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پس از انتصاب آيت اهلل رئيسی به رياست قوه قضاييه اولين 
اقدام برخورد با مفس��اد اقتصادی شکل گرفت، حركتی كه 
بارقه های اميد را در دل جامعه روشن كرد و موجب نگاهی 
تازه به قوه قضاييه ش��د. در اين ميان با اجرای دستور رهبر 
انق��الب به قوه قضائيه برای انج��ام اصالحات از درون خود، 
اين قوه نش��ان داد كه با پيروی از فرمان واليت و رويکردی 
انقالبی، می توان كارهای بزرگی برای سالم سازی اركان نظم 

انجام داد.
در اين ميان دادگاه طبری موضوعی اس��ت كه نشاندهنده 
رصد داخلی و برخورد قاطعانه قوه قضاييه با مفسدان و آغاز 
حركت از درون است و حکايت از آن دارد كه برخورد با دانه 
درشت ها و نفوذی های حامی فساد در مراكز حساس و مهم 

از اهميت بيشتری برخوردار است. 
 طبریكهبودوچگونهپایميزمحاكمهنشست

 اكبر طبری، در دوران رياست آيت اهلل صادق آملی الريجانی 
نفوذ زيادی داشت. او معاون اجرايی سابق حوزه رياست قوه 
قضايي��ه بود و چنانکه منابع موث��ق نقل می كنند، كار ويژه  
او در س��ال های حضور در قوه، شناسايی پرونده های كالن 
جاری در دادگاه ها بود و س��پس تعامل با اصحاب پرونده و 

تبانی و جابجايی آراء و فسادهای نجومی.
اتاق كار او نزديك دفتر رئيس قوه بود و در دستگاه قضايی 
چن��ان نفوذ داش��ت كه طبق ي��ك قانون نانوش��ته، حرف 
او در حکم دس��تور رئيس ق��وه قضائيه بود. دي��دار با اكبر 
طبری، آرزوی كس��انی بود كه پرونده ای مهم در دس��تگاه 
قضاي��ی داش��تند و البت��ه او تنها به پرونده هاي��ی كه برای 
خود و اطرافيانش آب و نان آنچنانی داش��ت ورود می كرد. 
نمونه اش، پرونده رس��ول دانيال زاده، ابربدهکار بانکی است 
ك��ه گفته می ش��ود 4 هزار ميلي��ارد تومان بده��ی بانکی 
داش��ت و بازداشت ش��ده بود ولی ناگهان آزاد شد و با رفع 
ممنوع الخروجی اش، از كش��ور گريخت. او س��ازنده يکی از 
الكچری تري��ن برج های تهران بود و بعدها كاش��ف به عمل 
آم��د كه در جريان پرونده اش، پنت ه��اوس آن را به طبری 

رشوه داده بود. 

طب��ری البته در كارهای خالف قانون��ش، تنها نبود و افراد 
متعددی در رده های مختلف با او همکاری داشتند. 

 پنجمينمحاكمه 
يکش��نبه پنجمين جلسه رس��يدگی به پرونده اكبر طبری 
برگزار شد و اكنون نکات زيادی از جعبه سياه فعاليت های 
او كش��ف می شود. جالب آنجاس��ت كه اين دادگاه درست 
2 روز پس از مرگ مش��کوك متهم رديف نهم اين پرونده، 
بازپرس غالمرضا منصوری برگزار ش��د، كه اينك به يکی از 

سواالت پرونده وی تبديل شده است. 
اگرچه رييس دادگاه در اين جلس��ه اعالم كرد كه »صحت 
و س��قم« فوت غالمرضا منصوری تا اين لحظه برای دادگاه 
احراز نش��ده و درصورت اح��راز صحت خب��ر، دادگاه وفق 
قان��ون درباره آن تصمي��م می گيرد اما نماينده دادس��تان 
بابت فوت اين متهم ابراز تاس��ف كرد  و گفت : دادس��را در 
فرآيند تحقيقات مقدماتی و كش��ف جرم در مورد اتهامات 
هم��ه متهمان ازجمله متهم منصوری بررس��ی های موثر را 
انجام داده و مس��تندات فراوانی را تحصيل كرده است. وی 
افزود: نبود متهم منصوری از نظر دادسرا هيچ خللی بر روند 

دادرسی پرونده ايجاد نمی كند.
 خبرمرگغيرمنتظره  

 30 خرداد بود كه خبر مرگ منصوری  منتش��ر ش��د. آن 
طور ك��ه پليس رومانی گفت،  وی خود را از طبقه شش��م 
هت��ل محل اقامت خود در بخارس��ت به پايين پرت كرده و 

فوت كرد است.
غالمرضا منصوری، بازپرس بازنشسته اجرائيات لواسان متهم 
ردي��ف 9 پرونده طبری، با مرگی كه چگونگی و چرايی آن 

هنوز در پرده ابهام است دو هفته آخر را چگونه گذراند؟
 وی در اواخر س��ال 1398 پس از پيش��رفت اين پرونده و 
احتمال دس��تگيری، با "روشن گذاشتن تلفن همراهش در 
ايران"  از كشور خارج و به آلمان رفت. اين درحالی بود كه 
تالش ايران برای بازداشت منصوری در آلمان به گفته علی 
باق��ری معاون بين الملل قوه قضائي��ه، با بی اعتنايی دولت 

آلمان مواجه شد.

با برگزاری اولين جلس��ه دادگاه طبری، منصوری  با انتشار 
ويديوي��ی در فضای مجازی از تمايل خود به بازگش��ت به 
كش��ور در اولين فرصت ممکن خب��ر داد. چند روز پس از 
اعالم آمادگی منصوری برای بازگش��ت به ايران، سخنگوی 
قوه قضائيه از دس��تگيری منصوری در رومانی و تحويل وی 
به اينترپل خبر داد. گفته می شود منصوری  برای مشاركت 
در اقدام��ات غيرقانون��ی خود از حس��ن نجفی متهم رديف 
دوم پرونده مبلغ 500 هزار يورو رش��وه دريافت كرده است. 
مشايخ از ديگر متهمان گفته، وی با "مزاحمت و  تهديد" از 
نجفی اين مبلغ را گرفته و اعالم شده است كه بازداشت اين 

متهم به درخواست جمهوری اسالمی ايران بوده است.
در اين مي��ان بی توجهی آلمان به درخواس��ت ايران برای 
استرداد منصوری كه عالوه بر مسائل سياسی به علت نبودن 
توافقنامه اس��ترداد مجرمان بين ايران و كشورهای اروپايی 
اس��ت، اين سوال مطرح اس��ت كه چرا منصوری به رومانی 
رفت؟ برخ��ی بر اين باورند كه با توجه به آزادی مش��روط 
منص��وری در رومانی اين احتمال مطرح ش��ده كه اگر او از 
دولت رومان��ی تقاضای پناهندگی كند امکان اس��تردادش 
ديگر وجود ندارد و او نيز سرنوشتی شبيه به خاوری رييس 

فراری بانك ملی پيدا می كند.
سرانجام پس از تالشهای پليس اينترپل، او  12 روز بعد به 
دليل پرت شدن از طبقات باالی ساختمان كشته ميشود و 
علت مرگ او »شکستگی ، پارگی اندام و خونريزی داخلی« 

اعالم می شود . 
در اين ميان س��وال رسانه ها اين اس��ت كه آيا او دست به 
خودكش��ی زده يا به دس��ت قاتل يا قاتالنی مرموز به قتل 

رسيده؟ 
 در اي��ن مي��ان مير حس��ين نجف پور ثان��ی، وكيل مدافع 
قاض��ی منص��وری نيز در خصوص ش��ايعاتی ك��ه اخيراً در 
فضای مجازی مبنی بر زنده بودن منصوری منتش��ر شده، 
اظهار كرد: عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده كه 
نشان می دهد داخل محفظه جسدی نيست،  اما عکس های 
ديگ��ری ه��م وجود دارد كه نش��ان می دهد جس��د در آن 

محفظه وجود دارد.
وی در خصوص اظهارات قاضی بابايی مبنی بر اينکه مرگ 
منصوری برای ما محرز نش��ده اس��ت، گفت: حرف ايش��ان 

درست بوده است، اما احراز نشدن 
مرگ قاضی منصوری به اين معنی نيس��ت كه به ش��ك و 
ترديد دامن بزند، قاضی بابايی به عنوان مقام قضايی زمانی 
می توان��د پرون��ده آقای منص��وری را مختومه كن��د و قرار 
موقوفی تعقيب بزند، كه مرگ محرز ش��ود كه ايشان فوت 
كرده و با توجه به اينکه تاكنون از سوی رومانی نه جنازه ای 
تحويل داده ش��ده و نه جزئيات بيان شده، بنابراين قاضی با 

اين شرايط پرونده را مختومه نمی كند.
نعم��ت احمدی حقوقدان در ارتباط با مس��ئوليت كش��ور 
رومان��ی درباره  م��رگ قاضی منص��وری گف��ت: وقتی كه 
درخواس��ت اس��ترداد غالمرضا منص��وری از طريق پليس 
بين المل��ل به رومانی ارائه می ش��ود وی احض��ار و كارهای 
مقدماتی اش انجام می ش��ود اما من فکر نمی كنم مسئوليت 
كيفری متوجه دستگاه قضايی كشور رومانی باشد، به لحاظ 
اين كه ايش��ان را به عنوان متهم تح��ت تعقيب قرار ندادند 
بلکه دستگاه قضايی رومانی درخواست ايران را به وی اعالم 
كرد و به او گفته ش��د از حوزه قضايی ما خارج نش��ود. پس 
من هرچقدر جس��ت وجو كردم اين كه وظيفه ای روی دوش 
آن ها برای حفظ جان منصوری وجود داش��ته باشد، نديدم؛ 
هرچند كه ما با كشور رومانی اصال قرارداد استرداد مجرمين 
هم نداريم.  وی در ارتباط با اين كه آيا مرگ متهم منصوری 
ممکن است روند پرونده رسيدگی به اتهامات اكبرطبری و 
متهمين ديگر را تغيير دهد؟ گفت: در نبود آقای منصوری 

خيلی ها سود می برند ولی هيچ كس متضرر نمی شود.
اي��ن حقوق��دان با بي��ان اين ك��ه »غالمرضا منص��وری در 

كليدی ترين پس��ت ها كار می ك��رد« ادام��ه داد: منصوری 
وقتی قاضی اجراييات لواسان شد در آنجا برای خودش يك 
كوچك بزرگم��رد بود و چهره تاثير گذار تمام تخلفاتی بود 
كه در حوزه لواس��انات مثل اضافه ش��دن كالك به منطقه، 
ساخت وس��ازهای باس��تی هيل��ز و دختر نعم��ت زاده زير 
پوشش دادگستری انجام می شد. چطور مسئوالن حفاظتی، 
حراس��تی و امنيتی متوجه فساد ايشان نشدند؟ وقتی شما 
سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی می شويد گزينش 
می ش��ويد پس چط��ور متوجه فس��اد وی نش��دند؟ من از 
اين منظر تعجب می كنم. آدم فاس��د هم يك ش��به فاس��د 
نمی شود، ش��ترمرغ دزد، قبال تخم مرغ دزد بوده است. در 
پرونده غالمرض��ا منصوری فقط فس��اد 500 هزار يورويی 
مطرح نبوده است قطعا وی در همه  پرونده هايی كه حضور 

داشته فسادی كرده است.
 عضويتدرگروهکمنافقين

يکی ديگر از مواردی اس��ت كه در اي��ن پرونده خودنمايی 
می كند، مطرح ش��ده طبری در گروهك منافقين عضويت 
داشته است . وی ابتدای انقالب به دليل فعاليت در گروهك 
منافقين دستگير و زندانی شد اما بعد از آزادی با ساده انگاری 

عده ای فرماندار شهرستان نور مازندران شد!
عليرضا زاكانی، نماينده مردم قم در مجلس شورای اسالمی  
با انتشار توئيتی درباره اكبر طبری، ابرمفسدی كه هم اكنون 
پرونده قطور او در دس��تگاه قضايی در حال رسيدگی است، 
نکت��ه جديد و قاب��ل توجهی را مطرح كرده اس��ت. زاكانی 
نوشته اس��ت: »ابتدای انقالب، اكبر طبری به دليل فعاليت 
در گروهك منافقين دستگير و زندانی شد اما بعد از آزادی 
با ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان نور مازندران شد و 
سپس با رابطه وارد نهاد قضايی شد و با زبان بازی پله های 

ترقی و خيانت را يکی بعد از ديگری طی كرد.«
 درنهايت 

خرداد ماه س��ال گذش��ته بود كه زاكانی با تقدير از رئيس 
جديد دس��تگاه قضاي��ی يعنی آيت اهلل رئيس��ی بابت عزل 
يك مس��ئول ارش��د متخلف در قوه قضائيه، عمال نام اكبر 
طبری را رسانه ای كرد. حاال با دستگيری طبری موضوعاتی 
مطرح می شود كه يکی آنها گستردگی ميزان فساد است . 
فسادی در اين حد كالن و در طول سالهای متمادی، قطعاً 
نمی توان��د منفرداً يا با تيمی كوچك صورت گرفته باش��د. 
بنابراين  انتظار می رود همدس��تان او را نيز كه ای بسا هم 
اكنون در مناصب مختلف باشند، بدون مالحظه دستگير و 
محاكمه شوند تا به فسادزدايی از ساحت نظام كمك شود.

يک��ی ديگر از موضوعات مورد توجه افکار عمومی س��کوت 
رئيس س��ابق قوه قضاييه در اين باره اس��ت و اينکه چرا در 
زمان ايش��ان در مورد عملکرد چنين شخصی و پيشينه او 
هي��چ تحقيق و بررس��ی به عمل نيام��ده و داليل اين همه 

اعتماد به يك فرد چيست ؟ 
از سوی ديگر مردم می خواهند كه حکم اين دادگاه متناسب 
با جرائم صورت  گرفته، عبرآموز باشد تا مفسدان حساب كار 

خود را داشته باشند. 
در اي��ن ميان رس��انه ها هم بايد به ق��وه قضاييه در اجرای 
برنامه مبارزه با فساد كمك  كنند تا بتوان در اين مرحله با 

موفقيت عبور كرده و پرچم عدالت را مستحکم تر بردارد
بس��ياری از مردم می گوين��د، اين تنه��ا تحريمهای امريکا 
نيس��ت كه موجب افزايش فش��ار اقتصادی بر كش��ور شده 
است، بلکه اين فساد است كه در همه جا چون علف هرزی 
مانع از شکل گيری بنيان های اقتصادی محکم و ريشه دار 
در كش��ور می ش��ود. از اين رو نه تنها در قوه قضاييه بلکه 
در بس��ياری از دستگاه های كشور كه فساد وجود دارد بايد 
با همان ش��دت بررسی در قوه قضاييه صورت گيرد، در اين 
ميان  چه بسا بهتر اس��ت حاال كه دست اندركاران قضايی  
كش��ور به ميدان آمده اند، اين دس��تگاه قبل از محاسبه به 

حساب خود بينديشند و پيش دستی كنند.

امامباقر)ع(: هر كس از خرج كردن مالی در راه خداپسندانه بخل ورزد، چند 
برابر آن را در راه غير خداپسندانه هزينه خواهد كرد.

نامهمنتظریبهدادستانكلرومانی
دادس��تان كل كش��ور با ارس��ال نامه ای به دادستان 
كشور رومانی از وی خواس��ت گزارشی كامل درباره 

فوت غالمرضا منصوری ارائه كند.
حجت االسالم و المس��لمين منتظری دادستان كل 
كش��ور در پی حادثه ف��وت متهم غالمرضا منصوری 
در كشور رومانی از آگوستين الزار دادستان كل اين 
كشور خواست موضوع را با سرعت و جديت پيگيری 

و نتيجه آن را اعالم كند.
در اين نامه با اشاره به مسئوليت های جامعه جهانی 
در مبارزه با فساد آمده است: تبعه جمهوری اسالمی 
اي��ران به نام آقای غالمرض��ا منصوری متهم و تحت 
تعقيب مراجع قضايی ايران بوده و از كش��ور متواری 
و پس از پيگيريهای پلي��س بين الملل)اينترپل( در 
رومانی شناسايی، دس��تگير و مقرر شده بود پس از 
فراهم شدن مقدمات اداری و قضائی به ايران مسترد 
شود، ليکن برابر اطالع واصله جسد مشاٌراليه در شهر 

بخارست كشف می شود.
با يادآوری مسئوليت های جامعه جهانی در مبارزه با 
فساد و اهتمام كشورهای عضو كنوانسيون مبارزه با 
فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بين المللی خود 
در همکاری های بين المللی برای اس��ترداد مجرمين 
و اس��ترداد دارايی های ناش��ی از فساد، بدينوسيله از 
جنابعالی درخواست می كنم به لحاظ اهميت موضوع 
و كشف حقيقت دستور فرمائيد با توجه به مسئوليتی 
ك��ه برای مقام��ات ذيربط قضاي��ی و پليس ملّی آن 
كش��ور و پليس بين الملل از حيث حفاظت و تحت 
نظر داشتن متهم متصّور اس��ت علت مرگ نامبرده 
را با جّديت و به صورت جامع بررس��ی و نيز چنانچه 
ش��خص يا اش��خاص ديگری در اين ام��ر مدخليت 
داشته اند، شناسايی و تعقيب شوند و گزارش كاملی 
از موضوع تعقي��ب و حادثه منجر به مرگ تهيه و از 
طريق نمايندگی جمهوری اسالمی ايران در بخارست 

برای اينجانب ارسال كنند.مركز رسانه قوه قضاييه

جزئياتجديدازمرگمنصوریدررومانی
منابعمحلیرومانیجزئياتجديدیاز
مرگقاضیمنصوریدربخارستفاش

كردند.
خبرگ��زاری آنا به نقل از العربيه نوش��ت، روز به روز 
جزئيات بيشتری از زوايای پنهان قتل قاضی غالمرضا 
منصوری در رومانی فاش می شود. جسد وی در حالی 
چند روز پيش در هتل »دوك« بخارست كشف شد 
كه به نظ��ر می آيد قرار بود قبل از س��قوط، هتل را 
به مقصد نامشخصی ترك كند. طبق گزارش نشريه 
محل��ی »ليبرتاته«، پيش از آنک��ه روز جمعه قاضی 
منصوری بخواهد محل اقامت��ش را ترك كند، همه 
هزينه های هتل پرداخت شد و قرار بود تبادل انجام 
ش��ود. پس از انجام تشريفات نهايی، قاضی منصوری 
به طبقه محل س��کونتش رفت، ول��ی داخل اتاقش 
نشد و بعد از لحظاتی، از طبقات باال به پايين پرتاب 
ش��د و جس��دش در چند متری پذيرش هتل افتاد. 
سقوط وی باعث شکستگی، از هم گسستگی مفاصل 
و خونريزی داخلی ش��د. العربيه به نقل از اين نشريه 
محلی نوشت: قاضی منصوری در روز حادثه همانند 
هفته های گذشته با افسر پليس پرونده مالقات كرد. 
افس��ر پليس گفت كه در اين مالقات هيچ نشانه ای 
دال بر احتمال ي��ا توانايی اقدام جدی و خطرناك از 

سوی وی مشاهده نکرده بود.

گزارشخبر

آگهى مناقصه عمومى
شماره   (1399/1448)

روابط عمومى شرکت گاز خراسان رضوى

دوم
ت 
نوب

1- مناقصه گزار:شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه یک گاز رسانى مشهد

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى

د- ثبت نام در سایت WWW.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه مى بایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/782/200/000 ریال( یک میلیارد و هفتصدو هشتادو دو میلیون و دویست هزار ریال) مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین 
قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.و حتما اصل آن قبل از اخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستى 

تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد- بلوار خیام - نبش تقاطع ارشاد - طبقه همکف گردد.
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/04/02 لغایت آخر وقت ادارى 99/04/07 
7- آخرین مهلت بارگذارى و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 9 صبح مورخ 99/04/18 

8- پیشنهادهاى واصله در ساعت 10 مورخ 99/04/18 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه 
ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.

9- یادآور میگردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 37072212-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 99/04/02            تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/04/03
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روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

ابعاد تازه ای از پرونده طبری

عضویت در سازمان منافقین!


