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خبر

رهبر انقالب در دیدار کارگزاران نظام:

اگر موضوع هستهای به شورای امنیت برود
دیگر برجامی درکار نخواهد بود

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر اروپا موضوع هستهای را به
شورای امنیت ببرد ،برجام از بین خواهد رفت ،گفت :چنانچه اروپاییها برای حفظ
برجام کاری نکنند به غنیسازی اورانیوم پیش از توافق باز میگردیم.
به گزارش ایســنا ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران در
گفتوگو با شــبکه پرس تــیوی درباره اظهارات حســن روحانی ،رئیس جمهور
کشــورمان مبنی بر کاهش تعهدات برجامی ایران اظهار داشــت :ما طی یک بازه
زمانــی  ۶۰روزه ،برخی از تعهــدات خود در برجام را به حالت تعلیق درمیآوریم و
این فرصت را به کشورهای اروپایی میدهیم تا به تعهدات خود برگردند .در واقع ،از
این طریق سعی داریم تا عالوه بر رفع تحریمها ،به ثمرات برجام که تاکنون محقق
نشده است ،دست یابیم.
وی در خصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر رد مهلت  ۶۰روزه ایران گفت :ایران
حداقل یک سال صبر کرد تا ببیند کشورهای اروپایی چه واکنشی را در قبال خروج
آمریکا از برجام در دســتور کار قرار میدهنــد .آنها در این مدت ،وعدههای زیادی
دادند اما در عمل و در خصوص مواردی همچون سازوکار مالی  SPVو یا اینستکس
عزم جدی از طرف اروپاییها مشاهده نشد .آنچه که ما به دنبال آن هستیم ،چیزی
جز برداشــته شدن تحریمها نیست و متأسفانه در طی این مدت ،اقدامی جدی از
سوی غربیها در این زمینه انجام نگرفت.
کمالوندی افزود :از این رو ،فکر میکنیم که اکنون زمان آن رسیده تا اروپاییها
اقدامــی انجام دهند که نشــان دهند خواهان تغییر این وضعیت هســتند و این
پنجرهای است که در برابر اروپاییها قرار گرفته و نباید آن را یک ضرباالجل تعبیر
کرد .ما به طور داوطلبانه به تعهدات خود در برجام پایبند بودهایم اما آنها به تعهدات
خود عمل نکردهاند .درواقع ،ما برای مدت زمان  ۶۰روز اقداماتی را که کشــورهایی
اروپایــی در این زمینه انجام خواهند داد ،مورد ارزیابی قرار میدهیم و در آن زمان
تصمیم خواهیم گرفت که آیا به پایبندی داوطلبانه خود به برخی از تعهدات ادامه
دهیم یا خیر.
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه اقدامات اروپاییها برای حفظ برجام از
قبیل راه اندازی اینســتکس را ناکافی و فاقد کارایی دانســت و گفت :ما باید میان
توانایی و تمایل اروپاییها ،تمایز قائل شویم .فکر میکنم که آنها تمایل دارند کارهایی
را انجام دهند اما قادر به انجام آن نیستند .از این جهت ،زمان بیشتری به آنها دادهایم
تا مشخص شــود که آیا میتوانند راهی را برای حل این مساله پیدا کنند یا خیر.
در واقع ،بیش از یک ســال اســت که منتظریم اقدامی جدی را از سوی اروپاییها
به منظور باز کردن راههایی پیش روی تجارت ایران در زمینههایی همچون فروش
نفت ،خرید و فروش کاال و روابط بانکی ببینیم .ســازوکارهای اینستکس و SPV
نشــان دادند که اروپاییها با توجه به توانشان کارهایی را انجام دادند و به همین
دلیل نیز ما این مکانیســمها را پذیرفتیم تا ببینیم که آیا میتوانند راهی را برای
تجارت عادی میان ایران و دیگر کشورها باز کند یا خیر.
وی تاکید کرد که اما حداقل تا به امروز این دو ســازوکار عملی نشدند و دیگر
نمیتوان منتظر ماند .اگر اروپاییها میخواهند کاری انجام دهند ،بهتر است قبل از
دیر شــدن دست به کار شوند .بهروز کمالوندی خاطر نشان کرد :اگر اتحادیه اروپا،
این مساله را به شورای امنیت ببرد ،در واقع این معاهده از بین خواهد رفت و فکر
نمیکنم که دیگر این معاهده پا برجا بماند .جمهوری اسالمی ایران قطعاً اقدامات
جدی و محکمــی را برای احقاق حق ملت خود انجام خواهد داد و هر واکنشــی
محتمل اســت .این واکنش ممکن است خروج از برجام و یا هر چیز دیگری باشد.
بنابراین ،این مســاله باید میان سران کشورهای عضو حل شود .سخنگوی سازمان
انرژی اتمی در پاســخ به این ســوال که چه زمانی طول خواهد کشید تا ایران به
میزان غنی ســازی خود در زمان پیش از برجام برسد ،تصریح کرد :دکتر صالحی
چند روز پیش اعالم کرد که بیشتر از چهار روز طول نخواهد کشید تا بتوانیم میزان
غنیسازی اورانیوم خود را از  ۳.۶۷درصد تعیین شده در برجام به  ۲۰درصد یا هر
میزان که مد نظر داریم ،برسانیم .اگر بعد از این  ۶۰روز اروپاییها گامهایی را برای
برداشــته شدن تحریمها برندارند ،ما میزان غنی ســازی را به باالتر از  ۳.۶درصد
خواهیم رساند و درباره آینده رآکتور آب سنگین خنداب نیز تصمیم خواهیم گرفت
و ممکن اســت مدرنسازی را در دســتور کار قرار دهیم .همه اینها به اروپاییها
بستگی دارد و باید منتظر بمانیم که نقش خود را در این زمینه چگونه ایفا خواهند
کرد .وی در پاسخ به سوالی درباره دلیل اقدام آمریکا برای وضع تحریمهای جدید
علیه فلزات صنعتی ایران از قبیل آهن ،آلومینیوم و مس پس از اعالم تعلیق برخی
از تعهدات برجامی ایــران گفت :ما باید حداقل در این مورد ،آمریکا را از اروپا جدا
کنیم .آمریکاییها تمامی تالش خود را برای اعمال فشــار بیشــتر بر ایران به کار
بستهاند و به همین دلیل است که شاهد چنین اقداماتی از سوی آنها هستیم .اما این
فشــار بر مردم ایران وارد میشود که اقدامی غیرانسانی است .در حقیقت ،فردی را
در میان مردم عادی و یا نخبگان جهان پیدا نخواهید کرد که سیاستهای آمریکایی
را سیاستهای منطقی بداند .ما میان رویکردهای آمریکا با رویکردهای اروپا تفاوت
قائلیم و معتقدیم که خود اروپاییها نیز با سیاستهای آمریکا موافق نیستند.
این مقام ایرانی ادامه داد :اروپاییها بارها مواضع خودشان را نسبت به آمریکا پس
از خروج این کشور از برجام اعالم و عنوان کردهاند که این اقدامات آمریکا ،سودی
برای هیچکس ندارد و این اقتصاد و سیاست جهانی هستند که متضرر میشوند و
بر تمامی کشورهای جهان تأثیر میگذارد .شاهدیم که نه تنها کشورهای اروپایی،
بلکه دیگر کشــورهای جهان نیز نگاه خودشان را نسبت به آمریکا تغییر دادهاند و
به اعتقاد من ،طولی نخواهد کشید که جبههای متحد علیه آمریکا در جهان شکل
خواهد گرفت .کمالوندی با اشــاره به سیاستهای عادالنه و همکاری نزدیکی که
کشورهای چین و روســیه با ایران در زمینههای مختلف در پیش گرفتهاند ،بیان
کرد :چین و روســیه هر کدام به نوبه خود به تعهداتشان پایبند بودند .درخصوص
کشور چین باید بگویم که آنها تحت شدیدترین فشارها از سوی آمریکا هستند که
علیرغم تمامی این فشــارها ،حداکثر تالش خود را برای پایبندی به تعهدات خود
درباره مسائل مربوط به پروژه هستهای به کار بستهاند .با این حال ،چینیها بخشی
از سیستم بانکی بینالمللی هستند که کار را برای آنها برای تجارت با ایران سخت
میکند ،اما با وجود تالش چینیها ،راههای جایگزین دیگری همانند استفاده از ارز
جایگزین همانند یوان میتواند مفید واقع شــود .وی در خصوص برخی انتقادها از
تأخیر یک ســاله دولت در واکنش به اقدام ترامپ در خروج از برجام گفت :اگرچه
ممکن اســت برخی از منتقدان بگویند که این اقدامات اندکی دیر اتخاذ شــده اما
حداقل ایــن موضوع را ثابت کرد که ایران در این زمینه به اندازه کافی صبوری به
خرج داد تا اقدامی را که میتوانســت شرایط را بدتر کند و یا این معاهده را از بین
ببرد ،انجام نداده باشد .مزیت اتخاذ چنین واکنشی در این بازه از زمان این است که
ما توانستیم نظر همه را در کشور در خصوص این اقدام جلب کنیم و کسی نیست
که معتقد باشد چنین اقدامی نمیبایست انجام میشد و این یعنی وحدت در کشور.
یادداشت

نقش توریسم ورزشی در توسعه شهری
ادامه از صفحه1
گردشــگری ورزشی صنعتی اســت که از ترکیب دو «صنعت گردشگری» و
«صنعت ورزش» پدید میآید .گردشــگری ورزشی یعنی مسافرت به دالیل غیر
تجاری برای مشــاهده یا مشارکت در فعالیتهای ورزشــی است و یا به عبارت
دیگر ســفری بر پایه تفریح یا تماشای ورزش اســت .امروزه ورزش ابزار مهم در
ایجاد انگیزه برای مســافرت و سیاحت شده اســت در واقع ورزشگاهها و اماکن
ورزشی ،بجای اینکه فقط مکانی برای فعالیتهای حرکتی باشند در حال تبدیل
شــدن به یک مقصد گردشگری هستند .این مؤلفه میتواند باعث رونق و توسعه
شــهرها ،سبب درآمدزایی پایدار برای شهرها و در نتیجه رشد اقتصادی کشورها
شود .فعالیتهای تجاری ،کســب درآمد و اشتغال زایی یکی از ثمرات اقتصادی
صنعت گردشگری است .توسعه این صنعت موجب ایجاد اشتغال مستقیم مانند
مشاغل هتلداری ،رستوران داری و اشتغال غیرمستقیم در صنایع غذایی ،بهداشت
و درمان در جامعه مقصد است .از دیگر دستاوردهای توریسم ورزشی میتوان به
بهبود کیفیت زندگی مردم ،ایجاد زمینههای توسعه در بخشهای مختلف کشورها،
تعامالت فرهنگی ،برقراری تفاهم و صلح ،حمایت از محیط زیست و سرمایهگذاری
جدید برای زیرساختهای شهری اشاره کرد .لذا صنعت گردشگری ورزشی ،بحثی
استراتژیک است و منافع بسیاری را نصیب کشورهای میزبان میکند.
در این میان تهران و تعدادی دیگر از کالنشهرهای کشور با موقعیت ژئوپولیتیک
خاص و با دارا بودن پتانسیل جغرافیایی ،بستر مناسبی جهت فعالیت رشتههای
ورزشــی (حتی در ســطح غیررقابتی و تفریحی) هســتند و به تبع آن مستعد
ورود گردشــگر ورزشی .در عین حال بسیاری از شــهرهای کشورمان با داشتن
ظرفیتهای فراوان مانند اماکن تاریخی و هنری ،مناظر و چشم اندازهای دیدنی،
فضای سبز ،خدمات و نمادهای شهری ،فضاهای تفریحی و سیاحتی مقصد خوبی
ی رویدادهای ورزشی منطقهای و
برای گردشگرانی هســتند که به واسطه میزبان 
بینالمللی ،میتوانند مورد توجه قرار بگیرند.
* مدرس دانشگاه

آیتاهلل خامنهای با بیان اینکه مذاکره سم است؛ جنگ
هم نمیشــود ،تاکیــد کردند :گزینه قطعــی ملت ایران،
مقاومت مقابل آمریکا اســت و در ایــن رویارویی ،آمریکا
وادار به عقبنشینی خواهد شد.
به گزارش مهر ،رهبر معظم انقالب اســامی دیروز در
دیدار با کارگزاران نظام با بیان اینکه مذاکره ســم است؛
جنگ هم نمیشــود ،اظهار داشــتند :گزینه قطعی ملت
ایــران ،مقاومت مقابل آمریکا اســت و در این رویارویی،
آمریکا وادار به عقبنشینی خواهد شد.
ایشــان افزودند :این رویارویی ،نظامی نیست؛ چون بنا
نیســت جنگی انجام بگیرد .نه ما دنبال جنگ هســتیم،
نه آنها؛ که میدانند که به نفعشــان نیست .این برخورد،
برخورد ارادهها است و اراده ما قویتر است ،چون عالوه بر
اراده خود ،توکل به خدا را هم داریم.
رهبر انقالب با تاکید بر اینکه مذاکره سم است ،تا وقتی
آمریکا این اســت که االن هست و مذاکره با دولت کنونی
آمریکا یک ســم مضاعف اســت ،تصریح کردند :مذاکره
یعنی معامله و داد و ســتد اما آنچه در نظر آمریکاســت،
نقاط قوت ماســت .میگویند مذاکره کنیم درباره سالح
دفاعی شما که چرا موشکی با فالن برد میسازید؛ این برد
را کم کنید که اگر شــما را زدیم نتوانید پایگاه ما را بزنید
و جواب بدهید!

نه ما دنبال جنگ هستیم  ،نه آنها

آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد :خب معلوم اســت که
هیــچ ایرانــی غیرتمند و باشــعوری دربــاره نقاط قوت
خــود معامله نمیکند .یــا مثال میگوینــد درباره عمق
راهبردیتــان در منطقه صحبت کنیــم؛ یعنی این را از

دســت بدهید .پس اصل مذاکره غلط است ،حتی با آدم
حســابی .اینها که آدم حسابی هم نیستند و به هیچ چیز
پایبند نیســتند .البته هیچکس در عقــای ما هم دنبال
مذاکره نیست.

ایشــان ادامه دادند :شکی نیســت که دشمنی آمریکا
که از اول انقالب شــروع شده ،امروز شکل آشکار به خود
گرفته اســت .قب ً
ال هم همین دشــمنی بــود ولی به این
صراحــت نبود .االن صریح میگوینــد و تهدید میکنند.
باید دانست کســی که با صدای بلند تهدید میکند ،قوه
واقعیاش آنقدر نیست.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردند :اینهــا [دولتمردان
آمریکا] مصالح رژیم صهیونیســتی را بیشتر از هر دولت
دیگری رعایت میکنند .فرمان بســیاری از کارها دســت
جامعه صهیونیســتها اســت .آمریکاییها احتیاج دارند
به اینکــه هارت و پورت کنند .میگوینــد رفتار ما ایران
را تغییــر داد! بله ،این را درســت میگوینــد؛ تغییرش
ایــن بود که نفــرت مردم ایران از آمریکا  ۱۰برابر شــده
و نزدیک شــدن آنها به منافع جمهوری اسالمی برایشان
دســتنیافتنیتر شــده؛ همت جوانان ما برای آماده نگه
داشــتن کشور بیشتر شده و نیروهای نظامی و امنیتی ما
حواسشان جمعتر شده.
آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد :ببینیــد چقــدر
دســتگاه محاسباتی دشــمن [دچار اشــتباه است] که
رئیسجمهورشان میگوید هر جمعه در تهران علیه نظام
راهپیمایی اســت .اوالً جمعه نیست و شــنبه است؛ ثانیاً
تهران نیست و پاریس است.

مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور مجلس:

آقای رئیس جمهور! پذیرفتنی نیست بگویید اختیار ندارم
اگر آمریکا حمله را شروع کند آغازش با آنهاست اما دامنه و پایانش هرگز با او نخواهد بود

دکتر مصطفی کواکبیان ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس در
نطق میان دســتور دیروز مجلــس ،به چهار
نکتــه در خصوص مســائل داخلی و خارجی
پرداخت.
به گزارش مردم ساالری آنالین ،متن کامل
نطق میان دســتور دکتر مصطفی کواکبیان
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،اسالمشــهر،
شمیرانات و پردیس بدین شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال اهلل الحکیم فی محکم کتابه الکریم لن
تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا
من شی فان اهلل به علیم»
آیه  3سوره مبارکه آل عمران
در هشــتمین روز از مــاه ضیافت الهی از
خداوند سبحان میخواهم که اگر لیاقت درک
روزه «خاص الخــاص» اولیای الهی و امامان
معصــوم(ع) را نداریم حداقــل در حد روزه
«عام» هم نمانیم و با ذخیره معنوی «تقوای
ســتیز» که باالتر از «تقوای پرهیز» اســت و
باید ثمره روزهداری همه ما باشــد روزه ما به
ویژه همکاران عزیز مجلســی روزه «خاص»
باشد و بهترین راه آن این است که هرچه در
توان داریم در خدمت مردم شــریف ایران در
این یک ســال باقیمانده از عمر خدمت ما در
مجلس دهم باشــیم .به ویژه در رسیدگی به
مستمندان و مبارزه با فساد با بزرگداشت روز
 25اردیبهشــت روز حکیم فردوسی آن زنده
کننده زبان شــیرین فارســی در این فرصت
کوتاه چهار نکته کوتاه را مطرح میکنم.

اوال :هرگونــه تنشزایــی در روابط ایران و
همســایگان خلیج فارس نه خواسته مسئوالن
نظام و نه ملت شریف ایران است .شکی نکنید
عــدهای میخواهند با نا امن جلوه دادن خلیج
فارس و رفت و آمد کشتیهای نفتی زمینه را
برای دخالت نظامی قدرتهای مستکبر جهانی
فراهم سازند هر چند آمریکا بداند ممکن است
شروع جنگ با آنها باشد اما قطعا دامنه و پایان
جنگ هرگز با آنها نیست .اما جای بسی تاسف
از برخی رســانههای داخلی است که به جای
همراهی با وزارت خارجه جمهوری اســامی
ایران در ماجرای خرابکاریهای کشــتی بندر
فجیره با ذوق زدگی آن را تیتر یک خودشــان
میســازند و خیالشان جمع اســت که امثال
مجلــه «صدا» بــدون نظر هیــات نظارت بر
مطبوعات توقیف میشــوند و هیچکس با آنها
کاری ندارند .امیدوارم دستگاه قضایی باتوجه
به توصیههای شورای عالی امنیت ملی ،با همه
رسانهها و مطبوعات طبق رویههای قانونی در
این زمینه علی السویه برخورد کند.
ثانیــا :بــه رئیسجمهور محتــرم عرض
میکنــم امــروزه از جنابعالــی پذیرفتنــی
نیســت که بگوئید چندان اختیاری ندارم .به
هرحال شــما به عنوان رئیس شــورای عالی
امنیــت ملی و ریاســت دهها شــورای جور
واجور دارای اختیارات گســتردهای هســتید
و اگر در مــواردی هم طبق قانون اساســی
بــه تصویب و نظر مقام معظم رهبری اســت
در عمل و در طول این چند ســال مشخص
شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی

کارشناســان و متخصصان تصمیم میگیرند
پــس جای هیچگونــه تعلــل و درنگی برای
تحقق وعدههایتــان وجود ندارد .به خصوص
که برخالف نظر ما مجلســیان شــما شورای
اقتصادی سران سه قوه را هم دارید!
آری بنده برخالف نظر عدهای که شما را به
کنارهگیری دعوت میکنند از شما میخواهم
محکم بایستید و به وظایف و اختیارات خود
براســاس آیه کریمه فاستقم کما امرت عمل
نمائید .البته بــا جدیت و هماهنگی کابینه و
تیم اقتصادی دولت و با اولویت به رســیدگی
به وضعیت معیشت مردم.
ثالثا :از بانک مرکزی و همه دســتگاههای
اجرایــی میخواهــم لیســت اســامی
دریافتکنندگان ارز  4200تومانی را منتشر
ســازند و میزان واردات و نحوه توزیع و نرخ
توزیع مشخص شود .آیا درست است که 30
میلیارد دالر ارز به خارج از کشور منتقل شده
اســت اما چندان خبری از کاالهای با نرخ ارز
دولتی نیســت؟ در همین زمینــه از وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی و بانک مرکزی به
عنوان رئیس خانه مطبوعات کشور و موسس
و عضــو هیات مدیــره انجمــن روزنامههای
غیردولتی میخواهم لیست دریافت کنندگان
ارز بــرای کاغذ نشــر و مطبوعــات را هرچه
زودتر اعالم کنند تا مشــخص شــود چگونه
کاغذ مطبوعــات از  2200تومان ،امروزه به
حدود  15000تومان رسیده است .به هرحال
شــفافیت اقتصادی باید به گونهای باشد که
برخی از اقتصاددانان مدعی نشوند که امروزه

مشــکل اصلی اقتصاد کشور فســاد است نه
تحریمهای خارجی!
رابعا :در پایان چند نکته در خصوص حوزه
انتخابیه خود یادآور میشوم.
 -1در مورد تهران بزرگ امیدوارم شورای
ساماندهی امور پایتخت که  25مشکل عمده
را طــی طرحی به آن تقدیــم کردهام هرچه
سریعتر تصمیمات جدی برای ابر شهر تهران
بگیرنــد و امیــدوارم در این جلســات آقای
استاندار محترم تهران هم دعوت شوند.
 -2امیدوارم وزارت کشور زمینه برگزاری
انتخابات مستقل برای شورای شهر و انتخاب
شهردار شهر ری را فراهم سازند تا مشکالت
عدیده این شهرســتان و بخشهای باقرشهر
و حسنآباد فشافویه و قیامدشت حل شود.
 -3امیدوارم مشکالت مسکن مهر پردیس

که تا حدودی حل شده است به شکل کامل
حــل شــود و وزارت راه و شهرســازی برای
معافیت شهروندان از پرداخت عوارض بزرگراه
تالش کند.
 -4امیــدوارم ســازمان برنامــه و بودجه
پرداخت کامــل برای متروی اسالمشــهر را
فراموش نکند.
 -5امیــدوارم در مــورد آئیننامه مصوب
شورای عالی امنیت ملی در مورد حریم کمی
و کیفــی رودخانه به ویژه برای شهرســتان
شــمیرانات طوری عمل شود تا حقوق مردم
ضایع نشود.
ضمــا از شــورای محتــرم نگهبــان هم
میخواهــم تــا قبــل از تعطیــات مجلس
نظر خویش را در مورد طرح اســتانی شــدن
انتخابات اعالم فرمایند.

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه:

سید هادی رضوی  ۱۰۷میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده است

نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی
به اتهامات ســید هادی رضــوی و  ۳۰متهم
دیگر پرونده بانک سرمایه ،گفت :متهم سید
هادی رضــوی از مجرای پرداخت رشــوه به
مدیران بانک ســرمایه بدون تودیع وثیقه در
حدود  ۱۰۷میلیارد تومان را در ســال  ۹۱تا
 ۹۴از شــبکه بانکی خــارج و صرف عیش و
نوش ،سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس و
ملک کرده است.
به گزارش ایسنا ،قاضی مسعودی مقام در
ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از
متهمان پرونده بانک ســرمایه گفت :در این
دادگاه به اتهامــات  ۲۱نفر از ارکان اعتباری
بانک ســرمایه و  ۸نفر از مدیــران این بانک
رسیدگی میشود.
مســعودی مقام افزود :در رابطه با سه نفر
از اعضای هیأت مدیره بانک ســرمایه آقایان
بخشایش و توسلی و کاظمی رأی صادر شده
است .رأی حسین هدایتی هم صادر شده که
تا چند روز دیگر اعالم میشود.
در ادامــه رئیــس شــعبه ســوم دادگاه
رســیدگی به جرایــم اخاللگــران در نظام
اقتصادی اظهار کرد :آقای نماینده دادســتان
تهران کیفرخواســت آقای سید هادی رضوی
و احسان دالویز را قرائت فرمائید ،با توجه به
اینکه متهمــان اتهامات دیگری نیز دارند که
در صالحیت این دادگاه نیست.
قهرمانی نماینده دادســتان خاطرنشــان
کرد :یکی از دریافت کنندگان تســهیالت از
بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی
اســت که موفق شــده از طریق شرکتهای
آیندهسازان و رهپویان کوثر  ۶۰و  ۲۰میلیارد
تومان به نام شــرکتهای فوق و بدون تودیع
وثیقــه تســهیالت دریافت کنــد و از طریق
شــرکت شــایگان تجــارت آتیه بــا  ۳فقره
ضمانتنامه  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان

بدون اعتبارســنجی و تودیــع وثیقه دریافت
کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت
پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در
بازار به فروش رســانده و بانــک مذکور را با
چالش جدی مواجه کرده است.
وی افــزود :همچنین ســید محمد هادی
رضــوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط
مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به
صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ  ۱۹میلیارد
تومان خریداری کرده اســت و در اسفندماه
ســال  ۹۴قصد داشته تا از طریق گراننمایی
بــه مبلغ  ۱۲۰میلیارد تومــان بدهی خود را
به بانک ســرمایه تسویه کند در حالیکه چند
ماه پیش از ارزیابی از قبال تســهیالت بانک
ســرمایه این ملــک را خریداری کــرده بود
و برای خوش خدمتی محســن پارســائیان
 ۳۰۰میلیــون تومــان پــاداش پرداخــت
کرده است.
وی تصریح کرد :متهم سید هادی رضوی
 ۱۲۰میلیارد تومان به بانک ســرمایه بدهکار
بوده و از طریــق گراننمایی ملک مذکور به
مبلغ  ۱۲۵میلیارد تومان از بانک ســرمایه ۵
میلیارد تومان طلبکار شــده و چندین چک
بابــت طلب خود از بانک ســرمایه دریافت و
بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
وی افزود :متهم سید هادی رضوی از مجرای
پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون
تودیع وثیقه در حــدود  ۱۰۷میلیارد تومان
را در ســال  ۹۱تا  ۹۴از شــبکه بانکی خارج
و صرف عیــش و نوش ،ســفرهای خارجی،
خودروهای لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشــریح مشــخصات
و عناوین اتهامی متهمــان پرداخت و گفت:
متهم ســید محمد هادی رضــوی متهم به
مشــارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع

به مبلــغ  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
آزاد با قرار وثیقه اســت که اتهامات دیگری
دارند که در دادگاه صالح رســیدگی خواهد
شد.
نماینده دادستان ادامه داد :متهم احسان
دالویز آزاد با تودیع وثیقه اســت که متهم به
معاونــت در اخالل عمــده در نظام اقتصادی
کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق
نامشروع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومــان و تحصیل مال از طریق نامشــروع به
مبلغ  ۲میلیارد تومان است.
وی افزود :نظر به مراتب فوق و مستندات
قانونی ،انتســاب اتهامات فوق به نامبردگان
محرز و مســلم است و تعیین مجازات قانونی
مورد استدعا است .همچنین جرایم ذکر شده
در محدوده قضائی شــهر تهران ارتکاب یافته
است.
نماینده دادســتان بیان کرد :آقای ســید
محمدهادی رضوی ســه فقره ضمانت نامه از
بانک ســرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک
سرمایه وصول نشده است .همچنین اتهامات
انتســابی مبنی بر دریافت تسهیالت از بانک
مسکن ،دی ،اقتصاد نوین و صادرات در شعبه
دادســرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل
رسیدگی است.
متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات
وارده گفت :در کیفرخواســت گفته شده من
برای مخفی کاری شــرکتهایی ثبت کردم و
تسهیالت گرفتهام .باید بگویم که در شرکت
صنایع آینده ســازان فاطمی نوین من سمت
مدیرعامــل را دارم و در شــرکت رهجویان
کوثر ضامن تســهیالت بودم .پنهان کاری آن
کجاســت؟ ظاهرا ً خیلی دوست دارند بگویند
محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است
ولــی من که دامــاد نتانیاهو نیســتم .من از
دادگاه میخواهــم فارغ از داماد فالنی پرونده
من بررسی شود.
متهــم محمدهــادی رضوی خطــاب به
ریاســت دادگاه گفت :آقای مســعودیمقام،
بانــک ســرمایه  ۳۱بدهــکار کالن دارد که
بدهیهایشــان  ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد و
 ۱۰۰۰میلیارد اســت ،بدهی من کجای این
ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این  ۳۱بدهکار
توســط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعالم
شده اســت که اص ً
ال اسم من در آنجا نیست.
مگر بدهی من چقدر بوده اســت ،حدود ۸۰
میلیارد تومان.
وی در رابطــه با گراننمایــی خانه واقع
در خیابــان اندرزگــو گفت :در ابتــدا الزم

است از آقای مســعودیمقام بابت حوصله و
سعهصبرشان تشکر کنم که به حرفهای من
با حوصله گــوش میکنند چون من ک ً
ال آدم
عصبی مزاجی هســتم و از خداوند خواستهام
که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود
دفاع کنم یا دائم دعا میکردم که مبادا آقای
قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و
من از عدل خارج شوم ،اما درباره خانه خیابان
اندرزگــو باید بگویم که بنده بیش از  ۵ماه با
مدیران بانکی نامهنگاری کردم که بیایید این
ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را
تعیین تکلیف کنیــد و پس از  ۵ماه باالخره
هیــأت مدیره اعالم کرد که مــا این ملک را
ارزیابی میکنیــم .آقای قاضی ،بدهی من در
ســال  ۹۳حدود  ۸۰-۷۰میلیارد تومان بوده
اســت که حدود  ۲۲میلیــارد آن را نقدا ً در
حساب بانک پرداخت کرده بودم.
این متهم بــا بیان اینکه امیــدوارم بقیه
متهمان شــجاعت داشته باشند و این مسئله
را بگویند ،گفت :من فایل صوتی شوهر خانم
شــیخی را که به کارمند مــن زنگ میزند و
میگوید چرا رضوی بــا من نمیبندد را ارائه
میکنم .خبرگزاری تســنیم در مورد تصدیق
حرفهای من در خصوص شوهر خانم شیخی
گزارشی دارد .من یک خائن فاسد رانتخوار
هســتم ،در مورد آقای علیمحمدی به آقای
خانی گفتم من و شما با هم هستیم ۲ ،هفته
زنگ مــیزدم به آقای خانــی از دو هفته به
بعد قضیه بدتر شــد و شــاخ و شانهها بیشتر
شــد .من به خانی زنگ زدم گفتم چرا جواب
ندادید که گفت درگیر بودم و گفتم چرا اینها
را برکنار نکردید گفتم یا شــما دزدی یا اگر
با اینها نیســتی باید اقــدام عاجل کنید .من
فایل صوتی را به شــما میدهم .من از آقای
قهرمانی میترسم.
این متهم افزود :آقــای قهرمانی گفت که
اســناد را به مــن بده و من هــر حرفی زدم
مدارک را خدمت شــما ارائه کردم و عجیب
اســت بعد از ایــن حرفها اســناد از پرونده
بیرون کشیده میشــود .مدارک پرونده برای
چه باید دســت آقای علی محمدی باشــد و
در دفتر آقــای قهرمانی ورق میزند و بیرون
میکشد.
رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت :آقای
قاضی من مطالبم را درباره قراردهای موجود
و پرداختهــا گفتــه ام .در ســال  ۹۴دفاتر
میگویند من بدهکارم ،در حالی که در سال
 ۹۵هم امضا کردند من بدهکار هستم اما در
صورت مالی به گفتند بدهکار نیستم ،در سال

 ۹۶هم گفتند نیستم .در سال  ۹۷کلی گویی
میشــود که  ۱۰۰میلیارد تومان گران نمایی
کردهام.
در این هنــگام متهم متن قــرارداد را به
قاضی مســعودی مقام تحویــل داد و گفت:
آقای قاضی چطور به کســی تهمت میزنند؟
من التماس میکردم که دادگاه علنی برگزار
شــود و چه جایی بهتــر از اینجا که من داد
خــود را بزنم و مدارکــم را ارائه کنم .به من
میگویند قصد کالهبرداری داشــتی ،به شما
عرض میکنم مصوبه من در بانک سرمایه ۵۰
میلیارد اســت و اگر میخواستم کالهبرداری
کنم چرا با شــرکت دام و مرحله به مرحله و
کارت به کارت این کار را انجام میدادم؟ خب
خودم شرکت مجزا میزدم.
در ادامــه جلســه دادگاه ،متهم رضوی با
اشاره به موضوع الشــههای پولهای کثیف
در ســینما ،گفت :نزدیک به  ۸میلیارد تومان
در ســریال شــهرزاد ســرمایه گذاری انجام
شــده است و اص ً
ال پشــیمان نیستم اما آقای
امامــی هنوز به ما بدهکارند و هنوز اصل پول
را برنگرداندهانــدو در این خصوص شــکایت
کردم  ۵۰.درصد شــهرزاد یــک مال من بود
اما در شهرزاد دو دیدم که ما نیستیم که این
موضوع به خاطر اختالفات سیاسی بوده است.
 ۵۰درصد آن را داشــتند  ۱۵میلیارد تومان
میفروختند که گفتــم مالک آن  ۵۰درصد
من هســتم و افتخار دارم اگــر وامی گرفتم
کاری در ازای آن ارائه کردم .در شهرزاد یک
فقط من و سعید ملکان تهیه کننده ویالییها
و تنگــه ابوغریب بودیم .هر مــاه  ۲۵تا ۳۰
میلیون تومان به سوپراســتارها میدادیم که
معقول بوده و خبری از پولهای کثیف نبوده
است .عجیب است که از بانک سرمایه مصوبه
بیرون می کشند و این خیانت در امانتی است
که مدیران فعلی بانک سرمایه در حال انجام
آن هستند.
وی افــزود :بنده یکســال اســت در حال
شــکایت هســتم که بگویم برای من پرونده
سازی میکنند اما در این مدت حتی یک بار
هم نخواستند که بیا و آن را بگو ۵ .ماه است
درخواســت مالقات با وزیر آموزش و پرورش
دارم امــا جــواب نداد .یک مــاه و نیم پیش
اسنادمان را به وزیر دادیم اما جوابی ندادند.
در پایان دادگاه  ،قاضی مسعودی مقام ،با
نزدیک شــدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه
امروز را اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی دادگاه
ســاعت  ۹صبح روز دو شنبه  ۳۰اردیبهشت
 ۹۸ساعت برگزار خواهد شد.

