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گزارشی از سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پول شویی در مشهد

تولیتآستانقدسدرمراسمعمامهگذاریطالب:

طلبگیشغلنیست،یکوظیفهو
رسالت دینی است

بازدیدمدیرانشهری
ازدیوارنگارههایشهدا

•دریافت ارز از صرافی ها و تحویل به عوامل خارجی

در ایــن جلســه نماینــده مدعیالعمــوم گفــت :همدســتان
نامبــرده ،وی را بهعنــوان ســرباند تلقــی و حتــی بــرای وی
گذرنامــه خارجی تهیه مــی کردند ،همچنیــن ارتباط وی با
اتباع بیگانه محرزشده است .وی ادامه داد :نامبرده ارزها را
از صرافیهای داخلی تهیه کرده و به عوامل خارجی تحویل
میداده اســت .با توجه به مطالب منتشرشــده و مستندات
ارائهشده توسط نماینده مدعیالعموم درخصوص متهم سوم

•درخواست تشدید قرار کیفری

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم سوم و چهارم
و بیان نشــدن حقایق توســط نامبردگان ،به رغــم اظهارات

قبلیشــان و مســتندات موجــود ،از دادگاه خواســت تــا در
صورت صالحدیــد قرار کیفری این متهمان را تشــدید کند.
نماینده دادســتان گفت :مــا طبق قانــون مکلف بــه رعایت
موازین شرعی و قانونی و به دنبال دفاع از حقوق عامه هستیم
و اقدامات مجموعه قضایی نیز بر همین اساس سامان دهی
میشــود.پس از بیان اظهــارات نماینده دادســتان ،رئیس
دادگاه از وکیــل مدافع متهم چهارم خواســت تا بــه دفاع از
موکل خــود بپــردازد .پس از دفــاع وکیل مدافــع متهم امیر

طلوع شــیخزاده ،نماینــده مدعیالعموم خطاب بــه متهم و
وکیل وی گفت :فرار از واقعیتهــا هیچگونه کمکی به هیچ
متهمــی نمیکند .مســتندات اقدامــات غیرقانونی صورت
پذیرفته ،موجود اســت .از متهمان میخواهیــم تا از فرصت
برگزاری این دادگاه اســتفاده و در واقع بابیان صادقانه ،به
خودشان کمک کنند .شایان ذکر است به نظر رئیس دادگاه،
به لحاظ طوالنی شدن جلســه و رعایت حال متهمان ،ادامه
رسیدگی به جلسه آینده موکول میشود.

استاندار با انتقاد از بیعدالتی در پرداختتسهیالتبانکیکشور :

 80درصدبانکهابهشرکتهایزیرمجموعهخودتسهیالتمیدهند
جلسه شــورای هماهنگی بانکهای اســتان عصر دوشنبه
برگزار و آخریــن وضعیت پرداخــت تســهیالت و موضوعات
مرتبط به آن بررسی شد .استاندار خراسان رضوی نیز در این
جلســه درخصوص تملک واحدهای صنعتی یا کارخانجات
توسط بانکها ،گفت :برای این مسئله باید با رعایت قوانین
موجود ،تدابیر ویژهای اتخاذ شــود چرا که بررســیها نشان
میدهدحدود 80واحدتملیکیبرایواگذاریبهمتقاضیان
بامشکالتیمواجهاست.بهگزارشپایگاهخبریاستانداری،
«علیرضارزمحسینی»گفت:براساسآماراعالمشدهازسوی
مراجعذیصالح،آبان، 98رتبهاستاندرسپردههایبانکی،
چهارم و در پرداخت تسهیالت بیســت و چهارم بوده است از
طرف دیگر 80درصــد بانکها به شــرکتهای زیرمجموعه
خودتسهیالتدادهاندکهبیعدالتیاست.استاندارخطاب
بهمدیرانبانکهایاستاناظهارکرد:وقتیخراسانرضوی
زائرپذیر اســت چرا باید اجازه دهیم که ســپردهها از اســتان
خارج شود .وی در بخش پایانی ســخنان خود بابیان این که
بیعدالتیمحضدرپرداختتسهیالتوتوزیعمنابعبانکی
کشور وجود دارد ،خاطرنشان کرد :معوقات تسهیالت خرد
بهمراتبازتسهیالتبامبلغباالکمتراستبنابراینبهتراست
که بانک ها در زمینه پرداخت وامهای خرد اهتمام بیشتری
داشتهباشند .رزمحسینیخاطرنشانکرد:خراسانرضوی
قابلیت اجــرای پروژههای اقتصادی در پنج حوزه ســامت،
معدن ،صنعت ،کشــاورزی و گردشــگری بااعتبــاری حدود
 300هزار میلیارد تومان را داراست و در صورت فراهم شدن
شرایط،بستههایآنتدوینخواهدشد.
•حمایتدستگاهقضاییازفعالیتهایاقتصادی

در ادامه این جلســه ،رئیسکل دادگستری خراسان رضوی
گفت :بانکهای اســتان با توجــه به منابعی که وجــود دارد،
بیشــتر از ظرفیت موجــود ،بخشهای کشــاورزی و تولیدی
را حمایت کنند« .غالمعلی صادقی» افــزود :مجموعه پولی
و بانکی اســتان در جهت حمایت از فعالیتهــای اقتصادی
نگاه جدیدی داشته باشــند؛ اگر در این مسیر مشکلی وجود
دارد ،آمادگــی داریــم کــه در صورت لــزوم از مرکــز پیگیری
کنیم تا در زمینه حمایت از فعالیتهای اقتصادی ،در شــأن
استان خراسان رضوی باشیم .وی افزود :دستگاه قضایی در

عکس  :استانداری

مدیران شــهرداری
مشهد ،روز گذشته
ازطرحهایبرگزیده
دیوارنگار ههــای
شــهدا در فراخوان
«روشــنای شــهر»
بازدیــد کردنــد .به
گــزارش پایــگاه
اطــاع رســانی
شهرداریمشهد،سرپرستادارهامورهنریسازمان
اجتماعی–فرهنگیشهرداریمشهد،درحاشیهاین
بازدید گفت :فراخوان «روشنای شــهر» با محوریت
شهدای آتش نشان ،شــهدای مدافع حرم و شهدای
جنگ تحمیلــی ،برای بهینه ســازی موضــوع ایثار و
فداکاری برگــزار و طی فرایند داوری آثــار برگزیده،
جهتنقشبستنبررویدیوارهایشهرانتخابشد.
«صدرا یوســفی» افزود :طرح های برگزیده از لحاظ
طراحی و گرافیک ،برتر و از ســطح باالیی برخوردار
هستند.درادامهاینبازدید«،احساناصولی»رئیس
کمیسیونفرهنگی،اجتماعی،زیارت،گردشگریو
رسانه شورای شهر مشهد نیز گفت :هدف از اجرای
ترسیمتمثالشهدابررویدیوارهایشهر،ایناست
کهمفهومایثار،شهادتوازخودگذشتگی،فراموش
نشود،شهداچشموچراغشهروباعثروشناییشهر
هستندوانشاءا...اینطرحرادرمعابرشهر،توسعه
می دهیم .شــایان ذکر اســت در این برنامه از تمثال
شــهدای آتش نشــان در بولوار حر عاملی ،ایستگاه
شــماره 10آتش نشــانی ،سرلشــکر شــهید فرامرز
عباسی در بولوار شهید فرامرز عباسی ،شهید میرزا
محمودتقیپوردرتقاطعبولوارآموزگاروسیدرضی،
شهیدحسینحریریدرقاسمآباد،خیابانرازی17و
شهیدچمران درسهراهچمرانبازدیدشد.

سومین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق
کالن ارز و پولشــویی در دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایم
اخالل گران در نظام اقتصادی در مشــهد به ریاســت قاضی
منصوری برگزار شد .به گزارش خبرگزاری میزان ،با قرائت
کیفرخواســت متهم «حمیــد خالقی» فرزند محمدحســین
توســط نماینــده مدعیالعمــوم ،نامبــرده به دســتور رئیس
جلسه در جایگاه متهم قرارگرفت و به دفاع از خود پرداخت.
متهم حمید خالقی مطابق کیفرخواست صادر شده توسط
دادســتانی مرکز خراســان رضــوی ،با مشــارکت در اخالل
عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق شــبکهای و
سازمانیافته ارز و پول شویی از سند مجعول استفاده کرده
است.
پــس از بیــان بخشــی از اظهــارات متهــم ســوم ،نماینــده
مدعیالعمــوم از متهم حمید خالقی خواســت تا بــا توجه به
مستندات موجود در پرونده از اتهامات منتسب به خود دفاع
کند و حقایق را بگوید.

پرونده ،با اجازه رئیس جلسه ،فیلم اظهارات و اقاریر متهم در
صحن علنی دادگاه پخش شد .پس از اظهارات متهم سوم و
پخش فیلم اظهارات وی ،وکیل مدافــع متهم حمید خالقی
به دفاع از موکل خودپرداخــت .رئیس دادگاه در این هنگام
از متهم و وکیل وی خواســت تا ضمن رعایت نظم و قانون ،از
اتهامات منتسبه دفاع و از ورود به حاشیه خودداری کنند.
پس از اتمــام اظهارات و مدافعات متهم ســوم و وکیل مدافع
وی ،رئیــس دادگاه از امیــر طلــوع شــیخزاده یــزد فرزنــد
علیاصغر خواســت تا ضمن قرار گرفتــن در جایگاه متهم از
خود دفاع کند.
همزمــان بــا قرائــت کیفرخواســت متهــم چهــارم ،نماینده
دادســتان گفت :متأســفانه متهم نامبرده مانند متهم سوم،
همکاری نداشــته و رســیدگی را با اطاله مواجه کرده است.
امیر طلوع شــیخزاده یزد طبق کیفرخواســت صادر شده از
ناحیه دادســتانی مرکز خراســان رضــوی ،به مشــارکت در
اخالل عمــده در نظام اقتصادی کشــور از طریق شــبکهای
و ســازمانیافته ارز ،متهم است و به پولشــویی نیز مبادرت
کرده اســت .طبــق مســتندات ارائهشــده از ســوی نماینده
دادستان ،متهم چهارم با عوامل قاچاق ارز ارتباط داشته و
پس از جمعآوری ارز بازار داخلی با استفاده از اتباع خارجی
و پرداخت وجه به آنها ،ارزها را منتقل میکرده است.

عکس  :ایسنا (جلسه دوم دادگاه)

تولیت آســتان قدس رضوی گفت :طلبگی شــغل
نیســت یک وظیفه و رســالت دینی اســت ،رسالت
طلبه و روحانی تبلیغ و ابالغ آموزههای دینی است.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین
احمد مروی در مراسم عمامه گذاری طالب که در
تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد ،طلبگی
را ســربازی امام زمان(عــج) خوانــد و تصریح کرد:
سربازی امام زمان(عج) شرایطی دارد ،باید واجد
شرایطش باشیم تا امام زمان(عج) ما را به عنوان یک
ســرباز کوچک بپذیرد ،اگر عنایت امام زمان(عج)
نباشد نمیتوان خادم دین بود.
تولیت آســتان قــدس با تأکید بــر این کــه طلبه باید
ارتباط معنــویاش را با حضرت ولــی عصر(عج) به
صورتمستمرحفظکند،تصریحکرد:بدونعنایت
حضرت امــام زمان(عج) هرچقدر هــم طلبه تالش
کندبهجایینمیرسد،وادیطلبگیوسربازیامام
زمان(عج)صاحبدارد،اگرانسانمیخواهددراین
وادی پا بگذارد و از برکات این وادی نورانی بهرهمند
شــود ،باید اجازه صاحب و اذن صاحبش را داشــته
باشد.وی در ادامه با ذکر این نکته که طلبه و روحانی
درموضعگیریهاوتصمیماتتنهابایدوظیفهدینی
خود را مدنظر داشته باشد ،اظهار کرد :ما باید در هر
لحظه ببینیم وظیف ه دینی ما به عنوان یک روحانی
و طلبه چیست و تنها همان فعلی را که خداوند از ما
انتظاردارد،انجامدهیم.حجتاالسالموالمسلمین
مروی در بخش پایانی سخنان خود ،گفت :در تاریخ
کــه نــگاه میکنیم زندگــی بــزرگان و علمــای دین
هموارهباسختیهاییروبهروبودهاست،آنچهراکه
دررهگذرزندگیطلبگیازدستمیدهید،خداوند
جبرانخواهدکرد.

ارتباطسرباندشبکه پولشوییبا اتباعبیگانه

زمینههای مختلف از جمله رسیدگی به پروندههای کیفری و
حقوقی ،در خدمت بانکهای استان خواهد بود .همچنین
فرمانــده نیــروی انتظامی خراســان رضــوی در این جلســه
خاطرنشــان کرد :از تهدیدات سخت نســبت به شعب بانک
عبور کردهایم اما موضوعاتی که متوجه شــعب بانک اســت،
باید موردتوجه قرار گیرد .سردار« محمدکاظم تقوی» افزود:
بایداسناد،موجودیووضعیتنگهداریشعببانکهامورد
تجدیدنظرقراربگیردوافرادشرورناکامبمانند.
•حضورنیرویانتظامیدرسطحشهرمشهدتاچند
شب دیگر ادامه دارد

به گزارش ایسنا ،ســردار تقوی گفت  :در این ایام با همکاری
اســتانداری و اعضای شورای تامین توانســتیم از این مرحله
سختعبورکنیموماموراننیرویانتظامیتاچندشبدیگر
برایبازنشدنمنافذجدیددرشهرحضورخواهندداشت.
• 14بانک تبادل اطالعات ندارند

دبیرشورایهماهنگیبانکهایاستاندراینجلسهگفت:

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی صورت گرفت

افتتاح پنجاه و ششمین کتابخانه
آستان قدس رضوی

عکس  :آستان نیوز

همزمان با روز کتاب خوانی و کتابدار ،پنجاه و ششــمین
کتابخانهآستانقدسرضویدرمسجدامیرالمومنین(ع)
منطقه رسالت افتتاح شــد .به گزارش آستان نیوز ،در این
برنامه ،رئیس کتابخانه های وابســته به آســتان قدس در
مشهد بااشارهبهجایگاهسنتحسنهوقفدرگسترشاین
مجموعه فرهنگی ،افزود :آستان قدس رضوی به پشتوانه
سنتوقفوباتوسعهمراکزفرهنگیمهمنظیرکتابخانهها،
توانسته است فضای مطالعاتی و پژوهشی بسیار خوبی را
برایجامعهعلمیدرسطحکشورایجادکندکههماکنونبه
دلیلدارابودنفضایمطلوبفرهنگیوبهروزبودنمنابع
اســتقبال محققان ،طالب،
مطالعاتی و پژوهشــی ،مورد
ِ

دانشجویانوعالقهمندانبهکتابقرارگرفتهاست« .صفر
صالحی» ارائــه خدمات در کتابخانــه دیجیتال ،کتابخانه
شبانه روزی اهل بیت(ع) ،تاالر محققان ،کتابخانه گویای
رضوی ،کتابخانه سیار و تلفنی ،کتابخانههای تخصصی
علوم قرآن و حدیث ،مخطوطات ،مطبوعات ،موزه ،تاریخ،
ادبیات ،جغرافیا ،کتابخانه کودک و امانتکده کتاب های
جیبیرابخشیازخدماتویژهکتابخانههایآستانقدس
رضویبهمراجعانومخاطباندرسطوحمختلفبرشمرد.
گفتنیاست،کتابخانهامیرالمومنین(ع)،بامساحت400
متر مربع و گنجایش 100نفر هم اکنــون ،حدود5500
نسخهمنابعچاپیدارد.

دراستان 38بانکوموسسهمالیوجودداردکهتبادلبانکی
با 24بانکدارند،اما 14بانکتبادلاطالعاتندارندوچهار
بانک نیز عضو کمیسیون نیستند« .حســن مونسان» افزود:
منابع آزاد استان 81هزار و 900میلیارد تومان است که57
هزارو 600میلیاردتومانیعنیحدود 70درصدمصرفشده
است .وی تصریح کرد :امسال برای اولین بار برنامه عملیاتی
برایشبکهبانکیتدوینکردهایمکهمارابهسمتاولویتهای
کشورهدایتمیکند.
•رشدتسهیالتپرداختی

مونســان درخصــوص وضعیــت پرداخــت تســهیالت در
بخشهای مختلف خاطرنشــان کرد :تســهیالت پرداختی
در بخــش کشــاورزی نســبت بــه ســال گذشــته  32درصد
رشــد ،در بخــش صنعــت و معــدن  49.2درصــد رشــد ،در
بخش مســکن و ســاختمان  39.5درصد کاهش ،در بخش
خدمات،گردشگریوبازرگانی 29.6درصدرشد،دربخش
قرضالحســنه که عمدتــ ًا ازدواج را شــامل میشــود 71.4
درصد رشــد و در بخش صادرات 181.5درصد رشد داشته

است .وی در خصوص واحدهای تملیکی نیز گفت :امسال از
سویبانکهابه 447واحدنیمهتمامدربخشصنعت489،
واحد نیمهتمام در بخش کشاورزی و دو هزار و 942واحد در
بخش خدمات و گردشگری کمک مالی شده است .مجموع
واحدهای نیمهتمام  3878واحد با بیش از  6473میلیارد
ریال تســهیالت اســت .دبیر شــورای هماهنگی بانکهای
اســتان تصریح کرد :میزان واحدهای تولید غیرفعال و فعال
دربخشصنعتومعدن  701واحد،کشاورزی 59واحد،در
بخشخدماتوگردشگری 4590واحد،دربخشصادرات
 31واحد و در مجموع  6313واحد بیش از  2014میلیارد
ریالتزریقنقدینگیجدیدداشتهاست.مونسانمطرحکرد:
درمجموع در بخش صنعت و معــدن 1148واحد ،در بخش
کشــاورزی  1480واحد ،در بخــش خدمات و گردشــگری
 7532واحــد ،در بخش صادرات  31واحــد و درمجموع در
هفتماه امســال شــبکه بانکی اســتان به  10هــزار و 191
واحد کمک نقدینگی داشته اســت .دبیر شورای هماهنگی
بانکهایخراسانرضویگفت:میزانمنابعاستاندرپایان
مهرامسال 963هزارمیلیاردریالبودهکه 131میلیاردریال
رشد منابع داشتهایم و بهصورت کلی منابع استان حدود16
درصد رشــد داشته اســت .وی ادامه داد :نســبت مصارف به
منابع  70.34درصد و نســبت مطالبات بــه مصارف 6.58
درصد اســت .تاکنون  50واحد امالک تملیکی واگذارشده
استکه 25درصدرشدداشتهویکیازمشکالتما 55واحد
بسیارخوبصنعتیاستکهازشماخواهشمندیمتکلیفاین
 55واحد را روشن کنید.
• 133میلیون دالر ذخایر ارزی بانکهای استان

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت :در
بحث ارزی نیز دوستان در امور بینالملل کمکهای زیادی
به ما کردند و هم اکنون ذخایر ارزی بانکهای اســتان 133
میلیــون دالر اســت .وی همچنین اظهــار کــرد :در روزهای
اخیر هیچگونه خسارتی به بانکها وارد نشده و همکاران ما
در بانــک در کمال آرامــش در دو نوبت صبح و عصر مشــغول
خدمترســانی هســتند ،همچنیــن از نیــروی انتظامــی به
خصوص بسیجیان شــبکه بانکی برای امنیت ایجادشده در
بانکتشکرمیکنم.

