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رییس قوهقضاییه در دیدار با اعضای فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی:

مبارزه با فساد هرگز به حاشیه نخواهد رفت

ریی�س قوهقضایی�ه با تأکید ب�ر اینکه هی�چ رویدادی،
مبارزه با فس�اد بهعنوان اولویت اصلی دستگاه قضایی
را به حاشیه نخواهد راند ،خط قرمز قوهقضاییه در مقابله
با فساد را سیاهنمایی ،اتهامزنی و طرح ادعاهای بدون
سند عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی قوهقضاییه ،آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیسی
در دیدار اعضای فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی ،ضمن
قدردان��ی از م��ردم بابت حضور باش��کوه در راهپیمای��ی حمایت از
امنیت و اقتدار کش��ور تصریح کرد :این حضور پرمعنا ،جلوهای زیبا
از هوش��یاری ،زمانشناس��ی ،بصیرت ،والیتمداری ،انقالبیگری،
دشمنشناس��ی و دشمنستیزی بود که مس��ئولیت مسئوالن را در
جهت رفع دغدغههای معیش��تی مردم بزرگوارمان سنگینتر کرد
و اکنون همه دس��تگاهها باید با انسجام بیشتر در این مسیر گامهای
جدیتری بردارند.
رییس قوهقضاییه در ادامه با اش��اره به موضوع مبارزه با فساد ،اظهار
کرد :مبارزه با فس��اد و برخورد با مفسدان ،اولویتی است که هرگز با
هیچ رویدادی به حاش��یه نخواهد رفت و این روند در جهت پیگیری
اصالح ساختارهای فسادزا و برخورد با مفسدان با جدیت ادامه خواهد
داشت .در این زمینه نیز هیچ تفاوتی میان مرکز کشور و سایر شهرها
وجود ندارد و دس��تگاه قضایی در هر جا که فس��اد باشد ،با آن مبارزه
خواهد کرد.آیتاهلل رئیسی بابیان اینکه ما در این مسیر ،نمایندگان
ملت را در کنار خود میدانیم ،افزود :زیبنده نیس��ت چهره نظامی که
ریشههای آن با خون پاک شهدا آبیاری ش��ده و هرروز بر استواری
آن افزوده میش��ود ،با فس��اد برخی افراد و ناامیدسازیها مخدوش
شود؛ لذا شعله مبارزه با فساد هرگز به خاموشی و سردی نمیگراید.
رییس قوهقضاییه با اشاره به سفرهای استانی خود نیز تصریح کرد:
قبل از س��فرهای ما ،گروهی به نقاط مختلف استان اعزام میشوند
و گزارشهای الزم را تهیه میکنند .همزمان با س��فر اس��تانی نیز
هیاتهایی به شهرستانهای استان اعزام میشوند تا با جمعبندی
همه این گزارشها و با یک ش��ناخت کامل نس��بت به مش��کالت،
موضوعات در جلسه ش��ورای عالی قوهقضاییه در مرکز استان طرح
و تصمیمات الزم اتخاذ ش��ود .آیتاهلل رئیس��ی در بخش دیگری از
س��خنان خود ،رفع اطاله دادرس��ی را از دغدغههای جدی دستگاه
قضایی دانست و با اشاره به علل درونسازمانی و برونسازمانی اطاله
دادرسی خاطرنشان کرد :قوانین ،بودجه و امکانات ،ازجمله متغیرهای
مؤثر در اطاله دادرس��ی است که مجلس در این زمینه نقش بسزایی
دارد .البته از رییس و اعضای کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس
که همکاری خوبی با دستگاه قضایی دارند ،تشکر میکنم و معتقدم
این همکاری قطع ًا میتواند در جهت اصالح قوانین و تأمین بودجه
و نیروی انسانی موردنیاز قوهقضاییه ،مؤثر باشد.
رییس قوهقضاییه درباره آرای دی��وان عدالت اداری نیز اظهار کرد:
خوشبختانه در قانون دیوان عدالت اداری ،ضمانت اجرای خوبی در

مورد مستنکفان از رأی دیوان پیشبینیشده است که قضات ما از این
ظرفیت استفاده میکنند تا بهاینترتیب احقاق حقوق مردم و ابطال
مصوبات غیرقانونی به نحو احسن صورت گیرد .آیتاهلل رئیسی درباره
قانون شورای حل اختالف نیز ابراز امیدواری کرد که الیحه مربوط به
آن ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس شود و با اقدام بهموقع نمایندگان،
وضعیت شورای حل اختالف س��امان یابد و جایگاه واقعی این شورا
که مرجع حل اختالف و برقراری صلح و سازش است ،احیا شود.
رییس قوهقضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی
با هم��کاری مجلس ،از ارس��ال نامهای به رییس مجلس ش��ورای
اس�لامی در این زمینه خبر داد و گفت :پلیس کارآزموده متخصص
آش��نا به حقوق و قضا میتواند با علم قضایی و دانش پلیس��ی خود،
بازوی توانمندی برای پلیس و قوهقضاییه باشد.
آیتاهلل رئیسی همچنین از پیشبینی تشکیل دادگاه تجدیدنظر در
غیر مراکز استانها در الیحه اصالحیه قانون آیین دادرسی کیفری
خبر داد .رییس قوهقضاییه در بخش دیگری از سخنان خود ،برخی
ترک فعلها را بهمراتب خس��ارتبارتر از برخی فعلها دانس��ت و با
تأکید بر پیگیری ترک فعلهای خسارتبار از سوی دستگاه قضایی،
گفت :این قول را میده��م که هر پروندهای که به هر دلیلی دغدغه
مردم شده است بهسرعت رسیدگی و نتیجه آن اطالعرسانی شود.
ب�ه دس�تگاههای مس�ئول در کنت�رل قیمتها کمک
میکنیم
آیتاهلل رئیس��ی در ادامه با تاکید بر لزوم کنترل قیمتها ،این امر را

رییسکل دادگستری استان تهران:

قضات پروندههای حوادث اخیر را
با دقت و سرعت رسیدگی کنند
رییسکل دادگس�تری اس�تان تهران از قضات خواست به
پروندههای حوادث اخیر با دقت و سرعت الزم رسیدگی و با
مجرمین و اش�رار برخورد قاطع قانونی کنند و سایر افرادی
که در این ش�لوغیها بازداشتشدهاند و نقشی در ایجاد آن
و یا مشارکت نداشتهاند ،سریعاً آزاد شوند.

محمدجواد حش��متی در همایش روحانیون ش��اغل در دادگس��تری
کل اس��تان تهران با اش��اره به حوادث و اتفاقات ناگوار اخیر در کشور،
خاطرنشان کرد :دور شدن از ارزشها و روحیه بسیجی ،اخالق اسالمی
و دینی س��بب بیتفاوتی به مبانی اصیل تفکر اسالم شده و افزون بر
این عدم توجه به خواست مردم و سوءاستفاده دشمنان از طریق هزینه
کردن برای بروز اغتشاش��ات و موجس��واری رس��انهای آنان بر روی
مشکالت کشور ،برای نظام اسالمی معضل ایجاد کرده است.
به گزارش میزان ،وی افزود :نباید اینطور باش��د ک��ه امروز همه ما در
دادگستری حکومت اسالمی حضور داشته باشیم؛ فساد و اعمالنفوذ
و آس��یبهای مختلف گریبانگیر ما باشد و شایس��ته است برای رفع
این مش��کالت تدبیر و اقدام جمعی کنیم؛ چراکه بیتفاوت نشستن و
نپرداختن به مسائل مختلف اجتماعی ما را با مشکل جدیتری مواجه
خواهد کرد.

رییسکل دادگستری استان تهران با اشاره به بحث امنیت در کشور،
متذکر ش��د :در تمام دنیا وقتی امنیت یک کش��ور م��ورد تعرض قرار
میگیرد بسیاری از موضوعات دیگر به کنار گذاشته میشود و ما خیلی
از این حوادث را در کشورهای مختلف اروپایی شاهد بودهایم و در این
مواقع مدارا دیگر معنی نخواهد داش��ت و تخریب و حمله به نیروهای
نظام��ی ،انتظامی و امنیتی خودش بهطور مس��تقل جرم محس��وب
میش��ود؛ اما باید تدبیر کرد تا این حوادث پدید نیاید و بالطبع زحمت
دستگاه قضایی هم در این رابطه بیشتر شده که به این تعداد پروندههای
اتهامی افراد دستگیر شده باید رس��یدگی کند و هزینهای مضاعف بر
جامعه ،نظام و اجتماع تحمیل شده است.
وی در ادامه از قضات درخواس��ت کرد ب��ه پروندههای حوادث اخیر با
دقت و س��رعت الزم رسیدگی شود و با مجرمین و اشرار برخورد قاطع
قانونی شود و سایر افرادی که در این شلوغیها بازداشتشدهاند و نقشی
در ایجاد آن و یا مش��ارکت نداشتهاند ،سریع ًا آزاد شوند .حشمتی تاکید
کرد :ش��ما روحانیون ارجمند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص
معضالت و مسائل و مشکالت موجود دادگستری به اینجانب منعکس
کنید و مطمئن باش��ید؛ مطالب اعالمی در خصوص تمامی مس��ائل،
بهویژه اطاله دادرس��ی و فساد و مسائل مختلف بهدقت موردبررسی و
استفاده قرار خواهد گرفت.

از وظایف بخشهای مختلف در دولت دانست و درعینحال یادآور
ش��د :ما وظیفه خود میدانیم که در کنترل قیمتها به دستگاههای
مسئول کمک کنیم و به دادستانها نیز دستور دادهایم که این موضوع
را با جدیت دنبال کنند.
رییس قوهقضاییه در خصوص مسأله تحقیق و تفحص نیز تصریح
کرد :تحقیق و تفحص مجلس برای ما مغتنم و محترم اس��ت منتها
گزارشها باید همراه با استدالل و استناد کافی باشد تا در قوهقضاییه
با بنبس��ت مواجه نش��ود .البته برخی مصادیق هم در حال پیگیری
است که امیدواریم به نتیجه برسد.
آیتاهلل رئیس��ی همچنین درباره خروج زندانها از ش��هرها گفت:
این موضوع از سیاستهای ماس��ت که البته همکاری دستگاهها را
میطلبد .به سازمان زندانها هم دستور دادهایم که نسبت به انتقال
زندانهای واقع در شهر به حاشیه شهر با قید فوریت اقدام کنند.
ب�رای احیای حق�وق عام�ه از فعالیت س�ازمانهای
مردمنهاد استقبال میکنیم
رییس قوهقضاییه درباره احیای حقوق عامه نیز با اش��اره به ماده ۶۶
قانون آیین دادرس��ی کیفری تصریح کرد :ما از فعالیت سازمانهای
مردمنهاد در جهت احیای حقوق عامه اس��تقبال میکنیم و در حال
تهیه سازوکارهایی در این زمینه هس��تیم تا به کمک سازمانهای
مردمنه��اد ،هم نس��بت ب��ه حقوق عامه حس��استر ش��ویم و هم
پیگیریهای الزم را انجام دهیم.
آیتاهلل رئیس��ی همچنین موضوع حبسزدایی را از سیاس��تهای

اصلی دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت پیشبینی مجازاتهای
جایگزین حبس و اعمال این مجازاتها تاکید کرد .رییس قوهقضاییه
درباره حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی نیز اظهار کرد :همکاران
ما در هر دو بعد قضایی و نظارتی ،حمایت از سرمایهگذار و کارآفرین را
در دستورکار دارند .ما معتقدیم این حمایت باید یک حمایت واقعی در
ابعاد حقوقی ،قضایی و تسهیالتی باشد .در همین راستا ،دفاتر حمایت
از سرمایهگذاری در سازمان بازرسی کل کشور فعالشده است تا موانع
موجود در مسیر سرمایهگذاری و کارآفرینی برداشته شود.
آیتاهلل رئیس��ی با اش��اره به دیدار چند روز قبل فعاالن اقتصادی با
رهبر معظم انقالب افزود :در جلس��ه جامعی که مقام معظم رهبری
با فعاالن اقتصادی داش��تند ،تقریب ًا تمام دغدغههای کارآفرینان و
سرمایهگذاران مطرح ش��د و رهبر معظم انقالب نیز همه راهکارها
را بیان فرمودند .اکنون وظیفه قوا و دستگاههاست که در این زمینه
اقدام کنن��د .رییس قوهقضاییه همچنین از جذب حدود  ۱۴۰۰نفر از
پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی قوهقضاییه در سال  ۹۶خبر داد و
گفت :انشاءاهلل با تحقق وعدههای دولت برای تأمین بودجه الزم،
تمام  ۶۰۰۰نفری که در این آزمون پذیرفتهش��دهاند ،تا پایان س��ال
جاری جذب دستگاه قضایی خواهند شد .آیتاهلل رئیسی در پاسخ به
برخی گالیههای نمایندگان در خصوص عدم اجرای بعضی از قوانین،
تاکید کرد :امروز قانونگرایی در کش��ور باید بهعنوان یک ارزش و
قانونگریزی ،دور زدن قان��ون و بیتوجهی به قوانین باید بهعنوان
یک ضد ارزش تلقی شود.
رییس قوهقضاییه با اشاره به اجرای قانون ثبت دارایی مسئوالن ،پس
از چند سال ،این قانون را برای صیانت از آبروی مسئوالن و مدیران
کشور دانست و خاطرنشان کرد :باور من این است که قانون ضعیف،
بهتر از بیقانونی است و تنها راه سامان دادن به شئون کشور ،پایبندی
همگان با هر سلیقه ،جناح و تفکری به قانون است.
آیتاهلل رئیس��ی درباره مبارزه با مفاس��د اقتصادی نیز تاکید کرد :ما
ضمن رسیدگی به مفاس��د اقتصادی ،تاکید کردهایم که سیاهنمایی
و طرح ادعای بدون دلیل بههیچعنوان نباید موردتوجه باش��د .خط
قرمز ما در پیگیری مفاس��د ،اتهامزنی ،برچس��بزنی ،سیاهنمایی و
طرح ادعاهای بدون س��ند اس��ت و نباید اجازه دهیم چنین اقدامات
غیرقانونی ،غیرشرعی و غیراخالقی در کشور باب شود.
رییس قوهقضاییه در پایان درباره س��امان دادن به اسناد نیز تصریح
کرد :منشأ بسیاری از پروندههای دادگستری ،اسناد عادی است .بر
همین اس��اس باید با همکاری مجلس و ش��ورای نگهبان در جهت
تبدیل اسناد عادی به اسناد رس��می گام برداریم زیرا این کار به نفع
تثبیت مالکیت و کاهش ورودی پرونده به دس��تگاه قضایی است و
رفع دغدغه مردم و نظمبخش��ی به اس��ناد مردم امری ضروری به
شمار میآید.
براس��اس این گزارش ،حدود  ۴۰تن از نماین��دگان در این دیدار به
مدت حدود دو س��اعت به بیان دیدگاهه��ا ،دغدغهها و نقطهنظرات
خود پرداختند.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

آتش زدن واحد ثبتی «صدرا» مشکلی
برای اسناد ایجاد نکرده است
رییس سازمان ثبت اس�ناد و امالک کشور ،گفت :در جریان
اغتشاش�ات اخی�ر ع�دهای آش�وبگر اق�دام ب�ه آتشزدن
ساختمان واحد ثبتی شهرک صدرا کردند که مشکلی ازلحاظ
صدور اسناد و بخصوص اسناد مالکیت وجود ندارد.

ذبیحاهلل خداییان در جمع اعضای جدید شورای عالی سردفتران ،اظهار
کرد :در جریان اغتشاش��ات اخیر عدهای آش��وبگر اقدام به آتشزدن
س��اختمان واحد ثبتی ش��هرک صدرا در اس��تان فارس کردند ،اما به
لحاظ اینکه پروندههای آن واحد اسکن شده بودند و فایل مربوطه در
سرورهای استان و سازمان موجود است لذا مشکلی ازنظر صدور اسناد
و بخصوص اس��ناد مالکیت وجود ندارد ،زیرا کلیه اوراق پرونده اسکن
و بهروزرسانی شده بودند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،وی افزود:
چنانچه پروندهها اسکن نمیشدند برای مردم مشکل ایجاد میشد لذا
ضروری اس��ت دفاتر موجود در دفاتر اسناد رس��می هر چه سریعتر با
کمک کانونها اسکن و فایل آنها در سرورهای سازمان ذخیره شود.
خداییان ،شورای عالی سردفتران را پل ارتباطی کانونهای سردفتران
در کشور دانس��ت و عنوان کرد :در شورای عالی سردفتران الزم است
مس��ائل و مش��کالت کانونها مطرح و نس��بت به ارائه راهحلهای

کاربردی اقدام ش��ود .وی اضافه کرد :اخیراً عدهای در فضای مجازی
و حقیقی ادعا میکنند که همه س��ردفتران از درآمدهای غیرمتعارف
برخوردارند درحالیکه این در مورد اکثریت قریب بهاتفاق سردفتران
صحت ندارد و اگر افرادی باشند که درآمدهای باالیی دارند تعدادشان
بسیار اندک است در مقابل تعداد زیادی هستند که درآمد الزم را برای
اداره دفتر ندارند ،بر این اساس الزم است کانونهای سردفتران مستند
به آمار و ارقام پاسخ این افراد را بدهند و روشنگری الزم را داشته باشند.
خداییان ازجمله وظایف کانونهای سردفتران را نظارت بر دفاتر اسناد
رس��می و معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی و انتظامی دانست و
یادآور ش��د :ما نباید اجازه دهیم معدود افرادی به حیثیت قشر شریف
سردفتران لطمه بزنند .وی گفت :اگر سردفتر یا دفتریاری مرتکب جعل
شود قطع ًا صالحیت مش��اغل مذکور را نخواهند داشت ،زیرابه اعتماد
مردم نسبت به دفاتر اسناد رسمی لطمه میزند.
رییس سازمان ثبت ادامه داد :یکی از مشکالت جامعه ترویج معامالت
با اسناد عادی است که متأسفانه برخی از دستگاهها بدون توجه به آثار
منف��ی آن با مصوباتی که دارند به این ام��ر دامن میزنند ،لذا از جامعه
س��ردفتران خواستند تا ضمن فرهنگسازی استفاده از سند رسمی در
معامالت ،مس��ئوالن امر را در جریان مزایای استفاده از سند رسمی و
مقررات ترویج اسناد عادی قرار دهند.

دوازدهمین جلس�ه رس�یدگی ب�ه اتهامات عل�ی دیواندری
و س�ایر متهم�ان در ش�عبه اول وی�ژه دادگاه رس�یدگی ب�ه
جرائم اقتصادی دادگاه انقالب اسلامی تهران و به ریاس�ت
حجتاالسالموالمسلمین قاضی موحد آغاز شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان:

در ابتدای جلس��ه قاضی موحد گفت :با توجه به مذاکراتی که طی یازده
جلسه گذش��ته صورت گرفت ضروری دانستیم که از بعضی افراد مطلع
نسبت به برخی از موضوعات کس��ب اطالع کنیم؛ لذا امروز از اعضای
هیأتمدیره شرکت داریس و پارسیس کیش دعوت کردیم تا بهعنوان
مطلع در جلسه باشند و اطالعات آنها را اخذ کنیم.
به گزارش میزان ،در ادامه قاضی موحد از آرام عضو هیأتمدیره شرکت
داریس تحت پوش��ش بانک ملت دعوت کرد تا در جایگاه قرار گیرد و از
وی پرسید :آیا شما رابطه نسبی و سببی با افراد پرونده دارید؟ آرام پاسخ
داد :خیر من هیچ رابطهای ندارم درحالیکه در رس��انهها گفتهشده من
داماد فالن وزیر هستم.
قاضی موحد پرسید :رابطه خادمی و مخدومی ندارید؟ آرام پاسخ داد :خیر،
اما من جزو رابط امین بودم و بانک ملت سهامدار مجموعه ما بود که در
آنجا بود که با آقای دیواندری آشنا شدم و پیشنهاد کار ایشان را پذیرفتم.
قاضی از آرام پرسید :شما در بانک ملت و شرکت داریس چه مسئولیتی
داشتید؟ آرام پاس��خ داد :بنده مدیرعامل شرکت داریس بودم .قاضی به
وی گفت :اداره شرکت داریس چگونه بود؟ آرام پاسخ داد :اداره شرکت
داریس یک شکل ظاهری داشت به صورتی که افراد بهعنوان سهامدار
و هیأتمدیره حضور داش��تند و یک ش��کل باطنی که متشکل از  ۵نفر
اعضای هیأت امنا بود که شامل سه عضو بانک و دو عضو غیر بانک بود
که بنده عضو غیر بانک بودم.
در ادامه قاضی موحد خطاب به آرام گفت :افراد تراس��تی از جمله آقای
سعادتی توسط چه کسی معرفی میشدند؟ آرام پاسخ داد :از سوی آقای
دیواندری؛ آقای دیواندری عم ً
ال آقای سعادتی را برای فعالیتهای نفتی
و وصول مطالبات بانک از نفت به کار گرفتند و زمانی که معرفی ش��دند
من بهعنوان مدیر هیأت امنا حکمشان را امضا کردم .قاضی موحد از آرام
پرسید :وجوه پرداختی به فالحتیان چگونه بود؟ آرام بیان کرد :تمام این
پرداختیها به فالحتیان قبل از حضور من بود .وی ادامه داد :یکبار یکی
از معاونان بنده برای بررسی شرکتها به امارات رفته بود و به من گزارش
داد که یکسری فعالیتهای نامتعارف در حال انجام است بهمحض اینکه
این گزارش به من رسید تشکیل جلسه دادیم ،اما آقای سعادتی موضوع را

کنیم و بهعنوان تسهیالت پولها داده شد .قهرمانی بیان کرد :در مصوبه
 ۳۴۰میلیون درهم بوده ،اما تا  ۳۸۸میلیون درهم میرود آیا مطلع بودید؟
آرام پاسخ داد :خیر .دیواندری اطالعات کذبی را بیان میکند و سعادتی
نیز سرورها را با خود برده است چک ریالی هم برای وثیقه ندیدم و ظاهراً
سهام نیروگاه شهید منتظری نیز در وثیقه بوده است.
قاضی موحد گفت :صورتجلسهای به تاریخ  92/5/5توسط دیواندری
ارائهشده است .آرام پاسخ داد :اص ً
ال این مصوبه تاریخ ندارد .قاضی موحد
پرس��ید :چرا تاریخ نداش��ت؟ آرام جواب داد :دبیر هیأت امنا بودم و تمام
مصوبات تاریخ داشت و احتما ًال برای مرداد یا شهریور  ۹۲است .نماینده
دادستان تصریح کرد :از تاریخهای ارائهش��ده معلوم است که تاریخها
جعلی است .آرام گفت :هیأت امنا درواقع همان هیأتمدیره بود و داریس
جزو ساختار بانک ملت بوده است که بههیچعنوان مستقل عمل نمیکرد
بنده در دادرسی متوجه ش��دم که تسویه کشتیها نیز از محل وام بانک
پارس��یان بوده است در خصوص فالحتیان نیز باید گفت که ایشان جزو
فعالیتهای پوششی قرار نداشته اس��ت .در این لحظه متهم دیواندری
گفت :در مصوبات امضای آخر را انجام میدادم و تمام اطالعات داریس
نزد آقای آرام محفوظ اس��ت و مصوبه نیز تاری��خ دارد .قهرمانی اظهار
کرد :اصل مصوبه تاریخ ندارد .مته��م دیواندری گفت :درباره مصوبات
داستان گفته شد و در موارد کش��تی و باختری آقای آرام مطلع بودند ،از
صحبتهای آرام به خدا پناه میبرم چراکه مطالب خالف واقع میگوید.
آرام پاسخ داد :تسهیالت اعطایی به دستغیب پوششی بوده و برای مصرف
نظام بوده است در بازپرسیها نیز متوجه شدم که قرارداد با انجیکامرز
بوده و ربطی به فوالد الیگودرز نداش��ت ،هیأت امنا هیأتمدیره بوده و
تمام مصوبات مطرحش��ده اس��ت .در هیأت امنا اختالفات زیادی مانند
باب��ک زنجانی و رنجبر وجود داش��ت.در این هن��گام قهرمانی نماینده
دادستان گفت :اس��نادی توسط وکیل متهم فالحتیان ارائه میشود که
روند دادرسی را منحرف میکند .دهها سند خواستیم که نیاوردید .قاضی
موحد بیان کرد :آقای احمدی (وکیل متهم فالحتیان) در ارائه اس��ناد و
مدارک بسته  ۲۰۰یا  ۳۰۰برگهای ارائه میدهد که ناخوانا است .قهرمانی
تصریح کرد :فع ً
ال ،اس��ناد سودهایی که به بانک ملت رفته را ارائه دهید.

برای من جور دیگری مطرح کرد و گفتند این پولها مربوط به پولهای
مس است و ما برای حفظ آن این کار را انجام میدهیم.
ماجرای حساب امانی
در ادامه قهرمانی نماینده دادس��تان از آقای آرام پرس��ید :پس موضوع
حساب امانی چه بود؟ آرام پاسخ داد :در ادبیات بانکی حساب امانی معنا
ندارد ما باید به اش��خاص اعتماد میکردیم و نمیتوانستیم پولها را به
یک شرکت خارجی دهیم .در ادامه قاضی موحد از آرام پرسید :مقداری
نفت به مبلغ  ۴۲۰میلیون دالر به آقای باختری داده شد .شما چه اطالعی
دارید؟ آرام پاس��خ داد :موضوع نفت خام بود و به بحث آقای باختری با
شرکت رویال مربوط میشود و آنچه اتفاق افتاد ظاهراً به شرکت مرکول
که برای آقای باختری بود دادند ،ما تاکید کردیم که پول باید بهحساب
شرکت سعادتی برود ،اما ظاهراً پول به شرکت باختری رفت .بعد متوجه
شدیم  ۷۰میلیون آن نفت خام و  ۳۵۰میلیون آن نفت کوره بوده است.
قاضی در ادام��ه گفت :در پرون��ده مکاتباتی صورت گرفته که نش��ان
میدهد آقای س��عادتی خطاب به شما درخواست تخصیص وون داشته
و نش��ان میدهد که شما اطالع داشتید .آرام گفت :داستان این موضوع
چیز دیگری اس��ت و ازاینقرار است که  ۱۹۵میلیارد وون پولهایی بود
که از زنجانی گرفتیم چراکه دیواندری با زنجانی شریک شده بود این در
حالی اس��ت که متوجه شدیم زنجانی تخلفاتی را در دو بانک خود انجام
داده اس��ت لذا این را به آقای دیواندری گزارش کردیم و توانستیم ۱۶۰
میلیون یورو و  ۴۵۰میلیون یورو سپردهای که بانک ملت در آنجا داشت
را بازگشت دهیم .وی افزود :برای فروش وون دو شرکت پوششی احتیاج
بود که یکی از آن شرکت علی گودرز و دیگری شرکت امجیکامرز بود
که قرار شد این دو شرکت وونها را خریدوفروش کنند.
چرا بدون مجوز تنفیذ کردید؟
قهرمانی نماینده دادس��تان از آرام پرس��ید :عضو مینیون شدید و برای
تسهیالت هیچ برخوردی نکردید چرا بدون مجوز تنفیذ کردید؟ آرام پاسخ
داد :کاری از دس��تم برنمیآمد و نمیتوانستیم قرارداد کارگزاری منعقد

اصل مصوبه تاریخ ندارد!

قاضی موحد از مدنیزاده خواس��ت تا بهعن��وان مطلع در جایگاه حاضر
شود .مدنیزاده گفت :در حال حاضر مدیرعامل شرکت زیرساخت بانک
ملت هستم و سابقه کیفری ندارم .قاضی موحد پرسید :در آن هنگام چه
سمتی داشتید؟ مدنیزاده پاس��خ داد :مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه
بودم .قاضی موحد س��ؤال کرد :چه مدارکی بهعنوان وثیقه داده شد و آیا
کافی بوده است؟ مدنیزاده پاسخ داد :آنچه بهعنوان وثیقه اخذ شد هفت
فقره چک درهمی بود که اگر میخواس��تیم بر روی چکها اقدام کنیم
باید قراردادی موجود میبود که متاسفانه قراردادی وجود نداشت .البته
تمام چکها را برگشت زدیم و س��عادتی نیز هیچچیزی ارائه نداده بود.
قهرمانی خطاب به مدنی زاده گفت :متهم دیواندری اظهارات ش��ما را
تکذیب کردند که گفته بودید دیواندری از شما خواسته پیگیر قراردادها
نباشید .مدنیزاده پاسخ داد :به ما گفته شد برای قیمتگذاری دکلها ۵۸
میلیون دالر از باختری بگیریم ،کارشناس دادگستری آن را زیر ۱۹میلیون
دالر قیمتگذاری کرد و پسازآن از خانم حضرتی درخواست مطالبات
کردم و اصرار کردم که موضوعات مرتبط با باختری را نیاز دارم که ایشان
نوشتند خبر میدهم هیچ اطالعات مالی توسط سعادتی ارائه داده نشد و
مباحث بین سعادتی و باختری در اختیار ما نبود .مدنی زاده تصریح کرد:
پیش دیواندری رفتم و اعالم کردم که مراجع قضایی به دنبال کس��ب
اطالع از باختری هس��تند که دیواندری به من گفت که از طریق تهاتر
دکلها پیگیر باشید و به بقیه قضایا کاری نداشته باشید .در ادامه قاضی از
یکی دیگر از مطلعین پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات
خود را ارائه دهد .قاضی خطاب به آقای ابراهیمی دیگر مطلعین پرونده
گفت :بگویید سمت شما در بانک ملت و شرکت داریس چه بوده است؟
وی پاسخ داد :من در بخش حقوق بینالمللی بانک ملت فعالیت میکردم
و در ش��رکت داریس نیز یکی از مدیران و عض��و هیأتمدیره آن بودم.
قاضی از وی پرسید :معرفی و انتخاب افراد در تراستی از سوی چه کسی
پیشنهادشده بود؟ وی پاس��خ داد :آقای سعادتی دیواندری معرفی کرد.
قاضی از وی پرسید :شرکت داریس مجاز به ارائه وام بوده است؟ ابراهیمی
پاسخ داد :خیر .قاضی پرسید :شما چه زمانی اطالع پیدا کردید که نفت به
آقای باختری واگذاری شده و وجوه بهحساب آقای فالحتیان رفته؟ وی
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حاکمیت تفکر بسیجی
فتنه اخیر دشمن را خنثی کرد

رییس دی��وان عدالت اداری گف��ت :هدایتهای مق��ام معظم رهبری،
حاکمیت تفکر بسیجی ،هوش��یاری و بصیرت مردم فتنه اخیر دشمن در
ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور را خنثی کرد .حجتاالسالموالمسلمین
محمدکاظم بهرامی ،رئیس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دس��تور
خود در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه تفکر بسیجی
کش��ور را از فتنههای مختلف نجات میدهد؛ گفت :در حوادث اخیر و در
فتنههایی که آمریکا به روال چهلساله اخیر در ایران اسالمی ایجاد کرد،
با لطف و عنایت الهی ،هدایته��ای مقام معظم رهبری ،حاکمیت تفکر
بس��یجی ،هوش��یاری و بصیرت مردم ،توطئهها خنثی شد .رئیس دیوان
عدالت اداری با اشاره به حوادث اخیر تصریح کرد :اغتشاشها و بلواهای
اخیر نشان داد دشمنان چه نقشههایی برای ما دارند و عوامل آنها چگونه
در روزهای گذشته در کش��ور ما عمل کردند و با همین تفکر بسیجی بود
که مردم در سراسر کشور به صحنه آمدند و از اغتشاشگران برائت جستند
و در شهر تهران هم شاهد بودیم که چگونه مردم وارد عرصه شدند و ایفای
تکلیف کردند.بهرامی با اشاره به روحیه و تفکر استکبارستیزی بسیج گفت:
همه ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که چگونه یک اندیشه لیبرالی در
میان عدهای از مدیران شکل گرفت و باعث شد که چشم امیدشان به غرب
باشد .همین اندیشه بود که حتی پس از خروج آمریکا از برجام اروپاییها
که یازده تعهد را برعهدهگرفته بودند ،حتی یک مورد را هم انجام ندادند و
هنوز هم از ایران طلب کارند.

ضرب شست اطالعاتی  -قضایی
به شبکه بن سلمان در لندن

در پ��ی رصده��ای اطالعاتی و امنیتی ب��ا توجه به ماهیت تروریس��تی،
براندازانه و تجزیهطلبانه شبکه سعودی-صهیونیستی ایران اینترنشنال،
محدودیتهای قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر مؤثر و کلیدی این
شبکه اعمالشده است .به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،در پی اقدامات
شبکهسعودی-صهیونیستی ایراناینترنشنالبهمنظورساماندهیاقدامات
تروریس��تی ،براندازانه و تجزیهطلبانه و تشویق به تخریب اموال مردم و
رصد دقیق این تحرکات از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت
اطالعات جمهوری اس�لامی ایران محدودیتهای قانونی علیه عناصر
کلیدی این شبکه معاند اعمالشده اس��ت .بنابراین گزارش؛ شبکههای
فارسیزبان و معاند که وابستگیهای مالی و اطالعاتی به کشورهای غربی
و برخی از مرتجعین منطقه دارند بر تشویق اشرار و بازوهای رسانهای خود
در جریان هرچهبدتر کردن اوضاع داخلی ایران س��عی داشتند .در همین
رابطه شبکه سعودی-صهیونیس��تی «ایران اینترنشنال» با رصد دقیقی
که از سوی نهادهای امنیتی و اطالعاتی صورت گرفته است تالشهایی
در جهت برهم زدن امنیت کشور ،تش��ویق و تحریک اشرار ،ساماندهی
اقدامات تروریستی ،اقداماتی با ماهیت براندازانه و تجزیهطلبانه و حمایت
همهجانبه از اشرار داشته و بخشی از شبکهای است که اقدامات آن منجر
به تخریب اموال مردم شده است .با توجه به موارد فوقالذکر و رصد دقیق
عناصر کلیدی این شبکه ،اقدامات سازماندهیشده این شبکه و عناصر آن
در اتفاقات روزهای اخیر بهوضوح قابلمشاهده است ،بر همین مبنا عناصر
کلیدی و مؤثر این شبکه معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در
تخریب اموال عمومی و ش��هروندان داشتند با محدودیتهای قضایی و
حقوقی در مورد اموال خود مواجه شدهاند .همچنین اخبار حکایت از انجام
اقدامات بینالمللی در مورد این ش��بکهدارند که در م��ورد آنها در آینده
اطالعرسانی خواهد شد.

محاکمه عامل جنایت خانوادگی
خیابان نبردجنوبی

عامل جنایت خانوادگی در خیابان نبرد جنوبی روز گذش��ته در ش��عبه ۱۰
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت.
این متهم که مردی  ۴۸س��اله است در اقدامی هولناک در شامگاه روز ۲۴
مهرماه سال گذش��ته در خیابان نبرد جنوبی تهران ،بعد از دادن شیرموز
مسموم به دو دختر جوانش و پدر و مادرزن سابقش ،آنها را نیمه بیهوش
کرد و درحالیکه همه آنها در خواب بودند ،آنها را به قتل رساند.

گف��ت :در مورد معامالت آقای باختری اطالع دقیقی ندارم فقط در یک
مورد زمانی که بانک ملت میخواست تعهدنامهای به شرکت نفت بدهد
مت��ن تعهدنامه را من به همراه آقای آرام بررس��ی کردیم و پس از تأیید
به امضای آقای دیواندری رس��ید و در مورد حجم معامله و فعالیتهای
صورت گرفته اطالعی ندارم .قاضی به ابراهیمی گفت :ش��ما بهعنوان
عضو هیأت امنا چطور اطالع نداشتید .ابراهیمی پاسخ داد :در مورد نفت
خام اطالعی نداشتم چراکه جزو فعالیتهای داریس نبود .در ادامه قاضی
از آقای س��اروخانی دیگر مطلعین این پرونده خواست در جلسه حاضر
شود و از وی پرسید :نقش و مسئولیت وی چه بوده است؟ وی گفت :بنده
مدیرعامل بانک ملت در سال  ۹۳و عضو هیأتمدیره بانک سینا از سال
 ۹۴تاکنون هستم .وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه در بانک
ملت و شرکت داریس چه نقش و سمتی داشتید گفت :من آن زمان عضو
هیأتمدیره بانک ملت و عضو هیأت امنای شرکت داریس بودم .قاضی
از وی پرسید :افرادی که بهعنوان تراستی میآمدند را چه کسی معرفی
میکرد؟ ساروخانی پاسخ داد :بستگی داشت افراد از کدام شرکتها بیایند
برخی مواقع افراد از سوی شرکت داریس معرفی میشدند و برخی مواقع
از سوی بانک .قاضی از وی پرسید :فرآیند پذیرش افراد بهعنوان تراستی
چگونه صورت میگرفت؟ ساروخانی پاسخ داد :فردی که معرفی میشد
بایستی به لحاظ صحت و عمل درستی باید مورد تأیید قرار میگرفت و
ما مورد تأیید حراست بانک بود.
تمام استعالمهای آقای سعادتی منفی آمده است
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به وی گفت :تمام استعالمهای آقای
سعادتی منفی آمده چگونه میگویید تأییدشده است؟ آیا همه استعالمها
را نگاه کردید؟ وی پاسخ داد :خیر .من حکم صادره را نگاه نکردم چراکه
مقررات اینگونه بود .قاضی از وی پرس��ید :شرکت داریس میتوانست
تسهیالت دهد؟ س��اروخانی پاسخ داد :خیر بر اس��اس اساسنامه اجازه
نداش��ت ،اما در قالب پوشش برخی تس��هیالت را ارائه میداد تا بتوانیم
تحریم را دور بزنیم .در ادامه قاضی گفت :بر اس��اس مصوبات و ابالغیه
ش��ورا ،این شرکتها حق تس��هیالت نداش��تند و فقط نقل و انتقاالت
بهصورت تراستی بوده است و بعد از انجام خریدوفروشها بایستی پول
به صاحب خود بازگردانده میش��د ،اما در بخشهایی این اقدام صورت
نگرفت حال در جلس��ات آینده از دیگر مطلعین پرونده دعوت خواهیم
کرد توضیحات خود را ارائه دهد.قاضی موحد ختم جلسه دادگاه را اعالم
کرد و گفت :جلسه آینده روز یکشنبه ساعت  ۳۰ :۸صبح برگزار میشود.

