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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای در ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮﺟﻮان
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه را ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ
آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از دﻻورﻣﺮدیﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر ﮐﻪ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و
آن روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ وزارت ﺗﻌﺎون و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد /ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
اژهای در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎری
وی اﻓﺰود :ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻫﻢ
و آن ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ.
اژهای ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺗﻌﺎون وﻗﺖ ﮐﻪ اﻻن ﻧﺎﻣﺶ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﻮز داد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﺮ آن ﻧﺸﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﺧﺬ ﺳﭙﺮده زﯾﺎد از ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد
ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺠﻮز اﺧﺬ ﻧﺸﺪه و ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس دو ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ اوﻻ ً وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻮز
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ داد و دوم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻧﮑﺮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
اژهای ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  94در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی
از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را
و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﺶ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اداﻣﻪ داد :ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﺗﺴﻮﯾﻪ ،ﺑﺮای
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﺪهای از ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻨﺠﺎ وارد ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ وارد ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ دو ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﻤﺪه را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ
و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮده و ﺟﺮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺟﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
اژهای اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭘﻮل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﺪ ﻓﻘﻂ اﮔﺮ اﻣﻮاﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﮐﺴﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﺻﺎدر ﮐﺮدهام.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت
رﯾﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ داد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ و از دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮیﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ زدﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی رﺳﯿﺪ اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ.
اژه ای ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ
ﭘﻮل ﻋﺪهای را ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﺮ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺪون ﮐﻼه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﻮد.
ﭘﺮداﺧﺖ  1500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ/ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐـﺰی ﮔـﺰارش داد اﮔـﺮ ﻣـﺎ زﯾـﺮ  100ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت را

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  2ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ  1500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  59ﺣﺴﺎب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﮑﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺮر ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
اﻣﻮال ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻫﻤﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران را ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال
ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺑﺪﻫﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دوم ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮﯾﻢ و ﻓﮑﺮی
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
اژهای ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﺴﺮی دارد ﻣﺎ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﻮال
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﻣﻮرات ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮده اﻟﺒﺘﻪ
رﻗﻢ آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ـﻞ
ـﻪ دﻟﯿـ
ـﻪاش ﺑـ
ـﺎن ﻫﻤـ
ـﻮدﺟﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕـ
ـﺮی ﺑـ
ـﻪ ﮐﺴـ
ـﻪ داد :اﻟﺒﺘـ
وی اداﻣـ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺻﻞ ﭘﻮل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر
ﮐﺴﺮی وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﻠﯽ
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﺎل  95ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ  7ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮده  2ﻫﺰار و  700ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ .اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در آن
زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  4ﻫﺰار و  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی دارد.
اژهای ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﺄت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ  8ﻫﺰار و 200
ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ  2ﻫﺰار و  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮده و اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﺴﺮی  2ﻫﺰار و  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در اواﯾﻞ ﺳﺎل  96ﯾﻌﻨﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎز ﮔﺰارﺷﯽ
از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ  8ﻫﺰار و  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺷﺪه،
ﺗﺴﻬﯿﻼت  1100ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ ،در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دوﺑﺎره ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل  2ﻫﺰار و  560ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن رﻗﻢ دادهاﻧﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰار و
 440ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻗﻢ دﻗﯿﻖ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﺪاد و رﻗﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺤﺚ اﻣﻮال
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ درﺳﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ
و آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎری و اداری اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اژهای ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﻮل ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪای ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺪد
ﻫﻢ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارد و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دادﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻮاﻟﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ رﻗﻢ
دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻗﻮل دادم اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻣﺎ آن ﻣﻠﮏ را
از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﻃﻠﺒﮑﺎران،
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ
وﮐﻼ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻫﺎ اﯾﺮاد وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  13ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 300
ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﻮد و ﺷﺶ درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده
ﮔﺬاران ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺳﯿﺰده ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻫﻢ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﭘﻮﻟﺸﺎن را ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮک ﺻﺪرای اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس /اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای در اداﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ
اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮک ﺻﺪرای اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :در آن ﺷﻬﺮداری اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ در
دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﺮای  11ﻧﻔﺮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
اﺗﻬﺎم از  3ﺳﺎل ﺗﺎ  15ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ  11ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان آب و اﯾﻨﮑﻪ
آﯾﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورودی داﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﮐﺎری ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺄﻟﻪ آب
ﺟﺪی اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻫﻢ
اﻫﺘﻤﺎم دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
اژهای ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻫﻢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺑﺤﺚ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار
ﺑﻮده ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد و از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی آب ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آب
زاﯾﻨﺪه رود ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ آب ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﻣﺎ آب زاﯾﻨﺪه رود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺧﺐ ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ
ﭼﻮن از ﻗﺒﻞ ﺣﻖ آب ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ
درﺑﺎره اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻣﺼﺮف آب و ﻣﻮارد اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﮐﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ و
ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺪارﯾﻢ.

وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﺻﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ آﯾﺎ دادﺳﺮا ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرس ورود ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽﺷﻮد ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﻮﻗﯿﻒ
اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺘﺎزﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﺤﻀﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﮔﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد از ﭘﯿﺸﺘﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺖ ﺟﺮم اﺳﺖ ﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻤﯽ از ﭘﯿﺸﺘﺎزﻫﺎ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر اﺻﻼ ﺳﺎزﻧﺪه دارو اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﺑﻘﻪ دار؟
ﺟﺎﺳﻮس ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪای در ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ/ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
اژهای در ﺧﺼﻮص ﺧﺮوج ﻋﮑﺎس ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج از ﮐﺸﻮر
در اداﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪای
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و در ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم
اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ  FATFو … وﺟﻮد دارد
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺳﺘﻮرات ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری
داﺷﺘﻪ در ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻓﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اژهای در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن دو ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺖ و در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اول
در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﺸﺎن اﻻن ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه دوم
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ رو در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﻮدن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪﯾﺮان وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻔﺮش
ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد و آن ﻣﺴﺌﻮل در ﻧﺎﺟﺎ ﻫﻢ اﺟﺎزه
ﺧﺮوج ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه دادﺳﺘﺎﻧﯽ از آن ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ

دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون اول ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ درﺑﺎره ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻓﺮد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی اﺳﺖ و
ﭘﺮوﻧﺪه را وزارت اﻃﻼﻋﺎت دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﻬﺎ رخ
داده وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اژهای درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮاﺋﻢ
در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺗﻮان ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ و از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﺳﻮس ﭘﺮور در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺎت
اﻓﺮاد ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
اژهای ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﺳﻮس دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی
ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮد اﻣﺎ ﻧﻮع دوم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺳﺎزی و ﻓﮑﺮ ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دوم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻧﻔﻮذیﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع از ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت از ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ/ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ
اﺻﻼﺣﺎت از ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﺳﺮا اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﺪی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﺳﺮا در
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد و اﯾﺸﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اژهای درﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﻮل دارم اﻣﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ
اﺟﺮا دارﯾﻢ و اﻻن ﻫﻢ ﺣﮑﻤﺶ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﻮل دارد و
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻪ،
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ دو ﻣﺘﻬﻢ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد وارد ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﻪای ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دری اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ.
اژهای در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻒ از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دری
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز رأی
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻌﻼ ً ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ دارد و آن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻮدش در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻣﻮال ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎن در ﺑﺎغ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ
ﮔﻔﺖ :از اﺻﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﻢ.
اژهای درﺑﺎره ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎران
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادﺳﺮای وﯾﮋه اﺳﺖ و ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪارم اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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