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نوبخت خبر داد :

در سومین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی های اعتبار البرز ایرانیان و ولیعصر مطرح شد:

بحثقاضیومتهمدربارهمجوزفعالیتازبانکمرکزی
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز
ایرانیان و ولیعصر برگزار شد.به گزارش خبرگزاری میزان ،قاضی صلواتی
در ابتدای این جلسه از نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست
در جایگاه حاضر شود و شکایت خود را قرائت کند.نماینده حقوقی سازمان
تعاونی روستایی کشور گفت :شرکت تعاونی ولیعصر شرکتی است که از
افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و اساسنامه آن به تصویب مجمع
رسیده ،بنابراین اداره امور آن بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل آن است.
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان ناظر پس از حسابرسی که
انجام داد اعالم کرد که این شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج کردن
منابع مالی مردم کرده است و از جمله تخلفاتی که داشته است این بوده که
این منابع را صرف خرید امالک در شهرهایی همچون مشهد ،تهران و آمل
کردهاست.ویافزود:نظربهاینکهشرکتولیعصردارایشخصیتحقوقی
مستقل است از مقررات قانونی عدول کرده و در جمع آوری منابع مالی
تخلفداشتهاستواینشرکتازجایگاهمردمیشرکتتعاونیروستاییکه
مورد اعتماد مردم بوده سوءاستفاده کرده و منابع مردم را در جاهایی غیر از
کشاورزی صرف کرده است.پس از قرائت این شکایت ،قاضی با تفهیم اتهام

اخبار

متهم امیر حسین آزاد از او خواست به دفاع از خود بپردازد.متهم ردیف اول
این پرونده امیر حسین آزاد در دفاع از خود مدعی شد :بانک مرکزی اصال
بنا و قصدی برای حل مشکالت نداشته است و این قصد را از همان ابتدا هم
نشان نداده بود که بخواهد موسسات مالی را سامان دهی کند.
وی بیان کرد :تمامی عرایضی که من این جا بیان میکنم قابل استعالم
اســت ،اعــام کــردم که بانک مرکزی هر کــاری بگوید انجام میدهم،
اما متاسفانه آن جا همه چیز شفاهی است و هیچ چیزی را دست افراد
نمیدهند تا بتوانند بعدا زیر حرفشان بزنند.متهم گفت :بازپرس پرونده به
من گفته است که شش هزار نفر شکایت کرده اند من که این را نمیدانم؛ اما
از طریق بانک تجارت با همه تسویه شده است.
وی افزود :کل پولی که ما از مردم دریافت کرده بودیم  ۱۶۲میلیارد تومان
بوده یعنی کل پولی که در اختیار ما بوده همین عدد بوده است .شما باید
بروید و ببینید که از این  ۱۶۲میلیارد چه میزان ملک خریداری شده ،چه
میزان تسهیالت داده شده و کجاها مصرف شده است.وی درباره اتهام
جعل مهر موسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد :استفاده از این مهر در زمان
فعالیت من نبوده و تصدی این جانب از سال  ۹۴به بعد بوده است در حالی

که این موسسات سال  ۹۲تاسیس شد.متهم درخصوص نصب تابلوهای
البرز ایرانیان ،فردوسی و آرمان بیان کرد :او ًال نصب هیچ کدام از تابلوها
در حوزه مدیریت این جانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی
به موسسه فردوسی اعالم شده که به سرعت تابلوها را تغییر دهند که نامه
آن در پروندهها موجود است .وی ادامه داد :خرید خودروی لوکس جهت
سرمایه گذاری بوده است و سفرهای خارجی تفریحی که در کیفرخواست
ل سپرده گذاران نبوده است.قاضی صلواتی خطاب
به آن اشاره شده از مح 
به متهم گفت :شما یک جانبه به دادگاه میروی به بازپرس ،دادسرا و بانک
مرکزی هر چه دلت خواسته گفتی شما به واسطه پدر همسرت که استاندار
هرمزگان بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی (قائم مقام وقت بانک
مرکزی) میشوی و مجوز را میگیری ،اقاریر شما در پرونده و صورت جلسه
قید شده است.متهم در پاسخ گفت :تکذیب میکنم این اقاریر ،اقاریر آقای
قریانی است.قاضی صلواتی گفت :در دفاعیات خود بیان کردید که بانک
مرکزی بحران سازی کرده ،بانک مرکزی کجا بحران سازی کرده است،
به شما اجازه توهین داده نمیشود.به گفته قاضی صلواتی ،جلسه بعدی
دادگاه ،امروز صبح برگزار می شود.

تامیناعتبار ۶۰۰میلیاردی
برایپرداختمطالباتفرهنگیان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص  ۶۰۰میلیارد
تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داد.
به گزارش   خانه ملت ،محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور در پاسخ به چرایی تأمین نشدن بودجه برای
پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت :تخصیص بودجه آموزش و
پرورش در سال  97بیش از  100درصد بود ولی به دلیل آن که
آموزش و پرورش در نهایت نتوانست با وجود دریافت  107درصد
از تخصیصها ،مطالبات فرهنگیان را بپردازد ،سازمان برنامه و
بودجه بالفاصله پس از تعطیالت نوروز و در هفته گذشته 600
میلیارد تومان دستور تخصیص بودجه صادر کرد تا وزارت آموزش
و پرورش بتواند چنین مواردی را پرداخت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :این بودجه برای جبران آن
موارد تخصیص یافته است و ربطی به بودجه  98آموزش و پرورش
ندارد.
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استاندارخوزستان:بیشاز
90درصدهورالعظیمپرآباست
استاندار خوزستان با اشاره به آبگیری  ۹۰درصد از تاالب
هورالعظیم ،گفت :حداقل ارتفاع آب در هورالعظیم ۵۰
سانتی متر است و هیچ محدودیتی برای ورود آب به تاالب
نیست و دور تا دور بسیاری از دکلهای نفتی مستقر در
هورالعظیم آب است.به گزارش ایسنا ،غالمرضا شریعتی
در دیــدار با فعاالن فضای مجازی با اشــاره به تالشهای
انجامگرفته در خصوص پایداری شرایط اهواز ،گفت :اگر
سیالبها را در دشتها پخش نمیکردیم اهــواز اکنون
زیر آب بود و شرایط به شکل کنونی نبود .پخش سیالب
در دشتها یکی از اهدافی بود که توانستیم با اجرای آن
بسیاری از مشکالت را حل کنیم.آب به سمت اهــواز در
حرکت بود و ما این مسئله را پیش بینی نکرده بودیم زیرا این
دو رودخانهدرطولتاریخبههمنپیوستهبودند.دراینزمینه
اگر ایستگاه برق شمال اهواز را آب میگرفت تا تابستان
نمیتوانستیم بخش زیادی از اهواز را برقدار کنیم و باید در
اینشرایطازاینمنطقهحفاظتمیشد.باتالشیکهانجام
شد ،خوشبختانه توانستیم آب را کنترل کنیم.
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