
دیپلمات های اروپایی قرار اســت برای نجات برجام، بار 
دیگر در وین نشستی تشکیل دهند. به گزارش ایلنا به نقل 
از ینی شفق، دیپلمات های کشــورهایی که هنوز در  توافق 
هسته ای با ایران قرار دارند، قرار است امروز، یکشنبه در وین 
نشستی برگزار کنند تا بتوانند راه حل هایی را برای مقابله با 
نابودی این توافق بیابند. این نشستی است که ایرانیان امید 
زیادی برای دستیابی به موفقیت در آن ندارند. اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که جلسه یکشنبه، به ریاست توسط هلگا اشمید، 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد 
شد. سید محمد مرندی، تحلیلگر دانشگاهی و سیاسی ایران در 
این خصوص گفت: ما به اروپایی ها خوش بین نیستیم. برجام 
بعد از خروج آمریکا و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، در 
شرایط بدی به سر می برد. بعد از یکسال صبر و خویشنداری، 
ماه گذشــته، تهران اقداماتی را جهت کاهش تعهدات خود 
در برجام انجام داد. افزایش غنی سازی اورانیوم توسط ایران 
موجب شده است که اروپایی ها به شدت نگران شوند. ایران 
اعالم کرده است که کاهش تعهدات برجامی آنها تنها با اجرای 
تعهدات اروپایی ها قابل بازگشت است. مرندی در ادامه گفت: 

ما تاکنون تنها ترس را از اروپایی ها شاهد بودیم. با این وجود به 
آنها فرصت می دهیم تا به برجام متعهد شوند. در حال حاضر 
همه چشم ها بر جلسه وین متمرکز شده اند که به عنوان یک 
تالش نهایی برای نجات این توافق محسوب می شود. مانی 
محرابی، تحلیلگر امور بین الملل هم در این خصوص گفت 
که جلسه آینده بهترین فرصت برای امضاکنندگان اروپایی 
برای نشان دادن تعهدشان به برجام است. علی اکرمی، مفسر 
سیاسی هم گفت: اروپایی ها کاری نمی توانند انجام دهند؛ 
چراکه از ترامپ می ترســند. اینستکس نیز نمی تواند تاثیر 

چشمگیری در شرایط فعلی داشته باشد.

پایگاه خبــری االخبار به دو ســند محرمانــه درباره 
ارزیابی عربستان ســعودی و اردن از نخست وزیر جدید 
بریتانیا و نشســت اخیر وی با وزرای خارجه کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس دست یافته است. ارزیابی 
دیپلماتیک اعراب از جانسون به سال ۲۰۱۶ بر می گردد 
و شــامل هر دو مرحله حضور وی در پست شهردار لندن 
و سپس وزارت خارجه بریتانیا می شود. »عادل الجبیر«، 
 وزیر وقــت خارجه عربســتان در این ارزیابــی با عنوان 
»بسیار محرمانه« نتیجه گیری های بسیار منفی از مواضع 
جانســون در نشســت با وزرای خارجه کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس در مقر اقامت نماینده دائم 
بریتانیا در نیویورک به »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
ارائه می دهد. نام جانسون از ابتدای این دوره به عنوان یک 
شخصیت برجســته و جنجال برانگیز و نامزد قوی برای 
نخســت وزیری مورد توجه عربستان سعودی بوده است. 
در نامه الجبیر به بن سلمان درباره این نشست،  جانسون 
به عنوان یک شخصیت مخالف در برابر مواضع کشورهای 
عضو شورای خلیج فارس علیه ایران تلقی می شود و درباره 

اینکه ایران مشکل اصلی منطقه باشد، ابراز تردید می کند. 
وی همزمان تأکید کرده بود کــه از ملت ایران که از خالل 
فیلم های ایرانی با آنها آشنا شده، خوشش می آید. عربستان 
همچنین نسبت به مواضع جانســون در قبال سوریه نیز 
حساس شده که این موضوع در نامه اردن نیز کامال آشکار 
است، چرا که نخست وزیر جدید بریتانیا با ابقای »بشار اسد« 
رئیس جمهوری سوریه و دخالت روسیه در این کشور موافق 
است. الجبیر در نامه به بن سلمان به اطالعات مشابه اردن 
درباره موضع جانسون در قبال سوریه استناد کرده اما عین 

ارزیابی سفیر اردن بیان نشده است. 
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روی موج کوتاه

با رأی دادگاه ویژه رســیدگی به 
جرایم اخاللگــران در نظام اقتصادی 
کشور شعبه مستقر در استان خراسان 
رضــوی، متهمان پرونــده پدیده به 
مجازات هایــی از جملــه حبس ابد، 
استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از 

۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
بر اســاس اطالعیه دادگســتری 
استان خراسان رضوی، متعاقب روند 
صعودی تخلفات صورت گرفته توسط 
مدیران وقت شرکت پدیده شاندیز و 
به رغم تالش ها برای اصالح مناسبات 
غیرقانونی حاکم بر این شرکت و عدم 
توجه مدیران شــرکت بــه تذکرات 
مقامات مســئول از جملــه اقدامات 
گسترده حوزه پیشگیری از وقوع جرم 
دادســرای عمومی و انقالب مشهد و 
عدم تمکین متهم ردیف اول در جهت 
اصالح امور شــرکت؛ و عدم استفاده 
از مهلت های اعطایــی جهت جبران 
مافات و با توجه به دغدغه های موجود 
در این زمینه، نهایتاً در دی ماه ۱۳۹۳ 
دادستان عمومی و انقالب مشهد ضمن 

اعالم ممنوعیت فروش و عرضه سهام؛ 
پرونده کیفری تشکیل داده و مدیران 

شرکت را تحت تعقیب قرار می دهد. 
این اطالعیــه می افزایــد: بر این 
اســاس و پس از طی کلیه تشریفات و 
الزامات قانونی و تشــکیل ۱۶ جلسه 
دادگاه علنــی بــا حضــور اصحاب 
رســانه و مطبوعات، جمعی از شکات 
و نمایندگان آنهــا، وکالی جمعی از 
سهامداران، متهمان و وکالی آن ها و 
سایر عوامل؛ دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اخالل گران در نظام اقتصادی 
کشور شعبه مستقر در استان خراسان 
رضوی بــا توجه به جمیــع جهات و 
مســتندات پرونده از جمله شکایت 
شکات و وکالی آن ها، گزارش سازمان 
بازرســی، فرماندهی انتظامی استان 
خراســان رضوی، وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات ســپاه، وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، 
سازمان امور مالیاتی کشور و ... مبادرت 
به صدور رأی و اعالن مجازات متهمان 

پرونده پدیده شاندیز نمود. 

 150 سال حبس
 برای 18 متهم دیگر

بر اســاس آرای صادره محســن 
پهلوان مقدم، بنیانگذار و رئیس »پدیده 
شاندیز«، به تحمل حبس ابد )از مجازات 
تعزیری درجه یک(، مضافاً اســترداد 
کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام 
شرکت پدیده که من غیر حق توسط 
وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده 
است به اشخاص )ذی نفعان( و جزای 
نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت 
جمهوری اسالمی ایران و محرومیت 
دائــم از هرگونــه خدمــات دولتی 
)استخدام در مشاغل دولتی( محکوم 
شده است. ۱8 متهم دیگر این پرونده 
نیز جمعا به ۱۵۰ ســال زندان محکوم 
شده اند. سه متهم ردیف آخر این پرونده 
نیز با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و 
دفاعیات متهمین و تسویه حساب آن ها 
با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه 
و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که 
حکایت از فقدان ســوء نیت متهمان 

بابت وجوه دریافتی دارد، تبرئه شدند. 

رفع توقیف از کلیه اموال شرکت
همچنین در اطالعیه دادگستری 
استان خراســان رضوی آمده است: 
دادســتان عمومی و انقــالب مرکز 
خراسان رضوی با هماهنگی و همکاری 
ستاد تدبیر و مسئولین )اعم از محلی، 
استانی و کشــوری( در جهت اجرای 
حکم، اقدامات مقتضی را براســاس 

محورهای ذیل به انجام خواهد رساند:
الف- تعیین تکلیف ســهام، سود 
و موضوعات مالی اشــخاص در گروه 

شرکت های پدیده
ب- تعییــن تکلیــف وضعیــت 
طلبــکاران و ســهامداران گــروه 

شرکت های پدیده
ج- تعیین تکلیــف اموال و امالک 
و دارایی های شــرکت پدیده شاندیز، 
رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده 
شاندیز اعم از منقول و غیر منقول تحت 
هر عنوان که در توقیف و ترهین قرار 

گرفته است پس از اعمال بند )ب(
د- رفــع توقیــف از کلیــه اموال 
شرکت پدیده شــاندیز اعم از منقول 
و غیرمنقول و قراردادن این اموال در 

اختیار شرکت پدیده
ز- به جهت محدودیت منابع مالی و 
سرمایه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، 
تعهدات ایجاد شــده برای تعدادی از 
سهامداران از شرکت سلب مسئولیت 
شــده و ذینفعان می تواننــد، در این 
قسمت از شــخص فرد تعهد دهنده 
برابر مقررات مطالبه نمایند را معمول 

خواهد داشت.
همچنیــن دادســرای عمومی و 
انقالب مرکز اســتان خراسان رضوی 
مکلف است نسبت به قسمت مفتوح 
پرونده جهت رســیدگی به اتهامات 
سایر دالالن و مســئولین دخیل در 
موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری 

و تعقیب قانونی الزم را معمول دارند.
سهامداران خاطرشان جمع باشد

به گفته دادستان عمومی و انقالب 
مرکز خراســان رضوی، برای ســایر 
متهمان نیز مجازات حبس برای مدت 

دو سال به باال تعیین شده است. 
قاضی صادقی، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز خراسان رضوی دیروز 
در جلســه اعــالم رأی دادگاه پدیده 
اظهار کرد: قبل از جلســه، دادگاه به 
دنبال تعقیب متهمان و حفظ اموال 
بود، تعــدادی با قرار زنــدان رفتند و 
اموال را حفظ کردیم، امروز خاطرمان 
جمع اســت چــون امــوال را حفظ 
 کردیم و ســهامداران هم خاطرشان 

جمع باشد.

وی با بیان اینکه تعیین ســرمایه 
شرکت که وظیفه دادگاه بود نیز انجام 
شده است، افزود: طلبکاران به سهام دار 
تبدیل شــده اند و اموال شرکت مال 
همه است و همه در یک صف هستند و 

شریک یکدیگرند.
قاضــی صادقــی تصریــح کرد: 
8۰درصد سهام شرکت با اختیار قانونی 
از پهلوان سلب شد و در سبد شرکت 
گذاشته شد و از این محل مطالبه تمام 

طلبکاران تسویه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ۱۴ اردیبهشت 
مــاه ســال جــاری، رئیــس کل 
دادگستری استان خراسان رضوی 
از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم 
به پدیده در آینــده نزدیک خبر داد 
و گفت: طبق کیفرخواســت صادره 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد متهمان این پرونده متهم به 
اخالل در نظام اقتصادی و مشارکت 
در کالهبرداری از طریق فروش اوراق 
موسوم به ســهام پدیده و همچنین 
تعدادی از متهمان به مشــارکت در 
کالهبرداری از طریق خرید و فروش 
اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و 
تحصیل مال نامشروع متهم هستند.

رســیدگی به ایــن پرونده طی 
۱۵جلسه به ریاست قاضی منصوری 
و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
در مشــهد انجام شــد، این پرونده 
دارای ۲۲ متهــم و ۱۰۰ جلد بوده 

است.

اعالم رسمی جزئیات  حکم متهمان  یک پرونده جنجالی؛

مدیرعامل پدیده به حبس ابد محکوم شد 

خبر

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: متاسفانه 
برخی اســتانداران در ســفر تفریحی اروپا به همراه خانواده 
تورگردی می کنند در حالی که مردم از نظر اقتصادی تحت 
فشار و تنگنا بوده و باید مسئول نظام اسالمی به فکر مردم باشد.

حجت االسالم علیرضا ســلیمی در گفت وگو با خبرنگار 

پارلمانی فارس، درباره سفرهای مقامات ازجمله استانداران 
گفت:  در شرایطی که مردم از نظر اقتصادی تحت فشار بوده 
و در تنگنا هستند و گرانی بیداد می کند برخی آقایان تفریح 
تابستانی رفته و به همراه خانواده شان تور گردی ۱۰ روزه به 

اروپا دارند که این اقدام آنها توجیهی ندارد. 

رئیس مجمع نمایندگان اســتان مرکــزی تصریح کرد: 
برخی از مسئولین دلشان را به اروپا وصل کرده اند و علت اینکه 
نمی توانند در برابر زیاده خواهــی آنها مقاومت کنند همین 

دلبستگی است.  
وی اظهار داشت:  از آقای روحانی، رئیس جمهوری توقع 
داریم اســتانداران و مســئولین خود را رصد کرده و اگر قرار 
اســت آقایان به این سفرها بروند بهتر اســت در ابتدا استعفا 
داده و بدون پست مسئولیت و مناصب شان به هر کجای دنیا 

خواستند، سفر کنند.
وی گفت: دولت نباید حواس مردم را با عملیات روانی که 

از طریق رسانه های دسته جمعی اش پرت کند، تا به کارهای 
مخفیانه و دلبستگی مسئولینش به اروپا و آمریکا بپردازد. 

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: متاسفانه 
اروپاگردی و تورگردی برخی استانداران و مسئولین به همراه 
خانواده شان در طول این ســال ها تکرار شده و در سیل اخیر 
نوروزی سفر استاندار معزول گلستان را در حالی که مردم در 

گل و الی بودند، در سفر خارجی دیدیم.
سلیمی گفت:  ســیل گرانی وجود دارد و امیدواریم رگ 
غیرت آقای رئیس جمهور بجنبد و اجازه ندهد آقایان مردم را 

تحت فشار رها کرده و به اروپاگردی بپردازند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی خبر داد: 

تورگردی خانوادگی استانداران در اروپا
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آغاز سوختگیری دو کشتی 
ایرانی در برزیل بعد از دو ماه

به گزارش ایرنا، دو کشــتی باری »ترمه« 
و »باوند« که حامــل بار به میــزان ۶۶ و ۵۰ 
هزار تن هستند، ســوخت گیری در آب های 
برزیل را آغــاز کردند. این دو کشــتی دو ماه 
قبل محموله هایی را از ایــران به برزیل حمل 
کرده بودند امــا به علت تحریم هــای آمریکا 
و امتناع شــرکت دولتی پتروبــراس برزیل از 
ســوخت دهی، حدود دو ماه در بندر پاراناگوآ 
لنگر انداخته بودند کــه با پیگیری های فنی و 
حقوقی شرکت کشــتیرانی سفیران پیام دریا 
)سپید( سوخت گیری خود را آغاز کردند و پس 
از ســوخت گیری بندر پاراناگوآ برزیل را ترک 

خواهند کرد. 
    

 توقیف یک نفتکش دیگر 
بر سر تحریم های ایران

به گزارش پایگاه خبری »شیپ اند بانکر« 
کانادا، ســنگاپور یک حامل گاز متعلق به یک 
شــرکت چینی را به اتهام نقــض تحریم های 
آمریکا علیــه ایران، توقیف کــرد. هنوز دلیل 
قطعی این دستگیری مشــخص نشده است. 
اما این شرکت چینی چندی پیش هم متهم به 

واردات نفت خام از ایران شده بود.  
    

ترامپ:
ایران منتظر جو بایدن است

به گــزارش آناتولــی، دونالــد ترامپ در 
تازه ترین اظهارات خــود درباره توافق با ایران 
گفت: »ایران خواهان توافق و مذاکره اســت 
اما ترجیح می دهد تا بــرای یک توافق جدید 
با آمریکا، منتظــر جو بایدن، نامزد ریاســت 
جمهوری انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا باشــد. 
آنها بــا خود این تصــور را دارند کــه به جای 
دونالد ترامپ، منتظر جو بایــدن خواب آلود 
بمانند، چرا کــه با خود فکــر می کنند که در 
زمان جو بایــدن می توانیم به هــر توافقی که 
بخواهیم با او دســت پیــدا کنیم. امــا ایران 
نمی دانــد که چــه اتفاقــی می افتــد. من 
 می دانم احتمال باخت مــن در انتخابات تنها 

دو درصد است.«
    

کاسه ای زیر نیم کاسه 
»سرمقاله نویس گاردین« است

فــارس نوشــت: حّجت االســالم علیرضا 
پناهیــان، نایب رئیــس قــرارگاه عّمار، طی 
یادداشتی به سرمقاله رئیس دولت اصالحات 

در روزنامه گاردین، واکنش نشان داد. 
در بخشــی از یادداشــت پناهیــان آمده 
است: »بعضی ها چون مطمئن هستند جنگ 
نخواهد شــد فریــاد می زنند »نــه  به  جنگ 
علیه ایران« تا بعداً بگویند این ســرمقاله های 
گاردین بود کــه جلو جنــگ را گرفت! مثل 
احمق هایــی کــه می گفتند مذاکره ســایه 
جنگ را دور کــرد، در حالی که پس از مذاکره 
 داعشــی ها نفوذ کردند و موشــک ها امنیت 

را بازآوردند.«
    

مرعشی به اهلل کرم:
 نفوذی های کارگزاران در 

انصار حزب اهلل را معرفی کنید
حســین اهلل کرم از اعضای انصار حزب اهلل 
در برنامه تلویزیونی دست خط مدعی شد که 
برخی از حاشیه ها و تندروی هایی که در انصار 
حزب اهلل بوده است از جانب نفوذی هایی بوده 
که با حزب کارگزاران که بعدها شــکل گرفته 

است رابطه داشته اند. 
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی درباره ایــن ادعــای اهلل کرم به 
خبرآنالین گفت: اصال به کارگزارن می آید که 
در جایی نفوذ کند؟ اصال به قیافه ما می خورد 
که در جایی نفوذ کنیم؟ او درباره امتناع اهلل کرم 
از اعالم اســامی این نفوذی ها، اظهار کرد: این 
افراد نفوذی را به مــردم معرفی کنند، خوب 

است که ما هم آنها را بشناسیم. 
    

تداوم واردات نفت خام ایران 
توسط ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از تی .آر .تی، ترکیه، 
در ماه می ۳۹۰ هــزار و ۹۹۱ تن معادل با ۲.۵ 
میلیون بشــکه نفت خام از ایــران وارد کرده 
اســت. بر اســاس آمار موجود، ترکیه در ماه 
می مجموعــا ۲ میلیون و ۶۷۱ هــزار و ۵۱۰ 
تن نفت خام وارد کرده اســت که نســبت به 
 مدت مشابه در ســال گذشته ۴8 درصد رشد 

داشته است. 

محسن پهلوان مقدم، 
بنیانگذار و رئیس »پدیده 
شاندیز«، به تحمل حبس 

ابد، استرداد کلیه اموال 
منقول و غیرمنقول و سهام 
شرکت پدیده به ذی نفعان، 
جزای نقدی معادل مجموع 

آن به نفع دولت جمهوری 
اسالمی ایران و محرومیت 

دائم از هرگونه خدمات 
دولتی محکوم شده است

قاضی صادقی، دادستان 
عمومی و انقالب مرکز 
خراسان رضوی با بیان 

اینکه اکنون طلبکاران به 
سهام دار تبدیل شده اند، 

گفت: 80 درصد سهام 
شرکت با اختیار قانونی از 

پهلوان سلب و در سبد 
شرکت گذاشته شد و 

از این محل مطالبه تمام 
طلبکاران تسویه خواهد 

شد

گزارش الجبیر به بن سلمان:

جانسون ایرانی ها و اسد را دوست دارد
در نشست وین صورت گرفت؛ 

آخرین تالش ها برای نجات برجام


