــای اتهامات 
در کیفرخواســت اظهار کرد: فساد 
رخ داده در خرید و فروش کشــتی، 
پرداخت وجوه به مهدی فاحتیان، 
واگــذاری نفت خام بــه رحمت اهلل 
باختــری، تحصیل مــال از طریق 
نامشــروع و موضــوع ســفرهای 
محرمانه در کنــار قاچاق حرفه ای 
ارز به ترکیه از جملــه اتهامات این 

پرونده است.
وی اسامی متهمین پرونده را به 

این شرح اعام کرد:
۱. علی دیواندری، فرزند محمد، 
آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، ۴۶ ساله، 
استاد دانشــگاه به اتهام مشارکت 
در اخال عمده نظــام اقتصادی از 
طریق تشــکیل و سرکردگی شبکه 
کاهبــرداری و خیانــت در امانت 
به بانــک ملت و پارســیان به مبلغ 
۱۶ هزار دالر و مشــارکت در قاچاق 
حرفــه ای ارز از طریق ســفرهای 
محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار 

یورو از طریق شرکت داریس.
۲.متهم مجید ســعادتی، فرزند 
علی ۵۱ ســاله، متواری بــه اتهام 

مشــارکت در اخال عمده در نظام 
اقتصادی از طریق عضویت در شبکه 
کاهبرداری و خیانــت در امانت از 

بانک های بانک های ملت و پارسیان 
و تحصیل مال نامشــروع به میزان 
۳۰۰ هــزار درهــم و تحصیل ۲۱ 
میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دالر در 
ازای مابه التفــاوت ارزی از فروش 
فرآورده هــای نفتی با مشــارکت 
باختری، همکاری با متهم مختاری 
در خرید و فروش کشتی به میزان ۳۶ 

میلیون دالر و قاچاق ارز به ترکیه.
۳. متهم بهــروز مختاری، فرزند 
غامعلی، بازداشــت از لحاظ عجز 
از تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در 
اخال عمده نظام اقتصادی از طریق 
عضویت در شــبکه کاهبرداری و 
تحصیل ۳۶ میلیــون دالر از بانک 
پارسیان با مشارکت متهم سعادتی.

۴. متهم رحمــت اهلل باختری، 
متواری، فرزند موســی، فاقد سابقه 
کیفری موثر، به اتهام مشــارکت در 
اخال عمده نظام اقتصادی از طریق 
عضویــت در شــبکه کاهبرداری 
تحصیل مال نامشــروع به مبلغ ۲۱ 
میلیون و ۵۸۲ هــزار و ۴۹۴ دالر ، 
همــکاری با مجید ســعادتی برای 
فروش نفت به میــزان ۳۲ میلیون و 

۱۱۰ هزار دالر.
۵. متهم مهدی فاحتیان، فرزند 
اصغر، بازداشــت به لحــاظ عجز از 
تودیــع وثیقه، به اتهام مشــارکت 
در اخال عمــده در نظام اقتصادی 
از طریق عضویت در شــبکه فساد 
و تحصیــل مال نامشــروع به مبلغ 
۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هــزار و ٧۴۰ 
درهم از بانک ملــت و تحصیل مال 
نامشــروع از بانک پارسیان به مبلغ 
۲۲۰ میلیــون درهم کــه میزان ۹ 
میلیــون و ۶۲۲ دالر آن هنــوز در 

بدهی بانک پارسیان است. ۶. متهم 
حسین ابوالحسنی، فرزند علی اکبر، 
آزاد به لحــاظ تودیــع وثیقه، فاقد 
ســابقه کیفری، به اتهام مشارکت 
عمده در اخــال در نظام اقتصادی 

و عضویت در شبکه کاهبرداری.
٧. متهم اسماعیل احدی، فرزند 
صفی اهلل، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه 
به اتهام مشارکت در اخال عمده در 
نظام اقتصادی از طریق عضویت در 

شبکه فساد.
۸. متهــم ســمانه حضرتــی 
آشــتیانی، فرزند هاشــم، کارمند 
ســابق بانک ملت، متواری به اتهام 
مشــارکت عمده در نظام اقتصادی 

و عضویت در شبکه کاهبرداری.
۹. متهــم وحید نمــازی، فرزند 
غامعلی آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، 
به اتهام مشارکت در اخال عمده در 
نظام اقتصادی با عضویت در شبکه 

کاهبرداری.
در ادامــه این جلســه نماینده 
دادســتان اظهار کرد: در بانک ملت 
در زمان تحریم های ظالمانه شرکتی 
با نام داریس کیش تاسیس می شود 
و اقدام بــه فعالیت تراســتی برای 
فروش کاالهــای صادراتی می کند 
و با تشکیل شبکه فســاد برخاف 
قوانین بانکی وجــوه کانی از این 

بانک تحصیل کرده اند.
وی افزود: در خصوص فساد اول 
موضوع خرید و فروش کشتی است 
کــه متهمین با نقش فعــال مجید 
سعادتی و بهروز مختاری با هدایت 
علی دیوانــدری در تاریخ ۹۲.۱.۱۹ 
مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ 
۲.۴۰ میلیــون دالر بــا وجوه بانک 

ملت می کنند.
قهرمانی گفت: ایــن قرارداد در 
تاریخ ۱۰.۳.۲۰۱۳ منعقد شده در 
حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک 
ملت و شرکت داریس کیش کاما از 

موضوع بی خبر بودند.
وی افــزود: در انعقاد این قرارداد 
متهمین با مدیریت دیواندری و در 
موضوع خرید دو کشتی ۱۰۰درصد 
وجوه را از منابع بانک ملت پرداخت 
کردنــد و بــدون اینکــه وثیقــه 
بپردازند به نام خویــش خریده اند 

و نه به نام شــرکت بانــک ملت که 
 متهمیــن علت این موضــوع را هم 

بیان نکرده اند.
نماینده دادستان گفت: متهمین 
از جمله مجید سعادتی در بانک ملت 
و ابوالحســنی در بانک پارسیان با 
سرکردگی علی دیواندری اقدامات 
خــود را انجــام داده انــد و وانمود 
می کردند در مقابل کار انجام شده 
قرار گرفته اند و بدین طریق اعضا را 
مجاب می کردند و یا به صورت کاما 
محرمانه به دســتور علی دیواندری 

کارهای خود را انجام می دادند.
قهرمانی افزود: در ۹۲.۲.۹ مقرر 
می گردد در شرایط بعدی، شرایط 
خرید کشــتی مورد بررســی قرار 
گیرد. در صورتی که خرید کشــتی 
 از قبل توســط دیواندری و سعادتی 

انجام شده بود.
وی گفت: آقای ابوالحســنی در 
بانک پارسیان اقدامات قانونی خود 
را به ســرکردگی دیواندری انجام 
داده اســت که ســه موضوع مطرح 
است: الف. یا وانمود می کردند هیچ 
اقدامی انجام نشده و یا در آینده انجام 
خواهد شــد. ب. در صورت اطال 
اعضــا از اعمال مجرمیــن با اعمال 
فشار، آقای دیواندری اعضا را مجاب 
می نمودند و ج. صرف نظر از این دو 
مورد، متهمین کامــا مجرمانه به 
دســتورات دیواندری عمل نموده و 
اقدامات ایشان جهت مخفی کردن 
فساد بانک ملت بوده که به فاحیان 
تسهیات زیادی داده است و حتی 
مشــارکت ۵۰ درصدی بــا آقای 

دیواندری داشته است.

نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه علی دیواندری و 8 متهم دیگر:

متهمانباپولهایبانککشتیخریدهاند

خبر

اعضای دفتر سیاسی طالبان، در تهران با برخی مقامات 
وزارت امور خارجه و همچنین مقامات سیاسی جمهوری 

اسامی ایران دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش تســنیم، اعضای دفتر سیاسی طالبان در 
قطر پس از سفر به مســکو عازم تهران شدند تا با مقامات 
کشــورمان پیرامون مذاکرات صلح افغانستان به گفتگو 

بنشینند.
روند صلح، مذاکرات بین االفغانی و توقف مذاکرات صلح 
میان طالبان و آمریکا از جمله موضوعات مورد بحث میان 

اعضای دفتر سیاسی طالبان و مقامات جمهوری اسامی 
ایران بوده است.

این دومین سفر خارجی اعضای دفتر سیاسی طالبان 
پس از لغو مذاکرات ایــن گروه با آمریکا توســط دونالد 

ترامپ است.
مذاکرات طالبان و آمریکا در حالی که به توافق نهایی 
نزدیک شــده بود توســط دونالد ترامپ و به بهانه کشته 
شدن یک سرباز آمریکایی توســط طالبان لغو شد. گروه 
طالبان تصمیم گرفته است پس از لغو مذاکراتش با طرف 

آمریکایی به دیپلماســی خود جهت رسیدن به صلح در 
افغانستان ادامه دهد.

رایزنی فراگیر ایران با همه طرف ها در افغانستان 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ســفر هیاتی از گروه 

طالبان افغانستان به ایران را تایید کرد.
سید عباس موسوی، در پاســخ به پرسش خبرنگاران 
در خصوص ســفر هیاتی از گروه طالبان افغانســتان به 
ایران، ضمن تایید این خبر گفت: اخیــرا و در چارچوب 
رایزنی های فراگیر جمهوری اسامی ایران با همه طرف ها 

در افغانســتان هیاتی سیاســی از گروه طالبان با سفر به 
کشورمان در خصوص آخرین تحوالت جاری در افغانستان 

با مقامات ذی ربط ایرانی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در تهران صورت گرفت

گفت وگوی طالبان با مقام های  ایرانی
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بعیدی نژاد خبر داد؛
درخواست آمریکا برای 

محکومیت ایران در بریتانیا 
مردود دانسته شد

به گزارش ایلنا، حمید بعیدی نژاد در توئیتر خود 
نوشت: دادگاه عالی بریتانیا بعداز ٧سال، درخواست 
وکای آمریکایی برای محکومیت ایران به پرداخت 
حداقل ۵۱۲ میلیون دالر خســارت بابت تلفات 
 Heiser(نظامیان آمریکا در پایگاه ُخبر عربستان
Case(را مردود دانسته و  اعام کرد که رأی محاکم 
آمریکایی علیه دیگر کشورها، در سیستم قضایی 

انگلیس قابل پیگیری نیست.
    

 شینزو آبه: در نیویورک 
با روحانی دیدار می کنم

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن روز سه شنبه گفت 
که در پایان ماه جاری]میادی[ با حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران دیــدار خواهد کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از رویترز، آبه در نشست حزب لیبرال 
دموکرات]ژاپن[ تمایلش برای مذاکره با روحانی را 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 

نیویورک دوباره ابراز کرد.
    

 اتخاذ مواضع هم سو
 درباره »آرامکو« 

مهمترین دستاورد اجاس سه جانبه آنکارا 
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری با اشاره 
به دستاوردهای اجاس سه جانبه آنکارا در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: » مواضع  هم سو و قاطع 
رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه درباره حمله به 
آرامکو و حمایت جدی آنان از مردم یمن و محکوم 
کردن طرف مقابل یکی از مهمترین دستاوردهای 
اجاس ســه جانبه آنکارا بود. نقش بی بدیل این 
هم گرایی سیاســی در بازدارندگی امنیتی در آن 

لحظه تاریخی به یاد خواهد ماند.«
    

ادعای عربستان علیه ایران در 
ادامه توهمات آمریکایی  ها

در ادامه ادعاها و توهمات مقامات آمریکایی علیه 
ایران، وزارت خارجه عربســتان مدعی شــد که در 
حمات اخیر به پاالیشگاه های نفت سعودی از ساح 
ایرانی استفاده شده است و ایران در این حمات دست 
دارد. به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی، سید 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
نیز در واکنش به این ادعاها گفت: چنین اتهام زنی ها 
و اظهارنظرهــای کــور و بی حاصــل در چارچوب 
دیپلماتیک غیرقابل درک و بی معنی است. در روابط 
بین المللی حتی »خصومت ورزی« هم دارای حداقلی 
از باورپذیری و چارچوب های منطقی است که مقامات 

آمریکا این اصول حداقلی را نیز درنوردیده اند.
    

 جذب سرمایه گذار 
برای تولید چادر مشکی

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکه »تولید دو کارخانه چادر مشــکی در کشور 
پاسخگوی نیاز داخلی نیست«، گفت: دولت برای 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه تولید 
چادر ابزارهای الزم را فراهم ســازد. حجت االسام 
احمد سالک در گفت وگو با ایسنا، افزود: کمیسیون 
فرهنگی چندین بار این موضوع را بررسی کرده، ولی 

شاهد یک تصمیم جدی در این خصوص نبودیم.
    

 »حسین سیمایی صراف« 
دبیر هیئت دولت شد

معاون اول رئیس جمهور در حکمی حســین 
ســیمایی صراف را به عنوان دبیــر هیئت دولت 
منصوب کرد. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری 
در حکمی حسین سیمایی صراف را به عنوان دبیر 
هیئت دولت منصوب و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ 
تدابیر الزم خدمات غنی تر و موثرتری، همســو با 
برنامه ها و سیاست های ریاست جمهوری در اختیار 

هیئت دولت قرار گیرد.
    

 گفت و گوی تلفنی ظریف و راب 
درخصوص برجام

»محمد جواد ظریــف« و »دومینیک راب«، 
وزیران امور خارجه ایران و انگلیس در گفت و گوی 
تلفنی آخرین تحوالت مربوط بــه اجرای برجام را 
بررســی کردند. به گزارش اداره کل اطاع رسانی 
وزارت امــور خارجه، در این گفــت وگوی تلفنی 
همچنین در خصوص آخرین تحــوالت روابط دو 
جانبه، تحوالت مربوط به اجرای برجام برخی مسائل 
کنسولی فی مابین مورد بحث قرار گرفت. ظریف 
و راب همچنین درباره تحــوالت جاری در منطقه 
به ویژه اوضاع یمن و ســایر موضوعات مورد عاقه 

تبادل نظر کردند.

نماینده دادستان: در 
خصوص فساد اول، موضوع 
خرید و فروش کشتی است 

که متهمین با نقش فعال 
مجید سعادتی و بهروز 
مختاری با هدایت علی 

دیواندری در تاریخ ۹۲.۱.۱۹ 
مبادرت به خرید دو کشتی 
با مبلغ ۲.۴۰ میلیون دالر با 

وجوه بانک ملت می کنند

نماینده دادستان: در بانک 
ملت در زمان تحریم های 

ظالمانه شرکتی با نام 
داریس کیش تاسیس 

می شود و اقدام به فعالیت 
تراستی برای فروش 

کاالهای صادراتی می کند 
و با تشکیل شبکه فساد 

برخالف قوانین بانکی وجوه 
کالنی از این بانک تحصیل 

می شود

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص بازداشت 
سه استرالیایی در ایران، گفت: اصل خبر صحت 
دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که 
هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. 
یکی از آن ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت 
به عکس بــرداری از اماکن نظامــی و مناطق 
ممنوعه داشتند که شناســایی شدند. پرونده 
دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای 
کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام 
شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده 

و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.
به گزارش ایسنا، غامحسین اسماعیلی در 

دهمین نشست خبری خود با رسانه ها، افزود: 
در روزهای اخیر صدور بخشــنامه ریاست قوه 
قضاییه در رابطه با احضار اشــخاص حقوقی و 
دســتورالعمل کاهش زندانیان را داشتیم که 
مورد اقبال و توجه بود. سخنگوی قوه قضاییه 
افزود: نهایی شــدن الیحه صیانت، کرامت و 
تامین امنیت بانوان در برابر خشــونت از دیگر 
اقدامات بود.  سخنگوی قوه قضاییه در بخش 
دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال 
خبرنگاری دربــاره اقدام دولــت کانادا مبنی 
بر فروش اموال ایران، گفــت: به محض اقدام، 
پیگیری هایی از سوی دولت،  وزارت خارجه و 

همچنین دادستانی کل کشور انجام شد. تمام 
تاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی 
نشود و آن ها دســت از این اقدام خاف قوانین 
بین المللی بردارند. در واقــع تاش ما منتفی 
شــدن این تصمیم اســت و اگر موفق نشدیم 
جمهوری اســامی در تعامل مشترک وزارت 
خارجه و مجموعه قضایی اقدام به مقابله به مثل 
نســبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا 
خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
سوال دیگری در خصوص طرح انتزاع سازمان 
زندان ها از قوه قضاییه خاطر نشــان کرد: این 
موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف 

با انگیزه های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص 
در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی های 
قبلی هم اعام شد و پذیرفتند که مغایر قانون 

اساسی است.
دستور رئیس قوه  قضائیه به پرونده هفت 

تپه ای ها اختصاص ندارد
اسماعیلی در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه دستور رئیس قوه قضائیه درباره 
احــکام یکــی از شــعب دادگاه انقاب 
مربوط به همــه پرونده های این شــعبه 

است یا فقط مربوط به پرونده 
کارگری هفت تپه اســت؟ 
گفــت: دســتور رییس 
قوه قضائیــه اختصاص 
به این پرونــده ندارد و 
اعام یک سیاســت 
کیفری اســت و هر 

 یــک از پرونده ها را که اقتضا داشــته باشــد 
در بر می گیرد.

تغییر رئیس سازمان بازرسی کل کشور
اسماعیلی در نشســت خبری امروز خود با 
خبرنگاران گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی 
در ســازمان بازرســی کل کشور، 
تعییرمدیریتــی داریــم وحجت 
االســام درویشــیان از مدیران 
قدیمی و باتجربه سازمان بازرسی 
 به عنوان رییس جدید ســازمان 

منصوب شدند.

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

برای استرالیایی ها کیفرخواست صادر شده است


