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سراج با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه:

جرایم سیاسی با حضور هیأتمنصفه رسیدگی میشود

نماینده تام االختیار رییس قوهقضاییه در تعیین اعضاى
هیأتمنصفه سراس�ر کش�ور ،گفت :با تاکی�د آیت اهلل
رئیسى عالوه بر جرایم مطبوعاتى ،جرایم سیاسى را نیز
هیأتمنصفه مطبوعات رسیدگى خواهد کرد.
ناصر سراج در جلسه تعیین اعضاى هیأتمنصفه استان تهران ،گفت:
در حال حاضر در رابطه با نش��ریاتى ک��ه از هیأت نظارت مطبوعات
مجوز دارند چه رس��انه هاى مکتوب و چه رس��انه هاى دیجیتال و
مجازى  ١١هزار و  ٩١١مجوز دادیم که فعال هستند که از این رسانهها
 ٥هزار و  ٥٠٠مورد در تهران هس��تند و ش��ش هزار و  ٤١١مورد در
سایر استانها که شامل رسانههاى مکتوب و الکترونیک مىشود.
همچنین مش��اور رییس دستگاه قضا در حاشیه این جلسه و در جمع
خبرنگاران بیان کرد :امس��ال هیأتمنصفه نسبت به سالهای قبل
تفاوتى دارد ،با تأکید آیتاهلل رییس��ی طبق قان��ون عالوه بر جرایم
مطبوعاتى ،جرایم سیاس��ى را نیز هیأتمنصفه مطبوعات رسیدگى
خواهند کرد.
به گزارش میزان ،نماين��ده تاماالختیار ریيس قوه قضاييه در تعيين
اعضاى هیأت منصفه سراس��ر كش��ور در ادامه و در خصوص نحوه
انتخاب اعضا گفت :در قانون احصا ش��ده است كه اين اعضا بايد از
صنوف مختلف تعيين شوند كه ما از صنوف مختلف تعدادى اسامى
داشتيم و هیأت از بين اس��امى كه معرفیشده تشخيص داد افرادى
را ك��ه صالح میداند انتخاب كند كه اين كار را انجام داده و امروز ٢١
نفر انتخاب شدند .سراج با بیان اینکه جمعا  ٤٤١نفر در کل کشور از
اعضاى هیأتمنصف��ه را باید تعیین کنیم ،اظهار کرد :طبق ماده ٣٦
قانون مطبوعات تا آخر مهرماه در کل کشور اعضاى هیأتمنصفه را
تعیین خواهیم کرد .قاضى س��راج با اشاره به عملكرد هیأت منصفه
در طول دو س��ال گذشته اظهار كرد :ما  ١٨٠جلسه در هیأت منصفه
استان تهران جلسه داش��تيم كه  ٨٠رأی به محكوميت دادند و همه

محکومیتها مالى بود ٧٥ .برائت و موقوفى تعقيب داديم و مابقى نيز
تجديد جلسه شده است.
به دنبال پيشگيرى هستيم تا مچگیری
نماينده تاماالختیار رییس قوه قضاييه در تعيين اعضاى هیأت منصفه
سراسر كش��ور بابیان اينكه هیأت نظارت مطبوعات حدود  ١٢هزار
مجوز داده است ،اذعان كرد :از بين  ١٢هزار مطبوعه فضاى مجازى
و مكتوب  ٨٠محكومي��ت آنهم جريمه مال��ى و حداقلى محكوم
ش��دند .وى بابیان اينكه به دنبال پيشگيرى هس��تيم تا مچگیری،
گفت :اخیراً ریيس قوه قضاييه ش��وراهاى حل اختالف مطبوعاتى

سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد

جزییات سازوکار نظاممند شدن
درخواست اعاده دادرسی
ما باید به سمت اجرا برویم و دادرسی را خاتمه یافته تلقی کنیم.
سخنگوی قوهقضاییه در بخش خبری  ۲۱شبکه یک سیما ،گفت :به
لحاظ مشکالت بوجود آمده ،در جلسه این هفته مسئوالن قضایی مقرر
شد هیأتی با مس��ئولیت معاون اول قوهقضاییه و حضور رییس دیوان
عالی و دادستان کل کشور ،معاون قضایی قوهقضاییه و معاونتهای
ذیربط ،بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه بیانشده است صرف ًا در
مورد احکامی که خالف ش��رع بین است نحوه و س��ازوکار پذیرش و
فرآیند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا چنانچه برخی
از آرا مغایر موازین شرعی باشد از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری
کنیم .وی در خصوص زمان اجرایی ش��دن این دستورالعمل ،تصریح
کرد :دستور ریاس��ت قوهقضاییه این است که در هفته آینده جلسه آن
برگزار ش��ود و حداکثر ظرف دو هفته این سازوکار مهیا شود و نهایت ًا تا
یک ماه به دادگستری استانها منعکس شود.

س�خنگوی قوهقضایی�ه جزییات ایج�اد س�ازوکاری برای
نظاممند شدن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷
قانون آیین دادرسی را تشریح کرد.

غالمحسین اسماعیلی در خصوص تدوین سازوکاری برای نظاممند
شدن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسی،
گفت :آنچه باعث اتخاذ این تصمیم در جلسه شورای عالی قوهقضاییه
شد ،اشکال بر قانون نیست ،ماده  ۴۷۷قانون وضعیت شفافی دارد منتها
در فرایند اجرای قانون در سالهای اخیر چه از زمان تصویب ماده ۴۷۷
و چه قبل از آنکه ماده  ۱۸سابق بود ،در این سازوکار و روند اجرایی در
مقطعی مراجع قضایی دچار افراط شده بودند .وی در ادامه افزود :این
روند بهگونهای بود که هرکسی از اصحاب پرونده بعد از قطعیت دادنامه،
تقاضای اعمال ماده  ۴۷۷یا  ۱۸میکرد و حالآنکه بعد از قطعیت دادنامه

را نيز به همين منظور تش��كيل دادن��د و در دوره جديد قوه قضاييه
برنامه اين است كه افرادى كه وارد مطبوعات مىشوند توجيه شوند
تا خدايى نكرده مشكلى ايجاد نشود .رییس سابق سازمان بازرسی
در مورد موضوع هفتسنگان در قزوین گفت :این پرونده از سال ۵۷
مطرح بوده و همان س��الها این زمین را قطعه بندی و واگذار کردند
و افرادی به عن��وان تعاونی زمینها را خریداری کردند .عالوه بر آن
زمین  ۲۷هکتاری از زمینهای کنار این تعاونی هم کشف کردیم که
سازمانهای اداری در آن دست داشتند و آن را قطعه بندی کردهاند.
چهار گزارش در اين رابطه به آیتاهلل رئيسى ارائهشده است كه وى
نيز دستور اكيد براى رسيدگى داده است.

سراج تصريح كرد :در رابطه با باستى هيلز نيز گزارش كاملى تهیهشده
است .وی افزود :در رابطه با لواس��انات هم گزارشات متعددى تهيه
كرديم كه مورد رضایت رییس دس��تگاه قضا واقع و دستور بررسى
داده شد و انشاءاهلل در آينده اقدامات خوبى براى مسائلى كه مطرح
بود انجام میشود و پاسخ افكار عمومى داده خواهد شد.
س��راج در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودرو و سیل
بيان كرد :در خصوص خودرو با وزير و تمامی قطعه س��ازان جلس��ه
داش��تيم و در رابطه با افرادى كه با قطعه خ��ودرو كار میکردند نیز
تكليف كرديم .وی با اشاره به ورود  50هزار وسیله نقلیه دپو شده به
بازار اظهار کرد :پسازآن جلسه حدود  ٥٠هزار وسيله نقلیهای كه در
پارکینگها دپو شده بودند به دست مردم رسيد.
مش��اور رییس دستگاه قضا با اشاره به ارسال گزارشاتی در خصوص
خودرو به رییس دستگاه قضایی و مراجع رسیدگیکننده ،خاطرنشان
کرد :قطعه سازان مکلف ش��دند قطعات را به خودروسازان بدهند و
پسازاین جريان ،سير نزولى در بازار پيدا شد.
سراج در ادامه و در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در مورد حوادث
سیل در کشور و در زمان تصدی وی ،اظهار كرد :ریيس قوهقضاييه
دستور دادند كه در خصوص چهار استان سیلخیز اقدام كنم ،پسازآن
بخشنامهای صادر كردند تا در خصوص  ٣١استان از باب پيشگيرى از
وقوع سیل اقدام كنيم .وی افزود :خوشبختانه در خصوص  31استان
اقدام كرديم و تا زمانی که در سازمان بازرسی بودم  ٢٢گزارش كامل
در خصوص سيل به مراجع ذیصالح و رئيس دستگاه قضايى ارائه
کردیم که رییس دستگاه قضایی در این خصوص به مقامات قضايى
مربوطه دستور دادند .سراج در پایان بیان کرد :در خصوص حوادث
سیل در چهار استان کش��ور نیز يك هفته پيش از خروج از سازمان
بازرسى ،حدود چهار تا پنج هزار برگ در مورد این استانها با جزیيات
گزارش كاملی داديم که در این خصوص نیز ریيس قوهقضاييه دستور
داده تا این گزارش بررسى شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد

ضرورت انتشار تجربیات دادسرای ارشاد به دیگر
دادسراهای کشور
گزارش خبرگزاری ها ،وی بابیان اینکه اقدامات قضایی و بررس��یهای
دقیق حقوقی و قضایی در دادسرای ارشاد در حال انجام است ،عنوان کرد:
تالشهای بسیاری در مسیر تربیت ،توبه و بازگشت به امور اخالقی برای
کسانی که مرتکب اشتباهی شدهاند صورت گرفته است .صادقی با تاکید
بر اینکه پیش��گیری یکی از مأموریتهای دستگاه قضایی است ،گفت:
اقدامات فرهنگی از بازگشت و تکرار جرم جلوگیری میکند و این اقدام
ارزشمندی است که باید بهعنوان یک الگو توسعه یابد و در دادسراهای
مرتبط اجرایی شود .حاجی محمدی سرپرست دادسرای ارشاد نیز گفت:
رس��الت ما تصمیمگیری در بحث مبارزه و هم پیشگیری در موضوعات
مربوط به حوزه جرایم امنیت اخالقی در سطح تهران است .در ادامه این
دیدارمعاونتفرهنگیقوهقضاییهبابیاناینکهابتکاراتخوبیدرایندادسرا
انجامشدهاستتصریحکرد:انشاءاهللتجربیاتتدوینشودوحمایتهایالزم
ازسویمعاونتفرهنگیبرایانتشاربرخیازکتباعالم میشود.

مع�اون فرهنگی ق�وه قضاییه در بازدید از دادس�رای ارش�اد
ب�ر طراحی راهکارهای تعمیم و انتش�ار تجربیات و ابتکارات
مواجهه فرهنگی در این دادس�را به دیگر دادسراهای کشور
تاکید کرد.

حجتاالسالموالمس��لمین هادی صادقی با حضور در واحد آموزش��ی
فرصت در دادسرای ارشاد ،در جریان برنامههای اجرایی دستگاه قضایی
برای اصالح و بازپروری متهمان این دادسرا قرار گرفت .معاون فرهنگی
قوه قضاییه در بازدید از بخشهای مختلف دادس��رای ارشاد اظهار کرد:
طرحهای خوبی در این دادس��را در حال اجراست که فرصت بازگشت در
مسیر معنوی ،انسانی و اخالقی را برای مرتکبین به جرم فراهم میکند.
صادق��ی بر طراحی راهکارهای تعمیم و انتش��ار تجربی��ات و ابتکارات
مواجهه فرهنگی در این دادسرا به دیگر دادسراهای کشور تاکید کرد .به

اعالم آمادگی قوه قضاییه نسبت به راهاندازی دفاتر موقت ثبت دارایی مسئوالن
دبیر شورای اطالعرسانی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه گفت :مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوهقضاییه آمادگی دارد نسبت به راهاندازی دفاتر موقت ثبت دارایی
مسئوالن در نهادها و دستگاههای کشوری و لشگری اقدام کند.

داود کریمی مرید ضمن اعالم این خبر افزود :با توجه به راهاندازی دفتر ویژه ثبت دارایی مسئوالن
در ستاد مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه از سی و یکم شهریورماه و با عنایت به استقبال و

درخواست جمع کثیری از مسئوالن و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران جهت ثبت
دارایی و اموال خود در س��امانه مذکور ،مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه برای ایجاد دفاتر
موقت ثبت دارایی و اموال مسئوالن در نقاط مهم حاکمیتی ابراز آمادگی کرده است .دبیر شورای
اطالعرسانی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه تصریح کرد :در همین راستا با شورای عالی
امنیت ملی ،شورای نگهبان قانون اساسی ،ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی فضای
مجازی ،مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اس�لامی و مجلس خبرگان رهبری

مکاتبه شده است و در انتظار پاسخ آن هستیم .کریمی مرید با اشاره به تسهیل ثبت دارایی مدیران
شهرستانها اظهار کرد :بهزودی دسترس��ی کلیه مدیران استانی به سامانه ثبت دارایی مسئوالن
از طریق ش��بکه ملی فراهمشده و اطالعرسانی آن انجام خواهد شد .وی تاکید کرد :در حال حاضر
دفتر ویژه ثبت دارایی مسئوالن در ساختمان ستاد مرکز آمار و فناوری اطالعات فعال بوده و سایر
مسئوالن محترم نیز میتوانند با مراجعه به نشانی  https://residegi.adliran.irجهت ثبت
دارایی و اموال خود اخذ نوبت کرده و در زمان مشخصشده به این دفتر مراجعه کنند

نماینده دادستان در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و  ۸متهم دیگر:

ارز بردهاید و حاال میخواهید ریال بدهید!
چهارمی�ن جلس�ه دادگاه رس�یدگی ب�ه اتهام�ات علی
دیواندری و  ۸متهم دیگر دایر بر اخالل در نظام اقتصادی
کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کالهبرداری و
خیانتدرامانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان
روز گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد
برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد بابیان اینکه سه تن از متهمین همچنان
متواری هستند از احمدی وکیل متهم فالحتیان خواست تا در جایگاه
حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
به گزارش میزان ،وکیل متهم فالحتیان گفت :در جلس��ه قبل درباره
ش��خصیت متهم و ایرادات کیفرخواست صحبت کردم مقام تحقیق
باید میزان خسارت به بیتالمال را مشخص میکرد .همچنین در مورد
وجوه واریزشده بهحساب امانی ،فالحتیان مورد وثوق مدیران بانک
بوده اس��ت و به دلیل اعتماد به موکل از او شمارهحساب خواستهاند.
این در حالی اس��ت که ش��رکت مینیون هیچ حس��ابی نداشته است.
قاض��ی موحد بیان کرد :صرف ًا به کیفرخواس��ت نپردازید و ش��کایت
بانک را نیز مدنظر داش��ته باش��ید .وکیل متهم فالحتی��ان افزود :در
بررسی گردشهای مالی اعالمش��ده که هیچ مغایرتی وجود ندارد و
بازپرس تحقیقات و کارشناسی موردنیاز در خصوص میزان خسارت
به بیتالمال را انجام نداده است.
پاسخهای انحرافی برای عدم ارائه اسناد
قاضی موحد خاطرنش��ان کرد :در جلسه قبل س��وال کردم که 220
میلیون درهم چه شده است که متهم فالحتیان گفت که به اشخاصی
چک دادهام قرار بود اس��ناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟ این
وکیل در پاس��خ به قاضی گفت :اسناد در اختیارم نیست .قاضی پاسخ
داد :عمدا پاس��خهای انحرافی میدهید و جلس��ه قبل تعهد دادید که
اسناد را ارائه میکنید .وکیل متهم فالحتیان بیان کرد :فالحتیان 400
میلیون درهم تسهیالت برای خرید آهن و فوالد درخواست میکند و
در بخش اول  150میلیون درهم در مصوبهای تأیید میش��ود .قاضی
موحد اظهار کرد :هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی ،کلیگویی
نکنید چراکه این موارد دفاع محسوب نمیشود .قاضی موحد خطاب
ب��ه وکیل متهم فالحتی��ان گفت :متهم اقرار کرده ک��ه بیش از 350
میلیون درهم بدهی دارد و شما خالف اسناد و مدارک صحبت میکنید.
وکیل پاسخ داد :متهم مدعی است که  170میلیون درهم را پرداخت
کرده است .شاکی پرونده اعالم میکند که  264میلیون درهم طلب
دارد که این مبلغ به  260میلیارد تومان تبدیل میش��ود و برای آن 5

چک و سهام بانک صادرات اخذ میشود و در مرحلهای دیگر یک چک
 390میلیارد تومانی نیز اخذ میشود و شاکی  71میلیارد تومان را وصول
میکند .احمدی ادامه داد :متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهیهای
خود به وی را پرداخت نکرده اس��ت در بازپرداخت دچار مش��کل شد
که آن  5چک به اج��را درآمد همچنین اقدام جدید معاون دادس��تان
در مورخ  98/5/9درباره س��هام بانک صادرات مغایر با قانون اس��ت.
گروه فالحتیان از سال  90تا  97همواره از وزارت نیرو طلب داشتهاند
و مطالبات وی از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده اس��ت که بانک
ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال وی کرد.
قاضی موحد گف��ت :بدهی موکل برای چه تاریخی اس��ت که اموال
فالحتیان توقیفش��ده اس��ت؟ وکیل مته��م فالحتیان پاس��خ داد:
تس��هیالت برای سالهای  91و  92بوده اس��ت .قاضی موحد گفت:
بازپرداخت تسهیالت صورت نگرفته و اموال توقیفشده است.
در این هن��گام قهرمانی نماینده دادس��تان خطاب ب��ه وکیل متهم
فالحتیان افزود :ش��ما حرف میزنی��د و حتی برای س��خنان خود و
اس��نادی که میگویید یک کپی ارائه نمیدهید و فقط میگویید که
انش��اءاهلل ارائه خواهم داد .احمدی اظهار ک��رد :میزان دیون موکل
تاکنون بهصورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک
 196میلیون درهم اس��ت .مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده
گرفته است و اظهارنظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل
فاقد مبنای قانونی است.
در ادامه نماینده دادس��تان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت:
علیرغم اینکه آقای فالحتیان مطالب را کامل عنوان نکرد ،اما واقعیت
بسیاری را افش��ا کرد .اینکه از چه کسانی پول گرفتند و پولهایی که
بهحساب آقای فالحتیان آمده توسط برخی مسئولین اخذشده و قرار
بود وکیل او این را روشن کند که اگر محرز شود آقای فالحتیان بیگناه
بوده ما حتم ًا از او دفاع میکنیم ،اما ش��ما این را باید بگویید .قهرمانی
ادامه داد :دفاعیات وکیل متهم فالحتیان بر اساس کیفرخواست نبود و
وکیل آنچه متهم قبول ندارد را دردهان او میگذارد او میگوید شرکت
تراستی نیس��ت و امانی بوده ،مگر نگفتید این پولها بهصورت امانی
در نزد آقای فالحتیان بوده اس��ت ،این را آقای فالحتیان قبول ندارد،
اما وکیل مسئله بهگونهای دیگر مطرح میکند اگر هم امانی بوده باید
برگردانده شود پس خیانتدرامانت کرده است.
وی ادامه داد :فرض کنید ش��رکت آقای فالحتیان امانی بوده است،
روند تشکیل شرکتهای امانی تشریفات خاصی دارد و با طی تمامی
تشریفات به شرکت تراستی تبدیل میشود یکی از تشریفاتی که شما
مدعی هستید امانی بوده درباره تشریفات آن سند برای ما ارائه بدهید.
وی ادامه داد :او گفته پرونده یکطرفه اس��ت ،اما در جلس��ه گذشته
مش��خص شد که مبلغی را مدیران گرفتند اگر متهمان در اینطرف و

آنطرف نفوذ نمیکردند ابعاد دیگری از پرونده روشن میشد.
این پرونده به سوگنامه ترکمنچای می ماند
قهرمان��ی افزود :او پرونده را با قطعنامه  ۵۹۸مقایس��ه کرده و گفته از
باب اضطرار اس��ت او ًال سوال مطرح میش��ود که پولی که بنا بوده با
تحریم دور زده شود چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزیع شود؟ او
تحریمها را چگونه دور زد چرا به سعادتی رشوه داد؟  ۱۱۰میلیون درهم
را به مدیران برگرداندهاند اگر بنا بر تمثیل تاریخی اس��ت به سوگنامه
ترکمنچای شباهت دارد.
وی درباره وثایق گفت :متهم فالحتیان اعالم کرده کپی شناس��نامه
هم از او اخذ نشده حال میخواهید وثیقه از او گرفته شود ،سعادتی البته
در نامهای اعالم کرده  ۳درصد س��هام بانک صادرات بهعنوان وثیقه
اخذشده درحالیکه کذب محض است و آرام طی نامهای به سعادتی
گفته این سه درصد س��هام بانک صادرات در توثیق تسهیالت دیگر
آقای فالحتیان اس��ت و امکان توثیق ندارد .آقای وکیل در جلسه بعد
حتم ًا سند و کپی داشته باشید به ما هم بدهید تا اسناد را بررسی کنیم.
قهرمانی گفت :درباره اینکه آیا این شرکتها حق اعطای تسهیالت
داشتهاند یا نه که وکیل هم پاسخ نداد باید بگویم اگر آقای فالحتیان
تسهیالت میخواست باید به شعبه میرفت .او میدانست شما ارز را
گرفتهاید فلسفه تشکیل این شرکت چه بود؟ اینکه در دوران تحریم
پول داش��ته باش��ند و امکان خرید و وصول به افراد را داشته باشند نه
اینکه به آقای فالحتیان تسهیالت بدهند.
وی متذکر ش��د :ش��ما ارز بردهاید و حاال ریال میخواهید بدهید آن
نیروگاهی که آقایان میخواس��تند تهاتر کنند مشکل دارد خودشان
بروند بفروش��ند و پول آن را بدهند مگر ما مانع این کار آنها شدهایم.
قهرمانی ادامه داد :درجایی گفتهش��ده افتتاح حساب آقای فالحتیان
در خارج به دس��تور بانک ملت بود که باید بگویم خیر او س��ه حساب
خارجی داش��ت ربطی به بانک ملت نداشته است و اگر چنانچه موکل
شما اعتقاد دارد امانتدار اس��ت آن را ثابت کنید ،اما با توجه به اقاریر
امانتدار نبوده است.
سند های ادعایی خود را ارائه کنید
وی ادامه داد :من از وکیل میخواهم س��ه سند (اسناد برداشت ،اسناد
امانی بودن و اس��ناد حسابرس��ی) که ادعا میکنید به ما ارائه بدهند و
اجازه ندهید این موضوع طوالنی شود همه اینها برای ما ابهام دارد.
قهرمانی گفت :او گفته ق��رارداد در  92/5/10منعقدش��ده ما مدعی
هس��تیم از دیماه  ۹۱پولها واریزش��ده این را ه��م توضیح بدهید و
در خصوص واریزیهای��ی که  91/10/11تا روز قرارداد بهحس��اب
شرکت امجیکامِرز انجامشده هم توضیح بدهید .قاضی موحد خطاب

به وکیل متهم فالحتیان گفت :قرار بود که دفاتر تجاری ش��رکت را
بیاورید ،آوردهاید یا خیر؟ احمدی پاسخ داد :همراه ندارم .قاضی گفت:
الاقل برای یک مقطع را میآوردی��د و توصیه میکنم که اطالعات
بیشتری از موکل بگیرید تا دفاع واقعیتری انجام دهید .وکیل متهم
فالحتیان اظهار کرد :تبدیل تعهد و تغییر دیون انجامشده و بخشی از
آن اجرایی شده است.
رییس دادگاه بیان کرد :چرا از دولت برای طلب موکلتان اقدام حقوقی
انجام ندادید؟ شما مس��ائل را پیچیده میگویید و باید بهعنوان وکیل
موکلتان را راهنمایی میکردید .باید چکهایی را که مدعی هس��تید
بابت تبدیل تعهد است را تا جلسه بعد ارائه دهید .در این هنگام وکیل
شرکت شاکی از طرف بانک ملت بیان کرد :بههیچعنوان تبدیل تعهد
صورت نگرفته اس��ت و ادعای این موضوع فاقد مبنای قانونی است.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فالحتیان گفت :شما میخواهید
حرفهای فالحتیان را بهصورت حقوقی بیان کنید که ممکن نیست
و نمیتوانی��د .وکیل متهم فالحتیان گف��ت :بازپرس تحقیقی درباره
وجوه اخذشده انجام نداده است و فقط بهصورت کلی بیانشده است.
این وکیل افزود :میزان تس��هیالت درخواستی از بانک پارسیان ۱۱۰
میلیون درهم اس��ت .قاضی موحد گفت :آیا با این تسهیالت واردات
صورت گرفته و تحقیق کردهاید؟ احمدی گفت :سندی ندیدم و فقط
سوال کردم که گفتند با بخشی از آن واردات صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان کرد :شما که وکیل حق هستید بررسی کنید که آیا
واردات انجامشده یا خیر و جلسه بعد سند آن را ارائه دهید .احمدی بیان
کرد ۲۲۰ :میلیون درهم بهحس��اب آمده است که درباره  ۱۱۰میلیون
درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم .قاضی موحد اظهار کرد :متهم
فالحتیان گفته که  ۱۱۰میلیون درهم را به اش��خاصی دادهایم و شما
نیز نباید مثل موکلتان نس��یه صحبت کنید و برای س��خنانتان سند
ارائه دهید.
تبدیل قرار وثیقه فالحتیان به قرار بازداشت
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فالحتیان گفت :موکل شما با قرار
وثیقه بازداشت اس��ت ،با توجه به تحقیقات ،دادگاه تصمیم گرفت به
وظیفه قانونی عمل کند؛ قرار وثیقه متهم فالحتیان بهقرار بازداش��ت
تبدیل میشود.
سپس نماینده دادس��تان گفت :علم به مؤثر بودن اخالل امال محرز
اس��ت و مالک اخالل با کاهش یا افزایش ارز محاسبه میشود .وی
گفت :درباره دور زدن تحریم لطف ًا وارد این موضوع نشوید چون به نظر
میرسد در راستای اهداف آمریکا است .قاضی موحد در این هنگام با
اعالم ختم جلسه و گفت :در جلس��ه آینده ادامه دفاعیات وکیل آقای
فالحتیان را استماع میکنیم و جلسه بعدی متعاقب ًا اعالم خواهد شد.

چهارشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

 17مهر 1398
شماره 4593

قضـایی
روی خط خبر
قاضی صلواتی در پنجمین جلسه محاکمه گروه عظام:

تمام جلسات بازجویی فیلمبرداری
شده است

پنجمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمانیافته و حرفهای
قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران
و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی از متهم روغنیها خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت:
بر اساس اقاریر خودتان مدیران ارشد گروه عظام نگران اسناد مجعول در
شرکتهای ترخیصکار بودند و از من خواستند که از خاتمی پور بخواهم
اسناد را امحا یا جابهجا کند در این مورد توضیح دهید؟
به گزارش میزان ،متهم روغنیها بیان کرد :قبل از س��ال  95یک نفر در
آن گروه فرد صالحی نبود و از خاتمی پور درخواس��ت کردم که اس��ناد را
بررس��ی کند که خاتمی پور اعالم کرد که بررسی صورت گرفته و اتفاق
خاصی نیفتاده است .قاضی صلواتی اظهار کرد :در جای دیگری گفتهاید
که مرتضوی کارگزار ایروانی خواهان امحای اس��ناد مجعول بوده است؟
متهم پاسخ داد :بنده فقط اعالم کردم که از بازرسی گمرک میآیند و اسناد
قبل از  95بررسی شود.
رییس دادگاه گفت :اظهار کردهاید که مدیران ارشد عظام درباره امحای
اسناد از سایر شرکتها هم خواستهاند که اسناد را امحا کنند .متهم روغنیها
بیان کرد :من فقط درخواس��ت بررس��ی مدارک را دادم تا مشکلی وجود
نداشته باشد .قاضی صلواتی اظهار کرد :تمام جلسات بازجویی فیلمبرداری
شده است و اگر نیاز باشد فیلم آن را پخش میکنیم.
از ایروانی نترس و حقیقت را بگو
قاضی صلواتی افزود :هیچ ترس��ی از ایروانی نداش��ته باش ،دلیل خروج
ش��یرزاد از کش��ور را قاچاق اعالم ش��دن کاالها در قزوین بیان کردهاید
که به دستور ایروانی انجامشده اس��ت .متهم روغنیها پاسخ داد :شیرزاد
هرس��ال به خارج از کشور سفر میکرد که با دستور ایروانی انجام میشد.
قاض��ی صلواتی گفت :اظهار کردهاید که اس��ناد ترخیص کاالها ،فاکتور
خارجی و گواهی مبدأ توسط احمد جان بزرگی و فریبا قربانی با هماهنگی
مدیرعامل گروه تنظیم میش��د ،نترس و حقیقت را بگو .این متهم گفت:
کاالها بهصورت مستقیم از خارج وارد میشد و از امور مربوط به بازرگانی
بیاطالعم .قاضی صلواتی گفت :پرداخت رشوه به مدیران صمت تهران
آقایان قناتی و گ��ودرزی برای اعمال تعرفه  5درصد به دس��تور ایروانی
انجامش��ده است .متهم روغنیها پاسخ داد :درباره بحث تبصره  6و  9اگر
از تبصره  9اس��تفاده میشد صحیح بود و این تبصره هم توسط شرکتها
اعمالنفوذ شده است .قاضی صلواتی گفت :عمده پرداخت رشوه ایروانی
به مدیران بانکهای ملی ،مس��کن ،صادرات و ملت برای اخذ تسهیالت
کالن از طریق رفیعی صورت گرفته است ش��ما  200صفحه اقرار دارید
و صادقانه س��خنان خود را بگویید .این متهم بیان ک��رد :ارتباطی با این
موارد ندارم و در حد ش��نیدهها مطلع هس��تم .در ادام��ه قاضی صلواتی از
متهم روغنیها خواست تا اظهارات خود را بدون ترس از کسی بیان کند
و گفت :آقای روغنیها درست است که آن آقا هزینه وکالی شما را تمام ًا
پرداخت کرده و متحمل هزینههای آنچنانی شده است اما از وی نترسید
بلکه از خدا بترس��ید .قاضی صلواتی ادامه داد :هرجایی از اقاریرتان دچار
شبهه شدید میتوانیم فیلم بازجوییهایتان را به نمایش بگذاریم .شما در
اقرارتان گفتید که کار ما خالف قانون است دراینباره چه توضیحی دارید.
متهم گفت :من این اظهارات را قبول دارم اما به من عنوان ش��د که بیس
صد درصد این قطعات گازسوز است لذا اگر از تبصره  9استفاده میکردیم
این مش��کالت رخ نمیداد .قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :شما در
اقاریرتان اعالم کردید س��ود گروه عظام از محل اختالف ارز آزاد و دولتی
حدود  30میلیارد تومان بود که این وجوه در اصل از جیب مردم رفته است.
متهم پاسخ داد :آری این بخش آخر ،جز اظهارات من بود.
تاثیر عملکرد گروه عظام بر آلودگی هوا
قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت :آیا عملکرد غلط و اش��تباه
گروه عظام باعث افزایش آلودگی هوا و گران شدن خودرو نبود؟ مردم چه
گناهی کرده بودند؟ متهم گفت :من درباره آلودگی هوا نکتهای را عرض
میکنم زمانی که کاالیی بر اساس خودرویی که ایرانخودرو تولید کرده،
وارد میش��ود مدیران این ش��رکت عنوان میکنند که چقدر به قطعات
بنزینسوز و چقدر به قطعات گازسوز نیاز دارند لذا توجه به بحث آالیندگی
بر عهده شرکت عظام نبوده است چراکه برنامه تولید ایرانخودرو ازآنچه
شرکت تولید میکند متفاوت است و شرکت نمیتواند برای ایرانخودرو
برنامه تعیین کند و آنها هر برنامه تولیدی که داشته باشند انجام میدهند.
سپس نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت خطاب به متهم گفت :شما و
دوستانتان به مفاد ماده  9کتاب مجمع قوانین اعتنا نکردید چراکه این ماده
نیاز به صدور مجوز از وزارت صمت را داش��ت که اگر میخواستید مطابق
این بند کاال وارد کنید نیاز به اخذ مجوز موردی داش��تید و چون نتوانستید
این مجوز را اخذ کنید همه را طب��ق بند  6اظهار کردید و قطعات را تحت
عنوان کاالی گازس��وز وارد کردید .متهم پاس��خ داد :بند  9از سال  96به
مجموعه قوانین اضافه شد که من از وجود این بند اطالعی نداشتم .نماینده
دادستان در ادامه بخشی از اقاریر متهم را درباره پرداخت رشوه به مدیران
صمت استان تهران بهمنظور رفعورجوع امورات مربوطه را قرائت کرد و
از متهم پرسید :اگر ش��ما میخواستید مطابق بند  9اقدام کنید چرا سند را
جعل کردید؟ که پاسخ این سؤال روشن است شما از بند  9استفاده نکردید
زیرا نیاز به اخذ مجوز از وزارت صمت داش��تید .در ادامه نماینده دادستان
گف��ت :ایرانخودرو مأخذ تعرفه را  20درصد وارد میکند چطور ش��ما آن
را با  5درصد وارد کردید؟ ش��ما میخواستید از مقررات سو استفاده کنید و
قاچاق وارد کنید اما ایرانخودرو این قصد را نداش��ت و لذا کاال را با تعرفه
 20درصد وارد میکرد .نماینده دادستان گفت :در خصوص فراری دادن
متهم خاتمی پور روغنیها اظهار داشته که مدیران ارشد گروه عظام نگران
اسناد مجعول در ش��رکتهای ترخیصکار بودند و بیشتر نگرانی درباره
شرکت حامی ترخیص پویا بود و از من (روغنیها) خواستند که به خاتمی
پور بگویم تا اس��ناد را امحا کند در روز دستگیری خاتمی پور مرتضوی با
روغنیها تماس گرفته و از او میخواهد که طی تماسی با خاتمی پور از او
بخواهد تا اسناد را امحا کند و دراینباره خاتمی پور با رفیعی تماس میگیرد
و رفیعی نیز در تماسی با ایروانی موضوع را اعالم میکند ایروانی نیز دستور
امحای س��ند را میدهد و به خاتمی پور میگوید ک��ه به مدت یک هفته
متواری ش��ود و گوشی همراهش را خاموش کند چرا به خاتمی پور گفتی
که فرار کند؟ چرا هفت هش��ت ماه قبل خواستی که اسناد مجعول را امحا
کنند؟ متهم روغنیها پاس��خ داد :من نگفتم که فرار کن و به خاتمی پور
اعالم کردم که هر کاری میخواهی انجام بده .نماینده دادس��تان خطاب
به ایروانی گفت :در روزهای گذشته در پیج منتسب به شما در شبکههای
اجتماعی پس��تی در خصوص سخنگوی دولت منتشر شد و مدعی شدید
که در دادگاه نماینده دادستان و قاضی وی را به رشاء محکوم کرده است.
درحالیکه این مسئله بهشدت تکذیب میشود و در این پرونده نام عباس
ربیعی مسئول کنترل کیفیت ایرانخودرو وجود دارد و توصیه میکنم که
تنها نسبت به دفاع ماهوی اقدام کنید .قاضی صلواتی با اعالم ختم جلسه
بیان کرد :جلسه بعدی دادگاه  98/7/17رأس ساعت  9برگزار میشود.

