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خبر اقتصادی
در راستای حمایت از استارتآپها امضا شد؛

تفاهمنامه همکاری مشترک
بانک ایران زمین و پژوهشکده
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

آسیبشناسی پرحاشیهترین سیاست اقتصادی سال 97؛

ارز ترجیحی اثر ضدتورمی نداشت

تامین کسری بودجه دولت از مسیر تداوم این سیاست میگذرد

بانک ایران زمین و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی با هدف ایجاد بســتر همکاری
و همافزایی در تامین و ارائــه خدمات به صاحبان
طرحهای خالق و کســبوکارهاینوپا (استارت
آپ)تفاهمنامهایرامنعقدکردند.
بهگزارشایلنابهنقلازروابطعمومیبانکایران
زمین ،عبدالمجید پورسعید ،مدیر عامل بانک ،در
مراسمعقداینتفاهمنامهباابرازخرسندیازتعامل
دو مجموعه ،گفت :در عصر جدید که سرعت تغییر
و رشد تکنولوژی بسیار باالست ،سازمانها بدون
نوآوری و خالقیت هرچقدر هم که قدرتمند باشند
ازبینخواهندرفت.
وی افزود :در این میان توجه به استارتآپهای
نوپا و بهرهگیری از نوآوری آنها میتواند زمینههای
رشدوتعالیاقتصاددربهرهگیریازاینقابلیتهارا
فراهم آورد .در ادامه فرهاد اینالویی ،معاون فناوری
اطالعات بانک ایران زمین نیــز با تاکید بر اهمیت
تزریقنوآوریازبیرونسازمانبهداخلگفت:سمت
وسویبانکداریدیجیتالهموارهبراساسایدههای
خالقانهونوآوریاستواراست.مادرسهسالگذشته
همواره بر اساس این اصل حرکت کردهایم و در این
مسیر از ایدههای ارائه شده استقبال کرده و آنها را
پیادهسازیکردهایم.اینالوئیمشکالتاینحوزهرا
عدمآشناییاستارتآپهابهخدماتبانکیدانست
وگفت:یکیازمشکالتبزرگاینحوزهایناستکه
استارتآپهابیشتردرحوزهپرداختفعالهستند
وبهدلیلعدمآشناییباسایرخدماتبانکی،کمتربه
بخشهایدیگرتوجهدارند،کهجادارددراینزمینه
نیزفعالیتهاییانجامشود.ویبااشارهبهراهاندازی
مرکز نوآوری بانک ایران زمین گفت :ما با راهاندازی
این مرکز به دنبال شتابدهی به استارتآپهایی
هستیم که با آموزش ،محصول نهایی با خطاهای
کمتر تولید کنند .بنابراین همــکاری بانک ایران
زمین با دانشگاه عالمه طباطبایی از همین حیث
بسیاربااهمیتاست.اینالوئیافزود:دانشگاهعالمه
طباطباییهمماننددیگردانشگاههامراکزرشددارد.
امادانشگاههاتوانرسیدگیبهتمامپروژههایمرکز
رشد را ندارند در نتیجه بانک ایران زمین میتواند
با برگزاری دورههای کارآموزی برای دانشــجویان
و کار بر ایدههای مرکز رشد ،در مرکز نوآوری خود
به این دانشگاه کمک کند .معاون فناوری اطالعات
بانکایرانزمینگفت:ساختمانجدیدیکهبرای
مرکزنوآوریدرنظرگرفتهایمدرحال تجهیزاست
و بزودی اولین اســتارتآپ ویکند را در این مرکز
اجرا خواهیم کرد .این مرکز قابلیت شــتابدهی
ت آپ را بصورت همزمان خواهد داشت.
 20استار 
درادامهخیابانی،رئیسپژوهشکدهاقتصاددانشگاه
عالمه طباطبایی ضمن ابراز خرســندی از تعامل
دانشگاه و بانک ایران زمین گفت :یکی از مشکالت
سالهایاخیرمادررشداقتصادیاهمیتندادنبه
بهایسرمایهانسانیدرکنارارزشفیزیکیوسرمایه
است .در انتهای این مراسم که با حضور مدیرعامل،
معاونفناوریاطالعات،مدیرامورتحقیقوتوسعه،
رئیس روابط عمومی بانک ایــران زمین و جمعی
از مدیران دانشــگاه عالمه طباطبایی برگزار شد،
تفاهمنام هبهامضایمدیرانطرفینرسید.

برنده طرح تابلو سردر شعب
بانک ایران زمین اعالم شد

بانکایرانزمیننامبرندهفراخوانطراحیتابلو
سردرشعبخودرااعالمکرد.
بهگزارشایلنابهنقلازروابطعمومیبانکایران
زمین ،پس از بحث و بررســیهای صورت گرفته
توسطهیاتداورانسرکارخانمرهانعمتیبهعنوان
برنده فراخوان طراحی تابلوهای شــعب این بانک
انتخاب شد .طرح خانم نعمتی دانشجوی معماری
ازشهرآملازمیان 150طرحتوسطهیاتداورانبه
عنوانطرحبرندهانتخابشدهاست.
مراسمرونماییازتابلویجدیدبانکایرانزمین
با حضور مدیران ارشــد این بانک بزودی در یکی از
شعبدیجیتالبرگزارخواهدشد.بانکایرانزمین
بهمنظوریکپارچگیوبهینهسازیتابلوسردرشعب
در راســتای ارزش آفرینی و رضایت مشــتریان و
توسعهبانکداریدیجیتالخوددرسراسرکشورطی
فراخوانی از تمامی هنرمندان و صاحبنظران برای
شرکتدراینفراخواندعوتکردهبود.

چرتکه 3

مهناز اعتدالی

دالر  4200و یا به عبارتی ارزپاشی
دولت در سال  97با 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
رئیسبانکمرکزیدرآخریناظهارنظر
اینســتاگرامی خود از آسیبشناسی
«ارز ارزان» خبرداده و یادآورشده است
که «موانع و اشــکاالت سیستم توزیع
موجبشدهعلیرغمتاثیراولیهارز۴۲۰۰
تومانیکاالهایاساسیدرکنترلتاثیر
شوک طرفعرضه ،معایبآنبه تدریج
آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در
بازار ،ضمن ایجاد رانت ،موجب افزایش
سطح عمومی قیمتها شده است .در
واقعاختصاصارزترجیحیبهکاالهای
اساسیبهعلتطبیعتبازاردراقتصادو
ضعفسیستمتوزیعونظارت،نتوانسته
در میانمــدت از افزایــش قیمت آنها
جلوگیری کند و لذا بهتدریج در بیشتر
مــوارد یارانــه از مصرفکننده فاصله
گرفتهونصیبواسطههاشدهاست».
براساس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،کشــف  ۲۰درصدی انحراف
ارزی واردات کاالهــای اساســی طی
ماههای اخیر ،معادل  ۹.۵هزار میلیارد
تومان برآورد شده و این در حالی است
که کل بودجه درنظرگرفته شده برای
ریشــهکن کردن فقر مطلق در بودجه
ســال  ۹۸برابر با  ۷هزار میلیارد تومان
است!
اما اینکــه چرا دولــت همچنان بر
تداوم اجرای سیاســت تخصیص ارز
ترجیحی در سال  ۹۸اصرار دارد و چرا

تاکنونکمیسیونتلفیقمجلسبااین
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،
اماهدفنهاییآنتامینکاهشکسری
بودجهدولتازاینمحلاست.
 42هزارمیلیاردتومانبهکام
رانتخواران
دولت با هدف ثبــات قیمتها ،به
کاالهای اساســی وارداتــی ارز ارزان
ترجیحی داد ،امــا مرکز پژوهشهای
مجلسدرگزارشیاعالمکردتخصیص
ارز ارزان به ثبات قیمتها منجر نشده
است.محاسباتاینمرکزنشانمیدهد
افزایش قیمت کاالهای اساســی طی
 ۱۰ماه اســفند ۹۶تــا آذر ،۹۷بهطور
متوســط معادل  ۴۰درصــد بوده که
تفاوتمحسوسیباافزایششاخصکل
قیمتها ندارد .برآورد مرکز پژوهشها
نشــان میدهد دولت برای تخصیص
دالر  ۴۲۰۰تومانــی ۴۲ ،هزارمیلیارد
تومان یارانه پرداخت کــرده ولی این
یارانه نه به نفــع مصرفکننده نهایی و
اقشار کمبرخوردار جامعه ،بلکه به نفع
گروهیازرانتخوارانتمامشدهاست.
بااستنادبهگزارشمرکزپژوهشها،
تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی
در ســال آتی میتواند کشــور را دچار
بحرانهای جبرانناپذیــری کند که
عمدهمشکلآنتحریککسریبودجه
از ناحیه این سیاست است .زیرا کسری
بودجه عامل تورمهای شدید است که
درنهایت به زیــان گروههای کمدرآمد
تمام میشود .این گزارش از زاویه رانتی
نیز به یک آمار اشــاره دارد؛ انحراف۱۰

براساس گزارش مرکز
پژوهشهایمجلس،
کشف ۲۰درصدی انحراف
ارزی واردات کاالهای
اساسی طی ماههای اخیر،
معادل ۹.۵هزار میلیارد
تومان برآورد شده و این در
حالی است که کل بودجه
درنظرگرفته شده برای
ریشهکنکردنفقرمطلق
در بودجه سال ۹۸برابر با۷
هزار میلیارد تومان است!

درصدی این سیاســت به معنای رانت
 ۴۵۰۰میلیارد تومانــی برای گروهی
خاصاست.
ارزترجیحی
تیریکهبههدفنخورد
سیاســت تخصیص «دالر ۴۲۰۰
تومانــی» را بایــد هم از جهــت روند
تصمیمگیری و هم با این دیدگاه که تا
چه اندازه به اهدافش دست یافته است
مورد واکاوی قرار داد .از زمانی که دولت
دوازدهمتصمیمبهتخصیصارز۴۲۰۰
تومانی بــرای واردات تمامی کاالها از
فروردینماهسالجاریگرفتتامحدود
شدنتخصیصاینارزتنهابرایواردات
کاالهای اساسی در مردادماه ،همواره
بحثهای مناقشهبرانگیز 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
مردمباورکننددولتتمامابزارهایخود

را برای کنترل تورم به کار گرفته است و
با همین دیدگاه بود که در بودجه سال
آینده نیز 14میلیارد دالر از منابع ارزی
رابرایتخصیصبهارز 4200تومانیدر
نظرگرفت.
امــا از منظــر گــزارش مرکــز
پژوهشهــای 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
مصرفکنندگان نهایی نداشته است.
رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به
واردات کاالهای اساسی بیش از آنکه به
نفعمصرفکنندگانباشد،منافععوامل
میانی را دربرمیگیرد که مصادیق آن را
میتوان در عدم واردات ،بیشاظهاری
و یا کماظهاری و واردات کاالی دیگر یا
همان دیگراظهاری جستجو کرد .این
محاسبات نشان میدهد اگر  ۱۰تا ۲۰
درصدارزترجیحیازاینطریقمنحرف
شود،حدود ۴/۵تا۹هزار میلیارد تومان
(حدود ۳ماهیارانهکلکشور)رامیتوان
درهدررفتمنابعازمحلاینتخصیص
درنظرگرفت.
امااینپایانداستانرانتایجادشده
ازمحلارزترجیحینیست،بلکهخروج
کاالهای وارد شــده با ارز ترجیحی از
چرخهتولیدیاشبکهمصرف،رویدیگر
این ماجرا است که به گونهای به قاچاق
معکوس کاال اشاره دارد .افزایش قیمت
ریالیکاالهابرخالفنظرسیاستگذاران
درداخلکشورنیزازمهمترینمعضالت
عرضه ارز  4200تومانی اســت که در
نتیجه تبانی واردکننده و فروشــنده،
بهای تمام شــده یــک کاالی وارداتی
بیش از رقم واقعــی آن رقم میخورد
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 میشود این است
کهباتوجهبهورودکاالبهکشوروارزبری
آنبرایاقتصاد؛قیمتکاالهایاساسی
چندبرابرشدهاست.
همچنین غیرهدفمند بودن یارانه
پرداختی از جمله مواردی است که زیر
ذرهبین مرکز پژوهشهای مجلس قرار
گرفته اســت .اختالف قیمت بین ارز
ترجیحی و ارز بازار ،مترادف با یارانهای
اســت که دولت برای مصرف کاالهای
اساسیپرداختمیکند،اماوقتیقیمت
کاالهای اساســی افزایش پیدا کرده،
به این معنی اســت که مصرفکننده
نهاییسهماندکیازاینیارانهپرداختی
داشته که نتیجه آن این است که منابع
تخصیصــی در این راه تلف شــدهاند.
محاســبات مرکز پژوهشها نشــان

میدهد دولت از ابتدای ســال جاری
از ایــن محل حدود ۴۲هــزار میلیارد
تومان یارانه (براساس مابهالتفاوت نرخ
ارز ترجیحی و نــرخ ارز  ۸هزار تومان)
پرداخت کرده که عمــده آن در میان
رانتجویــان و گروههایی کــه به ارز
ترجیحی دسترسی داشتهاند ،توزیع
شدهاست.
راهکارهایپیشنهادیبرایپایان
دادنبهتبعاتارزپاشی
در این راســتا نمایندگان مجلس
پیشنهادهایمتنوعیرامطرحکردهاند.
برخی خواستار آن بودند تا  14میلیارد
دالر تخصیص یافتــه در بودجه ،98به
قیمت ارز آزاد و یا نیمایی وارد شــود و
دولت مابهالتفاوت آن را به صورت نقد
بهمردمپرداختکند؛همچنینمطرح
شدتا 14میلیارددالرباارز 4200تومانی
به سبک کوپنی بین مردم تقسیم شود
که تاکنون هیچ کدام از این پیشنهادها
منتجبهراینهایینشدهاست.
در ایــن زمینــه ارزیابــی مرکــز
پژوهشهــای مجلس این اســت که
سازوکارتخصیصارزترجیحینتوانسته
استهدفحمایتازمصرفکنندگانو
تثبیتقیمتکاالهایاساسیراچندان
محقق کند ضمن اینکه با انحرافهای
تخصیصی و گسترش رانت فسادهای
گستردهای را در اقتصاد ایران به وجود
آوردهاست.
بر ایــن اصل مرکــز پژوهشهای
مجلس بــرای الیحه بودجــه  ،۹۸دو
پیشنهاد مطرح کرده است که سیاست
مکمل هــر دو پیشــنهاد ،اختصاص
بخشی ازدرآمد حذف نرخ ارز ترجیحی
(مابهالتفاوت  ۴۲۰۰تومــان با نرخ ارز
ت از دهکهای
سامانه نیما) برای حمای 
پایین درآمدی و اجرای سیاستهای
رفاهی در جهــت افزایش قدرت خرید
خانوارهایهدفاست.
بر این اساس مرکز پژوهشها توقف
اختصــاص ارز با نرخ ترجیحــی را در
اولویت اقدامات دولت برای ســال 98
میداند ،بهطوریکه کلیــه واردات با
نرخ نیمایی صورت گیرد .زیرا با اتخاذ
این روش تمام رانتهــای موجود در
این زمینه حذف خواهند شد و تقاضای
اضافیایجادشدهبرایکاالهایاساسی
کاهشپیداخواهدکرد.ازطرفیقدرت
مانور دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه
نیما و سنا به واســطه آزادی بخشی از
منابعارزی،تقویتخواهدشد.بنابراین
افزایش نــرخ ارز کاالهای اساســی از
 ۴۲۰۰تومان به نرخ نیمایی ،میتواند
افزایش در ســطح عمومی قیمتها را
پدید آورد؛ اما مرکز پژوهشها معتقد
است چنین افزایشی در سطح عمومی

محاسباتمرکزپژوهشها
نشان میدهد دولت از
ابتدای سال جاری از محل
ارز ترجیحی حدود۴۲
هزار میلیارد تومان یارانه
(بر اساس مابهالتفاوت
نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز
 ۸هزار تومان) پرداخت
کرده که عمده آن در میان
رانتجویان و گروههایی که
بهارزترجیحیدسترسی
داشتهاند ،توزیع شده است

قیمتها بسیار متفاوت از تورمی است
که میتواند از افزایش کســری بودجه
ایجادشودضمناینکهتورمایجادشدهاز
اینمحلمیتواندبهمراتبشدیدتروبا
تبعاتگستردهترباشد.
مورد پیشنهادی دوم از سوی مرکز
پژوهشها 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 قاچاقپذیــری آن انتخاب
شوند.
دراین زمینه پیشنهادهای زیادی
نیز از ســوی صاحبنظران مطرح شده
است که از جمله آن حذف ارز ترجیحی
و اعطای بســتههای حمایتی اســت.
محاسبات اعالم شــده نشان میدهد
با توجه به در نظــر گرفتن  ۱۴میلیارد
دالربهنرخ ۴۲۰۰توماندربودجهسال
 ۹۸میتوان به هر خانوار ایرانی حدود
یکمیلیون و  760هزار تومان در سال
یارانه پرداخت کرد که به بیان دیگر این
مبلغ معادل  ۴۵هزار تومان به ازای هر
فرددرماهاست.
براین اساس کارشناسان معتقدند
حــذف ارز ترجیحــی و جایگزینــی
راهکارهای پیشنهادی علیرغم اینکه
افزایش نــرخ ارز کاالهای اساســی از
 ۴۲۰۰تومان به نرخ نیمایی را به دنبال
داردومیتواندمنجربهافزایشعمومی
قیمتها شــود؛ تبعات آن در مقایسه
با هزینههایی نظیر گســترش فساد و
رانت اقتصادی و یا کسری آینده بودجه
دولت که جبران آن با افزایش پایه پولی
کشــور از طریق بانکها و یا استقراض
دولتانجاممیشودوپیامدهایتورمی
زیادی ایجاد خواهد کرد ،بسیار ناچیز
است .البته در این زمینه پیشنهاد داده
شــده که افزایش هزینه تحمیلشده
به مصرفکنندگان ناشی از حذف ارز
ترجیحیازمحلدرآمدهایایجادشده
برایدولتجبرانشود.

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

افتتاح  ۲۴۲حساب برای پسر  ۸ساله یکی از متهمان در یک روز

نمایندهدادستاندرسومینجلسهرسیدگی
بهاتهاماتحسینهدایتیو ۱۰متهمبهاخاللدر
نظام اقتصادی کشــور گفت یکی از متهمان این
پرونده،برایپسر ۸سالهخود ۲۴۲حسابدریک
روزبازکردهوپولهارادریکروزجابهجاکردهکه
دلیل بر پولشویی است .به گزارش ایسنا ،سومین
جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و۱۰
متهم به اخالل در نظام اقتصادی کشور درشعبه
ســوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاســت قاضی
مسعودیمقامبرگزارشد.
در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳
و  ۱۹۴قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان
تفهیم کرد و از وکیل مدافع موســوینژاد یکی از
متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد
وبهدفاعبپردازد.
وکیل مدافع موسوینژاد در دفاع از موکلش
گفت:براساسکیفرخواستصادرهازسویشعبه
اولدادسراسهاتهامبهموکلمنسبتدادهشدهاعم

از مشــارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
و تحصیل مال از طریق نامشــروع به میزان ۹۳
میلیاردوپولشوییاستودرکیفرخواستمطرح
شدهکهمعاملهفیمابینحسینهدایتیوموکلمو
همچنینشکایتهدایتیازموکلم(موسوینژاد)
صوری بود در صورتی که صوری نبوده اســت و
موکلماگرمیتوانستتسهیالترااخذکندبرای
خودشاینکاررامیکرد.صوریبودنمعاملهیک
ادعاست.ویبابیاناینکهاعمالموکلهیچتاثیری
در پرداخت تسهیالت نداشته است ،گفت :بانک
در جهت استرداد تسهیالت در موعد مقرر اقدام
موثری انجام نداده است .موکل در عدم استرداد
اینتسهیالتهیچنقشینداشتهاست.
وکیل مدافــع موســوینژاد اضافــه کرد:
تصمیمات پرداخت تســهیالت به آقای حسین
هدایتی در شعبه مرکزی انجام میشد و به موکل
ربطی نداشت و موکلم از سال  ۸۷تا  ۹۲در پروژه
کارسانو لیانزحمتکشیدهاست.

وی افزود :موکلم دنبال این بوده است که ثمن
معاملهخودرااخذکند.نمایندهدادستانبفرمایند
موکلم در کدام فرآیند نقش داشــته اســت؟ در
ادامه قهرمانی نماینده دادســتان گفت :بنا بوده
ک خارج و در شرکت ذینفع
ضمانتنامهها از بان 
نقدشودوشرکتذینفعدیسکانتکندوسهمی
بهآقایانبدهد.
قهرمانی افزود :آقای موسوینژاد عنوان کرده
دلخوشی به سپردهها داشته است ،در حالی که
نبایدایناتفاقمیافتادوقرارنبودهسپردههاوثیقه
باشد.نمایندهمدعیالعمومبااشارهبهحسابهای
پسرموسوینژاد،افزود:ویبرایپسر ۸سالهخود
 ۲۴۲حسابدریکروزبازکردهوپولهارادریک
روز جابهجاکرده که دلیل بر پولشــویی است .در
ادامه قاضی اتهامــات هانیه پهلوان ،یکی دیگر از
متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواســت که
بهدفاعبپردازد.
هانیهپهلوانبارداتهاماتواردهگفت:شوهرم

(امینمیزبان)گفتمیخواهممدیرعاملشرکت
شوموبدهیدارم،توبیامدیرعاملشو.وکالتهمبه
منداد.مناصالشرکتنمیرفتموبهدرخواست
شوهرم قبول کردم .این شــرکت از سال  ۸۶کار
میکردولیمنازسال ۹۱کارمراشروعکردم.وی
افزود :همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن
داشــت و نمیتوانست مدیرعامل شــود .اسناد
شرکتطراحیپویانراآقاییقینیمیگفتامضا
کنید .در ادامه ،وکیل مدافع هانیه پهلوان گفت:
اتهاماتموکلممعاونتدراخاللدرنظاماقتصادی
است که آن را وارد نمیدانم .موکلم از تشکیل این
شرکتهیچاطالعینداشتهوبهتوصیههمسرش
که کارمند آقای یقینی بوده این کار را کرده است.
آقای یقینی پرســنل خود را مجبور میکرده در
بسیاریازشرکتهادخلوتصرفکنند.
تهدیدیکیازمتهمان
برایعدمحضوردردادگاه
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
حاضرنشدهاست.
نمایندهدادستاننیزگفت:گفتهشدایشاندر
بیمارستان است و دوستان به بیمارستان رفتند
ولی ایشان از بیمارستان متواری شده و در داخل
کشوراستودیشبنامهایفرستادهکهمیترسد
بیایدکهدراینزمینهقانونحکمفرماخواهدشد.
در ادامه وکیل مدافع توالیی گفت :موکل من
مصداقآشنخوردهودهانسوختهاست.
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
دفاعکنند.

