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رییس قوهقضاییه خطاب به دادستانها دستور داد

برخورد به اشد وجه با قاچاق کاالهای اساسی

که نش��ان دهند دولتهای مردمی مخالف اروپا و آمریکا نمیتوانند
سر پا بایستند .خوشبختانه ایران در مقابله با این دو هدف ،یک نمونه
محکم ،متعالی و رشدیافته است و امیدواریم کشورهای دیگر نیز در
این عرصه از جمهوری اسالمی الگوبرداری کنند.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به بروز
مش��کالتی در تأمین برخی کاالها از جمله برخی افزایش قیمتها،
تصریحکرد :واقع ًا دولت و سایر دستگاهها باید توجه داشته باشند که
این وضع ،زیبنده مردم ما نیس��ت .درست است که تحریم هستیم و
دشمن فش��ار بیسابقهای را وارد میکند اما مس��ئوالن نیز باید کار
جهادی کنند و رفع مشکالت امروز مردم را جهاد فی سبیل اهلل بدانند.
رییس قوهقضاییه با بیان اینکه عدهای دس��ت به قاچاق گوش��ت و
سایر اقالم میزنند و عده دیگری نیز با داللبازی ،کاالهای دولتی
با قیمت مناس��ب را خریداری کرده و به قیمت باالتر میفروشند ،بر
ضرورت برخورد اساس��ی و محکم با این پدی��ده تأکیدکرد و گفت:
دادستانهای سراسر کش��ور با قاچاق کاالهای اساسی و همچنین
این قبیل داللبازیها به اشد وجه برخورد قانونی کنند و اجازه ندهند
که عدهای در این برهه دشوار ،اقدام به سودجویی کنند.

ریی�س قوهقضاییه به دادس�تانهای سراس�ر کش�ور
دستور داد که با قاچاق کاالهای اساسی از جمله قاچاق
دام به اشد وجه برخورد قانونی کنند و اجازه ندهند برخی
افراد در این برهه دشوار به دنبال سودجویی باشند.
دهه فجر ،نماد اس�تقامت ملت ایران در برابر سلطه
جهانی است
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،پیشاپیش
فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر را تبریک گفت و تصریحکرد :دهه فجر،
نماد اس��تقامت و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر ظلم و س��لطه
جهانی اس��ت؛ مقاومتی که در طول  ۴دهه گذش��ته استمرار داشته
است .جمهوری اسالمی توانست مدل جدیدی از مردمساالری را به
جهان عرضه کند و استقامت برخاسته از ایمان انقالبی و ارزشهای
الهی نیز مسیر تکامل را برای مردم ما باز کرد.
به گزارش روابطعمومی قوهقضاییه ،رییس قوهقضاییه ،خودشناسی
و خودباوری را رکن همه پیشرفتها دانست و ادامه داد :هر جا مردم
خود را باور کردند ،توانس��تند قلههای پیشرفت و افتخار را فتح کنند.
امروز نیز جمهوری اسالمی مقاومتر و توانمندتر از هر زمان دیگر در
صحنه حضور دارد و مردم ما مشکالت و تحریمها را به فرصت تبدیل
کردهاند؛ چنانکه بر اثر تحریمها و فش��ارها ،جوانان ایران به تکاپو و
جهاد افتادند و توانس��تند مشکالت را بدون وابستگی به کشورهای
بیگانه حل کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی این امر را از نعمات بزرگ الهی دانس��ت و با
تأکید بر اینکه «جامعه صبور و اهل استقامت قطع ًا پیروز است» ،افزود:
امروز باید همان مس��یر و منش یعنی خودباوری و استقامت را ادامه
دهیم .دشمنان جمهوری اسالمی و سلطهگران عوض نشدهاند بلکه
راههای جدیدی را برای وارد آوردن فش��ار به مردم ایران آموختهاند.
البته به اهداف خود دس��ت نخواهند یافت زیرا مردم ما ایستادهاند و
موانع را پشت سر خواهند گذاشت.
رییس قوهقضاییه ب��ا بیان اینکه آمریکا و اذن��اب اروپایی آن تصور
میکنن��د ملت ایران با این فش��ارها و تهدیدها تس��لیم میش��ود،
اظهارکرد :مردم ایران در طول چهل س��ال گذش��ته آبدیده شدهاند.
امیدواری��م به فضل الهی بتوانیم با خودباوری و اس��تقالل ،مس��یر
پیشرفت خود را طی کنیم و انقالب اسالمی تا ظهور حضرت مهدی
(عج) به روند تکاملی خود ادام��ه دهد و آنچه از اهداف و ارزشهای
الهی مدنظر داشته ،محقق شود.

کودتای آمریکای�ی در ونزوئال ،ماهیت واقعی آمریکا
و اروپا را نشان داد
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اش��اره به ح��وادث اخیر ونزوئال،
تصریحکرد :آنچه در قالب یک کودتای آمریکایی در ونزوئال رخ داد،
حادثه جدیدی نبود؛ منتها انسان از منش غربیها تعجب میکند که
با آن همه ادعای حقوقبش��ر و دموکراس��ی ،اینگونه در امور داخلی
یک کشور دخالت میکنند.
گرچه این کودتا ناکام ماند اما تجربهای شد برای ملتها که ماهیت
واقعی آمریکا و اروپا را بیش از پیش بشناسند.
ریی��س قوهقضاییه ادام��ه داد :هنوز کودتا ص��ورت نگرفته ،آمریکا
کودتاچیان را به رسمیت ش��ناخت و با روانه ساختن میلیونها دالر،
یک کشور را به آشوب کش��ید تا منابع انسانی و ثروتهای آن نابود
ش��ود .در یمن ،میلیونها انسان را تحت فش��ار قرار دادند و هزاران
هزار انس��ان را با گرسنگی روبرو کردند اما برایشان مهم نیست زیرا
حقوقبشر از نگاه آنها صرف ًا متعلق به شهروندان اروپا و آمریکاست.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به سوابق آمریکا در برپایی کودتا در

کش��ورهای آمریکای التین ،افزود :اینها مکرر در آمریکای التین
کودتا ترتیب دادند و با وضع ظالمانهای حکومتهای مردمی را کنار
زدند .در سایر نقاط جهان نیز مرتکب چنین رفتارهایی شدهاند .منتها
باید بدانند که روزگار این قبیل کودتاها سپری شده و دیگر آن دوران
نیست که عدهای معدود را با پول به خیابانها بکشانند تا یک حکومت
مردمی را ساقط کنند.
جمهوری اسالمی ،یک نمونه متعالی و رشدیافته در
مقابله با دخالت بیگانگان است
رییس قوهقضاییه با بیان اینکه جمهوری اس�لامی  ۴۰س��ال است
ایادی استکبار را از کش��ور قطع کرده است ،اظهارکرد :خوشبختانه
ملتهای دیگر هم بیدار ش��دهاند و به آمریکا و اروپا فهمانده اند که
دنیای امروز ،دنیای قرن نوزدهم نیست که با استعمار و سلطه ،منابع
را به یغما ببرن��د .هدف از کودتاهای آمریکایی ک��ه اروپا نیز فوراً به
تبعیت از آمریکا از آنها حمایت میکند ،دو چیز اس��ت؛ یکی چپاول
داراییها و ثروتهای یک کشور و دیگری قدرت نمایی از این باب،

ضابطی�ن قضایی با س�ودجویان در ح�وزه کاالهای
اساسی برخورد جدی کنند
آیت اهلل آملی الریجانی با تأکید بر لزوم همکاری همه جانبه ضابطین
قضایی با قوهقضاییه در برخورد با این سودجوییها ،یادآورشد :عمده
مردم با درآمدهای محدود و ثابت ،تورم کمرشکنی را تجربه میکنند
و ما اطالع داریم ک��ه دولت محترم نیز تمام تالش خود را برای رفع
مشکالت به کار گرفته است منتها نتیجه این تالشها نیز مهم است.
همه دستگاههای نظارتی اعم از دستگاههای نظارتی در قوهمجریه
و قوهقضاییه در کنار ضابطان انتظامی و امنیتی باید پای کار باش��ند
و اجازه ندهند همین مقدار کاالهایی که برای مردم تأمین میشود،
به کانالهای دیگری برود و مردم در تهیه ضروریات خود با مشکل
مواجه شوند.
رییس قوهقضاییه تأکیدکرد :ام��روز خدمت به مردم مقاوم ،صبور و
بصیر ایران اسالمی ،جهاد است و همه موظفیم برای رفع مشکالت
مردم ،تمام توان خود را به کار ببندیم.
براساس این گزارش ،بحث و بررسی پیرامون الیحه «تأمین امنیت
زنان در برابر خشونت» در دس��تور کار مسئوالن عالی قضایی قرار
داشت.

سخنگوی قوهقضاییه تأکید کرد

ضرورت اقدامات فوقالعاده در زمینه گرانی
سخنگوی قوهقضاییه ،گفت :در جلسه مسئوالن عالی دستگاه قضایی ،ابتدا درباره
وضعیت معیش�تی مردم و شرایط قیمتها مطالبی مطرح ش�د و ضرورت اقدامات
فوقالعاده دولت در این مورد ازسوی ریاست قوهقضاییه مورد تأکید قرار گرفت.

حجتاالس�لام والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در حاشیه جلسه مسئوالن عالی دستگاه
قضایی در جمع خبرنگاران ،در رابطه با مباحث مطرح ش��ده در این جلسه ،اظهارکرد :در خصوص
موضوع گرانیها و مشکالت معیشتی مردم مباحثی مطرح شد؛ از جمله اینکه دادستان کل کشور
با توجه به دس��تورالعملی که اخیراً در این زمینه ابالغ شده است توضیحاتی بیان کردند و از نحوه
توزیع و نظارت بر توزیع گالیهمند بودند؛ چراکه یکی از مشکالتی که اکنون وجود دارد بحث توزیع
و نظارت بر توزیع است.
وی ادامه داد :رییسقوهقضاییه تأکید داشت که با توجه به شرایط کنونی جامعه و در عین حال که
دولت در حال تالش اس��ت ،باید این تالش مضاعف شود که آنچه در شأن مردم انقالبی و متدین
است رعایت شود و از این گرفتاریهایی که مردم با آن مواجه هستند کاسته شود.

به گزارش میزان ،سخنگوی قوهقضاییه گفت :در خصوص مساله گرانی حتم ًا باید یکسری اقدامات
فوقالعاده انجام ش��ود؛ از جمله اینکه از وزیر دادگس��تری که تعزیرات تحت مسئولیت وی است،
خواس��ته شد که تعزیرات را کمک کنند و نیروی بیش��تری را برای نظارت و کنترل در اختیارشان
قرار دهند که وزیر دادگس��تری هم قول دادند و اعالم کردند برای این موضوع نیروی بیشتری را
دراختیار تعزیرات قرار خواهند داد.
محسنیاژهای گفت :مساله دیگر اینکه به دادستانها تأکید شد که حتم ًا تعزیرات را کمک کنند و
در خص��وص برخورد با متخلفان به هیچوجه کوتاهی نکنند؛ به طوری که حتی تعبیر کردند که در
ش��رایطی که مردم در سختی هستند اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده یا به
صورت غیرقانونی نیازمندیها و کاالهای اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد
فی االرض باشند و دادستانها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند.
معاون اول قوهقضاییه ادامه داد :همچنین توصیه ش��د که دادستان کل کشور از وزارتخانهها و از
دس��تگاههای ذیربط دعوت کند تا نس��بت به توزیع ،قیمتگذاری ،تأمین کاال و برخورد با افراد
مفس��د اقدامات الزم را صورت دهند .در این خصوص  ۴مرحله وجود دارد که یک مرحله ،مرحله

تأمین اس��ت که وزارت جهاد میگوید ما به اندازه کافی کاال داری��م .مرحله بعد ،توزیع و دیگری
قیمتگذاری است و یک بحث هم تخلفاتی است که در این مسیر صورت میگیرد .لذا قرار شد که
از دستگاههای مختلف دعوت شود و بخواهند که در توزیع ،نظارت و قیمتگذاریها اگر مشکلی
وجود دارد رسیدگی شود .محسنیاژهای خاطرنشانکرد :همچنین مقرر شد دادستانها و بازرسی
کل و س��ایر دستگاههای نظارتی دست به دست هم دهند که اگر کسانی در این خصوص تخلفی
مرتکب شدند با آنها برخورد شود.

سومین جلسه محاکمه علنی  ۳متهم پرونده بانک سرمایه برگزار شد

۳۲مدیر بانکی در پرونده بانک سرمایه متهم هستند
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه،
پرویز کاظمی رییس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم ،محمدرضا
توس�لی عضو سابق حقوقی بانک س�رمایه به ریاست قاضی مس�عودیمقام به
صورت علنی برگزار شد.

به گزارش میزان ،در ابتدای جلسه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و اظهارکرد :طبق آمار
تخصصی بانک سرمایه ۹۴ ،درصد تسهیالت پرداخت شده آن مشکوک الوصول است که این
یعنی یک فاجعه بزرگ و  ۹۴درصد تسهیالت هنوز بازنگشته است.
وی افزود :در حال حاضر برای وصول مطالبات مشکل بسیار داریم.
نماینده دادستان با اش��اره به جمع بندی کیفرخواست نکاتی را ذکر کرد و گفت :این شرکتها
ش��گردهای مختلفی داشتند .مثال در شرکتهایی مثل آقای هدایتی و آقای شاملویی گزارش
کارشناسی وجود دارد و در برخی شرکتها گزارش کارشناسی وجود ندارد و ضمانت نامههای
کالن داده شده است.
وی با طرح پرس��شهایی از قبیل اینکه چرا مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلس��ات
حضور داش��ت و چرا آقای کاظمی ضمانتهای او را امضا میک��رد؟ افزود :این ضمانتنامهها
گزارش کارشناسی ندارد.
نماینده دادستان با اشاره به وثایق شرکتها بیانکرد :در شرکتهای منتسب به صندوق ذخیره
فرهنگیان مانند شرکتهای کارتنخوابها ،با وثیقه صفر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد :در برخی موارد وثیقهها مانند پرونده جهانبانی ،عمده وثایق سفته است
و یکسری وثایق وجود دارد اما مثل پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی ،گران نمایی شده است.
نماینده دادستان بیانکرد :در شرکت کارتنخوابها صورت مالی ارائه شده در آن ،مشابه و کپی
است و به تأیید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است.
وی اظهارکرد :در بانک س��رمایه آقایان مدیر همه در حد مدیریت ارشد بانکی بوده و تخصص
داش��تهاند و سوابق  ۳۰س��اله بانکی در فعالیت آنها دیده میش��ود که در نحوه مدیریت آنها
جای سوال وجود دارد.
نماینده دادستان اظهارکرد :نکته بعدی ضمانتنامههایی است که صادر شده و در آنها نوشته
شده «حسن انجام کار» .در این نوشته نکتههایی وجود دارد ،او ًال اینکه باید قراردادی محقق باشد
که برای حسن انجام ،ضمانتنامه ببریم و نکته دوم ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین  ۱۰تا ۱۵
درصد قرارداد پایه است اما در ضمانتنامههای صادره او ًال قرارداد وجود ندارد و مفتضحتر اینکه
در متن ضمانت نامهها عنوان به قصد انعقاد قرارداد ذکر شده که کامال خالف رویه بانکی است.
وی ادام��ه داد :در پروندههایی مثل هادی رضوی ضمانتنام��ه دارند؛ اما قرارداد بدون امضا را
ضمانتنامه گرفتهاند.
در ادامه سلمانی مدیر وقت حوزه بانک سرمایه به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و خطاب به
قاضی گفت :من از سال  ۸۷وارد بانک سرمایه شدم و در زمان این پروندهها مدیر حوزه بودم از
زمانی که آقای بخشایش و آقای قندالی آمدند وضعیت بانک تغییر کرد و فضا برای این افراد باز
شد و از روزی که این آقایان آمدند فشار وارد میکردند.
وی ادامه داد :در قضیه آقای شاملویی آقای بخشایش بدون اینکه من نظر بدهم موافقت خود
را اعالم کرد و در بسیاری از موارد اص ً
ال امضای بنده نیست و نگذاشتند که حداقل نظر بدهم.
وی در ادامه گفت :من هوش��نگ هدایتی را دو بار دیدم ،یک بار در دفتر بخش��ایش بود ،همین
هدایت��ی در س��ال  ۹۴از او امضا گرفتم و فهمیدم هیچ اثرانگش��تی در امضاها ن��دارد در مورد
ضمانتنامهها یک سری پروندهها بود که آقای کاظمی زنگ میزد و گفت :پرونده را چرا شعبه
نمیفرستد و من دوباره به شعبه زنگ میزدم.
سلمانی اضافه کرد :در پرونده فوالدسازان دماوند نوشتیم این از شرکتهای مشمول آییننامه

تسهیالت است و ما نمیتوانیم به آنها تسهیالت بدهیم با این وجود آقایان تصویب کردند.
وی در ادامه خاطرنش��انکرد :دو بار آقای عبدی ،آقای زاهدی و فاروقی به ما فش��ار آوردند که
هیات مدیره پش��ت آن است لذا ما گفتیم اگر خالف باشد هیات مدیره بازمیگرداند در گزارش
نیز همه چیز نوش��ته شده است ما فکر دومی نیز کردیم و گفتیم که از ذینفعهایشان هستند و
سپس گفتیم نمیتواند اینگونه باشد.
وی ادامه داد :زمانی که خدمت آقای فرجی بودیم گفتند نفری یک هزارمیلیارد به آنها تسهیالت
دادیم ،گفتم پشت این ضمانتنامه باید کسی حضور داشته باشد؛ لذا آقای بخشایش اگر میداند
پشت این پروندهها چه کسی است واقعیت را بگوید.
در ادامه جلس��ه دادگاه نماینده دادس��تان گفت :این پرونده از س��ال  ۹۴کلید زده شده و آقایان
جلس��های میگذارند و اخیراً طی دستوری به خانمی که در حوزه فناوری در آن جا مشغول بوده
اعالم میکنند به صورت سیستمی اسناد حذف شود که البته در این باره پرونده در حال بررسی
است و آن چه امروز گفته شد براساس اسناد مکشوفه بوده است.
در این لحظه نماینده دادس��تان ،آقای حس��امی مدیردفتر آقای بخش��ایش را در جایگاه برای
پاسخگویی به سواالت احضار کرد.
نماینده دادستان از مدیردفتر آقای بخشایش پرسید شما در اظهارات خود گفتهاید آقای بخشایش
به دبی سفر میکرد و بعد از آمدن از سفر دستورات عجیبی صادر میکردند ماجرا چه بود؟ مدیر
دفتر بخشایش گفت :وقتی آقای بخش��ایش بودند فشار شدیدی در کار داشتیم و زمانی که به
سفر میرفتند و برمیگشتند این فشار دوچندان میشد.
وی ادامه داد :در خصوص میزان تسهیالت ،سود و مدت در پرونده آقای جهانبانی توافق بوده
که سه درصدی سود بیشتر نسبت به دیگر توافقها باشد.
نماینده دادس��تان از حسامی پرسید :بخشایش از چه کسانی حمایت میکرد؟ وی جواب داد :از
گروه آقای شاملویی و اشخاص دیگر که البته نامههای آنها موجود است و محرمانه نبوده است.
در ادامه قنبری عضو کمیته اعتباری وقت گفت :بنده در مهرماه س��ال  ۹۱به عنوان سرپرست
حقوقی بانک حاضر شدم وقتی در بانک س��رمایه آمدم اقدامات خوبی درباره وصول مطالبات
انجام شد.
وی ادامه داد :اما در برج  ۲سال  ۹۲به عضویت کمیته اعتباری منصوب شدم و در این کمیته اگر
پروندهها صددرصد وثیقه ملکی داشت امضا میکردم در غیر این صورت امضا نمیکردم .تا این
که روزی بخش��ایش با من تماس گرفت و پرسید چرا امضا نمیکنید گفتم وثیقه ندارند .گفت:
تشخیص اعتبار با ماست و به شما در این خصوص ارتباطی ندارد.
قنبری ادامه داد :من همچنان پروندهها را امضا نمیکردم تا پرونده آقای جهانبانی که باز امضا
نکردم و آقای بخشایش دوباره به من گفتند که تشخیص این موضوع با ما است و بنده بر اساس
تکلیف او برخی پروندههای تسهیالتی دیگر را امضا کردم.
نماینده دادس��تان در ادامه گفت :برخی جلس��ات در ویالهای خارج از کشور انجام میشد بنده
مدارک ویالی لوکسی را در خارج از کشور به شما ارائه میدهم که مکرراً مدیران و مدیرعامل
صندوق ذخیره فرهنگیان به آن س��فر میکردند .باید بگویند چه کسانی در این جلسات حضور
داشتند اشخاصی مثل امیررضا فرزام راد متهم فساد بانکی یا مفسدین بانکی متواری شده که
در ایران نبودند و جلس��ات را در آن محل تش��کیل میدادند و مصوبات را قطعی میکردند و در
برگشت به کشور عملیات اجرایی صورت میگرفت.
نماینده دادس��تان ادامه داد :از آقای بخش��ایش میخواهم در این باره توضیح بدهد که چرا در
این ویال حضور داشتند و یا در دفتر آقای امامی حضور شما چه دلیلی داشت توضیح بدهید؟
در این لحظه علی بخشایش برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد و اظهارکرد :در مورد اتهامات
وارده الیحهای را تقدیم دادگاه خواهم کرد.
قاضی مس��عودی مقام نیز خطاب به متهم پرس��ید در زمان مدیریت خود چند بار به دبی س��فر

کرده است؟
متهم نیز در پاسخ بیان داش��ت :من در طول مدیریت حدود دو سه بار به دبی سفر کردم چراکه
من کارمند سرمایه گذاری بانک پارسیان بودم و به خاطر مسئولیتی که داشتم به آن جا میرفتم
و تردد من به دبی بحث کار اجرایی بوده است.
وی در ادام��ه دفاعیات خود و در خصوص ماجرای وی�لای دبی گفت :من عید در دبی بودم که
آقای احسان دالویز به زنگ زد و گفت که جلسهای دارد و از من خواست که به آن جا بروم آقایی
در آن جا بود که خود را بهروز معرفی میکرد و میگفت که میخواهد بانک کفالت را بخرد و از
من توصیه خواست من نیز چند توصیه به او کردم ،اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان نیز خطاب به متهم بیانکرد :بنده به عنوان نماینده
دادس��تان اعالم میکنم اتهام مدیران بانکی متوجه  ۳۲نفر است و شما  ۳نفر از آنها هستید به
زودی کیفرخواست آنها نیز صادر میشود و تحقیقات تقریب ًا به پایان رسیده است.
متهم بخشایش نیز در دفاع از خود بیانکرد :من معصوم نیستم اشتباه من این بود که زمانی که
این اتفاقات رخ داد از بانک سرمایه باید میرفتم البته من استعفای خود را نیز ارائه کرده بودم.
در ادامه وکیل متهم بخشایش برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت :ماحصل دو سال
مدیریت موکل من در بانک س��رمایه رشد قیمت سهام در بورس بوده و با کیفرخواست صادره
هیچ گونه سنخیتی ندارد.
وی ادامه داد :همچنین مطابق آمار گزارشات مالی سالیانه نه تنها در طول مدیریت موکل من،
ضرری متوجه بانک نبوده بلکه بانک و سهامداران منتفع شده است.
در ادامه وکیل به عدم اخذ وجه از مشتری اشاره کرد و افزود :به نظر میرسد موکل من ریالی از
کسی تحت هیچ عنوان دریافت نکرده است.
وکیل همچنین به اس��تفاده از واژه بیت المال در کیفرخواست اشاره کرد وگفت :بانک سرمایه
بانک خصوصی است و اموال و دارایی سهامداران محسوب میشود.
در ادامه نماینده دادس��تان در پاس��خ به دفاعیات گفت :در خصوص بیتالمال درست است که
بیتالمال توسط متهم ضایع نشده ،اما اموال زیادی از فرهنگیان را تضییع کرده است.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم بخشایش بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت :آقایانی که
در اینج��ا حضور دارند هر کدام از آنها نحوه طرح موضوع در هیات مدیره را میدانند و اینگونه
بود که مسئول اداره اعتبارات موضوعی را میآورد و در خصوص آن توضیح میداد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت :در جایی شما تسهیالت را مورد موافقت قرار دادید و
پس از موافقت وثیقه گرفتید شما دائما میگویید که من میدانستم از سال  ۹۲به بعد این مسائل
وج��ود دارد ،اما باز با این حال در آنجا ماندید و به تخلفات خود ادامه دادید ش��ما نیز در این میان
منتفع شدید و یک و نیم میلیارد تومان به ش��ما حقوق و پاداش داده شد؛ لذا چند شغله بودنها
ناشی از این موارد اس��ت .از طرفی همه مسئولین که ما آنها را محکوم میکنیم و یا در دادگاه
حاضر میشوند ادعا میکنند از اقشار ضعیف جامعه هستند.
رییس دادگاه در ادامه گفت :شما آن پاداش را دریافت کردید آنچه که شما دریافت کردید مدنظر
است انتظار از یک مدیر این است که حقوق ،دستمزد و پاداش را در قبال وظایف بگیرد و انجام
دهد .متهم بخشایش در ادامه و در دفاع از خود گفت :در هر مصوبهای که ما انجام میدادیم ظرف
 ۲۴ساعت ابالغ میشد ،اما پس از ما و در دوره آقای بیرانوند به صورت رندومی اجرا میشد .ما
مصوبه به آقای بیرانوند میدادیم نگاه میکرد ،اما همه آنها را اجرا نمیکرد.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم گفت :در چنین
شرایطی پایین دس��تی موضوع را گردن باال دستی و باالدستی گردن پایین دستی میاندازد و
متأسفانه این موضوع در سیستم اداری ما موجود است.
وی در پایان ختم جلس��ه دادگاه را اعالم کرد و گفت :ادامه رسیدگی به پرونده صبح سهشنبه 9
بهمن آغاز خواهد شد.
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گوشت در برخی موارد تا  ۵۰درصد
گران فروخته شده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران با اشاره به گزارشهایی که در
رابطه با گرانفروشی گوشت قرمز دریافت شده است ،گفت :گرانفروشی تا
 ۴۰و  ۵۰درصد هم گزارش شده است که در برخی موارد صحت داشت.
محمدعلی اس��فنانی در رابطه با گرانفروش��ی گوش��ت قرمز اظهارکرد:
گزارشهای گرانفروشی بیش از  50درصد هم دریافت کردهایم اما متوسط
گزارشها  40تا  50درصد بوده که بررسیهای ما نشان داد در برخی موارد
صحت داشته است.
وی قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه ،گرانشدن نهادههای دامی و
کاهش تولید دام به علت خشکسالی و گرانی خوراک دام را سه علت عمده
در خصوص گرانی گوش��ت قرمز دانس��ت و افزود :متولیان تهیه و توزیع
گوشت ،وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام هرسه قائل به قاچاق
دام زنده از کشور هستند اما ما خودمان نقش گرانشدن نهادههای دامی
را در گرانشدن گوشت پررنگ نمیدانیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گوشت
قرمز تولید داخل تابع عرضه و تقاضاست اما گوشت وارداتی طبق قانون
باید از سوی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری شود افزود :از
دو روز پیش برنامه جدید مش��ترکی را با دادستانی تهران برای نظارت بر
بازار گوشت آغاز کردهایم.
اسفنانی در خصوص گشتهای نظارتی مشترک با دادستانی تهران ،افزود:
تاکنون در  4مرحله در خصوص نظارت بر شیرینی فروشیها ،رستورانها،
قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی و برخی موارد دیگر گشتهای مشترک
برگزار شده است.
وی در خصوص اعالم نام فروش��گاههای بزرگ ش��مال ،شمال غرب و
جنوب تهران که هفته گذشته در گش��ت مشترک مورد کنترل و نظارت
قرار گرفته و تخلفاتی در آنها احراز شده است نیز گفت :تا زمان قطعینشدن
احکام آنها از اعالم مشخصات معذوریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص شرکت خودروسازی
که یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی حکم به فراخوان جمعآوری یک
مدل از تولیدات دارای ایراد آن داده است نیز افزود :اگر این حکم در مهلت
قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد و به تجدیدنظر نرود ،قطعی میش��ود و
آن زمان میتوان مش��خصات خودرو را اعالم کرد ،در غیر اینصورت باید
منتظر قطعیشدن حکم باشیم.
اسفنانی همچنین در خصوص سایتهایی که دادستان تهران در کمیته
مقابله با گرانفروشی به آنها اشاره کرده بود که در فضایمجازی اقدام به
اعالم قیمت صوری میکنند با اشاره به اینکه اینها اغلب کانالهای بینام
و نشان در فضای مجازی هستند ،افزود :بخشی از افزایش قیمتها متأثر
از فضایمجازی اس��ت و برخی از این کانالها قابل پیگیری هم نیستند،
اما پلیس فتا در حال پیگیری این موضوع است.
وی در ادامه گفت :تعزیرات مرجع اصلی رسیدگی به تخلف گرانفروشی
اس��ت و همکاری خوبی را هم با دادس��تانی آغاز کرده است و پلیس هم
به عنوان ضابط اصلی تعزیرات و دادس��تانی گزارشهای واصله را به این
دو نهاد منتقل میکند و چنانچه جز طرحهای مش��ترک باش��د رسیدگی
خواهد کرد.

برگزاری کارگاه نیازسنجی کارگزاران
اختراع و مالکیت صنعتی ایران و دانمارک

کارگاه مشترک نیازس��نجی کارگزاران اختراع و مالکیت معنوی ایران و
دانمارک با حضور مس��ئوالن ،قضات ،وکال و کارشناسان حوزه مالکیت
معنوی ایران و دانمارک در مرکز مالکیت معنوی س��ازمان ثبت اس��ناد و
امالک کشور آغاز شد.
در این کارگاه آموزشی که در راستای تفاهمنامه مشترک و پروژه سه ساله
بین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرجع ملی
ثبت اختراعات و عالیم تجاری دانمارک و با هدف آشناسازی مخاطبین با
رویههای جاری و حمایتهای بینالمللی در زمینههای ثبت مالکیتهای
معنوی برگزار میشود ،چالشها و مشکالت کارگزاران ایرانی و چگونگی
تقویت تبادل تجربیات دو کش��ور در زمینه طرح صنعتی ،اختراع ،عالیم
تج��اری ،رویهها و چالشهای قضایی و رس��یدگی ب��ه جرایم و دعاوی
مالکیت معنوی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
گفتنی است ،طی یک سال گذشته براساس تفاهمنامه مذکور ،بیش از 20
فعالیت مشترک در حوزه آموزش کارشناسان اختراع ،عالیم تجاری ،طرح
صنعتی و ضمانت اجرای مالکیت معنوی با قضات ،دادس��تانها ،پلیس و
کارشناسان گمرک ،بررسی پیشنویس طرح حمایت از مالکیت معنوی
با مشارکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،پیشنویس الیحه جامع
حمایت از مالکیت فکری(کپی رایت) با مشارکت وزارت ارشاد و سه بازدید
مطالعاتی کارشناسان ایرانی از بخشهای مرتبط با حوزه مالکیت معنوی
کشور دانمارک انجام شده است.

 ۸۹مددجوی افغانستانی
به کشورشان منتقل شدند

مدیر ندامتگاه قزلحصار از انتقال  ۸۹مددجوی افغانستانی از این ندامتگاه
به کشورش��ان خبر داد و گفت :سال گذشته نیز  ۸۰مددجوی تبعه افغان با
طیکردن مراحل قضایی به کشورخود بازگشتند.
علیرضا گرام��ی از انتقال  ۸۹مددجوی افغانس��تانی از ای��ن ندامتگاه به
کشورشان خبر داد.
وی افزود :در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین کشور
ایران و افغانستان و با تالش وزارت دادگس��تری و سازمان زندانها این
زندانیان از طریق مرزهای قانونی به کشورشان انتقال یافتند.
مدیر ندامتگاه قزلحصار اضافهکرد ۱۶۰ :زندانی افغانستانی متقاضی انتقال
به کشور خود بودند که با درخواست این تعداد موافقت شده و بقیه افراد نیز
به مرور زمان منتقل خواهند شد.
گرامی خاطرنشان کرد :سال گذش��ته نیز  ۸۰مددجوی تبعه افغان با طی
کردن مراحل قضایی به کشورخود بازگشتند.

