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رونمایی از شرکای فراری متهم فساد اقتصادی
▪نزدیکانم جواب تلفنم را نمی دهند

ادامه از صفحه  ... -۲قاضی خطاب به متهم گفت:
شما اموالی را به نام دیگران زدید ،این اموال به نام چه
کسانی است؟ متهم در پاسخ گفت :دقیقا همه افراد
را یادم نمی آید ،آقای مسلمی ،محمد فخاری تبار و
کیانوش افشین کسانی هستند که اموالی به نام آن
ها شد اما بعدها حتی جواب تلفن بنده را ندادند .من
ممنوع المعامله بودم که اموال را به نام این ها زدم،
نمایندهدادستاندرواکنشبهاینسخنانمتهمگفت
در عجبم که اموال را به چه کسانی منتقل کردید مگر
می شود فهرست اموال غیرمنقول را یادتان نباشد؟
نماینده دادستان توضیح داد :شما اموال را به نام
آقایان محمد و عباس فخاری تبار ،محمد باقری،
مجید سیدبخت ،فــرزاد سیدبخت ،جواد باقری و
میزانی زدید که متهم در واکنش به سخنان نماینده

دادستان گفت :این افراد حتی جواب تلفن من را هم
نمی دهند که قاضی صلواتی در پاسخ به متهم گفت:
شما اسامی را کامل بگویید آن ها جواب تلفن بازپرس
را می دهند.
قاضی در ادامــه خطاب به متهم گفت :آقای حمید
باقری درمنی ،بــرادرتــان مجید باقری درمنی که
مدیرعامل یکی از شرکت های شما بود کجا فرار کرده
و چرا متواری شده است که وی در پاسخ گفت :من هم
از این شخص دلخورم و اطالعی از این که کجاست،
ندارم.
قاضی صلواتی همچنین به میزان بدهی مالیاتی
متهم اشاره و تصریح کرد :حسب اعالم سازمان امور
مالیاتی شما  ۷۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارید
چرا می گویید بدهی نــدارم که متهم گفت از این
موضوع بی خبرم.
▪مطالبه هــزار میلیاردی بانک ملی و
تکذیبمتهم

در ادامه جلسه لهراسبی نماینده بانک ملی
گفت :مطالبات بانک ملی در یک مورد 73
میلیون دالر 99 ،میلیارد و  556میلیون و
 904هزار ریال و حساب ذخیره ارزی حدود
 21میلیون دالر بوده است که میزان مطالبات
ما حــدود هــزار میلیارد تومان میشود و این

گونه نیست که متهم بیان کرد که بدهی تسویه شده و
مطالباتی وجود ندارد.
قاضی از نماینده بانک ملی پرسید :آیا الیحه خود را
در مرحله دادسرا ارائه کردید؟
نماینده بانک ملی گفت :بــراســاس مــاده 477
رسیدگی مجدد خواستهایم و امروز نیز الیحه دفاعی
را تقدیم شما میکنیم.
متهم گفت :درباره ذخیره ارزی از بنده شکایت نشده
است .درباره این که ما ذخیره ارزی بگیریم و چیزی
وارد نکنیم تفاوت وجود دارد .ما با مشکالت زیاد در
سال  85ماشینآالتی را از کشور آلمان وارد کردیم و
درکارخانهگرمسارگذاشتیممتاسفانهبانکملیاین
دستگاهها را به ما تحویل نداد اما ماشینآالت و برگه
سبز آن ها را خود بانک ملی گرفته است.
وی ادامه داد :رای شعبه  38دادگاه در این زمینه
مشخص است .بعد از چند سال شکایت کیفری و
ادعای طلب میکنید؟ شما هم به پول تان رسیدهاید
و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شده است.
قاضی خطاب به متهم گفت :آیا افرادی که اموال به
نام شان زدهاید حاضرند اموال را برگردانند؟
متهم پاسخ داد :آقای ف جواب گوی بنده نیستند و
متاسفانه مالی که آزاد باشد وجود ندارد.
جلسه بعدی حسب اعالم قاضی صلواتی امروز سه
شنبه برگزار می شود.
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پاسخ سربسته قاسمی درباره سفرهای
منطقه ای ظریف
قاسمی :الزم است برخی خبرها دیرتر اعالم شود
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفرهای از پیش اعالم نشده ظریف به
ترکیه ،سوریه و پاکستان که در برخی رسانه های منطقه ای از آن به ایجاد
ائتالف منطقه ای بین ایران و این کشورها تعبیر شده بود ،به این گفته
بسنده کرد که «شاید گاهی الزم باشد برخی خبرها دیرتر اعالم شود.
در ادامه سیاست ایران و در استمرار رایزنیهایی که با همسایگان خود
داریم وزیر خارجه دو سفر به ترکیه و پاکستان داشت».بهرام قاسمی
در نشست خبری روز گذشته خود درباره پخش فیلمی در صحن علنی
مجلس مرتبط با تیم مذاکره کننده هستهای و اتهاماتی که کریمی
قدوسی به برخی از مقامات وزارت خارجه وارد کرد ،گفت :این اخبار
بحث جدیدی نیست و احتما ًال یک سری عداوتهای شخصی و مسائل
فردی است که به این نوع فرافکنی و اتهام افروزی درباره برخی مقامات
دامن میزند .وی با ذکر این نکته که نباید این ها را جدی گرفت ،افزود:
ماسعیمیکنیمپاسخگوباشیموخیلیجاهاهمبهخاطرمنافعومصالح
کشور مجبور به سکوت هستیم .به گزارش فارس ،سخنگوی وزارت
خارجه مطالب مطرح شده درباره عراق طی هفتههای اخیر را جنگ
روانی گستردهای خواند که برای تخریب روابط ایران و عراق صورت
میگیرد .وی در پاسخ به سوالی درباره تحوالت سیاسی عراق ،اتهامات
مطرح شده علیه ایران را بی اساس خواند و افزود :استقالل و تمامیت
ارضی عراق برای ما حیاتی و با اهمیت است .از هر آن چه در عراق توسط
مردم و نمایندگان پارلمان مورد پذیرش قرار بگیرد ،استقبال می کنیم.
ما با هر دولتی و از هر حزبی که در عراق انتخاب شود ،همکاری می کنیم.
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