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روزنامه انگلیسی ساندی تایمز از توطئه چینی 
شاهزادگان سعودی علیه وزیر دفاع عربستان به 

دلیل بی تدبیری هایش خبر داد.
روزنامه »ســاندی تایمز« با اشــاره به تشــدید 
اختالفات داخلی در خاندان آل سعود نوشت: محمدبن 

سلمان جانشین ولیعهد، وزیر دفاع و پسر 
نورچشمی پادشاه عربستان به هدفی برای 
توطئه در داخل خاندان سلطنتی سعودی 

تبدیل شده است.
شاهزادگان مخالف محمدبن سلمان 
او را به ماجراجویی در سیاست خارجی 

متهم می کنند.
این روزنامه انگلیسی افزود: محمدبن 
سلمان از نظر شخصیت های بلندپایه در 

خاندان آل سعود، عیب های شخصیتی بزرگی دارد و شایستگی برعهده گرفتن 
ســمت های مهم را ندارد. شاهزادگان ســعودی محمدبن سلمان را به علت 
حمله هوایی به مردم بی دفاع یمن، به بی عقلی و غرور جوانی متهم می کنند.

ســاندی تایمز به این مسئله اشاره کرد که عربستان درحالی فرماندهی 
عملیات نظامی در یمن را برعهده گرفته است که کاهش بهای نفت سعودی ها 
را وادار کــرده 73 میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را برای جبران کســری 

بودجه برداشت کنند.

رســانه های ترکیه با انتشار فیلمی از 
رفتار عجیب و زننده پلیس ترکیه با جسد 

یکی از فعاالن کرد این کشور خبر دادند.
به گزارش فارس، برخی رسانه های ترکی با 
انتشار یک ویدئو، اعالم کردند نیروهای پلیس 

ترکیه جســد یک کرد را با یک طناب به خودروی خود وصل کردند 
و در خیابان ها برروی زمین کشیدند.براســاس این گزارش، این اقدام 
پلیس ترکیه، موجی از خشم و نفرت را در شبکه های اجتماعی علیه 

پلیس این کشور ایجاد کرد.
روزنامه »تودی زمان« ترکیه، به نقل از برخی رســانه های دیگر 
نوشــت که این جسد متعلق به »حاجی لقمان بیرلیک« )24 ساله( 
است که داماد »لیلی بیرلیک« یکی از نمایندگان حزب حامی کردها 

در ترکیه یعنی حزب دموکراتیک خلق ها بود.

در  داعش سر  تکفیری  تروریست های 
باســتانی »قوس النصر« را در شهر تدمر 

سوریه تخریب کردند.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سر در 
باستانی قوس النصر 2 هزار سال قدمت داشت.

»مأمون عبدالکریم« مدیرکل ســازمان آثار باستانی و موزه های 
ســوریه اعالم کرد: عوامل داعش که چند ماه پیش دو معبد باستانی 
شــهر تدمر را تخریب کرده بودند، این بار ســر در قو س النصر را که 
یکی از آثار باســتانی مهم این شهر است، نابود کردند.معابد باستانی 
بل و بعلشمین در شهر تدمر نیز به دست داعش تخریب شده است.

عبدالکریم گفت: ما می دانیم که داعش اماکن باستانی دیگری مانند 
استادیوم تدمر را برای تخریب بمب گذاری کرده است.

شهر تدمر در مرکز سوریه در لیست میراث فرهنگی جهان ثبت 
شده است.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( بارها درباره 
تخریب آثار باستانی شهر تدمر ابراز نگرانی کرده است. داعش عالوه 
بر تخریب آثار باستانی، اقدام به کاوش و حفاری ناشیانه برای سرقت 

اشیای باستانی گرانبها و قاچاق آن می کند.

انتشار تصاویر جعلی و ساختگی توسط 
»بی بی سی«  مستندسازی شــبکه  گروه 
انگلیس، رسوایی دیگری را برای این شبکه 

رقم زد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، گروه 

مستندســازی شــبکه بی بی ســی انگلیس که هفته گذشته پخش 
مســتند »پاتاگونیا؛ بهشــت پنهان زمین« را آغاز کرده، اعتراف کرد 

که در قسمت اول آن، تصاویر جعلی و ساختگی پخش کرده است.
به اعتراف مســئوالن بی بی سی، تصاویری که از فوران آتشفشان 
کالوبو در این مستند پخش شد، واقعی نیست و حاصل ترکیب تصاویر 
دو فوران آتشفشــان مختلف در سال های 2011 و 2015 است.این 
نخستین بار نیست که گروه مستندسازی بی بی سی اطالعات غلطی 
بــه مخاطبان خود می دهد.پیش از این نیز این شــبکه تصاویر تولد 
خرس های قطبی در حیات وحش را منتشــر کرد که مشخص شده 
بود این تصاویر صحنه سازی شده و به پارکی در آلمان مربوط می شود.
روزنامه دیلی میل گزارش داد تصاویر فوران آتشفشان مورد استقبال 
گسترده مخاطبان قرار گرفته و بیش از 500 هزار بار در شبکه فیسبوک 

به اشتراک گذاشته شده است.
این گاف شبکه بی بی سی موجب شد تا شماری از کارکنان آن، به 

از دست رفتن اعتبار کاری خود اعتراض کنند.

فرمانــده نیــروی انتظامی گفــت: امروز 
پلیس جمهوری اســامی ایران پلیسی مقتدر، 
دانش بنیان، حرفــه ای، توانمند و اهل تعامل با 

تمام کشورهای دوست و خواهان ارتباط است.
به گزارش فارس، ســردار سرتیپ پاسدار حسین 
اشتری، در چهاردهمین دوره نمایشگاه لوازم و تجهیزات 
پلیسی، امنیتی و ایمنی اظهار داشت:  این نمایشگاه در 
هفته ناجا افتتاح می شــود، هفته ای که با شعار اقتدار 
پلیس، همدلی و همزبانی امنیت و آرامش همراه است.
اشتری تصریح کرد: امروز پلیس جمهوری اسالمی 
ایران پلیسی مقتدر، دانش بنیان، حرفه ای، توانمند و 
اهل تعامل با تمام کشورهای دوست و خواهان ارتباط 

است.
وی افزود: امروز پلیس ایران به دلیل پیشــرفت ها 
آمادگی مشارکت در حوزه انتقال تجربیات و آموزش 

را دارد.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: در حوزه استفاده از 
فناوری های روز پلیس ایران گام های خوبی برداشته و 
ان شــااله روز به روز بر این اقتدار که اقتدار نرم است 

افزوده شود.
سردار اشتری بیان داشت: امروز پلیس جامعه محور 
و پلیســی که پیشگیری اجتماعی را تقدم بر اقدامات 
انتظامی می داند توانسته با همین ظرفیت پیشرفت های 
خوبی را در کشور داشته باشد اگرچه تا کنون در حال 

تحریم بوده است.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر فشارها بر کشور 
ما چند برابر شد و هر چه هست حاصل پیشرفت های 

خود مردم، جوانان و دانشمندان است.
عالی ترین مقام انتظامی کشور تاکید کرد: تحریم ها 
بــرای ما نعمت بود، نعمت خودکفایی و ایســتادن بر 
روی پای خود و این نمایشــگاه گوشه ای از ابتکارات و 
خالقیت هایی که در حوزه پلیسی به وجود آمده است.

فرمانده نیروی انتظامی :

پلیس جمهوری اسالمی ایران 
مقتدر، دانش بنیان، حرفه ای و توانمند است

فرمانده نیروی انتظامــی تصریح کرد: مهمترین 
وظیفه ناجا امنیت،  آرامش، آسایش و احساس امنیت 

برای مردم متدین، فرهیخته و فهیم است.
وی با اشــاره به اینکه  300 شــرکت، موسسه و 
دســتگاه های مختلف داخلی وشــرکت کنندگانی از 
30 کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور دارند 
خاطر نشان کرد:  پلیس ایران این آمادگی را دارد که با 
استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی با هر کشوری 
به غیراز کشــورهای متخاصم که خط قرمز ما هستند 

تعامل داشته باشند.
فرمانــده ناجا درمورد فاجعه منا گفت: بنده از این 
تریبون به نمایندگی از پلیس جمهوری اسالمی ایران 
عرض می کنم که نیروی انتظامی به کمک پلیس دیگر 
کشورهای اسالمی این آمادگی را دارد که برای نظم و 
انتظام زائران بیت اله الحرام در کشور عربستان حضور 
پیدا کند و این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهد.
ســردار اشــتری  با بیان اینکه اگر آنها این توان 

را ندارند خوب اســت که این مســئولیت را به پلیس 
کشورهای اسالمی واگذار کنند، افزود: بزرگ تر از اصل 
ضایعه منا بی تفاوتی و حالت غیرانسان دوستانه پلیس 

و مسئوالن سعودی در قبال جانباختگان بود.
وی گفــت: شــاید اگر آنــان اراده ای داشــته اند 
می توانستند از این ضایعه بزرگ جلوگیری کنند ولی 
ما هیچ اراده ای ندیدیم؛ یعنی باید دنبال این بگردیم که 
چند درصد عمد در کار بوده است و باید حکام عربستان 

پاسخگوی این جنایت هولناک باشند.
90درصد تجهیزات ناجا بومی است

اشــتری در حاشیه این مراسم در پاسخ به سؤالی 
درمورد اینکه چند درصد از تجهیزات ناجا بومی است، 
اظهار داشــت: خوشبختانه امروز نیروی انتظامی اکثر 
نیازمندی خود به تجهیزات را خودش تولید می کند و 
شاید در کم تر از 10 درصد تجهیزات متکی به تجهیزات 

غیربومی است.
فرمانــده نیروی انتظامی تصریح کــرد: در حوزه 

نرم افــزاری بیش از 95 درصد اســتقالل داریم و در 
حوزه ســخت افزاری نیز وضعیت خوبی را شاهدیم و 
امیدواریم باقی مانده نیازمان نیز به کمک مبتکران و 

مخترعان مرتفع شود.
سردار اشتری در پاســخ به سؤالی درمورد اینکه 
قــوه قضائیه اعالم کرده افزایش جرم داشــته ایم، اما 
ناجــا می گوید کاهش جرم داریم، گفت: مالک کار ما 
مراجعه مردم به دوائر، کالنتری، پاسگاه و مراکزی است 

که پاسخگو هستند.
عالی ترین مقام انتظامی کشور افزود: طبق آمار در 
6 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال 93،  
حدود 7 درصد کاهش جرائم را داشــته ایم؛ ما بیش از 
100 مولفه در جرم داریم، اما ممکن است دستگاهی 
10 مؤلفه در نظر گرفته باشــد، در هر صورت آمار ما 
نشــان از کاهش جرائم اســت و امیدواریم این روند 

افزایش داشته باشد.
اشتری درمورد نصب دوربین های مداربسته اظهار 
داشت: بسته به نوع فعالیت و محصولی که اصناف ارائه 
می کنند، از طریق پلیس اماکن به اصناف ابالغ شــده 
که دوربین نصب کنند؛ چراکه وجود دوربین پیشگیرانه 
است و اگر سرقتی نیز رخ دهد، پلیس به راحتی می تواند 
به خالفکاران دسترسی پیدا کند، البته دوربین ها باید با 
کیفیتی باشند که بتوانند در روز و یا شب و در تاریکی 
یا روشــنی تصویری با کیفیت مطلوب داشته باشند و 
متأسفانه خیلی از مؤسسه های اصناف از دوربین هایی 
با کیفیت پایین تر اســتفاده می کنند که ما به اصناف 
توصیــه می کنیم که حتمــاً از دوربین های با کیفیت 

استفاده کنند.
وی اعالم کرد: مبتکرانی که اختراعاشان ثبت شده 
باشد و این اختراع مورد نیاز ناجا باشد حتماً با آنها وارد 
مذاکره و معامله خواهیم شد؛ اختراعی که بتواند خدمت 

بیش تر با سرعت و دقت بهتری را ارائه دهد.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با اشاره به رونمایی از 
اولین گردان مخصوص ضداغتشاش با تجهیزات پیشرفته 
ساخت داخل گفت: یگان های ویژه به صورت 24 ساعته 
آماده اجرای مأموریت در تمام استان های کشور هستند.

بــه گزارش فارس، کرمی در صبحگاه یگان ویژه در هفته 
نیــروی انتظامی گفت: امروز شــاهد رونمایی از اولین گردان 
مخصوص ضداغتشاش پیشرفته ساخت داخل کشور متناسب با 
راهبردهای بازدارنده هستیم.وی مأموریت اصلی یگان های ویژه 
ناجا را کنترل اغتشاشــات، رهایی گروگان و مقابله با تیم های 
تروریستی و پشتیبانی از پلیس های تخصصی در ارتقاء امنیت 
اجتماعی دانســت و گفت: اخیراً دفاع شــهری نیز با توجه به 
تهدیدات سلفی تکفیری به وظایف یگان های ویژه اضافه شده 
است.کرمی تصریح کرد: یگان های ویژه با نیروی انسانی مجرب، 
جوان و آموزش دیده تنها یگان واکنش سریع کشور می باشند 
که 24 ساعته آماده اجرای ماموریت در تمام استان های کشور 
هستند.وی راهبرد یگان های ویژه در کنترل اغتشاشات بازدارنده 
را 4 اصل عملیات آمادگی و حرکت، عملیات بازدارنده، عملیات 
برق آسا و عملیات تثبیت و عادی سازی دانست.به گفته فرمانده 
یگان های ویژه نیروی انتظامی، برای اجرایی کردن راهبردها و 
مأموریت های یگان ویژه آموزش های نوین و تجهیزات مناسب 
با راهبرد در داخل کشــور از جمله خودروهای ســدکننده، 
خودروهای هجومی و نفوذ کننده، انواع آب پاش ها و تجهیزات 
انفرادی در نظر گرفته شده است.وی افزود: راه اندازی واحدهای 
حرفه ای و پشتیبانی همچون یگان حافظ صلح، واحد پشتیبانی 
هوایی، پلیس افتخاری، یگان ضداغتشاش زنان و یگان اسواران 

را در طی 3 سال اخیر از جمله اقدامات دانست.

فرمانده یگان های ویژه ناجا خبر داد
رونمایی از اولین گردان 
مخصوص ضداغتشاش

در سومین جلسه دادگاه مطرح شد

درخواست دادستان برای مصادره اموال بابک زنجانی
در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی 
قرائت متن کیفرخواســت بابک زنجانی و دو متهم دیگر 

پرونده توسط معاون دادستان به پایان رسید.
به گزارش مهر، ســومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات 
میلیاردر نفتی روز گذشــته با حضور سه متهم پرونده و وکالی 
مدافع و دو نماینده دادستان بعد از قرائت قرآن کریم آغاز شد.در 
ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی با اشاره به این که وکالی خارجی 
متهم ردیف اول روز گذشته نامه ای را به دادگاه ارسال کرده بودند، 
گفت: بر اســاس پیش نویس ضمانت نامه ای که تنظیم شده وکال 
اعالم کرده اند که بابک زنجانی تمام بدهی شــرکت ملی نفت را 
پرداخت می کند که این پرداخت به شرکت HK واریز می شود، از 
این رو مدیرکل امور حقوقی شــرکت ملی نفت ایران اعالم کرده 

است که با همکاری وکالی متهم این مهم انجام می شود.
بانک اف آی آی بی دکوری بوده است

معــاون دادســتان در ادامه قرائت کیفرخواســت گفت: در 
تحقیقاتــی که از متهم به عمل آمــد وی ابتدا مالکیت خود بر 
بانک اف آی آی بی را منکر شد اما بعد از این که نتیجه تحقیقات 
را به او نشان دادیم باالخره پذیرفت که مالک این بانک در مالزی 

بوده است.
این متهم می گفت بانک اف آی آی بی اعتبار داشــته و اسناد 
مالــی و ترازنامه های دقیق و مرتبی دارد و کارمندان آن رســماً 
فعالیت می کنند اما بعد از تحقیقات انجام شده مشخص شد این 
بانک هیچ اســناد بانکی و صورتحســاب معتبری نداشته و اصاًل 
مشــتری وجود ندارد و ســطح فعالیت این بانک محدود بوده و 
حتی در کواالالمپور این بانک را نمی شناسند.نجفی گفت: تمام 
اقدامات این بانک در تهران با یک سیســتم ریموت توسط متهم 

انجام می شده و دو متهم دیگر پرونده هم مشارکت داشتند.
معاون دادستان گفت: 11 فقره اعتبار اسنادی، حساب هایی 
که برای شرکت HK باز شده بود و حواله هایی که برای بانک »م« و 
تامین اجتماعی و شرکت »ب« ایجاد شده بود همه کذب و صوری 
بوده اســت. حتی فردی که در پرونده وجود دارد و حساب ها به 
نام این فرد جابجا می شده و ۸ میلیارد یورو واریزی داشته است، 

فردی مجهول و بی هویت است.
اختاف نظر وکیل زنجانی با معاون دادستان

در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده میلیاردر 
بزرگ نفتی، اعالم شــد که منشأ تمام پرداختی ها بنابر اظهارات 
متهــم از طریق وامی که به واســطه فردی به نام »ح« توســط 
شرکت »الف« در دبی پرداخت شده، بوده اما تحقیقات می گوید 
این اظهارات خالف اســت. بر اساس استعالم بازپرسان از بانک 
مرکزی، عنوان شده که تسهیالتی اعطا نشده است، اما متهم گفته 
پانزدهم هر ماه میالدی موسســه »ب« به شرکت »الف« پرینت 
حســاب می داده و زمانی که بازپرس از بابک زنجانی می خواهد 
کــه این پرینت ها را به ما هم بدهید، گفته از کارمندانم بگیرید، 
اما در این فاصله متهم از طریق خواهرش از زندان می خواهد که 

برخی تغییرات در پرینت انجام شود.
نماینده دادستان افزود: قرار بود حواله ای چند هزار میلیاردی 
جابجا شود و یکی از مدیران بخش اعتبارات بانک »م« می گوید به 
دلیل باال بودن مبلغ حواله متعجب شدم چون تحریم بودیم و به 
مدیرعامل وقت بانک گفتم حواله را برگشت بزن که وی نپذیرفت 
و وقتی دیدیم این حواله مرتبط با قرارداد تامین اجتماعی است، 
باز تماس گرفتم و آنها گفتند موضوع منافع ملی درمیان است و 
من تاکید کردم اگر این حواله انجام شود، بانک، تحریم می شود 

اما باز هم آقای مدیر گفت نباید برگشت بخورد.
نماینده دادستان تهران خطاب به قاضی دادگاه گفت: بسیاری 
از اقدامات بانکی و صوری قابل تحلیل و بررســی اســت و من 
می خواهم که کارشناسان حرفه ای در دادگاه حضور یافته و توضیح 
دهند.رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی هم با کسب اجازه از 
قاضی دادگاه گفت: من این مطلب را قبول دارم، چراکه به اعتقاد 
من کارشناسان بانک مرکزی صالحیت اظهارنظر قضایی ندارند 
و ایرادات زیادی وجود دارد و درخواســت می کنم به دلیل نبود 
نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی بین المللی، 

نباید اجازه دهیم ابهامات پرونده لباس کیفری بپوشند.
در این میان معاون دادســتان تهران گفــت: ما از بهترین 
کارشناسان بانک مرکزی نظر خواسته ایم و دادسرا اقناع شده است.
درمیان صحبت های معاون دادستان زنجانی شروع به صحبت کرد 

که  قاضی به او تذکر شدید داد.
7/6 هزار میلیارد پولشویی و ۸ هزار میلیارد تومان 

بدهی متهم نفتی
بعد از 15 دقیقه تنفس که توســط قاضی داده شــده بود، 
نماینده دادســتان با قرائت کیفرخواست در بخش پولشویی در 
ایــن پرونده، گفت: متهم با گرفتن پول های نفتی و فروش نفت 
ایران و صرف آن برای مســائل شخصی، 1/9 میلیارد 
یورو )بر اساس یوروی چهار هزار تومان(، حدود 7/6 هزار میلیارد 

تومان پولشویی کرده است.
وی افزود: در موضوع اخالل در نظام اقتصادی کشــور باید 
بگویم ایران از ســوی آمریکا و اروپا دچار تحریم بزرگ نفتی شد 
و شرکت سوئیفت با ایران قطع همکاری کرد و هیچ شرکتی در 
دنیا حاضر به خرید نفت ایران یا بیمه نفتکش ها یا جابجایی پول 
نبود. برای همین مسئوالن شرکت نفت توسط متهم خواستند تا 
نفت را عرضه کنند و 2/331 میلیون دالر به شــرکت »الف« که 
متعلق به بابک زنجانی بود، نفت تحویل شد. اما متهم مسئوالن 
را فریــب داد و گفت که به خاطر تحریم ها، امکان جابجایی پول 
وجود ندارد. با این حال قبل از آن با افتتاح حسابی برای شرکت 
HK نزد بانک خود FIIB و خرید نفت از صندوق بازنشســتگان را 

انجام داده بود و موفق شد اموال بیت المال را ببرد و این مشکالت 
سنگینی برای کشور به همراه داشت که در گزارش بانک مرکزی، 
آثار کالن این اقدام عنوان شــده اســت.نماینده دادستان تهران 
گفت: سال 90 و 91 به واسطه شرایط اقتصادی و سیاسی، تورم 

افزایش یافته و وضعیت ارزی متالطم شــد و یکی از دالیل 
آن بدهی 2/1 میلیارد یورویی متهم )معادل حدود هشت هزار 
میلیارد تومان( و معادل 2/7 درصد درآمد صادرات کاالی ایران در 
سال 91 بود؛ در حالی که پیمانکاران پروژه هایی مثل عسلویه که 
باید از مخازن مشترک گازی ایران با کشورهای حاشیه استخراج 

می کردند، با مشکل پیشرفت فیزیکی روبرو شد.
ماجرای نامه زنجانی به شریکش

در ادامه جلســه ســوم دادگاه بابک زنجانی کیفرخواســت 
آقای )م. ش( توسط معاون دادستان قرائت شد که در این کیفر 
خواست آمده اســت آقای »ش« متعهد شده تمام محموله های 
نفتی را بفروشد و از بابک زنجانی درصد بگیرد اما در عمل فقط 
400 میلیون دالر به وی پرداخت کرد و الباقی را نداد. در ســال 
1391 آقــای »ش« نامه ای را از بابک زنجانی و از طریق ایمیل 
دریافت می کند که در آن نامه آمده اســت: آقای »ش« ســعی 
کردم نامه نگاری نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما 
برخالف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید. یادم هست گفتید 
33 میلیون دالر به ایرباس داده اید اما من را بدهکار نگه داشتید و 
حاال برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیدید. این روزها می گذرد 
اما من ســاکت نخواهم ماند. در ضمن پول های بارهای نفتی هم 
که گرفتید را ندادید و هواپیماهای آرجی هم هنوز گیر هستند و 
هواپیمای 320 هم که معلوم نیست پولش را چکار کردید. شما 

و خانوادتان زندگی خوبی نخواهید داشت.
ایــن اظهارات و نامه زنجانی در حالی بود که آقای »ش« 
40 میلیارد دالر نفت را فروخته بود اما فقط 402 میلیون دالر آن 
به بابک زنجانی داده شد که موجب اعتراض وی شده است.معاون 
دادستان در ادامه گفت: از این پول ها که آقای »ش« هزینه کرده 
است، 235 میلیون دالر خرید سهام آنور ایر ترکیه، 235 میلیون 
دالر خریــد هواپیمای ایر 39/300 میلیون دالر خرید هواپیمای 
ایر 25/320 میلیــون دالر خرید هواپیمای آر جی، 50 میلیون 
دالر هزینه نگهداری محموله ها در آســیا، 14 میلیون دالر برای 
خرید دو کشتی 1700 کانتینری و 110 میلیون دالر به حساب 
شرکت های مختلف واریز شده است. نکته قابل توجه این که به 
دلیل تابعیت انگلیســی آقای »ش«، 49 درصد سهام هواپیمایی 
آنور ایر ترکیه به نام او ثبت شده است.معاون دادستان ادامه داد: 
براساس اظهارات متهمان تمام محموله های نفتی به شخص آقای 
»ش« تحویل داده شده اما وی آنها را رویت نکرده و تنها از بنادر 
جزیره خارک تحویل گرفته  است. بابک زنجانی در اظهارات خود 
گفته است شرکت »ف« را آقای »ش« شناسایی کرده بود و 1/2 
میلیون یورو و 400 میلیون دالر از این شــرکت گرفتیم اما بقیه 
پول را ندادند و آقای »ش« به بهانه های مختلف گفته است چون 
نفت و آب را قاطی کرده بودید شــرکت »ف« پول را نمی دهد و 

یک بار دیگر هم گفت این شرکت ورشکسته شده است.
کاهبرداری متهم نفتی از مدیران یک بانک

در ادامه ســومین جلسه دادگاه رســیدگی به پرونده بابک 

زنجانی، نماینده دادستان در پایان کیفرخواست آقای »ش«، گفت: 
وی به نوعی مســئول تسهیل عواید حاصل از جرم بابک زنجانی 

بوده و اکثر محموله ها را تحویل گرفته و جابجا می کرده است.
در میان جلســه دادگاه، حال یکی از متهمان به نام آقای 
»ف« به هم خورد و کارش به اورژانس رسید.نماینده دادستان 
اتهامــات آقای »ش« را اعالم کرد و گفت: افســاد فی االرض، 
مشــارکت در کالهبرداری 1/2 میلیارد یورویی، مشارکت در 
پولشویی و بزه بخشــی از اتهامات این متهم است که در سال 
91 در کشــورهای ایران، مالزی، امارات، ترکیه و ترکمنستان 
انجام داده است.در ادامه دادگاه، کیفرخواست »ح - ف« توسط 
نجفی معاون دادســتان قرائت شد که اعم از افساد فی االرض، 
اخالل در نظام اقتصادی کشــور، مشارکت در تشکیل شبکه 
ســازمان یافته، جعل و کالهبــرداری، همچنین کالهبرداری 
1/2 میلیون یورویی از شرکت HK و کالهبرداری 444 میلیارد 
ین ژاپن از تامین اجتماعی و 14 میلیارد تومان پولشویی بود.

 FIIB نماینده دادستان گفت: در خرید 60 درصد از سهام بانک
به مبلغ ۸/5 میلیون دالر توســط بانک »م«، آقای »ح - ف« 
پنج میلیون یورو کمیسیون گرفته است.در ادامه دادگاه معاون 
دادســتان گفت: مصوبه ای به امضای 3 وزیر  ابالغ شد که بر 
اســاس آن 14 درصد از ســود نفت از طریــق بانک FIIB  به 
شــرکت »ن« پرداخت شــود که »ب-ز« و »ح- ف« در این 
جلسه حضور داشتند، اما نکته قابل تأمل این است که این وزرا 
به تنهایی مصوبه را امضا کردند و از طریق ســتاد تدابیر ویژه 
ریاســت جمهوری نبوده است و از آقای قاضی می خواهم این 
را اســتعالم کند.در ادامه کیفرخواست آقای »ح - ف« عنوان 
شــد که این متهم قرارداد فروش سهام FIIB بانک »م« را هم 
امضا کرده و همراه با »ب- ز«، بانک »م« را محل فســاد کرده 
بودند. بابک زنجانی از طریق شعبه س بانک »م«، 40 میلیارد 
تومان تسهیالت می گیرد و با نفوذ به مدیران این بانک، آنها را 
تشویق می کند تا در FIIB سرمایه گذاری کنند و مدیران بانک با 
پرداخت مبالغی اعم از 240 میلیون یوآن چین، 70 میلیون لیر 
و 35 میلیون یورو افتتاح حساب می کنند که البته بانک »م« از 
بابک زنجانی شکایت کرده است. همچنین شناسایی شرکت های 
تامین اجتماعی هم با »ح - ف« بوده است و بر اساس اظهارات 

»س م«، آقای »ح - ف« متهم  را همراهی می کرده است.
9 آبان ماه، چهارمین دادگاه میلیاردر نفتی 

قاضی صلواتی اعالم کرد با توجه به درخواست وکالی پرونده 
مبنی بر استمهال برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان با این 

درخواست موافقت می شود.
وی افزود: بر اساس این درخواست و هماهنگی با دفتر ریاست 
دادگاه، جلســه بعدی دادگاه ساعت ۸:30 صبح روز نهم آبان ماه 
1394 در شعبه 15 دادگاه انقالب با حضور متهمان و به صورت 
علنی برگزار خواهد شد. گفتنی است، قرائت متن کیفرخواست 

بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده به پایان رسید.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: متهمان 
تحت تعقیب پلیس اینترپل در البرز دستگیر شدند.

به گــزارش خبرگزاری فارس از کرج، »حمیدرضا گل  
صباحی« ظهر دیروز در نشســت خبری اظهار داشت: این 
چهار متهم تحت تعقیب پلیس اینترپل بودند که با تالش 

ماموران در استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه یکی از متهمان به سرقت سه کیلوگرم 
طالی عیار 21 از جواهرفروشی عدن متهم است، افزود: این 

فرد با نام عظیم تحت تعقیب کشور یمن بود.
این مســئول تاکید کرد: همچنین همدست وی به نام 
ارسالن نیز اســفند ماه در چهارراه گلزار کرج شناسایی و 
دستگیر شد.گل صباحی در ادامه سخنان خود از شناسایی 
سارق یک صرافی در شهر اسپارتای ترکیه در استان البرز 
خبر داد و گفت: این ســارق زن با نام سولماز نیز به اتهام 
سرقت مبالغ زیادی از یک صرافی در شهر اسپارتای ترکیه 
تحت تعقیب بود که در فروردین ماه، امســال، شناسایی و 

دستگیری او در البرز در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیان داشــت: بر این اساس افسران دایره مبارزه با 
جرائم خاص پس از بررسی موضوع تمام محل رفت  و آمد 
و پاتوق متهمــه را رصد کرده و وی را به جرم کف زنی در 

ترکیه در رجایی شهر کرج دستگیر کردند.
گل صباحی از شناسایی فردی کالهبردار در این استان 
خبر داد و گفت: فردی به نام سعید با کالهبرداری به مبلغ 
750 هزار درهم در ابوظبی توسط کارآگاهان مبارزه با جعل 
و کالهبرداری با اخذ حکم قضایی در شهریور ماه جاری در 

منطقه 45 متری گلشهر کرج دستگیر شد. 

دستگیری متهمان
 تحت تعقیب اینترپل در البرز

صاعقه بر جان زن 47 ساله
رشــت - خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی املش یکشنبه شب 
گفت: فضه لطفی بانوی 47 ساله ساکن روستای ورکوه از توابع بخش رانکوه 
این شهرستان، بر اثر صاعقه، دچار برق گرفتگی شد و جانش را از دست داد.
سرهنگ پاسدار سیدنژاد افزود: این زن به همراه همسرش در باغ چای 
مشــغول برداشت برگ ســبز چای بود که با تغییر ناگهانی شرایط جوی و 
صاعقه های به نســبت شدید، دچار برق گرفتگی شد و جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.
تخطی از سرعت مجاز حادثه  آفرید

اصفهــان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیــس راه اصفهان گفت: عصر روز 
یکشنبه  ماموران گشت پلیس راه نطنز بادرود از واژگونی یک دستگاه وانت 

نیسان در محور ابیانه باخبر شدند.
ســرهنگ رضا رضایی افزود: مامــوران بالفاصله به محل حادثه اعزام و 
متوجه شدند خودروی نیسان از جاده خارج و واژگون شده و راننده آن جان 

خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: کارشناســان پلیس راه علت واژگونی را ناتوانی راننده در 

کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرده اند.
تراکتور جان  راننده پژو را گرفت

تبریز- فارس: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی آذربایجان شرقی دیروز گفت: در کیلومتر 15 جاده ملکان - میاندوآب 

برخورد سواری پژو با تراکتور، جان راننده 32 ساله پژو را گرفت.
حبیب حســینقلی زاده افزود: با اعالم برخورد سواری پژو با تراکتور در 
کیلومتر 15 جاده ملکان - میاندوآب و اعزام نیروی های پایگاه ملکان به محل 

حادثه، از فوت راننده پژو خبر دادند.
وی افزود: تکنســین های اعزامی پایگاه ملکان، با بررسی وضعیت تنها 

مصدوم حادثه، فوت راننده 32 ساله پژو را اعالم کردند.
دستگیری عامل قتل در شهرستان خمیر

بندرعباس - فارس: رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از دســتگیری قاتل 
قتلی فجیع در شهرستان خمیر که ماه گذشته رخ داد، گفت: به دنبال وقوع 
یک فقره قتل در شهر خمیر تیم تخصصی اداره آگاهی استان روند پیگیری 

و شناسایی قاتل یا قاتالن را در دستور کار قرار داد.
سرهنگ اصلحی افزود: سرانجام با یک رشته کار عملیاتی اطالعاتی، قاتل 
مذکور که جوان 25 ســاله اهل بندر خمیر است، شنبه شب در بندرعباس 

دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد.
به گفته رئیس پلیس آگاهی اســتان هرمزگان، قاتل انگیزه این قتل را 
اختالف شخصی با مقتول اعالم کرد. بازجویی بیشتر هم اکنون در جریان است.

رمال اینترنتی شناسایی شد
اصفهان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اصفهان 
گفت: در پی رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتای این 
اســتان صفحه ای در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی با محتوای تبلیغ 
در زمینه فالگیری و رمالی شناسایی شد، لذا بررسی موضوع در دستور کار 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ مرتضوی افــزود: این فرد که با تبلیغــات فریبنده در فضای 
مجــازی و اغفــال کاربران، پس از دریافت مبالغ هنگفتــی از آنها با گفتن 
جمــالت و اطالعات معمولــی از کاربران، آنها را فریب داده و مدت ها با این 
شگرد کالهبرداری می کرد با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی 

شناسایی و دستگیر شد.
به گفته وی متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کشف ماده مخدر شیشه در سردشت
ارومیــه - ایرنا: رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهی انتظامی 
آذربایجان غربی دیروز گفت: در پی کســب خبری مبنی بر اینکه فردی در 
سردشت با تشکیل شبکه ای اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه 
می کند، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این 

شهرستان قرار گرفت.
ســرهنگ اکبری افزود: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی و تحقیقاتی 
مخفیگاه اعضای این شبکه را شناسایی و با کسب مجوز قضایی محل مورد 

نظر را بازرسی کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی از این محل مقدار 7 کیلو و 500 گرم مواد 
مخدر از نوع شیشه و ۸ کیلوگرم اسید استون و ۸4 کیلوگرم افدرین که در 

تولید این نوع ماده مخدر مورد استفاده قرار می گرفت، کشف و ضبط شد.
اکبری تصریح کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام های قضایی شد.
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی 
تاکید کرد: شناســایی و دســتگیری دیگر اعضای این شبکه در دستور کار 

پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد.
کشف زعفران تقلبی در مشهد

مشهد- خبرنگار کیهان: مسئول واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی روز یکشنبه گفت: روز گذشته مقادیر زیادی زعفران 
تقلبی به صورت بســته بندی در اوزان مختلف به ارزش 2۸0 میلیون ریال 

در مشهد کشف شد.
مهدی مقدسی افزود: این میزان زعفران تقلبی بسته بندی شده در پی 
گزارش یکی از شهروندان مبنی بر فروش زعفران تقلبی در یکی از واحدهای 
صنفی شهر و پیگیری بازرسان این سازمان از یک خودرو سواری کشف شد.

اتصال برق کارخانه را به آتش کشید
ســاری- ایرنا: فرماندار بابل علت آتش ســوزی روز یکشنبه در کارخانه 
خودروسازی این شهرستان را اتصال برق در بخش انبار قطعات عنوان کرد.
محمدتقی عباسپور گفت: سیم های برق داخل جعبه تقسیم در قسمت 
انبار کارخانه بر اثر اتصالی جرقه زد و به علت وجود مواد شیمیایی آتشزا در 

اطراف، ایجاد حریق کرد.
وی افزود: آتش سوزی با حضور به موقع مأموران آتش نشانی مهار شد و 

به سایر قسمت های کارخانه سرایت نکرد.
فرماندار بابل ادامه داد: بر اثر آتش سوزی تنها خسارت مالی به کارخانه 

وارد شده است.
 درگیری باغبان با خرس در لنده

لنده- فارس: یک باغبان در منطقه سردسیری دلی مهرجان در شهرستان 
لنده در موقع آبیاری باغ خود با یک قالده خرس درگیر که منجر به شکسته 

شدن دست وی شد.
زمانی که این باغبان مشغول آبیاری درختان خود بود مورد حمله یک 
خرس وحشــی قرار گرفت که با تالش همراهان وی از چنگال این حیوان 

درآورده شد.
در این جدال مرد باغبان دستش از سه جا شکسته شد که پس از انتقال 
به مرکز شهرســتان وی به استان خوزستان منتقل و در بیمارستان بستری 
شد. حال عمومی این باغبان خوب بوده و مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

انفجار خودرو در اثر نقص فنی
اهواز- خبرنگار کیهان: خودرو یک شهروند اهوازی بر اثر نقص فنی در 

حیاط منزل مسکونی اش آتش گرفت.
شــعله های آتش به قدری زیاد بود که همســایه ها نیز متوجه شده و با 
آتش نشانی تماس گرفتند.علت این آتش سوزی نقص فنی خودرو اعالم شد.

رهایی 2 زندانی از طناب دار
همدان- ایرنا: مدیرکل زندان های همدان روز یکشــنبه گفت: با سعی و 
تالش مســئوالن زندان همدان و واحد مددکاری و در راستای ایجاد صلح و 
ســازش از شاکی مددجو »خ س« رضایت اولیای دم اخذ شده و از مجازات 

قصاص نفس صرفنظر شد.
حســن محمدیاری افزود: این فرد به اتهام قتل دو نفر محکوم به دو بار 
قصاص نفس شده بود و به مدت هفت سال در زندان مرکزی تحمل حبس 
می کرد.وی ادامه داد: همچنین با ســعی و تالش دایره مددکاری و شورای 
حل اختالف زندان مرکزی همدان و معتمدان و خیران و امام جمعه اللجین 
از شــاکی مددجو »الف-م« که به اتهام قتل محکوم به قصاص نفس شــده 
بود و به مدت 3 سال در زندان تحمل حبس می کرد رضایت قطعی جلب و 

اولیای دم از اجرای حکم و قصاص نفس صرف نظر کردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: وقتی 
صحبت های زائران خانه خدا را می شنویم، مطمئن 
می شویم حادثه منا تعمدی بوده و راه را بر زائران 
خانه خدا بسته اند که ریشه و عامل اصلی این جنایت 

نیز آمریکاست.
به گــزارش فارس، ســردار محمدرضا نقدی رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در اجتماع همسران کارکنان 
ســازمان بسیج مستضعفین با تســلیت حادثه منا، این 
حوادث تلــخ را مقدمه پیروزی بزرگ دانســت و گفت: 
همان طــور کــه در اواخر دوران رژیــم منحوس پهلوی 
نیز جنایت های بزرگی در شــهرهای مختلف کشور شد 
و این جنایات عالیم یــک پیروزی بزرگ بود، امروز هم 
جنایت هایی کــه در دنیا پیش می آید نشــانه پیروزی 

دیگر است.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا توجه به 
اینکه امام)ره( فرمودند »همه بدبختی های مســلمین از 
آمریکاست«، تصریح کرد: ما باید در مورد حوادث بصیرت 
داشته و به عامل اصلی جنایات توجه داشته باشیم و نباید 
فقط به عامل انجام دهنده آن برخورد کنیم و همان طور که 
در زمان دفاع مقدس نیز عامل اصلی حمله به ایران، آمریکا 
بود؛ امروز نیز ریشه و عامل اصلی فاجعه منا، آمریکاست.

وی در ادامه به نقش آمریکا در جنایت های مختلف 

اشاره کرده و افزود: آمریکا در حوادث مختلف مثل تجاوز 
عراق به ایران، فعالیت های گروهک های مختلف تروریستی 
مثل القاعــده، تکفیری ها و داعش و... حمایت خود را از 
تروریست نشان داده و آمریکا در تمام کشورهای دنیا به 
دنبال توطئه است و هم اکنون نیز به محض اینکه تاریخ 
مصرف خاندان ســعودی تمام شود، شاهزاده هایی که در 
نیویورک در حال آموزش هستند جایگزین می کند ولی تا 
آن زمان از دولت سعودی که دست نشانده خودش است، 
حمایت خواهد کرد که سکوت مجامع بین المللی در قبال 

این فاجعه بزرگ نمونه کوچک آن است.
نقــدی در ادامه به عدم کفایت آل ســعود پرداخت 
و تصریح کــرد: وقتی صحبت های زائــران خانه خدا را 
می شنویم مطمئن می شویم که حادثه منا تعمدی بوده و 
راه را بر زائران خانه خدا بسته اند که ریشه و عامل اصلی 

این جنایت نیز آمریکاست.
وی ضمن انتقاد از نحوه پیگیری مســئولین در این 
خصوص افزود: هزاران نفر حاجی کشــورهای مختلف و 
چند صد نفر از هموطنان عزیز کشــورمان در این حادثه 
فوت کرده اند و مســئولین با دیدارهای بی فایده در حال 
اتالف وقت در نیویورک بودند و نحوه مواجهه مسئولین 
با این حادثه باعث شد که آل سعود حتی آمار کشته ها و 

مجروحین را هم به ما ندهد.

سردار نقدی:

صحبت های زائران نشان می دهد
فاجعه منا تعمدی بوده است
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