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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم که مورد 
توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب به معنی تایید همه آنها از 

سوی کیهان نیست.
ازدواج آسان

 محمد راوند: » دو ســه ماه پیش با دالر ۱۵ تومنی خواستگاری رفتیم، با 
دالر ۱۷ تومنــی یکم خرید کردیم و بــا دالر ۲۰ تومنی روز میالد حضرت 
معصومه)س( عقد کردیم! حاال فهمیدید چرا میگن تو امر خیر عجله کنید؟! 

خرجمونم با دالر جهانگیری تموم شد.«
الطاف دهه کرامت

 سیمین نعمتی: »سه ســال پیش همچین روزایی که دیگه از مستاجری 
خسته شده بودیم و پولمونم کافی نبود گفتم:  دهه کرامت هست و من کاری 
ندارم پولمون کمه، شــما خواهر و برادر باید صابخونمون کنید. یکی دو روز 
آخر به لطف خدا و امام رضا)ع( وحضرت معصومه)س( یه جای مناســب رو 

پسندیدیم و درکمال ناباوری پولش جور شد.«
 وزارت ارشاد زنده ای؟

 علی معماری با انتشــار تصویری از صحنه های تئاتر نوشت: » اینجا ایران 
اســت، گویی حجاب و عفت و روابط مرد و زن نامحرم واژه ایســت بیگانه در 
تئاتر این مملکت... آقای وزیر ارشــاد زنده ای؟ آقــای ناظر فرهنگی کوری؟ 
 ابتــذال و  انحرافات جنســی در نمایش هایتان نعره می کشــد و شــما الل

 شدید؟«
عاقبت وطن فروشی

 علیرضا گرائی: » اون روز که تو فرانســه با اون همه محافظ خیال می کرد 
در نهایــت امنیته و رویــای براندازی نظام رو تو خــواب می دید فکرش رو 
هم نمی کرد به این زودی ها قرار باشــه طنــاب دار دور گردنش بیفته! امروِز 
 روح اله زم، فردای بقیه وطن فروش های دشمن جمهوری اسالمیه و طناب دور 

گردن اون ها هم خواهد افتاد.«
تحلیل برگ ریزون

 کاربری نوشــت: »امروز تو تاکســی به راننده گفتم چرا ماسک نمیزنی؟ 
راننده گفت ســاده لوح نباش جوون، کرونا همش دروغه! رژیم داره مخالفاشو 
میکشه و الکی میگه کروناست!!! قشــنگ برگای تمام درختای کرج ریخته 

بود از تحلیلش.«
دستاورد جدید تدبیرها

 مالک شــریعتی: »پس از کرســنت و ترکیه، خســارت جدید ۲میلیارد 
دالری زنگنه به اقتصاد و آبروی ایران؛ با شــکایت ترکمنســتان در قرارداد 
صــادرات گاز، دیوان داوری بین المللی، ایران را بــه پرداخت ۲میلیارد دالر 
 بدهی و خسارت محکوم کرد. وزیر نفت و رئیس سیال باید به مجلس توضیح 

دهند.«
رو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

 حســن عابدینی: »آمریکا باجنجال بر ســر تحریم تســلیحاتی، رفتاری 
قلدرمآبانــه و فرافکنانه دارد وگرنه طبق بنــد ۵ ضمیمهB قطعنامه ۲۲۳۱ 
فروش هرنوع سالح به ایران منوط به تایید شورای امنیت است که با خباثت 
آمریکا، انگلیس و فرانسه تقریبا محال است. وقتی دارو نمی دهند سالح جای 

خود دارد.«

درگیری اپل 
و

 نیویورک تایمز

روزنامه نیویورک تایمز تصمیم گرفت آمریکا
با حذف مقاالت خــود از برنامه اپل نیوز، 
ارتباط مســتقیمی با خوانندگان مطالب 

خود برقرار کند.
بــه گزارش فارس به نقل از انگجت، از این 
پس مقاالت و اخبار روزنامه نیویورک تایمز در 

برنامه تلفن همراه اپل نیوز نمایش داده نمی شود.
روزنامه نیویورک تایمز اعالم کرده که به همکاری خود با اپل نیوز خاتمه 
می دهد. به نظر می رســد اختالف نظر اپل نیوز مشابه با اختالف آن با گوگل 
نیوز نباشــد. زیرا اپل خوانندگان مطالــب نیویورک تایمز را به محیط برنامه 
خود و نه سایت این روزنامه هدایت می کند. این در حالی است که نیویورک 
تایمز دوست دارد خوانندگان مطالبش حتما در محیط وب سایت این روزنامه 

حضور داشته باشند.

لغو سفارش 
خرید ۹۷ 

هواپیمای بوئینگ

شــرکت هواپیمایی نروژ خواســتار نروژ
تحویل  از  پیش  پرداختی  مبالغ  بازگشت 
بابت  خسارت  نیز  و  بوئینگ  هواپیما های 
هواپیمای ۷۳۷  شدن  زمینگیر  زیان های 

مکس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از 

خبرگزاری رویترز، هواپیمایی نروژ روز دوشــنبه با لغو ســفارش خرید ۹۷ 
هواپیمای بوئینگ اعالم کرد از این شــرکت هواپیماساز آمریکایی به خاطر 
زمین گیر شــدن هواپیما های ۷۳۷ مکس و نیز مشــکالت هواپیمای ۷۸۷ 
طلب خســارت خواهد کرد. ســفارش های لغو شده شــامل ۹۲ هواپیمای 
 ۷۳۷ مکــس، پنج هواپیمــای ۷۸۷ دریم الینر و نیز توافقات ســرویس هر 

دو هواپیماست.
این شرکت هواپیمایی در بیانیه ای اعالم کرد که خواستار بازگشت مبالغ 
پرداختی پیش از تحویل مربوط به این هواپیما ها و نیز خسارت بابت زیان های 
این شرکت در ارتباط با زمین گیر شدن هواپیمای ۷۳۷ مکس و مشکالت در 

ارتباط با موتور هواپیماي ۷۸۷ شده است.
نروژ دارای ۱۸ هواپیمای مسافربری مکس در ناوگان مسافری خود است 
که ۱۶۳ هواپیما در آن دارد. اخبار مربوط به این لغو سفارش در حالی منتشر 
شد که بوئینگ پرواز های آزمایشی مهمی را برای دریافت مجوز پرواز و غلبه 

بر بزرگترین بحران تاریخ خود آغاز کرد.
چند مورد ســقوط مرگبار هواپیمای ۷۳۷ مکس به علت نقص فنی در 
یکی دو ســال اخیر باعث ممنوعیت پرواز این مدل هواپیما در بســیاری از 

کشورها شده است.

استاندار تهران گفت: با توجه به افزایش تعداد مبتالیان کرونا  در 
تهران بهتر است طرح ترافیک لغو شود.

به گزارش فارس ، انوشیروان محسنی بندپی با اعالم خبر فوق افزود:حجم 
مسافرینی که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند به بیش از یک میلیون 

نفر در روز رسیده است.
وی با اشاره به  افزایش  تعداد مبتالیان بیماری کرونا در تهران و کاهش 
فاصله گذاری اجتماعی به ۳۰ درصد،تاکید کرد: پیشــنهاد ما این اســت که 

اجرای طرح ترافیک متوقف شود.
رئیس  سازمان سنجش آموزش کشور:

ورود داوطلبان مبتال به کرونا به جلسه کنکور 
بالمانع است

رئیس  سازمان سنجش آموزش کشــور گفت: داوطلبان مبتال 
 به ویروس کرونــا در حوزه امتحانی در محیطــی جداگانه آزمون 

می دهند.
ابراهیم خدایــی در گفت وگو با فارس درباره حضور داوطلبانی که مبتال 
به ویروس کرونا هســتند، اظهارداشــت: قبل از توزیع کارت ورود به جلسه 
آزمون ها از داوطلبان خوداظهاری خواهیم گرفت و داوطلبان مبتال به ویروس 

کرونا در حوزه امتحانی در محیطی جداگانه آزمون می دهند.

استاندار تهران از احتمال توقف 
اجرای طرح ترافیک در تهران خبرداد

مرگ ۳۲ تن 
در تصادف 

۲ قایق

بنگالدش در حادثــه تصــادف دو قایــق در 
 بنــگالدش دســت کم ۳۲ تن کشــته 

شدند.
یک قایــق مســافربری با قایقــی دیگر 
 برخورد کرد که موجب مرگ دست کم ۳۲ تن 

شد.

بنابر اعالم رسانه های محلی، قایق مسافربری حامل بیش از ۵۰ سرنشین 
بود که جســد دست کم هشت زن و سه کودک در میان قربانیان این حادثه 

به چشم می خورد.
بنــا بر اظهار مقامات محلی، تاکنون ۳۲ جســد در محــل حادثه پیدا 
شــده و نیروهای امداد و نجات با حضور در محل در تالش برای یافتن دیگر 

سرنشینان و کمک به آنان هستند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، پلیس بنگالدش در 
توضیح این حادثه اعالم کرد: یکی از قایق ها در حال لنگر انداختن در بندر بود 

که با قایق دیگر برخورد می کند.

وقوع انفجار 
در 

سالن تئاتر 

فنالند در انفجاری که در تئاتر اصلی شــهر 
نفر  یک  دســت کم  داد،  رخ  هلسینکی 

مجروح شد.
به گــزارش ایســنا، رســانه های فنالند 
بــر اســاس گــزارش پلیــس محلــی اعالم 
کردند که دیروز در تئاتر شــهر هلســینکی، 

 پایتخت فنالنــد انفجاری رخ داد که موجب زخمی شــدن حداقل یک نفر 
شد.

به گزارش پایگاه خبــری »Yle News«، هیچ دلیل و مدرکی درخصوص 
عمدی بودن وقوع انفجار وجود ندارد.

مدیر فنی تئاتر شهر هلسینکی اعالم کرد که نیروهای خدماتی در داخل 
ســاختمان به تعمیر و نگهداری تأسیسات مشــغول بودند و در زمان انفجار 

حدود ۱۰۰ نفر در ساختمان اصلی حضور داشتند.
پلیس تحقیقات خود درباره منشاء این حادثه را آغاز کرده است.
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شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 3037 مورخ 98/12/27 
در خصوص »تکمیل پروژه احداث گرمخانه شــهریار« با اعتبار 20/000/000/000 ریال از طریق مناقصه 
عمومی نســبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار 
و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند. 1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000 ریال 
می باشــد. )به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی(  2( سپرده نفرات اول 
و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. 3( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری 
در اســناد مناقصه درج گردیده است. 4( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5( هزینه درج 
دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد. 6( متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت 
برنامه ریزی ریاســت جمهوری در رشته ابنیه باشــند. 7( ارائه تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری، ایمنی 
پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ارزش افزوده برای خرید اســناد مناقصه الزامی می باشد. 
8( آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 99/4/24 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت 

اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/4/25 خواهد بود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت دوم تکمیل پروژه احداث گرمخانه شهریار

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/11تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/4                       

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به شناسایی تولیدکنندگان 
داخلی هیپو کلریت کلســیم )پرکلرین( با خلــوص 65 تا 70 درصد درجه 
غذایی دارنده پروانه بهداشتی ساخت معتبر صادره سازمان غذا و دارو وزارت 
 بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی، به منظور خرید حدود 40 تن از ماده 

مذکور اقدام نماید.
از شــرکت های تولیدکننده واجد شــرایط دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 
1399/4/18 نسبت به ارســال مدارک زیر به امور بازرگانی شرکت آب و 

برق کیش اقدام نمایند.
اسناد مناقصه پس از بررســی مدارک واصله، برای واجدین شرایط ارسال 

خواهد گردید.
1- آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات

2- پروانه بهره برداری
3- پروانه بهداشتی ساخت

4- آنالیز آزمایشگاه مرجع دائر بر تایید درجه غذائی پرکلرین تولیدی
نشانی شرکت آب و برق کیش:

1- جزیره کیش، کد پســتی 95465- 79416 تلفن 44424880-3 )076( 
فاکس: 44423818 )076(

2- تهران- بلوار شــهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پالک 17 طبقه 3، 
واحد 6 تلفکس 22076157- 021

امور بازرگانی

آگهی فراخوان
 شناسایی تولیدکنندگان

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی دو هزار و 
۴۵۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز اعالم کرد: از ۹ 
تا ۱۰ تیر ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۴۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی 

شد که یک هزار و ۴۳۵ مورد بستری شدند.
الری با  اشــاره به اینکه مجموع بیمــاران کووید۱۹ در 
کشور به ۲۲۷ هزار و ۶۶۲ نفر رسیده است، افزود: متاسفانه 

در طول ایــن مدت، ۱۴۷ بیمار کوویــد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۰ هزار 
و ۸۱۷ نفر رسید. وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون ۱۸۸ 
هزار و ۷۵۸ نفر از بیماران، بهبودیافته و یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شــده اند، گفت: سه هزار و ۴۹ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه تا کنون یک 

میلیــون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده است، گفت: اســتان های خوزستان، 
کردســتان، آذربایجان غربی و شــرقی، هرمزگان، بوشهر، 
خراسان رضوی و کرمانشــاه در وضعیت قرمز و استان های 
سیســتان و بلوچستان، ایالم، لرستان و گلستان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.
 مشکالت نیروهای بهداشتی  در دست پیگیری است

خبــر دیگر اینکه، ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره 

مشکالت نیروهای بهداشــت که در قالب نامه ای برای وزیر 
بهداشت ارسال شده بود گفت: وزیر بهداشت شخصا دستور 
پیگیری موارد مطرح شده در این نامه را صادر کرده و با توجه 
به این که موضوع های مطرح شــده مربــوط به معاونت های 

مختلف است، همه موارد پیگیری می شود.
الری افزود: نیروهای بهداشــت بازوی قدرتمند وزارت 
بهداشت هستند و یکی از شگفتی های اخیر آنها در موضوع 

غربالگری کرونا اتفاق افتاد.

اضافه شدن ۱۴۷ جان باخته دیگر به آمار فوتی های کرونا

اعالم وضعیت قرمز و هشدار کرونایی برای 12 استان کشور

وزیر بهداشت از تالش های شبانه روزی دانشمندان 
و پژوهشگران ایرانی برای ساخت واکسن کرونا خبر 

داد و گفت: در این راه گام  های موثری برداشته  ایم.
به گزارش وبدا، سعید نمکی، در آیین افتتاحیه نمایشگاه 
بین المللی فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۰، ضمن خوشامدگویی 
به سفرای کشــورهای دیگر که به صورت ویدئوکنفرانس و 
مجازی به این نمایشگاه پیوســتند، اظهارداشت: جمهوری 
اســالمی ایران در سال گذشــته علیرغم فشارهای ناشی از 
تحریم های ظالمانه، توانســت با حــدود ۶۰۰ میلیون یورو 
یعنی حدود ۲۰ درصد از مصرف ارز در سال ۹۷، سال ۹۸ را 

با افتخار به پایان برساند.

نمکی ادامه داد: در سال ۹۸ با توجه به اینکه مشکالتی 
 H۱N۱ از قبیل ســیالب های بهــاره، ویروس آنفلوآنــزای
مدیریت ســه و نیم میلیون نفر زائر اربعین حسینی و ورود 
اپیدمی کرونا را داشتیم، پیش بینی همکارانمان این بود که 
باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزبری در زمینه دارویی کشور 
بیشــتر شــود. اما با همت تولیدکنندگان داخلی و حمایت 
وزارت بهداشت با همکاران پاک  دست و دلسوزم در سازمان 
غذا و دارو، توانســتیم با حداقل ۲۰ درصد کاهش ارزبری و 
افزایــش ۳۰ درصد تولید داخل، ممنوع کردن ورود هرگونه 
محصولی که از بیرون بــرای لگدمال کردن صنعت و تولید 
داخلی وارد می  شــود و همچنین غیرت، همت و جسارت و 

شجاعت تولیدکنندگان، سال را به گونه  ای سپری کنیم که 
حتی یک بیمار برای تهیه داروی اساســی خود ســرگردان 

داروخانه  های کشور نشد.
وی افزود: جای خرســندی اســت که ایران در آستانه 
گامی نو در راستای صنعت دارویی کشور در تکمیل زنجیره 
تولید قرار دارد و همچنین جای خرسندی است که در سال 
جهش تولید کشــورمان را در اوج تنگناهــا در تراز یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان دارویی و در آینده ای نزدیک یکی 
از صادرکنندگان داروی ســاخته شده و همچنین مواد اولیه 

دارویی می بینم.
وزیر بهداشــت گفت: خبر خوش برای مردم آن اســت 

که خوشــبختانه ما در ساخت واکســن کووید ۱۹ گام های 
موثری برداشــتیم و امروز تعداد قابل توجهی از دانشمندان 
ما با تکیه بر دانش بومی و اســتفاده از تجربیات جهانی در 
کنار یکدیگر در ســاخت واکسن کووید۱۹ گام های تندی را 
برمی دارنــد. خود نیز در چهار ماه گذشــته لحظه به لحظه 
کنارشــان بودم و مــوارد را دنبال کــردم و البته اقدامات را 
خیلی هم با فریاد اعالم نکردیم. اعالم می  کنم که در ساخت 
واکســن علیه کووید ۱۹ گام  های موثری برداشته ایم و اغلب 
تســت  های مدل  های حیوانی پاس شــده و در آینده بسیار 
 نزدیک برای مطالعات بالینی این واکسن در انسان، وارد عمل 

خواهیم شد.

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا از تست های مدل  حیوانی
 با موفقیت عبور کرده است

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی 
به همراه متهمان دیگر این پرونده به ریاســت قاضی 

صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلســه، بازرس سازمان 
بازرسی کل کشور با  اشاره به گزارش بازرسی از بانک مرکزی 
پیرامون تســهیالت برخی شرکت های وابسته به گروه عظام، 
گفــت: خانواده آقای ایروانی بــا ارتباطی که با مدیریت وقت 
بانک مســکن داشــتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای 
ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. 
همچنین درخواســت های تمامی شرکت ها به بانک مسکن از 
جمله اصرار برای کسب بازرسی کاال به صورت یک شکل مورد 
موافقت بانک قرار گرفت. متأسفانه بانک مسکن حتی برخی 

وثیقه ها را از سفته به قرارداد های الزم االجرا تغییر داده بود.
وی افزود: شــرکت های عظام هیچ یک از تعهدات ارزی 
خود را بــه بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مســتند برای 
ورود کاال به منطقه خودداری کردند. این اقدام نشــان دهنده 
آن اســت که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچ کاالیی 
به کشور وارد نشده است. تا این لحظه بر اساس دریافتی های 
گروه عظام و تورم بدهی وجود داشــته حدود ۹ هزار میلیارد 
تومان تورم بدهی وجود دارد که متأسفانه تعیین تکلیف نشده 

است.
 ایروانی هیچ گونه مستنداتی دال بر ورود کاال

 ارائه نداده
در ادامه لهراسبی نماینده حقوقی بانک ملی گفت: عباس 
ایروانی با تشکیل شرکت های مختلف در خارج و داخل کشور 
اقدام به دریافت تسهیالت ریالی کرده است. ارائه پروانه ثبت 
گمرکی نیز در منطقه ســلفچگان الزام آور نبوده و هیچ گونه 

مستنداتی دال بر ورود کاال ارائه نداده اند.
در ادامه جلسه دادگاه نخعی نماینده بازرسی بانک ملت 
گفــت: بانک ملت در دو حوزه ریالی و ارزی وضعیت بدهی را 
به شعبه بازرســی گزارش کرده که این تسهیالت مربوط به 
سال ۸۹ بوده است. در زمان اعطای تسهیالت سهامدار عمده 
ایروانی و خانواده اش بودند.  در ســال ۹۲ و ۹۳ هیئت مدیره 
بانک به شــرکت های مجموعه گروه عظــام مصوباتی را ارائه 
می  دهد تا بدهی به صورت تقسیط صورت گیرد که همچنان 

بخشی از بدهی پرداخت نشده است.
ریاضت وکیل بانک صادرات نیز گفت: از مجموعه ۱۴۵۳ 
اعتبار به شــرکت های پنج گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسویه 

نشده است که البته وثایقی اخذ شده است.
فالح نماینده حقوقی بانک توســعه صــادرات نیز گفت: 
پرونده متعلق به گروه عظام برای شــرکت آبی کیش است تا 
پروژه پارک آبی در آن منطقه احداث شــود که در ســال ۸۸ 

با این اعتبار موافقت شــد و از محل مصوبات سه فقره قرارداد 
مشارکتی منعقد گردید و شرکت بخشی از تسهیالت ریالی را 
پرداخت کرده اســت، اما تسهیالت ارزی را به دلیل مشکالت 

موجود پرداخت نکرده است.
 گروه عظام موجب خروج مبالغ کالن 

از بیت المال شده 
در ادامه نماینده حقوقی بانک ســپه اظهار داشت: گروه 
عظام به وسیله شرکت های متعدد از تسهیالت ارزی و ریالی 
بانک ســپه استفاده کرده اســت که به طرق مختلف موجب 

خروج مبالغ کالن از بیت المال شده است.
وی افزود: گروه عظــام از پرداخت دیون خود خودداری 
کرده است و اقدام این گروه باعث ضرر و زیان بانک شده است 
تا جایی که فعالیت آنها موجب خالی شــدن خزانه بیت المال 
گردیده است که به نظر می رسد این گروه به صورت عامدانه از 

پرداخت دیون خودداری کرده باشد.
ماجرای خرید و فروش ایروانی

 در داخل خانواده خودش!
در ادامه جلســه دادگاه گرمابدری نماینده حقوقی بانک 
مسکن گفت: متهم ایروانی با تاسیس شرکت هایی در ایران و 
امارات طی ۸ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۶۰۶ میلیون و ۲۹۱ 
هزار ۴۳۱ درهم با ادعای واردات قطعات خودرو کرده است در 
حالی که فروشنده و خریدار هر دو مربوط به ایروانی و خانواده 
ایشان بوده اســت و از طریق جعل اسناد موجب فریب بانک 

مسکن شده است.
دفاعیات ایروانی

در ادامه جلسه دادگاه متهم ایروانی در جایگاه اتهام قرار 
گرفت و گفت: در این پرونده سپاه، پرونده سازی کرده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: ســپاه در این پرونده هیچ 

نقشی ندارد ضابط این پرونده وزارت اطالعات است.
متهم ایروانی گفت: ما با بانک مسکن اختالف داریم. اینکه 
نماینده سازمان بازرسی می گوید ۹ هزار میلیارد تومان؛ مثل 
پرونده قبلی است و هیچ گزارشی در این پرونده وجود ندارد. 

ما به بانک ملت اصاًل بدهی نداریم.
قاضی خطــاب به متهم گفت: چقدر بــه بانک صادرات 

بدهی دارید؟
متهم پاســخ داد: به نــرخ روز ۲۵۰ میلیون دالر بدهی 
داریم با بانک ســپه نیز اصاًل مشــکلی نداریم و در ۲۴ قسط 
تقسیط کرده ایم که پرداخت کنیم. با بانک سپه ۳ میلیون دالر 
اختالف داریم که می گویند بر اســاس ارز آزاد پرداخت کنید 
که ما توان پرداخت ارز آزاد را نداریم. اختالف ما با بانک سپه 

اختالف در قیمت ارز است.
این متهــم ادامه داد: در بانک ملــی کل بدهی ما ۲۸۰ 
میلیارد تومان است. هیچ معوقی هم وجود ندارد همین امسال 

۱۰۰ میلیارد تومان چک دادیم و در حال پرداخت است.
ایــن متهم ادامــه داد: درباره بانک توســعه صادرات در 
آن زمان ۱۲ میلیون یورو بــه اضافه ۱۰ میلیارد تومان به ما 
تســهیالت دادند. آن زمان دالر ۲ هزار تومان بوده است حاال 
می گویند بر اســاس دالر امروز پرداخت کن وثایقی که از ما 

گرفتند ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
 حتی یک دالر و درهم نیز پس ندادید 

در ادامه نماینده دادســتان خطاب به متهم گفت: شــما 
مالک بیت المال نیستید شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ریال 
دریافت کردید و حتی یــک دالر و درهم نیز پس ندادید در 
حالی که شما یا باید کاال وارد کنید یا ارز را پس دهید؛ امروز 
می گویید من تحریم را دور زدم، شــما تحریم را دور زدید یا 

ملت را؟

شاهمحمدی ادامه داد: تمام امکانات در اختیار شما بود تا 
شما کارآفرین شوید، اما از آن به درستی استفاده نکردید. شما 
درخواست گشایش ال سی و اعتبار اسنادی داشتید و باید به 
مدت ۶ تا ۱۸ ماه کاال را وارد می کردید یا در نهایت ارز را پس 

می دادید که این کار را انجام ندادید.
 رد ادعای متهم ایروانی مبنی بر دور زدن تحریم ها 

نماینده دادستان در ادامه اسنادی را مبنی بر رد اظهارات 
متهم پیرامون دور زدن تحریم ها نشان داد و گفت: این اسناد 
نشان می دهد که اقدامات شما در راستای دور زدن تحریم ها 
نبوده است. گواهی بازرسی جعلی و غیراصلی بوده است و در 
اصل بارنامه ای وجود نداشته، چرا که کاالیی نبوده تا بر اساس 
آن بارنامه تنظیم شود؛ لذا به این نتیجه می رسیم ارز دریافت 
شــده و از کشور خارج گردیده در حالی که هیچ کاالیی وارد 
نشده و اقدامی برای پرداخت بدهی ارزی از سال ۹۴ تاکنون 

صورت نگرفته است.
متهم ایروانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: 
ما در دادســرا قول دادیم و با بانک مسکن به توافق رسیدیم، 
اما هیئت مدیره بانک مســکن آن توافق را قبول نکرده. اینکه 
گفتید از دهه ۸۰ قرض گرفتید و ندادید این طور نیست همه 
در دبی شــرکت تاســیس می کردند ما هم این کار را کردیم 
همه این شــرکت ها برای من اســت و من هیچ وقت نگفتم 

برای من نیست.
نماینده دادســتان خطاب به متهم گفت: شما در ارزش 
کاال کم اظهاری داشــتید. بر اساس قانون خروج کاال با اسناد 

جعلی قاچاق است.
متهم پاسخ داد: ما یک دالر قاچاق نکردیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: نامه بانک مرکزی را مالحظه 
کردید ذی نفع خریدار و فروشنده واحد بوده است. در این باره 
توضیح دهید بانک مرکزی می گوید جنسی آورده نشده است. 

پاسخ دهید.
متهم پاســخ داد: نه این طور نیســت جنــس را به طرق 

دیگری آوردیم.
نماینده دادســتان خطاب به متهم ایروانی گفت: شما ارز 
را گرفته ایــد که اجناس را بیاورید. نمی توانید اجناس دیگری 

بیاورید. باید همان را می آوردید.
 توصیه قاضی صلواتی به متهم ایروانی 

قاضی خطاب به متهم ایروانی گفت: به شما اعالم می کنم 
قبــل از صدور حکم با بانک ها تســویه کنید. ایــن موارد از 

تخفیفات دادگاه است.
متهم پاســخ داد: بله صد درصد. دولت قرار است نرخ ارز 
را در مصوبه ای اعالم کند هر وقت اعالم کند من بالفاصله آن 

را می پردازم.

سومین جلسه دادگاه گروه عظام

نماینده دادستان به »ایروانی«: شما با پس ندادن ارزهای وارداتی تحریم را دور زدید یا ملت را؟!

هفتمین جلسه رســیدگی به اتهامات متهم اکبر 
طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه و 
سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 

تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای جلسه متهم 
دانیال زاده، گفت: پرونده ای که به خاطر آن در اینجا ایستاده ام، 
پرونده ای در مورد طبری است. وی ادامه داد: ۵۹ مبایعه نامه 
وجود دارد و ۵۹ نفر از من ملک خریداری کردند که به دادگاه 

تقدیم می شود.
دانیال زاده افزود: اتهاماتی وارد شد، گفتند در سال ۸۹ و 
۹۰ پرونده داشتم. از نماینده دادستان خواهش می کنم پرونده 
را بدهند بازنگری شــود. نماینده دادســتان گفت از بانک ها 
تســهیالت گرفتم، وثیقه نداشــته ام و گران نمایــی کرده ام، 
اما تســهیالتی که از بانک گرفتم معادل ۱۰ برابر آن، وثیقه 
گذاشــتم. اگر بانک ها آمدند و گفتند من در ازای تسهیالت 
۱۰۰ هزار تومان هم وثیقه ندادم هرچه گفتند به روی چشم، 
من به یکی از بانک ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد 
از وثایقم در اختیار آنها و در بورس اســت. تســهیالتی که از 

بانک ها گرفته ام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است.
این متهــم ادامه داد: در ســال ۸۷، ۵۶۰ میلیارد تومان 
ضرر کردم. در ســال ۹۱ به کل سیستم بانکی ۵۱۹ میلیارد 
تومان بدهی داشــتم و آن باعث شد که یا تسهیالت بگیرم یا 
نیرو ها را بیرون بیاندازم، اما این کار )بیرون انداختن نیروها( را 
نکــردم. به غیر از خانوار خود ۵ هزار خانواده دیگر نیز از کنار 
کارخانه های من درآمد دارند. متهم دانیال زاده گفت: آنجایی 
که گفتم در ماشــین مدل باالی خود می نشــینم و پنجره را 
باال می دهم در رسانه ها برجســته شد ولی سال ها هم پشت 
موتورســیکلت و پشت کامیون می ایستادم تا گرم شوم این را 
هم بنویسید. رئیس  دادگاه خطاب به متهم دانیال زاده گفت: 
فیلمی که پخش شد جزئی از دالیل بوده است و شما اکنون 

برای توضیحات درخصوص آن در جایگاه قرار گرفتید.
متهم دانیــال زاده در ادامه عنوان کرد: در ســال ۹۵ به 
حســین فریدون رشوه دادم و تصاویری که پخش شد مربوط 

به این پرونده نبود.
قاضی بابایی خطــاب به متهم دانیــال زاده گفت: متهم 

طبری چه خدمتی به شما کرده است؟
متهم دانیال زاده در پاســخ گفت: طبری هیچگونه کاری 
برای من نکرده اســت. سالهاســت در ایــن مملکت خدمت 
می کنــم و هیچ وقــت از هیچکس تقاضای کمــک نکردم و 

پاسخگوی اعمالم بودم.
توضیحات نماینده دادستان 

درخصوص عملیات پولشویی متهم طبری
در ادامه جلســه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: 

در تاریــخ ۱۱ بهمن ۹۰ متهم طبری در معاوضه ای با رویکرد 
پول شــویانه ملک ارزان قیمت خود را بــا اختالف قیمت ۹ 
میلیاردی بــا واحد های روما معاوضــه می کند. طبری گفته 
ملک کریم خان متری ۲۰۰ میلیون است و از روما هم گرانتر 
بود. یکی از مطلعان این پرونده محمدباقر صدوقی اســت که 
در پرونــده دیگری به عنوان متهم حضــور دارد. صدوقی در 
قالب قرارداد کارشناســی امالک بیش از ده میلیارد به طبری 
واریزی داشــته اســت حال آنکه در برخی موارد اصال ملکی 
وجود نداشته و اقدامات صورت گرفته صرفاً به منظور پولشویی 

بوده است.
قهرمانی افــزود: متهم طبری از صدوقی می خواهد ملک 

کریم خان را بخرد.
قهرمانی ادامه داد: خادمی گل میشه از مالزمان دانیال زاده 
بوده اســت و چه در پرونده های ثبتی و چــه در پرونده های 
شهرداری خادمی گل میشه در جریان بوده است. آقای خادمی 
گل میشه در جایگاه حاضر شــود و در مورد موارد فوق الذکر 

توضیح دهد.
در ادامــه، قاضی خطاب به خادمی گل میشــه گفت در 

جایگاه برای ادای توضیحات حاضر شود.
خادمی گل میشه گفت: قسمتی از کار های ساختمانی و 
شــهرداری دانیال زاده را انجام می دادم؛ در مورد مشکل بانک 
ملــی که برای دانیــال زاده به وجود آمده بــود از زبان طبری 
شنیدم با آقای شایان هماهنگی صورت گرفت و مشکل مزبور 
حل شــده است. همچنین در مورد بدهی دانیال زاده به بانک 

تجارت، به واسطه هماهنگی هایی که طبری انجام داد مشکل 
حل شد.

در ادامه نماینده دادســتان گفت: خادمی گل میشــه نام 
فردی در بانک ملی شــعبه فردوســی را برد که تســهیالت 
بی ضابطــه به دانیــال زاده داده اســت. وی بعد ها به عضویت 
هیئت مدیره بانک ملــی درآمده و پیگیر امور دانیال زاده بوده 

است.
 اگر طبری هماهنگی نمی کرد 

مشکالت دانیال زاده حل نمی شد
خادمی گفت: اگر طبری هماهنگی و راهنمایی نمی کرد 

مشکالت دانیال زاده حل نمی شد.
در ادامه قاضی خطاب به خادمی گفت: توضیح دهید چه 

اموری را هماهنگ می کردید؟
متهم خادمی گفت: یکی همین بانک ملی و آقای شایان 
بود، بعد از آنکه در سال ۹۵ مشکلی برای دانیال زاده پیش آمد 

کارهایش پیش نمی رفت.
قهرمانــی گفت: دانیال زاده ملک فلورا را به طبر ی تقدیم 
می کند، اما با یک شــگرد پول شــویانه طبری از مهر صادقی 
می خواهد ملــک را ۱۵ میلیارد از دانیــال زاده بخرد. طبری 
مبایعه نامه آن را با دســت خط خود تنظیــم می کند. متهم 
طبری در جریان تحقیقات در دادسرا مدعی شده بود از تنظیم 
مبایعه نامه بین مهر صادقی و دانیال زاده اطالعی ندارد، اما در 
جریان جلسه قبلی دادگاه وقتی مستندات ما را مشاهده کرد 

اعالم کرد که بله این مبایعه نامه را من نوشته ام.

نماینده دادســتان بیان کرد: طبری مبایعه نامه را با خود 
بــرده و به خاطر همین انکار می کرده اســت، بعد که متوجه 
این مبایعه نامه می شــویم به وجود آن اقرار می کند. در مورخ 
۹۵/۱۱/۲۶ گزارشــی از سازمان اطالعات سپاه به دادسرا ارائه 
می شــود که در آن آمده ارتباطــات نامتعارفی میان طبری و 
دانیال زاده وجود دارد، در بازرسی از دفتر دانیال زاده فایل های 
گزارش کارشناس دادگســتری وجود داشته است که به این 

علت ظن گران نمایی وجود دارد.
قهرمانی گفت: بازپرس علیزاده که یکی از متهمان است 
از طبــری در ۷ صفحه تحقیق می کنــد و طبری می گوید با 
دانیال زاده معامله کردم و مبایعه نامه دارم. بازپرس موضوع را 
به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع می دهد و قرار می شود ملک 
را کارشناســی کنند. پس از بررسی مشخص کردند ۳ واحد 
بــرج روما ۱۱ میلیارد تومان و ملــک کریم خان ۱۳ میلیارد 

تومان ارزش دارد.
 حتی یک تحقیق از دانیال زاده و مشایخ

 انجام نمی شود
وی ادامه داد: در این گزارش طبری طلبکار می شــود و 
دست نویســی می دهد و می گوید براســاس سال ۸۸ ارزیابی 
کنید و متأسفانه هیئت کارشناسی بر اساس سال ۸۸ و خالف 
واقع گزارش می کنند و طبری یــک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان طلبکار می شود. آن هیئت کارشناسی بر فرض تکمیل 
بودن ملک، کارشناســی اش خالف واقع است، کارشناسان در 
پرونده های دیگــر نیز همین اقدامات را انجام داده اند و متهم 
هســتند. بازپرس پرونده پس از مشــاهده گزارش کارشناس 
منع تعقیب را صادر می کند، این قرار در حالی صادر شده که 
ســازمان اطالعات سپاه اذعان داشته گزارشش گزارش بدوی 
بوده و نیاز به گــزارش تکمیلی دارد، اما حتی یک تحقیق از 
دانیال زاده و مشــایخ انجام نمی شود و هیچ استعالمی صورت 

نگرفته است.
نماینده دادســتان گفت: اعمال نفــوذ طبری و پذیرش 
نفوذ از سوی علیزاده به اینجا می رسد که پرونده دانیال زاده و 

طبری به منع تعقیب منجر شود.
در ادامه وکیل متهم طبری برای ارائه دفاعیات در جایگاه 

قرار گرفت.
قرارداد کریم خان به منظور پول شویی است

در ادامــه نماینده دادســتان گفت: وکیل با اســتفاده از 
همان اندوخته های حقوقی می گوید نماینده دادســتان گفته 
قرارداد ها صوری اســت ما در کجا گفتیــم قرارداد ها صوری 
است قرارداد کریم خان به منظور پولشویی است و موکل شما 

پول شویی می کرده است.
قاضی بابایی با اعالم ختم جلسه بیان داشت: جلسه بعدی 

دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.

برگزاری هفتمین جلسه دادگاه اکبر طبری و متهمان مرتبط

متهم »دانیال زاده«: سال ۹۵ به »حسین فریدون« رشوه دادم


