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دستگیری  ۱۸نفر در پرونده واردات خودرو و ارز
اژه ای :بانک مرکزی هنوز به تمام سواالت پاسخ نداده است

معـاون اول قـوه قضاییـه از دسـتگیری  ۱۸نفـر در
پرونده واردات خـودرو و ارز خبر داد و درباره سـواالت
از بانـک مرکـزی در خصـوص ارزهایـی کـه بـه غیـر از
صرافی هـا واگذار شـده اسـت ،گفـت :بانـک مرکزی
هنوز بـه تمام سـواالت پاسـخ نداده اسـت .بـه گزارش
خبرگـزاری تسـنیم ،حجتاالسلام غالمحسـین
محسنی اژهای پس از جلسه دادستانی تهران درباره
پرونـده اخاللگـران ارزی کـه بـا حضـور نماینـدگان
وزارت اطالعـات ،سـپاه ،نیـروی انتظامـی ،سـازمان
تعزیرات و دیگر دسـتگاههای مربـوط برگزار شـد ،در
پاسـخ به سـوالی مبنی بر این کـه آیـا وزارت اطالعات
و بانک مرکزی در بحث پروندههای ارزی به سـواالت

مرجع قضایی پاسـخ داده انـد یا خیر ،گفـت :در تاریخ
 2مرداد بانک مرکزی به بخشی از سـواالت ما درباره
ارزهایـی کـه بـه غیـر از صرافیهـا واگذار شـده پاسـخ
داده اسـت .به عنوان مثال بانک مرکـزی اعالم کرده
کـه در یـک مقطـع  159میلیـون و  800هـزار دالر و
در یک فقـره نیز 50میلیـون یورو بـه این افـراد واگذار
شـده اسـت .البته هنوز به برخی سـواالت پاسـخ داده
نشـده زیرا بـه آن هـا گفتـه بودیـم که پاسـخ دهنـد این
افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی
میدادنـد یـا بانک مرکـزی بـرای دریافـت ریالها چه
تضمینـی از ایـن افـراد گرفتـه و چگونـه بـر ایـن افـراد
نظارت شـده اسـت؟ محسـنی اژهای اضافه کرد :این
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افـراد بایـد ارزهـای دریافتـی شـان را زیـر قیمت بـازار
توزیـع میکردنـد کـه ایـن سـوال هـم در نامـه بانـک
مرکزی پاسـخ داده نشـده و ما پیگیر آن هستیم که آیا
ارزهای دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است
یا خیـر؟ اطالعات مـا میگویند که ایـن ارزهـا بیش از
قیمـت بـازار توزیـع شـده اسـت و ایـن سـوال را مطـرح
کرده ایـم کـه آیـا توزیـع ارزهـا بیـش از قیمـت بـازار ،با
اجـازه بانـک مرکـزی بـوده اسـت؟ اگـر بـا اجـازه بوده
با چـه اسـتدالل و توجیهـی ایـن اقـدام صـورت گرفته
اسـت؟ معـاون اول قـوه قضاییـه دربـاره اسـتعالم از
وزارت صنعـت درباره ثبت سـفارشهای خودروهای
وارداتـی گفـت :در ایـن بـاره نیـز پاسـخهایی واصـل
شـده اسـت که دادسـتانی تهران به دنبـال تکمیل آن
اسـت  .بـر اسـاس نامههایـی که خودشـان نوشـتهاند
اعالم کردهانـد از تیر  96مطلع شـدهاند که تخلفاتی
صـورت گرفتـه و از 25بهمـن بـه یقیـن رسـیدهاند که

تخلفات انجـام شـده و نامهنگاریهایـی در این زمینه
بـا وزارت اطالعـات و سـازمان تعزیـرات حکومتـی
انجـام شـده اسـت .سـوال مـا این بـود؛ شـما کـه در آن
مقطـع بـه تخلفـات رسـیدید ،غیـر از نامهنگاریهـا آیا
متوجه شدید که افراد تشکیالت خودتان هم تخلفی
کردهانـد یـا خیـر؟ اگـر بـه ایـن موضـوع رسـیدهاید بـا
آن هـا چـه برخـوردی شـده اسـت؟ آیـا برکنـار یـا عزل
شـدهاند یـا بـه مراجـع قضایـی معرفـی شـدهاند؟ این
قسـمتها هنوز دقیق روشـن نیسـت کـه دادسـتانی
در حـال پیگیـری آن اسـت.وی تاکیـد کـرد :آن چـه
بـه ذهـن میرسـد ایـن اسـت کـه ایـن میـزان از تخلف
نمیتوانسـته بدون همکاری برخی افراد در سازمان
توسـعه تجارت باشـد .البتـه در ایـن خصوص افـرادی
دسـتگیر و بازداشـت شـدهاند ولـی نمیدانیـم آیـا
موضـوع منحصـر بـه همیـن افـرادی میشـود کـه
بازداشـت هسـتند یـا خیر ؟
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شهردار تهران :تا سال آینده تکدی گری در پایتخت جمع می شود
شهردارتهرانبابیاناینکهتکدیگریعارضهای
استکههربینندهایراناراحتمیکند،اظهارکرد:
جمعآوری متکدیان یکی از برنامه های شهرداری
تهران است و امیدوارم با برنامهریزیهای صورت
گرفتهتاسالآیندهشاهدحذفهرگونهتکدیگری
در فضای تهران باشیم .محمدعلی افشانی روز
گذشته در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران
افزود :در این زمینه هماهنگی شده و خوشبختانه
استانداری  ،بهزیستی و کمیته امداد نقش خود را
ایفا می کنند .نیروی انتظامی و دادگستری هم در
تقسیم کارها حضور دارنــد .وی گفت :از مجموع
متکدی های شهر تهران  70درصد خارجی و 30
درصدایرانیوفقط 10درصدآنهاتهرانیهستند.
درواقع 90درصدمتکدیانتهرانینیستند.

▪دورهمبارزهبافساداست

افشانی دربــاره مبارزه با فساد نیز اظهار کرد :در
این دوره مدیریتی مهم ترین اولویت من مبارزه با
فساد است  .علت این که برخی نقدهای ما مبنای
غیرواقعی دارند به دلیل نگرانی از مبارزه با فساد
است .وی همچنین گفت :نه تنها مخالف تحقیق و
تفحصازشهردارینیستمبلکهازاینمهمدردوره
خوداستقبالمیکنم.
▪انتصابرفاقتینداشتهام

شــهــردار تهران درب ــاره انتصابات هم توضیح
داد :من مسئولیت های متعددی داشته ام و در
تمام دوره خدمت خود یک مورد هم از آشنایان
استفاده نکرده ام و نخواهم کرد .اگر موردی

بود بررسی می کنم اگر فردی صالحیت های
الزم را داشت  ،از نظر من تصدی آن مسئولیت
منعی ندارد اما به صرف آشنایی و روابط کسی
را در مسئولیت نخواهم گذاشت.وی همچنین
با اشاره به میزان بدهی شهرداری اظهار کرد:
شهرداری بیش از  50هزار میلیارد تومان بدهی
دارد23 .هزار میلیارد تومان آن بدهی بانکی
است که هر ماه به خاطر سود معوقات این رقم
افزایش پیدا میکند و 30هزار میلیارد تومان هم
بدهی شهرداری به پیمانکاران است .افشانی در
خصوص میزان بدهیهای دولت به شهرداری
نیز گفت :رقم دقیق این بدهیها هنوز مشخص
نشده و کارگروههای تعیین شده در حال بررسی
هستند.

انتقاد معاون نهاد ریاست جمهوری از نبود توجه کافی
به روستاهای کشور
میرزاده -معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد
ریاست جمهوری از نبود توجه الزم به روستاها در ابعاد
مختلف توسعه روستایی انتقاد کرد .به گزارش "خراسان"
در نشست شــورای اداری استان خــراســان رضــوی که
عصر روز گذشته برگزار شد" ،سید ابوالفضل رضوی" از
مدیران کل استان خواست با سرکشی به مناطق مختلف
روستایی استان ،ضمن آشنایی بیشتر با ظرفیت ها و
مشکالت روستاها ،برای رشد و توسعه به عنوان منابع مهم

تولید و ثروت ،تالش کنند .در بخش دیگری از این جلسه
مدیر نواحی سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
در استان ،گزارشی از عملکرد دستگاه های مختلف در
زمینه ورود به این سامانه و ثبت سفارش های دستگاه
های اجرایی استان ارائه کرد .در ابتدای این جلسه نیز
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ،مطالبی در خصوص
آسیب های اجتماعی در استان و فعالیت های این اداره
کل ،بیان کرد.
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