دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدمحمدهادی
رضوی و تعدادی دیگری از متهمان بانک سرمایه
روز گذشته با حضور مستشــاران ،وکالی مدافع،
نماینده دادستان تهران و اصحاب رسانه در شعبه
ســوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاســد و جرایم
اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت
علنی برگزار شــد .قاضی مسعودی مقام در ابتدای
این جلسه با تفهیم مواد  ۱۹۳و  ۱۹۴آیین دادرسی
کیفری بــه حاضرین در جلســه از متهم رضوی
خواست در جایگاه حاضر شده و در حد  ۱۵دقیقه
آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد تا وکیل او به مقام
دفاع از او بپردازد.
متهم رضوی پــس از حضور در جایگاه اظهار کرد:
اما آقای قاضی بنــده یک گالیه دارم و آن هم این
است که تمام حرفها و صحبتهای آقای قهرمانی
(نماینده دادستان) در رسانهها تیتر و منتشر میشود
اما تمامــی ادله و حرفهای مــن بایکوت خبری
میشود .لذا خواهش میکنم رسانهها حرفهای من
را پخش کنند به جز سایت میزان و دو جای دیگر
اکثر رسانهها حرفهای من را منعکس نمیکنند.
متهم رضوی افزود :آقای قهرمانی در جلســه قبل
گفته اســت که من با منشــی خودم اروپا گردی
کردهام و به  ۵۰کشــور رفته ام .در صورتی که اوال
این منشی  ۱۵سال است که با من کار میکند و نیز
در آن سفر خانواده ام همراه من بودند و  ۵۰کشور
هم نبوده بلکه  ۵کشور بوده است و از آن  ۱۰۰مورد
ورود و خروج  ۵۰موردش فقط مربوط به عراق بوده
است و من فقط  ۷بار به امارات رفتم  ۵بار آلمان و
 ۴بار هم اتریش و اروپا گردی در کار نبوده است.
وی در ادامــه دفاع از خود گفت :ریاســت محترم
دادگاه بنده طبق کیفرخواســت ارائه شده تمامی
دفاعیــات خود را گفته و اســناد را ارائه دادهام ،اما
متاسفانه هر بار چیزی به مطالب کیفرخواست اضافه
میشود و آقای قهرمانی هر بار مطالب جدیدی را در
اینجا مطرح میکند.
متهم افزود :اکنون در این دفاعیاتم به مطلبی اشاره
میکنم که از شما خواهش میکنم این مطلب را به
عنوان یــک برگ برنده متهم نگاه کنید ،چون من
گــران نمایی را توضیــح دادم و درباره ملک وثیقه
گذاشــته شده هم توضیح دادم که عنوان باغ بودن
آن مربوط به قبل از انقالب بوده که هزار و  ۱۳متر
مســاحت داشته و پس از مســکونی شدن حدود
۵۰۰متر جواز گرفته و منظورم این است که ملک
معرفی شده باغ نیست بلکه مسکونی است که اسناد
آن هم مشخص است.
متهم رضوی ادامه داد :همچنین آقای علی محمدی
(متهم دیگــر پرونده) گفتهاند که عبــاس اورهای
برادرزن من نیست .مگر فامیل همسر شما اورهای
نیست .چطور او را نمیشناسید؟
>موضوع جعل قرارداد منتفی است

وی در ادامه دفاعیات خود گفت :مطلب مهمی که
باید عرض کنم این است که درباره جعل قراردادها
بنده در دادگاهی دیگر قرار منع تعقیب برایم صادر
شده و معاونت حقوقی بانک سرمایه نسبت به این
رأی هیچ گونه اعتراضی نداشتهاند که نشان میدهد

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه

متهم :رسانهها حرفهای من را پخش کنند!
موضوع جعل قرارداد دیگر منتفی است.
متهم رضوی گفت :بنده طبق اسناد کیفرخواست
ادلههای خود را ارائه دادم ،اما اکنون یک برگ برنده
معرفی میکنم و سوالم این است که چرا این برگه
در پرونده من نیست.
وی ادامه داد :بنده از بانک مرکزی درباره موضوعات
کیفرخواست سوال کردم که جواب بنده را بدهند
تا عنوان اخالل را بدانم و بانک مرکزی هم جواب
استعالم مرا دادند.
قاضی مسعودی مقام در اینجا از متهم پرسید :چه
کسی پاسخ استعالم شما را داده است؟
متهــم گفت :آقای حنیفی معــاون نظارت بانک
مرکزی.
قاضی پرسید :آیا خودتان نامه زدید یا کسی دیگر؟
متهم گفت :خودم نامه زدم و به آقای همتی هم
زنگ نزدم بلکه نامه نوشتم.
قاضی مســعودی مقام ادامــه داد :قطعا ما آقای
حنیفی را خواهیم خواست که آیا صالحیت چنین
اظهار نظری را داشتهاند که بیایند و پاسخگو باشند.
متهم رضوی در ادامه دفاع از خود گفت :ســازمان
بازرسی کل کشور نامهای را به بانک مرکزی میزند
که آیا من مشمول گروه ذی نفع واحد هستم یا نه؛
که بانک مرکزی صراحتا پاسخ میدهد که خیر .این
فرد از حد اعتباری مشخص شده تخطی نکرده و از
حد اعتباری بانک عبور نداشته است .این پاسخ پس
از صدور کیفرخواست به دادستانی ارائه شده است.
اما سوال من این است که چرا این پاسخ در پرونده
من نیست.
وی ادامه داد :این جوابیه پس از صدور کیفرخواست
من صادر شده اســت ،اما متاسفانه این مطلب در
پرونده من قید نشــده است و حرفم این است که
دوســتان دادستانی لطفا صبر میکردند که جواب
این استعالمها بیاید و بعد کیفرخواست من را صادر
میکردند.
متهم رضوی گفت :آقای قهرمانی شما از این مطلب
باخبر بوده اید و چرا میگویید از پاسخ استعالم خبر
نداشته اید؟
نماینده دادستان پرسید :شما از کجا از این مطلب
باخبر شدهاید؟
متهم گفت :بازپرســی به من اطالع داد که پاسخ
استعالم از سوی بانک مرکزی آمده و از شما در این
خصوص رفع اتهام شده است این مطلب را بازپرسی
به من گفتند ،امــا این جوابیه در پرونده من نبوده
است.
متهم رضــوی در ادامه دفاعیات خود گفت :من بر
اساس کیفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کردم
بازرســی کل کشور مطالب مربوط به تخطی الین
اعتباری را ارائه بدهند که اگر دوســتان ارائه نکنند
من آن را ارائه خواهم کرد.

آگهیفراخوانپیمانكار

موضوع  :مناقصه شماره 98/09

شــركت گاز استان لرســتان (مناقصه گزار) در نظر دارد در راستای
اجرای مصوبه شــورای اقتصادی گازرســانی به روســتاهای محور
خاكی (ســیالیا ،خاكی علیا ،خاكی ســفلی ،خاكی وسطی ،خاكی
برانازار ،خاكی پیزول مالگه ،مامو ،گویژه باال ،گویژه پایین ،سرگویژه،
ســركمره ،كره گه پایین و )...شهرســتان دلفان را از طریق مناقصه
عمومی (یک مرحلهای) به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از
كلیه پیمانكاران واجد صالحیتی كه تمایل به شركت در این مناقصه
را دارند ،دعوت میگردد به منظور دریافت اســناد مناقصه از تاریخ
98/02/25لغایت 98/03/01به پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات
كشــور بــه آدرس  http://iets.mporg.irمراجعه نموده و پس از
دریافت اسناد مناقصه پیشنهادات تكمیل شده خود را پس از ثبت در
دبیرخانه حداكثر تا ساعت  14مورخ 98/03/11به دفتر رئیس امور
قراردادهای این شركت تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
تذکر :اسناد ارزیابی کیفی همزمان با سایر اسناد تحویل داده میشود
و پــاکات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی را از کمیته فنی و
بازرگانی اخذ نمایند بازگشایی خواهد شد.
ضمناً زمــان بازگشــائی پیشــنهادات ســاعت  9:00صبح مورخ
98/03/18می باشد.
 -1عنوان و مشــخصات كلی پروژه  :روســتاهای محور خاكی
(ســیالیا ،خاكی علیا ،خاكی سفلی ،خاكی وســطی ،خاكی برانازار،
خاكی پیزول مالگه ،مامو ،گویژه باال ،گویژه پایین ،سرگویژه ،سركمره،
كره گه پایین و)...شهرستان دلفان
 -2مدت پیمان270 :روز
 -3مبلغ برآورد هزینه كارحدود9.874.417.980 :ریال
 -4پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.
 -5نــوع و مبلغ تضمین شــركت در فرآینــد ارجاع کار:

نماینده دادســتان خطاب به نماینده به سازمان
بازرســی گفت :ســازمان بازرســی کل کشــور
کارشناسی نکرده است ملکی که  ۲هزار و  ۵۰متر
بود را کارشناسی کردید که در واقع هزار و ۸۰۰متر
بوده است.
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد :در خصوص باغ
بودن ملک صبا طبق دستور نقشه نوشته شده این
ملک باغ اســت و برای آن  ۳۰درصد اجازه سطح
اشغال داده شد و در خصوص استعالم ،ذینفع واحد
بودن آقای رضوی به سازمان نسبت داده شده که
سازمان هیچ وقت در این باره استعالمی انجام نداده
است بلکه یک گزارش اختصاصی به بانک مرکزی
فرستادیم تا به تخلفات آن رسیدگی شود و آن را
طی الیحه تقدیم دادگاه میکنیم.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع
متهم رضوی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
>آقای رضوی لزومی ندارد شما
یک وانت زونکن با خود بیاورید

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه
حاضر شــد و گفت :آقای رضوی لزومی ندارد شما
یک وانت زونکن با خود بیاورید من از شما سه سوال
میپرســم که اگر پاسخ بدهید حکم برائت شما را
صادر میکنم اول اینکه طبق گزارش کارشناسان
اعتباری شما صالحیت تسهیالت نداشتید چطور
 ۱۰۷میلیارد تومان گرفتهاید باید اسناد مالی بیاورید.
وی ادامه داد :همچنین شــما میگویید وام شــما
مشــارکت مدنی نبوده ســرمایه در گردش است
اسناد بیاورید که کار بازرگانی میکردید شما باید در
راستای تولید کار میکردید چرا این موارد را انجام
ندادهاید.
وی ادامه داد :همچنین شــما وثیقه را با پول بانک
خریدهایــد حال میخواهید همان را بدهید و دهها
ملکی که از آن خری دهاید را پس بدهید چرا با پول
بانک وثیقه خریدید؟ و در خصوص بیرون کشیدن
پرونده اظهارات شما کامال کذب است و اگر سندی
دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید.
>نماینده دادستان :چرا این را نمیگویید که
به نفع شما رای دادیم

نماینده دادســتان گفت :الزم به توضیح است بعد
از صدور کیفرخواســت پرونده به دادگاه میآید و
ما دیگر نمیتوانیم در آن کاری انجام دهیم مسئله
دیگر این است که آقای رضوی صد میلیارد تومان در
جاجرود وثیقه گذاشته که ما به آن مظنون بودهایم
و کارشناس آوردهایم که شاید گران نمایی صورت
گرفته باشد در این باره پرونده تشکیل دادیم دیدیم
که درست اســت و به نفع آقای رضوی رای صادر
کردهایم چرا این را نمیگویید که به نفع شما رای
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چهارشنبهاولخرداد ۱۳۹۸شماره5462

حداقل500.000.000ریال بصورت یكی از تضمینهای زیر
الف -ضمانت نامه بانكی
ب -واریزی وجه نقد به حساب  4001131406379309بنام تمركز
وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان
-6محلتحویلوگشایشپیشنهادات:خرمآباد-میدان22بهمن-
بلوار مدیریت -شــركت گاز استان لرستان -امور قراردادها ،تلفكس:
066-33200683
 -7پایه و رشته مورد نیاز  :حداقل پایه 5تاسیسات و تجهیزات
 -8محل تامین اعتبار :منابع داخلی
 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه میباشد و این مدت حداكثر
برای یك بار قابل تمدید میباشد.
 -10شرایط شركت كننده در فراخوان :
= داشتن شخصیت حقوقی
= تجربه كافی مرتبط
= توانائی تهیه و تسلیم ضمانت نامه
= توانائی رعایت استانداردهای شركت ملی گاز
= داشتن امكانات و نیروی متخصص به اندازه كافی
= رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز كاری
= داشــتن كد شناســه ملی اشــخاص حقوقی و صورتهای مالی
حسابرسی شده
= بازگشــایی پاكات منوط به كسب حداقل امتیاز از كمیته فنی /
بازرگانی طبق اسناد ارزیابی میباشد.
 -11داشتن كد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران كد
 -12آگهــی مذكــور در پایگاه ملی مناقصات كشــور بــه آدرس :
 http://iets.mporg.irنیز درج گردیده است.
روابط عمومی شركت گاز استان لرستان

دادیم و مدام میگویید پرونده را بیرون کشیدهاید.
متهم رضوی خواست به سواالت نماینده دادستان
پاســخ بدهد و به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد،
اســنادی را به دادگاه تســلیم کرد و گفت :من از
نماینده دادستان تشکر میکنم آن قسمتی را که
نفع من بود را بیان کرد ،اما چرا در کیفرخواســت
اعالم نکردید.
نماینده دادستان پاسخ داد :آن قسمت را به دادگاه
ارائه کردیم.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام بیان کرد :به ما
اعالم کرده است اگر اعالم نمیکردند ما وثیقه شما را
قبول نمیکردیم و شما بازداشت میشدید.
متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان گفت :شما
میگویید من صالحیت نــدارم در حالی که طبق
قانون ذینفع گرفتــم و برگرداندم و بعد از دریافت
وام پروژه گرفتیم که قرار بود سودآوری داشته باشم.
متهم رضوی ادامه داد :اساســنامه من در شرکت
رهجویان و آیندهسازان فاطمی ساخت این پروژهها
بود و در شــرکت شــایگان تجــارت محصوالت
دامی بوده اســت و همه چیز هم به نام من اســت
پس نمیتوانم کالهبردار باشــم .من در چارچوب
کیفرخواســت ادلهام را ارائه دادم و مابقی دفاعیاتم
را وکیلم خواهد گفت.
قاضی مســعودی مقام در این بخــش از دادگاه از
نماینده ســازمان بازرســی برای بیان توضیحات
خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده ســازمان بازرسی گفت :درباره کارشناسی
ملکی اخیرا اظهاراتی شد توضیح بدهم و آن اینکه
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم
و مبالغ در گزارش به دلیل اینکه آن را قبول داریم
درج کردیم هر چند کارشناسی برای تعیین ملک
استخدام نکرده بودیم.

>وکیل متهم رضوی :اگر موکل من
جرمی انجام داده باید مشخص شود

وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و بیان کرد:
آقای نماینده دادستان به زونکنها اشاره میکند در
حالی که ما بــرای بیان دفاعیات باید آنها را مورد
استفاده قرار بدهیم اگر موکل من جرمی انجام داده
باید مشخص شود و اگر غیر از این است آن هم باید
مشخص شود.
وکیل متهم رضوی ادامه داد :طی روزهای گذشته
جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبود.
قاضی مســعودی مقام خطاب بــه وکیل گفت :ما
راضی بودیم ،عدهای میخواهند جریان دادســرا را
منحرف کنند و گمان نمیکنم کسی بتواند این کار
را انجام بدهد ما جرایم را ارزیابی میکنیم و تحت
این حرفها قرار نمیگیریم بحث ما درباره دریافت
تسهیالت و ضمانتها است مطالب شما وارد نیست
و اینکه متهمی در دادگاه  ۱۰الی  ۱۲ساعت از خود
دفاع کند کم نظیر اســت و ما قطعا همه را ارزیابی
خواهیم کرد.
وکیل متهم رضوی ادامه داد :نماینده دادستان گفتند
اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ بدهید ما برائت
صادر میکنیم که من در پاسخ میگوییم مگر شما
میتوانید بر اساس قوانین حکم برائت بدهید وقتی
که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه میشود.
>موکلم مستقیما صد نفر را
مشغول به کار کرده است

محمدی وکیل متهم رضوی ادامه داد :آقای قهرمانی
گفتهاند که موکل بنده صالحیت دریافت تسهیالت
را نداشــته ســوال من این است که این صالحیت
را چه کســی تعیین میکند؟ مــا یعنی موکلم به
بانک مرکزی نامه زده اســت و بانک مرکزی اعالم
کرده اســت که موکل بنده
صالحیت دریافت تسهیالت
را داشــته است ،موکل من
مستقیما صد نفر را مشغول
به کار کرده است به طوری
که همه حقوق میگرفتند
و بیمه بودهاند که نشــان
میدهد صالحیت دریافت
تسهیالت را داشته است.
وی گفــت :مطلــب دیگر
درباره مشارکت مدنی است
که در کیفرخواســت گفته
شده است تســهیالت در
قالب مشــارکت مدنی اخذ
شده اســت ،اما پاسخ این
است قراردادی که مدتش
مشخص نیست ،تاریخ ندارد
و موضوعش مشخص نیست
چگونه قراردادی است؟ این
قراردادهای ارائه شــده به
بانک سفید بودهاند و موکل
مــن مدعی اســت که این
قراردادها جعل شدهاند و در
آنها دست برده شده است
و البته ایــن ادعا در دادگاه
دیگــر در مجتمع صدر در
حال رسیدگی است و باید
منتظر رای آن دادگاه باشیم

که اگر دروغ گفته و افترا زده است با او برخورد شود
و اگر ادعایش درست است نتیجهاش در این دادگاه
تاثیرگذار است.
>مخالف آوردن زونکن به دادگاه بودم

محمدی درباره ارائــه زونکنهای متعدد به دادگاه
هم گفت :بنده مخالف آوردن زونکن به دادگاه بودم
و همیشه به کارآموزان خود میگویم که دفاعیات
را در حــد چند برگه ارائه دهیــد ،اما آقای رضوی
تاکید داشــت که تمامی اسناد و مدارک به دادگاه
آورده شــود که نگویند دلیل و مدرک نداشتهایم.
وکیل متهم رضوی گفت :این که گفته میشــود
نماها و اضافات به ملک مربوط به بانک است و جزو
داراییهای متهم نیست باید گفت :نوع کیفرخواست
موکل من تحصیل مال نامشــروع اســت و اینکه
میگویید نماهای اضافه شــده به ملک مربوط به
بانک است درباره جرم خیانت در امانت است.
قاضی مسعودی مقام در رابطه با این موضوع توضیح
داد و گفت :این پرونده دو بخش دارد که بخش اول
آن تحصیل مال نامشروع و بخش دوم آن خیانت در
امانت میباشد.
وکیل متهم رضوی ادامه داد :آقای قاضی نسبت به
تبصره ماده  ۴۸هم اعتراض دارم ،چون برادر موکل
من وکیل اســت و اگر قانون اجازه میداد این فرد
میتوانســت وکیل برادرش شــود ،اما قانون و این
تبصره این اجازه را نمیدهد.
>مدعی جعل قراردادهای بانکی هستیم

محمدی گفت :ما همچنان مدعی جعل قراردادهای
بانکی هستیم آقای شهادت نماینده بانک سرمایه
هســتند و ما دائم پیگیر هستیم که اسناد خود را
به دادگاه ارائه دهیم ،اما این اسناد را ارائه نمیدهند
و این نیاوردنهای اســناد نشانه چیست که بانک
سرمایه قراردادها را ارائه نمیدهد؟
وی در رابطــه با کارهای تولیــدی و فعالیتهای
اقتصــادی موکل خــود هم گفــت:ای کاش یک
تحقیق صورت بگیرد که آیا موکل من واقعا تولید
کننده است یا خیر؟ اصال تجهیزات تولیدیاش به
دردبخور است یا خیر؟ اگر سالن کنفرانس درست
میکند حرفش صحت دارد یا خیر؟ اصال این که
گفته است سالن کنفرانس برج میالد را راهاندازی
کرده است یا خیر؟ و اگر صحت داشته باشد یعنی
 ۱۰۰نفر کارمند دارد و پولها را در راه تولید خرج
کرده است.
محمدی با گالیه از برخی رســانهها درباره میزان
تســهیالت دریافتی عنوان کرد :همه جراید زدهاند
که متهم  ۱۰۷میلیارد تومان تســهیالت گرفته و
برده اســت طبیعتا در جامعهای که مردمش لنگ
 ۲و  ۳میلیون هستند وقتی این ارقام را میشنوند
که چه میزان دریافت شده است و داماد وزیر بوده
است گلهمند میشوند .در صورتی که این عدد مبلغ
دریافتی بوده اســت که آن هم تسویه شده است
به طوری که از  ۱۰۷میلیارد تســهیالت اخذ شده
۲۲میلیاردش به صــورت ضمانت نقدی پرداخت
شده است و حدود  ۸۵میلیارد میماند که برای آن
هم یک ملک وثیقه شده است حال اگر این ملک را
ارزیابی کنیم بر اساس نظر شما  ۳۰میلیارد میارزد
و ما هم مدعی هستیم که  ۱۳۰میارزد و حال اگر
 ۳۰میلیارد خودتان را هم از این مبلغ کم کنید به
 ۵۵میلیارد تومان میرسیم.
وکیل متهم رضوی خطاب به نماینده دادســتان
تهران گفت :شما درباره تسهیالت گفتهاید که هم
دریافت تســهیالت و هم نحوه مصرف و هم نحوه
بازپرداخت مجرمانه بوده اســت باید بگویم وقتی
برای کارتنخوابها لباس میخرند و به اسم آنها
حساب باز میکنند و به راحتی برای آنها تسهیالت
میگیرند چگونه است برای موکل من از زمان افتتاح
حساب تا زمان ارائه تســهیالت چندین ماه طول
میکشد؟
وی خطاب به ریاست دادگاه گفت :آقای قاضی من
همه دفاعیات را در قالب الیحه ارائه میدهم البته
این الیحه  ۷۰صفحه است که میدانم زیاد است ،اما
لطفا همه آن را مطالعه بفرمایید.
محمدی گفت :آن چیز که مهم اســت استعالم از
بانک مرکزی است که باید به آن توجه شود در آن
پاسخ استعالم آمده است که هیچ مشکلی در نحوه
دریافت تسهیالت نبوده است .در مورد ضمانتنامهها
هم باید بگویم کــه تاییدیههای مختلف از مراجع
ذیربط گرفته شده است که اخذ تسهیالت مشکلی
ندارد.
به گزارش میزان ،در ادامه قاضی مســعودی مقام
گفت :با توجه به نزدیک شــدن به زمان اذان ختم
جلسه امروز را اعالم میکنم ،ادامه جلسه یکشنبه
 98/3/5ساعت  ۹صبح خواهد بود.

