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هادی محمدی  -چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام
رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و
 ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اخالل گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی
مقامبرگزارشدوطیآنابتداحمزهلوبهبیاننحوهارتباطخودبا
مرجانشیخاالسالمیآلآقامتهممتواریومعروفاینپرونده
پرداختودرادامهآنوپسازدفاعیاتوکیلتسخیریمرجان
شیخ االسالمی  ،محسن احمدیان دیگر متهم اصلی پرونده به
ادامهدفاعیاتخودپرداخت.
▪خانمشیخاالسالمیازفیلترهایمختلفگذشتهبود

به گزارش خراسان در ابتدای این جلسه رضا حمزه لو متهم
ردیــف اول پــرونــده در خصوص مشارکت بــا مــرجــان شیخ
االسالمی اظهار کرد :در سال ۱۳۸۵از طریق اتاق بازرگانی،
فراخوانهمگانیبرایتشکیلشرکتیبهجهتحضوردراصل
 ۴۴داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه گذاری ایران
تشکیل شد که آن شرکت از طریق  ۱۲۶شخصیت حقیقی
و حقوقی ایجاد شد که تمامی آن خصوصی بود و بانکهای
خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند.وی افزود :گروههای
مختلفی به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه میکردند که
یکی از آنها خانم شیخ االسالمی و همسرش بود .در آن زمان
آنها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت میکردند و در
زمینهفرهنگیخبرگزاریداشتند.بعدازچندنوبترفتوآمد
تصمیمگرفتهشدکهدرایندوزمینههمکاریکنیمکهحاصل
آنبهتشکیلشرکتهاییمانندهتراودنیزمنجرشدکهمربوط
بهتجارتکاغذ،چاپوبخشهایمربوطبهرسانهبود.حمزهلو
درخصوصخصوصیاتمتهمفراریاینپروندهگفت:مرجان
شیخاالسالمی چهره شناخته شدهای بود که حتی از فیلتر
شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس
و کمیسیون فرهنگی شرکت میکرد .خانم شیخ االسالمی
معتقد به نظام و محجبه بود و ما هم در دوره همکاری با ایشان

غیر از این ندیدیم.متهم ادامه داد :علت این که شرکت دنیز را
ثبت کردیم این بود که با تحریم مواجه شدیم ،این درحالی بود
که تا پیش از آن خیلی راحت میشد  LCداد و خرید کرد .بعد
از این مشکل نیاز به شرکت خارجی بود بنابراین شرکت دنیز
این نقش را بر عهده داشت و نیازهای وارداتی که شرکت هترا
باطرفهایخودبایدتامینمیکرد،تامینمیکردواینکارتا
پایاندورهایکهمندربازرگانیپتروشیمیبودمادامهیافتو
دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال
 ۹۰دیگرارتباطیباایشاننداشتم.
▪ماهی۲هزاردالربرایمدیریت ۲شرکتبینالمللی

ویدرخصوصعوایدمالیحاصلازفعالیتهایتجاریبرای
متهمشیخاالسالمیگفت:هرمبلغیبهمحضاینکهازطریق
 PCCشانگهای یا امور مالی اعالم میشد سوئیفت آن به سوی
دنیز میرفت من نمایندهای را از سمت خود گذاشته بودم که
بهصورتشبانهروزپیگیریونظارتمیکرد.عمالخانمشیخ
االسالمی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر می کنم
دو هزار دالر در ماه بود.پس از دفاعیات متهم حمزه لو قاضی
مسعودی مقام از وکیل متهمه مرجان شیخ االسالمی آل آقا
خواستدرجایگاهحاضرشودوازموکلخوددفاعکند.قاضی
توضیحداد:بهلحاظنوعجرمومیزانمجازاتماملزمبودیمکه
برایاینمتهمهیکوکیلانتخابکنیم،چوناینفردنهالیحه
دادهونهبرایخودوکیلانتخابکرد هاست.

اخبار

تحصیل مال نامشروع بر خالف عدالت اســت.وی گفت:
درتاریخ25مرداد 89اعضایهیئتمدیرهشرکتبازرگانی
پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل
یعنی آقای حمزه لو تفویض کردند .هر چند وصول ارز ناشی
ازفروشمحصوالتپتروشیمیقبالتوسطنمایندگیشرکت
بازرگانی در کشورهای دیگر انجام میشد ،اما پس از اعمال
تحریمها انتقال و وصول ارز ناشی ازفــروش محصوالت با
مشکلمواجهوباگذشتزمانارزهایواریزیدرحسابهای
نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن
وجود داشت .از این رو این تفویض اختیار صورت گرفت تا
مدیرعاملشرکتبتواندپولهایواریزیبهنمایندگیهارااز
طریق شرکتهای خود به حسابهای داخل منتقل کند .بر
این اساس آقای حمزه لو در سال ۸۹با سرمایه شخصی خود
شرکت دنیز را تاسیس کرد .خانم شیخاالسالمی در آن جا
شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهامداری آقای
حمزه لو و خانم شیخ االسالمی به ثبت رسید.وی بیان کرد:
حسب تراکنشهای ثبت شده در طول مدت همکاری بین
ایندوفردیعنیازبهمن ۸۹تامرداد ۹۰حدود ۶۵۰میلیون
یوروارزحاصلازفروشمحصوالتپتروشیمیبهحسابهای
موکله در خارج واریز شده که عینا تمامی این ارزها و پولها به
حسابهای اعالم شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی
واریز شده است.

▪اگرشیخاالسالمیخدمتکردهچرامتواریاست؟

حسینی نماینده دادستان نیز ضمن قرار گیری در جایگاه
گفت :سوالی که مطرح میشود این است که موکل وی با این
همهخدماتیکهوکیلادعامیکنندکهانجامدادهاستچطور
متواریشدهاندوجرئتدفاعازخودراندارد؟اینکهآقایوکیل
میگویندهمهارزدریافتیازسویدنیزبهکشورآوردهشدهاین
طور نیست چرا که چیزی معادل ۳۰۰میلیون یورو ارز با منشأ
داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است.
ویبابیاناینکهدربارهانطباقنداشتنبند(الف)و(و)مادهیک
صحبتشدهاست،افزود:موکلشماحداقلدر ۳۰۰میلیون
یوروباآقایحمزهلونقشمستقیمداشتند.
حسینی در پاسخ به ایرادی که وکیل شیخ االسالمی درباره
استفاده نکردن از کارشناس رسمی دادگستری در پرونده
داشــت اظهار کــرد :در این جا از هیئت خبره استفاده شده
است که این افراد در مسئله پتروشیمی تبحر دارند .از طرفی
استعالمات از بانکهای مختلف انجام شده است و درباره
تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است باید گفت که این
تناقض نیست بلکه در ابتدای تحقیقات به مبالغی رسیده اند
و زمانی که جلوتر رفتند مبالغ افزایش پیدا کرد و سیر مبالغ
صعودی است.وکیل متهمه ادامــه داد :موکله بنده فراری
نیست،بلکهبهکانادامهاجرتکردهاستوایندلیلیبرانتساب
جرایمبهوینیستخواهشمنایناستکهکارشناسیانجام
شود.قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل شیخ
االسالمی گفت :ارزی که باید به کشور میآمده نیامده است و
بایدتوجهداشتکهمستنداتازدیدمتهموشاکیبامستنداتی
کهدادگاهبررسیمیکندمتفاوتاست.دراینبخشازجلسه
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دادگاه متهم حمزه لو خواست تا برای توضیح چند موضوع در
جایگاهقرارگیرد.

سه مدیر عالیرتبه دولتی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی
پتروشیمی بودند.احمدیان با بیان این که انپیسی در این
سه سال  89تا  25 ، 91میلیون تن صــادرات انجام داده
که  12میلیون تن آن محصوالت دولتی و  13میلیون تن
آن نیز محصوالت غیردولتی بوده گفت :سود تقسیم شده
پیسیسی در سال های  89تا  1441 ، 91میلیارد تومان
بوده و انپیسی بدون این که بگوید این سود را از کجا آوردی،
درصــد  3.5در هــزار خود را گرفته است.احمدیان سپس
با اشاره به این که در آن زمان با سه بانک بزرگ اروپایی کار
میکردهاندگفت:همینآقایحمزهلوبهمندستورمیدادکه
برو با آن بانک های اروپایی بنشین و ببین که ما چگونه اقساط
دولت را بدهیم که بدهی آن ها حال نشود.وی مدعی شد:
االن هلدینگ خلیج فارس صادرات را با تحکم باالترین مقام از
پیسیسی دریافت کرده ،اما از آن ها بپرسید که برای تبدیل
ارز چند درصد به صراف میدهند ،برای خرید تجهیزات در
خارجچنددرصدازآنهامیگیرند؟آیاپولیبهصرافدادهاند
که نیست شده باشد؟

▪احمدیان:شکایتهلدینگخلیجفارسفراربهجلواست

▪قاضی:وکیلشیخاالسالمی مستندیارائهنکردهاست  

▪حمزهلو:کاریرامجانیانجامندادم

ویضمنقرارگیریدرجایگاهگفت 300:میلیونیوروییکه
موردبحثاستکههتراازمجموعهایدرداخلکشوردریافت
کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد .ما آمدیم بخشی از
اموالیراکهمتعلقبهشرکتبازرگانیپتروشیمیاستبرایآن
هزینهکردیمواینتصورکهاین ۳۰۰میلیونیوروازشرکتهای
تابعپتروشیمیاست،مردوداست.ویادامهداد:اینکهگفته
میشود من همه این کارها را مجانی انجام میدادم درست
نیست .من حقوقی را که مصوب شده بود ،دریافت میکردم
کهماهی ۱۷میلیونتومانبودهاستوظیفهامنیزاینبودهکه
بر اساس حقوقی که دریافت میکردم مسئولیت خود را انجام
دهمبنابراینبندهحقوقمیگرفتمومسئولیتخودرانیزانجام
میدادم.درادامهجلسه،قاضیمسعودیمقامازمتهممحسن
احمدیانخواستتادرجایگاهقرارگیرد.
محسن احمدیان مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی
در سال  89تا  91در بخشی از دفاعیات خود مدعی شد که
شکایت هلدینگ خلیج فارس از این شرکت فرار به جلو است.
وی با اشاره به این که این هلدینگ میلیون ها دالر ادعای
مالی دارد ،افــزود :در قراردادهای سال  91شرط داوری
وجود دارد اما چرا از آن استفاده نمیکنند علتش این است
که آقایان داوود شاددل ،تهرانیصفا و بستادزاده به عنوان

در حاشیه جلسه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سوالی
مبنی بر رد اتهامات شیخ االسالمی از سوی وکیل این فرد
گفت :بیشتر ادله وکیل براساس اظهارات آقای حمزهلو بوده
است نه این که خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته
از ادله جمع شده باشد؛ تمام اظهارات آقای حمزه لو مبنی
براین که تمام پولها به حسابهای کشور برگشته ،در دست
بررسی است که قرار است مستندات آن امروز به ما ارائه شود.

▪وکیل:موکلمباسپربالقراردادنخودخدماتشایستهای
رابهنظامکردهاست

وکیل شیخ االسالمی اظهار کرد :موکل بنده نه تنها هیچ
جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربال قراردادن خود
و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریمها قــرار گیرند
خدمات شایستهای را به نظام کــرده است بنابراین متهم
کردن موکل بنده به اخالل در نظام اقتصادی کشور و نیز
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