دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

حقوقی

7

یکشنبه  18شهریور 1397شماره5268

جزئیاتی جالب و خواندنی
از جلسه محاکمه وحید مظلومین و تعدادی از مرتبطین اخالل در نظام اقتصادی کشور

افتخارکنید
که سلطان سکه را گرفته اید!
نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار میکرده و
وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دالر به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایرکردن

صرافی ،خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه میدهد که هماینک تحت تعقیب قرار دارد
اشخاص نیز در چنین شرایطی ،خواسته و ناخواسته،
آگاهانه و عمــدا و یا ناآگاهانه و غیرعمدی با انجام
بعضی اقدامات از طریق ســوء مدیریت یا مسامحه
و اهمال در انجام وظیفه و عدم توانایی در پیشبرد
اهداف و برنامههای نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران یا تبانی ،فساد ،احتکار و گرانفروشی مایحتاج
عمومی ،تعطیلی کارخانجات و اصناف بازار ،آب به
آسیب دشمن میریزند که
در برخی مــوارد با تذکر و
تنبیه آگاه شده و از جبهه
دشــمن خارج شدند ،ولی
عدهای از این افراد که عمدا
و با آگاهی در این مســیر
قدم برمیدارنــد و منافع
شــخصی و فردی خود را
بر هر چیز دیگری ترجیح
میدهند ،سیریناپذیر از
ســفره بیتالمال و ملت و مستمندان هستند و به
هیچ وجه حاضر به بازگشت نمیباشند.

جلسه محاکمه وحید مظلومین ،محمد اسماعیل
قاســمی و تعدادی از مرتبطین اخــال در نظام
اقتصادی کشــور در شــعبه  ۲دادگاه ویژه مفاسد
اقتصادی به ریاست قاضی ســید احمد زرگر و به
صورت علنی برگزار شد.بر اساس بررسیهای فنی
صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین  ۱۷۰هزار
تراکنش مالی در قالب  ۲۱۹فقره حساب انجام شده
که رقــم این تراکنشها بالغ بــر  ۱۴هزار میلیارد
تومان بوده است.بر اساس کیفرخواست صادر شده
از سوی دادســرای عمومی و انقالب تهرانمتهم
ردیف دوم این پرونده محمد اســماعیل قاســمی
است.در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین
به افســادفیاالرض از طریق سردستگی و تشکیل
شبکه فساد اخالل درنظام اقتصادی و ارزی و پولی
کشــور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز ارز
وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کالن متهم
شده است.متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل
قاســمی به افســادفیاالرض از طریق مشارکت و
تشکیل شبکه فساد اخالل درنظام اقتصادی و ارزی
وپولی کشوربا انجام معامالت غیرقانونی وغیرمجاز
> فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه
ارز و ســکه و قاچاق عمده ارز در حد کالن متهم
و معامل ه  ۱۴هزار میلیارد تومانی
شده است.
تورک بیان داشــت :از جملــه مصادیق این قبیل
قاضی سید احمد زرگر در ابتدای جلسه دادگاه طی
افراد ،اشــخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که
سخنانی اظهار کرد :متاسفانه بر اساس آنچه در قانون
با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معاملهای
برای بانک مرکزی تصویب شــده که بر صرافیها
بالغ بر  ۱۴هزار میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار
نظارت مستقیم داشته باشــد؛ اما این موضوع رها
که در فضای جنگ اقتصادی کشور نه تنها در دوره
اســت و باعث این همه مشکالت برای کشور شده
اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده ،در
است.وی افزود :اگر بانک مرکزی به همین وظیفه
همه دورههای گذشته هم در دهه  ۷۰و هم در دهه
خودش عمل میکرد و صرافیها را نسبت به حدود
 ۸۰به دنبال صید ماهی خود از آب گلآلود دشمن
وظیفهشــان متوجه مینمود و اتحادیهها را به ارائه
بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای
آموزش به صرافیها وادار میکرد ،شاهد این قضایا
ترفندها و روشهای متقلبانه و مکارانه و باال و پایین
نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار
کردن قیمت ارز و ســکه به طــور عمده و کالن و
اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایهگذاری نکنیم
متاسفانه بعضا با در اختیار داشتن منابع اطالعاتی
و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم
و خبری از مراجع رسمی و تصمیمساز به واقع تیر
بود.
خود را به هــدف زده و ضمن زراندوزی برای خود
قاضی زرگر با اشاره به مواد  ۱۹۳و  ۱۹۴و  ۳۹۶قانون
و انباشــت ثروت و سرمایه سرشار ،اخالل در نظام
آیین دادرسی از نماینده دادستان خواست به قرائت
اقتصادی کشــور را ایجاد و هزاران و میلیونها نفر
کیفرخواست بپردازد.تورک ،نماینده دادستان پس از
را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.
کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده
در ادامه نماینده دادســتان به بیان ســوابق متهم
و به قرائت کیفرخواست پرداخت و با گرامیداشت
ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت :وحید
یاد و خاطره شــهدای هفده شهریور  ۵۷به بیانات
مظلومین فرزند حبیب اله متولد  ،۱۳۴۱فردی که
مقام معظم رهبری درباره موضوعات و مسائل حوزه
ســالها در بازار ارز ،ســکه و طالی تهران فعالیت
سکه و ارز در تاریخ  97/5/22اشاره کرد و در اجرای
داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در
مواد  ۲۶۷و  ۲۷۹قانون آیین دادرســی کیفری به
سال  ۷۱نیز بازداشت میشود .در آن زمان که دالر
کیفرخواست شــبکه موسوم به وحید مظلومین و
به یکباره چندین برابر افزایش قیمت مییابد از سوی
محمد اسماعیل قاسمی اشاره کرد.
منابع انتظامی و اطالعاتی ،وحید مظلومین به عنوان
وی افزود :از همان ابتدای پیروزی انقالب شکوهمند
یکی از عوامل اصلی اخالل در بازار معرفی شــده و
اسالمی ،دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست
پرونــده قضایی برای نامبرده تشــکیل و مدتی در
خوردن این ملت ،از هیــچ اقدامی فروگذار نکرده
بازداشت بوده است.وی افزود :به دلیل سپری شدن
و پس از ناامیدی در هشــت سال جنگ تحمیلی،
حدود  ۲۵سال ،دسترسی به سابقه مذکور در مدت
راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده
کوتاه تحقیقات میسر نشــد و بعد از آن مجددا در
و چندین سال شــدیدترین هجمهها و َجنگهای
ایام نابسامانی بازار ارز در سالهای  ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسالمی
و حوادث اقتصادی آن سالها ،وحید مظلومین به
ایران به کار بســتند.تورک تصریح کــرد :پس از
عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخالل در نظام
سرافکندگی و ناامیدی ،هم اینک راهکار را در جنگ
ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر میشود و
اقتصادی دیدند و چندین ســال است که به امید
حدود هفت ماه با قرار بازداشــت در بازداشت بوده
واهی سختترین و ظالمانهترین اقدامات و برنامهها
اســت.تورک بیان کرد :در آن سال پرونده مهمی
را در عرصه اقتصادی علیه این ملت به کار بستند تا
برای وی تشــکیل میشــود که بر اساس مدارک
بلکه بتوانند حتی به میزان یک قدم بین ملت و نظام
موجود ،وحید مظلومین در  91/7/21در حالی که
مقدس جمهوری اســامی ایران فاصله بیندازند و
قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشــور را داشت در
ملت را وادار به عقبنشینی و دستکشیدن از اهداف
مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطالعات دستگیر
و آرمانها و حمایت از نظام و انقالب خود کنند.
میشود .در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند
نماینده دادستان خاطرنشان کرد :در این مسیر اعمال
غالمرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام
تحریمهای مختلف ،ایجاد التهاب و نابسامانیهای
خمینی (ره) دستگیر میشود.
اقتصادی ،نفــوذ در بخشهای مختلف اقتصادی و
دهها و صدها ترفند و نقشــه شوم را در دستور کار
> وحید مظلومین از عناصر اصلی باند
خود قــرار داده و به اجرا درآوردنــد.وی ادامه داد:
موسوم به روزچنگها
هرچند به لطف خداوند متعال ،همواره با شکست و
وی افزود :خانم بهرامی در
ناکامی مواجه بودهاند ،ولی
نماینده دادستان :نقش وحید مظلومین
اظهارات خود میگوید که
باید گفت که هزینههایی
به حدی بوده است که وی را به عنوان
صرافی خود در تهران را
را برای مملکــت ،ملت
مرجع و مرشــد و بزرگ بازار ســکه
در اختیار آقای مظلومین
غیــور ایــران و حکومت
قــرار داده و وی روزانــه
جمهوری اسالمی ایران
میدانستند و کســی جرئت تخطی
حدود یک تا دو میلیون
ایجــاد کردهاند.تــورک
از دســتورات وی را نداشته است .به
دالر بــه کشــور وارد و
گفــت :دشــمن در این
گونهای که ســاعت آغاز یا پایان کار
در بــازار میفروشــد .در
مسیر مهمترین برنامه و
و نیز قیمت سکهها را این فرد تعیین
تحقیقات قضایی که در
هدف خود را ایجاد یاس
میکرده است
آن زمان انجام میشــود
و ناامیدی و بیاعتمادی
مشخص میشــود که وحید مظلومین خود یکی
مردم نســبت به نظام و نشان دادن چهره ضعیف و
از عناصر اصلی باند موســوم به روزچنگها بود که
ناکارآمد از نظام جمهوری اسالمی ایران ،در اجرای
اعضای آن گروه هماکنون در حال تحمل مجازات
برنامههای خود از جمله عدالت ،رفاه ،تامین امنیت
حبس در زندان هستند.
اقتصادی و مبارزه با فســاد درآوردهاند و صد البته
میداند که برای رســیدن به ایــن اهداف برنامهها
> پرداخت دو میلیارد تومان
و طرحهــای خارجی و نیروهای مــزدور خارجی
به ندا بهرامی بابت خوشخدمتی
کفایت نمیکند و نیاز به مزدور و پیاده نظام داخلی
نماینده دادســتان گفت :همچنیــن در تحقیقات
دارد که بتواند با به کارگیری و اســتثمار فکری و
مشخص میشــود که ندا بهرامی ۶ ،فقره حساب
اعتقادی عدهای از اشخاص معاند یا سادهاندیش و
ک سفید امضا در
بانکی افتتاح و صدها برگ دستهچ 
منفعتطلب برنامههای خود را به اجرا درآورد.
اختیار وحید مظلومین قرار میدهد که گردش مالی
> برخی از اشخاص در چنین شرایطی،
آن شــش حساب در آن ســال ،در عرض یکسال
آب به آسیب دشمن میریزند
بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این
خوشخدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی
نماینده دادســتان یادآور شــد :متاسفانه برخی از

پرداخت میشود.
تــورک گفــت :در آن پرونده بخش عمــدهای از
تشکیالت باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر
میشوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی
و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشــاره
میشود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست
و ارسال به دادگاه ،متاسفانه در اقدامی قابل تامل با
دخالت و وســاطت بانک
مرکــزی و دفــاع نابجا از
اقدامــات و فعالیتهــای
وحید مظلومین و معرفی
وی به عنوان عامل و رابط
بانک مرکزی نهایتا حکم
برائــت او و همدســتانش
صادر میشود و تالشهای
دادستانی تهران در اعتراض
به آرای صــادره نیز منجر
به نتیجهای نمیشــود که گزارش کامل و تصویر
کیفرخواست ضمیمه پرونده است.
تورک بیان کرد :نکته مهم و جالب توجه این است
که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد
بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین
برگزار میکرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک
مرکــزی در کنترل قیمت دالر بــه دادگاه معرفی
کرده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک
مرکزی و دایر کردن صرافی ،خدمات شایانی به باند
و شبکه وحید مظلومین ارائه میدهد که هماینک
تحت تعقیب قرار دارد.
> نماینده دادستان :مامورین پلیس،
پرونده وحید مظلومین را فول پرونده دانستند

نفرات اصلی گروه بو دهاند.وی گفت :در بررسیهای
میدانی و براساس اسناد و مدارک مشاهده میشود
که وحید مظلومین به طور مســتقیم در معامالت
حاضر نبوده و از حسابهای شخصی خود استفاده
نمیکرده است .پس از دستگیری این فرد ،بیش از
ده هزار تراکنش مالی و بیش از سه هزار و دویست
سند بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است
و از جمله اشــخاصی که وی با حساب آنها اقدام
به فعالیت میکرده اســت حســابهای فردی به
نام اقدس مهرافزا پیرزن  ۷۰ســالهای اســت که
حســابهای او در اختیار متهم بوده اســت.تورک
افزود :سه هزار و پانصد میلیارد تومان گردش مالی
این خانم بوده است که عمده این گردش حسابها
در سال  ۹۶رخ داده است.وی افزود :مدارک و اسناد
نشــان میدهد که تا مرداد ماه سال  ۹۶این خانم
هیچگونه گردش حساب مهم و جدی نداشته است
و به یک باره از مرداد ماه  ۹۶حجم بســیار زیادی
گردش مالی داشته است.وی گفت :طبق اطالعات
به دســت آمده مبالغ زیادی از سوی افرادی که در
حاشیه مرزها هستند به حساب این فرد واریز شده
اســت و نیز بخش عمدهای از مبالغ واریزی توسط
افرادی صورت گرفته است که از اتباع کشور عراق
بودهاند که این امر نشــاندهنده قاچاق شدن ارز و
سکه است.
> نماینده دادستان :محمدرضا مظلومین گفته
است که تمام گردشها به دستور پدرش بوده است

نماینده دادســتان ادامه داد :محمدرضا مظلومین
در اعترافات خود گفته اســت که تمام گردشهای
حسابها به دســتور پدرش بوده است و وی فقط
پولها را جابجا میکرده اســت.تورک با اشــاره به
اتهامات حســین مظلومین دیگر متهم این پرونده
گفت :حسین مظلومین فرزند ابوالفضل و برادرزاده
وحید مظلومین اســت .وی در این پرونده از اعتبار
باالیی برخوردار بوده اســت و موضــوع نظارت بر
حسابها را بهعنوان یک کار در این تشکیالت انجام
میداده است.

وی افــزود :همه اتفاقات نشــان میدهد که وحید
مظلومین در بازار غیررســمی ارز و سکه و طال و با
در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک
مرکزی و همچنین داشــتن چندین فقره پرونده و
یهای متمادی باعث آشنایی وی با
دستگیری و آزاد 
قوانین پولی و بانکی شده
اســت و او در این زمینه
> حسین مظلومین۳۲
تبدیل به فردی منحصر
حساب به اسم خود دارد
به فرد شده است.
وی گفت :با بررسی اسناد
تورک ادامه داد :به تعبیر
و مدارک مشــخص شد
ماموریــن پلیس ،قضات
که این فرد  ۳۲حســاب
رســیدگیکننده و دیگر
به اسم خود دارد و شش
مســئولین در این باره،
این متهم (وحیــد مظلومین) حتی از
هزار و ســیصد میلیارد
پرونده وحید مظلومین را
معلم خصوصی فرزنــد خود که زبان
تومان گردش مالی داشته
فول پرونده دانستند.
انگلیسی تدریس میکرد سوءاستفاده
است.وی افزود :نفر چهارم
وی در ادامه به گزارش و
کــرده و وی را مجاب کرده بود که دو
این پرونده شاگرد مغازه
گردش کار در این پرونده
سیمکارت تهیه و در اختیار متهم قرار
محمداسماعیل قاسمی
اشــاره کرد و گفت :این
بوده اســت و بر اســاس
افــراد با شناســاییهای
دهد و به محض اینکه وحید مظلومین
گزارشــات گردشهای
انجام شده طی سالهای
دستگیر میشود سیمکارتهایی که
مالی او بیشــتر در حوزه
گذشــته و عوامل اصلی
دارای اطالعات بســیار زیادی بوده و
ارز بوده اســت.تورک در
بازار ارز و ســکه ،اقدام به
ارزش زیادی از نظر اطالعات داشتهاند
ادامه بــه اتهامات محمد
خرید و فروش غیرقانونی
سوخته میشود و به صورت کامل امحا
اسماعیل قاسمی پرداخت
ارز کــرده یا بــه صورت
میشــوند.وی گفت :احسان فرزاننیا
و گفــت :ایــن متهم در
قمار
فعالیتهایــی مثل
که معلم خصوصــی فرزند متهم بوده
اعترافات خود همکاری و
شدند
باعث افزایش قیمت
اســت پس از مدتی دستگیر میشود
شراکت با وحید مظلومین
دستور
که این موضوع در
و در اعترافات خــود میگوید که به
را انــکار میکنــد؛ امــا
کار مقامات ذیربط قرار
درخواســت یکی از کارمندان وحید
شواهد نشان میدهد که
گرفت.
مظلومین اقدام به تهیه ســیمکارت و
وی با متهــم ردیف اول
تــورک گفــت :طــی
به دستور آنها نیز اقدام به سوزاندن
پرونده همــکاری زیادی
یــک نامــهای در تاریخ
سیمکارتها کرده است
داشته اســت .با بررسی
 96/11/23بانک مرکزی
حســابهای اقــدس
اســامی اشــخاصی که
مهرافزا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبالغ
اخاللگــران اصلی بودند را معرفــی میکند که در
زیادی به حســاب این فرد پرداخت شده که انجام
این بین اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل
تراکنشهای فراوان بین این فرد و دیگران مشخص
قاسمی بوده است و در تاریخ  96/11/24شناسایی
میکند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول
و دستگیر میشود.
داشــته است .براساس بررسی حسابهای این فرد
وی بیان کرد :نامبرده پس از بازداشــت در اختیار
مشخص شــد که وی مراودات زیادی با صرافیها
مقامات مســئول قرار گرفته و در بازجوییها منکر
داشته است و بیش از مبلغ  ۶۰میلیارد ریال را فقط
انجام هرگونه فعالیت ارزی شد؛ اما طبق مستندات
به حســاب یکی از صرافیها پرداخت کرده است.
وزارت اطالعــات ،ارتبــاط مالی گســتردهای در
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت:
حسابهای او وجود دارد.
با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک
> سوءاستفاده از معلم خصوصی
میتوان گفت :وحید مظلومین با تشکیل این شبکه
به طریق بسیار گسترده و عامدانهای دست به
تورک ادامه داد :این متهم (وحید مظلومین) حتی از
عملیات مجرمانهای زده اســت .هرچند وی و
معلم خصوصی فرزند خود که زبان انگلیسی تدریس
سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛
میکرد سوءاستفاده کرده و وی را مجاب کرده بود
اما مشاهده اسناد و مدارک نشاندهنده تشکیل
که دو سیمکارت تهیه و در اختیار متهم قرار دهد
یک گروه مجرمانه بوده و این امر مسجل است،
و به محض اینکه وحید مظلومین دستگیر میشود
چون خصوصیات یک گــروه مجرمانه را دارا
سیمکارتهایی که دارای اطالعات بسیار زیادی بوده
است .وی گفت :با دقت در اسناد ،ثابت میشود
و ارزش زیادی از نظر اطالعات داشــتهاند سوخته
کــه این حجم از گردش مالی صرفا ناشــی از
میشود و به صورت کامل امحا میشوند.وی گفت:
خرید و فروش سکه نیست.
احسان فرزاننیا که معلم خصوصی فرزند متهم بوده
نماینده دادســتان با اشــاره بــه تعریف جرم
است پس از مدتی دستگیر میشود و در اعترافات
سازمانیافته گفت :از مهمترین ویژگی یک جرم
خود میگوید که به درخواســت یکی از کارمندان
سازمانیافته این است که اهداف و اقدامات آنها در
وحید مظلومین اقدام به تهیه سیمکارت و به دستور
جهت کسب منافع مادی است ،عالوه بر این استمرار
آنها نیز اقدام به سوزاندن سیمکارتها کرده است.
جرم ،ارتکاب فساد اداری و آلودهکردن نهادها و نیز
> شناسایی  ۴۱نفر از اعضا
فعالیتهای فراملی و گروهی بودن و حفظ اســرار
سازمانی از دیگر ویژگیهای یک گروه سازمانیافته
نماینده دادســتان گفت :تاکنــون  ۴۱نفر به اتهام
است و این نشــانهها برای تشکیل شدن این گروه
ارتباط با این اعضا شناسایی شدهاند؛ اما هشت نفر

توسط وحید مظلومین قابل اثبات است.وی گفت:
شناسایی دو راهکار داشته است :اول اینکه همزمان
البته وحید مظلومین و سایر افراد گروه تحت تاثیر
با فعالیت غیرمجاز ارز فعالیت ســکه و طال هم به
آموزشهایی کــه از برخــی وکال دیدهاند و نیز با
عنوان پوشش انجام میداده است .دوم اینکه فعالیت
توجه به اینکه سابقه دستگیری داشتهاند ،اقدامات
غیرمجاز ارزی خود را با حســاب اقوام ،آشــنایان
مجرمانه خود را انکار میکنند و معتقد هستند که
وکارگران معتمد انجام میداد که در هر دو مورد کار
فعالیتهای آنها صرفا فعالیتهای قانونی خرید و
خود را دقیق انجام میداده است.نماینده دادستان
فروش سکه بوده است؛ اما هرکسی که در این زمینه
تصریح کرد :وحید مظلومین حســاب عمه همسر
تجربه داشته باشد متوجه میشود که اقدامات این
خود اقدس مهرافزا را در اختیار محمداســماعیل
فرد اقدامات غیرقانونی و
قاســمی قرار میدهد به
مجرمانه بوده است.
گونهای که در حســاب
نماینده دادســتان :وحید مظلومین
مبلــغ  82100میلیارد
بر اســاس تجربیات خود و براساس
> هشت هزار میلیارد
ریال ثبت شده است.وی
اطالعات کامال آگاه است که اگر مدرکی
تومان گــردش مالی تنها
گفت :بین دســتگیری
از او به دســت آید مجازات سنگینی
درسال ۹۶
محمدرضــا مظلومیــن
برای او خواهد داشــت به همین دلیل
تــورک افزود :بــا توجه
در تاریــخ 96/11/25
همکاران خود را آمــوزش میداد ،به
بــه ارزش ارقــام گردش
تــا دســتگیری وحید
طوری که  40الی 50نفر از عوامل خود را
مالی این افراد ،مشخص
مظلومیــن در تاریــخ
در این گروه در داخل و خارج از کشور
میشود که فقط در سال
 97/4/11فاصله میافتد
به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت
 ۹۶هشــت هزار میلیارد
کــه دراین بیــن وحید
دولتی سهم بســزایی در اخاللهای
تومــان گــردش مالــی
مظلومین اطالع یافته و
اخیر ایجاد کرده است
داشتهاند .به عبارت دیگر
همگی اســناد را از بین
یعنی وحیــد مظلومین
برده است.
روزانه ســه و نیم میلیارد تومان فروش طال داشته
> روزانه  500عدد سکه در بازار میفروشم
است یا به معنی دیگر ساالنه  ۹تن طال میفروخته
تورک بیان کرد 97/4/11 :پس از گزارش مامورین
است یا در مقایسه دیگر این عدد نشان میدهد که
آگاهی وحید مظلومین جلب و دستگیر میشود و
این فرد روزانه دو هزار و چهارصد ســکه تمام بهار
منکر همه مسائل شده و میگوید اگر از سال  92به
آزادی باید میفروخته اســت تا به این ارقام دست
یابد؛ اما با بررســی وضعیت بازار مشخص میشود
بعد کســی به من یک سکه فروخته با سند به من
بگوید یا در جایی دیگر میگوید :روزانه  500عدد
که این ارقام قابل قبول و واقعی نیست.وی در ادامه
سکه در بازار میفروشم.
قرائت کیفرخواســت این پرونده گفت :هیچ یک از
نماینده دادستان گفت :وحید مظلومین در جایی
اعضای این گروه مجوز خرید و فروش سکه ندارند
دیگر میگوید :با محمد اسماعیلی قاسمی ارتباط
و مجوز موجود درباره خرید و فروش مصنوعات طال
است نه مسکوکات طال .چون صدور مجوز و فعالیت
کاری دارم و در کار خرید و فروش ســکه همکاری
در این زمینه در اختیار بانک مرکزی است و هرگونه
داریم.وی افزود :دربهمن ماه ســال  1396محمد
اقدام بدون مجوز از بانک مرکزی غیرقانونی بوده و به
اســماعیل قاســمی به عنوان یکی از اصلیترین
اخاللگران دستگیر شده بود و به خرید سکه برای
نوعی قاچاق سکه و ارز محسوب میشود.وی گفت:
وحید مظلومین اعتــراف کرده بود که حدود 300
لذا مالحظه میشود که وحید مظلومین با تشکیل
هزار سکه خریداری کرده است.
یک شبکه منســجم از اعضای یک گروه دست به
اقدامــات مجرمانــه زده که از این گــروه تعدادی
وی گفت :اقــدس مهرافزا دو حســاب خود را در
دستگیر و تعدادی متواری هستند .وی با تشکیل
اختیار این گروه قرار میدهد و به تدریج در نتیجه
این گروه به صورت حرفهای با همکاری ایادی خود
هماهنگیها و تجمیع به دســت آمده مستندات
اقدام به تغییرات در قیمت سکه و ارز میکرده است
جدید و قابل توجهی به دست میآید.تورک افزود:
این مستندات نشــان میدهد وحید مظلومین بر
که فشار ناشی از آن در ماههای اخیر کامال محسوس
اســاس تجربیات خود و براســاس اطالعات کامال
است.
آگاه است که اگر مدرکی از او به دست آید مجازات
> سلطان بازار سکه
ســنگینی برای او خواهد داشــت به همین دلیل
همکاران خــود را آموزش میداد ،به طوری که 40
نماینده دادستان به نقش وحید مظلومین در بازار
الی 50نفــر از عوامل خود را در این گروه در داخل
سکه و ارز اشاره کرد و گفت :نقش وحید مظلومین
و خارج از کشــور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و
به حدی بوده اســت کــه وی را به عنوان مرجع و
رانت دولتی سهم بسزایی در اخاللهای اخیر ایجاد
مرشد و بزرگ بازار سکه میدانستند و کسی جرئت
کرده است.نماینده دادستان گفت :با احکام برائتی
تخطی از دستورات وی را نداشته است .به گونهای
که قبال صادر شده این شبههها را القا کرده که وحید
که ســاعت آغاز یا پایان کار و نیز قیمت سکهها را
مظلومین از عوامل امنیتی است و از طریق عوامل
این فــرد تعیین میکرده اســت.تورک افزود :این
خود از جمله محمداسماعیل قاسمی در این حوزه
متهم را در بازار با لقب ســلطان میشــناختند .به
فعالیت کرده است.
طوری که زمانی که این متهم دستگیر میشود به
ماموران میگوید :بروید و به خود افتخار کنید که
> فقط در یک روز  15میلیارد تومان
من را دستگیر کردهاید .بروید و با افتخار به دیگران
عاید وحید مظلومین میشود
بگویید که توانستهاید سلطان سکه را بگیرید.نماینده
وی گفت :طی فعالیتهایی که انجام داده فقط در
دادستان ادامه داد :این متهم عالوه بر خرید و فروش
یک روز  15میلیارد تومان عاید وی میشــود و در
سکه و ارز در بازار معامالت فردایی یا همان معامالت
تراکنشهای مالی انجام شده  14هزار میلیارد تومان
کاغذی نیز فعال بوده است و در این بازار که شبیه به
برآورد شده است که در این میان کمترین تراکنش
قمار است فعالیت داشته است .در این نوع معامالت
مربوط به حســاب وحید مظلومین یا نزدیکان به
ســکه و ارز فقط به صورت شفاهی خرید و فروش
او یا افرادی که در قالــب کارگر یا کارفرما بودهاند
میشود که متاسفانه این نوع معامالت هم غیرقانونی
میباشــد.تورک افزود :وحید مظلومین در افتتاح
بــوده و هم در بــازار رواج دارد و نقــش زیادی در
اینگونه حســابها تا جایی پیش مــیرود که بدون
افزایش قیمتها دارد.وی گفت :با خرید و فروش این
رضایت اشــخاص اقدام به افتتاح حساب کرده که
فرد ،افراد بسیار زیادی متضرر شده و برخی تا حد
این حسابها در اختیار عوامل وحید مظلومین بوده
ورشکستگی پیش رفتهاند که البته شکایت برخی از
اســت.وی گفت :خروج منابع ملی بخش عمدهای
این افراد در این خصوص موجود است.
از اقدامات این گروه بوده اســت و مســیر انتهایی
> قاچاق ارز از طریق حساب شاهین سیمرغ
وجوه حاصله عمدتا شهرهای مرزی و مناطق آزاد
بوده است.نماینده دادستان تصریح کرد :همچنین
نماینده دادستان گفت :رصدهای دقیق اطالعاتی
برخی از وجوه حاصله در بانکهای خارجی نگهداری
حاکــی از آن اســت که متهم عضو گــروه قاچاق
میشد که اسناد آن موجود است و بخشی از وجوه
سازمانیافته ارز بوده و با استفاده از حساب شاهین
هم در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان قرار میگرفته
سیمرغ اقدام به قاچاق ارز میکند .وی افزود :بر این
است.
تــورک افزود :هرچند دلیلی بــر اینکه وحید
مظلومین و محمد اســماعیل قاسمی ارتباط
مسقیمی با معاندین داشتهاند به دست نیامده
و البته که وجود این احتمال رد نشــده است؛
اما آنچه مسلم است نامبردگان کامال از وضعیت
اقتصادی کشور و نیز از تاثیر فعالیت خود و آثار
زیانبــار فعالیتهای خود آگاه بودهاند و با این
حال اقدام به قاچاق ســکه و ارز میکردند .به
عبارت دیگر با توجه به اشــرافیت این افراد در
مسائل اقتصادی و آگاهی آنها از کمبود منابع
ارزی و دستگیری گذشته آنها ،مشخص میشود که
اساس مشخص میشود در آن زمان افتتاح حساب
به اقدامات خود کامال آگاه بودهاند؛ لذا اعمال آنها
شــاهین سیمرغ ،شماره همراه وحید مظلومین به
در حد افساد فیاالرض بوده و این اتهام برای آنها
بانک داده میشــود و همه تراکنشهای بانکی به
محرز است ،لذا درخواست اشد مجازات برای کلیه
تلفن همراه وحید مظلومین ارسال میشود.
تورک اظهار کرد :وحید مظلومین که رهبری گروه
اعضای گروه درخواست میشود.
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