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رد همه اتهامات ارزی ازسوی متهم ردیف دوم!

ماجرای قتل رئیس شعبه کرج در پرونده البرز ایرانیان
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز
ایرانیان برگزار شد .در این جلسه ،نماینده دادستان ،از ثبت
متخلفانه موسسه البرز ایرانیان و مقصد نامعلوم تسهیالت
داده شده به مردم خبر داد و اقدامات متهم ردیف دوم را اخالل
در نظام اقتصادی خواند .در این جلسه همچنین همسر یکی
از مدیران شعب کرج موسسه البرز ایرانیان ،چگونگی قتل
همسرش در جریان تجمعات و نیز نارضایتی متهم ردیف اول
معروف به «حضرت آزاد» از همسرش را بیان کرد.
▪نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول :موسسه
شما از ریشه با خالف ثبت شد

به گزارش ایسنا ،در این جلسه نماینده دادستان توضیحاتی
درباره اظهارات امیر حسین آزاد متهم ردیف اول پرونده
بیان کرد .امیرحسین آزاد بنا بر اظهارات آقامیری نماینده
دادستان ،پسر یکی از استانداران سابق (در دوران ریاست
جمهوری پیشین) است .نماینده دادستان اظهار کرد :آقای
آزاد اعالم کرده اموالی که به اسم خودشان و همسرشان
سند خورده متعلق به آن ها نیست و اموال موسسه است،
ایشان گفته که موسسه مشکل داشته و امکان نداشته اموال
را به اسم موسسه بزند ،سوال من این است موسسهای که
اهلیت ندارد چگونه برایش مجوز صادر می شود؟ وی افزود:
موسسه شما از ریشه با خالف ثبت شده است .مؤسسات
البرز ایرانیان فعالیتی نداشته و تعاونی روستایی بوده
است و شما تصویری نشان دادهاید که گویا بانک مرکزی
مجوز داده در صورتی که شما باید مشخص کنید چه میزان
فعالیت کرد هاید؟آقامیری افــزود :شما با این تسهیالت
اقدام به پول شویی کردهاید تا منبع پول تان مشخص نشود.
▪ماجرای قتل یکی از مدیران البرز ایرانیان از زبان
همسرش

درادامهخانممهرنیاهمسرحامدکرمیکارمندیکیازشعب
البرز ایرانیان به عنوان شاهد در جایگاه حضور یافت و به بیان
جزئیات دیگری از فعالیت های موسسه و قتل همسرش
توسط سپرده گــذاران شعبه کرج پرداخت.مهرنیا با بیان
این که خودش پنج سال و همسرش چهار سال در موسسات
متعلق به آقای آزاد (متهم ردیف اول )کار کرده اند اظهار کرد:
سال 95من به سرپرستی کرج منتقل شدم و حامد هم رئیس
شعبه شد .پس از ماجرای شلوغی یکی از شعبه ها ،متوجه
شدیم امیرحسین آزاد دستگیر شده است .در همان مقطع
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در سرپرستی جلسه ای برگزار شد .من در آن جلسه خیلی
تند صحبت کردم و گفتم چرا فحشهایی که امیرحسین آزاد
باید بشنود ما میشنویم؟ چرا من باید دست و دلم در شعبه
بلرزد؟ زیرا پس از آن که مؤسسه ما به عنوان مؤسسه غیرمجاز
اعالم شد دیگر حتی نیروی انتظامی هم مداخله نمیکرد.
وی با ابراز این که امیرحسین آزاد را در جلسات حضرت آزاد
مینامیدند ،گفت :پس از این صحبتها حامد هم پشت من
درآمد و همین مسئله باعث شد حامد را در شعبههای مختلف
به اصطالح تبعید کنند ،چرا که به قول آن ها با (حضرت آزاد)
مخالفتکردهبود.نتیجهاینشدکهمردمدرسرپرستیجمع
شدند و خواستند تکلیفشان مشخص شود .وی در تشریح
قتل همسرش گفت :به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش
بود ،او به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان سال ۹۶به در
منزل حامد مراجعه میکند و می گوید او ما را به خانه راه داد.
در حالی که من میدانم این مسئله دروغ است ،حامد این
قدر احمق نبود .آن ها میگویند وارد خانه شدیم ،دست و
پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم .مهرنیا
خطاببهقاضیگفت:آقایقاضیخانهمرتببودوهیچاثری
از درگیری وجود نداشت ،من معتقدم حامد را بیرون از منزل
کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال دادهاند.
▪نقطه آغاز شراکت متهمان ردیف اول و دوم از جلسه
استانداران با بهمنی

در ادامه این جلسه ،قربانی متهم ردیف دوم پرونده به جایگاه
احضار شد .وی در خصوص شراکت با متهم اول پرونده گفت:
در سال 89ایده این کار در شرکت لیزینگ مطرح شد و بنده در
همان جا به آقای عاشوری گفتم که این کار امکانپذیر نیست،
مدتی بعد عاشوری با من تماس گرفت و گفت :هنوز هم روی
حرفت هستی؟ که بنده گفتم بله .برای اولین بار آقای آزاد را
دردفترآقایعاشوریدیدموایشاناعالمکردند«منمیتوانم
مجوزبگیرم،دوشنبهجلسهاستانداراندروزارتکشوراستو
آقای بهمنی که در آن موقع رئیس کل بانک مرکزی بود در آن
جا حضور دارد و مجوز را میگیرم».وی اظهار کرد :من قبول
دارم به عنوان مدیر اجرایی در این مجموعه حضور داشتم ،ولی
زمان فسخ قرارداد من به هیچ عنوان حاضر نبودم و البته از نظر
اخالقی بعد از نوشتن قرارداد آقای آزاد قرار بود مرا به عنوان
شریک بداند اما به هر دلیلی هیچ چیزی را به من تفویض نکرد.
آیاوقتیچیزیدستمننیستمنمیتوانستمدرمجموعهموثر
باشم؟ از عملکرد آقای محمدحسن محبیان اسناد زیادی دارم

حتی مرحوم باقری درمنی از طریق ایشان آمد.قربانی درباره
واریزمبلغهشتمیلیاردتومانکهبنابراظهاراتخودش،بهوی
منتسبشدهاست،گفت:اینمبلغراقبولدارم.زمانخروجمن
از موسسه با آقای آزاد جلسه داشتیم و قرار شد یک سری اموال
بهناممنشودازجملهاینهشتمیلیاردتومان.بااینحالمن
ازمهر 93بهبعدحضورنداشتموخواهشمیکنمبررسیشود
دستورواریزاینمبلغراچهکسیصادرکرده؟منکهازشرکت
خارجشدهبودم.همچنینیکیازمواردتسویهحسابآپارتمان
پدرآقایآزاداستیعنیاواینقدرآگاهنیستودرجریاننبود؟
منهشتمیلیاردتومانراقبولدارم،امادستورواریزآنراندادم
زیرانبودمکهاینکاررابکنم.
▪ 11میلیارد تومان خرید پاالدیوم در بحبوحه
تجمعات سپرده گذاران

این متهم گفت :آقای آزاد در سال  95به بنده گفتند که
مشکل نقدینگی داریم ،شما میتوانید به ما کمک کنید؟
که بنده آمدم یک سری از امالک را برای شرکت ولیعصر
پس از کارشناسی خریداری کردم ،امروز متوجه شدم کارم
اشتباه بود و آن ها با طناب من به چاه رفتند .حدود 50
میلیارد تومان از تاریخ  95.10.1بابت خرید  4فقره ملک،
پول نقد دادیم ،قصد و نیتم این بود که مشکل تجمعات حل
شود ،تقاضا دارم آن  50میلیارد تومان کارشناسی شود تا
مشخص شود که چقدر از آن به حساب مردم رفته است ،تا
جاییکهمناطالعدارم،طبقاسنادهشتمیلیاردتوماناز
آنپولبهحسابرفتهاستو 11میلیاردبرایخریدپاالدیوم
هزینهشدهاست.دراینجااینسوالمطرحاستکهباوجود
تجمعات سپردهگذاران چه لزومی به این کار بوده است.
▪نماینده دادستان :چرا به رغم نامه ریاست شعب
دادگستری ،اصرار به نگه داشتن موسسات داشتید؟

نماینده دادستان در پاسخ به قربانی اظهار کرد :این هشت
تعاونی قبل از این که جذب سپرده کنند ،شما جذب سپرده
میکردید .در حالی که حق جذب سپرده را نداشتید .وی
گفت :در اظهارات خود گفتهاید در سال  93از مؤسسه جدا
شدیدوهیچسمتیدراینمؤسسهنداشتیداماکسریاموال
( 8میلیارد تومان) را به حساب شما واریز کردند و در حالی
که شما هیچ فعالیت اقتصادی نداشتید و بدون آن که هیچ
فعالیتسودآوریداشتهباشیداینمقدارپولبهحسابشما
واریزشدهاست.بهنظرمنشماباسودمردمسودآوریکردید.

پنجمین جلسه دادگــــاه رســیــدگــی به
اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی
پتروشیمی و  ۱۳متهم دیگر به ریاست
قاضی مسعودی مقام برگزار شد .در این
جلسه متهم ردیف دوم به بیان شکایت های
متعدد شرکت صنایع ملی پتروشیمی از
بازرگانی پتروشیمی و رد آن ها در محاکم
و داوری ها پرداخت و وکیل مدافع وی نیز
بر انجام همه تعهدات ارزی متهم تاکید
کــرد .بــه گــزارش خبرگزاری مــیــزان ،در
این جلسه ،قاضی مسعودی اتهام عباس
صمیمی را مشارکت در اخــال عمده و
کــان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ
 ۶میلیارد و  ۶۵۶میلیون یــورو از طریق
اخالل در نظام توزیع ارز و تحصیل مال به
مبلغ  ۳۱۸میلیارد و  ۶۳۷میلیون و ۲۷۵
ریال اعالم کرد که این اتهامات از سوی
متهم رد شد.
▪ادعای متهم :شکایت های پی در پی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برنده
مزایده

متهم در ادامه به مشکالت به وجود آمده
پس از واگــذاری سهام شرکت بازرگانی
پتروشیمی پرداخت و گفت ۱۲۷ :فعال
بخش خصوصی بــرای سرمایه گــذاری
در بخش پتروشیمی حاضر شدند و در
ســال  ۸۸مزایده بــرای واگـــذاری سهام
شرکت برگزار شد که در این مزایده یک
بخش خصوصی و ســه شــرکــت دولتی

شرکت کردند اما بخش خصوصی با اعالم
 ۴۲درصد باالتر از قیمت ،برنده مزایده
شد .پس از واگذاری شرکت پتروشیمی
به بخش خصوصی در جریان مزایده،
این بحثها به وجــود آمد و شرکت ملی
صنایع پتروشیمی شرکت بازرگانی را به
بهانههای مختلف به ما تحویل نمیداد و
ما را مجبور کردند که با آ نها یک تفاهم
نامه امضا کنیم.وی به شکایت های متعدد
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت
بازرگانی اشاره کرد و گفت :در خالل این
شکایت ها 7 ،داور ،دادستانی ،سازمان
بازرسی ،رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در
نهایت این واگذاری را تایید کردند.متهم
بیان کرد :روند کار ما در بخش خصوصی
کامال مشخص و شفاف است ،ما سه سال
در این شرکت کار کردیم و االن شش سال
اســت درگیر دادگــاه و دادســرا هستیم؛
ما حتی به دولــت و دولتیها نامه زدیم
هر کسی را که خودتان صالح میدانید
بیاورید بررسی و تحقیق کند و گزارش
بنویسد تا ما از این بدبختی نجات پیدا
کنیم.متهم صمیمی اظهار کرد :تا پایان
سال  PCC ،۹۱از عملکرد ما رضایت کامل
داشته است و اگر نداشت چطور مدیران
آنها جلسه میگذاشتند وبرای صادرات
بعدی برنامه ریــزی میکردند.حسینی
نماینده دادستان در این بخش از جلسه
دادگاه ضمن قرار گرفتن در جایگاه اظهار
کرد :کیفرخواست بر اساس مستندات و

ادله تهیه و تنظیم شده و متهم صمیمی
به مجوزهایی که از  NPCداشته ،استناد
کرد هاند .بخشی از اقداماتی که اینها
انجام داد هانــد به این صورت بوده است
که بخشی از وجوه حاصل از محصوالت
تولیدی بــه ریــال تبدیل و تسویه شده
اســت .از طرفی  NPCاعــام کــرده است
که عدم انتقال بخشی از ارز حاصل شده
به داخل کشور نیز مورد تایید آنهاست.
وی افزود :در خصوص سود آوری معادل
 ۲۰ساله همان طور که استحضار دارید
در مقطعی ما افزایش بسیار زیــادی در
قیمت جهانی نفت داشتیم و فروش نفت
ما در آن زمــان شاید معادل چند سال
بوده است .آن چه از لحاظ تحصیل مال
به متهمان منتسب شده مربوط به تفاوت
قیمت است .در دفاعیات ایشان این بوده
که  PCCخودش فعالیت تجاری داشته،
بله داشته اســت ،اما مقدار ارزی که در
کیفر خواست اشاره شده ارتباطی به ارز
حاصل شده از فعالیتهای تجاری PCC
ندارد ،اما متهمان خلط میکنند که مورد
قبول ما نیست.
▪وکیل متهم :یک ریال ارز خارج از
سیستم فروخته نشده است

در ادامــه قاضی از وکیل متهم صمیمی
خواست تا دفاعیات خــود را شــرح دهد.
وی افزود:در سال  ۳/۱ ،۸۹دهم میلیارد
یورو ارزش محصوالت بوده است .در سال

 ۴/7 ،۹۰دهــم میلیارد یــورو و در سال
 2/1 ،۹۱دهم میلیارد یورو بوده است که
جمع اینها میشود  ۹/۹دهم میلیارد
یورو که از مجموع  ۹/۹دهم میلیاردیورو،
 4/6دهم میلیارد یورو به صورت ارزی چه
داخل و چه در خارج صرف انجام دستورات
شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده است
و  5/3دهم میلیارد یورو باقی میماند که
توسط آقای حمزه لو سوئیفتها تحویل
شد .آن چه مورد تعهد شرکت بازرگانی
پتروشیمی بوده از نظر ارزی انجام شده
است و آقای نعیمی هم ذی حساب شرکت
 NPCو هم مدیر مالی آنها بوده و همکاری
مستمری هم با مدیر مالی  PCCداشتند.
در تاریخ  90.1.24خطاب به آقای حمزه
لو نامهای نوشته میشود و آن چه تکلیف
 PCCبوده به صورت هفتگی و منظم انجام
شده است.وکیل متهم صمیمی ادامه داد:
در نیمه سال  ۹۰آقایان اعالم کردند بهای
خــوراک پتروشیمی نــوری را ارز بدهید
که همه آن پرداخت شــده اســت .آقایان
میگویند چــون برخی از مــدیــران جابه
جا شدند به منابع دسترسی نداشته اند
اما بهتر بود قبل از طرح شکایت به منابع
رجوع میکردند یا اسنادی که گونی گونی
میآورند ما میدیدیم و بعد طرح شکایت
میکردند .در تاریخ  90.12.17دستخط
مسئوالن شرکت ملی پتروشیمی موجود
است که نوشته اند مشکالت این حساب
برطرف شد.
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