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برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه

در ادامه طرح اصالح قانون انتخابات مجلس مصوب شد

افشاگریتندمتهم ردیفدومعلیههدایتی

دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی و  ۱۰متهم
دیگر دربـــاره اخــذ تسهیالت گسترده از بانک
سرمایه بدون طی روال قانونی و خرجکرد منابع
به صورت شخصی و عدم بازپرداخت آن ،در حالی
دیروز برگزار شد که موسوی نژاد متهم ردیف دوم
افشاگری های تندی علیه هدایتی مطرح کرد
و ضمن اشاره به اجیر کردن افراد برای قتل وی
توسط هدایتی ،گفت که هدایتی در حال بانک
خواری است و می خواهد سهام بانک سرمایه را
بخرد.به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ در این
جلسه،ابتداوکیلمتهمردیفاول،یعنیهدایتی
در جایگاه حاضر شد و گفت :وام دریافت شده و
دریافت وام به کیفیتی که ارائه شده جنبه کیفری
ندارد ،اما نماینده دادستان ،به مواردی از جمله
تبانی برای اخذ تسهیالت ،گران نمایی چندین
برابریوثایقارائهشدهبهبانک،ایجادشرکتهای
صوری و دریافت وام از طریق آن ،اخذ تسهیالت و
خرجکردآندرمواردشخصیبهجایفعالیتهای
تولیدی (با ایجاد فاکتورهای صوری) اشاره کرد و
آنراازمصادیقجرمشمرد.
▪دورزدندستهجمعیبانکمرکزی

نمایندهدادستاندرتوضیحتخلفاتبهتالشبرای
دورزدن بانک و بانک مرکزی طبق توافق نامه ای
اشارهکردوگفت:طبقاینتوافقنامهبنامیشود
 ۳۰۰میلیارد تومان به بانک به مدت پنج سال
بیاورند.سپسبانکبهآقایانکمکمیکندکهوام
بگیرند،امانکتهمهمایناستکهمقرربوداینمبلغ
پنجسالدربانکباشددرحالیکهپولهادوماهه
از بانک خارج شده و بانک مانده است و مطالبات
معوق!ایننشانمیدهدکهاینافرادبانکمرکزی
ونهادهاینظارتیرادورزدهاند.نمایندهدادستان
همچنینبهحقداللی 21میلیاردی،اشارهکردو
درباره گران نمایی وثایق گفت که ملکی در جاده
جهرم-شیرازبهقیمت 32میلیاردتومان،باتبانی
 453میلیاردتومانقیمتگذاریوبهعنوانوثیقه
معرفی شده است .وی این را هم گفت که در پنج
شرکتیکهآقایهدایتیباآقایموسوینژادباهم
همکاری داشتند مجموعا ۳۲۰میلیارد تومان به
اینترتیبازبانکخارجشدهاست.
▪تسهیالت 80میلیاردیدریکروز!

نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش
گفت :قراینی درباره تبانی وجود دارد و تسهیالت
گرفته شده فاقد وثیقه بوده است .به طوری که در
تاریخ  95.2.11تسهیالت  ۸۰میلیارد تومانی
دقیقادرروزتصویبمصوبههیئتمدیرهبههدایتی

داده میشود و ایــن تسهیالت در همان روز به
حسابویواریزشده،درحالیکهمصوبه 10روز
بعدبهشعبهابالغشدهاست.
وی تصریح کرد :مصرف تسهیالت در چند بخش
بوده که درصدی از آن به مدیران فاسد اختصاص
داده شده است ۹۳ ،میلیارد به حساب پسر آقای
موسوی نژاد واریز شده است ۲۲ ،میلیارد تومان
بابتحقداللیبوده ۹،میلیاردتومانحسباقرار
علی اکبر یقینی حق داللی شرکتها بوده است،
بخشی از تسهیالت نیز صرف اقدامات شهرت
طلبانه هدایتی و به حساب برخی اشخاص برای
تهیه فیلم واریــز شده است .قهرمانی ادامــه داد:
عدهای با پولهای کثیف فیلم سازی کردهاند و
هدایتیدریکفیلمپرداختهایینیزداشتهاست.
▪اظهاراتتندموسوینژادعلیههدایتی

پس از اظــهــارات نماینده دادســتــان در دفــاع از
کیفرخواست ،سید مهدی موسوی نــژاد ،متهم
ردیــف دوم در جایگاه قــرار گرفت و ضمن اشاره
به اظهارات هدایتی در جلسه قبل ،او را فردی
خودشیفته،غیرمسئولوهنجارشکنمعرفیکرد
وگفت:کتمانحقیقتورابطهغیرسالمبامدیران
ارشد بانک عمق اعتماد به نفس کاذب هدایتی را
نشانمیدهد.
وی افــزود :آقای هدایتی شما در بازداشتگاه به
من گفتید" :هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران
است یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر فالوئر و طرفدار
دارم و همان طور که کارگران لوله نورد اهواز را به
خیابانآوردماینیکمیلیونو ۲۰۰هزارنفررانیز
بهخیابانمیآورم".
▪متهم ردیــف دوم :هدایتی در حــال بانک
خواری است!

موسوی نژاد خطاب به هدایتی گفت :شما با یک
شام در رستوران مدیران بانک را راضی میکنید
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تعیینمراجعبررسیصالحیت نامزدهایمجلس وسازوکارمالیستادها

مجلس،مسئوالنومقاماتیراکهبراینامزدیبهارستانبایداستعفاکنند،مشخصکرد

و امــروز مدیران بانک را تهدید میکنید که اگر
از پذیرش امالک امتناع کنند با اجرای احکام،
شالیزار شمال را به آنها بدهند .وی ادامه داد:
آقایقاضیهمیناالنکهبندهخدمتشماهستم
عوامل پنهان آقای هدایتی در حال رایزنی و خرید
سهامبانکسرمایههستند.
دلیل تسویه نکردن ایشان مرده نگه داشتن بانک
سرمایه است ایشان اگر بخواهد با بانک تسویه
حسابکندنقدینگیزیادیدارد،امامشکلآقای
هدایتیوامخوارینیستبلکهبانکخواریاست.
درادامهقاضیبهمتهمردیفدومتذکردادوگفت:
شمادرباباتهاماتانتسابیتوضیحبدهید.
▪ 2بارتهدیدبهقتلشدم!

متهمافزود:بندهدوبارتهدیدبهقتلشدموضابطان
آنافراد را دستگیرکردندکهآنهاگفتهاندعاملیت
دستور قتل توسط آقای هدایتی صادر شده است
و پروندهای نیز در این باره مفتوح است .در ادامه
جلسهدادگاهقهرمانینمایندهدادستانخطاببه
موسوینژادگفت:نمیتوانیددرفرایندتسهیالت
از خود سلب مسئولیت کنید .نماینده دادستان با
طرحاینسوالکهتوجیهاقتصادییکپروژهربطی
بهحضورمستمردرشعبهبانکندارد،گفت:آقای
موسوی نژاد مدیر شعبه خودشان اذعان کردهاند
هنگامی که شما در بانک حضور داشتید به شما
تعظیممیکردندواختیاراتشمابهحدیبودهکه
مدیرشعبهعوضمیکردید.
▪هدایتی:تکذیبمیکنم

درادامههدایتیازقاضیتقاضایارائهفرصتبرای
بیاندفاعیاتکردوگفت:بندهبایدبهنشراکاذیبی
که توسط آقای موسوی نژاد بیان شد ،پاسخ دهم.
وی در ادامــه موضوعاتی مثل اجیرکردن افراد
برای قتل موسوی خواه و  ...را تکذیب کرد و گفت
درجلسهبعدمستنداتیارائهمیکند.

محمداکبری  -نمایندگان مجلس ضمن تعیین
مقاماتی که نمی توانند برای انتخابات مجلس
نامزد شوند مگر این که شش ماه قبل از انتخابات
استعفا کرده باشند ،با افزایش مراجع استعالم
سوابقداوطلبانانتخاباتمجلسمخالفتکردند
و آن ها را به مراجع چهارگانه محدود کردند.
به گزارش خراسان در جریان بررسی طرح اصالح
قانونانتخاباتمجلسدرصحنعلنیباپیشنهاد
علیمطهریازمتن مصوبهکمیسیونشوراهاکه
درآن مراجعذیصالحبررسیصالحیتنامزدها
«از قبیل وزارت اطالعات ،سازمان ثبت احوال
کشور ،نیروی انتظامی و وزارت دادگستری»
تعیین شده است عبارت «ازقبیل» حذف شد .این
پیشنهاد با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون
شــوراهــا هــمــراه بــود و احمد امــیــرآبــادی عضو
کمیسیون شوراها در این باره گفت :با حذف «از
قبیل» دستگاههایی که پیش از این نامزدها در
آن فعالیت کردهاند یا اطالعاتی از سوابق فعالیت
نامزدها دارند نمیتوانند مدارک و اطالعات خود
رابهشوراینگهبانارائهدهندواینامردربررسی
صالحیت نامزدها خألایجاد میکند .مسعود
پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را
بر عهده داشت نیز تلویحا از نظر کمیسیون دراین
باره حمایت کرد اما در نهایت نمایندگان با حذف
این واژه موافقت کردند.
▪شــرایــط ثبت نــام مقامات و مسئوالن در
انتخاباتمشخصشد

نمایندگان همچنین درادامه بررسی این طرح با
مشخص کردن مقامات کشوری که در انتخابات
مجلس شــورای اسالمی ،نمی توانند داوطلب
شوند،تصویب کردند :مقاماتی که می خواهند
در این انتخابات داوطلب شوند باید شش ماه قبل
از ثبت نام استعفا کنند .در این ماده آمده است:
رئیس جمهوری و معاونان و مشاوران وی ،رئیس
و دبیر مجمع تشخیص مصلحت و معاونان وی،
مشاوران معاونان رئیس جمهوری ،رؤسای دفاتر
سران سه قوه  ،وزیران و سرپرستان وزارتخانه ها ،
معاونان و مشاوران وزرا ،مدیران کل و سرپرستان
اداراتکلوزارتخانههاومدیرانکلحوزهوزارتی
و رؤسای دفاتر وزرا ،رئیس قوه قضاییه و معاونان

و مــشــاوران وی به واسطه مقام و شغل خــود از
داوطلبشدندرانتخاباتمحرومهستند .رئیس
دیــوان عالی کشور و معاونان و مــشــاوران وی،
دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی،
رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران
وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان
و مشاوران وی ،رئیس دیوان محاسبات کشور و
معاونان وی و دادستان دیوان محاسبات کشور
از دیگر مسئوالنی هستند که نمی توانند در
انــتــخــابــات مجلس داوطــلــب شــونــد .رؤســا و
سرپرستان سازمان ها و ادارات کل و ادارات
عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح و جانشینان و
معاونانآنان،رئیسسازمانصداوسیماومعاونان
وی ،رئیس جمعیت هالل احمر و معاونان وی،
استانداران ،فرمانداران و بخشداران به واسطه
مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات
محروم هستند .همچنین رؤســا و سرپرستان
سازمانهایدولتی،رؤسایدانشگاهها(دولتیو
غیردولتی)،رئیسدانشگاهآزاداسالمی،اعضای
هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و
وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن
هابهکلکشورتسریدارد،اعضایهیئتمدیرهو
مدیران عامل بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
(دولتی یا خصوصی) ،رئیس کل بانک مرکزی
ایران و معاونان و مشاوران وی ،رؤسا و سرپرستان
بنیادهای «مستضعفان ،شهید 15 ،خــرداد،
مسکن ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،نهضت
سواد آمــوزی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات
حکومتی و رؤسای اتاق های بازرگانی و صنایع
و معادن و تعاون ایران ،معاونان و مشاوران آنان،
روسای نظام های صنفی و حرفه های و مناطق
آزاد ،ویژه و سردفترداران و دیگر رؤسا ،مدیران و
سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور
تسری دارد ،شاغالن در نیروهای مسلح و وزارت
اطالعات به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب
شدن در انتخابات محروم هستند  .شهرداران و
معاونان وی و رؤسای مناطق شهرداری و اعضای
شوراهای شهر؛ اعضای شورای نگهبان و اعضای
هیئت هــای اجرایی و نظارت در همان دوره ،
همچنین سفرای ایــران به واسطه مقام و شغل

خود نمی توانند داوطلب انتخابات مجلس شوند.
براساس تصمیم مجلس این اشخاص در صورتی
می توانند داوطلب انتخابات مجلس در حوزه
های انتخابیه سراسر کشور شوند که حداقل
ششماهقبلازثبتنامازسمتخوداستعفاکرده
باشند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
▪سامانهتبلیغاتانتخاباتیراهاندازیمیشود

با رای نمایندگان مقرر شد سامانه تبلیغات
انتخاباتیراهاندازیشودوشوراینگهبانموظف
به فراهم آوردن امکان ثبت شکایت الکترونیک
نامزدها در سامانه الکترونیک شد .بهارستان
همچنین طی مصوبه ای ترکیب هیئت اجرایی
بــرای تجمیع نتایج آرای حوزههای انتخابیه را
متشکل از «استاندار به عنوان رئیس هیئت»،
«مدیرکلثبتاحوالاستان»«،رئیسدادگستری
استان»«،یکنفرازمعتمدانهریکازهیئتهای
اجرایی حوزههای فرعی به انتخاب معتمدان
همان هیئت» تعیین کرد .بررسی بندهای دیگر
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس در روزهای
آینده ادامه می یابد و پس از پایان بررسی و تصویب
در مجلس بــرای اعــام نظر به شــورای نگهبان
خواهد رفت.
▪سامانهمالیانتخابات

همچنین ذیل ماده  ۵۶این طرح با اشاره به لزوم
ایجاد «سامانه مالی انتخابات» ،مصوب شد :این
سامانه «پایگاهی است که وزارت کشور به صورت
الکترونیکی ایجاد کرده است و نامزدها و احزاب و
گروههایسیاسیملزمبهثبتاطالعاتمالیخود
مطابققانوندراینسامانههستند».

نیکاندیشمعززونیکوکارگرانقدر
جنابحاجآقایابراهیمحمایتکار
عضومحترمهیئتامنا
وهیئتمدیرهآسایشگاه

خبر درگذشتخواهر بزرگوارتان

اهالی این موسسه خیریه را همچون
شما متاثر و متالم نمود .با عرض تسلیت
به حضرتعالی ،از خدای متعال برای آن
مرحومه ،آمرزش و همجواری با نیکان و
برای آن جناب و دیگر بازماندگان محترم
سالمتی و شکیبایی مسئلت داریم.
هیئت امنا ،هیئت مدیره ،مدیرعامل
کارکنان و مددجویان آسایشگاه
معلولین شهید فیاض بخش
(عبدا ...هنری) مشهد

