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متهمانهمهکاره وهیچکاره دردادگاه«کیمیاخودرو»
متهم ردیف دوم :من سمتی نداشتم آن جا به خواهر و برادرم سر می زدم!

سومین جلسه دادگاه متهمان پرونده «کیمیا خودرو»
در حالی دیروز برگزار شد که متهمان ردیف دوم و
سوم(مدیرعامل شرکت) ،سعی در سلب مسئولیت
از اقــدامــات خــود در شرکت داشتند.به گــزارش
خبرگزاری میزان ،سومین جلسه محاکمه متهمان
شرکت کیمیا خــودرو برگزار شــد .در ایــن جلسه
مرتضی فتاحی نیا متهم ردیف دوم پرونده با حضور
در جایگاه ،داشتن هر گونه سمت در شرکت را رد
کرد و با بیان این که در آن جا هیچ سمت و نقشی
نداشت ،افــزود :در آن جا به خواهر و بــرادرم سر
میزدم و این کار را از سال  92انجام میدادم! وی
با بیان این که دیده چند خودرو به مشتریان تحویل
شده است ،گرفتن حقوق از شرکت را رد کرد و در
مقابل اظهارات قاضی مبنی بر واریز مبالغ  250و
 550هزار تومان دریافتی از مشتریان به حسابش
گفت :کارتم دست برادرم بوده و مبلغ آن چنانی به

حسابم نیامده است .قاضی از وی میزان مبلغ ناچیز
را پرسید و وی آن را  200میلیون ذکر کرد .قاضی
این اظهارات را منطقی ندانست.
▪شگرد منصرف کردن شکات خرد

در این جلسه ،یکی از شکات ،شگرد متهم برای
منصرف کردن طلبکاران با رقم های خرد را افشا
کرد و گفت :این افراد وکالی شان را میفرستادند
و به بهانه مطالعه پرونده ،با گرفتن شماره شاکیان
با مبالغ کمتر از  ۵و  ۶میلیون تومان با آن ها تماس
میگرفتند و میگفتند اگر به دادسرا شکایت کنی
پولی به شما داده نمیشود.
▪وقتی همه شاکیان دروغ می گفتند!

یکی دیگر از شکات در خصوص حضور متهم در
شرکت گفت :در سال  ۹۳به شرکت آریان خودرو

رفتم این فرد به من حمله کرد .در آن جا بحثمان شد.
چطور میگوید من در این شرکت نبودهام .در این
لحظه متهم گفت :دروغ میگوید .قاضی در ادامه با
اشاره به دیگر اظهارات متهم گفت :امروز چطور همه
شکات دروغ میگویند؟!
▪شاکیان بی نام و نشانی که رضایت دادند

در ادامه دادگاه ،متهم در پاسخ به سوال آقا میری
نماینده دادستان مدعی شد که رضایت حدود 38
نفر از شاکیان به مبلغ  150میلیون تومان را با قرض
و همچنین فروش طالهای مادر و خواهرش گرفته
است .نماینده دادستان در پاسخ به این اظهارات به
مستاجر بودن پدر و مادر متهم در روستا اشاره کرد و
خواستار ارائه مدارک و ذکر اسامی شاکیان شد که
متهم در پاسخ گفت( :اسامی را) به یاد ندارم.
▪مدیر عامل همه کاره و هیچ کاره

در ادامه سومین جلسه دادگاه ،متهم ردیف سوم دلینا
فتاحی نیا خود را مدیر عامل شرکت خواند و در عین

حال گفت :برادرم تمام کارها را انجام میداد و هیچ
فعالیتی در شرکت نداشتهام .وی درباره چگونگی
تحویل خودروها ،مبالغ واریزی به حسابش ،تبلیغات
شرکت و استفاده از آرم ایران خودرو و سایپا در آن و
وجودسایتشرکت ،اظهاربیاطالعیکردوگفت:به
برادرش وکالت داده تا کارها را انجام دهد .او با بیان
این که دستگاه  posشرکت به نامش بود اما کارت
و حق برداشت با بــرادرش بود ،تصریح کرد که تنها
دو هفته یک بار به شرکت سر می زده است .قاضی
صلواتی خطاب به وی با بیان این که «واقعا حق
مردم این بود که پولشان را بگیرید و با بی احترامی
از شرکت بیرون کنید» ،خواستار توضیح متهم در
خصوص سرمایه گذاری پول های دریافتی در دبی
شد .متهم با اشاره به این که تنها یک بار به دبی و یک
بار به ترکیه رفته است ،گفت :اگر واقعا پولی است
شکات معرفی کنند که بین خودشان تقسیم شود!
قاضی صلواتی در این جلسه تعداد کسری های
خودرو را  1370دستگاه اعالم کرد و گفت :جلسه
بعدی دادگاه سوم تیرماه (امروز) برگزار می شود.

پس از آن که رئیس دستگاه قضا اعالم کرد با چادر سر کردن متهمان زن
مخالف ام،در جلسه روز گذشته دادگاه کیمیا خودرو،برخی متهمان با پوشش
همیشگی حضور یافتند

