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با آغازمحاکمه متهمان پرونده ارزی 446میلیون دالری صورت گرفت:

توضیحات جدید رئیس پلیس راهور

نوبت محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی
هادی محمدی – اولین جلسه دادگاه رسیدگی
به اتهامات دو تن از اخاللگران بازار ارز و چهار
تن دیگر از متهمان ایــن پــرونــده که متواری
هستند برگزار شد .در پایان این جلسه قاضی
پنج روز به متهم ردیف اول مهلت داد تا مبالغ
بدهی ارزی خود با بانک ها را تسویه کند .نکته
مهم در این جلسه حضور یکی از مدیران سابق
حراست بانک مرکزی به عنوان متهم ردیف
دوم بود.
به گزارش خراسان ،در ابتدای این جلسه قاضی
حجت االســام موحد با بیان این که دو نفر از
متهمان با قرار بازداشت موقت در جلسه حضور
دارند و چهار تن از متهمان هم اکنون متواری
هستند ،خاطرنشان کرد :بر اساس گزارش ها
متهم ردیف اول در مراحل مختلف برای واردات
ورق استیل و اقالم دیگر از چند بانک مبلغ 446
میلیون و  50هزار و  332دالر دریافت کرده و با
همکاری دیگر متهمان از طریق جعل و به طور
صوری در بازار بدون وارد کردن کاال به قیمت
بسیار باال به فروش رسانده است .
در ادامـــه جلسه ،نماینده دادســتــان ضمن
خواندن کیفرخواست به بیان جرایم ارتکابی
متهمان پــرونــده پــرداخــت و گفت :قربانعلی
فرخزاد به اخالل در نظام ارزی و پولی از طریق
قاچاق عمده ارز به صــورت ســازمــان یافته و
شبکهای و به صورت کالن به مبلغ  446میلیون
و  5هزار و  332دالر  ،تیمور عامری برکی به
معاونت در اخالل نظام ارزی و پولی به صورت
شبکهای و سازمان یافته به صورت کالن به مبلغ
 320میلیون و  666هزار و  301دالر ،علیرضا
عامری برکی فرزند تیمور متواری ،به مشارکت
در اخالل در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق
عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به
صورت کالن به مبلغ  300میلیون و  662هزار
و  201دالر  ،حمیدرضا عامری برکی فرزند
تیمور متواری ،به مشارکت در اخالل در نظام
ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت
شبکه ای و سازمان یافته به صــورت کــان به
میزان  20میلیون دالر و متهم دیگر به نام مکی
سلطانی متواری ،به مشارکت در اخــال در
نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به

صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کالن
به مبلغ  300میلیون و  662هزار و  201دالر
و محمد وکیلی متواری ،به مشارکت در اخالل
در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به
صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کالن
به میزان  320میلیون و  662هزار و  201دالر
متهم هستند.
▪ورق استیل ،ام دی اف و خط تولید نوشابه
پوشش هایی برای گرفتن ارز دولتی

وی افزود :قربانعلی فرخزاد از تاریخ 94/2/1
تا  94/6/1مبلغ  27میلیون و  261هزار و
 864دالر از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات
ورق استیل ارز دولتی گرفته و ضمن فروش
دربازار آزاد  ،کاالیی وارد نکرده است .وی پس از
این سود نامشروع بعد از چهار ماه از طریق بانک
اقتصاد نوین ارز بیشتری می گیرد و در بازار
آزاد می فروشد.نماینده دادستان گفت :طبق
بررسی سازمان اطالعات سپاه سود حاصل
از ارز دولتی  356میلیارد و  612میلیون و
 54هزار و  964ریال است که متهم حدود 30
درصد را دریافت کرده و بقیه در اختیار امید
اسدبیگی (مدیر عامل فــراری شرکت هفت
تپه)است که مــتــواری شــده اســت ،همچنین
قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود

قابل توجه این بار به فکر استفاده از ارز دولتی
افتاده و از  96/11/5تا  97/4/5با تهیه
پروفرمهای جعلی  320میلیون و  662هزار و
 201دالر از بانک ملی با همکاری تیمور عامری
دریافت میکند.وی بیان کرد :قربانعلی فرخزاد
همچنین از سال  94از طریق یکی از مدیران
بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری
آشنا می شــود و تیمور عامری که از مدیران
حراست بانک مرکزی بوده ،بعد از بازنشستگی
و ایجاد صرافی از نفوذ باالیی در بانک مرکزی
برخوردار شده است.
▪اخاللگر 446میلیون دالری با  5کالس
سواد

در ادامه قاضی موحد از متهم فرخزاد خواست
در جایگاه قــرار گیرد و خــود را معرفی کند.
فرخزاد گفت :متولد سال  1332هستم و قبل
از انقالب ابتدا کشاورز و سپس در کار در و پنجره

اخبار
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درباره  سهم مقصران حادثه «اتوبوس مرگ »

سازی و پس از آن تقریبا  30سال در کار آهن
فروشی بودم که اوایل انقالب یک بار به خاطر
گران فروشی به زندان افتادم و تا کالس پنجم
سواد دارم.
متهم فرخزاد در پاسخ سوال قاضی بیان کرد:
ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال
حدود  700میلیارد خریدم ،پیش از عید نیز
میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته
گری هم جزئی از ماشین سازی بود.
قاضی از متهم پرسید :تاکنون واردات انجام
داده ای؟از محل سود ارزها (یــورو ،لیر ،دالر)
چقدر سود به دست آوردید؟
متهم گفت 80 :میلیارد تومان.
قاضی سپس از متهم ردیف دوم تیمور عامری
برکی خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم در جایگاه حاضر شد و گفت :این اتهامات را
از خود دور میکنم ،به هیچ وجه با این آقا (اشاره
به آقای قربانعلی فرخزاد) کار نکردم .من کسی
را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت ،معدن
و تجارت با این فرد شریک نکردم.
این فرد در سال  ۹۴توسط آقای صمد کریمی
مــدیــر اداره صــــادرات بــانــک مــرکــزی بــه من
معرفی شد .من گمان کردم او پول از من قرض
میخواهد .پسرم را به او معرفی کردم .بعد از
چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام
بدهد و ارتباط ما قطع شد ،اسفند ماه 1396
دوباره ایشان را دیدیم .همه مشکالت به خاطر
تحریم بوده است ،اصال این کار به صرافی من
ربطی ندارد.
قاضی موحد پس از شنیدن دفاعیات عامری و
وکیل وی بیان کرد :ما حداکثر میتوانیم پنج
روز مهلت دهیم تا رفع تعهد توسط آقای فرخزاد
انجام شــود .سپس قاضی موحد ختم جلسه
رسیدگی به دادگاه را اعالم کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
علل حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم ،سردار محمدرضا مهماندار
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
پس از نشست دیروزکمیسیون آموزش مجلس
در جمع خبرنگاران ،گفت :پس از بررسیهای
الزم ،کارشناسان امر موارد و موضوعاتی شامل
خطای انسانی ،ایمنی راه و ایمنی وسیله نقلیه
را کــه در حادثه تأثیرگذار بــود احصا کردند،
از جمله این که اگر راننده از وسیله نقلیهای
که فاقد معاینه فنی بــود استفاده نمیکرد و
پیمانکار در این زمینه قصور به خرج نمیداد
این حادثه به این شکل اتفاق نمی افتاد.سردار
مهماندار افــزود :همچنین موضوع نقص فنی
ترمز خودرو نیز نکته مهمی بود که به آن پرداخته
شد و در بررسیهای به عمل آمــده مشخص
شد که سیستم ترمز اتوبوس نقص فنی داشته
و سرویسهای الزم روی آن صــورت نگرفته و
همین موضوع باعث شده که به مرور ایرادهایی بر
خودرو وارد شود و پمپ بادی اتوبوس به اصطالح
خالی کند و حادثه رخ دهد.وی اضافه کرد :بر

اساس قــرارداد ،پیمانکار باید از اتوبوس بنز و
اسکانیا برای جابهجایی دانشجویان استفاده
میکرد ولی متأسفانه از اتوبوس شهاب استفاده
شده بود که این هم یکی از موارد مورد اشکال بود
و تقصیر پیمانکار را بیشتر میکرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
افزود :در حوزه راه دانشگاه نیز دو موضوع گارد
ریل و ایجاد راه فرار پیش بینی نشده است که به
کاهش خسارات و تلفات حادثه میانجامد .همه
این موارد به دادستانی قوه قضاییه گزارش شده
که درباره سهم و نتیجه مقصران حادثه دادستان
تهران اعالم نظر خواهد کرد.

گام جدید بانک مرکزی دراصالح ارزی

اولویت بندیتامین ارز وارداتیحذف شد
با تصمیم جدید دولــت ،اولویتبند یهای
کاالیی لغو شده و کاالهای مجاز برای واردات،
در دو گروه کاالهای اساسی و سایر طبقهبندی
شدند تا سازوکار تخصیص ارز به آن ها آسان تر
شود.به گزارش مهر ،بعد از نوسانات نرخ ارز
بود که دولت تصمیم گرفت برای تخصیص ارز
کاالهای وارداتی ،اولویتبندی در نظر بگیرد.
با این حال ،به رغم تخصیص ارز از دو طریق
دالر  ۴۲۰۰تومانی و سامانه نیما ،برخی
واردکنندگان به دلیل ارزان ــی ارز دولتی،
تمایلی به استفاده از ارز صادراتی نداشتند
و همین موضوع ،صادرکنندگان را در ایفای
تعهد ارزی خود دچار مشکل کرده بود .اما هم
اکنون و با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و
سامانه نیما ،اصالحات بخشنامه های اخیر
ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی برای
تامین نیازهای وارداتــی کشور ،توسط بانک

مرکزی در حال انجام است .به طوری که در
آخرین خبرها ،بانک مرکزی تصمیم گرفته
اولویتبندیهای کاالیی در تامین ارز را لغو و
کاالها را به دو گروه کاالهای اساسی(مشمول
دریافت دالر  ۴۲۰۰تومانی) و سایر کاالها
تقسیمبندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل
از صــادرات بــرای واردات کاالها ،با تسهیل
بیشتری فراهم شــود .در این بــاره ،یک مقام
مسئول در بانک مرکزی اظهار کــرد :بر این
اساس ،صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل
از صـــادرات خــود را بــرای واردات کاالهای
غیراساسی استفاده و به این روش ،رفع تعهد
ارزی کنند .به این معنا که صادرکنندگان می
توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات
خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار
دهند و دیگر اولویتبندیهای کاالیی ،مانع
استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.

