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سرمقاله
اقتصاد را برای همه جراحی کنیم
ادامه از صفحه یک
هدف قرار گرفتن مردم به تنهایی برای جبران
خسارات ناشی از تحریم ،نهتنها این تحول
را بیاثر میکند که خود میتواند یک بحران
جدید در سپهر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
کشور ایجاد کند .بدون تردید برای ایجاد تغییر،
مقاومتهایی از سوی گروههای ریشه دوانده
و ذینفع در اقتصاد و سیاست کشور صورت
میگیرد ،که آگاهی اجتماعی زیر سایه رسانههای
آزاد در کشور میتواند این مقاومت را در هم
شکند .استفاده از نیروی متخصص با استفاده
از سازوکار شایستهساالرانه که متولی اصلی
آن باید دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی
باشند ،عبور از این شرایط را معقولتر خواهد
کرد .توجه به شایستهساالری گاه در تعارض با
منافع سیاسی برخی از جریانها ،طی چند دهه
گذشته به محاق رفته است که باید به سرعت
مورد توجه قرار گیرد .از طرف دیگر فشار مالیاتی
بر قشر پردرآمد جامعه یکی دیگر از مشکالتی
است که ساختار معیوب اقتصاد با آن روبهرو
است .بی تردید برخی از این پردرآمدها ممکن
است با منافع برخی در قدرت نیز اشتراکاتی
داشته باشند که در راه جراحی اقتصادی
سنگاندازی کنند .به نظر میرسد مقابله با
این غول هفتسر تنها به پشتوانه شریک کردن
افکار عمومی و حمایت همهجانبه آنها در
یک فضای شفاف امکانپذیر است .اقدامی که
میتواند اعتماد بین مردم و دولت را ترمیم کند،
پاسخگویی همهجانبه مسئوالن در برابر رخدادها
و اقدامات صورت گرفته در شرایط کنونی است.
هر چند این تغییر کمی دیر به نظر میرسد اما
در شرایط فعلی برای جلوگیری از یک بحران
تمامعیار ناگزیر از باز کردن منفذهای سیاسی،
اجتماعی و جلب اعتماد عمومی هستیم.
اعتمادی که چنان در پیچدرپیچ پنهانکاریهای
چند دهه اخیر از بین رفته است که هر اقدام
مثبت دولت و نهادهای تصمیمساز نیز با دیده
تردید از سوی مردم نگریسته میشود .در نهایت
باید گفت برای تغییر اساسی در اقتصاد کشور
نمیتوان روی شانههای مردم به تنهایی حساب
باز کرد؛ بلکه باید تمام همت و حمیت ارکان
تصمیمساز بر تغییر از درون خود باشد که این
نیازمند سازوکاری قدرتمند و عزم همهجانبه برای
گذر از برخی منافعی است که تا امروز خللی بر
آن وارد نشده است.

اخبار
معاونحقوقیرئیسجمهوری:

تخلف آمریکا در ممانعت از
کمکهای نقدی به سیلزدگان را
یکنیم
پیگیری م 
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به
جلوگیری آمریکا از رسیدن کمکهای نقدی
ن گفت که این موارد قابل پیگیری
به سیلزدگا 
است.
به گزارش ایسنا ،لعیا جنیدی اظهار کرد :رئیس
هالل احمر اعالم کرد علیرغم اینکه خیلیها
اعالم داوطلبی کردند ،هیچگونه کمک نقدی
را نتوانستند از طریق بانکی پرداخت کنند؛ این
نشان میدهد که آمریکاییها تخلف بزرگی
انجام میدهند .وی ادامه داد :در حوزه حقوق
بشر و حقوق بشردوستانه هم نقض قواعد کلی
حقوق بینالملل بوده و همچنین به نظر من
آشکارا نقض دستور موقت دادگاه دادگستری
بینالمللی اتفاق میافتد بنابراین از نظر نقض
دستور موقت دادگاه دادگستری بینالمللی
جداگانه اقدام به عمل آمده است .معاون حقوقی
رئیسجمهوری گفت :از نظر اینکه خسارات باید
مشخص شود ،دادخواست کلی در دادگاه مطرح
است و بخشهای قابل توجهی از آن مبنای
دعوای مسئولیت مدنی است که پیگیری خواهد
شد .اقداماتی هم در باب خسارات در دعوای
مسئولیت مدنی مستقل و هم در دادخواست
دادگاه بینالمللی قابل پیگیری است.

غالمرضا ظریفیان بیان کرد

آغاز فعالیت انتخاباتی انجمن
اسالمی مدرسین دانشگاهها پس از
ماه رمضان
یک عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی
مدرسین دانشگاهها گفت :ما هنوز به موضوع
انتخابات مجلس شورای اسالمی ورود نکرده
و فعالیت انتخاباتی نداشتهایم اما احتمال
میدهم بعد از ماه رمضان ،ورود جدی به
انتخابات داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا ظریفیان اظهار
کرد :کشور از اول سال درگیر مسئله سیل بود
و مردم دچار مشکل شده بودند و ما هم در
انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها مشغول
همین مسئله بودیم .وی در ادامه افزود:
به همین دلیل ما هنوز وارد بحث انتخابات
نشدهایم و احتمال میدهم بعد از ماه رمضان،
ورود جدی به انتخابات داشته باشیم .معموال ً
گفتوگوها و زمزمهها در افطاریهای ماه
رمضان آغاز شده و بحثهای جدی درباره
انتخابات پس از ماه رمضان پیگیری میشود.
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خبر

«ابتکار» از عملکرد ضعیف اطالعرسانی دولت در لغو برنامههای رئیسجمهوری گزارش میدهد

ششمین جلسه دادگاه موسسات مالی
البرز ایرانیان و ولیعصر

سکوت دولت در غبار شایعه

ماجرا چه بود؟
صبح روز گذشته بهمن مرادنیا ،استاندار کردستان
با بیان اینکه سفر حسن روحانی به زمان دیگری
موکول شده است ،اعالم کرد :به دلیل نامساعد بودن
شرایط جوی و پیشبینی اداره کل هواشناسی مبنی
بر بارندگی و کاهش چهار تا هشت درجهای هوا ،این
سفر لغو و در زمان دیگری انجام خواهد شد.
مرادنیا خاطرنشان کرد :این سفر ب ه خاطر مراعات
حال مردم در روز چهارشنبه انجام نشد و امیدواریم
در آینده نزدیک مقدمات سفر روحانی و هیئت دولت
به کردستان فراهم شود.
چند ساعت بعد ،باشگاه خبرنگاران جوان بهنقل
از مسعود بهرامنژاد مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه
خبرداد که سفر یک روزه استانی حسن روحانی به
کرمانشاه برای گشایش چند طرح عمرانی و صنعتی
لغو شده است و رئیسجمهوری احتماال پس از ماه
رمضان به کرمانشاه میرود .اما این نهادهای دولتی
استان کرمانشاه ،علتی برای لغو این سفر استانی
م نکرده است .در ادامه به دنبال این اخبار یک
اعال 
مقام مسئول در دفتر رئیسجمهوری در واکنش به
لغو سفرهای استانی حسن روحانی در هفته جاری
به ایسنا گفت :رئیسجمهوری در روزهای آینده
نشستهای پرشمار و برنامه فشردهای دارد.
وی افزود :برنامهریزی برای انجام یک سفر
یا حضور رئیسجمهوری در یک مراسم نیازمند
فرآیندی جامع بوده و اعالم عدم حضور در افتتاحیه
نمایشگاه کتاب یا لغو سفر استانی در روزهای اخیر،
خبرهایی بر مبنای اطالعرسانی مراجعی به جز دفتر
رئیسجمهوری است.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد :حسن روحانی طی
روزهای آینده جلسات متعدد و برنامههای فشردهای
دارد و انشاءالله به زودی به استانهای کرمانشاه و
کردستان نیز سفر میکند.
میتوان از سخنان این منبع آگاه چنین برداشت
کرد که یا استانداریهای دو استان کردستان و
کرمانشاه و همچنین ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب
براساس خبرهایی غیرموثق برنامهریزی کردهاند یا
اینکه تیم اطالعرسانی دولت در انتشار اخبار به
درستی اطالعرسانی نکرده است .اما آیا مگر میشود
این نهادهای دولتی براساس یک خبر نامعتبر
اطالعرسانی کنند و همچنین دفتر ریاست جمهوری
و تیم رسانهای دولت هیچ واکنشی را دراینباره
نداشته باشند؟ چرا زمانی که خبر لغو سفرهای
رئیسجمهوری آمد استانداریها سخنی از نادرست
بودن خبر نخست خود نگفتند و فقط لغو سفر
روحانی را اعالم کردند؟ چه اتفاقی افتاد که به یکباره
برنامههای رئیسجمهوری لغو شد؟ رئیسجمهوری
چه نشستهای پرشماری دارد که بابت آن همه
سفرهای خود را لغو کرده است؟
ضعف تیم رسانهای به خود دولت ضربه میزند
عبدالله ناصری ،فعال رسانهای دراینباره به

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

الهام برخوردار

نماینده دادستان خطاب به یک
متهم :با پول مردم چه میکردید؟
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ماجرا باز هم بر میگردد به تیم رسانهای دولت حسن روحانی؛ در واقع مدتها است ضعف تیم رسانهای دولت در بسیاری موارد داد همگان را در
آورده است .تیمی که اخیرا یک منبع آگاه جایگزین آن شده است .روز گذشته خبر آمده که تمام سفرهای هفته جاری روحانی لغو شد .در واقع به
فاصله چند ساعت سه برنامه حسن روحانی پیاپی لغو شد .سفر حسن روحانی رئیسجمهوری به دو استان کردستان و کرمانشاه که قرار بود در
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری صورت گیرد ،لغو شد .پیش از این نیز اعالم شده بود که رئیسجمهوری صبح روز گذشته سهشنبه 3
اردیبهشت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حاضر میشود که این برنامه نیز بهدلیل برنامه پیشبینینشده ،بدون حضور حسن
روحانی برگزار شد.

اگر دفتر
سجمهوری
رئی 
بنا داشت که
خبری را منتشر
نکند ،به نهادهای
زیرمجموعه
از جمله
استانداریها
اطالع میداد که
هیچگونهخبری
در این زمینه
منتشرنشود
«ابتکار» میگوید :امر اطالعرسانی مربوط به تیم
رسانهای آقای حسن روحانی است .تیم رسانهای
آقای روحانی از زمانی که دولت را تحویل گرفته
است دراینباره خیلی ضعیف عمل کرده است.
میتوان گفت یکی از ضعیفترین نهادها در دولت
روحانی نهاد اطالعرسانی بوده ،به گونهای که همیشه
بیشترین انتقادها متوجه این تیم بوده است.
این فعال رسانهای با بیان اینکه ضعف عملکرد از
ابتدا در تیم رسانهای حسن روحانی وجود داشت،
گفت :توقع چندانی از آن نمیرفت که چنین اتفاقاتی
رخ ندهد .یکی از پیامدهای این چنین ضعفی در تیم
رسانهای گمانهزنیهایی است که علیه دولت روحانی
به وجود میآید ،چنان که امروز ما شاهد آن هستیم.
یکی از همین گمانهزنیها این است که گفته میشود
آقای روحانی در سفرهای استانی خود دیگر آن
مسئولیت مردمی را ندارند .به این معنا که به خاطر
عملکرد نامناسب از طرف مردم مورد نقد و انتقاد قرار
میگیرند به همین خاطر تمایلی به سفرهای استانی

ندارند.
وی در ادامه با اشاره به عدم حضور رئیسجمهوری
ن گفت :با
در افتتاحیه نمایگاه بینالمللی کتاب تهرا 
توجه به حضور همیشگی روسای جمهوری ما در این
مراسم که امر بسیار مهمی است و یک رخداد فرهنگی
بینالمللی در کشور محسوب میشود ،این گمانه را
به ذهن متبادر میکند که حسن روحانی اهمیتی
برای فعالیتهای فرهنگی قائل نیست اما این دومین
باری است که حسن روحانی در این مراسم حضور
نمییابند.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه نمایشگاه
بینالمللی کتاب زیرمجموعه وزارت ارشاد است،
گفت :این وزارتخانه جزئی از دولت است بنابراین
اگر دفتر رئیسجمهوری بنا داشت که خبری را
منتشر نکند ،طبیعتا به نهادهای زیرمجموعه از جمله
استانداریها و اداره نمایشگاه کتاب اطالع میداد که
هیچگونه خبری در این زمینه منتشر نشود.
عبدالله ناصری در ادامه تصریح کرد :آقای روحانی

در این شش سال هیچگونه اطالعرسانی منسجمی
نداشت .همچنین حدود یک سال و نیم است که
سخنگو هم ندارد .اینها نشان دهنده این است که
رئیسجمهوری به افکار عمومی بیتوجه است و این
ضعف ناشی از بیتوجهی به افکار عمومی است.
هرچند زمانی هم که آقای نوبخت سخنگوی دولت
بود اهل رسانه به ایشان انتقادهای زیادی داشتند.
این فعال رسانهای با بیان اینکه در حال حاضر
ضعف تیم اطالعرسانی دولت تنها مشکل موجود
نیست ،افزود :حادثه سیل اخیر در کشور دولت را در
یک وضعیت بسیار بد قرار داده است .به این صورت
که بخش اعظمی از مردم با توجه به مشکالتی که از
این بابت درگیر آن شدهاند ،آنها را به این باور رسانده
که دولت در این حادثه خیلی کمرنگ حضور داشته
است .معتقدند دولت برخورد عادی در شرایط بحرانی
داشته است .بنابراین اگر چند سال پیش مشکل
دولت اطالعرسانی بود در حال حاضر این ضعف
مشکل چندم دولت است.

تاکید رئیسی بر اجرای قانون رسیدگی به داراییهای مسئوالن

غالمحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۸
در سمت سخنگوی قوه قضائیه گفت :خدا را سپاسگزارم که بر من
این منت را نهاد و از ریاست قوه قضائیه تشکر میکنم که به این
حقیر اعتماد کردند و باعث این شدند که همنشینی و مصاحبت
با شما را داشته باشم.
به گزارش ایسنا ،اسماعیلی در مورد تغییرات پیش روی قوه
قضائیه گفت :بسیار خرسند و خوشحالیم که از بدنه بسیار کارآمد
و قوی و مفید در عرصههای مختلف خدمات قضایی برخورداریم.
وی درخصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد:
جابهجایی امروز که رئیس قوه قضائیه تصمیم به انجام آن گرفتند
این است که از آنجا که حجتاالسالم به افتخار بازنشستگی
نائل آمدند ریاست قوه قضائیه طی دو نشست طوالنی با قضات
عالی کشور و بر اساس مشورتهایی که از این طریق صورت
گرفت آقای حجتاالسالم والمسلمین مرتضوی مقدم که از
قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه
تجدیدنظر هستند و بیش از  ۳۰سال سابقه قضاوت دارند را به
عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده
محمدعلی طاهری گفت :آقای طاهری پروندهها و محکومیتهای
متعدد داشته و اخیرا دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرده که
محکومیت ایشان درهم ادغام و رای واحد صادر شود.
وی افزود :اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد
و در دادنامه دو فقره  ۷.۵سال حبس و مجازاتهای نقدی و
محرومیتهای اجتماعی و ...صادر شد و مجازات اشد در مورد
ایشان یعنی  ۷.۵سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پایان رسید

و از حالت حبس آزاد شدند ولی برخی محرومیتهای اجتماعی
به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجان شیخاالسالمی
بدون اینکه به دادگاه بیاید ،در ویدیوئی اتهامات خود را در پرونده
پتروشیمی رد کرده ،نقش ایشان در پرونده بازرگانی پتروشیمی
چیست؟ گفت :این پرونده مطرح شده و در حال رسیدگی
است و رای صادر نشده است و این ادعاها اعم از مستنداتی که
دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمعآوری کرده و
نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارائه شده است و مرجع اظهارنظر
دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
وی افزود :من قاضی پرونده نیستم که بخواهم در مورد موجه
یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان اظهارنظر کنم .ایشان
(خانم شیخ االسالمی) جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست
پرونده او صادر شده و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده
است .اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی میکند و انشاءلله
بعد از صدور رای نتیجه اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد :مجموعه قوه قضائیه به ویژه شعب ویژه رسیدگی
به پرونده اخاللگران اقتصادی با صالبت و بدون هیچگونه
اغماضی رسیدگی به این پروندهها را ادامه میدهد و در حد فاصل
آخرین جلس ه نشست خبری حجتاالسالم محسنی اژهای تاکنون
که بنده در خدمت شما هستم ،شعب ویژه بیش از  ۸۰نفر از
اخاللگران در نظام اقتصادی ،پولی ،بانکی ،ارزی و ارزاق عمومی
را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجرا
است که چند نمونه از آن را بیان میکنم.
اسماعیلی افزود :در شعبه اول رسیدگی به پروندههای مفسدان
و اخاللگران اقتصادی ،قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در
اخالل نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل  ۲۰سال
حبس ،پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه ،تیمور
عامری برمکی  ۲۰سال حبس ،پرداخت جزای نقدی ،علیرضا
عامری برمکی به تحمل  ۲۰سال حبس ،جزای نقدی ،جلیل مکی
سلطانی به تحمل  ۶سال حبس ،حمیدرضا عامری به تحمل ۲۰
سال حبس و سید محمود صفار به تحمل  ۷سال حبس محکوم
شدند .همچنین در شعبه دیگر آقایان توسلی ،کاظمی و بخشایش
هرکدام به تحمل  ۲۰سال حبس و جزای نقدی و مجازات شالق
محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی قوه قضائیه در برخورد
با اخاللگران است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده
سیف و عراقچی نیز گفت :در مورد این افراد تا زمانی که اتهامی
به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذور هستیم .آنچه
در پروندههای اخاللگران اقتصادی نیز از رهبر انقالب اذن گرفتیم،

ناظر به دادگاهها است و شامل دادسرا نمیشود .در ارتباط با این
پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از
نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرآیند
تکمیل تحقیقات است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سعید قاسمی
مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هالل
احمر و اینکه درخصوص اظهارات او هالل احمر و سپاه شکایت
کردهاند یا خیر ،گفت :در این ارتباط ،علیه ایشان شکایت شده و
به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است .ایشان
احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صالبت و قاطعیت
انجام میشود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد ،دیگر ضرورت
حضور مدعیالعموم وجود ندارد و در اینجا ورود مدعیالعموم در
اقدامات تعقیبی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون
رسیدگی به اموال مسئوالن گفت :ریاست قبلی قوه قضائیه
معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود اما
رئیس جدید قوه قضائیه معتقد است که به رغم وجود ابهامات،
قانون باید اجرا شود لذا مقدمات اجرای قانون فراهم شد و در
همین مدت که بیش از یک ماه است ،این موضوع در دستور کار
قرار گرفته و آییننامه اجرایی آن تدوین شده و انشاءالله به زودی
با ابالغ آییننامه اجرایی این قانون ،اجرای آن آغاز شود .البته به
موازات آن موضوع رفع ابهام قانون دنبال خواهد شد.
غالمحسین اسماعیلی درخصوص پرونده دکل نفتی اظهار کرد:
این پرونده در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه اقتصادی و
نه دادگاه ویژه و در دادگاه کیفری  ۲منتهی به صدور رای شد که
این رای بدوی است که متهمان  ۱تا  ۳سال حبس و برخی نیز یک
سال و شش ماه حبس گرفتند.
وی افزود :عنوان اتهامی این افراد خیانت در امانت است که
این جرم در قانون مجازات حداکثر  ۳سال حبس دارد و این قانون
مجازات نسبت به اینکه خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش
باشد یا مال با ارزش را تعیین کرده است .در جرائمی مانند خیانت
در امانت قاضی تشخیص میدهد که چقدر مجازات قرار بدهد
که حداکثر  ۳سال میتواند حبس در نظر بگیرد.
اسماعیلی گفت :چون قرارداد بینالمللی بوده ،شرکت تاسیسات
دریایی درباره ضرر و زیان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده
است و این پرونده  ۴مجرم دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد پرونده حسین
فریدون ختم دادرسی اعالم شده یا نه ،اظهار کرد :آخرین جلسه
رسیدگی برگزار شد .دادگاه آخرین دفاع را اخذ کرده و ختم
رسیدگی را اعالم کرده و در مهلت مقرر رأی صادر خواهد شد.

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان
پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر در
شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد
و جرایم اقتصادی با حضور متهمین ،وکال،
نماینده دادستان و به ریاست قاضی صلواتی
به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،متهم قریانی درباره شرکت
تعاونی روستای ولیعصر گفت :شرکت تعاونی
روستایی ولیعصر در سال  ۱۳۸۸با اخذ مجوز
از سازمان تعاونی روستایی همانند شش هزار
و  ۸۴۲تعاونی دیگر آغاز به فعالیت کرد و از
همان ابتدا دارای واحد اعتباری با مجوز فعالیت
بود.
متهم قریانی گفت :به خاطر درخواست
دوستانهای که آقای آزاد از ما داشتند ،ما به
موسسه آرمان کمک کردیم تا از بحران خارج
شود و تا زمانی که من هنوز بازداشت نشده
بودم موسسه ولیعصر دچار مشکل نبود اما
پس از بازداشت من مشکالت آن تشدید شد.
در ادامه نماینده دادستان نسبت به دفاعیات
متهم واکنش نشان داد و گفت :آقای قریانی
آیا شما به جرایم خود اقرار دارید؟
متهم پاسخ داد :بله ،البته با این توضیح که
اگر اتهامات وارده ثابت شود آنها را قبول دارم.
اتهامات وارده را در حال حاضر قبول ندارم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ادامه داد:
شما چرا عنوان میکنید که فعالیتهایتان
قانونی بوده است؟ شما حق دریافت سپرده
از مردم را نداشتهاید بلکه مجوز شما اعطای
تسهیالت آن هم فقط به اعضای تعاونی بوده
است ،حتی اگر فعالیت شما دریک شعبه بود
مشکلی نبود اما  ۱۱شعبه در رباطکریم افتتاح
کرده و به جذب سرمایه میپرداختید.
وی در ادامه دفاع از کیفرخواست و در
واکنش به دفاعیات متهم قریانی گفت :شما
عنوان میکنید که بدهیتان کال  ۱۰میلیارد
تومان است ،چطور آن خط اعتباری را جزو
اموال خود میدانید در حالی که آن پول جزو
اموال بیتالمال است؟
نماینده دادستان افزود :اموال شما جوابگوی
بدهیتان نیست .شما فقط در یک فقره ۵۰
میلیارد تومان را به حساب تعاونی البرز واریز
کردهاید .با پول مردم چه میکردید؟ میگویید
کار بازرگانی کردهاید و زعفران تولید کردهاید،
شما کدام کار را اقتصادی انجام دادهاید؟
متهم قریانی پاسخ داد :درخصوص موسسه
ولیعصر ما مزرعه کشت و صنعت ارگانیک
زعفران را راهاندازی کردیم .برای این مزرعه
حدود  ۳۰میلیارد سرمایهگذاری کرده بودیم و
امیدوار بودیم در برنامهریزی ده ساله به سود
مدنظر برسیم .این مزرعه هزار هکتار است که
در خراسان بوده که  ۸۰درصد کل زعفران دنیا
در آنجا تولید میشود و زمین آن هم به نام
موسسه ثبت شده است.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان گفت:
این آقایان به اقدامات خود اعتراف داشتهاند
و بدون اینکه مجوزی داشته باشند از مردم
سرمایه جذب کردهاند که علت اصلی این
کارشان طمع بوده است.
وی خطاب به متهم قریانی گفت :بر اساس
اظهارات خودتان  ۱۶۸میلیارد تومان سپرده
جذب کردهاید که هنوز  ۱۰۰میلیارد آن مشخص
نیست ،لطفا پاسخ دهید که این پول کجا رفته
است؟
متهم قریانی بیان کرد :این  ۱۰۰میلیارد در
جاهای مختلف سرمایهگذاری شده است و
امالک و داراییهای موسسه در حال بررسی
است و مطمئن هستم که این اموال و
سرمایهگذاریها ،تکافوی بدهیها را میکند.
متهم قریانی در ادامه درخصوص شرکت
تعاونی ولیعصر گفت :ما در جریان اینکه
گفته شده است فعالیتهای ما غیرقانونی
است نبودهایم بلکه با توجه به مکاتباتی که با
مراجع رسمی داشتیم مطمئن بودیم که عملکرد
و اقدامات ما قانونی است کما اینکه از موسسه
ما بارها حسابرسی شده و هیچگونه انحرافی در
آن گزارش نشده بود.
در ادامه نماینده سازمان تعاونی روستایی
در جایگاه قرار گرفت و گفت :همه نامههای
آقای قریانی مبنی بر مجوز گرفتن مورد تایید
و درست است ،لذا فعالیتهای موسسات
تعاونی غیرمجاز نیست بلکه اقدامات آقای
قریانی غیرقانونی بوده است .ما شرکتهای
تعاونی زیادی در استانهای مختلف داریم که
به خوبی در حال فعالیت هستند و مجوزهای
الزم را هم دارند ،اما متاسفانه فعالیتهای آقای
قریانی منطبق با قانون نبوده و از سمت خود
سوءاستفاده کرده است.

