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روی موج کوتاه

نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری برگزار شد؛

هزاردستان پای میز محاکمه

تمام  20سالی که مدیر امور مالی و
خدماتی و رفاهی قــوه قضائیه در دوره
هاشمی شــاهرودی یا مدیرکل امور
اجرایی و معاون اجرایی حوزه ریاست
قوه قضائیــه در دوران آملی الریجانی
بود ،مرد در سایه بود .تا اینکه پارسال از
تاریکی سایه به روشنی آفتاب افتاد و به
مرد هزاردستان شهره شد؛ از آن رو که
درهرفسادیدستیازاوپیدابود.
ابراهیم رئیسی ،تیرماه پارسال تنها
چند روز پس از انتصابش به ریاست قوه
قضائیه ،او یعنی اکبر طبری یا در واقع
همان دست راســت آملی الریجانی را
برکنارکردومتعاقبآنسپاهنیزطبری
رابازداشتکرد.
طبری ،غیر از معاونت حوزه ریاست
قوه قضائیه ،از اعضای هیأت رئیســه
فدراسیونکونگفووهنرهایرزمینیز
بود،سابقهایهمدرصنعتخودروسازی
وشرکتایرانخودروداشت.درساخت
مجموعههــای متعدد رفاهــی برای
دســتگاه قضا مانند مجتمــع اقامتی
شاهچراغ و مجموعه آبی و استخرهای
شیراز ،مشهد و ســرعین ،مرکز فوق
تخصصی دندانپزشــکی قوه قضائیه یا
مجتمع فرهنگی رفاهی بزرگ میالد
مشــهد نیز دستی داشــت و مسئول
برگزاری مناقصههای ســاخت و ساز
واحدهایقوههمبود.
او در کنار تمام این مســئولیتها

مردی است که ابراهیم رئیسی ،درباره
ویگفت«:درخودقوهقضائیهبامواردی
مواجه شدیم رشوههایی اخذ شده که
بهتآور اســت؛ از آپارتمانهای 600
متری تــا ویالهای چهار هــزار متری
در شــمال که این در نوع خود کمنظیر
است».
دیروز پــس از قریب به یک ســال
انتظار،اولینجلسهدادگاههزاردستانو
 21متهممرتبطباپروندهوی،بهریاست
قاضی بابایی در شــهبه پنجم دادگاه
کیفرییکاستانتهران،باالخرهبرگزار
شدتاآنچهدراینمدتدربارهرشوههای
فوقالکچریاوومتهمانیکهفراریداده
و فسادهایی که کرده ،منتشر شده ،در
محکمهقضاییرسیدگیشود.
اعمالنفوذدرپروند همتهمان
کالناقتصادی
قهرمانــی ،نماینده دادســتان در
خواندن کیفرخواست علیه وی ،با بیان
اینکه دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در
پروندههای بســتگان ،رجال سیاسی
و متهمان کالن اقتصــادی قابل توجه
است،بهپروندهمصطفینیازآذر،یکیاز
متهمان کالن اقتصادی اشاره کرد که با
نفوذطبریبستهشد.
قهرمانی درباره نیازآذر توضیح داد:
او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر
طبری است که با تشکیل  ۱۰شرکت
صوری در داخــل و خارج از کشــور با
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نفوذ در بســتر قضایی و بانکی کشور و
با فاکتورســازی و ثبت سفارشهای
صوری اقدام به خروج ارز از کشــور و به
اموال نامشــروع زیادی نیز دست پیدا
کرده است .در تاریخ  ۲۷دی سال ،۹۰
مصطفی نیاز آذری بــه اتهام اخالل در
نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما
علیرغم اقاریر صریــح متهم با دخالت
و اعمال نفوذ اکبــر طبری حکم برائت
وی در برخی از عناویــن اتهامی صادر
و در برخی عناوین اتهامــی دیگر نیز
مسکوتماند.
قهرمانیادامهدادکهعالوهبرنیازآذر،
بسیاری از مســئوالن بانکی نیز در این
پروندهواقداماتمجرمانهنقشداشتند
که آنها نیز با اعمال نفــوذ اکبر طبری
تبرئهشدند.
ویالیلوکسدرقبالفراریک
متهماقتصادی
وی افزود :فرار مصطفی نیاز آذری
در قبال رشوهای است که اکبر طبری از
او گرفته است که قریب به  ۱۵هزار متر
زمین و  ۳طبقه ویالی لوکس به ارزش
 ۴۲۰میلیاردریالدربابلسراست.
قهرمانی خاطر نشــان کرد :اهدای
ویالیی با این ارزش در قبال کارسازی
پروندهویبودهوسعیکردهاسنادنقلو
انتقالآننیزباپوششهاییانجامگیرد
که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و
اکبر طبری وجود نداشته باشد .بلکه با

مشایخی درباره وجوه و
مبالغ پرداخت شده به
طبری گفته است که۵۰۰
هزار یورو که ۵بسته۱۰۰
هزار یورویی در سال ۹۵بود
را در ماشین به آقای طبری
میدادم که این ۵بسته در
طول ۵ماه پرداخت شده
است
واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر
طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی
یکی از ســردفتران تهــران و با وکالت
نامه جعلی صورت گرفــت ،به طوری
که اکبر طبری به جای همسر خود اثر
انگشتزد.
قهرمانی اذعان کرد :این ویال با نظر
اکبر طبری و صرف هزینهها از ســوی
مصطفی نیاز آذری ســاخته میشود.
اکبرطبریبهمنظوراینکهدرمراجعات
خود به ویالی مذکور از سوی سرایدار
شناسایی نشود ،خود را حسین معرفی
مینمودهاست.
شگردهایرشوهخواری
نماینده دادستان در ادامه گفت :از
دیگر مفســدان اقتصادی که از کشور
گریخته،حسننجفیاستکهدر مورد
ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف

لواسانات و همچنین با همراهی برخی
از مدیران توانســته اســت زمینهای
ارزشــمندی را وارد حوزه شهری کند
که در نتیجه الحاق آن ســاختمانها و
ویالهایچشمنوازباپولهاینامشروع
احداثمیشود.
ویافزود:دریافتیاکبرطبریازوی
مجموعهای از وجوه نقد و ملک است و
شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و
وجوهرشوهباشیوهایماهرانهوبهصورت
واسطهایبودهاست.
نمایندهدادستانعنوانکرد:ازدیگر
مفسدان اقتصادی رســول دانیال زاده
است که حمایت بیدریغ اکبر طبری
از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب
در برخی از پروندههای وی شده است.
 ۳واحد لوکس مسکونی در ساختمان
لومار و  ۳واحد در ساختمان فلورانس
دریافتی اکبر طبری از رســول دانیال
زادهبودهاست.
رشوههایدرشت
نمایندهدادستانپسازآنکهطبری
راسرکردهچندینشبکهارتشاءمعرفی
کرد ،گوشهای از رشــوههایی که وی
گرفته اســت را بدین صورت شرح داد:
اخذرشوهازحسننجفیبهمبلغبیشاز
 ۸۰میلیارد ریال وجه نقد ،اخذ زمین به
مساحت ۳۰۰مترمربعدرخیابانکریم
خان ،اخذ زمینی مشــجر به مساحت
هزار و  ۶۵۷متر مربع واقع در قریه نجار
کالی لواســان ،اخذ آپارتمان اداری به
مســاحت  ۱۰۸متر مربع در مجتمع
سانا،تسهیلوجهنقدبهمبلغ ۱۰۰هزار
یورو ،پولشــویی از طریق تبدیل وجه
نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ۴۲
میلیارد ریال ،دریافت رشــوه از رسول
دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳میلیارد و۲۳۳
میلیون و ۳۰۰هزار ریال ،دریافت رشوه
از مصطفی نیاز آذری به میزان  ۵قطعه
زمین و یک ویال در بابلسر ،معاوضه سه
دســتگاه آپارتمان مسکونی متعلق به
رســول دانیال زاده که هر سه واقع در
کامرانیه شمالی در ســاختمان لومار
است.
قهرمانی تصریح کرد :دریافت رشوه
از جلیل ســبحانی بابت هزینه نصب
کابینت در واحدی در مجتمع ســانا به
مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال ،پولشــویی از
طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار
به فرهاد مشایخ ،پولشــویی از طریق
انتقالویالیمصطفینیازآذریبهخانم
حکیمه شیرمحمدی ،جعل و استفاده
از اســناد مجعول در پرونده مصطفی
نیازآذری ،اعمال نفوذ با سوء استفاده از
مســتخدمین دولتی در پرونده رسول
دانیال زاده ،اعمال نفوذ با سوء استفاده
ازروابطخصوصیازمستخدمیندولتی

نماینده دادستانبابیان
اینکه دایره اعمال نفوذ
اکبر طبری در پروندههای
بستگان،رجالسیاسی
ومتهمانکالناقتصادی
قابل توجه است ،به پرونده
تعدادی از متهمان کالن
اقتصادی اشاره کرد که با
نفوذطبریبستهشد

در پرونده داوودی سرخوش شهری و
سایرین ،اعمال نفوذ در پرونده موضوع
اتهامیوریاموالنایی،تاثیردادننفوذدر
اقداماتاداریدرپروندهعلیدیواندری،
گرفتن وعده و تعهد در پرونده ســید
هادی رضوی و خریــد زمین از حمید
محمدیازدیگراتهاماتویاست.
ساختوسازهایغیرقانونی
بااعمالنفوذ
اتهاماتمتهمان 20ردیفدیگرنیز
مربوط به مشــارکت آنها با اکبر طبری
در رشوهخواری و نفوذ در پروندهها بود.
در شرح کیفرخواست مربوط به سایر
متهمانبهکراتازملکیازمیندیگری
نام برده میشد که به اکبر طبری منتقل
شدهاست.
براینمونهیکواحدآپارتماناداری
درمجتمعساناواقعدرقیطریهتهرانکه
حسباظهاراتیکیازمتهمانازسوی
یکی دیگر از متهمان (حسن نجفی) به
طبریدادهشدهاست.
کارهای متخلفانه در اراضی کالک
مانندساختوسازهاوتغییرکاربریآن
یاساختوسازدرمنطقهسدلتیاننیزاز
اقداماتدیگرطبریوشرکایمتهمش
بود که نماینده دادســتان به شرح آنها
پرداخت .او گفت :آقای طبری دوستی
نزدیکبامالکانداشتودرابتدابااعمال
نفوذ ،کارهای آنها را در منطقه لواسان
انجاممیداد.
به گفته قهرمانی ،مشایخی یکی از
متهماناینپرونده،دربارهوجوهومبالغ
پرداخت شده به طبری گفته است که
 ۵۰۰هزار یورو که  ۵بســته  ۱۰۰هزار
یورویی در سال  ۹۵بود را در ماشین به
آقای طبری میدادم که این  ۵بسته در
طول ۵ماهپرداختشدهاست.
نهایتا متن این کیفرخواســت به
قــدری طوالنی بود کــه قاضی پس از
قرائتآنباتوجهبهنزدیکیبهزماناذان
ظهر اعالم کرد فرصت دفاع برای متهم
دراینجلسهمیسرنیست.
هرچند که نماینده دادســتان نیز
گفت« :هنــوز بخشهایــی از پرونده
طبریماندهکهتمامنشدهوقراراستبه
زودیآنهاهمنهاییشود».

خبر

معاون سیاســی دفتــر عقیدتی سیاســی
فرماندهی معظــم کل قوا گفت :امــروز از زبان
دموکراتها هم میشــنویم برگشتی به برجام
نخواهند داشت و با شرایط جدید با ایران مذاکره
خواهندکرد.
سردار رسول ســناییراد در گفتگو با مهر در
مورد رویکــرد دولت برای مواجهه بــا اظهارات
مقامــات امریکایی گفت :مشــکل ما با ســران
آمریکا رفتار آنهاست که همواره مغایر با هرگونه
اعتماد اســت ،ترامپ نیز با خــروج از برجام به
تشــدید این شــکاف و افزایش ارتفاع دیوار بی

اعتمادی ملت ایران به دولتمردان آمریکا افزود.
وی با بیان اینکه رئیــس جمهور آمریکا به دنبال
بهرهبرداری ابزاری از موضــوع گفتگو و مذاکره
است ،گفت :ترامپ برای کمک به انتخاب مجدد
در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این گونه
مســائل را مطرح میکند در حالــی که پیام بی
صداقتی در مطالب مطرح شــده از سوی او موج
میزند به همین دلیل به نظر میرسد با توجه به
اینسابقهوروحیاتترامپ،پیاماوارزششنیدن
نداردونبایدبهآنتوجهکرد.
سردار سناییراد ادامه داد :حضرت امام (ره)

نیز فرموده بودند که ما بــا آمریکاییها اگر آدم
شوند هیچ مشــکلی نداریم منتها آنها تا امروز
نشان دادهاند که همواره دنبال سوءاستفاده از
وضعیت و شرایط به نفع اهداف مدنظر خودشان
هستند و حاضر نیســتند در تعامل با دیگران
صداقتی داشته باشند ،کما اینکه همین امروز
نیز از زبان دموکراتها میشنویم برگشتی به
برجام قبلی نخواهند داشت و با شرایط جدید
با ایران مذاکره خواهند کــرد ،در صورتی که
امضای رئیسجمهور دموکرات پایه توافق نامه
هستهای است.

با حکم رئیسجمهوری:

«سعید اوحدی» رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران شد

رئیسجمهوریبهاستناداصلیکصدوبیستو
چهارمقانونیاساسیدرحکمی«سعیداوحدی»را
بهعنوان«معاونرئیسجمهوریورئیسبنیادشهید
وامورایثارگران»منصوبکرد.درحکمرئیسجمهور
آمده اســت« :انتظار دارد با بهکارگیری تمام توان
و وقت خود و همکارانتان ،رضایت خانواده شــهدا،
جانبازان،آزادگانوهمهایثارگرانراحاصلنمایید».
بهاروند:

اموال ایران در آمریکا و
انگلیس از دسترس خارج نیست

محسنبهاروند،معاونحقوقیواموربینالملل
وزیرامورخارجهدربارهبازپسگیریاموالایراندر
کشورهایآمریکا،کاناداوانگلیسازلحاظحقوقی،
اظهارداشت:ایناموالدراختیارجمهوریاسالمی
ایران است و اینگونه نیســت که کسی این اموال را
برای خودش مصادره و یا از دست ایران خارج کرده
باشــد .وی تاکید کرد :فقط در مورد نقل و انتقال
اموال ،به دلیل تحریمهای بانکی با مشــکل روبرو
هستیم ،بنابراین این اموال ،اموال ایران است و هر
کشوری که به این اموال خدشهای وارد کند ،از نظر
ماوحقوقبینالمللمصونیتنخواهدداشت.
نماینده ملکان:

فراکسیون محرومین در مجلس
شورای اسالمی تشکیل شد

دو وزیر برای بررسی آتشسوزیهای
اخیر به مجلس میروند

وی افــزود :ترامپ از مخالفــان اصلی برجام
اســت و عالوه بر نقض برجام اقدام تروریستی به
دستور او علیه قهرمان جهانی مقابله با تروریسم

مجلس نسبت به آینده بازار بورس نگران است

نایب رئیــس مجلس گفــت :عملکــرد برخی از
سازمانها مانند ســازمان خصوصیسازی در گذشته
مورد ســوال بود و ابهامات زیادی در آن وجود داشت
و در حال حاضر هــم نگرانیهایی از آینده بازار بورس
وجود دارد.

چند انتصاب تازه در مجلس

روز گذشته محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس،
طی حکمی ،بابک نگاهداری را به عنوان مشــاور
و رییس حوزه ریاســت مجلس شــورای اسالمی
منصوبکرد.ویهمچنیندرحکمیدیگرمحمد
سعیداحدیانرابهعنواندستیارسیاسیورسانهای
رئیسمجلسشورایاسالمیمنصوبکرد.حمید
اصالنی نیز طی حکمی ،به سمت معاونت اجرایی
مجلسشورایاسالمیمنصوبشد.

سلیمی خبر داد؛

قاضی زاده هاشمی:

به گزارش مهر ،امیرحسین قاضیزاده هاشمی پس
از اتمام گزارش مســئوالن اقتصادی کشور در جلسه
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ،گفت :این جلسه
به این منظور تشــکیل شد که گزارشــی از وضعیت
درآمدهای غیر نفتــی دولتی و پایداری آن داشــته
باشیم و طبیعتاً مجلس جدید این انتظار را دارد که با
توجه به شرایط بین المللی و مشکالت داخلی ،دولت
برنامه مدونی در زمینــه تأمین درآمدهــای پایدار
کشور فراهم کرده و به مجلس ارائه کند.
وی افزود :البته منظور ما تأمین درآمدی که مبتنی

درپیاستعالمشعبمجلسدرمورداعتبارنامه
سهمنتخبمجلس،شوراینگهبانبهایناستعالم
پاسخداد.بهگفتهعلیرضاسلیمی،عضوهیاترئیسه
مجلس ،بر اساس پاسخ شورای نگهبان به استعالم
صورت گرفته از سوی شــعب مدارک و مستندات
معترضین به اعتبارنامه آقایــان دلخوش و محمد
صالحیمنتخبانصومعهسراوچادگانپیشازایندر
شوراینگهبانموردبررسیقرارنگرفتهاند.اماطبق
مدارکومستنداتمعترضیندربارهاعتبارنامهآقای
تاجگردونمنتخبگچسارانپیشازایندرشورای
نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس
شعبه دهم و دوازدهم باید مجددا درباره اعتبارنامه
اینسهنمایندهتشکیلجلسهدادهوباتوجهبهپاسخ
شوراینگهبان،نظرخودرااعالمکنند.

سیدعلیموسوی،نمایندهمردمملکاندرنشست
علنیمجلسشورایاسالمیدرنطقاضطراریخود،
ازتشکیلفراکسیونمحرومیندرمجلسخبردادو
گفت:بهمنظوربرنامهریزیمتناسبباضرورتهای
دهه پیشرفت و عدالت ،فراکسیون مناطق محروم و
شهرهایدرحالتوسعهوکوچکتشکیلواینامربا
استقبالخوبهمکاراندغدغهمندیعنیباعضویت
بیشاز ۱۲۰نفرمواجهشد.

سردار سناییراد:

دموکراتها هم به برجام برنمیگردند

پاسخ شورای نگهبان درباره
3اعتبارنامه جنجالی

بر استقراض ،آینده فروشی و فروش داراییهای دولت
به صورت گسترده باشد ،نیست و همچنین درآمد باید
شفافیت داشته باشد.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با اشاره به
نگرانیهــا درباره آینده بورس ،افزود :این مســائل تا
حدودی مجلس را نگــران میکند که برای کســب
درآمد و در واقع به نام کســب درآمد بــرای بودجه
ســاالنه کشــور ،اموال و داراییها فروخته شود و یا
عموم مردم به ویژه کســانی که غیر حرفهای هستند،
دچار گرفتاری شوند.

صورت گرفت ،مجموعه اینها نشان میدهد که
آقای ترامپ هیچ صالحیتی برای دادن و دریافت
پیامندارد.

قاضــیزاده بر لزوم ارائــه برنامهای مــدون برای
مبارزه با فساد در گمرک ،ســازمان خصوصیسازی،
بانکها و سازمان بورس که به طور کلی نهادهایی که
ذیل حوزه اقتصاد هســتند ،تاکید و همچنین اعطای
تســهیالت و اســتمهال وام بانکها را یکــی دیگر از
موضوعات و مطالبــات فعاالن اقتصــادی از مجلس
عنوان کرد.
نایــب رئیــس مجلس اظهــار داشــت :مطابق با
تبصره دو ماده  ۹۹قرار بود  ۵۰هزار میلیارد تومان از
بدهیهای دولت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی
قرار گیرد که از آنجایی که این  ۵۰هزار میلیارد تومان
تخصیص داده نشــده اســت ،بهانهای برای سازمان
تأمین اجتماعی شــده تا به وظیفه قانونی خود درباره
بازنشستگان عمل نکند.

حجتاالســام علیرضا ســلیمی ،عضو هیأت
رئیســه مجلس در گفتوگو به ایلنا گفــت :در پی
آتشسوزیهاییکهدرچندروزگذشتهدرکشوررخ
دادازوزیرکشورووزیراطالعاتبرایارائهگزارشدرباره
این حوادث به مجلس دعوت خواهیم کرد .وی تاکید
کرد:آتشسوزیهایصورتگرفتهدارایشبههاست
وبایددرموردشانشفافسازیالزمصورتگیرد.

گفتوگوی ظریف
با وزیر خارجه عراق

بهگزارشسایتوزارتخارجهعراق،محمدجواد
ظریف ،وزیرامورخارجهکشورمانامروزیکشنبهدر
تماسیتلفنیبافوادحسین،وزیرخارجهجدیدعراق
تلفنیگفتوگوکرد.دراینتماستلفنیدوطرفاز
گسترشروابطمیانایرانوعراقوروندهمکاریمیان
دو کشور برای تحقق خواستههای دو ملت دوست
تمجید کردند .بر اســاس این گزارش ،وزیر خارجه
عراقپیشازاینبــاوزرایخارجهکویتواردننیز
تلفنیگفتوگوکردهبود.

