کواکبیان :بیشتر مخالفان  FATFزمان احمدی نژاد اصرار به اجرای آن داشتند
مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

نگرانی شکوهمند
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استاندار فارس در نشست شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی:

اقتصاد دولتی موجب
مشکالت اقتصادی
میشود
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مدیر کل آموزش و پرورش فارس:

نظام آموزشی باید
هدفمند دنبال شود

صفدر دوام
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

کریم پورشیرازی
و رقص مرگ در آتش

مراسم تجلیل از قهرمانان
ورزش کارگری
برگزار میشود

اسماعیل عسلی
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در دیدار با روحانی صورت گرفت؛

تاکید آیت ا ...سیستانی بر لزوم اتخاذ سیاست های
مبتنی بر اعتدال
1

شمخانی:

3

اینستکس اروپاییها جویی باریک و
کم اثر است
***

اجالسیه مجمع ادوار
شورا و شهروندان شیراز
برگزار میشود

مادورو:

ونزوئال آماده از سرگیری مذاکرات
با آمریکاست
***
توافق طالبان و آمریکا در باره
پیشنویس توافق مبارزه با تروریسم و
خروج نیروها
***

4

عرضه قطعات بیکیفیت
لوازم خانگی به نام
تولید داخل

ساکاشویلی:

اوکراین ،کریمه را با عضویت در ناتو
تاخت میزند

10

2

اولین حادثه چهارشنبه
آخر سال در شیراز
رقم خورد
9

ایســنا :در اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات
مالــی «البــرز ایرانیــان»« ،ولیعصر»« ،فردوســی»
و «آرمــان» اعــام شــد که کل ســرمایه گــذاران
این موسســات  ۹۱هــزار نفر هســتند کــه  ۶هزار و
 ۳۶نفر از آنها برای شــکایت مراجعه کردهاند .تعهد باقی
مانــده تعاونی البرز ایرانیــان  ۱۴۰۰میلیارد و تعهد باقی
مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰میلیارد است.
در آغاز نخســتین جلسه دادگاه رســیدگی به پرونده
متهمین تعاونی های البرز ایرانیان ،ولیعصر ،فردوســی و
آرمــان قاضی پرونده در رابطه با این پرونده ،اظهار کرد:
این پرونــده  ۳۵۳جلد دارد و کل ســرمایه گذاران این
تعاونی ها  ۹۱هزار نفر هســتند کــه  ۶هزار و  ۳۶نفر از
سرمایه گذاران برای شــکایت مراجعه کردهاند .گردش
مالی تعاونی از تیرماه ســال  ۹۱تا آذر  ۹۶گردش مالی
 ۴۳هزار میلیارد تومان و از اردیبهشــت  ۹۴تا اسفند ۹۶
گردش مالی ولیعصر  ۱۷هزار میلیارد بوده است.
وی ادامــه داد :تعهد باقیمانــده تعاونی البرز ایرانیان
 ۱۴۰۰میلیــارد و تعهد باقیمانده تعاونــی ولیعصر ۲۵۰
میلیارد است .همچنین از سوی بانک مرکزی ،بانک های
تجارت و کشــاورزی  ۷۰۰میلیارد و  ۶۳۰میلیارد تومان
به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهی های تعاونی
البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است و با  ۱۶هزار
و  ۲۰۰نفر هم تسویه شده است .در تعاونی ولیعصر ۱۳۰
میلیــارد تومان خط اعتباری ایجاد شــده و با  ۱۵هزار و
 ۳۵۶نفر تسویه شده است.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادســتان خواست
برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
نماینــده دادســتان در تکمیــل صحبتهای قاضی
پرونده ،گفت :متهم ردیف اول پرونده امیرحســین آزاد،
متهم ردیف دوم حســن قدیانی بــه اتهام اخالل عمده
در نظام اقتصادی کشــور و متهم ردیف ســوم مهدی
بهرامی   حســن آبادی به اتهــام معاونت در اخالل عمده
در نظام اقتصادی کشور هستند.
وی در خصــوص گردش کار پرونده ،ادامه داد :نحوه
تشــکیل موسســه البرز ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه
امیرالمومنین در ســال  ۸۷با ســرمایه  ۷میلیون و ۵۰۰
هزار ریال به ثبت رســیده و موضوع این شــرکت برای
اعضا ،پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری
بوده است که بعد از تغییرات در دورههای مختلف به البرز
ایرانیان تغییر نام داده است.
نماینده دادستان در رابطه با تعاونی ولیعصر ،نیز گفت:
این تعاونی در ســال  ۸۸به ثبت رسید و در سال  ۹۲به
دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان ده شــد و بعد از
ســال  ۹۲به هیأت مدیره جدید خانوادگی راه اندازی شد
که سرمایه اولیه آن  6میلیون ریال بوده است.
نماینده دادســتان بیان کرد :امیرحســین آزاد قبل از
فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شــرکت ســخت افزاری
داشته سپس در تهران در شرکتی مشغول به کار می   شود
و حسب اظهارات خود پس از گذشت زمانی وارد تعاونی
البرز ایرانیان شــده است .حســن قدیانی از سال  ۷۶به
صورت قراردادی کارهای حســابداری انجام می   داده تا
سال  ۸۰به استخدام وزارت تعاون در آمده است .او اولین
مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.
وی ،افزود :مهدی بهرامی   حســن آبادی سرپرســت
اداره تعــاون شهرســتان ربــاط کریــم بــوده که به
دلیل ضعــف مدیریــت برکنــار می   شــود .قدیانی با
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در کارگروه اشتغال استان فارس مطرح شد؛ حاشیهنشینی یک کمربند انتحاری است
در اولین جلسه دادگاه چند موسسه مالی مطرح شد

تغییر نام موسسات مالی برای ایجاد
اطاله دادرسی

برنامه ای از پیش تعیین شــده با امیرحســین آزاد وارد
همکاری می   شود.
نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی
متهمین در جهت راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت:
در تاریخ  1390.2.1قراردادی با موضوع فروش بخشــی
از ســهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی
سالمی   پیشــنهاد می   شــود پس از آن در تاریخ 90.7.1
مجــدداً همین قرارداد منعقد می   شــود با این تفاوت که
فروش تمام ســهام مؤسسه از ســوی علی ابراهیم بایی
سالمی   به آقای آزاد پیشنهاد می   شود.
وی بیان کرد :حسن قدیانی در این باره در اظهارات
خود گفته اســت :بنده در قرارداد اول مبلغ  300میلیون
تومان را با آقای بایی سالمی   منعقد کردم اما این فرد هر
بار طمع می   کرد و مبلغ بیشتری را می   خواست که نهایت ًا
در اواخر سال  90قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان
توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بایی سالمی   منعقد شد و
قرارداد قبلی من با این فرد فسخ گردید.
وی افزود :نکته مهم این است که پس از این قرارداد
نامه ای از ســوی آقای رحمانی زاده مدیرعامل تعاونی
البــرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده میشــود
تا مجوزهای الزم را اخذ کنند و بعداً معلوم میشــود که
امضای آقای رحمانی زادده توسط متهمین جعل شده است.
نماینده دادستان ادامه داد :متهمین با اشراف اطالعاتی
که نســبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به
خرید مجوزی از یکی از موسســات تعاونی راکد کرده و
بالفاصله ســاماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک
مرکزی معرفی کننــد .در تاریخ  90.10.13توافقنامهای
بین موسســه البرز و فردوســی منعقد میشود و ادغام
این دو موسســه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت
میگیرد .البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه
فردوســی و متهمین از آقای قدیانی بــه عنوان نماینده
موسســه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او
اص ً
ال در این سمت نبوده است.
وی گفت :متهمین این پرونده به موازات این اقدامات
کارهای دیگری را انجــام میدادند از جمله اینکه  7نفر
از آشــنایان خود را جهت عضویت در هیأت مدیره این
موسسه به آقای بایی سالمی   معرفی میکنند تا آنها را به
عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی
و به دالیل نامعلومی   این  7نفر از سمت های پیشنهادی
استعفا میدهند.
نماینده دادســتان عنوان کرد :آقــای قدیانی در     باره
علت فســخ قرارداد خود با بایی سالمی   گفته است چون
مــن انگیزهای برای ادامه کار نداشــتم قرارداد خود را با
او فســخ کردم و از کار کنار کشیدم اما این اظهارات از
آن جهت خالف واقع اســت چون پس از فســخ قرارداد
درخواســت میکند که همســرش عضو هیــأت مدیره
مؤسسه شود ،حسن قدیانی در مواجهه حضوری با دیگر
متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا
و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج

شده را قبول ندارم.
وی افــزود :در این مواجهه متهمین اصل اســتعفای
خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی   افراد دیگر
به قرارداد اعتراض داشــتهاند .متهمین در پاسخ به این
ســوال که چرا پس از اســتعفا دوباره در موسسه فعالیت
داشــتهاند اظهار کردهاند که ما اطالعی نداشتیم که این
اســتعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اص ً
ال
قصد اســتعفا نداشــتیم و وقتی فهمیدیم امضای ما پای
استعفا است شکایت کردیم.
نماینده دادســتان اظهــار کرد :ایــن متهمین پس
از تاســیس هر شــعبهای بالفاصله مهر و سربرگ البرز
ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می   دادند
و هر بار خود را با ســمت های مختلف به شعب معرفی
می   کردند .موسســه فردوســی که قرار بود با موسســه
البرز ایرانیان و چند موسســه دیگر ادغام شــود در     باره
عدم اجــرای توافقنامه ادغام می   گوید وقتی که اقدامات

مجرمانه این افراد برای ما محرز شــد تصمیم گرفتیم از
ادغام این موسســه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و
موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.
وی گفت :البته این متهمین توافقنامه اولیه ای را که
با موسسه فردوســی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را
دستاویز ادامه فعالیت های خود کرده بودند .این متهمین
هر کجا در مســیر فعالیتشان با مانعی روبرو میشدند 3
اقــدام می   کردند .اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با
آقای بایی ســامی   مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان
استناد می   کردند در حالی که این قرارداد اص ً
ال به مرحله
اجرا نرســیده بود ،دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی
برای ادغام موسســه البرز ایرانیان با موسســه فردوسی
استناد میکردند و نهایت ًا هرکجا کارشان با مشکل مواجه
می   شد به توافقنامه با مسئوالن موسسه فردوسی استناد
می   کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر
باالی شعب خود نصب می   کردند.
نماینده دادســتان ادامه داد :بانک مرکزی به دفاعات
متعــدد به ایــن افراد تذکــر داده که در صــورت ادامه

فعالیت های خود مشمول جرم اخالل در نظام اقتصادی
می   شــوید که این متهمین در پاسخ به این سوال که با
توجه به این تذکرات ،جذب ســرمایه داشتهاید؟ گفتهاند
محمد حسین آزاد گفته من آن موقع مسئولیتی نداشتم و
حسن قدیانی مسئول بوده است و او به من تاکید میکرد
که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوزهای
الزم را بگیریم همچنین حســن قدیانی گفته است من
قبول دارم که کارهایم اشــتباه اســت اما اظهارات آقای
آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.
وی به اعمال نفوذ این متهمین در برخی اســتانها
اشــاره کرد و گفت :این متهمین که در برخی استان ها
مثل کرمانشــاه ،ایالم و همدان شــعباتی از موسسه را
افتتاح کرده بودند با فشــار به مراجع انتظامی   اســتان ها
مثل ایالم از پلمب شعب جلوگیری میکنند.
نماینده دادستان ادامه داد :قدیانی در رابطه با اعمال
نفوذ خود در راســتای ادامه فعالیت های موسســه گفته
اســت که ما میدانســتیم که اگر در اســتان هایی مثل
تهران ،شــعبه افتتاح کنیم قطع ًا مدیران استانی جلوی ما
را خواهند گرفت ما در استان هایی که اعمال نفوذ داشتیم
ادامه فعالیت دادیم.
وی گفــت :قدیانی گفــت به خاطــر ارتباطاتی که
آقــای آزاد در ایــام داشــت ایــن اســتان را انتخاب
کردیــم چــون او ایــن اســتان را بــه ما بــرای کار
پیشــنهاد داده بــود چــون در آنجــا مدیران اســتانی
نمی   گذاشــتند که موسســات اســتانی پلمب شــوند.
نماینده دادســتان بیان کرد :آنها با دور زدن قانون و با
استفاده از حسابهای شــرکت البرز ایرانیان مبالغ را به
حساب خود واریز میکردند .از آقای قدیانی پرسیدیم چرا
بعد از دســتور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که
آزاد گفته ما مشاورین درستی نداشتیم.
وی ادامــه داد :با اولین دســتور قضایی برای جذب
سرمایه می   ترســیدیم با توقف فعالیت ســپرده گذاران
هجوم بیاورند .قدیانی در تحقیقات گفته من اشتباه کردم
در ســال  92ابالغ به ما رســید اما به علت فعالیت بقیه
موسســات به کار ادامه دادیم .او در پاســخ به اینکه پدر
و پدر همســر شما آشنا به امور بودند گفت آنها کار ما را
جدی نمیگرفتند.
نماینده دادســتان افزود :قدیانی در پاســخ به اینکه
علی رغم ابــاغ قضایی به افتتاح حســاب ادامه دادید
گفت به علت ترس از دستگیری متواری بودم .متهمین
به اســتناد یک تفاهم نامه تابلوی موسســه فردوسی را
استفاده می   کردند و از زمانی تابلو را به آرمان تغییر داده
و ادامه فعالیت می   دهند.
نماینده دادستان گفت :البته بعد از آن زمان آرمان به
کاسپین تغییر میکند و با این اقدامات سعی داشتند اطاله
دادرسی ایجاد کنند .متهمین با استفاده از رانت و نفوذ در
دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح
داشتند که موفق به دریافت آن میشوند.
وی گفت :تعاونی ولیعصر در سال  88تاسیس شده و
قدیانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شده و به همراه
امیر حسین آزاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیان
توفیق بیشتری داشته است.
نماینده دادســتان بیان کرد :برحسب تحقیقات روش
کار قدیانی با این صورت بوده است که افراد معتبر را به
کار می   گرفت و آنها کارمندان حقوق بگیر او بودند بدون
اینکه از ماهیت کارهای آنها اطالع پیدا کنند.
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در دیدار با روحانی صورت گرفت؛

تاکید آیت ا ...سیستانی بر لزوم اتخاذ
سیاست های مبتنی بر اعتدال

ایسنا :پایگاه اینترنتی آیتا ...سیستانی بخشهایی
از صحبتهای این مرجع بزرگ شیعه با رئیس جمهور
کشورمان را در دیدار دیروز دو طرف منتشر کرد.
سایت رسمی آیتا ...سیســتانی در این باره آورده
اســت :قبل از ظهر دیروز آیتا ...سیســتانی با دکتر
روحانی ،رئیــس محترم جمهوری اســامی ایران و
هیأت همــراه وی دیدار کرد و رئیــس جمهور ایران
بخشی از نتایج مذاکراتش با مقامات عراقی و توافقاتی
که در زمینه گســترش روابط دوستانه و حسن همجواری بین دو کشور محقق شد را به اطالع وی رساند.
آیتا ...سیستانی تاکید کرد که از هر گامی برای گسترش و تقویت روابط عراق با همسایگانش بر اساس
منافــع دو کشــور و احترام به حاکمیت و عــدم دخالت در امور داخلی یکدیگر ،اســتقبال میکند .آیتا...
سیســتانی در این دیدار همچنین به جنگ سرنوشتســازی که ملت عراق برای شکســت داعش وارد آن
شدهاند اشاره کرد و از «جانفشانیهای بزرگی» که عراقیها در راه پیروزی بر این گروه تروریستی و بیرون
راندنش از کل منطقه داشتند و از نقش «دوستان عراق» در تحقق این امر قدردانی کرد .آیتا ...سیستانی
همچنین مبارزه با فســاد و بهبود خدمات عمومی و انحصار سالح در دست حکومت و سازمانهای امنیتی
را چالش امروز عراق خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت عراق در این زمینهها موفق باشد .وی همچنین
بر ضرورت در پیش گرفتن سیاســتهای منطقهای و بینالمللی بر اساس توازن و اعتدال و دور نگهداشتن
ملتهای منطقه از خسارت و دردهای بیشتر تاکید کرد.
نماینده دادســتان گفت :حسن قدیانی منافع بسیاری
از طرق جذب ســپرده مردم به دست آورده است بعد از
خاتمه فعالیت در البرز ایران اقدامات مجرمانه در تعاونی
ولیعصر کرده است اطالعات نشــان میدهد وی وجوه
را از موسســه البرز ایرانیان خارج و بــه تعاونی ولیعصر
میبرده است.
نماینده دادســتان به یکی دیگر از اقدامات متهمین
اشــاره و خاطرنشــان کرد :جعل و اســتفاده از عناوین
مجعول و سربرگ از دیگر اقدامات این متهمان است.
وی افزود :موسسه فردوسی پس از این که تصمیم به
کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت قرار شد تحت
عنوان موسسه آرمان به فعالیتهای خود ادامه دهند .این
متهمین پس از اطالع از این موضوع ،اقدام به جعل مهر
و ســربرگ موسســه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن
این اوراق در شهرســتانها به فعالیتهای مجرمانه خود
ادامه میدادند.
نماینده دادستان وصول وجه خارج از سیستم به اسم
اشــخاص حقیقی را از دیگر عناویــن مجرمانه متهمان
دانســت و گفت :چون امکان افتتاح حســاب برای این
افراد در ســمتهای مختلف وجود نداشــته اســت لذا
دســتور افتتاح دو حساب به اســم مدیر شعبه و حسابدار
شــعبه صادر می   کردنــد و وقتی که مراجــع قضایی و
انتظامی   مبادرت به بســتن حســاب ها می   کردند مجدد
حساب جدید باز میکردند و نسبت به خارج کردن وجوه
اقدام میکردند.
وی صــدور ضمانتنامههای غیرقانونــی را از دیگر
اتهامات این متهمان معرفی کرد و ادامه داد :این افراد 29
هزار میلیارد ریال و  8700میلیارد ریال دو نمونه از ضمانت
نامههای صادر شده از سوی این متهمان است .متهمین
با سپردههای مردمی   اقدام به اعطای تسهیالت کالن به

افراد خاص میکردند و هیچ ضمانت نامه معتبری از آنها
اخذ نمیکردند .به طوری که حدود  220مورد تسهیالت
اعطایی کالن و  28مورد تسهیالت اعطایی با سود کمتر
از  4درصــد در پرونده این افراد وجــود دارد .البته این
تسهیالت را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می   کردند.
نماینــده دادســتان ،عنــوان کرد :حســاب ســازی
با دســتور مدیریــت از دیگــر اقدامات ایــن متهمین
بــوده اســت .اینهــا بــا دســتورات مدیریتی ســعی
میکردند بــرای افراد مختلف حســاب بــاز میکردند
تــا بتوانند از این طریــق وجوه را به راحتــی جا به جا
کنند .پرداخت وجوه خارج از سیستم نیز از دیگر اقدامات این
افراد است که از طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم
و جذب سرمایههای آنها میکردند به طوری پرداخت سود
 45درصد در موسسه آرمان و سود  35درصد در موسسه
ولیعصر گزارش شده است.
وی ،در ادامــه به خرید خودروهــای لوکس و ملک
اقدسیه توسط این متهمین اشــاره کرد و گفت :میل به
تجمل گرایی برای متهمین این پرونده وجود دارد .بسیاری
از ســپردههای مردم توســط این افــراد صرف مصارف
غیرضرور میشد .برای مثال سرمایه گذاری برای خرید
یک واحد آپارتمان در کشور امارات با  300میلیون پیش
پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات ایشان
است .خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی ،منازل
مســکونی مختلف در جاهای مختلــف ،اجاره خانههای
لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران ،سفر
به خارج و انجام معامالت ربوی و امثال آن نمونههایی
از حیف و میل اموال مردم توســط متهمین بوده است.
پس از قرائت کیفرخواست ،قاضی صلواتی ختم اولین
جلسه رسیدگی به این پرونده را اعالم کرد و جلسه بعدی
را به  25اسفندماه موکول کرد.

