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اقرار متهم ردیف اول به صدور اظهارنامههای غیرواقعی
خبر
اقتصادی

دومین جلســه رســیدگی به اتهامــات متهمان
پرونده قاچاق کالن ارز و پول شــویی در دادگاه
ویژه رســیدگی به جرایــم اخاللگــران در نظام
اقتصــادی در مشــهد برگــزار شــد .بــه گزارش
خبرنگار میــزان ،در ابتدای این جلســه قاضی
منصــوری رونــد برگــزاری دادگاه و اتهامــات
متهمــان را تشــریح کــرد .پــس از آن رئیــس
دادگاه از دادســتان عمومی و انقالب خراسان
رضوی خواســت به بیان مطالب خــود و دفاع از
کیفرخواست بپردازد .قاضی «درودی» با تبیین
اقدامــات دادســرای عمومی و انقالب مشــهد
در مرحلــه تحقیقــات مقدماتی گفــت :تمامی
تحقیقات نشان میدهد که اقدامات متهمان آن
هم در شرایط موجود که دشمن با تمام امکانات
در حال ایجاد فشار به ویژه از طریق اقتصادی به
کشــور اســت ،حتما از مصادیق اخالل در نظام
اقتصادی است .قاضی درودی افزود :مجموعه
قضایــی اســتان در رســیدگی بــه پروندههــای
گذشته از این دســت هم نشــان داده که با عزم
راسخ و قاطعیت و با محوریت دفاع از حقوق عامه
ان شاءا ...در چارچوب قانون به اتهامات وارده
به هفت متهم این پرونده نیز رســیدگی و قانون
را اجرا خواهد کرد .پس از اظهارات دادســتان
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی ،رئیس
دادگاه از نماینــده مدعی العموم خواســت تا به
قرائت کیفرخواست متهمان بپردازد.
•اضرار قابل توجه به کشور از طریق قاچاق
ارز و پول شویی

پس از آن ،محمود میرشــکار فرزند شاه جهان به
عنواناولینمتهمبهجایگاهفراخواندهشد.طبق
اعالمنمایندهمدعیالعموم،نامبردهبهمشارکت
دراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریق

مدیرکل پســت اســتان گفــت :از روز جمعــه تا صبح
دوشنبه تعداد ۱۲هزار کارت سوخت در شعب پستی
استان به مردم تحویل داده شــده است« .سید احمد
موسوی» با بیان این مطلب افزود :بیش از  ۲۰۰نفر
از پرســنل اداره پست اســتان در زمینه تحویل کارت
سوخت به مردم حضور و مشــارکت داشته اند و دفاتر
و نواحی پستی تا ســاعت  ۱۸در زمینه تحویل کارت
ســوخت پاســخ گو هســتند .وی با اشــاره بــه حضور
حداکثــری پرســنل اداره پســت اســتان در خدمات
رســانی برای ارائه کارت ســوخت ،خاطرنشان کرد:
تعدادی از کارمنــدان بخش های مختلــف این اداره
بر اســاس اولویت در محــل باجه هــای تحویل کارت
سوخت حضور پیدا کرده اند و این موضوع تا زمانی که
نیازباشد،ادامهخواهدداشتتاشهروندانبهسرعت
کارتسوختخودرویخودرادریافتکنند.موسوی
گفت :البته شهروندان نیازی به حضور در باجه های
پستیندارندومیتوانندبامراجعهبهسامانهرهگیری
مرســوالت پســتی در کوتاه ترین زمان ممکن کارت
سوخت را در نشــانی محل ســکونت تحویل بگیرند.
مدیرکل پست اســتان اظهار کرد :شــهروندان برای
دریافت کارت سوخت از مراکز پســت ،کارت خودرو
یا برگ سبز خودرو و مدارک شناسایی مالک خودرو
را به همراه داشــته باشــند .وی افزود :در صورتی که
شهروندان تاکنون برای دریافت کارت سوخت اقدام
نکرده اند ،به دفاتر پلیس 10+مراجعه کنند.
•شهروندان برای بازگشایی رمز دوم کارت
سوخت عجله نکنند

در همین زمینه ،شــرکت پخش فــراورده های نفتی
منطقه خراسان رضوی از مردم درخواست کرد برای
بازگشــایی رمز دوم کارت سوخت خود عجله نکنند.
«قائمی طلب»مســئول روابط عمومی این شرکت با
اعالم این خبر گفت  :در چند روز اخیر با موج مراجعه
کنندگان برای بازگشــایی رمز کارت سوخت مواجه
شــدیم و روزانه در دو شعبه این شــرکت بیش از هزار
کارت سوخت بازگشایی رمز می شــود .هم اکنون با
هجوم و ازدحام شــهروندان در خصوص بازگشــایی
رمز دوم کارت ســوخت روبه رو هســتیم کــه از آن ها
درخواست می کنیم برای بازگشــایی رمز دوم کارت
ســوخت ابتدا به جایگاه های سوخت مراجعه داشته
باشند و چهار رقم آخر کد ملی شــان را که تا پایان آذر
ماه بهعنوان پیش فرض برای رمز کارت ســوخت در
نظر گرفته شده اســت ،وارد کنند .وی ادامه داد :در
صورتی که در جایگاه ،رمز دوم کارت ســوخت شــان
خطادادوبازنشدبرایبازگشاییآنمالکخودرومی
تواند با در دست داشتن کارت سوخت ،کارت ماشین
و کارت شناسایی به دو شــعبه شرکت پخش فراورده
های نفتی منطقه خراسان رضوی در خیابان صاحب
الزمان (عج)  7یا شعبه بولوار سجاد مراجعه کند.
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شبکهایوسازمانیافته،متهمودرمحضردادگاه
حاضر است .نماینده دادســتان گفت :اقدامات
خالف قانون نامبرده در کنار دیگر تخلفات سایر
متهمان موجب برهم زدن تعادل بازار و در برخی
موارد خنثی شــدن اقدامــات مقامات مســئول
شده اســت .قاضی منصوری با تشکر از اقدامات
دادســرای عمومی و انقــاب مشــهد و ضابطان
دستگاه قضایی ،گفت :اقدامات شبکهای متهم
ردیــف اول و ســایر متهمــان در شــرایط تحریم و
جنگاقتصادیدشمنانعلیهملتمظلومایران،
متضمناضرارقابلتوجهبهکشورازطریققاچاق
ارز و پول شــویی به مبلغ بیش از ۹هــزار میلیارد
تومانشدهاست.
•صدور اظهارنامه غیرواقعی
توسط رئیس بانک

متهم محمود میرشکار فرزند شاه جهان گفت:
اقــرار میکنــم کــه اظهارنامههای موصــوف را
من صادر و خالف قانــون رفتار کــردهام و قبول
دارم .قاضــی منصــوری خطاب به متهــم اظهار
کرد :مستندات تخلفات به همراه اقاریر شما در
پرونده وجود دارد .نماینده دادســتان در ادامه
بیان کــرد :نامبــرده رئیس یکی از شــعب بانک
ملی در یکی از اســتانهای جنوب کشور بوده و
با صدور اظهارنامههــای غیرواقعی ارزی ،نقش
موثری در مجموع این اقدامات سازمان یافته با
هدف قاچاق ارز و پول شویی داشته است .متهم
ردیف اول در ادامــه دادگاه گفت :اظهارنامهها
تحت نظارت خودم بود .رئیس صندوق اقدامات
الزم را انجام میداد و مــن اظهارنامهها را امضا
میکــردم .وی ادامــه داد :افــراد دیگــری نیز با
اســتفاده از همیــن اظهارنامههــای غیرواقعی
صادر شــده ،ارزهای موجود در بــازار داخلی را
جمــع و در طول ســال هــای متمادی از کشــور
خارج میکردند .ایــن متهم گفــت :طبق روال
معمــول بایــد ارزهــای اظهــاری بــرای ورود به

برگزاری نشست فرصتهای
سرمایهگذاری و تجاری ایران و سوریه
نشســت فرصتهای ســرمایهگذاری و تجاری
ایران و سوریه در مشــهد برگزار شد .به گزارش
ایســنا ،معاون امــور بازرگانی و توســعه تجارت
سازمانصمتاستاندرایننشستگفت:هم
اکنون بخش عمدهای از تعرفههــای کاالهای
توافقشدهبیندوکشور ۴درصداست.
غفوریمقدمدرخصوصآمار
صادرات استان به سوریه در
ســال  97نیز گفت :میزان
صادرات اســتان به ســوریه
حدود  ۶۵۰۰تن بــه ارزش
 ۱/۵میلیون دالر بوده و عمــده کاالها الیاف،
مخمــر ،فراوردههــای غذایــی ،کاغذ گــراف،
سیبزمینیآمادهومواردمشابهبودهاست.وی
ادامــه داد :اولویتهای توســعه همکاری های
اقتصادی،امکانتهاترکاالوفعالکردنشورای
بازرگانی مشترک است  .همچنین از موارد در
دســت اقدام تاســیس مرکز تجــاری ایــران در
دمشقوراهاندازیشرکتحملونقلمشترک
بیندوکشوربودهاست.
• برنامهریزیبرایرفعمحدودیتها

وی بیــان کــرد :بــا همــه ایــن شــرایط هنــوز
محدودیتهاومشکالتیبرایتوسعهارتباطات
تجاری بین دو کشــور از جمله مشکالت بانکی
و مســائل ناشــی از تحریم وجود دارد ،با همین
هدف چنــد اولویــت از جملــه ترک تشــریفات
مناقصات،تسهیلصدورروادیدواطالعرسانی
قوانینتجاریدوکشوردردستپیگیریاست.
یکی از مــوارد مهمی کــه فعاالن اقتصــادی دو
کشــور مدنظرشــان بوده ،مســئله تبادل پول و
مســائل مالی اســت .در همین زمینه به تازگی
تفاهمی بین بانکهای مرکزی دو کشور امضا
شد که گشایش بانکها در دو کشور و تاسیس
بانکمشترکدراینتفاهموجوددارد.
رئیسکمیسیونتجارتاتاق
بازرگانی اســتان نیز گفت:
اتــاق بازرگانــی به طــور جد
برنامهریزی دارد که بتواند با
ســوریه همکاری اقتصادی
فراوانی داشته باشد .ایران و سوریه از هر جهت
برای گســترش فعالیتهای تجــاری آمادهتر و
ذیحقتر هســتند« .محمدحســین روشنک»
ادامهداد:برایاینکهبهاینمواردبرسیمدنبال
چندحرکتهستیم.یکیاینکهبهعنواناولین
اقدامتالشمیکنیمتاپروازبینمشهدودمشق

را برقــرار کنیــم ،دوم ایــن کــه نمایشــگاههای
اختصاصیکاالهایتولیدیوکشاورزیدردو
کشور برگزار شود .وی خاطرنشان کرد :تالش
خواهیمکردباکسبمجوزهادرتهرانواستان،
تا پایــان امســال هیئت تجــاری از خراســان به
ریاستمعاوناستانداربهدمشقاعزامشود.
رئیــس اتحادیــه عمومــی
کشاورزان سوریه نیز در این
نشســت گفــت :متاســفانه
رسانههایبینالمللیباعث
شــدند دو شــرکت بزرگ ما
پروازهای خودبهایرانرالغوکنندچونبهدلیل
اعتراضات،تبلیغاتمنفیشــدهامامــابهایران
آمدیــمودرتهرانومشــهدموردیرامشــاهده
نکردیم«.نــزارســعدالدین»افزود:ماازســوریه
سربلندوپیروزبرداعشبهایرانآمدیمکهبهبرکت
رئیسجمهوریبشاراسدوارتشسوریمقاومکه
شهادتها و رشادتهای زیادی تقدیم کردند،
تمام وضعیت کشور سوریه از دست آن ها خارج
شدکهباهمکاریکشورهایدوستودرراسآن
هاایرانورهبــریحکیمانهمقاممعظمرهبری
اتفــاقافتــاد.ویگفــت:مــانیــازبهبازســازی
کشــورمانداریموبازســازیســوریهبهدســت
کشورهایدوستانجاممیشــودکهدرکنارما
ایستادندوازمادفاعکردندودرراسآن هاایران
قراردارد.
•جذب 200میلیوندالرسرمای هخارجی
در استان طی 6ماه98

مدیــرکل امــور اقتصــادی و
دارایی استان نیز با اشاره به
این کــه اقتصــاد اســتان در
شش ماه ابتدای سال باالی
 ۷درصد مثبت بوده اســت،
گفــت  :در کل کشــور باالتریــن جــذب
ســرمایهگذاری خارجی را در استان داشتیم و
توانســتیم بــا ۲۰طــرح مصــوب حــدود۲۰۰
میلیوندالرجذبکنیم«.حسینامیررحیمی»
افزود :بــا وجود ایــن که ما ســوریه را بــه عنوان
دوســت و شــریک تجــاری و اقتصــادی ایــران
میدانیمامادراین ۲۰طرحکهازآلمان،عراق،
افغانســتان ،ترکمنســتان و امــارات حضــور
داشتند،طرحمصوبیازکشورسوریهنداشتیم.
وی تصریــح کــرد :در حــال انجــام مطالعــهای
هستیم تا بر اساس آن اولویتهای استان برای
سرمایهگذاریراجداکنیم.

عکس :ایسنا

غروبــی  -رئیــس تامیــن و توزیع شــرکت پخش
فراورده های نفتی منطقه خراســان رضوی وعده
داد تــا پایان هفته جاری مشــکل کمبــود گاز مایع
در استان رفع خواهد شــد« .بهرنگ قلی زاده» در
گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد  :در چند روز
اخیر شــاهد افزایش تقاضای شهروندان در زمینه
مصــرف گاز مایــع بودیم کــه از صبح یک شــنبه به
وسیله سه شرکت فرگاز ،پرسی ایران گاز و شرکت
بوتان حدود  200تن گاز مایع تا ظهر دوشــنبه در
سطح شهر مشهد توزیع شده تا مردم امنیت روانی
داشته باشــند و کمبودی در زمینه گاز مایع وجود
نــدارد .وی افــزود :کمبــود های مقطعــی در چند
روز گذشــته را رد نمی کنیم اما به شــهروندان این
آرامش خاطــر را می دهیم که کمبــودی در زمینه
گاز مایع در استان و شهر مشهد نیست و ان شاءا...
تا پایان هفته وضعیت سیلندر گاز در شهر مشهد و
شهرهای اطراف به حدی خواهد بود که نیازهای
مصرف کننده واقعی برطرف شود .قلی زاده ادامه
داد :از دو مسیر گاز مایع برای شهر مشهد در حال
تامین اســت ،در چند هفتــه گذشــته چندین رام
قطار گاز مایع توزیع شــده و از ظهر روز ســه شــنبه
(امروز)هم یک رام قطار حاوی  120تن گاز مایع
برای بوتان گاز وارد مشهد می شود که تا حدودی
مشکل را برطرف می کند .وی افزود :فهرست تمام
استفاده کنندگان از گاز مایع در روستاهای استان
را به تفکیــک خانوار و کد ملــی در اختیــار داریم و
در صورتی که گاز هــا به این مناطق تــا پایان هفته
نرســیده باشــد با عامالن توزیع به شــدت برخورد
می کنیم .وی همچنین گفت :اگر شــهروندان در
زمینه کمبود گاز مایع شکایتی دارند با شماره های
 09627و  37672111تمــاس بگیرنــد تا این
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کشور ،شمارش شود؛ اما عمال نزد ما این اتفاق
نمیافتــاد .پولها از خــارج نمیآمــد و ارزهای
داخلیراجمعمیکردند.متهممیرشکارافزود:
اشــتباهم را قبــول دارم و تخلفات محرز اســت.
نماینــده دادســتان گفــت :نامبــرده طــی چند
مرحله بابت اقداماتی که انجام میداده مبالغی
رادریافتمیکردهاست.ویازمتهمانخواست
تمــام واقعیتها را بگوینــد و افزود :مســتندات
پرونــده کامــل اســت .پــس از دفاعیــات متهم،
قاضی منصــوری از وکیــل مدافع متهــم ردیف
اول خواســت تا به دفاع از موکل خــود بپردازد.
وکیــل مدافع متهــم ردیــف اول پرونــده گفت:
من به دنبال بیان این نکته کــه موکلم کامال بی
گناه اســت ،نیســتم .همه ما در برابر اعمالمان
در پیشــگاه قانون و خداونــد متعال باید پاســخ
گو باشــیم .وی افزود :باید دید چه مقامات و چه
کســانی مســئولیت نظارت داشــتهاند و چرا به
مســئولیت خود عمل نکردهاند که این اتفاقات
روی دهد؟ چــرا باید حلقههای مفقوده داشــته
باشیم؟ باید ابعاد مسائل روشن شود .موکل من
خودش صادقانه میگوید که اشتباه کرده است،

ما از دادگاه تقاضای اجــرای عدالت داریم .پس
از دفاعیات وکیل این متهم ،نماینده دادســتان
گفت :متهم میرشــکار به عنوان یک عامل مهم،
زمینه ســاز این حجــم از تخلفات شــده اســت.
رئیس دادگاه پس از آن از نماینده بانک مرکزی
خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد .نماینده
بانک مرکزی افزود :متهم ردیف اول شــاغل در
شبکه بانکی بوده و از شــرایط ارزی و اقتصادی
مطلع بوده ،بنابراین نمیتــوان ادعا کرد که وی
جهل به اقدامات خود داشــته است .این افراد با
سوءاستفادهازموقعیتخودباهمکاریتعدادی
دیگر از افراد ،از شــهرهای مختلــف ارز را جمع
آوری و از کشور خارج میکردند .نماینده گمرک
نیز گفت :از دادگاه انتظار اجرای قانون و عدالت
را داریــم .رئیــس دادگاه اعالم کرد :بــا توجه به
اتهامات و دفاعیات متهم ردیف اول ،قرار کیفری
وی تشدید و به نامبرده تفهیم میشود.
•خارج کردن اظهارنامه های سفید از بانک
توسط متهم ردیف دوم

با فراخوانده شــدن متهم ردیف دوم به جایگاه،

کیفرخواست «غالمحسین سنگچولی» فرزند
فداحســین توســط نماینــده دادســتان قرائت
شد .سنگچولی متهم به پول شویی ،اخذ رشوه
و مشــارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور از طریق قاچاق شبکهای و سازمان یافته
ارز است.
نماینده دادســتان هنگام قرائت کیفرخواست
گفــت :نامبرده بــا افــراد داخلــی و خارجی در
زمینه تخلفــات مطرح شــده همکاری داشــته
اســت ،مســتندات پرونــده مشــخص کننــده
تخلفات نامبرده است .متهم سنگچولی افزود:
اظهارنامههــا در اختیــار مــن و تحــت نظــارت
رئیس شــعبه بود .وی ادامــه داد :بــا اقداماتی
کــه انجــام میدادنــد توجــه مــن به همــکاری
جلــب شــد و اظهارنامههــای ســفید را از بانک
خارج و در مشهد استفاده میکردم .این متهم
گفت :اشتباه کردم .در این هنگام مستندی از
اظهارات متهم در صحن علنی دادگاه مبنی بر
اقاریر صریح متهم پخش شد.
پس از دفاعیات متهم سنگچولی ،وکیل مدافع
وی به دفاع از نامبرده پرداخــت و گفت :چنان
چه مســئوالن متولی امور بانکی در زمان خود
نظارت مناسبی میداشتند چه بسا شاهد وقوع
این تخلفات نمیبودیــم .بنابراین تقاضا داریم
تصمیمات متناسب با قصور موکل اتخاذ شود.
رئیــس دادگاه نیز از وکالی مدافع خواســت تا
ضمن دفــاع از موکالن خــود در صحــن علنی
دادگاه ،لوایح دفاعیه خود را بــه دادگاه تقدیم
کنند.نماینــده بانک مرکزی نیــز در واکنش به
اظهــارات وکالی مدافــع گفت :خروج اســناد
رسمی بانکی از شعبه مذکور ،غیرقانونی بوده
و تخلف صورت گرفته توســط متهمان روشــن
اســت .پس از اتمــام اظهــارات نماینــده بانک
مرکــزی و گمــرک جمهــوری اســامی ایران،
رئیس دادگاه ادامه رســیدگی را بــه صبح فردا
(امروز) موکول کرد.

