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در بیست و نهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه مطرح شد

ماجرایامضاهایفتوشاپیآقایمدیرعامل!

بیستونهمینجلسهدادرسیمتهمانپروندهبانکسرمایه
بهطورعلنیبرگزارشد.دراینجلسهازمتهمخانیووکیل
اش خواسته شد آخرین دفاعیات خود را ارائه دهند .خانی
درسال 95بهمدتششماهمدیرعاملبانکسرمایهبوده
استوطبقگفتهنمایندهدادستان 1300،میلیاردتومان
از تسهیالت پرداخت شده در دوره او ،مشکوک الوصول
است.پیشتردرجلسهنهمدادگاهنیزخانیدرجایگاهحاضر
شده و از خود دفاع کرده بود.به گزارش میزان ،در ابتدای
جلسه دیروز ،قاضی از محمدرضا خانی فرزند اسماعیل
خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به
وی مبنی بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور و ۱۳فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳هزار و۳۹۰
میلیاردو ۴۰میلیونریالودریافتفرشهاینفیسازاحد
عظیمزاده و  ۶۴۰هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب
به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم
خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی
و همچنین دو میلیارد و  ۱۶۰میلیون ریال از شرکت سایه
گستر خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.خانی
در جایگاه حاضر شد و با اشاره به این که او مجری مصوبات
هیئت مدیره بوده است ،گفت :دربــاره این که گفته شد

حقوق دریافتی بایستی مصوبه مجمع را داشته باشد باید
بگویمتمامپرداختیهابراساسمصوبههیئتمدیرهصورت
گرفتهاست.ویدربارهموضوعتابلوفرشها،ادامهداد:این
قضیه ارتباطی به بانک ندارد ،تابلو فرشهایی که خریدیم
بابتش چک دادیم که وصول کردند و به حساب عظیمزاده
واریزشدوماچکدادیمکهسندآنموجودباشد.
▪حقوقکارکنانتبدیلبهسکهشد؟

در ادامه جلسه ،قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به
«دستورالعملیکهقراربودیکهزارمرقمهایکارشناسی
تجمیعونیمیازآنبرایرفاهکارکنانبانکونیمیدیگر
برای رفاه کارکنان شرکت توسعه تجارت در نظر گرفته
شود»،گفت:برایناساسبیشازدومیلیاردپولجمعشد
و  ۵۰درصد پولی که قرار بود برای رفاه کارکنان شرکت
ساختمانتوسعهتجارتصادرشودتبدیلبهسکهشد،آیا
اینرفاهپرسنلبود؟
▪ماجراهای پرداخت بدهی ریخته گــران و امضای
فتوشاپی

قهرمانی درباره پرداخت بدهی آقای ریخته گران توسط

متهم گفت :شما چه کاره بودید که میخواستید بدهی
ایشان را تسویه کنید؟ در حالی که بانک سرمایه زمین
خورده بود .از سوی دیگر به دنبال پرداخت این بدهی
تالش داشتید تا قائم مقام بانک تجارت شوید.
گفتنی است ریخته گــران یکی از سهامداران کالن
بانک سرمایه است که بدهی  20میلیاردی اش به بانک
تجارت توسط بانک سرمایه پرداخت شده است!
وی ادامه داد :برای آن که قائم مقام بانک تجارت شوید
از امور حقوقی درخواست کردید این موضوع را بررسی
کند و در حالی که شما بیان کردید آقــای زارعــی این
درخواست را تأیید کرده؛ اما بر اساس مستندات او نه
تنها تأیید نکرده بلکه گفت ه از لحاظ حقوقی فعالیت شما
به عنوان قائم مقامی بانک تجارت مشکلی ندارد؛ اما
ممکناستدراجرابامشکلمواجهشوید؛باتوجهبهاین
گزارش ،شما گزارش دیگری با امضای آقای زارعی تهیه
کردید که اصال آقای زارعی آن را امضا نکرده بود و شما با
فتوشاپ این امضا را جعل کردید.
▪ماجرایامحای 50سند

وی یادآور شد :خانم سمیرا غفوری در دفتر شما فعالیت
میکردوبرحسبگزارشها ۵۰سندمهمبانکراحذف
کرده و بسیاری از امضاها را نیز فتوشاپ کرده است.
قهرمانی با طرح این سوال که چرا از طریق شرکت پایدار
قشمبرایفیلمشهرزاد،۲پولدادید؟افزود:مامخالفتی

باتوسعهفرهنگنداریم،امابایدشرایطبرایرقابتاهالی
فرهنگمساویباشدوهمهبایدبتوانندتسهیالتبگیرند
آیابهنظرتاناینخدمتبهفرهنگاستیاخیانتبهآن؟
درادامهجلسه،متهمخانیدربارهپرداختیهایکارکنان
گفت :ایــن پرداختیها از طریق سیستم وارد شــده و
فهرستآنموجوداست.
وی اظهار کرد :اشاره شد که مصوبات فتوشاپ است
در حالی که این صحبت نادرست است چرا که اصل
مصوبات در بانک وجود دارد .وی مدعی شد که هیچ
مصوبهای فتوشاپ نشده است که نماینده دادستان
در رد ادعای متهم مصوباتی را که فتوشاپ و جعل شده
بود رونمایی کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
در بخشی دیگر از دادگاه ،قهرمانی نماینده دادستان
بیان کرد :آقای خانی از افراد نظامی و امنیتی صحبت
میکند که همواره به بانک رفت و آمد داشتند .پرونده
بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی
است که البته عمدت ًا بازنشسته شدند و آنها با تبانی،
همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زدهاند .او
ادامه داد :این افراد متعلق به نهادهای امنیتی نبودند،
آنها باید بدانند که عدالت با کسی تعارف ندارد و مورد
تعقیب قرار میگیرند.
درانتها،قاضیمسعودیمقام،ختمجلسهرااعالمکردو
افزود:وقترسیدگیبهاینپروندهروزشنبه ۱۶شهریور
ساعت ۹صبحاعالممیشود.
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دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

۱۱درصدتولیدناخالصکشورصرف
مبارزهباموادمخدرمیشود

توکلی -بیش از ۱۱درصــد تولید ناخالص کشور صرف هزینه های
مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد مخدر می شود.دبیرکل ستاد مبارزه
با مواد مخدر کشور با بیان این که از ابتدای سال ۴۰۰تن انواع مواد مخدر
کشف شده است ،افزود :این کشفیات  ۱۲درصد نسبت به سال گذشته
افزایش نشان می دهد و ما را بر آن داشته که با تمرکز بر اقدامات اطالعاتی
در محدوده شرق و حاشیه شرقی کشور اجرای ماموریت داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار " مومنی " در حاشیه بازدید از کشفیات
موادمخدر پلیس استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت :طی پنج ماه
امسال  ۶۰تن کشفیات در استان کرمان رقم خورده که  ۲۷درصد نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته و حدود هشت تن از این
مواد شامل هروئین ،مورفین و شیشه به مقصد کشورهای اروپایی در حال
انتقال بوده است.وی تصریح کرد:مجموع کشفیات کشور  ۷۰درصد
در استان های شرقی و حاشیه شرق کشور بوده که نشان می دهد هدف
گذاری و تمرکز پلیس بر مبدا و مناطق ورودی موثر بوده است.وی با اشاره
به این که در همه سطوح مبارزه با مواد افیونی در حال آسیب شناسی
هستیم ،خاطرنشان کرد :بخشی از مواد کشف شده مصرف پزشکی دارد
و تبدیل به دارو شده و بقیه منهدم می شود .سردار مومنی  ،سامان دهی
معتادان متجاهر و اقدامات پیشگیرانه را چشم انداز ستاد مبارزه با مواد
مخدر ذکر و تاکید کرد :قانون نگهداری معتادان متجاهر اصالح شود و
این مراکز توسعه یابند.

