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در چهارمین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده مطرح شد

گالیه و دفاع شبنم نعمت زاده از پدر!
چهارمین جلسه دادگــاه فساد شرکت
دارویی رسا و متهمان شبنم نعمت زاده
و لشگری پور ،دیروز برگزار شد و طی آن
بعد از ارائه دفاعیات توسط وکیل شرکت
رسا ،متهم نعمت زاده آخرین دفاعیات
خود را ارائه کرد .نعمت زاده ضمن انتقاد
از شریکش لشگری پــور ،دربــاره پدرش
محمدرضا نعمت زاده هم گفت که او
مدیر خوبی بود اما برای ما پدری نکرد.
قاضی نیز از شبنم نعمت زاده خواست تا
به اطرافیانش بگوید نامه نگاری نکنند.
▪تخفیفهای 100درصدی،فاکتورهای
صوریوداروخانهموهومدرمشهد

به گــزارش میزان ،در این جلسه ،وکیل
شرکت توسعه دارویــی رسا گفت :پس از
خروج آقای لشگریپور از مدیریت عامل،
دفاتر به دقت بررسی شد و از  ۵۰شرکت
تحلیل شــده ،مــیــزان تخفیف بــرای ۳۳
خریدار بیش از  ۷۵درصــد است که این
موضوع زیانفروشی و فاقد مصوبه است.
ویافزود:همچنیناز ۳۳خریدار،تخفیف
ثبت شده برای  ۱۶داروخانه بیش از 100
درصد است و در یک مورد نیز بیش از۲۰۰
درصــد تخفیف لحاظ شــده اســت و ۳۲
داروخانه از داروخانههای مذکور به رغم
این که شرکت رسا به آنها دارو فروخته،
اما از شرکت توسعه دارویــی رسا طلبکار
هستند در حالی که چنین طلبی واقعیت
نداشته است .برای مثال داروخانه دکتر
مهدی مشهد از اساس چنین داروخانهای
موهوم و تمام فاکتورهای آن صوری است
چنین اقداماتی خارج از مصوبات هیئت
مدیره بوده است.وی در ادامه با اذعان بر
این که ماهیت این اسناد و فاکتورها واقعی

نیست و فاکتورهای صوری برای تصاحب
اموال شرکت بوده است ،بیان کرد :تماس
با برخی از داروخانهها نشان میدهد که از
اغلبجوایزوتخفیفاتاطالعینداشتهاند
برای مثال داروخانه آریای مشهد از شرکت
موکل دارو خریداری نکرده و از اغلب جوایز
و تخفیفات مطلقا خبر ندارد .این حاشیه
تخفیف صرفا برای فریب مراجع نظارتی
طراحی شده است.
▪فاکتورصوری 12میلیاردی

این وکیل اظهار کرد :از  ۱۶میلیارد تومان
فروش به سازمان هالل احمر بیرجند،
برای  ۱۲میلیارد تومان فاکتور صوری
صادر شده است و بررسیهای اخیر اسناد
مالی نشان میدهد صدور فاکتو رهای
صوری زیر نظر آقای لشگریپور مدیریت
م ـیشــده اســت.وکــیــل شــرکــت توسعه
دارویــی رسا گفت :تخفیفات نامتعارف
محلی برای تبانی با داروخانهها بوده است
و هیچ مصوبهای در خصوص تخفیفات
وجــود ن ــدارد .ادعــای آقــای لشگریپور
کذب است و با توجه به مطالب مطرح شده
الزم است که سبب اصلی ورود خسارت
شناسایی شود.در ادامه نعمت زاده برای
ارائــه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر
شد و ضمن بیان تاریخچه فعالیت هایش،
ادامــه داد :بعد از یک سال لشگر یپور
اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیرد
و بازار آنها را تصاحب کند که مخالف این
امر بودم و به فروش بر اساس مارکتینگ و
کاالهای منحصر به فرد معتقد بودم .پس
از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کاالها
منفعتی برای لشگریپور داشته است و هر
چه غیر از این گفته شده خالف واقع است.

اخبار

▪آقازادگیدربارهمنصدقنمیکند

نعمتزاده مدعی شــد :قضیه آقــازادگــی
دربــاره من صدق نمیکند و تمام کارها را
خودم انجام م ـیدادم و پیگیری تمام امور
را شخصا بر عهده داشــتــم .پس از مدتی
تصمیم گرفتم آزمایشگاهی را تاسیس
کنم که هم اکنون به بهترین نحو فعالیت
میکند و کنترل کمی و کیفی داروهــا در
آن انجام میشود.نعمت زاده در ادامــه به
شخصیت شناسی متهم از ســوی قاضی
اشارهکردومدعیشد:منسوءنیتنداشتم
ما حدود  ۱۰میلیارد طلبکاریم اصال  ۱۵تا
 ۲۰میلیارد تومان را من از این جا خوردهام،
امابقیهآنکجاست؟وتا ۲۰۰میلیاردتومان
آن کجاست؟ من از دادگاه کمک میخواهم
تا بدانیم این پول به کجا رفته است.
▪پدرم مدیر خوبی بود اما برای ما پدری
نکرد!

متهم ،نعمتزاده ،در ادامــه دفاعیات خود
گفت :من به پدرم به عنوان یک مدیر مملکت
مدیونم ،امــا او بــرای من پــدری نکرد و من
پــدری نداشتم .در تمام عید و تعطیالت در
ماهشهر بودیم و  40سال که پدر نداشتم دلم
میخواهد جوانان از امثال این مدیر استفاده
کنند .وی همهجوره به همه مشاوره میدهد،
اما برای من اصال پدر خوبی نبود و من تنها
کار کردم .در خانواده پدری نداشتیم صبح
میرفتوشبمیآمدمنازصفرشروعکردم.
▪چرالشگریپوررااخراجنکردید؟

در حالی که نعمت زاده بارها تقصیرات را
متوجه لشگری پور کرده بود ،قاضی پرسید:
چــرا لشگری پــور را برنداشتید ،عملکرد
لشگری پور را دیدید و هیچ اقدامی نکردید و
فقطچکدادهایدوتقصیرات
رابهگردنیکدیگرمیاندازید.
قاضی افــزود :زمین معرفی
شده را نیز خودتان بفروشید
و پول طلبکارها را بدهید .در
یک سال و نیم اخیر یک ریال
برنگشته و وظیفه شما این
است که پولها را برگردانید.

متهم نعمت زاده گفت :هیچ پولی نــدارم و
تقاضا دارم که بتوانم شخصا پیگیر فروش
امالکوپرداختدیونباشم.
▪ماجرایداروهایمخفیشده

رئیس دادگاه ادامه داد :این که داروها را
اخفا کنیم و تاریخ آنها بگذرد و برخی از
این موارد منتسب به آقایانی است که در
فساد پتروشیمی حضور دارنــد پذیرفته
شده نیست .شبنم نعمت زاده پاسخ داد:
هیچ دارویــی پنهان نشده اســت .قاضی
مسعودی مقام گفت :پس چرا انبارها روز
به روز کشف میشود؟ شبنم نعمت زاده
گفت :ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار
پنهانی اصال وجود نــدارد .قاضی گفت:
متاسفانه در کشور این امر وجود دارد که
در زمــان آتــی مجوز بــرای گذشته صادر
میشود ولی طبق گزارش ها در آن موقع
شما مجوزی برای انبار نداشتهاید.
▪بهآشنایانتانبگوییدنامهنگارینکنند

قاضی مسعودی مقام گفت :چهارشنبه
 98.8.1آخرین جلسه برگزار و آخرین دفاع
متهم لشگری پور استماع می شــود .لطفا
به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه
نگارینکنندچراکهحواشیفایدهایندارد.
مشخصکنیدکهپولهاکجاست،همچنین
اتهامات دیگر متهمان در دادســرا در حال
بررسی است و در این جلسات شما و آقای
لشگریپورفقطعلیهیکدیگرصحبتکردید.
▪ 500حساببانکیو 5شرکتمتهم

قاضی مسعودی مقام خطاب بــه متهم،
نعمتزاده ،گفت :شما چند شرکت و چند
حساب بانکی دارید؟ متهم در پاسخ گفت:
بندهپنجیاشششرکتوحدود ۵۰۰حساب
بانکیدارم،چونپخش،تعدادزیادیحساب
بانکیداشت.منبههیچشهرستانیبرایباز
کردن حساب نرفتم .قاضی مسعودی مقام
بیان کرد :یعنی شما ۵۰۰حساب پشتیبان
دارید؟متهم ،نعمتزاده ،در پاسخ گفت:
حداکثر  ۲۰یا  ۳۰مــورد .قاضی مسعودی
مقام اذعان کرد :شما بیشتر میخواستید
از چکها استفاده کنید .متهم مدعی شد:
نه این طور نبوده من با دو سه حساب کار
میکردموپرینتکاملآنوجوددارد.
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :

کارخانه نوآوری مشهد تبدیل به یک مدل برای
توسعه شهرنوآور و هوشمند خواهد شد

ترسول  -معاون علمی و فناوری رئیس جمهور روز گذشته در
سفر به مشهد ،عالوه بر زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) و دیدار
با تولیت آستان قدس رضوی ،از مرکز رشد پارک علم و فناوری
خراسان و کارخانه نــوآوری مشهد بازدید کــرد .به گزارش
خراسان ،کارخانه نوآوری مشهد که به همت شهرداری مشهد و
باهمکاری«شتابدهندهکسبوکارفردوسی»بهبهرهبرداری
خواهد رسید ،بزرگترین مرکز هم افزایی اجزای زیست بوم
فناوری شرق کشور خواهد بود .کارخانه نــوآوری مشهد که
حاصل همکاری مشترک شتاب دهنده فردوسی و شهرداری
مشهد است ،بزرگترین مرکز فناوری شرق کشور خواهد بود
که به طور ویژه در این منطقه کشور خدمت رسانی خواهد کرد
اما صادرات خدمات و فناوری به سراسر کشور و همچنین دیگر
کشورها را دنبال می کند تا با ایجاد یک کریدور ارتباطی ،گامی
مهم در عرصه نوآوری و خدمت رسانی برداشته شود.معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،در حاشیه این بازدید درباره
برنامه های حمایتی این معاونت از طرح های کارخانه نوآوری
مشهد ،گفت :در این جا کار بزرگی در حال انجام است ،زیرا
یک ایده جدید در مرحله اجرا قرار گرفته است .دکترستاری
افزود  :مطمئن هستم وقتی این کار انجام بشود ،در خیلی از
جاهای دیگر مشهد و شهرهای دیگر کشور نیز همین اتفاق
می افتد .ستاری افزود :این ایده ،قطعا آن قدر موفق است که
خیلی جاهای دیگر از آن الگو می گیرند و در فضاهای فرسوده و
نیازمند بازسازی ،این اتفاقات رقم می خورد ،این ایده ،خودش
تبدیلبهیکمدلبرایتوسعهشهرنوآوروهوشمندخواهدشد.
▪حمایت شهرداری

شهردارمشهددربازدیدروزگذشتهمعاونرئیسجمهورازاین
کارخانه در حال احداث ،گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه
کردوگفت:برندمادرشهرداریمشهدسرعتعملاستوان
شاءا ...کار احداث این کارخانه را تا عید به اتمام می رسانیم.
«محمدرضاکالیی»افزود:سهماهبعدازپایانعملیاتاجرایی،
به موضوع استقرار شرکت ها در کارخانه خواهیم پرداخت.
▪اکو سیستم مشهد و شتاب دهنده فردوسی ،با همه
توان پای کار

«مصطفی مــکارم» مدیرعامل شــتاب دهنده فردوســی که
مجری پیــاده ســازی کارخانه نوآوری در مشــهد اســت نیز
در ارائه گــزارش به معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور
گفت  :هم اکنون فرایند پذیرش شــرکت ها برای اســتقرار
در کارخانه نوآوری مشــهد را شــروع کرده ایــم .وی افزود :
مجموعه شــتاب دهنده فردوســی با همه توان پای کار راه
انــدازی کارخانه نــوآوری اســت ،در همین زمینــه با چهار

شتاب دهنده در حوزه های مختلف و حدود شش سرویس
پروایدر و شرکت های بزرگ نیز صحبت کرده ایم ،به محض
آماده شدن فضا ،کار استقرار شرکت ها آغاز می شود.
▪بررسی طرح های شهرداری مشهد در تهران

در این بازدید« ،شهریار آل شــیخ» معاون برنامه ریزی و توسعه
منابع انسانی شهرداری مشــهد نیز گزارش هایی درباره طرح
های شهرداری هوشمند ،مدیریت پســماند و اپ های تفکیک
زباله ،ارائه کرد و مقرر شد موضوعات حمل و نقل ،تفکیک زباله
و آلودگی هوا بــه زودی در تهران در جلســهای بــا حضور دکتر
ستاری ارائه شود و مورد بررســی قرار بگیرد .شایان ذکر است
«رضاخواجهنائینی»معاونمالی شهردارو«بتولگندمی»عضو
شورای شهر مشهد نیز در این بازدید حضور داشتند.
▪فرصتی برای شکوفایی استارت اپ ها

شهردار مشهد همچنین شب گذشته در مطلبی در صفحه
اینستاگرامی اش نوشت:امروز همراه با دکتر ستاری معاون
علمی و فناوری رییس جمهور از روند ساخت کارخانهی
نوآوری مشهد در میدان پژوهش (کوکاکوالی سابق) بازدید
کردیم.یکی از فرصتهای خوبی که ناشی از راهانــدازی
کارخانهی نــوآوری است ،فرصت اشتغال آفرینیست که
این روزها دغدغه اصلی من و همکارانم در مدیریت شهری
است و میتواند در تحقق رشد دو رقمی پایدار شهر مشهد
که آرزویی دستیافتنی است موثر باشد.ابراز رضایت دکتر
ستاری از روند پیشرفت پروژه در مقایسه با پروژههای مشابه
جدیت
تهران و سایر شهرها برای همکارانم قوت قلبی بود تا با ّ
بیشتر بتوانند به کار خود ادامه دهند و تصورمان بر آن است
که تا شش ماه دیگر بتوانیم از سازه و پارک فاخر پیرامونی آن
رونماییکنیم.هدفماازساختکارخانهینوآوری،ایناست
که سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری روی ابتکارات نوین و
ایدههای خالقانهی جوانان سوق دهیم .امیدوارم بتوانیم در
راه شکوفایی استارتاپها و توسعه زیستبوم نوآوری در کشور
با افتتاح کارخانهی نوآوری گام های سازندهای را برداریم.از
برادر عزیز و خوشفکرم مهندس شهریار آل شیخ که ایدهی
ایــن کــار و توفیق راهبری بسیاری از کارهای خالقانهی
شهر مشهد در دو سال گذشته با او بوده است و همکارانش،
صمیمانه ممنونم و امیدوارم مطابق قراری که با معاون رئیس
جمهور گذاشتیم مشترکا در توسعهی استارتاپهایی با
محوریت کنترل آلودگی هــوا ،بهبود حملونقل شهری و
مدیریت پسماندها در شهر مشهد کامیاب باشند .پینوشت:
همیشه از مواجه با چالش استقبال ک ــرد هام چــرا که از
دل چالشها سازندگی بیرون میآید .امیدوارم اولین
ِ
کارخانهی نوآوری شرق کشور که با همکاری
مدیریت شهری و شتا بدهند هی فردوسی
در حال ساخت است محلی باشد برای ایجاد
چالشهای تازه و پرورش ایدههای نوآورانه از
سوی مردم و بهویژه جوانان خوشفکر و خالق
مشهدی تا به ساخت مشهدی دوستداشتنیتر
کمک شایانی کند  .مشروح ایــن خبر را در
 khorasannews.comمطالعه کنید .

