
 گزارشی از پشت صحنه اختالس سه هزار ميليارد تومانی
  

هيچ نگرانی برای دستگيری نداشته آه اگر نگرانی داشت، بخش اعظم اين سه » خ. ا . مهرگان«اين گروه و به طور خاص 

دست به سرمايه گذاری بلندمدت و خريد و ايجاد صنايع برای خود از هزار ميليارد تومان را از آشور خارج می آرد و 

  محل بيت المال نمی زد و در واقع اين گروه حتی تصور نمی آرده آوچكترين گزندی به آن وارد شود

، محمود احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد آرج با انتقاد شديد از فعاليت مفسدان اقتصادی در شبكه 1385دوازدهم مهر 

بانكی، از موفقيت دولت در جلوگيری از يك فساد بزرگ خبر داد و تهديد آرد آسانی آه وام های آالن گرفته اند و با 

 روز ديگر تكليف خود را مشخص نكنند، اسامی آنها را اعالم می آند و سپس يك 15قلدری نمی خواهند بازگردانند، اگر تا 

و بعد هم مدير عامل بانك مذآور برآنار آرد؛ اما بعدها ظاهرا با بانك خصوصی را عامل گرانی عمدی مسكن خواند 

مشخص شدن برخی مسايل مشخص شد اين اظهارات چندان دقيق نبوده و رييس جمهور همان مدير عامل را به عنوان 

 بانكی عضو شورای بازنگری قوانين بانكی منصوب آرد و آم آم نطفه شكل گيری آودآی بسته شد آه با تولد فعاليت های

  !اش، بزرگ ترين اختالس تاريخ بانك داری جهان رقم خورد؛ اختالسی با رقمی نزديك به سه ميليارد دالر

  

 آن روزها محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از اآنون درباره مفاسد سخن به ميان می به گزارش مشرق به نقل از آينده،

 روز مهلت احمدی نژاد 15ز جيبش بيرون بيايد و با وجود آنكه آورد و از ليستی سخن به ميان می آورد آه قرار بود ا

نگزيد، اما باز هم به صورت شفاف نام » فقر و فساد و تبعيض«گذشت و آك قلدرهای مورد اشاره به پا خيزنده در برابر 

با اين ! ش نايستاد؟مفسدان اعالم نشد و باالخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد هيچ گاه آن ليست مفسدان را علنی نكرد و پاي

اوصاف، انتظار می رود اگر رئيس دولت نهم نمی تواند با اينها برخورد آند و حتی جرات بيان اسامی شان در مال عام 

اما امان . وجود ندارد، در زيرمجموعه اش، چنين اتفاقاتی رخ ندهد و دولت در اين زمينه از سالمت مالی برخوردار باشد

  . و زمانی صدايش در می آيد آه ديگر بسياری از تحقق شعارها، نااميد شده انداز فساد آه خبر نمی آند

  

 شكل گرفت آه نمی توان به ناف 1385 خردادماه 28در " گذاری امير منصور آريا شرآت توسعه سرمايه"اين گونه بود آه 

نی شرآت طبق صورتجلسه  ميليون توما50تا جايی آه سرمايه اوليه . دولت های پيشين بستش و به سرعت رشد آرد

اما پس از رشد چهل !  ميليارد تومان افزايش پيدا آرد20 يعنی طی دو سال و هشت ماه به 87/11/30مديره مورخ  هيئت

را به صاحب يك غول بزرگ » خ. مهرگان ا«برابری حاال وقت ايجاد و افزايش شرآت های اقماری بود آه قرار بود 

ذايی، فلزی، معدنی، شيميايی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشين سازی، ورزشی صنعت در توليد و واردات صنايع غ

اما اين همه پول در فضايی آه بسياری از سرمايه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می . مبدل سازد... و

مبلغ " ضامن آاسب گذاشته اند و آوردند، از آجا می آمد؟ البد آن گونه آه رئيس بانك مرآزی می گفت، اينها هم يك

برای اخذ وامشان را هم البد از يك بانك گرفته اند آه البد اسم آن ) LC(از تعدادی بانك وام گرفته اند و تضمين " ناچيزی

  !بانك صادرات نيست

   

د به ديگر بانك ها به هر حال آقای جهرمی بهتر از ما می داند؛ حال با اين وضعيت، بانك صادرات چگونه بدهی هايی آه باي

 ها جعلی است و در سيستم بانكی ايران تا زمان دريافت اين LCالبته ! بابت باز آردن اعتبار برای اين شخص آرده بدهد؟

 را بدون مجوز جهرمی باز آرده و آقای LCجالب آن آه شعبه بانك صادرات چنين حجم ! رقم، هيچ آس متوجه نشده است

آن هم در شرايطی آه برای ! ه چنين اعتبار بزرگی در زيرمجموعه اش باز شده استمديرعامل می گويد متوجه نشد

از اين مهم تر اينكه با رئيس بانك . پرداخت يك چك تضمين شده يك ميلياردی تماس ها و استعالم های فراوانی می شود



  ! آرده، بايد چه آرد؟مرآزی آه بنابر گفته جهرمی نيم ساعته روی اين سرمايه ها، مجوز بانك آريا را صادر

يعنی اينها سه هزار ميليارد تومان با چند صد ميليارد تومان باال يا پايين را يك روزه و دو روزه دريافت نكرده اند و البد 

چنين رقم های سنگينی بدون هماهنگی و اطالع مديرعامل بانك صادرات و حتی رئيس بانك مرآزی جابجا می شده و هيچ 

شده و آسبه گردن آلفت بازار را جا " مولتی ميلياردر دالری"ين شخص چگونه سبز شده و چگونه آس هم نمی گفته ا

اينها آه شنيده می شود، ياد خبر دستگيری برخی از خريداران سكه و دالر در ماه های پيش می افتيم و اينكه ! گذاشته است

ن خرده پا زير ذره بين قرار نگرفته و پنج سال اين چگونه اشخاصی با اين حجم گردش مالی به اندازه يكی از اين دالال

ياد آشورهای بيگانه هم می افتيم آه اگر به حساب يك . شرآت پيش رفته و در نهايت به چنين رقم نجومی رسيده است

شخص دارای اعتبار مشخص، رقمی نجومی واريز شود، بالفاصله پليس سراغش می آيد و پيگير منبع پول می شود تا 

  !ی يا هر تخلف مالی ديگر رخ نداده باشد و قانون از آجا آورده ايد بر تك تك شهروندان اعمال می شودپولشوي

  
ر بزرگ شد آه نتوان زير شنل شعبده بازها و جامه حاال آه اين آودك با لقمه های خاص بزرگ شد و سايه اش آن قد

رماالن پنهانش آرد، واقعيات پنهان به ابعاد غيرقابل آنترل و حجم انفجار می رسد و مشخص می شود شرآت مادری آه 

خانوادگی اداره می شد، با سيستم بانكی چه آاری آرده و چگونه توانسته رآورد اختالس را در تاريخ بانكداری جهان 

حاال برخی مدعيان مبارزه با فساد ساآت شده اند و دنبال آوچك ترين روزنه ای هستند تا اين يكی را هم يا به دشمن ! شكندب

! خارجی نسبت دهند و يا پای دولت های قبلی را به ميان بكشند، اصًال مگر می شود اين چند ساله اين اتفاقات رخ داده باشد؟

  !كار هستند و جلوتر از همه فرياد می زنند، دزد را بگيريداصًال اينها در مقام مدعی و طلب

در اين ميان از برخی اسامی نيز ياد می شود آه اگر قرار باشد ردی از آنها جست، بايد در شرآت های اقماری به دنبالشان 

ن تهران،  ساآ1342 صادره از رودبار متولد 1225فرزند منصور خان به شماره شناسنامه » خ. مهرگان ا«گشت آه 

گذاری امير منصور آريا با اين پولها خريداری آرده و يا تاسيس آرده  صاحب شرآت توسعه سرمايه... خيابان بخارست

 20ضمن ابزار تاسف برای وقوع چنين فاجعه ای در نظام مالی ايران، اطالعاتی در خصوص » آينده«بر اين اساس . است

  .موعه شرآت مادر منتشر می آند زيرمج شرآت از مجموع شرآت های تو در توی

   

  شرآت آب معدنی داماش گيالن

  
 آغاز به آار  با ساخت اولين آارخانه بزرگ تمام اتوماتيك در استان گيالن1381شرآت آب معدنی داماش در خرداد ماه 

، اعضاء هيات مديره شرآت امير 86/9/5برابر صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هيئت مديره مورخه . آرد

يكی از آنها هم مديرعامل شد و عمًال داماش » د.م« منصوب شدند و  منصور آريا به عنوان اعضاء هيات مديره اين شرآت

  .ز شرآت از سهامی خاص، سهامی عام شددر اختيار اين شرآت قرار گرفت و پس از آن ني



  باشگاه ورزشی داماش ايرانيان

  
شد  هرداری رشت اداره می، باشگاه ورزشی داماش ايرانيان را آه در ابتدا با نام استقالل ش1385اميرمنصور آريا در سال 

 امتياز باشگاه پگاه گيالن به باشگاه داماش 1387و سـپس در اختيـار صنايع شـير ايران قرار گرفته بود، را خريد و در آبان 

اندازی شد و حسن  واگذار و پس از انتقال تيم پگاه گيالن به داماش، اولين تيم فوتبال دسته يك ليگ در دورود لرستان نيز راه

به دليل منع قانونی داشتن دو تيم فوتبال، تيم فوتبال دورود لرستان با هيئت . بدينی نيز مديرعامل و رئيس هيات مديره شدعا

شهر و تيم  های فوتبال پرسپوليس قائم مديره جديد به باشگاه ورزشی دورود لرستان انتقال يافت و درحال حاضر هزينه تيم

  .ه ورزشی داماش استفوتبال جاويد آرج هم به عهده باشگا

   

  شرآت داماش ترابر ايرانيان

  
های شمال، مرآز، جنوب، شرق و غرب  های حمل و نقل داخلی آاال در استان اميرمنصور آريا، همچنين زنجيرۀ شرآت

 هريك با سرمايه يك ميليون تومان در 88 ايمن ترابر آريا در سال  ور را در قالب دو شرآت داماش ترابر ايرانيان وآش

  .های تهران و گيالن ايجاد آرد استان

   

  شرآت آهن و فوالد لوشان

  
 در زمينۀ عمليات مهندسی شامل سازه، سيويل، معماری، 1385اميرمنصورآريا، شرآت آهن و فوالد لوشان را در سال 

های مختلف ايجاد آرد و بنابر اظهارات شرآت مادر،  های فلزی و بتنی و پانل تأسيسات برقی و مكانيكی، ساخت سازه

 مترمربع را خريد و در ادامه نيز با تغيير هيات 35000 در زمينی به مساحت های فلزی سنگين را ساخت سوله و سازه

  .مديره، شرآت آامل در اختيار اين اشخاص قرار گرفت

   

  شرآت پخش اميرمنصور ايرانيان

  
 تحت عنوان شرآت پخش 1386يرمنصور آريا زنجيره تأمين، فروش و پخش و توزيع محصوالت و خدمات را در سال ام



اميرمنصور ايرانيان را با سرمايه صد ميليون تومان ايجاد آرد آه موضوع فعاليتش صادرات و واردات و خريد و فروش 

ای و مراآز پخش آاال بود  های زنجيره ی و ايجاد فروشگاه پخش آاالها و محصوالت غذايی، دارويی و آرايشی و بهداشت و

بنابر .  نيز تثبيت شدند89، اشخاصی از شرآت مادر به هيات مديره اين شرآت هم تزريق شده و در سال 87و در سال 

ای ه  وانت از استان تهران آغاز و سپس به ساير استان10 آاميونت و 72ادعای امير منصور آريا، اين شرآت دارای 

 متر 7000پارس با  انبار تهران( آشور تسری داده و به احداث انبارهای تمرآز و نگهداری مواد اوليه، از جمله انبار شرق 

های نگهداری موادغذايی  ها، مجهـز به سيستم و ديگر اسـتان)  متر مربع 16800انبار فتح با ( و غرب استان تهران ) مربع 

  . نهادی نظارتی ضبطش آنندو دارويی است آه احتماًال بايد

   

  شرآت خدمات مهندسی آشاورزی ميثاق گيالن

های اقماری اميرمنصور آريا خريداری شده و موضوع  شرآت خدمات آشاورزی و دامداری ميثاق گيالن از شرآت

وزۀ های آشاورزی و دامداری صنعتی و انجام عمليات آشاورزی و ايجاد صنايع وابسته به آن و در ح فعاليتش طرح

بنابر ادعای امير منصور آريا . و احداث صنايع وابسته به آن بوده است... عمليات دامداری، پرورش گاو، گوسفند، مرغ و 

 هكتار با 26اين شرآت با خريد گاو و گوساله و پرورش آن در زمينه توليد و عرضه شير دام در زمينی به مساحت بالغ بر 

  .ر، فعاليت داردامكانات جانبی دامپروری و توليد شي

  شرآت شفاف شيمی پالست

  
 تاسيس شده بود، در 1382بندی هم راه اندازی از آن خود آرد و شيمی پالست را آه سال  اميرمنصور آريا شرآت بسته

 و چند ماه بعد نيز يكی از اعضاء    ميليون افزايش يافت500 خريد و سرمايه اين شرآت از يك ميليون به 1385سال 

طرح توسعه شرآت شيمی پالست نيز با اخذ مجوز تأسيس . شرآت اميرمنصور آريا به هيات مديره اين شرآت تزريق شد

 برای تهيه و  آالت آن ريزی تهيه ماشين اختمانی و برنامه با عمليات س1386از سازمان صنايع و معادن استان گيالن در سال 

هايی به مساحت  فرم و درب بطری آغاز شده و با ساخت سوله ، پری)آشاورزی(های عريض  توليد فيلم شيرينگ، نايلون

  . مترمربع تداوم يافت5000تقريبی 

  شرآت صنايع غذايی درياچه گهر لرستان

  
لرستان تحت عنوان شرآت صنايع " دورود"امير منصور آريا به جز آب معدنی داماش گيالن، واحد جديد توليد در منطقه 

 همچون ديگر شرآت ها، 85 سال غذايی درياچه گهر لرستان به عنوان شرآت جديد توليد آب معدنی در اختيار گرفت و در

 ميليون تومان و پس از آن، يكی از اعضاء شرآت امير منصور وارد 280 و نيم ميليون تومان به 13سرمايه اين شرآت از 

، سرمايه اين شرآت را به يك ميليارد و صد ميليون تومان 87هيات مديره اين شرآت هم شد و پس از آن نيز تا سال 

  .افزايش دادند

   



  وه صنعتی نمونه منصور گيالنگر

 با محوريت هيات مديره 81 و در سال 85شرآت نمونه منصور گيالن يكی از معدود شرآت هايی است آه پيش از سال 

شرآت اميرمنصور آريا به عنوان شرآت مادر ايجاد شده و البته پس از مدتی اين اعضاء اسمًا از هيات مديره خارج شده و 

اين شرآت آه مدعی بود قرار است توليدآننده عمده .  ميليون به آی ميليارد تومان افزايش پيدا آردسرمايه شرآت از پنجاه

MDFدر ادامه نيز در سال .  آشور باشد، مبادرت به احداث آارخانه در شهرك صنعتی لوشان واقع در استان گيالن نمود

اره اين اشخاص به هيات مديره بازگشتند و سيطره  ميليارد تومان افزايش يافته و همزمان دوب75 سرمايه شرآت به 89

  .شرآت امير منصور بر اين گروه صنعتی هم حفظ شد

   

  صنعتی فوالد ايران " ملی"گروه 

  
 هكتار ايجاد شد و نام رسمی 120 دشت وسيعی به مساحت 1342هواز ـ خرمشهر در سال  جاده ا9اين شرآت در آيلومتر 

 ميليارد تومان سرمايه داشته 193، بيش از 1382آارخانجات گروه ملی صنعتی فوالد ايران را از آن خود آرد آه در سال 

لف نورد ميلگرد، تيرآهن، لوله سازی، اين آارخانه آه خطوط توليد مخت.  ميليارد تومان آاهش يافت54، به 86و در سال 

بخش ميلگرد آوثر، فوالدسازی، ماشين سازی و آزمايشگاه متالوژی را به تدريج تاسيس و بهره برداری آرد، تا اوايل سال 

آهن اصفهان،   با هيات مديره ای به نمايندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، شرآت ذوب88

، 88الد خوزستان، شرآت تهيه و توليد مواد معدنی ايران و شرآت ملی فوالد ايران بود تا اينكه هفتمين ماه شرآت فو

 و عضو هيات مديره اين شرآت مادر به هيات مديره فوالد ايران سابقًا دولتی باز شد  باالخره پای شرآت اميرمنصور آريا

راردادهای اين مجموعه بزرگ هم شد و سرمايه شرآت هم از و صاحب جديد فوالد ايران، صاحب اختيار حق امضاء ق

 ميليارد تومان افزايش يافت و 232   ميليارد و دويست ميليون آاهش يافت و مدتی بعد اين سرمايه اسمی3 ميليارد به 123

  !ريافت آنندبعد از مدتی نيز بندی به اساسنامه شرآت افزوده شد آه اشخاص ثالث هم بتوانند با سرمايه شرآت، وام د

   

  شرآت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفك

 با 86شرآت گروه گردشگری و جهانگری ستاره درخشان درفك يكی ديگر از شرآت های اين مجموعه بوده آه سال 

عضويت يكی از اعضاء هيات مديره شرآت اميرمنصور آريا با سرمايه صد ميليون تومان تاسيس شد و موضوع فعاليتش، 

آابين احداث هتل و هتلداری، احداث  های ورزشی، رفاهی و تفريحی گردشگری و احداث شهربازی احداث تله  زمينهدر

مكانهای ورزشی و تفريحی، برگزاری سمينارها و نمايشگاههای مرتبط ايجاد موزه آثار باستانی و آلكسيونهای اشياء قيمتی 

ای در  ريستی همكاری در برگزاری مراسم مذهبی، پذيرش امور مشاوره، تأسيس دهكده و مكانهای تو)تمبر، تابلو و غيره(

زمينه گردشگری و موارد فوق صادرات و واردات، خريد و فروش آليه امور بازرگانی آليه آاالهای مجاز بود آه بعدًا 

رحهای اجرای طرحهای جنگلداری وتجديد نظر، توليد نهال، زراعت چوب، احياء وتوسعه منابع طبيعی، اجرای ط

، قارچ، )گل و گياه(مرتعداری، محيط زيست، احداث فضای سبز و طرحهای اآوتوريست، حفاظت آب و آبخيزداری، توليد 

در ادامه نيز قرار شد بتوان با اموال اين شرآت به عنوان وثيقه . نيز افزوده شد...توسعه عمران روستايی و عشايری و

  .آرد و در نهايت حضور اميرمنصور آريا در اين شرآت علنی شدبرای اشخاص حقيقی درخواست تسهيالت بانكی 



  شرآت مشاوره و مديريت تدبير منصور

  
، شرآت خدمات مشاوره و مديريت  تأسيس آرد1385يكی ديگر از شرآت هايی آه اميرمنصور آريا در سال 

گروه زيرمجموعه  های هم  بود و موضوع فعاليتش تأمين نيروی انسانی با حداقل هزينه برای شرآت تدبيرمنصور

اميرمنصور آريا تأمين آند و همچنين آترينگ برای تأمين وعده غذايی آارآنان تحت پوشش خود در غرب و شرق تهران 

  . رد پای اين امير منصور آريا نيز در هيات مديره اين شرآت نيز موجود است  آند و طبيعتًاو اهواز و لوشان راه اندازی

  شرآت معدن شكافان تهران

  
 راه 85وری محصوالت معدنی هم تحت عنوان معدن شكافان در سال اميرمنصور آريا حتی شرآت آشف، استخراج و فرآ

اندازی آرد و بنابر اظهارات اين شرآت ها در حال فرآوری مواد معدنی مختلف به صورت پودر و ماآادام برای توليد 

سرمايه . تانواع شيشه جام و ظروف و توليد سنگ الشه برای آارهای عمرانی و ايجاد اسكله بندرگاه مشغول فعاليت اس

 ميليارد تومان افزايش پيدا آرد و 3 ميليون به 500 ميليون افزايش يافت و مجدد از 500 ميليون تومان به 10اين شرآت از 

  . حضور ثبت شده نماينده اميرمنصور آريا در اين شرآت مشهود است در ادامه نيز

  شرآت مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان

  
يكی ديگر از بخش هايی آه اميرمنصور آريا، به آن وارد شد، طراحی و مهندسی بر بناهای ساخته خود بود آه با ايجاد 

در هيات مديره اين شرآت ليدر .  پيگيری شده است88دای سال شرآت مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان در ابت

نيز به هيات " ع.حسين"به عنوان رئيس هيات مديره حضور مستقيم داشته آه در ادامه " خ. ا.مهرگان"شرآت مادر يا همان 

ه دستخوش  تثبيت می شوند اما باز هم هيات مدير90 اين اشخاص تا دی ماه 88مديره اين شرآت وارد شده و در سال 

  . اين تغييرات ثبت شده است90 و ديگر بار در تيرماه 89تغييرات مكرر می شود آه يكی در دی ماه 

  شرآت نوآوران صنعت الكترونيك قم

  
 تاسيس شد و در ظاهر وارد 86های تحت پوشش اميرمنصور آريا بود آه سال  صنعت الكترونيك از ديگر شرآتنوآوران 

 شده آه بنابر اظهارات اميرمنصور آريا، اين شرآت المپ سازی دارای دو سايت LEDمصرف و  های آم توليد انواع المپ

مصرف  برداری برای مونتاژ المپ آم های بهره  پروانه نفر بوده و300 متر مربع و تعداد پرسنل شاغل 4000و بالغ بر 



رد پای .  ميليون عدد را دارد204 برابر LED ميليون و المپ 24مصرف   المپ آمSKD ميليون عدد، جهت ساخت 130

  در اين شرآت توليد المپ هم وجود داشته و تمام اوراق شرآت نيز تنها با امضاء87شرآت اميرمنصور آريا از همان سال 

رئيس هيات مديره آه نماينده اميرمنصور آريا بود، اعتبار داشت و بدين طريق سرمايه شرآت از يك ميليون به هزار برابر 

  .يا يك ميليارد تومان افزايش يافت

  شرآت تجارت گستران منصور

  
امير منصور آريا شرآتی ويژه صادرات توليدات شرآت های اقماری اش نيز تحت عنوان شرآت تجارت گستران منصور 

 ميليون تومان تاسيس آرد و در واقع اين شرآت حكم بازوی تجارت خارجی اين شرآت را پيدا 30 با سرمايه 85در سال 

مديرعامل يكی ديگر از شرآت های امير منصورآريا آه به عنوان " ع.حسن"ر در هيات مديره اين شرآت عالوه ب. آرد

مديرعامل در تجارت گستران منصور فعال شد، يكی از اعضاء هيات مديره و بازرس شرآت اميرمنصور آريا به عنوان 

 ميليون 100ز آه از هيات مديره شرآت خارج و سرمايه شرآت ني" ع.حسن"شرآت مادر نيز عضويت داشتند اما در ادامه 

 ميليارد تومان افزايش پيدا آرد و در نهايت 50 ميليارد تومان افزايش يافت و سپس به 10تومان افزايش يافته بود، ابتدًا به 

  .، هيات مديره اين شرآت تثبيت شد90در سال 

  شرآت سامانه های برنامه ريزی منابع آرانه

  
 با 85شرآت سامانه های برنامه ريزی منابع آرانه از ديگر شرآت های زيرمجموعه اميرمنصور آريا است آه سال 

 اين شرآت قابل  در هيات مديره و سرمايه گذاران89 ميليون تومان تاسيس شده اما رد اميرمنصور آريا از سال 10سرمايه 

اين شرت قرار بوده پروژه های طراحی و اجرای سيستم های جامع توليد شامل برنامه ريزی مواد و آنترل . مشاهده است

موجودی، توليد، آنترل آيفيت و سيستم يكپارچه مالی و اداری و آارتابل الكترونيكی و مديريت ارتباطات راه اندازی شده 

  .م متصل آندبود تا اين شرآت ها را به ه

  )سهامی خاص(شرآت سبك سازان لوشان 

  
شرآت سبك سازان لوشان با موضوع جايگزين آردن مصرف انرژی از طريق سلول های خورشيدی و آاربرد سلول های 

در صنايع مختلف، به عنوان يكی ديگر از شرآت های زنجيره ای اميرمنصورآريا، فعاليت خود را در اين زمينه خورشيدی 

 فاز در 6 آغاز آرده و بنابر اظهاات اميرمنصور آريا، ساخت مجموعه توليد سلول های خورشيدی در 1383از سال 

 ميليون تومان 900 هزار تومان به يك ميليارد و 100 سرمايه اين شرآت از 86در سال . بروجرد را در پيش گرفته بود



به نمايندگی از شرآت " خ.ا.م" با پولهای باد آورده می رسد و 88حاال سال .  هزار برابر شد19افزايش پيدا آرد و در واقع 

  . می شود نيز به عنوان رئيس هيات مديره تثبيت90اميرمنصور آريا وارد هيات مديره اين شرآت هم می شود و در سال 

  شرآت آيمه طرح ايرانيان

  
امير منصور آريا، شرآت آيمه طرح ايرانيان را هم به عنوان بازوی تبليغاتی اش چه در زمينه طراحی و چه در زمينه 

 تاسيس آرد و در هيات مديره اين شرآت هم 88ی نمايشگاهی و طراحی و انتشار نشريات در ارديبهشت واردات آاالها

ميزان سرمايه اين شرآت و حدود فعاليت هايش آامًال مشخص نيست اما به نظر می رسد نسبت به واحدهای . نماينده داشت

  .حدودی داشته استصنعتی آه اميرمنصور آريا خريداری آرده، اين شرآت دامنه فعاليت م

   

  شرآت ماشين سازی لرستان

  
 با نام مجتمع صنعتی نير پارس تاسيس شد، پس از پيروزی انقالب اسالمی به 1354شرآت ماشين سازی لرستان در سال 

 1374 تن در سال در سال 1800ماشين سازی لرستان تغيير نام داده و پرونده بهره برداری آارخانه با ظرفيت شرآت 

 هكتار شامل سالن های توليد، انبارهای سرپوشيده و ساختمان های 11صادر شد و در حال حاضر مساحت آارخانه بالغ بر 

رد پای شفاف اميرمنصور آريا را از .  و گاز و پتروشيمی استاداری با هدف گذاری برای ورود به حوزه توليد صنايع نفت

  . می توان در هيات مديره اين شرآت مشاهده آرد و علی الظاهر تغييراتی نيز در هيات مديره رخ نداده است89سال 

   

 50ان باشد آه  ميليارد توم400اينها به جز پروژه تاسيس بانك آرياست آه طبق قانون بانك داری سرمايه اوليه اش بايد 

درصد سرمايه اش اموال غيرمنقول و امالك باشد آه احتماًال پس از خريد اين شرآت ها از محل اعتبارات گشورده شده 

بانك صادرات، بر روی زمين های اين آارخانجات به عنوان اموال غيرمنقول بانك آريا و بخشی از نقدينگی اين شرآت ها 

به هر حال بايد !  مورد بهره برداری برای دريافت مجوز نيم ساعتی بانك اقدام شده استبه عنوان اموال منقول بانك آريا

هوای شخصی آه رئيس دفتر رئيس جمهور با موافقت رئيس جمهور، دستور تسهيل امورش در حوزه های اقتصادی می 

داشته باشد، در ايران صاحب دهد را داشت و چرا بايد بررسی می شد آه عقبه اين پولها چيست و هر آس اين شرايط را 

  !بانك می شود؟

از اينها آه تمام شرآت های اميرمنصور آريا هم نيست آه بگذريم، مسئله تكان دهنده اين است آه چنين اتفاقاتی ظرف يك 

 به طور ساعت يا يك روز يا يك هفته يا ماه يا يك سال رخ نداده، بلكه چند سال اين اتفاقات در حال وقوع بوده و اين گروه و

هيچ نگرانی برای دستگيری نداشته آه اگر نگرانی داشت، بخش اعظم اين سه هزار ميليارد تومان » خ. ا . مهرگان«خاص 

را از آشور خارج می آرد و دست به سرمايه گذاری بلندمدت و خريد و ايجاد صنايع برای خود از محل بيت المال نمی زد 

 توافقنامه تضمين پرداخت 180ه آوچكترين گزندی به آن وارد شود و جعل و در واقع اين گروه حتی تصور نمی آرد

  .علنی شود) بنابر ادعای جهرمی( هايش در بانك صادرات  )LC(اعتبار ارزی اش 



بنابر اين، همزمان با اينكه اموال اين شرآت ها مصادره شده و به بيت المال باز گردانده می شود، بايد در پی محاآمه 

آه پشت اين اسامی نه چندان مطرح بوده اند و امنيت را برای عوامل اين شبكه تضمين آرده بودند تا اينها با اشخاصی بود 

 ميليارد تومان 800، 89 ميليارد تومان، سال 80 به 1388 اين حرآت را آغاز آنند و در سال 86خيال راحت از سال 

 ميليارد تومان اختالس آنند و چه بسا اگر يكی اين وسط 800 هزار و 2، 90سرمايه در اختيار گرفته و در نهايت سال 

  .مشكوك نمی شد، اين داستان همچنان ادامه داشت

آيا حتی يك چهره آليدی آه دستور چنين همكاری با اين اشخاص را صادر آرده، در اين پرونده دستگير می شود و يا يكی 

ايران آه معادل محارب است، به مجازات اعدام يا حبس ابد محكوم از متهمين اين پرونده به عنوان اخالل در نظام اقتصادی 

 سال و جريمه های نقدی، سر و ته ماجرا هم 20 الی 10اما اميد است آه چنين شود و با حبس های ... هرچند! می شود؟

 به درخواست چه اشكالی دارد مسئوالن. آورده نشود، چرا آه در اين صورت نبايد انتظار حفظ اعتماد عمومی را داشت

دآتر احمدی نژاد در سفر اخير اردبيل پاسخ مثبت دهند و همان گونه آه وی گفت هرمسئولی در هر مقامی نقش داشته را 

مورد رسيدگی قضايی قرار دهند، از اسفنديار رحيم مشايی همين امروز تحقيق شود و در خصوص صدور نامه مورد 

 چون فرانسه آه رئيس جمهور را دادگاهی می آنند يا آمونيستی چون چين پيگرد قرار بگيرد و همچون آشورهای اروپايی

آها، يادم .... دانه درشت ها هم تا تكميل تحقيقات به بازداشتگاه اوين منتقل شوند؟... و ... و ... آه وزير را اعدام می آنند، 

  !نبود اعضای آابينه خط قرمز بودند

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/67338 


