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آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

حادثه تلخ دانشگاه آزاد باید با جدیت پیگیری شود
نباید اجازه داد جریان فتنه  88در لباس دیگری عرض اندام کند

رویدادهایی همانند حماسه  ۹دی باید همواره زنده نگهداشته شود و
عبرتها و پیامهای آن موردتوجه قرار گیرد.

رییسقوهقضاییه با تاکید بر ض�رورت پیگیری جدی،
س�ریع و متقن حادثه تل�خ واژگونی اتوب�وس در واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی از سوی دادستان
تهران و با نظارت دادس�تان کل کش�ور ،گف�ت :اینکه
عدهای چنین حادثهای را اسباب تسویهحساب با برخی
افراد قرار دهند ،شایس�ته نیست و ما در رسیدگیهای
قضای�ی خود ب�ه این قبی�ل س�روصداها و جنجالهای
رسانهای توجه نخواهیم کرد.
از رهبر معظم انقالب به دلیل اعتمادشان سپاسگزارم
آیتاهلل آملی الریجانی در جلسه روز گذشته مسئوالن عالی قضایی
با قدردانی از رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح کرد :قبل از هر چیز
از مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به دلیل اعتمادی که به اینجانب
برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای
نگهبان داشتند ،تشکر میکنم و از خدا میخواهیم که توفیق انجام
مسئولیتها به نحو احسن ،اخالص در عمل و توفیق طاعت حق را
در همه امور عطا فرماید.
س قوهقضاییه ادامه داد:
به گزارش روابط عموم��ی قوهقضاییه ،ریی 
امی��دوارم بتوانم مس��ئولیتی را که بهاینترتیب ب��ر عهده اینجانب
گذاشتهشده به نحوی به انجام برسانم که هم اهداف قانون اساسی و
نظام جمهوری اسالمی و هم منویات رهبر معظم انقالب محقق شود.
آی��تاهلل آملی الریجان��ی ،همه نهادهای قانونی را مهم دانس��ت و
درعینحال با اشاره به آنچه در حکم رهبر معظم انقالب آمده است،
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را دارای نقشهای
بیبدیل در نظام جمهوری اس�لامی دانست و افزود :همگی باید در
جهت انجاز اهدافی که قانون اساس��ی و رهب��ر معظم انقالب برای
این نهادهای مهم نظام ترس��یم کردهاند گام برداری��م و از خداوند
میخواهیم که توفیق خود را نصی��ب ما کند تا بتوانیم آنچه در توان
داریم به خدمت بیاوریم و در راستای رضایت حقتعالی و خدمت به
مردم حرکت کنیم.
س قوهقضاییه بابیان اینکه الط��اف مقام معظم رهبری همواره
ریی 
موجب دلگرمی و نشاط مسئوالن نظام است ،اظهار کرد :امیدواریم
حمایتهای ایشان در این مسیر دشوار همراه ما باشد تا بتوانیم این
مسئولیتهای بزرگ را بهدرستی ایفا کنیم.
آیتاهلل آملی الریجانی در ادامه با تس��لیت مج��دد ارتحال مرحوم
آیتاهلل هاشمی شاهرودی ،این حادثه را ضایعهای برای حوزههای
علمیه و نظام جمهوری اسالمی دانست و خاطرنشان کرد :این عالم
فرزانه ،آثار گرانبهایی داش��تند که مورد رجوع طالب و فضال است
و در نظام جمهوری اس�لامی نیز همواره مسئولیتهای مهمی را بر
عهده داشتند.
ریی��سقوهقضاییه با اش��اره ب��ه دوران تصدی آیتاهلل هاش��می
ش��اهرودی در دستگاه قضایی ادامه داد :ایش��ان در قوه قضاییه نیز
منشأ آثار مهمی بودند که ازجمله آنها میتوان به احیای دادسراها
و تالش برای نهادینهسازی ش��وراهای حل اختالف اشاره کرد که
بار سنگینی را از دوش دادگس��تریها برداشت .همچنین کمک به
وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضایی از دیگر اقدامات
مرحوم آیتاهلل هاشمی شاهرودی بود.
آیتاهلل آملی الریجانی با اشاره به اعطای درجه اجتهاد از سوی شهید
صدر به آیتاهلل هاشمی شاهرودی در سنین پایین ،این امر را گواه بر
استعداد ،هوش و تالش رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که حوزههای علمیه از آثار آن مرحوم
بهخوبی اس��تفاده کنند و مشی و روش اس��تنباطی آیتاهلل هاشمی
شاهرودی را بهکارگیرند.
پذی�رش مس�ئولیتها از س�وی آی�تاهلل هاش�می
شاهرودی ،ایثارگرانه بود
س قوهقضاییه گفت :امیدواریم حوزهه��ا بتوانند عالمان بزرگی
ریی 
را در همین طریق و با این ش��خصیتها تربیت کنند .کشور نیازمند
علمای مجاهدی همچون آیتاهلل هاشمی شاهرودی است که عالوه
بر تالش در س��نگر علم ،در راه خدمت بهنظ��ام نیز مانعی برای خود
نمیبینند و ایثار میکنند .ایشان در صراط مرجعیت و بلکه مرجع بودند
اما هر زمان رهبر معظم انقالب برای پذیرش مسئولیتی به آن مرحوم
پیشنهادی میکردند ،تا آنجا که ما مطلعیم استنکاف نمیکردند.
آیتاهلل آملی الریجانی با تسلیت مجدد درگذشت آیتاهلل هاشمی
شاهرودی به مردم عزیز ایران ،بیت داغدار ایشان ،حوزههای علمیه،
مراجع معظم تقلید ،مقام معظ��م رهبری و حضرت بقیهاهلل االعظم
(ارواحنا فداه) ،علو درجات و حشر آن مرحوم با انبیاء و اهلبیت (ع) را
از درگاه حقتعالی مسألت کرد.
س قوهقضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود با گرامیداشت
ریی 
سالروز حماسه  ۹دی ،جریان فتنه سال  ۸۸و حوادث بعد از انتخابات
ریاس��ت جمهوری آن س��ال بهویژه نهم دی را متضم��ن پیامها و
عبرتهای فراوان دانس��ت و تصریح کرد :این حوادث ،صرف ًا جنبه
تاریخی ندارد بلکه باید آن را در یک بس��تر مس��تمر و دائمی تحلیل
کرد .جریان فتنه  ۸۸قابل تکرار است زیرا امروز هم دشمن به میدان
آمده ،ابزار درونی کشور را به کار میگیرد ،عدهای فریب میخورند یا
تعمداً با دشمن همراهی میکنند و بهاینترتیب ظرفیت تکرار چنین
حوادثی همچنان وجود دارد.

آمری�کا در س�ال  ۸۸فق�ط آش�وبگران را «م�ردم»
میدانست
آیتاهلل آملی الریجانی با اشاره به ابراز تمایل اوباما به نزدیک شدن
به ایران و سپس ،تغییر رویکردش پس از مشاهده حوادث سال ،۸۸
ادامه داد :بهمحض اینکه اوضاع را آش��فته دیدند ،ورق برگشت و به
همراه وزی��ر خارجه خود ،رییسجمهوری فرانس��ه و برخی دیگر از
سران کشورهای غربی ،مدعی «حمایت از مردم ایران» شدند .آنها
آشوبگران را مردم میدانستند اما ازنظرشان میلیونها ایرانی بصیر که
در دفاع از نظام و انقالب خود قد علم کردند ،جزء مردم نبودند! رییس
قوهقضاییه بابیان اینکه عدهای نیز آب به آس��یاب دش��من ریختند،
یادآور شد :امروز نسبت به گذشته ،دشمن ابزارهای متنوعتر و بیشتری
دارد و هزینههای کالنتری میکند .بر این اساس ما بیش از هر زمان
دیگری نیازمند دشمنشناسی ،فتنه شناسی و موقعیتشناسی هستیم
تا با درک صحیح بزنگاهها ،چشم فتنه را بهموقع درآوریم .اینیکی از
مهمترین عبرتهای فتنه  ۸۸و حماسه  ۹دی است.
آیتاهلل آملی الریجانی بابیان اینکه متاس��فانه امروز هم برخی در
داخل همان اشتباهات گذشته را تکرار میکنند و دشمن را به تحقق
رویاهایش امیدوار میس��ازند ،خاطرنشان کرد :اقشار مختلف مردم
ازجمله کارگران محترم ،دانش��جویان عزی��ز و  ...مطالبات برحقی
دارند که قطع ًا مس��ئوالن باید صدای آنان را بشنوند و در جهت حل
مشکالتش��ان گام بردارند اما این عزیزان نیز باید هوشیار باشند که
خدایناکرده غافالنه نردبان دش��من نشوند و دشمن حس نکند که
با استفاده از بستر مطالبات آنان میتواند به ساحت نظام ورود کند.
رییسقوهقضایی��ه بابیان اینکه نباید اج��ازه داد جریان فتنه  ۸۸در
لباس دیگ��ری عرضاندام کند ،اظهار کند :ام��روز نیازمند بصیرت
بیشتر هستیم و باید به ترسیم نقشه راه از سوی رهبر معظم انقالب
در خصوص آینده ،توجه بیش��تری داش��ته باش��یم .بر این اساس،

برخی دانش�جویان میگویند قب ً
ال درباره مش�کالت
رفتوآمدها تذکر دادهاند
آیتاهلل آملی الریجانی در ادامه با اش��اره ب��ه حادثه غمبار واژگونی
اتوبوس حامل دانش��جویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اسالمی و تسلیت به خانوادههای داغدار و آرزوی شفای عاجل برای
مصدومان ،تصریح کرد :نکته مهم این اس��ت که مسئوالن باید در
وقت خود به مش��کالت توجه داش��ته باش��ند .گر چه ممکن است
مشکالت در نهادی مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و از چشم مسئوالن
دور بماند اما واقعیت این است که برخی از امور قابل بازگشت نیست.
س قوهقضاییه ادامه داد :حس��ب برخی گزارشها دانش��جویان
ریی 
اعالم کردهاند که مکرراً مش��کالت به مس��ئوالن دانش��گاه تذکر
دادهشده بود .اگر این موضوع واقعیت داشته باشد ،حتم ًا نیاز به پیگرد
دارد .من از دادس��تان محترم کل و دادس��تان محترم تهران که روز
یکشنبه وقت گذاشتند و در جمع دانشجویان دانشگاه حضور یافتند
تشکر میکنم زیرا بس��یار کار درست و پسندیدهای بود اما مهمتر از
همه آن است که مطالبات را بهصورت جدی پیگیری کنند و اگر کسی
تعمدی در این حوادث داشته بررسی شود.
آیتاهلل آملی الریجانی ،برخی کوتاهیها را که مقدماتش در اختیار
خود مسئوالن است ،به نحوی عمد دانست و گفت :درست است که
ممکن اس��ت کسی در خود واژگون شدن اتوبوس و جان باختن این
عزیزان عمدی نداش��ته اما کوتاهی در برخی مس��ائل قابلپذیرش
نیست؛ خصوص ًا اگر قب ً
ال تذکر دادهشده باشد .من همینجا از دادستان
محترم تهران و دادس��تان محترم کل میخواهم ک��ه این قضیه را
پیگیری جدی ،سریع و متقن کنند.
عالوه بر پیگیری حادثه دانشگاه آزاد باید از تکرار این
حوادث جلوگیری کرد
س قوهقضاییه درعینح��ال اظهار کرد :باید از س��روصداهای
ریی�� 
رس��انهای هم احتراز کرد زیرا عدهای دنبال اهداف سیاسی هستند
و حاال چنین حادثهای را عرصه تسویهحس��اب با برخی اش��خاص
میبینند که این واقع ًا ناشایس��ت و ناپسند است .اینها ربطی به کار
دستگاه قضایی ندارد .آنچه به ما مربوط میشود ،رسیدگی عادالنه و
تعقیب کسانی است که در این زمینه قصور یا تقصیر داشتهاند .عالوه
بر این ،تالش ما در جهت پیشگیری از چنین حوادثی در آینده است
و دادس��تان محترم نیز از باب مدعیالعموم باید به این موضوع ورود
کند .واقع ًا بحث کوچکی نیست زیرا یکباره ده خانواده به دلیل امری
که بهاحتمالزیاد قابلاجتناب بوده ،داغدار شدهاند .چه نیازی است که
نحوه رفتوآمدها در یک دانشگاه اینگونه باشد؟
آی��تاهلل آملی الریجانی در پایان ابراز امی��دواری کرد که با تعقیب
دادس��تان تهران ،نظارت دادستان محترم کل کشور و پیگیری خود
مسئوالن دانشگاه ،کسانی که کوتاهی کردهاند و مقصرند به مجازات
برسند و از تکرار حوادث مش��ابه در این دانشگاه یا هر جای دیگری
پیشگیری شود.
بر اساس این گزارش ،ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستورالعمل
نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار دیروز مسئوالن
عال��ی قضایی قرار داش��ت و مواد دیگری از آن ب��ه تصویب رییس
قوهقضاییه رسید.

مشروح چهارمین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان

چهارمین جلسه رس�یدگی به اتهام علیاکبر
عمارتس�از فرزند محمد معاون اجرایی وقت
مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در
ش�عبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
مفس�دان و اخاللگران اقتصادی و به ریاس�ت
قاضی صلواتی ،بهصورت علنی برگزار شد.
در آغ��از قاضی صلوات��ی رییس دادگاه گف��ت :در مورخه
 ۹۷/۱۰/۱۰ش��روع چهارمین جلسه محاکمه این پرونده
را در شعبه  ۴دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام اخاللگران نظام
اقتصادی با حضور مستشاران دادگاه ،وکالی متهم ،متهم،
وکیل بانک تجارت ،نمایندگان دادستان بهصورت علنی
اعالم میکنم و از متهم میخواه��م در جایگاه برای ایراد
دفاعیات خود حاضر شود.
به گزارش میزان ،متهم علیاکبر عمارتس��از دفاعیاتش
را اینگونه آغاز کرد :در صفحه  ۴کیفرخواس��ت مواردی
که مطرحش��ده اس��ت ک ً
ال ارتباطی به پرونده من ندارد و
به اس��تان اصفهان مرتبط اس��ت .وی ادامه داد ۳۶ :برگ
از کیفرخواست به ضمانتنامه پرداخته که تکرار در تکرار
است ،گفته میشود بنده ۱۲۰۰میلیارد تومان ضمانتنامه
صادر کردهام و بنده میخواهم این مبالغ را کپی کرده و به
دادگاهارائهدهم،چوناینتعدادضمانتنامهصادرنکردهام.
متهمافزود:دربارهزندیآبادیکمصحبتشده،درحالیکه
بدهی 220میلیاردیدارد.دراینلحظهقاضیگفت 19:نفر
متهم هستند که در دادسرا در حال رسیدگی است ،از آنها
میتوان آقای زندی آبادی را نام برد اما چون بازداشت شما
طوالنی شده بود پرونده شما زودتر به دادگاه آمد .متهم در
ادامه دفاعیات خود بیان کرد :در مورد یکی از شرکتها سه
برگ ضمانتنامه صادرش��ده بود که تسویه شده است و
درباره ضمانتنامه ،ش��عبه بنده فقط پیشنهادکننده بود و
اینگونه ضمانتنامهها در کل کشور صادرشده است من
چند سالی است که در زندان بودم و سوخته و مرده شدهام
و کس��ی به من اهمیت نمیدهد .متهم عمارتساز افزود:
این ضمانتنامههایی که صوری قلمداد میشود به مدت
 ۵سال کارمزد آن داده میشد و بازرسی میکردند ،حاال بعد
از ۵سال میگویند صوری یا جعلی است؟
متهم بیان کرد :بابت ای��ن ضمانتنامهها من لوح تقدیر
و پاداش نقدی گرفتم حال یکش��به همهچی��ز را زیر پا
میگذارند.پولدرگردشحکمخونراداردونمیشودقطع
کرد و باید راهی سریع انتخاب شود .این است که بانکها را
برایصدورضمانتنامههاتشویقمیکردندوحتیکالس
آموزشی میگذاشتند و ما ساالنه از این راه درآمد داشتیم.
وی گفت :در همه بانکها مدیریت حقوقی داریم و طبق
قانون پروندهها باید در سیس��تم حقوقی برود درحالیکه
پرونده من دس��ت شخص بازنشس��تهای بود که  ۵سال
مدیریت کرده است .عمارتساز بیان کرد :در کیفرخواست

عمارتساز :تخلف کردم

ضمانتنامهای ۱۰۰میلیون تومانی است که به من تفهیم
نشده است .در بخش چکهای غیر بانکی در کیفرخواست
س��ال  ۸۶ -۸۵زمان صدور آن اعالمشده در حالی در این
س��الها چک غیر بانکی ص��ادر نکردهایم و هیچ تخلفی
صورت نگرفته اس��ت .وی ادامه داد :در صفحه  ۷۱الی ۸۰
و  ۱۰۸الی  ۱۱۳حدود  ۱۵برگه از کیفرخواس��ت مبالغ آن
صریح گفته شود .در صفحه ۱۲۵و ۱۲۰تصرف غیرقانونی
در اموال توقیفشده ذکرشده اس��ت از دادگاه میخواهم
نامهای که این ملک را توقیف کرده به شما ارائه بدهد ،چون
خیلی کذب است.
متهم اف��زود :این ملک اص ً
ال توقیف نش��ده همچنین در
شکایتها نام دو ش��رکت بود که یکی واقعی است و من
مسئول بدهی آن هستم ،اما در شرکت دیگر من مسئول
نیستم.
متهم گفت :در صفحه  ۲۰کیفرخواست به تضییع حقوق
بانکی اشارهشده است ،بنده واقع ًا برای خودم خیلی متأسفم
چراکه خدمات ارزشمندی این شعبه به بانک داشت و برای
بانک منافع زیادی داشت.
وی افزود :در بحث تضییع حقوق بانکی من هم گریه کردم
و هم خندیدم! ۱۳۰۰میلیارد ریال سود عملیاتی داشتیم .آیا
این تضییع حقوق بانک است این فقط برای محکوم کردن
است .عمارتساز در این بخش از جلسه دادگاه در خصوص
شرکتبرادرخانمخودکهضمانتهاییبهنفعآنصادرشده
بود گفت :برادرخانم من نیز مانند همه دوست داشت که کار
کند و من برای ش��رکت برادرخانم��م ضمانتنامه جعلی
درس��ت نکردم این در حالی است که میگویند اختالس
شده است درحالیکه بانک تجارت اص ً
ال پولی ندارد .یک
بزرگنمایی در خصوص این برگ ضمانتنامه که به نفع
برادرخانمم صادرش��ده صورت گرفته است که ارزش آن
حدود  12میلیارد بوده اس��ت و بههیچعنوان این اتهامات
مطرح نبوده است.
وی در ادامه گفت :این پرونده بانکی بسیار شفاف و روشن
است و خیلی راحت میتوان اقدام کرد.
دراینبخشازجلسهدادگاهقاضیصلواتیخطاببهمتهم
گفت :شما چه تعداد چک بینبانکی به چه پشتوانهای و به
نفع چه اشخاصی صادر کردهاید؟ مگر نه اینکه چکهای
بینبانکیبایدپشتیبانداشتهباشند.
وی پاسخ داد :بله باید پشتیبان داشته باشند 99 ،درصد این
چکهابهنفعصندوقهایقرضالحسنهکرمانبودهاست
و تعداد 691فقره بود که تخلف داخل بانکی بوده است.
ارزش چک ها چقدر بوده است؟
قاض��ی صلواتی در ادام��ه در واکنش ب��ه اظهارات متهم
خاطرنشانکرد:شمانمیتوانیدازصندوقبرایخودپناهگاه
بسازید ،ارزش چکها چقدر بوده است؟
عمارتسازنیزدرپاسخگفت:طبقاعالمسازمانبازرسی7

میلیارد بوده که اگر از آن ضمانتنامهها استفاده کرده باشند
نهایت ارزش آنها  20میلیارد تومان بوده است درحالیکه
طبق ادعای دادس��را  5هزار میلیارد محاسبهش��ده است.
قاضی صلواتی در ادامه گفت :ش��ما ح��دوداً 120میلیارد
تومان از این وجوه را در اختیار شرکت دیگری قرار دادید که
برگشت نخورده است.
متهم در پاس��خ گفت :بله این تخلف انجامشده است و اما
موضوعبدهیمطرحنبودهاستوبدهی ازمحلچکهای
بانکی و از روی وجوه بدهیهای بانک نبوده است.
قاضی صلواتی در ادامه به متهم گفت :مس��ئوالن بانک
تجارت بارها به ش��ما تذکر دادند اما ش��ما توجه نکردید.
عمارتساز نیزدرواکنش به سؤال قاضی گفت :بههیچوجه
به من تذکر ندادند.
رییسدادگاهدراینبخشازجلسهگفت:ازمحلچکهای
بینبانکی چه چیزی عاید شما میشده است؟ متهم نیز در
پاسخ مدعی شد :من یک ریال از این مبالغ استفاده نکردم
و هیچ سندی پیدا نمیشود که من یک ریال استفاده کرده
باشم .وی ادامه داد :تخلفات اداری در بانکها زیاد است و
م��ن تخلف کردم؛ اما داخلی بوده و یک ریال به جیب بنده
نرفته است ،حتی زن اول من یکخانه ندارد و من هر کاری
کردم برای کشور انجام دادهام و هدف من این بوده است که
کارراهبیفتد.قاضی صلواتیدرادامهازمتهمپرسید:شرکت
مفتول بکسل 5مرحله وام داشته؛ اما شما وام مرحله پنجم
که  28میلیارد بوده پرداخت نکردهاید؟ متهم نیز در پاسخ
گفت :این مبلغ واریز شد و کل آن بر اساس سیستم ارزی
بودهوبایدتأییدیهشرکتهایخارجیمیآمدکه بهواسطه
تحریمها مقدور نبوده اس��ت .قاضی صلوات��ی در ادامه از
متهم پرسید :مگر نه اینکه باید ضمانتنامهها بر اساس
قراردادهای واضح صادر شود؟ متهم نیز گفت :من تنهایی
تصمیمگیرینکردم.
قاض��ی صلواتی در واکن��ش به اظهارات متهم پرس��ید:
چرا قراردادها صوری و جعلی بوده اس��ت؟ عمارتس��از
نیز در پاس��خ تصریح کرد :ازنظر ما ص��وری نبوده چراکه
این قرارداد در کل ایران صادرش��ده؛ اما من در شعبه خود
مورد صوری و جعلی نداش��تم و این ضمانتنامهها به نفع
مشتریان صادرشده اس��ت .قاضی صلواتی در واکنش به
این بخش از اظهارات متهم گفت :اینگونه نبوده اس��ت،
یکسری شرکتها زیرمجموعه خودتان بوده و تعدادی هم
زیرمجموعهبانکبودهاست،انگیزهشماازانجاماینکارچه
بود؟ متهم در پاسخ گفت :بعضی مواقع شرکتهایی وجود
دارند که دارای مشکالتی هستند؛ اما این شرکتها به نفع
کشورکارمیکردندولیمسئوالنبانکمانعمیتراشیدند.
قاضی صلواتی گفت :ش��ما میتوانستید در این خصوص
تذکر دهید .عمارتساز نیز بیان داشت :وظیفه بانک ارائه
خدمات به مردم است.
رییس دادگاه در واکنش به این س��خن متهم اذعان کرد:
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توقیف  ۲هزار تن ذرت دامی در کرج

سخنگوی س��ازمان تعزیرات از توقیف  ۲هزار تن ذرت دامی در کرج خبر
داد .سیدیاس��ر رایگانی درباره عملکرد این س��ازمان در  9ماهه منتهی به
دیماه اظهار کرد :در این مدت حدود  400هزار پرونده وارد شعب کشوری
سازمان تعزیرات شده اس��ت که این میزان رشدی  11درصدی را نسبت
به مدت مشابه س��ال قبل نشان میدهد .سخنگوی س��ازمان تعزیرات
بابیان اینکه جرائم مربوط به این میزان پرونده با رشد  26درصدی به 70
هزار میلیارد ریال رسیده اس��ت گفت 279 :هزار و  366پرونده مربوط به
حوزه کاال و خدمات بوده اس��ت که متخلفین آنه��ا به پرداخت جرایمی
بالغبر  35هزار میلیارد ریال محکومشدهاند .به گزارش خبرگزاریها ،وی
درباره پروندههای حوزه بهداش��ت و درمان گفت 34 :هزار پرونده در این
حوزه تشکیلشده اس��ت که  145میلیارد ریال جریمه نیز برای متخلفان
صادرشده است .رایگانی با اعالم تشکیل  30پرونده برای شرکتهای لبنی
در  9ماهه گذش��ته گفت :از این تعداد 5 ،پرونده در شعب تجدیدنظر است
که از این  5مورد ،دو شرکت به پرداخت بیش از  410میلیارد ریال جریمه
محکومشدهاند که فع ً
ال نمیتوان اسامی آنها را اعالم کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازار ملتهب گوشت ،مرغ
و لبنیات گفت :در جلساتی که ستاد تنظیم بازار برای قیمتگذاری تشکیل
میشود ،نمایندگان تمام اصناف مرتبط حضور دارند و قیمت نهایی بااطالع
آنها وضع میشود ولی متأسفانه شاهد هستیم بعد از اعالم قیمتها ،در
س��طح بازار بازهم تخلفاتی مانند گرانفروش��ی رخ میدهد .وی بابیان
اینکه در روزها و هفتههای آینده س��ازمان تعزی��رات ورود جدیتری به
بازار کاالهایی مانند لبنیات ،مرغ و گوشت خواهد داشت گفت :در دو ماه
گذشته ،متأسفانه بحث قاچاق دام افزایشیافته است که در این زمینه 613
پرونده به ارزش  55میلیارد تومان تشکیلش��ده است که برای  439مورد
حکم محکومیت صادرش��ده اس��ت .رایگانی با تأکید بر اینکه نظر ما این
است که بارگیری هرگونه دام بدون همراه داشتن اسناد و مدارک مربوطه،
قاچاق محسوب میشود ،گفت :در برخی از استانها حتی گزارش مربوط
به قاچاق دام مولد داشتهایم .سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین با اشاره
به ماجرای اس��تفاده از ذرت دامی برای مصارف انسانی توسط دو شرکت
معروف گفت :با ارجاع گزارش از سوی وزارت بهداشت در این خصوص،
دو پرونده در ش��عب تعزیرات حکومتی استان البرز تشکیلشده است .دو
محموله به میزان  2هزار تن که با ارز  4200تومانی وارد کش��ور شده بود
توقیفشده است که متأسفانه حدود  700تن از این ذرتها بدون رعایت
کمترین نکات بهداشتی ،در فضای باز نگهداری میشدند.

تشکیل کمیته رفع خطر از نقاط ناایمن
مدارس گرگان

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان گلس��تان خبر از تشکیل کمیته
رفع خطر از نقاط ناایمن مدارس داد و گفت :تمام مدارس��ی که در گرگان
وجود دارد در طول یک ماه مورد بازدید قرار خواهند گرفت تا ایرادات فنی،
حریق و بهداشتی را برای دادستانی احصا شود .حجتاالسالموالمسلمین
سید رضا سیدحس��ینی گفت :جلسهای در دادسرای مرکز استان گلستان
با عضویت اداره کل آموزشوپرورش ،ش��هرداری ،سازمان آتشنشانی،
سازمان نظاممهندسی استان ،اداره کل بهداشت ،فرمانداری و بخشداری
برگزار شد .دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان خاطرنشان
کرد :در پی این جلسه قرار بر این شد که کمیتهای تحت عنوان کمیته رفع
خطر از نقاط ناایمن مدارس تشکیل ش��ود و تمام مدارسی که در گرگان
وجود دارد در طول ی��ک ماه مورد بازدید قرار خواهن��د گرفت تا ایرادات
فنی ،حریق و بهداش��تی را برای دادس��تانی احصا کنند و دادستانی برای
رفع خطر پیگیریهای الزم را از دس��تگاه مربوطه انجام دهد .وی افزود:
اعضای کمیته نیز عبارت است از سازمان نظاممهندسی استان گلستان،
آتشنشانی ،اداره بهداش��ت ،سازمان نوسازی مدارس و معاونت عمرانی
فرمانداریها و ش��هرداریهای تابعه هس��تند و دادس��تان نیز بهعنوان
مدعیالعموم و متولی این کمیته در موضوع رفع خطر از مدارس واردشده
است.

حمایت دستگاه قضایی
از اجرای پروژههای اقتصادی

ارائ��ه خدمات به چ��ه قیمتی؟ متهم در پاس��خ گفت :اگر
سیس��تم بانکی ما درس��تکار میکرد ،خیلی از تخلفات
صورتنمیگرفت.
 63فقره ضمانت نامه
در حدود 900میلیارد تومان
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه گفت 63:فقره
ضمانتنامه حدود  900میلیارد تومان به نفع شرکتهای
زیرمجموعه خودتان و س��ایرین صادرش��ده اس��ت چه
توضیحیدارید؟متهمگفت:منباورنمیکنمچنینمبالغی
وجود داشته باشد.
رییس دادگاه در این هنگام از متهم پرس��ید :چرا تعدادی
از ضمانتنامهها را که خ��ام بوده امحا کردید که متهم در
پاسخ گفت :تعدادی از این ضمانتنامهها در پارکینگ بود و
آب میخورد .رییس دادگاه از عمارتساز پرسید :آیا شما از
حسابهای بانکی افراد برداشت میکردید؟ متهم در پاسخ
گفت :به خاطر اعتماد چندس��الهای که بین ما و مشتریان
وجود داش��ته بله به همین ش��یوه کار میکردیم و در این
خصوص شاکی خصوصی وجود ندارد.
قاضیخطاببهمتهمگفت:تعداد 11فقرهازضمانتنامهها
را استعالم کردند جعلی بوده؛ اما شما نگفتید ،از طرفی چرا
الش��ههای بینبانکی را نگه نمیداشتید؟ عمارتساز در
پاسخ گفت :در خصوص ضمانتنامهها بله اینگونه بوده
اس��ت و تخلف کردم و در خصوص الشههای بینبانکی
سیستم طوری شده بود که جلوی کار ما را میگرفت و ما
مجبور بودیم که 3صفر را حذف کنیم.
رییسدادگاهخطاببهمتهمگفت:شماهنوزخیلیازاموال
را معرفی نکردهاید .قاضی گفت :برای آقای زیدآبادی چند
فقره ضمانتنامه صادر کردید؟ متهم در پاسخ گفت320 :
میلیارددراینخصوصصادرشدهبود.دراینبخشازجلسه
دادگاهقاضیصلواتیازنمایندهدادستانخواستتاباحاضر

شدن در جایگاه اظهارات خود را ارائه کند .نماینده دادستان
نیز پس از حضور در جایگاه خطاب به متهم گفت :شما زیاد
طفره میروید و 90درصد از مطالبی که گفتید توجیه است
درحالیکه ش��ما اقرار کردید چند فقره ضمانتنامه صادر
کردهاید .از طرفی  17ضمانتنامه بانکی بدون تش��کیل
پروندهوثبتدرسیستممعادل 500میلیاردتوماندرپرونده
وجود دارد ،آیا این به دستور مدیرعامل بوده است؟ متهم در
پاسخ گفت :بله ضمانتنامههایی که االن موجود است به
دستور کتبی مدیرعامل بوده است .نماینده دادستان با طرح
این پرسش که شما  12ضمانتنامه به مبلغ  2هزار میلیارد
ریال استفاده کردهاید از متهم توضیح خواست .متهم نیز در
این خصوص گفت :این مربوط به آقای زیدآبادی اس��ت و
ربطی به من ندارد .نماینده دادس��تان در ادامه بیان داشت:
در اظه��ارات خود گفتید حدود  7ضمانتنامه جعلی که به
ضمان��ت خواهی آقای زیدآبادی ب��وده ُمهر خانم ناظمی
توسط شما پای آنها خورده است .متهم در پاسخ گفت :بله
قبول دارم .نماینده دادستان با طرح سؤال دیگری از متهم
گفت 5:میلیارد و 510میلیون ریال بهحساب فردی واگذار
کردید و در این خصوص نیز اقرار کرده بودید ،متهم در پاسخ
گفت مال من نیست و نمیدانم .در ادامه نماینده دادستان
در خصوص وکالتنامهای که با هویت جعلی خانمی بوده
استازمتهمتوضیحخواستعمارتسازنیزدرپاسخگفت:
من فقط خواستم زن بگیرم .نماینده دادستان در خصوص
 10پالک ثبتی که به نام یک��ی از افراد نزدیک به متهم و
به ارزش 30میلیارد تومان منتقلشده بود توضیح خواست
که عمارتس��از در پاسخ گفت :این موضوع کذب محض
است .نماینده دادستان در خصوص  22پالک توقیفشده
ک��ه خود متهم آنها را معرفی کرده ب��ود و ارزش آن 136
میلیارد تومان بود توضیح خواس��ت که متهم در ادامه ابراز
بیاطالعی کرد .در ادامه ختم رس��یدگی به پرونده در این
جلسه اعالم شد.

دادستان عمومی و انقالب شهرس��تان جیرفت گفت :دستگاه قضایی از
اجرای پروژههای اقتصادی که باعث توس��عه و عمران منطقه میشود با
تمام توان حمایت میکند .حسین سالمی گفت :با توجه به اینکه دالالن و
واسطهها ساالنه خسارت مالی زیادی به کشاورزان وارد میکنند با تأسیس
پارک لجستیک محصوالت کشاورزی در سطح شهرستان جیرفت ،دست
واسطهها و دالالن خرید محصوالت کشاورزی کوتاه میشود و دستگاه
قضایی از این پروژه حمایت خواهد کرد .وی افزود :با راهاندازی این پارکها
در نقاط موردنظر عالوه بر اشتغالزایی ،بازار محصوالت کشاورزی منطقه
سروسامان میگیرد که این خود باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه
جنوب کرمان خواهد شد.

گزارش طبخ رستورانی پرندگان
مهاجر روی میز دادستان ساری

دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران با اشاره به دریافت گزارشهایی
درباره طبخ غذا با گوش��ت پرن��دگان مهاجر در بعضی از رس��تورانهای
اس��تان ،به متخلفان در این زمینه هشدار داد .سید یونس حسینی عالمی
گفت :متاس��فانه ذائقه پسندی گوشت ش��کار پرندگان و دیگر حیوانات
حاللگوشت سبب ش��د تا عدهای دانسته یا ندانس��ته مدافع شکارچیان
متخلف ش��وند .وی با هشدار به صاحبان رس��تورانها درباره طبخ غذا با
گوش��ت پرندگان مهاجر ،از ش��هروندان نیز خواست تا هرگونه تخلف در
این زمینه را به ش��ماره  09112293240پیامک بزنند .حسینی عالمی در
نشست خبری روز گذشته خود بابیان اینکه همچنان دغدغه همه مردم و
مسئوالن شکار غیرمجاز پرندگان در استان است ،گفت :امروز این مشکل
و دغدغه عالوه بر پرندگان مهاجر در ش��کار ان��واع چارپایان در ارتفاعات و
پرندگان بومی نظیر قرقاول نیز جدی است .دادستان ساری بابیان اینکه همه
کارشناسانمحیطزیستشکارپرندگانوحیواناتوحشیراغیرعلمیومضر
یدانند،گفت:دادستانهابهعنوانمدعیالعمومبهصورت
برایمحیطزیستم 
جدیدربرخوردبامتخلفانواردشدهاندومردمومسئوالندیگردستگاههاهم
همکاریخوبیدارند.دادستانمرکزمازندرانازتغییرکاربریاراضیکشاورزی
بهعنوان دغدغه دایمی استان یاد کرد و از کشاورزان خواست تا بههیچوجه
زمینهای خود را به فروش نرسانند .حسینی با اشاره به اینکه تغییر کاربری
غیرمجاز زمینهای کش��اورزی مازندران متوقف نشده و همچنان وجود
دارد ،درعینح��ال گفت که در چند س��ال اخیر باهم��ت دولتمردان این
پدیده بس��یار کند شده است .حس��ینی عالمی بیان کرد :مأموریت جدی
دادستانهای شهرهای اس��تان مازندران عالوه بر جلوگیری از تجاوز به
عرصههای طبیعی ،توجه خاص به اجرای احکام قلعوقمع س��اختمانها
غیرقانونی که در زمینهای کشاورزی بناشدهاند ،است.

