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برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  31متهم پرونده بانک سرمایه

ماجرای سرمایه گذاری با پول معلمان برای خرید مازراتی
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی
داشته ،بیان کرد :پاسکاری بین متهم رضوی و
از متهمان بانک س��رمایه در شعبه سوم دادگاه
آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است
ویژه رسیدگی به جرائم اخالل گران و مفسدان
که آقای رضوی از بانک مصوبه میگیرد و وثیقه
اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار
وی  ۳۰درص��د تعیین میش��ود که در ادامه به
شد.
بانک س��رمایه نامه میزند و میگوید که جای
در آغاز جلس��ه ،قاضی مس��عودی مق��ام مفاد
وثیقه از من پول بگیرید.
مواد  ۱۹۳و  ۱۹۴قانون آیین دادرسی کیفری را
نماینده دادس��تان اف��زود :در ای��ن زمان آقای
قرائت و تفهیم کرد و گفت :اظهارات حاشیهای
امام��ی ورود میکند و جای وثیقه را پُر میکند
در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین میخواهیم
و وی تس��هیالت را دریافت و تبدیل به ملک و
بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند.
ماشین کرد .وی (متهم رضوی) وقتی پول را به
قاضی مس��عودی مقام در این لحظه از نماینده
آقای امامی پس میداد پول را به ش��رکتهای
دادس��تان خواس��ت برای بیان مطالب خود در
کارتن خواب میریخت .شرکت گلگون تجارت
جایگاه حاضر شود.
جهان ک��ه مربوط به یک جوان یتیم اس��ت با
قهرمان��ی ،نماینده دادس��تان در جایگاه حاضر
اس��م آن  ۳۰میلیارد تومان تسهیالت گرفته و
ش��د و گفت :در جلسه گذشته مطالبی از سوی
قرار بود که  ۵میلیون تومان به او بدهند که آن
سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را
 ۵میلیون تومان را هم ندادند.
متهم خرد اعالم کرده وجود دارد ،درست است
قهرمانی اظهار داشت :متهم رضوی به بانک نامه
که پرونده بانک س��رمایه خردهای از اتهامات او
میزن��د و میگوید ک��ه کار بازرگانی میکند و
است ،اما او متهم خرد نیست.
میخواهد که سررس��ید تسهیالت را از  ۶ماه به
نماینده دادس��تان افزود :پروندهای که آوردهام
 ۲سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین
مشحون از فس��اد اس��ت و طبق گزارش بانک
خریدن آیا کار بازرگانی اس��ت؟ این ش��رکتها
مرک��زی آق��ای رض��وی  ۱۰۷میلی��ارد تومان
ک��ه وی (متهم رضوی) تس��هیالت گرفته باید
از بانک س��رمایه تس��هیالت دریاف��ت کرده و
گردش مالی ،اعتبار و صالحیت داش��ته باش��د
 ۱۰۴میلیارد تومان نیز از بانکهای دی ،اقتصاد نوین،
ک��ه در ادامه  ۳قرارداد را به بانک ارائه میکند.
مسکن و تجارت دریافت کرده است.
شرکت آینده س��ازان فاطمی با شرکت مهربان
وی خطاب به س��ید محمد هادی رضوی گفت:
کاالی پی��ام به نمایندگی س��یامک حاج خلیل
شاید  ۸۰میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛
ک��ه در آن قراردادی تنظیم میش��ود که مبلغ
اما درد بس��یاری از مردم را درمان میکند .شما
آن  ۲۳میلی��ارد تومان اس��ت؛ اما در اداره ثبت
متهم کالن هستید.
شرکتها مشخص شد شماره ثبت این شرکت
چیز دیگری است و اص ً
نماینده دادستان بیان داشت :در جلسه گذشته
ال این فرد وجود خارجی
بیان ش��د س��ید محمد هادی رضوی از طریق
نداشته و جعلی است.
سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده،
نماینده دادس��تان اضافه کرد :قرارداد ش��رکت
ش��رکت آینده س��ازان فاطمی و رهپویان کوثر
آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان
ویژه تسهیالت و شرکت ش��ایگان تجارت آتیه
که مبلغ قرارداد ب��ه صورت عددی  ۱۱میلیارد
ویژه ضمانت نامه بوده است.
و به صورت حروفی  ۸میلیارد تومان اس��ت در
نماینده دادس��تان گف��ت :س��ید محمدهادی
بررس��یهای انجام شده مشخص شد که شماره
رضوی در برج هفت  ۹۱تس��هیالت  ۲۰میلیارد
ثبت آن چیز دیگری اس��ت و نماینده آن وجود
تومان��ی دریافت کرده ک��ه  ۲.۵میلیارد تومان
خارج��ی نداش��ته و جعلی اس��ت .در ش��رکت
مصوب میشود ،اما او دریافت نمیکند تا حدود
ناس��اتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که
یک ماه و نیم بعد  ۷.۵میلیارد تومان تسهیالت
ش��ماره ثبتی آن اعالم میشود که در بررسیها
میگیرد که م��ا این پرون��ده را مطالعه کردیم
مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده
دیدی��م آقای رض��وی اصرار
و جعلی است.وی بیان داشت:
زیادی داش��تند که پرونده او
نماینده دادستان :رضوی به در قرارداد شرکت آینده سازان
مجددا بررسی شود.
همراه آقایان دالویز و امامی ،فاطم��ی با گروه دفی��ه که در
وی اف��زود :خان��م رام از ملک��ی در نوش��هر بال��غ ب��ر آن امیررض��ا ف��رزانراد نائب
کارشناسان اعتباری پرونده از
 ۷۸ه��زار مت��ر (س��ه ویالی رئیس هیئت مدی��ره بوده که
آقای شیانی دستور میگیرد لوک��س) میخرن��د ،ملک��ی وی غارتگ��ر بیتالمال اس��ت
ک��ه ش��رکت آق��ای رضوی
 ۴۵۶متری در خیابان آفریقا و و اکن��ون مت��واری اس��ت و
را بررس��ی کن��د و خانم رام در خیابان احمد قصیر  ۵طبقه همچنین محم��د امامی و پدر
گزارشی را در  91/8/18ارائه
که هر طبقه آن  ۶۰متر است وی عضو هیئت مدیره هستند
میدهد ک��ه قراردادهایی به ب��ه نام خ��ودش خری��داری نیز ظاهرا ً ش��ماره ثبت قرارداد
شرکت ما ارائه کرده است .از میکند .رض��وی همچنین به جعلی است.
جمله قرارداد ارتش ،توس��عه نام منشی خود ملکی را رهن قهرمانی ادامه داد :در ش��رکت
تجارت و کارشناسان اعتباری
توس��عه تجارت مری��ن که در
میکند و ماشین BMWX4
مواردی را قید میکنند.
اینجا هم شرکت را جعل و هم
را نی��ز ب��رای منش��ی خ��ود
وی افزود :خانم رام چند ایراد
 ۲قرارداد نیز ارائه میکنند که
خری��داری میکند .همچنین
وارد میکند که اقای رضوی
مت��ن آن واحد اس��ت و بعدها
ملک��ی در خیابان فرش��ته از
صالحیت ندارد چرا که برخی
این قراردادها به دس��ت اداره
قراردادها ص��وری بودند و به آقای امامی میخرد.
مالیات��ی میرس��د و همه آن
آقایان هیئت مدیره میگوید  رض��وی با پ��ول معلم��ان و طرف قراردادهای آقای رضوی
آق��ای س��ید محم��د هادی ب��ه اس��م س��رمایه گ��ذاری را محکومیت مالی میدهند و
رض��وی ن��ه تنه��ا صالحیت خودروهایی از قبیل :س��واری متوجه میشوند که قراردادها
دریافت  ۷.۵میلیارد تومان را مازراتی ،بنز  ،۵۰۰ .Sماشین جعلی اس��ت و موج شکایتها
ندارد بلکه صالحیت دریافت سوزوکی ،تویوتا الفور ،موتور علیه رضوی ش��روع میش��ود.
وام  ۲.۵میلیاردی را هم ندارد س��یکلت ان وی اگوس��تا که اس��تدالل دکت��ر فضلعلی این
و اساس��ا او هی��چ صالحیتی قیمت آن به اندازه ده پراید از اس��ت ک��ه ای��ن قراردادها در
برای اخذ وام ندارد.
مدل  ۵۰میلیون تومانی است بان��ک دی ،تج��ارت و  ...ه��م
نماین��ده دادس��تان در ای��ن خری��داری میکن��د .خبرهایی ارائ��ه میش��وند ،طب��ق گفته
لحظ��ه ب��ه اذن قاض��ی از هست که وی با تشریفاتی به وی (رضوی) آنجا هم دش��من
داشت؟
خانم رام خواس��ت برای ارائه خیابان میآمده است
توضیح��ات در جایگاه حاضر
وی اف��زود :وی (رضوی) ادعا
ش��ود و خطاب ب��ه او اظهار کرد :س��ه گزارش
داش��ت که منع تعقیب گرفته ،اما نگرفته است.
شما تاکید میکند شرکتهای منتسب به آقای
او فاکتورهایی ارائه میدهد که بابت مش��ارکت
س��ید محمد هادی رضوی صالحیت نداشتهاند
مدن��ی بوده ک��ه این فاکتورها از ش��رکت ژرف
چرا گزارش منفی ش��ما ح��ذف و مصوبه صادر
اندیش��ان ب��ازار  ۴۰-۳۰میلی��ارد توم��ان ارائه
شده است؟
میش��ود که در ادامه مش��خص میشود وجود
خان��م رام پاس��خ داد :من پرونده را بر اس��اس
خارجی نداش��ته و جعلی اس��ت .متهم رضوی
مدارک گزارش نوش��تم که عی��ن واقعیت بود
در مرحل��ه اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتورها
مش��کل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی
جعلی اس��ت؛ اما بعد که دید قضیه جدی است
بود و نمیدانم این تس��هیالت به چه شکلی بود
میگوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم
که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان
و او فاکتوره��ا و قرارداده��ای جعلی در پرونده
ارجاع میشد.
تسهیالتی من گذاش��ته که اکنون از دنیا رفته
نماینده دادس��تان پرس��ید :در یک مورد ش��ما
اس��ت ،اما س��وال اینجاس��ت که در بانکهای
گفتهاید آقای بخش��ایش ش��ما را ب��رای ادای
دیگر چه کس��ی گذاشته است؟ همچنین متهم
توضیحات خواستند.
رضوی گزارش حسابرس��ی م��ورد تائید جامعه
خانم رام گفت :بله ،او چند بار مرا خواست ،اما
حسابرسان نیز نداشته است.
در این پرونده حض��ور ذهن ندارم چرا که چند
قهرمانی ،نماینده دادستان در ادامه در خصوص
س��الی است در آن فضا نیس��تم ،ولی روی ما و
ضمانت نامهه��ای متهم رضوی گفت :رضوی با
اداره ما فشار زیادی بود.
ش��رکت س��هامی امور دام برای خرید و فروش
نماینده دادس��تان در ادامه گفت :این وضعیت
مرغ منجمد و گوش��ت گوساله منجمد وارداتی
تکرار میش��ود و ادام��ه پیدا میکن��د و او که
قرارداد میبندد و طی س��ه فقره چک به میزان
هیچگون��ه صالحیتی نداش��ته ت��ا  ۶۰میلیارد
 ۲۷.۵میلیارد تومان دهها تن گوش��ت منجمد
تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیالت
میخرد و به ش��رکت امور دام میگوید در این
گرفته است.
خصوص از بانک س��رمایه ضمانت نامه میآورم
قهرمان��ی در ادام��ه تصریح ک��رد :آقای رضوی
که اگر چکها پاس نشد ضمانت نامه را وصول
در ش��رکت رهپویان کوث��ر تقاضای  ۲۰میلیارد
کنید.
تومان تس��هیالت کرد که در تاریخ 93/12/18
وی اف��زود :س��پس رضوی از ش��رکت امور دام
آق��ای رهب��ری خطاب به ش��عبه اس��کان نامه
خطاب به بانک س��رمایه معرفی نامه میگیرد و
میزن��د و میگوید امکان اجابت درخواس��ت او
ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ
میس��ر نیست؛ اما با این حال  ۲۰میلیارد تومان
 ۲۷۵میلی��ارد تومان ارائه میکند و تقاضای ده
تسهیالت میگیرد.
درصد حس��ن انجام تعهد ضمانت نامه میکند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با بیان
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه رضوی نمیتوانس��ته
اینکه قرارداد مش��ارکت مدنی کام ً
ال موضوعیت
ضمانت نام��ه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی

است ش��ما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد
اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.
در ای��ن بخ��ش از جلس��ه دادگاه متهم رضوی
برای ارائ��ه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت
و گفت :مج��ددا از این موضوع خوش��حالم که
دادگاه علنی است و خوش��حالم از این خدمت
شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و
از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرفها
را زد ،اما با مس��تندات عجیبی که خدمت شما
ارائه میدهم حقیقت مش��خص میشود و تکه
تکه با مس��تند جل��و میروم ممنون میش��وم
همان طور که در جلس��ه قبل به من اجازه دادید
در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.
وی در ادامه اظهار کرد :اتفاقا متن سیاسی بنده
با کس��ی که به او منتسب هستم متفاوت است
همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.
 nمتهم :دزد نیستم

اس��ت که حتی وثیقه نی��ز نمیگذارد و با چک
و س��فته در س��ال ۹۴؛  ۲۷.۵میلی��ارد توم��ان
ضمانت نامه میگیرد.نماینده دادس��تان اضافه
کرد :وقتی چکها برگش��ت میخورد ش��رکت
امور دام به وسیله ضمانت نامه ،تقاضای مطالبه
میکند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت
بوده است ،برای بررسی موضوع بازپرس پول را
توقیف میکند.
قهرمان��ی بی��ان ک��رد :رضوی میگوی��د من با
ماموت قرارداد بس��تهام و ش��اخ قرارداد کشور
هستم ،رضوی گوش��ت را در بازار میفروشد و
پولش را به جیب میزند و نه ریالی به امور دام
و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک میدهد.
 nخرید ماشین  BMWX4برای منشی

وی اف��زود :رضوی ب��ه همراه آقای��ان دالویز و
امامی ،ملکی در نوش��هر بالغ ب��ر  ۷۸هزار متر
(سه ویالی لوکس) میخرند ،ملکی  ۴۵۶متری
در خیاب��ان آفریق��ا و در خیاب��ان احمد قصیر
 ۵طبق��ه که هر طبقه آن  ۶۰متر اس��ت به نام
خ��ودش خریداری میکند .رضوی همچنین به
نام منشی خود ملکی را رهن میکند و ماشین
 BMWX4را نیز برای منشی خود خریداری
میکن��د .همچنین ملکی در خیابان فرش��ته از
آقای امامی میخرد.
قهرمانی افزود :رضوی با پول معلمان و به اس��م
س��رمایه گذاری خودروهایی از قبیل :س��واری
مازراتی ،بنز  ،۵۰۰ .Sماش��ین سوزوکی ،تویوتا
الفور ،موتور س��یکلت ان وی اگوستا که قیمت
آن به اندازه ده پراید از مدل  ۵۰میلیون تومانی
است خریداری میکند .خبرهایی هست که وی
با تشریفاتی به خیابان میآمده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت:
رضوی به  ۵۰کشور س��فر داشته است که این
کش��ورها ش��امل ترکیه ،ایتالیا ،آلمان ،اتریش،
ام��ارات و اوکراین بوده اس��ت و در مواردی نیز
شریف کاظمی همراهش بوده است.
قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت :تسهیالت
ش��ما س��رمایه در گردش نبوده و سرمایه برای
گردش بوده است.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت:
شما استودیو سازی میکردید ،گوشت منجمد
میفروختی��د ،تهیه کنندگ��ی میکردید ،به ما
بگویید کار شما چیست؟
نماینده دادستان افزود :آقای سید محمد هادی
رضوی در اقاریر خود در پاس��خ به این س��وال
پرداخت وثایق ،فروش سود وثایق ،ملک جردن،
مل��ک خیابان تختی ،کوی فرش��ته ،هزینههای
جواز ،سرمایه گذاری پروژه شهرزاد ،اعزام  ۶۰نفر
به س��فر زیارتی ۹۰ ،درصد س��رمایه گذاری در
فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.
قهرمان��ی افزود :نکته دیگ��ر اینکه آقای رضوی
وثیقهای داش��ت ک��ه بعد از ای��ن اتفاقات وقت
سررسید میشود .او ده فقره چک و سفته و یک
ملک وثیقهای (اندرزگو) داش��ته است و در نامه
 93/9/2به بانک س��رمایه با ژست دین گرایی،
مب��ارزه با نزول را مطرح میکند و درخواس��ت
میکند س��پرده نقدی او آزاد شود و به جای او
سود بانکی باال بدهد که این اتفاق هم میافتد و
او در قبال سود بانکی معادل  ۳۱درصد این کار
را انجام میدهد .آیا این نزول نیست؟
نماین��ده دادس��تان بیان کرد :زمان سررس��ید
میرسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که
نام��های خطاب به آقای عبدی در بخش وصول
مطالبات بانک سرمایه میدهد و تقاضا میکند
مل��ک را تهاتر کن��د و آقای ضیای��ی قائم مقام
بانک هم موافقت میکند و نامه تایید را به آقای
عبدی میدهد ،لیستی از کارشناسان مشخص
میش��وند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست
تعیین میش��ود که صالحی��ت یکی از آنها در
حوزه هرمزگان و دو کارش��ناس دیگر در حوزه
البرز بوده و س��وال اینجاس��ت این کارشناسان
چگونه انتخاب شدهاند.
نماینده دادس��تان ادامه داد :در مستندات بانک
س��رمایه دیدیم که سه نامه با شمارههای واحد
توس��ط آقای ضیای��ی به کارشناس��ان خارج از
لیست اصلی ارجاع میش��ود که بررسی کنید.
حال ملک به  ۱۲۵میلی��ارد تومان بابت بدهی
رض��وی تهات��ر میش��ود در حالی ک��ه بدهی
او  ۱۲۰میلی��ارد توم��ان ب��وده و  ۵میلیارد هم
طلبکار میش��ود و نزدیک ب��ه  ۵میلیارد تومان
بابت طلب��کاری از بانک س��رمایه میگیرد که
کالهبرداری دیگری از این بانک است.
وی اف��زود :س��ه کارش��ناس مذکور ب��ه کانون

وکال ارجاع و بر اس��اس گران نمایی محکومیت
انتظامی میگیرند حال این ملک چیس��ت که
گران نمایی ش��ده است؟ در پاس��خ باید بگویم
آق��ای رضوی این مل��ک را در تاریخ  92/12/7؛
 ۱۹میلی��ارد و  ۳۰۰میلی��ون تومان خریداری
میکن��د و همان زمان تقاض��ا میکند ملک در
ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.
قهرمانی گفت :درباره مجوز شهرداری برای این
ملک ،مطالب قابل توجهی اس��ت .آقای رضوی
در فاصله چهار ال��ی پنج ماه مجوز هفت طبقه
میگی��رد در حالی که مالک قبلی در طی س��ه
سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در ای��ن هنگام نماین��ده دادس��تان از نماینده
بازرس��ی کل کش��ور درباره جواز تجاری ملک
خواست در جایگاه حاضر شود.
نماین��ده بازرس��ی درب��اره جواز تج��اری ملک
گفت :پرونده ش��هرداری ای��ن ملک جزو باغات
ب��وده و ما آن را بررس��ی کردیم ،از س��ال ۹۰
مال��ک اول به دنب��ال پروانه ب��رای آن بود که
سه سال طول میکشد ،ولی در تاریخ 93/11/14
برای این ملک تعداد  ۱۴طبقه دس��تور نقش��ه
صادر میش��ود و در نهایت به صورت صددرصد
تجاری و ب��ا پارکینگ صد درصد تجاری مجوز
صادر میش��ود در حالی ک��ه باید پارکنیگ آن
 ۸۰درصد با حفظ درختان باش��د و این مجوز
بدون داشتن ضوابط انجام شده است.
نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد :همسایهها
به ش��هرداری اعتراض میکنند ک��ه بعد از آن
ش��هرداری قس��متی از گود را پر ک��رده بود و
باغ��ات و همه درختان از بی��ن رفته بود که بر
اس��اس تبصره مواد قانونی فضای س��بز ،از بین
رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید
آن را مص��ادره کند؛ اما ای��ن کار در این پرونده
انجام نشده است.
نماین��ده دادس��تان در ای��ن لحظه مج��ددا در
جایگاه حاضر ش��د و گفت :از مجوز ش��هرداری
معلوم است یک فرد عادی نمیتواند آن مجوز را
بگیرد .بعد از این فس��اد ،ما لیستی از تهاترهای
مش��کوک را درآوردیم که آق��ای امامی و آقای
رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.
وی ادام��ه داد :این ملک در س��ال  ۹۲با قیمت
حدود  ۲۳میلی��ارد تومان خریداری ش��ده در
س��ال  ۷۱ ،۹۴میلی��ارد تومان قیم��ت گذاری
ش��ده در حالی که دوران رکود مس��کن بوده و
ملک  ۲۰۰درصد افزایش داش��ته و گران نمایی
شده و قیمت سال  ۹۱ ،۹۷میلیارد تومان بوده
که با توجه به افزایش قیمت مسکن  ۲۰درصد
افزایش قیمت داشته است که جای سوال است
و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست.
وی گف��ت :ب��ه نظر میرس��د تهات��ر این ملک
 ۳۰میلیارد تومان بوده و به مبلغ  ۱۲۵میلیارد
تومان به بانک س��رمایه انداختهاند و این تهاتر
ظالمانه بوده است.
 nداماد نتانیاهو هم اینجا نمیتواند
چنین کاری را بکند

قهرمانی ادامه داد :در مهر سال  ،۹۵وی نامهای
به آقای خانی میزند که ملک من  ۱۵۰میلیارد
توم��ان ارزش دارد و ش��ما باید یک چیزی هم
به م��ن بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای
خانی مصوبه میکند که هر کس بدهی خود را
تس��ویه کرده  ۶درصد بابت بخشایش میگیرد.
هفت ماه بعد آقای خانی نامهای میزند که یک
میلیارد و  ۵۴۹میلیون تومان بابت بخش تسویه
به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو
هم اینجا نمیتواند این کار را بکند.
نماینده دادس��تان تاکید کرد :تمام تسویهها از
محل تسهیالت بوده آقای رضوی هیچ آوردهای
به جز آن ملکی که  ۱۲۵میلیارد تومان انداخته،
ندارد و در بخش دیگ��ری از اظهارات او درباره
قرارداد بانک س��رمایه آمده ک��ه در زمان آقای
خان��ی  ۲۸۵میلیون توم��ان میگیرد تا در یک
خبرگزاری تبلیغات بانک س��رمایه انجام شود.
قهرمانی خط��اب به آقای رض��وی گفت :آقای
رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده
شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.
 nنماینده دادستان :ما (متهم رضوی) را
نه داماد نتانیاهو میدانیم نه کسی دیگر

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود
اظهار ک��رد :ما وی (متهم رض��وی) را نه داماد
نتانیاهو میدانیم نه کس��ی دیگر .شما خودتان
داری��د پرون��ده را سیاس��ی میکنید ت��ا از آن
استفادههای خاص کنید پرونده شما اقتصادی

طبقه میگیرد در حالی که مالک قبلی در طی
سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در ای��ن هنگام نماین��ده دادس��تان از نماینده
بازرس��ی کل کش��ور درباره جواز تجاری ملک
خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت:
پرونده ش��هرداری این ملک ج��زو باغات بوده
و م��ا آن را بررس��ی کردیم ،از س��ال  ۹۰مالک
اول به دنبال پروانه برای آن بود که س��ه س��ال
طول میکش��د ،ولی در تاریخ  93/11/14برای
این ملک تعداد  ۱۴طبقه دس��تور نقش��ه صادر
میش��ود و در نهای��ت ب��ه صورت ص��د درصد
تجاری و ب��ا پارکینگ صد درصد تجاری مجوز
صادر میش��ود در حالی ک��ه باید پارکنیگ آن
 ۸۰درصد با حفظ درختان باش��د و این مجوز
بدون داشتن ضوابط انجام شده است.
نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد :همسایهها
به ش��هرداری اعتراض میکنند ک��ه بعد از آن
ش��هرداری قس��متی از گود را پر ک��رده بود و
باغ��ات و همه درختان از بی��ن رفته بود که بر
اس��اس تبصره مواد قانونی فضای س��بز ،از بین
رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید
آن را مص��ادره کند؛ اما ای��ن کار در این پرونده
انجام نشده است.

متهم رض��وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :برای
تبلیغ��ات در یک خبرگزاری مطرح تس��هیالت
گرفتم ،بل��ه  ۲۵۰میلیون تومان قرارداد بنده با
ای��ن خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات
در  ۱۰باک��س تبلیغاتی در صفح��ه اول بوده و
 ۱۰باک��س تبلیغات��ی در این خبرگ��زاری و در
صفحه اول گذاش��ته ش��ده که هر کدام قیمت
 nاز مجوز شهرداری معلوم است که
خود را دارد ،من قرارداد داش��تم نه من دزدم و
یک فرد عادی نمیتواند آن را را بگیرد
نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده اس��ت ،نه
نماین��ده دادس��تان در ای��ن لحظه مج��ددا در
این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات
جایگاه حاضر ش��د و گفت :از مجوز ش��هرداری
میگیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده
معلوم اس��ت ی��ک ف��رد ع��ادی نمیتواند آن
که قبل از من بودهاند و اکنون نیز هستند.
وی ادام��ه داد :م��ن االن متهم هس��تم و هنوز
مج��وز را بگیرد .بعد از این فس��اد ،ما لیس��تی
حکمی صادر نش��ده لذا خواه��ش میکنم اول
از تهاتره��ای مش��کوک را درآوردی��م که آقای
امام��ی و آقای رض��وی در آن نمود بیش��تری
تقوا در رس��انه رعایت شود ،میخواهم در مورد
داشتند.
عیش و نوش صحبت کنم ماده  ۱۸۶چیس��ت؟
متهم رضوی در ادام��ه دفاعیات خود گفت :در
من میخواهم مستند صحبت کنم.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت:
دادگاه علنی ایستادهام ،مستند به مستند و ورق
شما استودیو سازی میکردید ،گوشت منجمد
به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است
میفروختی��د ،تهیه کنندگ��ی میکردید ،به ما
مدرک ارائه میدهم و صراحتا اعالم کردهام که
بگویید کار شما چیست؟
 ۲۷میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتم.
وی ادام��ه داد :بای��د از خ��ود دف��اع کنم آقای
نماین��ده دادس��تان اف��زود :آقای س��ید محمد
مسعودی مقام با س��عه صدر شما است که من
هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سوال
میتوانم جواب دهم.
پرداخت وثایق ،فروش سود وثایق،
ملک جردن ،ملک خیابان تختی،
متهم :برای تبلیغات در یک متهم رضوی گفت :نماینده
کوی فرش��ته ،هزینههای جواز ،خبرگزاری مطرح تسهیالت دادس��تان میگوی��د بنده،
س��رمایه گذاری پروژه ش��هرزاد ،گرفت��م ،بل��ه  ۲۵۰میلی��ون چ��ون از کنار آق��ای دالویز
اع��زام  ۶۰نفر به س��فر زیارتی ،توم��ان قرارداد بن��ده با این و خان��ی رد ش��دهام قطع��ا
 ۹۰درص��د س��رمایه گذاری در خبرگزاری به صورت ماهانه بده و بستانی با آنها داشتهام،
فیلم کمدی بی حساب را بیان برای تبلیغات در  ۱۰باکس یک درصد احتمال دهید که
تبلیغاتی در صفحه اول بوده من راست میگویم.
کرده است.
قهرمان��ی اف��زود :نکت��ه دیگر و  ۱۰باکس تبلیغاتی در این وی اف��زود :در زمین��ه
اینکه آق��ای رض��وی وثیقهای خبرگ��زاری و در صفحه اول قرارداده��ای ش��رکت دام
داش��ت که بعد از ای��ن اتفاقات گذاشته ش��ده که هر کدام و پش��تیبانی ام��ور دام،
وقت سررس��ید میش��ود .او ده قیم��ت خ��ود را دارد ،م��ن آق��ای قهرمان��ی میگوی��د
فقره چک و س��فته و یک ملک قرارداد داشتم نه من دزدم و قرارداده��ا ارائه نش��ده این
وثیقهای (اندرزگو) داشته است نه مدیرعامل آن خبرگزاری در حالی اس��ت سند آن در
و در نام��ه  93/9/2ب��ه بان��ک دزد بوده است ،نه این بانک برگنم��ای ش��ماره ۲۷.۱۲
س��رمایه با ژس��ت دین گرایی ،بلکه هزاران ش��رکت دیگر جل��د  ۱۸پرون��ده موج��ود
مبارزه با نزول را مطرح میکند نیز تبلیغات میگیرند و یکی اس��ت همچنین در نامهای
و درخواس��ت میکند س��پرده از مش��تریان بانک س��رمایه ک��ه از وزارت اقتص��اد ب��ه
نق��دی او آزاد ش��ود و به جای بوده که قب��ل از من بودهاند دادس��تانی کل رفته صحت
او س��ود بانکی باال بدهد که این و اکنون نیز هستند.
ضمانتنامهه��ا م��ورد تایید
اتفاق ه��م میافتد و او در قبال نماین��ده دادس��تان :از مجوز بوده است.
س��ود بانکی مع��ادل  ۳۱درصد ش��هرداری معلوم است یک
 nمتهم :کی گفتم که
این کار را انجام میدهد .آیا این ف��رد ع��ادی نمیتوان��د آن
 ۸۰میلیارد چیزی نیست
مج��وز را بگیرد .بع��د از این
نزول نیست؟
نماینده دادس��تان بی��ان کرد :فس��اد ،ما لیستی از تهاترهای وی اف��زود :در جلس��ه قبل
زم��ان سررس��ید میرس��د و مش��کوک را درآوردی��م گفت��م  ۸۰میلیارد تس��ویه
آق��ای رضوی باید پ��ول را پس ک��ه آق��ای امام��ی و آق��ای ک��ردم و بده��کار نیس��تم،
بده��د ک��ه نامهای خط��اب به رضوی در آن نمود بیش��تری من چ��ه وق��ت گفت��م که
آق��ای عب��دی در بخش وصول داشتند
 ۸۰میلیارد چیزی نیس��ت
مطالبات بانک سرمایه میدهد
آن هم در شرایطی که مردم
و تقاض��ا میکن��د مل��ک را تهاتر کن��د و آقای
در فشار هستند.
ضیای��ی قائم مقام بانک ه��م موافقت میکند و
متهم رضوی مدعی ش��د :آق��ای علی محمدی
نام��ه تایید را به آقای عبدی میدهد ،لیس��تی
میگوید  ۱۰تا  ۱۵سال حبس برای من گرفته،
از کارشناس��ان مشخص میش��وند؛ اما سه نفر
وقتی شما هم به پرونده رسیدگی نکردهاید چرا
کارش��ناس خارج از لیس��ت تعیین میشود که
جوس��ازی میکنند ،یکی از مدیران بانکی بعد
صالحی��ت یکی از آنه��ا در ح��وزه هرمزگان
از جلس��ه اول به من گفت که نماینده دادستان
و دو کارش��ناس دیگ��ر در حوزه الب��رز بوده و
ب��ه او گفته اس��ت  ۱۵ ،۱۰س��ال حبس برایت
سوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب
میگیرم و قسم زن و بچه داد که نامش را نبرم.
شدهاند.
قاضی مس��عودی مقام خطاب ب��ه متهم گفت:
نام این فرد را بگویید و س��پس ش��یانی یکی از
 nکالهبرداری 5میلیاردی از بانک سرمایه
مدیران بانک��ی در جایگاه حاضر ش��د و گفت:
مطلب به این صورت که میگویند مطرح نشد.
نماینده دادس��تان ادامه داد :در مستندات بانک
بنده کارم را درست انجام دادهام چرا باید به من
س��رمایه دیدیم که سه نامه با شمارههای واحد
بگویند که  ۱۵سال به زندان بروم.
توس��ط آقای ضیای��ی به کارشناس��ان خارج از
قاض��ی خطاب به ش��یانی گفت :چه کس��ی به
لیست اصلی ارجاع میش��ود که بررسی کنید.
ش��ما این مطلب را گفت؟ ش��یانی پاس��خ داد
حال ملک به  ۱۲۵میلی��ارد تومان بابت بدهی
نماین��ده دادس��تان دو روز قبل از جلس��ه قبل
رض��وی تهات��ر میش��ود در حالی ک��ه بدهی
من را خواس��تند و گفتند ش��ما چه نس��بتی با
او  ۱۲۰میلی��ارد توم��ان ب��وده و  ۵میلیارد هم
رضوی داری��د؟ آقای قهرمانی کارش��ان همین
طلبکار میش��ود و نزدیک ب��ه  ۵میلیارد تومان
اس��ت و دارند وظیفه خود را انج��ام میدهند.
بابت طلب��کاری از بانک س��رمایه میگیرد که
در آنجا به من گفتن��د هر چه میدانید بگویید
کالهبرداری دیگری از این بانک است.
ک��ه در غیر ای��ن صورت  ۱۵ ،۱۰س��ال حبس
وی اف��زود :س��ه کارش��ناس مذکور ب��ه کانون
برایتان میگیریم.ش��یانی ادامه داد :این شرکت
وکال ارجاع و بر اس��اس گران نمایی محکومیت
درخواس��ت تس��هیالت و ضمانتنام��ه ک��رد و
انتظامی میگیرند ،حال این ملک چیس��ت که
موضوع در کمیته اعتبارات بررسی و کارشناسی
گران نمایی ش��ده است؟ در پاس��خ باید بگویم
شد.
آق��ای رضوی این مل��ک را در تاریخ  92/12/7؛
متهم رض��وی گفت :از خوش��حالی میخواهم
 ۱۹میلی��ارد و  ۳۰۰میلیون توم��ان خریداری
گری��ه کنم ک��ه میتوانم حرفهای��م را بزنم به
میکن��د و همان زمان تقاض��ا میکند ملک در
همین دلیل سپاسگزارم.
ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.
در ادامه قاضی مس��عودی مقام پایان جلسه را
قهرمانی گف��ت :درباره مجوز ش��هرداری برای
اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی دادگاه سه شنبه
ای��ن ملک ،مطال��ب قابل توجهی اس��ت .آقای
صبح برگزار میشود.
رض��وی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت

