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آغازمحاکمه مدیران ارزی سابق

پرونده احمد عراقچی 3،مدیر سابق بانک مرکزی و یک دالل عمده ارز در دادگاه گشوده شد

دادگاه  ۹نفر از اخاللگران ارزی مرتبط با حوزه
بانک مرکزی روز گذشته در شعبه دوم دادگاه
ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد .دادگاهی
که چهره های شاخص آن احمد عراقچی ،معاون
ارزی سابق بانک مرکزی و فرشاد حیدری ،معاون
نظارتی سابق این بانک و همچنین ساالر آقاخان
از دالالن مهم بــازار آزاد ارز هستند و براساس
کیفرخواست صــادر شــده که اتهام اصلی آن
مشارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی کشور
از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و
سازمان یافته است ،حدود  160میلیون دالر و
بیش از  20میلیون یورو ارز کشور به دست شبکه
های قاچاق رسیده است.
سیاست غلط بانک مرکزی در توزیع ارز برای
کنترلبازاروتخلفاتمدیرانمتهمونقضقوانین
در اجرای این سیاست که باعث حیف و میل بیت
المال و تصاحب ارزهای دولتی توسط سوداگران
و قاچاقچیان شد به عنوان نقطه کانونی کیفر
خواست قرائت شده بود.
در ایــن کیفرخواست همچنین اش ــاره ای به
اتهامات احتمالی ولــی ا ...سیف ،رئیس کل
سابق بانک مرکزی نشده است ولی پیش از این،
محسنی اژه ای سخنگوی سابق دستگاه قضا و
معاون اول فعلی قوه قضاییه اعالم کرده بود که
پرونده ای علیه وی تشکیل شده است ،هرچند
به گفته اژه ای نام وی در دادگــاه این  9متهم
ارزی نیست.
به گــزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،قهرمانی،

نماینده دادستان در ابتدای جلسه به قرائت
کیفرخواست پرداخت و گفت :کیفرخواست
حاصلرسیدگیبهبزهمدیرانوقتبانکمرکزی
و شرکای جــرم اســت .بانک مرکزی در جهت
سیاستهای خود توزیع ارز با نرخ شناور را در
دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در
اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این
ارز دولتی بوده است.بانک مرکزی در گذشته
سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت
و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل
توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای
نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث
سیر نزولی ارزش ریال در برابر دالر شدند.
نماینده دادســتــان گفت :بانک مــرکــزی طی
اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰صرافی
روزانــه میلیونها دالر در اختیار آنها قرار داد
و به تدریج شبکهای از دالربــازی شکل گرفت
و صرافیهای منتخب که قــرار بــود دال رهــای
دریافتی از بانک مرکزی را در بــازار به مصرف
برسانند ،در قبال درصــدی ســود ،آن ها را در
اختیار برخی اشخاص قرار دادند.
وی ادام ــه داد :احمد عراقچی مــعــاون ارزی
بانک مرکزی و آقاخانی به صــورت محرمانه با
بانک مرکزی در خصوص بــازار غیر رسمی ارز
همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان
میالد گــودرزی ،منصور دانش پور و علی آروند
که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است.
وی افــزود :این اقدامات افزایش قیمت ارز در

اخبار

بــازار آزاد را در پی داشــت و تشکیل صفهای
طوالنی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول
میانجامید ،برای دریافت ارز و انتقال گروهی
از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز
توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد بخش
عمدهای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان
و سوداگران قرار گیرد که در این باره پروندهای در
دادسرا در حال رسیدگی است.
نماینده دادستان با اشاره به نحوه آشنایی ساالر
آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد :در شهریور
ماه ،۹۶احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی
از طریق میثم خدایی با ســاالر آقاخانی آشنا
و در ادامــه به احمد عراقچی گوشزد می شود
بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد،
ســود خوبی نیز به وی داده میشود و با وعده
اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات
دنبال میشود.وی افزود :آقاخانی که به دنبال
گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده،
موافقت میکند و با انجام معامالت فردایی و
کاغذی به صــورت گسترده سبب کنترل بازار
می شوند.
براساس کیفرخواست ،آقاخانی در هر مرحله،
پنج میلیون دالر ارز می فروخته و طی  28مرحله
در مجموع  825میلیارد تومان بابت فروش ارز به
حساب بانک مرکزی واریز کرده است .وی ارز را
به مبلغ  ۳هزار و  ۵۰۰دریافت و به مبلغ فرضی ۴
هزار و  ۵۰۰در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب
عملیات ارزی معادل ریالی واریز میکرده است.

آقاخانی ،در زمــان دستگیری  331میلیون
تومان بابت فروش ارز ،به دست آورده که شامل
 ۱۲میلیون تومان سود در هر مرحله از فروش ارز
بوده و بعد از اقدامات قضایی مسترد کرده است.
براساس کیفرخواست ،آقاخانی پس از پایان وقت
اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان
اقــدام به فــروش ارز می کــرده اســت و در ادامــه
مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میالد
گودرزی و سپس به حساب آقاخانی منتقل می
شــده اســت که پس از کسر کــارمــزد به حساب
عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه و سپس
با دریافت ارز اقدام به معامالت فردایی و فروش
آن میکرده است.
وی ادامــه داد :احمد عراقچی گفته نظارت بر
اقــدامــات آقاخانی از طریق وزارت اطالعات
صورت گرفته است در حالی که حسب استعالم
های انجام شده نماینده وزارت اطالعات فقط
در شش مرحله از  ۲۸مرحله حضور داشتهاست.
▪تضمین  ۲هفته ای آقاخانی!

نــمــایــنــده دادس ــت ــان اظــهــار کـــرد :آقــاخــانــی
 ۲۰مــیــلــیــون درهـــم نـــزد بــانــک مــرکــزی به
عــنــوان تضمین میسپارد و بعد از دو هفته
تــقــاضــای اســـتـــرداد تــضــمــی ـنهــای ســپــرده
شــــده خــــود را مــیکــنــد کـــه ایــــن مــوضــوع
مـــــورد مـــوافـــقـــت احـــمـــد عـــراقـــچـــی قــــرار
می گیرد و مبالغ به وی مسترد می شود.
وی با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این

پرونده بیان کرد :احسان معافی اعالم کرده
که وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی
با عوامل وزارت اطالعات بوده است در حالی
که متهم ساالر آقاخانی قبل از حضور عوامل
اطالعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر
مجاز ارز کرده است و این نشان میدهد که هیچ
گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی
در این پرونده گفت :میثم خدایی از کارکنان
نهاد ریاست جمهوری و عامل ارتباط آقاخانی
و احمد عراقچی بــوده و حسب استعالم از
نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور معاون
اقتصادی فعالیت داشته است.
▪نامه  ۸صفحه ای عراقچی

وی ادامـــه داد :پــس از دستگیری وی طی
هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی
مبلغ تحصیل شــده توسط آقاخانی به بانک
مرکزی برای پنهان کردن اقدامات عودت داده
میشود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و
سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک
مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز
خود در تاریخ  26اسفند  96طی نامهای هشت
صفحهای و به امضای فرشاد حیدری اعالم
میکند که اقــدامــات وی (متهم آقاخانی) بر
اساس ضوابط قانونی بوده است.
در ادامه مشخص شد این گزارش برای فریب
دستگاه قضایی و خالف واقع بوده است و سبب
شد در تاریخ  27اسفند  96آقاخانی با تودیع
وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر یابد.
سپس با بررسی این گــزارش و طی تحقیق از
فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور
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را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به
عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
براساس کیفرخواست ،گزارش مذکور حاوی
 11مورد اطالعات غلط بوده است که از جمله
آن ادعای مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای
عالی امنیت ملی در این زمینه است.
همچنین در این گزارش اعالم شده با متهم ساالر
آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار
قــرارداد منعقد شده اســت ،در حالی که طبق
تحقیقات انجام شده از متهم ساالر آقاخانی و
مدیریت صرافی انصار اعالم شده این اقدامات
هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی
انصار مخالف جریانات صورت گرفته بوده است.
نماینده دادستان گفت :تمام مطالب بیان شده
در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی
بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد
عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن
این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند
تحقیقات داشته اند و آن چه جای تاسف دارد این
است که موکدا و مکررا انجام معامالت فردایی و
کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل
صادر شده ممنوع اعالم شده است .لکن بانک
مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است
تخطی میکند و با انجام معامالت فردایی در
بــازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نــرخ ارز
داشته اســت.ظــرف مــدت سه مــاه مبلغ ۱۵۹
میلیون و  ۸۰۰هزار دالر و  ۲۰میلیون و ۵۰۰
هــزار یــورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل
قاچاقچیان ارز دادهاند و سرمایه حیاتی مردم
نیازمند توسط سوداگران مورد تعرض و حیف و
میل قرار گرفته است.
براساس کیفرخواست اتهام ساالر آقاخانی و سید
احمد عراقچی ،مشارکت در اخالل در نظام ارزی
و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت
شبکهای و سازمان یافته در حد کالن به میزان
 159میلیون و  ۸۰۰هــزار دالر و  ۲۰میلیون و
 ۵۰۰هزار یورو است .دیگر اتهام ساالر آقاخانی
دو فقره پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸هزار دالر به
متهممیثمخداییونیزپرداخترشوهبهمتهمسید
رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک
مرکزی است.احسان معافی ،مدیر حراست وقت
بانک مرکزی ،میثم خدایی ،کارمند نهاد ریاست
جمهوری و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی
بانکمرکزیدیگرمتهمانپروندههستند.

