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در راستای حمایت از استارت آپ ها امضا شد؛ 

 تفاهم  نامه همکاری مشترک 
بانک ایران زمین و پژوهشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

بانک ایران زمین و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی با هدف ایجاد بســتر همکاری 
و هم افزایی در تامین و ارائــه خدمات به صاحبان 
طرح های خالق و کســب  وکارهای  نوپا )استارت 

آپ( تفاهم نامه ای را منعقد کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین، عبدالمجید پورسعید، مدیر عامل بانک، در 
مراسم عقد این تفاهم نامه با ابراز خرسندی از تعامل 
دو مجموعه، گفت: در عصر جدید که سرعت تغییر 
و رشد تکنولوژی بسیار باالست، سازمان ها بدون 
نوآوری و خالقیت هرچقدر هم که قدرتمند باشند 

از بین خواهند رفت.
وی افزود: در این میان توجه به استارت آپ های 
نوپا و بهره گیری از نوآوری آنها می تواند زمینه های 
رشد و تعالی اقتصاد در بهره گیری از این قابلیت ها را 
فراهم آورد. در ادامه فرهاد اینالویی، معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین نیــز با تاکید بر اهمیت 
تزریق نوآوری از بیرون سازمان به داخل گفت: سمت 
و سوی بانکداری دیجیتال همواره بر اساس ایده های 
خالقانه و نوآوری استوار است. ما در سه سال گذشته 
همواره بر اساس این اصل حرکت کرده ایم و در این 
مسیر از ایده های ارائه شده استقبال کرده و آنها را 
پیاده سازی کرده ایم. اینالوئی مشکالت این حوزه را 
عدم آشنایی استارت   آپ ها به خدمات بانکی دانست 
و گفت: یکی از مشکالت بزرگ این حوزه این است که 
استارت  آپ ها بیشتر در حوزه پرداخت فعال هستند 
و به دلیل عدم آشنایی با سایر خدمات بانکی، کمتر به 
بخش های دیگر توجه دارند، که جا دارد در این زمینه 
نیز فعالیت هایی انجام شود. وی با اشاره به راه اندازی 
مرکز نوآوری بانک ایران زمین گفت: ما با راه اندازی 
این مرکز به دنبال شتاب دهی به استارت آپ هایی 
هستیم که با آموزش، محصول نهایی با خطاهای 
کمتر تولید کنند. بنابراین همــکاری بانک ایران 
زمین با دانشگاه عالمه طباطبایی از همین حیث 
بسیار با اهمیت است. اینالوئی افزود: دانشگاه عالمه 
طباطبایی هم مانند دیگر دانشگاه ها مراکز رشد دارد. 
اما دانشگاه ها توان رسیدگی به تمام پروژه های مرکز 
رشد را ندارند در نتیجه بانک ایران زمین می تواند 
با برگزاری دوره های کارآموزی برای دانشــجویان 
و کار بر ایده های مرکز رشد، در مرکز نوآوری خود 
به این دانشگاه کمک کند. معاون فناوری اطالعات 
بانک ایران زمین گفت: ساختمان جدیدی که برای 
مرکز نوآوری در نظر گرفته ایم در حال تجهیز است 
و بزودی اولین اســتارت آپ ویکند را در این مرکز 
اجرا خواهیم کرد. این مرکز قابلیت شــتاب دهی 
20 استارت  آپ را بصورت همزمان خواهد داشت. 
در ادامه خیابانی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی ضمن ابراز خرســندی از تعامل 
دانشگاه و بانک ایران زمین گفت: یکی از مشکالت 
سال های اخیر ما در رشد اقتصادی اهمیت ندادن به 
بهای سرمایه انسانی در کنار ارزش فیزیکی و سرمایه 
است. در انتهای این مراسم که با حضور مدیرعامل، 
معاون فناوری اطالعات، مدیر امور تحقیق و توسعه، 
رئیس روابط عمومی بانک ایــران زمین و جمعی 
از مدیران دانشــگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، 

تفاهم نامه  به امضای مدیران طرفین رسید.
    

برنده طرح تابلو سردر شعب 
بانک ایران زمین اعالم شد 

بانک ایران زمین نام برنده فراخوان طراحی تابلو 
سردر شعب خود را اعالم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین، پس از بحث و بررســی های صورت گرفته 
توسط هیات داوران سرکار خانم رها نعمتی به عنوان 
برنده فراخوان طراحی تابلوهای شــعب این بانک 
انتخاب شد. طرح خانم نعمتی دانشجوی معماری 
از شهر آمل از میان 150 طرح توسط هیات داوران به 

عنوان طرح برنده انتخاب شده است.
مراسم رونمایی از تابلوی جدید بانک ایران زمین 
با حضور مدیران ارشــد این بانک بزودی در یکی از 
شعب دیجیتال برگزار خواهد شد.بانک ایران زمین 
به منظور یکپارچگی و بهینه سازی تابلوسر در شعب 
در راســتای ارزش آفرینی و رضایت مشــتریان و 
توسعه بانکداری دیجیتال خود در سراسر کشور طی 
فراخوانی از تمامی هنرمندان و صاحبنظران برای 

شرکت در این فراخوان دعوت کرده بود.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی 

دالر 4200 و یا به عبارتی ارزپاشی 
دولت در سال 97 با نیت اثر ضدتورمی 
به هدف تعیین شده خود نزدیک نشد و 
پس از آن که نقدهای فراوانی را از جانب 
کارشناســان به دنبال داشــت، اینک 
رئیس بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر 
اینســتاگرامی خود از آسیب شناسی 
»ارز ارزان« خبرداده و یادآورشده است 
که »موانع و اشــکاالت سیستم توزیع 
موجب شده علیرغم تاثیر اولیه ارز 4200 
تومانی کاالهای اساسی در کنترل تاثیر 
شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج 
آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در 
بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش 
سطح عمومی قیمت ها شده است. در 
واقع اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای 
اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و 
ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته 
در میان مــدت از افزایــش قیمت آنها 
جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر 
مــوارد یارانــه از مصرف کننده فاصله 

گرفته و نصیب واسطه ها شده است.«
براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، کشــف 20 درصدی انحراف 
ارزی واردات کاال هــای اساســی طی 
ماه های اخیر، معادل 9.5 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده و این در حالی است 
که کل بودجه درنظرگرفته شده برای 
ریشــه کن کردن فقر مطلق در بودجه 
ســال 9۸ برابر با 7 هزار میلیارد تومان 

است!
اما اینکــه چرا دولــت همچنان بر 
تداوم اجرای سیاســت تخصیص ارز 
ترجیحی در سال 9۸ اصرار دارد و چرا 

تاکنون کمیسیون تلفیق مجلس با این 
درخواست دولت، موافقت کرده است؟ 
تنها یک پاســخ دارد و آن هم این است 
که اجرای این سیاست، موجب شده تا 
حدودی تورم این کاالها کنترل شود، 
اما هدف نهایی آن تامین کاهش کسری 

بودجه دولت از این محل است. 
42 هزار میلیاردتومان به کام 

رانت خواران 
دولت با هدف ثبــات قیمت  ها، به 
کاالهای اساســی وارداتــی ارز ارزان 
ترجیحی داد، امــا مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی اعالم کرد تخصیص 
ارز ارزان به ثبات قیمت ها منجر نشده 
است. محاسبات این مرکز نشان می دهد  
افزایش قیمت کاالهای اساســی طی 
10 ماه اســفند 9۶ تــا آذر 97، به طور 
متوســط معادل 40 درصــد بوده که 
تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل 
قیمت ها ندارد. برآورد مرکز پژوهش ها 
نشــان می دهد دولت برای تخصیص 
دالر 4200 تومانــی، 42 هزارمیلیارد 
تومان یارانه پرداخت کــرده ولی این 
یارانه نه به نفــع مصرف کننده نهایی و 
اقشار کم برخوردار جامعه، بلکه به نفع 

گروهی از رانت خواران تمام شده است.
با استناد به گزارش مرکز پژوهش ها، 
تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی 
در ســال آتی می تواند کشــور را دچار 
بحران های جبران ناپذیــری کند که 
عمده مشکل آن تحریک کسری بودجه 
از ناحیه این سیاست است. زیرا کسری 
بودجه عامل تورم های شدید است که 
درنهایت به زیــان گروه های کم درآمد 
تمام می شود. این گزارش از زاویه رانتی 
نیز به یک آمار اشــاره دارد؛ انحراف 10 

درصدی این سیاســت به معنای رانت 
4500 میلیارد تومانــی برای گروهی 

خاص است.
 ارز ترجیحی 

تیری که به هدف نخورد
سیاســت تخصیص »دالر 4200 
تومانــی«  را بایــد هم از جهــت روند 
تصمیم گیری و هم با این دیدگاه که تا 
چه اندازه به اهدافش دست یافته است 
مورد واکاوی قرار داد. از زمانی که  دولت 
دوازدهم تصمیم به تخصیص ارز 4200 
تومانی بــرای واردات تمامی کاالها از 
فروردین ماه سال جاری گرفت تا محدود 
شدن تخصیص این ارز تنها برای واردات 
کاالهای اساسی در مردادماه، همواره 
بحث های مناقشه برانگیز برای تداوم 
عرضه و یا توقف آن مطرح شــده است. 
اما دولت درنهایت با اصرار به تداوم این 
تخصیص ســعی داشــت کارکرد این 
سیاست را به ســمتی هدایت کند که 
مردم باورکنند دولت تمام ابزارهای خود 

را برای کنترل تورم به کار گرفته است و 
با همین دیدگاه بود که در بودجه سال 
آینده نیز 14 میلیارد دالر از منابع ارزی 
را برای تخصیص به ارز 4200 تومانی در 

نظر گرفت.
امــا از منظــر گــزارش مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس تامیــن ارز 
ترجیحــی بــرای واردات کاالهــای 
اساسی به توزیع رانت و گسترش فساد 
در زنجیره واردات کاالهای اساســی 
منجــر شــده و آورده چندانــی برای 
مصرف کنندگان نهایی نداشته است. 
رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به 
واردات کاالهای اساسی بیش از آنکه به 
نفع مصرف کنندگان باشد، منافع عوامل 
میانی را دربرمی گیرد که مصادیق آن را 
می توان در عدم واردات، بیش اظهاری 
و یا کم اظهاری و واردات کاالی دیگر یا 
همان دیگراظهاری جستجو کرد. این 
محاسبات نشان می دهد اگر 10 تا 20 
درصد ارز ترجیحی از این طریق منحرف 
شود، حدود 4/5 تا 9هزار میلیارد تومان 
)حدود ۳ ماه یارانه کل کشور( را می توان 
در هدررفت منابع از محل این تخصیص 

در نظر گرفت.
اما این پایان داستان رانت ایجاد شده 
از محل ارز ترجیحی نیست، بلکه خروج 
کاالهای وارد شــده با ارز ترجیحی از 
چرخه تولید یا شبکه مصرف، روی دیگر 
این ماجرا است که به گونه  ای به قاچاق 
معکوس کاال اشاره دارد. افزایش قیمت 
ریالی کاالها برخالف نظر سیاستگذاران 
در داخل کشور نیز از مهمترین معضالت 
عرضه ارز 4200 تومانی اســت که در 
نتیجه تبانی واردکننده و فروشــنده، 
بهای تمام شــده یــک کاالی وارداتی 
بیش از رقم واقعــی آن رقم می خورد 
بدین صورت که از محل اختالف مبلغ، 
کاالی موردنظر به صورت آزاد در بازار 
غیررســمی به فروش رفته و در نهایت 
آنچه در بازار مشاهده می شود این است 
که با توجه به ورود کاال به کشور و ارزبری 
آن برای اقتصاد؛ قیمت کاالهای اساسی 

چند برابر شده است.
همچنین غیرهدفمند بودن یارانه 
پرداختی از جمله مواردی است که زیر 
ذره بین مرکز پژوهش های مجلس قرار 
گرفته اســت. اختالف قیمت بین ارز 
ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه ای 
اســت که دولت برای مصرف کاالهای 
اساسی پرداخت می کند، اما وقتی قیمت 
کاالهای اساســی افزایش پیدا کرده، 
به این معنی اســت که مصرف کننده 
نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی 
داشته که نتیجه آن این است که منابع 
تخصیصــی در این راه تلف شــده اند. 
محاســبات مرکز پژوهش ها نشــان 

می دهد دولت از ابتدای ســال جاری 
از ایــن محل حدود 42 هــزار میلیارد 
تومان یارانه )براساس مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجیحی و نــرخ ارز ۸ هزار تومان( 
پرداخت کرده که عمــده آن در میان 
رانت جویــان و گروه هایی کــه به ارز 
ترجیحی دسترسی داشته اند، توزیع 

شده است. 
راهکارهای پیشنهادی برای پایان 

دادن به تبعات ارزپاشی 
در این راســتا نمایندگان مجلس 
پیشنهادهای متنوعی را مطرح کرده اند. 
برخی خواستار آن بودند تا 14 میلیارد 
دالر تخصیص یافتــه در بودجه 9۸، به 
قیمت ارز آزاد و یا نیمایی وارد شــود و 
دولت مابه التفاوت آن را به صورت نقد 
به مردم پرداخت کند؛ همچنین مطرح 
شد تا 14 میلیارد دالر با ارز 4200 تومانی 
به سبک کوپنی بین مردم تقسیم شود 
که تاکنون هیچ کدام از این پیشنهادها 

منتج به رای نهایی نشده است.
در ایــن زمینــه ارزیابــی مرکــز 
پژوهش هــای مجلس این اســت که 
سازوکار تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته 
است هدف حمایت از مصرف کنندگان و 
تثبیت قیمت کاالهای اساسی را چندان 
محقق کند ضمن اینکه با انحراف های 
تخصیصی و گسترش رانت فسادهای 
گسترده ای را در اقتصاد ایران به وجود 

آورده است.
بر ایــن اصل مرکــز پژوهش های 
مجلس بــرای الیحه بودجــه 9۸، دو 
پیشنهاد مطرح کرده است که سیاست 
مکمل هــر دو پیشــنهاد، اختصاص 
بخشی ازدرآمد حذف نرخ ارز ترجیحی 
)مابه التفاوت 4200 تومــان با نرخ ارز 
سامانه نیما( برای حمایت  از دهک های 
پایین درآمدی و اجرای سیاست های 
رفاهی در جهــت افزایش قدرت خرید 

خانوارهای هدف است.
بر این اساس مرکز پژوهش ها توقف 
اختصــاص ارز با نرخ ترجیحــی را در 
اولویت اقدامات دولت برای ســال 9۸ 
می داند، به طوری که کلیــه واردات با 
نرخ نیمایی صورت گیرد. زیرا با اتخاذ 
این روش تمام رانت هــای موجود در 
این زمینه حذف خواهند شد و تقاضای 
اضافی ایجاد  شده برای کاالهای اساسی 
کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی قدرت 
مانور دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه 
نیما و سنا به واســطه آزادی بخشی از 
منابع ارزی، تقویت خواهد شد. بنابراین 
افزایش نــرخ ارز کاالهای اساســی از 
4200 تومان به نرخ نیمایی، می تواند 
افزایش در ســطح عمومی قیمت ها را 
پدید آورد؛ اما مرکز پژوهش ها معتقد 
است چنین افزایشی در سطح عمومی 

قیمت ها بسیار متفاوت از تورمی است 
که می تواند از افزایش کســری بودجه 
ایجاد شود ضمن اینکه تورم ایجادشده از 
این محل می تواند به مراتب شدیدتر و با 

تبعات گسترده تر باشد.
مورد پیشنهادی دوم از سوی مرکز 
پژوهش ها حذف ارز ترجیحی برخی 
کاالهای اساســی و حفظ برخی اقالم 
اثرگذار بــر تورم اســت. در این روش 
کاالها باید بر اساس آثار تورمی، میزان 
ارزبری و قاچاق پذیــری آن انتخاب 

شوند. 
دراین زمینه پیشنهادهای زیادی 
نیز از ســوی صاحبنظران مطرح شده 
است که از جمله آن حذف ارز ترجیحی 
و اعطای بســته های حمایتی اســت. 
محاسبات اعالم شــده نشان می دهد 
با توجه به در نظــر گرفتن 14 میلیارد 
دالر به نرخ 4200 تومان در بودجه سال 
9۸ می توان به هر خانوار ایرانی حدود 
یک میلیون و 7۶0 هزار تومان در سال 
یارانه پرداخت کرد که به بیان دیگر این 
مبلغ معادل 45 هزار تومان به ازای هر 

فرد در ماه است. 
براین اساس کارشناسان معتقدند 
حــذف ارز ترجیحــی و جایگزینــی 
راهکارهای پیشنهادی علی رغم اینکه 
افزایش نــرخ ارز کاال های اساســی از 
4200 تومان به نرخ نیمایی را به دنبال 
دارد و می تواند منجر به افزایش عمومی 
قیمت ها شــود؛ تبعات آن در مقایسه 
با هزینه هایی نظیر گســترش فساد و 
رانت اقتصادی و یا کسری آینده بودجه 
دولت که جبران آن با افزایش پایه پولی 
کشــور از طریق بانک ها و یا استقراض 
دولت انجام می شود و پیامد های تورمی 
زیادی ایجاد خواهد کرد، بسیار ناچیز 
است. البته در این زمینه پیشنهاد داده 
شــده که افزایش هزینه تحمیل شده 
به مصرف کنندگان ناشی از حذف ارز 
ترجیحی از محل درآمد های ایجادشده 

برای دولت جبران شود.

آسیب شناسی پرحاشیه ترین سیاست اقتصادی سال 97؛ 

ارز ترجیحی اثر ضدتورمی   نداشت
تامین کسری بودجه دولت از مسیر تداوم این سیاست می گذرد

براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، 

کشف 2۰ درصدی انحراف 
ارزی واردات کاال های 

اساسی طی ماه های اخیر، 
معادل 9.۵ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده و این در 
حالی است که کل بودجه 

درنظرگرفته شده برای 
ریشه کن کردن فقر مطلق 

در بودجه سال 9۸ برابر با 7 
هزار میلیارد تومان است!

محاسبات مرکز پژوهش ها 
نشان می دهد دولت از 

ابتدای سال جاری از محل 
ارز ترجیحی حدود 42 

هزار میلیارد تومان یارانه 
)بر اساس مابه التفاوت 

نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز 
۸ هزار تومان( پرداخت 

کرده که عمده آن در میان 
رانت جویان و گروه هایی که 

به ارز ترجیحی دسترسی 
داشته اند، توزیع شده است

گزارش

نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی 
به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم به اخالل در 
نظام اقتصادی کشــور گفت یکی از متهمان این 
پرونده، برای پسر ۸ ساله خود 242 حساب در یک 
روز باز کرده و پول ها را در یک روز جابه جا کرده که 
دلیل بر پولشویی است. به گزارش ایسنا، سومین 
جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 
متهم به اخالل در نظام اقتصادی کشور درشعبه 
ســوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاســت قاضی 

مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد 19۳ 
و 194 قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان 
تفهیم کرد و از وکیل مدافع موســوی نژاد یکی از 
متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد 

و به دفاع بپردازد.
وکیل مدافع موسوی نژاد در دفاع از موکلش 
گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه 
اول دادسرا سه اتهام به موکلم نسبت داده شده اعم 

از مشــارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
و تحصیل مال از طریق نامشــروع به میزان 9۳ 
میلیارد و پولشویی است و در کیفرخواست مطرح 
شده که  معامله فیمابین حسین هدایتی و موکلم و 
همچنین شکایت هدایتی از موکلم )موسوی نژاد( 
صوری بود در صورتی که صوری نبوده اســت و  
موکلم اگر می توانست تسهیالت را اخذ کند برای 
خودش این کار را می کرد. صوری بودن معامله یک 
ادعاست. وی با بیان اینکه اعمال موکل هیچ تاثیری 
در پرداخت تسهیالت نداشته است، گفت: بانک  
در جهت استرداد تسهیالت در موعد مقرر اقدام 
موثری انجام نداده است. موکل در عدم استرداد 

این تسهیالت هیچ نقشی نداشته است.
وکیل مدافــع موســوی نژاد اضافــه کرد: 
تصمیمات پرداخت تســهیالت به آقای حسین 
هدایتی در شعبه مرکزی انجام می شد و به موکل 
ربطی نداشت و موکلم از سال ۸7 تا 92 در پروژه 

کارسان و  لیان زحمت کشیده است.

وی افزود: موکلم دنبال این بوده است که ثمن 
معامله خود را اخذ کند. نماینده دادستان بفرمایند 
موکلم در کدام فرآیند نقش داشــته اســت؟ در 
ادامه قهرمانی نماینده دادســتان گفت: بنا بوده 
ضمانت نامه ها از بانک  خارج و در شرکت ذی نفع 
نقد شود و شرکت ذی نفع دیسکانت کند و سهمی 

به آقایان بدهد. 
قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد عنوان کرده  
دلخوشی به سپرده ها داشته است، در حالی که 
نباید این اتفاق می افتاد و قرار نبوده سپرده ها وثیقه 
باشد. نماینده مدعی العموم با اشاره به حساب های 
پسر موسوی نژاد، افزود: وی برای پسر ۸ ساله خود  
242 حساب در یک روز باز کرده و پول ها را در یک 
روز جابه جاکرده که دلیل بر پولشــویی است. در 
ادامه قاضی اتهامــات هانیه پهلوان، یکی دیگر از 
متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواســت که 

به دفاع بپردازد.
هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم  

)امین میزبان( گفت می خواهم مدیرعامل شرکت 
شوم و بدهی دارم، تو بیا مدیرعامل شو. وکالت هم به 
من داد. من اصال شرکت نمی رفتم و به درخواست 
شوهرم قبول کردم. این شــرکت از سال ۸۶ کار 
می کرد ولی من از سال 91 کارم را شروع کردم. وی 
افزود: همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن 
داشــت و نمی توانست مدیرعامل شــود.  اسناد 
شرکت طراحی پویان را آقای یقینی می گفت امضا 
کنید. در ادامه، وکیل مدافع هانیه پهلوان گفت: 
اتهامات موکلم معاونت در اخالل در نظام اقتصادی 
است که آن را وارد نمی دانم. موکلم از تشکیل این 
شرکت هیچ اطالعی نداشته و به توصیه همسرش 
که کارمند آقای یقینی بوده این کار را کرده است. 
آقای یقینی پرســنل خود را مجبور می کرده در 

بسیاری از شرکت ها دخل و تصرف کنند.
 تهدید یکی از متهمان 

برای عدم حضور در دادگاه
در ادامه قاضی مســعودی مقام گفت: آقای 

یقینی برخالف اظهارات مقامات متواری اســت 
و دســتور ضبط وثیقه او صادر شده و متاسفانه از 
ناحیه برخی متهمان تهدید شــده و در دادگاه 

حاضر نشده است. 
نماینده دادستان نیز گفت: گفته شد ایشان در 
بیمارستان است و دوستان به بیمارستان رفتند 
ولی ایشان از بیمارستان متواری شده  و در داخل 
کشور است و دیشب نامه ای فرستاده که می ترسد 
بیاید که در این زمینه قانون حکمفرما خواهد شد.

در ادامه وکیل مدافع توالیی گفت: موکل من 
مصداق آش نخورده و دهان سوخته است.

در ادامه قاضی دادگاه، اتهامات مجتبی کیان 
پیشه و حسین شــریعتی دیگر متهمان پرونده 
را به آنها تفهیم کرد و از  آنها خواســت که از خود 

دفاع کنند.

در سومین دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخالل در نظام اقتصادی کشور مطرح شد

افتتاح 242 حساب برای پسر ۸ ساله یکی از متهمان در یک روز


