
مديرعامل و متهم رديف اول پرونده ش�ركت طرح و 
نقش�ه پناهي، كارگر حفاري با مدرك سيكل است. 
مديرعامل قبلي هم معتاد خماري بود كه فرد اصلي اين 
شركت )علي زرناني( او را از گوشه خيابان پيدا كرده 
بود. اين افراد ويتريني بودند كه به نام آنها 9 ميليون 
و 600 هزار دالر از بانك مركزي گرفته  ش�د، اما هيچ 
كااليي وارد  نشد. متهم رديف اول در پاسخ به اينكه 
چرا با 50 سال سن فريب خورده است، مدعي شد كه 
با زرناني )همه كاره عملي ش�ركت پناه�ي( وارد هر 
بانكي مي شديم رئيس بانك در برابر ما تعظيم مي كرد !

به گزارش »جوان« نخستين جلسه رسيدگي به پرونده 
شركت »طرح و نقشه پناهي« به رياست قاضي اسداهلل 
صلواتي در حالي  روز گذشته در شعبه 4 دادگاه هاي ويژه 
مفاسد اقتصادي برگزار شد كه اين شركت به بهانه واردات 
ورقه فلزي و تثبيت كننده رنگ نساجي9/6 ميليون دالر 
ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني گرفت��ه، اما در بازار آزاد 

فروخته است. 
 غذاي مديرعاملي جلوي بانك

در ابت��داي دادگاه قاضي صلواتي از نماينده دادس��تان 
خواس��ت تا كيفر خواس��ت را قرائت كند. امير حسين 
عاليي، نماينده دادستان با اشاره به كيفرخواست صادره 
و ضمن معرفي متهمان گفت: »متهم رديف اول يوسف 
جنت مكان متولد1351 فاقد سابقه كيفري، متهم رديف 
دوم كوروش مر متولد 51 فاقد سابقه كيفري، متهم رديف 
س��وم محمودرضا اخوت متولد 56فاقد سابقه كيفري، 
متهم رديف چهارم علي زرناني با سابقه كيفري متولد 61 

و متهم آخر هم عظيم علي اشرفي هستند.«
نماينده دادس��تان با بيان اينكه نوروزخواه )مديرعامل 
قبلي( در اظهارات خود گفته در كنار بانك دراز كشيده و 
خمار بوده است، در حالي كه زرناني از بانك بيرون آمده 
و به او غذا و مبلغ 50 هزار توم��ان مي دهد و بعد هم او را 
مديرعامل كرده، افزود: »جنت مكان مديرعامل فعلي در 
اظهارات خود از زرناني، كوروش مر و اخوت فرد نام برده و 
گفته آنها كار خريد و فروش ارز را انجام مي دادند. متهمان 
در آبان 9۷ اق��دام به فروش ارز در ب��ازار آزاد مي  كردند، 
قيمت آن زمان ارز آزاد 14هزار تومان بود و از محل فروش 
يك دالر مبلغي حدود 10 هزار تومان عايد آنها مي شد.«

 همه فراري بودند
عاليي اظهار ك��رد: »جنت مكان اعالم ك��رده كه علت 
متواري بودنش قبل از دس��تگيري به خاطر ترس بوده 

است، چون تمام متهمان فراري شده بودند و همه اتهامات 
متوجه او شود.« با توجه به گفته هاي محمودرضا اخوت 
مشخص شده كه او و عظيم علي اشرفي به ميزان 4 ميليارد 
تومان با زرناني توافق كردند تا براساس آن ارز دولتي اخذ 

كنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. 
 نظارت كجاست؟

س��پس قاضي صلواتي از نماينده بانك مركزي خواست 
كه درباره نحوه اختصاص ارز به اين شركت توضيح دهد. 
نماينده حقوق��ي بانك مركزي هم گف��ت: واردكننده و 
فروشنده كاال قراردادي مي بندند و پروفرم ثبت سفارش 
را به وزارت صمت مي دهند. س��پس به بانك خودشان 
مراجعه مي كنند و درخواست تخصيص ارز در بانك عامل 

به بانك مركزي ارجاع مي شود. 
در اين هنگام قاضي صلواتي پرسيد: بنابراين هيچ نظارتي 

بر شركت هاي صوري وجود ندارد؟

نماين��ده بان��ك مركزي ه��م ب��ا اندكي مك��ث گفت: 
اعتبارس��نجي در اختيار ش��بكه بانكي اس��ت و وثيقه 
35درصدي در راس��تاي پوش��ش رفع تعهد ارزي اخذ 

مي شود. 
 آشپزي مديرعامل در زندان

در ادام��ه دادگاه قاض��ي صلوات��ي از مته��م رديف اول 
)جنت مكان( خواست تا در جايگاه بايستد و از خود دفاع 
كند.  وي با بيان اينكه من س��يكل دارم و كارگر حفاري 
در اميديه ب��ودم، گفت: ماهي ح��دود 4ميليون حقوق 
مي گرفت��م و به خاطر اين پرونده اكنون اخراج ش��ده ام. 
زرناني به من سند هتل، زمين و پمپ بنزين نشان داد و 
خيالم را راحت كرد كه شركت معتبري است. من دو هفته 
در شركت حفاري كار  كردم كه دو هفته تعطيل بودم و 
چهار ماه با حقوق 6 ميليون مديرعامل شدم، كوچك ترين 

اطالعي هم از ساز و كار ارزي ندارم. 

قاضي پرسيد: چطور با اين سن از مسئوليت تان آگاهي 
نداشتيد؟! با 9 ميليون ارز چه كرديد؟

جنت مكان گفت: با زرناني وارد هر بانكي مي شديم رئيس 
بانك در برابر ما تعظيم مي كرد. من رنگ ارز را هم نديدم 
وگرنه االن مستأجر و  فراري هم نبودم يك خانه در كوچه 
باالتر اجاره كرده بودم. دو فرزند دانش��جو دارم و فريب 
حقوق اين ش��غل را خوردم. االن هم در زندان آش��پزي 
مي كنم. اتاق VIP هم در اوين ندارم و مثل بعضي ها )طعنه 
به زرناني( در زندان س��ور بده هم نيستم! كوچك ترين 

اطالعي هم از كار شركت نداشتم. 
 امضاي من جعل مي شد

قاضي صلواتي پرسيد: در گزارش پرونده آمده است كه 
4ميليون تومان ماهانه به حساب خانواده جنت مكان به 

عنوان حق السكوت پرداخت مي شود. 
وي اين اظهارات را رد كرد و گفت: من ماهانه 4 ميليون 

تومان از متهم اش��رفي دريافت مي كردم كه تاريخ همه 
آنها مشخص است و اكنون 40ميليون تومان به او بدهكار 

هستم. 
متهم جنت مكان در پاسخ به س��ؤال نماينده دادستان 
مبني بر اينكه 100ميليون تومان از حس��اب ش��ركت 
برداشت كرده ايد، گفت: بنده حساب هاي بانكي شركت 
را بسته ام و به آنها گفته ام بدون حضور من پولي جابه جا 
نشود چراكه امضاي من در گذشته در برخي از اين شعب 
جعل شده بود.  سپس قاضي از حس��اب ها سؤال كرد و 
جنت مكان حساب هايي كه پول در آنها قفل شده را بانك 
توسعه صادرات شيراز، سرمايه تهران، حكمت ايرانيان و 

سامان مشهد عنوان كرد. 
 كار بزرگي قرار بود انجام شود !

در ادامه اين جلس��ه قاضي صلواتي از متهم كوروش مر 
درخواست كرد تا در جايگاه مخصوص بايستد و سپس از 

او پرسيد: شما چه نقشي در اين پرونده داشتيد؟
وي پاس��خ داد: من فقط ترخيص كار بودم و در گمرك 
با اين شركت آشنا شدم. اين شركت 30 ميليارد تومان 
حس��اب بانكي، س��ند هتل و امالك داش��ت كه حدود 
10ميليون ارز گرفته بود تجهيزات نس��اجي وارد كند. 
در 25 سال سابقه ام چنين شركتي نديده بودم و قرار بود 

تجهيزات فراواني وارد كند و كار بزرگي انجام دهد. 
قاضي صلواتي گفت: ولي همه اينها فريب بود. اين شركت 
به شخصي به نام س��لطاني در عمان ميليون ها دالر ارز 
فروخته، خبر داريد؟ ش��خصي به نام دس��تغيب )مدير 
شركت پيشگام گس��تر پارس( چرا به شما 50ميليون 

پاداش داده؟
 از كارگاه فالوده بستني تا سرمايه گذاري

كوروش مر گفت: من هم فريب زرناني را خوردم. سلطاني 
را مي شناسم او ارز ها را نخريده و افراد ديگري خريده اند و 

50 ميليون هم فقط قرض بوده است. 
در ادامه جلس��ه قاض��ي صلواتي از متهم ديگ��ر پرونده 
محمودرضا اخوت فرد درخواس��ت كرد ك��ه در جايگاه 

مخصوص بايستد. 
اخوت ف��رد هم با بيان اينك��ه م��ن كارگاه توليد فالوده 
بستني داش��تم و در بانك با زرناني آشنا شدم، گفت: به 
عنوان سرمايه گذار وارد اين شركت شدم و از هيچ كدام از 

فعاليت ها خبر ندارم. 
به گفته قاضي صلواتي ادامه جلسه رسيدگي به پرونده 

امروز)چهارشنبه 13آذرماه( برگزار مي شود. 
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غارت 10 ميليون دالر ارز دولتي در پوشش مديرعاملي يك معتاد خمار!
شركت صوري »طرح و نقشه پناهي« براي پوشش عمليات مجرمانه هر كسي را كه مي توانست مديرعامل مي كرد

 از معتاد كارتن خواب گرفته تا كارگر حفاري با مدرك سيكل

حتي سهم 3درصدي استخدام جمعيت
15درصدي معلوالن هم اجرا نمي شود!

آمار رسمي از تخمين تعداد معلوالن در كشور باز مانده اند. در سرشماري 
سال 95، جمعيت معلول كشور با وجود شرايط خاصشان شمرده نشدند! 
خالصه اينكه به طور دقيق معلوم نيست چه تعداد معلول در كشورمان 
زندگي مي كند. آمارهاي جهاني نشان مي دهد چيزي حدود 15درصد 
جمعيت دنيا را معلوالن تشكيل مي دهند. آمار تقريبي تعداد معلوالن 
در جامعه ما هم چيزي حدود 10 تا 15درصد از جمعيت كل را شامل 
مي شود. اين بدين معناست كه به طور متوسط چيزي حدود هشت تا 
10ميليون فرد معلول در كش��ورمان زندگي مي كند كه اين معلوليت 
مي تواند از يك معلوليت كم تا معلوليت هاي بسيار شديد باشد. از همه 
مهم تر اينكه بر اثر تصادفات جاده اي، س��االنه 60 هزار نفر به جمعيت 
معلوالن كشورمان اضافه مي شود كه از اين تعداد حدود 2 هزار نفرشان 
دچار ضايعات نخاعي مي ش��وند و اين يعني معلوليت، از كار افتادگي 
ش��ديد و درمان ناپذير. با تمام اينها نمي توان ب��ر توانمندي هاي افراد 
معلول چشم بست و آنها را از جامعه جدا كرد، به خصوص اينكه فاصله 
ميان سالمت و معلوليت فاصله اي بسيار كوتاه است و يك حادثه مي تواند 
فردي سالم را در گروه معلوالن قرار دهد. معلوالن كشورمان از حقوق 
مساوي با افراد سالم برخوردار نيستند و قانون جامع حمايت از معلوالن 
مصوب سال 1383، نسخه اصالح شده آن سرانجام در سال 9۷ هم به 
دليل چالش هاي بودجه اي هنوز نتوانسته به طور كامل اجرايي شود تا 

بخشي از چالش هاي معلوالن و خانواده هاي آنها را برطرف كند. 
از جمعيت 8 ميليوني معلوالن كشورمان تنها يك ميليون و 500هزار 
نفر تحت حمايت سازمان بهزيستي قرار دارند و اكثريت آنها فاقد حامي 
هستند. البته بخش��ي از اين جمعيت نيز تحت پوش��ش كميته امداد 
قرار دارند، اما بخش عمده اي از جمعيت معلول كشور افرادي توانمند 
هستند كه در صورت حمايت و فراهم كردن زمينه هاي اشتغال مي توانند 
خودشان مستقل شوند و اين مسئله مي تواند در بهبود روحيه و اميد به 

زندگي آنان هم تأثير به سزايي داشته باشد. 
مطابق قانون حمايت از حقوق معلوالن دس��تگاه هاي اجرايي موظفند 
3درصد از سهميه اس��تخدامي خود را به افراد معلول اختصاص دهند. 
اين در حالي است كه س��هم جمعيت معلوالن از كل جمعيت جامعه 
سه تا پنج برابر سهميه اس��تخدام در نظر گرفته شده براي آنهاست و از 
سوي ديگر همين سهميه استخدامي هم به درستي اجرايي نمي شود 
تا معلوالن به حق خود به عنوان يك شهروند ايراني براي داشتن شغل 

دست پيدا كنند. 
براساس قانون حمايت از حقوق معلوالن، دستگاه هاي عمومي و دولتي 
موظفند ساالنه 3درصد از سهميه اشتغال خود را به معلوالن اختصاص 
دهند و دولت نيز در اين رابطه موظف شده تا پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرم��اي كارفرماياني كه معلوالن را به كار بگيرند، عهده دار ش��ود و 
پرداخت تس��هيالت اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، 
صنفي وكارگاه هاي توليدي حمايتي كه معل��والن را به كار بگيرند، در 

دستور كار قرار دهد. 
اختص��اص 30 درصد از پس��ت هاي س��ازماني تلفنچي دس��تگاه ها و 
شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا، كم بينا، معلوالن 
جس��مي و حركتي و نيز اختصاص 30درصد از پس��ت هاي سازماني 
متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شركت ها و نهادهاي عمومي، 
به معلوالن جس��مي و حركتي از جمله مفاد اين قانون است و حتي به 
دستگاه هاي دولتي اجازه داده شده تا سقف مجوزهاي استخدامي ساالنه 
خود افراد نابينا، ناشنوا و معلوالن ضايعه نخايي واجد شرايط را راساً به 

صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند. 
حاال رئيس سازمان بهزيستي از پيگيري اين سازمان براي اجراي مصوبه 
اختصاص 3 درصد ظرفيت استخدام آزمون ها براي افراد داراي معلوليت 
خبر داده و گفته است:»از اين به بعد در هر گروه استخدامي، معلوالن 
با خودشان رقابت مي كنند و اگر اين ظرفيت پر نشود، آن ظرفيت باقي 
مي ماند و در آزمون بعدي قابل استفاده خواهد بود و به هيچ وجه به فرد 
غيرمعلول اختصاص نمي يابد.« با فرض اجرايي ش��دن اين مصوبه در 
واقعيت وقتي حتي برخي س��اختمان هاي بهزيستي براي عبور و مرور 
معلوالن مناسب سازي نشده، معلوالن قرار اس��ت چگونه به محل كار 

خود برسند؟ 

  محمدرضا پ�اداش با انتش�ار اين اسكرين ش�ات از توئيت 
محمد ساالری، عضو شورای شهر نوشت: س��االری كه نامش با 
ركورد عجيب و غريب ساخت و س��از 395/43 متر مربعی مسكن گره 
خورده بر اين نظر اس��ت كه مدي��ران غير اصالح طل��ب بايد از چرخه 
مديريت شهری تهران حذف شوند! ليس��ت های رانتی، ژنرال ناميدن 
مديران ناكارآمد و پديده تأسف برانگيز آقازادگی، همگی از نتايج اين 

رفتار قبيله ای است!
-----------------------------------------------------
  محمد في�روزی توئيت زد: ما ه��م تو ايران تقريب��اً ماهی يه بار 
بلك فرايدی داريم، منتها فرقش��ون اينه تو بلك فرايدی تخفيف زياد 
ميدن مردم هجوم ميبرن، اينجا ميگن قراره قيمت ها رو بكش��يم باال 

بازم مردم ميرن هجوم ميارن صف می كشن!
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