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سياست 2

 »چنین ابتکار عملی از سوی رهبری عربستان عجیب 
نیست زیرا این کشــور همواره در جهت تقویت صلح 
و امنیت منطقه عمل می کند«. این عبارت بخشــی 
از بیانیه اخیــر وزارت خارجه امــارات متحده عربی 
است که تنها چند ســاعت پس از درخواست پادشاه 
عربستان برای برگزاری دو نشست فوق العاده صادر 
شد که تمام قد نشان می دهد این دو کشور تا چه حد 
سیاست های منطقه ای و راهبردهای کالن خود را با 
یکدیگر هماهنگ کرده اند. اصل ماجرا از این قرار است 
که پس از انفجارهای مشکوک در بندر فجیره امارات و 
همچنین حمله پهپادی انصاراهلل یمن به ایستگاه پمپاژ 
نفت سعودی ها در شرق عربستان، برآوردهای زیادی 
در این خصوص از سوی ریاض و ابوظبی مبنی بر دست 
داشتن ایران در این دو عملیات منتشر شده که اتفاقاً 
بخش آشکار آن دائماً از سوی رسانه های این دو کشور 
با کمی تغییر در حال بازنشر است. در این راستا برادر 
بزرگتر  )پادشان عربستان( طبق روال گذشته به دنبال 

آن است تا نه تنها به دنیای عرب...

گزارش »توسعه ایرانی« از سناریوی 
عربستان در تنش های منطقه

شیـوخ در 
داِم سلمان!

دومین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهام 
تعدادی از متهمــان بانک ســرمایه ازجمله 
ســیدمحمدهادی رضوی در شــعبه ســوم 
اخالل گران و مفســدان اقتصادی به ریاست 

قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در آغاز این جلســه، قاضی 
مســعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ را تفهمیم 
کرده و تاکیــد کرد: اظهارات حاشــیه ای در 
رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمان می خواهیم 

بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند.
در ادامه قاضی از قهرمانی نماینده دادستان 
خواست که مابقی کیفرخواست را قرائت کند.

محمد هادی رضوی
 متهم ُخرد نیست

وی در جایــگاه خود قرار گرفــت و گفت: 
در جلســه گذشــته مطالبی از ســوی آقای 
سیدمحمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را 
متهم ُخرد اعالم کرد وجود دارد، درست است 
که پرونده بانک خرده ای از اتهامات وی است 

اما او متهم ُخرد نیست.
نماینده دادســتان ادامه داد: بر اســاس 
پرونده ای که آورده ام و طبــق گزارش بانک 
مرکزی آقای رضــوی ۱۰۷ میلیارد تومان از 
بانک سرمایه تســهیالت دریافت کرده است، 
پس از آن هم ۱۰۴ میلیار تومان از بانک های 
دی، اقتصاد نوین و تجارت تسهیالت دریافت 

کردند.
قهرمانی خطاب به رضوی گفت: شاید ۸۰ 
میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد اما درد 
بسیاری از مردم را درمان می کند، شما متهم 

کالن هستید.
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه هادی 
رضوی گزارش حسابرسی مورد تایید نداشته 
اســت، گفت: به دلیل عدم اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد شرکت برای موسســه مقدور نبوده 

است چون اظهارنامه مالیاتی نداشته است.
نماینده دادستان تهران در رابطه با موضوع 
ضمانت نامه های بانکی هم گفت: آقای رضوی 
هــر ضمانتنامه ای جــز ضمانت نامــه تعهد 
پرداخت می توانست بگیرد به همین دلیل با 
شرکت پشــتیبانی امور دام برای خرید مرغ 

منجمد و گوشت گوساله وارداتی می بندد.
قهرمانی ادامه داد: بعضی وقتها می خواهم 

گریه کنــم وقتــی بخش هایــی از پرونده را 
می بینم.

قرارداد ۲۷ میلیارد تومانی رضوی
 با امور دام

وی در ادامه در رابطه با قــرارداد رضوی با 
شرکت امور دام گفت :۲۷ میلیارد تومان با امور 
دام قرارداد می بندد که گوشت و مرغ امور دام 
را خریداری و در بازار توزیع کند. ســه چک به 
مبلغ ۹ میلیارد و نیم میلیــارد تومان قرارداد 
می بندد و بــا همین چک ده ها تن گوشــت 

منجمد می خرد.
وی خطاب به هادی رضوی گفت: مگر شما 
سابقه داشــتید؟ اگر با گوشت چک می دهند 
من چک بدهم و خیلی ها که بیکار هســتند 

بروند و گوشت بخرند.
نماینده دادســتان تهران افــزود: رضوی 
قراردادها را بسته و معرفینامه از شرکت امور 
دام می گیرد پس از دریافت گوشــت ایشان 
چون چک داده بود پولی نــداده بود به همین 

دلیل پول ها را از کیسه ملت می دهد.
وی افزود:رضــوی می آید و با قراردادهایی 
که با امور دام داشته یک قرار داده دیگری جلب 
می کند به طوری که ۱۰ برابــر مبلغ قرارداد 
پایه قرارداد جدیدی به مبلغ دویست و هفتاد 
و پنج میلیارد تومان جعــل می کند و قرارداد 
جدیدی را بــه بانک ســرمایه جهت تجهیز 
سردخانه های چند اســتان ارائه می دهد و به 
دنبال آن درخواست ضمانت نامه تعهد می کند 
که متأسفانه بانک سرمایه هم با چک و سفته 
برای ضمانت نامه صادر می کند وقتی برگشت 
می خورد امور دام به بانک سرمایه معرفی کرده 
و بانک وضعیت پرداخت بوده است در مرحله 

بازپرسی پول را توقیف می کند.
رضوی خود را شاه قرارداد کشور می نامد

وی ادامه داد: دربــاره اینکه رضوی چطور 
ضمانتنامه هــا را گرفته باید بگویم ایشــان 
قراردادهای ارائه می دهد که من با شرکت های 
بزرگ و معروف از جمله ماموت قرارداد بستم 

ایشان اعالم می کند شاه قرارداد کشورم شما 
که ادعای قرارداد با شرکت های بزرگ را داری 

چطور لیست خریدت صفر است.
قهرمانی بــا بیــان اینکــه ۱۰۷ میلیارد 
ضمانت نامــه از بانک می گیرد امــا ریالی به 
شرکت امور دام نمی دهد گفت: رضوی در حالی 
اعالم کرده که من بازرگان هستم اما سرمایه 

گذاری در امور دیگر داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: متهم به همراه دالویز 
و امامی ملکی به متراژ ۷۸ هزار متر در نوشهر 
خریداری می کند که این مرکز ویالی لوکس 
برای هر سه نفرشان بوده اســت و باید گفت 

متهم در اینجا سرمایه گذاری کرده است.
وی به امور دیگر ســرمایه گذاری رضوی 
اشــاره کرد و گفت: متهم همچنین ملکی به 
مساحت ۴۵۶ متر در خیابان آفریقا و ۵ طبقه 

در خیابان احمد قصیر خریداری می کند.
وی همچنین به نام منشــی اش یک ملک 
رهن کرده و بی ام و می خردو همچنین ملکی 
از محمد امامی برای خود در خیابان فرشــته 

می خرند .
متهم با تشریفات در خیابان 

تردد می کرد
نماینده دادســتان با بیان اینکه ســرمایه 

گذاری بعدی هادی رضــوی خرید مازراتی با 
پول معلمان بوده است گفت: وی همچنین بنز 
اس ۵۰۰ را هم خریداری می کرده است البته 
باید گفت همه این خودروها را با هم داشــته 
است چراکه خبرهایی هست که با تشریفات 
در خیابانها تردد می کرد؛ سوزوکی تویوتا بنز و 
مازراتی. همچنین موتوری با نام ام وی آگوستا 
داشــته که قیمت آن به انــدازه ۱۰ پراید ۵۰ 

میلیون تومانی بوده است 
وی به سفرهای های خارجی رضوی اشاره 
کرد و گفت: تسهیالت هادی رضوی در گردش 
نبوده اســت بلکه برای گردش بوده است به 
طوری که لیست سفرهای خارجی بعد از اخذ 
ضمانتنامه حدود ۵۰ کشــور را شامل شده 
اســت که از جمله آنها ایتالیا آلمان و اتریش 
امارات عراق و غیره بوده است که در برخی از 
سفرها شــریف کاظمی منشی وی نیز همراه 

بوده است.
سیاسی نیستم

محمد هادی رضوی در دفاع از خود گفت: 
من سیاسی نیستم و منش و متن سیاسی بنده 
با کسی که به او منتسب هستم، متفاوت است. 

جریان سیاسی بنده هم متفاوت است.
وی از رســانه ها خواســت تا تقوای کاری 

داشته باشــند. رضوی در رابطه با قرارداد با 
خبرگزاری  فــارس توضیح داد: ۲۵۰ میلیون 
تومان قرارداد بنده بــا خبرگزاری فارس بود 
که به صورت ماهانــه تبلیغاتی در رده باکس 
در صفحه اول برای بانک سرمایه منظور شود، 
تبلیغاتــی در خود خبرگــزاری و همچنین 
صفحه اول گذاشته می شد که هر کدام قیمت 
خودش را داشت. یک قرارداد کاماًل مشخص 

و واضح منعقد شده بود.
۱۰۰ ورود و خروج به کشور داشته اید

قهرمانی با اشــاره به اینکه رضوی مدعی 
است که تسهیالت او برای سرمایه در گردش 
بوده اســت، تصریح کرد: نه آقــای رضوی، 
این تســهیالت برای گردش نبوده اســت. 
شــما ۱۰۰ ورود و خروج به کشور داشته اید 
و به کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، 
امارات و اوکراین سفر کرده اید و در مواردی با 
خانم شــریف کاظمی با هم بوده اید و مبالغی 
را برای خرید ارز برای این ســفرها اختصاص 

داده اید.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه مبلغ قابل 
توجهــی از پول ها را برای ســریال شــهرزاد 
اختصــاص داده اند، گفت: رضوی در پاســخ 
بازپرس مبنی بر اینکه پول ها را چه کار کرده 
اســت، گفته که آنها را صرف خرید وثیقه ها، 
بازپرداخت تســهیالت، هزینه هــای جواز، 
ســرمایه گذاری ۷.۵ میلیاردی در شهرزاد و 
ســرمایه گذاری ۹۰ درصدی در فیلم کمدی 

بی حساب کرده است.
نماینده دادستان سپس با اشاره به ادعای 
دینداری رضــوی به اســتفاده او از شــیوه 
ربوی اشــاره کــرد و افزود: رضــوی در دوم 
آذرماه سال ۹۳ به شعبه اســکان نامه زده و 
درخواست آزاد کردن ســپرده نقدی اش را 
کرده و گفته اســت که به جای آن سود بانکی 
باال معــادل ۳۱ درصد می پــردازد در حالی 
 که این فرد مدعــی دینــداری و مخالفت با

 نزول خواری است.

برخالف آنچه فکر می کنید
 آدم مهمی نیستید

قهرمانی گفــت: پرونده شــما آن طور که 
وانمود می کنید سیاسی نیست بلکه اقتصادی 
است و شما مفسد اقتصادی هستید و با تمام 
مفسدان اقتصادی به شدت برخورد می شود. 
ما شــما را داماد نتانیاهو نمی دانیم و برخالف 
آنچه فکر می کنید، آدم مهمی نیستید و فقط 

یک مفسد اقتصادی هستید.
اظهارات نماینده دادستان

کذب است
رضوی هم در پاســخ به اظهارات نماینده 
دادســتان گفت: امروز آقای قهرمانی هرچه 
بی احترامی کرد، ســکوت می کنم چون حق 
اعتراض ندارم ولی مستنداتی دارم که به دادگاه 
ارائه می دهم تا کذب اظهارات او مشخص شود. 
اتفاقا هم منش سیاسی من با کسی که مرا به 
او منتســب می کنید تفاوت دارد و هم جریان 
سیاسی که در آن هســتم، با آن جریان فرق 
می کند. متهم در ادامــه دفاعیات خود با بیان 
اینکه خوشحالم بعد از دو سال امروز حرف هایم 
را در دادگاه می زنــم، گفت: یکــی از مدیران 
بانکی بعد از جلســه اول به من گفت که آقای 
قهرمانی نماینده دادســتان گفته هر چیزی 
را که می دانی بگو و اال برایت ۱۵ ســال حبس 

می گیرم.
نماینده دادستان گفت

 ۱۰، ۱۵ سال برایتان حبس می گیرم
قاضی پرسید: چه کسی این حرف را به شما 
گفته است که رضوی پاســخ داد آقای شیانی 
این حرف را به من گفــت. در ادامه این فرد با 
حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ماجرا 
با این صورت که گفته شد و با لحن تند نبوده 
است، من خطاب به آقای قهرمانی گفتم کارم 
را درست انجام دادم چرا باید ۱۰، ۱۵ سال بروم 
حبس؟ قاضی مســعودی مقام در این هنگام 
خطاب به این فرد گفت چه کسی این حرف را 
به شما گفته است که وی مدعی شد: نماینده 
دادستان دو روز قبل از جلسه من را خواست و 
گفت چه نسبتی با رضوی داری با تندی به من 
گفت ۱۰، ۱۵ سال برایتان حبس می گیرم هر 
چه هست بگویید که من گفتم کارم را درست 

انجام می دهم.

گزارش

نماینده دادستان: 

هادی رضوی آدم مهمی نیست؛ فقط یک مفسد اقتصادی است


