 ایسنا :معاون پارلمانی رییس جمهور گفت :در دوران مختلف و متناسب با نیاز
جامعه،افرادبهطریقیبانثارجانواموالشانمجاهدتکردندوامروزنیزوظیفهایمهمتر
ازاشتغالزایینداریم.حسنعلیامیریدرمراسمافتتاحکارخانه گالباللهزاربردسیرگفت:
بیکاری یکی از مهمترین مسائل و معضالت کشور است و ایجاد اشتغال براساس سیاست
هایکلیاقتصادمقاومتیابالغیمقاممعظمرهبری،یکیازمهمترینبرنامههایدولت
یازدهم بوده است .امیری اشتغالزایی را مهمترین عبادات و ذخایر آخرت دانست و تصریح
کرد:دولتیازدهمازکارآفرینانوسرمایهگذارانحمایتوپشتیبانینمودهوهموارهفرش
قرمز جلویشان پهن می کند زیرا این یک اصل از آموزه های اسالمی است.

امروز
وظیفهای
مهمتر از
اشتغالزایی
نداریم

گزارش خبری

کالف سردرگم کاسپین
 پاسارگاد :وکیل چند نفر از سپردهگذاران کاسپین
است ،سپردهگذارانی با سپردههای باال .او در جریان کامل پرونده
است اما نمیخواهد نامش ذکر شود و خیلی از اطالعات را صالح
نم یداند چاپ شود ،با این حال توضیحاتی در مورد این پرونده
به پاسارگاد میدهد 8« :تعاونی بودند از جمله تعاونی فرشتگان
هر کدام به فاصله  15-10سال به عناوین مختلف شروع به
فعالیت کردند .ثبتشان قانونی بود .چند سالی گذشت تا در
دولت یازدهم قانونی وضع شد تحت عنوان قانون«ساماندهی و
تعیین تکلیف موسسات اعتباری و مالی» در واقع بانک مرکزی
با این قانون خواست سرو سامانی به موسسات مالی که تا آن
لحظه تاسیس شده بودند بدهد .همزمان با این موضوع متاسفانه
این  8تعاونی فعالیتشان غیرمجاز شده بود به عنوان مثال چند
سال پیش که نرخ سپرده بلندمدت  20درصد و کوتاهمدت 18
درصد بود ،اینها به خاطر جذب اعتبار میآمدند نرخهای واهی
و نجومی تعیین میکردند .به عنوان مثال میگفتند اگر شما تا
 500میلیون سپرده بگذاری  25درصد سود میدهیم 500 ،تا
 700میلیون  30درصد700 ،تا یک میلیارد  32درصد و ...من
یک مراجعهکننده داشتم یک میلیارد و پانصد میلیون تومان
سپرده گذاشته بود و ماهی  33میلیون یعنی  33درصد سود
میگرفت ».او ادامه داد « :هرکدام از این تعاونیها آمدند به این
صورت جذب سرمایه کردند ،بعد از آن به دالیلی چون :مملکت
ما ثبات اقتصادی ندارد ،زیادهخواهی خیلی از آقایان،وضع
تحریمها ،کاهش ارزش ریال و ...در سال  94این موسسات دیگر
به اوج تخلفات خودشان رسیدند ،بطوریکه فرشتگان تا سال 94
 8هزار میلیارد جذب سرمایه داشته و  4هزار میلیارد کسری
سرمایه آورد .وی افزود «:وقتی این اتفاق افتاد از آن طرف یک
موسسه جدید با موافقت و مجوز رسمی بانک مرکزی با عنوان
کاسپین تاسیس شد ،یکی از وظایف اصلی کاسپین این بود
که سروسامانی به این  8تعاونی بدهد ،وقتی کاسپین اسفند
 94تاسیس شد موسسه فرشتگان رسما اعالم انحالل کرد.
منتهی این موضوع را به اطالع مردم نرساندند و مردم با این
پشتوانه که هنوز موسسه فرشتگان پابرجاست مجددا آمدند هم
وام گرفتند و هم سپرده گذاشتند .بعد از مدتی دیدند ممکن
است مردم متوجه شوندتابلوهای فرشتگان را پایین آوردند و
تابلوی کاسپین را باال بردند ،موسسه کاسپین آمد به موسسه
فرشتگان گفت حاال که شما منحل شدید ما دفترچههای شما
را میگیریم یا مهر کاسپین را داخلش میزنیم یا کال تبدیل به
دفترچههای کاسپین میکنیم درواقع به لحاظ حقوقی میشود

انتقالل دارایی فرشتگان به کاسپین ،یعنی هرچه دارایی و
بدهی فرشتگان داشت به کاسپین منتقل میشد تا اینجا مردم
متوجه نشدند و فکر میکردند کاسپین همان فرشتگان است
فقط اسمش تغییر کرده است ،بعد از این اتفاق ،از آبان یا آذر
سال  95کاسپین دید نمیتوانند سود سپردههای مردم را بدهد
اینجا اولین اقدامی که شد دادستان تهران آمد اظهارتی را ضد و
نقیض اعالم کرد ،و با پخش شدن خبرش مردم شروع به تجمع
و سرو صدا کردند ».اوگفت «:از طرفی چون پای انتخابات هم
وسط بود بانک مرکزی هیچ اقدامی نکرد و گفتند ما اصل سپرده
مردم بعالوه سودشان را به مردم پرداخت میکنیم و مردم نگران
نباشند و به خاطر اینکه حسن نیتمان را نشان دهیم به هرکس
یکی دو میلیون به عنوان سود سپرده پرداخت میکنیم تا
هم به مردم فشاری نیاید هم آنها بتوانند کارهای موسسه را
جم عوجور کنیم .یکسری تصمیمات را پشتپرده گرفتند اما به
خاطر اینکه به انتخابات ریاستجمهوری لطمهای وارد نشود به
مردم نگفتند یکی از تصمیماتشان حذف سود سپرده بود .دو
روز بعد از انتخابات آقای سیف اعالم کرد ما اصل سپردهها را
میدهیم اما سود سپرده به افراد تعلق نمیگیرد .از اینجا به بعد
یک بحث حقوقی پیش آمد اینکه وقتی تابلو فرشتگان یا آرمان
به کاسپین تبدیل شده است یعنی تعهدات فرشتگان را کاسپین
پذیرفته یکی از تعهداتش این است نرخ سودی را که فرشتگان
تعهد کرده را کاسپین باید پرداخت کند ».او گفت«:پس از آن
بانک مرکزی که دید اوضاع بهم ریخته است گفت کاسپین
غیرمجاز آمده تابلوی فرشتگان را عوض کرده است ما هم در
جلسات دفاع گفتیم ما فرض را میگیریم کاسپین غیرمجاز این
کار را انجام داده باشد اما بودجه و سرمایهای که در این یکسال و
نیم از اواخر سال  94تا پایان سال  95به کاسپین تزریق میشده
از کجا آمده است» وی ادامه داد«:اینها مدعی بودند ما 20
شعبه مجاز بیشتر نداشتیم و بقیه شعب غیرمجاز بودند .از این
 20شعبه در استان کرمان فقط شعبه مرکز کرمان مجاز بود ،در
پاسخ گفتیم برفرض که شما درست میگویید پس پولی که به
این شعب جزیی میآمده از کجا میآمده اگر واقعا فعالیتشان
غیرمجاز بوده است ،درواقع هرچی که آمدند عنوان کنند ما با
استدالل منطقی حرفشان را رد کردیم ».از نظر او؛«شما تصور
کنید یک نشریه غیرمجاز کار کند یا یک مغازهدار به صورت
غیرمجاز جوازکسبی را بگیرد صنف و اتحادیه ،سریع پلمپاش
میکنند مگر میشود این همه تابلو به این بزرگی باال رود و علنا
در شهرها فعالیتکند بعد بگوییم غیرمجاز بودند» .

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهدیه بنیاسدنیا با تسلیم دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره
 210سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  2036فرعی از 2310
اصلی واقع در بخش  35کرمان به نام خانم مهدیه بنیاسدنیا ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره
یک اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا
هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت
 10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم و در غیر
این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به
نام مالک صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :دوشنبه 1396/03/29
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمحسین علیپورلری با تسلیم دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره
 123سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8539فرعی از 5087
اصلی واقع در بخش  36کرمان به نام آقای غالمحسین علیپورلری ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره
یک اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا
هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت
 10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم و در غیر
این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به
نام مالک صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :دوشنبه 1396/03/29
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  953990محکومعلیه علی سلیمی محکوم
به پرداخت مهریه در حق محکومله مرضیه خواجویی گردیده و نامبرده پالک ثبتی به
شماره  5فرعی از  3443اصلی واقع در بخش  36کرمان -واقع در خواجوشهر -بلوار
اصلی -نبش کوچه(به مساحت  434/50مترمربع که  78/25مترمربع آن مسکونی و
 130مترمربع اعیانی تجاری و امتیازات که جمعا  169/125/000ریال تعیین قیمت
گردیده) را به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف توسط
کارشناس رسمی دادگستری برآورد قیمت گردیده ،مال معرفی شده در روز دوشنبه
تاریخ  96/04/12ساعت  11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به
فروش میرسد .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی فیالمجلس از برنده اخذ
تا در صورت انصراف پس از کسر هزینههای اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت
واریز میگردد .متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش  10درصد
مبلغ پیشنهادی حداکثر تا قبل از موعد مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا
ارسال و روی پاکت قید نمایند ،مربوط به مزایدهمورخه  1396/04/12میباشد.
سیدهادی علویزاده -دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان
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پيامك300099004806 :

 گروهشهر
«قرار بود خانهمان آباد شود اما
خانهخراب شدیم» این سخن واحد
سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری
کاسپین است .رؤیای دریافت سودهای
چند میلیونی خیلی زود برای مردمی
که به امید آن راهی مؤسساتی چون
فرشتگان یا آرمان شدند ،سراب شده
است .قرار بود با گرفتن سودهای باال
زندگی خود را تکانی بدهند ،اما در دامی
افتادند که زندگیشان را زیر و رو کرده
است .در واقع دادن سودهای باال نقطه
آغازماجرایمؤسسههایغیرمجازاست.
تعاونی اعتباری فرشتگان در سال
 77با عنوان «شرکت تعاونی اعتبار
شهید هاشمی مشهد» در این شهر پا
گرفت؛ این مؤسسه از اواخر دهه  80و
با اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی
مؤسسههای غیرمجاز در فرآیند ادغام
با دیگر تعاونیها قرار گرفت .فرشتگان
که توانسته بود در این مدت هشت
هزار میلیارد تومان جذب کند ،در
دورهای با ادغام برخی تعاونیهای دیگر
عکس :الله خواجویی | پاسارگاد
تحت پوشش آرمان فعالیت میکرد و
سرانجام سپردهگذاران آن تحت پوشش مؤسسه در خیابان آیتاهلل سعیدی که فروختیم و سپرده
کاسپین رفتند .آذرماه پارسال دادستان تهران کردیم تا از طریق آن بتوانیم خرج زندگیمان
اعالم کرد فرشتگان برای پاسخگویی به مطالبات را درآوریم .االن  9ماهه به ما سود ندادند ،تمام
سپردهگذارانش  4هزار میلیارد تومان کسری دارد قبضهایمان روی هم شده ،اجاره  7ماهه پرداخت
و از آن زمان مشتریان فرشتگان هر از چند گاهی نشدهاست،ماهی 700تومانبایداجارهخانهبدهیم،
مقابل مؤسسه کاسپین تجمع میکنند تا راهی خب از کجا بیاوریم» .او به داستان ورشکستگی
برای رسیدن به داراییهای خود بیابند .خیلی از شوهرش اشاره میکند؛« شوهرم مغازه خرازی
آنها امیدی به برگشت سرمایهشان هم ندارند .و پالستیک داشت ،پس از چند سال ورشکست
افرادی که زندگیشان پس از انحالل فرشتگان شد گفتیم چارهای نیست مغازه را میفروشیم .پول
مختل شده است .در بین سپردهگذاران کاسپین مغازه را در موسسه فرشتگان پسانداز کردیم» .او
افرادی به قول خودشان زندگیشان نابود شده و به ادامه میدهد؛ «تمام خرجمان از همین راه بود .چون
شوهرم بعد از ورشکستگی ناراحتی اعصاب شدید
روزسیاهنشستهاند.
یکی از سپردهگذاران خانواده افشار است .گرفت و توانایی کار نداشت .او در این مدت نزدیک
برای گفتوگو با این خانواده در عصر جمعه راهی به  40کیلو وزن کم کرده است ،نه غذا میخورد ،نه
انتهای شهرک نصر میشوم ،وارد خانه که میشویم حرف میزند ،و وضعیتاش روزبهروز بدتر میشود».
چندنفر برای عیادت از مردخانه آمدهاند .او گوشهای او با بیان اینکه چند بار صاحبخانه وسایلمان را
نشست ه است و حرفی نمیزند ،اصال نمیخندد و بیرون ریخته است،گفت« :رفتیم مشکلمان را به
به یک جا خیره شده است .دو پسر نوجوان خانه صاحبخانه گفتیم میگوید حاال مشکالتتان حل
هم گوشهای نشستهاند و زمانی مادر در حال میشود و بنده خدا فعال پای ما ایستاده است ،مدام
روایت داستان زندگیشان است فقط نگاه میکنند .به او میگوییم امروز و فردا پولمان را میدهند»
«خیلی از سپردهگذاران مثل ما اینقد مشکل ندارند وی افزود؛ «من خودم  5-4ماهه آرایشگاه زدم اما
ما زندگیمان نابود شده است ».او زندگیش را این اینقد آرایشگاه در سیرجان زیاد است که کرایه
چنین روایت میکند؛ «تمام زندگیمان مغازهای بود آرایشگاهم را هم نمیتوانم در بیاورم ».او آهی

سپردهگذاران کاسپین از مشکالتشان به پاسارگاد گفتند

خانهخراب شدیم

میکشد و میگوید« :سالها شوهرم شاگرد بود،
بعد مغازه خرید و صاحبمغازه شد ،بعد از چندسال
ورشکست شد ».او با اشاره به سود باالی فرشتگان
گفت؛«زمانی پولمان را سپرده کردیم سود 28
درصد م یدادند و ماهی دو سه تومان سود م یدادند،
درواقع با دادن سود باال مردم را جذب میکردند».
یکی دیگر از سپردهگذاران کامیونش را 500
میلیون فروخته و در سال 93در موسسه فرشتگان
سپرده کرده است .او در مورد آخرین وضعیت
فرشتگان،گفت «:قرار است سود دریافتی از سال
 94را از اصل پول کسر شود ،همچنین  10درصد
از اصل پول هم نگه م یدارند و با این اوصاف 50
درصد از پول مردم سوخت میشود .مثال شما
سال  94تا االن هرچه سود گرفتید از مانده حساب
شما کسر میکنند حتی امکان دارد مبلغتان صفر
هم بشود ».او گفت« :من به خاطر مجوز بانک
مرکزی به این موسسه اعتماد کردم .االن میگویند
موسسه فرشتگان منحله بوده و نمیبایست سپرده
جذب کند ،سوالم این است اگر منحله بوده و شما
م یدانستید چرا اجازه کار غیرقانونی دادید؟ چرا
جلویش را نگرفتید؟ چرا حسابهای بانکیاش
را مسدود نکردید؟ کال بانک مرکزی دارد دروغ
میگوید تمام نامهها و اسنادش هست .حاال که

آقای سیف به این مشکالت بر خورده است گفته
ما به این موسسه مجوز مشروط دادیم ،حاال مردم
که نم یدانستند مجوز مشروط داده شده ،آنها به
سایت مراجعه میکنند و میبینند در سایت نوشته
شده موسسه مجاز ،روی همین اطمینان کردند،
اینکه پشت پرده چه قرار و مداری گذاشتند به
خودشان ربط دارد ».او با بیان اینکه شعبههای
سیرجان با پافشاری مردم و حمایت دادستان
پلمپ شد ،گفت« :در جلسهای هم که با حضور
دادستان و فرماندار بود این تصمیم گرفته شد .در
واقع یکی از معدود شهرهایی هستیم که دادستان
چنین دستوری داده که واقعا باید از دادستان تشکر
کرد» .یکی دیگر از سپردهگذاران زنش بیمار است
و سال  94باغی در جاده کرمان داشته و آن را به
قیمت  24میلیون تومان فروخته و  20میلیون را
در موسسه فرشتگان سپرده کرده است .او در جواب
اینکه گفتند سپردههای زیر 20میلیون را در کرمان
پس میدهند ،گفت« :االن ما  20میلیون داشتیم
چند ماه سود گرفتیم ،ماهی  450هزار تومان ،مثال
شده  5میلیون ،االن که میخواهند اصل پولمان
را بدهند میآیند  5میلیون را کسر میکنند 15
تومان میدهند .ما این پول را قبول نمیکنیم .چرا
ما باید ضرر کنیم؟ افراد دیگری اختالس کردند،

دزدی کردند و سرمایه مردم را خوردند
و رفتند ،ما باید جواب بدهیم .او گفت؛
«من راننده مینیبوس هستم .ماهی
 700هزار تومان حقوقم است .همسرم
ناراحتی ریه دارد و ریهاش از کار افتاده و
احتیاج به عمل دارد ،زمین را فروختم که
پول عمل خانمم را تامین کنم .اما وقتی
رفیتم تهران ،دکترش رفته بود آمریکا،
گفتند تا  6ماه ایران نمیآید گفتیم تو
این مدت پول را بگذاریم تو یک بانک و
سود بگیریم که اگر هزینه عملمان باال
رفتمشکلینداشتهباشیم».
یکی دیگر از سپردهگذاران
خانمیست که سرپرست خانواده است:
«خانهای داشتیم که  200میلیون
فروختیم و در موسسه فرشتگان سپرده
کردیم ،میخواستم با پول سپرده و وامی
که میگیرم برای خودم و دو پسرم خانه
بخرم،اماسرمایهامرفت.برایخرجیمان
در خانه یک پزشک کار میکنم .هر روز
میرویم مقابل کاسپین تجمع میکنیم
اما پولمان را نمیدهند ،دیگر چقدر
گریه و زاری کنیم؟ ما سود نمیخواهیم
همان اصل پول ما را بدهند .اصال اگر
ندارند بگویند ماهی  50هزار تومان واهلل اینجور هم
راضیهستیم».
شهباز حسنپور نماینده سیرجان در این رابطه
گفت« :در این موضوع حق با مردم است .بانک
مرکزی تخلف و اشتباه کرده است .یک کسی که
بخواهد به صورت غیرمجاز نانوایی بزند میروند
جلویش را میگیرند مگر میشود یک موسسه در
یککشورچندینشعبهداشتهباشدوکسیمسئول
نباشد .به هر صورت دولت بایستی پاسخگوی مردم
باشد ».او ادامه داد« :بنده این مشکل را در ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کردم ،آنجا تصمیم
گرفته شد به کار این عزیزان رسیدگی شود و تا
سقف  20میلیون تومان را بدون کسر وجه و بدون
هیچ مشکلی پرداخت شود ».او در بارهی تکلیف
سپردههای باالی  20میلیون گفت« :برای مابقی
قرار شد اموال  8موسسه کاسپین شناسایی شود،
همچنین قرار است بانک مرکزی به  20مجوزی که
قبال برای کاسپین صادر شده 60،مجوز دیگر اضافه
کند تا اینها بتوانند با سرعت منابع جدیدی را اخذ
کنند و با رویکرد و عملکرد جدید خودشان بتوانند
پول مردم را پرداخت کنند».
علیرغم تماسهای متعدد و ارسال پیامک به
فرماندار متاسفانه ایشان پاسخ پاسارگاد را نداد.

