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برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده  114تن گوشت وارداتی

متهم پرونده 114تن گوشت ،مدعی پرونده دیگر شد
اولین جلسه دادگاه پرونده گوشت برزیلی در حالی
برگزار شد که متهم عدد  7.5میلیاردی تخلف در
این پرونده را بزرگ نمایی دانست و توضیح داد که
این پرونده باید در تعزیرات مطرح می شد و نه دادگاه
انقالب .گفتنی اســت خلیلی جانشین وقــت جهاد
کــشــاورزی تــهــران متهم اســت کــه حــدود  114تن
گوشت را به جای توزیع با قیمت یارانه ای  29هزار
تومانی ،در بازار آزاد فروخته است.به گزارش تسنیم،
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
در دفاعیات خود گفت :در بازدیدهایی که در زمان

مسئولیتمازسردخانهدناوسامانهآوایپایتختداشتم
متوجهتخلفپنجهزارتنیدرتوزیعگوشتشدموحاال
آن پنج هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده  114تنی را
مطرح کردند .به گفته وی ،با فرض فروش محصول
در بازار به قیمت  36هزار تومان حجم تخلف  700تا
800میلیونتوماناستنه7.5میلیارد.جانشینوقت
رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهرانافزود:در
زمانمسئولیتخودبهتخلفاتفروشگاههایخونهبه
خونه ،کورش و جانبو رسیدگی و تخلفات آن ها را در
توزیعگوشتبهبازرسیسازمانصنعتومعدناعالم
کــردم .به عنوان مثال فروشگاه خونه به خونه برای
دریافت دو هزار تن گوشت سه فروشگاه را در تهران
معرفیکردهبوداماهیچکداموجودخارجینداشتند.

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

دراینهنگامقاضیصلواتیخطاببهمتهمیکهتخلف
 114تنی گوشت را بزرگ نمایی می دانست ،گفت:
شما 27تنگوشتبهاسممیادینمیوهوترهباردریافت
کردیدوفقط سهتنرابهمیادینتحویلدادیدو 24تن
دیگررادربازارآزادفروختید.متهمپروندهگوشتهای
برزیلیپاسخداد:اینموضوعدروغاست،برایاینکه
به موضوع پنج هزار تن ورود نکنم این مسائل را به من
نسبتدادند.یکیدیگرازاتهاماتمتهماصلیپرونده،
استفاده از نفوذش به نفع شرکت متعلق به برادرش
بود .قاضی خطاب به متهم گفت :از مقام خود برای
منافع شخصی ات استفاده کردهای .متهم گفت :یک
ریال تبادل مالی با شرکت مهام تدبیر آسیا نداشتم.
قاضی گفت :آقای اویسی و حسین خلیلی برادر شما
ت هستند.
و محمد خلیلی پدرشما سرمایه گذار شرک 
متهمخلیلیباردیگرگفتکهدرتشکیلشرکتمذکور
دخالتینداشتهاست.
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رکورد یک ساله گردشگر سالمت در ۴ماه زده شد
سفرهای درمانی-پزشکی به ایران در چهار ماه اول امسال با محرک
ارزی جهش کرد .اطالعات دریافتی از نمایندگان تشکلهای فعال در
حوزهگردشگریسالمتنشانمیدهدطیماههایگذشتهازسال۹۸
تقریبابهاندازهکلسال ۹۷گردشگرسالمتواردکشورشدهاست.به
گزارشاقتصادنیوز،ایندستهازگردشگرانعمدتاازکشورهایحوزه
خلیجفارس،عراق،سوریهوالبتهایرانیانمقیمکشورهایکاناداوآلمان
بودهاند که برای دریافت انواع خدمات پزشکی و بیمارستانی همچون
جراحی پالستیک ،عمل قلب باز و ارتوپدی به ایران سفر کردهاند.
محمدپناهینایبرئیسانجمنگردشگریسالمتایرانودبیرسابق
شورای راهبردی گردشگری سالمت کشور در این باره گفت :با توجه
به آمار چهارماه اول امسال تعداد گردشگران ورودی که برای استفاده
از خدمات پزشکی درمانی به ایران سفر کردهاند ،حدود  ۶۰۰هزار
نفر بوده که این رقم معادل تعداد همین نوع گردشگر در کلسال ۹۷
است .رونق سفر درمانی به ایران طی امسال که به دنبال رشد این نوع

گردشگرخارجیدرگذشتهاتفاقافتاده،ناشیازارزانشدنهزینهسفر
بهکشورمانتحتتاثیرتحوالتبازارارزاست.اینمحرکدرکنارمهارت
وتخصصپزشکانایرانی،بازارخدماتدرمانیایرانرابرایخارجیها
جذابکردهاست.ویدربارهمبادیاصلیمسافراندرمانی-پزشکی
بهایرانبیان کرد:بیشترینگردشگرانسالمت-مسافرانیکهبهقصد
درمانوانجامامورپزشکیبهایرانسفرمیکنند-ازکشورهایعراق،
جمهوریآذربایجان ،کشورهای حاشیه خلیجفارس ،لبنان و سوریه
هستند و عالوه بر آن ها ایرانیان مقیم کانادا و آلمان نیز با این هدف به
ایرانسفرمیکنند.اغلبگردشگرانسالمتبرایجراحیپالستیک،
عمل قلب باز ،ارتوپدی و درمان نازایی در زنان ،ایران را بهعنوان مقصد
درمانیخودانتخابمیکنند.پناهیدربارهدرآمدارزیکشورازمحل
جذب«گردشگرسالمت»به«دنیایاقتصاد»گفت:درسالگذشته۱/۲
میلیارددالرارزواردکشورشدودرچهارماهامسالاینرقمحدود ۲۰تا
 ۳۰درصدافزایشداشتهاست.

