
پوشاک قاچاق به مقصد نرسید
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان خوزســتان از 

کشف کاالی قاچاق جاسازی شده در تانکر گاز در بهبهان خبر داد. 
رضا ســعیدی  اظهار داشــت: پس از مظنون شــدن تیم بازرسی نیروی 
انتظامی به ماشین کشــنده تانکر گاز این خودرو متوقف که در بازرسی از آن 
مقداری اجناس قاچاق  جاسازی شده شامل 30 کارتن DVD وچهار هزار  280 

کیلوگرم پوشاک  کشف و ضبط شد.
وی اضافــه کرد: دادگاه تعزیرات عالوه بر ضبط اجناس قاچاق متهم  را به 

مبلغ شش میلیارد و 450 میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.
غرق شدن در کانال آب

رشــت- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا از غرق شدن 
یک زن 60 ساله در کانال آب روستای دلیوند این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا کوهســتانی افزود: این زن که دارای بیماری اختالل حواس 
بود پس از ســقوط به  داخل این کانال بعلت عدم آشنایی با فن شنا جان خود 

را از دست داد. جسد این زن به سردخانه منتقل شد.
سقوط خودرو از پل

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان همدان از کشته شدن یک 
نفر بر اثر سقوط خودرو از پل در جاده همدان- کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ رضا عزیزی گفت: خواب آلودگی راننده سواری پیکان باعث خروج 
خودروی وی از مسیر اصلی و سقوط آن از پل شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه چهار نفر از سرنشینان این خودرو نیز مجروح 
شدند.

قاچاق سوخت 
زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مهرستان از توقیف یک دستگاه 

کامیون حمل سوخت قاچاق در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ اسماعیل منصوری گفت: ماموران یگان امداد این فرماندهی هنگام 
گشت زنی در محور اشار- ایراشان به یک دستگاه تانکر مشکوک و آن  را متوقف 
کردند که در بازرســی از آن مقدار 15 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط  

شد.وی اضافه کرد: در این رابطه یک نفر بازداشت و کامیون نیز توقیف شد.
نزاع مسلحانه

خرم آباد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: در نزاع مسلحانه 
قومی در این شهرستان سه نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند.

ســرتیپ حاجی محمد مهدیان نســب افزود: در پی اختالف قبلی بین دو 
طایفه در منطقه گلدشــت تعدادی از طرفین با دامن زدن به اختالفات باعث 

درگیری شدند که در این نزاع سه نفر کشته و 15 مجروح شدند.
وی اضافه کرد: 40 نفر از طرفین دعوا بازداشت شدند.

واژگونی خودرو
هندیجان- خبرنگار کیهان: رئیس شــبکه بهداشــت و درمان هندیجان 
گفت: یک دستگاه خودروی تیبا در  25 کیلومتری هندیجان - ماهشهر واژگون  

شد که بر اثر این حادثه دو نفر مصدوم و یک نفر فوتی برجای گذاشت.
احســان صفایی اظهار داشــت: همچنین در یک حادثه دیگر یک دستگاه 
خودروی 206 در مســیر جاده هندیجان- دیلم واژگون که دو مصدوم بر جای 
گذاشت  که مصدومان برای مداوا به بیمارستان شهدای هندیجان اعزام شدند.

آتش در مزرعه 
اهواز- ایرنا: مدیر جهاد کشــاورزی اندیمشــک گفت : بیش از 100 هکتار 
از مزارع روســتای پیروالی در بخش الوار گرمسیری به علت آتش سوزی دچار 
خسارت شد.سید هدایت موسوی افزود:  بررسی دقیق جزئیات این آتش سوزی 
در دســت اقدام اســت و با توجه به شــواهد، به نظر می رسد جرقه برق علت 

آتش سوزی بوده است.
 وی گفت: بخشی از محصول گندم برداشت شده نیز در این آتش سوزی از بین رفت.
وی افزود: در مجموع حدود 150 تن محصول گندم از این مزارع طعمه حریق 

شد.
کشف هروئین

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان خراسان  جنوبی از کشف 20 
کیلوگرم هروئین طی عملیات مشترک فرماندهی انتظامی شهرستان طبس و 

استان سمنان خبر داد. 
سرتیپ مجید شــجاع افزود: در بررسی مأموران مشخص شد قاچاقچیان 
از حوزه ســرزمینی خراسان  جنوبی خارج شده و وارد حوزه سمنان شده اند که 

مأموران با هماهنگی مقام قضایی و اخذ نیابت به استان سمنان اعزام شدند.
وی تصریح کرد: مأموران در عملیات مشــترک یک خودروی وانت  پیکان 
متعلق به قاچاقچیان را توقیف و در بازرســی از آن 20 کیلوگرم هروئین کشف 

کردند.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به 

مقام قضایی معرفی شدند.
روغن خوراکی قاچاق

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از کشف روغن قاچاق در ماهدشت کشف 
شد. 

سرهنگ محمد نادربیگی، افزود: مأموران به منظور بررسی موضوع به محل 
کارگاه اعزام و در بازرســی از آن جا 120 هزار لیتر روغن قاچاق به ارزش 60 

میلیارد ریال کشف و در این رابطه چهار  نفر نیز دستگیر شدند.
وی بیان کرد: مأموران در بررسی مدارک کارگاه  مطلع شدند تولیدکنندگان 
مــواد اولیه روغن ها را به صورت قاچاق و  بــا ارز دولتی خریداری کرده و پس 
از تولید و بســته بندی با قیمت آزاد و با نصب برندهای معتبر جعلی به فروش 
می رســاندند که تاکنون مقادیری روغن خوراکی قاچاق نیز به فروش رســیده 

است.
آذرخش چهار نفر را مصدوم کرد

 ایذه- ایرنا: مســئول مرکز فوریت های پزشــکی ایذه گفت: اصابت صاعقه 
موجب مصدومیت چهار نفر در روستای قلعه گژدم این شهرستان شد. 

رضا اســماعیلی افــزود: این چهــار نفر بعــد از اقدامات اولیــه درمانی 
 بــرای تکمیــل روند درمــان به بیمارســتان شــهدای ایذه منتقل شــدند.
اصابت صاعقه به گله گوسفند در ایذه نیز موجب تلف شدن 105 راس دام شد. 

سرقت سیم برق
اهواز -  مهر: فرمانده انتظامی اهواز از شناســایی و دستگیری باند سارقان 

سیم برق با 13 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محســن دالوند، افزود: مأموران کالنتری 20 ایــن فرماندهی 
در حیــن گشــت زنی بــه یک خــودرو 405 نقــره ای که شــماره پالک آن 
 دســتکاری و مخدوش شــده بود مشــکوک شــده و به آنها دســتور ایست 

می دهند. 
وی اضافه کرد: سرنشــینان خودرو با دیدن پلیس سعی در متواری شدن 
می کنند که با هوشــیاری و سرعت عمل پلیس مواجه و در نهایت، مأموران با 
رعایت قانون بکارگیری ســالح، به سمت خودروی متهمان تیراندازی و آنان را 

متوقف و دستگیر  کردند.
فرمانده انتظامی اهواز بیان کرد: در بازرسی به عمل آمده از خودرو متهمان 
یک عدد قیچی مخصــوص برش کابل های برق به همراه طناب و دســتکش 

مخصوص کشف شد.
سرهنگ دالوند اضافه کرد: در این رابطه دو سارق دستگیر شدند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

شرکت بوئینگ آمریکا پس از دو حادثه 
هوایی که به جان باختن 346 نفر منجر شد 

به نقص در تولید خود اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از 
شــبکه تلویزیوني فرانس 24، پس از آنکه در دو 
حادثه سقوط بوئینگ »737مکس« در ماه های 

اخیر در اندونزی 
اتیوپــی،  و 
346 نفــر جان 
شرکت  باختند، 
یــی  یکا مر آ
برای  بوئینــگ 
به  بار  نخستین 

وجود ایراد در سیستم آموزشی این هواپیماها اعتراف کرد.خبرنگار شبکه فرانس 
24 در واشنگتن در این باره گفت: این اعتراف در مورد نقص نرم افزار آموزشی 
خلبانان است. بوئینگ اعالم کرد این ابزار آموزشی که با هواپیما فروخته شده 
اســت در همه موارد مانند شــرایط واقعی واکنش نشان نمی دهد.این درحالی 
اســت که کمیسیون تحقیق به شــدت به نقص در سیستم ضد واماندگی این 
هواپیماها مشکوک است. در حالی که 371 هواپیمای بوئینگ مکس زمین گیر 
شده اند، شرکت بوئینگ وعده آزمایش های جدید را در روزهای آینده داده است 
تا ایــن هواپیماها بتوانند بار دیگر مجوز پــرواز دریافت کنند.بوئینگ در حال 

حاضر در بازار بسیار رقابتی هوانوردی جهانی به شدت با مشکل رو به روست.

اعتراف بوئینگ 
به نقص فنی 
»مکس7۳7«

بیش  آمریکایی  دانشجوی  میلیون   45
از 1/5 تریلیون دالر وام دانشجویی دریافت 
کرده اند که این مبلغ 50 درصد بیشــتر از 

بودجه کارت اعتباری آنان است.
به گزارش ایرنا، مجلــه آمریکایی فوربس با 
اعالم این خبر نوشــت: 70 درصد از دانشجویان 

وام  آمریکایــی 
یی  نشــجو ا د
کرده اند  دریافت 
زمــان  در  و 
لتحصیلــی  فارغ ا
میانگین  طور  به  
30 هــزار دالر به 
دانشــگاه بدهکار 

هستند.عالوه بر دانشــجویان، 14 درصد از خانواده دانشجویان نیز وام دریافت 
کرده انــد و به  طور میانگین هر خانواده دانشــجوی آمریکایی به صندوق رفاه 
فدرال خانواده مبلغ 36 هزار و 600 دالر بدهکار اســت.از آنجا که دانشجویان 
آمریکایــی با ورود به بازار کار بــه  طور میانگین 400 یا چهار هزار و 800 دالر 
در سال درآمد خواهند داشت، در نتیجه بازپرداخت این وام ها بسیار برای آنان 
دشوار خواهد بود.با چنین شرایطی بیش از 14 درصد از دانشجویان آمریکایی 
همیشــه با دیرکرد وام و جریمه روبرو هســتند و به  طور معمول از هر هشت 
دانشــجوی آمریکایی یک نفر با دیرکرد 90 روز در بازپرداخت مواجه است. به 
گزارش مجله فوربس، درآمد پایین دانشجویان تنها مشکل آنان برای بازپرداخت 
وام های خود نیست بلکه پرداخت مالیات درآمد نیز شرایط را برای بازپرداخت 
وام دانشــجویان دشوار کرده است، برای مثال یک دانشجوی فارغ التحصیل در 
شــهر نیویورک باید 50 درصد از درآمد هفتگــی خود را به  عنوان مالیات های 
فدرالی، دولتی، شــهری و مالیات های فــروش پرداخت کند. با در نظر گرفتن 
چنین شــرایطی باید گفت که برای کارگران جوان آمریکایی موضوع پس انداز 

چیزی جز رؤیا نخواهد بود.

بدهی کالن 
دانشجویان 

آمریکایی

  همزمان بــا روز ملی خانواده در چین، 
یک خانواده ایرانی از سوی انجمن زنان پکن 
به عنوان »خانواده نمونه خارجی پایتخت« 

معرفی شد.
به گزارش ایرنا، در این مراسم که با همکاری 
تلویزیون پکن و انجمن زنان چین برگزار شــد، 

خانواده ایرانی چهار نفره شــامل »محمدرضا لطف الهی غفاری« و همســر و 
فرزندانش توانستند عنوان خانواده خارجی نمونه مقیم چین را کسب کنند.این 
برنامه شــامل موارد مختلفی از جمله مسابقه آشپزی، داستان نویسی به زبان 
چینی، مسابقه هنری با حضور تمام اعضای خانواده، صنایع دستی و موسیقی 
بود.خصوصیات اخالقی خانواده، طرز برخورد با مســایل و موارد پیش آمده در 
طول مصاحبه ها و شــرکت در برنامه ها از دیگر مواردی بود که در انتخاب این 
خانواده ایرانی به عنوان خانواده نمونه مقیم چین نقش داشــتند.در پایان این 

مسابقه دو خانواده چینی - آمریکایی نیز عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

عنوان خانواده نمونه 
خارجی پکن

 به ایرانی ها رسید

شرکت خودروسازی فورد آمریکا اعالم 
کرد که به منظور صرفه جویی در هزینه ها 10 
درصد از کارمندان خود معادل 7 هزار نفر را 

اخراج می کند.
بــه گزارش ایرنــا، به نقل از شــبکه خبری 
سی ان بی ســی آمریــکا، 2400 نفــر از این 10 
درصد نیــروی اخراجی 
در آمریــکا و بقیــه در 
اروپایــی،  کشــورهای 
چین و آمریکای شمالی 
دارند. جنوبی اشتغال  و 

این برنامه تعدیل نیروی 
کار تــا پایــان ماه اوت 
)مــرداد( امســال اجرا 
می شــود. افرادی که اخراج خواهند شد از میان کارمندان اداری و مدیران این 
شــرکت خودروسازی هستند و نه کارگران شرکت.فورد 70 هزار نیروی شاغل 
در کشــورهای مختلف جهان دارد و دفتر مرکزی آن در شــهر دربورن ایالت 

میشیگان آمریکا قرار دارد.

اخراج 
7 هزار کارمند 

»فورد« 

محققان بار دیگر درباره پیامدهای جدی 
افزایش جهانی ســطح آب دریاها هشدار 

دادند.
به گزارش ایســنا، محققان بر این باورند که 
ســطح آب دریاها در جهان به دلیل تســریع در 
آب شــدن پهنه های یخ در دو منطقه گرینلند و 
قطــب جنوب 
بیــش از آنچه 
پیش بینــی 
می تواند  شده 
یــش  ا فز ا
باشد.  داشــته 
این  از  پیــش 
پیش بینی هــا 
از آن  حاکــی 
بود که تا سال 2100 حداکثر میزان افزایش آب سطح دریاها یک متر است اما 
در این مطالعه جدید که بر اساس نظرات کارشناسی شده مطرح شد، آمده است 
افزایش ســطح آب دریاها دو برابر بیش از رقمی است که پیش بینی شده است.

به گفته محققان، با افزایش سطح آب دریاها صدها میلیون نفر مجبور به ترک 
محل زندگی خود می شوند.

خطرات 
افزایش 

سطح آب دریاها

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه چیلر دانشگاه شهید باهنر 
کرمان

1- نوع چیلر و تعداد، چیلر تراکمی یک پارچه اســکرو هوا 
خنک 110 تن تبرید واقعی )یک دستگاه(

2- مدت تحویل مبیع، 85 روز - با تعیین وجه التزام تاخیر 
در تحویل روزانه 2/000/000 ریال.

3- قیمت پیشــنهادی، باید به مبلغ مشــخص و بر اساس 
درصد بیشتر از برآورد دانشگاه )10/000/000/000 ریال( باشد.

4- میزان و نوع ســپرده شرکت در مناقصه، 5٪ مبلغ 
برآورد به صورت ضمانت نامه بانکی که تا ســه ماه معتبر باشــد 
یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5- پیش پرداخت، قرارداد فاقد پیش پرداخت بوده و مبلغ آن 
پس از انجام کامل موضوع قرارداد و تائید ناظر پرداخت می گردد.
متقاضیــان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت یک هفته 

جهــت خرید اوراق مناقصــه به نشــانی: کرمان - بزرگراه 
امام خمینی)ره( - میدان پژوهش - دانشــگاه شهید 
باهنر - ســازمان مرکــزی - دفتر حقوقــی و امور 
 www.uk.ac.ir الکترونیکــی  آدرس  بــه  یا  قراردادها، 
مراجعه و ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی پیشنهادات 
خود را در ســه پاکت جداگانه )الف، ب، ج( حداکثر تا پایان وقت 
اداری یکشــنبه 98/3/12 به دفتر حقوقی دانشگاه تحویل داده 
و رســید اخذ نمایند. بدیهی اســت به پیشنهادات خارج از موعد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. ســایر شرایط در اسناد مناقصه قید 

شده است.
پیشــنهاددهندگان باید یک نسخه از برگ شــرایط شرکت در 
مناقصه و مشخصات فنی موضوع معامله را دریافت و با قید این 
جمله که مورد قبول اســت امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم 

نمایند. )هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.(

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

متقاضیان شــرکت در مناقصه می بایستی جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 700/000 ریال به حساب شماره 4001078203018624 
نزد بانک مرکزی به نام حساب درآمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی 

اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلدستگاه مناقصه گزار

مناقصه  واگذاری امور خدماتی، نظافتی، پشتیبانی واگذاری امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی موضوع مناقصه:
بیمارستان امیرالمومنین علی )ع( بخش سوختگی و معاونت فرهنگی و امور دانشجوئی

تاریخ دریافت اسناد: از 
از تاریخ چهارشنبه 98/3/1 لغایت 98/3/4 ساعت 14 روز شنبهآخرین نوبت آگهی

زابل- میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه- دفتر حقوقی- تلفن 32237451-054 محل دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل 
تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/3/18پیشنهادها:

زابل- میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه- دفتر حراست محل تسلیم پیشنهادها:

روز یکشنبه مورخ 98/3/19گشایش پیشنهادها:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافتی، پشتیبانی(

به شماره 1-۳- ح/د ۹۸

سومین جلسه دادگاه رسیدگی علنی به اتهامات 
محمدهادی رضــوی و تعداد دیگری از متهمان بانک 
سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخاللگران و مفســدان اقتصادی به ریاســت قاضی 

مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش میزان، در این جلسه متهم رضوی در ابتدای 
دفاعیات خود گفت: نماینده دادستان در جلسه قبل گفت که 
من با منشــی خودم اروپا گردی کرده ام و به 50 کشور رفته 
ام، در صورتی که اوال این منشــی 15 ســال است که با من 
کار می کند و نیز در آن سفر خانواده ام همراه من بودند و 50 
کشور هم نبوده است بلکه پنج کشور بوده است و از آن 100 
مورد ورود و خروج 50 مــوردش فقط مربوط به عراق بوده 
اســت و من فقط 7 بار به امارات رفتم پنج بار آلمان و چهار 

بار هم اتریش و اروپا گردی در کار نبوده است.
متهم رضوی در ادامه اظهار داشت: سازمان بازرسی کل 
کشــور نامه ای را به بانک مرکزی می زند که آیا من مشمول 
گروه ذی نفع واحد هســتم یا نه؛ که بانک مرکزی صراحتا 
پاسخ می دهد که خیر. این فرد از حد اعتباری مشخص شده 
تخطی نکرده است و از حد اعتباری بانک عبور نداشته است. 
این پاسخ پس از صدور کیفرخواست به دادستانی ارائه شده 
اســت. اما سؤال من این اســت که چرا این پاسخ در پرونده 

من نیست.
3 سؤال نماینده دادستان از متهم

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: 
آقــای رضوی لزومی ندارد شــما یک وانــت زونکن با خود 
بیاورید من از شــما سه سؤال می پرسم که اگر پاسخ بدهید 
حکم برائت شــما را صادر می کنم، اول اینکه طبق گزارش 
کارشناسان اعتباری شما صالحیت تسهیالت نداشتید چطور 

107 میلیارد تومان گرفته اید باید اسناد مالی بیاورید.
وی ادامه داد: همچنین شما می گویید وام شما مشارکت 
مدنی نبوده و سرمایه در گردش است، اسناد بیاورید که کار 
بازرگانی می کردید شما باید در راستای تولید کار می کردید 
چرا این موارد را انجام نداده اید؟، همچنین شــما وثیقه را با 
پول بانک خریده اید حال می خواهید همان را بدهید و ده ها 
ملکــی که از آن خرید ه اید را پس بدهیــد چرا با پول بانک 

وثیقه خریدید؟
توضیحات نماینده دادستان 

درباره وثیقه 100 میلیاردی متهم
نماینده دادستان در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر ناقص 
بودن پرونده گفت: بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه 

می آید و ما دیگر نمی توانیم در آن کاری انجام دهیم. مسئله 
دیگر این است که متهم صد میلیارد تومان در جاجرود وثیقه 
گذاشــته که ما به آن مظنون بوده ایم و کارشناس آورده ایم 
که شــاید گران نمایی صورت گرفته باشد. در این باره پرونده 
تشکیل دادیم و دیدیم که درست است و به نفع آقای رضوی 
رای صــادر کرده ایم چرا این را نمی گویید که )در این مورد( 
به نفع شــما رای دادیم.متهم رضوی خواســت به ســؤاالت 
نماینده دادستان پاسخ بدهد و به اذن قاضی در جایگاه حاضر 
شــد، اسنادی را به دادگاه تسلیم کرد و گفت: من از نماینده 
دادستان تشکر می کنم آن قسمتی را که نفع من بود را بیان 

کرد، اما چرا در کیفرخواست اعالم نکرد ید.
نماینده دادستان پاسخ داد: آن قسمت را به دادگاه ارائه 

کردیم.
قاضی مســعودی مقام بیان کرد: به ما اعالم کرده است 
اگر اعالم نمی کردند ما وثیقه شما را قبول نمی کردیم و شما 

بازداشت می شدید.
متهم رضوی خطاب به نماینده دادســتان گفت: شــما 
می گوییــد من صالحیت نــدارم در حالی کــه طبق قانون 
ذی نفع گرفتم و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم 

که قرار بود سودآوری داشته باشم.
متهم ادامه داد: اساســنامه من در شــرکت رهجویان و 
آینده ســازان فاطمی ســاخت این پروژه ها بود و در شرکت 
شایگان تجارت محصوالت دامی بوده است و همه چیز هم به 
نام من است پس نمی توانم کالهبردار باشم. من در چارچوب 

کیفرخواست ادله ام را ارائه دادم.
در ادامــه وکیل مدافــع متهم رضوی گفــت: نماینده 
دادستان گفته اند که موکل بنده صالحیت دریافت تسهیالت 
را نداشــته است سؤال من این است که این صالحیت را چه 
کسی تعیین می کند؟ موکلم به بانک مرکزی نامه زده است 
و بانک مرکزی اعالم کرده اســت که موکل بنده صالحیت 
دریافت تســهیالت را داشته است، موکل من مستقیما صد 
نفر را مشــغول به کار کرده است به طوری که همه حقوق 
می گرفتنــد و بیمــه بوده اند که نشــان می دهد صالحیت 

دریافت تسهیالت را داشته است.
وی در رابطه با نحوه دریافت تســهیالت موکل خود نیز 
اظهار داشت: موکل من تسهیالت را در دوره های مختلف و 
به مبالغ مختلف گرفته اســت یعنی در طی ســه سال مثال 
یک بار ســه میلیارد گرفته است که یک میلیارد آن را پس 
داده و دوباره مثال پنج میلیارد گرفته و بخشی از آن را پس 
داده، منظورم این است که در یک مرتبه 80 میلیارد تومان 
را بــه او وام ندادند بلکه خرد خرد بــوده و برای آنها وثیقه 

گذاشته است.
تسهیالت میلیاردی با شرکت های فاقد صالحیت

در ادامه قاضی مســعودی مقام از علیرضا علی محمدی 
رئیس  وصول مطالبات بانک ســرمایه خواســت در جایگاه 
حاضر شود. علی محمدی لیست پروژه ها و قرارداد های متهم 
رضوی که به بانک ســرمایه ارائه کرده است را قرائت کرد و 
گفت: براســاس نامه اداره مالیات، از 93/1/1 تا 93/12/29 

میزان خرید و فروش و سود ویژه صفر است، اما مبلغ جمع 
دارایی 57 میلیون تومان ذکر شده، آقای قاضی شرکتی که 
50 میلیون تومان دارایی دارد و میزان خرید فروش و ســود 

آن صفر است چطور مصوبه میلیاردی گرفته است؟
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه درباره آینده سازان 
نوین و مفاصا حساب دارایی نیز افزود: براساس مقررات یک 
بانک می تواند 60 درصد از باالترین میزان فروش یک شرکت 
را به او تســهیالت بدهد چرا میزان فروش این شرکت های 
متهم 980 میلیارد تومان اعالم شــده اســت، اما در مفاصا 

حساب فروشش 800 میلیون تومان اعالم شده است؟
وی افزود: همچنین براســاس مقررات و دستورالعمل ها 
بانک ها مجاز نیستند که بیش از 10 برابر سرمایه ثبتی یک 
شــرکت را تسهیالت بدهند با این حال بنده حساس شدم و 
رفتم ســرمایه های ثبتی شرکت های آقای رضوی را بررسی 
کردم و متوجه شــدم که این فرد بار ها افزایش ســرمایه و 
کاهش سرمایه داشته اســت که البته این موضوع به خاطر 

ضعف های قانون است.
علی محمدی گفت: در یکی از شرکت ها سرمایه اش را از 
100 میلیون تومان به 30 میلیارد افزایش داده اســت و در 
جــای دیگر از 8 میلیارد ریال بــه 34 میلیارد ریال و از 34 
میلیــارد ریال به 55 میلیارد ریــال و از 55 میلیارد ریال به 
60 میلیارد ریال افزایش ســرمایه داده است که پس از این 
افزایش، این سرمایه تسهیالت گرفته و دوباره سرمایه اش را 

پایین آورده است.
پولشویی با استفاده از حساب بانکی دختر 14 ساله

در ادامه نماینده دادســتان گفت: متهم امامی چندین 
ماشــین پولشویی گســترده داشــته اند و یکی از ابزار های 
پولشــویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد 
به اســم دختر 14 ساله اش حســاب باز می کرده تا پول به 
حساب او واریز شــود. به گفته رئیس وصول مطالبات بانک 
سرمایه، در یک ردیابی دیگر مشخص شد که از 30 میلیارد 
تومان تســهیالت اعطایی حــدود 4 میلیارد و 300 میلیون 

تومان مجددا به حساب این دختر واریز شده است.
رئیس وصــول مطالبات بانک ســرمایه در ادامه خطاب 
به وکیل متهــم رضوی گفت: بانک مرکزی گفته رضوی در 
بحث احراز هویت صالح اســت در حالی که احراز صالحیت 
یک مشتری برای دریافت تسهیالت با بانک مربوطه و واحد 

اعتبارات است، اصال با بانک مرکزی نیست.
قاضی مســعودی مقام با اعالم ختم جلسه گفت: جلسه 

بعدی روز پنجم خردادماه برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: با تالش ماموران 
پلیس پیشــگیری پایتخت 570 ســارق، مالخر و 

قاچاقچی کاال شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش فارس، ســردار حسین رحیمی در حاشیه 
اجرای بیســت و پنجمین مرحله طرح رعد گفت:  در این 
مرحله با 333 حکم قضایی 528 نفر از سارقین و مالخران 
و مجرمینی که در امر ســرقت منــازل،  اماکن، خودرو و 

کیف قاپی فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
بــه گفته رحیمی، در این عملیــات 35 هزار قطعه از 
اموال مســروقه و 168 دســتگاه خودور و موتور سیکلت 

کشف و ضبط و برای سارقین 777 پرونده تشکیل شد. 

وی با بیان اینکه 20 باند ســرقت متالشی شد، افزود: 
ارزش ریالــی اموال مســروقه مکشــوفه 8 میلیارد تومان 
 اســت که مالکان 87 درصد از اموال مســروقه شناسایی

 شدند. 
فرمانده انتظامی پایتخت گفت: 259 نفر از ســارقان 
دستگیر شده در این مرحله سابقه دار هستند. همچنین از 
دستگیر شدگان سه قبضه سالح جنگی و 47 قطعه سالح 

سرد بدست آمد. 
رحیمی با اشاره به حوزه قاچاق کاال اظهار داشت: در 
این عملیات 55 پرونده کاالی قاچاق تشــکیل و 42 نفر از 
قاچاقچیان عمده و مهم شناسایی و دستگیر شدند؛ 122 

هزار انواع و اقســام کاالی قاچاق کشــف و ضبط شد که 
ارزش مالی کاالهای قاچاق مکشوفه 7 میلیارد تومان است. 
وی افــزود: 4 باند عمده قاچاق کاال نیز شناســایی و 

منهدم شد. 
فرمانده انتظامی پایتخت درخصوص طرح شــبانه که 
پیشنهاد شورای شهر تهران است اعالم کرد: فعال با توجه 
به اینکه فعالیت اصناف تا پایان ماه مبارک رمضان تا سحر 
مجاز اســت مانعی وجود ندارد اما برای ادامه این فعالیت 
باید پیوست انتظامی، ترافیکی و امنیتی برای نقاط مختلف 
پیشنهاد شــود که هم به نفع فروشــندگان و هم به نفع 

مردم باشد.

در سومین جلسه دادگاه »هادی رضوی« متهم پرونده بانک سرمایه مطرح شد

پرداخت وام میلیاردی به شرکتی با ۵۷ میلیون تومان دارایی!

معاون عمرانی و توســعه امور شهری و روستایی 
وزارت کشــور با اشــاره به ارزیابی 162 هزار واحد 
مسکونی شهری و روســتایی سیل زده کشور، گفت: 
از این تعداد 68 هزار و 315 واحد باید مجدد احداث 
شوند که این اقدام با حمایت دولت و با مسئولیت بنیاد 

مسکن تا پایان امسال انجام می شود. 
مهدی جمالی نژاد، در قرارگاه اســتانی بازسازی مناطق 
سیل زده خوزســتان با بیان اینکه کشور همیشه در معرض 
بحران ها و بالیای طبیعی بوده و هست، درگیر بودن بیش از 
پنج هزار روســتا و 213 شهر کشور با سیل را تجربه سختی 
بیان کرد و گفت: با وجود وضعیت سخت اقتصادی و کمبود 

اعتبارات اما کارها در حال انجام اســت و عملیات بازســازی 
مناطق آسیب دیده رو به جلو در حرکت است.

معاون عمرانی و توســعه امور شهری و روستایی وزارت 
کشــور همچنیــن درخصــوص ارزیابی خســارت وارده به 
واحدهای مســکونی در استان های درگیر سیل، بیان کرد: از 
برآورد صورت گرفته در 21 اســتان تاکنون 162هزار و 377 

واحد مسکونی مورد ارزیابی خسارت قرار گرفته اند.
وی افزود: در شهرها تعداد 11 هزار و 846 واحد مسکونی 
و در روستاها 56 هزار و 469 واحد مسکونی تخریب شده از 
سیل باید مجدد احداث شوند که با زمان بندی صورت گرفته 
باید این اقدام تا پایان امسال با حمایت دولت و با مسئولیت 

بنیاد مسکن انجام شود.جمالی نژاد با بیان اینکه در خوزستان 
101 هزار و 62 واحد مســکونی شــهری و روستایی نیاز به 
تعمیر دارند، ادامه داد: در بخش خسارت معیشتی 109هزار 
و 833 مــورد ثبت شــده و کل کمک های معیشــتی بدون 
عوض پرداخت شــده به متقاضیان 461 میلیارد ریال است 
در حالی که تاکنون برای 56 هزار و 426 نفر پرونده تشکیل 
شده اســت. معاون عمرانی وزیر کشور افزود: متقاضیانی که 
برای دریافت تسهیالت احداثی و تعمیری به بانک ها معرفی 
شــده اند 27 هزار و 624 نفر هستند که تاکنون یک هزار و 

355 واحد عقد قرارداد منعقد شده است.
وی با اشــاره به اینکه ممکن اســت در برخی از مناطق 

سیل زده بانک های عامل حضور نداشته باشند، گفت: قرار بر 
این اســت که دفاتری از بانک ها در این مناطق مستقر شوند 
تا مردم بتوانند تقاضای خود را پیگیری کنند. وی با اشاره به 
مصوبه ابالغی 23 اردیبهشت هیئت وزیران مبنی بر اختصاص 
29 هزار و 137 میلیارد ریال برای بازسازی و جبران خسارت 
استان های سیل زده، بالتکلیفی اســتان های معین در انجام 
فعالیت ها دانست و گفت: به عنوان مثال استان کرمان معین 
شهرســتان حمیدیه است و با وجود اینکه آمادگی الزم برای 
شروع بازسازی را دارد اما از این ظرفیت هنوز کامال استفاده 
نشده اســت. وی گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده هیئت 

دولت نمی تواند جوابگوی همه نیازها باشد.

معاون وزیر کشور:

68 هزارو 315 واحد مسکونی سیل زده باید دوباره احداث شوند

دستگیری 570 سارق، مالخر و قاچاقچی در طرح رعد پلیس پایتخت

برخورد شدید دو دســتگاه خودروی سواری با 
یکدیگر در بزرگراه امام علی)ع( تهران خســارت 

فراوان مالی بر جای گذاشت.
به گزارش پایگاه خبری ســازمان آتش نشــانی تهران، 
بامداد دیروز، دو دســتگاه خودروی ســواری 206 بعد از 

برخورد شدید با یکدیگر واژگون شدند.
به گفته فرمانده آتش نشــانان این حادثه، در پی این 
برخورد شــدید، یکی از خودروها با چهار سرنشــین خود 
واژگون شده و خودروی دیگر نیز پس از برخورد با گاردریل 

و طــی کردن مســافتی کوتاه به طــرز خطرناکی متوقف 
شــده بود، اما سرنشــینان هر دو به شکل معجزه آسایی و 
بدون آســیب دیدگی قبل از رسیدن آتش نشانان و توسط 
شــهروندان از داخــل خودروها خارج شــده بودند. توکل 
رمضانی افزود: آتش نشانان پس از بازدید و بررسی و قطع 
برق خودرو ها و رفع نشت سوخت آنها، خودروی واژگون را 
با استفاده از تجهیزات مخصوص به حالت اولیه بازگردانده 
و خودروی دیگر را که در زیر گاردریل متوقف شده بود رها 

سازی کرده و به حاشیه امن بزرگراه انتقال دادند.

نجات معجزه آسای سرنشینان 2 خودرو بعد از تصادف شدید

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
بروجن گفت: یک  انتظامی شهرســتان  فرمانده 
مغازه طال فروشــی در شــهر بروجن مورد سرقت 

مسلحانه قرار گرفت.
سرهنگ غالمعلی شکری افزود: 2 سارق مسلح در حالی 
که صورت خود را پوشــانده بودند وارد طالفروشــی میدان 
شهید ناغانی شهر بروجن شدند و با تهدید صاحب طالفروشی 
مقداری طال به سرقت بردند.وی اضافه کرد: پس از آن سارقان 
با اســتفاده از خلوتی بازار و به کمک همدست دیگرشان به 
وسیله یک دستگاه پراید مشکی فاقد پالک از محل متواری 
شدند.شکری ادامه داد: یک تیم ویژه از کارآگاهان پلیس برای 

شناسایی و دستگیری سارقان تشکیل شده است.

یک طال فروشی در بروجن 
مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت

فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان آبدانان گفت: 
صاعقه باعث مرگ دو نفر در منطقه عشایری قده این 

شهرستان شد. 
سرهنگ محمد ســلیمی زاده، در گفت و گو با ایرنا اظهار 
کرد: در این حادثه حسین مرادی 10 ساله در جا فوت شده و 
محمد مرادی 55 ساله پس از اعزام به بیمارستان جان خود را 
از دست داد.وی با بیان اینکه این دو نفر عمو و برادرزاده بودند، 
یادآور شــد: چادر عشایری خانواده این افراد زیر درخت بلوط 
برپا شــده بود که درخت پس از برخورد صاعقه بر روی چادر 

سقوط کرده و باعث مرگ این دو عضو خانواده شده است.

آذرخش به زندگی 2 نفر 
پایان داد


