
دادستان عمومی و انقالب شــیراز با تاکید بر اینکه 
اقدامات برای بازگرداندن شهردار اسبق صدرا به کشور 
انجام شده اســت، گفت: با وزارت دادگســتری و امور 
بین الملل قوه قضاییه مکاتبه ای انجام شــده و از طریق 
اینترپل بازگرداندن شهردار اسبق صدرا دنبال می شود.

منوچهر قائدی شــهردار اسبق شــهر جدید صدرا 
شهریور ماه سال گذشته به تحمل حبس و جزای نقدی 

محکوم شد اما همان زمان از کشور گریخته است.
حیدر آســیابی روز شــنبه در این باره بــه خبرنگار 
ایرنا گفــت: بر اســاس اتهامــات و رأی دادگاه، قائدی 

ممنوع الخروج بوده و امکان خــروج از مبادی قانونی را 
نداشته بر همین اســاس نامبرده سال گذشته از طریق 

غیر قانونی از کشور خارج شده است.
دادستان شیراز با تاکید بر اینکه وثیقه های ضامنان 
این فرد به مزایده مــی رود بیان کــرد: در حال حاضر 
وثیقه های مربوط به ضامنان این فرد که یکی در داخل 
استان و دیگری خارج از استان است به مزایده گذاشته 
شده است. ارتشا، مداخله در معامالت و مناقصات شورای 
شهر، مشارکت در جعل پروانه های ساختمانی از جمله 

اتهامات شهردار اسبق شهر صدرا بوده است .

منوچهر قائدی شهردار اسبق صدرا به اتهام ارتشا به 
مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲۱۰ 
عدد سکه بهار آزادی و یک دســتگاه آپارتمان به ارزش 

۳ میلیارد ریال به ۱۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی 
معادل وجوه امــوال محصله و انفصــال دائم از خدمات 

دولتی محکوم شد.
وی به اتهام عدم اطالع رســانی وقوع بــزه در حوزه 
محل خدمت به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال انفصال 
موقت از خدمات دولتی، به اتهام مداخله در معامالت و 
مناقصات شورای شهر به ۶ سال حبس تعزیری، ابطال 
کلیه معامالت ناشی از شرکت وی در مناقصه و به اتهام 
مشارکت در جعل پروانه های ســاختمانی به ۷ سال و 
۶ ماه حبس تعزیری، امحا و معدوم کردن کلیه اســناد 
مجعول و از جهــت تتمیم کیفر به ۲ ســال منع اقامت 
 در شهرســتان شــیراز و ۲ ســال منع خروج از کشور 

محکوم شده بود.
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روی موج کوتاه

دقیقا یک ماه از رفع توقیف نفتکش 
آدریان دریا )گریــس- ۱( می گذرد اما 
پرونده آن هنوز باز اســت. ابرنفتکش 
آدریان دریا روز ۲4 مــرداد پس از رفع 
توقیف در تنگه جبل الطارق به حرکت 
خود در دریا ادامه داد، اما از آن جایی که 
مقصد آن و خریدار محموله اش مورد 
حساسیت انگلیس و آمریکا بود، حرکت 
آن از همان ابتدا مورد رصد قرار گرفت. 

پس از مدتی برای چهــار روز هیچ 
اطالعی از وضعیت آدریان دریا در دست 
نبــود و اطالعات ســایت های ردیابی 
کشتی ها نیز حاکی از آن بود که فرستنده 
این نفتکش، در زمان حرکتش خاموش 
شــده اســت. درنهایت یک شرکت 
ماهواره ای آمریکایی توانســت هفته 
گذشته در ۶ سپتامبر از موقعیت دریایی 
جدید این نفتکــش عکس هایی تهیه 

کند.
یورونیــوز گــزارش داد که تصاویر 
گرفته شده توسط شرکت ماهواره ای 

 »Maxar Technologies Inc«
که در بخش فناوری های فضایی فعال 
اســت، این نفتکــش را در منطقه ای 
نزدیک به بندر طرطوس سوریه نشان 

می دهد.
قبل از آن هم علی ربیعی، سخنگوی 
دولت ایران درباره سرنوشــت کشتی 
آدریان دریا و مقصد بعدی آن، گفته بود 
که »ایران محموله نفت این کشــتی را 
فروخته و مقصد کشتی را صاحب نفت 
آن مشخص می کند و برای این موضوع 

نیز با ما هماهنگی انجام نمی شود.«
درنهایت پایگاه خبری میدل ایست 
آی به نقل از منابع غیررسمی اعالم کرد 
»نفتکش آدریان دریا که چندی پیش 
توسط نیروهای انگلیسی در جبل الطارق 
توقیف شده بود، محموله نفت خود را در 
یکی از بنادر سوریه تخلیه کرده است.« 
محموله این نفتکش بــه گفته ربیعی 
۱۳۰ میلیون دالر ارزش داشته و به یک 
خریدار ناشناس نیز فروخته شده است.

آمریکا در جریان صدور حکم رفع 
توقیف آدریــان دریا در جبل الطارق، 
تالش زیادی کرد که این حکم صادر 
نشود و توقیف نفتکش ایرانی تمدید 
شــود. حتی خواســتار تحویل این 
نفتکــش به آمریکا شــد. کشــتی و 
ناخدای آن را تحریم کرد و درنهایت 
در آخرین تالش بــرای جلوگیری از 
فعالیت ایــن کشــتی، نماینده ویژه 
آمریــکا در امور ایران طی تماســی 
مســتقیم با ناخدای کشتی پیشنهاد 
رشــوه به وی داده بود تا کشتی را به 

بندری که قابل توقیف باشد، ببرد.
هیچ کــدام ایــن تالش هــا برای 
دســتیابی آمریکا به آدریــان دریا اما 
به نتیجه نرســید و عباس موســوی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
۱۷ شهریور در گفتگویی به خبرگزاری 
ایرنا گفت: »نفتکش آدریان دریا علیرغم 
اقدامات ایذایی در نهایت در ســواحل 
مدیترانه پهلو گرفت و محموله خود را 

تخلیه کرد و برای آینده آن هم مالک آن 
تصمیم گیری خواهد کرد.«

او همچنین تاکید کرد که »ما پیش 
از این هم اعالم کــرده بودیم که به هر 
طریقی نفتمــان را خواهیم فروخت و 
اقدامات ایذایی تاثیری در برنامه های ما 

نخواهد داشت.«
نمی توان بر اساس تصاویر گفت که 

ایران تعهدی را نقض کرده است
آمریکا با اعالم این خبر و همچنین 

انتشار تصاویر مربوط به تخلیه محموله 
آدریان دریا در ســوریه، موضوع نقض 
تعهد از ســوی ایران را پیش کشید. در 
زمان آزادی آدریــان دریا برخی منابع 
اعالم کرده بودند که ایران متعهد شده 
که نفتکش آدریان به ســوی ســوریه 
نخواهد رفت؛ هرچند که مقامات ایرانی 
چنین ادعایی را به شدت تکذیب کردند، 
اما حاال مدعیان تاکیــد می کنند که 
بر اســاس آن تصاویر ماهواره ای ایران 
محموله خود را به سوریه برده و آن تعهد 

را نقض کرده است.
وزیر منطقه  جبل الطارق اما دیروز 
اعالم کرد کــه »نمی توان بر اســاس 
تصاویــر گفت ایران تعهــدی را نقض 

کرده است.«
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه 
تلگــراف، فابیو پیــکاردو، وزیر دولت 
منطقه ای جبل الطارق در تالش برای 
کاهش تنش ها پیرامون آدریان دریا که 
کشتی حامل سوخت ایران بود، گفت 
که سخت است ببینیم حرف چه کسی 
را باید بپذیریم کــه آیا ایران تعهد خود 
را برای عدم فروش نفت این کشتی به 

سوریه نقض کرده است یا نه.
پیکاردو در این باره گفت: ایران برای 
آزادی این کشتی در دادگاه جبل الطارق 
تضمین کرده بود که دو میلیون بشکه 
نفت نفت کش توقیف شــده اش را به 

سوریه نخواهد فروخت.
وی ادامه داد: می توان از روی تصویر 
دید که این نفت در ســوریه بــوده اما 
نمی توان به واسطه این گفت که ایران 
تعهدی را نقض کرده است. تعهدی بر سر 
این که نفت]آدریان دریا[ به سوریه نرسد 
وجود نداشته است. ما از دولت ایران این 
تعهد را گرفتیم که نفت]این کشتی[ را 
به هیچ نهاد مورد تحریم اتحادیه اروپا 

نفروشد.
دروغی که نگرفت

در همین رابطه حمید بعیدی نژاد، 
ســفیر ایران در لندن دیروز در کانال 
تلگرامی خود با اشــاره به حرف های 

وزیر دولــت جبل الطارق نوشــت: 
»اظهارات آقای پیکاردو موید همان 
مواضــع و توضیحات اعالم شــده از 
ســوی ایران اســت. وقتی مقامات 
انگلیس و جبل الطارق بعد از تصمیم 
به رفع توقیف نفتکش، به تعهد ایران 
اشــاره کردند، برخی معانــدان که 
نمی توانستند آزادی نفتکش در سایه 
اقتدار سیاســی و دیپلماتیک ایران 
را باور کنند، این تعهــد را به دروغ به 
ســپردن ضمانت های سنگین ایران 
نزد دولت انگلیس و زد و بند سیاسی 
تفسیر کردند، ولی امروز خوشحالیم 
که برای همه کامال مشــخص شــد 
که منظــور طرف انگلیســی از تعهد 
ایران همان اظهارات رســمی و متن 
یادداشت رسمی ســفارت ایران بوده 

است.«
وی همچنیــن ادامــه داد: »امروز 
مشخص شد که ایران نفت خود را به یک 
شــرکت خصوصی در دریا فروخته که 
این هم نقض اظهارات رسمی مقامات 
کشور مورد اشاره در یادداشت سفارت 

نیست.«
بدین ترتیب به نظر می رسد تالش 
ماهواره ای آمریکا بــرای توطئه علیه 
آدریان دریا نیز به نتیجه نرسیده است؛ 
حال باید دید که آمریکا نقشــه تازه ای 
برای آدریان دریا خواهد کشید یا اینکه 

دست از سر آن برخواهد داشت. 

وزیر دولت جبل الطارق نقض تعهد از سوی ایران را رد کرد؛

داستان دنباله دار آدریان

خبر

ســخنگوی قــوه قضاییــه بــه بیــان 
 توضیحاتی درباره پرونده ســحر خدایاری 

پرداخت.
به گزارش ایســنا به نقل از قــوه قضاییه، 
غالمحســین اســماعیلی در برنامه پرونده 
ویژه که با موضوع »پرونده سحر خدایاری« 
از شبکه سوم ســیما پخش شد، اظهار کرد: 
نسبت به اصل موضوع باید بار دیگر تصریح 
کنم که این مرحومه در مراجع قضایی به هیچ 
عنوان محکومیت کیفری نداشته است و اصال 
دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل 
نشده اســت تا بخواهد محکومیتی برای او 

صار شده باشد.
ســخنگوی قــوه قضاییه تصریــح کرد: 
متاســفانه برخی از رســانه ها و افراد دارای 
مسئولیت های اجتماعی و سیاسی، برخالف 
واقع ادعا کردند که این فرد دارای محکومیت 
کیفری بوده و ایــن حکم محکومیت، زمینه 
ساز اقدام مرحومه شده است  که به هیج وجه 

این مطلب صحت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مطالب ادعایی دیگر 
در خصوص اینکه فرد دیگــری به مرحومه 
گفته اســت که دارای محکومیت هستی و 
حکمی برایت صادر شده نیز صحت ندارد و بر 
اساس یک شایعه سازی و خبرسازی اینگونه 
ذهن افراد جامعه را مشوش کردند و خوراکی 
برای بیگانگان و معاندین نظام و انقالب فراهم 
آوردند. مجری برنامه از سخنگوی قوه قضاییه 
پرسید: با رسانه هایی که خبر دروغ را منتشر 
کردند، چه برخوردی قرار اســت بشود و آیا 
نمایندگان و کســانی که اظهارنظر کردند و 
اظهارنظر آن ها در این زمینه باعث فضاسازی 
شــد، با قوه قضاییه تماس گرفته بودند تا در 

مورد پرونده کسب اطالع کنند؟
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: 
متاســفانه هیچکدام از خبرگزاری هایی که 
این خبر کذب را منتشــر کردند و چهره ها و 
افرادی که این خبر را در فضای مجازی بازنشر 
دادند، با مقامات قضایی در ارتباط با صحت و 
سقم این ادعا تماسی نداشتند و قبل از انتشار 

مطلب اقدام به بررسی این موضوع و صحت و 
سقم آن نکرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: حداقل 
در ایــن موضــوع از همین مرحومه ســحر 
خدایاری یاد می گرفتند کــه علیرغم اینکه 
اشتباهی را مرتکب شده بود )نه صرفا در بحث 
ورود به ورزشــگاه بلکه درگیر شدن و اهانت 
به ماموران و مطالب دیگری که از او ســرزده 
بود(، اما در بازجویی ها به صراحت به اشتباه 
خود اعتراف و آن را پذیرفتــه و ابراز ندامت 
کرده اســت؛ با وجود اینکه دارای شخصیت 
متعادلی نبوده اســت. ولی آنقدر از خودش 
شخصیت نشان داده که اشتباه خود را بپذیرد 
حاال چگونه است که کسانی که ادعاهایی در 
جامعه ما دارند اشتباهات خود را نمی پذیرند 

و نسبت به جبران آن اقدام نمی کنند.
اسماعیلی در پاسخ به ســئوالی مبنی بر 
اینکه چــه تضمینی وجــود دارد که دوباره 
همین سناریو تکرار نشود، گفت: قوه قضاییه 
در برخورد با موارد قانون گریزی و پیشگیری 

از وقوع جرم آخر خط است و برخورد قضایی 
به عنوان آخرین اقدام و عــالج نهایی به کار 

گرفته می شود.
وی افزود: قوه قضاییه انتظار اقدام مناسب 
از ناحیه نهادهای شــبه قضایــی که دارای 
مســئولیت حقوقی و قانونی هستند را دارد. 
در همین موضــوع اخیر معتقدیــم که در 
حوزه رســانه و خبرگزاری ها هیات نظارت 
بر مطبوعات، در حوزه برخــی از مقامات و 
مســئوالن اجرایی، هیات های رسیدگی به 
تخلفات اداری و حراســت ها و بازرسی ها و 
در مورد نمایندگان مجلس هیات نظارت بر 

رفتار نمایندگان باید وظایف قانونی خود را 
انجام دهند. 

اســماعیلی تصریح کرد: البته قصور و یا 
کوتاهی هرکــدام از این نهادهــا مانع اقدام 
دادســتان و مراجع قضایی نیســت. در این 
مورد هم تاکنــون مراجع قضایــی اقدام به 
اعالم شکایت و تشــکیل پرونده نکرده اند و 
امیدواریم با انجــام تکالیف بخش های دیگر 
نیاز به اقدام قضایی نباشد، اما در صورتی که 
وظایف دیگران منتهی بــه نتیجه مطلوب و 
اثربخشی نشود مراجع قضایی تکلیف قانونی 

خودشان را انجام خواهند داد.

سخنگوی قوه قضاییه:

»سحر خدایاری« در بازجویی ها به اشتباه خود اعتراف کرده بود
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روابط عمومی ریاست جمهوری
»بدون توقف«، اتهام و دروغ 

علیه دولت بود
روابــط عمومی ریاســت جمهــوری طی 
اطالعیــه ای برخی مطالب ذکر شــده در برنامه 
»بدون توقف« شبکه ۳ سیما که ساعت ۲۰ شامگاه 
پنجشنبه گذشته پخش شــده را شامل »ابهام 
آفرینی، اتهام و دروغ« علیه دولت خواند و در سه 
محور توضیحاتی را منتشر کرد. این سه محور به 
توضیح اشتباهات این برنامه درباره »شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی« پرداخته و در آن توضیح داده 
شده که برخالف آنچه در »بدون توقف« گفته شده 
این شورا با پیشنهاد رئیس جمهور تشکیل نشده، 
بلکه رهبری معظم انقالب شخصاً در مورد ایجاد 
چنین تشکیالتی تصمیم گیری کردند و مصوبات 
آن که با نظر هر ســه قوه صورت می گیرد نیز در 
صورت موافقت رهبر معظم انقالب ابالغ می شود. 

    
با هدف مقابله با پولشویی؛

آیین نامه ساختار و تشکیالت 
مرکز اطالعات مالی ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ســاختار 
و تشکیالت مرکز اطالعات مالی با هدف مقابله 
با پولشویی را ابالغ کرد. در این آئین نامه با هدف 
پیشگیری و مقابله با پولشــویی و تأمین مالی 
تروریسم در کشور، ۲۶ وظیفه و اختیارات برای 
مرکز اطالعات مالی تعریف شــده است. بر این 
اســاس دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررســی معامالت 
و عملیات مشکوک به پولشــویی و تأمین مالی 
تروریسم، ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت 
ضوابط قانونــی و گزارش معامــالت و عملیات 
مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از 

جمله وظایف تعریف شده برای این مرکز است.
    

طرح طالبان برای جلب 
حمایت ایران، روسیه و چین

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، 
طالبان تیمی را به روسیه فرســتاده و بنا دارد با 
مقام های ایران، چین و کشورهای آسیای مرکزی 
دیدار کرده تا بــرای وادار کردن آمریکا به خروج 
نیروهایش از افغانســتان حمایت جلب کند. در 
این گزارش به نقل از منابع ناشــناس آمده است 
که طالبان بنا دارد رهبــران منطقه را در جریان 
شکست مذاکرات با آمریکا قرار دهد. در گزارش 
مذکور همچنین اشاره شده که سفرهای اخیر 
نمایندگان طالبان در راستای ادامه مذاکرات با 

آمریکا صورت نگرفته است.
    

ادامه واکنش ها به پناهیان: 
تعابیر »لعنت« و »غلط کردن« با 
اخالق اسالمی سازگاری ندارد

آیت اهلل محسن غرویان از اساتید حوزه علمیه 
در واکنش به اظهارات اخیر حجت االســالم و 
المســلمین پناهیان به جماران گفت: تعابیری 
نظیر »لعنت« و »غلط کردن« اصال با اخالقیات 
اسالمی سازگاری ندارند. نکته دیگر اینکه عالمانی 
که به منبــر می روند نباید احســاس کنند که 
می توانند هرگونه قضاوتی نسبت به مردم و حقوق 
شهروندان کنند. نظام ما نظام پارلمانی است و 
قوانین و مقررات باید با تصویب مجلس باشند نه 
اینکه یک نفر خود را حق مطلق بپندارد و طوری از 
سر غرور و کبر و استکبار حرف بزند که انگار برای 

مردم و رأی و نظر آنها ارزشی قائل نیست.
    

طرح مجلس برای حمایت از 
مراکز تحقیقاتی ضد آمریکایی

تسنیم نوشــت: بیش از ۱۸۰ تن از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با تدوین طرحی، دولت را 
ملزم کردند تا از مؤسسات و دانشگاه هایی که در زمینه 
استکبارستیزی فعالیت می کنند، حمایت های مادی 
و معنوی الزم را به عمل آورد. در این طرح آمده است: 
دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف است از تمامی 
مجموعه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، مؤسسات و 
دانشگاه هایی که در زمینه آمریکاپژوهی با رویکرد 
مقابله با سیاست های استکباری و سلطنت طلبانه 
آمریکا به فعالیت می پردازند، حمایت مادی و معنوی 

الزم را به عمل آورد.
    

خبر خوش وزیر دفاع
امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در مراســم امضای تفاهمنامه 
همکاری مشترک بین وزارت دفاع و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری گفت: قرار است در 
حوزه های اولویت دار دفاعی از قبیل هوایی، فضایی، 
زیستی و شناختی محصوالت برجسته  ای طراحی 

شود که بتواند برای بخش دفاع برتری ایجاد کند.

سفیر ایران در لندن: 
وقتی مقامات انگلیس و 

جبل الطارق بعد از تصمیم 
به رفع توقیف نفتکش، به 
تعهد ایران اشاره کردند، 
برخی معاندان این تعهد 

را به دروغ به سپردن 
ضمانت های سنگین ایران 

نزد دولت انگلیس و زد و بند 
سیاسی تفسیر کردند

وزیر دولت جبل الطارق: 
سخت است ببینیم حرف 

چه کسی را باید بپذیریم که 
آیا ایران تعهد خود را برای 

عدم فروش نفت این کشتی 
به سوریه نقض کرده است 

یا نه. نمی توان بر اساس 
تصاویر گفت ایران تعهدی 

را نقض کرده است

شهردار سابق صدرا فرار کرد


