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رییس قوه قضاییه در نشست با مدیران عامل بانکها:

سیاستگذاری بانک ها
هدایت منابع به سمت تولید باشد
رییس قوهقضاییه با تأکید بر لزوم سیاستگذاری صحیح بانکها برای هدایت منابع به حوزه تولید ،از مدیران
عامل بانکها خواس�ت واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک میگیرند ،فعال کرده و آنها
را وارد چرخه تولید کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکالت و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران
عامل  ۱۲بانک دولتی و نیمهدولتی و نماینده بانکهای غیردولتی بود ،از مدیران بانکی خواس��ت که خودش��ان پیش از همه
پیشگام در عرصه اصالح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانکها باشند.
ورشکستهنمایی برخی بدهکاران بانکی جرمی غیرقابلگذشت است
رییس قوهقضاییه با تقدیر از اقدامات بانکها در پرداخت تسهیالت به محرومان و نیازمندان و گرهگشایی از زندگی مردم بهویژه
در ایام ش��یوع کرونا به آمار باالی متقاضیان دریافت تس��هیالت ازدواج اشارهکرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوجهای
جوان تاکید کرد .آیتاهلل رئیس��ی با اشاره به ورشکس��تهنمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیالت ،این
اقدام را مصداق بارز جرم غیرقابلگذشت دانست و تأکید کرد :نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع،
اجازه ندهند گیرندگان تسهیالت که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کردهاند ،از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رییس قوهقضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیالت تأکید کرد و گفت :باید
س��ازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیالت داده نشود ،و هم آنکه بهمحض اطالع از تخلف
فرد از تعهداتش با او برخورد شود .آیتاهلل رئیسی همچنین بر لزوم فعالسازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک
بانکها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت :مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانکها یک کارگاه
یا کارخانه را تملیک میکنند ،باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رییس قوهقضاییه بر همین اس��اس خطاب به مدیران عامل بانکها متذکر شد که موظفاند در این شرایط که دشمن تالش
میکند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کش��ور را متوقف کند ،اجازه ندهند دش��من به هدف خود برسد و باید
با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاس��تگذاری صحیح برای هدایت منابع بانکها بهسوی تولید و رونق
اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
آیتاهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش بانکها را ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی
بانکها برای وصول معوقاتشان اظهار کرد :بانکها باید در شکایت از بدهکاران کالن فعالتر عمل کنند ،اما گاهی میشنویم که
برخی از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوهقضاییه از ما چنین میخواهد .آیتاهلل رئیسی همچنین به حجم باالی تسهیالت
سررسید گذشته در نظام بانکی اشارهکرده کاهش تسهیالت سررسید گذشته را مستلزم تالش بیشتر از سوی بانکها دانست.
ضرورت رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
رییس قوهقضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل  ۴۴در رابطه با سهامداری بانکها افزود:
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بر اساس گزارشهای موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خالف قانون و الزم به پیگیری است.
تالش برای وصول تسهیالت سررسید گذشته ،جلوگیری از رشد تعداد شعب بانکها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات
مورد تأکید رییس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانکها متذکر شد .آیتاهلل رئیسی از راکد کردن امالک ،منابع و سرمایه
بانکها برای دس��تیابی به سود بیشتر بر اس��اس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد :بانکها باید از طریق سرمایهگذاری و تخصیص
امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راههای نادرستی ،چون راکد کردن منابع.
رییس قوهقضاییه با اش��اره به تالشهای نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانکها ،تأکید کرد :بانکها بهطور
ط هستند و این مساله در بروز فساد مؤثر است ،اما میتوان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درونسازمانی
مستقیم با پول در ارتبا 
مانع از بروز فساد شد.
آیتاهلل رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدأ خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد :اینکه فساد از درون سیستم
بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر ،دستهای فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد
از در خارج و از پنجره وارد شود.
ریی��س قوهقضاییه به موضوع اصالح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار کرد :دولتها و مجالس همیش��ه گفتهاند که اصالح
نظام بانکی در رأس برنامههایشان قرار دارد ،اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرحها ،بانکها باید خودشان پیشقدم و فعال
بشوند .آیتاهلل رئیس��ی با بیان اینکه اصالح نظام بانکی از تعامل مدیران بانکها و نهادهای قانونگذار بیرون میآید ،افزود:
اصالح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانکها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت،
مسیری را طراحی کنند که تحققپذیر باشد.
رییس قوهقضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانکها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی
و پولی در رفع مشکالتشان دستور داد کارگروهی  ۵نفره متشکل از نمایندگان بانکها ،مسئوالن شورای هماهنگی بانکها و
مسئوالن قضایی تشکیل و دستورالعملهای الزم برای حمایتهای قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
بیش از  300هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی
پیش از سخنان رییس قوهقضاییه ،حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی با
ارائه گزارشی درباره عملکرد بانکها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسبوکار و آخرین
وضعیت مطالبات و معوقات بانکها اعالم کرد :بانکها سال گذشته  ۳۵۹هزار و  ۵۱میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کردهاند.
وی رقم بنگاههای کوچک و متوس��ط که در راس��تای حمایت بانکها از نظام تولید تسهیالت دریافت کردند را  ۲۱هزار واحد
تولیدی عنوان کرد و افزود :در یک سال گذشته  ۷۸۸هزار وام ازدواج به جوانان پرداختشده و در سهماهه اول امسال نیز ۱۱۱
هزار زوج جوان از این تسهیالت استفاده کردهاند.
به گفته حسین زاده ،بانکها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله  ۳۷هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا
نیز  ۲۳هزار میلیارد تومان در قالب تس��هیالت حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کردهاند و بیش از  ۵۱هزار میلیارد نیز
برای کمک به  ۶۳هزار واحد تولیدی و اقشار آسیبدیده تخصیصیافته است.

وی با اشاره به آمار  ۲۲۰هزار نفری پرسنل بانکهای دولتی و نیمهدولتی اعالم کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستمهای
نظارتی درونس��ازمانی رقم تخلفات بانکها به زیر  ۲درصد کاهشیافته که به گفته او مبدأ و منشأ بخش عمده این تخلفات
نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین  ۵تن از مدیران بانکی به بیان مشکالت و درخواستهای خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل
هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بینالملل در جهت تقویت ریسکپذیری
بانکها»« ،دسترسی به بانکهای اطالعاتی برای احراز صالحیت مالی و حرفهای متقاضیان تسهیالت»« ،همیاری دادستانی
برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»« ،تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانکها برای پرهیز از موازی
کاریها» و «همیاری دادستان کل کشور بهعنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکالت مربوط به تعامل
بانکها و صندوق» مهمترین آنها بود.

تدوین سند امنیت قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه
معاون حقوقی قوهقضاییه گفت :سند امنیت قضایی در این معاونت تدوینشده
است و بهزودی به تصویب ریاست قوهقضاییه میرسد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوهقضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین محمد مصدق
در آیین تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و جدید تدوین لوایح و امور مجلس قوهقضاییه با اشاره
به اینکه در دوره جدید که با عنوان «دوره تحول قضایی» شناخته میشود انجام کار جهادی و
حزباللهی سرلوحه امور است ،افزود :این معاونت به جد ،طی دوره تحول قضایی کار جهادی
را سرلوحه انجام امور و تکالیف قرار داده است .وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در روز

عید س��عید قربان و تبیین کار جهادی توسط ایشان خاطرنش��ان کرد :واقعیت این است که در
دوره جدید تحول قضایی کار کردن بهصورت جهادی ،کار کردن به معنای واقعی حزباللهی
اس��ت؛ یعنی اینکه در تمام نامالیمات و س��ختیها باید ایثارگرانه عمل کرد و بهاصطالح در
خط مقدم حضور داش��ت که مصداق بارز آن را طی این ایام در بیمارس��تانها و ایثارگری کادر
درمان مشاهده میکنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه در ادامه با تکریم از مدیرکل سابق تدوین لوایح و امور
مجلس قوهقضاییه ،دکتر سید جعفر کاظم پور افزود :او طی حدود  ۱۴سال حضور در این اداره
کل خدمات صادقانه و ارزندهای داشتهاند و درواقع مدیریت مجموعهای که بهحق طی یک سال

تعیین علت فوت متهم منصوری تا دو هفته دیگر
رییس سازمان پزشکی قانونی در خصوص علت فوت متهم منصوری ،گفت:
به جهت اینکه در حوزه سمشناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی برای
آمادهسازی المهای تش�خیصی طوالنی است ،امیدواریم بتوانیم در یکی دو
هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعالم کنیم.

عباس مسجدی در حاشیه مراسم رونمایی از مستند کاشف در جمع خبرنگاران در خصوص
نقش و جایگاه پزشکی قانونی در پروندهها عنوان کرد :پیشگیری یکی از موضوعاتی است
که بهطورجدی در راس��تای اهداف قوه قضاییه در حال پیگیری است که این امر مستلزم
آگاهی بخشی عمومی است.
مسجدی افزود :اطالعات موردنیاز در خصوص فعالیتهای سازمان پزشکی قانونی توسط
ابزار رسانه و هنر را به مردم منتقل کردهایم و مستند کاشف در همین راستا است که مردم
با توانمندی و استانداردس��ازی علمی کارکنان آشنا ش��وند و بدانند که پزشکی قانونی از
احقاق حق و اجرای عدالت دست برنخواهد داشت و با تجهیزات مسائل آموزشی و علمی
به دستگاه قضایی برای احیای حقوق مردم کمک میکند.
رییس سازمان پزش��کی قانونی در خصوص اینکه آیا نتایج علت فوت متهم منصوری به
مراجع قضایی اعالمشده است یا خیر؟ گفت :از حدود  ۱۰روز پیش که جنازه متوفی منتقل
شد بررسیهای اولیه و معاینه جسد انجامشده است و به جهت اینکه در حوزه سمشناسی
و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی برای آمادهسازی المهای تشخیصی طوالنی است،

اخیر «جهادگونه» به انجام تکالیف پرداخته به عهده ایشان بوده است.
مصدق با برجس��ته توصیف کردن دس��تاوردهای این معاونت طی یک سال اخیر اظهار کرد:
این دستاوردها بهویژه در اداره کل تدوین لوایح چشمگیر است .حدود  ۷۰مقرره اعم از الیحه،
آییننامه ،دستورالعمل و بخشنامه تدوینشده است و این دستاورد قابلتقدیر ،حاصل کار جهادی
و همت همکاران قضایی و اداری تحت مدیریت دکتر کاظم پور بوده است.
وی با اعالم اینکه س��ند امنیت قضایی در این معاونت تدوینشده است و بهزودی به تصویب
ریاست قوهقضاییه میرس��د ،تأکید کرد :اعتقاد ما بر این است که تحول واقعی زمانی محقق
میشود که مردم درنتیجه تصویب یک قانون قضایی احساس آرامش کنند و با اجرای آن طعم

گوارای عدالت را بچش��ند .معاون حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه با اشاره به اینکه به همت
مجموعه تدوین لوایح معاونت ،الیحه مهم «اصالح پارهای از قوانین دادگستری» در حال تدوین
اس��ت ،خاطرنشان کرد :امیدواریم این الیحه تا پایان امسال به انجام رسیده و وارد فرایندهای
قانونگذاری شود .بهطورقطع میتوان گفت این قانون اکثر مشکالت موجود در قوانین قضایی
را رصد کرده و پوشش داده است.
معاون دستگاه قضا در پایان ضمن تقدیر از زحمات دکتر کاظم پور ،حجتاالسالموالمسلمین
دکتر مهدی هادی ،مدیرکل جدید لوایح و امور مجلس قوهقضاییه را فردی فاضل ،دقیق و مسلط
به امور فقهی و حقوقی دانست و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

همکاری پژوهشگاه قوهقضاییه با دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعالم کنیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا زمان مرگ را تش��خیص دادهاید؟ گفت :تا زمانی که
آزمایشها برای ما مش��خص نشود ،زمان را مش��خص نمیکنیم .مسجدی افزود :بعد از
تشخیص هویت قطعی و با دستور مرجع قضایی جسد به خانواده تحویل داده میشود .وی
در ادامه از کاهش آمار نزاع خبر داد و گفت :در طی سهماهه اول امسال کاهش  ۶.۶درصدی
را شاهد بودهایم و توصیه ما این است که هموطنان عزیز خویشتنداری را ادامه دهند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد :همچنین در حوزه غرقشدگی متاسفانه
آمار نسبت به مدت مش��ابه در خردادماه رو به افزایش اس��ت .در حوزه تصادفات نیز آمار
کاهش  ۱۶.۲درصدی فوتیهای ناش��ی از تصادفات را داشتهایم که در خردادماه نسبت
به فروردین و اردیبهش��ت افزایش داشته و از مردم میخواهیم با توجه به شرایط کرونایی
توصیهها را جدی داشته باشند .وی در ادامه به پروندههای کمیسیونهای پزشکی اشاره
کرد و از مردم خواست برای دریافت خدمات پزشکی به پزشک متخصص مراجعه کنند.
مسجدی افزود :متاسفانه اقداماتی در آرایش��گاههای زنانه انجام میشود که در برخی از
مکانها جنبه درمانی ندارد و این آمار رو به افزایش اس��ت و خطر جدی را برای هموطنان
دارد .از مردم میخواهیم به افراد متخصص که صالحیت علمی و دانشگاهی دارند مراجعه
کنند .گفتنی است ،مستند «کاشف» روایتی از پروندههای پزشکی قانونی در حوزه تشریح،
آزمایش��گاه ،معاینات و نقش این سازمان در احیای حق ،با حضور رییس سازمان پزشکی
قانونی کشور رونمایی شد.

رییسپژوهشگاهقوهقضاییهازآمادگیاینپژوهشگاهبرایهمکاریبادبیرخانه
شورایعالیانقالبفرهنگیدرموضوعاتآموزشی،فرهنگیواجتماعیخبرداد.

سیدحجتاهللعلمالهدیدردیدارباحجتاالسالموالمسلمینعاملیدبیرشورایعالیانقالب
فرهنگی هدف از تأسیس پژوهشگاه قوهقضاییه را تش��کیل یک مرکز واحد برای استفاده از
ظرفیتهایعلمیکشوربهمنظورحلچالشهاومشکالتقوهقضاییهوتامیننیازهایعلمیو
پژوهشیدستگاهقضاعنوانکرد.رییسپژوهشگاهقوهقضاییهافزود:رویکردپژوهشگاهدرانجام
فعالیتهاوماموریتها،عدمموازیکاریواستفادهحداکثریازظرفیتهایعلمیکشوراست.
وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از آفتهای فعلی در پژوهشکدههای وابسته به دستگاههای
حاکمیتی ،اکتفا به ظرفیت داخلی اس��ت ،گفت :پژوهشگاه قوهقضاییه همواره تالش کرده از
ظرفیتهایبیرونینهایتاستفادهراببرد.رییسپژوهشگاهقوهقضاییههمچنینازتأسیسیک
پردیس نوآوری در دستگاه قضا در آینده نزدیک خبر داد .وی اضافه کرد :عالوه بر پژوهشگران
و اعضای هیات علمی مستقر در پژوهشگاه قوهقضاییه ،در تشکیل کمیتهها و کارگروههای
علمی – پژوهش��ی از ظرفیت اساتید برجسته حقوق و قضات مجرب دادگستری نیز استفاده
میشود و همین مساله ظرفیت منحصربهفردی را در پژوهشگاه قوهقضاییه ایجاد کرده است.
رییس پژوهش��گاه قوهقضاییه از آمادگی برای همکاریهای علمی با ش��ورای عالی انقالب
فرهنگیخبردادوگفت:یکیازمهمترینویژگیپژوهشگاهقوهقضاییه،وصلبودنبهظرفیت
منحصربهفرد قوهقضاییه و اس��تفاده از تجربیات چندین هزار قاضی است که در پروندههای

مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی ،رأی صادر کردند .به گزارش روابط عمومی
پژوهشگاهقوهقضاییه،علمالهدیبابیاناینکهمیتواندرراستایمسائلوچالشهایآموزشی،
فرهنگیواجتماعیبهشورایعالیانقالبفرهنگیکمککند،اظهارکرد:یکیازویژگیهای
پژوهشگاه قوهقضاییه ،دسترسی به آرا و انتشار آرای قضایی است که خوشبختانه آرای قضایی
درسامانهملیآرایقضاییمنتشرمیشودکهدرآیندهاینانتشاربارویکردحداکثریخواهدبود.
استفاده از منابع مطالعاتی پژوهشگاه قوهقضاییه برای مصوبات شورای
عالیانقالبفرهنگی
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در این دیدار با بیان اینکه دایره رابطه قوهقضاییه و شورای
عالی انقالب فرهنگی وسیع است ،افزود :نظارت ،اجرا و ارزیابی اقدامات و مصوبات شورای عالی
انقالبفرهنگیمیتواندتوسطقوهقضاییهصورتگیردکهخوشبختانهرییسقوهقضاییهدراین
زمینه دغدغهمند بوده و به واحدهای مربوطه قوهقضاییه پیگیری اجرایی شدن مصوبات کلیدی
شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ کرده است .سعید رضا عاملی خاطرنشان کرد :مصوبات
شورایعالیانقالبفرهنگی،استنادفراقوهایداردبنابرایندستگاهقضادرزمینهاجرایمصوبات
میتواندکمککند.دبیرشورایعالیانقالبفرهنگیافزود:موضوعدیگرهمکاریمیتوانداین
باشدکهیکزیرساختبرایطرحهاولوایحومصوباتشورایعالیانقالبفرهنگیفراهمشود
تا از منابع مطالعاتی پژوهشگاه قوهقضاییه برای تنظیم لوایح و مصوبات استفاده کنیم؛ همچنین
یک نسخه از مصوبات برای قوهقضاییه ارسال شود تا نظارت و اجرا را پیگیری کند.

قاضی مسعودی مقام در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح کرد

پرداخت معادل ریالی بجای واریز ارز به خزانه!

س�یزدهمین جلس�ه دادگاه رس�یدگی به اتهام مدیرعامل سابق
ش�رکت بازرگانی پتروش�یمی و  ١۴متهم دیگر به ریاست قاضی
مسعودی مقام برگزار شد.

بهگزارشمیزان،قاضىمسعودىمقامدرابتداىجلسهدادگاهگفت:درجلسهقبل
عالیىرحمانىدفاعیاتخودراارائهدادووکیلمدافعشاگردفاعىدربابآخرین
دفاع دارند ،مطالب خ��ود را ارائه دهد .وکیل مدافع متهم عالیى رحمانى ضمن
قرارگیرى در جایگاه گفت :موکل بیگناه اس��ت .قاضى مسعودى مقام تصریح
کرد :موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداد .وکیل مدافع
گفت :در کیفرخواست بهصراحت قیدشده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد
و در مورد آى تى اس اتهامى متوجه موکل نیست .قاضى مسعودى مقام اظهار
کرد :آنچه در دو ماه آخر  ٩٠میگویند منظور این اس��ت که در دو ماه آخر ٩٠
تفاوت ایجادشده و در قبل از  ٩٠تفاوتى نبوده و نه اینکه فروش ارزى صورت
نگرفته اس��ت .بلکه فروش ارز صورت گرفته و میان آنچه بازار و قیمت ریال
بوده تفاوت وجود نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث  ٧١٣هزار دالر،
محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است .وى با بیان اینکه تاکید عدم وجود
تفاوت دلیلى بر ورود ارز نیس��ت و این بحثها قابلپذیرش نیست ،عنوان کرد:
آنچه پی سیسی تأیید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به
 ٨٩/١٢/٢٩سهمیلیاردو ٣٩٥میلیونو ٧٩١هزار،فروشارزمنتهىبه٩٠/١٢/٢٩
دو میلی��ارد و ٨١٣میلیون و ٨٩هزار و در س��ال ٣٣٩،٩١هزار و ٧٤٤میلیون که
مجموع ًا میشود ٦/٦و آنچه شما نتیجهگیری کردید اص ً
ال نیازى به آن نیست.
مواظب اظهارات خود باشید
قاضى بیان کرد :یک میلیارد و اندى از  ٨٩به  ٩٠منتقلش��ده این رقمها غلط

است .آنچه شما مىخواهید زیر س��ؤال ببرید و دو سه سال است روى آن کار
مىکنید به نتیجه نخواهد رس��ید .وکیل مدافع گفت :در گزارش مشایخى و
صورتجلسه ،اشارهای به یک میلیارد نیست .آنچه تا حاال بهعنوان کارشناس
از زبان مش��ایخی گفتهشده او نتوانسته درس��ت تحلیل کند و ارقام درست را
ارائه دهد .وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه اى گفت :عین صورتجلسه
را قرائت مىکنم تا حضار داورى کنند .قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم
عالیى رحمانى گفت :حضار نباید داورى کند ،دادگاه باید داورى کند .مواظب
اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد .وی ادامه داد :شما بخشی
از حسابرسی را مىگویید و بخشی از اسناد را نمىگویید .شما نمىتوانید بگویید
اسنادحسابرسیغلطاست.هیچتفاوتىبینارزدولتوبخشخصوصىنیست
و ٩٩درصد واسطهگری بوده است.
وکیل مدافع گفت :س��هام پت رول به قیمت تابلو فروختهشده است .قاضی
تصریح کرد :قطع ًا به دهها برابر قیمت بوده است .ارزهاى متعلق به صادرات اعم
از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد .قاضی گفت :مستندات شما با مال
ما فرق مىکند .گزارش نهایى را نمىخوانید؛ اما مىروید سراغ نامههایى که
سه سال بعدازاین اتهامات صادرشده است .این پرونده ساده نیست و االن هم
این اقدامات انجام مىشود و خیلى از صورتجلسهها و تصمیمات منشأ حقوقى
نداشته و قصد داشتند برخى چیزها را پاک کنند.
وکیل مدافع افزود :در سال ٩١تقریب ًا ٨٠درصد ارز بهدستآمده وون کره بود که
باید در دو کشور هزینه مىشد .همه ما مىدانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق
مىشود تقویت بنیانهاى ارزى کشور محقق شده است .وکیل مدافع در ادامه
گفت :تالطمه��اى ارزى تقریب ًا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچوقت هیچ وزارت
خانه و ش��رکت دولتى حق عرضه ارز در ب��ازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع
مطالبات دولتى بیش از ٥.٣میلیون یورو باقى نمىماند .قاضی اظهار کرد :صد

در صد اش��تباه مىگویید ،اما بگویید .مالک ما اسناد مالى پی سی سی است و
اگر غلط است خودشان تنظیم کردند .وکیل مدافع گفت :بر اساس اسنادى که
شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مىدهم.
در هیچ مصوبهاى اشاره به فروش ارز نشده است
در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى
در جایگاه قرار گرفت و گفت :در رابطه بااینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز
فروختهش��ده ،این موضوع را رسم ًا اعالم مىکنم در هیچ مصوبهاى اشاره به
فروش ارز نشده است .وى ادامه داد :در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش
ارزمطرحنشدهاستوبودجهشرکتهاىتابعهرامامدیریتمیکردیم.اشراقی
افزود :در رابطه با نامههایى که اشاره ش��د اص ً
ال بحث فروش ارز نبوده است.
در س��بدی که وجود داشته بحث جابهجایی بوده است .در کمیتههاى مالى ما
دعوتنامه مىدادیم و مدیران پی سیسی حضور داشتند.
شما یک میلیارد و ٣٠٠میلیون را وارد نکردید
در ادام��ه وکیل متهم عالیى رحمانى در جایگاه قرار گرفت .این وکیل گفت:
فجر و مبین نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین
ش��رکتها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى
برداشته و معادل ریالى آن نوشته مىشد و آن ٦٢٢میلیون یورو نیز همین است.
قاضی گفت :خلط مبحث نکنید آن جز این نیس��ت .شما یک میلیارد و ٣٠٠
میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد .شما اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار
داخلى تامین مىکنید .وکیل مدافع گفت :مدیرمالى پی سیسی بهموجب٤٤
نامه تا شهریور ٩٠به ریز تمامى موارد را اعالم مىکرده است.
وى ادامه داد :پرداختهاى ریالى بهوس��یله چک به عمل مىآمده اس��ت و تا

اینها چکها را صادر مىکردند و افرادى اینها را مىگرفتند که من تا جلسه
قبل نمىدانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چکها را
مىگرفتند .وکیل مدافع گفت :مدیران مالیام پی سی و هلدینگ خلیجفارس
اینتبدیلتعهدراپذیرفتند.قاضیگفت:سیاستگذارارزىکشوربانکمرکزى
است و افراد نمىتوانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سوال ببرند .قاضى
عنوان کرد :هدف تش��کیل شرکتهاى تراس��تى چیز دیگرى است .وکیل
مدافع گفت :بر اساس امر آمر قانونى عمل شده است .قاضی بیان کرد :تعارض
صددرصدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم.
شما ٣٠نامهشرکتملىپتروشیمىرالحاظنمىکنید،بحثشمااخاللدرنظام
ارزى کشور است .وى گفت :ارز مقوله حاکمیتى ،اقتصادى ،امنیتى و سیاسی
است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقى نیست.
قاضی عنوان کرد :مقدمه و نتیجهگیری ش��ما همخوانى ندارد و اسناد مالى و
حسابرسیرالحاظنمىکنیدونتیجهگیریمىکنید.درادامهجلسهدادگاهقاضی
خطاب به این وکیل ،گفت :در نامهها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز
نداشتهاند ،در مستندات پرونده کام ً
ال مشخص است.
 ۲۶فقره نامه صراحتاً وجود دارد که میگوید ارز را نفروشید
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت ۲۶ :فقره نامه صراحت ًا
وجود دارد که میگوید ارز را نفروشید ،درباره آنچه توضیحاتی دارید؟ در جلسه
قبلتهرانیصفاتوضیحدادکهتمامافراددرجریانبودهاند.منظورشماچیست؟
یعنی میگویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام
دادهاند؟ اینهمه اس��ناد وجود دارد .آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین
صد درصد آن را بیان کردهاند و توضیح دادهاند و گفتهاند که آقایان اطالعات را
بهصورت کامل در اختیار داشتهاند به آنها توجهی نمیکنند .اگر شما یادتان

نیستمیتوانیمآنافرادرادوبارهبخواهیمتاحقایقرادربارهموکلتانبیانکنند.
قاض��ی ادامه داد ۲۶ :نامه وجود دارد که ارزها را باید بدهید ،این متهمین برای
اینکهارزرابهخزانهواریزنکنندودولترادوربزنندمعادلریالیپرداختکردهاند.
قاضی خطاب به این وکیل گفت :به موکلین ش��ما دستور داده بودند که ارز را
نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان
دهید ۶.۶.میلیارد یورو حاصل فروش است ۱،میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو اساس ًا
فاقد سوئیفت است و اص ً
ال وارد نشده است .خیری زاده ،تهرانی صفا و ساعدیان
اظهاراتی داشتهاند و با آنچه شما میگویید در تعارض است ۲۶.نامه وجود دارد
که حرفهای شما را نقد میکند .قاضی افزود :مستندات را ارائه نمیکنید ،خود
آقایانهممیگویندماارزراازداخلتامینکردیم.اظهاراتمتهمینراخواندهاید
پرونده را مطالعه کردهاید؛ اما نتیجهگیری غیر میکنید .در این بخش از جلسه
دادگاه وکیل مدافع متهم ش��ریفى نیکنفس در جایگاه قرار گرفت و به بیان
دفاعیاتپرداخت.درادامهوکیلمتهمقریشیسروستانیدرجایگاهقرارگرفت
و گفت :دفاعیات بنده جلسه قبل به شرح الیحهای تقدیم دادگاه شده است.
در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد .قاضی با بیان اتهام
رضا حمزه لو و تغییر اتهام گفت :با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و
مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخالل عمده و کالن در نظام
اقتصادی کشور به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو از طریق اخالل در توزیع
ارزحاصلازمحصوالتپتروشیمیوشرکتهایتولیدکنندهصاحبمحصول
منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶میلیون و ۶۰۰هزار یورو که منتسب به شما
و خانم مرجان شیخاالسالمی است ،قرائت و تفهیم اتهام بهنحویکه اصالح
کردیممیشود.اینمتهمپاسخداد:اتهاماتراقبولندارم.دراینبخشازجلسه
دادگاه قاضی مسعودى مقام ضمن اعالم ختم جلسه بیان کرد :جلسه بعدى
ساعت ٩صبح مورخ ١٣مردادماه برگزار خواهد شد.

