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شفافسازی درباره ابعاد فساد خودرویی و ارزی

فهرست وزیر ،اتهام به نعمت زاده ،فرار یک متهم و توضیح 2مقام قضایی

ادامه از صفحه  ... -۲محسنی اژهای از بازداشت مدیرکل
سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و گفت :همچنین
خانمی به نام فرشته تنگستانی که مسئول ثبت سفارش
بوده ،به همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده،
بازداشت شدند.
▪احضارمدیرعاملشستادرپروندهوارداتگوشی

محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود به واردات
موبایل اشاره کرد و گفت :حدود  ۴۰شرکت در این زمینه
شناسایی شدند و برخی از آن ها نیز تخلف خود را پذیرفتند.
وی همچنین از بررسی و تحقیق از شرکتهای وابسته به
شستادراینبارهخبردادوگفت:مدیرعاملشستانیزاحضار
شد و مورد تحقیق قرار گرفت ،او از برخی موارد بیاطالع
بود اما قول داد در این زمینه تحقیق کند .از طرف دیگر ما به
تحقیقات وی اکتفا نخواهیم کرد و خودمان نیز بررسیهای
مان را در این زمینه انجام خواهیم داد.
▪گرانفروشیارزدربازارتوسطعواملبانکمرکزی

معاوناولقوهقضاییهبهپروندهوحیدمظلومینکهدررسانهها

به سلطان سکه مشهور است ،اشاره کرد و گفت :این فرد در
سال  ۹۱و  ۹۲به دلیل همین موضوعات و تخلفات به همراه
گروهیکهبیشاز ۱۵عضوداشت،شناساییوبهاتهاماخالل
درنظامپولیوارزیکشوردستگیروبهدادسرامعرفیشد.این
فردکهاتهامشنیزمحرزاستبادرخواستاشدمجازاتروبه
رو شد و به دادگاه رفت اما همان موقع بانک مرکزی نامهای
رسمیزدواعالمکردکهاینفردعاملبانکمرکزیبودهواورا
موردتاییدقرارداد.بنابراینمامیخواهیمدیگرچنیناتفاقاتی
رخندهدواگرکسیتخلفکرده،برخوردبهشکلدرستانجام
شود .محسنی اژهای افزود :فردی که در کار ارز بود از سوی
ناجا دستگیر شد ،وزارت اطالعات و بانک مرکزی گفتند که
اینفردمرتبطبامابودهوبانکمرکزیحتیاعالمکردکههر
کاریاینفردانجامدادهطبقنظرمابودهاستولیمااینفرد
را همینطور رها نکردیم ،بلکه بازپرس با توجه به درخواست
بانک مرکزی او را با قرار وثیقه آزاد کرد و در ادامه تحقیقات
مشخصشداینفردتخلفاتیداشتهکهدوبارهبازداشتشد.
حاالکسیکهازناحیهبانکمرکزیآمدهواقدامبهعرضهدالر
دربازارکردهاستآیانبایدارزراباقیمتیکمترازآنچهدربازار
وجودداردعرضهکندیاحداقلبههمانقیمتبفروشد؟آیااین

اخبار
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کهاینارزراباقیمتباالتربفروشدسببکنترلبازارمیشود
یااخاللدربازاروافزایشقیمتها؟مثالاگراینفرددالرپنج
هزار تومانی را پنج هزار و  ۵۰۰تومان بفروشد طبیعی است
کهفردایشقیمتارزدربازارپنجهزارو ۶۰۰تومانمیشود.
ما در این زمینه نیز در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم تا
ببینیم حاال که معتقدند فعالیت این فرد زیر نظر آنان بوده و از
آنخبرداشتند،آیاازاینفعالیتهانیزمطلعبودهاندوسیستم
کنترلونظارتآنانبربازارارزچطوربودهاست؟
▪تزریق 18میلیاردارزمداخلهایبانکمرکزیدربازارو
جمع آوری توسط دالالن

در همین حال دادستان تهران نیز خبرهای جدیدی درباره
برخی پرونده های تخلفات اقتصادی ارائه داد .به گزارش
ایسنا ،جعفری دولتآبادی در خصوص استدالل دولت در
تزریق ارز به بازار ،با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال
گذشته ۱۸ ،میلیارد دالر ارز مداخلهای به بازار تزریق شد،
درباره آثار این اقدام اظهار کرد :متاسفانه هر چه ارز به بازار
تزریق شد ،توسط دالالن ارز جمع آوری میشد.نکته دیگری
که جعفری دولتآبادی به پرونده متهم «مظلومین» به عنوان
یک نمونه در این زمینه اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت
اطالعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و
آشنایانویحسابهایبانکیمتعددیداشتهاند،بهگونهای
که حتی با مسدود شدن حسابهایی با مبلغ سه میلیارد ،

معترض نشدهاند افزود :مراجعه نکردن این افراد به بانک
برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود ،به دلیل رو نشدن
دست پولشوهاست .دادستان تهران مهمترین تدبیر در
پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها را اعالم گردشهای
پولی کالن افراد از سوی مسئوالن بانکها به دادستانی و
نهادهای نظارتی دانست و اظهار کرد :بانکها باید به حساب
بانکی یک زن خانهدار ،یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و
یک فرد کارتنخواب و افرادی که گردش پولی زیادی دارند،
حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانکها و
اعتبار آنها نزد عموم نیست بلکه بانکها نباید بستر امنی
برای متهمان اقتصادی و جرم پولشویی باشند.
▪خرید 60میلیوندالرارزدولتیبااستفادهاز1200
کارتملی

جعفریدولتآبادیبهعنواننمونه،بهیکپروندهارزیاشاره
کردوافزود:براساسگزارشپلیسوبررسیهایدادستانی،
دالالنوتعدادیازصرافانبراساسکارتهایملیافرادوبه
نامآنانارزدولتیدریافتکردهوسپسبهنرخآزادفروختهاند
وحسبگزارشپلیس ۱۲۰۰تا ۱۸۰۰کارتملیتوسطاین
افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی از
صرافان و دالالن تحقیق به عمل آمده است .طبق تحقیقات
انجام شده در قبال وجوه کالنی که نصیب دالالن و صرافان
شده ،وجوه اندکی به دارندگان کارتهای ملی پرداخت

شده است .برای مثال  ،داللی با استفاده از  15فقره کارت
ملی دیگران  ۶۰میلیون دالر ارز دریافتی از این طریق را در
بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه
به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.
▪افزایش 3برابریثبتسفارشخودروپسازموعد
بستهشدنسایت

جعفری دولتآبادی در توضیح روند شکلگیری فساد در
پرونده ورود خودروهای خارجی ،با اشاره به بند ششم مصوبه
ابالغیمورخ۱۳۹۵/۱۰/۱۲معاوناولرئیسجمهورمبنی
بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای
مجاز و خدمات پس از فــروش ،افــزود :این تصمیم با هدف
مدیریتوارداتخودروهایخارجیاتخاذشد،امانحوهاجرای
این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و نظارت نکردن بر
فرایندآن،بربازارخودروتاثیرمعکوسگذاشتچراکهباابالغ
این مصوبه انتظار میرفت از  ۱۳دی سال  ،۹۵سایت ثبت
سفارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت طبق مصوبه جدید
عمل کند .این در حالی است که سایت مذکور تا  ۲۲دی ماه
برای دیگر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسئوالن مربوط
علت نبود نظارت کافی را ابهام در بند  6بخشنامه معاون اول
دولت اعالم کردند و نتیجه آنکه در این بازه زمانی  10روزه
 ۳۴هزار سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای
ثبت شده از فروردین تا دی سال  ۱۳۹۵که در مجموع ۱۳۵

15
هزارخودرووازقرارماهانه ۱۳هزارو 500فقرهبوده،افزایش
سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است .دادستان تهران
در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتــی،
با انتقاد از نبود نظارت الزم توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بر روند ثبت سفارشها ،اظهار کرد :اقدام نکردن به
موقع وزارت صنعت ،معدن و تجارت موجب شد حداقل ۶
هزار و  481خودرو در بازههای زمانی (سالهای )95-96
ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که هزار و
 900خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از  4هزار خودرو به
طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق
صنعت،معدنوتجارتپسازگذشتششماهیعنیدرتاریخ
 ۱۳۹۶/۴/۲۴ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به
هیئتدولتپیشنهاددادهبودوالبتهاجراییشدناینتصمیم
نیزتا ۱۳۹۶/۴/۲۸بهطولانجامیدکهنتیجهآن،ثبتمجدد
سفارشهاازسویعدهایدرهمیندورهچهارروزهبودهاست.
جعفری دولـتآبــادی از مکاتبات حراست وزارت صنعت،
معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن
خ ندادن به این نامهها را موجب تداوم
سال  ۹۶خبر داد و پاس 
روند شکلگیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست.
وی همچنین افزود :یکی از متهمان این پرونده یک زن به نام
فرشتهتنگستانیاستکهقبلازآغازتحقیقاتازکشورخارج
شده و فرار کرده است ،اما خانمی که در ثبت سفارش سمت
داشت ،هماکنون در بازداشت است ...ادامه در صفحه14
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