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ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻒ رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﺨﺮوج اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت رخ داده در واﮔﺬاری ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :در واﮔﺬاریﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت
واﮔﺬاری ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ورود ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و دو ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و رﻧﻮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد ارزی ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ در

اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺳﯿﻒ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ از ﻣـﺪﯾﺮان ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺷﺎﻏـﻞ در دوره او ﺻـﺤﺖ دارد؟
ﻣﺤﺴﻨﯽاژهای در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﻦﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح و ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮرات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﮑﻨﺎس ارز اﺳﺖ و اﻓﺮادی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎﻻر
آﻗﺎﺧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌﺎون ارزی و ﺳﺎﻻر آﻗﺎ ﺧﺎن ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻓﺮادی ﻫﻢ اﺧﯿﺮا ﺑﺎزداﺷﺖ و اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺎﻟﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع
ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ و دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﻒ
اﻟﺨﺮوج اﺳﺖ و در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﭘﺮوﻧﺪهای ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮد دارد.
در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر اﺧﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر از زﻧﺪان
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮدی داراﯾﯽ دارد و درﺧﻮاﺳﺖ
اﻋﺴﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﻤﯽرود و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻣﻠﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﮑﻪ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ او را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد آزاد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﺷﻮد و
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰاران ﺳﮑﻪ را ﺗﻘﺒﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ
داران  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرس و ﻗﻢ و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
و در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از
ﺷﺪﻧﺪ.

