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دادستان کل کشورخبر داد

دستور قضایى برای بازگرداندن
یکی از متهمان پرونده پتروشیمی
دادس�تان کل کشور در پاس�خ به پرسشی در خصوص
امکان بازگرداندن یکی از متهمان پرونده پتروشیمی به
کشور ،گفت :نیروى انتظامى و پلیس بین الملل ،همکارى
خوبى با دستگاه قضایى دارند و آن جایى که ما مأموریتى
را ب�ه آنها محول مىکنیم تا آن م�رزى که در اختیارات
آن هاست کار را انجام مىدهند.

و ما از دستگاه قضایى و پلیس کانادا انتظار داریم که اجازه ندهند چهره
کشورشان در دنیا آنقدر مشوه شود و مرکزى براى تجمع اختالسگران
باشد و یک عده خائن که اموال کشور را سرقت کرده و اختالس نموده
اند ،در کشور آنها عیش و نوش داشته باشند.
وى اضافه کرد :دستور قضایى صادر و به پلیس بین الملل ابالغ شده
و انتظارمان این است که همکارى کنند.

حجت االسالم و المسلمین منتظرى در حاشیه نشست با ناجا در جمع
خبرنگاران اظهارکرد :ارتباط بین دستگاه قضایى و نیروى انتظامى
یک ارتباط تنگاتنگ و همیشگى بوده و خواهد بود ،به لحاظ جایگاه
دستگاه قضایى و مس��ئولیتهاى این دستگاه و همچنین به لحاظ
اینکه قس��مت عمدهاى از کاره��ا از طریق نی��روى انتظامى انجام
مىشود ،این ارتباطات همیشه باید باش��د و تقویت شود و ما هم در
سراسر کشور این ارتباط را همیشه داشته و داریم و خواهیم داشت.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :در ابالغى که مقام معظم رهبرى
براى رییس جدید قوهقضاییه صادر فرمودند و هم در این گام دومى
که بنده معتقدم منشور مهمى است و حکیمانه تهیه و ابالغ شده است
ضرورت اینکه تحول��ى را در این جهت ایجاد کنیم ،مورد تاکید قرار
داده و این موضوع جز سیاست هاى جدى دستگاه قضایى خصوصا
در دوره جدید است تا متناسب با ش��رایط و نیازهایى که جامعه دارد
باید تحوالتى را ایجاد کنیم.
دادس��تان کل کشور در ادامه و در خصوص چهارشنبه آخرسال بیان
ک��رد :خانوادهها و اولیاى محترم مراقبت کنند و نیروى انتظامى هم
طبق اطالعى ک��ه بنده دارم هش��دارهاى الزم را دادند و در صحنه
حضور دارند.
وى افزود :انتظار ما از نیروى انتظامى این است که در صحنه حضور

ایجاد تحوالت جدید در دادس�راها با مدیریت جدید
دستگاه قضایی
همچنین دادس��تان کل کشو در همایش فرماندهان رؤسا و مدیران
فرماندهى انتظامى بزرگ با اش��اره به جایگاه امنیت بیان کرد :براى
یک جامعه ،امنیت حکم اکس��یژن را دارد ،امنیت یکى از بزرگترین
نعمتهایى است که خداوند متعال براى جامعه عطا مى کند.
به گزارش میزان ،وی در ادامه اذعان کرد :با مدیریت جدید دستگاه
قضایی اس��ت تحوالتی را در دس��تگاه قضایی خواهیم داش��ت ،در
دادستانی کل ،از مدتی قبل مطالعات خود را برای اینکه بتوانیم این
تحول را در حوزه دادسراهای سراسر کشور داشته باشیم آغاز کردیم
و اقدامات مقدماتی انجام ش��ده و در حال تکمیل ش��دن است تا به
ریاست قوهقضاییه ارائه شود.
دادس��تان کل کش��ور ادامه داد :ما در آیندهای نزدیک و در چند ماه
آینده ،تحوالتی را در دادسراها خواهیم داشت و قطعا این تحوالت و
تغییرات و اقداماتی که برای بهتر شدن کارها در نظر است در ارتباط
با ضابطین خصوصا ضابطین عام و نیروی انتظامی باید در نظر گرفته
شود و انتظار این تحول را از طرف ضابطین محترم هم داریم و تعامل
و همکاری را افزایش خواهیم داد تا بتوانیم خدمات بهتری را هم در
دستگاه قضایی و هم در نیروی انتظامی به مردم برسانیم.

قاطعانه ترى داشته باشد و با همه کسانى که هنجارشکنى مى کنند
و زمینه این مش��کالت را مى خواهند ایج��اد و فراهم کنند ،قاطعانه
برخورد شود.
منتظرى اذع��ان کرد :پیش��گیرىها را حتما باید انج��ام دهیم که
بخشى از آن که مربوط به دستگاه قضایى ،نیروى انتظامى و بخشى
هم مربوط به مردم و خانواده ها است .قطعا با کسانى که بخواهند در
جامعه از این فرصت سوءاستفاده کنند و احیانا اقداماتى انجام دهند
که ناامنى در جامعه ایجاد کنند نیروى انتظامى مکلف است برخورد
کند و دستگاه قضایى قاطعانه با مخالن امنیت جامعه برخورد جدى

خواهد کرد.
وى در ادامه در خصوص امکان بازگرداندن مرجان شیخ االسالمى
یکی از متهمان پرونده پتروشیمی به کشور اظهارکرد :نیروى انتظامى
و پلیس بین الملل ،همکارى خوبى با دستگاه قضایى دارند و آن جایى
که ما ماموریتى را به آنها محول مى کنیم تا آن مرزى که در اختیارات
آن هاست کار را انجام مى دهند.
دادستان کل کشور ادامه داد :مشکلى که ما داریم با پلیس بینالملل
و اینترپل خارج از کشور خصوصا کشورهایى است که با ما عناد دارند،
متاسفانه کانادا از کشورهایى است که مامنى براى اختالسگران شده

دکتر الفت مطرح کرد

تمرکز فعالیتهای قوهقضاییه بر اقدامات پیشگیرانه
مع�اون اجتماعی و پیش�گیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بی�ان تمرکز فعالیتهای
قوهقضاییه بر اقدامات پیشگیرانه ،گفت :اقدامات پیشگیرانه ،مجازاتهای جایگزین
حبس و عدالت ترمیمی مورد توجه قوهقضاییه است.

به گزارش واحد اطالعرس��انی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،محمدباقر
الفت در مراس��م امضای تفاهمنامه با معصومهابتکار ،معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری
افزود :اس��تفاده از مجازاتهای جایگزین حبس هم در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
آمده و هم سیاست رییس قبلی و رییس فعلی قوهقضاییه است.
وی ادامه داد :رییس قوهقضاییه بر اس��تفاده قضات از این مکانیسم تاکید دارد و شرایط کشور هم
اقتضا می کند تا درصورت امکان از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.
الفت درباره پابندهای الکترونیکی گفت :مقدمات کار فراهم و هماهنگیها با سازمانها انجام شده

است و اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و این فرآیند رو به تکمیل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه پابندهای الکترونیکی در داخل
کشور تولید میش��ود ،گفت :پیشتر این پابندها را وارد میکردیم اما با توجه به تحریم و اهمیت به
تولیدات داخلی و بحث امنیتی پابندها ،این محصول در داخل کشور تولید می شود.
وی افزود :با اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی شرکتهایی مبتنی بر قانون تجارت تأسیس شد که
شرکت حامی زیرمجموعه بنیادتعاون زندانیان یکی از این شرکت ها است.
 20درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زندانیان زن هستند
وهاب علیایی مس��ئول فنی پروژه مراقبتهای الکترونیکی (پابنده��ای الکترونیکی) مرکز آمار
فناوری اطالعات قوهقضاییه در این مراسم گفت 4 :و نیم میلیارد تومان تا کنون برای ساخت این
پابندها هزینه و بیش از  2هزار پابند تولید شده است.

به گفته مس��ئول فنی پروژه مراقبته��ای الکترونیکی 20 ،درصد اس��تفاده کنندگان پابندهای
الکترونیکی زنان زندانی هستند اما به دلیل اینکه بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند،
پس از رویت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان باز می گردند.
استفاده از پابندهای الکترونیکی در  9استان
پورجعفر نماینده س��ازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کش��ور در این نشست گفت :طرح
پابندهای الکترونیکی در  9اس��تان اجرا شده است که بیشترین استفاده در استان های آذربایجان
شرقی و تهران بود.
وی ادامه داد :به قضات آموزش داده می ش��ود تا از آرای مجازات های جایگزین حبس اس��تفاده
کنند و در س��ه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای مجازات های جایگزین
قضات ،افزایش یافته است.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر برگزار شد

سرمایهگذاری برای خرید آپارتمان در امارات و خودروهای لوکس چند صد میلیونی
نخس�تین جلس�ه رس�یدگی به اتهامات متهمان پرونده
تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه
ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به
صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان ،قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده  ۳۵۳جلد دارد،
گفت :کل سرمایه گذاران ۹۱هزار نفر هستند و تاکنون ۶هزار و ۳۶نفر از
شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه دادهاند.
وی افزود :از تیر ۹۱تا آذر ،۹۶گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳هزار میلیارد
تومان و از اردیبشهت  ۹۴تا اس��فند  ،۹۶گردشکار مالی شرکت تعاونی
ولیعصر  ۱۷هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بوده است.
رییس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان،
 ۱۴۰۰میلیاردتومانوشرکتتعاونیولیعصررا ۲۵۹میلیاردتومانعنوان
کرد و گفت :بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰میلیارد تومان خط
اعتباری ایجاد کرد که  ۶۳۰میلیارد توس��ط بانک تجارت پرداخت و ۱۶
هزار و  ۲۰۰نفر از سپردهگذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.
وی ادامه داد :از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر،
 ۱۳۰میلیاردخطاعتباریایجادشدهکه ۱۳۵میلیاردتومانتاکنونهزینه
کرده و در واقع بیش��تر از آن مقداری که گرفته ،هزینه کرده و  ۱۵هزار و
 ۳۵۶نفر را تسویه کرده است.
نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعالم کرد:
 .۱امیر حس��ین آزاد ،ش��غل بیکار ،باسواد ،ش��یعه ،فاقد سابقه کیفری،
بازداشت با قرار موقت
 .۲حسن قریانی متولد  ،۵۴با سواد ،فاقد سابقه کیفری ،بازداشت با قرار
موقت
 .۳مهدی بهرامی حس��ن آبادی متولد  ،۵۹بیکار ،متاهل ،باسواد ،فاقد
سابقه کیفری و بازداشت
نماینده دادس��تان گفت :اتهام متهمین اول و دوم اخالل عمده در نظام
اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخالل و افساد فی االرض
و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخالل عمده است.
وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت :نحوه تشکیل موسسه البرز اعتبار
ایرانیان به اینگونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیر المومنین در سال
 ۸۷ازسوی ثبت اسناد و امالک اشرفیه به سرمایه  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
ریال به ثبت رسیده است.
وی گفت :موضوع این شرکت منحصرا برای اعضا پرداخت و تخصیص
وام و انجام خدمات اعتباری بوده اس��ت که بعد از تغییرات در دورههای
مختلف از تعاونی امیر المومنین به البرز ایرانیان تغییر مییابد.
نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت :این
تعاونی در س��ال  ۸۸به ثبت رسید و در س��ال  ،۹۲به دلیل تخلفات مدیر
عامل وقت تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال  ۹۲با تشکیل هیئت مدیره
جدید کامال خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن  ۶میلیون ریال
بوده است.
وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و گفت :امیر حسین آزاد
قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته و بعد
در تهران در شرکتی مشغول به کار میشود و حسب اظهارات خود بعد از
گذشت زمانی ،وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است.
نماینده دادستان افزود :حسن قریانی از س��ال  ۷۶به صورت قراردادی
کارهای حسابرسی انجام میداده تا سال ۱۳۸۰به استخدام وزارت تعاون
درآمده است ،او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.
وی بیانکرد :مهدی بهرامی حسن آبادی در ابتدا سرپرست اداره تعاون
شهرستان رباط کریم بوده و بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار میشود.
نماینده دادستان گفت :حسن قریانی با برنامهای از پیش تعیین شده با

امیر حسین آزاد وارد همکاری میش��ود چرا که او گزینه مناسبی برای
همکاری با قریانی بوده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیر قانونی متهمین در جهت
راه اندازی موسس��ات پرداخت و گفت :در تاری��خ  ۹۰/۲/۱قراردادی با
موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم
بایی سالمی پیشنهاد میشود .پس از آن در تاریخ  ۱.۷.۹۰مجددا همین
قراردادمنعقدمیگرددبااینتفاوتکهفروشتمامسهامموسسهازسوی
علی ابراهیم بایی سالمی به آقای آزاد پیشنهاد میگردد.
وی افزود :حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است بنده در
انعقاد قرارداد اول مبلغ ۳۰۰میلیون تومان را با آقای بایی سالمی پرداخت
کردم ،اما این فرد هر بار طمع میکرد و مبلغ بیشتری را میخواست که
نهایتا در اواخر س��ال  ۹۰قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توس��ط
آقای آزاد با اقای علی ابراهیم بایی سالمی منعقد شد و قرارداد قبلی من
با این فرد فسخ گردید.
نماینده دادستان افزود :نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامهای
از سوی آقای رحمانی زاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام
بانک مرکزی زده میش��ود تا مجوزهای الزم را اخذ کنند و بعدا معلوم
میشود که امضای آقای رحمانی زاده توسط متهمین جعل شده است.
اعمال نفوذ افراد
وی درب��اره اعمال نفوذ برخ��ی از افراد در این خص��وص گفت :در این
خصوص مکاتباتی وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد توانسته اند با
اعمال نفوذ کارهای این موسسه را پیش ببرند.
نماینده دادس��تان گفت :در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که
ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بالمانع است و این مجوز
و نامه دستمایهای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین میشود.
وی گفت :آقای امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ
داشته اس��ت میگوید من با آقای همتی نزد آقای پور محمدی نرفتم،
چون من صرفا یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم .این متهم (آزاد)
در رابطه با اعمال نفوذ همتی میگوید ،چون جلس��ه آنها دوستانه بود
و در رابطه با مس��ائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود
نداشتومنمیتوانستمدرجلساتآنهاشرکتکنم،البتهقریانیمعتقد
است که اظهارات آقای آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته است
امضاها را جعل کند .وی ادامه داد :متهمین با اش��راف اطالعاتیای که
نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی
از موسسات تعاونی راکد کردند و بالفاصله ساماندهی آن را آغاز کرده تا
آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.
نماینده دادستان افزود :در تاریخ  ۱۳.۱۰.۹۰توافق نامهای بین موسسه
البرز و موسسه فردوسی منعقد میشود و بر ادغام این دو موسسه تحت
عنوان فردوس��ی توافق صورت میگیرد .البته نکته این اس��ت که در
مکاتبات بین موسس��ه فردوس��ی و متهمین از آقای قریانی به عنوان
نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او اصال در
این خصوص سمتی نداشته است.
وی بیان کرد :متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری
را انجام میدادند از جمله اینکه  ۷نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در
هیئت مدیره این موسسه به آقای بایی سالمی معرفی میکنند تا آنها
را به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی کند ،اما پس از مدتی و به دالیل
نامعلومی ،این ۷نفر از سمتهای پیشنهادی استعفا میدهند.
نماینده دادستان خاطرنشانکرد :آقای قریانی درباره علت فسخ قرارداد
خود با بایی سالمی گفته است ،چون من انگیزهای برای ادامه کار نداشتم
قرارداد خود را با او فس��خ کردم و از کار کنار کشیدم .این اظهارات از آن
جهتخالفواقعاست،چونبالفاصلهپسازفسخقراردادشدرخواست

میکند که همسر او عضو هیئت مدیره موسسه گردد.
وی اظهارکرد :حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت
به قراردادهای منعقده گفته اس��ت که من امضا و دستخط خود را قبول
دارم؛ اما تاریخی که در آن درج ش��ده است را قبول ندارم در این مواجهه
متهمین اصل اس��تعفای خود را قبول دارند ،اما نسبت به الحاق اسامی
افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشتهاند.
نماینده دادستان افزود :متهمین در پاس��خ به این سوال که چرا پس از
استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشتهاید گفتهاند ما اطالعی نداشتیم
که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اصال قصد استعفا
نداشتهایم و وقتی فهمیدیم امضای ما پای استفعا است شکایت کردهایم.
وی گفت :این متهمین پس از تأس��یس هر ش��عبهای بالفاصله مهر و
سربرگ موسسه البرز ایرانیان را س��اخته و در اختیار مدیران شعبه قرار
میدادهاندوهربارخودراباسمتهایمختلفبهشعبمعرفیمیکردند.
نماینده دادستان بیانکرد :موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز
ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام ش��ود ،درباره عدم اجرای توافقنامه
ادغام میگوید وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز ش��د
تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم
و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم ،البته این متهمین
توافق نامه اولیهای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده
بودند را دستاویزی برای ادامه فعالیتهای خود کرده بودند.
وی افزود :این متهمین هر کجا در مس��یر فعالیتش��ان ب��ا مانعی روبرو
میشدند ،سه اقدام میکردند اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای
باییسالمیمبنیبرتملک تعاونیالبرزایرانیاناستنادمیکردنددرحالی
که این قرارداد اصال به مرحله اجرا نرسیده بود .دوم اینکه به موافقتنامه
بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد
میکردند و نهایتا هر کجا کارشان با مشکل مواجه میشد به توافقنامه
با مسئوالن موسسه فردوسی استناد میکردند و به همین علت تابلوی
موسسه فردوسی را بر باالی شعب خود نصب میکردند.
نماینده دادستان گفت :بانک مرکزی به دفعات متعدد به این افراد تذکر
داده است که در صورت ادامه فعالیتهای خود مشمول جرم اخالل در
نظام اقتصادی خواهید شد ،این متهمین در پاسخ به این سوال که با توجه
به این تذکرات چرا جذب سرمایه داشته اید گفتهاند اظهاراتی داشته اند،
آزاد گفته است که من آن موقع مسئولیتی نداشتم حسن قریانی مسئول
بوده است و او به من تاکید میکرد که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که
بتوانیم مجوزهای الزم را بگیریم ،همچنین حسن قریانی گفته است من
قبول دارم که کارهایم اشتباه است ،اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول
بودن من دروغ اس��ت .نماینده دادستان به اعمال نفوذ این متهمین در
برخی استانها هم اشاره کرد و گفت :این متهمین که در برخی استانها
مثل کرمانش��اه ،ایالم و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند
با فش��ار به مراجع انتظامی استانها مثل اس��تان ایالم از پلمب شعب
جلوگیری میکنند .قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه
فعالیتهای موسسه گفته است که ما میدانستیم که اگر در استانهایی
مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعا مدیران استانی جلوی ما را خواهند
گرفت لذا در استانهایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.
نماینده دادستان بیان کرد :موسس��ه فردوسی پس از اینکه تصمیم به
کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصمیمی جدید با موسسه
فرشتگان قرار شد ادغام گردند و تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت
خود ادامه دهند لذا این متهمین بالفاصله پس از آگاه شدن از این موضوع
اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن
این اوراق در شهرستانها به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه میدادند.
وی به یکی دیگر از اتهامات این افراد اش��اره کرد و افزود :وصول وجه
خارجازسیستمبهاشخاصحقیقیازدیگرعناوینیاستکهاینمتهمان

نسبت به آن اقدام کرده اند .چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در
سمتهای مختلف وجود نداشته است لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم
مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر میکردند و وقتی که مراجع قضایی و
انتظامی مبادرت به بستن این حسابها میکردند آنها مجددا دو حساب
دیگری را با اسمهای دیگری باز میکردند واز این طریق به خارج کردن
وجوه اقدام میکردند.
ضمانت نامه های غیر قانونی
نماینده دادستان افزود :این متهمین حتی به دستورات قضایی مبنی بر
عدم افتتاح حساب اهمیتی نداده بلکه با کارهایشان انسداد حسابها را
دور میزده اند .صدور ضمانت نامههای غیرقانونی از دیگر اتهامات این
افراد است این متهمین برخالف قانون و به صورت غیر قانونی ضمانت
نامههایی را برای افراد و اشخاص مختلف صادر میکردند به طوری که
 ۲۹هزار میلیارد ریال و  ۸ه��زار و  ۷۰۰میلیارد ریال دو نمونه از ضمانت
نامههای غیر قانونی صادر شده از سوی متهمین است.
وی بی��ان کرد :اعطای تس��هیالت غیرقانونی با مبال��غ کالن از دیگر
اتهامات این افراد است .در این خصوص متهمین با سپردههای مردمی
اقدام به اعطای تس��هیالت کالن به افراد خاص میکردند و هیچ گونه
ضمانتنامههایمعتبریازآنهااخذنمیکردند.بهطوریکهحدود۲۲۰
تسهیالت اعطایی کالن و  ۲۸مورد تسهیالت اعطایی با سود کمتر از ۴
درصد در پرونده این افراد وجود دارد .البته این تسهیالت را برای افراد و
مدیران آشنا استفاده میکردند.
نمایندهدادستان خاطرنشانکرد :حساب سازی بادستور مدیریتی ازدیگر
اقداماتمجرمانهاینمتهماناست.یعنییکیازاقدماتاینمتهمیناین
بوده است که با دستورات مدیریتی سعی میکردند برای افراد مختلف
حساب باز کنند و از آن طریق بتوانند و جوه را به راحتی جا به جا کنند.
وی گفت :پرداخت سود خارج از سیستم از دیگر اتهاماتی است که این
متهمین در این پرونده مرتکب ش��ده اند متهمین با وعدههایی خارج از
عرف و خ��ارج از چارچوب بانک مرکزی اقدام ب��ه فریب مردم و جذب
سرمایههای مردمی میکردند به طوری که پرداخت سود  ۴۵درصد در
موسس��ه آرمان و اعطای سود  ۳۵درصد برای موسسه ولیعصر گزارش
شده است .نماینده دادستان ادامه داد :خرید و فروش امالک بدون رعایت
تشریفاتازدیگراتهاماتاینمتهمینبودهاستاینمتهمیندربسیاری
ازموارداقدامبهخریدامالکبدونرعایتتشریفاتوانجامکارشناسیها
میکردند یعنی با پول و سپرده مردم اقدام به خریدهای سلیقهای و گاهی
خریدهای بسیار گر انتر از قیمت واقعی میکردند مثال خرید خودروهای
لوکس و خرید ملک اقدسیه نمونههایی از این دست است.
وی بیانکرد :حیف و میل اموال و تجمل گرایی موضوع دیگری است
که برای متهمین این پرونده وجود دارد .بس��یاری از سپردههای مردم
توس��ط این افراد صرف مصارف غیر ضرور میشد که به نوعی حیف و
میل اموال میباشد .مثال سرمایه گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان
در کش��ور امارات و پرداخت  ۳۰۰میلیون پیش پرداخت و عدم توانایی
پرداختالباقیمعاملهازجملهنمونههایاینحیفومیلاست.همچنین
خرید خودروهای لوکس چند صد میلیونی و میلیاردی به طور همزمان
برای مصارف شخصی خود و خانواده ،خرید مبلمان خانگی و اداری چند
صد میلیونی ،خرید منازل مسکونی مختلف در جاهای مختلف ،اجازه
خانههای لوکس با مبالغ چند صد میلیونی برای برخی مدیران و سفر به
خارج ،خرید س��اعت ،ادکلن و امثال اَن با هزینههای چند ده میلیونی و
انجام معامالت ربوی نمونههایی از حیف و میل اموال مردم توسط این
متهمین بوده است.
پس از قرائت بخش��ی از این کیفرخواست قاضی صلواتی ختم جلسه را
اعالم و گفت :جلسه بعد در روز شنبه آتی ساعت  ۹خواهد بود.
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آخرین وضعیت خودروها
و وسایل یدکی در گمرک مانده

رییس س��ازمان بازرسی کل
کش��ور آخری��ن وضعی��ت
ترخی��ص وس��ایل یدک��ی
خودروس��ازان داخل��ی و
خودورهای خارجی در گمرک
مانده را تشریح کرد.
ناص��ر س��راج در رابط��ه ب��ا
خودروهای مان��ده در گمرک
و اقدام س��ازمان بازرسی کل
کش��ور در این زمینه تصریحکرد :دو بخش وجود دارد .یک بخش مربوط
به وسایل یدکی خودروسازان داخلی است که حدود  ۱۰هزار کانتینر بود و
یک تعدادی از آنها با اقداماتی که صورت گرفت ترخیص شد.
وی افزود :حدود  ۳هزار کانتینر نیز از س��ایپا در گمرک چابهار است که به
دنبال آن هستیم تا آن را هم حل کنیم .ش��ورای پول و اعتبار پول خوبی
را تصویب کرده بود .بانکها را هماهن��گ کردیم و مقدار زیادی از آن را
پرداخت کردند مقداری هم ان شاءاهلل پرداخت میکنند و آنها هم هر چه
زودتر ترخیص خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کش��ور همچنین به ایسنا ،گفت :در رابطه با
وس��ایل نقلیه خارجی در گمرک مانده نیز اقداماتی انجام شده و تعدادی
ترخیص شده و تعدادی نیز در حال ترخیص است.

شگرد جدید کالهبرداری با پیامک جعلی

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور ضمن هشدار به مردم از شگرد
جدید کالهبرداران از طریق ارس��ال پیامکی با این متن «لطفا همشو به
حساب شماره فالن واریز کن ممنون» خبر داد و گفت :مردم باید در مورد
پیامکهایی که مربوط به واریز مبالغ است ،خیلی دقت کنند.
جواد جاویدنیا بیان داش��ت :به تازگی شگرد جدید کالهبرداری از طریق
سامانههای پیامکی مش��اهده شده اس��ت به این صورت که کالهبردار
یکس��ری پیامک با متن «لطفا همشو به حساب ش��ماره فالن واریز کن
ممنون» برای یک بازهای از ش��مارهها به صورت اتفاقی ارسال میکند.
این یک پیامک فریبنده ،توأم با موضوع روانشناس��ی است که برای افراد
مختلفی ارسال میشود.
وی گفت :ممکن است فردی قصد داشته باشد پولی را از حسابش برای فرد
دیگری واریز کند ،برای معاملهای یا پول امانتی یا مث ً
ال اقوام و دوس��تانی
که در مغازهای کارت میکش��ند و منتظر شماره حسابی از صاحب مغازه
هستند تا پول را واریز کنند و چون منتظر هستند بعض ًا بعد از دریافت پیامک
ناشناس ،مبلغ را واریز میکنند و متضرر میشوند.
جاویدنیا تصریحکرد :متأس��فانه تحقیق نمیکنند و با آن ش��ماره تماس
نمیگیرند تا مطمئن ش��وند از اینکه این ش��ماره حساب متعلق به همان
ش��خص مورد نظر هس��ت که باید وجه به حس��ابش واریز کنند یا خیر؛
بنابراین مردم باید در مورد پیامکهایی که مربوط به واریز مبالغ میباشد
خیلی دقت کنند و حتم ًا ش��ماره حساب و ش��ماره تماس بین خودشان از
قبل مشخص باشد.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کش��ور افزود :موردی داشته ایم که
فردی در مغازه برادرش مبلغ  ۲میلیون و پانصد هزار تومان کارت میکشد
و ق��رار بوده این مبلغ را به حس��اب بردارش واریز کند که از یک ش��ماره
ناشناس برای این ش��خص پیامک میآید که «لطفا مبلغ به این حساب
واریز کن ممنون» و این فرد فکر میکند که شاید شماره تماس متعلق به
یکی از بس��تگان بردارش هست و این موضوع را تحقیق نمیکند و مبلغ
را واریز میکند.
جاویدنیا گفت :به مردم توصیه میشود ش��ماره ثابت متعلق به بانک که
پیامکهای تراکنشها را ارس��ال میکند را ذخیره کنند که اگر از شماره
دیگر و جدیدی پیامک واصل شد اطمینان حاصل کنند که متعلق به بانک
نیست و ضمن ًا باید به متن پیامک و شماره حساب دقت کنند که واقعا آن
پول به حساب خودشان واریز شده است.
وی افزود :سازوکار بانکها هم باید اصالح شود و اجازه ندهند هر شماره
تلفن همراه��ی را که افراد ب��رای دریافت پیامک اع�لام میکنند ثبت
ش��ود و مادامی که مالکیت ش��ماره موبایل را برای صاحب حساب احراز
نک��رده اند نباید این کار را انجام بدهند و اگر بانکها چنین کاری را انجام
دهند آن ف��ردی که از این ناحیه متضرر ش��ده میتواند از آن بانک جبران
خسارت درخواست کند.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه در پیامکهای
بستگان و اقوام هم دقت داشته باشید ،گفت :شاید گوشی سرقت شده باشد
یا اکانتی در پیام رسانها لو رفته باشد ،به عنوان مثال ممکن است سارق
برای افرادی که در دفترچه تماس یا مخاطبین پیام رسان آن گوشی وجود
دارد درخواستی مبنی بر تقاضای مبلغی ارسال کند و بیان کند که االن در
فالن جا هستم و نمیتوانم پاسخ بدهم و نمیتوانم با تلفن صحبت کنم و
یک کار مهم و ضروری دارم و یک مبلغ پولی را همین االن س��ریع ًا واریز
کنید که در این موارد اگر به آن شخص دسترسی ندارید از طریق بستگان
تحقیق کنید و بالفاصله به این پیامها اطمینان نکنید تا در دام کالهبرداران
اینچنینی نیفتید و متضرر نشوید.

تعزیرات به نحوه عرضه گوشت مرغ
نظارت میکند

رییس گشتهای مش��ترک تعزیرات اس��تان تهران گفت :گوشت مرغ
منجمد و گرم به مقدار انبوه در بازار عرضه ش��ده است و تعزیرات به نحوه
عرضه نظارت می کند.
بهروز طالبیان با اشاره به جلسه ویژه کارگروه تنظیم بازار استان تهران که
با حضور استاندار با موضوع وضعیت افزایش قیمت گوشت مرغ برگزار شد،
افزود :از دو روز گذشته تعزیرات نظارت بر توزیع را برعهده داشته است به
طوری که قیمت مرغ از هر کیلو  15هزار و  800تومان به  14هزار و 200
تومان کاهش یافت .وی اضافهکرد :مردمی که برای دریافت گوشت مرغ
در کش��تارگاه میدان بهمن در صف بودند ،هر فرد سه مرغ منجمد تنظیم
بازار به قیمت  10هزار و  500تومان دریافت کرد.
طالبیان خاطرنشانکرد :هر چند قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای هر
کیلو گوشت مرغ گرم  11هزار و  500تومان است اما برای کاهش قیمت
عرضه به نرخ مصوب باید سازمان های متولی از جمله سازمان پشتیبانی
امور دام ،نیاز بازار را تامین کنند.
رییس گش��ت های تعزیرات درباره قیمت گوش��ت درباره فروشگاههای
اینترنتی عرضه گوش��ت نیز گف��ت :اطالعی از روند قیم��ت گذاری این
فروش��گاه ها نداریم و وقتی از سازمان پشتیبانی امور دام سوال می کنیم
گفته می شود که چون با قیمت باال می خرند ،گران می فروشند.
وی تصریح کرد :با تزریق و عرضه بیش��تر گوشت مرغ همچنین نظارت
بر نحوه توزیع سعی داریم تا قیمتها تعدیل و التهاب و حباب ایجاد شده
برطرف شود.

