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رونمایی ازکلکسیون تخلفات برای قاچاق  65میلیون یورویی

هادی محمدی – اولین جلسه دادگاه14
نفر از متهمان به اخالل در نظام اقتصادی
و بازار ارز کشور در حالی روز گذشته در
شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اقتصادی در تهران و به ریاست قاضی
موحد برگزار شد که این پرونده در استان
سیستان و بلوچستان باز شده است .با
این حال ،بر اساس استجازه مقام معظم
رهبری به قــوه قضاییه ،دادگــاه پرونده
هــای بــزرگ اقتصادی در استان هایی
که دادگــاه ویژه ندارند در تهران برگزار
می شود و دادستان مرکز استان نیز باید
کیفرخواست را قرائت کند ،به همین
دلیل دادگ ــاه دیــروز در تهران تشکیل
شد و دادستان زاهدان به عنوان مدعی
العموم به بیان کیفرخواست  94صفحه
ای پرونده قاچاق  65میلیون یورویی
پرداخت.
▪قاچاق 52میلیون یورویی ارز و
کسب  33میلیارد درآمد نامشروع
توسط متهم ردیف اول

به گزارش خراسان ،قاضی علی موحدی
راد در این جلسه که با تاخیر دو ساعته
ش ــروع شــد و بیش از دو ســاعــت نیز به
طول انجامید به بیان جزئیات اتهامات
 14متهم پــرونــده پــرداخــت و اظــهــار
کرد :حمیدرضا رنود به اخالل در نظام
اقتصادی از طریق قاچاق ارز با وصف
سردستگی و تشکیل گروه متهم است و
از طریق اخذ حواله ارزی به نرخ دولتی

www.37010.ir
سرابی
پذیرش اینترنتی:خاندان
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نخستین جلسه دادگاه  14متهم اخالل ارزی برگزار شد

و فــروش آن به نرخ آزاد اقــدام می کرده
است.
اقدامات متهم منجر به قاچاق سازمان
یافته ارز به مبلغ  52میلیون یورو شده
است .معاونت در جعل اسناد تجاری از
طریق جعل پــروفــرم هــای شرکتهای
تــجــاری و دســتــور ایــن جعل بــه علیرضا
بهزادیان و در اختیار گذاشتن ُمهر شرکت
های صوری خارجی ،از دیگر اتهامات این
فرد است.
وی به تحصیل مال نامشروع به میزان
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به مبلغ
 ۳۳میلیارد تومان متهم است .همچنین از
خودروی وی بیش از  40بطری مشروبات
الکلی کشف و ضبط شده است.
دیگر متهمان نیز اتهامات مشابهی در
زمینه قاچاق ارز و جعل اسناد داشته اند.
سیدعلی وزیــری متهم به قاچاق ارز به
میزان در جمع  ۱۲میلیون و  ۴۰۰هزار
یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به
میزان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد
به مبلغ  ۳۴میلیارد ریــال و حمیدرضا
انصاریان متهم به قاچاق ارز به میزان
 ۱۲میلیون یورو و تحصیل مال از طریق
نامشروع بــه مبلغ  ۶۰۰میلیون ریــال
است.
دیگر متهمان این پرونده عبارت اند از:
شهرام فرجی ،علیرضا بهزادیان ،مسعود
نوری ،محمودرضا سلیمان زاده ،محمد
قدسی گرباسدهی ،عــبــدا ...چینی،
فریبرز عزت آبــادی ،داوود توسلی ،امیر

خیابان سنایی -میدان صاحب الزمان (عج)
مسجد صاحب الزمان (عج)
ساعت  9-11صبح 4:30-2:30 -عصر
دوشنبه 94.12.3
خیابان آیت ا ...بهجت 18
مسجد و حسینیه العلی
ساعت  9-11صبح و  4:30- 2:30عصر

سعیدیان ،آرش شیرآقایی و مصطفی
سلیمی.
▪استفاده از جهل و نیاز افراد
بی بضاعت برای قاچاق ارز

دادستان افزود :اقدامات و فرایند مجرمانه
در این پرونده در دو گروه سازمان یافته و با
انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات
کاال اقــدام به دریافت حواله ارزی کرده
بنابراین بــدون آن که قصد واردات کاال
داشته باشد اقــدام به دریافت ارز دولتی
کــرده اســت کــه ایــن ارزه ــا در ب ــازار آزاد
فروش و صرف مصارف شخص شده است.
موحدی راد ادامه داد :این گروهها قصد
واردات کاال را نداشتند و اقدام به اغفال و
فریب افراد و عموما افراد بیبضاعت کردند
و با ایجاد شرکتهای صوری و به کارگیری
مدیرانبیبضاعتاقدامبهاخذحوالههای
دریافتی کرد هاند.
یکی از اعمال مجرمانه این گروههااین
است که با اقدامات متقلبانه خود حواله
ارزی را اخذ و با عوامل خود در خــارج از
کشور تبانی میکنند که ارزها را به حساب
آنعواملحوالهکنندوسپسمعادلریالی
حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در
ایران واریز میشود.
بااتمامقرائتبخشهاییازکیفرخواستو
باتوجهبهطوالنیبودنکیفرخواستصادر
شده؛ حسب اعالم قاضی رسیدگی کننده
به پرونده ادامه رسیدگی به این پرونده به
ساعت ۲بعدازظهر امروز موکول شد.

از منزل آن مرحوم واقع در (رضاشهر رودکی
 2پالک  )215به سمت مزار آن مرحوم واقع
درشاندیز روستای خادربرگزار می گردد .در
ضمن مجلس ترحیم آن عزیز از دست رفته
روزهای یکشنبه و دوشنبه
صبح ها از ساعت  9الی  11و عصرها
 14:30تا  16:30واقع در حسینیه اخوان
خیابان گلستان شرقی برگزار خواهد شد.
حضور سروران گرامی موجب شادی آن
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

مردی از تبار نور شادروان مرحوم

حاجسیدعسگریامامی

اخبار

(امام جمعه) حابس و بنیانگذار محبوسات
عام المنفعه امامی می گذرد  ،نیات ،
بزرگواریها و افکار بلندش زبان زد
همگان است .خداوندا تو که سعادت
داشتن چنین پدری را عطا فرمودی،
توفیق هرچه بیشتر در تحقق آرمانهای
واالیش را نیز عطا فرما.

15

جزئیاتاولینجلسهدادگاهپرونده حادثهاتوبوسدانشگاهآزاد
خانواده جاودانی نادم-خوشدل

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه مــرحــوم ســجــاد پــوراحــســان از دانــشــجــویــان فقید
دانشگاه علوم و تحقیقات در این باره گفت  :جلسه
سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،اولین جلسه دادگــــاه کیفرخواست خــوانــده شــد و مسعودی
محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در سرپرست دانــشــگــاه آزاد اســامــی واحــد عــلــوم و
اوست تحقیقات و همچنین پیمانکار این دانشگاه دفاعیات
سویتهران
تحقیقات
بازگشتعلوم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
همهو به
دولت خود را ارائه کردند .پس از استماع شکایت شکات و
کارکنان
مجتمع
صبح دیروز در شعبه ۱۰۵۷
عزیزمان
مادر
درگذشت
دفاعیات متهمان ،قاضی عالیشاه ختم جلسه دیروز
به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
در این دادگاه که شکات ،متهمان ،وکالی مدافع ،را اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی رسیدگی متعاقب ًا
خانواده جان باختگان و تعدادی از مصدومان حضور اعالم خواهد شد .روز پنجم دی ماه  97یک دستگاه
داشتند ،نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران که در حال
را به اطالع اقوام و آشنایان میرسانیم.
مطرح 11انتقال دانشجویان بود ،واژگون شد و این حادثه۱۰ ،
شکایت خود
شکات،
پرداخت و در ادامه
را ساعت
94.12.1
تشییع شنبه
مراسم
سوی آرامگاه
صحن آزادی به
بهشت کشته و  ۲۸مصدوم به جا گذاشت.
ابدیپدر
صداوسیما،
خبرگزاری
کــردنــد .به گــزارش
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حاجیه سیده
خدیجه حسینی

رضاو مجلس یادبود یکشنبه - 94.12.2
9الی 11و  14.30الی  16.30مسجد قبا
حاشیه بلوار خیام ،خیام  21برگزار می شود.
حضور پرمهر سروران گرامی موجب شادی
روحآنمرحومهوتسلیبازماندگانخواهدبود.

دادستان عمومی و انقالب خبر داد:

دلم گرفته پدر  ،برایم بهار بفرست
ز شهد کودکی ام یادگار بفرست
اگرچه زحمتتان میشود ولی این بار
برای دخترک خود قرار بفرست
ششمین سالگرد سفر ابدی

های :پورحاجی،
خانواده
شرکتغلهخراسانشمالی
کالهبرداران
حکم
میری ،جاللی ،براتیان

شادروان دکتر محمدرضا تالفیان

را گرامی میداریم.
انقالباکبری
عامری،
دادستانفرید،
محمد آگاهی  -نیک
حدود 20ماه
همسرازوگذشت
کالهبرداری کرده بودند.پس
بجنورد
عمومی و
فرزندان
 /94481259پ
 /94480923ف
از تشکیل این پرونده ،دادستان مرکز استان از صدور
احکامقطعیدادگاهدرخصوصاتهاماتچهارکارمند
متهم به کالهبرداری از شرکت غله و چهار متهم احکام قطعی مجرمان خبر داد.
وی ایــن احکام را به ایــن شکل تشریح کرد:متهم
همدست با این افراد را تشریح کرد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،دادستان عمومی ردیف نخست این پرونده :هفت سال حبس تعزیری
وجودش مایه مباهات و اعتبارمان بود و نیکی نامش
و انقالب بجنورد در آبــان ســال  96از دستگیری و پرداخت  26میلیارد و  165میلیون و  664هزار و
همیشه
گذشته تا
هرمحفلی از
چهار کارمند شرکت غله آوازه
عنوان رد مال در حق شاکی ،مبلغ 29
 270ریال به
اتهام
خراسان شمالی به
مغفور
مرحوم
عزیزمان
برادر
درگذشت
تاسف
نهایت تاثر و
کالهبرداری با
میلیارد و  502میلیون و  811هزار ریال جزای نقدی
خبر داد.
بر اساس اظهارات «مسلم محمد یاران» ،در آن تاریخ در حق دولــت بابت کالهبرداری ،تحمل سه سال
پس از بررسیهای دقیق ،متهم اصلی پرونده به حبس تعزیری و ضبط وجوه ناشی از ارتشا به نفع دولت
همدستی با کارکنان اداره غله در خصوص از کار به دلیل پرداخت رشوه.
وداع روز
رسانیم
محترم
دوستان و
هایاطالع
ن به
انداختن دوربیرا
یکشنبهو
حبس تعزیری
آخرینسال
تحمل پنج
میدوم:
ردیف
آشنایان متهم
اختفای
کلیهبه منظور
حفاظتی
ضمنا
باشد،
 24می
ردیف
یک 41
بلوک
بهشت رضا
 11در
ساعت
نقدی
جزای
میلیون ریال
500
میلیارد و
پرداخت
همکاری
کرد و
94.12.2اعتراف
نحوه ورود و خروج گندم از انبار
تحمل
کالهبرداری،
معاونت در
دوشنبه دولت بابت
روزهای در حق
درشد.
محرز
آناصلی
متهم
عوامل نظارتی این اداره با
94.12.4
شنبه
 94.12.3و سه
مرحوم
مجالس
تعزیری
شالق
ضربه
74
و
تعزیری
حبس
سال
10
المال
بیت
از
ریال
میلیارد
از15
در مجموع این افراد
ساعت  14.30لغایت  16.30در مسجد الزهرا واقع در پنجراه سناباد

بازگشت همه به سوی اوست

مهندس جلیل ابدی

برگزار می گردد.
حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده ابدی

 /94480279ف

امامی

 /94480836م

هیئت
شرک

ج

بانها
گرا
پیشگ
صبر

هیئت
شرک

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز
ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی
سومین سالگرد درگذشت همسری عزیز و
پدری مهربان شادروان

حاج رضا وحیدی جوان

را با دلی سرشار از غم و اندوه سپری کردیم
و این روز را همچون همیشه سوگواریم ،یاد و
خاطره های ارزشمندشان را با ذکر فاتحه ای
گرامی می داریم.
هزینه برگزاری مراسم صرف امور خیریه گردید.
حق دولت و سه
نقدی در
جزای
و پنج میلیون تومان
جوان
وحیدی
خانواده
 /94481249ق

سال انفصال از هر گونه خدمت دولتی به دلیل ارتشا
و تحمل  74ضربه شالق تعزیری به دلیل اهمال منجر
به تضییع در وجوه دولتی.
متهم ردیف سوم 10 :سال حبس تعزیری 74 ،ضربه
شالق تعزیری 45 ،میلیون تومان جزای نقدی و سه
دریافت رشوه.
الیهبابت
دولت
خدمت
راجعون
به انا
هلل و
سال انفصال از انا
متهم ردیف چهارم 74 :ضربه شالق به دلیل اهمال
آقای دکتر
جناب
بیت المال.
منجر به تضییع حقوق
اصلی
متهم
چهار
با
که
پرونده
چهار متهم دیگر این
سیدحسین خراشادیزاده
و کارمند شرکت آرد و غله همکاری داشته اند نیز هر
ضایعه درگذشت مادرمهربان و مؤمنتان
تدلیس
عنوان
معامله
قلبطرف
صمیمدادن
جرمازفریب
نماییم
عرضبا می
تسلیت
یک به را
حبسمحکوم
سه سال
متعالبه
خداوندتخفیف
درمعامالتدولتیبا
پاکش را با
روح
حبسووبهشالق
است،
شدند.گفتنی
میزان نماید
بیشترینمحشور
فاطمه زهرا
سرورش
خواهد شد.
بازماندگانیک از
صادر شده برای هر
لحاظفرماید.
مجرمانعنایت
صبر جزیل

احسان مدیری و بانو

 /94481545آ

جنا
ری
آم

درگ
ج
تس
مر
بازم
خد

موس

بدینو

شر
همچنین
طباطبا
امام جم
کالم ا..
معاونت
اسبق با
هدف تو
بهمن ع
شرق کش
آجیل تق
میدان ت
آلمان ،ه
را در این
از آنها بر

