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استانھا > البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:

کرج - رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به بازداشت عوامل

ناامنی در استان، برگزاری هرگونه تجمع صنفی را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان

 با تاکید بر لزوم در نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز

هوشیاری مردم در برابر دسیسه های دشمنان که در صدد سوء استفاده از

نارضا�تی های اقتصادی و معیشتی هستند، گفت: متاسفانه در موضوع

موسسات مالی نیز عده ای از مردم که تمام دارایی �ا بخش مهمی از

داشته های خود را در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند اکنون با

مشکل عدم بازگشت سرما�ه های خود روبه رو هستند هرچند که بنابر گفته مسئوالن امر، مشکل بیش از ۹۸ درصد آن ها حل شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر ا�نکه به دلیل برنامه ریزی دشمن برای سوء استفاده از تجمعات صنفی، تدابیر جد�دی اتخاذ

شده، متذکر شد: از امروز تا اطالع ثانونی به منظور جلوگیری از سوء استفاده آشوبگران و معاندان اجازه برگزاری هیچ نوع تجمع صنفی و

غیرصنفی داده نمی شود و هر نوع تجمع مصداق حرکت غیرقانونی و علیه امنیت کشور بوده و با مسببان آن برخورد خواهد شد.

وی متذکر شد: با�د تالش همه دستگاه های انتظامی و امنیتی به گونه ای باشد تا کمترین خسارت به مردم وارد شود و هر �ک از مسئوالن

امر که در زمینه وظا�ف خود کوتاهی داشته باشند منتظر برخورد قضایی باشند.

فاضلیان با اشاره به بازداشت تعداد ز�ادی از عوامل اصلی ا�جاد تجمعات غیرقانونی در استان، از تشکیل پرونده قضایی برای این افراد و

برخورد قاطع با آن ها خبر داده و بیان کرد: برای افراد بازداشت شده به اتهام اخالل در نظم عمومی، تخر�ب اموال عمومی و اقدام علیه

امنیت داخلی تفهیم اتهام شده است و دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند د�گر عوامل ا�جاد ناامنی و آسیب به اموال عمومی

را شناسایی و بازداشت کنند.
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امانت داری و اخالق مداری
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