خبر
ادامه رفتار بدون اغماض دستگاهقضا با دانه درشتها

وزیر اسبق رفاه سهشنبه
محاکمه میشود

در ادامه برخورده��ای قاطع و
بدون تبعیض دستگاه قضا با به
اصطالح دانه درش��تها ،هفته
جاری اتهامات علیبخشایش
مدیرعامل سابق بانک سرمایه،
پروی��ز کاظمی رییس س��ابق
هیات مدیره بانک س��رمایه و
وزیر دولت نهم ،محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
رسیدگی میش��ود .به گزارش میزان ،دستگاه قضایی همواره و به
ویژه در س��الهای اخیر نشان داده است که در برخورد با مفسدان و
فس��اد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانهای اصحاب قدرت و بدون
در نظر گرفتن وابستگیهای جناحی افراد اقدام کرده و مفسدان را
در باالترین ردههای مسئولیتی به پای میز محاکمه کشانده است.
در همین زمینه آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوهقضاییه در جلسه
مسئوالن قضایی که  29مرداد ماه سال جاری برگزار شد ،بار دیگر
بر برخورد سریع ،قاطع و شجاعانه ،در عین حال ،عادالنه و متقن با
مفاسداقتصادی تأکید کرد و گفت :هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و
قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمیپذیریم.
وی خاطرنش��انکرد :قوهقضاییه از گذش��ته در خط مقدم مبارزه با
مفاسد اقتصادی بوده اس��ت و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط
خاص کش��ور که دش��من به جنگ اقتصادی و روان��ی روی آورده
است ،به صورت ویژه و با تمرکز امکانات ،با کسانی که از این شرایط
سوءاس��تفاده میکنن��د و انبارهای چندصدهزار تن��ی از کاالهای
احتکارش��ده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند ،برخورد
میکنیم .نمونههای بسیاری را میتوان در زمینه برخورد با مفاسد
اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشتهای پروندههای مفاسد
اقتصادی و صدور حکم برای برخی مدیران استانی و بازداشت برادر
رییس جمهور و برادر مع��اون اول رییس جمهور گرفته تا محاکمه
نزدیکان و معاونین رؤسای جمهور سابق و اسبق و مهدی هاشمی
رفسنجانی و حتی دادستان س��ابق تهران که همه این موارد نشان
میدهد دس��تگاه قضا در برخورد با فس��اد علیرغم همه فشارها با
هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد .حال در ادامه این برخوردهای قاطع
و بدون تبعیض دس��تگاه قضا هفته جاری اتهامات علی بخشایش
مدیرعامل س��ابق بانک سرمایه ،پرویز کاظمی رییس سابق هیات
مدیره بانک س��رمایه و وزیر دولت نهم ،محمدرضا توس��لی عضو
سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی میش��ود تا نشان دهد اقدام
دس��تگاه قضایی توام با اس��تمرار و تأثیر نپذیرفت��ن از هیاهوهای
رس��انهای در برخورد با دانه درشتها ،بخش��ی از حرکت جهادی
برای اجرای فرمان هش��ت مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با
مفاسد اقتصادی است .در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان
که سه شنبه این هفته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به
ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار میشود ،علیبخشایش فرزند
روح اهلل به اتهام مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور
از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی و مشارکت در  ۴۶فقره خیانت
در امانت ،پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخالل
عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی
و مش��ارکت در  ۴۱فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند
غالمرضا به اتهام مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور
از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی و مشارکت در  ۴۰فقره خیانت
در امانت پای میز محاکمه قرار میگیرند.

ضرورت کاهش هزینه انتقال
رسمی خودرو

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پیشنهاد
یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ،گفت :کاهش هزینه
انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود.
احمدعلی سیروس در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی در خصوص کاهش نرخ مالیات نق��ل و انتقال
خودرو از ی��ک درصد به یک در هزار و حقالثب��ت انتقال خودرو از
نیم درصد به نیم در هزار ،اظهارکرد :از س��ال  1382به موجب ماده
 4قانون موسوم به تجمیع عوارض ،هنگام تنظیم اسناد نقلو انتقال
قطع��ی و نیز وکالت برای فروش انواع خ��ودرو ،نرخ مالیات بر نقل
وانتقال وس��ایل نقلیه موتوری ،یک درصد ارزش خودرو که توسط
وزارت دارایی اعالم میشود ،تعیین شد و وفق ماده  10اصالح ماده
 123قانون ثبت اس��ناد و امالک مصوب  ،1384نیم درصد ارزش
فوق به عنوان حقالثبت به خزانه واریز میش��ود .وی افزود :این در
حالی است که ارزش یک دس��تگاه پژوپارس  ELXآخرین مدل
درس��ال  1382مبلغ  14میلیون و  200ه��زار تومان بود لذا مالیات
نقل وانتقال آن  142هزار تومان میشد و در حال حاضر قیمت یک
دس��تگاه خودروی مذکور  62میلیون تومان است که مالیات نقل و
انتقال آن  620هزار تومان و حقالثبت آن  310هزارتومان اس��ت.
س��یروس گفت :این رقم درخصوص خودروهای خارجی ب ه مراتب
بیشتر است .برای مثال مالیات نقل وانتقال خودروی سانتافه در سال
مذک��ور 162هزارتومان بوده و اکنون مالیات و حقالثبت س��انتافه
 DM 2400مدل  2019مبلغ  8میلیون و 775هزار تومان است.
لذا هزینه س��نگین انتقال و تنظیم وکالت رس��می خودرو ،موجب
گس��ترش معامالت عادی و قولنامهای شده و مشکالت نهادهای
نظارتی و امنیتی و اطالعاتی و نیز س��تاد مبارزه با موادمخدر جهت
پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف ش��دهاند
افزایش خواهد یافت .وی خاطرنشانکرد :در حال حاضر از  5/5الی
 ۶میلیون فقره انتق��ال خودرو 2/5 ،میلیون آن به صورت رس��می
منتق��ل و حدود  ۳میلی��ون فقره آن تعویض پالک میش��ود یعنی
بی��ش از  ۳میلیون نقل وانتق��ال ،بدون پرداخ��ت مالیات و حقوق
دولتی و به صورت غیررسمی منتقل میشوند .مشاور هیأت مدیره
کانون س��ردفتران و دفتریاران گفت :آمار ناجا در خصوص پاسخ به
اس��تعالمات قوهقضاییه در خصوص خودرو ،حدود  400هزار فقره
در سال است که غالب ًا به علت طرح شکایت راجع به انتقاالت خودرو
به صورت عادی و قولنامهای اس��ت .وی ادامه داد :هزینه دادرسی
برای هر پرونده به طور متوس��ط  30میلیون تومان است حال آنکه
دولت نمیتواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ
کند ،الجرم به بودجه دولت تحمیل میشود .با افزایش سرسامآور
هزین��ه انتقال خودرو ،تعداد نقل و انتقاالت رس��می خودرو به نحو
چش��مگیری کاهش و هزینه دادرسی و سایر هزینههای اجتماعی
برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت .وی ادامه داد:
با استناد به کاهش نرخ حقالثبت اسناد ،تعداد تنظیم اسناد افزایش
یافته و کسری کاهش نرخ حقالثبت جبران شد .مشاور هیأت مدیره
کانون سردفتران دفتریاران با اشاره به این مطلب که نماینده مردم
صومعه سرا در مجلس شورای اس�لامی طی نامهای از کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی کاهش نرخ مالیات و حقالثبت
تنظیم اس��ناد خودرو به یک در هزار ونیم در هزار را پیشنهاد کرده و
کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سالهای  1395و1396
از مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رییس
مجلس شورای اس�لامی مطرح کرده است ،گفت :به نظر میرسد
کاهش هزینه انتقال رس��می خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و
ل و انتقال و حقالثبت تنظیم اس��ناد
مردم خواهد بود که مالیات نق 
خودرو کاهش یابد.
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معاون اول قوهقضاییه:

سندعادی به هیچوجه
نمیتواند با سندرسمی مقابله کند
قانون بازداشت موقت اختالسگران اصالح شد

ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن
نشده است و باید کل حسابها بررسی ،ردیابی
و تحقیق ش��ود تا مشخص ش��ود پولها به چه
منظوری به این حسابها ریخته شده است.

معاون اول قوهقضاییه ،گفت :سندعادی
به هیچوج�ه نمیتواند با سندرس�می
مقابله کند.
حج��ت االس�لام و المس��لمین غالمحس��ین
محس��نیاژهای در چهارمین قس��مت از برنامه
تلویزیونی ب��دون توقف در رابطه با آزادی برخی
متهم��ان صاحب نفوذ با قراروثیق��ه ،اظهارکرد:
اینکه کس��ی برای کس��ی وثیقه بگذارد ،جرم و
اعمال نفوذ ،محسوب نمیشود.
وی در ادامه افزود :در مورد برخی جرایم در قانون
قرار بازداش��ت موقت ،الزام شده است .قب ً
ال اگر
کس��ی اختالس میکرد یا رشوه میگرفت یک
ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون
در این زمینه اصالح شد.
معاون اول قوهقضاییه تصریحکرد :در حال حاضر

هرکسی که جرمی مرتکب میشود ،اگر چنانچه
در قانون تصریح شده باشد که حتم ًا باید بازداشت
موقت شود و بیم فرار یا تبانی وجود داشته باشد،
بازداشت میشود.
وی با بیان اینکه افراد بس��یاری داریم که با قرار
آزاد ش��دهاند ،در رابط��ه با می��زان تودیع وثیقه،
بیانداش��ت :میزان وثیقه به ن��وع اتهامی که در
پرونده مطرح است ،بستگی دارد .به عنوان مثال
اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر
گرفته میشود بس��تگی به این دارد که بابت چه
اتهامی این وثیقه منظور شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح پرسشی مبنی بر
اینکه آیا تمام پروندهها به یک ش��کل رسیدگی
میش��ود ،تأکیدک��رد :در این رس��یدگی گاهی
وقتها مشکالت و موانعی است که مثل هم به
نتیجه نمیرسد .البته این موضوع به پروندههای

افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در
مورد افراد دیگر هم همینطوراست.
معاون اول قوهقضاییه با بیان مصداقی ،گفت :دو
دزد دستگیر میش��وند یکی دزدی است که کم
تجربه اس��ت و یا بعداً توبه ،اعتراف و همکاری
میکند و سریع پرونده وی بسته میشود؛ اما فرد
دیگری اس��ت که به نحو پیچیده دزدی کرده و
آثار جرم را از خود پاک میکند و اینگونه ،رسیدن
به او کار مشکلی است.
وی بیان داش��ت :گاهی وقتها ممکن اس��ت
فردی وابس��ته به قدرت و ثروت کار را از اول به
گونهای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم،
آسان نباشد.
محسنیاژهای خاطرنش��انکرد :به عنوان مثال
یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد
دیگری واریز و از آن حس��اب به حساب دیگری

بس�یاری از پروندهها به کارشناسی
نیاز دارد
معاون اول قوهقضاییه در رابطه با کارشناسیها
و نقش آن در اطالهدادرسی و احساس نارضایتی
مردم ،گفت :در حال حاضر بسیاری از پروندهها
به کارشناسی نیاز دارد .مث ً
ال رقم باالیی تصادف
در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص
عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان
صدمه دیدن نظر دهد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه یک
س��وم پروندهها دعوای ملکی است که به اعتبار
معامالت عادی در نظام قضایی کشور برمیگردد،
برنام��ه قوهقضاییه برای این موضوع چیس��ت،
تصریحکرد :در ابتدا باید گفت که آیا کس��ی که
با سند عادی معاملهای انجام میدهد ،اعتباری
برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟
یکی از مشکالت دستگاه قضا معامله
با اسنادعادی است
محسنی اژهای خاطرنشانکرد :یکی از مشکالت
امروز مردم و قوهقضاییه ،این اس��ت که برخی با
اس��ناد عادی معامله انجام میدهند .معاون اول
قوهقضاییه یادآورش��د :از نظر ش��ورای نگهبان
اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل
نباشیم رد ش��د حتی اگر چنانچه شفاه ًا چیزی را
به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز
داشته باشد ولی ننویس��ید ،معامله باطل و غلط
نیست ولی آیا سند غیررسمی میتواند در مقابل
سند رسمی به حس��اب بیاید؟ به هیچ وجه سند
عادی نمیتواند با سند رسمی مقابله کند.

آخرین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده کالهبرداری شبکه ای دومان توکان برگزار شد

ساعت  40میلیونی متهم از درآمد شرکت!

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات  ۴نفر
از متهمان پرونده دومان توکان به ریاس�ت
قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه
رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت علنی
برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف
دوم این پرونده خواست در جایگاه حاضر شده و خود
را معرفی کند.
به گزارش میزان ،متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه
خود را معرفی ک��رده و گفت :بن��ده مهدی ذکایی
کارمند شرکت دومان توکان بودهام.
قاض��ی صلواتی خطاب به متهم گفت :اتهام ش��ما
دائر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
و مشارکت در کالهبرداری شبکهای بوده که به شما
تفهیم میشود .دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم ذکایی گفت :بنده یک کارمند در این شرکت
بودم که در س��ال  ۹۵در این شرکت مشغول به کار
شدم و به دستورمدیرعامل تمام کارهای اجرایی و
اداری رستورانها را انجام میدادم و هیچ اطالعی
از کارهای مالی شرکت نداشتم.
این متهم ادام��ه داد :در ایام همکاری چندین نوبت
خواستم از کارهای شرکت مطلع شوم که با برخورد
بد آقای دومان مواجه شدم .چون او همیشه میگفت
کار ما در شرکت درست است و کار خالفی نمیکنیم.
متهم ذکایی گفت :البته دو نکته را باید توضیح دهم
یکی اینکه آقای دومان در جلسات قبلی گفتند که
وکال به زندان مراجعه نکردهاند بنده این موضوع را
تکذیب میکنم چون دوس��تان (وکال) آمدند و هر
وقت بنده به وکیل خود زنگ میزدم او جواب میداد
و با هم صحبت میکردیم.
متهم ردیف دوم پرونده شرکت دومان توکان ادامه
داد :بن��ده کل مبلغی که از این ش��رکت گرفتهام ۳
میلیارد تومان بوده اس��ت .در اقرارهای حضوری و
مواجهه حضوری که در بازپرس��ی انجام شده است
خ��ود آقای دومان هم به این موض��وع اقرار کرده و
این مبلغ را قبول کرده اس��ت .البته آقای دومان در
ابتدا گفتند که من  ۳میلیارد گرفتهام ،اما بعداً گفتند ۵
میلیارد دوباره گفتند  ۷میلیارد و میترسم کل بدهی
به سرمایهگذاران را گردن من بیندازد .ذکایی افزود:
این پ��ول که دریافت کرده ب��ودم بابت هزینههای
جاری بود که بخشی از آن در گاوصندوق موجود بود
و تحویل من به صورت امانی نبوده است این مبلغ (۳
میلیارد) کل حقوق و مزایا و سنوات بنده بوده که در
همین  ۳میلیارد حساب شده است.
قاضی صلواتی پس از دفاعیات متهم از وی پرسید:
از نحوه جذب س��رمایهها ،میزان آن و نقش خود در
تهدید سرمایهگذاران توضیح دهید.
متهم گف��ت :همانطور که گفتم بن��ده اصال اجازه
دخالت در امور مالی را نداشتم .من حتی یک نفر را در
خصوص موضوعات مالی تهدید نکردهام .چون کار
من فقط کارهای اداری رستورانها بود.
قاضی صلواتی پرس��ید :میزان حقوق دریافتی شما
چقدر بوده اس��ت؟ متهم بیان کرد :در اوایل ،ماهی
 ۳میلیون تومان حقوق میگرفتم که بعداً  ۵میلیون
تومان شد .قاضی صلواتی پرسید :مگر کار شما چه
بوده اس��ت که  ۵میلیون حقوق میگرفتید؟ متهم
افزود :بنده از س��اعت  ۷صبح تا  ۱۲شب در شرکت
کار میکردم.
قاضی در ادامه از متهم س��وال ک��رد و گفت :وجوه
دیگری که شما دریافت میکردید بابت چه چیزی

بوده است؟ متهم ردیف دوم شرکت دومان توکان
پاس��خ داد :آقای دوم��ان این پوله��ا را داده بود و
گفته بود که این پولها همراه ش��ما باشد که با آن
خریدهایی مثل خرید فرش انجام میدادیم.
قاض��ی صلواتی خطاب ب��ه متهم گف��ت :یکی از
کارهای اصلی شما در این شرکت پرداخت رشوه به
افراد مختلف بوده است .متهم گفت :من این حرف
را کامال تکذیب میکن��م ،چون این حرفها صرف ًا
اظهارات آقای دومان است.
قاضی صلواتی افزود :اما در اقاریر شما همین حرف
هم هست .آقای اردشیر که خود را منتسب به بانک
مرکزی میدانسته است  ۵۰۰میلیون از شما گرفته
است .متهم پاسخ داد :من حتی یک هزار تومان هم
به کسی رش��وه ندادهام .قاضی صلواتی بیان کرد:
شما  ۳۰۰میلیون تومان بابت درمان همسرت هزینه
کردهای که این پول ،پول مردم بوده اس��ت .متهم
گفت ۳۰۰ :میلیون نبوده اس��ت بلک��ه حدود ۱۰۰
میلیون است که این مبلغ هم جزو همان  ۳میلیارد
تومان حساب شده است .در این خصوص بنده ،چون
به پول احتیاج داش��تم این مبلغ را به عنوان کمک و
قرض دستی از آقای دومان گرفتهام.
فریب دومان سهند را خوردم و
پشیمانم
قاضی صلواتی اظهارکرد :ش��ما با پول مردم ۲۵۰
میلیون تومان خودروی سانتافه ۵۰ ،میلیون تومان
خودروی زانتیا ۲ ،میلیون تومان س��اعت خریدهاید
حت��ی  ۲۰میلیون پول برای خرید س��یم کارت رند
دادهاید.
متهم در دفاع از خ��ود گفت :آقای دومان معتقد بود
که شما باید با این ماشینها رفت و آمد داشته باشید
که کالس کار داشته باشد این هزینهها هم که گفتید
جزو آن بدهی  ۳میلیاردی بنده است.
قاضی صلواتی پرس��ید :حدود ی��ک میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان پول نقد دست شما بوده است .برای
چه؟ ذکایی جواب داد :بله ،آق��ای دومان میگفت
که ش��ما مدیران شرکت باید همیشه پول به همراه
داشته باش��ید من نه سواد حقوقی داش��تم و نه کار
حقوقی میکردم.
متهم گفت :آقای قاضی م��ن واقع ًا از کارهای خود
پشیمان هستم ،چون فریب آقای دومان را خوردم.
قاضیصلواتیخطاببهمتهمگفت:شمامیدانستید
که نباید رش��وه پرداخت کنی��د و پولهای مردم را
حیف و میل کنید ،چرا این کارها را انجام میدادید.
ش��ما خانم ندا مختارزاده را تش��ویق میکردید که
سرمایهگذاران را از عودت سرمایهها منصرف کند.
متهم پاس��خ داد :بنده این کار را نمیکردم من بعد

از دستگیری تازه متوجه ش��دم که آنها یک گروه
تلگرامی دارن��د و آقای دومان در آنج��ا فعالیتها
خود را انجام میداده اس��ت و من اص ً
ال از این کانال
تلگرامی خبر نداشتم .قاضی :شما یک شبه سالح،
شوکر و افشانه به همراه داشتهاید .متهم توضیحداد:
این تفنگ را آقای دومان خریده بود و با آن با بچهها
شوخی میکرد که من آن را از او گرفتم و در کشوی
میز گذاش��تم ،چون اص ً
ال در ش��أن من نیست که
بخواهم اسلحه با خود حمل کنم .در ادامه رسیدگی
به این پرونده قاضی صلواتی پرسید :چرا به کارمند
بورس رشوه دادی؟ متهم گفت :کارمند بورس واقعا
با شخصیت بود من دوبار او را دیدم به عنوان کارمند
آقای دومان در جلسه شرکت کردم آن روز به عنوان
راننده رفتم .قاضی صلواتی بیانکرد :هشدار بانک
مرکزی از صداوسیما شبکه اول پخش شد.
متهم گفت :آقای دومان گف��ت مجوز داریم و غیر
قانونی کار نمیکنیم.
نماینده دادس��تان بیانکرد :ادعا میکنید که نقش
کارمند س��اده و راننده س��اده دارید کارمند ساده و
راننده س��اده به هم��راه بادیگارد جای��ی نمیرود و
تردد نمیکند .متهم اظهارکرد :ش��رکت مالی بوده
است آن روز به همراه مس��ئول حراست مجموعه
برای بازدید از غرفه مجالت (روزنامه آسمان آبی)
که در آنجا غرفه داشتیم رفتم .چه شخصیتی بودم
که بادیگارد داشته باشم همه جا میرفتم و بادیگارد
نداشتم .نماینده دادستان گفت :فیلمی تقدیم دادگاه
شده است که شما با اسلحه یکی از شکات را منصرف
میکنید .قاضی صلواتی گفت :شما مدیریت انصراف
سرمایهگذاران را انجام میدادید ،اسلحه هم داشتید و
معاونت حقوقی هم بودید .متهم گفت :آقای قاضی
تابع دس��تورات شما هستم ،اش��تباه کردم که وارد
شرکت دومان شدم .قاضی صلواتی گفت :کار اصلی
شرکت چه بوده است؟ متهم بیان کرد :رستوران بود
به آقای دومان میگفتم وضعیت رستورانها چگونه
است که همیشه میگفت در حال سوددهی هستیم
من در این رابطه دخالت نمیکردم و اجازه دخالت هم
نداشتم .قاضی صلواتی بیانکرد :کال  ۲۵۰میلیون
تومان س��وددهی داشته اس��ت .متهم گفت :آقای
دومان میگفت اینقدر درآمد داریم که اینها گم است
نمیدانستم هتلها و رستورانها درآمد ندارند .دومان
میگفت درآمد داریم و در خصوص درآمدها اطالعی
نداشتم یک بار درباره هتل ستاره کیش سوال کردم
که گفت  ۶۰۰میلیون تومان درآمد هتل ستاره کیش
بوده است؛ اش��تباه کردم باورکردم .در ادامه وکیل
متهم گفت :موکل بنده پولی از مردم دریافت نداشته
است و از دومان گرفته است .در خصوص تیزرهایی

که ساخته شده است هیچ کدام نبوده و انجام اموری
که به وی محول شده کام ً
المتفاوت بوده است.
مته��م مه��دی ذکای��ی در آخرین دفاعی��ات خود
اعالمک��رد :فریب دومان س��هند را خوردم و اغفال
وعدههای دروغین او شدم .گمان میکردم با فعالیت
شبانهروزی در حال خدمت به خلق هستم.
در ادامه قاضی صلواتی از رش��ید جباری فرد فرزند
محمد خواست که از خود دفاع کند.
متهم گفت :رش��ید جباری فرد در شرکت دومان به
عنوان ریاست هیات مدیره فعالیت میکردم.
قاضی صلواتی گفت :ساعت  ۴۰میلیون تومانی که
داشتید از درآمد شرکت بوده است؟
متهم گفت :گفتم در این شرکت سه سال کار کردم و
 ۱۵سال در بازار آهن بودهام .قاضی صلواتی گفت۴۵:
میلیون تومان اسلحه شکاری خریدی؟ متهم گفت:
از درآمد شرکت بوده است .قاضی صلواتی خطاب به
متهم اظهارکرد :مستندات گوشی شما نشان میدهد
که به شدت به سرمایهگذاران فشار میآوردهاید که
از بازپسگیری س��رمایه خود منصرف شوند .متهم
بیانکرد :بنده طبق دستور مدیرعامل سعی میکردم
آنها را در حفظ سرمایه خود در شرکت ترغیب کنم.
این کار با پیشنهاد بود و نه با فشار .قاضی صلواتی در
ادامه خطاب به این متهم گفت :آیا شما قراردادهایی
هم با سرمایهگذاران امضا کردهاید؟ متهم جباری فر
گفت :بله بنده از طرف آقای دومان وکالت داشتهام و
برخی از قراردادها را امضا کردهام.
متهم در دفاع از خود گفت :بنده تمامی اتهامات وارده
را رد میکنم و آنها را قبول ندارم .قاضی صلواتی در
ادامه جلسه محاکمه متهمان پرونده دومان توکان
از متهم ردیف س��وم خواست در جایگاه حاضر شده
و خود را معرف��ی کند .متهم ردی��ف چهارم پس از
حضور در جایگاه خود را احس��ان حدیدساز هستم.
من از طریق آگهی سایت دیوار وارد شرکت آژانس
هواپیمایی شدم و چون به زبان انگلیسی مسلط بودم
در بخ��ش فروش تورهای خارجی مش��غول به کار
شدم .وی گفت :پس از حضور دو ماهه در این آژانس
متوجه ش��دم که این آژانس زیرمجموعه ش��رکت
بزرگتری به اسم دومان توکان است و آگاه شدم که
این شرکت چندین رستوران ،هتل ،روزنامه ،مجله
و کارخانه دارد .این فعالیتها باعث ش��د که به این
ش��رکت اعتماد کنم و حتی چندین نفر از دوستان و
آشنایان خود را برای سرمایهگذاری و اشتغال در این
شرکت ترغیب کنم .حدیدساز گفت :بنده حدود دو
س��ال پیش از این شرکت خارج شدم و زمانی که در
آنجا بودم سودهای سرمایهگذاران به درستی و سر
موعد پرداخت میشد .اما چون اسناد مالی محرمانه
بود و بنده از آنها اطالعی نداشتم بنده به کارهای
شرکت مشکوک شدم و پس از مدتی از آنجا استعفا
دادم که با عدم قبولی اس��تعفا مواجه ش��د .قاضی
صلواتی پرس��ید :س��مت شما در ش��رکت چه بوده
است؟ متهم حدیدساز گفت :بنده کارمند اجراییات
بودم .قاضی صلواتی تصریحکرد :ش��ما جانش��ین
مدیرعامل و مس��ئول واحد جذب سرمایه بودهاید.
مته��م تصریحکرد :خیر بنده ای��ن موضوع را اص ً
ال
قبول ندارم .متهم در ادامه گفت :بنده  ۹دفتر را برای
این شرکت تجهیز کردم .تجهیز مؤسسه حقوقی،
آژانس هواپیمایی ،دفتر روزنامه ،مجله ،رستورانها
با بنده بوده است .پس از اخذ آخرین دفاعیات از متهم
ردیف س��وم قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعالم
کرده و گفت :حکم صادره در مهلت قانونی صادر و
ابالغ خواهد شد.
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 ۳عنوان اتهامی حسن آقامیری
تشریح شد

دادگاه ویژه روحانیت در خصوص حکم سیدحسن آقامیری اطالعیهای
صادر کرد.
براس��اس اطالعیه روابط عمومی دادس��تانی کل وی��ژه روحانیت ،او ًال
اتهامات منتسب به حسن آقا میری که مستند به دالیل و مدارک موجود
در پرونده است ،عبارت است از:
الف -توهین به مقدسات از طریق تمسخر و ایجاد شبهه در احکام ضروری
اسالم از قبیل قصاص و تردید در اصالت قرآن کریم و اعتقاد به تحریف
آن و تفاسیر خالف صریح آیات شریفه قرآن درباره بهشت و جهنم و نیز
نس��بت دادن حکایات واهی و اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین(ع)
ب -نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که موجب تزلزل در اعتقادات
مردم و مخصوصا جوانان مخاطب وی نس��بت به معارف و اصول مسلم
اس�لام میش��ود .ج -ارتکاب اعمال و رفتار خالف ش��ئون روحانیت و
در نتیجه هت��ک حیثیت روحانیت ک��ه از بیان مصادی��ق آن خودداری
می ش��ود .ثانی ًاـ جلس��ه دادگاه رس��یدگی کننده به ریاس��ت یا با حضور
حجت االس�لام و المس��لمین منتظری نبوده و این مطلب خالف واقع
است .ثالث ًاـ قطع ًا اینگونه رفتار در برابر احکام صادر شده و اقدامات دادگاه
پس��ندیده و منطبق با قانون نبوده و دادسرا و دادگاه را از ایفای رسالت و
عمل به وظیفه قانونی خود باز نخواهد داش��ت .بدیهی است هر متهم یا
محکوم میتواند در چارچوب قانون حقوق خ��ود را از مراجع ذیصالح
پیگیری کند.

عفو  ۱۰زندانی در ندامتگاه قزلحصار

رییس اداره قضایی ندامتگاه قزلحصار کرج از عفو موردی  ۱۰مددجوی
ای��ن ندامتگاه خبر داد .عباس بهمنی در این باره اظهارکرد :این زندانیان
در اجرای آییننامه و بخشنامههای ابالغی مشمول آزادی قرار گرفتند.
وی ادامه داد :تأیید آزادی ای��ن  ۱۰نفر در جریان بازدید معاونان قضایی
دادس��تان و دادگستری اس��تان تهران از ندامتگاه قزلحصار اتفاق افتاد.
وی اضافهک��رد :در این مالقاته��ا ۱۲ ،پرونده تقاض��ای عفو موردی
مورد بررس��ی قرارگرفت که  ۱۰م��ورد آن مورد قبول و ب��ه قوهقضاییه
ارسال ش��د .بهمنی خاطرنش��انکرد :مالقاتهای حضوری مسئوالن
قضایی با مددجویان با هدف حفظ و تقویت بنیان اجتماعی و عزم جدی
دستگاههای قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها و بررسی
وضعیت زندانیان صورت میگیرد .وی افزود :با حضور مسئوالن قضایی
در مراکز تأمینی و تربیتی میتوان در دستیابی به اهداف سازمان زندانها
که همان اصالح و تربیت مددجویان است ،تسریع کرد.

مدیرمسئول نشریه ورزشی شوت
مجرم شناخته شد

س��خنگوی هی��ات منصف��ه دادگاه مطبوعات اس��تان ته��ران ،گفت:
مدیرمس��ئول س��ایت بولتن نیوز به اتهام نش��ر اکاذیب و توهین مجرم
شناخته نشدند.
احمدمؤمنیراد ،اظهارکرد :هیات منصفه دادگاه مطبوعات مدیرمسئول
نشریه ورزشی شوت را به اتهام نش��ر اکاذیب و افترا با اکثریت آرا مجرم
ش��ناخت و در هیچ کدام از موارد مس��تحق تخفیف ندانست و همچنین
مصاحبه ش��ونده به اتهام نش��ر اکاذیب و توهین نیز با اکثریت آرا مجرم
شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد .وی ادامه داد :مدیر مسئول
س��ایت بولتن نیوز و مصاحبه ش��ونده به اتهام نش��ر اکاذیب و توهین با
اکثریت آرا مجرم ش��ناخته نش��دند .گفتنی اس��ت ،به این پروندههای
مطبوعاتی در شعبه  ۹دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی
کشکولی رسیدگی شد.

تشکیل کمیته ویژه پیگیری
مشکالت شهرک مهرگان

رییس کل دادگستری اس��تان قزوین بر تش��کیل کمیته ویژه پیگیری
مشکالت ش��هرک مهرگان تأکید کرد و گفت :باید شورای شهر پیگیر
مصوبات باش��د و با جدیت و جلب مش��ارکت دس��تگاهها و مردم برای
حل مس��ائل اقدام کند .حجت االس�لام نوراهلل قدرتی در جلسه بررسی
آسیبهای اجتماعی ناحیه شهری مهرگان ،بر لزوم تشکیل یک کمیته
بررسی مش��کالت محمدیه و مهرگان خبر داد و افزود :باید در این راستا
تقسیم کار صورت گیرد تا بتوانیم به سرعت وظیفه دستگاهها را مشخص
کرده و انتظارات از آنها را مطرح کنیم .رییس کل دادگس��تری اس��تان
قزوین یادآورشد :بیش از  ۴۰مورد مشکالت ناحیه شهری مهرگان مطرح
ش��ده و ما وظیفه داریم ضمن شناسایی آسیبها برای حل آنها راهکار
ارائه دهیم .قدرتی اضافه کرد :نقش��ه راه در این منطقه باید اصالح شود
و با پیشبینی یک مجتمع ورزش��ی ،یک مجتم��ع تبلیغی و فرهنگی به
نیازهای مردم توجه شود .وی گفت :آنچه دادگستری باید انجام دهد به
ما اعالم کنید تا وارد کار شویم ،زیرا امروز با بروز مشکالت اجتماعی همه
باید احس��اس تکلیف کرده و وارد میدان ش��ویم .رییس کل دادگستری
استان قزوین تصریحکرد :باید شورای شهر پیگیر مصوبات جلسه باشد و
با جدیت و جلب مشارکت دستگاهها و مردم برای حل مسائل اقدام کند
تا فرصت را از دس��ت ندهیم .وی گفت :تش��کیل صندوق حمایت مالی
ازافراد نیازمند با مشارکت خیرین ،کمیته مشاوره برای راهنمایی افراد در
معرض آسیب ،تقویت مس��ائل امنیتی ،نصب دوربینهای پایش و رصد
در دستور کار قرار گیرد.
این مق��ام قضایی اضافهکرد :مه��رگان  ۲۵مس��جد الزم دارد تا پایگاه
فرهنگی برای آموزش باش��د ،ما هم قبول داریم که نسل جوان به نشاط
سالم نیاز دارد و باید با توسعه مجموعههای ورزشی ،احداث سینما و پارک
در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام شود.

راننده بیاحتیاط به انجام فعالیتهای
اطفاء حریق در جنگلها مکلف شد

رییس کل دادگستری استان گلستان از صدور حکم جایگزین حبس برای
راننده بی احتیاط خبر داد و گفت :فرد محکوم مکلف به انجام فعالیتهای
اطفا حریق در جنگلها به مدت  ۲۰۰س��اعت است .هادی هاشمیان از
صدور حکم جایگزین حبس برای راننده بیاحتیاط در شهرستان گالیکش
خب��ر داد و افزود :فردی که در پی بیاحتیاطی در رانندگی منجر به ایجاد
جرح به فرد دیگری شده بود ،مکلف به انجام خدمات عمومی رایگان شد.
وی در تش��ریح حکم جایگزین حبس صادر شده برای راننده بیاحتیاط،
افزود :فرد محک��وم مکلف به انجام فعالیتهای اطفا حریق در جنگلها
به مدت  ۲۰۰ساعت است .هاشمیان در ادامه گفت :مسئولیت نظارت بر
حس��ن انجام تکلیف یاد شده توس��ط فرد محکوم با اداره منابع طبیعی و
واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش است.

