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  35 پالک - زمان امام كوچه -

ل عمده و كالن در نظام اقتصادي )پولي( كشور از طري  تحصيل مال اتهام: اخال  

از طري  نامشروع؛ خيانت در امانت؛ تحصيل مال از طري  نامشروع و معاونت در 

 آن؛ پولشويي؛ كارشناسي خالف واقع در حكم جعل در اسناد رسمي
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 «گردشكار»

 -(1-1به اتهام:  آقاي حسين هدايتي دوالبي فرزند علي اكبر -(1در اين پرونده: 

مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور )پولي( از مجراي تحصيل وجوه 

كالن از شبكه ي بانكي از طرق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و 

( ريال با كسر 5.869.396.000.000نه ميليارد و سيصد و نود و شش ميليون )

دريافتي از سوي شركت هاي طراحي ده درصد پيش پرداخت موضوع تسهيالت 

( ريال، ذوب و 700.000.000.000پويان پاسارگاد به مبلغ هفتصد ميليارد )

( ريال، سروش 700.000.000.000نورد آرتين به مبلغ هفتصد ميليارد )

( ريال، جاويد 700.000.000.000تجارت سيمرغ به مبلغ هفتصد ميليارد )

( ريال، 1.300.000.000.000ميليارد )گشت هيرمند به مبلغ يكهزار و سيصد 

( ريال، 800.000.000.000سيويل سازه پارميدا به مبلغ هشتصد ميليارد )

( 650.000.000.000عمران تجارت امير به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )

ريال، كوه آوران جيحون به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد 

مبلغ پانصد ميليارد ( ريال، جاويد گشت آركا به 650.000.000.000)

پنج فقره خيانت در امانت به مبلغ چهار  -(2-1( ريال؛ 500.000.000.000)

( ريال از طري  دريافت 4.200.000.000.000هزار و دويست ميليارد )

تسهيالت در قالب مشاركت مدني و مصرف تسهيالت در غير از محل تعيين شده 

د آرتين و سروش تجارت سيمرغ و شركت هاي طراحي پويان پاسارگاد، ذوب و نور
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( ريال( و جاويد 2.100.000.000.000)جمعاً به مبلغ دو هزار و يكصد ميليارد )

( 1.300.000.000.000گشت هيرمند )به مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد )

( 800.000.000.000ريال( و سيويل سازه پارميدا )به مبلغ هشتصد ميليارد )

لغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه ميليارد و پولشويي به مب -(3-1ريال(؛ 

( ريال از طري  تحصيل و 5.869.396.000.000سيصد و نود و شش ميليون )

اخذ تسهيالت با منشاء مجرمانه به نام شركت هاي پوششي و تملك و اداره ي 

آقاي سيدمهدي  -(2غيرمستقيم شركت هاي مذكور بدون عضويت در شركت ها؛ 

مشاركت در اخالل عمده در  -(1-2يدمحمدعلي به اتهام: موسوي نژاد فرزند س

نظام اقتصادي )پولي( كشور از مجراي تحصيل وجوه كالن از شبكه ي بانكي از 

-2( ريال، 930.000.000.000طري  نامشروع به مبلغ نهصد و سي ميليارد )

 -(3( ريال؛ 930.000.000.000پولشويي به مبلغ نهصد و سي ميليارد ) -(2

كارشناسي خالف  -(1-3مايون فيروزآبادي فرزند سيدحبيب اله به اتهام: آقاي ه

قانون كارشناسان(،  37واقع كه در حكم جعل در اسناد رسمي است )موضوع ماده 

معاونت در اخالل در  -(3-3معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع،  -(3-2

-4ضي به اتهام: آقاي مجتبي كيان پيشه فرزند مرت -(4نظام اقتصادي كشور؛ 

 مال تحصيل در معاونت -(2-4 كشور، اقتصادي نظام در اخالل در معاونت –(1

 ميليارد سه و هشتاد و چهارصد مبلغ به پولشويي -(3-4 نامشروع، طري  از

 به سيدحسن فرزند حسيني سيدعباس آقاي -(5 ريال؛( 483.000.000.000)
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( 852.000.000.000يليارد )م دو و پنجاه و هشتصد مبلغ به پولشويي: اتهام

ريال از طري  تحصيل عوايد مجرمانه ناشي از دريافت تسهيالت غيرقانوني از بانك 

 -(6سرمايه به نام شركت هاي منتسب به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي؛ 

معاونت در اخالل در  -(1-6آقاي حسين شريعتي فرزند جمال الدين به اتهام: 

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع به مبلغ  -(2-6نظام اقتصادي كشور، 

آقاي امير توللي  -(7( ريال؛ 2.100.000.000.000دو هزار و يكصد ميليارد )

پولشويي از طري  تحصيل عوايد مجرمانه با علم به  -(1-7فرزند يداله به اتهام: 

علي  آقاي -(8معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع؛  -(2-7منشاء مجرمانه، 

پولشويي و تحصيل مال از طري  نامشروع  -(1-8اكبر يقيني فرزند قليچ به اتهام: 

معاونت در اخالل در  -(2-8( ريال، 90.000.000.000به مبلغ نود ميليارد )

نظام اقتصادي كشور از طري  معرفي و واگذاري شركت ها به متهم آقاي حسين 

ه صورت غيرمجاز توسط آقاي هدايتي دوالبي به منظور اخذ تسهيالت كالن ب

 به نامشروع طري  از مال تحصيل در معاونت –(3-8حسين هدايتي دوالبي، 

 ميليون شش و نود و سيصد و ميليارد نه و شصت و هشتصد و هزار پنج مبلغ

: اتهام به هوشنگ فرزند پهلوان هانيه خانم -(9 ريال؛( 5.869.396.000.000)

ير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش مد پذيرش طري  از پولشويي -(9-1

و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه 

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي  -(2-9براي وي، 
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آقاي احمد  -(10درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي  -(1-10اتهام:  رفيعي فرزند محمد به

شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي 

معاونت در تحصيل مال از  -(2-9دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي وي، 

طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد 

پولشويي از  -( 1-11آقاي مهدي فتحي فرزند زيداله به اتهام:  -(11تي؛ تسهيال

طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش 

 -(2-11متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي وي، 

است تسهيالت معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخو

آقاي حسين حدادان فرزند علي  -(12و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي  -(1-12اصغر به اتهام: 

براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و 

حصيل مال از طري  معاونت در ت -(2-12تحصيل عوايد مجرمانه براي وي، 

نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد 

 -(1-13آقاي نورالدين مقصودياني جافر فرزند رحمان به اتهام:  -(13تسهيالتي؛ 

پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان 

البي و تحصيل عوايد مجرمانه براي كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دو

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي  -(2-13وي، 
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درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ تحت تعقيب جزايي 

تهران )جرايم پولي و  36شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 

نهايي )جلب به دادرسي( به شماره بانكي( قرار گرفته و قرار 

صادر كه مورد موافقت داديار  1397.08.01مورخه  9709972221100186

اظهارنظر دادسراي مربوطه واقع و بر اين اساس كيفرخواست شماره 

از دادسراي عمومي و انقالب  1397.08.12مورخه  9710432221000115

شخصي به نام حسين »ست: تهران اصدار يافته، كه مفاد آن چنين ا 36ناحيه 

هدايتي دوالبي، در پوشش هشت فقره شركت هاي كاغذي )طراحي پويان 

پاسارگاد، ذوب و نورد آرتين، سروش تجارت سيمرغ، عمران تجارت امير، كوه 

آوران جيحون، جاويد گشت هيرمند، جاويدگشت آركا و سيويل سازه پارميدا( و 

سمت مديريت عاملي و عضويت  از طري  گماردن برخي اشخاص بي بضاعت در

در هيئت مديره شركت هاي مذكور و پيرو تباني با هيئت مديره و قائم مقام وقت 

بانك سرمايه و همچنين تباني با كارشناسان رسمي دادگستري، موف  شده است 

بدون رعايت ضوابط و مقررات ابتدايي ناظر بر پرداخت و دريافت تسهيالت و 

نكي و از طري  گران نمايي بيش از ده برابري وثاي  صدور ضمانت نامه هاي با

ميليارد تومان وجوه را از بانك سرمايه، در قالب  600توديعي، مبلغي در حدود 

دريافت تسهيالت بانكي خارج نمايد كه علي رغم سپري شدن قريب به چهار 

سال از تاريخ سررسيد تسهيالت، نامبرده هيچ اقدامي به منظور بازپرداخت 
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الت دريافتي خود به عمل نياورده است. شخصي به نام سيدمهدي موسوي تسهي

نژاد در فرايند دريافت تسهيالت فوق برخالف ضوابط بانكي نقش مؤثري داشته 

توسط فردي به نام هادي سهامي با حسين هدايتي  1392است. نامبرده در سال 

ر شهرستان جهرم آشنا شده و اقدام به واگذاري زمين هايي با بناي نيم ساخته د

موسوم به پروژه كارسان )بابت جمع آوري مشاغل مزاحم شهر جهرم( و پروژه 

 145ليان )به عنوان پايانه صادراتي ميوه و تره بار( به حسين هدايتي به مبلغ 

ميليارد تومان جهت توثي  در بانك سرمايه به منظور دريافت تسهيالت كالن به 

طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، ذوب  نام شركت هاي سروش تجارت سيمرغ،

و نورد آرتين و كوه آوران جيحون مي نمايد؛ اين در حالي است كه متهم موسوي 

نژاد، از طري  برقراري روابط نامتعارف با مديران بانك سرمايه، مصوبات ناظر بر 

دريافت تسهيالت كالن از بانك سرمايه را پيش از واگذاري امالک مذكور دريافت 

موده بود و حسب ادعاي خودش به لحاظ ناتواني در معرفي شركت هاي معتبر ن

و داراي گردش مالي باال و همچنين ناتواني در سپرده گذاري در بانك سرمايه 

جهت دريافت تسهيالت، اقدام به واگذاري مصوبات ناظر بر تسهيالت و همچنين 

وي نژاد امالک امالک موضوع وثيقه به حسين هدايتي مي نمايد؛ متهم موس

ميليارد تومان به حسين هدايتي  145موسوم به ليان و كارسان را به قيمت 

ميليارد تومان حسب رديابي هاي صورت گرفته از  93منتقل مي نمايد كه مبلغ 

محل تسهيالت دريافتي از بانك سرمايه توسط حسين هدايتي به متهم موسوي 
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ز در قالب وجه نقد و امالک به متهم نژاد پرداخت مي گردد؛ مابقي ثمن معامله ني

موسوي نژاد پرداخت مي گردد؛ حسب ظاهر امر، متعاقباً پس از طرح شكايت 

كالهبرداري توسط هدايتي عليه نامبرده به لحاظ گران نمايي در فروش امالک 

ليان و كارسان، متهم موسوي نژاد نسبت به استرداد امالک دريافتي از هدايتي 

مايد. الزم به توضيح است متهم حسين هدايتي به منظور به وي اقدام مي ن

دريافت تسهيالت كالن از بانك سرمايه، در قالب ح  داللي جهت جذب سپرده 

براي بانك سرمايه و ... مبالغ قابل توجهي را به برخي اشخاص همچون مصطفي 

تقوايي و آرش شرافتمند پرداخت نموده است كه تحقيقات در اين خصوص ادامه 

اهد داشت. در اين ميان، آقايان علي بخشايش، پرويز كاظمي، محمدرضا خو

توسلي، علي رضا حيدرآبادي پور، پرويز احمدي )به عنوان اعضاي وقت هيئت 

مديره بانك سرمايه( و آقاي ياسر ضيايي )به عنوان قائم مقام وقت بانك سرمايه( 

بانك سرمايه( و  و آقاي نصرت اهلل فرخي )به عنوان رياست وقت شعبه مركزي

خانم پري يديسار )به عنوان رياست وقت شعبه فرمان بانك سرمايه(، از طري  

امضاي صورت جلسات و نقض عامدانه ضوابط ناظر بر اعطاي تسهيالت و صدور 

ضمانت نامه هاي بانكي و بدون اخذ وثاي  كافي و اعتبارسنجي شركت هاي 

حيف و ميل آن توسط آقاي حسين متقاضي، نقش موثري در خروج مبالغ مزبور و 

هدايتي ايفا نموده اند؛ همچنين آقايان امير هنرپيشه و همايون فيروزآبادي به 

عنوان كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان فارس، از طري  
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ارائه ي گزارش كارشناسي خالف واقع )بيش از ده برابر ارزش واقعي( در خصوص 

ليان و كارسان )واقع در شهرستان جهرم، كه جهت پرداخت پروژه هاي موسوم به 

تسهيالت، نزد بانك سرمايه ترهين گرديده اند(، نقش موثري در پرداخت 

تسهيالت و حيف و ميل اموال بانك سرمايه ايفا نموده اند. حسب تحقيقات صورت 

گرفته، مشخص گرديد كه شركت هاي كاغذي فوق الذكر، فاقد فعاليت عملي 

اكثريت قريب به اتفاق شركت هاي فوق، جهت دريافت تسهيالت از بانك  بوده و

سرمايه، توسط آقاي علي اكبر يقيني، در ازاي دريافت مبلغي در حدود ده ميليارد 

 ندا گرديده  تومان )حسب اظهارات متهم يقيني(، به آقاي هدايتي واگذار يا صلح

مزبور را نيز اشخاص  شركت فقره هشت مديره هيئت اعضاي و عامل مديران و

بي بضاعت و فاقد تمكن مالي تشكيل مي دهند كه در ازاي دريافت حقوق ماهيانه 

ناچيز و بدون كوچكترين آشنايي با امور تجاري و بدون وجود سواب  كاري در 

امور بازرگاني، مكلف به حضور فيزيكي در دفاتر شركت ها و امضاي صورت 

واست آقايان يقيني و هدايتي بوده اند؛ به جلسات و قراردادهاي بانكي به درخ

طوري كه متهم رديف اول پرونده حسين هدايتي، با استفاده ابزاري از نامبردگان، 

ميليارد توماني از بانك سرمايه مي گردد؛  600موف  به دريافت تسهيالت كالن 

بدين صورت كه به دستور متهمين يقيني و هدايتي، مديران عامل شركت ها، 

ز واريز مبلغ تسهيالت به حساب شركت ها، دسته چك شركت ها را به پيش ا

صورت سفيد امضا در اختيار متهم هدايتي مي گذاشتند تا بالفاصله پس از واريز 
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مبلغ تسهيالت به حساب شركت ها، متهم هدايتي با درج مبالغ دلخواه بر روي 

سهيالت از چك هاي سفيد امضا شده، اقدام به خارج نمودن مبالغ موضوع ت

حساب شركت ها نمايد. بررسي روند اخذ تسهيالت و موارد مصرف آن حاكي از 

آن است كه متهم حسين هدايتي از طري  استفاده شبكه اي از شركتها و با توسل 

به ابزار و روشهاي ناصحيح )از جمله پرداخت وجوه(، وجوه كالني از منابع بانك 

ال حاضر از بازپرداخت مبالغ موضوع سرمايه را بطور نامشروع تحصيل و در ح

تسهيالت دريافتي، استنكاف مي نمايد. آنچه محرز و مسلم است، اركان اعتباري 

بانك سرمايه در بررسي، تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد مهم و اساسي در 

شرايط اصلي معامالت از جمله: احراز اصالت عقود مشاركت مدني، شناسايي اموال 

نين، نظارت الزم و مكفي بر مصرف تسهيالت و صحت انجام معامله مديون و ضام

طب  قراردادهاي منعقده، اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها، به ضوابط 

سياستي نظارتي بانك مركزي ج. ا. ا. توجه كافي نداشته و ضمن پرداخت مبلغ 

 توجه به ميليارد ريال در قالب عقود اسالمي )تسهيالت و تعهدات( و با 6.000

عدم اهليت و صالحيت مديونين موجبات معوق شدن و بالتكليفي منابع پرداختي 

بانك، به نفع شركت هاي منتسب به آقاي حسين هدايتي را فراهم آورده اند. 

مديران بانك سرمايه، علي الخصوص آقاي پرويز كاظمي بعنوان رئيس ساب  

سهام آن در مالكيت آقاي هيئت مديره شركت استيل آذين ايرانيان )كه عمده 

حسين هدايتي و اعضا خانواده اش بوده است( و آقاي ياسر ضيايي در خصوص 
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دريافت امتياز )عضو فعلي هيئت مديره شركت نورد لوله اهواز كه عمده سهام آن 

در مالكيت آقاي حسين هدايتي است( يا منافع )تصرف آقاي ياسر ضيايي در 

ميليارد ريال( يا پرداخت  80ارزش بيش از آپارتمان آقاي حسين هدايتي به 

ميليارد ريال طب  اظهارات ايشان(،  30ميليارد ريال طب  مستندات و  12وجوه )

هيچ گونه دليلي بر قانوني و شرعي بودن اين روابط مالي يا معاملي في مابين 

آقاي ياسر ضيايي و حسين هدايتي، ارائه نشده است، از طري  سوءاستفاده از 

رات خود، مبادرت به اعطا تسهيالت و اعتبارات به شركت هاي زيرمجموعه اختيا

آقاي حسين هدايتي بوده و از جمله مرتكب جرم خيانت در امانت شده اند و 

بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني و مقررات بر خالف منافع بانك متبوع خويش، 

ذه را فراهم نموده موجبات تحصيل مال از طري  نامشروع به مبلغ تسهيالت ماخو

اند. آقاي ياسر ضيايي امتيازات، منافع و مبالغ اخذ شده از آقاي حسين هدايتي 

و اشخاص مرتبط با آقاي حسين هدايتي را غالباً از طري  كارمند و راننده اش به 

نام آقاي امير توللي اخذ و به طرق مختلف سعي در مخفي نمودن منشاء تحصيل 

منافع و وجوه نموده اند؛ چرا كه در راستاي خيانت در مجرمانه اين امتيازات، 

امانت و تحصيل مال از طري  نامشروع، اين امتيازات يا منافع يا وجوه همزمان با 

تاريخ درخواست، تصويب و پرداخت تسهيالت، به آقاي ياسر ضيايي داده شده 

 اساساست و اين موارد مفيد اين معناست كه ضوابط و مقررات قانوني بر اين 

تعمداً ناديده گرفته شده و رعايت نشده است و آقاي حسين هدايتي با استفاده 
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از شركت هاي كاغذي كه از آقاي اكبر يقيني خريداري نموده اند با سندسازي و 

برخالف ضوابط و از طري  پرداخت وجوه يا اعطا منافع و امتيازات از جمله به 

وابسته به خويش، موف  به اخذ  آقاي ياسر ضيايي به اتفاق اشخاص مرتبط و

تسهيالت و مصرف آن برخالف ضوابط و قانون شده اند و از اين طري  مرتكب 

پولشويي نيز شده اند و مديران بانك، هيچ گونه نظارتي بر نحوه مصرف تسهيالت 

ماخوذه نداشته اند و در فرض عدم تعيين موضوع قرارداد مشاركت مدني في 

مورد ترديد است و در فرض مذكور نيز امكان استفاده  مابين، صحت اين قرارداد

از مصرف تسهيالت ماخوذه با توجه به مفاد قرارداد مشاركت و بدون تواف  در 

موضوع قرارداد، امكان پذير نبوده است؛ الزم به توضيح است كه متهم حسين 

ه، يهدايتي، به لحاظ تاخير در بازپرداخت اقساط تسهيالت دريافتي از بانك سرما

ميليارد تومان معوقات بانكي تنها در خصوص تسهيالت  1500داراي بيش از 

دريافتي از بانك مذكور است؛ همچنين حسب جوابيه استعالم صورت گرفته از 

ميليارد تومان اصل تسهيالت دريافتي حسين هدايتي  600بانك مركزي، مبلغ 

يص مقام قضايي، محسوب مي گردد و با تشخ« عمده و كالن»از بانك سرمايه، 

عنوان اتهامي اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور، قابل اتصاف به متهم خواهد 

فقره از  5بود. جزئيات تسهيالت پرداختي در قالب قرارداد مشاكت مدني به 

 شركت -1: باشد مي ذيل قرار به  شركت هاي منتسب به متهم حسين هدايتي،

 -2ميليارد تومان(؛  70مدني به مبلغ  مشاركت قرارداد) پاسارگاد پويان طراحي
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ميليارد تومان(؛  70شركت ذوب و نورد آرتين )قرارداد مشاركت مدني به مبلغ 

ميليارد  70شركت سروش تجارت سيمرغ )قرارداد مشاركت مدني به مبلغ  -3

شركت جاويد گشت هيرمند )قراردادهاي مشاركت مدني مجموعاً به  -4تومان(؛ 

شركت سيويل سازه پارميدا )قرارداد مشاركت  -5تومان(؛ ميليارد  130مبلغ 

ميليارد تومان(. حسب گزارشات واصله و رديابي هاي صورت  80مدني به مبلغ 

گرفته، مشخص گرديده كه تمامي مبالغ موضوع تسهيالت در غير از محل قرارداد 

ي  همورد استفاده قرار گرفته است. الزم به توضيح است كه سه فقره ضمانت نام

بانكي نيز از بانك سرمايه به درخواست شركت هاي منتسب به آقاي حسين 

شركت كوه آوران جيحون )صدور  -1هدايتي به شرح ذيل صادر گرديده است: 

شركت عمران  -2ميليارد تومان(؛  65ضمانت نامه و پرداخت وجه آن به مبلغ 

ميليارد تومان(؛  65تجارت امير )صدور ضمانت نامه و پرداخت وجه آن به مبلغ 

ميليارد  50شركت جاويد گشت آركا )صدور ضمانت نامه بانكي به مبلغ  -3

تومان(. در بررسي عملكرد مسئولين بانك سرمايه در خصوص تسهيالت اعطايي 

به شركتهاي جاويد گشت هيرمند، جاويد گشت آركا، سيويل سازه پارميدا، 

ميانه، ذوب و نورد آرتين، سروش تجارت سيمرغ، طراحي پويان پاسارگاد خاور

عمران تجارت امير و كوه آوران جيحون، اسناد و مدارک موجود در شعب برج 

فرمان و مركزي بانك سرمايه مورد بررسي قرار گرفت و ايرادات و اشكاالتي 

مشاهده شد كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد: تسهيالت پرداختي به جاي 
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ور مستقيم يا غيرمستقيم به حساب شركت پرداخت به صادر كننده فاكتور، بط

درخواست كننده واريز گرديده كه بيانگر عدم مصرف صحيح وجه تسهيالت مي 

باشد. بنابراين به طور كلي موضوع معامله فاقد اصالت بوده و مصرف آن متناسب 

با قوانين حاكم بر عمليات بانكداري بدون ربا نبوده است. به طور كلي اعتبارسنجي 

ز وضعيت مالي شركتها انجام نشد و گزارش اطالعات اعتباري كه بيانگر صحيح ا

ميزان داراييها و اموال شركت و ضامنين پرونده و مبين تمكن مالي آنها بابت 

پرداخت وجه سفته هايي است كه پرداخت وجه آن را تضمين و تعهد نموده اند 

قانون  186ده در پرونده رويت نگرديد. عموماً گواهي موضوع تبصره يك ما

مالياتهاي مستقيم مربوط به عملكرد شركتها كه بيانگر ميزان داراييها و اموال 

شركت و ضامنين پرونده و مبين تمكن مالي آنها بابت پرداخت وجه سفته هايي 

 .نگرديد رويت پرونده در اند نموده تعهد و  است كه پرداخت وجه آن را تضمين

قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به  186ده ما يك تبصره موضوع گواهي عموماً

عملكرد شركتها كه بيانگر ميزان سود و زيان و عملكرد شركت و نيز پرداخت 

حقوق دولت مي باشد اخذ نگرديده و در برخي موارد عليرغم پاسخ صريح اداره 

مالياتي در خصوص عدم اعطاي تسهيالت، شعبه اقدام به پرداخت تسهيالت به 

. غالباً سرمايه ثبتي شركتها متناسب با تسهيالت و تعهدات 1است. شركتها نموده 

ميليون ريالي تأسيس و قبل از اخذ تسهيالت  1اعطايي نبوده و شركتها با سرمايه 

اقدام به افزايش سرمايه نموده اند همچنين اعطاي تسهيالت به شركتهاي يادشده 
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و مقررات بانك مركزي مي  برابر سرمايه ثبتي و برخالف ضوابط 10غالباً بيش از 

. ضمانتنامه ها و تسهيالت اعطايي به شركتهاي مذكور غالباً به سرفصل 2باشد. 

. مستندات موجود حاكي از آنست كه 3هاي غيرجاري منتقل گرديده اند. 

تسهيالت اعطايي توسط شعبه مركزي به شركتهاي جاويد گشت هيرمند، جاويد 

ميليارد ريال در سالهاي  2.600جمعاً به مبلغ گشت آركا و سيويل سازه پارميدا، 

، عليرغم مصوبه هيئت مديره مبني بر ترهين وثيقه ملكي ارزنده 1395و  1394

درون شهري فقط در قبال اخذ چك تضميني پرداخت شده است كه اين امر به 

دستور كتبي ياسر ضيائي )قائم مقام وقت بانك(، دستور شفاهي آقاي محمدرضا 

مقام بانك( و هامش نويسي كتبي و دستور شفاهي آقاي نصرت اله  خاني )قائم

. وثاي  ترهيني بابت 4فرخي )رئيس وقت شعبه مركزي( انجام شده است. 

ضمانتنامه ها و تسهيالت اعطايي به شركتهاي سروش تجارت سيمرغ، طراحي 

رج بپويان پاسارگاد خاورميانه، ذوب و نورد آرتين و كوه آوران جيحون نزد شعبه 

فرمان، زمين هايي با بناي نيم ساخته در شهرستان جهرم موسوم به پروژه كارسان 

)بابت جمع آوري مشاغل مزاحم شهر جهرم( و پروژه ليان )به عنوان پايانه 

. پروژه 5صادراتي ميوه و تره بار( و به نام آقاي سيدمهدي موسوي نژاد مي باشد. 

مه دستي، توسط آقاي حسين هدايتي طي مبايعه نا 92.03.08كارسان در تاريخ 

ميليارد ريال خريداري شده كه سوابقي مبني بر انتقال  750دوالبي به مبلغ 

. بابت پروژه هاي كارسان و ليان 6رسمي يا فسخ آن در پرونده ها رويت نگرديد. 
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گزارش كارشناسي قبل از اعطاي تسهيالت  3جمعاً  93الي  90طي سال هاي 

عطاي تسهيالت توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام و يك گزارش پس از ا

قبل از اعطاي تسهيالت به ترتيب مبلغ  92شده )ارزيابي سال 

ريال براي پروژه كارسان و مبلغ  2.107.400.000.000

ريال براي پروژه ليان بوده كه اين مبالغ مالک ترهين  2.431.850.000.000

پس از اعطاي  93ت ليكن در سال جهت وثيقه تسيهالت و ضمانتنامه بوده اس

ريال  2.460.000.000تسهيالت ارزش كارشناسي واقعي ملك به ترتيب مبلغ 

 كه است بوده ليان پروژه براي  ريال 2.722.500.000براي پروژه كارسان و 

 هب اعطا از قبل هاي ارزيابي با تسهيالت اعطاي از پس ارزيابي قيمت اختالف

ن داراي اختالف ارزشي معادل كارسا پروژه: است ذيل شرح

. پروژه ليان داراي 92و  91ريال با ارزيابي هاي سال  2.104.940.000.000

و  91ريال با ارزيابي هاي سال  2.429.127.500.000اختالف ارزشي معادل 

. النهايه با توجه به موارد فوق آقاي حسين هدايتي دوالبي در خصوص 1؛ 92

تهاي جاويد گشت هيرمند، جاويد گشت آركا و اخذ تسهيالت و ضمانتنامه شرك

ميليارد ريال، فقط در قبال آن چك و در  600،2سيويل سازه پارميدا با مبلغ 

يك مورد چك و سفته ارائه داده كه برخالف مصوبه هيئت مديره و به ضرر بانك 

بوده است همچنين وثاب  ملكي ارائه شده بابت تسهيالت شركتهاي سروش 

طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، ذوب و نورد آرتين، عمران تجارت سيمرغ، 
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ميليارد ريال نيز داراي اختالف  400،3تجارت امير و كوه آوران جيحون به مبلغ 

ريال، مي  4.534.064.500.000فاحشي با ارزش واقعي امالک جمعاً به مبلغ 

 تي دوالبي. بنابراين در پرونده شركتهاي فوق، تعهد آقاي حسين هداي2باشد. 

بابت پرداخت بدهي ها و تضمين پرداخت وجه چكهاي واگذاري توسط شركت 

به بانك سرمايه مي باشد بنا به موارد فوق آقاي حسين هدايتي دوالبي بر اساس 

ميليارد ريال از طري   6000مدارک و مستندات موجود در بانك مبالغي معادل 

ركتهايي كه در تعهد يا كسب مال نامشروع تسهيالت و ضمانتنامه توسط ش

منتسب به ايشان بوده اخذ نموده است. الزم به ذكر است نام اعضاء هيئت مديره 

در مقاطع مختلف، كه اقدام به امضاء مصوبه جهت اعطاي تسهيالت و صدور 

ضمانتنامه يا قبول پروژه هاي كارسان و ليان به عنوان وثيقه تسهيالت و تعهدات 

اند عبارتند از: آقايان علي بخشايش، پرويز كاظمي، به شركتهاي مذكور نموده 

محمدرضا توسلي، پرويز احمدي، عليرضا حيدرآبادي پور، محمدرضا خاني، 

 13مهرداد باقري، محمدعلي هادي، بهمن خادم. در پرونده حاضر در خصوص 

نفر از متهمان رسيدگي تحقيقاتي به عمل آمده است و پرونده در خصوص ساير 

مفتوح است و تحقيقات ادامه دارد. اسامي متهمان و شرح جرايم  متهمان فعالً

. حسين هدايتي دوالبي: حسين 1ارتكابي هر كدام به تفكيك به شرح ذيل است: 

، 0052466981، به كدملي 1343هدايتي دوالبي، فرزند علي اكبر، متولد 

تحصيالت  فرزند، داراي 4ايراني، شيعه، فاقد سابقه كيفري موثر، متاهل، داراي 
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ديپلم، ساكن تهران، بازداشت به لحاظ عجز از توديع وثيقه. حسين هدايتي، متهم 

رديف اول پرونده مي باشد كه در پوشش هشت فقره شركت هايي كه آقاي علي 

اكبر يقيني در اختيار ايشان قرار داده بود و پيرو تباني با اعضاي هيئت مديره و 

ميليارد تومان را در قالب  600ر حدود كارشناسان رسمي دادگستري، مبلغي د

قرارداد مشاركت مدني و صدور ضمانت نامه بانكي از بانك سرمايه خارج مي 

نمايد؛ نامبرده به منظور رفع موانع پرداخت تسهيالت به شركت هاي مذكور، 

جلساتي را با مديران وقت بانك سرمايه برگزار نموده و توافقات مكتوبي نيز به 

حاصل مي گردد كه رونوشت آن ها ضميمه پرونده مي باشد؛ امضاي طرفين 

همچنين آقاي مجتبي كيان پيشه )از كاركنان مورد وثوق هدايتي(، به عنوان 

ضامن، برخي قراردادهاي تسهيالتي را امضا نموده است؛ ضمن آنكه اظهارات 

آقايان يقيني و مديران شركت هاي دريافت كننده ي تسهيالت، همگي مبين 

عي حسين هدايتي در خصوص تسهيالت پرداختي به شركت هاي مذكور ذي نف

است؛ نظر به مراتب مذكور، در انتساب شركت هاي مذكور به متهم حسين 

ميليارد تومان تسهيالتي پرداختي بانك سرمايه توسط  600هدايتي و دريافت 

يافت و درنامبرده، ترديدي وجود ندارد. از آنجا كه ضوابط ابتدايي ناظر بر پرداخت 

تسهيالت بانكي همچون اعتبارسنجي و اخذ وثاي  كافي، توسط مديران وقت 

بانكي مورد لحاظ قرار نگرفته است و حسب نظريه هيئت كارشناسان، وثاي  

توديعي از طري  گران نمايي )بيش از ده برابر ارزش واقعي( نزد بانك سرمايه 
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نامبرده داير بر هشت فقره جهت پرداخت تسهيالت توثي  گرديده اند، اتهامات 

ميليارد تومان مي باشد. همچنين  600تحصيل مال از طري  نامشروع به ميزان 

ميليارد تومان تسهيالت  420حسب مستندات و ادله موجود، نامبرده مبلغ 

دريافتي در قالب مشاركت مدني را در غير از موضوع قرارداد و جهت انجام امور 

وريكه بخش قابل توجهي از مبلغ مزبور كه بايد در شخصي هزينه مي نمايد؛ به ط

جهت تكميل پروژه هاي موسوم به ليان و كارسان هزينه مي گرديد در محل 

تعيين شده مصروف نگرديده است؛ اين در حالي است كه تسهيالت اعطايي در 

قالب عقد مشاركت مدني به صورت اماني در اختيار تسهيالت گيرنده قرار مي 

ين از سود حاصله از مصرف تسهيالت دريافتي در محل قرارداد، گيرد تا طرف

منتفع گردند و در صورت مصرف تسهيالت در غير از محل تعيين شده، عنوان 

مجرمانه ي خيانت در امانت بر رفتار تسهيالت گيرنده منطب  خواهد بود؛ در 

رف مصمانحن فيه نيز آقاي هدايتي به عنوان تسهيالت گيرنده واقعي، از طري  

فقره  5فقره تسهيالت دريافتي مشاركت مدني در غير از محل قرارداد، مرتكب  5

خيانت در امانت گرديده است؛ چه آنكه وجوه پرداختي بايد به حساب شركت 

هاي صادركننده فاكتور واريز مي گرديد؛ اين در حالي است كه وجوه موضوع 

ت هاي متقاضي تسهيالت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به حساب شرك

تسهيالت واريز شده است. تا زمان صدور قرار نهايي، به سبب تاخير در بازپرداخت 

ميليارد تومان، معوقات بانكي در خصوص  1500تسهيالت، نامبرده داراي بيش از 
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تسهيالت دريافتي از بانك سرمايه است؛ به سبب مقادير كالن اصل وجوهي كه 

از شبكه ي بانكي خارج نموده است )حدود  نامبرده در قالب دريافت تسهيالت

ميليارد تومان( و حسب جوابيه ي استعالم صورت گرفته از بانك سرمايه  600

داير بر كالن بودن وجوه موضوع تسهيالت، اقدامات نامبرده منتهي به اخالل در 

نظام پولي و بانكي كشور و نهايتاً اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور گرديده 

تهم حسين هدايتي به منظور آنكه ردپايي از خود به جاي نگذارد، در است. م

پوشش هشت فقره شركت هاي كاغذي و بدون عضويت در هيئت مديره شركت 

هاي مذكور، مبادرت به دريافت تسهيالت مي نمايد و تسهيالت واريزي به حساب 

 كيان شركت ها را نيز به حساب كاركنان مورد وثوق خود همچون آقايان مجتبي

پيشه، سيدعباس حسيني و محرمعلي حسيني واريز مي نمايد تا از اين طري  

ردي از خود برجاي نگذارد كه نامبردگان نيز، اقدام به هزينه كرد مبالغ مزبور به 

دستور آقاي حسين هدايتي مي نمودند؛ نظر به مراتب مذكور، اتهام نامبرده داير 

مجرمانه ي وجوه از طري  انتقال وجوه  بر پولشويي از طري  مخفي نمودن منشاء

به حساب هاي مختلف محرز و مسلّم مي باشد. بديهي است دفاعيات 

 بانك زا تسهيالت دريافت فرآيند در نقشي نامبرده، اينكه بر داير هدايتي،  متهم

 ست،ا نموده يقيني آقاي از تسهيالت خريد به اقدام تنها و است نداشته سرمايه

نكه متهم آقاي هدايتي، از طري  مراجعات مكرر به بانك سرمايه آ چه است؛ مردود

و برگزاري جلسات با هيئت مديره بانك سرمايه و امضاي تواف  نامه هاي دو 
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جانبه با هيئت مديره وقت بانك سرمايه، جهت رفع موانع پرداخت تسهيالت و 

ازي د بازستعهد به فراهم نمودن زمينه سپرده گذاري مؤسسه اعتباري ثامن و ستا

عتبات عاليات در بانك سرمايه و متقابالً پرداخت تسهيالت از سوي بانك سرمايه 

به شركت هايي كه از جانب وي معرفي شده بود، نقش برجسته اي در فرآيند 

ميليارد توماني از بانك سرمايه داشته  600دريافت غيرقانوني تسهيالت كالن 

. اخالل عمده 1به نامبرده عبارتند از: است. نظر به مراتب فوق، اتهامات منتسب 

در نظام اقتصادي كشور از طري  اخالل در نظام پولي و بانكي كشور از مجراي 

تحصيل وجوه كالن از شبكه ي بانكي از طرق نامشروع و غيرقانوني )تحصيل مال 

. هشت فقره 2ريال(؛  5.869.396.000.000از طري  نامشروع به ميزان 

ميليارد تومان )شركت هاي  600نامشروع جمعاً به ميزان  تحصيل مال از طري 

ميليارد تومان  70ميليارد تومان، ذوب و نورد آرتين  70طراحي پويان پاسارگاد

ميليارد  130ميليارد تومان؛ جاويد گشت هيرمند  70و سروش تجارت سيمرغ 

ليارد مي 65ميليارد تومان، عمران تجارت امير  80تومان، سيويل سازه پارميدا 

 ميليارد 50 آركا گشت جاويد و تومان ميليارد 65  تومان و كوه آوران جيحون

 طري  از تومان ميليارد 420 ميزان به امانت در خيانت فقره پنج. 3 ؛(تومان

 محل از غير در تسهيالت مصرف و مدني مشاركت قالب در تسهيالت دريافت

و نورد آرتين و سروش  ذوب پاسارگاد، پويان طراحي هاي شركت. شده تعيين

ميليارد  130ميليارد تومان( جاويد گشت هيرمند ) 210تجارت سيمرغ )جمعاً 
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. پولشويي به ميزان 3ميليارد تومان(.  80تومان( و سيويل سازه پارميد )

 منشاء با تسهيالت اخذ و تحصيل مجراي از  ريال 5.869.396.000.000

اداره ي غيرمستقيم شركت هاي  و تملك و پوششي هاي شركت نام به مجرمانه

. سيدمهدي موسوي نژاد: سيدمهدي 2مذكور بدون عضويت در شركت ها. 

، 1819003541، به كد ملي 1342موسوي نژاد، فرزند سيدمحمدعلي، متولد

 تحصيالت داراي ساختماني، شركت مديرعامل  ،509به شماره شناسنامه 

، شيعه، داراي سابقه كيفري، ايراني فرزند، دو داراي متاهل، ارشد، كارشناسي

 1392ساكن شيراز، بازداشت به لحاظ عجز از توديع وثيقه. نامبرده در سال 

توسط فردي به نام هادي سهامي با حسين هدايتي آشنا شده و اقدام به واگذاري 

زمين هايي با بناي نيم ساخته در شهرستان جهرم موسوم به پروژه كارسان )بابت 

حم شهر جهرم( و پروژه ليان )به عنوان پايانه صادراتي جمع آوري مشاغل مزا

ميليارد تومان جهت توثي  در  145ميوه و تره بار( به حسين هدايتي به مبلغ 

بانك سرمايه به منظور دريافت تسهيالت كالن به نام شركت هاي سروش تجارت 

 سيمرغ، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، ذوب و نورد آرتين و كوه آوران

جيحون مي نمايد؛ اين در حالي است كه متهم موسوي نژاد، از طري  برقراري 

روابط نامتعارف با مديران بانك سرمايه، مصوبات ناظر بر دريافت تسهيالت كالن 

از بانك سرمايه را پيش از واگذاري امالک مذكور دريافت نموده بود و حسب 

عتبر و داراي گردش مالي ادعاي خودش به لحاظ ناتواني در معرفي شركت هاي م
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باال و همچنين ناتواني در سپرده گذاري در بانك سرمايه جهت دريافت تسهيالت، 

اقدام به واگذاري مصوبات ناظر بر تسهيالت و همچنين امالک موضوع وثيقه به 

حسين هدايتي مي نمايد؛ متهم موسوي نژاد امالک موسوم به ليان و كارسان را 

 93ومان به حسين هدايتي منتقل مي نمايد كه مبلغ ميليارد ت 145به قيمت 

ميليارد تومان حسب رديابي هاي صورت گرفته از محل تسهيالت دريافتي از 

بانك سرمايه توسط حسين هدايتي به متهم موسوي نژاد پرداخت مي گردد؛ 

مابقي ثمن معامله نيز در قالب وجه نقد و امالک به متهم موسوي نژاد پرداخت 

حسب ظاهر امر، متعاقباً پس از طرح شكايت كالهبرداري توسط مي گردد؛ 

هدايتي عليه نامبرده به لحاظ گران نمايي در فروش امالک ليان و كارسان، متهم 

موسوي نژاد نسبت به استرداد امالک دريافتي از هدايتي به وي اقدام مي نمايد. 

ن طب  مبايعه ميليارد توما 145كل ارزش خريد امالک و پروژه مذكور معادل 

نامه هاي تنظيمي مي باشد در صورتيكه ارزيابي هاي كارشناس رسمي كه در 

صفحات گزارش نتيجه ارزيابي درج گرديده خيلي بيشتر از بهاي خريد بوده كه 

حكايت از صوري بودن معامله صورت گرفته ميان آقايان هدايتي و موسوي نژاد 

ت هاي كوه آوران جيحون و عمران شرك 91.12.1دارد. مضافاً اينكه در تاريخ 

تجارت امير كه متعل  به آقاي هدايتي بوده به دليل اينكه امالک پروژه كارسان 

و ليان به نام آقاي موسوي نژاد بوده و جهت اخذ تسهيالت گفته شده امالک به 

نام آقاي موسوي نژاد است هر كدام از شركت هاي مذكور به مبلغ يك ميليون 
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وسوي نژاد صلح شده است. بابت پروژه هاي كارسان و ليان طي ريال به آقاي م

گزارش كارشناسي قبل از اعطاي تسهيالت و يك  3جمعاً  93الي  90سال هاي 

گزارش پس از اعطاي تسهيالت توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام شده 

قبل از اعطاي تسهيالت به ترتيب مبلغ  92)ارزيابي سال 

ريال براي پروژه كارسان و مبلغ  2.107.400.000.000

ريال براي پروژه ليان بوده كه اين مبالغ مالک ترهين  2.431.850.000.000

پس از اعطاي  93جهت وثيقه تسيهالت و ضمانتنامه بوده است ليكن در سال 

ريال  2.460.000.000تسهيالت ارزش كارشناسي واقعي ملك به ترتيب مبلغ 

ريال براي پروژه ليان بوده است( كه  2.722.500.000براي پروژه كارسان و 

اختالف قيمت ارزيابي پس از اعطاي تسهيالت با ارزيابي هاي قبلي فاحش است. 

پس از اخذ مصوبات بانك سرمايه مبني بر دريافت تسهيالت و ضمانتنامه در 

مبادرت به تنظيم  1394.09.14اقدامي نمادين آقاي حسين هدايتي در تاريخ 

ايشان نزد بازپرس شعبه سوم دادسراي جرايم اقتصادي مي نمايد و شكايت عليه 

مدعي مي گردد كه ثمن معامله باالتر از حد عرف بوده و ايشان متهم به 

كالهبرداري و تحصيل مال نامشروع مي گردد و طرفين تواف  مي نمايند كه 

ي افتد ميليارد تومان از ثمن معامله اعاده گردد اين در حالي اتفاق م 70مبلغ 

كه بهره برداري الزم از مبايعه نامه اوليه در بانك با قيمت غيرمتعارف صورت 

به استناد تنظيم صلح نامه هاي مستقل  1391.12.01پذيرفته است. در تاريخ 
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آقاي موسوي نژاد كليه حقوقي متصوره، عينه و فرضيه در خصوص سهام و ح  

غيرمنقول شركت هاي كوه آوران  امتياز و تمامي حقوقي متعلقه و اموال منقول و

جيحون و عمران تجارت امير )سهامي خاص( را به نفع خود صلح مي نمايد مال 

الصالح اين صلحنامه يك شاخه نبات موهوب و يك ميليون ريال وجه نقد مي 

باشد. پس از انعقاد اين صلحنامه آقاي حسين هدايتي به نام شركت هاي موصوف 

كه باز هم بيانگر بسترسازي موثر ايشان در اعطاي  تسهيالت دريافت مي نمايد

اين تسهيالت مي باشد. ارزش واقعي ثمن معامله به گونه اي مي باشد كه براي 

بانك هيچ گونه ارزشي جهت سرمايه گذاري يا وثيقه گرفتن ندارد و قطعاً بيانگر 

ايه متباني ايجاد شده فيمابين ايشان و آقاي هدايتي با مسئولين وقت بانك سر

بوده هر چند كه نبايستي از تأييدات مقام مسئول استان و كارشناسان مربوط 

ميليارد تومان  312غافل گرديد توضيح اين كه اين پروژه در قبال اعطاء ميزان 

تسهيالت و ضمانت نامه ترهين گرديده است. كليه مراحل منتج به اخذ مصوبه 

وم به ليان و كارسان در شهرستان اعتباري تسهيالت اعم از معرفي پروژه هاي موس

معرفي  000جهرم و اخذ مجوازت قانوني از قبيل مجوزات استانداري، شهرداري و

كارشناسان رسمي دادگستري دريافت نظريه كارشناسان و اقدامات عملياتي 

طراحي و ساخت اوليه )فنداسيون زير ساخت( معرفي شركت ها به بانك، اخذ 

تكميل مدارک افتتاح حساب، دريافت تسهيالت، مدارک و مستندات و مجوز، 

مذاكره با شهرداري، استانداري و هميچنن مديران ارشد بانك از جمله مدير عامل 
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و هيئت مديره وقت، رفع نواقص پرونده هاي اعتباري و اعالم چگونگي فرآيند 

انجام مراحل فوق توسط مشاراليه صورت پذيرفته است. طب  اظهارات نامبرده و 

ندات ارائه شده فروشنده امالک موسوم به پروژه كارسان و ليان آقاي موسوي مست

نژاد بوده كه پس از اخذ مصوبه از طري  افراد واسطه به آقاي حسين هدايتي 

 75و  70دوالبي معرفي مي گردد و ارزش اعالم شده در مبايعه نامه به ترتيب 

از مصوبات و به استناد  ميليارد تومان بوده است كه در ادامه پس از استفاده

صلحنامه تنظيمي في مابين حسين هدايتي و مهدي موسوي نژاد به تبع شكايت 

ميليارد تومان از ارزش امالک تهاتر شده در قالب اقاله به  53آقاي هدايتي مبلغ 

حسين هدايتي اعاده مي گردد و سپس به استناد صلحنامه هاي منعقده في 

تجارت امير و كوه آوران جيحون و سيدمهدي  مابين مالكين شركت هاي عمران

موسوي نژاد كليه حقوق متصوره اعم از اموال منقول و منافع حاصله به آقاي 

موسوي نژاد صلح مي گردد كه استفاده كننده قسمتي از اعتبار تخصيص يافته 

به اين دو شركت تعل  مي گيرد كه در اين مرحله و استفاده از اعتبار موصوف 

في شركتها به آقاي حسين هدايتي واگذر كه متعاقباً پذيرش و پس از معر

مسئوليت پرداخت بدهي نيز به عهده آقاي هدايتي مي باشد. حسب اظهارات 

موسوي نژاد، امالک پروژه ليان و كارسان چندين بار جهت اخذ تسهيالت 

 ركارشناسي شده و اين پروسه كاري را تا اخذ مصوبه بانكي پيش برده و ادامه كا

را كه نياز به معرفي شركت معتبر و توديع سپرده بوده به آقاي هدايتي واگذار 
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نموده است ايشان با بسترسازي كه در اين راستا با ارتباطاتي كه داشته به عمل 

آورده به صورت متقلبانه و با گرانمايي و اغوا بانك مبادرت به تحصيل مال از 

ه حضوري معموله و بررسي مدارک طري  نامشروع نموده است. بر اساس مواجه

مستندات اينگونه به نظر مي رسد كه انجام كليه مراحل طي شده در بانك سرمايه 

اعم از مذاكره با مديران عالي بانك و مديران مياني و حتي شعبه و ارائه مدارک 

و مستندات و دفاع از اقتصادي بودن پروژه و نهايتاً بسترسازي موضوع بر عهده 

هدي موسوي نژاد بوده و آقاي حسين هدايتي نيز كه منافع خود را آقاي سيدم

در اين پروژه ها توام با استفاده از مصوبات بانك مي داند در ميانه راه با معرفي 

شركت هاي تسهيالت گيرنده به اين موضوع مي پيوندد و پس از اخذ مصوبه و 

خود را در فروش  اطمينان از اجرايي شدن آن آقاي موسوي نژاد نيز كه منافع

پروژه ها به استناد كارشناسي كارشناسان رسمي دادگستري كه فراتر از ارزش 

واقعي بوده تامين و تمليك نموده است و همچنين آقاي حسين هدايتي نيز با 

استفاده از تسهيالت ريالي و ضبط نمودن وجه الضمان ضمانت نامه ها و مصرف 

ان منافع خود را تامين نموده است و در آن در پروژه هاي غير از ليان و كارس

واقع نقش اصلي در بسترسازي اخذ مصوبه و ارتباطات نامتعارف ايجاد شده با 

مراجع ذيصالح و ذينفع بر عهده موسوي نژاد بوده كه در تحق  آن آقاي حسين 

هدايتي نيز با معرفي شركت ها و تامين سپرده نزد بانك نقش موثر و اساسي را 

است. نظر به مراتب فوق، مي توان نتيجه گرفت اقدامات آقاي موسوي  ايفا نموده
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نژاد و افعال ارتكابي با گروه هدايتي عالمانه و عامدانه در جهت خارج نمودن منابع 

بانك و تحصيل اموال و وجوه بانك از طرق نامشروع، از پيش طراحي شده بود و 

دريافت تسهيالت نقشي  دفاعيات ايشان كه صرفاً فروشنده امالک بوده و در

نداشته است، كامالً مردود است؛ به ويژه آنكه نامبرده پيش از واگذاري امالک 

ليان و كارسان، از طري  ايجاد روابط نامتعارف، مصوبات ناظر بر اخذ تسهيالت از 

بانك سرمايه را دريافت نموده بود و به جهت توانايي هدايتي در معرفي شركت 

ر بانك سرمايه، ادامه ي پروسه ي اخذ تسهيالت را به ها و سپرده گذاري د

ميليارد  93هدايتي واگذار نموده و پس از اخذ تسهيالت توسط هدايتي، مبلغ 

تومان از محل تسهيالت را )در پوشش ثمن معامله امالک ليان و كارسان( از 

هدايتي دريافت مي نمايد؛ ضمن آنكه حسب اظهارات مديران شركت هاي كاغذي 

افت كننده ي تسهيالت، متهم موسوي نژاد، ايشان را هنگام مراجعه به بانك دري

جهت امضاي قراردادهاي تسهيالتي همراهي مي كرده است و داراي نفوذ قابل 

توجهي در هيئت مديره و مديران مياني بانك سرمايه بوده است؛ نظر به مراتب 

امشروع و پولشويي به مذكور، اتهامات نامبرده، داير بر تحصيل مال از طري  ن

ميليارد تومان به لحاظ تصاحب مبلغ مزبور از محل تسهيالت دريافتي  93ميزان 

پس از جابه جايي در حساب هاي مختلف و نهايتاً انتقال به حساب خود به منظور 

مخفي نمودن منشاء مجرمانه ي وجوه محرز و مسلم است؛ همچنين نظر به 

در مديران بانك سرمايه و اخذ مصوبه ي  اقدامات نامبرده در راستاي نفوذ
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تسهيالت و واگذاري امالک ليان و كارسان به هدايتي جهت توثي  در بانك 

سرمايه و تباني با كارشناسان رسمي دادگستري جهت گران نمايي فاحش امالک 

مزبور و نقش موثر نامبرده در خروج مبالغ كالن از بانك سرمايه در قالب دريافت 

ميليارد توماني از طرق غيرقانوني، اتهام نامبرده داير بر  600ن تسهيالت كال

مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طري  اخالل در نظام پولي 

و بانكي محرز و مسلّم است. الزم به توضيح است كه متهم موسوي نژاد با انجام 

ان ستري، اقدام به گراقدامات مجرمانه ي مشابه و تباني با كارشناسان رسمي دادگ

نمايي امالک موسوم به تينوش و قصر سپيدان در شهرستان جهرم جهت توثي  

در بانك سرمايه توسط شركت هاي گروه شاملويي نموده است كه منتهي به 

ميليارد توماني به شركت هاي گروه شاملويي  240پرداخت تسهيالت كالن 

ميليارد تومان  140ور نيز مبلغ گرديده است و متهم موسوي نژاد در پرونده مزب

از محل تسهيالت فوق را در پوشش ثمن حاصل از فروش امالک فوق تصاحب 

نموده است كه پرونده نامبرده در شعبه اول بازپرسي طي كالسه جداگانه اي در 

. 1حال رسيدگي است. نظر به مراتب فوق اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 

. تحصيل مال از طري  2ه در نظام اقتصادي كشور؛ مشاركت در اخالل عمد

ميليارد تومان.  93. پولشويي به ميزان 3ميليارد تومان؛  93نامشروع به ميزان 

. همايون فيروزآبادي: نامبرده، عضو كانون كارشناسان دادگستري استان فارس 3

عل  تاست كه پيرو تباني با آقاي سيدمهدي موسوي نژاد، امالک ليان و كارسان م
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به نامبرده )واقع در شهرستان جهرم( را جهت توثي  در بانك سرمايه، جهت 

دريافت تسهيالت كالن، به ميزاني بيش از ده برابر ارزش واقعي كارشناسي مي 

نمايد؛ نامبرده از طري  كارشناسي خالف واقع، نقش موثري در توثي  امالک فوق 

بكه ي بانكي ايفا نموده است؛ در بانك سرمايه و خروج منابع نقدي كالن از ش

نظريه هيئت سه نفره كارشناسان منتخب شعبه بازپرسي در خصوص ارزيابي 

امالک ليان و كارسان، حكايت از ارزيابي غيرواقعي و توام با سونيت نامبرده از 

 1391امالک ليان و كارسان دارد؛ به نحوي كه نامبرده امالک مزبور را در سال 

ريال كارشناسي نموده است؛ اين در حالي  2.107.400.000.000به ميزان 

است كه مطاب  نظريه هيئت سه نفره كارشناسان منتخب شعبه بازپرسي، ملك 

ريال قيمت گذاري شده  324.252.641.500، به ميزان 1391مزبور در سال 

است؛ اختالف فاحش ميان قيمت كارشناسي متهم و قيمت كارشناسي هيئت 

مايي متهم آقاي فيرزوآبادي، حكايت از ارزيابي غيرواقعي و كارشناسان و گران ن

 37توام با سونيت نامبرده از امالک ليان و كارسان دارد كه حسب مفاد ماده 

قانون كارشناسان رسمي دادگستري، در حكم جعل در اسناد رسمي است؛ نظريه 

ت بانكي كارشناسي خالف واقع نامبرده، زمينه را براي تحصيل مبالغ كالن تسهيال

توسط آقايان هدايتي و موسوي نژاد از طرق غيرقانوني و به منظور خروج منابع 

نقدي كالن از بانك سرمايه توسط ايشان و نهايتاً ايجاد اخالل عمده در نظام 

اقتصادي كشور فراهم نموده است؛ نظر به مراتب مذكور، انتساب اتهامات ذيل به 
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شناسي خالف واقع كه در حكم جعل در اسناد . كار1نامبرده، محرز و مسلّم است. 

 از مال تحصيل  . معاونت در2قانون كارشناسان؛  37رسمي است )موضوع ماده 

 نظام در اخالل در معاونت. 3 تومان؛ ميليارد 600 ميزان به نامشروع طري 

 متولد مرتضي، فرزند پيشه، كيان مجتبي: پيشه كيان مجتبي. 4. كشور اقتصادي

، فاقد سابقه 0491644280، به كدملي 4051اره شناسنامه شم به ،1357

كيفري، عضو هيئت مديره شركت استيل آذين ايرانيان، داراي تحصيالت 

كارشناسي، ايراني، شيعه، ساكن كرج. آزاد با توديع وثيقه. نامبرده، از كاركنان 

امين و مورد اعتماد آقاي حسين هدايتي مي باشد؛ وي عضو هيئت مديره شركت 

استيل آذين ايرانيان )متعل  به آقاي حسين هدايتي( مي باشد؛ ايشان از طري  

همراهي مديران عامل شركت ها براي حضور در بانك سرمايه و امضاي 

قراردادهاي تسهيالتي و همچنين امضاي برخي قراردادها به عنوان ضامن، نقش 

تي ين هدايبرجسته اي در پرداخت تسهيالت به شركت هاي منتسب به آقاي حس

ايفا كرده است؛ الزم به توضيح است كه به منظور مخفي ماندن منشاء مجرمانه 

ي وجوه، بخش قابل توجهي از تسهيالتي پرداختي به شركت سروش تجارت 

سيمرغ به حساب وي واريز شده است؛ همچنين نام وي به عنوان خريدار امالک 

درج شده است و نامبرده  ليان و كارسان از موسوي نژاد در بيع نامه تنظيمي

قراردادهاي تسهيالتي را به عنوان راهن و ضامن امضا نموده است؛ نظر به مراتب 

مذكور و نقش نامبرده در تسهيل دريافت تسهيالت كالن بانكي توسط هدايتي و 
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واريز مبالغ موضوع تسهيالت دريافتي از بانك سرمايه به حساب بانكي وي به 

مجرمانه ي وجوه، اتهامات نامبرده داير بر معاونت در  منظور مخفي نمودن منشاء

اخالل در نظام اقتصادي كشور و معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع و 

پولشويي محرز و مسلم است. بنا به مراتب مذكور، اتهامات منتسب به نامبرده 

صيل . معاونت در تح2. معاونت در اخالل در نظام اقتصادي كشور؛ 1عبارتند از: 

 483. پولشويي به مبلغ 3ميليارد تومان؛  600مال از طري  نامشروع به ميزان 

. سيدعباس حسيني: سيدعباس حسيني، فرزند سيدحسن، متولد 5ميليارد ريال. 

، داراي شغل آزاد، تحصيالت سيكل، ايراني، شيعه، فاقد سابقه كيفري، 1356

تماد متهم حسين هدايتي بوده آزاد با معرفي كفيل. نامبرده، تحصيل دار مورد اع

 اخذ  و متهم هدايتي، جهت مخفي ماندن نقش خود در پروسه ي مجرمانه ي

 تتسهيال موضوع مبلغ از توجهي قابل بخش سرمايه، بانك از كالن تسهيالت

 رتباطا به نظر است؛ نموده واريز وي بانكي حساب به را سرمايه بانك از دريافتي

متهم سيدعباس حسيني، علم و اطالع وي از منشاء  و هدايتي ميان نزديك كاري

مجرمانه ي وجوه واريزي به حساب وي محرز بوده و نامبرده از طري  تحصيل 

مبالغ مجرمانه ي موضوع تسهيالت، مرتكب بزه پولشويي گرديده است. نامبرده 

ميليارد ريال؛ از طري  تحصيل عوايد  852متهم است به: پولشويي به ميزان 

ناشي از دريافت تسهيالت غيرقانوني از بانك سرمايه به نام شركت هاي مجرمانه 

. حسين شريعتي: حسين شريعتي، فرزند جمال 6منتسب به حسين هدايتي. 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

، 0060041501، به كدملي 15600، به شماره شناسنامه 1354الدين، متولد 

تاهل، م شغل آزاد، داراي تحصيالت كارشناسي، ايراني، شيعه، فاقد سابقه كيفري،

داراي ذو فرزند، ساكن تهران، آزاد با معرفي كفيل. نامبرده از طرف حسين هدايتي 

به منظور سپرده گذاري در بانك سرمايه )از وجوه مؤسسه اعتباري ثامن( و 

وجوه سرمايه گذاري شده به شركت هايي كه از  %70پرداخت تسهيالت معادل 

ارداد با بانك سرمايه مي نمايد و در جانب وي معرفي مي شود، اقدام به انعقاد قر

ادامه اقدام به معرفي شركت هاي طراحي پويان پاسارگاد، سروش تجارت سيمرغ 

و ذوب نورد آرتين به بانك سرمايه مي نمايد كه پيرو انعقاد قرارداد مذكور و 

معرفي شركت هاي از جانب آقاي شريعتي، تسهيالت مورد تواف  به حساب 

همگي منتسب به آقاي حسين هدايتي هستند، واريز مي  شركت هاي مذكور كه

گردد؛ در واقع، نامبرده از طري  امضاي تواف  نامه با بانك سرمايه و متعاقب آن 

معرفي سه فقره شركت هاي منتسب به آقاي حسين هدايتي، زمينه را به منظور 

در  لاخال نهايتاً و مذكور هاي شركت  تحصيل غيرقانوني تسهيالت كالن توسط

نظام اقتصادي كشور فراهم نموده است؛ نظر به مراتب فوق، اتهامات منتسب به 

. معاونت در 2. معاونت در اخالل در نظام اقتصادي كشور.1نامبرده عبارتند از: 

. امير توللي: امير 7ميليارد تومان.  210تحصيل مال از طري  نامشروع به ميزان 

، به كدملي 3261شماره شناسنامه ، به 1360توللي، فرزند يداله، متولد 

 فاقد متاهل، ارشد، كارشناسي تحصيالت داراي بازرگان،  ،2295518504
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 مورد ارمندك نامبرده. وثيقه توديع با آزاد كيفري، سابقه فاقد شيعه، ايراني، فرزند،

 يروپ ضيايي ياسر است؛( سرمايه بانك وقت مقام قايم) ضيايي ياسر آقاي وثوق

و امتيازاتي از حسين هدايتي، با ناديده گرفتن ضوابط ابتدايي ناظر  مبالغ دريافت

بر پرداخت تسهيالت بانكي، دستور پرداخت تسهيالت بدون توديع وثاي  ملكي 

را به نفع شركت هاي منتسب به حسين هدايتي صادر مي نمايد؛ متهم ياسر 

 وجوه دريافتيضيايي با همراهي نامبرده و به منظور مخفي ماندن منشاء مجرمانه 

از آقاي حسين هدايتي، وجوه دريافتي از آقاي هدايتي را به حساب نامبرده واريز 

نموده است و نامبرده نيز اقدام به مصرف وجوه در موارد موضوع درخواست آقاي 

 ارائه عدم و ضيايي ياسر با  ضيايي نموده است. نظر به ارتباط نزديك متهم توللي

مين ياسر ضيايي و امير توللي به منظور استفاده مته سوي از موجه داليل ي

متهم ضيايي از حساب بانكي توللي، دفاعيات متهم توللي داير بر عدم اطالع از 

منشاء مجرمانه وجوه واريزي به حساب وي، كامالً بالوجه بوده و نقش توللي در 

تب اپولشويي وجوه نامشروع دريافتي ياسر ضيايي محرز و مسلّم است. نظر به مر

ميليارد  12. پولشويي به ميزان 1فوق، اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 

. معاونت در 2ريال از طري  تحصيل عوايد مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه؛ 

. علي اكبر يقيني: علي اكبر يقيني، فرزند قليچ، 8تحصيل مال از طري  نامشروع. 

 شغل  ،0058333142، به كدملي 22015، به شماره شناسنامه 1357متولد 

 هران،ت ساكن كيفري، سابقه فاقد شيعه، ايراني، ديپلم، تحصيالت داراي آزاد،
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 يم هدايتي آقاي دوستان از نامبرده. وثيقه توديع با آزاد فرزند، سه داراي متاهل،

 يهدايت حسين آقاي با فوتبالي مهماني يك در خودش، اظهارات مطاب  كه باشد

ست؛ حسب قراين و شواهد موجود، نامبرده جهت اخذ تسهيالت ا شده آشنا

بانكي، مبادرت به تأسيس و اداره چندين شركت مي نمايد و برخي اشخاص بي 

بضاعت را با پرداخت حقوق ماهيانه ناچيز به عنوان مديران عامل شركت هاي 

مزبور منصوب مي نمايد؛ الزم به توضيح است كه حسب اظهارات نامبرده و 

نين مديران عامل، اكثريت شركت هاي مزبور فاقد فعاليت عملي بوده و تنها همچ

جهت دريافت تسهيالت بانكي تأسيس و اداره مي شدند. پيرو درخواست آقاي 

حسين هدايتي، نامبرده شركت هاي مذكور را در ازاي دريافت مبلغ نه ميليارد 

ز بانك سرمايه در تومان )حسب اظهارات متهم يقيني(، جهت دريافت تسهيالت ا

اختيار آقاي حسين هدايتي قرار مي دهد؛ اين در حالي است كه نامبرده به عنوان 

مالك شركت ها، به كاغذي بودن شركت هاي متعل  به خود و عدم صالحيت 

شركت هاي مزبور براي دريافت تسهيالت، وقوف و اطالع كامل داشته است؛ با 

ت تسهيالت در اختيار آقاي هدايتي اين حال شركت هاي مزبور را جهت درياف

قرار مي دهد و مديران عامل شركت ها را نيز مكلف به حضور در بانك سرمايه و 

امضاي صورت جلسات و قراردادهاي تسهيالتي مي نمايد؛ نظر به اينكه حسب 

اقارير متهم، مبلغ مزبور از محل تسهيالت پرداختي بانك سرمايه به متهم علي 

ت شده است، اتهام نامبرده داير بر پولشويي از طري  دريافت اكبر يقيني پرداخ
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عوايد مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه ي آن محرز مي باشد؛ همچنين نظر به 

اقدامات موثر نامبرده در واگذاري شركت هاي كاغذي به حسين هدايتي و نهايتاً 

، دايتيتسهيل فرآيند مجرمانه ي اخذ تسهيالت كالن بانكي براي حسين ه

اتهامات نامبرده داير بر معاونت در اخالل در نظام اقتصادي كشور و همچنين 

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع محرز و مسلّم مي باشد؛ بنا به مراتب 

. پولشويي و تحصيل مال از طري  1فوق اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 

معاونت در اخالل در نظام اقتصادي كشور  .2ميليارد تومان؛  9نامشروع به ميزان 

از طري  معرفي و واگذاري شركت ها به آقاي هدايتي به منظور اخذ تسهيالت 

. معاونت در تحصيل مال 3كالن به صورت غيرمجاز توسط آقاي حسين هدايتي؛ 

. هانيه پهلوان: هانيه پهلوان، 9ميليارد تومان.  600از طري  نامشروع به ميزان 

، 0480106355، به شماره شناسنامه و كد ملي 1368شنگ، متولد فرزند هو

خانه دار، داراي تحصيالت كارداني، ايراني، شيعه، فاقد سابقه كيفري، متاهل، 

داراي يك فرزند، آزاد با معرفي كفيل. متهم خانم هانيه پهلوان، به عنوان يك زن 

اكبر يقيني( است؛  خانه دار، همسر آقاي امين ميزبان )از كارمندان آقاي علي

آقاي يقيني در ابتدا، به آقاي امين ميزبان، پيشنهاد مديرعاملي شركت طراحي 

پويان پاسارگاد را مي دهد؛ ليكن به سبب بدهي بانكي آقاي ميزبان، امكان انتصاب 

وي به سمت مديرعاملي شركت منتفي گرديده و همسر وي خانم هانيه پهلوان، 

عامل شركت مذكور منصوب مي گردد؛ شركت به عنوان مدير 1392در سال 
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مذكور از جمله شركت هاي كاغذي است كه توسط آقاي يقيني تأسيس و جهت 

دريافت تسهيالت از بانك سرمايه به آقاي حسين هدايتي واگذار مي گردد؛ 

نامبرده در ازاي دريافت ماهيانه مبلغي ناچيز از آقاي يقيني، بدون آنكه اقدام 

ي انجام دهد، تنها مكلف به حضور فيزيكي در دفتر شركت و بازرگاني يا تجار

امضاي اوراق ناظر بر دريافت تسهيالت بانكي به دستور آقاي يقيني بوده است. 

جهت اخذ تسهيالت براي آقاي  1392نامبرده حسب دستور آقاي يقيني در سال 

 ههدايتي، همراه همسرش و سيدمهدي موسوي نژاد به شعبه فرمان بانك سرماي

مراجعه كرده و ضمن افتتاح حساب جاري به نام شركت طراحي پويان پاسارگاد، 

برخي قراردادهاي بانكي را امضا كرده و سپس چك هاي شركت را به صورت 

سفيد امضا تحويل آقاي يقيني مي دهد؛ در واقع، نامبرده، به عنوان پوششي براي 

اده قرار گرفته است؛ اخذ تسهيالت توسط آقايان يقيني و هدايتي مورد استف

نامبرده از طري  امضاي صورت جلسات و قراردادهاي بانكي، زمينه را براي 

ميليارد تومان از بانك سرمايه توسط آقاي حسين هدايتي، از  70تحصيل مبلغ 

طرق غيرقانوني فراهم نموده است و با پذيرش مديرعاملي شركت طراحي پويان 

جرمانه و نفي انتساب شركت مذكور به آقايان پاسارگاد، سعي در اخفاي اقدامات م

هدايتي و يقيني داشته است؛ نظر به مراتب مذكور اتهامات منتسب به نامبرده 

ميليارد تومان از طري  پذيرش مديرعاملي  70. پولشويي به ميزان 1عبارتند از: 

شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش هدايتي و تحصيل عوايد 
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. معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه 2براي هدايتي؛  مجرمانه

. احمد رفيعي: 10ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي. 

، به كدملي 1010، به شماره شناسنامه 1350احمد رفيعي، فرزند محمد، متولد 

اهل، داراي يك مت ديپلم، تحصيالت داراي كارخانه، كارگر  ،1289394350

فرزند، ايراني، شيعه، داراي سابقه كيفري، ساكن تهران، آزاد با معرفي كفيل. 

متهم احمد رفيعي به عنوان كارگر كارخانه، فاقد تمكن مالي بوده كه در سال 

از طري  آقاي علي اكبر يقيني به سمت مديرعاملي شركت ذوب و نورد  1391

جمله شركت هاي كاغذي است كه  آرتين منصوب مي گردد؛ شركت مذكور از

توسط آقاي يقيني تأسيس و جهت دريافت تسهيالت از بانك سرمايه به آقاي 

حسين هدايتي واگذار مي گردد؛ نامبرده در ازاي دريافت ماهيانه مبلغي ناچيز 

)در حدود يك ميليون تومان( از آقاي يقيني، بدون آنكه اقدام بازرگاني يا تجاري 

مكلف به حضور فيزيكي در دفتر شركت و امضاي اوراق ناظر بر انجام دهد، تنها 

دريافت تسهيالت بانكي به دستور آقاي يقيني بوده است. نامبرده حسب دستور 

جهت اخذ تسهيالت براي آقاي هدايتي، همراه آقايان  1392آقاي يقيني در سال 

رده ه ككيان پيشه و سيدمهدي موسوي نژاد به شعبه فرمان بانك سرمايه مراجع

و ضمن افتتاح حساب جاري به نام شركت ذوب و نورد آرتين، برخي قراردادهاي 

بانكي را امضا كرده و سپس چك هاي شركت را به صورت سفيد امضا تحويل 

آقاي كيان پيشه )كارمند آقاي هدايتي( مي دهد؛ در واقع، نامبرده، به عنوان 
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ايتي مورد استفاده قرار پوششي براي اخذ تسهيالت توسط آقايان يقيني و هد

گرفته است؛ نامبرده از طري  امضاي صورت جلسات و قراردادهاي بانكي، زمينه 

ميليارد تومان از بانك سرمايه توسط آقاي حسين  70را براي تحصيل مبلغ 

هدايتي، از طرق غيرقانوني فراهم نموده است و با پذيرش مديرعاملي شركت 

اقدامات مجرمانه و نفي انتساب شركت ذوب  ذوب و نورد آرتين، سعي در اخفاي

نورد آرتين به آقايان هدايتي و يقيني داشته است؛ نظر به مراتب مذكور اتهامات 

ميليارد تومان از طري   70. پولشويي به ميزان 1منتسب به نامبرده عبارتند از: 

پذيرش مديرعاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن هدايتي و 

. معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع 2ل عوايد مجرمانه براي هدايتي؛ تحصي

. 11از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي. 

، به شماره شناسنامه 1350مهدي فتحي: مهدي فتحي، فرزند زيداله، متولد 

يپلم، ايراني، ، بيكار، داراي تحصيالت د1530255562، به كد ملي 25827

شيعه، مجرد، داراي يك فرزند، فاقد سابقه كيفري، ساكن تهران، آزاد با معرفي 

كفيل. متهم مهدي فتحي يك شخص بيكار و فاقد تمكن مالي بوده كه در سال 

از طري  آقاي نيما مقدم فر با علي اكبر يقيني آشنا شده و از جانب وي  1390

امير منصوب مي گردد؛ شركت مذكور  به سمت مديرعاملي شركت عمران تجارت

از جمله شركت هاي كاغذي است كه توسط آقاي يقيني تأسيس و جهت دريافت 

تسهيالت از بانك سرمايه به آقاي حسين هدايتي واگذار مي گردد؛ نامبرده در 
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ازاي دريافت ماهيانه مبلغي در حدود يك ميليون تومان از آقاي يقيني، بدون 

يا تجاري انجام دهد، تنها مكلف به حضور فيزيكي در دفتر  آنكه اقدام بازرگاني

شركت و امضاي اوراق ناظر بر دريافت تسهيالت بانكي به دستور آقاي يقيني بوده 

است؛ در اكثر موارد نيز اوراق و صورت جلسات به صورت سفيد به امضاي وي 

ت و ... يالرسيده و متعاقباً توسط اشخاص ديگر، موارد نظير تقاضاي دريافت تسه

در آن ها مندرج مي گرديد؛ نامبرده همراه آقاي نيما مقدم فر به شعبه فرمان 

بانك سرمايه رفته و اقدام به افتتاح حساب جاري و امضا قراردادهاي تسهيالتي 

مي نمايد و بالفاصله چك هاي شركت عمران تجارت امير را به صورت سفيد 

ني مي دهد. در واقع، نامبرده، به عنوان امضا كرده و تحويل آقايان هدايتي و يقي

پوششي براي اخذ تسهيالت توسط آقايان يقيني و هدايتي مورد استفاده قرار 

گرفته است؛ نامبرده از طري  امضاي صورت جلسات و قراردادهاي بانكي، زمينه 

ميليارد تومان از بانك سرمايه توسط آقاي حسين  70را براي تحصيل مبلغ 

غيرقانوني فراهم نموده است و با پذيرش مديرعاملي شركت  هدايتي، از طرق

عمران تجارت امير و امضاي قراردادهاي بانكي، سعي در اخفاي اقدامات مجرمانه 

و نفي انتساب شركت مذكور به آقايان هدايتي و يقيني داشته است؛ نظر به مراتب 

ميليارد  65يزان . پولشويي به م1مذكور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 

تومان از طري  پذيرش مديرعاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان 

. معاونت در تحصيل مال 2كردن هدايتي و تحصيل عوايد مجرمانه براي هدايتي؛ 
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از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد 

، 1341حدادان، فرزند علي اصغر، متولد . حسين حدادان: حسين 12تسهيالتي. 

، راننده تاكسي، داراي تحصيالت ديپلم، متاهل، داراي 3146به شماره شناسنامه 

. فيلك معرفي با آزاد تهران، ساكن كيفري، سابقه فاقد  دو فرزند، ايراني، شيعه،

 الس در كه بوده مالي تمكن فاقد تاكسي راننده يك حدادان، حسين آقاي متهم

 ناآش يقيني اكبر علي با فر مقدم نيما  از طري  آقايان مهدي فتحي و 1391

 مي منصوب جيحون آوران كوه شركت مديرعاملي سمت به وي جانب از و شده

 يقيني آقاي توسط كه است كاغذي هاي شركت جمله از مذكور شركت گردد؛

گذار او هدايتي حسين آقاي به سرمايه بانك از تسهيالت دريافت جهت و تأسيس

مي گردد؛ نامبرده در ازاي دريافت ماهيانه مبلغي در حدود يك ميليون تومان از 

آقاي يقيني، بدون آنكه اقدام بازرگاني يا تجاري انجام دهد، تنها مكلف به حضور 

فيزيكي در دفتر شركت و امضاي اوراق ناظر بر دريافت تسهيالت بانكي به دستور 

ارد نيز اوراق و صورت جلسات به صورت سفيد آقاي يقيني بوده است؛ در اكثر مو

به امضاي وي رسيده و متعاقباً توسط اشخاص ديگر، مواردي نظير تقاضاي 

دريافت تسهيالت و .... در آن ها مندرج مي گرديد؛ نامبرده همراه آقايان نيما 

مقدم فر و سيدمهدي موسوي نژاد به شعبه فرمان بانك سرمايه رفته و اقدام به 

حساب جاري و امضا قراردادهاي تسهيالتي مي نمايد و بالفاصله چك هاي افتتاح 

شركت عمران تجارت امير را به صورت سفيد امضا كرده و تحويل ايادي آقاي 
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هدايتي مي دهد. در واقع، نامبرده، به عنوان پوششي براي اخذ تسهيالت توسط 

 رده از طري  امضايآقايان يقيني و هدايتي مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامب

ميليارد  70صورت جلسات و قراردادهاي بانكي، زمينه را براي تحصيل مبلغ 

تومان از بانك سرمايه توسط آقاي حسين هدايتي، از طرق غيرقانوني فراهم نموده 

است و با پذيرش مديرعاملي شركت كوه آوران جيحون و امضاي قراردادهاي 

نه و نفي انتساب شركت مذكور به آقايان بانكي، سعي در اخفاي اقدامات مجرما

هدايتي و يقيني داشته است؛ نظر به مراتب مذكور اتهامات منتسب به نامبرده 

ميليارد تومان از طري  پذيرش مديرعاملي  65. پولشويي به ميزان 1عبارتند از: 

شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن هدايتي و تحصيل عوايد مجرمانه 

. معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي 2ايتي؛ براي هد

. نورالدين 13درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي. 

 شماره به ،1364 متولد رحمان، فرزند  مقصودياني: نورالدين مقصودياني جافر،

ل، سيك تحصيالت موتوري، پيك ،4969887977 ملي كد به ،1118 شناسنامه

متاهل، داراي دو فرزند، ايراني، شيعه، فاقد سابقه كيفري، ساكن شهرقدس، آزاد 

با معرفي كفيل. متهم آقاي نورالدين مقصودياني جافر، يك پيك موتوري فاقد 

از طري  با علي اكبر يقيني آشنا شده و از  1391تمكن مالي بوده كه در سال 

يرمند منصوب مي گردد؛ جانب وي به سمت مديرعاملي شركت جاويد گشت ه

شركت مذكور از جمله شركت هاي كاغذي است كه توسط آقاي يقيني جهت 
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دريافت تسهيالت از بانك سرمايه به آقاي حسين هدايتي واگذار مي گردد؛ 

نامبرده در ازاي دريافت ماهيانه مبلغي در حدود يك ميليون تومان از آقاي يقيني، 

ي انجام دهد، تنها مكلف به حضور فيزيكي در بدون آنكه اقدام بازرگاني يا تجار

دفتر شركت و امضاي اوراق ناظر بر دريافت تسهيالت بانكي به دستور آقاي يقيني 

بوده است؛ در اكثر موارد نيز اوراق و صورت جلسات به صورت سفيد به امضاي 

وي رسيده و متعاقباً توسط اشخاص ديگر، مواردي نظير تقاضاي دريافت 

.... در آن ها مندرج مي گرديد؛ نامبرده همراه آقايان حسين هدايتي تسهيالت و 

دوالبي و مجتبي كيان پيشه به شعبه مركزي بانك سرمايه رفته و اقدام به افتتاح 

حساب جاري و امضا قراردادهاي تسهيالتي مي نمايد و بالفاصله چك هاي شركت 

آقاي هدايتي مي جاويدگشت هيرمند را به صورت سفيد امضا كرده و تحويل 

دهد. در واقع، نامبرده، به عنوان پوششي براي اخذ تسهيالت توسط آقايان يقيني 

و هدايتي مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامبرده از طري  امضاي صورت جلسات 

ميليارد تومان از بانك  90و قراردادهاي بانكي، زمينه را براي تحصيل مبلغ 

ي، از طرق غيرقانوني فراهم نموده است و با سرمايه توسط آقاي حسين هدايت

پذيرش مديرعاملي شركت كوه آوران جيحون و امضاي قراردادهاي بانكي، سعي 

در اخفاي اقدامات مجرمانه و نفي انتساب شركت مذكور به آقايان هدايتي و 

يقيني داشته است؛ نظر به مراتب مذكور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 

ميليارد تومان از طري  پذيرش مديرعاملي شركت  130ويي به ميزان . پولش1
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كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن هدايتي و تحصيل عوايد مجرمانه براي 

. معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست 2هدايتي؛ 

و  وجه به داليلتسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي. در نهايت با ت

. اظهارات متهمان و مرتبطين آن ها در شعبه بازپرسي 1مستندات فوق از جمله: 

. گزارش بازرسي و حسابرسي بانك 3. شكايت بانك سرمايه؛ 2و نزد ضابطين؛ 

. گزارش 5. گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسي كل كشور؛ 4سرمايه؛ 

. جوابيه بانك 6بانك سرمايه؛  معاونت نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري

مركزي داير بر عمده بودن اخالل صورت گرفته توسط حسين هدايتي دوالبي؛ 

. گزارشات مستدل و مستند سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي؛ 7

. گزارشات 9. گزارشات مستند و مستدل مركز عمليات ويژه پليس آگاهي ناجا؛ 8

بارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي فاتب تهران مستند و مستدل معاونت م

. نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري دال بر گران نمايي فاحش 10بزرگ؛ 

در ارزيابي امالک موسوم به ليان و كارسان توسط آقايان امير هنرپيشه و همايون 

. رونوشت تواف  نامه 11فيروزآبادي به عنوان كارشناسان رسمي دادگستري؛ 

ان آقايان هدايتي با آقايان بخشايش و كاظمي جهت رفع موانع پرداخت مي

. اقارير منطب  با واقع متهمين 13. رديابي هاي مالي صورت گرفته؛ 12تسهيالت؛ 

. گزارش مركز اطالعات مالي شوراي عالي مبارزه با 14و اظهارات مطلعين؛ 

ي اداره حقوقي قوه . جوابيه نظريه مشورت15پولشويي وزارت اقتصاد و دارايي؛ 
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 كيفري وصف تأييد بر داير 1395.11.18 – 7.95.2943 ي شماره به  قضاييه

 قانون» 2 و 1 مواد استناد به بانكي؛ ضوابط برخالف تسهيالت دريافت و پرداخت

 674 ي ماده ،«1369 مصوب كشور اقتصادي نظام در گران اخالل مجازات

 با مبارزه قانون» 9  و 2، مواد «1375 مصوب تعزيرات -اسالمي مجازات قانون»

 ارتشا، مرتكبين مجازات تشديد قانون» 2 ي ماده و «1386 مصوب پولشويي

 قانون» 134 و 131  ،127 ، 126 مواد و «1367 مصوب كالهبرداري و اختالس

 مي فوق متهمان مجازات حكم صدور درخواست «1392 مصوب اسالمي مجازات

 .«گردد

 وكالي آنان: لوايح دفاعيه متهمين و

 اليحه دفاعيه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي:  -الف(

گريه كن و سينه زن امام حسين )ع(  1343من حسينم متولد روز عاشوراي »

بر حسب روايات شنيده شده علماي اسالم فرداي قيامت مهمان مادرش حضرت 

)ع(  زهرا )س( به پاس يك عمر نوكري و برگزار كننده مجلس عزاي امام حسين

هستم انشاءاله. همچنين اين حقير براي ايجاد نشاط اجتماعي مردم عزيز كشورم 

در عرصه هاي مختلف از جمله ورزش و كسب قهرماني و مدال آوري بطور مثال 

چندين بار به كشتي گيران قهرمان و پهلوان كشور اتومبيل پاداش دادم يا بطور 

ر مي شد كه تيم كشورمان قهرمان مثال در جام جهاني كشتي كه در آمريكا برگزا
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شد پاداشي ده هزار دالري براي هر نفر تعيين و پرداخت كردم و يا قبل از سفر 

دالر پول جيبي به كشتي گيران عزيزمان مي دادم در حالي كه  2000گاهي 

همه اين اعمال بي سر و صدا توسط دوستان مشترک و بدون انجام مراسمي 

يي براي فدراسيون هاي وشو و قهرماني در روسيه، انجام شد. همچنين پاداش ها

بوكس، كاراته، واليبال، تكواندو، وزنه برداري، ورزش هاي رزمي، جودو، دو ميداني 

و از همه مهمتر تيم هاي فوتبال در تمام رده هاي سني كشور از لباس و هزينه 

ن اي سفر و اردو گرفته يا پاداش طي سال هاي گذشته انجام وظيفه كردم و طي

سال ها همچنين براي پرسپوليس محبوبم، استيل آذين، ملوان، سپيد رود رشت، 

خيبر، گهر درود، فوتبال خيلي از شهرهاي دور و نزديك كشور و كشتي پهلواني 

خدمت ها كردم. هموطنان عزيز راستي يادتان هست؟ چندين مرتبه تماشاي 

يگان شد تا جوانان عزيز بازي هاي تيم ملي و پرسپوليس در استاديوم آزادي را

به استاديوم بيايند حتي تا روي ديواره هاي باالي استاديوم هم مردم نشستند و 

بيش از يكصد هزار نفر حضور يافتند تا مقابل رقيب سنتي فوتبال ايران سعودي 

ها و ديگر كشورهاي عربي و آسيايي نظاره گر بازي ها باشند و نشاط عمومي 

شجويان دانشگاه اميركبير جهت شركت در مسابقات تقويت شود. كمك به دان

جهاني و المپياد و رباتيك در اروپا و كمك به بازسازي دانشكده خبر و ديگر 

دانشگاه ها در سطح كشور و يا كمك قابل توجه به خريد ساختمان اوتيسم در 

تهران و كمك به ساخت مصالهاي نماز جمعه در مراكز استان ها و خوابگاه براي 
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و در نهايت يتيم نوازي در سراسر  87شجويان و طالب بندرعباس در سال دان

كشور كه اميدوارم همگي اين اعمال ذخيره قبر و قيامت من باشد به فرموده 

بي مزد بود و منت هر خدمتي كه كردم يا رب مباد كس را »حضرت حافظ: 

ير را از دعا اما فقط از همه شما عزيزان انتظار دارم اين حق«. مخدوم بي عنايت

بر اساس  -1فراموش نكنيد. انساني با مشخصات اشاره شده آيا اخالل گر است. 

قانون استجازه رياست قوه قضائيه از مقام معظم رهبري فوق قانون و مورد قانون 

و مورد قبول و اطاعت است اما همانطور كه در متن استجازه مقام معظم رهبري 

ت قوه قضائيه خطاب به حضرت آقا فرمودند آمده، رياس 1397.05.20در تاريخ 

با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادي محسوب مي شود و متأسفانه عده اي از 

اخالل گران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن موجبات آن را 

فراهم و مرتكب جرايمي مي شوند كه ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را 

ظور از شرايط كنوني، بنظر مي رسد اعمال تحريم هاي ظالمانه و مي طلبد... )من

شديد دشمن قسم خورده اين ملت آمريكا و دولت ترامپ مي باشد( نه پرونده 

هايي كه در قبل از اين تاريخ آنهم در دو سال پيش از آن بويژه آنكه گرفتن وام 

ت. قاضي بوده اسبانكي ريالي با وثيقه مورد قبول آنروز هيئت مديره از سوي مت

توماني نه دريافت سكه از بانك مركزي با آن  4200در پرونده ما نه دريافت ارز 

سياست غلط واگذاري كه هرگز پاسخگو هم نبودند و نه احتكار و واردات كاالي 

قانون مبارزه با اخالل گران اقتصادي  1قاچاق و ديگر بندهاي مواد هفت گانه ماده 
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ت. مقام معظم رهبري نيز ضمن موافقت اعالم خبري نيس 1369مصوب سال 

مي فرمايند، مقصود آن است كه مجازات با مفسدان اقتصادي سريع و عادالنه 

انجام گيرد و در صدور احكام دادگاه ها دقت الزم را توصيه فرمودند. پيداست كه 

مقصود از اخالل گران و مفسدين آناني هستند كه در قانون صراحتاً ذكر شده و 

تحريم ظالمانه دشمنان قسم خورده كشور مشكالت گراني، تورم و كمبود با 

مايحتاج و سوءاستفاده و به تاراج بردن ارز و منابع ارزي و طالي كشور را از مرداد 

بهمراه داشت مي باشد نه پرونده هاي سالهاي قبل بويژه وام  1397ماه سال 

 رارداد مشاركت مدني بازرگانيبانكي آنهم بانك خصوصي و اخذ وام ريالي آنهم با ق

كه تماماً در داخل و عرصه توليد و امور بازرگاني و ساختمان و اشتغال مصرف 

گرديده است. اينكه آيين نامه تنظيمي اين اجازه را به معاون اول قوه قضائيه داده 

كه هر پرونده اي را تشخيص دادند به دادگاه ويژه ارسال شود، اوالً در سوال 

قضائيه از مقام معظم رهبري نيامده و دوماً حضرت آقا و قانونگذار  رياست قوه

هيچ وقت در اجراي قوانين عطف به ماسب  نكرده و سوماً آيين نامه اجرايي 

هيچگاه قانون نيست بلكه در راستاي اجراي مصوبات قانون گذار مثل قوانين مورد 

سخ مقام معظم تصويب در مجلس شوراي اسالمي مي باشد و يا استجازه و پا

رهبري كه بنده اعتقاد دارم مافوق قانون مي باشد و در راستاي فرامين ايشان و 

تفسير موسع مي باشد كه بايستي به نفع متهم باشد. الف: بطوري كه پيرامون 

رفع نقص از پرونده و ايراد اول مبني بر انطباق عناصر مادي و قانوني جرم اخالل 
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اميك از بندهاي مقرر در ماده يك قانون مرقوم در نظام اقتصادي كشور با كد

است. به عرض مي رساند: پاسخ واصله از سوي آن بازپرسي مبني بر تطاب  آن با 

بند الف ماده يك قانون مرقوم به نحو اشاره به قسمت اخير بند به اين شرح كه 

اخالل در نظام پولي كشور از طري  قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل 

سكناس يا وارد كردن و توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال ا

آن و عبارت امثال آن به معني اخالل از طري  پرداخت و دريافت تسهيالت كالن 

بانكي از طرق غيرقانوني دانسته و عنصر قانوني بزه انتسابي را با بند الف ماده 

. جاي تعجب دارد چه اينكه اوالً: بند مرقوم و كلمه امثال آن مساوي دانسته است

مذكور چنانچه به صراحت بند و ماده آمده است پيرامون قاچاق ارز يا ضرب سكه 

يا جعل اسكناس و توزيع آن بصورت عمده است. فلذا الفاظ قانون را نمي توان 

تفسير موسع نمود و چنين تفسيري نيز برخالف قوانين موجد ح  و اصل تفسير 

جزايي است. دوماً: قاچاق در قانون تعريفي صريح دارد و قاچاق ارز  مضي  قوانين

به معني وارد و يا خارج كردن پول خارجي بصورت غيرقانوني، است. ضرب سكه 

و يا جعل اسكناس نيز معني صريحي دارد كه جمله توزيع عمده آنها اعم از 

ر ي به تفسيداخلي و خارجي بصورت معنادار به جمله قبل بر مي گردد كه نياز

الفاظ قانونگذار نيست. بنابراين كلمه امثال آن در تفسير مضي  به طور مثال به 

توزيع عمده ساير فلزات گرانبهاء مثل نقره و مس قابل صدق است و معلوم نيست 

كه دريافت تسهيالت كالن بصورت غيرقانوني چگونه با بند مرقوم قابل تطاب  
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ر حقوقي دادگستري، دريافت وجوه و نيز اخذ است. مضافاً اينكه وف  نظريه امو

وام و بدهي به بانك ها نمي تواند عنوان مجرمانه داشته باشد )نظريه شماره 

( كه در خصوص نحوه دريافت نيز مسئله 1395.11.18مورخه  7.95.2942

قابل دفاع بوده و طرق غيرقانوني آن به هيچ عنوان متوجه اينجانب نيست و 

ر جلسه قبل مستنداً توضيح دادم و مجدداً در توضيحات چنانچه به تفصيل د

تكميلي خواهد آمد اتهامي متوجه اينجانب نيست. بنابراين نمي توان قوانين 

كيفري را به صالحديد تفسير و تغيير نمود و قوانين آمره جزايي را به نحوي به 

 بودن،ضرر متهم تفسير و امر به مجازات كرد كه اين امر برخالف اصل قانوني 

جرايم و مجازاتها و تعريف قانوني بزه است. ب: پيرامون اشخاص حقوقي )مدير 

عامالن شركت هاي مسئول( و عدم اتخاذ تصميم قضايي در خصوص آنها، در 

پاسخ آمده است: شركت ها صوري و كاغذي بوده اند و تنها بعنوان وسيله و 

ن هدايتي مورد پوشش براي دريافت تسهيالت غيرقانوني به ذي نفعي حسي

استفاده قرار گرفته اند و عمالً شركت ها به نوعي وسيله و آلت ارتكاب جرم 

محسوب مي شوند و ذي نفع واقعي تسهيالت دريافتي نه خود شركت ها به عنوان 

شخص حقوقي بلكه حسين هدايتي به عنوان شخص حقيقي بوده و تعقيب 

قد ثمره است و... كيفري شركت هاي مزبور عبث و بيهوده محسوب و فا

 ت،ثب شماره داراي كه هايي شركت چيست؟ كاغذي و صوري شركت تعريف  اوالً:

 پرداخت و دارايي اداره با كامل حساب تسويه معتبر، بازرگاني كارت اساسنامه،
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 رمگ هستند؟ صوري و كاغذي هستند شده حسابرسي مالي هاي صورت و ماليات

ت مالك شركت ها آقاي اكبر يقيني بايد صور آن در كه شود ثابت آن خالف آنكه

پاسخگو باشند. دوماً: كدام شركت متعل  به اينجانب بوده است و در چه زماني 

جهت دريافت تسهيالت معرفي شده اند و اين مهم برخالف مفاد كيفرخواست و 

توسط  92شركت در سال  5توجه اتهام به آقاي يقيني است )توضيحاً اينكه 

ركت توسط هدايتي معرفي شده اند(. سوماً: اظهارات مديران ش 3موسوي نژاد و 

شركت ها و تحقيقات در مرحله دادسرا و اظهارات مديران نزد شما عاليجنابان 

در همين دادگاه خالف مطالب بازپرس محترم را مي رساند، به نحوي كه هيچ 

م نموده يك وسيله اي براي ارتكاب جرم نبوده و توجه اتهام را قوياً مردود اعال

اند. ايضاً در كيفرخواست به تخلفات صريح آقاي موسوي نژاد اشاره شده است. 

قانون مجازات  2چهارماً: تشخيص جرم بودن عمل قانون است فلذا قانون در ماده 

اسالمي هر فعل و ترک فعل را كه قانون براي آن مجازات در نظر گرفته است را 

ب شركتهاي مذكور به عنوان حداقل معاونت جرم مي داند. بنابراين با فرض ارتكا

در بزه اخالل مديران آن قابل تعقيب و مجازات بوده و برخورد دو گانه بازپرس 

محترم و بيهوده و عبث دانستن مجازات مديران شركت ها در واقع نوعي فرافكني 

و قلب حقيقت است كه با واقعيت فاصله بسيار داشته و از حدود اختيارات وي 

رج است كه اين مهم اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها را نقض مي نيز خا

نمايد. ج: پيرامون رفع نقص واصله از دادسرا مبني بر مسئوليت كيفري متهمين 
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 13و  12-11-10-9،  7-5از حيث معاونت در جرم اخالل متهمين رديفهاي 

 جاهت قانونيكه در صدور كيفرخواست آنها و ارسال پرونده به دادگاه ويژه فاقد و

است. در اين مورد نيز پاسخ واصله برخالف قانون بوده و تصريح به كارمند بودن 

متهمين، بي سوادي ايشان، و غيرقابل تفكيك بودن جرايم و نيز استيذان رهبري 

و نيز تكليف دادگاه به صدور قرار عدم صالحيت، نمي تواند مجوزي براي ارسال 

نهايي متناسب صادر نشده به دادگاه ويژه باشد. پرونده اي كه در خصوص آن قرار 

چه اينكه پاسخهاي ارائه شده در واقع تعيين تكليف براي مقام قضايي بوده تا 

اصالح كيفرخواست و نيز پاسخ قانع كننده به اتهاماتي كه ربطي به اتهام متهمين 

اصلي ندارد بنابراين كيفرخواست صادره به صراحت فاقد وجاهت قانوني جهت 

طرح در دادگاه ويژه بوده است. لذا با اشاره به اظهارات متهمين در مرحله دادسرا 

در جلسات رسيدگي همين دادگاه مطرح در كيفرخواست و نزد ضابطين دادسرا 

و در محضر شما قضات شريف تماماً كارمندان آقاي اكبر يقيني بوده و چنانچه 

 بود و قابل انتساب به اينجانبمعاونتي هم صادق باشد متوجه متهم يقيني خواهد 

نيست. د: پيرامون سوال مطرح شده در خصوص عوامل مادي بزه و ميزان و 

كيفيت موجبات بزه اخالل؟ جواب ارائه شده: خارج نمودن مبلغ حدود 

تومان به روش هاي مجرمانه و متقلبانه و فسادآميز و  528.750.000.000

عيني اخالل در نظام اقتصادي  مصرف وجوه مذكور در امورات شخصي، مصداق

كشور از طري  اخالل در نظام پولي و بانكي جامعه است. پاسخ كامالً غلط است. 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

خارج شدن وجوه از بانك طي جريان بانكي با تعهدات و تضامين از سوي ثالث 

آقاي سيدمهدي موسوي نژاد بوده لذا ارتكاب اعمالي بر فرض خالف قانون و 

يرقانوني و بي اعتباري اسناد و نيز نظريه كارشناسان پرداخت آن طي جرياني غ

رسمي دادگستري قبل از تنظيم مبايعه نامه و فروش امالک مبحوث عنه قابل 

انتساب به اينجانب نيست كه اين مهم به داليل متقن در مرحله دادسرا و نيز علم 

نب اقضايي بازپرس محترم به اثبات رسيده و عمل ديگري قابل انتساب به اينج

نيست كه چنانچه اثبات آن نياز به داليل ديگري داشته باشد حاضر به ارائه آن 

خواهم بود. مضافاً اينكه مصرف وجوه در امورات شخصي ادعايي كذب و فاقد 

وجاهت قانوني و برهان عقلي است كه در عمل خود قابل اثبات از سوي اينجانب 

ات از سوي آن دادستاني نخواهد خواهد بود. بديهي است اين ادعاي كذب قابل اثب

بود. مضافاً اينكه تشريح ركن مادي بزه توسل به امور حقوقي شرط الزم است و 

بيان مطالبي بر قصد انحراف دادگاه و مطالبي كامالً كذب از سوي بازپرس محترم 

كه در مقام دفاع از كيفرخواست به اموري همچون صرف منابع كالن حدفاصل 

بوده كه حتي در تاريخ كذب محض است چون اولين  1395-1391سالهاي 

تبديل به  93صادر شده و ضمانت ها از اوايل سال  92.10.22ضمانت نامه 

نقدينگي عيش و نوش و مسافرتهاي خارجي مواردي است كه با ساير دفاعيات 

بازپرس از كيفرخواست تناقض اساسي دارد و چه اينكه فقد توقيف اموال اينجانب 

اموري كه در قبل آمد با خريد امالک از سوي اينجانب در نقاط مرغوب با مالحظه 
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تهران و يا خريد خودروهاي لوكس در تعارض آشكار است. ضمن آنكه آشكارا 

اينجانب به فس  و فجور متهم نموده و عيش و نوش به چه معنايي مي تواند 

هاي ح  باشد در حالي كه اينجانب بهترين سالهاي زندگي خويش را در جبهه 

عليه باطل گذرانده و در خانواده اي كامالً مذهبي همواره به ارزش هاي اسالم و 

انقالب پايبند بودم و اين مهم را بارها به اثبات رساندم و اكنون نيازي به اثبات 

اين حقيقت به دستگاه قضا ندارم كه افكار عمومي و خداوند متعال به ايثار 

اقفند. ايضاً اينكه مسافرت هاي خارجي كه بدون اينجانب در راه كشور و اسالم و

تصريح به كي و كجا قيد شده اتهامي است كه آن دادستاني بايستي كم و كيف 

آنرا اثبات نمايد. چه اينكه اينجانب بيش از ده سال است از كشور خارج نشده و 

ن يبه هيچ كشور خارجي سفر نكردم و اموالي نيز در خارج از ايران ندارم. بنابرا

اين قبيل ادعا صرفاً به جهت انحراف اذهان عمومي و سير دادگاه به خروج از 

واقعيت و مجرم جلوه دادن فدوي تدوين گرديده و هرگز مورد تأييد اينجانب 

نبوده و نيست و دادستاني تهران را در مقام دفاع به عنوان مدعي العموم را در 

توجه به ساير اتهامات غيرمرتبط مسيري غيرواقعي قرار مي دهد. در نهايت و با 

كه با اركان مادي واحد قابليت جمع و انتساب به اينجانب را ندارند و نيز عنوان 

اتهامي اخالل در نظام اقتصادي كه در مانحن فيه صرفاً به لحاظ توجيه ارسال 

پرونده به دادگاه ويژه با داليلي غيرقانوني و تطبي  آن با بند الف ماده يك قانون 

قوم از نظر قاطبه حقوقدان ها امري خالف و غيرقانوني است و اتهام اخالل در مر
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خصوص اينجانب فاقد وصف قانوني در ركن قانوني آنست و اركان ثالث مجرمانه 

مآالً مفقود است. بنابراين با كمال احترام به قضات شريف حاضر كه در خدمت 

ون اخالل گران اقتصادي شامل قان 1بند ماده  7شما هستم معتقدم قانوناً بنابر 

بنده نمي شود. اما اگر شما و رياست محترم قوه قضائيه تشخيص غير از اين نظر 

را دارند با كمال احترام مي پذيرم و قضاوت را به خداي متعال مي سپارم زيرا 

حكم محكمه مال اين عالم است، اصليت حكم را متعل  به خداي متعال مي دانم 

الحديد(  3و االخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم )آيه  چون فقط هو االول

و اما از نظر معنوي در خصوص سوءنيت در گرفتن وام بانكي و يا اخالل در  -2، 

از خود دفاع كردم كه يك خادم  97.12.27نظام اقتصادي در جلسه قبل مورخ 

س از انقالب سال پ 40و همراه و خدمتگذار نظام و مردم با عملكرد شفاف در 

اسالمي نمي تواند مقابل نظام مقدس جمهوري اسالمي باشد و از تكرار خدمات 

و نوكري خود پرهيز مي كنم. اما تاكيد مي كنم اخالل گر واقعي آنهايي هستند 

كه اموال و ثروت ملي اين مردم آقا را به تاراج بردند و يا در لباس ميش منافقانه 

دند و يا از كشور متواري شدند و بعضي خانواده همانند گرگ به جان مردم افتا

خود را از كشور خارج كردند و هرگز در خدمت مردم نبودند و همواره سربازان 

گمنام و آشكار ترامپ در ايران عزيز بودند و گاهاً در گوشه و كنار امور اجرايي 

 يكشور تصميم گيرنده هستند، آنان اخالل گرند، همانطور كه مقام معظم رهبر

در روز اول فروردين در بيانات خود در جوار حضرت رضا )ع( امام رئوف و امام 
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مهرباني ها اشاره فرموند به سيستم بانكداري كشور كه شركت هاي متعدد صوري 

تأسيس مي كنند و وام را در اختيار شركت هاي خود قرار مي دهند نه در اختيار 

ي هم هستند كه هم معوقه ندارند كارآفرين و توليد كننده و صنعتگر و بعد مدع

و هم سودآور هستند در حالي كه تمام سپرده مردم را در جهت ساخت و ساز و 

كارهاي خدماتي سودآوري در جهت منافع شخصي خود استفاده كردند اگر 

عدالتي در رسيدگي به پرونده ها باشد معلوم خواهد شد كه اخالل گر واقعي 

عال آنان را رسوا خواهد كرد. يداهلل فوق ايديهم كيست يقيين دارم روزي خداي مت

قضات شريف ظاهراً بايد بگويم افسوس كه آقازاده نيستم ولي افتخار مي كنم 

كارگرزاده اي هستم كه سال ها قبل از انقالب هم سماورساز و چراغ ساز بود، و 

 ژن خوب را متعل  به كارگراني كه ايام تعطيالت خود را در كناره سفره خالي

سپري كردند نه مثل آقايان و آقازاده ها در جزاير خوش آب و هوا به سر بردند. 

عملكرد بنده و خانواده متدين بنده در محضر خداي متعال روشن و در مقابل 

چشمان بيدار و با وجدان مردم كشور شفاف است و مجموع خانواده من در كنار 

ي هستند كه قضاوت با اين مردم و در خدمت مردم در كشور مشغول به زندگ

مردم، بچه محلهاي عزيزم و فاميل و دوستان خوبم و به فرموده اميرالمومنين 

علي )ع( بترس از كسي كه ياوري جز خدا ندارد. و يا بقول معيني كرمانشاهي: 

خانمانسوز بود آتش آهي گاهي ناله اي مي شكند پشت سپاهي گاهي. در فاجعه 

يل همياري و كمك هموطنان عزيزم بوديم، سيل اخير شاهد صحنه هاي بي بد
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كه اوالً خدا قوت بايد گفت و اي كاش بنده و همه فعاالن اقتصادي امروز در كنار 

مردم و حاكميت بوديم تا در بند زندان. اميدوارم در سيل خسارت بار بي تدبيري، 

بي كفايتي كه نااميدي را در پي دارد شاهد صحنه هاي بي بديل از غيرت و 

وت عادالنه مردم فهيم ايران اسالمي باشيم كه مواليم امام علي )ع( مقتداي قضا

همه مردم شريف ايران است فقط بخاطر عدالت گستري بي بديلش. امروز كه در 

دانشگاه غيرانتفاعي اوين هستم مشاهده مي كنم اغلب دانشجويان جبري آن، 

ه اتهام يا جرم آنها كارآفرينان و توليد كنندگان و فعاالن اقتصادي هستند ك

ايستادن به پاي تصميمات غيرعالمانه و غيردلسوزانه تصميم گير در بدنه اجرايي 

دولت مي باشد كه بر اثر تفسير بعضاً سليقه اي و تصميمات بسيار متناقض و 

بدون برنامه برخي تصميم گيران كه هركدام از آنها مي توانند با بازگشت و حضور 

قعاً حساس كنوني منشاء خدمات و نشاط اقتصادي باشند، در جامعه در شرايط وا

آثار جنگ اقتصادي تحويل شده ظالمانه كه مردم ايران با گوشت و پوست و 

استخوان آنرا لمس مي كنند و فقير و غني هم ندارد اين در صورتي است كه قوه 

محترم صددرصد حاكميتي قضائيه با كمي رأفت اسالمي هركدام از اين فعاالن 

قتصادي تبديل به رزمندگان عرصه جنگ اقتصادي خواهند شد و با پيروزي در ا

اين جنگ مي توانيم پرچم عزت ايران اسالمي را در جهان برافرازيم و به دشمنان 

ثابت كنميم ملت ايران همه با هم پاسدار اسالم و انقالب هستند. صورت مسئله 

مي توان حل كرد ولي پاک  را با تدبير و همت و تشكيك مساعي همه آحاد مردم
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كردن صورت مسئله با اتهام زدن و پافشاري غيرمعقول كاري عبث و بيهوده است. 

آيا تاكنون فكر كرديد به دليل همين تحريمهاي ظالمانه يا ركود اقتصادي عده 

اي نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند و نتيجه آن شده كه به زندان افتادند 

ي شرايط بوجود آمده كيست؟ كه تاوان آنرا بايستي اين در حالي كه مسبب اصل

بندگان خدا و خانواه آنها بدهند. لذا اعتراف ميكنم آخرين سنگر سكوت است و 

و اما از نظر مادي كه ركن اساسي يك جرم  -3سكوت سرشار از ناگفته هاست. 

 همي باشد مستند ثابت كردم شركت ها متعل  به آقاي يقيني است و همانطور ك

در كيفرخواست آمده و اقرار مديران در دادگاه مطرح و به سمع مبارک شما 

رسيد، هيچ وابستگي مالكيتي بنده بر روي شركت ها و مديران آن ندارم. از آقاي 

يقيني شركت هاي واجد شرايط خواستيم كه داراي اعتبار كافي باشند تا پس از 

ته اعتبارات بانك و نهايتاً مراجعه كارشناس اعتبارات و ارسال گزارش به كمي

هيئت مديره بانك مصوبه به آنها تعل  گيرد و بنده و همچنين آقاي موسوي نژاد 

 تا 2 مبلغ 1394 – 1392شركت به بانك سرمايه در سال  8در مقابل معرفي 

 تومان 13.600.000.000 مجموعاً كه كرديم پرداخت را وام اصل از درصد 4

غذي چنين مبلغي پرداخت نمي شود و يا با كمتر كا شركت 8 براي كه باشد مي

ميليون تومان به راحتي مي توان ظرف چند روز اين تعداد شركت را  50از 

تأسيس كرد. بلكه اي كاش آقاي يقيني بجاي فرار از پاسخگويي و مسئوليت 

پذيري، جوانمردانه در اين دادگاه حاضر مي شدند و از خود و مديران و كارمندان 
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استناد و مداركي كه به ما و بانك تقديم كردند دفاع مي كردند بنابراين خود با 

شركت ها متعل  به بنده و حتي آقاي سيدمهدي موسوي نژاد نمي باشد. و اما 

نقطه عطف همكاري بانك سرمايه با مشتريان تأمين منابع و منافع خود بويژه 

مصوبات و  آقاي سيدمهدي موسوي نژاد و آسيب شناسي آن در زمينه اخذ

تسهيالت و تباني با كارشناسان آن و كارشناسان امالک و مديران بانك كه برابر 

، كليه مراحل منتج به اخذ 15با جمالت صريح آمده در كيفرخواست در صفحه 

مصوبه اعتباري تسهيالت اعم از معرفي پروژه هاي موسوم به ليان و كارسان در 

قبيل مجوزات استانداري، شهرداري و  شهرستان جهرم و اخذ مجوزات قانوني از

... معرفي كارشناسان رسمي دادگستري، دريافت نظريه كارشناسان و اقدامات 

عملياتي، طراحي و ساخت اوليه )فونداسيون و زيرساخت(، معرفي شركت ها به 

بانك، اخذ مدارک و مستندات و مجوز، تكميل مدارک افتتاح حساب، دريافت 

هرداري، استانداري و همچنين مديران ارشد بانك از جمله تسهيالت، مذاكره با ش

مديرعامل و هيئت مديره وقت، رفع نواقص پرونده هاي اعتباري و اعالم چگونگي 

فرآيند انجام مراحل فوق توسط مشاراليه صورت پذيرفته است و حتي برابر 

گزارش ضابطين محترم و مواجه حضوري و كيفرخواست موجود كه ما براساس 

متهم و محاكمه مي شويم صراحتاً اگر تباني محرز باشد به عهده اينجانب آن 

نبوده بلكه دو سال قبل از آشنايي ما با آقاي موسوي نژاد بوده است. بدين ترتيب 

از آنجائي كه بانك سرمايه دچار مشكل فراواني از قبيل جابجايي مديران در مدت 
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مور اجرايي بانك و اينكه خود زمان هاي كوتاه و دخالت سهامداران عمده در ا

سهامداران از جمله بدهكاران عمده بانك بوده و هستند و همواره كسري منابع و 

 علت به مركزي بانك به  %34نقدينگي، زيان انباشته و پرداخت جريمه روزشمار 

 بانك به پرداختي جرايم از( %24) تر ارزان منابع جذب دنبال به بودن مقروض

اين ميان آقاي موسوي نژاد بعنوان فردي فرصت طلب و سودجو  در. بودند مركزي

كه امالكي را در استان فارس از جمله جهرم مالك بوده است و با دريافت پروانه 

ساختماني و شروع بخشي از پروژه و با داشتن روابط غيرمتعارف، عدم خالف 

اره ثبت بخشي كه اجرا نشده را دريافت مي كند و برخالف ضوابط و مقررات اد

اسناد كشور، سند ششدانگ تك برگي براي هر مغازه قبل از اجرا و تكميل پروژه 

و صدور پايان كار دريافت مي نمايد كه براي ارائه به بانك يا هر خريداري اغوا 

قرارداد تأمين منابع  1392.04.25كننده مي باشد. آقاي موسوي نژاد در تاريخ 

( به بانك مركزي را با مدير %34پرداختي ) ( از جرايم%24يا سپرده ارزان تر )

عامل بانك سرمايه امضاء مي كند كه در واقع با توجيه منابع و آوردن وجوه اداره 

شده در بانك سرمايه بستر قانوني براي اخذ وام را فراهم مي كند و چون هر 

تومان(  453.000.000.000سرمايه گذار دو پروژه را با آن مبلغ كارشناسي )

 52قبول بانك و صدور مصوبات و تأمين دليل از شوراي حل اختالف شعبه  مورد

قوه قضائيه شيراز ببيند وسوسه كننده پاي كار آمده و خريداري مي نمايد. البته 

وقتي ما بعنوان مشتري امالک توسط هادي سهامي و هادي محبوبي با يكديگر 
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ن منابع و سپرده را آشنا مي شويم زيركانه ترجيح مي دهد فردي كه قول تأمي

روز از امضاء خود در تاريخ  22مي دهد به بانك سرمايه ببرد بعد از 

در بانك سرمايه از آقاي حسين شريعتي به نمايندگي از آقاي  1392.05.16

نويد جواهري با مديران بانك امضاء مي گردد كه در واقع پاي ديگران را در 

آن تواف  نامه آقاي شريعتي  سندسازي بطور مستند باز كند كه خوشبختانه

 سپرده و منابعي مقطع  اجرايي نمي شود، چون توسط او و يا نويد جواهري در آن

 از بلق قصاص و گناه بي شريعتي آقاي ترتيب بدين نيامد سرمايه بانك به اي

 ادرص ايشان تعقيب منع دارم استدعا شريف قضات محض از كرد نبايد كه جنايت

و تواف  نامه سپرده امضاء شده توسط آقاي موسوي نژاد و د هر در ضمناً. گردد

سال مي باشد به همين  5آقاي شريعتي يكساله و قابل تمديد با تواف  طرفين تا 

ماهه با وثيقه ملكي توسط آقاي موسوي نژاد اخذ  11دليل مصوبات وام ريالي 

يد يز خرشده و سپرده هيچگونه تضميني براي دريافت وام نبوده است و اما ما ن

پروژه را منوط به اخذ تسهيالت نموده بوديم ايشان تا روز ابالغ مصوبه به شعبه، 

در  1393.07.18مديران شركت ها را همراهي كرد و اسناد شركت ها را تا 

اختيار خود قرار مي دهد به تاريخ كارشناسي ها و اخذ مصوبات و حتي معرفي 

( تهران جهت ترهين همزمان 482) به شعبه فرمان و حتي از شعبه به دفترخانه

به نفع بانك در يك روز و يك ساعت انجام مي شود و از آنجا كه اسناد شركت 

ها و دسته چك سفيد امضاء مديران و مهر شركت ها در اختيار آقاي موسوي 
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نژاد قرار گرفته بود تا تضمين باشد براي دريافت ثمن معامله از محل وام كه هم 

رار كردند و هم در حضور بازپرس محترم و چك هاي صادره در حضور ضابطين اق

حساب سپرده بنام  242و وصول شده از بانك سرمايه شعبه فرمان و واريز آن به 

فرزند خود به شرح اظهارات رئيس بانك شعبه فرمان آنهم فقط براي يك روز در 

سود  حالي كه در جلسه دوم همين دادگاه قبل از آن اقرار كردند براي اينكه

حساب كردند، حتي رصد واريزهاي  242سپرده بيشتري بگيرند اقدام به افتتاح 

صدور ضمانتنامه از حساب شخصي آقاي موسوي نژاد بوده است و اظهارات  10%

رياست شعبه فرمان در همين دادگاه همگي كه ثابت مي كند ما ملك را بخاطر 

ت خريداري كرده ايم و گرنه بهره برداري از تسهيالت و استفاده كردن از تسهيال

دليلي ندارد كه اينجانب كه اهل تهران هستم و حوزه فعاليت خود در تهران و 

شميران بوده به جهرم رفته و امالک فوق را خريداري نمايم. و اگر پروژه ليان به 

نمايندگي از سوي اينجانب بنام آقاي مجتبي كيان پيشه شده صرفاً بدليل اينكه 

مورد وثوق بنده بوده صورت گرفته، او مرتكب چه گناهي شده جز  كارمند امين و

تومان  48.300.000.000اطاعت از مديرش و اگر بخشي از وجوه وام به مبلغ 

در حساب ايشان واريز شده بدليل اين بوده كه پول در همان بانك سرمايه شعبه 

ينه هاي فرمان بماند و تدريجاً برداشت شود، من مسئوليت اين واريزي و هز

صورت گرفته از اين حساب را مي پذيرم چون به نمايندگي از اينجانب اين وجه 

به اين حساب واريز و هزينه شده، فلذا تقاضا مي كنم با عنايت به بي گناهي و 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

بي تقصيري ايشان و پذيرش اقدامات انجام شده در خصوص موضوع فوق الذكر 

الً اشاره شد و مستندات تقديم منع تعقيب ايشان صادر گردد. همانطور كه قب

كه عدم خالف نيز دريافت  1389تا  1387كردم آقاي موسوي نژاد قبل از سال 

بر روي چندين شركت با پروژه كارسان مصوبه دريافت  1391كردند و در سال 

كرده بودند از جمله شركت هاي كيميا سازه و دناساز كه حتي اسناد كارسان، 

ابالغ گرديده كه البته اين مكاتبه ترهين جعل و گرفتن  ترهين نيز شده و به بانك

وجه ترهين از مالك و مديرعامل دناساز نيز نوعي فريب بوده كه آمادگي حضور 

در دادگاه و شهادت دادن را اعالم نمودند. كليه مستندات از جمله كارشناسي ها 

نكته  باشد. يك و تاريخ دريافت مصوبات قبل از آشنايي و تاريخ مبايعه نامه ما مي

ظريف كه آقاي موسوي نژاد بعنوان دليل بر فروش پروژه كارسان در تاريخ 

اعالم مي دارد آنست كه من توان آوردن سپرده نداشتم در حالي  1392.03.08

تومان مصوبه ضمانت نامه دريافت  130.000.000.000كه در پروژه كارسان 

غ هم با رصد كردن حساب كوه سپرده الزم داشته كه اين مبل %10شده كه فقط 

ضمانت نامه را خود  %10آوران جيحون از شعبه فرمان به نتيجه خواهد رسيد كه 

ايشان تأمين و پرداخت كردند كه بعداً ما با ايشان تسويه كرديم. پس اين يك 

ادعاي واهي و فريب كارانه اي بيش نيست. در خصوص پروژه ليان چند ماه بعد 

ا داشتن مصوبه بر روي سه شركت ما سپرده را از طري  آقاي سپرده الزم بود كه ب

آرش شرافتمند و ثامن تأمين كرديم و برابر قانون آوردن سپرده و منابع به بانك 
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كه هيچ تضميني براي دريافت وام نبوده منع قانوني ندارد. مديران شركت ها و 

صحت  رئيس شعبه فرمان در محضر شما عليجنابان بر صحت گفتار بنده و

كيفرخواست را شهادت دادند و همچنين اقدامات مشابه با گروه آقايان شاملويي 

و حميد باقري گواه بر ادعاي اينجانب مي باشد كه ايشان بر امالک خود 

كارشناسي و مصوبه دريافت مي كردند و به شرط اخذ تسهيالت امالک را به 

زد ضابطين و اظهارات فروش مي رساندند اقرار خود ايشان در مواجهه حضوري ن

رئيس شعبه فرمان و حضور مديران بانك در منزل و دفتر و ويالي لواسان ايشان 

نيز هيچگونه  1394صدق گفتار بنده مي باشد. در خصوص سه شركت سال 

تباني بين بنده و بانك وجود ندارد بلكه اينجانب با آوردن سپرده تسهيالت 

ثيقه ملكي جاده مخصوص كه ضمن ميليارد تومان آنهم با و 206دريافتي 

ميليارد تومان و در مرحله رسيدگي به پرونده در  685كارشناسي مرحله اول 

ميليارد تومان كارشناسي گرديده و در توقيف و بازداشت جهت  420دادسرا 

ميليارد  453وثيقه اينجانب در شعبه اول مي باشد. و كارسان و ليان نيز كه 

ظيم مبايعه نامه بين اينجانب و آقاي موسوي نژاد در تومان قبل از آشنايي و تن

كارشناسي و همزمان با واگذاري به شركت هاي كوه آوران جيحون و  92سال 

ما واگذار شده در يك روز ترهين شده. بدليل اينكه شرط خريداري امالک فوق 

دريافت وام توسط آقاي موسوي نژاد بوده كه صراحتاً اخذ وام توسط ايشان توسط 

رييس شعبه بانك فرمان تأييد شد و در كيفرخواست تقديمي دادسرا نيز صراحتاً 
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كيفرخواست( و كارشناسي توسط هيئت  16تاكيد شده است )به استناد صفحه 

بدستور مقام  96ميليارد تومان در سال  32كارشناسان منتخب دادسرا به مبلغ 

برابر در سال  13ا ت 10كارشناسي شد و گران نمايي  91قضايي به قيمت سال 

زمان اخذ وام يا خريد توسط ما. در مورد مصرف وام  92كشف شد نه سال  96

با توجه به مشاركت مدني  1397.12.27نيز مشروح آن در دفاعيه مورخه 

بازرگاني درست مصرف و هزينه شده تماماً در امر توليد و تأمين مواد اوليه و 

كه مستندات آن تقديم دادگاه گرديد صنعت و اشتغال و صادرات كاتد مس بوده 

و قابل استعالم از شركت ملي مس ايران مي باشد. اينجانب خود را بدهكار بانكي 

مي دانم نه اخالل گر در نظام اقتصادي كه برابر قوانين از امالک و اموال غيرمنقول 

خود و يا بنام پرسنل آمادگي تسويه حساب داشتم و حتي مطالبات نقدي يكي 

كت هاي بنده بنام آركا صنعت پرشين به تنهايي بدهي بنده را پوشش مي از شر

مي باشد. ان شاء اله اميدوارم دادگاه  36دهد كه در توقيف دادسراي ناحيه 

محترم و قضات شريف آن با شنيدن گفتار كارشناسان امالک كارسان و ليان كه 

برابر نامه شماره  بر اساس آن مصوبه و وام پرداخت شده و مدير حقوقي بانك كه

كارشناس انتخاب مي گردد و طي نامه  1391.04.17مورخه  150.4309

 1456به استناد كارشناسي هاي  1391.04.20مورخه  150.4522شماره 

به  1391.03.27مورخه  91532و كارشناسي شماره  1391.04.18مورخه 

 تحقيقات رييس اعتبارات جهت اخذ مصوبه معرفي كرده، توسط دادسرا احضار و
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مي شد كه اين كارشناساني كه انتخاب و معرفي نامه دادند براي ارزيابي و اعالم 

نظر آنان مصوبه وام صادر شده باالخره صحيح مي باشد يا خير؟ اي كاش 

كارشناساني كه مديريت حقوقي آقاي واشقاني به استناد نامه آنها اشاره كرد ولي 

خود را ابطال كردند و يا جعل مي باشد  متعاقباً كارشناسان مدعي هستند نظريه

احضار به دادسرا مي شدند تا تحقيقات بعمل آيد كه باالخره كافيست با شنيدن 

اظهارات مديران و مدير حقوقي و زمان قيمت گذاري توجه شد كه همگي قبل 

از آشنايي بنده با آقاي موسوي نژاد و تنظيم مبايعه نامه مي باشد. اگر صحيح 

استعالم مجتمع كاركنان دولت و جوابيه اداره كل حقوقي قوه قضائيه است برابر 

كه تقديم گرديده مي توان  1395.11.18ک مورخه  95.182.2105به شماره 

تشخيص داد كه عمل مجرمانه اي صورت گرفته يا خير؟ اي كاش اين پرونده 

 ربدون حاضر شدن آقايان اكبر يقيني و شنيدن دفاعيات ايشان منجر به صدو

رأي نشود علي رغم اينكه در كيفرخواست بعنوان مالك شركت ها قيد شده و 

مديران شركت ها كارمندان ايشان مي باشند بنا به اظهارات خود در جلسات 

همين دادگاه و كيفرخواست صادره، بنده و آقاي موسوي نژاد مالكيتي در شركت 

 اد شركت ها و واجدها نداريم بلكه تمام مسئوليت صحيح يا ناصحيح بودن اسن

شرايط بودن و نبودن شركت ها متوجه آقاي يقيني و مديران بانك سرمايه مي 

باشد كه مسئوليت اعتبارسنجي و صدور مصوبات و پرداخت تسهيالت را بعهده 

دارند. در پايان تقاضا مي كنم اينجانب را با توجه به تمام مستندات و توضيحات 
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ميليارد تومان اصل و  93اميد )البته بغير از تقديمي فقط يك بدهكار بانكي بن

سود دريافتي موسوي نژاد بعنوان ثمن معامله( كه بدهي را پذيرفته و متعهد به 

تسويه حساب آن مي باشم نه يك مجرم و اخالل گر و در غير اينصورت وعده ما 

به قيامت، با مسبين و عوامل و دست اندركاران تشكيل چنين پرونده اي كه مورد 

ظلم قرار گرفتيم. و النهايه با ذكر اين جمله كه سنگ كساني را بر سينه زدم كه 

همان ها با همان سنگ ها، سنگبارانم كردند. بنده تالش مي كنم با فروش يكي 

از امالک خود و يا با همكاري جناب آقاي قهرماني نماينده محترم دادستان تهران 

ل مطالبات بنده از آدم هاي قلدور و كه در همين دادگاه قول دادند از محل وصو

از قبيل آقايان امير مهريزي خائن )كه سهام  1397.12.27ذي نفوذ در تاريخ 

درصدي شركت نورد و لوله اهواز متعل  به اينجانب با امضاي ايشان در قالب  45

 ايرانيان آذين استيل به 1397.02.17  ،1396.07.16قراردادهايي به تاريخ 

كه طب  مستندات متعل  به اينجانب و استيل آذين ايرانيان بوده  را شده منتقل

به آقاي جواد خدابخشي با يك اقدام مجرمانه علي  1397.09.12و در تاريخ 

رغم توقيف قضايي فروش مال غير كرده كه در دادسراي كاركنان دولت طي 

شكايتي از ايشان و آقاي پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي در جريان 

بازپرسي(، حميد حاجيان  12شعبه  3است( فيروز دولت آبادي )دادسراي ناحيه 

بازپرسي(، مهران برومند، آرش شرافتمند، مصطفي  6شعبه  36)دادسراي ناحيه 

تقوايي، ياسر ضيائي، نويد جواهري و يا از طري  دريافت وجوه قرض الحسنه از 
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يه كنم و اميد دارم به مدد دوستان و اقوام خود هر چه سريعتر بدهي خود را تسو

اللهي اين اتفاق بزودي بيفتد انشاء اهلل... در پايان خطاب به شما عاليجنابان عرض 

مي كنم اي كاش من هم برابر قانون كه با قرار وثيقه در بازداشت به سر مي برم 

و با توجه به تأمين وثيقه جهت تسريع حساب تا صدور رأي از زندان آزاد مي 

جه و صبر و حوصله شما صميمانه تشكر مي كنم و از خداي متعال شدم، از تو

مي خواهم كه ما را در اين پرونده سربلند و عاقبت بخير خارج كند و با صدور 

منع تعقيب در مشاركت اخالل در نظام اقتصادي بازگشت ما را به دامان اقتصاد 

ط لمانه كه توسكشور در شرايط فعلي بازگرداند تا در اين شرايط تحريم هاي ظا

دشمنان قسم خورده به كشور حمله ور شدند، حضور ما در كنار مردم مفيدتر از 

داخل زندان ماندن است. و بفرموده امير المومنين علي )ع(: خطاب به مالك اشتر 

نخعي، اي مالك، در مقام قضاوت نسبت به زندانيان، مجرمان و محكوماني كه 

و يا اشتباه شده اند بدبين و بدگمان مباش بلكه سهواً يا عمداً دچار لغزش، گناه 

از  53با خوشبيني آنها را ببخش زيرا، بخشش نگهبان آبروهاست )بخشي از نامه 

نهج البالغه(. اقتدار و هنر دستگاه قضا در آن نيست كه همه گنهكاران را زنداني 

 «. كند بلكه در اين است كه بيگناهي زنداني نشود

اي سيامك مديرخراساني وكيل متهم آقاي حسين هدايتي اليحه دفاعيه آق -ب(

 دوالبي:
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در كيفرخواست صادره هشت شركت طراحي پويان پاسارگاد، ذوب و نورد  -1»

آرتين، سروش تجارت سيمرغ، جاويد كشت هيرمند، سيويل سازه پارميدا، عمران 

ذي هاي كاغآوران جيحون و جاويد گشت آركا به عنوان شركتتجارت امير، كوه

گردد كه هايي كاغذي اطالق مياند. در عرف حاكم به شركتمعرفي شده

هيچگونه فعاليتي در زمينه تجارت و يا آنچه در اساسنامه قيد گرديده نداشته 

ها اين شركت ثبت شده باشد و فعاليتي اصالً نداشته باشند و فقط در ثبت شركت

 ها داراييده اين شركتباشند، بر اساس مداركي كه تقديم دادگاه محترم گرد

اند ماليات را پرداخت فعاليت بوده و تعدادي كارمند و داراي دفاتر تجاري بوده

اند ممكن است دادگاه محترم اعتقاد داشته باشند كرده و ليست بيمه نيز داشته

اند و صرف ها داراي ماهيت كاغذي بوده و در عمل فعاليت نداشتهكه اين شركت

يا پرداخت ح  بيمه دليل انجام فعاليت ماهوي شركت  وجود چند كارمند و

باشد در پاسخ دادگاه محترم بايد بيان نمود كه پرداخت ماليات زماني حاصل نمي

شود كه فعاليت تجاري انجام شده باشد و اخذ ماليات توسط دارايي نتيجه مي

گونه كه معروض باشد و همانفعاليت تجاري و تحصيل سود توسط شركت مي

هاي مذكور در كيفرخواست به دليل فعاليت تجاري ماليات پرداخت ديد شركتگر

هايي كه جهت همانگونه كه در كيفرخواست قيد گرديده شركت -2اند. نموده

اخذ وام به بانك سرمايه معرفي گرديد و همگي متعل  به آقاي اكبر يقيني 

 خود فاقد ها نداشته است چونباشد و موكل هيچ نقشي در تأسيس شركتمي
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ني ها را آقاي يقيهايي كه مورد تأييد بانك باشند، بوده است اين شركتشركت

ها سيزده ميليارد و ششصد نمايد و جمعاً بابت معرفي اين شركتمعرفي مي

نمايد. دادگاه محترم توجه دارند كه در جلسات ميليون تومان از موكل اخذ مي

پرونده صراحتاً بيان داشتند هيچ هاي مذكور در رسيدگي اكثر مديران شركت

ي اند و اصالً وارتباطي از لحاظ كاري و ساير موارد با آقاي حسين هدايتي نداشته

آقاي اكبر يقيني در جلسات دادگاه حاضر نشد و دفاعي  -3اند. شناختهرا نمي

نيز در مقابل كيفرخواست صادره بعمل نياورد آنچه صراحتاً نامبرده در دادسرا 

ها را وي تشكيل داده و به آقاي حسين هدايتي داشته اين بوده كه شركتاظهار 

ميليارد  9جهت اخذ وام معرفي كرده و قبول دارد كه بابت اين عمل حداقل مبلغ 

تومان دريافت كرده است و با عنايت به مندرجات پرونده و اظهارات مديران 

ها و تعيين باشد كه موكل در تأسيس شركتهاي موصوف، مشخص ميشركت

جز مواردي كه در دادگاه صراحتاً قبول نمود( آنها هيچ نقشي نداشته  مديران )به

اند به دليل كالن دادسراي محترم در كيفرخواست صادره اعالم نموده -4است. 

بودن وجوه موضوع تسهيالت اقدامات آقاي هدايتي اخالل در نظام پولي و بانكي 

نظام اقتصادي است، همانگونه كه در بند الف ماده كشور و نهايتاً اخالل عمده در 

گران در نظام اقتصادي كشور قيد گرديده اخالل در يك قانون مجازات اخالل

نظام پولي يا ارزي كشور از طري  قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل 

ها اعم از داخلي يا خارجي و اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آن
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ل آن بايد باشد. وام خصيصه خاص خود را دارد چنانچه در نظريه شماره امثا

اداره حقوقي قوه قضائيه كه مورد استناد  1395.11.18مورخه  7.95.2943

واند تدادسراي محترم نيز قرار گرفته است، ذكر گرديده عدم پرداخت اقساط نمي

ام دريافتي را شده مبلغ وهاي توزيعداراي وصف كيفري باشد حتي اگر وثيقه

مرتكب  - 5باشد. گيرنده فاقد وصف كيفري ميكفايت نكند و كمتر باشد، براي وام

فعل اخالل در نظام اقتصادي كشور بايد با قصد مقابله با حكومت اين فعل را 

انجام دهد و بايد اين موضوع مفروض باشد يعني مرتكب، وام را جهت اخالل در 

قصد قبل از دريافت وام بايد موجود باشد به بيان  نظام اقتصادي اخذ نمايد و اين

تر تر قصد اصلي اخذ وام نباشد بلكه اخالل در نظام اقتصادي باشد و مهمساده

كه مرتكب بايد علم به مؤثر بودن در رفتار هم داشته باشد در صورتي كه اين

حوه باشد اقدامات موكل در جامعه و ناقدامات موكل فاقد وصف موارد مذكور مي

باشد كه وي هيچ عنادي با حكومت و نظام رفتار و سلوک وي حاكي از اين مي

نداشته تا خواهان براندازي حكومت باشد و اقداماتي كه وي نظير پرداخت ديه 

محكومين زندگاني يا پرداخت حقوق برخي مربيان ملي، انجام داده است در 

 -6شود. ن مشاهده نميراستاي اهداف نظام بوده و قصدي مبني بر اخالل در آ

اخالل در نظام اقتصادي كشور بايد با نتيجه همراه باشد و اين موضوع بايد به 

نحوي باشد كه منجر به اخالل گسترده در نظام اقتصادي كشور شود و اين فعل 

قائم به نتيجه است حتماً بايد يك گسست اقتصادي داشته باشد پس موكل بايد 
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ه توانيم با توجه به مؤثر بودن داشته باشد ما نميقصد و انگيزه خاص با علم ب

قهري اعمال موكل بوده است و نياز به  صراحت قانون ادعا نمائيم اخالل نتيجه

در اثبات اخالل در نظام اقتصادي كشور جرم بايد احراز  - 7قصد خاص ندارد. 

 - 8گردد و به طور خالصه اخالل بايد با قصد و يا علم به مؤثر بودن باشد. 

دادسراي محترم در كيفرخواست صادره نحوه دريافت وام را به صورت معرفي 

هاي كاغذي و ايجاد روابط خارج از قانون و مجرمانه بيان نموده است در شركت

وجه به مسئله هيچ يك از سطور كيفرخواست صادره دادسراي محترم به هيچ

 م به مؤثر بودن آنقصد مقابله با حكومت توسط موكل مفروض بودن موضوع، عل

يك از موارد نتيجه حاصله و گسست اقتصادي به وجود آمده، وارد نشده و هيچ

اليحه تقديمي را اثبات ننموده است وقتي كه دادسراي  7و  6، 5مذكور بندهاي 

محترم نيز به اين مسئله اعتقاد نداشته و يا نتوانسته آن را اثبات نمايد بحث 

باشد و موكل مرتكب آن نشده است در ر منتفي مياخالل در نظام اقتصادي كشو

شده در دادگاه و لوايح تقديمي توسط اين خصوص با توجه به دفاعيات انجام

موكل و اينجانب استدعاي صدور حكم برائت از اتهام اخالل عمده در نظام 

باشد همانگونه كه خود البته الزم به ذكر مي -9اقتصادي كشور مورد استدعاست. 

نيز بيان داشت نامبرده به سيستم بانكي كشور بدهكار بوده و بايد تمام وام موكل 

 «.دريافتي را اعاده و تسويه حساب نمايد



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

 اليحه دفاعيه متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد:  -ج(

ميليارد تومان بعنوان ثمن دو  88در پرونده حاضر اينجانب از جهت اخذ مبلغ »

تي در شهرستان جهرم موسوم به پروژه هاي پروژه فروخته شده به آقاي هداي

كارسان و ليان متهم به تحصيل مال به نحو نامشروع و النهايه اخالل در نظام 

پولي و بانكي گرديده ام كه ذيالً توضيحات الزم را جهت تبيين واقع و تشحيذ 

ذهن دادگاه محترم در خصوص هر يك از پروژه هاي موصوف ارائه مي نمايم. 

روژه: اوالً: پروژه كارسان و ساماندهي مشاغل مزاحم شهري، پروژه تشريح دو پ

شروع به ساخت  1388هزار متر مربع از سال  61كارسان در زميني به مساحت 

قانون شهرداريها  55ماده  20آن گرديده است احداث اين پروژه با عنايت به بند 

به تأمين زمين مورد  از جمله تكاليف و اختيارات شهرداريها بوده و شهرداري ملزم

نياز و اعطاي معافيت صددرصد عوارض، صدور پرواه ساختماني نسبت به سرمايه 

 مورد زمين خريد به اقدام شخصي گذاري سرمايه با اينجانب  گذار مي باشد، لكن

 متعلقه عوارض پرداخت و شهرداري جانمايي اساس بر پروژه اين جهات به نياز

ه در اين خصوص الزم به توضيح است و در پروژه ك اي نكته نمودم شهرداري به

ليان هم صدق مي نمايد كه اين دو پروژه بر اساس طرح تفصيلي شهري مي 

بايست خارج از محدوده قانوني شهر و در حوزه استحفاظي بدور از مناط  شهري 

توسط شهرداري جانمايي و احداث گردد. عليهذا طراحي و ساخت و سرمايه 

توسط شركت تينوش كه متعل  به اينجانب است صورت  گذاري اين پروژه
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هزار متر پروانه ساختماني اخذ و بناي  60پذيرفته است در پروژه مزبور حدوداً 

هزار متر مربع  7متر بصورت سفت كاري و مسقف و  27734احداثي به مساحت 

به صورت اسكلت و فنداسيون احداث كه عدم خالف آن بر اثر اظهارنظر مهندسين 

شاور سازمان نظام مهندسي و شهرداري جهرم صادر گرديده است. پروژه مزبور م

متر همراه با دفتركار و سوئيت مهمان،  10كارگاه با ارتفاع حدوداً  600شامل 

مركز تجاري، باربري، متل، پمپ بنزين، پمپ گاز، باسكول، انبار، تاكسي تلفني، 

وانه كسب معتبر حسب نامه هزار نفر متقاضي داراي پر 3000وانت تلفني با 

رئيس مجمع امور صنفي شهرستان به  1390.03.24مورخه  1038شماره 

شهرداري مبني بر آمادگي جايگزيني و جابجايي صنوف مذكور بوده الزم به ذكر 

است كه كارگاه هاي احداثي فقط يك پنجم نياز شهرستان را تأمين مي نمود و 

يژه اقتصادي بوده است. ثانياً: پروژه ليان بدين لحاظ برخودار از مطلوبيت هاي و

هزار متر مربع همزمان  62)پايان صادرات ميوه و تره بار(: در زميني به مساحت 

با پروژه كارسان احداث گرديده، ساخت پروژه مزبور از جمله وظايف شهرداري 

بوده و مستلزم برخوداري از واگذاري زمين و معافيت از پرداخت عوارض مي باشد 

ه اينجانب بدون استفاده از امتيازات و با سرمايه گذاري شخصي با اخذ پروانه ك

هزار متر مربع و احداث بناي ساختماني به مساحت  60ساختماني حدوداً 

هزار متر مربع بصورت  6متر مربع بصورت سفت كاري و مسقف و ساخت  24126

سازمان نظام  فنداسيون و غيرمسقف كه براساس اظهارنظر مهندسين مشاور از
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مهندسي و شهرداري جهرم گواهي عدم خالف اخذ نموده است، پروژه موصوف 

متر و دفتركار و سوئيت مهمان  10غرفه فروش ميوه با ارتفاع حدوداً  90شامل 

 -1كارخانه ترسيم شده از جمله  5سردخانه اختصاصي و بار انداز و  90و 

صندوق  -4كنسانتره،  -3  پك تين )خشك كردن ميوه(، -2سورتينگ ميوه، 

بسته بندي ميوه و هتل و مركز تجاري و باسكول و انبار  -5سازي، گوني بافي، 

مركزي، پمپ بنزين، پمپ گاز، تاكسي تلفني و وانت تلفني و ساختمان گمرک 

مورخه  2039به لحاظ مشرف بودن پروژه به فرودگاه جهرم و حسب نامه شماره 

شهرستان جهرم به شهرداري كه داراي  رييس مجمع امور صنفي 90.03.24

متقاضي داراي پروانه كسب معتبر بوده و اعالم آمادگي جهت جايگزيني در  313

پروژه مذكور پس از اتمام پروژه داشته و تنها قادر به جابجايي و پذيرش يك سوم 

از نياز آن شهرستان بوده است. ثالثاً: پروژه هاي موصوف بداليل ذيل روند قانوني 

مورخه  89.112042نامه شماره  -1طي و داراي توجيه اقتصادي بوده است:  را

مبني بر تأييد روند قانوني تغيير كاربري و تأييد صدور پروانه هاي  89.07.17

نامه  -2ساختماني كه مكاتبه مذكور به استانداري فارس ارسال گرديده است؛ 

نده مبني بر شهرداري جهرم به ب 1390.01.16مورخه  90.2.163شماره 

 180تضمين خريد پروژه هاي مزبور به ميزان يكصد و هشتاد ميليارد تومان )

هيئت  1390.01.16مورخه  9000338نامه شماره  -3ميليارد تومان(؛ 

كارشناسان رسمي دادگستري كه در جوابيه شهرداري جهرم و با هزينه شهرداري 
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ميليارد تومان  220اً جهرم صورت گرفته و مبلغ كارشناسي صورت گرفته حدود

معاونت برنامه  1390.06.02مورخه  56.50.284790نامه شماره  -4است؛ 

ريزي استانداري فارس خطاب به مدير عامل بانك مهر اقتصاد مبني بر ملي بودن 

 56.40.1004490 شماره نامه -5  هزار نفر در آتي در پروژه ها؛ 5و اشتغالزايي 

دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري فارس  كل مدير  – 1390.03.25 مورخه

خطاب به مدير كل بانك مهر اقتصاد مبني بر تضمين سودآوري و فروش پروژه 

تفاهم نامه  -6ها با لحاظ تعدد متقاضيان نسبت به واحد هاي احداثي موجود؛ 

فيمابين استانداري فارس و  1390.03.30مورخه  56.40.10406.90شماره 

اقتصاد استان فارس مبني بر تضمين فرآيند سرمايه گذاري  مدير كل بانك مهر

در پروژه ها و بازگشت سود و الزام شهرداري به خريد پروژه ها و جابجايي صنوف 

و جايگزيني در پروژه هاي كارسان و ليان، لذا نظر به مراتب موصوف پروژه هاي 

 وصف بوده استكارسان و ليان داراي توجيه اقتصادي و داراي سودآوري غيرقابل 

كه از عمده داليل آن توليد مركبات و خرما در آن شهرستان مي باشد كه 

متأسفانه خريدار دو پروژه )آقاي هدايتي( تسهيالت اخذ شده را درپروژه ها هزينه 

ننموده است و مديران ساب  بانك سرمايه بجاي نظارت بر نحوه هزينه كرد 

با آقاي هدايتي در قبول فاكتورهاي تسهيالت در محل پروژه ها و با هم دستي 

 260غيرواقعي و استهمال تسهيالت و پرداخت تسهيالت جديد ديگر به مبلغ 

ميليارد توماني را به بيراهه كشانده اند  600ميليارد تومان، هزينه كرد تسهيالت 
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در صورتي كه اگر دو پروژه با يك سوم از تسهيالت پرداختي اتمام مي گرديد و 

ميليون توماني در  10هزار متر بناي احداثي با حداقل قيمت  120ا پروژه ها ب

ميليارد تومان فقط ارزش بناي احداثي  1200هر متر مربع در امروز جمعاً به مبلغ 

بدون قيمت گذاري پمپ بنزين، پمپ گاز، باربري، باسكول، تاكسي تلفني، 

و آقاي هدايتي از آن بارانداز، سردخانه و كارخانه ها، قابل برگشت بوده و بانك 

پروژه كارسان:  -الف( -2منتفع مي گرديدند )فروش دو پروژه به آقاي هدايتي(، 

آژانس  516825حسب مبايعه نامه  1392.03.08پروژه كارسان در تاريخ 

مسكن پارلمان با آقاي هدايتي منعقد گرديده و ايشان بعنوان خريدار پروژه حسب 

الم نمودند كه مالكيت رسمي پروژه بنام شركت ماده ششم بند دوم در مبايعه اع

هاي تحت تملك ايشان يعني كوه آوران جيحون و عمران تجارت اميد انتقال يابد 

كه اينجانب قبل از هرگونه اخذ تسهيالت به آقاي هدايتي به انتقال اسناد پروژه 

 8ميليارد تومان به شرح  75به شرح فوق نمودم و در قبال فروش پروژه مبلغ 

ميليارد تومان الباقي ثمن معامله حسب ماده  67ميليارد تومان طي چك بانكي و 

فقره ملك كه در ترهين بانك  4مبايعه نامه از طري  تهاتر امالک ايشان ) 4

پارسيان بود( تسويه گردد كه النهايه بدليل تهديد و ارعاب ايشان و عدم ايفاي 

فك رهن از امالک الجرم به تعهدات مندرج در مبايعه نامه توسط وي و عدم 

ميليار به  54پذيرش سازش نامه و عودت سه فقره از امالک تحويلي به مبلغ 

ميليارد تومان بصورت چك گرديدم كه جمع مبالغ دريافتي بابت پروژه  3انضمام 
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ميليارد تومان به  13كارسان از آقاي هدايتي يك فقره ملك جمهوري به مبلغ 

ميليارد تومان است. آقاي هدايتي  18وجه نقدي كه ميليارد تومان  5انضمام 

بعنوان خريدار پروژه پس از انتقال اسناد بنام شركت هاي تحت امر خود حدوداً 

پس از سه ماه از تاريخ مبايعه نامه و انتقال اسناد اقدام به اخذ دو فقره ضمانت 

تومان با پيش  ميليارد 130ميليارد تومان جمعاً به مبلغ  65نامه هركدام به مبلغ 

درصد نقدي و تضمين الباقي آن با ارائه اسناد تجاري و ترهين  %10پرداخت 

بخشي از پروژه موصوف نموده است مراتب ذيل قابل تأمل است: اوالً: اينجانب 

هيچ گونه وجهي از محل تسهيالت بابت پروژه كارسان بعنوان ثمن معامله از 

مبايعه نامه امالک  6: از آنجا كه حسب ماده آقاي هدايتي دريافت ننموده ام. ثانياً

موضوع مورد تعهد و تهاتر خريدار در ترهين بانك پارسيان و نفت جي از زمان 

انعقاد قرارداد داشته و آقاي هدايتي پروژه كارسان را به طرفيت شركت هاي كوه 

آوران جيحون و عمران تجارت اميد در ترهين بانك سرمايه قرار دادند. لذا با 

مبايعه نامه مقرر گرديده بود كه  6هدف فك رهن املك مورد تهاتر حسب ماده 

تا زمان فك رهن از امالک مورد تهاتر مالكيت شركت ها در صلح عادي و وكالت 

رسمي بنده هم چنان قرار داشته باشند لكن عليرغم تعهد قراردادي آقاي هدايتي 

ن از انتقال اسناد امالک مورد ماه از انتقال اسناد پروژه كارسا 14پس از گذشت 

تهاتر بابت الباقي ثمن معامله خودداري نمودند و اينجانب پس از اخذ گواهي عدم 

تهران كه النهايه  482دفترخانه  93.04.20مورخه  1700حضور به شماره 
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مبايعه نامه مجدداً وكالت  6منجر به سازش نامه تحميلي گرديد و حسب ماده 

مزبور به دستور آقاي هدايتي و به نفع ايشان ابطال اخذ شده از شركت هاي 

مبايعه  6گرديد، نكته قابل توجه و حائز اهميت سوءاستفاده آقاي هدايتي از ماده 

مفاد مبايعه نامه  6نامه مي باشد بدين شرح كه ايشان ضمن عدم تعهد به بند 

ي و شبهه افكن يعني اقدام به انتقال امالک مورد تهاتر ايشان با ايجاد ادعاي واهي

در خصوص صلح موقت شركت هاي كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير كه 

 رسمي انتقال و تهاتر به تعهد  صرفاً با هدف تضمين فك رهن از امالک موضوع

 باينجان به  متعل  يادشده هاي شركت كه نمودند ادعا است بوده آنها مالكيت

مبايعه نامه  6عالوه به اشاره به ماده  محترم دادگاه ذهن تنوير جهت لذا باشد مي

و موضوع تضمين فك رهن و صلح شركت ها بعنوان ضمانت و ابطال وكالت نامه 

صادره و ليست برداشت وجوه تسهيالت اخذ شده در دو شركت توسط آقاي 

هدايتي همراه با رسيد ايشان نسبت به برداشت وجوه جهت مالحظه و امعان نظر 

 92.06.02مي گردد. ب: پروژه ليان: پروژه ليان در تاريخ دادگاه محترم تقديم 

آژانس مسكن پارلمان توسط آقاي هدايتي  516841حسب مبايعه نامه شماره 

از اينجانب خريداري و حسب بند دوم از ماده دوم، خريدار به فروشنده اعالم 

ي منموده است كه مالكيت رسمي پروژه ها را به نام آقاي كيان پيشه انتقال رس

ميليارد تومان بابت ثمن معامله طي دو فقره چك مندرج در  70گردد و مبلغ 

از طرف آقاي هدايتي از حساب شركتهاي ذوب و نورد آرتين و پاسارگاد  2-2بند 
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با ظهرنويسي آقاي هدايتي دريافت نمودم الزم  92.06.13خاورميانه در تاريخ 

و  92.06.10ر تاريخ به ذكر است كه ترهين اسناد بنام بانك سرمايه د

توسط آقاي كيان پيشه در دو نوبت صورت پذيرفته است و آقاي  92.11.13

هدايتي طي سه فقره تسهيالت از بانك سرمايه با قرارداد مدني تجاري جمعاً به 

ميليارد توماني با سررسيد  300ميليارد تومان با سپرده گذاري  210مبلغ 

ساس تفاهم نامه منعقده فيمابين خود و سااله و حداقل يك ساله برا 5حداكثر 

بانك سرمايه نموده است نكته حائز اهميت اينكه مبلغي از تسهيالت اخذ شده 

ماه بعد از دريافت ثمن معامله مجدداً توسط  5ميليارد تومان از آن( دقيقاً  70)

آقاي هدايتي و شركت هاي زيرمجموعه ايشان اخذ گرديده است كه اين امر نشان 

ارتباط آقاي هدايتي با مديران ارشد بانك و اخذ قسمتي از تسهيالت بعد دهنده 

تهران مبني  482از پرداخت ثمن به بنده مي باشد ضمناً نامه و گواهي دفترخانه 

 يسمت  بر عدم مداخله بنده در اخذ تسهيالت و اينكه بنده در هيچكدام از اسناد

ماهه در بانك  15گيري هاي  پي به باتوجه -3. است امر اين مؤيد ام نداشته

سرمايه و عدم حصول نتيجه بدليل عدم سپرده گذاري و فقدان شركت هاي 

يعني قبل از انعقاد مبايعه ليان با آقاي  1392.05.09معتبر تجاري لذا در تاريخ 

هدايتي و قبل از انعقاد تفاهم نامه هاي جديد آقاي هدايتي با بانك سرمايه موف  

سرمايه در پرداخت تسهيالت منوط به سپرده گذاري و ارائه  به اخذ موافقت بانك

شركت هاي معتبر گرديده كه النهايه بعلت عدم موفقت در خريد شركت هاي 
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ذوب و نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد، و ميرا ثمين و عدم سپرده گذاري 

ان ر ايشالجرم اقدام به فروش پروژه ليان به آقاي هدايتي بنا به درخواست و اصرا

نمودم كه نامبرده پس از خريد پروژه ليان و انتقال قطعي آن بنام آقاي كيان 

پيشه ضمن سپرده گذاري و خريد شركت هاي سه گانه فوق از آقاي يقيني اقدام 

به دريافت تسهيالت بر اساس تفاهم نامه جديد مي نمايد و كسب موافقت مورد 

شركت ها و عدم توان سپرده گذاري اشاره اوليه اينجانب به دليل عدم مالكيت 

بر اساس بند سوم از ماده پنجم مبايعه نامه در پروژه كارسان  -4عقيم مي ماند. 

 گرديده اعالم صراحت به ليان  و بر اساس بند دوم از ماده دوم مبايعه نامه پروژه

 و ليداخ منابع از تسهيالتي هيچگونه تاكنون كه نمايد مي اقرار فروشنده: است

خارجي بابت پروژه ها اخذ ننموده است و سرمايه گذاري ايجاد شده توسط  يا

مالك بصورت شخصي صورت پذيرفته و بناي احداثي در پروژه پيش فروش 

نگرديده و مبايعه نامه عادي و يا رسمي در اين خصوص صادر نگرديده است و 

 خاصدر صورت عدم صحت اظهارات فروشنده هرگونه بدهي بانكي و بدهي به اش

تا قبل از امضاء اين مبايعه نامه ها بعهده فروشنده مي باشد و نيز پس از امضاء 

اين مبايعه نامه ها در صورتي كه خريدار تقاضاي هرگونه تسهيالت و يا هرگونه 

مشاركت و يا ضمانت نامه با هر روش و شيوه از مؤسسات مالي و اعتباري و 

يوه و تحت هر عنوان بنمايد مسئوليت بانكهاي داخلي و يا خارجي با هر روش و ش

كامل آن بعهده خريدار مي باشد و فروشنده هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد 
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نخواهد داشت ضمناً مبلغ مورد معامله مربوط به اراضي پروژه و پروانه صادره و 

بناي احداثي در پروژه ها مي باشد و امتيازاتي كه در پروژه ها حادث گرديده و 

فروشنده مقدمات آن مهيا گرديده و خريدار در صورت نياز با مسئوليت  يا توسط

خود مي تواند از آن استفاده نمايد الزم بذكر است كه فروشنده بابت امتيازات 

مذكور وجهي دريافت ننموده و در حال و آتي هيچگونه مسئوليتي را بابت 

ج در مبايعه نامه ها امتيازات متعلقه عهده دار نمي باشد. با توجه به مفاد مندر

اظهارات آقاي هدايتي در خصوص خريد پروژه ها با مصوبه  -1نتيجه گيري: 

استفاده  -2صادره قبلي بنا بر متن مبايعه نامه ها فاقد ارزش و كذب محض است. 

آقاي هدايتي و يا سوءاستفاده ايشان از اقدامات قبلي اينجانب در بانك هيچ 

 -3ارد و مسئوليت آن به عهده خود ايشان مي باشد. ارتباطي به بنده نداشته و ند

بنده بابت اقدامات عقيم خود در بانك سرمايه وجهي از آقاي هدايتي دريافت 

داليل پذيرش سازش نامه: مبناي امضاء سازش نامه مورخه  -5ننمودم. 

ميليارد  145و تقليل ثمن پروژه هاي كارسان و ليان از مبلغ  1393.03.27

ميليارد تومان كه در كيفرخواست انعقاد سازش نامه مزبور  88لغ تومان به مب

دليل صوري تلقي كردن مبايعه نامه هاي منعقده في مابين بنده و آقاي هدايتي 

ذكر گرديده بدين شرح مي باشد. اوالً: آقاي هدايتي در تاريخ سازش نامه به 

سبت به هنوز ن 1393.04.20مورخه  1700استناد گواهي عدم حضور شماره 

فك رهن از امالک مورد تهاتر اقدام ننموده بود و از انتقال امالک موضوع مبايعه 
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نامه بنام اينجانب خودداري و عمالً انتقال اسناد مورد تهاتر و تسويه ديون با 

اينجانب غيرممكن به نظر مي رسد. ثانياً: تأثر شديد اينجانب از اقدامات قضايي 

هر چند در ادامه شكوائيه مزبور  11شعبه  2يه آقاي هدايتي در دادسراي ناح

كيفري دو تهران منتهي به برائت بنده  1173حسب دادنامه قطعي صاده از شعبه 

گرديد. ثالثاً: عمده ترين دليل انعقاد سازش نامه صدراالشاره تهديد شديد اينجانب 

 دربه مرگ از سوي آقاي هدايتي و اقدام به ضرب و جرح اينجانب به قصد قتل 

بدين شرح كه اينجانب در روز فوق پس از اينكه از دادسراي  1393.07.15تاريخ 

دادسراي مزبور صراحتاً در خصوص  11تهران خارج و بازپرس شعبه  2ناحيه 

شكايت آقاي هدايتي اظهارنظر نمود كه فروش ملك هرچند باالتر از قيمت واقعي 

اطالع از اظهارنظر قضايي باشد جرم محسوب نمي گردد و آقاي هدايتي به محض 

 جانباين فحاشي و ركيك كلمات بيان و بنده با تلفني تماس ضمن اشاره  مورد

 خود مسكوني منزل روبروي اينجانب تلفن قطع محض به و نمود قتل به تهديد را

 شئي اب ناشناس موتورسوار نفر دو توسط شمالي، گلستان اقدسيه خيابان در واقع

ر به شدت مجروح و بيهوش و سپس به بيمارستان منتقل س ناحيه از برنده فلزي

گرديدم و النهايه مراتب اين اقدام در دادسراي امنيت تهران مورد پيگيرد واقع 

گرديد كه در اين خصوص پرونده مفتوح و باالخره حسب اقارير ضاربين نزد 

 هضابطين محترم قضايي، ايشان از گماشتگان آقاي هدايتي بوده اند كه اقرار ب

ارتكاب قتل بنده به دستور آقاي هدايتي نموده اند و ديگر اقدامات مشابه توسط 
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آقاي هدايتي اعتراف نموده اند، مراتب فوق مؤيد وضعيت خاص اينجانب در مقطع 

زماني مورد اشاره و چگونگي اجبار بنده به انعقاد سازش نامه تحميلي توسط آقاي 

انك سرمايه پس از انعقاد مبايعه نامه ها داليل مراجعه به ب -6هدايتي مي باشد. 

با آقاي هدايتي: با توجه به انعقاد قرارداد بيع با آقاي هدايتي و عدم وصول كامل 

ثمن مورد معامله و عدم اشراف خريدار در رابطه با پروژه هاي مورد معامله، 

يه ماهه در بانك سرما 15اينجانب بعنوان مالك قبلي و سازنده پروژه ها و حضور 

و عدم حصول نتيجه بدليل عدم برخورداري شركت هاي معتبر تجاري و عدم 

توان سپرده گذاري مورد نياز كه موف  به اخذ تسهيالت نگرديده و آقاي هدايتي 

بعد از خريد پروژه هاي مزبور طي جلساتي با متوليان امر بانك سرمايه نسبت به 

ي موانع اخذ تسهيالت را رفع شركت هاي ارائه شده متعل  به خود و سپرده گذار

نمودند و با انعقاد تفاهم نامه در خصوص سپرده گذاري شرايط اخذ تسهيالت را 

مهيا و در مسير اقدامات خود طي تقاضاي كتبي از بنده خواستار حضور در بانك 

 اب ايشان جلسات به عنايت  و ارائه توضيحات در ارتباط با پروژه ها نمودند، با

انك سرمايه و رايزني با مديران صندوق ذخيره فرهنگيان به شرحي ب عالي مديران

كه در كيفرخواست بدان اشاره گرديده و عزل و نصب مديران در بانك سرمايه و 

انعقاد تفاهم نامه هاي متوالي با بانك كه موتور محركه وصول تسهيالت ارتباط 

نك بوده است و ويژه ايشان و سپرده گذاري و ارائه شركت هاي مورد تأييد با

حضور بنده در بانك براي دريافت الباقي ثمن مورد معامله محلي از اعراب نداشته 
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و ندارد كما اينكه هنوز هم معتقد به اقتصادي بودن پروژه مشروط به سرمايه 

تحصيل مال نامشروع: همان گونه كه به استحضار  -7گذاري در آن مي باشم. 

 13ميليارد تومان يعني  18ان مبلغ رسيد اينجانب در خصوص پروژه كارس

ميليارد تومان چك بانكي پس از انعقاد مبايعه نامه  5ميليارد تومان ملك و 

كارسان و انتقال اسناد بنام شركت هاي تحت تملك آقاي هدايتي دريافت نمودم 

كه اخذ ثمن پروژه كارسان حدوداً سه ماه قبل از اخذ تسهيالت توسط آقاي 

ميليارد تومان  70فته است و در قبال پروژه ليان مبلغ هدايتي صورت پذير

براساس مبايعه نامه صادره بعنوان ثمن معامله از آقاي هدايتي دريافت نمودم كه 

تسهيالت آقاي هدايتي از بانك سرمايه پس از انتقال قطعي اسناد بنام آقاي كيان 

س از انتقال پيشه در دو مرحله صورت گرفته كه مرحله اول حدوداً يك هفته پ

ماه بعد از انتقال قطعي اسناد بنام  5قطعي اسناد بنام خريدار و مرحله دوم 

خريدار اقدام گرديده است لذا اخذ ثمن مورد معامله در مبايعه نامه ها و با توجه 

به سپرده گذاري آقاي هدايتي و اطالع رساني به بانك سرمايه قبل از پرداخت 

يل مال نامشروع تلقي نمي گردد الزم به ذكر تسهيالت به آقاي هدايتي، تحص

است كه بانك سرمايه با اطالع از قيمت مورد معامله در صورت لحاظ بيع انجام 

ميليارد تومان را به آقاي هدايتي بعنوان  145درصد از مبلغ  70شده مي بايست 

تسهيالت پرداخت مي نمود در صورتي كه بانك سرمايه با تأثير از سرمايه گذاري 

ايشان نسبت به پرداخت تسهيالت به ايشان اقدام نموده است در صورتي كه 
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ماهه و سپرده گذاري حداقل يكساله و  11تسهيالت پرداختي به آقاي هدايتي 

حداكثر پنج ساله بعنوان تضمين تسويه تلقي گرديده كه با ارتباط نامتعارف هاي 

 وشي سپرده شده ضمناً آقايآقاي هدايتي با مديران ارشد بانك اين مسأله به فرام

هدايتي با طرح شكايت مبني بر تحصيل مال از طري  نامشروع و گران نمايي از 

تهران  1173بنده شكايت نموده كه اين امر منتهي به برائت بنده در شعبه 

گرديده است. با توجه به اقدامات آقاي هدايتي در بانك سرمايه اعم از انعقاد پي 

يران عالي بانك، استمهال تسهيالت در دو مرحله، عدم در پي تفاهمات با مد

ميليارد  260تحكيم وثائ  در تمديد و استمهال تسهيالت، اخذ تسهيالت جديد 

توماني، عدم هزينه كرد تسهيالت در پروژه هاي كارسان و ليان، ارائه فاكتورهاي 

من افت ثغيرواقعي آهن آالت به بانك سرمايه، كه همگي پس از انعقاد بيع و دري

معامله به شرح ماضي صورت پذيرفته و اينجانب هيچ نقشي در اعمال مجرمانه 

آقاي هدايتي به شرح فوق الذكر نداشته ام لذا عنوان تحصيل مال از طري  

نامشروع به ثمن دريافتي در قبال معامله مسجل و معتبر في مابين با لحاظ عدم 

ه موضوع و قصد خاص ارتكاب بزه ارتكاب ركن مادي اتهام انتسابي و عدم علم ب

يادشده و عدم تحق  اركان ثالثه بزه انتسابي فاقد وجاهت قانوني و شرعي بوده 

و  4و  2قانون مجازات اسالمي و مواد  144و  120و اينجانب با استناد به مواد 

قانون اساسي صدور حكم برائت در  37قانون آيين دادرسي كيفري اصل  404

اتهام پولشويي: اتهام پولشويي مطرح در كيفرخواست  -8دارم. اين زمينه استدعا 
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از آنجا كه مبناي طرح ادعاي يادشده دريافت و هزينه كرد وجوه دريافتي از آقاي 

هدايتي بعنوان ثمن معامله مي باشد. اوالً: همان طور كه دفاعاً معروض داشتم و 

ارسان هيچ گونه مستندات مربوطه مبين آن است بنده در قبال فروش پروژه ك

وجهي كه از محل تسهيالت دريافتي از بانك سرمايه توسط آقاي هدايتي اخذ 

شده دريافت ننمودم . ثانياً: ثمن دريافتي در پروژه ليان حسب قرارداد بيع منعقده 

فيمابين اخذ گرديده و محل پرداخت ثمن مزبور هرچند تسهيالت دريافتي از 

يت دريافت ثمن مبيع و روشن بودن منشاء بانك سرمايه مي باشد به لحاظ ملّ

پرداختي توسط خريدار منشاء تحصيل وجوه مزبور توسط بنده مشروع معين و 

شفاف مي باشد. ارتكاب هرگونه تخلف يا عمليات مجرمانه توسط آقاي هدايتي 

در ارتباط خود با بانك سرمايه بعد از پرداخت ثمن معامله به بنده نمي تواند 

انوني و منطقي تسري آثار اقدامات مجرمانه نامبرده به اعمال و مبناي شرعي ق

اقدامات ما تقدم و ساب  وي و اطالق وصف نامشروع بودن، وجهي كه بنده به 

عنوان ثمن معامله دريافت نموده ام واقع شود از سوي ديگر وجوه مزبور حسب 

وين و مهر د نمستندات بانكي در راستاي تسويه ديوان بانكي نزد بانك هاي اقتصا

اقتصاد به نحو شفاف هزينه گرديده لذا نظر به مراتب فوق و معين و شفاف بودن 

منشاء دريافت وجوه مزبور و حلّيت آن از جهت دريافت ثمن معامله و چگونگي 

و علت تحصيل آن در مبداء يعني ثمن معامله قانوني و شفاف و معين بودن نحوه 

عني بكارگيري وجوه در پرداخت ديون بانكي هزينه كرد وجوه يادشده در مقصد ي
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معروف در پروژه هاي عمراني مصداق بزه پولشويي نمي باشد. همانطور كه 

مستحضريد بزه پولشويي بنا به تصريح و تعريف قانون گذار بعنوان جرم مستقل 

عبارت است از اقدام به كارگيري وجه و يا اموال حاصل از عمليات مجرمانه و 

نند فروش مواد مخدر و يا قاچاق سالح با علم به نامشروع و مجرمانه غيرقانوني ما

بودن نحوه حصول وجه و يا مال در مبداء به قصد اختفاء تغيير ماهيت و پنهان 

نمودن منشاء وجه و يا اموال مزبور در مقصد كه در اين خصوص نيز با لحاظ 

ظ عدم تحق  اركان دفاعيات معروض انتساب اتهام مزبور به اينجانب نيز با لحا

ثالثه بزه مورد اشاره و فقد ادله اثباتي فاقد وجاهت قانوني و شرعي مي باشد و با 

از آيين  404و  4و  2قانون مجازات اسالمي و مواد  144و  120استناد به مواد 

اتهام مشاركت در اخالل  -9دادرسي كيفري صدور حكم برائت مورد استدعاست. 

 88شور: اتهام يادشده به اينجانب بر مبناي دريافت مبلغ در نظام پولي و بانكي ك

ميليارد تومان ثمن معامله آقاي هدايتي در عوض فروش دو پروژه كارسان و ليان 

طرح گرديده است. اوالً: همان طور كه معروض گرديد اينجانب در قبال فروش 

 دايتيپروژه كارسان هيچ گونه وجهي از محل اعتبارات بانكي دريافتي آقاي ه

دريافت ننمودم. ثانياً: انتساب اتهام يادشده به آقاي هدايتي در چندين فقره 

تسهيالت دريافتي از بانك سرمايه و عدم هزينه كرد ساير تسهيالت دريافتي در 

محل قراردادهاي بانكي يعني ضمانت نامه هاي دريافتي و تسهيالت موضوع 

اطات نامتعارف ايشان با مديران مشاركت مدني در محل پروژه ها و برقراري ارتب
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عالي بانك و پرداخت امتيازات وجه و مال به مديران مزبور و عدم تسويه كليه 

 اداسن ارائه با و وثائ  تحكيم بدون سال چندين طي  تسهيالت و استمهال آن

 ضنق و خود ديون تسويه از قبل سپرده استرداد و غيره و فاكتور از اعم غيرواقع

ه قوانين متناظر بانكي در روابط خود با مديران عالي بانك سرمايه عامدان و مكرر

ميليارد تومان( منابع  600صورت پذيرفته، امري كه به خروج مبالغ كالن )حدوداً 

بانك سرمايه و عدم تسويه آن در حال حاضر توسط آقاي هدايتي منتج گرديده 

يت مورد نظر و بدهي است. اينجانب در ارتكاب هيچ يك از اقدامات منتج به وضع

ميليارد توماني ايشان در بانك سرمايه نقشي نداشته ام و با لحاظ عدم  600

صحت انتساب اتهامات مرتبط با تحصيل مال به نحو نامشروع و پولشويي اينجانب، 

با مستندات ابرازي مرتكب هيچگونه فعل و رفتار مصداق بزه اخالل در نظام پولي 

حاضر پرونده يعني تسهيالت معوق بانكي آقاي و بانكي كشور وضعيت حال 

هدايتي نگرديده ام. جرائم و تخلفات منتج به انتساب اتهامات مطرح در قبال 

آقاي هدايتي بعد از خريد و انتقال رسمي پروژه هاي متعل  به اينجانب و اخذ 

ثمن، بصورت تام توسط نامبرده و ساير متهمان تحت پيگرد در پرونده فساد بانكي 

انك سرمايه صورت پذيرفته و اين اقدامات هيچگونه ارتباطي با بنده نداشته ب

است لذا با عنايت به عدم مداخله در تحق  ركن مادي بزه اخالل در نظام پولي 

و بانكي كشور اينجانب فاقد هرگونه علم به موضوع و قصد خاص ارتكاب بزه 

ض و مستندات ابرازي با انتسابي مورد اشاره و لذا نظر به كليه دفاعيات معرو



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

از قانون  404و  4و  2قانون مجازات اسالمي و مواد  144و  120استناد به مواد 

آيين دادرسي كيفري صدور حكم برائت در خصوص اتهام انتسابي يادشده مورد 

 «. استدعا است

 اليحه دفاعيه آقاي سيدمسعود موسوي وكيل آقاي سيدمهدي موسوي نژاد:  -د(

وكالت و در دفاع از آقاي سيدمهدي موسوي نژاد مطالبي را تقديم اينجانب به »

بر اساس مبايعه نامه هاي صادره في مابين موكل و آقاي حسين  -1مي نمايم: 

هدايتي، خريدار از كم و كيف معامله و مبلغ معامله كه به صورت توافقي صورت 

نموده و خيار  پذيرفته است اعالم رضايت نموده و مبيع را مورد رؤيت و تأييد

بر اساس مفاد مبايعه نامه، فروشنده )موكل  -2غبن را از خود ساقط كرده است. 

اينجانب( اقرار نموده كه تاكنون هيچ گونه تسهيالتي از هيچكدام از بانكها دريافت 

ننموده و در صورتي كه قبل از اين مبايعه نامه، هرگونه بدهي به اشخاص و بانكها 

ه عهده فروشنده بوده و با توجه به اينكه موكل جهت اخذ وجود داشته باشد، ب

تسهيالت پانزده ماه پيگيري مستمر در بانك سرمايه داشته و موف  به اخذ 

تسهيالت نگرديده بود و فقط زمين و بناي احداثي را به خريدار فروخته و بابت 

عامالت مامتيازات اخذ شده وجهي دريافت ننموده و مبالغ دريافتي فقط بابت ثمن 

بوده و در صورت استفاده خريدار از امتيازات اخذ شده شخصاً خود پاسخگوي 

معامالت ذيربط خواهد بود و فروشنده در حال و آتي هيچگونه مسئوليتي نداشته 
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موكل )آقاي سيدمهدي موسوي نژاد( جهت روشنگري، پس از امضاء  -3و ندارد. 

خريدار )آقاي حسين هدايتي(  مبايعه نامه هاي و قبل از اخذ تسهيالت توسط

تصاوير مبايعه نامه ها را به اداره اطالعات استان فارس و به معاونت اقتصادي 

وزارت اطالعات ارسال مي نمايد و همزمان تصاوير مبايعه نامه ها را به بانك 

سرمايه تحويل و رسيد اخذ مي نمايد، فلذا مقامات امنيتي و مسئولين بانك از 

از مبلغ مورد معامله  %70له مطلع بوده و بانك سرمايه مي بايست مبلغ مورد معام

با توجه به اينكه زمين  -4را به خريداران جهت اتمام پروژه ها پرداخت مي نمود. 

پروژه ها به صورت شخصي و با سرمايه گذاري موكل خريداري گرديده و مبلغ 

از معافيت توسط  پروانه ساختماني و عوارضات متعلقه به صورت نقدي و به دور

متقاضي در پروژه ساماندهي  3000موكل پرداخت شده بود. و با عنايت به اينكه 

متقاضي در پروژه ميدان تره بار وجود داشته لذا از ابتداي ساخت  331مشاغل و 

و ساز كارشناسي هاي مختلفي توسط موكل صورت پذيرفته كه در اصل چشم 

متقاضيان خريد بوده و پس از امضاء  انداز پروژه توسط كارشناسان و ترغيب

مبايعه نامه ها هيچ كارشناسي صورت نپذيرفته است براي همين، مبلغ 

كارشناسيها، با مبلغ مورد معامله تفاوت فاحشي دارد كه اين نشان دهنده قيمت 

معامله صورت گرفته ميان موكل و آقاي حسين  -5توافقي مورد معامله مي باشد. 

ارشناسي هاي توصيفي نبوده است چرا كه في مابين مبلغ هدايتي بر مبناي ك

مندرج در كارشناسي هاي توصيفي با مبلغ مندرج مبايعنامه في مابين موكل و 
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آقاي هدايتي فاصله زيادي وجود دارد مبلغ كارشناسي هاي توصيفي 

 145.000.000.000تومان است و مبلغ مبايعنامه  453.000.000.000

همانطور كه مالحظه مي نماييد اگر تسهيالت  تومان مي باشد، فلذا

توماني در اختيار آقاي حسين هدايتي قرار گرفته ناشي  586.000.000.000

بانك سرمايه به جهت  -6از ارتباطات نامتعارف وي با مسئولين بانك مي باشد. 

توصيه هاي مكرر استانداري فارس پروژه هاي موكل را طرح ملي قلمداد مي 

عد به پرداخت تسهيالت به موكل و متقاضيان مي شود، اما دو شرط نمايد و متقا

اساسي را در پرداخت مصوبات خود اعالم مي نمايد: اوالً: متقاضي تسهيالت، 

داراي شركتهاي معتبر تجاري باشد كه داراي تسويه حساب معامالت و مالياتي 

باشد، كه موكل  از سپرده اوليه %70و برداشت  %100باشد. ثانياً: سپرده گذاريي 

نتوانست شروط مذكور را اجرايي نمايد لذا عليرغم ميل باطني مجبور به فروش 

بانك سرمايه پرداخت تسهيالت به آقاي حسين  -7امالک موصوف مي گردد. 

هدايتي را اگر در قالب مشاركت بازرگاني پرداخت نموده است مي بايست سرمايه 

تا مبلغ تسهيالت پرداختي توسط  گذاري را در بخش بازرگاني رصد مي نمود

متهم رديف اول حيف و ميل نگردد و اگر تسهيالت را در قالب مشاركت عمراني 

پرداخت نموده بود مي بايست با نظارت خود، پروژه هاي مورد ترهين را نظارت 

مي نمود تا تسهيالت گيرنده، تسهيالت اخذ شده را در جاي ديگر مصرف ننمايد. 

موارد مصرف تسهيالت  1397.12.27يتي در جلسه مورخه آقاي حسين هدا -8
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بند شمرد كه فقط يك مورد از آن را بنا به ادعاي خويش  11مأخوذه را در 

تومان تسهيالت مأخوذه  586.000.000.000تومان از  27.000.000.000

را در دو پروژه خريداري شده اش هزينه نموده است كه البته آن نيز محل تأمل 

پروژه  2اين توضيحات معلوم مي شود كه علت تامّه ي اخذ تسهيالت  است كه با

فروخته شده توسط موكل نبوده است چرا كه محل مصرف آن در جاهاي غير از 

 ريال، يك حتي عودت  تسهيالت گيرنده قبل از -9محل پروژه ها بوده است. 

يه اخذ رماس بانك از تسهيالت ديگر، مبلغي گذاري سپرده با دوباره چندي از پس

مي نمايد كه اين امر با توجه به معوقه ماندن تسهيالت قبلي نشان دهنده امكانات 

در گواهي اخذ  -10و دسترسي هاي خريدار به بانك و مديران مربوطه مي باشد.

در چهار پروژه، موكل اينجانب نه ضامن و نه راهن و نه  482شده از دفترخانه 

مي باشد و بر اساس نامه صادره كه به مبايعه وثيقه گذار و نه تسهيالت گيرنده 

نامه هاي فيمابين موكل و خريدار اشاره مي نمايد، موكل امالک را به نام افراد 

معرفي شده از طرف خريدار نموده و آن اشخاص، امالک را به نام شركتهاي مورد 

امات نظر، و آن شركتها، امالک را به نام بانك نموده اند و دليل بازداشت و اته

اخذ تسهيالت از بانك، روالي  -11مطرح شده در پرونده موجود، مبهم مي باشد. 

عادي و معمولي دارد و دليل تشكيل پرونده قضايي عدم تسويه حساب آقاي 

حسين هدايتي نسبت به تسهيالت اخذ شده از بانك سرمايه و عدم هزينه كرد 

س از دريافت ثمن تسهيالت اخذ شده در پروژه هاي فروخته شده است كه پ
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معامله رابطه موكل با خريدار قطع گرديده لذا مسئوليتي متوجه موكل اينجانب 

 88ثمن معامله ي في مابين موكل و آقاي حسين هدايتي كالً  -12نمي باشد. 

جا مصرف نموده  2ميليارد تومان بوده است كه موكل اين ثمن مورد معامله را در 

ميليارد تومان تسهيالت از بانك اقتصاد نوين  32است: الف: موكل قبالً مبلغ 

ميليارد  67شعبه نياوران نبش كامرانيه اخذ كرده بوده است كه با سودش به مبلغ 

ميليارد تومان تسهيالت  7تومان تماماً آن را تسويه مي نمايد. ب: موكل قبالً مبلغ 

تومان تسويه ميليارد  16از مؤسسه مهر اقتصاد اخذ كرده بوده است كه الجرم با 

مي نمايد فلذا بحث پولشويي و مشاركت در اخالل نظام اقتصادي مبحثي 

شعبه قدس و  1173رأي دادگاه كيفري  -13غيرواقعي و غيرموجه مي باشد. 

نامه دادسراي امنيت... مقدس نشان دهنده اعمال زور و فشارهاي آقاي هدايتي 

وارد مذكور امري مختومه در پرونده سازي ها موجود مي باشد لذا مطرح شدن م

مي باشد. با توجه به مطالب فوق: الف( بر فرض محال موكل، دو پروژه خويش را 

به قيمت چندين برابري بر اساس كارشناسيهاي غيرواقعي به حسين هدايتي 

فروخته باشد. ب( موكل، براي اخذ مابقي ثمن خويش، و به جهت اينكه شركتهاي 

ايتي در رهن موكل بوده، بايد در بانك حضور معرفي شده توسط آقاي حسين هد

مي داشت تا بتواند ثمن مبايعه نامه خويش را دريافت كند، فلذا حضور وي در 

بانك موجه بوده است. آيا بانك بدون اخذ تضمينات الزم به حسين هدايتي 

ميلياردي را  340تسهيالت داده است؟! خير، بانك به دو شرط، اين تسهيالت 
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 از  %100ـ مبلغي را به ميزان 1ماه در اختيار وي گذارده است:  11براي مدت 

 به سپرده عنوان به بانك در را هدايتي حسين آقاي از مأخوذه تسهيالت 70%

 مي نگهداري مأخوذه تسهيالت آن مدت از بيشتر ماه يك يعني ماه 12 مدت

ته داشن مالياتي و معامالتي بدهي كه باشد داشته معتبري هاي شركت -2. كند

باشد كه تسهيالت گيرنده )حسين هدايتي( داراي چنين شرايطي بوده است. تا 

اينجا هيچ تخلفي صورت نگرفته است، چرا كه بحث گران فروختن در محل 

خويش تحت عنوان كالهبرداري بررسي شده و رأي بر برائت موكل صادر شده 

ظ تهديد به قتل است و حتي موكل قسمت زيادي از ثمن معامله خويش را به لحا

و ضرب و شتم توسط عوامل آقاي حسين هدايتي تعديل مي نمايد، و همچنين 

رايزيني و فعاليت براي اخذ تسهيالت نيز جرم نيست. ج( اگر موكل با متهم رديف 

اول )آقاي حسين هدايتي( در وقوع جرم اخالل در نظام اقتصادي وحدت قصد 

تقسيم تسهيالت مأخوذه مبالغ بيشتري از  داشت و تباني كرده بود. اوالً: بايد در

ثمن معامله را از تسهيالت تصرف مي كرد. ثانياً: بايد موكل نيز تضميناتي را از 

ناحيه خويش به بانك مي سپرد و حال آنكه اصالً طرف حساب بانك فقط و فقط 

آقاي حسين هدايتي مي باشد و وي سال هاست با فرصت سوزي به دنبال فربه 

ک خويش بر اساس تورم به وجود آمده در كشور مي باشد تا همان كردن امال

امالک متورّم را به بانك به عنوان مابه العوض تسهيالت مأخوذه ايصال نمايد. د( 

سپرده را آقاي حسين  -1انماالكالم تخلف از آنجايي به وقوع پيوسته است كه 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

 ا جايگزين كردنهدايتي با همكاري مسوولين بانك سرمايه، بعد از مدت كمي ب

 340پرداخت يكجاي تسهيالت  -2چك عادي، از بانك بيرون كشيده اند. 

ميلياردي كه بايد صورت پلكاني بر اساس هزينه كرد در پروژه، به حسين هدايتي 

عدم نظارت بر هزينه كرد وام در محل پروژه توسط مسوولين  -3پرداخت مي شد. 

ردي توسط مسوولين بانك سرمايه در ميليا 340استمهال وام  -4بانك سرمايه، 

ميليارد تومان بدون تسويه ي  260مجدداً قريب به  -5سررسيد عودت آن. 

عدم عودت حتي يك ريال از  -6تسهيالت قبلي به وي وام داده شده است. 

تسهيالت مأخوذه توسط حسين هدايتي كه موكل در هيچ جاي اين تخلفات 

گرفته توسط ضابطان محترم قضايي  نقشي نداشته و حتي در تحقيقات صورت

فقط دو نكته را تأكيد مي كنند. الف( رايزني موكل براي اخذ تسهيالت كه قبالً 

دليل آن كامالً توضيح داده شد. ب( مدعي صوري بودن معامله را بيان مي دارند 

كه كامالً ادعاي بدون دليلي است. و آخرين مطلب اينكه با توجه به قانون مجازات 

گران در نظام اقتصادي كشور، موكل موضوعاً و تخصصاً از شمول آن قانون  اخالل

خارج بوده و هيچ اتهامي متوجه موكل نمي باشد فلذا از دادگاه محترم تقاضاي 

تبرئه موكل را دارم. و در پايان اعالم مي نمايم همانطور كه در جلسات گذشته 

ي حسين هدايتي كامالً گفته شد هرچند كه مبايعنامه في مابين موكل و آقا

مشروع بوده و موكل مالك ثمن مأخوذه از بيع فوق مي باشد اما به لحاظ نشان 

دادن حسن نيت خويش حاضر است بيع مذكور را اقاله و در قبال بازگرداندن 
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ملكي كه هم اكنون به لحاظ ارزشي با توجه به داستان هاي موجود تنزل قيمت 

بيع را به دستور دادگاه محترم به صندوق پيدا كرده تمام ثمن مأخوذه از 

 «. دادگستري عودت نمايد

 اليحه دفاعيه آقاي محسن رضايي به وكالت از متهم آقاي علي اكبر يقيني:  -ح(

پاسخ به اتهامات آقاي علي اكبر يقيني: در كيفرخواست صادره چهار اتهام به »

 صيلتح –مان، ب(تو ميليارد نه مبلغ به پولشويي –ايشان منتسب است. الف(

 منظا در اخالل در معاونت  -(پ تومان، ميليارد نه مبلغ به نامشروع طري  از مال

 رد معاونت –(ت هدايتي، آقاي به ها شركت انتقال و واگذاري طري  از اقتصادي

: وييپولش -(الف. تومان ميليارد ششصد مبلغ به نامشروع طري  از مال تحصيل

اقدامات مجرمانه آقاي هدايتي نداشته است و  خصوص در اطالعي يقيني آقاي

نسبت به منشاء مجرمانه وجوه ناآگاه بوده است. در پرونده مستنداتي كه علم و 

آگاهي آقاي يقيني را نسبت به منشاء مجرمانه وجوه اثبات نمايد وجود ندارد و 

بنابراين به جهت فقدان ركن معنوي نامبرده از اتهام پولشويي بري است. 

ات تكميلي در خصوص چرايي عدم اطالع آقاي يقيني از اقدامات مجرمانه توضيح

 -آقاي هدايتي به تفصيل در قسمت اتهامات مربوط به معاونت بيان مي گردد. ب(

دادسراي مربوطه صرف پرداخت وجوهي از محل تسهيالت به آقاي يقيني را 

وع نيز به عالوه بر پولشويي واجد صرف مجرمانه تحصيل مال از طري  نامشر
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عنوان يك جرم مجزا دانسته است. حال آنكه حتي با فرض اطالع آقاي يقيني از 

اقدامات مجرمانه آقاي هدايتي دريافت مبالغي از تسهيالت )صرف نظر از آنكه 

وجه المعامله شركت ها بدانيم يا ح  السهم( تنها منطب  با عنوان مجرمانه 

ال از طري  نامشروع هم باشد. اين پولشويي است و نمي تواند مصداق تحصيل م

جرم از حيث عنصر مادي نياز به رفتار فيزيكي دارد و مرتكب بايد عملياتي را 

 2براي تحصيل مال انجام دهد كه آن عمليات خالف قانون و شرع است و ماده 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري تمثيالً مواردي از 

كرده است. در واقع وصف نامشروع بودن به فعل باز مي گردد نه به آن ها را ذكر 

مال تحصيل شده و در اينجا غير از واريز وجه ناشي از تسهيالت به حساب شركت 

هاي منتسب به آقاي يقيني عمليات ديگري از جانب ايشان ارتكاب نيافته و لذا 

روع نيز بري است. به دليل فقدان ركن مادي از اتهام تحصيل مال از طري  نامش

معاونت در اخالل در نظام اقتصادي و معاونت در تحصيل مال از طري   -پ(

 عدم ارتكاب رفتار فيزيكي -الف-نامشروع با انتقال شركت ها به آقاي هدايتي، پ

معاونت در سوي آقاي يقيني: از حيث عنصر مادي معاونت، دادسراي مربوطه در 

داق معاونت قلمداد كرده واگذاري و انتقال كيفرخواست صادره رفتاري را كه مص

شركت ها توسط آقاي يقيني به آقاي هدايتي مي باشد. مطاب  محتويات پرونده 

آقاي يقيني در هيچ كدام از شركت هاي گيرنده تسهيالت سمتي نداشته است و 

هيچ يك از اسناد و اوراق مربوط به واگذاري شركت ها، درخواست هاي اخذ 
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اي صادره از حساب شركت ها يا هرگونه اوراق مرتبط ديگر را تسهيالت، چك ه

امضاء نكرده است. با توجه به اينكه از منظر حقوقي انتقال و واگذاري با امضاي 

سند انجام مي گيرد و اين امضاء منتسب به آقاي يقيني نيست بنابراين نمي توان 

ائم و مجازات مسئوليت آنرا متوجه ايشان دانست. اصل جزائي شخصي بودن جر

ها اقتضاء دارد هر كس مسئول اقدامات انجام گرفته از سوي خود باشد نه ديگري. 

اگر بخواهيم مسئوليت مديران و امضاء كنندگان اوراق را متوجه آقاي يقيني به 

عنوان اصطالحاً عامل پشت پرده نمائيم ناگزير هستيم اثبات كنيم مديران و 

ي در دستان آقاي يقيني بوده اند و از خود امضاء كنندگان اوراق همچون آلت

آزادي اراده اي نداشته اند. براي مثال از طري  هيپنوتيزم يا مواد روانگردان 

همچون ربات يا ماشين تحت تأثير آقاي يقيني بوده اند يا توسط آقاي يقيني 

 لاجبار يا اكراه به انجام اقدامات خود شده اند كه در اين خصوص نه تنها هيچ دلي

يا مستندي در پرونده وجود ندارد بلكه برعكس دادسراي مربوطه به عنوان مرجع 

تحقيقات قائل به آزادي اراده و آگاهي مديران بوده و بر همين مبنا مديران شركت 

ها را مستوجب مسئوليت كيفري دانسته و به اتهام معاونت در تحصيل مال از 

صادر كرده است. در واقع دادسرا  طري  نامشروع و پولشويي برايشان كيفرخواست

فعل واحد را هم به آقاي يقيني به عنوان عامل پشت پرده نسبت داده هم به 

مديران و امضاء كنندگان اوراق شركت ها، تناقضي كه از منظر اصول حقوق جزا 

مردود و غيرقابل پذيرش است. در كيفرخواست يك فعل دو عمل مجزا قلمداد 
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م يك مسئول تعيين شده و براي هر مسئول اتهامي وارد شده است و براي هر كدا

شده است. معاونت آقاي يقيني در قالب عبارت انتقال شركت ها آمده و معاونت 

مديران در قالب عبارت قبول مدير عاملي شركت ها حال آنكه در واقعيت قبول 

مدير عاملي چيزي جدا و غير از همين امضاي اوراق و چك هاي برداشت وجوه 

يست و اين اعمال نيز توسط مديران انجام گرفته است و مي دانيم صرف ن

درخواست و حتي دستور آقاي يقيني به مديران مبني بر انجام اقدامات فوق حتي 

با فرض سوءنيت نمي تواند مجوز انجام اقدامات از سوي مديران باشد و اگر انجام 

به  كيفري خودشاندهند طب  اصل پيش گفته شخصي بودن جرائم و مسئوليت 

عنوان مرتكب مسئول هستند. مگر اينكه دستور به درجه اجبار يا اكراه برسد كه 

همان طور كه گفته شد دليلي در اين خصوص در پرونده وجود ندارد. بنابر آنچه 

گفته شد رفتار فيزيكي كه از سوي آقاي يقيني ارتكاب يافته باشد و بتوان آنرا 

ويات پرونده وجود ندارد و از اين حيث انتساب مصداق قلمداد كرد طب  محت

عدم وجود سوءنيت  -ب-معاونت در اتهامات فوق به نامبرده مردود است. پ

مجرمانه از سوي آقاي يقيني: مي دانيم كه شرط معاونت در ارتكاب جرم از حيث 

ركن معنوي داشتن وحدت قصد مجرمانه بين معاون و مباشر جرم است اين 

طري  حاصل مي شود. يا در نتيجه تباني قبلي و همفكري  وحدت قصد به دو

مباشر و معاون جرم است و يا بدون تباني قبلي، اوضاع و احوال حاكم بر قضايا و 

نقش معاون در فرآيند ارتكاب جرم بگونه اي است كه معاون از قصد مجرمانه 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

ه نان كمباشر مطلع مي شود و مع ذالك تصميم مي گيرد با او همكاري نمايد. چ

نشان داده خواهد شد هر دو فرض در رابطه با آقاي يقيني منتفي است. از منظر 

جرم شناختي مجرمين به دليل ريسك و هزينه هايي كه ارتكاب جرم دارد حتي 

االمكان مقاصد مجرمانه خود را براي ديگران برمال نمي كنند و هر چه جرم و 

كاري بيشتر است. مجرم تنها مجازات سنگين تر باشد تمايل مجرم به پنهان 

زمان ديگري را از مقاصد مجرمانه خود مطلع مي سازد كه بدون اطالع و كمك 

آن ديگري نتواند مقاصد مجرمانه اش را عملي سازد و اگر بتواند از ديگري در 

مسير اقدامات مجرمانه اش بهره برداري كند بي آنكه آن شخص متوجه قصد 

امالً مطلوب و انتخاب اول است. اين موضوع در مجرمانه اش شود چنين امري ك

جرائم ارتكابي يقه سفيدان كه افرادي بسيار باهوش هستند و شخصيتهايي موجه 

و مقبول دارند و با قدرت اقناع كنندگي بااليي كه دارند به سادگي مي توانند با 

جلب اعتماد ديگران همراهي آنها را كسب كنند بسيار مشاهده مي شود )در 

وص همين پرونده، به شخصه بايد بگويم تا قبل از جلسه رسيدگي مورخه خص

، آقاي هدايتي را از نزديك نه ديده بودم و نه سخن گفتنش را 1397.12.08

شنيده بودم. با اطالعات نسبي كه از محتويات پرونده داشتم و پس از قرائت متن 

حاصل  ه يقين برايمكيفرخواست توسط نماينده محترم دادسرا تقريياً ظن قريب ب

شده بود كه ايشان مجرم است و در اين انديشه بودم با وجود اين حجم از كار 

جلد كه انبوهي از مستندات را در خود دارد  50اطالعاتي و پرونده اي با حدود 
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اساساً آيا ايشان حرفي براي گفتن خواهد داشت؟! اما وقتي آقاي هدايتي جهت 

قرار گرفت و لب به سخن گشود، هوش سرشار و اداي توضيح در جايگاه متهم 

توانايي بسيار باالي ايشان در سخنوري در كنار استناد به داليل گوناگون در دفاع 

از حقانيت خود، كامالً ظن مرا به درجه شك و ترديد تنزل داد و بسيار از مسائل 

 مجرميت در ذهنم در هاله اي از ابهام قرار گرفت( مي خواهم بگويم با فرض اثبات

ايشان، وقتي نامبرده در لباس زندان و در مقابل لنز دوربين رسانه ها در چنين 

مرجع رسمي مقابل هيئتي از قضات عالم و پر سابقه چنين مسلط و مستند از 

حقانيت خود مي گويد ديگر موجه نشان دادن خود و درستي اقداماتش براي يك 

ت پرسيدن چند سئوال متوالي نفر ساده به اسم يقيني كه حتي جرأت و جسار

از آقاي هدايتي را هم به خود نمي داد مثل آب خوردن است. واكاوي سير اقدامات 

انجام شده از سوي آقاي هدايتي در مسير اخذ تسهيالت چنان كه توضيح خواهم 

داد نشان مي دهد به هيچ عنوان به سود و صالح آقاي هدايتي نبوده كه آقاي 

مات او قرار گيرد. در پازل طراحي شده هر كسي نقش و يقيني در جريان اقدا

كاركرد خاص خود را دارد و تا جايي كه ممكن است بايد تالش كرد هر مهره 

نقش خود را به خوبي ايفا كند بي آنكه از مقصود اصلي با خبر گردد و كسي نبايد 

ايتي داز قصد اصلي مطلع شود مگر در جايي كه الزم باشد. كارايي يقيني براي ه

صرفاً در حد در اختيار قراردادن شركت هايش بوده و حرف شنوي مديران از 

آقاي يقيني. پس از امضاي درخواست هاي اخذ تسهيالت و امضاي چك هاي 
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برداشت وجوه از حساب شركت ديگر كاركرد و كارائي براي يقيني و مديران 

ي خواهد ه به بانك ممتصور نيست و منطقاً الزم نبوده به يقيني بگويد وثايقي ك

معرفي كند ده ها برابر كمتر از ميزان تسهيالتي كه قصد دارد دريافت كند ارزش 

دارد و قصد دارد كارشناسان را تطميع كند تا ضوابطي را زير پا بگذارند. گفتن 

اينها به يقيني وقتي مفيد است كه يقيني بتواند در تطميع كارشناسان يا 

يفا كند. حال آيا دليلي داريم كه اثبات كند يقيني مسئوليت بانك نقش مفيدي ا

در اين امور دست داشته است؟ مثالً قسمتي از وجوه پرداختي براي تطميع 

كارشناسان توسط يقيني پرداخت شده باشد؟ پاسخ منفي است. بنابراين وقتي 

آقاي هدايتي به سادگي مي تواند با هنر سخنوي كه دارد و به مدد سبقه و اعتبار 

ود اعتماد يقيني را براي همكاري جلب كند چه نيازي براي گرفتن مقاصد خ

مجرمانه است. آنچه هدايتي به يقيني گفته بود اين بود كه قصد دارد براي پيش 

برد پروژه هاي عمراني و تجاري خود تسهيالتي دريافت كند. آقاي يقيني هيچ 

م استرداد آنها و نهايتاً اطالعي از قصد آقاي هدايتي براي دريافت تسهيالت و عد

اخالل در نظام اقتصادي و حيف و ميل وجود نداشته است و اساساً نمي توانسته 

از اين مقاصد كامالً محرمانه مطلع گردد. اكنون به مدد ماه ها كار اطالعاتي نهادها 

مختلف و تالش هاي دادسرا زواياي پنهان اقدامات انجام گرفته همچون ارزش 

تطميع كارشناسان و مسئولين ارشد بانكي مشخص شده است. اينها واقعي وثاي ، 

مواردي نبوده كه قائل باشيم يقيني به سادگي مي توانسته از آنها مطلع شود. 
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همانطور كه در كيفرخواست آمده آقاي يقيني فردي فاقد سابقه كيفري، متأهل 

ضي يتي رافرزند است. آري منطقي است بپذيريم فردي با چنين وضع 3و داراي 

شده باشد در اتهام بسيار سنگين اخالل عمده در نظام اقتصادي آن هم به ميزان 

ششصد ميليارد تومان معاونت كند و در مقابل تنها نه ميليارد دريافت نمايد در 

حالي كه مي دانسته تمام تسهيالت به نام شركت هاي او پرداخت مي شوند. 

اينكه نقش شركت ها در اخذ تسهيالت  توضيحاتي پيرامون شركت ها: با توجه به

در اين پرونده بسيار پر رنگ است الزم مي دانم توضيحاتي در اين خصوص جهت 

رفع برخي ابهامات ارائه نمايم. از مجموع هشت شركت كه آقاي هدايتي در قالب 

آنها اقدام به دريافت تسهيالت نموده است پنج شركت متعل  به آقاي يقيني بوده 

ديگر ارتباطي به ايشان نداشته است كه آقاي هدايتي نيز همين  و سه شركت

تأييد نمود. اسامي اين پنج  1397.12.08مطلب را در جلسه رسيدگي مورخه 

كوه آوران جيحون  -1شركت و تاريخ تأسيس و ثبت هر يك از اين قرار است: 

ذوب ونورد  -3(، 1386.03.06طراحي پويان پاسارگاد ) -2(، 1382.05.28)

جاويد  -5(، 1390.06.02عمران تجارت امير ) -4(، 1388.03.04آرتين )

( در كيفرخواست صادره به كرات آمده كه اين 1391.02.31گشت هيرمند )

شركت ها اساساً براي اخذ تسهيالت توسط آقاي هدايتي تأسيس شده اند. حال 

قاي ي آآنكه مالحظه مي شود تاريخ ثبت شركت ها مدت ها پيش از تاريخ آشناي

يقيني در اين شركت ها است. در كيفرخواست به دفعات آمده كه اين شركت ها 
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صوري و فاقد هر گونه فعاليت واقعي تجاري بوده اند. اوالً بايد توجه داشت از 

منظر قانوني صرف ثبت شركت و عدم انجام فعاليت در قالب آن جرم نيست و 

بيان آن ها در اين مجال نمي  مطاب  مقررات تجاري آثار خاص خود را دارد كه

گنجد اما بايد گفت كسي كه مطاب  مقررات با صرف وقت و هزينه شركتي را 

تأسيس و يك شخصيت حقوقي ايجاد مي كند كه قانون براي اين شخصيت 

حقوقي امتيازات و آثاري قائل است، به صرف ايجاد اين شخصيت حقوقي صاحب 

معامله قرار دهد. در واقع يك شركت  حقوقي مي شود كه مي تواند آن را مورد

تجاري منفك از ميزان سرمايه و دارايي هايش، خودش نيز داراي ارزش اقتصادي 

است و نقل و انتقال شركت ها مثل معامله ملك يا خودرو در عرف و بازار تجاري 

امري معمول و بالاشكال است. كاري كه آقاي يقيني نيز بدان اشتغال داشته اين 

با همكاري افرادي شركت هايي را تأسيس مي نموده و بعد در بازار بوده كه 

تجارت به متقاضيان شركت هاي خود را در قبال دريافت وجهي واگذار مي نمود. 

در واقع نامبرده به نوعي به داللي شركت هاي تجاري اشتغال داشته است. 

چنين فعاليت  همانطور كه در حوزه ملك و خودرو افرادي به داللي اشتغال دارند.

هايي نه در قوانين كيفري و نه در قوانين حقوقي منع نشده است و چه بسا اگر 

در چارچوب صحيح انجام پذيرد موجب رون  كسب و كار و فعاليت هاي تجاري 

ـ اقتصادي در جامعه خواهند شد. در همين پرونده بياييد تصور كنيم وثايقي كه 

پوي بازپرداخت تسهيالت را مي دادند و براي اخذ تسهيالت معرفي شده اند تكا
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كارشناسان قيمت گذاري در اين رابطه گزارش خالف واقع نداده بودند و آقاي 

هدايتي نيز در چهارچوب موضوعات شركت هايي كه به وي منتقل شده بود 

فعاليت هاي بازرگاني خود را انجام مي داد و تسهيالت دريافتي اش را همراه با 

  قرارداد با بانك مسترد مي نمود. همه اذعان داريم اگر چنين سود مربوطه مطاب

مي شد نقش آقاي يقيني و شركت هايي كه او مسبب تأسيس شان بوده نقشي 

مثبت بود. بنابراين صرف انتقال شركت ها به آقاي هدايتي اعم از اينكه سابقاً اين 

ي . جرم زمانشركت ها فعاليت تجاري قابل توجهي داشته اند يا خير جرم نيست

است كه وثيقه گذار وثاي  نامعتبر آن هم با تطميع كارشناسان ارزياب و مسئولين 

بانكي ارائه مي كند و گيرنده تسهالت آن ها را به جاي سرمايه گذاري در اقتصاد 

حيف و ميل مي كند و از باز پرداخت آن ها امتناع مي ورزد. نكته ديگر ميزان 

قبال انتقال شركت ها از آقاي هدايتي دريافت  وجهي است كه آقاي يقيني در

 دچهارص و ميليارد دو مبلغ اين از. است تومان ميليارد  نموده است. اين مبلغ نه

 الحساب علي الباقي و بوده شركت پنج واگذاري المعامله وجه تومان ميليون

 هجلس در هدايتي آقاي را مطلب اين كه است بوده ها شركت به متعل  ماليات

تأييد نمود. سئوالي كه در اينجا به ذهن متبادر  1397.12.08يدگي مورخه رس

مي شود اين است كه چرا چنين مبلغي در قبال واگذاري پنج شركت تجاري كه 

فعاليت هاي عمده اي نيز نداشته اند پرداخت شده و چرا درخواست هاي اخذ 

ه است؟ پاسخ تسهيالت و امور مربوط توسط مديران آقاي يقيني انجام مي شد
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زمان است. آقاي هدايتي به آقاي يقيني گفته بود مصوبات تسهيالتي كه مي 

خواهيد دريافت نمايد داراي اعتبار زماني است و اين زمان و به پايان است و از 

طرفي افراد مناسب و معتمدي كه بتواند در حال حاضر آن ها را براي عضويت و 

رد و لذا قيمتي باالتر از حد معمول به مديريت در شركت ها بگمارد سراغ ندا

آقاي يقيني پيشنهاد مي دهد و از او مي خواهد به همراه مديران شركت هايش 

همكاري الزم را جهت اخذ تسهيالت انجام دهند و پس از اخذ تسهيالت، هم 

وجه المعامله شركت ها را تسويه كنند و هم اعضاء و مديران در فرصت مناسب 

ابر آنچه گفته شد باتوجه به اينكه مستندات قطعي مبني بر وحدت تغيير يابند. بن

قصد آقاي يقيني با آقاي هدايتي وجود ندارد بنابراين به دليل فقدان ركن معنوي 

 «. آقاي يقيني از اتهامات معاونت بري است

 اليحه دفاعيه آقاي علي رحيمي ايشكا وكيل متهم آقاي مجتبي كيان پيشه:  -و(

. معاونت در اخالل در 1ادره يا ادعانامه عليه موكل اينجانب: كيفرخواست ص»

 586. معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع به ميزان 2نظام اقتصادي كشور، 

قانون مجازات  126ميليارد ريال. ماده  483. پولشويي به مبلغ 3ميليارد تومان، 

عاون جرم اشخاص زير م»اسالمي در خصوص معاونت در جرم تصريح دارد: 

محسوب مي شوند: الف. هركس ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع يا تحريك به 

ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم 
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گردد. ب. هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طرق ارتكاب جرم 

را تسهيل كند. تبصره: براي تحق  را به مرتكب ارائه دهد. پ. هركس وقوع جرم 

معاونت در جرم وحدت قصد، تقدم يا اقتران زمان بين رفتار معاون و مرتكب جرم 

ماده مذكور در  126ماده « الف»شرط است. آنچه به نظر مي رسد اينكه بند 

مورد موكل اينجانب مصداق نداشته باشد، زيرا نه فردي را ترغيب نمودند و نه 

در مجموعه  1383موكل بنده آقاي مجتبي كيان پيشه از سال  تهديد يا تطميع.

آقاي حسين هدايتي به عنوان كارمند مشغول به كار بودند و همانند ساير 

كارمندان ديگر از مشاراليه حقوق كارمندي دريافت مي نمودند و بيشتر فعاليت 

ص وي در خصوص امالک بوده و امور ملكي ايشان را انجام مي دادند. در خصو

آقاي هدايتي: ملك هاي كارسان )مشاغل  1392تسهيالت دريافتي در سال 

مزاحم شهري( و ليان )بازار ميوه و تره بار جهرم( با داشتن مصوبات و چندين 

مرحله كارشناسي ارائه شده توسط آقاي موسوي نژاد و به واسطه معرفي آقايان 

في مابين آقايان  هادي سهامي و هادي محبوبي منجر به تنظيم مبايعه نامه

موسوي نژاد و هدايتي مي گردد و موكل بنده صرفاً ذيل مبايعه نامه را امضا 

نمودند و متعاقب آن آقاي موسوي نژاد مصوبه دو شركت در خصوص ضمانت 

نامه را از بانك سرمايه دريافت نمودند و پس از آن نامه ترهين و انتقال آن در 

فتند و ملك كارسان را به نام دو شركت عمران تهران را از بانك گر 482دفترخانه 

تجارت اميد و كوه آوران جيحون انتقال قطعي نموده و متعاقب آن در رهن بانك 
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سرمايه قرار مي دهند و با پرداخت ده درصد سپرده ضمانت نامه ها صادر گرديد 

و تمام اين مراحل و فرآيند توسط آقاي موسوي نژاد صورت مي گيرد. بعد از 

ت نامه ها، آقاي موسوي نژاد با تواف  با بانك، نسبت به اخذ تسهيالت ريالي ضمان

براي سه شركت طراحي بريان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتين، سروش تجارت 

توسط آقاي امير هنرپيشه  91ميليارد در سال  243سيمرغ با كارشناسي به مبلغ 

شاركت مدني كارشناس رسمي دادگستري، خودشان نسبت به اخذ مصوبات م

تهران از بانك اخذ  482بازرگاني اقدام نمودند و نامه ي ترهين براي دفترخانه 

نمودند. در اين موقع آقاي هدايتي به موكل بنده اظهار داشتند كه سند ملك 

ليان )بازار ميوه تره بار( به نام موكلم )مجتبي كيان پيشه( انتقال داده شود و به 

رماي موكل بنده بوده است و رابطه آنها رابطه خادم دستور آقاي هدايتي كه كارف

و مخدومي بوده و از طرفي موكلم به لحاظ اينكه مورد وثوق آقاي هدايتي بودند، 

سند ليان را مستقيماً آقاي موسوي نژاد به موكل انتقال مي دهند و مشاراليه نيز 

رفاً در بدون دخل و تصرف در آن، در رهن بانك قرار مي دهند. موكل بنده ص

همين مورد دخالت داشته اند و در خصوص پنج شركت ديگر هيچ نقش و دخالتي 

نداشته اند و هيچ گاه با آقايان ديگر به بانك ها مراجعه ننمودند و هيچ اسناد و 

مداركي را امضاء نكرده اند و اين خود شخص آقاي موسوي نژاد بوده كه با سايرين 

د مربوطه را امضاء مي نمودند. صرفاً به موكل به بانك مراجعه مي نمودند و اسنا

مراجعه مي كردند تا جهت امضاء قرارداد ترهين به بانك بروند. در خصوص سه 
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شركت ديگر، مديران شركت با هماهنگي آقاي اكبر يقيني بوده اند و طب  توافقي 

كه خودشان با آقاي هدايتي انجام دادند، اين تسهيالت دريافت شد. در خصوص 

يالت شركت سروش تجارت سيمرغ كه در زمان پرداخت، آقاي موسوي نژاد تسه

ميليارد تومان طلب خود را برداشت و به آقاي هدايتي گفتند كه  70از محل، 

رئيس شعبه گفته كه پول را به صورت خرد از حساب خارج كنيد و بگذاريد »

ه در تند كو به موكل بنده نيز گف« پول در حساب بماند براي شعبه بهتر است

ميليارد تومان به حساب ايشان )طب  دستور  48شعبه حساب باز نمايند و مبلغ 

آقاي هدايتي( واريز شد و به دستور شخص آقاي هدايتي هم به صورت خرد از 

حساب برداشت مي شد و تحويل خود آقاي هدايتي مي شد و موكلم كوچكترين 

يالي و ضمانت نامه ها دخل و تصرفي در آن نداشتند. در خصوص تسهيالت ر

موكل اينجانب هيچگونه نقشي در دريافت مصوبات و همراهي كردن مديران 

شركت نداشته اند و صرفاً كليه ي اين فرآيند توسط خود آقاي موسوي نژاد بوده 

آقاي هدايتي طي توافقي كه  94-95است. در خصوص سه شركت كه در سال 

براي بانك هماهنگ نمودند و سپرده با مديران بانك داشتند، سپرده هايي را 

آورده شد. قرار شد از محل سپرده ها، تسهيالت و ضمانت نامه دريافت كنند كه 

با آقاي اكبر يقيني تواف  كردند كه شركت هايي كه داراي صورت هاي مالي فعال 

و قانوني بدون هيچ مشكل و منع قانوني داشته باشند به بانك معرفي و حسابشان 

مايند و پس از اخذ تسهيالت چهار درصد را دريافت نمايند و آقاي را فعال ن
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هدايتي هم نسبت به تسويه ي اين تسهيالت اقدام نمايند. در مورد تسهيالت 

شركت جاويد گشت هيرمند و سيويل سازه پارميدا، موكل به بانك مراجعه نمودند 

اخذ نامه  و  و براي معرفي ملك جاده مخصوص كرج جهت اخذ نامه كارشناسي

مراجعه  48هاي استعالم ثبت، مترو، شهرداري، دارايي، بيمه نامه، به دفترخانه 

درصد مورد تواف  خودشان را از حساب  4داشتند و در زمان پرداخت تسهيالت، 

برداشت مي نمودند و مابقي آن يا به حساب واريز يا تحويل خود آقاي هدايتي 

بانك با پرداخت ده درصد سپرده صادر مي گرديد. يك فقره هم ضمانت نامه از 

براي شركت فوالد خوزستان جهت خريد اسلب براي كارخانه نورد و لوله اهواز 

كه تاكنون به ذينفع آن شركت فوالد خوزستان پرداخت نگرديده است. موكل 

بنده با توجه به عرايض معروضه و اينكه كارمند آقاي حسين هدايتي بوده و 

شخص فعال اقتصادي در كشور بوده و خوش  1395تا  1392مشاراليه در سال 

نام و توجهاً اينكه موكل كارمند و مورد وثوق آقاي حسين هدايتي بوده و 

دستورهاي وي را موجه و قانوني مي دانسته و خود را موظف و مكلف به آن مي 

دانسته، دستور وي را انجام مي دادند و دستورات وي را مبني بر اينكه ملك را 

رهن قرار دهد و يا اينكه به اشخاص ديگر انتقال دهد موجه و قانوني مي  در

دانست انجام مي داده و از آنجايي كه اقدام متهمين پرونده، غيرقانوني يا مغاير با 

قانون و مقررات حاكم در بانك مي باشد و به لحاظ تخصصي و فني بودن امور 

ه ني بانك با ديگر عوامل نداشتبانكي، موكل هيچگونه علم و اطالع در خصوص تبا
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اند و در اين نقل و انتقاالت و اخذ تسهيالت توسط سايرين، هيچگونه وجوهي 

دريافت ننمودند و هر مبلغي كه به حساب وي واريز گرديد، همان مبلغ را بدون 

كم و كاست به صاحبان آنها مسترد نموده اند، )پرينت گردش مالي موكل حكايت 

 1383ارد كه موكل صرفاً كارمند آقاي حسين هدايتي از سال از صحت اين ادعا د

تاكنون بوده اند و حقوق و مزاياي خود را طب  مقررات قانوني از آقاي حسين 

هدايتي دريافت مي نمودند و الغير(. با عنايت به عرايض معروضه از محضر رياست 

ساسي، قانون ا 37محترم به استناد حاكميت اصل استصحاب مستندا به اصل 

 «.حكم برائت موكل تحت استدعاست

 «رأي دادگاه»

-1آقاي حسين هدايتي دوالبي فرزند علي اكبر به اتهام:  -(1در خصوص اتهام 

مشاركت در اخالل عمده و كالن در نظام اقتصادي )پولي( كشور از مجراي  -(1

تحصيل وجوه كالن از شبكه ي بانكي از طرق نامشروع به مبلغ پنج هزار و 

صد و شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و شش ميليون ريال هشت

ريال( با كسر ده درصد پيش پرداخت موضوع  5.869.396.000.000)

تسهيالت دريافتي )ضمانت نامه هاي بانكي( از سوي شركت هاي طراحي پويان 

( ريال، ذوب و نورد 700.000.000.000پاسارگاد به مبلغ هفتصد ميليارد )

( ريال، سروش تجارت 700.000.000.000هفتصد ميليارد )آرتين به مبلغ 
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( ريال، جاويد گشت 700.000.000.000سيمرغ به مبلغ هفتصد ميليارد )

( ريال، سيويل 1.300.000.000.000هيرمند به مبلغ يكهزار و سيصد ميليارد )

( ريال، عمران 800.000.000.000سازه پارميدا به مبلغ هشتصد ميليارد )

( ريال، كوه 650.000.000.000به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )تجارت امير 

( ريال، 650.000.000.000آوران جيحون به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )

 -(2-1( ريال؛ 500.000.000.000جاويد گشت آركا به مبلغ پانصد ميليارد )

پنج فقره خيانت در امانت به مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد 

( ريال از طري  دريافت تسهيالت در قالب مشاركت 4.200.000.000.000)

مدني و مصرف تسهيالت در غير از محل تعيين شده و شركت هاي طراحي پويان 

پاسارگاد، ذوب و نورد آرتين و سروش تجارت سيمرغ )جمعاً به مبلغ دو هزار و 

لغ ( ريال( و جاويد گشت هيرمند )به مب2.100.000.000.000يكصد ميليارد )

( ريال( و سيويل سازه 1.300.000.000.000يك هزار و سيصد ميليارد )

 -(3-1( ريال(؛ 800.000.000.000پارميدا )به مبلغ هشتصد ميليارد )

پولشويي به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و شش 

با  ( ريال از طري  تحصيل و اخذ تسهيالت5.869.396.000.000ميليون )

منشاء مجرمانه به نام شركت هاي پوششي و تملك و اداره ي غيرمستقيم شركت 

آقاي سيدمهدي موسوي نژاد فرزند  -(2هاي مذكور بدون عضويت در شركت ها؛ 

مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور  -(1-2سيدمحمدعلي به اتهام: 
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ل وجوه كالن از شبكه ي از طري  اخالل در نظام پولي و بانكي از مجراي تحصي

( 930.000.000.000بانكي از طري  نامشروع به مبلغ نهصد و سي ميليارد )

( 930.000.000.000پولشويي به مبلغ نهصد و سي ميليارد ) -(2-2ريال، 

 -(1-3آقاي همايون فيروزآبادي فرزند سيدحبيب اله به اتهام:  -(3ريال؛ 

 37سناد رسمي است )موضوع ماده كارشناسي خالف واقع كه در حكم جعل در ا

 -(3-3معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع،  -(2-3قانون كارشناسان(، 

آقاي مجتبي كيان پيشه فرزند  -(4معاونت در اخالل در نظام اقتصادي كشور؛ 

 -(2-4 كشور، اقتصادي نظام در اخالل در معاونت –(1-4مرتضي به اتهام: 

معاونت در تحصيل مال از  -(3-4ي  نامشروع، طر از مال تحصيل در معاونت

پولشويي به مبلغ چهارصد و هشتاد و سه ميليارد  -(4-4طري  نامشروع، 

آقاي سيدعباس حسيني فرزند سيدحسن به  -(5( ريال؛ 483.000.000.000)

( 852.000.000.000اتهام: پولشويي به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو ميليارد )

وايد مجرمانه ناشي از دريافت تسهيالت غيرقانوني از بانك ريال از طري  تحصيل ع

 -(6سرمايه به نام شركت هاي منتسب به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي؛ 

معاونت در اخالل در  -(1-6آقاي حسين شريعتي فرزند جمال الدين به اتهام: 

غ معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع به مبل -(2-6نظام اقتصادي كشور، 

آقاي امير توللي  -(7( ريال؛ 2.100.000.000.000دو هزار و يكصد ميليارد )

پولشويي از طري  تحصيل عوايد مجرمانه با علم به  -(1-7فرزند يداله به اتهام: 
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آقاي علي  -(8معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع؛  -(2-7منشاء مجرمانه، 

لشويي و تحصيل مال از طري  نامشروع پو -(1-8اكبر يقيني فرزند قليچ به اتهام: 

معاونت در اخالل در  -(2-8( ريال، 90.000.000.000به مبلغ نود ميليارد )

نظام اقتصادي كشور از طري  معرفي و واگذاري شركت ها به متهم آقاي حسين 

-8هدايتي دوالبي به منظور اخذ تسهيالت كالن به صورت غيرمجاز توسط وي، 

مال از طري  نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و  تحصيل در معاونت –(3

( 5.869.396.000.000شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و شش ميليون )

پولشويي از طري   -(1-9خانم هانيه پهلوان فرزند هوشنگ به اتهام:  -(9ريال؛ 

پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم 

 -(2-9ن هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي مشاراليه، آقاي حسي

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت 

آقاي احمد رفيعي فرزند محمد به  -(10و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

اد راي ايجپولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي ب -(1-10اتهام: 

پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد 

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از  -(2-10مجرمانه براي مشاراليه، 

 -(11طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

پولشويي از طري  پذيرش  - (1-11آقاي مهدي فتحي فرزند زيداله به اتهام: 

مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي 
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معاونت  -(2-11حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي مشاراليه، 

در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري 

آقاي حسين حدادان فرزند علي اصغر به اتهام:  -(12و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش  -(12-1

و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه 

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه  -(2-12براي مشاراليه، 

آقاي  -(13درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ ي 

پولشويي از طري   -(1-13نورالدين مقصودياني جافر فرزند رحمان به اتهام: 

پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم 

 -(2-13 آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي مشاراليه،

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت 

و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي. از عطف توجه به اوراق متشكله پرونده، 

گرچه به صالحيت اين دادگاه از ناحيه متهمين و وكالي آنان ايراد شده است، اما 

قابل پذيرش نمي داند؛ زيرا هرچند رأي وحدت  دادگاه ايراد وارده را در پرونده كار

هيئت عمومي ديوان عالي كشور،  1386.07.24مورخه  704رويه شماره 

صالحيت رسيدگي به تمامي جرايم منجر به اخالل در نظام اقتصادي كشور در 

با اصالحات و  1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

هده محاكم انقالب اسالمي قرار نداده و بر همين اساس الحاقات بعدي را بر ع
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رسيدگي به جرايم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون »مقرر كرده است: 

با اصالحات و الحاقات  1369مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري  2بعدي در صورتي كه طب  ماده 

اسالمي يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام 

مزبور باشد به اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با 

 6دادگاه انقالب اسالمي خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره 

دادگاههاي عمومي صالحيت رسيدگي قانون اخيرالذكر در اين قسمت  2ماده 

، به همين جهت مستفاد از رأي وحدت رويه فوق الذكر صالحيت «خواهند داشت

رسيدگي به جرايم معنونه در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 

با اصالحات و الحاقات بعدي حسب مورد در صالحيت محاكم  1369مصوب 

المي است؛ اما اين امر خدشه اي بر صالحيت كيفري دو و يا يك و انقالب اس

دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي وارد نمي 

سازد. زيرا پاره اي مصالح اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، انساني و ... موجب 

ايجاد مراجع قضايي اختصاصي مي شود تا مادامي كه تأمين اين مصالح، صرفاً از 

طري  مراجع قضايي اختصاصي ضرورت داشته باشد، اين مراجع باقي خواهند 

ماند و با تغيير شرايط و مقتضيات و امكان تأمين مصالح مزبور از طري  مراجع 

قضايي عمومي، در آن صورت ادامه حيات مرجع قضايي اختصاصي مورد نظر، 

لگران و مفسدان ضرورت ندارد. از اين رو، محاكم ويژه رسيدگي به جرايم اخال



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

اقتصادي كه در پي ضرورت مصالح اقتصادي كشور با پيشنهاد رياست محترم 

وقت قوه قضاييه و موافقت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( به خاطر ضرورت 

و هدف خاصي در محدوده زمان و مكان، جهت رسيدگي به جرايم موضوع قانون 

با اصالحات و الحاقات  1369ب مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصو

بعدي تشكيل شده را بايد از محاكم اختصاصي دانست كه بنا به حكم حكومتي 

و واليي رهبر معظم انقالب اسالمي ايران )مدظله العالي( كه در قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران نيز نهادينه شده، تشكيل يافته و از صالحيت ذاتي و 

رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي  محلي و نسبي و كشوري در

برخوردار هستند و هر آنچه مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 

با اصالحات و الحاقات بعدي مي گردد، در صالحيت  1369كشور مصوب 

رسيدگي اين دادگاه ها قرار داده شده است. پذيرش حكومت اسالمي و اصل 

ي خود و بر مبناي داللت التزامي، بر رسميت و اعتبار اين واليت فقيه به خود

گونه احكام داللت دارد. در حقيقت، اعمال پاره اي از وظايف و اختياراتي كه 

( برعهده رهبري نهاده است، مستلزم آن است 110و  57قانون اساسي )اصول 

راي شند و اجكه ايشان از اختيار كافي در زمينه اصدار اين گونه احكام برخوردار با

 حكم»آنها بر همگان الزم است. مضاف بر اينكه احكامي كه رهبري تحت عنوان 

صادر مي كنند، به عنوان يكي از منابع اصلي و معتبر حقوق اساسي « حكومتي

در جمهوري اسالمي ايران، شمرده مي شود و امكان آن وجود دارد كه به طور 
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د استناد قرار داده شود يا از آنها مستقيم در مباحث حقوق اساسي و سياسي، مور

قواعد كلي حقوق اساسي را استنباط كرده و در قضاياي مرتبط به آن استناد 

نمود. ضمن آنكه اين گونه احكام، ابزاري مؤثر براي برون رفت از حالت فوق العاده 

و بن بست هايي كه پيش روي نظام، تحت عنوان معضل يا بحران قرار مي گيرد، 

شود. در بند يكم از استجازه رياست محترم قوه قضاييه و موافقت محسوب مي 

صراحتاً چنين  1397.05.20مقام معظم رهبري )مدظله العالي( با آن، در تاريخ 

قانون مجازات اخاللگران در نظام  2ماده  6حسب مفاد تبصره »آمده است: 

اسالمي  با اصالحات بعدي شعبي از دادگاه انقالب 1369اقتصادي كشور مصوب 

سال سابقه قضايي )يك نفر رئيس و دو  20را با تركيب سه نفر قاضي با حداقل 

بدين لحاظ طب  بند يكم استجازه مورخه «. مستشار( تشكيل دهد

آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران  2و  1و مواد  1397.05.20

سيدگي به تمامي ، اين محاكم صالحيت ر1397در نظام اقتصادي كشور مصوب 

 1369جرايم مندرج در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدي را در فروض مختلف كه در صالحيت محاكم كيفري 

دو و يك و انقالب اسالمي است، دارا مي باشند. اين در حالي است كه از مفاد 

آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي  2و  1و مواد  1397.05.20استجازه مورخه 

چنين استنباط نمي  1397به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

شود كه دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي صرفاً 
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صالحيت رسيدگي به پرونده هايي در زمينه اخالل در نظام اقتصادي كشور را 

است و  1397.05.20وقوع آنها مؤخر بر تاريخ استجازه يعني دارند كه تاريخ 

جرايم واقع شده مقدم بر تاريخ استجازه فوق الذكر از شمول صالحيت اين دادگاه 

ها مستثني باشد. آنچه از صالحيت رسيدگي اين دادگاه ها مستثني گرديده، 

ا از در مورد آنه 1397.05.20پرونده هايي است كه قبل از استجازه مورخه 

آيين نامه  10سوي مراجع ذيصالح رأي صادره شده است. مؤيد اين موضوع ماده 

 1397اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

كليه دادگاه ها موظفند پرونده هاي مربوط به جرايم را »است كه اشعار مي دارد: 

ست رونوشتي از كيفرخواست و قرار كه تاكنون منتهي به صدور رأي بدوي نشده ا

جلب به دادرسي را براي ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاييه ارسال 

در خصوص پرونده هايي كه رأي بدوي آنها قبل از مصوبه مورخ  -1نمايند. تبصره 

صادر شده است، مطاب  قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1397.05.20

 -2لحاقات بعدي آن رسيدگي آنها ادامه مي يابد. تبصره با اصالحات و ا 1392

صادر  1397.05.20چنانچه رأي دادگاه بدوي در خصوص جرايم بعد از مصوبه 

شده باشد مرجع تجديدنظر يا فرجام مكلف است ضمن نقض رأي دادگاه بدوي، 

از . «پرونده را براي ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاييه ارسال كند

راجع به اخاللگران در نظام اقتصادي  1397.05.20سوي ديگر استجازه مورخه 

كشور كه مربوط به دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان 
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اقتصادي است، مرتبط با اصول محاكمات مي باشد و اصوالً قوانين مربوط به 

  ل است، عطف به ماسبرسيدگي و شيوه دادرسي كه امر صالحيت نيز از اين قبي

مي شود. به عبارتي مقررات شكلي، آن دست از قوانيني هستند كه موجد ح  يا 

تكليف نبوده؛ بلكه شيوه و طرق رسيدگي را بيان و اختيارات و تكاليف مقام و 

مرجع قضايي و ... را مشخص مي كنند. به بيان ديگر، به موجب مقررات شكلي، 

د نشده؛ بلكه اين مقررات، موجب تسريع و حقي به ضرر يا نفع شخصي ايجا

قانون اساسي جمهوري  169تسهيل در تحقيقات و رسيدگي است. در اصل 

فقط از عطف به  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  10اسالمي ايران و ماده 

ماسب  شدن مقررات ماهوي جزايي، منع شده است. در نتيجه مقررات شكلي از 

حيت، برخالف مقررات ماهوي، اصوالً عطف به ماسب  جمله مقررات مربوط به صال

مي شوند؛ مگر اين امر استثناء شده باشد. چون مقررات شكلي اصوالً مغاير حقوق 

مكتسبه افراد نبوده و فرض بر اين است كه مقررات مؤخرالتصويب، مصالح فرد و 

ع ، وضجامعه را بهتر تأمين مي كنند. اين امر موجب شده تا مقررات شكلي جديد

و عطف به ماسب  شوند؛ گرچه صراحتي راجع به عطف به ماسب  نداشته باشد و 

اساساً در اين مرحله از دادرسي حقوق مكتسبه اي براي متهمين آقايان حسين 

هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد و علي اكبر يقيني و مجتبي كيان پيشه 

، مغاير با حقوق مكتسبه آنان ايجاد نشده كه از اين حيث اقدامات صورت گرفته

فرض شود. در پرونده كار، متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي 
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موسوي نژاد با وجود منع و حذر قانوني و بدون رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر 

اعطاي تسهيالت بانكي در قالب عقود مشاركتي مدني و ضمانت نامه هاي بانكي، 

اي از پيش طراحي شده، وجوهي را در سطح كالن و رنامهبا سب  تصميم و با ب

عمده از بانك سرمايه تحصيل نموده كه طريقه تحصيل آن نامشروع است. به 

طوري كه متهمين اين پرونده در مسير مجرمانه به نحو نامشروع و برخالف ضوابط 

و مقررات بانكي، دست به اقداماتي در جهت نقض سياست هاي پولي كشور كه 

نك مركزي جمهوري اسالمي ايران در راه رسيدن به اهداف اقتصادي پيش با

بيني نموده، زده اند و با سرپيچي عالمانه و عامدانه از بسياري از قوانين و مقررات 

و ضوابط ناظر بر اخذ تسهيالت در قالب قرارداد مشاركت مدني و ضمانت بانكي 

هيئت مديره و قائم مقام و  و در اقدامي همسو با ساير متهمين اعم از اعضاء

كاركنان حوزه اعتباري و رؤساي شعب بانك سرمايه، گام در ايراد ضرر به بانك 

سرمايه و در نتيجه ايجاد آشفتگي و بي نظمي و اختالل در نظام پولي كشور در 

شاخه پولي و بانكي برداشته اند. در پرونده حاضر متهمين آقايان حسين هدايتي 

موسوي نژاد با همراهي متهمين آقايان علي اكبر يقيني و  دوالبي و سيدمهدي

مجتبي كيان پيشه كه در مسير مجرمانه زمينه ساز اجراي عمليات مجرمانه بوده 

اند، مغاير با قوانين و مقررات بانكي، منابع تجهيز شده بانك سرمايه را كه در 

سپرده هاي  در قالب 1362قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  3اجراي ماده 

جاري، سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مي بايست 
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در گروه قرض الحسنه، عقود مشاركتي )مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، 

مضاربه، مزارعه و مساقات(، عقود مبادله اي )فروش اقساطي، اجاره به شرط 

تأمين مالي و تضمين تمليك، سلف، جعاله، خريد دين، مرابحه و استصناع( و 

بانكي )سرمايه گذاري بانكي، اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانكي( تخصيص 

يابد به دفعات و به نحو نامشروع از حيطه تصرف بانك سرمايه خارج نموده و در 

غير مورد تواف  و برخالف ضوابط و مقررات بانكي به مصرف رسانيده اند. به بيان 

ين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد كه به ديگر، متهمين آقايان حس

لحاظ وجود چك برگشتي و عدم داشتن شركت حائز شرايط و وجود بدهي معوق 

و از اين دسته موضوعات عمالً قادر به اخذ تسهيالت بانكي نبوده بزعم خود براي 

مصون ماندن از تعقيب، ضمن اغواي مديران شركت ها كه عمدتاً اطالعاتي 

شركت هاي تجاري و تعهدات آن نداشته اند و فاقد علم و آگاهي در اين پيرامون 

زمينه بوده اند حسب مورد در لواي شركت هاي ذوب و نورد آرتين، طراحي پويان 

پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت سيمرغ، جاويد گشت آركا، عمران تجارت 

 تيصور با و  رميداامير، جاويد گشت هيرمند، كوه آوران جيحون و سيويل سازه پا

 انكب مقامات با خاص ارتباطات برخي داشتن يمن به و قانوني و آراسته ظاهر به

 اينكه بدون اند، گرديده بانكي كالن و عهده تسهيالت اخذ به موف  سرمايه

 اعطا اآنه مقتضاي كه معينه مواضع در و بانكي تعهدات قالب در مدكور تسهيالت

ز چرخه اقتصادي خارج و افزون بر ورود صدمات و ا شوند گرفته كار به گرديده
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لطماتي به پيكره اقتصادي كشور و تشديد تورم و افزايش كاذب قيمتها، موجب 

تحصيل وجوهي شده كه طري  تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني است. به عبارت 

ديگر در مانحن فيه متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي 

وشش شركت هاي موضوع پرونده كار كه به ظاهر مطاب  مقررات تأسيس نژاد در پ

و توسط ديگران اداره مي شده يك هدف باطل و نامشروعي دنبال مي كرده اند. 

يعني مي خواستند با نيرنگ به قانون و مقررات با صورت و ظاهر قانوني شركت 

و مصوب بانك به كار ها، تسهيالتي را از بانك دريافت و آنها را در غير ماوضع له 

بندد بدون اينكه مأخوذ و ملزم به بازپرداخت آن باشند. بر اين مبنا به نظر اين 

اقدامات كه متضمن نيرنگ به قانون و با سوءنيت مجرمانه صورت پذيرفته براي 

اتصاف وجوه محصله به صفت نامشروع وافي به مقصود باشد. مؤيد صحت مراتب 

تنظيمي  1392.03.08مورخه  516825شماره متمم مبايعه نامه  6-2بند 

ميان متهمين آقايان سيدمهدي موسوي نژاد بعنوان فروشنده و حسين هدايتي 

( فقره اسناد پروژه 281دوالبي بعنوان خريدار موضوع دويست و هشتاد و يك )

كارسان است كه به موجب آن در تاريخ مقدم بر تاريخ شروع ضمانت نامه هاي 

رمايه در ارتباط با شركت كوه آوران جيحون )تعداد دو فقره بانكي در بانك س

مورخه  1006.28.945361.1ضمانت نامه بانكي به شماره هاي 

( 324.000.000.000به مبلغ سيصد و بيست و چهار ميليارد ) 1392.05.23

 مبلغ به 1392.10.24 مورخه 1006.28.945361.5  ريال و
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تجارت امير )تعداد يك فقره  عمران شركت و ريال( 326.000.000.000

به  1392.10.15مورخه  1006.28.945857.2ضمانت نامه بانكي به شماره 

متمم  6-2( ريال در بند 650.000.000.000مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )

مبايعه نامه به ضمانت نامه هاي بانكي موصوف مكتوباً اشاره شده است. اين در 

قيد به تنظيم قرارداد پايه بوده كه در پرونده حالي است كه صدور ضمانت نامه م

كار در هنگام تنظيم متمم قرارداد چنين امري حادث نشده است. به عبارتي 

مقدم بر اينكه قراردادهاي پايه اي تنظيم و سپس ضمانت نامه هاي موضوع آنها 

 صادر شود، متهمين ضمانت نامه ها را مورد تنزيل قرار داده و وجوه آنها را مورد

معامله قرار داده اند. در صورتي كه برابر عقود اسالمي و مقررات و ضوابط بانكي 

بايد تسهيالت معين و مشخص باشد و اصوالً در ضمانت نامه وجوه قابليت بخشش 

به ديگري را ندارد و ضمانت نامه تعهد پرداخت بايد تضمينش وجه نقد باشد تا 

 ن به بانك مراجعه نكنند و ضمانتاينكه همانند تسهيالت ديگر بانكي متقاضيا

نامه بگيرند و وجه آن را پرداخت نكنند. از طرفي با وصف به اينكه اراضي و اعياني 

احداثي موسوم به كارسان و ليان به موجب دو فقره مبايعه نامه در تاريخ هاي 

به مبلغ هفتصد ميليارد  1392.06.02و  1392.03.04

ان و به مبلغ هفتصد و پنجاه ( ريال پروژه لي700.000.000.000)

( ريال پروژه كارسان از ناحيه متهم آقاي سيدمهدي 750.000.000.000)

موسوي نژاد بعنوان فروشنده و متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بعنوان خريدار 
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( 1.450.000.000.000مجموعاً به مبلغ يكهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد )

ک به چندين برابر قيمت كارشناسي )مبلغ ريال مورد ابتياع و همين امال

ريال  166.613.661.500ريال پروژه ليان و مبلغ  157.368.980.000

ريال پروژه كارسان و مبلغ  2.107.400.000.000پروژه كارسان( به مبلغ 

ريال پروژه ليان در رهن بانك سرمايه قرار گرفته است.  2.431.850.000.000

ي و تواف  سوء و با همراهي اعضاء هيئت مديره و كاركنان از اين رو متهمين با تبان

حوزه اعتباري بانك دست به چنين اقداماتي زده و در پي آن بعد از چندين ماه 

متمم مبايعه  6-2مبادرت به تنظيم قرارداد پايه و صدور ضمانت كرده اند. در بند 

ين چون آقاي حس»آمده است:  1392.03.08مورخه  516825نامه شماره 

( سند به نام 281هدايتي دوالبي پروژه كارسان اعالم نمودند كه اسناد پروژه )

و شماره شناسه ملي  207598شركتهاي كوه آوران جيحون به شماره ثبت 

و  411075و شركت عمران تجارت امير به شماره ثبت  10102492024

 ينانتقال قطعي يابد و پيرو آن تصميم به تره 10320631379شناسه ملي 

اسناد به نام بانك سرمايه شعبه فرمان را دارند. لذا با توجه به اين كه ايشان مبلغ 

ششصد و هفتاد ميليارد ريال از ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت ننموده 

فقره اسناد تسليمي كه بابت مبلغ مذكور تهاتر  4و تسويه حساب نگرديده است و 

ها قرار دارند لذا آقاي حسين هدايتي دوالبي  گرديده و تاكنون در ترهين بانك

ملزم و متعهد گرديدند كه در قراردادهاي منعقده با ذينفعان ضمانت نامه هاي 
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شماره  92.02.28مورخه  00692156موضوع نامه هاي شماره هاي 

قيد گردد كه ذينفع متعهد به پرداخت و واريز  93.03.28مورخه  00692155

اخذ چك به نام شركت كوه آوران جيحون به شماره حساب مبلغ ضمانت نامه و يا 

 عمران  از بانك سرمايه شعبه فرمان و شركت 100601100945361001

 سرمايه بانك از 100601100945857001 حساب شماره به امير تجارت

 و ششصد برداشت ح  دوالبي هدايتي حسين آقاي و باشند مي فرمان شعبه

مبالغ واريزي ضمانت نامه ها مشروحه تا تسويه حساب  وجه از ريال ميليارد هفتاد

نهايي ديون خود و انتقال قطعي اسناد به آقاي موسوي نژاد را نخواهند داشت و 

 هب نسبت فوق اسناد قطعي انتقال عدم  آقاي موسوي نژاد مي توانند در صورت

 .نمايد اقدام مذكور حسابهاي از ريال ميليارد هفتاد و ششصد مبلغ برداشت

توضيحاً آقاي حسين هدايتي دوالبي زماني ح  برداشت از وجه ضمان )ششصد 

و هفتاد ميليارد ريال( را خواهند داشت كه صرفاً وجوه برداشتي جهت فك رهن 

اسناد ترهيني استفاده گردد كه اين مووضوع با نظارت مستقيم آقاي موسوي نژاد 

ول از مراتب مذكور موضوع و تاييد كتبي ايشان خواهد بود. ضمناً در محدود عد

به عنوان خيانت در امانت و كاله برداري قابل پيگيري مي باشد و يادآور مي گردد 

مسئوليت حقوقي و قضايي ضمانت نامه هاي صادره در حال و آتي به عهده آقاي 

حسين هدايتي دوالبي بوده و فروشنده فقط مراتب را به عنوان تضمين تسويه 

خواهد داشت. الزم به ذكر است چنانچه هرگونه جابجايي  حساب نهايي در اختيار
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در خصوص مديريت و سهام شركت هاي )كوه آوران جيحون و عمران تجارت 

امير( صورت پذيرد هيچگونه خللي نسبت به صلح نامه هاي صادره و وكالت هاي 

بالعزل به نام آقاي سيد مهدي موسوي نژاد وارد نبوده و كليه حقوق متعلقه و 

وره شركت هاي مذكور كه در صلح نامه و وكالت نامه بالعزل قيد شده تا متص

تسويه حساب نهايي به قوت و اعتبار خود باقيست. آقاي سيد مهدي موسوي نژاد 

نسبت  4متعهد و ملزم مي باشد كه پس از انتقال قطعي اسناد مندرج در ماده ي 

يتي دوالبي و يا هر به انتقال سهام شركت هاي مذكور به نام آقاي حسين هدا

فردي كه ايشان معرفي كنند، اقدام نمايد. طرفين مورد معامله كليه خيارات 

خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش را از خود سلب و ساقط نمودند و هرگونه 

ادعايي پس از امضاء مبايعه نامه مسموع نخواهد بود اين مبايعه نامه در زمان 

زمان حيات به صورت بيع قطعي مي باشد  حيات به صورت بيع قطعي مي باشد و

بعالوه اينكه صدور حكم به محكوميت «. و زمان ممات حكم وصيت خواهد داشت

و تعقيب كيفري مقامات بانكي ناشي از خيانت در امانت و... منجر به اخالل در 

نظام اقتصادي كشور نيز به مفهوم انتفاي موضوع تحصيل مال از طري  نامشروع 

ل در نظام اقتصادي كشور از ناحيه متهمين يادشده نبوده و اساساً منجر به اخال

مغاير ماهيت امر نخواهد بود. آنچه مهم و اساسي است اينكه در موضوع واحد، 

جمع بين جرايم خيانت در امانت و كالهبرداري ميسر نمي باشد؛ زيرا كه 

 يانت در امانتگرچه،هر دو اين جرايم مبتني بر تسليم مال هستند؛ اما در بزه خ
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رفتار مجرمانه مؤخر بر تسليم مال بوده و اساساً امانت گذار مال را از باب رضايت 

در اختيار امين قرار مي دهد و سپس امين با تغيير نيت نسبت به تصاحب، تلف، 

استعمال و مفقود كردن مال اماني اقدام مي كند؛ ولي در بزه كالهبرداري تسليم 

سايل متقلبانه از ناحيه مرتكب صورت مي پذيرد و اينكه مال مؤخر بر توسل به و

گفته مي شود در واقع سهامداران مورد اغفال قرار گرفته اند، امري قابل پذيرش 

نيست؛ زيرا هرچند آنان متضرر از جرم بوده و اين تضرر مي تواند ناشي از خيانت 

ري( اعتباتصميم گيرندگان شخص حقوقي )اعضاء هيئت مديره و كاركنان حوزه 

از مدار امانتداري باشد و يا اينكه در نتيجه رفتار متقلبانه شخص يا اشخاصي در 

راستاي فريب و اغفال تصميم گيرندگان شخص حقوقي )اعضاء هيئت مديره و 

كاركنان حوزه اعتباري( صورت پذيرفته باشد. اساساً در اينگونه موارد نمي توان 

وان تصميم گيرنده آن، فريب خورده و يا هيئت مديره و كاركنان شركتي را بعن

اغفال شده فرض نموده و در عين حال آنان را امين دانست كه با سوءاستفاده از 

وصف امانتداري مبادرت به تصاحب، تلف، استعمال و مفقود مال يا وجوه يا اسناد 

وسيله پرداخت سپرده شده، كرده باشند. در اين پرونده نيز مجموع اقدامات 

اعم از اعضاء هيئت مديره و كاركنان بانك سرمايه در مقام پرداخت  متهمين

تسهيالت و اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان تسهيالت گيرنده منجر به 

اخالل در نظام اقتصادي كشور از طري  جرايمي همچون خيانت در امانت و 

 دتحصيل مال از طري  نامشروع شده است. از طرفي عقل و منط  اقتضاء مي كن
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كه جرم معنونه به متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي 

نژاد نسبت داده شود. زيرا كليه اقدامات اعم زمينه سازي متهم آقاي علي اكبر 

يقيني در تأسيس و اداره شركت ها فوق الذكر و اخذ تسهيالت و متهم آقاي 

 ان و معرفي خود بعنوانمجتبي كيان پيشه در نقل و انتقال امالک كارسان و لي

راهن و ضامن و زمينه سازي و رفع موانع از سر راه اخذ تسهيالت كالن و عمده 

برخالف ضوابط و مقررات بانكي و فراهم نمودن موجبات تحق  آن و با اراده و 

هدايت متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد انجام و 

واي وجوه و مصرف آن برخالف موارد معينه بر آمده در فرجام كار با تحصيل نار

اند. نقش و تأثير نامبردگان در مانحن فيه عرفاً اقوي از و اشد از كساني هستند 

كه بعنوان مديران شركت مداخله داشته اند. در اين برآيند نيز برخالف آنچه در 

ري  ط قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست تنظيمي، ميزان وجوه تحصيل شده از

نامشروع توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد كه منجر به اخالل در نظام 

اقتصادي كشور )پولي( را بر اساس ميزان وجوه مورد تقسيم ميان متهمين آقايان 

حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد كه مبلغ نهصد و سي ميليارد 

تصد و نوزده ميليارد و ( ريال از مجموع پنج هزار و هش930.000.000.000)

( ريال قيد كرده است. در 5.819.395.000.000سيصد و نود و پنج ميليون )

صورتي كه موضوع جرم بايد با لحاظ مشاركت متهمين آقايان حسين هدايتي 

دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد در عمليات اجرايي اخالل در نظام اقتصادي 
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و كالن به نحو نامشروع با بهره مندي  كشور )پولي( از مجراي تحصيل وجوه عمده

از پنج شركت ذوب و نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، سروش 

تجارت سيمرغ، عمران تجارت امير و كوه آوران جيحون به مبلغ سه هزار و 

دويست و شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون 

وجوه به مبلغ نهصد و سي ميليارد ( ريال بوده است و 3.269.395.000.000)

( ريال كه در قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست مورد 930.000.000.000)

اشارات قرار گرفته، همان وجوهي است كه بايد تحت عنوان رد مال مورد لحوق 

حكم قرار گيرد. عالوه بر اين متهم آقاي علي اكبر يقيني بدواً با تأسيس و تشكيل 

ردادن شركت هاي موهوم و صوري تحت عنوان ذوب و نورد آرتين، و در اختيار قرا

طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت سيمرغ، جاويد گشت آركا، 

عمران تجارت امير، جاويد گشت هيرمند، كوه آوران جيحون و سيويل سازه 

تهمين نه مپارميدا كه غالباً فاقد فعاليت تجاري بوده، با علم و آگاهي از نيت مجرما

آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد جهت اخذ تسهيالت 

كالن و عمده در قالب مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي برخالف قوانين و 

مقررات بانكي، عالوه بر تأثير در ارتكاب جرم، با برداشتن موانع بر سر مسير تحق  

واهد موجود در پرونده كار، متهم جرم را ممكن گردانيده اند. حسب قراين و ش

آقاي علي اكبر يقيني در تأسيس و اداره چندين شركت توسط برخي اشخاص 

بي بضاعت و با پرداخت حقوق ماهيانه ناچيز به آنان تحت عنوان مديران عامل و 
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اعضاء هيئت مديره شركت هاي مزبور مبادرت كرده، در حالي كه اكثريت شركت 

عملي بوده و تنها جهت دريافت تسهيالت بانكي تاسيس  هاي مزبور فاقد فعاليت

و اداره مي شدند. پيرو درخواست متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي، شركت هاي 

( ريال 90.000.000.000مذكور در ازاي دريافت مبلغ تقريبي نود ميليارد )

بنابه اظهارات متهم آقاي علي اكبر يقيني، جهت دريافت تسهيالت به شيوه 

روع از بانك سرمايه در اختيار متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي قرار داده نامش

است. اين در حالي است كه متهم آقاي علي اكبر يقيني به موهوم و صوري بودن 

شركت ها و عدم صالحيت آنها براي دريافت تسهيالت وقوف و اطالع كامل داشته 

مايه و امضاء صورت و مديران عامل شركت ها را مكلف به حضور در بانك سر

جلسات و قراردادهاي تسهيالتي كرده است. همينطور متهم آقاي مجتبي كيان 

پيشه از زمره كاركنان متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بوده كه عضو هيئت 

مديره شركت استيل آذين ايرانيان )متعل  به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي( 

راستاي تسهيل وقوع جرم، مديران عامل  را بر عهده داشته است. مشاراليه در

شركت هاي ذوب و نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت 

سيمرغ، جاويد گشت آركا، عمران تجارت امير، جاويد گشت هيرمند، كوه آوران 

جيحون و سيويل سازه پارميدا براي حضور در بانك سرمايه و امضاء قراردادهاي 

نكي از نوع مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي و همچنين امضاء تسهيالت با

برخي قراردادها به عنوان ضامن، با وقوف كامل بر موهوم و صوري بودن شركت 
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ها و اخذ تسهيالت در واقع توسط متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در سه 

 شركت جاويد گشت آركا، جاويد گشت هيرمند و سيويل سازه پارميدا به طور

مستقالً و در پنج شركت طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، ذوب و نورد آرتين، 

سروش تجارت سيمرغ، عمران تجارت امير و كوه آوران تجارت مشاركتاً با متهم 

آقاي سيدمهدي موسوي نژاد در دريافت تسهيالت به نحو نامشروع اخذ تسهيالت 

. نامبرده براي عدم قابليت در حد عمده و كالن نقش پررنگي ايفاء نموده است

رديابي و پنهان و مخفي كردن اينكه متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و 

سيدمهدي موسوي نژاد دريافت كننده اين حجم عمده از تسهيالت بانكي هستند 

بعنوان خريدار امالک ليان و كارسان از متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد در 

ده و با معرفي خود تحت عنوان راهن و ضامن مبايعه نامه تنظيمي درج كر

تسهيالت، قراردادهاي بانكي را امضاء نموده است و در اين مسير، در صورتي كه 

راهن و ضامن تسهيالت بوده، بخش قابل توجهي از وجوه تسهيالت دريافتي را از 

حساب شركت ها فوق االشعار جهت همراهي با متهمين آقايان حسين هدايتي 

سيدمهدي موسوي نژاد به حساب وي واريز شده است. پس از واريز  دوالبي و

 1392.11.26وجه تسهيالت به حساب شركت سروش تجارت سيمرغ، در تاريخ 

و به مبلغ چهارصد و هشتاد و سه ميليارد و هفتصد و شصت ميليون 

 1006-840-1012986-1( ريال كه به حساب شماره 483.760.000.000)

اي مجتبي كيان پيشه انتقال و شعبه با توجه به كسري وثاي  ارائه به نام متهم آق
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شده از سوي شركت اقدام به انسداد مبلغ دويست و سي و چهار ميليارد 

( ريال از مبلغ فوق الذكر در حساب متهم آقاي مجتبي 234.000.000.000)

جلسه اي در ساختمان مركزي  1393.08.25كيان پيشه نموده كه در تاريخ 

ك سرمايه با حضور محكوم عليه آقايان پرويز كاظمي، علي بخشايش )اعضاء بان

هيئت مديره بانك( و رئيس اداره حوزه مديريت، مدير امور پيگيري وصول 

مطالبات و متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در ارتباط با تسهيالت شركت هاي 

رداخت وجه سروش تجارت سيمرغ، كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير و پ

 -1»... به متهم آقاي كيان پيشه تشكيل و به موجب آن مقرر گرديده است: 

ميليارد ريال كه مسدود  234شركت سروش تجارت سيمرغ بابت مبلغ حدود 

گرديده است، يك فقره چك با ظهرنويسي آقاي حسيني هدايتي تا زمان تحكيم 

، هين وثيقه پيشنهاديميلياردي به بانك تسليم شود كه پس از تر 234وثيقه 

با  -2چك فوق به شركت عودت و امضاء ظهرنويسي از درجه اعتبار ساقط گردد. 

توجه به هدايت سپرده ذكر شده از جانب آقاي حسين هدايتي به بانك سرمايه، 

ايشان متعهد شدند، همكاري هاي الزم را جهت تحكيم وثاي  شركت هاي عمران 

، عمران تجارت امير، كوه آوران جيحون تجارت سيمرغ، سروش تجارت سيمرغ

به عمل آورد تا مقدمات تمديد و امهال تسهيالت همزمان با پرداخت سود و 

همزمان با امضاء صورتجلسه و تحويل چك ظهرنويسي  -3متفرعات محق  گردد. 

شده توسط آقاي حسين هدايتي دوالبي مبلغ توقيفي توسط بانك سرمايه به 
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 ابالغيه رفع مسدودي«. دستور مقام قضائي واريز گردد حساب دادگستري بنا به

مورخه  94.68281سپرده متهم آقاي مجتبي كيان پيشه طي نامه شماره 

هيئت مديره وقت به شعبه ارسال شده است. اضافه بر اينكه متهم  1394.08.27

خود را نماينده متهم آقاي  1392.11.29آقاي مجتبي كيان پيشه در تاريخ 

به اخذ  با توجه»ي دوالبي مكتوباً به بانك سرمايه اعالم داشته است: حسين هدايت

تسهيالت شركت سروش تجارت سيمرغ به مبلغ هفتاد ميليارد تومان كه 

در  1392.11.26مورخه  630.8144كمبودهاي آن بر اساس مصوبه شماره 

ت يپرونده موجود نمي باشد ظرف مدت پانزده روز تهيه نمايم. ضمناً كليه مسئول

. «هاي تأمين مدارک بر عهده آقاي حسين هدايتي دوالبي و نماينده آن مي باشد

متهم آقاي مجتبي كيان پيشه قبل از واريز مبالغ تسهيالت به حساب شركت ها، 

 پويان طراحي آرتين، نورد و ذوب هاي شركت عامل مديران  چكهاي سفيد امضاء

گشت آركا، عمران تجارت  جاويد سيمرغ، تجارت سروش خاورميانه، پاسارگاد

امير، جاويد گشت هيرمند، كوه آوران جيحون و سيويل سازه پارميدا كه تنها 

امضاء كننده قراردادهاي تسهيالتي بوده را اخذ و وجوه حاصله از تسهيالت به 

شيوه نامشروع به حساب هاي مورد نظر متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي واريز 

ل تسهيالت دريافتي به مبلغ هفتصد ميليارد كرده است. همچنانكه از مح

( ريال از سوي شركت سروش تجارت سيمرغ نشان از آن 700.000.000.000)

( ريال به 483.000.000.000دارد كه مبلغ چهارصد و هشتاد و سه ميليارد )
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حساب متهم آقاي مجتبي كيان پيشه انتقال يافته و برابر محتويات پرونده در 

دو روز بعد از ارائه درخواست شركت جاويد گشت هيرمند  1394.08.20تاريخ 

( ريال از حساب متهم آقاي 2.000.000.000به بانك سرمايه مبلغ دو ميليارد )

مجتبي كيان پيشه در بانك ملي ايران از طري  ساتنا به حساب متهم آقاي امير 

ن به قب آتوللي از دوستان متهم آقاي ياسر ضيايي در بانك سرمايه واريز و متعا

دستور متهم آقاي ياسر ضيايي موضوع درخواست اعطا تسهيالت به شركت جاويد 

گشت هيرمند بدون بررسي اعتباري در اداره اعتبارات و تسهيالت بانك سرمايه 

براي طرح و تصويب به هيئت مديره بانك سرمايه ارسال شده است. متهم خود 

ايتي، افتتاح حساب در شعبه بانك به دستور آقاي هد»صراحتاً اظهار داشته است: 

سرمايه انجام دادم. به دليل اينكه ايشان مشكل بانكي داشتند، يعني چك 

برگشتي در خصوص شهرداري دارند، نمي توانستند افتتاح حساب كنند و به من 

گفتن در شعبه سرمايه حساب باز كنم و يكي از شركت ها فقط سروش تجارت 

به حساب من واريز شد و به دستور آقاي هدايتي سيمرغ و آن هم قسمتي از آن 

هم از حساب برداشت نمودم و به خودشان تحويل دادم و هيچگونه دخل و تصرفي 

در آن نداشتم. در خصوص مسدود بودن حساب بانكي از آقاي هدايتي خواسته 

بود كه نزد شعبه حساب سپرده باز شود و يكجا پول خارج نشود و از طرفي هم 

سود تعل  مي گرفتند و ماه به ماه هم سود آن دريافت مي شد و تحويل به سپرده 

آقاي هدايتي مي دادم و به دليل اينكه مسدود شد يكي از شركت ها سررسيد 
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شد و حساب سپرده را مسدود كردند كه بعداً بانك متوجه شد كه اين حساب 

شيد و ل كربطي به بدهي شركت ندارد. البته اين قضيه نزديك به يكسال هم طو

در نهايت پس از رفع مسدودي حساب مانده، حساب تحويل آقاي هدايتي گرديده 

و فقط همين مورد بود كه در حساب من واريز شده و هيچ پولي ديگري به حساب 

من نيامده و من هم به دستور آقاي هدايتي افتتاح حساب انجام دادم و ايشان 

من حساب باز كنم. در خصوص  نسبت به اعتمادي كه به من داشتند، گفتن كه

تواف  هم في مابين آقاي هدايتي و بانك انجام شد و سرانجام از حساب رفع 

مسدودي صورت گرفته است و تمام مراوده هاي من پيگيري كارها از بانك بوده 

از طرف ديگر مالک تشخيص «. و هيچ سمت و نقشي در آن نداشتم و ندارم

غيرحقيقي بودن است كه تخيلي بودن،  موهوم بودن يك شركت، غيرواقعي و

وجود خارجي نداشتن، وجود خارجي داشتن همراه با نقص در اجزاي شرايط الزم 

و غير آن را در بر مي گيرد. به اين دليل خواه شركت از تمام جنبه ها غيرواقعي 

باشد و اساساً وجود خارجي نداشته باشد و خواه قسمتي از آن واقعي و قسمتهاي 

رواقعي باشد، موهوم محسوب مي شود. اضافه بر اينكه، در صورتي كه ديگر غي

شركت وجود خارجي داشته باشد، اما عملي غير از آنچه ادعا شده، انجام دهد باز 

هم موهوم است. در پرونده كار هرچند شركت هاي ذوب و نورد آرتين، طراحي 

 ركا، جاويد گشتپويان پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت سيمرغ، جاويد گشت آ

هيرمند، كوه آوران جيحون و سويل سازه پارميدا منتسب به متهم آقاي حسين 
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هدايتي دوالبي وجود خارجي داشته و داراي هيئت مديره بوده اند، اما اين شركت 

ها را بايد در ماهيت غيرواقعي و ساختگي تلقي نمود؛ چرا كه شركت هاي فوق 

ر گرفتن اشخاص متقاضي دريافت تسهيالت و از الذكر اساساً براي در اختيار قرا

اين دست اقدامات توسط متهم آقاي علي اكبر يقيني با بكارگيري افراد بي بضاعت 

و نيازمند تأسيس و تشكيل شده و برابر اظهارات اعضاء هيئت مديره اين شركت 

 ها، آنها فاقد هرگونه فعاليت بوده و تنها ظاهري از شركت را داشته اند. مؤيد

آقاي امين ميزبان فرزند عادل با  -(1مراتب اظهارات متهمين بشرح آتي است: 

تحصيالت ديپلم و مدير عامل شركت مشاركت مدني طراحي پويان پاسارگاد 

فروشنده در بازار و مدتي كارمند بنگاه امالک بودم »خاورميانه بيان داشته است: 

 خواست ايشان و توسط ويكه با شخصي به هويت اكبر يقيني آشنا شدم و به در

با شخص ديگري به نام حسين هدايتي آشنا و به درخواست ايشان اقدام به ثبت 

 عنوان هب توانستم نمي بودم بانكي  شركت نموده به دليل اينكه داراي بدهي معوق

 مدير عنوان به را پهلوان هانيه نام به خود همسر لذا باشم شركت عامل مدير

ت هيچ فعاليتي نداشته و به هيچ عنوان در جريان هيچ شرك نمودم؛ معرفي عامل

كاري نبوده ام و فقط آقاي هدايتي درخواست امضاي برگه هاي خود را از ما مي 

كردند و ما يك ماشين امضا براي آقاي هدايتي بوديم و محل فعاليت شركت واقع 

 ده ايندر خيابان سهرودي و فعاليت اعضاء هيئت مديره و مدير عامل در منزل بو

شركت كاغذي مي باشد و ماهيانه از وي آقاي يقيني حقوق دريافت مي كرديم 
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و به ما گفتند شما هيچ كار و تعهدي نسبت به شركت نداريد؛ اين شركت از صفر 

تا صد در دست آقاي هدايتي مي باشد و قرار بود بعد از مدتي مارا از شركت 

از ايشان ماهيانه حقوق دريافت مي خارج نمايند كه اين كار را نكردند و ما فقط 

كرديم و به ما زنگ مي زدند و مي گفتند بايد اين برگه ها را امضا نماييد و تمامي 

اعضاي هيئت مديره و مدير عامل اين شركت اعضاي خانواده بنده بوده و همگي 

به من اعتماد كردند و من هم به آقاي هدايتي و جهت اخذ تسهيالت به ما گفتند 

مضاء نمودن اوراق مي بايست به شعبه فرمان مراجعه نماييد كه ما به دليل براي ا

اعتمادي كه به آقاي هدايتي داشتيم و گفتند كه اين تسهالت با اسناد و وثيقه 

ملكي مي باشد و قانوني است و تمام آن را خودمان پرداخت مي نماييم به شعبه 

يشه مراجعه و اوراقي را امضاء فرمان بانك سرمايه به همراه آقاي مقدم و كيان پ

نموديم و در همان روز دسته چك امضا را از ما تحويل گرفتند بعد از يك ماه 

ميليارد تومان تسهيالت از بانك اخذ و به حساب بنده  70بنده متوجه شدم مبلغ 

واريز و سپس توسط آقاي هدايتي برداشت شده است و هيچ اطالعي از نحوه 

 هوشنگ فرزند پهلوان هانيه خانم متهم -(2  «.ر ندارمهزينه نمودن وجه مذكو

 علي آقاي كارمندان از) ميزبان امين آقاي همسر و دار خانه زن يك عنوان به

 ديرعامليم پيشنهاد ميزبان، امين آقاي به ابتدا در يقيني آقاي. است( يقيني اكبر

 آقاي بانكي بدهي سبب به ليكن دهد؛ مي را پاسارگاد پويان طراحي شركت

ميزبان، امكان انتصاب وي به سمت مديرعاملي شركت منتفي گرديده و همسر 
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به عنوان مديرعامل شركت مذكور  1392وي خانم هانيه پهلوان را در سال 

من خانه دار هستم و »منصوب كرده كه ايشان در تحقيقات اعالم داشته است: 

ركت طراحي پويان به واسطه ي همسرم آقاي امين ميزبان، با آقاي يقيني و ش

براي آقاي يقيني كار مي كرد در  1390پاسارگاد آشنا شدم و همسرم از سال 

همسرم مدير عامل شركت مذكور بود، ليكن به سبب اينكه همسرم  1391سال 

بدهي بانكي داشته و قادر به افتتاح حساب بانكي نبود، مرا به جاي خود معرفي 

ل شركت طراحي پويان پاسارگاد منصوب مدير عام 1392كرد و من از اوايل سال 

شدم و همچنان مدير عامل هستم؛ من كالً سه بار به دفتر شركت واقع در خيابان 

آپادانا مراجعه كردم و حسابرسي ها را امضاء زدم و از اداره ي دارايي آمده بوند و 

حضور من در شركت به اين لحاظ ضروري بود و از موضوع فعاليت شركت بي 

ده و اقدامي نيز در اين زمينه انجام ندادم؛ من تنها ماشين امضا بودم و اطالع بو

برخي اوراق را به صورت سفيد يا تكميل شده به من مي دادند و من امضاء مي 

بود كه به درخواست همسرم در بانك سرمايه شعبه فرمان  92زدم. حوالي سال 

سرم و آقاي موسوي حاضر شدم و افتتاح حساب كردم و يك بار هم به همراه هم

نژاد به بانك سرمايه شعبه فرمان رفته و بدون اينكه اطالع داشته باشيم، بحث 

دريافت وام مطرح است برخي اوراق بانكي را امضاء زدم و پس از اينكه سه ماه 

ميليارد تومان با امضاي  70بعد پرينت حساب شركت را ديدم، متوجه شدم مبالغ 

ت مشاركت مدني به حساب شركت طراحي پويان اينجانب مبالغ موضوع تسهيال
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پاسارگاد واريز شده است و به آقاي يقيني اعتراض كردم كه بحث دريافت وام به 

ما اطالع داده نشده بود و برخي چكهاي شركت را امضا زده و در اختيار آقاي 

 ميليارد تومان از 70يقيني قرارداده بودم كه فرداي روز واريز تسهيالت به مبلغ 

حساب شركت برداشت شده بود. من فريب خوردم و به آقاي يقيني كه صاحب 

كار همسرم بود اعتماد كردم و هيچ سودي از تسهيالت نبردم و تنها ماشين امضا 

متهم آقاي نورالدين  -(3پرونده(.  24مجلد  3554الي  3551)اوراق « بودم

مل شركت جاويد مقصودياني جافر فرزند رحمان با تحصيالت سيكل و مدير عا

در حال حاضر بيكار هستم و قبالً كارمند آقاي »گشت هيرمند اظهار داشته است: 

با آقاي يقيني آشنا شدم و  1391يقيني و پيك موتوري نامبرده بودم و از سال 

به بنده گفتند براي اينكه بتوانند بعنوان يكي از پرسنل اينجانب را بيمه نمايند و 

اده و بعد از آن مرا به سفر كربال فرستادند و در پي آن حقوق بنده را افزايش د

شركت جاويد گشت هيرمند را آقاي يقيني از يك خانم وكيل در ميدان ونك 

خريداري كردم و به من گفت بلحاظ برخي محدوديت هاي قانوني نمي توانم 

مدير عامل شركت باشم و به من پيشنهاد مدير عامل شركت جاويد گشت هيرمند 

انجام امور بازرگاني را داد و من هم قبول كردم و شركت مذكور نيز دفترش براي 

در خيابان خرمشهر يا آپادانا مستقر بود؛ ولي نمي دانم موضوع شركت چيست و 

از صبح تا بعد از ظهر در محل شركت حاضر بوده و برخي چك ها را امضا مي 

سين هدايتي آشنا با آقاي ح 93زدم ولي شركت فعاليت عملي نداشت. در سال 
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شركت عمالً فعاليت نداشت و وامي نگرفته بودم  1395شدم تا اسفند ماه سال 

تا آن تاريخ و آقاي يقيني به من گفت آقاي هدايتي مي خواهد با گرفتن تسهيالت 

كارهاي بازرگاني انجام دهيم كه وي مسئول اين كار و تجارت مي باشد كه در 

مودند كه اين كار قانوني است و وثيقه ملكي مي ابتدا مخالفت كردم؛ اما بيان ن

گذاريم و آقاي هدايتي پشت چك ها را امضاء مي كند و اين شركت به صورت 

كاغذي بوده و هيچ فعاليتي نداشته و مقدار زيادي سربرگ شركت و دسته چك 

سفيد امضاء از بنده اخذ نمودند و فرم افتتاح حساب به ما مي دادند و امضاء مي 

و به ما گفتند كه آقاي هدايتي و يقيني انسانهاي خيري هستند و همچنين  كرديم

سرشناس بوده و در فوتبال فعاليت دارند و شركت جاويد گشت هيرمند توسط 

آقاي نيما مقدم فر خريداري و به نام بنده ثبت گرديد و بعد به من گفتند به 

اي حسين هدايتي و بانك سرمايه شعبه مركزي مراجعه كن و به آنجا رفتم و آق

كارمند وي كيان پيشه و مقدم فر در محل حضور داشته و تسهيالت را به صورت 

پارت پارت دريافت و پشت تمامي چك ها را امضاء نمود در پارت دوم جلوي 

تسهيالت را گرفتند كه آقاي هدايتي آمد و آن را اخذ نمود و در كل به ميزان 

شد و اينجانب حقوق ماهيانه به ميزان يك ميليارد تومان تسهيالت دريافت  130

ميليون و صد هزار تومان دريافت كردم. من فريب خوردم و اغفال شدم و مبالغ 

تسهيالت توسط آقاي هدايتي دريافت شده و من تنها وسيله بودم و سودي عايد 

 24 مجلد 3570 الي 3567 و  3554الي  3551)اوراق « من نشده است
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اي احمد رفيعي فرزند محمد با تحصيالت سيكل و مدير آق متهم -(4(. پرونده

در كار توليد در كارخانه »عامل شركت ذوب و نورد آرتين اظهار داشته است: 

پالستيك سازي بودم كه از طري  اشخاصي به نام آقايان مقدم و فتحي با آقاي 

يقيني آشنا شدم كه به من بنده گفتند مي خواهيم يك كارخانه توليد مواد 

روشيمي راه اندازي نماييم و از طري  تأسيس شركت كار بازرگاني انجام دهيم پت

و بنده را به عنوان مدير عامل شركت ذوب و نورد آرتين معرفي كردند و دفتر 

شركت نيز واقع در خيابان خرمشهر يا همان آپادانا مستقر بود و از صبح تا بعد 

 1.500.000تومان تا حدود هزار  700از ظهر در محل شركت حاضر بودم و از 

تومان حقوق از آقاي يقيني دريافت مي كردم و اينجانب در راستاي موضوع 

بازرگاني شركت اقدامي انجام نمي دادم و صرفاً برخي اوراق به امضاي اينجانب 

به من گفت كه مي خواهم شركت  92مي رسيد. آقاي يقيني در حدود سال 

تي واگذار كنم و ايشان قصد گرفتن تسهيالت ذوب و نورد آرتين را به آقاي هداي

از بانك سرمايه دارند و به اين منظور شما بايد به بانك سرمايه شعبه ي فرمان 

به همراه  92مراجعه كرده و برخي قراردادهاي بانكي را امضا كنيد و در سال 

آقايان كيان پيشه و موسوي نژاد به شعبه ي فرمان بانك سرمايه رفتم و افتتاح 

ساب جاري كردم و دسته چك را تحويل گرفتم و پنج فقره چك به صورت ح

سفيد از حساب شركت ذوب و نورد آرتين امضاء كرده و تحويل آقاي كيان پيشه 

دادم. ما قراردادها را بدون آنكه از مندرجات آن ها مطلع باشيم به دستور آقاي 
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ها ه اقدام به امضاي قراداديقيني امضا مي زديم. اينجانب تنها وسيله بودم و آگاهان

نكردم و به اعتماد آقايان هدايتي و يقيني اقدام به امضاي اوراق كردم؛ هر چند 

 24مجلد  3570الي  3567)اوراق « من تنها به آقاي يقيني اعتماد كردم

متهم آقاي مهدي فتحي فرزند زيداله مدير عامل شركت عمران  -(5پرونده(. 

در مغازه اي متعل  »يلي ديپلم بيان داشته است: تجارت امير داراي مدرک تحص

به پدرم كار مي كردم كه پس از مدتي بيكار شدم و در آژانس مشغول به فعاليت 

بودم. من فعالً بيكارم چند جا كار موقت و دست فروشي و ... مي كنم. در سال 

ي نكه فاقد تمكن مالي بودم از طري  آقاي نيما مقدم فر با علي اكبر يقي 1390

آشنا شدم كه ايشان هم بنده را قبول كرد و بعنوان راننده در خدمتشون باشم؛ 

چون مسافركشي مي كردم كارهايي كه به ماشين احتياج داشتند، انجام مي دادم. 

متعاقب آن به سمت مديرعاملي شركت عمران تجارت امير منصوب گرديدم. 

ارخانه هايي كه در شهر ايشان گفتند كه جهت تسريع در احداث و راه اندازي ك

صنعتي كاوه و ساوه داشتند از آن استفاده مي شود و هيچ گونه كار خالف قانون 

در آن انجام نمي شود و خيالتان راحت... من در دفتري كه براي اين شركت 

مشغول فعاليت بودم و هر كاري كه حاج آقا يقيني يا معاون ايشان آقاي نيما 

داديم. من ماهيانه مبلغي در حدود يك ميليون  مقدم فر مي گفتند انجام مي

تومان از آقاي يقيني دريافت مي كردم، بدون آنكه اقدام بازرگاني يا تجاري انجام 

دهم، تنها مكلف به حضور فيزيكي در دفتر شركت و امضاي اوراق ناظر بر دريافت 
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ت هتسهيالت بانكي به دستور آقاي يقيني بودم كه وي به بنده اعالم نمود ج

توسعه كارهاي اقتصادي ما همكاري داشته باشيم سپس بيان داشتند كه آقاي 

هدايتي مي خواهد جهت يك پروژه عظيم در استان فارس تسهيالت بگيرد كه 

در ابتدا قبول نكردم ولي به ما گفتند كه سريعاً شما و ساير اعضاي شركت با 

ده مي باشد و آقاي نفرات جديد جايگزين خواهيد شد و هنوز شركت به نام بن

علي اكبر يقيني در خيابان خرمشهر دفتر تهيه و بيان نمود كه اينجا محل شركت 

مي باشد و من هيچ دخالتي در امورات شركت نداشته و شركت هيچ فعاليت 

نداشته و فقط صبح به آن محل رفته و عصر بر مي گشتم به صورت ماهانه حقوق 

پنج ميليارد تسهيالت دريافت و تمامي دريافت مي نمودم و به ميزان شصت و 

اقدامات توسط آقاي حسين هدايتي انجام و بنده هيچ نقشي در اين موضوع 

نداشتم و هيچ مبلغي هم از اين تسهيالت به بنده تعل  نگرفته است. در اكثر 

موارد نيز اوراق و صورت جلسات به صورت سفيد به امضاء وي رسيده و متعاقباً 

، موارد نظير تقاضاي دريافت تسهيالت و ... در آنها درج مي توسط اشخاص ديگر

شد. همراه آقاي نيما مقدم فر به شعبه فرمان بانك سرمايه رفته و اقدام به افتتاح 

حساب جاري و امضاء قراردادهاي تسهيالتي كردم و بالفاصله چك هاي شركت 

ي هدايتي دوالبعمران تجارت امير را به صورت سفيد امضاء تحويل آقايان حسين 

و علي اكبر يقيني دادم. چند ماه بعد تصادفاً براي شركت از بانك صورتحساب كه 

گرفتيم متوجه شديم كه شركت عمران تجارت امير و چند شركت ديگر تسهيالت 
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به مبلغ چند ميليارد تومان گرفته شده و من به دفتر آقاي يقيني رفتم و نسبت 

اض كردم و گفتند كه اين وام توسط آقاي حسين به اين اقدام مخفيانه آنها اعتر

هدايتي دوالبي گرفته و ما هم در جريان نبوديم ولي نگران نباشيد بزودي تسويه 

مي كنند. علي رغم اين و عده همچنان وام تسويه نشد؛ باز سراغ آقاي هدايتي 

رفتيم و ايشان گفتند كه بزودي نفرات )مديران( خودم را با شما جا به جا مي 

كنم كه اين وعده هم عملي نشد و تا به حال هيچ گونه ترتيب اثري به اين موضوع 

نداده اند و براي من گرفتاري و كلي بدهي مالياتي ايجاد گرديد كه هيچ كس آن 

را بر عهده نمي گيرد. همانطور كه قبالً عرض كردم بنده بيشتر اوقات در دفتر 

مي دادم از ظاهر امر پيدا بود كه  شركت بودم و بيشتر كارهاي دفتري را انجام

يك سري فعاليت و داد و ستدي شركت داشت ولي همه اين فعاليت و داد و 

ستدها را آقاي يقيني يا كارمندانش انجام مي داند و بنده اطالع دقيقي از اين 

موضوع نداشتم از نظر حسابرسي دارايي هم سروقت اظهارنامه و ساير كارهاي 

در خدمت آقاي يقيني بودم و  1390داند بنده از اواخر سال مربوط را انجام مي 

كه به ما گفتند  1393بعنوان كارمند حقوق بگير مشغول فعاليت بودم تا سال 

شركت شما را با آقاي هدايتي صلح كرديم و حقوق و بيمه و پرداخت مالياتهاي 

ز ا شركت به عهده آقاي هدايتي مي باشد ميزان حقوق من مبلغ ثابتي نداشت

حدود شش ميليون ريال تا حدود بيست ميليون ريال مي پرداختند. آدرس اول 

 قاًدقي پالک –شركت: خيابان سهروردي شمالي خ خرمشهر جنب رستوران نويد 
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 و وام تسويه نحوه شدن روشن جهت هدايتي آقاي دفتر به ضمن در نيست يادم

كه مدير دفترشان آقاي  رفتيم موارد ساير و بود آمده شركتها براي كه مالياتي

كيان پيشه گفتند كه حاج آقا گفتند ما با آقاي يقيني طرف حسابيم و با شما 

كاري نداريم در ضمن در اخذ تسهيالت هم ما هيچ گونه اطالعي نداشتيم و فكر 

مي كرديم كه دنبال كارهاي آقاي يقيني بوديم طب  گفته آقاي يقيني شركتهاي 

كردند )واگذار كردند( كار بنده در شركت بيشتر مربوط ما را با آقاي هدايتي صلح 

به كارهاي داخلي دفتر از قبيل تميز نگهداشتن و يا پذيرايي كه از مأموران دارائي 

و بيمه و گاهاً بانكي بود. بعضي مواقع همه مراجعه به اداره ثبت شركتها و اينجانب 

. ظاهراً همه اين امور در راستاي موضوع بازرگاني شركت اقدامي انجام نداده ام

قبالً توسط حاج آقا يقيني و ساير كارمندان اداري نوشته مي شد و فقط ما امضاء 

مي كرديم و اكثر اوقات سربرگهاي خالي شركت با امضا ما مديران در دفتر ايشان 

بود و ما نمي دانستيم كه در اين برگه ها كه امضاء ما بود چه نوشته مي شود؛ 

دسته چك هاي شركتها در اختيار آقاي يقيني و بعداً در اختيار همچنان كه كليه 

آقاي هدايتي قرار گرفته بود، از تسهيالت گرفته شده هم بنده هيچ پولي دريافت 

نكرده ام و اساساً دسته چكهاي شركت در اختيار ايشان )يقيني و هدايتي( بود و 

 بنده هيچ دخل و تصرفيكليه واريز و برداشتها با دستور آنها انجام مي گرفت و 

در اين امور نداشتم و فقط حقوقي دريافت مي كردم؛ چكهاي شركت به صورت 

سفيد و با امضاء بنده در اختيار آقاي يقيني قرار داشت؛ يك بار هم توسط آقاي 
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نيما مقدم فر و به بانك سرمايه شعبه فرمان رفتيم. بنده هيچ اطالعي از اين 

ستفاده شده، كليه پولهاي ساير تسهيالت را كسي موضوع نداشتم و از ما سوءا

ديگه برده و خورده و هيچ سودي ما در اين جريان نداشتيم؛ از غفلت و از اعتماد 

ما سوءاستفاده شده و اين تسهيالت را اصالً نديدم؛ هيچ كدام به حساب هاي ما 

ه منرفته و اگر پيگيري شود كه مي دانم كه مسير اين پولها مشخص مي شود. ه

 تهگرف انجام  دسته چكها دست خودشان بود و كليه واريز برداشتها توسط آنها

 الًقب نيست، من خط به نامه ضمانت صدور تقاضاي در كه خواستهايي در و است

 الي 3404 اوراق) «نوشتند تقاضا و كردند پر خودشان بودم، كرده امضاء سفيد

ادان فرزند علي اصغر عنوان حد حسين آقاي متهم -(6  (.پرونده 23 مجلد 3408

بود كه  1391در حال حاضر راننده تاكسي هستم از اواسط سال »داشته است: 

از طري  دوستم آقاي مهدي فتحي كه در آژانس مسافركش با هم همكار بوديم 

با آقاي نيما مقدم فر و شركت كوه آوران جيحون واقع در خيابان آپاداناي تهران 

ان راننده در خدمت شركت كوه آوران جيحون بودم؛ آشنا شدم و مدتي به عنو

به من پيشنهاد مديريت  1391پس از مدتي آقاي نيما مقدم فر در اواخر سال 

عاملي شركت كوه آوران جيحون را داد و من هم پذيرفتم و از ابتدا به من ماهيانه 

 يهزار تومان حقوق پرداخت مي كردند، با اينكه مدير عامل شركت بودم ول 600

از موضوع فعاليت شركت بي اطالع بوده و هستم و هر روز به محل دفتر شركت 

رفته و عمالً بيكار تا ساعت دو بعد از ظهر در محل شركت مي نشستم و كاري 
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انجام نمي دادم و در چند مورد افرادي از بانك هاي ملت، آينده و سپه جهت 

قاي عاليت نداشت. آسركشي و بازرسي به محل شركت مي آمدند، ليكن شركت ف

به من گفت كه شركت كوه آوران جيحون توسط آقاي  92فتحي در اواسط سال 

يقيني به آقاي هدايتي واگذار شده است و آقاي هدايتي جهت تأسيس كارخانه 

قصد گرفتن تسهيالت از بانك سرمايه دارد و به اتفاق آقاي فتحي و نيما مقدم و 

نك سرمايه رفتيم و به نام بنده افتتاح حساب آقاي موسوي نژاد به شعبه فرمان با

جاري كردند و دسته چك به نام اينجانب اخذ شد و مبالغي توسط آقاي نيما 

مقدم فر در برگ چك ها قيد گرديد و به امضاي اينجانب رسيد و دسته چك را 

تحويل آقاي مقدم دادم و يك سري اوراق با سه برگ شركت كوه آوران جيحون 

به صورت سفيد از بنده امضا گرفته بودند كه در مواقع ضروري  را آقاي مقدم

مورد استفاده قرار دهند؛ ممكن است جهت اخذ تسهيالت و صدور ضمانت نامه 

از بانك سرمايه مورد استفاده قرار گرفته باشد. تمامي امضاها متعل  به بنده است 

حسب اعتماد، اقدام  ولي بدون مطالعه ي اوراق و مفاد قراردادهاي بانكي، تنها بر

 آقاي توسط و خوردم  به امضاي قراردادها و صورتجلسات نموده ام. من فريب

 الي 3545 و پرونده 23 مجلد 3408 الي 3404 اوراق) «خوردم فريب مقدم

 متهمين تسهيالت، تحصيل برآيند در كه طوري به(. پرونده 24 مجلد 3549

ر اخذ تسهيالت از مشروعيت برخوردار د آنان اقدامات و نبوده قانوني شرايط حائز

قانون برنامه پنجم  91اعتبارسنجي مشتريان: به موجب ماده  -(1نبوده است: 
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پرداخت و دريافت هرگونه وام و تسهيالت بانكي منوط به  1389توسعه مصوب 

 15ماده  3اعتبارسنجي صحيح و تعيين درجه اعتباري مشتري است. تبصره 

و  1390نك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب نظارتي با -بسته سياستي

نظارتي بانك مركزي جمهوري  -بسته سياستي 17ماده  3همچنين تبصره 

مؤسسات اعتباري مكلف به »اشعار مي دارد:  1391اسالمي ايران مصوب 

اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي 

ت را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي، انجام ترتيب پرداخت ماليا

عالوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيالت 

هاي مالي حسابرسي شده است. ميليارد ريال منوط به ارايه صورت 10بيش از 

هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي ضمناً گواهي مطالبات از دستگاه

در صورتي كه در پرونده كار متهم آقاي حسين «. مشتريان منظور خواهد شد

هدايتي دوالبي با همراهي ساير متهمين به ويژه متهم آقاي سيدمهدي موسوي 

نژاد با بهره گيري از شركت هاي موهوم كه توسط متهم آقاي علي اكبر يقيني 

ين مورد عمل نكرده و تشكيل و تأسيس شده، عالماً و عامداً به تكاليف خود در ا

تقريباً در تمامي تسهيالت دريافتي، شركت هاي متقاضي تسهيالت فاقد اعتبار 

جهت اخذ تسهيالت در قالب عقود مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي بوده و 

علي رغم سطح نازل اعتباري اين شركت ها، تسهيالت در حد كالن حسب مورد 

البي و سيدمهدي موسوي نژاد تحصيل توسط متهمين آقايان حسين هدايتي دو
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شده است. اين موضوع به خصوص در باب ضمانت نامه هاي بانكي اخذ شده، از 

ظهور و بروز بيشتري برخوردار است. به نحوي كه شركت ضمانت خواه در اكثر 

موارد فاقد كارت بازرگاني بوده و متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و 

وقوف و آگاهي به اينگونه موارد، اقدام به اخذ اين سيدمهدي موسوي نژاد با 

ضمانت نامه ها و در نهايت تحصيل ميلياردها تومان وجوه متعل  به بانك سرمايه 

عدم توديع وثاي  كافي و ارزنده و سهل البيع از سوي متقاضي  -(2كرده اند. 

ب وتسهيالت: هرچند فصل سوم از سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مص

صراحتاً  1391سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مصوب  7و ماده  1390

به احصاء وثاي  و تضمينات قابل قبول براي اخذ تسهيالت و قبول تعهدات اعم 

از اموال منقول و غيرمنقول و اسناد، صراحتاً اشاره نموده است؛ اما متهمين آقايان 

ژاد حسب مورد در اغلب تسهيالت حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي ن

مشاركت مدني و ضمانت نامه هاي بانكي، با همراهي و ياري رساندن كارشناسان 

رسمي دادگستري از طري  برآورد ارزشي گزاف تر از ارزش واقعي اموال غيرمنقول 

به خصوص پروژه هاي كارسان و ليان، آنهم به چندين برابر قيمت واقعي آنها و 

و سفته، به عنوان تضمين از شركتهاي تسهيالت گيرنده اقدام  يا با تسليم چك

نموده و هيچ گونه ضمانت تعهدآور كه فرد بدهكار را ملزم به پرداخت اقساط 

نمايد، از سوي شركت هاي تسهيالت گيرنده تسليم نشده است. به موجب ماده 

ه ها مبسته سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه صدور انواع ضمانت نا 13
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به نفع اشخاص حقوقي متعل  به بخش خصوصي و همچنين صدور ضمانت نامه 

هاي گمركي و تعهد پرداخت )ريالي و ارزي( توسط اركان اعتباري شعب و حوزه 

ها، صرفاً در قبال توثي  وثاي  نقدي مجاز بوده كه علي رغم تأكيد به شعب و 

عنوان از سوي متهمين فوق حوزه ها مبني بر اخذ وثاي  نقدي، اين مهم به هيچ 

التوصيف مراعات نشده است. حتي برخي شعب به طور ويژه شعبه فرمان، محملي 

فراهم آورده تا افرادي همانند متهمين پرونده بتوانند تسهيالت كالن و عمده اي 

در قالب مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي از بانك سرمايه به طور نامشروع و 

شركتهاي موهوم توسط يك سري  -(1»ح خارج نمايند: غيرقانوني به اين شر

مديران شركتها بعضاً از ميان افرادي  -(2عوامل اجرايي سازمان دهي شده اند. 

بي بضاعت، نظافت چي، پيك موتوري و راننده و ... مورد انتخاب قرار گرفته اند. 

اه و ناآگانتخاب افراد مذكور نشان از سوءاستفاده از يك سري افراد مستح   -(3

با انتخاب مديران كليدي در بانك سرمايه مصوبات الزم توسط  -(4داشته است. 

قبل از صدور مصوبات هيچ گونه  -ايشان صادر و به مرحله اجرا درآمده است: 

مصوبات  -اعتبارسنجي و كارشناسي از شركتهاي مذكور بعمل نيامده است. 

ضمانت نامه هاي  -صادر شده اند. مذكور با پشتوانه يك برگ چك و گاهاً قرارداد 

صادره به ظاهر ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و ماهيتاً تمامي آنها تعهد 

پرداخت بوده اند. اين در حالي است كه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در عرف 

پس از برنده شدن متقاضي در مناقصه ها و مزايده ها جهت شروع همكاري با 
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درصد كل قرارداد پيمان صادر و تسليم مي شود لكن  15تا  10كارفرما به ميزان 

اين ضمانت نامه ها همگي در قراردادهاي خريد كاال به عنوان پول و به ميزان 

صددرصد قرارداد صادره مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنين در باب ضمانت 

ي حتنامه بانكي وثاي  كافي و مناسب جهت صدور ضمانتنامه توديع نشده و 

برخالف مصوبه تسهيالت به جاي توثي  مال غيرمنقول در ارتباط با شركت جاويد 

گشت آركا، يك فقره چك به مبلغ هفتصد و پنجاه ميليارد 

( ريال و يك فقره سفته به مبلغ سيصد و پنجاه و يك 750.000.000.000)

  ( ريال و شركت عمران تجارت امير به جاي توثي351.000.000.000ميليارد )

مال غيرمنقول در شهرستان جهرم، يك فقره چك با ظهرنويسي ضامنين فاقد 

اعتبارسنجي و شركت كوه آوران جيحون به جاي توثي  مال غيرمنقول در جهرم، 

يك فقره چك با ظهرنويسي بابت صدور ضمانت نامه تسليم شده است. حسب 

د انك ها بايصراحت ماده نخست از آيين نامه مذكور، دريافت تسهيالت توسط ب

به ترتيبي صورت گيرد كه بر اساس پيش بيني هاي مربوطه، اصل منابع تأمين 

شده براي اين تسهيالت و همچنين سود مورد انتظار، تحق  و در مدت معين 

قابل برگشت باشد. در صورتي كه تقريباً در تمامي تسهيالت مأخوذ توسط متهم 

يد بانك سرمايه نگرديده است؛ آقاي حسين هدايتي دوالبي، نه تنها سودي عا

بلكه اصل تسهيالت دريافتي نيز به بانك مسترد نشده و رديابي هاي مالي صورت 

گرفته حاكي از آن است كه متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي 
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موسوي نژاد تسهيالت دريافتي از بانك مذكور را در غير از موضوع قراردادهاي 

آيين  6ف رسانيده اند. اين در حالي است كه برابر ماده بانكي منعقده به مصر

نامه، دريافت تسهيالت، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن 

اجراي قراردادهاي مزبور است كه تقريباً در تمامي تسهيالت اخذ شده كالن از 

وده و ود نبناحيه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي، وثاي  كافي و قابل اتكا موج

همين امر موجب عدم بازگشت منابع نقدي بانك سرمايه گرديده است و دريافت 

تسهيالت كالن بدون توديع وثاي  كافي، كارشناسي مناسب و عدم نظارت بر 

مصرف آنها و بررسي روند تحصيل وجوه تسهيالتي و موارد مصرف آن، نشان از 

دمهدي موسوي نژاد با اعضاء تباني متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سي

هيئت مديره و قائم مقام و ساير كاركنان حوزه اعتباري بانك سرمايه دارد و اين 

امر در حال حاضر منجر به انباشت ديون معوق شركت هاي گروه متهم آقاي 

حسين هدايتي دوالبي به مبلغي بالغ بر انباشت ديون معوق مشتمل بر اصل و 

يري به مبلغي در حدود تقريبي شانزده هزار و يكصد سود و جريمه و هزينه پيگ

ريال ( ۱۶.۱۲۳.۰۷۸.۰۰۰.۰۰۰و بيست و سه ميليارد و هفتاد و هشت ميليون )

شده است. با امعان نظر در بررسي هاي به عمل آمده، آنچه محرز و مسلم است، 

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بعنوان تسهيالت گيرنده عالوه بر اينكه شخصاً 

و در مواردي با همكاري متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد با برقراري ارتباط 

سوء با اعضاء هيئت مديره و قائم مقام و كاركنان حوزه اعتباري بانك سرمايه در 
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برآيند دريافت تسهيالت از نوع مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي فاقد موارد 

اصالت فاكتورها، صحت انجام  مهم و اساسي در شرايط اصلي معامالت از جمله:

معامله طب  قراردادهاي منعقده، اعتبارسنجي صحيح و اصولي، وثاي  كافي، 

اهليت و صالحيت بلحاظ مديون بودن، چك و سفته با امضاء مديران شركت ها، 

قانون مالياتهاي مستقيم، آگهي  186محل فعاليت شركت، گواهي تبصره ماده 

يط بوده اند. مداقه در روند اخذ تسهيالت و تأسيس شركت و از اين دست شرا

موارد مصرف آن، مبين اين موضوع است كه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي 

از طري  هدايت شبكه اي از شركتها و با توسل به ابزار و روش هاي ناصحيح به 

اتفاق متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد و با تسهيل متهمين آقايان علي اكبر 

جتبي كيان پيشه وجوه كالني از منابع بانك سرمايه به مبلغ پنج هزار يقيني و م

و هشتصد و نوزده ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون 

( ريال تحت عنوان هشت شركت: ذوب و نورد آرتين 5.819.395.000.000)

( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)يك فقره قرارداد مشاركت مدني به مبلغ هفتصد ميليارد )

ي پويان پاسارگاد خاورميانه )يك فقره قرارداد مشاركت مدني به ريال(، طراح

ريال(، سروش تجارت سيمرغ )يك ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ هفتصد ميليارد )

( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰فقره قرارداد مشاركت مدني به مبلغ هفتصد ميليارد )

ليارد ريال(، جاويد گشا آركا )يك فقره ضمانت نامه به مبلغ چهارصد و پنجاه مي

ريال(، عمران تجارت امير )يك فقره ضمانت نامه به مبلغ ( ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
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ريال(، جاويد گشت هيرمند  (۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰پانصد و هشتاد و پنج ميليارد )

)هفت فقره قرارداد مشاركت مدني به مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد 

ره ضمانت نامه به مبلغ ريال(، كوه آوران جيحون )دو فق( ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

پانصد و هشتاد و چهار ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون 

ريال( و سويل سازه پارميدا )يك فقره قرارداد مشاركت ( ۵۸۴.۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰)

ريال( طي سال هاي ( ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مدني به مبلغ هشتصد ميليارد )

ن و عمده از بانك تحصيل نموده كه منتج به خروج منابع كال 1395تا  1392

افتاده كه بانك سرمايه درگير مشكالت سرمايه گرديده و اين مهم در حالي اتفاق 

هايي بوده كه نقدينگي و كمبود منابع، يكي از آن موارد محسوب مي و چالش

هاي كارشناسي جهت احراز توجيه فني، مالي عدم وجود گزارش -(3شده است. 

ماده  3اي اعطاي تسهيالت: با توجه به تبصره و اقتصادي طرحهاي ارائه شده بر

، مسئوليت بررسي و توجيه 1388نظارتي بانكي مصوب  -ضوابط سياستي 14

اقتصادي، فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين مصرف درست تسهيالت 

مديره و مديران عامل بانكها مي باشد، در محل تعيين شده، گرچه متوجه هيئت

تواف  و تفاهم سوء ميان اعضاء هيئت مديره، قائم مقام و كاركنان اما اين مهم با 

حوزه اعتباري بانك سرمايه با متهمين پرونده كار براي خارج كردن مبلغ پنج 

هزار و هشتصد و نوزده ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون 

( ريال از منابع بانك سرمايه عامداً و عالماً ناديده 5.819.395.000.000)
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بسته  23وجود تعهدات معوق متقاضي: اگرچه ماده  -(4نگاشته شده است. ا

اعالم  1388نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -سياستي

ها موظفند تدابير الزم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام بانك»داشته است: 

ها و محروميتتشوي  خوش حسابي و تشديد جرايم و  -1موارد زير اتخاذ كنند: 

هاي اقتصادي، پولي، بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و محدوديت

ها فقط براي اختصاص مزايا و مساعدت -2كساني كه داراي بدهي معوق هستند، 

اعطاي هرگونه تسهيالت به كساني كه به سيستم  -3مشتريان خوش حساب، 

يد ي و تعهدات معوق و سررسبانكي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تكليف بده

آيين نامه وصول مطالبات سررسيد  4همچنين بنابه ماده «. گذشته آنها است

گذشته، معوق و مشكوک الوصول مؤسسات اعتباري ريالي و ارزي مصوبه شماره 

هيئت وزيران با اعمال  1388.08.03.هـ مورخه 41498.ت.153965

اعطاي هرگونه تسهيالت  اصالحات، مؤسسات اعتباري موظف هستند قبل از

بانكي، با استعالم از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان 

به سيستم بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيالت مدنظر قرار 

دهند. اما در مانحن فيه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي با وصف وجود بدهي 

ابطه با شركت ذوب و نورد آرتين با تاريخ سررسيد هاي معوق به بانك در ر

ريال بابت ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به مبلغ هفتصد ميليارد ) ۱۳۹۳.۰۵.۰۴

مشاركت مدني و شركت طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه با تاريخ سررسيد 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

ريال بابت ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به مبلغ هفتصد ميليارد ) ۱۳۹۳.۰۵.۰۴

به مبلغ  1393.10.21ش سيمرغ با تاريخ سررسيد مشاركت مدني و شركت سرو

ريال بابت مشاركت مدني و شركت كوه ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هفتصد ميليارد )

به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد  1393.10.24آوران تجارت با تاريخ سررسيد 

( ريال بابت ضمانت نامه بانكي و شركت عمران تجارت 650.000.000.000)

به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد  1393.10.15رسيد امير با تاريخ سر

( ريال بابت ضمانت نامه بانكي بدون وجود شرايط قانوني 650.000.000.000)

و با تواف  و تفاهم سوء با اعضاء و كاركنان اركان اعتباري بانك سرمايه كه برخي 

از حيث جزايي محكوم و برخي ديگر از آنان تحت تعقيب جزايي قرار دارند، 

مبادرت به اخذ ضمانت نامه بانكي تحت عنوان شركت جاويد گشت آركا در تاريخ 

( ريال و مشاركت 500.000.000.000به مبلغ پانصد ميليارد ) 1394.12.27

به مبلغ  1394.10.06مدني تحت عنوان شركت جاويد گشت هيرمند در تاريخ 

مدني  ( ريال و مشاركت1.300.000.000.000يك هزار و سيصد ميليارد )

به مبلغ هشتصد  1395.02.11تحت عنوان شركت سويل سازه پارميدا در تاريخ 

اخذ مفاصا حساب دارايي:  -(5( ريال كرده است. 800.000.000.000ميليارد )

نظارتي بانك مركزي جمهوري  -بسته سياستي 15ماده  3به موجب تبصره 

نظارتي بانك  -بسته سياستي 17ماده  3و تبصره  1390اسالمي ايران مصوب 

پرداخت هرگونه تسهيالت را منوط  1391مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

قانون مالياتهاي مستقيم و احراز توانايي مشتري براي  186به اخذ گواهي ماده 

قانون مالياتهاي مستقيم  186بازپرداخت تسهيالت دريافتي نموده است. ماده 

صدور يا تجديد يا »مقرر كرده است: با اصالحات و الحاقات بعدي  1366مصوب 

تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف 

مراجع صالحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر 

باشد و در صورت عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي

ماليات هاي مزبور با مؤدي  سئوالن امر نسبت به پرداخترعايت اين حكم م

اعطاي تسهيالت بانكي به اشخاص  -۱مسئوليت تضامني خواهند داشت. تبصره 

حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري 

گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت  -۱ذيل خواهد بود: هاي منوط به اخذ گواهي

گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول  -۲مالياتي قطعي شده.  بدهي

هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري. ضوابط اي از صورتنسخه

اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري 

سازمان امور مالياتي كشور به  -۲اسالمي ايران تعيين و ابالغ خواهد شد. تبصره 

شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده اجازه داده مي

وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا صاحبان درآمد مشاغل را 

اي هاي صنفي و مجامع حرفهدر حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشكل

نمايند پرداخت نمايد. وجوه ليات همكاري ميتشخيص و وصول ماكه در امر 
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پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. 

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و  -۳تبصره 

 شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند

مديره مؤسسات و و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيئت

شركتها كه به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتني بر انجام معامالت غيرواقعي 

اند در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته

م كند. اداره مذكور موظف را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعال

است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در 

مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي هيئت

منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور 

رتحساب( مبتني بر انجام معامالت غيرواقعي كند. در تخلف صدور اسناد )صو

مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا 

مديره آن مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيئت

 -۴سال خودداري كند. تبصره شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سه

اتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي سازمان امور مالي

شوند به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اعالم سال فاقد فعاليت تلقي ميپنج

كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعالم سازمان امور مالياتي كشور ثبت 

هرگونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي 
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ولي در پرونده كار در اكثر موارد شركتهاي «. زمان امور مالياتي كشوركندسا

قانون ماليات مستقيم بوده و حتي بعنوان  186يادشده فاقد هرگونه گواهي ماده 

شمال طي گواهي شماره  -نمونه اداره كل امور مالياتي تهران شهر

تي و اداره كل امور ماليا 1394.11.05مورخه  2.408261.4018.1394

 2.605282.4646.1394 شماره گواهي موجب به جنوب –تهران استان 

 مؤدي به تسهيالت اعطا امكان كه اند كرده اعالم صراحتاً 1394.10.26 مورخه

 طب  بر: تسهيالت فردي سقف -(6. ندارد وجود( هيرمند گشت جاويد شركت)

جمهوري  مركزي بانك 1391 مصوب كالن تعهدات و تسهيالت نامه آيين 6 ماده

حداكثر مجموع تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحد نبايد »... اسالمي ايران: 

 6همان طور كه ماده «. درصد سرمايه و اندوخته هاي بانك بيشتر باشد 20از 

نبايد ».... اشعار داشته است:  1392آئين نامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب 

سرمايه پايه بانك سرمايه مبلغ «. يددرصد سرمايه پايه بانك تجاوز نما 20از 

ريال است كه سقف قانوني ماده مذكور براي بانك  4.000.000.000.000

ريال بايد مبنا قرار گيرد. اما با توجه به روابط  800.000.000.000سرمايه 

حاكم بر اشخاص تسهيالت گيرنده كه ذي نفع واحد محسوب شده و حدود مقرر 

گيرنده از بانك سرمايه نقض شده است. عالوه بر  در مورد شركت هاي تسهيالت

آيين نامه مذكور در  6-2اينكه، با لحاظ تعريف ذينفع واحد و با اشاره به بند 

خصوص ساير مصادي ، انعقاد تفاهم نامه با امثال متهمين آقايان سيدمهدي 
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موسوي نژاد، حسين شريعتي و تسهيالت پرداختي به شركت هاي معرفي شده 

نامبردگان و با عنايت به عدم اعتبارسنجي و به تبع آن عدم وجود گزارش از سوي 

هاي كارشناسي كه يقيناً وجود آنها منتج به شناسايي روابط غيرمتعارف شركت 

هاي مورد نظر با اشخاص مذكور گرديده، هر گروه در شمول ذينفع واحد 

ير با مغا شناسايي و تصويب و دريافت تسهيالت به شركت هاي منتسب كامالً

آيين نامه فوق بوده است. به نحوي كه شركت هاي منتسب به متهم آقاي حسين 

ريال بيش از حد مجاز )تقريباً  6.000.000.000.000هدايتي دوالبي به مبلغ 

برابر سقف مجاز(، علي رغم اطالع و آگاهي كامل از وجود سقف تسهيالتي تا  6

نفع واحد، در حالي كه ذينفع تمام درصد سرمايه پايه بانك سرمايه براي ذي 20

تسهيالت مأخوذ متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و در بخشي متهم آقاي 

 -(7سيدمهدي موسوي نژاد بوده، آنرا در قالب شركتهاي متعدد اخذ نموده اند. 

 12عدم مصرف تسهيالت در محل موضوع قرارداد تسهيالتي: هرچند برابر ماده 

بانك مركزي موظف بوده در  1389نك مركزي مصوب نظارتي با -بسته سياستي

راستاي حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و تحق  اهداف آن عمل نمايد؛ 

ولي در اين پرونده، تسهيالت دريافتي در محل واقعي خود به مصرف رسانده 

نشده و تخصيص و دريافت تسهيالت متناسب با حجم و پيشرفت موضوع 

ن وجوه بانكي در مسير كسب شهرت و فعاليت هاي سفته تسهيالت نبوده و اي

بازي مورد استفاده قرار گرفته است. مضاف بر اينكه سواب  چك هاي برگشتي 
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متهمين بعنوان متقاضيان تسهيالت استعالم نگرديده و آنها از گردش مالي معقول 

راز احو منطقي حساب هاي بانكي برخوردار نبوده و اطمينان از صوري نبودن آنها 

نشده است. همچنانكه متوسط مانده ي حساب متناسب با گردش حساب آنها و 

احراز سواب  علمي و تجربي مطلوب در رشته موضوع فعاليت و ظرفيت و نوع 

وجوه تسهيالت  -(8فعاليت و واقعي بودن فاكتورهاي ارائه شده محرز نمي باشد. 

شركت متقاضي  صورت هاي مالي -(۹به حساب مشتري واريز نشده است. 

حداقل مدت  -(۱۰تسهيالت فاقد گزارش شركت هاي معتبر حسابرسي است. 

الزم ميان افتتاح حساب جاري تا تاريخ تخصيص تسهيالت رعايت نشده است. 

نامه تسهيالت و آئين 17تحصيل تسهيالت بيش از حدود مقرر: طب  ماده  -(۱۱

 1392و  1391ب تعهدات كالن بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصو

دريافت تسهيالت جديد از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بيش از حدود 

برخالف  -(12ها تسهيالت اعطا گرديده، ممنوع است. نامه به آنمقرر در اين آئين

بسته سياستها و ضوابط اعتباري بانك  10سياستهاي بانك سرمايه بر طب  ماده 

سهيالت و تعهدات قابل پرداخت به كه حداكثر مجموع ت 1392سرمايه مصوب 

ريال در نظر گرفته شده، متهمين با  50.000.000.000هر ذينفع واحد مبلغ 

علم و آگاهي كافي، تسهيالتي فراتر از مبلغ مذكور را تحصيل نموده اند. عالوه بر 

بسته سياستها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه، اولويت  20اينكه با لحاظ ماده 

رداخت تسهيالت به مشتريان حقيقي بانك است كه داراي گردش اصلي بانك پ
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و ماندگاري منابع نزد حساب هاي خود در بانك سرمايه هستند كه اين امر افزون 

بر كاهش هزينه تجهيز منابع زمينه الزم براي اعتبارسنجي مشتريان و در نتيجه 

. ولي اكثر كاهش هزينه هاي مطالبات غيرجاري بانك را به دنبال خواهد داشت

تسهيالت دريافتي در حد عمده و كالن به خصوص به اشخاص حقوقي منتسب 

به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بدون سواب  فعاليت مالي در بانك و داشتن 

معدل و موجودي كافي در حسابها و اعتبارسنجي و رعايت بهداشت اعتباري 

از متهمين آقايان حسين  صورت گرفته است. بدين لحاظ عملكرد مجرمانه هر يك

هدايتي دوالبي؛ سيدمهدي موسوي نژاد؛ علي اكبر يقيني و مجتبي كيان پيشه 

به شرح محتويات پرونده در ارتباط با هر يك از شركت ها در عدم رعايت ضوابط 

 و مقررات بانكي با لحاظ مراتب پيش گفته به تفكيك چنين است:

سهيالت از نوع مشاركت مدني به سروش تجارت سيمرغ )تعداد يك فقره ت -(1

به مبلغ هفتصد ميليارد  1392.11.26مورخه  1006.11.921392.1شماره 

 ( ريال:700.000.000.000)

و شناسه  301329شركت سهامي خاص سروش تجارت سيمرغ با شماره ثبتي 

و با ميزان سرمايه: چهل ميليارد  1386.05.21در تاريخ  10103398850ملي 

هيئت مديره: خانم عذرا افخمي، آقايان غالمرضا حضرتي و مازيار ريال با اعضا 

تأسيس و تشكيل شده  11مجد به نشاني تهران ميدان ونك برج آسمان طبقه 
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است. موضوع فعاليت شركت طب  اساسنامه و روزنامه رسمي، شركت در مناقصات 

 و مزايدات دولتي و خصوصي اجراي طرح هاي عمراني خدماتي صنعتي و خريد

شركت  1392.06.23و فروش كاالهاي مجاز بازرگاني مي باشد. در مورخه 

( ريال تسهيالت با 700.000.000.000درخواست مبلغ هفتصد ميليارد )

درصد وثيقه ملكي از بانك سرمايه را مي نمايد. فاكتور فروش  100پشتوانه 

اني، كه از طرف آقاي روح اله طاها به نش 1392.11.20مورخه  92.107شماره 

 13.569.978، بابت فروش 108سعادت آباد، ميدان سرو، كوچه سوم، پالک 

كيلوگرم شمش خالص آلومينيوم به مبلغ هشتصد و هفتاد و پنج ميليارد 

( ريال به شركت سروش تجارت سيمرغ كه يكصد و 875.000.000.000)

اظ ( ريال آن بعنوان پيش دريافت لح175.000.000.000هفتاد و پنج ميليارد )

شده، صادر گرديده و بعنوان فاكتور كاالي مورد مشاركت به بانك ارائه شده است 

 30.8144كه البته صحت آن نيز مورد ترديد مي باشد. به موجب نامه شماره 

اداره اعتبارات و تسهيالت بانك كه به شعبه برج فرمان  1392.11.26مورخه 

بانك سرمايه با اعطاي هيئت مديره  1392.10.14ابالغ گرديده، در مورخه 

نوع عقد:  -1تسهيالت به شركت بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفته است: 

مدت قرارداد: يك ماه كمتر از سررسيد سپرده گذاري مؤسسه  -2مشاركت مدني، 

مبلغ تسهيالت )سهم الشركه بانك( هفتصد  -3مالي و اعتباري ثامن االئمه، 

مبلغ سهم الشركه شريك: يكصد و  -4( ريال، 700.000.000.000ميليارد )
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پشتوانه تسهيالت: ترهين وثاي   -5( ريال، 150.000.000.000پنجاه ميليارد )

ملكي اسناد پايانه صادرات ميوه و تره بار ليان و در صورت عدم پوشش، ساير 

وثاي  ملكي مسكوني ارزنده، سهل البيع و بالمعارض درون شهري و اخذ يك 

صد تسهيالت به امضاء مجاز شركت و ظهرنويسي تمامي در 150فقره چك معادل 

مشاركت مدني شماره  1392.11.26مديران طب  قانون چك و... . در مورخه 

( ريال به 700.000.000.000به مبلغ هفتصد ميليارد ) 1006119213921

درصد به شركت اعطا و در  28با نرخ  1393.10.21روز به سررسيد  330مدت 

اشاره شده مستقيماً به حساب جاري شركت واريز مي گردد. از همان تاريخ مبلغ 

محل اين تسهيالت مبلغ چهارصد و هشتاد و سه ميليارد و هفتصد و شصت 

مورخه  1008.662085( ريال طي چك شماره 483.760.000.000ميليون )

از حساب شركت در وجه متهم آقاي مجتبي كيان پيشه پرداخت  1392.11.26

ين محل مبلغ سيصد و بيست و چهار ميليارد گرديده كه از ا

( ريال آن بعنوان توثي  به سپرده كوتاه مدت شماره 324.000.000.000)

متهم آقاي مجتبي كيان پيشه واريز شده است.  100684010129861

همچنين مبلغ يكصد و نود و چهار ميليارد و هفتصد و نود ميليون 

ن تسهيالت طي چك شماره ( ريال نيز از محل همي194.790.000.000)

از حساب فوق در وجه متهم آقاي كيان پيشه بابت پرداخت به  100.662082

متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد جهت تسويه حساب متهم آقاي حسين 
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پرداخت گرديده است. مبلغ بيست  1392.11.26هدايتي دوالبي در مورخه 

طي چك شماره  ( ريال از اين تسهيالت هم20.000.000.000ميليارد )

در وجه شركت عمران تجارت امير )يكي ديگر از شركت هاي  1008.662083

پرداخت  1392.11.26وابسته به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي( در مورخه 

شده است. به بيان ديگر كل مبلغ تسهيالت در محل خود )واريز به حساب 

 ينه نگرديده و بابتفروشنده كاال كه شمش آلومينيوم بوده طب  فاكتور( هز

تسويه بدهي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي، توثي  سپرده و... هزينه شده 

است. در تحصيل يك فقره تسهيالت مشاركت مدني فوق االشعار ضوابط و مقررات 

در حالي كه در تسهيالت مشاركت مدني بايستي  -1»بانكي رعايت نشده است: 

درخواست كتبي شركت و نه در فرم  موضوع مشاركت مشخص باشد، اما نه در

برگ درخواست معامله مشاركت مدني )فرمت بانك( هيچ اشاره اي به موضوع 

مشاركت نشده و بخش و ماده مربوطه در درخواست و قرارداد داخلي تكميل 

نگرديده است. به عبارتي مشخص نيست تسهيالت بابت چه موضوعي پرداخت 

پرداخت شده،  1392.11.26ت مورخه علي رغم اينكه تسهيال -2شده است. 

مالحظه مي گردد كه استعالم هاي بعمل آمده از سامانه بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران جهت چك هاي برگشتي و تسهيالت( و اداره كل مالياتي )تبصره 

، 1392.11.28( پس از دريافت تسهيالت و در تاريخ هاي 186يك ماده 

با عنايت به اينكه مصوبه  -3گرفته است.  انجام 1392.12.11، 1392.11.29
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شركت توسط  1391اخذ تأييديه اصالت صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 

علي رغم  -4جامعه حسابداران را قيد نموده، ولي اين تأييديه اخذ نگرديده است. 

فصل هشتم )ضوابط و مقررات نظارتي در اعمال تسهيالت و  30اينكه در ماده 

ت ها و ضوابط اعتباري بانك كه طي دستور العمل شماره تعهدات( سياس

اداره پژوهش و سازمان و روش هاي بانك  1392.05.14.د موخه 1101.0004

 10ابالغ گرديده، سقف فردي اعطاي تسهيالت براي هر شخص حقوقي حداكثر 

برابر سرمايه پرداختي ثبتي بوده، مشروط بر آنكه رقم حاصل براي واحدهاي 

درصد سرمايه بانك تجاوز  5درصد و براي واحدهاي غيرتوليدي از  15 توليدي از

ننمايد و تصويب تسهيالت و تعهدات خارج از سقف هاي تعريف شده توسط اركان 

اعتباري، منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي مي باشد. همچنين در تبصره اين 

ات ها و مؤسس ماده نيز سقف مانده تسهيالت سرمايه در گردش توسط تمام بانك

درصد ميزان فروش هر دوره مندرج در صورت هاي مالي  60اعتباري معادل 

حسابرسي شده قيد گرديده است، اما اين نسبت ها رعايت نشده، چرا كه اوالً: 

درصد آن )شركت  5ميليون ريال كه  6.042.779سرمايه پايه بانك برابر با 

ده، ولي مبلغ هفتصد ميليون ميليون ريال بو 302.139غيرتوليدي( برابر با 

 397.861( ريال تسهيالت بيشتر از حد مجاز به ميزان 700.000.000)

ميليون ريال بيشتر از حد مجاز( بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران، اخذ شده است. ثانياً: سرمايه ثبتي شركت چهل ميليارد 
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ميليارد ريال( بوده، ولي سيصد   400( ريال )ده برابر آن 40.000.000.000)

( ريال بيشتر از اين حد مجاز دريافت شده است. 300.000.000.000ميليارد )

ثالثاً: شصت درصد فروش شركت نيز معادل يكصد و بيست ميليارد 

( ريال بوده كه باز هم پانصد و هشتاد ميليارد 120.000.000.000)

رصد فروش( تسهيالت ( ريال بيشتر از حد مجاز )د580.000.000.000)

ارزيابي انجام شده از پروژهاي )كارسان و ليان( توسط  -5دريافت شده است. 

كارشناس رسمي دادگستري آقاي مهندس امير هنرپيشه در مورخه 

متر مربع و  42.148بر اساس پروانه ساختماني )كارسان  1391.04.18

( 50.000.000ن )ميليو پنجاه مربع متر هر قرار از( مترمربع 48.637  ليان

ريال ارزش گذاري شده است. در حالي كه به موجب گزارش ارزيابي انجام شده 

پروژه هاي فوق االشاره در حال ساخت بوده و هنوز تكميل و به بهره برداري 

نرسيده است. ارزش گذاري به اين مبلغ، بيش از قيمت واقعي بوده است؛ چراكه 

ي دادگستري طي گزارش به دو كارشناس رسم 1393.06.16در مورخه 

مديريت تسهيالت بانك سرمايه در رابطه با كارشناسي امالک فوق به محل اعزام 

و در معيت نماينده متقاضي از محل بازديد و اعالم مي نمايند كه تعدادي واحد 

تجاري با نيم طبقه موجود در آن در مرحله سفت كاري احداث شده و به صورت 

برداري مي باشد. در اين ملك مستندات شامل: پروانه و نيمه كاره و فاقد بهره 

هزينه هاي واريزي، اصل سند، نقشه تأييد شده زمين و نقشه از بيلت عمليات 
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اجرايي صورت گرفته علي رغم درخواست ارائه نگرديده است. لذا به منظور تبيين 

ود فقط ارزش زميني با شرايط مشابه در مجاورت هركدام از امالک حد

متر مربع برابر  61.500صدراالشاره ... )بهاي زمين موسوم به كارسان به مساحت 

ريال و بهاي زمين موسوم به ليان به مساحت  2.460.000.000با مبلغ 

گردد.  مي اعالم و تعيين( ريال 2.722.500.000  متر مربع به مبلغ 60.500

در شعبه با مبلغ  1392.06.26در صورتي كه حساب شركت در مورخه  -6

فعاليتي  1392.11.26ماه تا  5ريال مفتوح گرديده و در مدت  100.000

( ريال تسهيالت 700.000.000.000نداشته و پرداخت مبلغ هفتصد ميليارد )

سهيالت به شركت آنهم چهارده برابر مجموع حداكثر ت 1392.11.26در تاريخ 

و تعهدات كه توسط كميته اعتبارات بانك )باالترين اركان تصميم گيري( مجاز 

اداره  1392.05.14د مورخه -1 1101.0004بوده )دستورالعمل شماره 

پژوهش و سازمان و روش هاي بانك سرمايه، فصل دوم( اركان اعتباري بانك ماده 

اينكه بايستي قبل از ترهين  با توجه به -7( به نظر غيرعادي و قابل تأمل است. 2

امالک از شهرداري، دارايي، ثبت و ساير مراجع قانوني در اين رابطه استعالم 

نموده و در صورت نداشتن هيچ مشكلي نسبت به ترهين ملك اقدام نمايند ولي 

به غير از شماره استعالم از ثبت هيچ تأييديه اي از ساير مراجع دريافت نشده و 

سند رهني تمام پالک هاي ترهيني قيد گرديده زمين و بناي  علي رغم اينكه در

نيمه كاره احداثي، مشخص مي شود كه امالک اشاره شده فاقد پايان كار 
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ساختماني بوده و اينكه چگونه بانك حاضر شده ملكي را كه نيمه كاره بوده و 

ش خالصه از آنجا كه در گزار -8فاقد پايان كار به ترهين در آورد جاي تأمل دارد. 

 غيرمنقول اموال) ريال 3.891.850.000.000  پرونده تسهيالت، ارزش وثاي 

 قيد( ريال 1.460.000.000.000 موارد ساير و ريال 2.431.850.000.000

 مسدودي سپرده كه ريال 234.000.000.000 مبلغ از غير به ولي گرديده،

ال( چه نوع وثيقه ري ميليارد 1.226) آن الباقي نيست مشخص بوده، مدت كوتاه

سه فقره تسهيالت هفتصد  1392با عنايت به اينكه در سال  -9اي مي باشد. 

( ريالي به شركتهاي گروه )سروش تجارت، ذوب 700.000.000.000ميليارد )

و يك  1392.06.13و نورد آرتين و طراحي پويان پاسارگاد( دو فقره در تاريخ 

( با 1392.06.13ه كه دو فقره )پرداخت گرديد 1392.11.26فقره در تاريخ 

شركت سروش تجارت با  1392.11.26درصد ولي تسهيالت مورخه  27نرخ 

درصد پرداخت گرديده است )تفاوت نرخ در يك سال جاي مبهم است(.  28نرخ 

در حالي كه دستور العمل سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه كه در تاريخ 

درصد را اعالم و بسته هاي  27ه نرخ حداقل به شعب ابالغ گرديد 1392.05.14

 -10درصد را تعيين نموده است.  21سياستي نظارتي بانك مركزي نرخ حداقل 

با وجود اينكه به موجب مصوبه، پشتوانه تسهيالت، ترهين وثاي  ملكي اسناد 

پايانه صادرات ميوه و تره بار ليان و در صورت عدم پوشش ساير وثاي  ملكي 

 پايانه سند فقره  86فقره از  28ده بوده، مالحظه مي شود كه تنها مسكوني ارزن



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

 كل -11. است آمده در بانك ترهين به تسهيالت اين پشتوانه بابت شده اشاره

 در دادگستري رسمي كارشناس دو توسط( پالک 86) ليان پروژه امالک ارزش

سي و  و چهارصد و هزار دو مبلغ به 1392.02.08 و 1391.04.18 هاي تاريخ

( ريال ارزيابي 2.431.850.000.000يك ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون )

 يليونم شانزده و ششصد و ميليارد ده و هشتصد  گرديده و تمامي اين ملك )مبلغ

 هفت و شصت و ششصد و هزار شش و شصت و ششصد و

 تجارت سروش شركت تسهيالت تضمين بابت ريال( 810.616.666.667)

و مبلغ هشتصد و ده ميليارد و ششصد و شانزده  1392.11.23رخه مو در سيمرغ

ميليون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت 

( ريال بابت تضمين تسهيالت شركت ذوب و نورد آرتين 810.616.666.667)

و مبلغ هشتصد و ده ميليارد و ششصد و شانزده ميليون و ششصد و شصت و 

( ريال بابت تضمين 810.616.666.667هفت ) شش هزار و ششصد و شصت و

توسط  1392.06.10تسهيالت شركت طراحي پويان پاسارگاد در مورخه 

تهران معادل صددرصد ارزيابي به ترهين بانك  482دفترخانه اسنادرسمي شماره 

ارزيابي صورت گرفته توسط هيئت كارشناسان رسمي  -12سرمايه در آمده است. 

بابت پروژه ليان )كه بخشي از آن بابت  1390.01.16دادگستري در مورخه 

تضمين تسهيالت شركت به ترهين درآمده( مبلغ يكهزار و بيست و پنج ميليارد 

 پروژه همين و بوده ريال( 1.025.780.000.000)  و هفتصد و هشتاد ميليون
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 امير مهندس) دادگستري رسمي كارشناس توسط 1391.04.18 مورخه در

دو هزار و چهارصد و سي و يك ميليارد و هشتصد و پنجاه  مبلغ به( هنرپيشه

توسط  1392.02.08( ريال و در مورخه 2.431.850.000.000ميليون )

كارشناس رسمي دادگستري )مهندس همايون فيروز آبادي( نيز به همين مبلغ 

دو هزار و چهارصد و سي و يك ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون 

يال با تفاوت يكهزار و چهارصد و شش ميليارد و ( ر2.431.850.000.000)

درصدي  57.8( ريال معادل افزايش 1.406.070.000.000هفتاد ميليون )

ارزش گذاري گرديده است. از اين رو، تسهيالت دريافتي طب  ضوابط و مقررات 

پرداخت نشده و صوري بوده و وجوه تسهيالت در محل خود هزينه نشده است: 

ه شده با اين مبلغ كالن توسط شخص حقيقي و بدون درج فاكتور ارائ -1»

 مشخص معامله موضوع -2. است گرديده صادر افزوده ارزش بر ماليات  مبلغ

 ابتب قسمتي) شركت حساب به واريز از پس بالفاصله تسهيالت وجوه و نبوده

 هدايتي حسين آقاي متهم بدهي بابت بخشي گذار، وثيقه و راهن به پرداخت

نهايتاً اشخاصي غير از فروشنده كاال( از حساب طي چك برداشت و  و دوالبي

 «.هزينه شده است
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شركت طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه )تعداد يك فقره تسهيالت از نوع  -(2

به  1392.06.13مورخه  1006-11-982171-1مشاركت مدني به شماره 

 (: ريال( 700.000.000.000) ميليارد هفتصد  مبلغ

 296505هامي خاص طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه با شماره ثبتي شركت س

: سرمايه ميزان با و 1386.03.06 تاريخ در 10103347118  و شناسه ملي

 نيهها ها خانم ميزبان، صادق آقاي: مديره هيئت عضويت با ريال ميليارد بيست

أسيس و ت 29 پالک خرمشهر خيابان تهران نشاني به ميزبان اميره و پهلوان

تشكيل شده است. موضوع فعاليت شركت طب  اساسنامه و روزنامه رسمي شركت 

طرح و محاسبه و اجرا و نظارت فني بر ساخت كليه پروژه هاي ساختماني اعم از 

مسكوني و تجاري و اداري و صنعتي، سيويل و ابنيه سنگين بتني و فلزي، محوطه 

جاري، برج سازي، انبوه سازي، جدول كشي، ايجاد شهرک هاي مسكوني و ت

سازي، تونل و باند فرودگاه، پل سازي )عابر پياده، روگذر، زيرگذر( راهسازي، 

زيرسازي و روسازي راههاي اصلي و فرعي و بزرگ راهها و راههاي ريلي و 

زيرزميني، آسفالت كاري و آسفالت برداري راههاي اصلي و فرعي، نقشه كشي و 

بناهاي تاريخي و ابنيه، احداث كانالهاي انتقال و نقشه برداري، مرمت و بازسازي 

انحراف آب و فاضالب و سازه هاي آبي، قطعات پيش ساخته بتني و فلزي، 

سدسازي، خاكبرداري و تخريب ساختمان، تهيه و توزيع مصالح ساختماني و ... 

مي باشد. به موجب فرم خالصه پيشنهاد اعطاي تسهيالت شماره 
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شعبه برج فرمان مبني بر اعطاي  1392.06.02مورخه  1006.92.434

 630.3471تسهيالت به شركت، كميسيون اعتبارات شعبه به موجب نامه 

اداره اعتبارات و تسهيالت بانك سرمايه و همچنين  1392.06.02مورخه 

درخواست شركت جهت استفاده از تسهيالت مشاركت مدني به مبلغ هفتصد 

رخواست را بررسي و با نظر مواف  به ( ريال، د700.000.000.000ميليارد )

كميسيون اعتبارات حوزه ارسال و حوزه نيز با نظر مواف  به كميته اعتبارات بانك 

دبير جلسات هيئت مديره بانك طي  1392.06.12ارسال مي نمايد. در مورخه 

مصوبه هيئت مديره بانك را بدين شرح به رئيس اداره  111.1045نامه شماره 

مصوبه مورخه  60پيرو بند »هيالت بانك سرمايه ابالغ كرده است: اعتبارات و تس

شعبه  1392.06.02مورخه  1006.92.434پيشنهاد شماره  1392.05.26

برج فرمان در خصوص اعطاي تسهيالت مشاركت مدني بازرگاني به مبلغ هفتصد 

( ريال به شركت در قبال وثاي  ملكي اسناد پايانه 700.000.000.000ميليارد )

صادرات ميوه و تره بار ليان و اخذ يك فقره چك به امضاء متعهد و ظهرنويسي 

درصد تسهيالت طب  قانون صدور چك،  150تمام مديران شركت معادل 

مشروط به اينكه مدت تسهيالت يك ماه كمتر از سررسيد يك ساله سپرده گذاري 

مورخه  110.2804مؤسسه مالي و اعتباري ثامن االئمه موضوع توافقنامه شماره 

 1392.06.12باشد مطرح و مقرر گرديد وف  پيشنهاد مورخه  1392.05.16

شركت بر طب  برگ  1392.06.13كميته اعتبارات اقدام شود. در مورخه 
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درخواست انجام معامله مشاركت مدني از شعبه برج فرمان )فرمت بانك( تقاضاي 

در قالب معامله  ( ريال تسهيالت700.000.000.000مبلغ هفتصد ميليارد )

اداره  1392.06.13مشاركت مدني را به مدت يازده ماه نموده است. در مورخه 

به شعبه برج فرمان ابالغ  630.3765اعتبارات طي اين مصوبه را طي شماره 

( طي قرارداد داخلي تسهيالت 1392.06.13كرده است. در همان تاريخ )

بلغ هفتصد ميليارد به م 1006-11-982171-1مشاركت مدني به شماره 

روز با سررسيد  325( ريال به شركت به مدت 700.000.000.000)

درصد اعطا و وجه مشاركت به حساب جاري شماره  27و با نرخ  1393.05.04

واريز مي گردد. ظاهراً شركت درخواست تمديد دوران  1006119821711

 مشاركت را به مدت ششماه نموده و شعبه نيز طي پيشنهاد شماره

از مديريت امور اعتباري آنرا درخواست  1393.05.01مورخه  1006.93.430

پيشنهاد  1393.06.08مورخه  63.3271و امور اعتباري طي مصوبه شماره 

فوق را مورد تأييد قرارداده است، ولي از تمديد آن مستندي در پرونده مشاهده 

اداره پيگيري  1393.08.03نمي شود. مجدداً در پي درخواست شعبه در مورخه 

مصوبه مورخه  620.1622طي شماره  1393.08.26مطالبات بانك در مورخه 

كميته وصول مطالبات مركز را به اين شرح به شعبه برج فرمان  1393.08.18

با عنايت به اينكه مديون علي رغم اعطاي مهلت هاي مكرر و »ابالغ مي كند: 

البات و ايفاي تعهدات مذاكرات متعدد تاكنون اقدامي در جهت پرداخت مط
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ننموده، مقرر گرديده است: اقدامات حقوقي و قانوني عليه وثاي  و تضامين بعمل 

آيد، وثاي  ملكي موجود تكافوي كل بدهي را نمي كند، لذا براي كليه مديران 

از آنجا كه اقدامي در اين زمينه صورت «. تقاضاي ممنوع الخروجي صادر گردد

اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك  1393.10.06نگرفته باز هم در مورخه 

به شعبه برج فرمان، مصوبه كميته وصول مطالبات  620.1904طي نامه شماره 

كه به تأييد هيئت مديره بانك نيز رسيده و به شعبه ابالغ  1393.09.24مورخه 

پرداخت  1393.10.15چنانچه مديون سود و متفرعات را تا تاريخ »شده است: 

باقيمانده به مدت سه ماه در قبال وثاي  موجود و كسري آن اخذ تضمينات نمايد، 

مورد قبول شعبه با مارژ كافي اخذ و تمديد گردد. در صورت تحكيم و تعويض 

وثيقه، اعطاي مهلت هاي بيشتري قابل بررسي خواهد بود. در غير اين صورت 

وبه مفاد اين مص«. بداقدامات حقوقي و قانوني عليه وثاي  به قيد تسريع ادامه يا

به شركت طراحي  1006-93-921طي نامه شماره  1393.10.08در مورخه 

پويان پاسارگاد ابالغ گرديده است. هيچ اقدام ديگري از سوي شركت صورت 

نگرفته، ولي مجدداً شركت درخواست امهال تسهيالت را نموده و در مورخه 

ت به مدت يكسال موافقت هيئت مديره بانك با استمهال تسهيال 1395.02.11

توسط اداره امور شعب تهران  1395.02.11مورخه  95.15489و طي نامه 

مراتب به شعبه برج فرمان ابالغ گرديده است. ظاهراً به اين مساعدت نيز شركت 

ترتيب اثر نداده و تسهيالت اشاره شده الوصول مانده است. در مورخه 
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 482فتر اسنادرسمي شماره د 29495  طي سند رهني شماره 1392.06.09

تهران به مبلغ هشتصد و ده ميليارد و ششصد و شانزده ميليون و ششصد و شصت 

 5( ريال به مدت 810.616.666.667و شش هزار و ششصد و شصت و هفت )

فقره اسناد ملكي )مجتمع پايانه صادراتي ميوه وتره  86فقره از  29سال، تعداد 

فارس شهرستان جهرم  11بخش  4204ثبتي  بار( معرف به پروژه ليان، پالک

متعل  به متهم آقاي مجتبي كيان پيشه بابت تضمين تسهيالت شركت طراحي 

 29پويان پاسارگاد به ترهين بانك سرمايه درآمده است. الزم به ذكر است كه 

 29496طي سند رهني شماره  1392.06.09پالک اين ملك نيز در مورخه 

صد و ده ميليارد و ششصد و شانزده ميليون و ششصد دفترخانه فوق به مبلغ هشت

( ريال 810.616.666.667و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت )

بابت تضمين تسهيالت به شركت ذوب و نورد آرتين )سهامي خاص( و همچنين 

 30208طي سند رهني شماره  1392.11.23پالک اين ملك در مورخه  28

و ده ميليارد و ششصد و شانزده ميليون و ششصد  همان دفترخانه به مبلغ هشتصد

( ريال 810.616.666.667و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت )

بابت تضمين تسهيالت شركت سروش تجارت سيمرغ )سهامي خاص( به ترهين 

بانك سرمايه درآمده است. به بيان ديگري كل مبلغ كارشناسي 

الشاره توسط كارشناس رسمي ريال( كه ملك فوق ا 2.431.850.000.000)

دادگستري )مهندس امير هنرپيشه( ارزش گذاري شده، طي سه فقره سند رهني 
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فوق به ترهين بانك سرمايه درآمده، صددرصد ارزيابي ترهين شده است. در حالي 

واحد  96كه در برگ ارزيابي كارشناس دادگستري براي مجتمع معروف به ليان، 

ش گذاري گرديده، كل پالک هاي به ترهين درآمده كارگاهي و تجاري قيد و ارز

پالک مي باشد. ده پالک از اين ملك كه در ارزيابي ارزش آنها لحاظ گرديده،  86

مغفول مانده و به ترهين در نيامده است. ملك فوق االشاره در مورخه 

توسط مهندس شهاب فرودي جهرمي )كارشناس رسمي  1391.03.27

ريال )از قرار هر متر مربع  2.091.390.000.000  دادگستري( به مبلغ

ريال( ارزش گذاري گرديده و توسط كارشناس رسمي ديگري  43.000.000

)مهندس محمد احمدي( اين موضوع تأييد گرديده، ظاهراً مورد اعتراض ذينفع 

توسط كارشناس رسمي آقاي مهندس  1391.04.18قرار گرفته و در مورخه 

ريال به مبلغ  50.000.000 امير هنرپيشه از قرار متري

ريال ارزش گذاري شده است. مابه التفاوت دو ارزيابي  2.431.850.000.000

( ريال 7.000.000 مربع متر هر قرار از) ريال 340.460.000.000  مبلغ

 اين مسكن بخش ركود شرايط در آنهم روز 22 فاصله با چراكه بوده، ابهام داراي

عهده  10085.54360رسد. تصوير چك شماره  نمي نظر به منطقي مبلغ تفاوت

شركت نزد بانك سرمايه شعبه برج فرمان به مبلغ  1006119821711جاري 

( ريال )فاقد تاريخ( در وجه 1.050.000.000.000يكهزار و پنجاه ميليارد )

بانك سرمايه نيز )ظاهراً بابت بخشي از تضامين( در پرونده موجود بوده كه به 
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در حساب هاي  1396.06.13مورخه  235320شماره  موجب سند انتظامي

 شعبه ثبت گرديده است.

شركت سيويل سازه پارميدا )تعداد يك فقره تسهيالت از نوع مشاركت مدني  -(3

به مبلغ هشتصد  1395.02.11مورخه  1010،11،1305564،1به شماره 

 ( ريال:800.000.000.000ميليارد )

و شناسه  465965ا با شماره ثبتي شركت سهامي خاص سيويل سازه پارميد

 يك: سرمايه ميزان با و 1393.10.13  در تاريخ 14004653621شماره 

 يافته افزايش ريال ميليارد يكصد مبلغ به تسهيالت اخذ زمان در كه ريال ميليون

 هلطيف خانم و سلطانزاده محمد كريمي، عباس آقايان: مديره هيئت عضويت با

ن خيابان خرمشهر تأسيس و تشكيل شده است. موضوع تهرا نشاني به عبداللهي

فعاليت شركت طب  اساسنامه و روزنامه رسمي در زمينه انجام كليه امور 

پيمانكاري مربوط به ساخت راهها نظير راههاي اصلي و فرعي و بزرگراههاي ريلي، 

ني، يباند فرودگاه، سيستم هاي انتقال هوايي پايدار، تونل ها، پل ها، راههاي زيرزم

پيمانكاري صنعت و معدن، كشاورزي، ارتباطات، پيمانكاري ساخت ساختمانها و 

ابنيه اعم از چوبي آجري سنگي و بتني و پيمانكاري بندها سدها و ساختمانهاي 

نيروگاهي آبي، سازه هاي هيدروليكي و عمليات ساختماني )سيويل( و انجام 

( و شبكه هاي گازرساني و پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال )آب، نفت، گاز
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تأسيسات مكانيكي و انجام كليه امور پيمانكاري مربوط به برق، تأسيسات و 

كاوشهاي زميني، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، اخذ وام از 

بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري، عقد قرارداد با كليه 

فروش و صادرات و واردات كاالهاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي و خريد و 

بازرگاني )در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي 

مورخه  95-166الزم( مي باشد. شركت درخواست خود را طي نامه شماره 

به مدير عاملي آقاي سلطانزاده به شعبه مركزي بانك سرمايه  1395.01.17

 ميليارد پانصد  ا گشايش اعتبار اسنادي به مبلغجهت صدور ضمانت نامه ي

 و ملكي وثيقه %40 نقدي، واريز %10 قبال در ريال( 500.000.000.000)

( 800.000.000.000) ميليارد هشتصد مبلغ و مديران امضاء با سفته 50%

 خالصه زني شعبه. است نموده ارائه شعبه به ملكي وثيقه قبال در تسهيالت ريال

مورخه  1010.ت.21ت و قبول تعهدات ريالي را طي شماره تسهيال اعطاي

( ريال تسهيالت 800.000.000.000به مبلغ هشتصد ميليارد ) 1395.01.22

و صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ پانصد ميليارد 

( ريال با امضاء آقايان نصرت اله فرخي )رئيس(، 500.000.000.000)

و جمال الدين ضيائي كوپائي )معاون اعتباري( به  محمدتقي تقي منش )معاون(

كميسيون اعتبارات منطقه ارسال كرده است. اداره امور شعب طي نامه شماره 

با امضاء آقاي فيروز رحيمي و خانم نسيم  1395.02.22مورخه  95.16035
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جوادي مصوبه موافقت هيئت مديره بانك مبني بر اعطاي تسهيالت در چارچوب 

رات بررسي و گزارش الزم ارائه و وثاي  غيرمنقول و سهل البيع شهر ضوابط و مقر

تهران به عنوان تضمين به شعبه ابالغ مي نمايد. برخالف مصوبه و نامه فوق 

( ريال در تاريخ 800.000.000.000تسهيالت به مبلغ هشتصد ميليارد )

 در قالب عقد مشاركت مدني بدون اخذ وثيقه ملكي و فقط در 1395.02.11

قبال يك برگ چك تضميني به حساب شركت واريز مي گردد. تسهيالت فوق 

( ريال به 32.000.000.000در سه مرحله به شرح مبلغ سي و دو ميليارد )

( 200.000.000.000حساب شركت اقليم مشاهير تارا، مبلغ دويست ميليارد )

يليارد ريال به حساب شركت بهين فوالد كاشان و مبلغ پانصد و شصت و چهار م

( ريال به حساب آقاي سيدعباس حسيني منتقل گرديده 564.000.000.000)

 20ميليارد تومان از اين وجوه تبديل به  51.6است. در اليه هاي بعدي مبلغ 

فقره چك بانكي شده و به حساب افراد مختلف انتقال يافته كه از جمله بيست 

صطفي تقوايي جهت ( ريال پرداختي به آقاي م20.000.000.000ميليارد )

آوردن سپرده از بانك ملت از اين محل پرداخت شده است. حسب بررسي هاي 

 فوالد بهمن شركت سرمايه، بانك  به عمل آمده و سواب  موجود در اداره حقوقي

 كليه 1394.12.26 مورخه 57291 شماره وكالت تفويض سند موجب به اشكان

اصلي واقع در  4فرعي از  199 شماره ثبتي هاي پالک به نسبت خود اختيارات

را  1394.12.25مورخه  141792شهرستان كرج مربوط به وكالتنامه شماره 
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عيناً به بانك سرمايه تفويض و واگذار نموده است. در تسهيالت يك فقره مشاركت 

به استناد ابالغيه  -1»مدني مذكور ضوابط و مقررات بانكي مراعات نگرديده است: 

اداره امور شعب، بررسي و گزارش  1395.02.22رخه مو 95.16035شماره 

مدارک و مستندات  -2الزم قبل از اعطاي تسهيالت در پرونده موجود نيست. 

سابقه اي از استعالم  -3مربوط به محل فعاليت شركت در پرونده رويت نگرديد. 

 -4چك برگشتي و تعهدات از سامانه بانك مركزي در پرونده مشاهده نشد. 

قانون ماليات هاي مستقيم كه بيانگر ميزان  186ضوع تبصره يك ماده گواهي مو

سود و زيان و عملكرد شركت و نيز پرداخت حقوق دولت مي باشد، ارائه نشده 

نظر به اينكه تسهيالت در قبال اخذ چك تضميني با امضاء متعهد و  -5است. 

ش گزار ظهرنويسي ضامنين دريافت شده است، شناسايي اموال مديونين فاقد

بوده و اطالعات اعتباري شركت و مديران كه بيانگر ميزان دارايي ها و اموال 

صورت هاي مالي فاقد  -6مشتري است، در سواب  پرونده مشاهده نگرديد. 

گزارش حسابرسي بوده و استعالم تأييد اصالت صورت هاي مالي ارائه شده، از 

تور موضوع معامله كه از فاك -7جامعه حسابداران رسمي ايران موجود نيست. 

اركان اساسي هر پرونده تسهيالتي مي باشد، رويت نشده و وجه تسهيالت به 

علي رغم پيشنهاد شعبه مبني بر اخذ  -8حساب شركت مذكور واريز شده است. 

وثيقه ملكي به عنوان تضمين منابع پرداختي و تصويب هيئت مديره وقت بانك، 

بر ترهين مال غيرمنقول و سهل البيع در شهر مطاب  با پيشنهاد شعبه و تاكيد 
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( ريال صرفاً در 800.000.000.000تهران، پرداخت مبلغ هشتصد ميليارد )

قبال يك برگ چك به مبلغ يك ميليارد و دويست هزار 

( ريال انجام شده و سواب  و مداركي بابت اخذ وثيقه 1.200.000.000.000)

صورت حسابهاي فروش كاال  -9ه نشد. ملكي در پرونده معامالتي مربوطه مشاهد

و خدمات كه شركت به عنوان نمونه جهت مراودات تجاري خود ارائه نموده، 

همگي بابت فروش برنج به شركت نگين الماس سفير و فاقد اطالعات كامل 

با سرمايه ثبتي يك  1393.10.13شركت در تاريخ  -10خريدار مي باشد. 

 اخذ تسهيالت به سرمايه شركت به مبلغ يكصدميليون ريال تأسيس كه به منظور 

قرارداد مشاركت مدني عبارت است از در  -11ميليارد ريال افزايش يافته است. 

آميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعل  به اشخاص حقيقي يا حقوقي 

متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع طب  قرارداد بايستي موضوع مشاركت در 

مشخص و بانك ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت، قرارداد 

عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل نمايند كه اصل سهم الشركه 

و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول قرارداد قابل برگشت باشد. 

قرارداد همچنين مشاركت مدني در صورتي تحق  مي پذيرد كه شركاء طب  

سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص واريز نمايند كه در اين تسهيالت 

چنين مواردي رعايت نشده است. به نحوي كه مشتري با ارائه يك فقره فاكتور 

از شركت عمران پارسه آرشيدا به مبلغ يك هزار ميليارد 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

( ريال و واريز مبلغ دويست ميليارد 1.000.000.000.000)

( ريال به عنوان پيش پرداخت به شركت اخيرالذكر، از 200.000.000.000)

 5905.2365واريز سهم الشركه خود به حساب مشترک مشاركت مدني شماره 

كه جهت انجام امور مشاركت افتتاح گرديده، امتناع نموده و در واقع قرارداد 

 %80مشترک مشاركت مدني واجد اشكال است. از طرفي سهم الشركه بانك كه 

( ريال 800.000.000.000مبلغ موضوع مشاركت به ميزان هشتصد ميليارد )

مي باشد، برخالف ضوابط و مقررات موضوع مشاركت مدني طي چك شماره 

در وجه شركت عمران پارسه آرشيدا كه صادركننده فاكتور است، صادر  192209

ره مندرج در صورتحساب شما 4666679و در همان تاريخ به موجب شماره سند 

به حساب شركت سيويل سازه پارميدا واريز شده  1010.810.1305564.1

شركت سيويل سازه فروش خالص  1394در صورت هاي مالي سال  -12است. 

( ريال تحت 503.000.000.000شركت مبلغ پانصد و سه ميليارد )

 فاكتورهاي فقره هفت استناد به ولي شده، ثبت برنج همچون اقالمي  عنوان

لغايت  1394.10.06)از تاريخ  1394ره شركت سيويل سازه در سال صاد فروش

روز( بعنوان فروشنده به شركت جاويد گشت هيرمند  80به مدت  1394.12.26

كه منجر به اخذ تسهيالت مشاركت مدني اين شركت )جاويد گشت هيرمند( از 

ميليارد ريال، شش فقره  1.875بانك گرديده )مبلغ كل فاكتورهاي صادره: 

 312.5ميليارد ريال و يك فقره ورق سياه به مبلغ  1.562.5كنجاله به مبلغ 
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ميليارد ريال( كه اين فروش در صورت هاي مالي شركت منعكس نيست. به 

عبارتي يا معامله صوري بوده يا فاكتورهاي صادره واهي و فقط جهت اخذ 

مند رتسهيالت كه در اين صورت تسهيالت دريافتي به شركت جاويد گشت هي

مورد تأمل است، چون كااليي وجود نداشته يا صوري بوده است يا چنانچه 

فاكتورهاي صادره ناشي از فروش واقعي باشد به دليل منعكس نشدن مبلغ 

ميليون ريال فرار  7.247ميليارد ريال در صورت هاي مالي شركت مبلغ  1.875

 مالياتي صورت گرفته است. 

اد يك فقره ضمانت نامه بانكي به شماره شركت جاويد گشت آركا )تعد -(4

به مبلغ پانصد ميليارد  1394.12.27مورخه  1010،28،1264472،1

 ( ريال:500.000.000.000)

و شناسه شماره  424250شركت سهامي خاص جاويد گشت آركا با شماره ثبتي 

و با ميزان سرمايه: يك ميليون ريال  1391.03.07در تاريخ  10320777136

 ضويتع با يافته افزايش ريال ميليارد  مان اخذ تسهيالت به مبلغ هفتادكه در ز

 مريم خانم و بينايي مهديه ها خانم محبوب، اصغري هادي آقاي: مديره هيئت

 ركتش فعاليت موضوع. است شده تشكيل و تأسيس سمنان نشاني به مينايي

نقل و جابجايي  و حمل امور كليه انجام زمينه در رسمي روزنامه و اساسنامه طب 

نفر ظرفيت از قبيل اتوبوس، ميني بوس بوده و  15مسافر با خودروهاي بيش از 
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كه طي  1394.02.23به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 

 22در صفحه  1394.07.18مورخه  139430400901070415شماره 

و ماده  ر يافتروزنامه رسمي به ثبت رسيده است، موضوع شركت بدين شرح تغيي

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: خريد و فروش و تهيه و توليد و صادرات و 

واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و انواع ماشين آالت سبك و سنگين و مصالح 

ساختماني و تأسيسات و آهن آالت و شيشه و چوب و كاغذ و مقوا و مواد 

ن و قطعات كامپيوتر و مواد غذايي و پالستيكي و مواد پتروشيمي و مشتقات آ

ساير موارد مرتبط، خريد و فروش و توليد و پخش و تهيه و صادرات و واردات 

انواع مواد غذايي و گوشت و مرغ و خشكبار و محصوالت كشاورزي و لوازم برقي 

و الكترونيكي و منسوجات و رنگ و رزين هاي طبيعي و صنعتي و ساير موارد 

اوره و ساخت و اجرا و مديريت و بهره برداري كليه پروژه مرتبط طراحي و مش

 امي،د كشاورزي، فرهنگي، بهداشتي، صنعتي، اداري، تجاري،  هاي ابنيه مسكوني،

 اجرا و ساخت و مشاوره و طراحي كشور، از خارج و داخل در موارد ساير و معدني

اه، باند فرودگاه، ر از اعم فني ابنيه هاي پروژه كليه از برداري بهره و مديريت و

سد، پل، پااليشگاه و پتروشيمي و ساير موارد مرتبط در داخل و خارج از كشور، 

مشاركت، سرمايه گذاري، طراحي، تأسيس، ساخت و اجرا و مديريت در احداث 

و بهره برداري از كارخانجات و شركتهاي مرتبط با فعاليت هاي فوق در داخل و 

ار و تسهيالت از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خارج از كشور و اخذ وام و اعتب
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دولتي و خصوصي، قبول نمايندگي از ساير شركتهاي صنعتي، اجرايي، تجاري و 

خدماتي و بازرگاني داخلي و خارجي و ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي در داخل 

 و خارج از كشور برابر ضوابط و قوانين جاري كشور جمهوري اسالمي ايران، انجام

كليه امور و عمليات تجاري قانوني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحق  

اهداف شركت الزم يا مفيد بوده و در جهت پيشبرد و نيل به اهداف شركت 

ضرورت داشته باشد در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از 

ب درخواست محبو اصغري هادي آقاي شركت مديرعامل  اخذ مجوزهاي الزم.

به عنوان آقاي فرخي  1394.12.24مورخه  95-128خود را طي نامه شماره 

رئيس شعبه مركزي جهت صدور ضمانت نامه يا گشايش اعتبار اسنادي به مبلغ 

( ريال ارائه نموده است. شعبه نيز طي نامه 500.000.000.000پانصد ميليارد )

صه اعطاي تسهيالت منضم به خال 1394.12.24مورخه  94.107217شماره 

با امضاء آقايان نصرت اله فرخي  1010.ت.3786و قبول تعهدات ريالي به شماره 

)رئيس(، محمدتقي تقي منش )معاون كه توسط خانم زينب كريماني از طرف 

ايشان امضاء شده است(، جمال الدين ضيائي كوپائي )معاون اعتباري( به 

داره اعتبارات و تسهيالت در تاريخ كميسيون اعتبارات منطقه ارسال شده است. ا

با امضاء آقاي  94.108249مصوبه اعطاي تسهيالت را به شماره  1394.12.26

مجيدرضا خاياني )رئيس وقت اداره اعتبارات( كه با شرايط فوق مورد تصويب 

هيئت مديره بانك قرار گرفته، به شعبه ابالغ كرده است. شعبه در تاريخ 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

ور ضمانت نامه به مبلغ پانصد ميليارد اقدام به صد 1394.12.27

( ريال به نفع شركت فوالد خوزستان نموده است. اين 500.000.000.000)

پس  1394( ريالي در اسفند 500.000.000.000ضمانت نامه پانصد ميليارد )

( ريالي از 4.500.000.000.000از آوردن سپرده چهار هزار و پانصد ميليارد )

صطفي تقوايي و سپرده يك هزار و چهارصد ميليارد بانك ملت توسط آقاي م

( ريالي از آتيه صبا توسط آقاي نويد جواهري به بانك 1.400.000.000.000)

سرمايه در راستاي اقدامات متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و همراهي 

ساعت صادر شده است. متهم آقاي  48مديرعامل وقت آقاي حيدرآبادي طي 

 1394.12.26دقيقاً روز »ي در اين مورد اظهار داشته است: حسين هدايتي دوالب

( 7.400.000.000.000وقتي من نزديك به هفت هزار و چهارصد ميليارد )

ريال سپرده طي مدت كوتاهي براي بانك آورده بودم و بر اساس تواف  با مديران 

اين بانك آقاي حيدرآبادي، دكتر احمدي و دكتر هادي، گفتم حاال كه ما امروز 

( ريال به 5000.000.000.000سپرده ها را آورديم و شما پنج هزار ميليارد )

وزارت آموزش و پرورش بابت تسويه حساب حقوق معوق بازنشستگان را پرداخت 

درصد از تسهيالت را با ملك جاده مخصوص  50كرديد، تواف  با ما كه قرار بود 

بنام اين شركت جاويد از شعبه مركزي  1394.12.26پرداخت كنيد... همان 

درصد سپرده براي  10گشت آركا به ذينفعي فوالد خوزستان با پيش پرداخت 

(. اسناد 1397.04.20)تحقيقات مورخه « خريد اسلب به ما ضمانت نامه دادند
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قرارداد شركت جاويد گشت آركا با شركت فوالد خوزستان كه در پرونده فاقد 

تعيين  1395.01.31آن قرارداد مورخه امضاء بوده و تاريخ تحويل كاال طب  

صادر  1395.12.27شده در حالي كه ضمانت نامه يكساله بوده و براي مورخه 

شده است. در تحصيل يك فقره ضمانت نامه بانكي مذكور ضوابط و مقررات بانكي 

مورخه  94.108249بر اساس مصوبه شماره  -1»رعايت نشده است: 

اعتبارات بانك سرمايه مستند به مصوبه  صادره از سوي اداره 1394.12.26

هيئت مديره بانك )مستندات آن در پرونده موجود نمي  1394.12.25مورخه 

باشد و معلوم نيست تشكيل كميته اعتباري وف  ضوابط و مقررات مندرج در ماده 

صورت پذيرفته  1394از فصل دوم سياست ها و ضوابط اعتباري بانك در سال  3

شعبه  1394.12.24مورخه  94.107217ت به پيشنهاد شماره يا خير( و بازگش

مصوبه صدراالشاره در قبال  6مركزي مي بايست ضمانت نامه فوق به موجب بند 

درصد وجه نقد، ترهين ملك ارزنده، مسكوني، سهل البيع، بالمعارض و درون  10

 از فصل چهارم سياست هاي ابالغي منافات 9درصد )با ماده  40شهري معادل 

دارد( و مابقي اخذ سفته به امضاء مجاز شركت و ظهرنويسي مديران و سهامداران 

درصد  150درصد و اخذ يك فقره چك معادل  130عمده شركت به ميزان 

از فصل سوم سياست هاي اعتباري  8تسهيالت طب  قانون تجارت )برابر ماده 

ات قابل قبول بانك مذكور چك جزء هيچكدام از نه مورد انواع وثاي  و تضمين

نمي باشد( به عنوان تضمين اخذ مي گرديد كه هيچگونه غيرمنقولي به ترهين 
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بانك در نيامده و از اين حيث ضمانت نامه فوق داراي مبلغ يكصد و هشتاد 

( ريال كسر وثيقه غيرمنقول مي باشد. مضاف بر 180.000.000.000ميليارد )

نكه در قرارداد صدور ضمانت نامه اينكه كارمزد ضمانت نامه صادره، علي رغم اي

درصد )پس ازكسر سپرده نقدي( قيد گرديده كه مبلغ ده ميليارد و يكصد  2.25

( ريال مي گردد، مبلغ نه ميليارد و 10.125.000.000و بيست و پنج ميليون )

( ريال درج و اخذ شده است. به عبارتي 9.000.250.000دويست و پنجاه هزار )

يكصد و بيست و چهار ميليون و هفتصد و پنجاه هزار مبلغ يك ميليارد و 

( ريال كارمزد در زمان صدور كمتر از ميزان واقعي اخذ 1.124.750.000)

هيئت مديره بانك  1394.12.25در خصوص مصوبه مورخه  -2گرديده است. 

از فصل ششم )نحوه پذيرش و ضوابط  17الزم به ذكر است؛ از آنجا كه وف  ماده 

الت( كه به موجب سياست ها و ضوابط اعتباري بانك در سال دريافت تسهي

از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ابالغ گرديده، اولويت اصلي بانك،  1394

پرداخت تسهيالت به مشترياني است كه داراي گردش و ماندگاري منابع نزد 

 حساب هاي خود در بانك سرمايه مي باشند كه اين امر تمهيدات الزم را براي

جلوگيري از مطالبات غيرجاري فراهم نموده و زمينه الزم براي اعتبارسنجي 

مشتريان خواهد بود. لذا اركان اعتباري موظفند بر اساس ميانگين موجودي 

حساب و ساير شرايط مندرج در اين فصل نسبت به پرداخت تسهيالت اقدام 

آن  تاح حسابنمايند، ليكن در خصوص شركت جاويد گشت آركا كه از تاريخ افت
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( كالً حدود دو و نيم ماه سپري شده و فاقد هرگونه 1394.10.13نزد بانك )

( براي بانك در 1394.12.27عمليات و ماندگاري حساب مي باشد ايجاد تعهد )

اين مقياس نه تنها به صرفه و صالح بانك نبوده بلكه ناديده گرفتن كليه ضوابط 

مورخه  2050ر طب  مفاد نامه م .پ.نظر به اينكه ب -3و مقررات مي باشد. 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به منظور جلوگيري از  1385.08.30

جعل ضمانت نامه هاي بانكي و ممانعت از هرگونه دخل و تصرف در مفاد ضمانت 

نامه هاي صادره بانكي و جهت اعمال كنترل هاي داخلي بيشتر مي بايستي بانك 

ود واقعي ذينفع به نحو مقتضي مطمئن و از وجود واقعي ها در بدو تقاضا از وج

قرارداد و يا تعهدات طرفين اطمينان حاصل نمايند لكن شركت موصوف جهت 

اخذ ضمانت نامه مبادرت به ارائه يك فقره قرارداد بدون مهر و امضاء شركت فوالد 

 1394.12.26همين قرارداد فاقد ارزش كه تاريخ  4خوزستان نموده كه در ماده 

مي باشد، عنوان گرديده خريدار جهت تضمين، يك فقره ضمانت نامه حسن انجام 

( ريال( صادره از بانك 500.000.000.000تعهدات )به مبلغ پانصد ميليارد )

سرمايه شعبه مركزي ارائه نموده است. با عنايت به تاريخ صدور ضمانت نامه 

ده برروي برگه ضمانت اينكه ضمانت نامه قبل از تاريخ درج ش 1394.12.27

نامه صادر شده را محتمل مي نمايد. اضافه بر اينكه جهت صدور ضمانت نامه 

براي شركت فوالد خوزستان هيچ نامه اي از سوي شركت اخيرالذكر به بانك ارائه 

نگرديده و در واقع بدون مشخص بودن ذينفع نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام 
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مورد  1394.12.26مورخه  94.108249شماره مصوبه  8گرديده و عمالً بند 

( ضوابط اجرايي تبصره يك ماده 1بر اساس ماده ) -4توجه واقع نگرديده است. 

مورخه  91.77969قانون ماليات هاي مستقيم منضم به بخشنامه شماره  186

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك  1391.03.28

المي ايران كه اشعار مي دارد اعطاي هرگونه تسهيالت يا مركزي جمهوري اس

ايجاد تعهدات يا صدور ضمانت نامه هاي بانكي اعم از ريالي يا ارزي مشمول فصل 

ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم اصالحيه مصوب 

سياست ها و ضوابط  40خواهند بود كه اين امر به موجب ماده  1380.11.27

به شعبه ابالغ گرديده، لكن هيچگونه  1394ي بانك سرمايه در سال اعتبار

مفاصاحساب مالياتي در اين ارتباط به شعبه ارائه نشده و يا در پرونده موجود 

در اعتبارسنجي  -5نمي باشد كه موجب تضييع حقوق دولتي گرديده است. 

ب  ماده اشخاص حقوقي، اخذ صورت هاي مالي الزامي است كه اين امر مهم بر ط

و تبصره ذيل آن از فصل هشتم سياست هاي اعتباري به بانك ابالغ گرديده  39

و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ميسر نمي شود؛ مگر با كارشناسي دقي  

توسط كارشناسان بانك. لكن در خصوص شركت فوق االشاره نه تنها كار 

ويژه اشخاص  كارشناسي صورت نگرفته و هيچگونه گزارش اطالعات اعتباري

حقوقي تهيه و تنظيم نشده؛ بلكه با نگاهي گذرا به صورت هاي مالي شركت و 

فاكتورهاي ارائه شده موجود در پرونده مستفاد مي گردد عمليات و فعاليت تجاري 
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شركت صرفاً خريد و فروش گندم، ذرت، سويا و محصوالتي از اين دست مي باشد 

ازرگاني و يا مجوز ساير فعاليت هاي لكن علي رغم اينكه شركت فاقد كارت ب

بازرگاني بوده )هيچ مستندي در پرونده مالحظه نمي گردد( اخذ اين مبلغ ضمانت 

تن اسلب فوالدي قابل تأمل است. عدم  41.700.000نامه در ارتباط با خريد 

رعايت اين موارد، سبب گرديده كه شركت در سررسيد ضمانت نامه به تعهدات 

ه و ضمانت نامه مورد اشاره در سررسيد به نفع ذينفع از محل خود پايبند نبود

 منابع بانك پرداخت گردد.

شركت جاويد گشت هيرمند )تعداد هفت فقره تسهيالت از نوع مشاركت  -(5

به مبلغ  1394.10.06مورخه  1010.11.1058393.1شماره  -مدني: الف(

ماره ش -( ريال، ب(250.000.000.000دويست و پنجاه ميليارد )

به مبلغ يكصد و بيست ميليارد  1394.10.12مورخه  1010.11.1058393.2

مورخه  1010.11.1058393.3شماره  -( ريال، ج(120.000.000.000

شماره  -( ريال، ج(60.000.000.000به مبلغ شصت ميليارد ) 1394.10.17

به مبلغ يكصد و هفتاد ميليارد  1394.10.22مورخه  1010.11.1058393.4

مورخه  1010.11.1058393.5شماره  -( ريال، ح(170.000.000.000)

( ريال، 150.000.000.000به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ) 1394.10.06

به مبلغ دويست و پنجاه  1394.12.12مورخه  1010.11.1058393.6 -و(

مورخه  1010.11.1058393.7-( ريال، ط(250.000.000.000ميليارد )
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( ريال(: شركت 300.000.000.000غ سيصد ميليارد )به مبل 1394.12.26

و شناسه شماره  426223سهامي خاص جاويد گشت هيرمند با شماره ثبتي 

و با ميزان سرمايه: يك ميليون ريال  1391.02.31در تاريخ  10320772258

 عضويت اب يافته افزايش ريال ميليارد  كه در زمان اخذ تسهيالت به به مبلغ يكصد

ره: آقايان نورالدين و رامين مقصودياني جافر، خانم مهوش باوي، به مدي هيئت

تأسيس و تشكيل شده است. موضوع  38نشاني تهران خيابان خرمشهر پالک 

فعاليت شركت طب  اساسنامه و روزنامه رسمي در زمينه انجام كليه امور حمل 

اتوبوس،  نفر ظرفيت از قبيل 15و نقل و جابجايي مسافر با خودروهاي بيش از 

ميني بوس بوده كه به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 

مورخه  139230400906025970كه به موجب شماره مكانيزه1392.08.04

اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيده،  1392.09.30

خريد »ده است: به اين شرح تغيير يافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردي

و فروش و تهيه و توزيع و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و انواع 

ماشين آالت سبك و سنگين و مصالح ساختماني و تأسيسات و آهن آالت و سنگ 

و شيشه و چوب وكاغذ و مقوا و مواد پالستيكي و الستيك و مواد پتروشيمي و 

اد غذايي و ساير موارد مرتبط، خريد و فروش مشتقات آن و قطعات كامپيوتر و مو

و توليد و پخش و تهيه و صادرات و واردات انواع مواد غذايي و گوشت و مرغ و 

خشكبار و محصوالت كشاورزي و لوازم برقي و الكتريكي و منسوجات و رنگ 
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رزين هاي طبيعي و صنعتي و ساير موارد مرتبط، طراحي و مشاوره و ساخت و 

ت و بهره برداري كليه پروژه هاي ابنيه مسكوني، تجاري، اداري، اجرا و مديري

صنعتي، بهداشتي، فرهنگي، كشاورزي، دامي، معدني و ساير موارد مرتبط در 

داخل و خارج از كشور، طراحي و مشاوره و ساخت و اجرا و مديريت و بهره برداري 

يمي ، پااليشگاه پتروشكليه پروژه هاي ابنيه فني اعم از راه، باند فرودگاه، سد، پل

و ساير موارد مرتبط در داخل و خارج از كشور، مشاركت، سرمايه گذاري، طراحي، 

تأسيس، ساخت، اجرا و مديريت در احداث و بهره برداري از كارخانجات و شركت 

هاي مرتبط با فعاليت هاي فوق در داخل و خارج از كشور و اخذ وام و اعتبار و 

مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي، قبول تسهيالت از بانك ها و 

نمايندگي از ساير شركت هاي صنعتي، اجرايي، تجاري و خدماتي و بازرگاني 

داخلي و خارجي و ايجاد شعب و اعطاء نمايندگي در داخل و خارج از كشور برابر 

 1393شركت در سال «. ضوابط و مقررات جاري جمهوري اسالمي ايران

دي در مورد دريافت تسهيالت به شعبه آصف ارائه داده كه درخواست هاي متعد

با توجه به وضعيت اعتباري نامناسب اين شركت، با درخواست هاي مطروحه به 

داليلي چون عدم معدل و گردش حساب نزد بانك، فقدان هرگونه مجوزات قانوني 

فعاليت، نسبت هاي مالي ضعيف، عدم تطاب  فروش اظهار شده در اظهارنامه 

، مخالفت مي گردد. 1392و  1391الياتي و صورت هاي مالي شركت در سال م

مديرعامل شركت آقاي نورالدين مقصودياني جافر درخواست خود را طي نامه 
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با عنوان آقاي ياسر ضيائي قائم مقام  1394.08.18مورخه  94-1069شماره 

ائه نموده و ميليارد ريال ار 1.500بانك سرمايه جهت انجام سپرده گذاري مبلغ 

مراتب را جهت طرح در جلسه هيئت  1394.08.24آقاي ضيايي نيز در مورخه 

مديره ارجاع كه توسط اعضاء مورد موافقت و امضاء قرار گرفته و ابالغ آن طي 

با امضاء آقاي غالمعلي شفيعي  1394.08.27مورخه  94.68261نامه شماره 

ان آقاي ياسر ضيائي )قائم مقام )مدير وقت حوزه مديريت و روابط عمومي( با عنو

وقت بانك سرمايه( و رونوشت آقاي عالئي )سرپرست وقت معاونت امور شعب و 

بازاريابي( ارسال شده است. درخواست شركت جهت اخذ تسهيالت به مبلغ يك 

مورخه  94-116( ريال طي نامه شماره 1.000.000.000.000هزار ميليارد )

يده است. تسهيالت پرداختي به شركت در قالب به شعبه ارائه گرد 1394.10.06

هفت فقره قرارداد مشاركت مدني به مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد 

( ريال پس از صدور چك بانكي، در قبال چك و بدون 1.300.000.000.000)

اخذ وثيقه ملكي به حساب شركت واريز گرديده است. با توجه به مستندات 

كت جاويد گشت هيرمند در قبال سپرده گذاري موجود پرداخت تسهيالت به شر

ستاد بازسازي عتبات عاليات انجام شده است. در خصوص سپرده گذاري ستاد 

بازسازي در بانك سرمايه، علي رغم اظهارات متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي 

به رابطه نزديك با حسن پالرک و اقدام دوستانه نامبرده بوده است، اما آقاي 

موضوع را رد كرده و اعالم داشته كه در يك طراحي هوشمندانه حسن پالرک 
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متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي گرفتار شده و تنها با توجه به تبليغات گسترده 

وي در خصوص سود سپرده بيشتر در بانك سرمايه به جهت منافع بانك سپرده 

ن گذاري صورت گرفته و هيچگونه اطالعي از قصد متهم يادشده جهت گرفت

تسهيالت با پشتوانه اين سپرده نداشته است. بررسي ها نشان از هماهنگي مابين 

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي با آقايان حسن پالرک و عليرضا حيدرآبادي 

)مدير عامل وقت بانك( دارد و روند نامه نگاريها و افتتاح حساب سپرده توسط 

رک از اين موضوع داشته است؛ ستاد در اين بازه نشان از اطالع آقاي حسن پال

ولي آنچه كه مهم است طب  بررسي صورت گرفته و اظهارات متهم در اين 

خصوص هيچگونه وجه نقدي و يا غيرنقدي مابين متهم و آقاي حسن پالرک 

مورد تسليم و تسلم قرار نگرفته و تنها بلحاظ دوستي و با در نظر گرفتن دو درصد 

يگر جهت سپرده گذاري ستاد بازسازي در بانك سود بيشتر نسبت به بانك هاي د

سرمايه اين امر به وقوع پيوسته است. سپرده گذاري هاي صورت گرفته توسط 

ستاد بازسازي و آتيه صبا در بانك سرمايه مسدود نگرديده و در فاصله كوتاهي 

پس از اخذ تسهيالت توسط متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي از بانك سرمايه 

ست. فاكتورهاي موجود در پرونده تسهيالت توسط شركت سيويل خارج شده ا

سازه پارميدا صادر شده كه داشتن ذينفع واحد در اين جابجايي فاكتورها و صوري 

بودن آنها مشهود است. در حالي كه هفت فقره تسهيالت با عنوان مشاركت مدني 

له سويا ور كنجابازرگاني بابت خريد كنجاله سويا اخذ گرديده است. از طرفي فاكت
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براي اخذ تسهيالت، بنا به اظهارات متهم تسهيالت صرف خريد كارخانه لوله و 

نورد اهواز و هزينه كرد در پروژه جهرم شده كه در اين مورد متهم آقاي حسين 

من كه اآلن صورت حساب و هزينه در اختيار »هدايتي دوالبي اظهار داشته است: 

درصد امالک كارسان و ليان كه در  50وسعه ندارم. به طور مثال تمام طرح ت

رهن بانك نبود براي اينكه پروژه اقتصادي شود و جواب گوي بدهي باشد از اسكله 

يا سازه و فنداسيون و تيرآهن و ميل گرد هر دو پروژه از اين وام پرداخت شد 

 دو به نزديك ريال( 1.400.000.000.000) ميليارد چهارصد و هزار يك  و

ي سازي خريد شركت نورد لوله اهواز را از اين محل به مهريزي خصوص قسط

(. طب  نامه دست نويس 1397.04.20)تحقيقات مورخه « دادم و تسويه كرديم

و فاقد شماره قائم مقام وقت بانك آقاي ياسر ضيائي در اين پرونده، برخالف 

 ادرمصوبه هيئت مديره، دستور پرداخت تسهيالت تنها در قبال اخذ چك را ص

نموده و ترهين ملك را به آينده موكول كرده است. در صورتي كه تا امروز بين 

بانك و متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در مورد ملك جاده مخصوص كرج 

اختالف نظر وجود دارد. نقش آقاي ياسر ضيايي قائم مقام وقت بانك سرمايه كه 

سين هدايتي دوالبي را بر مديريت شركت نورد لوله اهواز مورد خريداري آقاي ح

عهده داشته، در اخذ تسهيالت و سير روند غيرقانوني تسهيالت مذكور واضح و 

آشكار است. بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران چك 

به عنوان وثيقه مورد پذيرش نبوده، بلكه روشي به عنوان تعهد پرداخت است كه 
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يالت مذكور بدون وجود وثاي  و تضامين مي باشد. اين موضوع بيانگر اخذ تسه

از طرفي آنچه مهم و اساسي است، موضوع ذينفع واحد بودن شركت مذكور با دو 

شركت كوه آوران جيحون و عمران تجارت است كه هر دو داراي بدهي به بانك 

سرمايه و عدم صالحيت اعتباري بوده كه بدون توجه به ابالغيه هاي بانك مركزي 

وري اسالمي ايران مبني بر در نظر گرفتن موضوع شركت هاي ذينفع واحد جمه

بودن، اعطاي تسهيالت صورت پذيرفته است. دقيقاً در تاريخ دريافت اولين 

( به مبلغ دويست و پنجاه ميليارد 1394.10.06تسهيالت اين شركت )

به مبلغ  1012.72969( ريال، چك حامل به شماره 250.000.000.000)

( ريال در همان تاريخ از محل تسهيالت 20.000.000.000ميليارد )بيست 

( ريال به حساب آقاي امير توللي 10.000.000.000صادر و مبلغ ده ميليارد )

)كارمند و دستيار آقاي ياسر ضيايي( و در حساب آقاي ياسر ضيائي كارسازي 

ابط وشده است. در تحصيل هفت فقره تسهيالت مشاركت مدني فوق االشعار ض

در حالي كه تنها طي هفت فقره  -1»و مقررات بانكي رعايت نشده است: 

تسهيالت شركت كه به موجب پيش فاكتورهاي صادره از شركت سيويل سازه 

ميليارد ريال و يك فقره ورق  1.562پارميدا )شش فقره فروش كنجاله به مبلغ :

د ريال( در سال ميليار 1.874.5ميليارد ريال جمعاً:  312.5سياه به مبلغ: 

 توسط( روز 80 مدت به 1394.12.26 لغايت 1394.10.06 تاريخ  )از 1394

 شركت هوج در تسهيالت اين بابت بانكي چك و صادر فاكتور سازه سيويل شركت
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 هاي صورت در موجود اطالعات طب  بر كه شود مي مالحظه ولي گرديده، صادر

شركت در سال اشاره شده  اين فروش كل سازه، سيويل شركت 1394 سال مالي

ميليارد ريال گزارش گرديده كه آنهم برنج بوده است. به  503.2( مبلغ: 1394)

عبارتي غيرواقعي بودن فاكتورهاي صادره و صوري بودن تسهيالت محرز مي 

در تمامي قراردادهاي مشاركت مدني منعقده بين بانك و شركت، نامي  -2باشد. 

كه نوع قرارداد با تضمين ضامن منعقد شده است  از ضامن برده نشده، در صورتي

و صرفاً خود شركت بعنوان شريك قراردادها را امضاء نموده و كليه قراردادها فاقد 

در صورتي كه در تسهيالت مشاركت مدني بايستي موضوع  -3ضامن بوده است. 

مشاركت مشخص باشد، ولي نه در فرم برگ درخواست معامله مشاركت مدني و 

درخواست كتبي ارائه شده هيچ اشاره اي به موضوع مشاركت نشده و بخش  نه در

و ماده مربوطه در درخواست و قراردادهاي داخلي تكميل نگرديده است. مضافاً 

اينكه بر اساس تعريف مشاركت مدني كه عنوان مي دارد در آميختن سهم الشركه 

ه د به نحو مشاع بنقدي و يا غيرنقدي متعل  به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعد

منظور انتفاع طب  قرارداد، و از طرفي مشاركت مدني در صورتي تحق  خواهد 

يافت كه شركاء طب  قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص 

مشترک مشاركت مدني كه در بانك به همين منظور افتتاح مي گردد، واريز 

به طور كلي هيچگونه وجهي نمايند. لكن مالحظه مي گردد شركت مورد بررسي 

كه ناشي از ميزان سهم الشركه ايشان باشد به حساب مشترک مشاركت واريز 
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ننموده و به همان مبالغ عنوان شده در پيش فاكتور )بعنوان پيش پرداخت( 

قراردادهاي منعقده شرايط اخذ وجه  14بر اساس ماده  -4بسنده نموده است. 

درج گرديده است، ولي به موجب بخشنامه شماره التزام پلكاني و با مبالغ مختلف 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بر  1394.07.07مورخه  94.184847

درصد و تعيين نرخ وجه التزام  14الي  6حذف نرخ هاي وجه التزام در دامنه 

درصد تأكيد گرديده  6براي تمامي طبقات مطالبات به ميزان نرخ سود بعالوه 

كلي هيچگونه كار كارشناسي توسط كارشناسان خبره و مجرب به طور -5است. 

بانك در خصوص اعطاء تسهيالت يا عدم آن انجام نشده و بانك سرمايه از ظرفيت 

هاي خود جهت جلوگيري از هدر رفت منابع از طري  نظارت قبل، حين و بعد از 

 186 نه تنها گواهي تبصره يك ماده -6اعطاي تسهيالت استفاده ننموده است. 

در كليه تسهيالت پرداختي اخذ  1380.11.27قانون مالياتهاي مستقيم مصوبه 

نگرديده و از اين حيث حقوق دولتي تضييع شده؛ بلكه به پاسخ استعالم از ادارات 

كل امور مالياتي شمال و جنوب تهران كه صراحتاً عنوان نموده كه از نظر اين 

مذكور وجود ندارد؛ هيچگونه توجهي اداره كل امكان پرداخت تسهيالت به مؤدي 

با استناد )فصل هشتم، ضوابط و مقررات نظارتي در اعطاي  -7نشده است. 

: سقف مانده تسهيالت سرمايه در گردش 35تسهيالت بانك سرمايه( تبصره ماده 

درصد باالترين ميزان فروش هر دوره مالي  60اعطايي به اشخاص حقوقي، معادل 

ي حسابرسي شده مشتري در طول سه سال گذشته مي مندرج در صورتهاي مال
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 210.247به مبلغ  1393باشد و باالترين فروش شركت مربوط به سال مالي 

ميليون ريال خواهد  126.148درصد آن برابر با مبلغ:  60ميليون ريال بوده كه 

برابر حد مجاز( قابل  10.3ميليون ريال تسهيالت ) 1.300.000بود، اعطاي 

از آنجا كه برابر ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي  -8ت. توجيه نيس

ايران قبل از اعطاي هرگونه تسهيالت، اخذ استعالم از سامانه اعتبارسنجي 

مشتريان الزامي بوده و شعبه مي باست نسبت به انجام آن اقدام و از شركت 

آوري و  مشاوره و رتبه بندي از وضعيت اعتباري شركت اطالعات كافي جمع

سپس پرداخت تسهيالت صورت مي پذيرفت، لكن به اين امر با توجه به تباني 

متهمين با كاركنان اركان اعتباري بانك سرمايه توجهي نشده و بدون اخذ 

استعالم تسهيالت در اين مقياس دريافت شده است. اضافه بر اينكه تعدادي 

ر زمان اعطاي تسهيالت استعالم موجود در پرونده مربوط به اشخاصي است كه د

 ششم فصل از 17 ماده موجب به – 9فاقد هرگونه سمتي در شركت مي باشند. 

 اولويت دارد مي اشعار كه 1394 سال در بانك اعتباري ضوابط و ها سياست

 اريماندگ و گردش داراي كه است مشترياني به تسهيالت پرداخت بانك، اصلي

ه مي باشند. اين مهم عالوه بر كاهش سرماي بانك در خود هاي حساب نزد منابع

هزينه تجهيز منابع، زمينه الزم براي اعتبارسنجي مشتريان و در نتيجه كاهش 

هزينه هاي مطالبات غيرجاري بانك را فراهم نموده است. از اين رو اركان اعتباري 

موظف بوده بر اساس ميانگين موجودي حساب و ساير شرايط مندرج در اين 
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پرداخت تسهيالت اقدام نمايند؛ لكن با توجه به تاريخ افتتاح فصل، نسبت به 

حساب كه همزمان با اعطاي تسهيالت بوده و از آن مهم تر اينكه افتتاح حساب 

جاري جهت شركت مورد بررسي و وجه واريزي به اين حساب بر طب  سند 

يعني چك به مبلغ دويست و  186816از محل چك شماره  526354شماره 

( ريالي بابت تسهيالت تأمين گرديده؛ 250.000.000.000ليارد )پنجاه مي

هيچگونه وجهي از سوي شركت واريز نشده است. به بيان ديگر شركتي كه 

هيچگونه حسابي نزد شعبه نداشته به دليل داشتن ارتباط غيرمنطقي موف  به 

( ريال تسهيالت 250.000.000.000اخذ مبلغ دويست و پنجاه ميليارد )

و سپس مبادرت به افتتاح حساب نموده است. در اين مورد نه تنها دستور  گرديده

بانك مركزي كه اشعار داشته  1393.11.16مورخه  93.307227العمل شماره 

براي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري و تحويل اوليه دسته چك، اخذ »است: 

نگرديده؛  ، رعايت«استعالم از سامانه چك و تعهدات بانك مركزي الزامي است

بلكه ابتدا تسهيالت بدون داشتن حساب پرداخت و سپس با وجه تسهيالت كه 

طي چك پرداخت شده مبادرت به افتتاح حساب شده است. ضمن اينكه وجه 

( طي پنج فقره سند 1394.10.06واريز شده به حساب در همان تاريخ واريز )

از حساب  428644، 528201، 526387، 526386، 526363با شمارههاي 

خارج و مانده حساب صفر گرديده است. لذا عدم وجود گردش متناسب و مانده 

حساب، اعطاي تسهيالت با اين حجم به هيچ عنوان توجيه منطقي نداشته و ماده 
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اعالم كرده است. در صورتي  %24همين فصل نرخ بازده تسهيالت مشاركت را  18

رت گرفته نرخ مورد معامله بر اساس مستندات موجود و به موجب محاسبات صو

مورخه  94.68261با عنايت به مصوبه شماره  -10اعمال شده است.  29%

مورخه  94.1069هيئت مديره كه بر اساس نامه شماره  1394.08.27

شركت مورد بررسي تصويب گرديده و ذكر اين نكته كه در نامه  1394.08.18

يال عنوان نموده و از طرفي به ميليارد ر 1.500اخيرالذكر مبلغ سپرده گذاري را 

موجب تأييد قائم مقام بانك سرمايه )آقاي ياسر ضيايي( كه اظهار نموده تا مورخه 

 جذب سپرده ريال( 500.000.000.000) ميليارد پانصد  مبلغ 1394.10.06

 تسهيالت قالب در سپرده %60 آمده بعمل تواف  طب  بر بايست مي و گرديده

( ريال پرداخت شود. اوالً: 300.000.000.000يارد )ميل سيصد مبلغ شركت به

مبلغ تسهيالت پرداختي بيش از حد مقرر مي باشد. ثانياً: مبلغ يكهزار ميليارد 

بر طب   -11( ريال سپرده كمتر اخذ گرديده است. 1.000.000.000)

هر كدام  10583931مستندات موجود تضمين تسهيالت فوق االشاره به شماره 

چك از حساب جاري خود شركت گيرنده تسهيالت نزد بانك  فقط يك طغري

توحيد بوده كه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بعنوان  1876انصار شعبه 

ضامن نسبت به امضاء ظهر آن اقدام نموده است، ليكن در قسمت ضامن قرارداد 

مشاركت مدني منعقده هيچگونه امضايي از ايشان اخذ نشده و با عنايت به عدم 

رداخت مطالبات بانك و اضافه شدن متفرعات بر آن، در حال حاضر تسهيالت پ
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برخالف دستورالعمل بانك مركزي جمهوري  -12داراي كسر وثيقه مي باشد. 

اسالمي كه اعالم مي دارد، ارائه هرگونه خدمات بانكي به اشخاصي كه داراي چك 

عالم و برابر استبرگشتي مي باشند ممنوع است، لكن بر اساس مستندات موجود 

)سه  1394.10.09كه در مورخه  55888353بعمل آمده با شناسه استعالم 

روز قبل از اعطاي تسهيالت( انجام گرديده شركت داراي يك فقره چك برگشتي 

به مبلغ هفت ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون  893470با شماره 

كه هيچگونه  ( ريال نزد بانك سرمايه شعبه آصف بوده7.750.000.000)

در صورتي كه بر اساس ابالغيه شماره  -13توجهي به اين امر نگرديده است. 

كه رئيس اداره اعتبارات بانك، بازگشت  1394.12.26مورخه  94.1088248

شعبه مركزي در  1394.12.24مورخه  1010.ت.3785به پيشنهاد شماره 

انك سرمايه هيئت مديره ب 1394.12.25خصوص شركت مورد بررسي در جلسه 

مطرح و مورد موافقت هيئت مديره قرار گرفته و به رئيس شعبه مركزي ابالغ 

گرديده است. اوالً: مصوبه فوق جهت صدور ضمانت نامه بوده، اما تسهيالت در 

قالب مشاركت مدني دريافت شده كه در نتيجه هيچگونه سپرده نقدي اخذ نشده 

مصوبه فوق  6است. ثانياً: به موجب بند نامه فوق االشاره رعايت نگرديده  5و بند 

پشتوانه آن مي بايستي وثيقه ملكي مسكوني ارزنده سهل البيع درون شهري 

و الباقي سفته به تعهد مديران شركت و ظهرنويسي  %40بالمعارض معادل 

كل تعهدات به امضاء  %150و اخذ يك فقره چك معادل  %130مديران معادل 
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مي مديران طب  قانون صدور چك باشد، كه مصوبه مجاز شركت و ظهرنويسي تما

به  031.578391مراعات نگرديده و صرفاً به اخذ يك طغري چك با شماره 

( ريال عهده جاري شركت 450.000.000.000مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد )

توحيد كه بوده و ظهر آن توسط متهم آقاي حسين  1876نزد بانك انصار شعبه 

مصوبه مبني بر اخذ  8مضاء شده، بسنده گرديده است. ثالثاً: بند هدايتي دوالبي ا

استعالم از جامعه حسابداران رسمي مبني بر تأييد و اصالت صورت هاي مالي 

توسط شعبه رعايت نشده و نهايتاً اينكه به دليل عدم صدور ضمانت نامه و واريز 

ق امكانپذير نبوده مصوبه فو 11و  4، 3، 2، 1مشاركت مدني عمالً رعايت بندهاي 

 1394.02.14مورخه  94.34215با عنايت به بخشنامه شماره  -14است. 

 24( به ميزان 1394.02.16مبني بر تعيين نرخ تسهيالت مشاركت مدني از )

درصد و همچنين بخشنامه شماره  20درصد و نرخ سود سپرده يكساله معادل 

سالمي ايران )نرخ بانك مركزي جمهوري ا 1394.11.29مورخه  94.351189

درصد( و با مالحظه اينكه بر  18درصد و نرخ سود سپرده  22مشاركت مدني 

 -15الزم االجرا بوده است.  1394.02.16طب  بند آخر اين دستورالعمل كه از 

مبلغ سيصد ميليارد  10583937درخواست كتبي شركت در تسهيالت شماره 

-1031ور ارائه شده به شماره ( ريال بوده، ولي پيش فاكت300.000.000.000)

كه مستند خريد كاالي اين تسهيالت مي باشد مبلغ  1394.12.26مورخه  14

( ريال و درج مبلغ يكصد 625.000.000.000ششصد و بيست و پنج ميليارد )
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( ريال بعنوان پيش پرداخت مي 125.000.000.000و بيست و پنج ميليارد )

( ريال( كه عمالً 500.000.000.000ارد )باشد )مانده قابل پرداخت پانصد ميلي

صوري بودن فاكتور مورد ارائه را روشن و دليل محكمي بر عدم صحت معامله مي 

 «.باشد

شركت هاي ذوب و نورد آرتين )تعداد يك فقره تسهيالت از نوع مشاركت  -(6

به مبلغ هفتصد  1392.06.13مورخه  1006.11.987506.1مدني به شماره 

 ( ريال(:700.000.000.000)

و شناسه ملي  424250شركت سهامي خاص ذوب و نورد آرتين با شماره 

و با سرمايه: پنجاه ميليارد ريال با  1391.03.07در تاريخ  10320777136

عضويت هيئت مديره: آقايان احمد رفيعي، رضا رضازاده و خانم يگانه آقازاده به 

كيل شده است. موضوع تأسيس و تش 29نشاني تهران خيابان خرمشهر پالک 

فعاليت شركت طب  اساسنامه و روزنامه رسمي در زمينه احداث كارخانه نورد و 

ذوب قطعات فوالدي و فلزي و صنعتي و ساخت و توليد شمش فوالدي آلياژي 

سبك )بيلت( و ميلگرد فوالدي و نبشي و كليه قطعات فوالدي و صنعتي، ساخت 

لب، ارائه خدمات ماشين كاري، پرسكاري و و طراحي انواع قطعات استاندارد و قا

توليد انواع قطعات پرسي وپالستيك، خريد سهام شركت هاي صنعتي، توليدي، 

بازرگاني و خدماتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس، سرمايه 
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گذاري در شركت ها، بازسازي، نوسازي اصالح مشاركت و سرمايه گذاري با انواع 

ا و مؤسسات داخل و خارج از كشور، تأمين تجهيزات صنايع نفت و گاز شركت ه

و پتروشيمي و حفاري پس از اخذ مجوزهاي الزم و صنعتي و تأمين و نگهداري 

و نصب و راه اندازي تجهيزات و تأسيسات نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط لوله 

 ه سازي و تأسيساتي،رو و زيرزميني، انجام كليه پروژه هاي ساختماني، عمراني، را

ايجاد و نگهداري فضاي سبز، ساخت و توليد قطعات خودرو و قطعات ماشين 

آالت كشاورزي و راهسازي و صنعتي، اجراي طرح ها و پروژه ها از طري  مشاركت 

در سهام با اشخاص حقيقي و حقوقي، بررسي و تهيه و تدوين و اجراي انواع طرح 

اي صنعتي، توليدي و بازرگاني و عمراني و هرگونه ها و ايجاد يا راه اندازي طرح ه

سرمايه گذاري يا مشاركت در طرح هاي ياد شده و يا در صورت لزوم تشكيل 

شركت يا هرگونه شخصيت حقوقي الزم براي اجراي اين امور، انجام خدمات 

مشاوره مجاز و مديريتي مورد نياز شركت هاي مختلف و انجام كليه امور بازرگاني 

د و فروش و واردات و صادرات هرگونه كاالهاي مجاز بازرگاني مي باشد. به و خري

مورخه  1006.92.434موجب فرم خالصه پيشنهاد اعطاي تسهيالت شماره 

شعبه برج فرمان مبني بر اعطاي تسهيالت به شركت، كميسيون  1392.06.02

رات اداره اعتبا 1392.06.02مورخه  630.3471اعتبارات شعبه بموجب نامه 

و تسهيالت بانك سرمايه و همچنين درخواست شركت جهت استفاده از تسهيالت 

( ريال، درخواست 700.000.000.000مشاركت مدني به مبلغ هفتصد ميليارد )
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را بررسي و با نظر مواف  به كميسيون اعتبارات حوزه ارسال و حوزه نيز با نظر 

دبير  1392.06.12در مورخه مواف  به كميته اعتبارات بانك ارسال نموده است. 

مصوبه هيئت  111.1045جلسات هيئت مديره بانك سرمايه طي نامه شماره 

مصوبه مورخه  60پيرو بند »مديره بانك را بدين شرح ابالغ كرده است: 

شعبه  1392.06.02مورخه  1006.92.434پيشنهاد شماره  1392.05.26

 ازرگاني به مبلغ هفتصدبرج فرمان در خصوص اعطاي تسهيالت مشاركت مدني ب

 اسناد ملكي وثاي  قبال در  ( ريال به شركت700.000.000.000ميليارد )

 و متعهد امضاء به چك فقره يك اخذ و ليان بار تره و ميوه صادرات پايانه

 صدور قانون طب  تسهيالت درصد 150 معادل شركت مديران تمام ظهرنويسي

كمتر از سررسيد يك ساله سپرده  ماه يك تسهيالت مدت اينكه به مشروط چك،

 110.2804گذاري مؤسسه مالي و اعتباري ثامن االئمه موضوع توافقنامه شماره 

باشد مطرح و مقرر گرديد وف  پيشنهاد مورخه  1392.05.16مورخه 

شركت به  1392.06.13كميته اعتبارات اقدام شود. در مورخه  1392.06.12

ركت مدني از شعبه برج فرمان )فرمت موجب برگ درخواست انجام معامله مشا

( ريال تسهيالت را 700.000.000.000بانك( تقاضاي مبلغ هفتصد ميليارد )

در قالب معامله مشاركت مدني به مدت يازده ماه نموده است. در همان تاريخ 

-1  ( طي قرارداد داخلي تسهيالت مشاركت مدني به شماره1392.06.13)

( ريال به 700.000.000.000صد ميليارد )هفت مبلغ به 987506-11-1006
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درصد اعطا و  27و با نرخ  1393.05.04ماه با سررسيد  11شركت به مدت 

واريز شده است. در  1006119875061وجه مشاركت به حساب جاري شماره 

ظاهر شركت درخواست تمديد دوران مشاركت را نموده و شعبه نيز طي پيشنهاد 

از مديريت امور اعتباري آنرا  1393.05.01مورخه  1006.93.431شماره 

 1393.06.08مورخه  63.3272درخواست و امور اعتباري طي مصوبه شماره 

پيشنهاد فوق را مورد تأييد قرار داده است. ولي از تمديد آن مستندي در پرونده 

 ،1393.08.03 مورخه در  مالحظه نمي گردد. مجدداً در پي درخواست شعبه

 620.1621 شماره طي  1393.08.26 مورخه در  لبات بانكمطا پيگيري اداره

 به شرح اين به را مركز مطالبات وصول كميته 1393.08.18 مورخه مصوبه

 اياعط رغم علي مديون اينكه به عنايت با»: است كرده ابالغ فرمان برج شعبه

 و مطالبات پرداخت جهت در اقدامي تاكنون متعدد مذاكرات و مكرر هاي مهلت

ي تعهدات ننموده مقررگرديد: اقدامات حقوقي و قانوني عليه وثاي  و تضامين ايفا

 ليهك براي لذا  بعمل آيد، وثاي  ملكي موجود تكافوي كل بدهي را نمي نمايد،

 زمينه اين در اقدامي كه آنجا از. صادرگردد الخروجي ممنوع تقاضاي مديران

پيگيري و وصول مطالبات  اداره 1393.10.06 مورخه در مجدداً نپذيرفته صورت

 وصول كميته مصوبه  فرمان، برج شعبه به  620.1903بانك طي نامه شماره 

 را رسيده نيز بانك مديره هيئت تأييد به كه 1393.09.24 مورخه مطالبات

 و سود مديون چنانچه: گرديد مقرر»: است نموده ابالغ شعبه به شرح بدين
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خت نمايد، باقيمانده به مدت سه ماه در پردا 1393.11.15 تاريخ تا را متفرعات

قبال وثاي  موجود و كسري آن اخذ تضمينات مورد قبول شعبه با مارژ كافي اخذ 

وتمديد گردد. در صورت تحكيم و تعويض وثيقه، اعطاي مهلت هاي بيشتري قابل 

بررسي خواهد بود، در غير اين صورت اقدامات حقوقي و قانوني عليه وثاي  به 

طي نامه شماره  1393.10.08مفاد اين مصوبه در مورخه «. ادامه يابد قيد تسريع

به شركت ذوب و نورد آرتين ابالغ گرديده است. هيچ اقدام  921-93-1006

ديگري از سوي شركت صورت نگرفته، ولي ظاهراً شركت درخواست امهال 

 شماره نامه طي بانك شعبه 1395.04.27 مورخه در و نموده  تسهيالت را

به شركت، عطف به استمهال تسهيالت دريافتي آن شركت به مدت  95.39980

يك سال از صاحبان امضاء مجاز شركت خواسته كه با در دست داشتن مدارک 

شناسايي و روزنامه رسمي آخرين تغييرات در اسرع وقت به شعبه مراجعه تا 

ين نسبت به درخواست شركت بررسي و اقدام الزم معمول گردد. ظاهراً به ا

درخواست شعبه نيز شركت ترتيب اثر نداده و تسهيالت مورد اشاره الوصول مانده 

است. با وصف به اينكه بايستي صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال متوالي 

منجر به اعطاي تسهيالت، توسط اركان اعتباري بانك اخذ و مورد بررسي قرار 

گرديده و در پرونده  شركت اخذ 1391مي گرفت، تنها صورت هاي مالي سال 

به ازاي هر  1390شركت در سال »موجود بوده كه اهم آن بدين شرح است: 

ريال بدهي،  1000به ازاي هر  1391ريال دارايي و در سال  69ريال بدهي  100
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ريال دارايي داشته كه مؤسسات مالي جهت اعطاي تسهيالت به اينگونه  18

د. اين نسبت نشان دهنده اين موضوع شركت ها بايستي با احتياط برخورد نماين

است كه چنانچه شركت از ادامه فعاليت باز بماند آيا دارايي هاي آن تكافوي 

بدهي هاي شركت را خواهد داشت، كه متاسفانه در اين شركت اين موضوع خطير 

و سرمايه گذاري يا دادن اعتبار با ريسك بسيار بااليي مواجه بوده، ولي مورد 

تباري بانك قرار گرفته است. با توجه به صورت هاي مالي شركت غفلت اركان اع

نسبت به سال قبل از رشد  1391مالحظه مي گردد، فروش شركت در سال 

برابر برخوردار شده و ليكن بازده فروش  94( حدود %9.268بسيار چشمگيري )

مي باشد. به عبارتي در  0.006حدود  91و در سال  0.06حدود  90آن در سال

 1000به ازاي هر  91ريال و در سال 6ريال فروش 100به ازاي هر  90 سال

ريال سود عايد شركت گرديده است كه به نظر مي رسد جهت  6ريال فروش 

اخذ تسهيالت به نوعي حساب آرايي در قسمت فروش شركت انجام شده است، 

 خريداران شامل دو شركت از شركت هاي گروه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي

كل فروش( و مابقي با عنوان ساير كه در صورت هاي مالي به طور  %76)حدود

آشكار عنوان نشده كه مربوط به چه افراد يا شركتي مي باشد. بازده دارايي شركت 

مي باشد و با عنايت  %0.7حدود  1391و در سال  %32حدود  1390در سال 

ه استناد گزارش با خريد دارايي ثابت كه ب 1391به اينكه شركت در سال 

حسابرس مستقل متناسب با فعاليت شركت نيز نبوده، چنانچه اين دارايي ثابت 
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 1391را از كل دارايي هاي شركت كسر نماييم سود عايدي شركت در سال 

مباني اظهارنظر مشروط حسابرس مستقل، مبني  4بوده است. در بند  %60حدود 

پرداختي شركت و اعالم مشخص  بر عدم وصول تأييديه هاي حسابهاي دريافتي و

نبودن آثار مالي ناشي از تعديل احتمالي بر صورت هاي مالي مالحظه مي گردد. 

در حالي كه تا تاريخ تهيه صورت هاي مالي عمدتاً حساب هاي دريافتي كه غالباً 

مربوط به شركت هاي همگروه )متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي(مي باشد 

( 450.000.000مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون )تسويه شده است. همچنين 

ريال از مانده حساب هاي پرداختي نيز تسويه شده است. در مورد ساير حساب 

 شده خريداري ملك به مربوط غالباً يادشده بدهي از %99.4  ها و اسناد پرداختي

 و( ملك فروشنده) سنرگ كاظم آقاي به ريال ميليون  52.966 مبلغ باشد، مي

ميليون ريال به حساب جاري سهامداران مي باشد، لذا به نظر مي رسد  48.834

موضوع خريد ملك فوق الذكر و همچنين افزايش سرمايه شركت در سال مزبور 

به دقت ريشه يابي تا منشاء وجوه فوق مشخص گردد. با توجه به اينكه شركت 

ر ست و ببه صورت با مسئوليت محدود به ثبت رسيده ا 1388.03.04در تاريخ 

( مالحظه مي گردد شركت تا قبل 1391اساس صورت هاي مالي موجود )سال 

( ذخيره 1391و  1390فاقد فعاليت تجاري بوده و براي دو سال ) 1390از سال

ريال محاسبه نموده ولي در  435.480.494ماليات پرداختي جمعاً به مبلغ 

مستقيم تكميل و ارائه قانون ماليات هاي  110پرونده اظهارنامه مالياتي ماده 
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اشخاص حقوقي مكلف اند »قانون مرقوم مقرر مي دارد:  110ننموده است. ماده 

اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارک خود 

را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهام 

ن سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را داران و حسب مورد ميزا

به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است 

تسليم و ماليات متعل  را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، 

 هتسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود . محل تسليم اظهارنام

و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در 

ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است. حكم اين ماده در مورد 

شركت «. كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود

ه بهاي تمام شده به مبلغ اقدام به خريد ساختمان اداري ب 1391در سال 

(: 138ميليون ريال نموده است، طب  گزارش حسابرس مستقل )ص  152.966

( به طور 1392.05.16مالكيت ساختمان مزبور تا تاريخ گزارش حسابرس )»

رسمي بنام شركت منتقل نشده و نقل و انتقال مبايعه نامه تنظيمي بدون كد 

يت بر دارايي مزبور در حال حاضر رهگيري صورت گرفته است. لذا احراز مالك

براي اين مؤسسه محرز نمي باشد. ضمناً با توجه به تعداد پرسنل ضرورت خريد 

ظاهراً به لحاظ «. دستگاه ساختمان مسكوني و اداري توجيه نگرديده است 8

اينكه موضوع خريد ملك را متناسب با موضوع فعاليت شركت )احداث كارخانه 
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لك خريداري شده را به دو قسمت زمين و ساختمان ذوب آهن( نمايش دهند م

تفكيك نموده اند تا اينكه با مشاهده پيوست هاي صورت هاي مالي، اعتبار 

دهندگان و سرمايه گذاران را به نوعي منحرف نمايند. دارايي تحصيل شده با 

توجه به يادداشت ها متناسب با وضعيت شركت نبوده و ليكن هزينه استهالک 

ريال در نظر گرفته شده است كه چنانچه سازمان امور  528.416.017به ميزان 

مالياتي بعنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي نمايد، مي توان فرار مالياتي قلمداد 

نمود. عالوه بر اين خريد ملك به صورت مبايعه نامه بدون كد رهگيري انجام شده 

به نوعي  1394مصوب مكرر قانون مالياتهاي مستقيم  169است كه طب  ماده 

به »مكرر مقرر مي دارد:  169قانون مذكور بنظر مي رسد. ماده « ت»اختفاء بند 

منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطالعات مالياتي، 

 يرنظ مواردي  شامل  پايگاه اطالعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي

اعتباري، معامالتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و  و پولي مالي، اطالعات

حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود. وزارتخانه ها، مؤسسات 

دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي 

، ريعمومي غيردولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتبا

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و 

غيردولتي كه اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي 

موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند 
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ر مالياتي كشور قرار اطالعات به شرح بسته هاي ذيل را دراختيار سازمان امو

 انتقال و نقل همچنين و امالک و اموال ها، دارايي اطالعات: «ت» بند  «.دهند

 مالياتي امور اداره به اطالعات اين اينكه لحاظ به شركت رسد مي نظر به. «آنها

 اتمستند كه نامه مبايعه طري  از را بحث مورد ملك خريد انجام نگردد، منعكس

جود نمي باشد، انجام داده است. به موجب گزارش حسابرس مو پرونده در نيز آن

مستقل، شركت الزامات قانوني در خصوص كسر و پرداخت ماليات هاي تكليفي، 

ارائه ليست حقوق به سازمان امور مالياتي و ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 

ساسنامه ا 31را به طور كامل رعايت نكرده است. در حالي كه بر طب  ماده 

شركت، اعضاء هيئت مديره به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام 

اسفد  30انتخاب مي گردند، ولي مالحظه مي شود كه به موجب گزارش مالي )

( ارائه شده به مجمع عمومي عادي، آقاي احمد رفيعي كه بعنوان 1391

ده، فاقد هرگونه مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره در اين گزارش قيد گردي

 99سهم ) 495.000سهم در اين شركت بوده وآقاي سهيل صابري كه دارنده 

درصد سهام( شركت بوده، هيچ سمت مديريتي در شركت ندارد. در تحصيل يك 

فقره تسهيالت مشاركت مدني فوق االشعار ضوابط و مقررات بانكي رعايت نشده 

ي بايستي موضوع مشاركت در صورتي كه در تسهيالت مشاركت مدن -1»است: 

مشخص باشد، ولي نه در فرم برگ درخواست معامله مشاركت مدني )فرمت 

بانك( هيچ اشاره اي به موضوع مشاركت نگرديده و بخش و ماده مربوطه در 
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درخواست و قرارداد داخلي تكميل نشده است، و نه فاكتور كااليي ارائه گرديده 

ت چه موضوعي پرداخت گرديده كه است. از طرفي مشخص نيست تسهيالت باب

 -2اين نقيصه اصل موضوع مشاركت را خدشه دار نموده و داراي اشكال است. 

قانون ماليات هاي مستقيم( انجام نگرفته  186استعالم مالياتي )تبصره يك ماده 

با عنايت به اينكه مصوبه اخذ تأييديه اصالت صورت هاي مالي  -3است. 

كت توسط جامعه حسابداران را قيد نموده، ولي شر 1391حسابرسي شده سال 

فصل هشتم  30علي رغم اينكه در ماده  -4اين تأييديه اخذ نگرديده است. 

)ضوابط و مقررات نظارتي در اعمال تسهيالت و تعهدات( سياست ها و ضوابط 

د مورخه -1101.0004اعتباري بانك كه طي دستور العمل شماره 

ازمان و روش هاي بانك ابالغ گرديده، سقف اداره پژوهش و س 1392.05.14

برابر سرمايه پرداختي  10فردي اعطاي تسهيالت براي هر شخص حقوقي حداكثر 

درصد و  15ثبتي بوده، مشروط بر آنكه رقم حاصل براي واحدهاي توليدي از 

درصد سرمايه بانك تجاوز ننمايد و تصويب  5براي واحدهاي غيرتوليدي از 

خارج از سقف هاي تعريف شده توسط اركان اعتباري، منوط  تسهيالت و تعهدات

به اخذ مجوز از بانك مركزي مي باشد. همچنين در تبصره اين ماده نيز سقف 

مانده تسهيالت سرمايه در گردش توسط تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري معادل 

درصد ميزان فروش هر دوره مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده قيد  60

گرديده، ولي نسبت ها رعايت نشده، چرا كه اوالً:سرمايه ثبتي شركت پنجاه 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

( ريال بوده )ده برابر آن پانصد ميليارد 50.000.000.000ميليارد )

( 200.000.000.000( ريال( ولي دويست ميليارد )500.000.000.000)

 زريال بيشتر از اين حد پرداخت شده است. ثانياً: شصت درصد فروش شركت ني

( ريال بوده )فروش خالص: يكصد 105.000.000.000يكصد و پنجاه ميليارد )

( ريال( كه باز هم پانصد و نود و 175.000.000.000و هفتاد و پنج ميليارد )

( ريال بيشتر از حد مجاز )درصد فروش( 595.000.000.000پنج ميليارد )

د اعطاي تسهيالت علي رغم اينكه در خالصه پيشنها -5تسهيالت اعطا شده است. 

 اسناد فقره  86مشخصات وثاي  و تضمينات پيشنهادي؛ غيرمنقول  -3« ج»بند 

 هگرديد قيد جهرم شهرستان در واقع( ليان) بار تره و ميوه صادرات پايانه پروژه

( بهشع اعتباري كميته) اعتباري اركان نظرات و بررسي نتايج طور همين. است

 ره بار ليان بعنوان پشتوانه تسهيالت اعطايي تعيينت و ميوه صادرات پايانه كل نيز

فقره از اين اسناد بابت تضمين تسهيالت  29شده، ولي مالحظه مي گردد كه 

ارزيابي انجام شده از پروژهاي كارسان و ليان  -6شركت به ترهين درآمده است. 

توسط كارشناس رسمي دادگستري آقاي مهندس امير هنرپيشه در مورخه 

متر مربع و ليان  42.148بر اساس پروانه ساختماني )كارسان  1391.04.18

ريال ارزش گذاري  50.000.000متر مربع( از قرار هر متر مربع  48.637

گرديده است. در صورتي كه به موجب گزارش ارزيابي انجام شده پروژه هاي فوق 

زش االشاره در حال ساخت بوده و هنوز تكميل و به بهره برداري نرسيده، ار
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گذاري با اين مبلغ به نظر غيرمنطقي و بيش از قيمت واقعي بوده است، زيرا كه 

دو كارشناس رسمي دادگستري طي گزارشي به  1393.06.16در مورخه 

مديريت تسهيالت بانك سرمايه در رابطه با كارشناسي امالک فوق به محل اعزام 

ايند كه تعدادي واحد و در معيت نماينده متقاضي از محل بازديد و اعالم مي نم

تجاري با نيم طبقه موجود در آن در مرحله سفت كاري احداث شده و به صورت 

نيمه كاره و فاقد بهره برداري مي باشد. در اين ملك مستندات شامل: پروانه و 

هزينه هاي واريزي، اصل سند، نقشه تأييد شده زمين و نقشه از بيلت عمليات 

رخواست ارائه نگرديد لذا به منظور تبيين حدود اجرايي صورت گرفته علي رغم د

فقط ارزش زميني با شرايط مشابه در مجاورت هركدام از امالک صدراالشاره ... 

متر مربع برابر با  61.500)بهاي زمين موسوم به كارسان به مساحت 

متر  60.500ريال و بهاي زمين موسوم به ليان به مساحت  2.460.000.000

در حالي كه حساب  -7ريال( تعيين و اعالم مي گردد.  2.722.500.000مربع 

در شعبه با مبالغ چهار  1392.06.04و  1392.05.31هاي شركت در تاريخ 

( 2.000.000( ريال و دو ميليون )4.990.000ميليون و نهصد و نود هزار )

 13ريال مفتوح گرديده، در صورتي كه شركت فعاليتي نداشته، پس از حداكثر 

( ريال تسهيالت در تاريخ 700.000.000.000بلغ هفتصد ميليارد )روز، م

برابر مجموع حداكثر تسهيالت و تعهدات كه  14به شركت آنهم  1392.06.13

توسط كميته اعتبارات بانك )باالترين اركان تصميم گيري( مجاز بوده 
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اداره پژوهش و  1392.05.14د مورخه -11010004)دستورالعمل شماره 

روش هاي بانك سرمايه، دريافت تسهيالت به نظر غيرعادي و قابل سازمان و 

با توجه به اينكه بايستي قبل از ترهين امالک از شهرداري، دارايي،  -8تأمل است. 

ثبت و ساير مراجع قانوني در اين رابطه استعالم نموده و در صورت نداشتن هيچ 

 شود كه به غير از مشكلي نسبت به ترهين ملك اقدام نمايند ولي مالحظه مي

استعالم از ثبت، هيچ تأييديه اي از ساير مراجع دريافت نگرديده و علي رغم اينكه 

در سند رهني تمام پالک هاي ترهيني قيد شده زمين و بناي نيمه كاره احداثي، 

مشخص مي گردد كه امالک مورد اشاره فاقد پايان كارساختماني بوده و اينكه 

كي را كه نيمه كاره بوده و فاقد پايان كار به ترهين چگونه بانك حاضر شده مل

از آنجا كه در گزارش خالصه پرونده  -9درآورد، جاي سئوال و ابهام است. 

ريال )اموال غيرمنقول  2.560.616.666.667تسهيالت، ارزش وثاي  

ريال و  700.000.000.000ريال، سپرده بلند مدت  810.616.666.667

ريال( قيد گرديده، ولي به غير از مبلغ  1.050.000.000.000ساير موارد 

ريال غيرمنقول و تصوير چكي به مبلغ  810.616.666.667

ريال مشخص نيست الباقي آن )هفتصد ميليارد  1.050.000.000.000

( ريال سپرده( چگونه اخذ شده و هيچ مستندي در اين 700.000.000.000)

و بررسي پرونده، مشاهده مي شود كه  باره وجود ندارد. با عنايت به موارد فوق

تسهيالت دريافتي طب  ضوابط و مقررات پرداخت نگرديده و همچنين به داليل 
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 فاكتور -آتي صوري بوده و وجوه تسهيالت در محل خود هزينه نشده است: الف(

خريد كاال جهت معامله مشاركت مدني وجود نداشته و هيچ مستندي به بانك 

موضوع معامله مشخص نبوده و وجوه تسهيالت بالفاصله  -ب(ارائه نگرديده است. 

پس از واريز به حساب شركت بالفاصله طي دو فقره چك )قسمتي انتقال به 

و بخشي طي چك بين بانكي( از حساب  1006874441082541حساب 

 «.برداشت و هزينه شده است

شماره  شركت عمران تجارت امير )تعداد يك فقره ضمانت نامه بانكي به -(7

به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد  1392.10.15مورخه  1006.28.945857.2

 ( ريال(:650.000.000.000)

و شناسه ملي  411075شركت سهامي خاص عمران تجارت امير با شماره ثبتي 

و با ميزان سرمايه: يك ميليارد ريال  1390.06.02در تاريخ  10320631379

حمد رفيعي، مهدي فتحي و مجيد اسماعيلي به با عضويت هيئت مديره: آقايان ا

تأسيس و تشكيل شده است. موضوع  38نشاني تهران خيابان خرمشهر پالک 

فعاليت شركت طب  اساسنامه و روزنامه رسمي تهيه و توليد و توزيع و صادرات 

و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و انواع ماشين آالت سبك و سنگين و 

و تأسيسات و آهن آالت و سنگ و شيشه و چوب و كاغذ و  مصالح ساختماني

مقوا و مواد پالستيكي و الستيك و قطعات كامپيوتر و مواد غذايي و ساير موارد 
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مرتبط، توليد و پخش و تهيه و صادرات و واردات انواع مواد غذايي و گوشت و 

وجات منس گندم و مرغ و ميوه و حبوبات و خشكبار و لوازم برقي و الكترونيكي و

و رنگ و رزين هاي طبيعي و صنعتي و ساير موارد مرتبط، طراحي و مشاوره و 

ساخت و اجرا كليه پروژه هاي ابنيه مسكوني، تجاري اداري، صنعتي، بهداشتي، 

فرهنگي، كشاورزي، دامي، معدني و ساير موارد مرتبط در داخل و خارج از كشور، 

وژه هاي ابنيه فني اعم از فرودگاه، طراحي و مشاوره و ساخت و اجراي كليه پر

سد، پل و ساير موارد مرتبط در داخل و خارج از كشور، مشاركت، سرمايه گذاري، 

طراحي، تأسيس، ساخت، اجرا و مديريت در احداث و بهره برداري از كارخانجات 

و شركت هاي مرتبط با فعاليت هاي فوق در داخل و خارج از كشور و اخذ وام و 

سهيالت از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي، قبول اعتبار و ت

نمايندگي از ساير شركت هاي صنعتي، اجرائي، تجاري، خدماتي، بازرگاني داخلي 

و خارجي و ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور برابر ضوابط 

امور و عمليات تجاري و قوانين جاري كشور جمهوري اسالمي ايران، انجام كليه 

قانوني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحق  اهداف شركت الزم يا مفيد 

بوده و در جهت پيشبرد اهداف شركت ضرورت داشته باشد. در تاريخ 

.ج درخواست 92.13.12مديرعامل شركت به موجب نامه شماره  1392.03.13

كاتد تنظيمي از طرف شركت كتبي خود را با ضميمه نمودن قرارداد فروش مس 

ملي صنايع مس ايران )فاقد مهر و امضاء شركت ملي صنايع مس( و نامه شماره 
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شركت اخيرالذكر به عنوان رياست بانك  1392.03.11مورخه  92.3431

سرمايه شعبه برج فرمان بر اساس مصوبه صادره مبني بر صدور ضمانت نامه 

ع مس ايران و بدون هيچگونه قيد حسن انجام تعهدات به نفع شركت ملي صناي

( ريال به مدت 650.000.000.000و شرطي به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )

بر طب   1392.02.23روز را ارائه مي نمايد. شعبه برج فرمان در تاريخ  180

 اعالم  به عنوان رياست حوزه ده تهران )آقاي اعالئي( 1006-140نامه شماره 

بعمل آمده چون شركت بتازگي توسط وكيل خانم زهرا  تحقيقات با كه دارد مي

گائيني بدون حضور مديران مبادرت به افتتاح حساب جاري نموده، لذا صدور 

ضمانت نامه با داليل آتي به جهت اعتالي نام بانك و حفظ منافع سهامداران به 

 -2شركت فاقد هرگونه گردش حساب بوده است.  -1صالح بانك نمي باشد: 

عدم حضور مديران شركت در  -3سواب  كاري و حسن شهرت در بانك. نداشتن 

نداشتن اهليت شغلي  -4بانك علي رغم تأكيد چندباره مسئولين شعبه به ايشان. 

عدم ارائه قرارداد  -5با توجه به شرايط سني و وجود قراردادها حتي با مبالغ كم. 

ازمانها ه و گرفتن استعالم از سبين پيمانكار و كارفرما كه تاكنون به بانك ارائه نداد

يا شركت هاي حقوقي، خود مستلزم وقت زيادي بوده و بارها به راهن اعالم 

عدم ارائه گزارش اعتباري و  -6گرديده ليكن هيچ اقدامي صورت نگرفته است. 

اصل گزارش كارشناسي و همچنين اصل تصوير مصوبه به شعبه از ناحيه اداره 

مطابقت اسناد مالكيت ارائه شده با گزارش كارشناسي  عدم – 7اعتبارات بانك. 
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توسط كارشناس رسمي دادگستري كه توسط هيچكدام از ادارات ذيربط تأييد 

نشده و از نظر شعبه نيز مبهم بوده و عدم ارائه صورتمجلس تفكيك اسناد. لذا با 

فقره سند، بانك با احتمال خطرات و خسارت هاي جبران ناپذير  281ترهين 

جه و سرمايه سهامداران به مخاطره خواهد افتاد. لكن با وجود موارد عنوان موا

قرارداد صدور ضمانت نامه با مبلغ  1392.03.18شده فوق الذكر؛ در تاريخ 

( ريال ما بين بانك سرمايه و 650.000.000.000ششصد و پنجاه ميليارد )

كه پيرو آن  شركت عمران تجارت امير با مديرعاملي آقاي مهدي فتحي منعقد

نسبت به صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 

با ذينفعي شركت ملي صنايع مس ايران به شماره  1006.28.945857.1

اقدام مي گردد. در  1392.09.18و با سررسيد  1006.92.202.9948سريال 

 1392.05.16مورخه  92.577بنا به درخواست شماره  1392.05.17تاريخ 

صنايع مس ايران )ذينفع ضمانت نامه( صرفاً مبلغ ضمانت نامه فوق  شركت ملي

با پايدار بودن ساير شرايط ضمانت نامه به مبلغ شصت و پنج ميليارد 

( ريال تقليل پيدا مي نمايد كه در اين ارتباط مستندي در 65.000.000.000)

ابطال  1392.05.28پرونده موجود نمي باشد. نهايتاً ضمانت نامه فوق در مورخه 

مديرعامل شركت درخواست صدور  1392.08.09گرديده است. مجدداً در تاريخ 

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد 

( ريال را مي نمايد كه درخواست مشاراليه با نظر مواف  650.000.000.000)
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ابالغيه شماره  از سوي شعبه به اداره اعتبارات منعكس و اداره فوق الذكر با

هيئت مديره  1392.08.11مصوبه مورخه  1392.08.12مورخه  630.5379

بانك كه با درخواست شعبه موافقت و صدور ضمانت نامه را منوط به قيد جمله 

)صرفاً در سررسيد قابل پرداخت مي باشد( را به شعبه ابالغ مي نمايد. شركت 

صدور ضمانت نامه بدون قيد و  ذينفع از دريافت آن استنكاف ورزيده و خواهان

شرط مي باشد كه مجدداً شعبه با نظر مواف  جهت اخذ تصميم به اداره اعتبارات 

بانك سرمايه به موجب نامه شماره  10ارسال كه با تأييد مسئول حوزه شماره 

بعنوان آقاي علي بخشايش مديرعامل  1392.10.17مورخه  350.92.2406

با نظر مواف  ارسال مي دارد كه نهايتاً منجر به  بانك به منظور مشتري مداري،

)حذف قيد صرفاً در سررسيد قابل  1392.10.22صدور مصوبه جديد در تاريخ 

توسط اداره  1392.10.24تمديد و يا پرداخت مي باشد( گرديده كه در تاريخ 

اعتبارات بانك به شعبه ابالغ مي گردد. ليكن مالحظه مي گردد كه در مورخه 

 1006289458572ضمانت نامه حسن انجام تعهدات شماره  1392.10.15

( ريال به سريال  650.000.000.000به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )

با اخذ ده درصد بعنوان  1392.10.15و با سررسيد  1006.92.965.16655

 نظر -8. است گرديده صادر  سپرده نقدي به نفع شركت ملي صنايع مس ايران

هيالت در قبال اخذ چك تضميني با امضاء متعهد و ظهرنويسي تس اينكه به

ضامنين دريافت شده، شناسايي اموال مديونين فاقد گزارش بوده و اطالعات 
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اعتباري شركت و مديران كه بيانگر ميزان دارايي ها و اموال مشتري مي باشد، 

صورت هاي مالي فاقد گزارش  -9در سواب  پرونده مشاهده نشده است. 

برسي بوده و استعالم تأييد اصالت صورت هاي مالي ارائه شده، از جامعه حسا

 630.5379به موجب مصوبه شماره  -10حسابداران رسمي ايران موجود نيست. 

اداره اعتبارات مجوز صادره بابت ضمانت نامه از نوع حسن انجام تعهد مي باشد، 

ن تجارت امير با شركت جانبه فيمابين شركت عمرا 3قرارداد  8ليكن مطاب  ماده 

 Paniz General Tradingملي صنايع مس ايران و شركت 

company   در صورت عدم پرداخت مبلغ كاال، شركت ملي صنايع مس ايران

روز پس از تاريخ  60روز پس از مهلت پرداخت ) 15مختار است حداكثر ظرف 

مانت ين ترتيب ضتحويل كاال( نسبت به اجرا گذاشتن ضمانت نامه اقدام نمايد. بد

شركت در  -10نامه صادره توسط شعبه در واقع از نوع تعهد پرداخت مي باشد. 

با سرمايه يك ميليارد ريال تأسيس شده، اما ميزان تعهد  1390.06.02مورخه 

 -11ايجاد شده از بابت ضمانت نامه صادره بيش از ده برابر سرمايه ثبت است. 

صادر  1392.10.15در تاريخ  1006،28،945857،2ضمانتنامه شماره 

بوده كه به موجب  1392.10.22گرديده در حالي كه مصوبه هيئت مديره بانك 

روز بعد از  9اداره اعتبارات ) 1392.10.24مورخه  630.7382نامه شماره 

 در اينكه به وصف با -12  صدور ضمانت نامه به شعبه ابالغ گرديده است(.

رف مدير عامل به شخص يا اشخاص ديگر ط از وكالت دادن شركت، اساسنامه
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پيش بيني نگرديده است، ليكن مالحظه مي شود كه آقاي فتحي به عنوان مدير 

عامل كليه اختيارات خود كه به موجب مصوبه هيئت مديره و بر اساس اساسنامه 

مورخه  28581شركت به ايشان تفويض گرديده را طي وكالتنامه شماره 

به خانم زهرا گاييني واگذار كه  482رخانه شماره صادره از دفت 1391.12.01

 28583متعاقب آن مشاراليها تمامي اختيارات را به موجب وكالتنامه شماره 

همان دفترخانه به متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد  1391.12.01مورخه 

در خصوص  -13تفويض نموده كه خود جاي سئوال داشته و تأمل برانگيز است. 

جام شده از سامانه هاي مجاز مواردي بدين شرح قابل امعان نظر استعالمات ان

 5بند  1392.03.18است: اوالً: در خصوص ضمانت نامه اوليه صادره در مورخه 

بانك سرمايه كه  1392از بخش سوم الزامات اجرايي سياست هاي اعتباري سال 

بدهي  اشعار مي دارد در هنگام صدور ضمانت نامه، اخذ گزارش چك برگشتي و

و تعهدات متقاضي از پايگاه اطالعاتي شركت مشاوره و رتبه بندي ايران )سامانه 

اعتبارسنجي( و سامانه تسهيالت و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي 

 نههيچگو ليكن  الزامي است و مي بايستي مبناي تصميم گيري قرار گيرد،

شده نيز بدان اشاره گرديده  ارائه ليست چك در كه نپذيرفته صورت استعالمي

شركت  1392.08.13است. ثانياً: بر اساس استعالم صورت گرفته در مورخه 

ريال  32.000.000داراي يك فقره چك برگشتي رفع سوءاثر نشده به مبلغ 

بوده است. ثالثاً: استعالم اخذ شده از سامانه اعتبارسنجي مشتريان مربوط به آقاي 
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ه فقط به عنوان عضو هيئت مديره مي باشد و در مجيد اسماعيلي سفيدخاني ك

خصوص ضمانت نامه هاي صادره هيچگونه ح  امضايي ندارد و در ضمن داراي 

نظر به اينكه بر اساس مفاد نامه م  -14وضعيت منفي و پرريسك بوده است. 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به  1385.08.30مورخه  2050پ.

ضمانت نامه هاي بانكي و ممانعت از هرگونه دخل و منظور جلوگيري از جعل 

تصرف در مفاد ضمانت نامه هاي صادره بانكي و جهت اعمال كنترل هاي داخلي 

بيشتر مي بايستي بانك ها در بدو تقاضا از وجود واقعي ذينفع به نحو مقتضي 

مطمئن و از وجود واقعي قرارداد و يا تعهدات طرفين اطمينان حاصل نمايند؛ 

شركت موصوف جهت اخذ ضمانت نامه مبادرت به ارائه يك فقره قرارداد  لكن

بدون شماره و تاريخ و فاقد مهر و امضاء شركت ملي صنايع مس ايران نموده 

 شخص  است. اضافه بر اينكه در قرارداد مورد اشاره شركت عمران تجارت امير و

 شور مي باشدك از خارج در كه( تريدينگ جنرال پانيز شركت) ديگري حقوقي

)دوبي( بعنوان خريداران عنوان گرديده كه اوالً: نقش اين شركت در اين قرارداد 

نامعلوم بوده و ثانياً: در صورت مشاركت، شركت موصوف نيز ذيل قرارداد منعقده 

با عنايت به اينكه آقاي مهدي فتحي به عنوان مدير  -15را امضاء ننموده است. 

مورخه  28581ود را به موجب وكالتنامه شماره عامل شركت كليه اختيارات خ

تهران )كه در جاي  482تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره  1391.12.01

خود مورد سئوال مي باشد( به خانم زهرا گاييني واگذار نموده و ايشان نيز بر 
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همان دفترخانه  1391.12.01مورخه  28583طب  سند تفويض وكالت شماره 

دمهدي موسوي نژاد واگذار كرده، مبادرت به امضاء ذيل قرارداد به متهم آقاي سي

 482دفتر اسناد رسمي شماره  1392.03.12مورخه  29060رهني شماره 

 پرونده در موجود مستندات موجب به كه نموده  تهران بعنوان بدهكار و راهن

 ايآق متهم بنام شخصي ترهيني اسناد مالك( نامه مبايعه و ساختماني پروانه)

سيدمهدي موسوي نژاد بوده و مستندي مبني بر انتقال مالكيت به آقاي مهدي 

فتحي در پرونده مشاهده نمي شود به پشتوانه آن سند رهني، بانك مجاز بوده تا 

ريال انواع تسهيالت را در اختيار شركت قرار دهد.  1.053.700.000.000مبلغ 

مي بايستي استعالمات و با لحاظ اينكه هنگام ترهين اموال غيرمنقول  -16

مجوزهاي الزم، مورد نياز و ضروري را از سازمان هاي ذيربط )جهادكشاورزي، 

منابع طبيعي، شهرداري و...( اخذ و نهايتاً امالكي كه به ترهين بانك در خواهند 

آمد بايستي الزاماً داراي پايانكار باشد كه در هنگام نياز و به جهت به مخاطره 

انك بتوان به استناد آن در مراجع ذيصالح از حقوق بانك دفاع نيفتادن منابع ب

نمود، ليكن در ترهين امالک مورد اشاره مالحظه مي گردد كه نه تنها اين موارد 

قرارداد )مورد وثيقه( عنوان گرديده يك  15اخذ نشده؛ بلكه صراحتاً در ماده 

علي رغم  -17د. قطعه زمين و بناي نيمه كاره احداثي در آن كه جاي سوال دار

اينكه ملك ترهيني نيمه كاره بوده و تسهيالت نيز بابت محل اجراي طرح نبوده 

)در بخش بازرگاني و جهت تجارت بوده( چگونه هيئت مديره بانك با ترهين ملك 
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 -17جهت تضمين تسهيالت با صددرصد ارزش )ارزيابي( موافقت نموده است. 

سان رسمي دادگستري در تاريخ ارزيابي صورت گرفته توسط هيئت كارشنا

بابت پروژه كارسان )كه بخشي از آن بابت تضمين تسهيالت  1390.01.16

ريال بوده و همين  1.203.510.000.000شركت به ترهين درآمده( مبلغ 

توسط كارشناس رسمي دادگستري )مهندس  1391.04.18پروژه در مورخه 

و در مورخه  ريال 2.107.400.000.000امير هنرپيشه( به مبلغ 

 همايون مهندس)  توسط كارشناس رسمي دادگستري 1392.02.08

 مبلغ تفاوت با( ريال 2.107.400.000.000) مبلغ همين به نيز فيروزآبادي

 گرديده گذاري ارزش درصدي، 75 افزايش  معادل و ريال 903.890.000.000

ري سال اعتبا هاي سياست ششم فصل 21 ماده مفاد تأكيد وجود با -18. است

كه عنوان نموده اولويت اصلي بانك، پرداخت تسهيالت به مشتريان  1391

حقيقي بانك است كه داراي گردش و ماندگاري منابع نزد حساب هاي خود در 

 در و تسهيالت اخذ متقاضي ظرفيت احراز بدون  بانك سرمايه مي باشند لكن

شان با ميـــزان اي حسـاب مانده ميــــانگين و بستانكار گردش گرفتن نظر

برابر  -19تسهيالت درخواستي نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام گرديده است. 

 تعهدات و تسهيالت اعطاي در نظارتي مقررات و ضوابط) هشتم فصل  30ماده 

 تعهدات قبول و تسهيالت اعطاي فردي سقف دارد مي اشعار كه( سرمايه بانك

برابر سرمايه پرداختي ثبتي  10 حداكثر حقوقي شخص هر براي(  مجموع در)
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درصد سرمايه پايه بانك تجاوز ننمايد  5مي باشد مشروط بر آنكه رقم حاصل از 

و تصويب تسهيالت و تعهدات خارج از سقف هاي تعريف شده توسط اركان 

فصل چهارم سياست ها و ضوابط اعتباري بانك منوط به  10اعتباري كه در ماده 

مهوري اسالمي از طري  اداره اعتبارات و تسهيالت اخذ مجوز از بانك مركزي ج

 پردهس فراموشي بوته به  مي باشد، مالحظه مي گردد كه به طور كلي اين موضوع

. است نشده رعايت فوق موارد خصوص در مقررات و ضوابط از هيچكدام و شده

-20: است شرح بدين مواردي مصوبه شروط( ج) بند مورد در كلي طور به -20

نها اخذ استعالم از جامعه حسابداران رسمي مبني بر تأييد اصالت و صحت ت نه -1

دامنه بررسي اجمالي  2انجام نگرفته بلكه در بند  1391صورت هاي مالي سال 

تحرير شده از سوي مؤسسه حسابرسي داوران حساب كه وظيفه حسابرسي 

ي سي اجمالشركت فوق را بر عهده دارد صراحتاً ذكر گرديده به دليل اينكه برر

به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي مي باشد در نتيجه اين مؤسسه 

نمي تواند از همه موضوعات مهمي كه معموالً در حسابرسي قابل شناسايي است، 

اطمينان يابد. از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند. ضمن اينكه صورت 

بوده و صورت هاي مالي پايان  1391رماه هاي مالي ارائه شده مربوط به پايان آذ

انجام تعهدات فوق به دليل داشتن  -2-20نيز اخذ نگرديده است.  1391سال 

ريال و عدم اخذ استعالم  32.000.000چك برگشتي از سوي شركت به مبلغ 

كارت بازرگاني ارائه شده در زمان  -3-20از ديگر مديران امكان پذير نبوده است. 
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-20فاقد اعتبار بوده و مفاصاحساب مالياتي ارائه نگرديده است.  اخذ ضمانتنامه

روزنامه رسمي افزايش سرمايه ثبتي به شعبه ارائه نگرديده و كماكان سرمايه  -4

هيچگونه  -5 -20شركت برابر مستندات موجود همان سرمايه اوليه مي باشد. 

نت نامه انجام تمركز حساب و افزايش مراودات تجاري با بانك پس از صدور ضما

در خصوص ضمانت  -21نگرفته و حساب افتتاح شده فاقد هرگونه عمليات است. 

 «.نامه هاي صادره هيچگونه گزارش كارشناسي در پرونده موجود نمي باشد

شركت كوه آوران جيحون )تعداد دو فقره ضمانت نامه بانكي به شماره هاي  -(8

 چهار و بيست و سيصد  غبه مبل 1392.05.23مورخه  1006.28.945361.1

 مورخه 1006.28.945361.5  و ريال( 324.000.000.000) ميليارد

 (:ريال 326.000.000.000 مبلغ به 1392.10.24

و شناسه ملي  207598شركت سهامي خاص كوه آوران جيحون با شماره ثبتي 

و با ميزان سرمايه: پنجاه ميليارد  1382.05.28در تاريخ  10102492024

ا عضويت هيئت مديره: آقايان حسين حدادان، اكبر سيف اله زاده و خانم ريال ب

 117الهام سيف اله زاده به نشاني تهران خيابان خرمشهر روبروي صابونچي پالک 

تأسيس و تشكيل شده است. موضوع فعاليت شركت طب   15واحد  5طبقه 

رات و واردات اساسنامه و روزنامه رسمي در زمينه تهيه و توليد و توزيع و صاد

كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و انواع ماشين آالت سبك و سنگين و مصالح 
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ساختماني و تأسيسات و آهن آالت و سنگ و شيشه و چوب و كاغذ و مقوا و مواد 

پالستيكي و الستيك و قطعات كامپيوتر و مواد غذايي و ساير موارد مرتبط، توليد 

واع مواد غذايي و گوشت و مرغ و خشكبار و پخش و تهيه و صادرات و واردات ان

و محصوالت كشاورزي و لوازم برقي و الكترونيكي و منسوجات و رنگ و رزين 

هاي طبيعي و صنعتي و ساير موارد مرتبط، طراحي و مشاوره و ساخت و اجرا و 

مديريت كليه پروژه هاي ابنيه مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي، بهداشتي، 

دامي، معدني و ساير موارد مجاز مرتبط در داخل و خارج از فرهنگي، كشاورزي، 

كشور، طراحي و مشاوره و ساخت و اجرا و مديريت كليه پروژه هاي ابنيه فني 

اعم از راه، باند، فرودگاه، سد و پل و ساير موارد مرتبط در داخل و خارج از كشور، 

در احداث و  مشاركت، سرمايه گذاري، طراحي، تأسيس، ساخت، اجرا و مديريت

بهره برداري از كارخانجات و شركت هاي مرتبط با فعاليت هاي فوق در داخل و 

خارج از كشور و اخذ وام و اعتبار و تسهيالت از بانك ها و مؤسسات مالي و 

اعتباري دولتي و خصوصي، قبول نمايندگي از ساير شركتهاي صنعتي، اجرايي، 

جي و ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي تجاري و خدماتي و بازرگاني داخلي و خار

در داخل و خارج از كشور برابر ضوابط و قوانين جاري كشور جمهوري اسالمي 

 ستقيمم غير يا  ايران، انجام كليه امور و عمليات تجاري قانوني كه به طور مستقيم

 افاهد به نيل و پيشبرد جهت در و بوده مفيد يا الزم شركت اهداف تحق  براي

هيئت  1391.12.26ت داشته باشد. به موجب مصوبه مورخه ضرور شركت
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توسط  1391.12.27مورخه  111.1932مديره بانك سرمايه كه طي شماره 

دبير جلسات هيئت مديره به مدير امور شعب بانك سرمايه ابالغ گرديده است، با 

( ريال 650.000.000.000صدور ضمانت نامه به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد )

درصد نقدي و مابقي صددرصد ترهين پروژه كارسان واقع در  10ال در قب

شهرستان جهرم ) قبالً ارزيابي و جهت ترهين به دفترخانه اعالم شده است( و 

درصد كل تعهدات به امضاء مجاز شركت و  150اخذ يك فقره چك معادل 

ظهرنويسي مديران آن طب  قانون صدور چك موافقت گرديده است. ضمانت نامه 

به نفع شركت سرمايه گذاري توس اميد  1392.05.23اشاره شده در مورخه 

صادر گرديده است. در  1392.11.21روز و سررسيد  180امين به مدت 

خصوص اين ضمانت نامه به جز يك فقره برگ درخواست صدور ضمانت نامه كه 

در آن ذينفع ضمانت نامه را شركت سرمايه گذاري توس اميد امين كه خود 

اينده مؤسسه مالي و اعتباري عسگريه مي باشد ذكر گرديده و مابقي مواد نم

قرارداد و نيز گزارش خالصه پرونده تسهيالت و اسناد حسابداري صدور ضمانت 

نامه، هيچگونه مدارک و مستنداتي كه دال بر صحت عمليات باشد )انعقاد قرارداد 

 نمي باشد. بابت شركت فيمابين شركت و ذينفع ضمانت نامه( در پرونده موجود

دو فقره ضمانتنامه به شرح ذيل در شعبه برج  1392كوه آوران جيحون در سال 

به مبلغ سيصد و  1392.05.23فرمان صادر شده است: ضمانتنامه در تاريخ 

( ريال به نفع شركت توس اميد 324.000.000.000بيست و چهار ميليارد )
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سگريه صادر گرديده و وجه آن نيز امين زيرمجموعه مؤسسه مالي و اعتباري ع

به ذينفع پرداخت شده است. ضمانتنامه در تاريخ  1393.02.29در تاريخ 

( 326.000.000.000به مبلغ سيصد و بيست و شش ميليارد ) 1392.10.24

ريال به نفع شركت فوالد خوزستان صادر گرديده و وجه آن نيز در تاريخ 

. بابت شركت عمران تجارت امير در به ذينفع پرداخت شده است 1393.04.05

يك ضمانتنامه به مبلغ پانصد و هشتاد و پنج ميليارد  1392.10.15تاريخ 

( ريال به نفع شركت ملي صنايع مس ايران از شعبه برج 585.000.000.000)

فرمان صادر شده است. آنچه كه در خصوص اين دو شركت حائز اهميت است، 

سين هدايتي دوالبي با سيدمهدي موسوي نژاد اختالف مابين متهمين آقايان ح

است كه هر يك تالش دارند با مستندات ارائه شده، رفتارهاي مجرمانه صورت 

گرفته در اخذ مصوبات اين ضمانت نامه ها از قبيل كارشناسي خالف واقع پروژه 

كارسان و تباني با عوامل بانكي را بر عهده يكديگر قرار دهند. طب  مستندات 

لح نامه بين متهمين آقايان سيدمهدي موسوي نژاد و علي اكبر يقيني وجود ص

همچنين مكاتبات بعدي و حضور متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد در بانك 

سرمايه جهت اجرايي شدن مصوبه تسهيالت، بيانگر آن است كه متهم آقاي 

ه ب سيدمهدي موسوي نژاد امالک جهرم را با شرط گرفتن تسهيالت بر روي آنها،

ظاهر با متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مورد معامله قرار داده است. بر اين 

اساس، پس از آشنايي متهمين آقايان سيدمهدي موسوي نژاد و علي اكبر يقيني 
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 1391.12.01به واسطه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي، صلح نامه مورخه 

 تمام حقوق دو شركت كوهمنعقد گرديده كه طي آن متهم آقاي علي اكبر يقيني 

آوران جيحون و عمران تجارت امير را در قبال يك شاخه نبات به متهم آقاي 

سيدمهدي موسوي نژاد منتقل نموده است. دليل تنظيم صلح نامه فوق االشعار 

ميان  1392.03.08تضمين فك رهن چهار پالک دريافتي در توافقنامه مورخه 

و حسين هدايتي دوالبي بوده كه طي آن  متهمين آقايان سيدمهدي موسوي نژاد

( ريال وجه نقد و 80.000.000.000پروژه كارسان در قبال هشتاد ميليارد )

( ريال 670.000.000.000چهار پالک ثبتي به ارزش ششصد و هفتاد ميليارد )

مورد معامله قرار گرفته است. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در اين رابطه 

خواست مطمئن باشد كه با انتقال مصوبات بر روي او مي» اظهار داشته است:

رسد و ح  و هاي آقاي يقيني به مبلغ ثمن معامله كارسان و ليان ميشركت

(. همچنانكه متهم آقاي 1397.04.03)تحقيقات مورخه « گيردحقوق خود را مي

جهت تضمين انتقال »سيدمهدي موسوي نژاد در اين مورد عنوان داشته است: 

ک هاي مورد تهاتر بر اساس ثمن مبايعه نامه حاضر دو شركت كه در اختيار پال

مبايعه نامه  6آقاي يقيني قرار داشت صلح نامه اي تنظيم كه در متمم ماده 

دالئل آن ذكر شده و پس از سازش نامه به دستور متهم آقاي حسين هدايتي 

(. برابر 1397.03.31)تحقيقات مورخه « دوالبي در دفترخانه ابطال گرديد

نامه براي مستندات موجود در پي موافقت بانك با درخواست صدور ضمانت
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امير به ميزان هر كدام ششصد و تجارت جيحون و عمران  آوران هاي كوهشركت

( ريال، متهمين آقايان حسين هدايتي 650.000.000.000پنجاه ميليارد )

اقدام به انعقاد  1392.03.08نژاد در مورخه دوالبي و سيدمهدي موسوي

اي در مسكن پارلمان نموده كه مطاب  آن پروژه كارسان به مبلغ هفتصد نامهتفاهم

( ريال به متهم آقاي حسين هدايتي 750.000.000.000و پنجاه ميليارد )

نژاد مبلغ هشتاد ميليارد دوالبي ابتياع شده و متهم آقاي سيدمهدي موسوي

چك بانكي و مبلغ ششصد و هفتاد ميليارد  ( ريال به صورت80.000.000.000)

 2( ريال در قالب چهار پالک ثبتي در لواسان، اقدسيه )670.000.000.000)

پالک( و خيابان جمهوري دريافت مي نمايد. ضمانت نامه مورد درخواست شركت 

كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير به جهت تضمين بازپرداخت تسهيالت 

كه صدور ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت ممنوع مي باشد، لذا بوده و از آنجايي 

صدور ضمانت نامه مزبور صحيح نبوده است. دريافت تسهيالت از طري  مؤسسه 

ملل با ضمانت نامه بانك سرمايه يعني خل  پول بدون پشتوانه كه با توجه به 

اريخ ت عدم ايفاي تعهدات شركت كوه آوران ضمانت نامه مذكور نكول گرديده و در

در وجه مؤسسه ملل كارسازي شده است. علي رغم گردش وجوه  1393.02.29

نامناسب، عدم سابقه همكاري شركت با بانك سرمايه، نداشتن اهليت شغلي كه 

توسط كارشناسان اعتباري بانك اشاره شده است، ضمانت نامه شركت عمران 

د رداد خريد مس كاتتجارت امير به نفع شركت ملي صنايع مس ايران در قبال قرا
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( ريال كمتر 50.000.000.000صادر و در بازار به فردي ديگر با پنجاه ميليارد )

از قيمت ضمانت نامه به منظور تأمين نقدينگي اين كار تنزيل شده است. در مورد 

اخذ ضمانت نامه هاي دريافتي مشخص نيست منافع حاصل از ضمانت نامه ها 

كي از شركت هاي مؤسسه ملل كه به پشتوانه خصوصاً تسهيالت دريافتي از ي

ضمانت نامه صادره، دريافت شده در چه محلي مصرف گرديده است. در باب 

ضمانت نامه هاي فوق االشعار شركت كوه آوران جيحون ضوابط و مقررات بانكي 

مورخه  2050از آنجا كه بر اساس مفاد نامه م .پ . -1»رعايت نشده است: 

كزي جمهوري اسالمي ايران و به منظور جلوگيري از بانك مر 1385.08.30

جعل ضمانت نامه هاي بانكي و ممانعت از هرگونه دخل و تصرف در مفاد ضمانت 

نامه هاي صادره بانكي و جهت اعمال كنترلهاي داخلي بيشتر مي بايستي بانك 

ها در بدو تقاضا از وجود واقعي ذينفع به نحو مقتضي مطمئن و از وجود واقعي 

رارداد و يا تعهدات طرفين اطمينان حاصل نمايند و از طرفي يكي از شروط ق

صادره از سوي اداره  1392.10.24مورخه  630.7402اصلي مصوبه شماره 

اعتبارات و تسهيالت، ذينفع ضمانت نامه سازمان هاي دولتي و شركت هاي 

ها وابسته به دولت و شركت هاي خصوصي عنوان گرديده با اين وجود نه تن

هيچگونه مستندي مبني بر رعايت شروط مصوبه ارائه نگرديده؛ بلكه شركت 

موصوف جهت اخذ ضمانت نامه نسبت به ارائه قرارداد پايه با ذينفع ضمانت نامه 

اقدامي معمول نداشته و در درخواست خود نيز هيچ اشاره اي به ذينفع ضمانت 
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ور ضمانت نامه )قرارداد داخلي نامه ننموده و صرفاً در ماده يك موضوع قرارداد صد

بانك( نام شركت ذينفع )فوالد خوزستان و يا سرمايه گذاري توس اميد امين( به 

عنوان ذينفع ذكر گرديده است. به عبارتي بانك بدون اخذ قرارداد فيمابين شركت 

نظر به اينكه  -2و ذينفع ضمانت نامه، مبادرت به صدور ضمانت نامه نموده است. 

ين اموال غيرمنقول مي بايستي استعالمات و مجوزات الزم، مورد نياز هنگام تره

و ضروري را از سازمان هاي ذيربط )جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، شهرداري و 

...( اخذ و نهايتاً امالكي كه به ترهين بانك در خواهند آمد بايستي الزاماً داراي 

اد نيفتادن منافع بانك به استن پايانكار باشد كه در هنگام نياز و جهت به مخاطره

آن بتوان در مراجع ذيصالح از حقوق بيت المال دفاع نمود لكن در ترهين امالک 

مورد اشاره مالحظه مي گردد كه نه تنها اين موارد اخذ نگرديده؛ بلكه صراحتاً در 

قرارداد )مورد وثيقه( عنوان گرديده يك قطعه زمين و بناي نيمه كاره  15ماده 

علي رغم اينكه ملك ترهيني نيمه كاره بوده و  -3در آن، مبهم است.  احداثي

تسهيالت نيز بابت محل اجراي طرح نبوده )در بخش بازرگاني و جهت تجارت 

بوده( چگونه با ترهين ملك جهت تضمين صددرصد ارزش )ارزيابي( تسهيالت 

 ارزيابي صورت گرفته توسط هيئت كارشناسان رسمي -4موافقت شده است. 

( بابت پروژه كارسان )كه بخشي از آن بابت 1390.01.16دادگستري در )

ريال  1.203.510.000.000تضمين تسهيالت شركت به ترهين درآمده( مبلغ 

توسط كارشناس رسمي  1391.04.18بوده، و همين پروژه در مورخه 
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ريال و در  2.107.400.000.000دادگستري )مهندس امير هنرپيشه( مبلغ 

توسط كارشناس رسمي دادگستري )مهندس همايون  1392.02.08مورخه 

ريال( با تفاوت  2.107.400.000.000فيروزآبادي نيز به همين مبلغ 

درصدي ارزش گذاري گرديده است.  75ريال و با افزايش  903.890.000.000

فصل ششم ضوابط اعطاي تسهيالت كه بموجب نامه شماره  21بر اساس ماده  -5

ابالغ گرديده اولويت اصلي بانك،  1392.05.14مورخه  1101.4000.00

پرداخت تسهيالت به مشتريان حقيقي بانك است كه داراي گردش و ماندگاري 

منابع نزد حسابهاي خود در بانك سرمايه مي باشد. اين مهم عالوه بر كاهش 

هزينه تجهيز منابع، زمينه الزم براي اعتبارسنجي مشتريان و در نتيجه كاهش 

ه هاي مطالبات غيرجاري را فراهم خواهد نمود، تناسب بين گردش و هزين

ميانگين موجودي حساب هاي مشتريان شاخص اصلي در قبول تقاضاهاي 

تسهيالتي بوده و بر اين مبنا اركان اعتباري بانك موظفند صرفاً بر اساس شرايط 

راز حمندرج در اين فصل نسبت به پرداخت تسهيالت اقدام نمايند لكن بدون ا

ظرفيت متقاضي اخذ تسهيالت و در نظر گرفتن گردش بستانكار و ميانگين مانده 

حساب ايشان با ميزان تسهيالت درخواستي نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام و 

با توجه به تاريخ افتتاح حساب و سابقه مشتري به هيچ عنوان در صدور ضمانت 

 -6موضوعه رعايت نگرديده است. نامه مورد اشاره صرفه و صالح بانك و مقررات 

با عنايت به اينكه اعتبارسنجي يكي از اصلي ترين راههاي شناخت مشتري بوده 
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و اين مهم ميسر نمي شود مگر به استعالم از وضعيت اعتباري ايشان، تا در هنگام 

لزوم بتوان به نفع بانك از آن استفاده نمود لكن اين امر در خصوص ايجاد تعهدات 

نت نامه فوق صورت نپذيرفته و هيچگونه استعالمي از سامانه بابت ضما

اعتبارسنجي مشتريان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت مشاوره و 

رتبه بندي انجام نشده، از محل فعاليت شركت اطالعاتي حاصل نگرديده و برابر 

كت رمستندات موجود در پرونده تعدادي استعالم كه مربوط به مديران قبلي ش

بوده و در حين صدور ضمانت نامه هيچ نقشي نداشته اند موجود مي باشد. مضافاً 

اينكه جهت صدور ضمانت نامه فوق هيچگونه كار كارشناسي توسط كارشناسان 

بر اساس  -7مجرب و خبره بانك از شركت مورد بررسي صورت نپذيرفته است. 

عالوه بر ترهين  1392.10.24مورخه  630.7402مندرجات ذيل مصوبه شماره 

وثاي  ملكي واقع در شهرستان جهرم كه در رهن بانك مي باشد اخذ يك فقره 

درصد كل تعهدات به امضاي مجاز شركت و ظهرنويسي مديران  150چك معادل 

آن طب  قانون صدور چك ضروري است؛ لكن چك اخذ شده به شماره 

و درج مهر  بدون تاريخ با ظهرنويسي آقاي حسين حدادان 1007.849086

شركت در ظهر چك عمالً آنرا از ماهيت تضمين خارج نموده و شعبه به اين امر 

مهم توجهي ننموده و در حقيقت شركت خود ضامن خودش گرديده كه نهايتاً 

توسط شعبه كه جهت استيفاي حقوق  1393.04.25چك مورد اشاره در تاريخ 

رديده، سرنوشتي نداشته بانك تاريخ گذاري و به چرخه وصول مطالبات وارد گ
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بر طب  بند يك خالصه  -8جز اينكه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت گردد. 

پيشنهاد اعطاي تسهيالت و قبول تعهدات ريالي به همراه مجموعه مصوبات كه 

با امضاء رييس و  1392.08.08مورخه  1006.92676بموجب نامه شماره 

ات مركزي ارائه و در آن تصريح معاون شعبه جهت تصويب تسهيالت به ادار

گرديده كليه اطالعات مربوط به تاريخ ارائه پيشنهاد مي باشد. در حالي كه در 

تاريخ فوق متهم آقاي حسين حدادان به عنوان مدير عامل و دارنده ح  امضاء 

خالصه پيشنهاد فوق الذكر افراد ديگري كه  2-2-1و  1-2-1بوده لكن در بند 

ركت نداشته اند، عنوان گرديده و شايد استعالم انجام شده هيچگونه سمتي در ش

از آقايان مهدي فتحي و نيما مقدم فر به همين دليل بوده كه نشان از عدم دقت 

در صورتي كه ضمانت نامه  -9و توجه مسئولين شعبه به اموري به اين مهم دارد. 

 186ه صادر گرديده و مي بايستي گواهي تبصره يك ماد 1392فوق در سال 

قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به همان سال و يا سال پيش از آن باشد لكن 

برابر مستندات موجود اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان مورد ارائه به 

 1390.12.29لغايت  1390.01.01سازمان امور مالياتي مربوط به عملكرد 

نده مالياتي عملكرد سال فوق گواهي مورد ارائه، پرو« ج»بوده كه به موجب بند 

هيچگونه گواهي موضوع  1392و  1391در دست رسيدگي بوده و بابت سال 

قانون مالياتهاي مستقيم ارائه نگرديده است. ضمن اينكه  186تبصره يك ماده 

بوده و صورت هاي مالي  1391صورتهاي مالي ارائه شده مربوط به پايان آذر ماه 
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از سوي ديگر، ادعاي خروج اعمال ارتكابي «. ده استنيز اخذ نش 1391پايان سال 

متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد و علي اكبر 

ماده  «الف»يقيني و مجتبي كيان پيشه از حيث مشاركت و معاونت جرم از بند 

با اصالحات  1369يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

ات بعدي وارد به نظر نمي رسد. چون اخالل در نظام اقتصادي كشور و الحاق

عنواني نيست كه نشان دهنده ي ماهيت اعمال جرم انگاري شده باشد. بدين 

لحاظ بسياري از رفتارهايي كه در اين قانون نيامده است اعم از اينكه در قوانيني 

م انگاري نشده جداگانه و تحت عنواني مستقل جرم انگاري يا به طور كلي جر

باشند، با جمع بودن شرايط مي توانند سبب اخالل در نظام اقتصادي كشور شوند. 

قانونگذار مصادي  مجرمانه در بندهاي هفتگانه ماده يك قانون مجازات اخاللگران 

با اصالحات و الحاقات بعدي را به طور  1369در نظام اقتصادي كشور مصوب 

يل قاچاق ارز، ضرب سكه، احتكار و گران فروشي غيرحصري و به نحو تمثيلي از قب

ارزاق و نيازمنديهاي عمومي و سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني 

و مواد اوليه در بازار آزاد و ... عنوان داشته است. با اين وصف مدافعات متهمين و 

قانون وكالي آنان در جرم نبودن اعمال ارتكابي و مستثني بودن آن از شمول 

با اصالحات و الحاقات  1369مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

بعدي قابل پذيرش نيست. چون تحصيل وجوه در حد عمده و كالن از سيستم 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  2بانكي به نحو نامشروع موضوع ماده 
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مصادي  رفتارهاي جرم تلقي شده و از  1367اختالس و كالهبرداري مصوب 

ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور « الف»تمثيلي بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي محسوب كه هرگاه نظام پولي كشور  1369مصوب 

را به عنوان يكي از اركان مهم و اساسي اقتصاد يك كشور دچار اختالل و بي 

ون ماده يك قان« الف»طعاً مشمول بند نظمي و بي ثباتي و آشفتگي قرار دهد، ق

مرقوم مي گردد. آنچه متهمين و وكالي پرونده در مدافعات خود به آن متمسك 

ماده يك اين قانون « الف»مي شوند اين نكته است كه مصادي  مندرج در بند 

محدود و محصور به عناوين مجرمانه قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل 

كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال اسكناس يا وارد 

آنها است. به عبارتي قيد امثال آن را صرفاً قابل تسري به رفتارهايي همانند قاچاق 

عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده 

قيد ناظر به رفتارهاي تمثيلي  آنها اعم از داخلي و خارجي مي دانند؛ نه اينكه اين

باشد كه نظام پولي يا ارزي كشور را مختل مي نمايد. در صورتي كه چنين 

ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام « الف»استداللي مردود است. در بند 

امثال »با اصالحات و الحاقات بعدي، مقنن قيد  1369اقتصادي كشور مصوب 

تمثيلي مي داند كه مي تواند نظام پولي يا ارزي كشور  را ناظر به رفتارهاي« آن

را به عنوان اركان مهم اقتصادي كشور دچار آشفتگي و اختالل نمايد؛ نه اينكه 

در صدد بيان رفتارهايي از سنخ قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل 
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اشد و اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي ب

ماده يك اين قانون را محدود به اين نوع رفتارها كند. « الف»دامنه شمول بند 

آنچه محرز و مسلم است، جرايم مختلفي در حوزه نظام پولي كشور از قبيل خل  

مجرمانه پول )جعل اسكناس، قلب سكه و...( و كسب مجرمانه پول )قاچاق ارز، 

ول )پولشويي و جرايم مالياتي و...( و جرايم بورسي و ربا و...( و حبس مجرمانه پ

از اين دسته جرايم واقع مي شود كه مي تواند سبب ساز اختالل در نظام پولي 

كشور شود؛ كه برخي از جرايم همانند تحصيل مال از طري  نامشروع و اختالس 

و... نيز از اين موارد است. بنابراين، قيد امثال آن به نظام پولي و ارزي كشور بر 

ماده يك اين قانون يا « الف»گردد كه از طري  رفتارهاي منعكس در بند مي 

ساير رفتارهايي تمثيلي است كه منتهي به اخالل در نظام پولي و ارزي كشور 

شوند. همچنانكه بايد متذكر گرديد نظام اقتصادي كشور به مجموعه منسجمي 

و اقسام وسايل و  از نهادهاي حقوقي و اجتماعي اطالق مي گردد كه در آن انواع

امكانات فني جهت برقراري عدالت اقتصادي از مجموع بنيان هاي مختلف و 

متجانس و بر اساس عناصر مشخصه ي مربوط به هدف، انگيزه، همچنين 

چارچوب فعاليت و روش يا تكنيك توليد به وجود مي آيد. هر كشوري براي 

سياسي، امنيتي و رسيدن به اهداف از پيش طراحي شده از قبيل اقتصادي، 

اجتماعي، روش و خط مشي و راهكارهايي كه به آن سياست گفته مي شود، 

ترسيم مي كند. سياست اقتصادي را مي توان در دو سطح علمي و اجرايي مطرح 
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كرد كه در مقام اجرا متضمن راهكارهاي اقتصادي مناسب براي اهداف مختلف 

ياست اقتصادي )پولي، جزيي و معين و مشخص را ارائه مي كنند. هدف س

درآمدي، مالي( اين است كه ابزار و راه هايي را برگزيد تا اين امكان را به جامعه 

دهد كه براي تحق  بخشيدن به اهدافش تالش كند و مانع از به وجود آمدن يك 

وضع نامطلوب و ايجاد وضعيت مطلوبتر مي شود. يكي از اركان مهم نظام اقتصادي 

به نظام پولي و بانكي كشور تلقي نمود كه تابع نظام و  كشور را بايد معطوف

مقررات معيني است. بديهي است كه بدون وجود يك نظام پولي و بانكي كارآمد، 

موضوع پيشرفت و توسعه اقتصادي به سهولت حاصل نخواهد شد. به طور خالصه 

ز ا امروزه كشورها داراي يك نظام پولي و بانكي هستند. همان گونه كه كشورها

لحاظ اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي از يكديگر تميز داده مي شوند، اين موضوع 

در خصوص نظام پولي و بانكي نيز مصداق دارد. عملياتي كه بانك مركزي انجام 

ناميده مي شود. « سياست پولي»مي دهد تا تعادل بازار پول را تغيير دهد، 

نك مركزي جهت تغيير در سياست هاي پولي كليه اقداماتي مي باشند كه با

عرضه پول انجام مي دهد. از آنجا كه قسمت اعظم عرضه پول به وسيله بانكهاست، 

يعني بانكها هستند كه با اعطاي وام و اعتبار و چك به مردم، عرضه پول را در 

جامعه باال مي برند. از اين رو بانك مركزي به منظور كاهش يا افزايش عرضه 

نك ها را تحت كنترل در مي آورد. در پرونده كار دولت و پول، قدرت وام دهي با

مقامات پولي و ارزي كشور )بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران( با تمسك به 
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« ب»و « الف»سياستها و برنامه هاي از پيش طراحي شده در راستاي بندهاي 

كه مقرر مي دارد بانك مركزي  1351قانون پولي و بانكي مصوب  10ماده 

ي اسالمي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس جمهور

باشد و هدف بانك مركزي جمهوري اسالمي سياست كلي اقتصادي كشور مي

 1362ايران با اتخاذ سياست هاي پولي در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

ايي بانكي و آيين نامه تسهيالت اعط 1389و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 

 مصوب بانكي نظارتي –و ضوابط سياستي  1362مصوب هيئت وزيران در سال 

 و 1391 سالهاي مصوب كالن تعهدات و تسهيالت هاي نامه آيين و 1388

 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك نظارتي –سياستي هاي بسته و 1392

ي تسهيالت اعطا و پرداختها موازنه و پول ارزش حفظ در ؛1391 و 1390 مصوب

بانكي در راستاي كمك به رشد اقتصادي كشور است؛ اما متهمين آقايان حسين 

هدايتي و سيدمهدي موسوي نژاد به دنبال اتخاذ سياست هاي پولي و ايجاد 

انضباط و سالمت و بهداشت پولي و رشد و شكوفايي اقتصادي و گردش چرخه 

اعمال اين سياستها و اهداف توليد و رون  بنگاه هاي اقتصادي؛ به جاي پيروي و 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در زمينه پولي كشور، منابع تجهيز شده 

بانكي را علي رغم تأكيد بند يك ماده يك قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره( 

مبني بر استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي ح  و عدل )با  1362مصوب 

تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سالمت و  ضوابط اسالمي( به منظور
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رشد اقتصادي كشور به طريقه نامشروع در عمده و كالن تحصيل و تصاحب نموده 

و از استرداد آن نيز در ح  بانك سرمايه امتناع و خودداري كرده اند و با دور 

زدن سياست هاي پولي كشور، در نهايت به نظام از پيش طراحي و ترسيم شده 

لي كشور تعرض و خدشه وارد نموده اند و محتويات پرونده و تحقيقات معموله پو

در پرونده امر، خود گوياي اين است كه تمامي اين برآيند با علم به مؤثر بودن 

اقدامات و اراده و خواست مجرمانه در جهت اختالل در نظام پولي كشور صورت 

ند و اثبات علم به اين پذيرفته است. جرايم اقتصادي، جرايمي خطرناک هست

جرايم، كار دشواري است. اماره اي در مرتكبان جرايم اقتصادي وجود دارد كه 

فرض علم را مطاب  با واقع و طبيعت امور مي نمايد و آن اماره تخصص آنهاست؛ 

زيرا مجرمان اقتصادي، متخصص در فعاليت هاي خود هستند و بعيد مي باشد 

د. متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و كه مقررات حرفه خود را ندانن

سيدمهدي موسوي نژاد و علي اكبر يقيني و مجتبي كيان پيشه با سواب  خدمتي 

در حوزه اقتصادي و ارتباط نزديك با موضوعات بانكداري و مالي و مديريتي و 

وقوف و آگاهي كامل در عرصه اخذ تسهيالت بانكي و مقررات و ضوابط ناظر بر 

هاي پولي جهت نيل به اهداف پولي و بانكي كشور از تخصص كافي  آن و سياست

برخوردار بوده و نتيجه اقدامات خود را در عدم رعايت مقررات و ضوابط بانكي و 

سياست هاي پيش بيني شده در نظام پولي كشور مي دانسته اند و با وصف به 

طه و نامشروع از حياين موضوع، دست به اقداماتي زده اند كه منابع بانكي را به نح



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

تصرف بانك سرمايه در حجم كالن خارج و به بانك ضرر هنگفتي وارد ساخته كه 

موجبات اخالل و آشفتگي در نظام پولي كشور فراهم شده است. اينكه ادعا مي 

شود جرم تحصيل وجوه از طري  نامشروع در حوزه پولي و بانكي منجر به اخالل 

سب منفعت از سوي مرتكب يا مرتكبين است، در نظام اقتصادي كشور مقيد به ك

از نظر دادگاه مطرود مي باشد؛ زيرا كه در بزه معنونه ممكن است مرتكب يا 

مرتكبين از طري  فرآيند غيرقانوني، اموالي بدست آورند كه بايد برابر قسمت 

با  1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  2اخير ماده 

الحاقات بعدي به نفع دولت ضبط شود؛ ولي اين موضوع به مثابه مقيد  اصالحات و

بودن اخالل در نظام اقتصادي كشور به تحصيل منفعت در تمام صور اين قانون 

نيست و از اين رهگذر، اقدامات متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي داير بر 

راي تحصيل وجوه مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي )پولي( كشور از مج

كالن از شبكه ي بانكي از طري  نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده 

( ريال و 5.819.395.000.000ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون )

سيدمهدي موسوي نژاد داير بر مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي )پولي( 

بانكي از طري  نامشروع به مبلغ  كشور از مجراي تحصيل وجوه كالن از شبكه ي

سه هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون 

( ريال و علي اكبر يقيني و مجتبي كيان پيشه داير بر 3.269.395.000.000)

معاونت در اخالل در نظام اقتصادي )پولي( كشور، قابليت مختل نمودن نظام 
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ندارد و از اين رو وقوع اخالل در نظام اقتصادي  اقتصادي كشور را در حوزه پولي

كشور در موارد مذكور منتفي است؛ اما اين ديدگاه مندفع مي باشد. چرا كه 

مستنبط از مجموع عبارات تبصره يك ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام 

آيين نامه  5با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  1369اقتصادي كشور مصوب 

 1397ايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب اجر

و تبادر عرفي معلوم است كه عمده و كالن و يا فراوان بودن رفتارهاي مندرج در 

بندهاي هفتگانه كه ممكن است اخالل در نظام اقتصادي كشور را به همراه داشته 

ب و گستردگي و وسعت آثار مخر باشد، وابسته به تعداد بزه ديدگان و مالباختگان

اقتصادي و اجتماعي يا خسارات وارده ناشي از جرم و ميزان مال يا عوايد ناشي 

از جرم و آثار فساد ديگر مترتب بر آن است و اين امر بدان معنا نيست كه وقتي 

با دريافت و پرداخت تسهيالت بانكي در قالب هاي مختلف و متعدد آن از جمله 

اركت و قراردادهاي مبادله اي، ضمانت نامه هاي بانكي و گشايش قراردادهاي مش

اعتبارات اسنادي و... از ناحيه مرتكب يا مرتكبين مواجه باشيم، هر يك از اين 

تسهيالت را به طور مجزا و منفك مبناي احتساب عمده و كالن و يا فراوان قرار 

قرار نگيرد. از  دهيم و جمع مبالغ تخصيص منابع در موارد فوق الذكر مدنظر

طرفي، شايد در بادي امر به نظر مي رسد تسهيالت بانكي هرگاه از طري  

غيرقانوني تحصيل شود به جهت اينكه در كليه عقودي كه تمليك مال از مجراي 

ارتكاب جرم صورت گيرد، از نظر مقررات حقوق خصوصي تمليكي صورت نمي 
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و حائز شرايط صحت معامالت  پذيرد؛ زيرا عقد از طري  غيرقانوني منعقد شده

نبوده و چنين عقدي باطل و عقد  1307قانون مدني مصوب  190موضوع ماده 

باطل آثار حقوقي مانند تمليك و تملك ندارد و به همين جهت موضوع از شمول 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري  2مقررات ماده 

ين استدالل قابليت پذيرش ندارد، چون برابر مستثني است. اما ا 1367مصوب 

اصل استقالل حقوق كيفري از مدني و تجاري، در امور كيفري صرف انتقال 

كيفري كافي بوده و نيازي نيست كه انتقال اموال منطب  با انتقال حقوقي و حائز 

باشد. به عبارتي  1307قانون مدني مصوب  190شرايط صحت معامالت در ماده 

يفري مقنن، جرايم مقرر در قوانين و مقررات كيفري را در فرض صحت در امور ك

و بطالن عقود و قراردادها ملحوظ نظر قرار داده است. از اين رو تسهيالت بانكي 

بعنوان يك امتياز مالي محسوب و تحصيل آن به شيوه نامشروع قابل انطباق با 

كالهبرداري مصوب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و  2ماده 

مي باشد. از اين گذشته مستنبط از مجموع عبارات تبصره يك ماده يك  1367

با اصالحات و  1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در  5الحاقات بعدي و ماده 

در عرفي معلوم است كه عمده و كالن و تبا 1397نظام اقتصادي كشور مصوب 

و يا فراوان بودن رفتارهاي مندرج در بندهاي هفتگانه كه ممكن است اخالل در 

نظام اقتصادي كشور را به همراه داشته باشد، وابسته به تعداد بزه ديدگان و 
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مالباختگان و گستردگي و وسعت آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي يا خسارات 

رم و ميزان مال يا عوايد ناشي از جرم و آثار فساد ديگر مترتب وارده ناشي از ج

بر آن است و اين امر بدان معنا نيست كه وقتي با تسهيالت بانكي در قالب هاي 

مختلف آن از جمله قراردادهاي مشاركت و قراردادهاي مبادله اي، ضمانت نامه 

رتكبين مواجه هاي بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي و... متعدد مرتكب يا م

باشيم، هر يك از اين تسهيالت بانكي را به طور مجزا و منفك مبناي احتساب 

عمده و كالن و يا فراوان قرار دهيم و جمع مبالغ تخصيص منابع در موارد فوق 

الذكر را مدنظر قرار نگيرد. اضافه بر اينكه در مانحن فيه، معاون نظارتي بانك 

مورخه  97.244323پاسخ استعالم شماره مركزي جمهوري اسالمي ايران طي 

در ماده يك قانون « كالن»يا « عمده»در خصوص مصادي  واژه  1397.07.15

با اصالحات و الحاقات  1396مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

كميسيون  1393.01.17بعدي اعالم داشته كه وف  مصوبه جلسه مورخه 

حد »ري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مقررات و نظارت مؤسسات اعتبا

ماده يك قانون مجازات « هـ»موضوع بند « سپرده گيري وجوه وصولي كالن

با اصالحات و الحاقات بعدي  1369اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

( مجموع سپرده هاي توديعي اشخاص %0.005معادل پنج هزارم درصد )»

ها و مؤسسات اعتباري در پايان اسفند ماه هر  حقيقي و حقوقي نزد كليه بانك

سال به عنوان مبناي حد مزبور براي سال آينده تعيين گرديده است. افزون بر 
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اينكه اداره نظارت بر مؤسسات پولي غيربانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي 

جمع كل »اشعار مي دارد:  1397.01.19مورخه  97.9191ايران طي شماره 

اي ريالي بخش هاي دولتي )شامل جاري دولتي(، غيردولتي و مانده سپرده ه

بانك ها نزد كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري مندرج در صورت وضعيت دارايي 

و بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري )تهيه شده توسط اداره اطالعات بانكي( در 

ه موارد هزار ميليارد ريال مي باشد. مستند ب 12418.2برابر  1395پايان سال 

ريال )ششصد و بيست  620.910.000.000فوق الذكر، جذب سپرده به ميزان 

، حد وجوه وصولي 1396ميليارد و نهصد و ده ميليون ريال( و فراتر از آن در سال 

( قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي 1ماده )« هـ»كالن موضوع بند 

است هاي اقتصادي بانك مركزي همچنين اداره بررسي ها و سي«. كشور مي باشد

جمهوري اسالمي ايران در رابطه با عمده و كالن بودن موضوع جرم به موجب 

با »اعالم كرده است:  1397.08.30مورخه  97.304620پاسخ استعالم شماره 

توجه به اين كه دستورالعمل خاصي براي انجام محاسبات مصوبه مذكور و نحوه 

عي اشخاص حقيقي و حقوقي به تفكيك محاسبه مجموع سپرده هاي تودي

سرفصل هاي دفاتر كل بانك ها وجود ندارد، لذا محاسبات اين اداره بر اساس 

جمع كل سپرده هاي ريالي بخش هاي دولتي )شامل جاري دولتي(، غيردولتي 

و بانك ها نزد كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري مندرج در صورت وضعيت دارايي 

سسات اعتباري )تهيه شده توسط اداره اطالعات بانكي( و بدهي بانك ها و مؤ
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انجام گرفته است، ارقام محاسبه شده براي حد سپرده گيري وجوه اصولي كالن 

)براساس سپرده هاي پايان سال قبل( بدين  1397الي  1390براي سال هاي 

 1390شرح است: حد سپرده گيري وجوه وصولي كالن سال 

ريال(، سال  179.200.000.000) 1391ل ريال، سا 149.000.000.000)

 321.800.000.000) 1393ريال(، سال  230.000.000.000) 1392

 1395ريال(، سال  389.300.000.000) 1394ريال(، سال 

ريال(، سال  620.900.000.000) 1396ريال(، سال  503.300.000.000)

در قالب ريال(. بر اين اساس، تسهيالت بانكي  752.700.000.000) 1397

هاي مختلف آن از جمله قراردادهاي مشاركت مدني و ضمانت نامه هاي بانكي 

در حدود پنج هزار و هشتصد و نوزده ميليارد  1395الي  1392و... در سال هاي 

( ريال كه به طري  5.819.395.000.000و سيصد و نود و پنج ميليون )

طرف و نقض سياست  نامشروع حاصل شده، ايراد ضرر بانك سرمايه را از يك

هاي پولي كشور و به تبع آن ايجاد بي نظمي و اختالل و آشفتگي نظام اقتصادي 

كشور از طرف ديگر را به همراه داشته، كه از وحدت مالک پاسخ استعالم هاي 

واصله عمده و كالن محسوب مي شود. اضافه بر اينكه مجموع عملكرد متهمين 

و سيدمهدي موسوي نژاد و علي اكبر يقيني  پرونده آقايان حسين هدايتي دوالبي

و مجتبي كيان پيشه در فرآيند مجرمانه با علم به موضوع و با اراده و خواست 

خارج كردن وجوه متعل  به بانك سرمايه از حيطه تصرف بانك مربوطه و آنهم 
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به قصد ايراد ضرر به آن بانك واقع شده و اتفاقاً آنان آگاهي و وقوف كامل و كافي 

اشته كه با ناديده گرفتن ضوابط و مقررات بانكي مبتني بر سياست هاي پولي د

كشور را مورد خدشه قرار داده و نتيجه آن ايجاد اختالل در نظام پولي كشور در 

چارچوب عمليات بنگاه اقتصادي )بانك سرمايه( در سطح كشور شده و مجموعه 

مهدي موسوي نژاد در رفتارهاي متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيد

زمينه عمليات اجرايي جرم و زمينه سازي ارتكاب جرم در قالب تسهيل وقوع 

جرم پيرامون متهمين علي اكبر يقيني و مجتبي كيان پيشه در دريافت تسهيالت 

برخالف ضوابط و مقررات بانكي خود گوياي وجود سوءنيت مجرمانه آنهاست. 

ني اركان مادي و معنوي در جرايم آنچه مسلم است اينكه تحق  اصل همزما

عمدي به اين معناست كه مرتكب يا مرتكبين در زمان انجام رفتار مجرمانه خود، 

داراي نيت مجرمانه نسبت به تمامي اجزاء ركن مادي جرم باشد، به طوري كه 

بتوان گفت كه در لحظه ارتكاب رفتار، نيت مجرمانه او، تمامي اجزاء ركن مادي 

ود قرار داده است. تحق  جرم تحصيل مال از طري  نامشروع را تحت پوشش خ

مستلزم اين است كه مرتكب، رفتار مجرمانه را زماني انجام دهد كه با علم به 

تعل  مال به ديگري، از رفتار خود در پي خروج مال از تصرف بزه ديده باشد كه 

سترده، عاد گدر حوزه عملياتي بانكي بدون توجه به سياست هاي پولي كشور در اب

نظام پولي را به عنوان يكي از اركان نظام اقتصادي كشور مختل نمايد. از اين 

حيث متهمين موصوف نظام پولي كشور كه از سوي بانك مركزي جمهوري 
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اسالمي ايران در قالب سياست هاي پولي در باب عمليات بانكي براي بانك هاي 

ر مجرمانه خويش در رابطه با دولتي و خصوصي ترسيم گرديده را از طري  رفتا

تحصيل تسهيالت و ضمانت نامه هاي بانكي در حجم عمده و كالن، مخدوش و 

در نهايت موجبات آشفتگي، بي نظمي، بي ثباتي و اختالل آنهم در نظام پولي 

كشور را فراهم كرده اند. عالوه بر اينكه برخالف ادعاي متهمين و وكالي آنان، 

كشور به معناي فروپاشي و اضمحالل كامل اقتصاد يك اخالل در نظام اقتصادي 

كشور نيست؛ بلكه اخالل در نظام اقتصادي ايجاد بي نظمي، بي ثباتي و آشفتگي 

يا وقفه و برهم زدن نظم و امنيت اقتصادي كشور است كه اساساً مالزمه با از بين 

خالل ا رفتن يا متالشي شدن اقتصاد يك كشور ندارد. همانگونه كه الزمه تحق 

در نظام اقتصادي از طري  رفتارهاي مجرمانه منعكس در ماده يك قانون مجازات 

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1369اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

اين نيست كه به محض وقوع جرم، آثار و تبعات زيان بار آن در اقتصاد كشور 

مدتي اين آثار و تبعات زيان بار ظهور و بروز كند؛ بلكه ممكن است پس از مضي 

بر اقتصاد خود را نشان دهد كه در پرونده كار اختالل حادث شده در حوزه پولي 

كشور به خصوص در سالهاي اخير و نوسانات حادث شده در اين مسير حاصل 

عملكرد مجرمانه متهمين فوق التوصيف و با همراهي و همكاري اعضاء هيئت 

مختلف بانك سرمايه به ويژه كاركنان حوزه اعتباري  مديره و كاركنان بخش هاي

بوده كه در اين مورد به اتهامات برخي از آنان رسيدگي و منتهي به اصدار رأي 
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گرديده و در خصوص تعداد ديگري از آنان پرونده در حال رسيدگي است. هرچند 

تند انسمتهمين مدعي هستند خواستار نتيجه واقع شده، نبوده اند؛ اما آنها مي تو

پيش بيني كند كه از رفتار مجرمانه آنان نتيجه اي مجرمانه حاصل مي شود. 

اصوالً مرتكب يك رفتار، بدون پذيرش نتيجه مجرمانه و با پيش بيني باالي تحق  

آن، موجب تحق  نتيجه مي گردد. بعالوه اينكه، گرچه متهمين آقايان حسين 

بر يقيني و مجتبي كيان پيشه هدايتي دوالبي، سيدمهدي موسوي نژاد، علي اك

سعي دارند چنين نشان دهند كه كليه برآيند مجرمانه، منتسب به آنان نبوده و 

در روند دريافت تسهيالت برابر قوانين و مقررات عمل كرده و ارتباط سوء با 

كاركنان بانك سرمايه اعم از مديران و كاركنان بخش اعتباري نداشته اند. اين در 

آقاي غالمرضا شياني )رئيس وقت  -(1ر تحقيقات بعمل آمده: حالي است كه د

وه هاي كدو پرونده شركت»... كميته اعتبارات بانك سرمايه(، اظهار داشته است: 

ميليارد تومان كه من  650آوران جيحون و عمران تجارت امير براي هركدام 

لفت كرديم و اتفاق ساير اعضاء كميته اعتبارات با وجود ارجاع چند باره مخابه

مديره ارجاع سپس پيشنهاد از طري  امور شعب و خارج از روال اعتباري به هيئت

و مصوبه دريافت كردند؛ البته خاطرنشان كنم همان زمان كه گفتند اسناد مالكيت 

صورت غيررسمي با رئيس از طري  حقوقي بانك در جريان ترهين است من به

يكي از كارمندان كه در شيراز بود  حوزه استان فارس تماس گرفتم و ايشان

فرستاد جهرم و ايشان به من اطالع دادند كه آقاي موسوي نژاد شخص سالمي 
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نيست ولي پدر خانم ايشان كارخانه آبليمو دارند و آدم معتبري هستند و امالک 

ارزد شده نيز فقط داراي سند است و مناسب ترهين نيست و به نظر نميمعرفي

مديره كه خدمتتان عرض كردم اصالً خارج از روال اعتباري هيئتطور منتها همان

هم از طري  امور شعب بود. در ارتباط با ميزان و مصوبه داده بود حتي ابالغ آن

 اند منتهاالذكر يك سري قطعاً آلوده شدهمبالغ دريافتي، مسلماً اشخاص فوق

 قطعاً شك نداشتهمديره )آقايان بخشايش، كاظمي و توسلي( مديرعامل و هيئت

آقاي ابراهيم صانعي رئيس  -(2«. اندها داشتهگيرندهباشيد كه ارتباط مالي با وام

سيد مهدي موسوي نژاد، »... وقت واحد بازرسي بانك سرمايه عنوان داشته است: 

از مشتريان خاص آقاي بخشايش بوده و با اصرار به نامبرده چندين فقره 

الدين حسامي آقاي شهاب -(3«. شده استختنامه بانكي كالن پرداضمانت

رئيس وقت دفتر آقاي علي بخشايش و عضو وقت كميته اعتباري بانك سرمايه 

كليه مشتريان كالن از جمله حسين هدايتي، احسان »... نيز بيان كرده است: 

شاملويي، حسن جهانباني، هادي رضوي، سامان مدلل و ... قبل از هرگونه دريافت 

مديره بانك جلسه گذاشته و تسهيالتي، با مديرعامل و اعضاي هيئتو درخواست 

رسيدند در خصوص ميزان تسهيالت، ميزان وثاي  و تضامين و سود به تفاهم مي

و مدت؛ سپس مشتري به شعبه بانك رفته و درخواست خود را ارائه و پس از 

انجام سيكل اداري، تسهيالت مربوطه طب  همان تفاهم و تواف  توسط 

شد؛ الزم به ذكر است تسهيالت به حسن شاملويي مديره تصويب و اجرا ميهيئت
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ام مابين بانك و اشخاصي به ننامه كتبي و رسمي فيو حسين هدايتي طب  تواف 

شاملويي و شريعتي بوده، ليكن كل اين ماجرا توسط شخصي به نام سيدمهدي 

ان مستقيماً توسط ايشموسوي نژاد كه با شخص علي بخشايش در ارتباط بوده و 

هاي مربوط به گروه شد و الغير... در پروندهبدون هيچ رابط ديگري انجام مي

شاملويي و شريعتي )حسين هدايتي(، سوءجريان كامالً مشهود بوده و اين سوء 

بين شخص سيدمهدي موسوي نژاد و علي بخشايش  1394جريان تا قبل از سال 

زماني كه خارج از كشور باألخص از امارات بوده است و اكثر تصميمات بخشايش 

شد و مشخص بود كه در خارج از كشور با اين اشخاص گشت، اعالم ميبر مي

اند... آقايان علي بخشايش، پرويز كاظمي و آوردهجلسه داشته و مذاكرات به عمل

در  اند ومحمدرضا توسلي هر يك پيگير يك سري از اين تسهيالت كالن بوده

هاي تنظيمي وضوح آشكار بود و حتي فرممديره، اين پيگيري بهجلسه هيئت

جا كه مورد نظر آقايان نبود، تغيير و مجدداً جهت توسط اداره اعتبارات در همان

هاي شاملويي و شريعتي )يا همان حسين شد... در خصوص پروندهامضا ارائه مي

و در خصوص هدايتي(، رابط اين موضوع تواف ، شخصي به نام موسوي نژاد 

ص اند. مستقيماً با شخهاي جهانباني، آقايان صادقي و روحاني نيا رابط بودهپرونده

كه آقايان سپرده در بانك بياورند و طوريبخشايش به تواف  رسيده بودند، به

صورت تسهيالت دريافت نمايند. تمامي اين مشتريان كالن هفتاد درصد آن را به

هاي وقت و پشتيباني صندوق ذخيره ره و مديرعاملمديتسهيالتي با تواف  هيئت
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مديره بانك سرمايه، اند... در هيئتفرهنگيان اقدام به دريافت تسهيالت نموده

شده باشد، در جلسه  كننده انجامپرونده هر مشتري كه با طرف مذاكره

مديره آن شخص دفاع نموده و شرايط مورد تواف  در مصوبه اصالح و به هيئت

ي هاي شاملويي و شريعتعنوان مثال آقاي بخشايش از پروندهرسيد، بهميتصويب 

مديره وقت آقاي بهمن خادم عضو هيئت -(4«. كرد)هدايتي( و جهانباني دفاع مي

به نظر اينجانب، عوامل اصلي فساد در بانك »... بانك سرمايه اظهار كرده است: 

 پرويز كاظمي، ياسر ضيايي و الدين غندالي، علي بخشايش،سرمايه، آقايان شهاب

آقاي محمد سلماني عالئي مدير وقت امور شعب  -(5«. اند...محمدرضا خاني بوده

در خصوص جاويد گشت »و عضو كميته اعتباري بانك سرمايه اذعان نموده است: 

آركا حضور ذهن ندارم به لحاظ اينكه تمام مشتريان كالن بانك توسط مديرعامل 

كاظمي و توسلي پذيرفته و سپس به شعبه جهت افتتاح  آقاي بخشايش و آقاي

هاي دادند... سروش تجارت سيمرغ از پروندهحساب و تشكيل پرونده ارجاع مي

نامه باشد كه مستقيم با آقاي بخشايش و كاظمي طي تواف گروه آقاي هدايتي مي

آقاي حسين شريعتي  1392.05.16آقاي موسوي نژاد و  1392.07.28مورخه 

آن تسهيالت به  %70گذاري توسط آقاي آقايان معادل ي كه پس از سپردهمتصد

ي نامه آقاها، بانك تسهيالت اعطاء نمايد. پس از تواف شده آنهاي معرفيشركت

بخشايش از طري  مسئول دفتر آقاي حسامي و امور شعب آقاي خلج كه مستند 

ه كه سريع پرونده ب كردندباشد به شعبه معرفي و تكليف ميها ضميمه مينامه



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

مديره اقدام نماييد اداره اعتبارات جهت بررسي و كارشناسي و ارسال به هيئت

عنوان مسئول حوزه طب  خالصه پيشنهاد شعبه و حوزه اينجانب نظريه بنده به

نمودم و با توجه به مدارک خود را جهت بررسي به اداره اعتبارات ارسال مي

ديسار مستقيماً با آقاي بخشايش بدون هامش پيوست مسئول دفتر شعبه خانم ي

نويسي اينجانب ارسال و آقاي بخشايش دستور يا از طري  آقاي شياني اعتبارات 

و يا آقاي حسامي و آقاي خلج و هامش براي اينجانب جهت اقدام ارسال 

مديره موضوع تعيين تكليف ديون معوق گروه نمودند... در تمام جلسات هيئتمي

مديره تعيين تكليف موضوع به مطرح شده طب  مصوبه هيئت حسين هدايتي

 مابين آقايان كاظمي، حسينجلسه فيآقاي كاظمي تنفيذ گرديده و طب  صورت

ميليارد ريالي بابت سروش تجارت  234هدايتي و آقاي زاهدي تشكيل كه بابت 

سيمرغ مسدود كرده بوديم با اخذ يك فقره چك به مبلغ فوق آزاد نمودند در 

هاي گروه حسين هدايتي شخص آقاي خلج مدير امور شعب خصوص كليه پرونده

و آقاي حسامي و آقاي شياني مسئول اعتبارات، دستورات مستقيم آقاي بخشايش 

آمده كه آقاي موسوي به بنده و نمودند. بارها پيشبه شعبه و حوزه ابالغ مي

شايش پيش آقاي بخمسئول شعبه خانم بختياري با لحن بدي صحبت و بالفاصله 

خانم پري يديسار رئيس وقت شعبه فرمان بانك  -(6«. كردند...شكايت از ما مي

ديگر دستورات آقاي بخشايش مديرعامل وقت تماماً »...سرمايه اعالم نموده است: 

ها توسط آقاي عالئي خارج گرديد... آقاي بخشايش با هامش نويسي از پرونده
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آقاي حسامي با داد و فرياد و تهديد مديريتي مساعد در ذيل درخواست مشتري 

ر شود و اينجانب دو آقاي عالئي با عنايت به اين دستورات شعبه ملزم به اجرا مي

نهايت دقت فقط به اجراي مصوبات در چهارچوب اختيارات شعبه با امضاء آقايان 

 چنينبخشايش و كاظمي بودم و اين هامش نويسي ها متضمن اقدام بود و اين

ه نظر مي رسيد كليه مديران ستاد مثالً آقايان رهبري و واشقاني و عالئي و ديگر ب

منظور اجابت درخواست مشتري همراهي دارند و هميشه رو در روي مديران به

آقاي عباس عبدي رئيس وقت اداره وصول مطالبات  -(7«. گرفتند...شعبه قرار مي

ماهي  7در مدت »داشته است: و عضو وقت كميته اعتباري بانك سرمايه اظهار 

كه به سبب رياست اداره وصول مطالبات بر اساس ضوابط اعتباري، عضو كميته 

، جريان نامتعارفي در بانك با هدايت مديرعامل 1394اعتبارات بود در سال 

مديره وقت بانك الدين غندالي( و همراهي هيئتصندوق ذخيره فرهنگيان )شهاب

و مديران عامل وقت بانك )بيرانوند و حيدرآبادي( )بخشايش، كاظمي و توسلي( 

انحاء مختلف سعي در پيشبرد اهداف خود داشتند كه اينجانب  گرفته و بهشكل

هاي هاي نامتعارف بسيار زيادي كه در حوزهبه دليل مقاومت در برابر درخواست

د، يرانوناعتباري و وصول مطالبات عمدتاً از ناحيه آقايان مجيد زاهدي و فاروقي، ب

شد، دچار تعارض با مديريت بانك بوده و نهايتاً حيدرآبادي و بخشايش مطرح مي

هاي خارج به دليل عدم رضايت مديران ارشد بانك و صندوق از اجراي درخواست

رغم اينكه بازنشسته نبود اقدام شد... از عرف، نسبت به قطع همكاري با بانك به
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بعضي از  1394تا سال  1390ال مديره از سپرويز كاظمي رئيس هيئت

هاي عمده مطالبات بانك بر اساس دستورات ايشان شكل گرفتند؛ از جمله پرونده

ميليارد تومان بود؛  1200باالي  1394بدهي عمده حسين هدايتي كه در سال 

هاي بدهكار مربوط پيشنهاد دارم موضوع نحوه آزادي وثائ  نقدي يكي از شركت

 30كه به نظرم نزديك به  1394به برج فرمان در سال به حسين هدايتي در شع

. «ميليارد تومان بود و خروج آن از بانك بررسي شود و نيز رهگيري مالي ايشان

آقاي رحيم قنبري عضو وقت كميته اعتباري بانك سرمايه بيان كرده است:  -(8

در  شآقايان شاملويي و هدايتي، اشخاصي بودند كه با آقاي كاظمي و بخشاي»... 

اند براي آورده سپرده و اخذ ارتباط بوده و جلسات مشترک و توافقاتي داشته

تسهيالت، آقاي جهانباني كه از طري  آقاي بخشايش پيگير اخذ تسهيالت بود؛ 

آقاي سيدمهدي موسوي نژاد كه ارتباط وي با آقاي بخشايش و با آقاي حسين 

دهكار قديمي بانك بود )تا هدايتي آقاي كاظمي بود... آقاي سامان مدلل كه ب

آنجا كه به خاطر دارم( و مستقيماً موضوعات خود را از طري  آقاي بخشايش 

آقاي حسين هدايتي دوالبي كه به  -(9«. مديره...نمود و نيز از هيئتپيگيري مي

ريال وجوه در قالب تسهيالت بانكي  6.000.000.000.000ميزان تقريبي مبلغ 

خود آقاي بخشايش در »... ت نموده، بيان كرده است: با تصويب متهمين درياف

اي و علي محمدي به بنده گفت من يك ميليارد تومان حضور آقايان محمد جمعه

و يك دستگاه خودروي لندكروز از موسوي نژاد بيشتر نگرفتم و خود آقاي چيذري 



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

سوي نژاد )راننده موسوي نژاد( نيز در اداره آگاهي و سپاه اقرار كرد كه آقايان مو

آقاي  -(10«. و بخشايش مرتباً در ويالي لواسان موسوي نژاد ديدار داشتند...

ريال وجوه در  2.400.000.000.000حسن شاملويي كه به ميزان تقريبي 

آقاي  »...قالب تسهيالت بانكي با تصويب متهمين اخذ كرده، اظهار داشته است: 

ارشد بانك داشت كه هر زمان بنده  ي نزديكي با مديرانقدر رابطهموسوي نژاد آن

ي رفتيم، با هماهنگاتفاق ايشان، به شعبه سرپرستي نزد آقاي بخشايش ميبه

رفتيم و با راهنمايي حراست بدرقه قبلي با خودرو به داخل پاركينگ مجتمع مي

شده... الزم به توضيح است كه تمامي مديران و كارمندان بانك سرمايه، 

توان چنين نتيجه گرفت كه موسوي نژاد نژاد بودند كه ميفرمان موسوي بهگوش

د ي بسيار نزديك موسوي نژاي مالي با تمام مديران بانك داشته يا رابطهيا رابطه

با مديرعامل وقت )بخشايش( باعث ترس باقي كارمندان و اطاعت پذيري ايشان 

ري و بويژه همچنين عملكرد متهمين در پرونده كار در بخش اعتبا«. شده بود...

تسهيالت دريافتي در قالب مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي در خالل سالهاي 

منجر به وضعيت نابسامان كنوني به استناد آمار و صورتهاي  1395لغايت  1392

مالي بانك سرمايه شده است. به طوري كه در نتيجه اقدامات مجرمانه كه در 

ع شده و متهمين آقايان حسين هدايتي حوزه تسهيالت بانكي در بانك سرمايه واق

دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد در بخشي از آن به مبلغ پنج هزار و هشتصد و 

( ريال نقش 5.819.395.000.000نوزده ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون )
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مؤثري ايفا نموده اند كه اين امر منجر به مطالبات مشكوک الوصول به مبلغ پنج 

د و نوزده ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون هزار و هشتص

( ريال بابت مانده از اصل و مبلغ هشتصد و هشت 5.819.395.000.000)

( ريال بابت مانده سود 808.850.000.000ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون )

و مبلغ نه هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون 

( ريال بابت جريمه و مبلغ چهل و چهار ميليارد و 9.450.527.000.000)

( ريال بابت هزينه پيگيري و مبلغ 44.306.000.000سيصد و شش ميليون )

شانزده هزار و يكصد و بيست و سه ميليارد و هفتاد و هشت ميليون 

( ريال بابت جمع كل مانده كه نشان دهنده بخشي 16.123.078.000.000)

يرجاري كنوني است و اين موضوع نيز مؤيد تخصيص منابع از مانده مطالبات غ

به شيوه غيراصولي و عدم رعايت كمترين مقررات ناظر بر تحصيل فاقد وجاهت 

قانوني و نامشروع تسهيالت بانكي از نوع مشاركت مدني و ضمانت نامه بانكي از 

 سوي متهمين يادشده است. افزون بر اينكه حجم انبوه مطالبات غيرجاري به

بانك سرمايه ناگزير به ثبت  1396موجب مقررات بانك مركزي تا پايان سال 

( ريال بعنوان ذخيره 44.000.000.000.000مبلغ چهل و چهار هزار ميليارد )

مطالبات مشكوک الوصول )غيرجاري( گرديده كه از اين محل مبلغ پنج هزار و 

( 5.819.395.000.000هشتصد و نوزده ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون )

ريال مربوط به متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد 
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به ترتيب  1396لغايت  1394و زيان بانك سرمايه در سالهاي 

ريال و  50.326.000.000.000ريال و  6.741.000.000.000

 1396ريال و زيان انباشته بانك سرمايه تا پايان سال  55.261.000.000.000

ريال است كه با توجه به عدم بازگشت منابع  113.164.000.000.000بالغ بر 

پرداختي در قالب تسهيالت ريالي و ارزي و ضمانت نامه هاي بانكي در نتيجه 

عدم بهداشت اعتباري است كه بر اساس آن، بانك سرمايه در سالهاي اخير از 

ه بول بوده و با عنايت بپرداخت تسهيالت منع گرديده و فاقد كسب درآمد قابل ق

ضرورت پرداخت سود علي الحساب به سپرده هاي مفتوحه در كليه شعب، ناگزير 

 107.091.000.000.000به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به مبلغ 

ريال شده كه همگي آثار فرآيند مجرمانه متهمين پرونده حاضر و ديگر متهمين 

ره و اركان اعتباري بانك سرمايه است. تسهيالت گيرنده و اعضاء هيئت مدي

همچنين در مانحن فيه مبناي اخالل در نظام اقتصادي كشور در حوزه پولي برابر 

ماده يك از قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب « الف»بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي قرار گرفته، بزه تحصيل مال از طري  نامشروع  1369

ه رفتار مرتكب در آن بايد منجر به خارج كردن مال از حيطه تصرف مالك است ك

يا متصرف قانوني شود. به عبارت ديگر صرف خروج مال از تصرف مالك يا متصرف 

قانوني به شيوه نامشروع به منزله ضرر است. خواه مالكيت مالك در زمان تسلطش 

اشته باشد. همان طور كه بر آن مال باعث ضرر بوده، خواه نفعي براي او در برد
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در مواردي كه تسهيالت بانكي به يك شخص براي هزينه در موضوع مشخصي 

اعطاء مي گردد، مرتكب از اين تسهيالت در غير مورد تواف  با بانك استفاده و از 

اين طري  وجه يا مالي تحصيل مي كند؛ ليكن به رغم اينكه تسهيالت را در غير 

اده كرده است، تسهيالت دريافتي را به همراه متعلقات مورد تواف  با بانك، استف

)سود و خسارات( به بانك مسترد مي كند، باز هم جرم معنونه تحق  يافته است. 

به بيان ديگر در فرض استرداد تمام يا قسمتي از وجوه تحصيل شده به نحو 

ي منامشروع به بانك سرمايه از طرق مختلف، تنها نوعي جبران خسارت بوده كه ن

توان آنرا به معناي عدم تحق  جرم از سوي متهمين دانست. عالوه بر اينكه بر 

بزه تحصيل مال  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  104و  103اساس مواد 

اسي، النگذشت نيست كه اضافه بر جنبه ح از طري  نامشروع از زمره جرايم قابل

منوط به شكايت شاكي باشد و تعقيب كيفري آن واجد جنبه عمومي نيز مي

خصوصي نيست و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در مانحن فيه از ناحيه متضرر 

گردد؛ زيرا به جز مواردي كه منزله عدم تحق  جرم معنونه قلمداد نمياز جرم به

مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي 

باشد و در ساير مي 1379ب در امور مدني مصوب هاي عمومي و انقالدادگاه

با اصالحات بعدي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15موارد برابر ماده 

مطالبه ضرر و زيان، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي »... مقرر شده است: 

، مقنن در برخي از جرايم همانند تحصيل مال از طري  نامشروع و «مدني است
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هبرداري و سرقت و ... الزمه رد مال را رعايت تشريفات قانوني منعكس در كال

ندانسته و  1379قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور حقوقي مصوب 

دادگاه را مكلف به اصدار حكم به رد مال در ح  متضرر جرم نموده 

ده اظهار پرون مختلف فرازهاي پيرامون دادرسي مختلف مراحل در متهمين  است.

 داشته اند:

 شركت هاي متقاضي اخذ تسهيالت: -(1

( 8متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در مورد فرآيند اخذ تسهيالت با هشت )

( شركت اول 5پنج )»شركت موهوم و صوري از بانك سرمايه اظهار داشته است: 

كارشناسي امالک و مصوبات را بر  1391كه عرض كردم موسوي نژاد از سال 

شركت ها خود داشت با فروش امالک به ما به شرط گرفتن مصوبات و  روي

تسهيالت ما امالک را خريداري كرديم و او نيز مسئوليت كارشناسي و دريافت 

 94يكسال قبل از فروش به ما... و سه شركت ديگر از آبان  91مصوبات در سال 

ميليارد  190و  ميليارد تومان ضمانت نامه 50بوده كه حدوداً  95تا ارديبهشت 

تومان نقداً طي چند مرحله با وثيقه ملكي جاده مخصوص كه خود كارشناسي 

كرده بودن و اصل اسناد و وكالت بالعزل را گرفتن اين تسهيالت را دادن....من با 

آقاي يقيني هم محل توسط دوستي آشنا شدم يكي از وكالي خود و شركت ها 

ايشان شركت و اعتبار و مستندات خود  را هم خريداري نكردم فقط تواف  كرديم
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را بياورند اگر بانك اعتبارسنجي كرد و مصوبه داد با وثيقه ملك از سوي بنده و 

 4شركت اول را هم موسوي نژاد امالک كارسان و ليان تسهيالت دريافت شود  5

درصد تسهيالت را آنها بردارند جهت هزينه هاي خود و درآمدزايي براي 

به بانك مراجعه  94را ما به عنوان وثيقه گذار. من تا  % 94 هاي خود وشركت

به بعد هيچ گونه  94نكرده بودم و نه قبل زمان دريافت موسوي نژاد و نه زمان 

شركت اول كه مصوبات از سال  5مرواده مالي نداشتم با هيئت مديره بانك چون 

ر شركت ديگقبل خريداري امالک توسط موسوي نژاد دريافت شده بود و سه  91

هم بر اساس آوردن منابع و سپرده و وثيقه ملك جديد جاده مخصوص كه هم 

تحكيم وثيقه كارسان و ليان بود و هم دريافتي جديد. من چند روز قبل از مبايعه 

توسط هادي محبوبي كه قبالً راننده و همكارم بود آشنا شدم  1392.03.08نامه 

رد دوستي به نام هادي سهامي از بچه البته در اين بين هادي محبوبي اشاره ك

هاي سپاه قرارگاه ثارا... موسوي نژاد را به او معرفي كرده كه اهل شيراز و جهرم 

است امالكي دارد كه با آن مصوبات ضمانت نامه و وام دريافت كرده و امالكي به 

باشد. چون رفي  مطمئن و تجربه و تخصص تامين قيمتي است كه فروشنده مي

الي و بانكي در مورد آوردن سپرده بانكي داشت...در واقع او دوستِ بين منابع م

من و نويد جواهري بود فردي كه عرض كردم قرار بود بخشي از سپرده و منابع 

 2,5نژاد نتوانست پولي هم از من را براي بانك سرمايه بياورد كه در زمان موسوي

 ست منابعي بياورد. يك تواف ميليارد تومان نويد جواهري دريافت كرد ولي نتوان
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همان بانك سرمايه كه قرار بود نويد جواهري كه از دوستان شريعتي بود براي 

آوردن منابع كمك كند كه نتوانست كمك كند منابع بيايد و ما توسط دوست 

باشد. ما مي 1392ديگري از ثامن االئمه آورديم تاريخ آن حدوداً مهر يا آبان 

كيد كردم در تواف  نامه امضاء شده شريعتي با موسوي نژاد همان طور كه بارها تا

منابع اگر آورده شود در مقابل اعتبارسنجي و  %70يا  60و مديران بانك آمده 

دريافت مصوبات بانك و در مقابل كارسان و ليان كه در مصوبات قيد شده و 

و ثامن و  صريحاً آمده است از منابع و وجوه اداره شده تسهيالت دريافت شده ...

شركت هاي خصوصي يا شبه دولتي منابع خود را نزد بانك ها سپرده گذاري 

ساالنه ثامن سود سپرده يكساله  %25كنند با نرخ باالتر كه در تواف  نامه نرخ مي

سال نزد شعبه فرمان  3بود و نزديك به  %18گرفت در حالي كه نرخ معمول 

(. شايان 1397.03.24حقيقات مورخه )ت« بتاريخ سپرده خود را برداشت كردند...

پرونده، حسين  1324ذكر است كه مطاب  اليحه وكيل بانك سرمايه در برگ 

( قرارداد با رئيس وقت هيئت مديره و مديرعامل به شماره هاي 2شريعتي دو )

با  1392.06.24مورخه  110.3588و  1392.05.16مورخه  110.2804

ميليارد تومان و  300و  250يب به مبالغ موضوع افتتاح حساب نزد بانك به ترت

مبلغ سپرده در قبال وثاي  مورد نياز بانك به  %70پرداخت تسهيالت به ميزان 

 630.3471اشخاص معرفي شده توسط آقاي حسين شريعتي و همچنين ابالغيه 

نژاد در خصوص درخواست آقاي سيدمهدي موسوي 1392.06.02مورخه 
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د ريالي در شعبه برج فرمان و اعطاي تسهيالت به سپرده گذاري سه هزار ميليار

شركت هاي طراحي پويان پاسارگارد، اپراثمن و ذوب و نورد آرتين جمعاً به مبلغ 

دو هزار و يكصد ميليارد ريال است. توافقنامه اول حسين شريعتي با بانك همان 

ه را ياي است كه آقاي نويد جواهري قصد سپرده گذاري در بانك سرماتواف  نامه

داشت كه منجر به نتيجه نشده است. طب  اظهارات آقاي نويد جواهري قرار بوده 

كه مبلغ سپرده را از ثامن االئمه بياورد. پس از عدم توانايي آقاي نويد جواهري، 

نژاد متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي از طري  متهم آقاي سيدمهدي موسوي

-92-855ه است. مطاب  نامه شماره اقدام به دريافت مصوبه هيئت مديره نمود

شركت سروش تجارت سيمرغ به دليل مورد تأييد  1392.09.19مورخه  1006

شود گونه كه مشاهده مينبودن اعتبارسنجي جايگزين اپراثمين شده است. همان

نژاد موف  به دريافت آن شده نسبت اي كه متهم آقاي سيدمهدي موسويمصوبه

آقاي حسين هدايتي دوالبي است كه از طري   هاي موهوم و صوريبه شركت

اكبر يقيني در اختيار او قرار داده شده است. متهم آقاي حسين متهم آقاي علي

نامه آقاي نويد جواهري هدايتي دوالبي در راستاي كتمان حقيقت در مورد تفاهم

 2,5گذاري از طري  متهم آقاي حسين شريعتي و همچنين پرداخت ح  سپرده

توافقنامه بين خودم و نويد »تومان دريافت كرده، عنوان داشته است:  ميليارد

ميليارد تومان نقداً به او  2اي سپرده بياورد كه جواهري بوده كه مبلغ قابل توجه

(. متهم آقاي 1397.03.24)تحقيقات مورخه « اي نيامدپرداختم ولي سپرده
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نژاد از هدي موسويحسين هدايتي دوالبي پس از آشنايي با متهم آقاي سيدم

نامه دست نويس يك طري  آقايان هادي محبوبي و هادي سهامي، با امضاء تواف 

، اسناد پروژه كارسان و ليان را در مقابل دريافت مبلغ 1391اي در سال صفحه

ه دهد كميليون تومان در اختيار متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي قرار مي 200

رر بوده پروژه كارسان به دو شركت خريداري شده متعاقب آن به دليل اينكه مق

جيحون و آورانهاي كوهاز سوي متهم آقاي علي اكبر يقيني به نام

اي بين مديران اين دو شركت و متهم آقاي نامهامير منتقل شود صلحتجارتعمران

جيحون و آورانهاي كوهپذيرد. شركتنژاد صورت ميسيدمهدي موسوي

نژاد صلح گرديد برابر كه تمام اموال آن به متهم آقاي موسوي اميرتجارتعمران

اي بر توافقنامه، پروژه كارسان نيز به اين دو شركت منتقل شده و در واقع پروژه

طب  اسناد به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي تعل  ندارد. در نتيجه در خصوص 

نامه، تضمين فك  چرايي علت اصلي امضاء صلح نامه بايد اشاره كرد اين صلح

 بايستنامه ميميليارد تومان است كه مطاب  تفاهم 67رهن چهار پالک به ارزش 

نژاد تحويل متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به متهم آقاي سيدمهدي موسوي

دهد و در رهن بانك پارسيان، نفت جي و ... بوده است. متهم آقاي حسين هدايتي 

اد نژو شركت به متهم آقاي سيدمهدي موسويدوالبي در مورد علت صلح حقوق د

شرط ايشان »و تنظيم سند پروژه كارسان به نام دو شركت اظهار داشته است: 

اين بود كه اصل اسناد و شركت ها و سربرگ و مهر و دسته چك را در اختيار 
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داشته باشد حتي صلح حقوق بر روي دو شركت اول از پنج شركت را از آقاي 

داديم چون امالک مال خودش بود ر اين ما چيزي از دست نمييقيني گرفت بناب

ها هم با صلح حقوق در اختيار خودش ما جاي نگراني نبود و و فقط شركت

(. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي 1397.03.31)تحقيقات مورخه « نداشتيم

نژاد بابت ثمن پيرامون چهار پالک اعطايي به متهم آقاي سيدمهدي موسوي

در رهن بانك پارسيان بود كه بابت بخشي از ثمن »... ه اظهار داشته است: معامل

« نژاد ولي متعهد شده بودم كه فك رهن كنممعامله كارسان دادم به موسوي

 95ميليارد تومان و  50چهار ملك به مبلغ (. »1397.03.31)تحقيقات مورخه 

نژاد كه از موسوي 1393نژاد پرداخت كردم در سال ميليارد تومان نقداً به موسوي

شكايت كردم و بازداشت شد آمد با وكالي خودش با ما صلح كرد و سه ملك به 

و فرمانيه  14هاي فرمانيه كوچه خيابان شهيد موحد دانش كوچه نيلوفر پ نشاني

متري را كه در زمان  5200و جاجرود ويالي  25كوچه نسترن پ 

پس گرفتم و در واقع از  1394ال نژاد داده بودم در سبه موسوي 1392.03.08

ميليارد توماني كارسان و ليان كسر شد و با يكديگر صلح كرديم و آن  145ثمن 

ميليارد تومان براي من تمام  105هاي پرداخت شده هاي جهرم با هزينهملك

ميليارد تومان و بنابراين براي هر دو  45تا  40آن  2شده و براي هر كدام و فاز 

(. 1397.03.26)تحقيقات مورخه « ميليارد تومان هزينه كردم 80 پروژه حدوداً

گرديد پس از فك رهن چهار ملك اعطايي به متهم نامه مقرر تفاهم 6برابر ماده 
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هاي نژاد، بر اساس صلح نامه موجود سهام شركتآقاي سيدمهدي موسوي

ايتي آوران جيحون و عمران تجارت امير به متهم آقاي سيدمهدي حسين هدكوه

و يا هر فردي كه وي معرفي نمايد، منتقل شود كه اين خود نشان از تملك 

هاي مورد اشاره به متهم آقاي حسين هدايتي دارد. متهم اخيرالذكر در شركت

كوچه نسترن فرمانيه، كوچه »مورد ثمن معامله پروژه كارسان عنوان داشته است: 

كه شكايت كردم و صلح  1394 نيلوفر فرمانيه، ويالي جاجرود كه در سه ملك در

(. وي در ادامه افزوده 1397.03.31)تحقيقات مورخه « كرديم به من اقاله شد

امير در خرداد ماه تجارتجيحون و عمرانآورانصلح حقوق دو شركت كوه»است: 

نژاد نژاد و علي اكبر يقيني به اين دليل بود كه موسويفي مابين موسوي 1392

گفته بود  1391شركت خود بنام )دناساز( را كه در سال  و بايستي مصوبات دو

با وثيقه كارسان بر روي اين دو شركت انتقال دهد چون او با بانك مرتبط و آشنا 

و برابر تواف  مسئوليت اينكار را بعهده داشت و براي فروش امالک كارسان و ليان 

ئن باشد كه با خواست مطمبايستي مصوبات انتقال و وام را مي گرفت... او مي

هاي آقاي يقيني به مبلغ ثمن معامله كارسان و انتقال مصوبات بر روي شركت

(. 1397.04.03)تحقيقات مورخه « گيردرسد و ح  و حقوق خود را ميليان مي

امه نهمانطور كه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي اذعان نموده، علت اصلي صلح

يك شاخه نبات به متهم آقاي سيدمهدي  دو شركت كه تمام اموال و سهام آن با

تسب هاي مننژاد منتقل شده و انتقال مصوبات دو شركت دناساز به شركتموسوي
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به متهم آقاي حسين هدايتي نبوده، بلكه تضمين فك رهن چهار پالک دريافتي 

 بوده است. 1392.03.08در توافقنامه 

 شهري(توافقنامه پروژه كارسان )جمع آوري مشاغل مزاحم  -(2

هاي نامه به شركتبرابر مستندات موجود پس از اينكه با پرداخت ضمانت

 ميليارد پنجاه و ششصد  امير به ميزان هر كدامتجارتجيحون و عمرانآورانكوه

 هدايتي حسين آقايان متهمين شودمي موافقت ريال( 650.000.000.000)

اقدام به انعقاد  1392.03.08 مورخه در نژادموسوي سيدمهدي و دوالبي

نمايند كه مطاب  آن پروژه كارسان به مبلغ اي در مسكن پارلمان مينامهتفاهم

( ريال به متهم آقاي حسين 750.000.000.000هفتصد و پنجاه ميليارد )

نژاد مبلغ هدايتي دوالبي به فروش مي رسد و متهم آقاي سيدمهدي موسوي

ت چك بانكي و مبلغ ششصد و ( ريال به صور8.000.000.000هشت ميليارد )

 479 -1( ريال تحت چهار پالک ثبتي: 670.000.000.000هفتاد ميليارد )

 -2متر واقع در نيك نامده،  5211اصلي به مساحت  102فرعي از  483الي 

متر واقع در اقدسيه بوستان نسترن،  1125اصلي به مساحت  31فرعي از  547

متر در اقدسيه بوستان نيلوفر،  1125اصلي به مساحت  31فرعي از  456 -(3

متر واقع در جمهوري نرسيده به ميدان حافظ  333.20اصلي به مساحت  1852

انتقال مي گيرد. اين امالک در رهن بانك پارسيان، نفت جي و ... بوده است كه 
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روز نسبت به فك رهن اين  45بايست طي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مي

است. متهم آقاي حسين هدايتي در مورد تأييد توافقنامه  امالک اقدام مي كرده

امضاء از من است ولي در مبايعه نامه آمده است كه »كند: كارسان بيان مي

نژاد اقدامات وام و مصوبات و پيگيري امور كارشناسي و مصوبات و گرفتن موسوي

(. امضاء 1397.04.03)تحقيقات مورخه «. وام را از خود سلب كرده است

نامه ميان هر دو متهم يادشده برابر اظهارات مديران مسكن پارلمان آقاي فاهمت

نامه روز طول كشيد و مدام بندهاي تفاهم 20اميرهوشنگ محمدي در حدود 

توسط متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي تغيير پيدا كرده است. متهم آقاي 

ه نشان از عدم حسين هدايتي دوالبي در اظهارنظر بي ارتباط در اين خصوص ك

ها، جهت خروج منابع تمايل وي جهت روشن شدن ابعاد و زواياي پنهان طراحي

محمدي يا فردي كه از طرف يك »كند: بانك سرمايه صورت گرفته، اظهار مي

گرفت... اگر نژاد است اظهاراتش مبنا قرار ميآژانس آمده كه دوست موسوي

 92شركت سال  5قال بر روي نژاد و قول انتهاي موسويمصوبات روي شركت

ه )تحقيقات مورخ« داديمنبود ما چنين خريد پروژه اي كه نديده بوديم انجام نمي

(. از سوي ديگر در هيچ كجاي توافقنامه عنوان نشده است مبلغ 1397.04.03

ها بر اساس نظريه كارشناسي انجام شده است. به دليل اينكه براي فروش پروژه

شده و درصد مبلغ به صورت نقدي واريز مي 10بايست ينامه مدريافت ضمانت

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي هنوز تسهيالت مشاركت مدني را به شيوه 
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درصد پيش پرداخت ضمانت  10نقدي دريافت نكرده بود تا توان مالي پرداخت 

 1392.10.15ها را تا تاريخ نامهنامه را داشته باشد. به همين جهت ضمانت

جيحون( اخذ نشده بود. برابر بند آوران)كوه 1392.10.24امير( و تجارت)عمران

نامه مورد اشاره، متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به عنوان تفاهم 5ماده  3

اي بابت امتيازات خريدار تنها هزينه عرصه و اعيان پروژه را پرداخت نموده و هزينه

نامه تفاهم 5رده است. برابر بند دريافت شده و يا در حال دريافت، پرداخت نك

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي تا زمان فك رهن ح  برداشت مبلغ ششصد 

هاي عمران هاي شركت( ريال از حساب670.000.000.000و هفتاد ميليارد )

نامه، جيحون را نداشته است. همزمان با امضاء تفاهم آوران امير و كوه تجارت

جيحون در آوران  امير و كوه تجارت هاي عمرانشركتهاي بدون امضاء چك

نژاد قرار گرفته است كه وي نيز اين دسته اختيار متهم آقاي سيدمهدي موسوي

دهد و هر زمان كه اش( قرار ميها را در اختيار فردي به نام چيذري )رانندهچك

ها نموده، متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي اقدام به برداشت وجه از اين حساب

امضاء كرده است. به موجب مستندات موجود مبلغي در حدود دويست ميليارد 

نژاد به متهم ( ريال توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي200.000.000.000)

آقاي حسين هدايتي دوالبي پرداخت شده است و در حين پرداخت تسهيالت 

ده بازگردانده شمشاركت مدني به شركت سروش تجارت سيمرغ اين مبلغ به وي 

است. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در خصوص اظهارات متهم آقاي 
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سيدمهدي موسوي نژاد مبني بر اينكه مبالغ پرداختي به وي كه در قالب قرض 

گويد چون بدهي اين دروغ مي»دارد: و جهت آزادسازي چهار ملك بوده، بيان مي

 10يارد تومان بوده و البته ايشان ميل 40امالک بابت بانك پارسيان و ملي باالي 

ميليارد به ما قرض داد چك پسرم را گرفت و از وام دوم هم تسويه شد و مسير 

دهد كه ما براي آوردن سپرده و تواف  با آقاي يقيني مصرف آن پول هم نشان مي

باشد. بله در رهن بانك پارسيان بود كرديم و ايشان هم از اين موضوع مطلع مي

نژاد ولي متعهد شده بودم خشي از ثمن معامله كارسان دادم به موسويكه بابت ب

كه فك رهن كنم و دو ملك فرمانيه و ويالي جاجرود را تحويل ايشان داده بودم 

درگير شدم و منجر به تواف   1393پس از اينكه با ايشان از  1394كه در سال 

ميليارد اين سه ملك  50ميليارد پول و چك و  3ميليارد تومان برگرداند  53شد 

يقات )تحق« را اقاله كرد و مجدداً كه تحويل ايشان بود به ما برگرداند و تحويل داد

(. بر طب  مستندات ارائه شده توسط متهم آقاي 1397.03.31مورخه 

( 100.000.000.000نژاد مبلغي در حدود يكصد ميليارد )سيدمهدي موسوي

طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه،  ريال به چهار شركت ذوب و نورد آرتين،

جيحون پرداخت نموده است و با عنايت به اينكه آورانامير و كوهتجارتعمران

ها به صورت سفيد امضاء در اختيار متهم آقاي حسين هاي اين شركتچك

هدايتي دوالبي و بخشي در اختيار آقاي چيذري بوده و اين مبلغ توسط متهم 

بي برداشت شده و بابت آن امضاء داده است. همچنين آقاي حسين هدايتي دوال
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( ريال نيز به صورت 130.000.000.000مبلغي در حدود يكصد و سي ميليارد )

مستقيم به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به عنوان قرض داده و مبلغي در 

( ريال به عنوان عدم نفع دريافت 16.000.000.000حدود شانزده ميليارد )

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي دريافت نموده است كه از مجموع سود از 

( ريال پرداختي توسط متهم 250.000.000.000دويست و پنجاه ميليارد )

نژاد به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي، مبلغ يكصد و آقاي سيدمهدي موسوي

مان ( ريال همز194,790,000,000نود و چهار ميليارد و هفتصد و نود ميليون )

به  1392.11.26با دريافت تسهيالت شركت سروش تجارت سيمرغ در مورخه 

نژاد پرداخت شده است. متهم آقاي حسين هدايتي متهم آقاي سيدمهدي موسوي

درصد پيش پرداخت و هزينه كارمزد  10حتي »دوالبي در اين خصوص بيان كرد: 

و حتي بابت پرداخت نژاد پرداخت كرده نامه به بانك را خود موسويصدور ضمانت

(. در نتيجه 1397.04.03)تحقيقات مورخه «. اين وجوه از ما سود هم گرفت

مبلغ پرداختي توسط متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به متهم آقاي سيدمهدي 

هاي كارسان و ليان هفتصد و هشتاد ميليارد نژاد بابت پروژهموسوي

ود و چهار ميليارد و هفتصد ( ريال است و مبلغ يكصد و ن780.000.000.000)

( ريال به عنوان ثمن معامله محسوب 194.790.000.000و نود ميليون )

فقط يك بار مبلغ »دارد: گردد. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بيان مينمي

ميليار اول با چكي كه از ما گرفت به ما داد آنهم با  70ده ميليارد تومان از وام 
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ه ميليارد تومان را ندهي ما چگونه از آن دو دوست خود اصرار ما كه اگر اين د

هاي عمران تجارت و بخواهيم بقيه سپرده را بياورد و اينكه شركت

ميليارد تومان اول را گرفتيم بايد به آقاي  70جيحون و يك شركت كه آورانكوه

از  وداديم بنابر اين ده ميليارد تومان را قرض داد اكبر يقيني سهم از وام را مي

)تحقيقات « هاي بعدي دوم يا سوم پس داديم و چك خودمان را گرفتيموام

(. سپس در مواجهه با مستندات دريافت يكصد و سي 1397.03.31مورخه 

نژاد ( ريال ديگر از متهم آقاي سيدمهدي موسوي130.000.000.000ميليارد )

ده ميليارد يعني  ميليارد تومان هم به اضافه آن 9,7يا  9,2مبلغ »اظهار داشت: 

ميليارد تومان يك فقره از وام دوم يا سوم برداشت و الباقي را به ما پرداخت  19,7

فك رهن زمان  1,9هاي ترهين وثاي  و آن ميليارد تومان نيز هزينه 9,7كرد آن 

ها را نيز كه بخشي از آن نامهضمانت %10دو شركت دناساز خودش بود و  1391

ميليارد تومان از ما دريافت كرد و وجه دستي و  19,7ر دل را داده بود آن روز د

 (. 1397.03.31)تحقيقات مورخه « دريافت و پرداخت ديگر هم نداشتيم

 توافقنامه پروژه ليان )پايانه ميوه و تربار جهرم( -(3

نژاد در بر طب  مستندات موجود، متعاقب آنكه متهم آقاي سيدمهدي موسوي

نك سرمايه مراجعه و مصوبه دريافت تسهيالت براي به با 1392.05.27مورخه 

شركت هاي طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه و ذوب و نورد آرتين را در ازاي 
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( ريالي و اخذ تسهيالت 3.000.000.000.000سپرده گذاري سه هزار ميليارد )

طي  1392.06.02كند، در تاريخ درصد آن را دريافت مي 70به ميزان 

( ريال 700.000.000.000پروژه ليان را به مبلغ هفتصد ميليارد ) ايتوافقنامه

به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي فروخته است. مبلغ خريد پروژه ليان از 

هاي طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه و تسهيالت دريافتي براي شركت

ه و همزمان با پرداخت تسهيالت ب 1392.06.13نورد آرتين در مورخه وذوب

هاي ها بوده است. پروژه ليان برخالف پروژه كارسان كه به نام شركتاين شركت

امير شده بود به نام متهم آقاي مجتبي كيان تجارتجيحون و عمران آورانكوه

گردد و متهم در گزاران متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي ميپيشه يكي از كار

نام آقاي مجتبي كيان پيشه شد و وثيقه پروژه ليان نيز ب»كند: اين مورد اظهار مي

گذار ايشان است ولي از مجتبي كيان پيشه نيز وكالت بالعزل و جامعي بنام 

خودمان گرفتيم... ليان هم به دليل اينكه مجتبي كيان پيشه يكي از دوستان 

امين و كارمندان امين من بود و مسئول پروژه هم بود بنام ايشان كرديم ... ضمناً 

ديگر ترهين  % 50آن ترهين بانك و آن قيمت كارشناسي شده  %50روژه هر دو پ

 (.1397.04.03)تحقيقات مورخه « بانك نيست

 جذب سپرده براي دريافت تسهيالت: -(4
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متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي با استفاده از روابط خود در ساير نهادهاي 

از ده هزار ميليارد  انقالبي، دولتي و شبهه دولتي موف  به سپرده گذاري بيش

( ريال در بانك سرمايه جهت اخذ تسهيالت شده است كه 10.000.000.000)

اند و در ازاي اين رايزني، اقدام به پرداخت در اين بين نفراتي به وي كمك نموده

گذاري هاي مختلف و سپردهوجوه به عوامل و نفرات خود جهت هماهنگي ارگان

ر ذيل شرحي از چگونگي جذب سپرده، ميزان، نمايد كه ددر بانك سرمايه مي

شود. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به واسطه نفرات، ح  داللي و... بيان مي

ها توانسته تسهيالت ميلياردي را از اين بانك دريافت نمايد. بر اساس جذب سپرده

 سازي اين مبالغروابطي كه در ميان مديران بانك سرمايه داشته، اجازه مسدود

سپرده  -(1-4را نداده است.  شدهكه به عنوان پشتوانه تسهيالت محسوب مي

( ريالي مؤسسه مالي و 3.000.000.000.000گذاري سه هزار ميليارد )

اعتباري ثامن االئمه در بانك سرمايه: متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مستند 

بانك و  متهم آقاي حسين شريعتي با 1392.05.16مورخه  به توافقنامه

مبني بر  1392نژاد در شهريور ماه اي كه متهم آقاي سيدمهدي موسويمصوبه

( ريالي و اخذ تسهيالت 3.000.000.000.000سپرده گذاري سه هزار ميليارد )

درصد مبلغ سپرده )يعني دو هزار و يكصد ميليارد  70به ميزان 

ود )آرش ( ريال با استفاده از عوامل و رابطين خ2.100.000.000.000)

شرافتمند( از طري  مؤسسه مالي و اعتباري ثامن االئمه موف  به جذب سپرده 
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در بانك سرمايه شده است. بر اساس اسناد موجود، مؤسسه مالي اعتباري ثامن 

در شعبه فرمان بانك سرمايه، اقدام به سپرده گذاري مبلغ دو هزار ميليارد 

 هزار يك  و مبلغ 1392.06.04( ريال در مورخه 2.000.000.000.000)

 %24 سود با 1392.11.26 مورخه در ريال( 1.000.000.000.000) ميليارد

 انكب مدني مشاركت تسهيالت قرارداد مدت كه چرا. نمايدمي يكساله صورت به

 گذاري سپرده چرايي خصوص در وي. است بوده ماهه 11 ليان پروژه در سرمايه

من هيچ ارتباطي و تماسي و آشنايي »ارد: دمي بيان سرمايه بانك در ثامن مؤسسه

با ثامن نداشتم فقط بنابر تقاضاي من از آرش شرافتمند و دوستي يا ارتباط ايشان 

سود  %25در جهت دريافت سود سپرده بيشتر و منافع ثامن، سپرده دو نوبت با 

(. متهم آقاي 1397.03.26)تحقيقات مورخه « ساالنه به شعبه فرمان آمد

ي دوالبي در خصوص چرايي عدم مسدودسازي مبلغ سپرده گذاري حسين هدايت

با فرافكني سعي دارد نفوذ و ارتباطات خود در بانك سرمايه را جهت عدم 

هيچ »نمايد: ها با تضمين وثيقه ملكي كتمان دارد و عنوان ميمسدودسازي سپرده

تضمين و شرط و شروطي جهت وثيقه تسهيالت دريافتي هم نبوده چون در 

)تحقيقات مورخه « وافقنامه و مصوبات وثيقه ملكي قيد و صراحت داردت

ها و طور كه در تواف  في مابين وام گيرنده و شركتهمان(. »1397.03.26

 شود؛ فلذا سپرده ومديران بانك سرمايه با وثيقه ملكي كارسان وام پرداخت مي

وثيقه وام دريافتي سپرده گذار هيچ اطالعي از دريافت وام و تضمين هم نبوده و 
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سال سپرده خود را ثامن به تدريج از بانك  3يا  2هم نبوده به همين دليل بعد از 

 1392خارج كرده است. بين سپرده و سپرده گذاري و تسهيالت دريافتي در سال 

امضاء شده توسط شريعتي و  شركت هيچ ارتباطي نبوده و در توافقنامه 5و 

باشد و تسهيالت با ه شده كه سپرده وثيقه نميمديران بانك هم صراحتاً اشار

(. اوالً: مطاب  1397.03.29)تحقيقات مورخه « شودوثيقه ملكي دريافت مي

شريعتي به عنوان كارگزار متهم آقاي حسين  1392.05.16توافقنامه مورخه 

هدايتي دوالبي با بانك سرمايه به نمايندگي محكوم عليه آقاي متهم آقاي حسين 

كاظمي رئيس هيئت مديره و محكوم عليه آقاي علي بخشايش به عنوان پرويز 

مديرعامل بانك؛ متعهد بوده است مبلغ سه هزار ميليارد ريال در يك مرحله با 

 12گذاري براي حداقل ساله و تعهد ماندگاري سپردهدرصد بصورت پنج 24نرخ 

متهم  1392.06.24گذار تضمين نمايد. در توافقنامه مورخه ماه از سوي سپرده

 1ماده  1آقاي حسين شريعتي با بانك سرمايه نيز مجدد همين شرط در تبصره 

توافقنامه ذكر شده است. ثانياً: مطاب  مستندات موجود بانك سرمايه همزمان با 

( ريال به 1.400.000.000.000اعطاء تسهيالت يك هزار و چهارصد ميليارد )

يانه و ذوب و نورد آرتين در مورخه دو شركت طراحي پويان پاسارگاد خاورم

اقدام به مسدودسازي همين مبلغ از حساب سپرده مؤسسه مالي  1392.06.13

نمايد و همان گونه كه از پاسخ متهم آقاي حسين و اعتباري ثامن االئمه مي

هدايتي دوالبي مشخص است پس از انسداد حساب ثامن االئمه توسط بانك 
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لفت، تهديد به خروج مابقي مبلغ سپرده نموده سرمايه، مؤسسه ثامن ضمن مخا

ريال در مورخه  599,999,000,000است. حتي برابر مستندات مبلغ 

تواند از طري  مؤسسه ثامن به مسدود شده كه اين مسدودي مي 1392.07.07

وقوع پيوسته باشد كه پس از گذشت حدود يك ماه؛ بانك سرمايه اقدام به رفع 

كه نشان از ارتباطات خارج از عرف متهم آقاي حسين  انسداد اين مبالغ كرده

هدايتي دوالبي در بانك سرمايه دارد كه توانسته است مبلغ يكهزار و چهارصد 

( ريال را رفع انسداد نمايد. ثالثاً: هيچ كدام از 1.400.000.000.000ميليارد )

هم تها توسط متهم آقاي حسين شريعتي به وقوع نپيوسته است. مسپرده گذاري

آقاي حسين هدايتي دوالبي در مورد پرداخت ح  داللي به آرش شرافتمند كه 

مشخص نيست چه ارتباطي كاري در اين مؤسسه مالي و اعتباري دارد، اظهار 

درصد بعنوان ح  الزحمه به ايشان از  % 5يا  4ما بر اساس تواف  »داشته است: 

يقات مورخه )تحق« محل همين وام پرداخت كرديم و رسيد هم داريم

 1393.09.26(. در نهايت مؤسسه مالي اعتباري ثامن در مورخه 1397.03.29

اقدام به جابه جايي منابع و انسداد حساب شماره  1395.05.05لغايت 

اقدام به انسداد حساب  1395.05.11و در مورخه  1006,999,418937,1

سپرده  -(2-4  نمايد.نزد بانك سرمايه مي 1006,999,418937,2شماره 

گذاري بانك ملت در بانك سرمايه: متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مستند به 

هاي جاويد گشت هيرمند، جاويد گشت آركا و سيويل سازه درخواست شركت
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و اخذ تسهيالت  %25گذاري با سود و در خصوص سپرده 1394پارميدا در سال 

به رايزني با فردي به  درصد اقدام 29مبلغ سپرده با سود  %60تا  50به ميزان 

كند كه وي موف  به جلب رضايت بانك ملت جهت نام آقاي مصطفي تقوايي مي

( ريال 4.500.000.000.000سپرده گذاري مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد )

آبان ماه به تقاضاي »در بانك سرمايه شده، متهم در اين مورد اظهار داشته است: 

ميليارد تومان  140مايه گذاري فرهنگيان بود ضيايي چون مديرعامل شركت سر

توسط نويد جواهري از دو يا سه شركت مشخص آمدند و سپرده گذاري كردند و 

ضيايي ديگر نه در شركت سرمايه گذاري بود و نه بانك در آن ايام  94در اسفند 

توسط هيئت مديره بانك و مديرعامل وقت آقاي حيدرآبادي، دكتر هادي و دكتر 

بودند كه براي پرداخت كمك و پرداخت وام به وزارت آموزش و پرورش احمدي 

كه حقوق بازنشستگان وزارت خانه را مي خواستند پرداخت كنند آن روز مرا 

ميليارد تومان منابع از  740شب در بانك نگه داشتن تا من حدوداً  7ناهار تا 

آورده بودم  نويد جواهري قبالً 140و  450، بانك ملت 140طري  ستاد عتبات 

(. متهم آقاي حسين هدايتي 1397.03.27)تحقيقات مورخه « تكميل شد

دوالبي در مورد پرداخت ح  داللي به آقاي مصطفي تقوايي اظهار داشته است: 

از طري  آقاي مصطفي تقوايي يكي از دوستان كه قرارداد مكتوب هم داريم و »

)تحقيقات مورخه « ميليارد تومان به ايشان پرداخت كردم 2,5مبلغ 

هاي زيرمجموعه صندوق سپرده گذاري شركت -(4-3(. 1397.03.27
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بازنشستگي كشوري در بانك سرمايه: متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به واسطه 

ارتباطات خود با فردي به نام آقاي نويد جواهري كه مطاب  ادعاي متهم در ابتدا 

گذاري  ن مبلغي را به عنوان سپردهمقرر بود وي نيز از مؤسسه مالي اعتباري ثام

در بانك سرمايه جذب كند كه در اين راه ناموف  بوده است، ولي وي توانسته از 

هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري )شركت سرمايه طري  شركت

گذاري آتيه صبا و شركت توسعه آتيه صبا( مبلغي در حدود يكهزار و چهارصد 

( ريال سپرده جذب نمايد. متهم آقاي حسين 1.400.000.000.000ميليارد )

آبان ماه به تقاضاي ضيايي چون »دارد: هدايتي دوالبي در اين خصوص اظهار مي

ميليارد تومان توسط نويد  140مديرعامل شركت سرمايه گذاري فرهنگيان بود 

)تحقيقات « جواهري از دو يا سه شركت مشخص آمدند و سپرده گذاري كردند

مبلغ يكصد و چهل ميليارد تومان از دو  1394سال (. »1397.03.27مورخه 

شركت سازمان بازنشستگي و يك شركت بيمه اي بله توانست كه ربطي به آن 

ميليارد تومان سپرده بياورد،  500ميليارد گرفت تا  2تواف  ديگر كه گفتم از ما 

ه گذاري، (. از نكات بسيار مهم اين سپرد1397.03.26)تحقيقات مورخه « ندارد

حضور همزمان محكوم عليه آقاي علي بخشايش به عنوان رئيس هيئت مديره 

گذاري آتيه صبا و مديرعاملي بانك سرمايه و متهم آقاي عليرضا شركت سرمايه

مديره و مديرعامل بانك سرمايه در اواخر پور نيز به عنوان عضو هيئتحيدرآبادي

ي دوالبي پيرامون پرداخت ح  بوده است. متهم آقاي حسين هدايت 1394سال 
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 2در قالب يك توافقنامه مبلغ »داللي آقاي نويد جواهري ابراز داشته است: 

ميليارد تومان نقداً و الباقي چك به ايشان پرداخت شد كه ظرف چند روز ايشان 

ميليارد تومان از چند شركت به عنوان سپرده يكساله بياورد بانك سرمايه  500

ود و رسيد مبالغ پرداختي را هم داريم ولي متأسفانه ايشان كه تواف  نامه موج

نتوانست بياورد و پول ما را هم نداد و در حال حاضر هم ما پيگيري قضايي داريم 

(. آنچه از اظهارات متهم آقاي حسين 1397.03.26)تحقيقات مورخه « كنيممي

ه در بانك لهدايتي دوالبي مستفاد مي گردد اينكه مي بايست مبلغ سپرده يكسا

باقي بماند ولي با وجود روابط ناسالم متهم و مديران بانكي و شعب، اين شرط در 

توانستند بالفاصله اقدام به خروج عمل، اجرايي نشده و سپرده گذاران مي

سپرده گذاري ستاد بازسازي  -(4-4«. هاي خود از بانك سرمايه نمايندسپرده

جهت دريافت تسهيالت بر روي شركت  عتبات: متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي

كند كه در مقابل جاويد گشت هيرمند تقاضايي به بانك سرمايه ارائه مي

گذاري، پنجاه درصد آن را به صورت تسهيالت دريافت نمايد كه جهت اين سپرده

ذاري گگذاري از طري  روابط خود، ستاد بازسازي عتبات را مجاب به سپردهسپرده

از محل »نمايد متهم در اين مورد بيان داشته است: يدر بانك سرمايه م

نامه و تسهيالت با وثيقه ملكي ضمانت %50هاي ستاد و ديگران قرار بود ما سپرده

لغايت ارديبهشت  1394بر روي سه شركت معرفي شده از آقاي يقيني از آبان ماه 

را بانك درصد استفاده شد با وثيقه ملكي و الباقي  %30دريافت كنيم كه  95
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اي رسمي (. ستاد بازسازي عتبات در نامه1397.03.24)تحقيقات مورخه « نداد

هرگونه سپرده گذاري بابت  1395.04.08.ع.س مورخه 110.9036به شماره 

پشتوانه دريافت تسهيالت اعطايي به شركت جاويد گشت هيرمند را نفي نموده 

رادت به سردار پالرک و من با توجه به رفاقت و ا»و متهم عنوان داشته است: 

اينكه ساختمان عتبات متعل  به نورد و لوله بود و اينكه سالها از طري  ستاد در 

زمان قبل از ايشان نوكري اهل بيت عليه السالم را در سامرا و كربال و نجف داشتم 

به همين دليل با ايشان دوست و مرتبط بودم از ايشان خواهش كردم مبالغ وجوه 

كنيد امكانش هست ها سپرده گذاري و يا نگهداري مينزد بانك سپرده خود را

در بانك سرمايه هم بخشي نگهداري كنيد كه ايشان فرمودند چنانچه در حساب 

يا  25هاي ديگر به ستاد جاري پول نگه داري شود ولي بانك سرمايه مثل بانك

نكته  (.1397.03.24)تحقيقات مورخه « كنيمسود دهد مبلغي منتقل مي % 26

قابل تأمل اينكه ساختمان ستاد بازسازي عتبات متعل  به نورد و لوله اهواز است 

درصد اين شركت  46هدايتي دوالبي تنها صاحب حدود كه متهم آقاي حسين 

 است و مابقي آن متعل  به سهام داران جزء است. 

ر بنقل و انتقال شركت هاي متقاضي تسهيالت از ناحيه متهم آقاي علي اك -(5

 يقيني به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي:
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هاي وي داراي بدهي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به جهت اينكه شركت

هاي برگشتي متعدد بوده؛ اقدام به مذاكره به منظور خريد بانكي و چك

 6اكبر يقيني نموده و مطاب  ماده هايي از فردي به نام متهم آقاي عليشركت

هدايتي دوالبي بابت مصوبات دريافتي متهم آقاي آقاي حسين  توافقنامه متهم

نژاد براي پروژه هاي كارسان و ليان، پولي پرداخت نكرده است. سيدمهدي موسوي

هاي منتسب به متهم آقاي علي اكبر يقيني منتقل و ميلياردها مصوبات به شركت

يه الت سرماتومان به چند شركت موهوم و صوري كه درست قبل از دريافت تسهي

ميليارد تومان افزايش پيدا كرده، بدون اعتبارسنجي  10هزار توماني آنان به  100

و ناديده انگاشتن ضوابط و مقررات بانكي توسط مديران و كاركنان اركان اعتباري 

هدايتي دوالبي در اين وقت بانك سرمايه پرداخت شده است. متهم آقاي حسين 

ه ها متعل  بنكردم متعل  به من نيست. شركت خريداري»مورد اضافه مي كند: 

آقاي اكبر يقيني است ولي تواف  كرديم بعد از اينكه از هر شركت توانستم 

از تسهيالت را آنها بردارند و الباقي را  %4تا  2,5تسهيالت دريافت كنيم 

ان هاي كارسنژاد اقدام كردند با پروژهشركت اول را يقيني با موسوي 5گذار سپرده

توسط خود ما مشاركت  94و ليان و سه شركت را كه متعل  به يقيني بود در سال 

 1393 در  %4و مديريت شد و با وثيقه جاده مخصوص تسهيالت دريافت شد و 

 مفاصاحساب و مستندات تمام و آورده را هاشركت كه يقيني آقاي كرده دريافت

آقاي يقيني و مديران  توسط شده حسابرسي مالي هايصورت و 186 ماده مالياتي
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(. متهم آقاي حسين 1397.03.31)تحقيقات مورخه « او به بانك ارائه شده است

ها را كتمان كند هدايتي دوالبي همواره سعي دارد در اختيار قرار گرفتن شركت

 6برابر بند دوم ماده  -1ها به وي تعل  داشته است: ولي بنا به داليل آتي شركت

نژاد متعهد و ملزم متهم آقاي سيدمهدي موسوي 1392.03.28توافقنامه مورخه 

بوده، پس از انتقال قطعي اسناد چهار ملك تحويلي نسبت به انتقال سهام 

امير( به نام آقاي متهم  تجارتجيحون و عمران  آوران هاي مذكور )كوهشركت

د يآقاي حسين هدايتي دوالبي و يا هر فردي كه ايشان معرفي كنند، اقدام نما

مطاب  اسناد  -2ها دارد. كه نشان از تملك متهم آقاي حسين هدايتي بر شركت

صلح  1391.12.01موجود و توضيحات ارائه شده در بخش صلح نامه، در مورخه 

شود كه جيحون امضاء ميآوران امير و كوه تجارت  نامه ميان دو شركت عمران

نژاد در قبال يك شاخه نبات و تمام سهام و ... به متهم آقاي سيدمهدي موسوي

هزار تومان منتقل شده است. در نتيجه شركتي كه به متهم آقاي حسين  100

شود سهام آن را در اختيار فردي كه وي هدايتي دوالبي تعل  ندارد حاضر مي

اعالم كتبي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي طي  -3كند قرار دهد. معرفي مي

نژاد پس از امضاء توافقنامه مبني بر يدمهدي موسوينامه رسمي به متهم آقاي س

هاي زيرمجموعه نژاد با شركتدرخواست همكاري متهم آقاي سيدمهدي موسوي

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي جهت مراجعه به بانك سرمايه. با توجه به 

هاي اداري و تأمين ها، جهت پي گيرياشراف وي در ارتباط با مستندات پروژه
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نامه مديران  -4مالي جهت اجراي پروژه كارسان و ليان معرفي مي شود.  منابع

ها به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مبني بر اينكه با عنايت به خريد شركت

شركت توسط متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مقرر بوده مديران جديدي به 

اظهارات  -5م دهد. تر انجاعنوان سهام دار معرفي نمايد و اقدام را هرچه سريع

ها توسط متهم ها در آگاهي مبني بر اينكه حقوق و اجاره شركتمديران شركت

 شده است.آقاي حسين هدايتي دوالبي پرداخت مي

 نحوه و چگونگي اخذ تسهيالت: -(6

از  1392هدايتي دوالبي جهت دريافت تسهيالت در سال  متهم آقاي حسين

متهم  1392.05.16مرحله اول در مورخه  چندين روش استفاده نموده است. در

 هدايتي دوالبي به بانكشريعتي يكي از عوامل متهم آقاي حسين آقاي حسين 

سرمايه مراجعه و توافقنامه اي با بانك امضاء كرده كه در مقابل سپرده گذاري 

( ريالي، دريافت تسهيالت به ميزان 3.000.000.000.000سه هزار ميليارد )

 شريعتير قبال وثاي  بانكي صورت پذيرد. متهم آقاي حسين سپرده د 70%

( ريال در يك مرحله 3.000.000.000.000بايست مبلغ سه هزار ميليارد )مي

توافقنامه به صورت پنج ساله و تعهد  1ماده  1درصد و مطاب  تبصره  24با نرخ 

گذار ماه از سوي سپرده 12ماندگاري سپرده گذاري مي نموده و براي حداقل 

گونه كه در متن توافقنامه صراحتاً بيان شده كه تضمين مي داده است. همان
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گذاري بوده و حتي درصد مشخصي از سپرده دريافت تسهيالت در مقابل سپرده

تسهيالت پرداخت شده است. با اين حال بانك براي تحكيم بازگشت تسهيالت، 

آقاي حسين هدايتي دوالبي ارزش نيز دريافت كرده است. متهم از متهم وثيقه بي

در جهت دفاع از عدم مصرف تسهيالت در محل اخذ تسهيالت نكته قابل تاملي 

از همه مهم تر تسهيالت دريافت بر اساس تأمين منابع و سرمايه »كند: را بيان مي

گويند وجوه اداره و سپرده گذاري توسط خود ما بوده كه در سيستم بانكي مي

 )تحقيقات« شدآمد تسهيالت پرداخت نميسپرده نميشده يعني اگر منابع و 

(. متهم يادشده در خصوص توافقنامه سه هزار ميليارد 1397.04.03مورخه 

( ريالي با متهم آقاي حسين شريعتي در بانك سرمايه 3.000.000.000.000)

كه مقرر بود آقاي نويد جواهري )كه در بخش جذب سپرده به صورت كامل در 

گرديد( از طري  مؤسسه مالي و اعتباري ثامن مبلغي را به عنوان مورد آن بيان 

سپرده به بانك سرمايه منتقل نمايد و البته در اين امر ناموف  بوده و متهم آقاي 

( ريال 25.000.000.000حسين هدايتي دوالبي به وي بيست و پنج ميليارد )

 و نويد جواهري شريعتي»بعنوان واسطه گري پرداخت نموده، عنوان داشته است: 

قات )تحقي« در اين مورد آن زمان نتوانستن سپرده بياورند و آرش شرافتمند آورد

(. پس از اينكه آقاي نويد جواهري نتوانست از مؤسسه 1397.03.31مورخه 

مالي اعتباري ثامن سپرده اي جذب كند متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي با 

نژاد اعالم هم آقاي سيدمهدي موسويطراحي انجام داده به صورت شفاهي به مت
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كند پروژه ليان توسط خود وي ادامه داده شود و به وي در جذب تسهيالت، مي

كند و وي در مورخه سپرده گذاري و معرفي شركت كددار كمك مي

موف  به دريافت مصوبه سپرده گذاري سه هزار ميليارد  1392.06.02

درصد سپرده  70به ميزان  ( ريال و اخذ تسهيالت3.000.000.000.000)

براي شركت هاي طراحي پويان پاسارگارد خاورميانه، اپرا ثمين و ذوب و نورد 

دارد: شود. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در اين مورد اظهار ميآرتين مي

يعني  1392شركت در آبان ماه  5شركت از  3نژاد براي گرفتن مصوبه موسوي»

ميليارد تومان ريالي باشد نياز به منابع  210كه  ميليارد تومان 70هر شركت 

بانك سرمايه را اعالم كرد و ماهم خريد پروژه ليان را مشروط به اين سه فقره وام 

م آمد بعد از اينكه مطمئن شديكرديم. بنابراين بايد منابع يا سپرده بانكي مي

مند شرافت نويد جواهري كه شريعتي توسط ايشان با من آشنا شده بود و يا آرش

نژاد اعالن آمادگي كردم و او به اطالع بانك توانند سپرده بياورند به موسويمي

سرمايه رسانده بود و اظهار داشت براي اينكه بتواند مصوبات اين سه شركت را 

اي با بانك سرمايه امضاء شود مي گفت يك نفر كه به بگيرد نياز است توافقنامه

همراه كن كه ما شريعتي را معرفي كرديم و با  اين سپرده آشنايي دارد با من

نژاد به بانك مراجعه و با مديران آن بانك توافقنامه را با آقاي شريعتي به موسوي

(. 1397.03.31)تحقيقات مورخه « نژاد امضاء كردهمراه سيدمهدي موسوي

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به صورت مكتوب از متهم آقاي سيدمهدي 
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عطف به مبايعه نامه اصدار يافته في مابين در »اد درخواست نموده، نژموسوي

هاي كارسان و ليان مستقر در شهرستان جهرم و لزوم ارائه مدارک خصوص پروژه

هاي هاي اداري و تامين منابع مالي جهت اجراي پروژهو مستندات جهت پيگيري

ها، تندات پروژهفوق الذكر و با عنايت به اشراف جنابعالي در ارتباط با مس

هاي زيرمجموعه اين جانب مساعدت الزم مبذول خواهشمند است با شركت

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بارها اعالم كرده كه مصوبات توسط «. فرمائيد

براي پروژه  1391لغايت  1387هاي نژاد در سالمتهم آقاي سيدمهدي موسوي

نژاد مثل دناساز دي موسويهاي متهم آقاي سيدمهكارسان و ليان و شركت

هاي معرفي شده از سوي متهم آقاي علي اكبر دريافت شده بود و فقط به شركت

ال نژاد از سهمان طور كه كراراً گفتم و نوشتم موسوي»يقيني منتقل شده است: 

چندين بار و چندين نفر كارشناسي بر روي كارسان براي  1391لغايت  1387

)تحقيقات مورخه « سهيالت ريالي گرفته بودنامه و ليان براي تضمانت

(. اين در حالي است كه به موجب مستندات موجود مصوبات 1397.03.31

هاي معرفي شده از سوي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به متهم آقاي شركت

امير حتي تجارت جيحون و عمران آوران  هاي كوهنژاد به نامسيدمهدي موسوي

نامه را دريافت مصوبات مربوط به ضمانت 1391نامه و در سال حقبل از امضاء صل

با توجه به »كند: اند ولي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بيان ميكرده

كنيد تاريخ مصوبات بعد از مبايعه هاي مبايعه نامه )توافقنامه( مالحظه ميتاريخ
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موجود است كه ثابت  ها نيز در موصوباتنژاد و پروژهباشد و نام موسوينامه مي

كند تمام عمليات كارشناسي و نقل و انتقال مصوبات از شركت خود بروي مي

)تحقيقات مورخه « نژاد انجام شده استشركت يقيني توسط موسوي

كه متهم  1397.03.08توافقنامه مورخه  5ماده  3(. برابر بند 1397.04.05

صورت صريح بيان شده است آقاي حسين هدايتي دوالبي آن را امضاء نموده، به 

كه مبلغ مورد معامله مربوط به اراضي مورد معامله و پروانه صادره و بناي احداثي 

باشد و امتيازي كه در پروژه حادث شده و يا توسط فروشنده مقدمات در پروژه مي

تواند از آن استفاده آن مهيا گرديده و خريدار در صورت نياز با مسئوليت خود مي

فروشنده بابت امتيازات مذكور وجهي دريافت ننموده و در حال و آتي نمايد كه 

با  باشد يعني در واقعدار نميگونه مسئوليتي را بابت امتيازات متعلقه عهدههيچ

نژاد استفاده از اين فرض دريافت مصوبات توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي

تي هم آقاي حسين هدايامتيازات پروژه به دليل اينكه پولي بابت آن بوسيله مت

دوالبي پرداخت نشده، مسئوليت آن نيز بر عهده خودش است. از اين رو، دريافت 

مصوبه در مورد سه شركت طراحي پويان پاسارگارد خاورميانه، اپرا ثمين و ذوب 

نژاد با طراحي متهم آقاي و نورد آرتين توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي

ه شركت به وي صورت پذيرفته است و پس از حسين هدايتي دوالبي و معرفي س

و پس از دريافت مبلغ  1392.06.24اخذ مصوبه، حسين شريعتي در مورخه 

هاي ( ريال توسط شركت1.400.000.000.000يكهزار و چهارصد ميليارد )
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ذوب و نورد آرتين و طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه به بانك سرمايه مراجعه و 

( ريالي 3.000.000.000.000رده گذاري سه هزار ميليارد )سپ مجدد توافقنامه

درصد تسهيالت در قبال وثيقه ملكي را امضاء  70و اخذ تسهيالت به ميزان 

نمايد كه علت اين امر تنها با احضار متهم آقاي حسين شريعتي قابل كشف مي

است. بنابه اظهارات متهم آقاي حسين شريعتي در سازمان بازرسي وي عنوان 

اينجانب حسين شريعتي در كار ملك هستم و آشنايي بنده با آقاي »موده كه: ن

هدايتي بابت ملك بوده و نحوه بستن قرارداد و امضا آن توسط اينجانب به گفته 

هدايتي بوده و انتقال پول از ثامن به بانك سرمايه توسط آرش شرافتمند صورت 

. «دايتي قرارداد را امضاء كردمگرفته و اينجانب تنها به واسطه دوستي با آقاي ه

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به صورت تلويحي طراحي جهت اخذ مصوبه 

فت گاو مي»...كند:نژاد را اينگونه بيان ميبوسيله متهم آقاي سيدمهدي موسوي

فروشد كه منابع و سپرده براي بانك آورده ميليارد تومان مي 70يا  75در صورتي 

صوبات را بر روي سه شركت آقاي يقيني انتقال دهد و شرح آوردن شود تا بتواند م

)تحقيقات مورخه « سپرده از ثامن را كه بارها توضيح دادم آورديم...

نژاد قصد فروش (. بديهي است اگر متهم آقاي سيدمهدي موسوي1397.04.03

ه ك گذاري براي سه شركت نبود، چراپروژه ليان را داشت به دنبال منابع و سپرده

قراردادن شرط براي فروش به قيمت مشخص ارتباطي با جذب منابع و سپرده 

سرمايه براي سه شركت معرفي شده از سوي متهم آقاي گذاري آنها در بانك 
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علي اكبر يقيني نداشته و اين نشان از طراحي متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي 

ده است، هرچند كه در نژاد بوجهت سوءاستفاده از متهم آقاي سيدمهدي موسوي

توانست پس از اينكه متهم آقاي نژاد ميمانحن فيه متهم آقاي سيدمهدي موسوي

حسين هدايتي دوالبي به تعهدات شفاهي خود عمل ننمود، مصوبات را باطل 

هدايتي دوالبي جهت مقصر جلوه دادن هاي متهم آقاي حسيننمايد. تمام تالش

نژاد بانكي توسط متهم آقاي سيدمهدي موسويو بيان اين نكته كه كليه مصوبات 

اخذ شده به اين دليل است كه وي از غيرقانوني بودن اخذ تسهيالت با اين 

خواهد هاي موهوم و صوري و تخلفات عوامل بانكي مطلع بوده و نميشركت

وجوهاتي كه زمينه اين فساد واضح و مشخص را مهيا كرده، بيان كند. متهم آقاي 

نيز با استفاده از  1395و  1394دوالبي در فاز بعدي در سال  هدايتيحسين 

پارميدا كه سازه آركا و سيويل  گشت هيرمند، تجارت گشت سه شركت تجارت

اكبر يقيني انتقال گرفته، اقدام به دريافت ميلياردها تومان از متهم آقاي علي

يايي هم آقاي ياسر ضسرمايه نموده است كه در اين بين نقش متتسهيالت از بانك 

كه به عنوان مديرعامل شركت نورد و لوله اهواز انتخاب شده بود، بسيار كليدي 

است. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي پيرامون نحوه آشنايي با متهم آقاي ياسر 

به ايشان آشنا شدم در دفتر  1393از سال اواسط »ضيايي اظهار كرده است: 

حميد حاجيان وكيل بنده آمده بودند دفتر ما و شروع كارم با آقاي محمد امامي و 

 )تحقيقات« آشنايي ما بود و ارتباط بين من و ايشان و دادن تلفن برقرار شد
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مقامي (. متهم آقاي ياسر ضيايي كه قبل از سمت قائم 1397.03.27مورخه 

هاي فرهنگيان از شركتگذاري سرمايهسرمايه، مديرعامل شركت  بانك

فرهنگيان بوده است در اين شركت نيز ميلياردها ذخيره  ه صندوقزيرمجموع

هاي موهوم و صوري درصدي به شركت 39تومان تحت قالب قرارداد مضاربه 

با »متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي نيز پرداخت نموده، اظهار داشته است: 

ي ا توجه به نوع وظايف شركت سرمايه گذاري از شركت آركا صنعت پرشين نامه

زديم مبني بر تقاضاي دريافت مضاربه و سرمايه گذاري در بخش نفتا و اسلب 

مواد اوليه نورد لوله اهواز باهم همكاري كنيم كه طي دو قرارداد با ايشان و 

 47همكاري شركت آركا صنعت با دادن وثيقه ملك و امضاء قرارداد مضاربه 

ه شده دريافت و پرداخت ميليارد تومان بتدريج طي چند ماه در دو بخش اشار

داشتيم كه نقداً با چند ميليارد سود براي شركت سرمايه گذاري فرهنگيان تسويه 

(. به موجب استعالم به عمل 1397.03.27)تحقيقات مورخه «. حساب كرديم

فرهنگيان نه تنها تسويه حسابي صورت نگرفته است بلكه ذخيره  آمده از صندوق

بي مبلغي بين ششصد و پنجاه ميليارد متهم آقاي حسين هدايتي دوال

( ريال 700.000.000.000( ريال تا هفتصد ميليارد )650.000.000.000)

به اين صندوق بدهكار است. در صورتي كه همانند تسهيالت دريافتي از بانك 

نامه دريافتي از اين صندوق سرمايه، هيچ اسمي از وي در قراردادها و ضمانت

هدايتي دوالبي كه خود به نقش متهم آقاي ياسر ي حسين وجود ندارد. متهم آقا
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نگاري وي جهت پرداخت تسهيالت بدون ضيايي در دريافت تسهيالت و نامه

مگر ايشان چند روز يا چه مدت قائم »سپاري مطلع و اظهار داشته است: وثيقه

ه صوبمقام بودن و اساساً قائم مقام ح  امضاء در هيئت مديره ندارد و اگر ابالغ م

تسهيالت دريافت كرديم با شرحي  95تا ارديبهشت  94اي داشتن ما از آبان ماه 

كه چند بار توضيح دادم و آيا ايشان نقشي در اين چند ماه در بانك داشتن. بعد 

هم ايشان تخصصي در امور بانكي نداشتن و سابقه كار بانكي تا آنجا كه من 

(. متهم آقاي حسين هدايتي 1397.03.27)تحقيقات مورخه « دانم نداشتنمي

دوالبي در مورد در اختيار قرار دادن يكي از امالک خود به متهم آقاي ياسر 

به بعد در رهن  89اين آپارتمان در سال »ضيايي جهت سكونت اظهار مي كند: 

بانك اقتصاد نوين بوده و پس از اجرائيه ثبت و سير مراحل كارشناسي و برگزاري 

بنام بانك اقتصاد نوين شد از ثبت مي  1393يا  1394.08.25مزايده در سال 

اي به آقاي ماه( با تنظيم اجاره نامه 7توانيد استعالم كنيد اما چند ماه قبل )

توللي كه از دوستان ايشان بود اجاره دادم ماهيانه ده ميليون تومان كه براي 

الك تصاد نوين ميكسال هم نقداً گرفتم اما بعد از آن بدليل واگذاري به بانك اق

(. متهم آقاي حسين 1397.03.27)تحقيقات مورخه « نبودم كه اجاره اي بگيرم

هدايتي دوالبي در خصوص پرداخت مبلغي به حساب آقاي امير توللي كه از همان 

قبل از  94تا  93در فاصله »مبالغ دريافت تسهيالت پرداخت شده، اظهار داشت: 

اي و چند روز از ايشان دستي يك هفته مزايده پرسپوليس دو يا سه بار پول
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گرفتم و پس دادم و رسيد آن را هم دارم فقط در فاصله چند ماه اخير در كارخانه 

ميليون تومان طي دو مرحله به ايشان بعنوان علي  130نورد كه كمك ما كردند 

الحساب حقوق پرداخت كردم وجوه قرض از ايشان براي شركت در مزايده 

ميليون  200ميليارد تومان و يكبار هم  1يارد تومان و يكبار ميل 3پرسپوليس 

(. 1397.03.27)تحقيقات مورخه « تومان مي باشد كه تماماً به ايشان برگرداندم

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در خصوص علت مراوده مالي با متهم آقاي 

شته، بيان اياسر ضيايي شيركالئي كه از ابتدا كارمند بوده و فعاليت خصوصي ند

سه ميليارد تومان زمان شركت در مزايده و دو مورد يك ميليارد تومان »كند: مي

بود و هر كدام به فاصله چند روز  94و دويست ميليون تومان از خودش در سال 

ورخه )تحقيقات م« تسويه حساب كردم برگرداندم بابت دو مورد بعد را يادم نيست

ايتي دوالبي پيرامون چرايي وثيقه سپاري (. متهم آقاي حسين هد1397.03.27

ميليارد تومان حدوداً  5,5ميزان »براي متهم آقاي ياسر ضيايي اظهار داشته است: 

سه ماه پيش كه با اجازه و توصيه ضابطين وزارت اين كار را كردم به دليل اينكه 

ا وزارت بدر نورد و لوله اهواز از ايشان استفاده مي كرديم حتي از آن آقايي كه از 

من ارتباط داشت سئوال كردم براي ما مشكلي پيش نمي آيد ما براي ايشان 

وثيقه گذاري كنيم ايشان فرمودن چون با اطالع ما مي باشد و ما مي گوييم 

(. يكي ديگر از مديران بانك 1397.03.29)تحقيقات مورخه « بالمانع است

هدايتي هم آقاي حسين دريافت تسهيالت براي مت سرمايه كه اقدام به تسهيل
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سرمايه  دوالبي نموده، محكوم عليه آقاي پرويز كاظمي رئيس هيئت مديره بانك

هدايتي دوالبي و مدتي بوده است وي مدتي به عنوان مشاور متهم آقاي حسين 

هدايتي عضو هيئت مديره استيل آذين ايرانيان نيز بوده است. متهم آقاي حسين 

ايي با محكوم عليه آقاي پرويز كاظمي اظهار كرده است: دوالبي در مورد نحوه آشن

در باشگاه استيل آذين به عنوان عضو هيئت  1387دوست و آشنا در سال »

مديره و همكار بوديم در كنار ما مصطفي آجرلو و آصفي و... دو سال در فوتبال 

باهم همكاري داشتيم بعد هم استيل آذين به ليگ يك سقوط كرد و سال بعد 

 1394منحل و جمع آوري كرديم و ديگه هيچگونه همكاري نداشتيم تا سال هم 

كه زمان آقاي بيرانوند به بانك سرمايه مراجعه كرده بودم براي پيگيري و تمديد 

بدهي كه متوجه شدم ايشان رئيس هيئت مديره بانك سرمايه هستند و همان 

ك ق فرهنگيان از بانايام هم بدليل اختالفات با مديرعامل وقت و مسئولين صندو

جدا شدن كه بعدها در اداره آگاهي ايشان را مالقات كردم كه براي پرونده اي 

(. متهم آقاي حسين 1397.03.28جداي ما بازداشت شده بود )تحقيقات مورخه 

هدايتي دوالبي در مورد خدمات محكوم عليه آقاي پرويز كاظمي در جهت دريافت 

غذي كه تنها يك الي دو ماه قبل از دريافت شركت كا 8تسهيالت ميلياردي با 

ميليارد افزايش داده اند، عنوان  10هزار توماني خود را به  100تسهيالت سرمايه 

كه من براي تمديد معوقات و  1394در بانك سرمايه هم اوايل »داشته است: 

بدهي بانك رفتم ايشان را آنجا دو بار ديدم كه بخاطر درگيري در مديران بانك 
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آبان  94صندوق از بانك رفتن و آن تسهيالت را كه روي سه شركت در سال و 

 (.1397.03.28)تحقيقات مورخه « ما دريافت كرديم 95ماه تا ارديبهشت 

 محل مصرف تسهيالت تحصيل شده از سوي شركت ها: -(7

متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي كه به واسطه خريد پروژه هاي كارسان و ليان 

اقات به وقوع پيوسته از قبيل قيمت، امتيازات، مصوبات و... و همچنين با همه اتف

با خريد هشت شركت از متهم آقاي علي اكبر يقيني و سپرده گذاري مراكز 

دولتي، شبهه دولتي و انقالبي، مبلغي در حدود پنج هزار و هشتصد و نوزده 

تسهيالت  ( ريال5.819.395.000.000ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون )

نامه اخذ نموده است، اين تسهيالت را برابر مستندات موجود فعلي در و ضمانت

محل خود هزينه نكرده و بخشي به عنوان ثمن معامله پروژه ليان به متهم آقاي 

نژاد و بخشي به متهم آقاي علي اكبر يقيني و بخشي به افرادي سيدمهدي موسوي

اند؛ گذاري در بانك سرمايه نمودهبه سپردهگذران را به هر نحوي مجاب كه سپرده

ها با نامهپرداخت كرده است. وي در مورد محل هزينه كرد تسهيالت و ضمانت

تماماً در پروژه كارسان و ليان »فرافكني و بيان مطالب متفرقه بيان كرده است: 

 بو شركت نورد و لوله اهواز از خريد سهام گرفته تا تامين مواد اوليه خريد اسل

در وجه فوالد خوزستان و بخشي هم به اشخاص كه سپرده آوردن و آقاي يقيني. 

ميليارد تومان نويد جواهري  18ميليارد تومان شرافتمند  17آقاي يقيني حدوداً 
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 2,5ميليارد تومان براي كار نشده و سپرده نيامده، مصطفي تقوايي  2,5تا  2

ژه كارسان و ليان و فاز دوم كه در ميليارد تومان در دو پرو 80تا  70ميليارد و 

رهن بانك نيست مصرف و هزينه خريد مصالح و اجرت پرداخت شده و الباقي نيز 

ميليارد تومان در جهت تسويه سرمايه گذاري فرهنگيان  18در نورد و لوله اهواز و 

(. متهم آقاي حسين هدايتي 1397.03.31)تحقيقات مورخه « پرداخت كردم...

نامه بانكي موف  به اخذ مصوبه دريافت ضمانت 1392.08.11خه دوالبي در مور

 شود. قرارداد خريد مس كاتد توسط شركت عمرانجهت ساخت پروژه كارسان مي

ايران به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد  مسامير را از شركت ملي تجارت 

 نمايد. در حالي كه هيچ ارتباطي بين( ريال منعقد مي650.000.000.000)

كاتد مس و پروژه كارسان وجود ندارد. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در اين 

نامه كه ميليارد تومان ضمانت 65مبلغ  1392در سال »كند: خصوص اظهار مي

پيش پرداخت دريافت شده بود همانطور كه در مصوبه آمده  % 10با پروژه ليان و 

زمينه خريد كاتد مس توسط  است در قالب مشاركت بازرگاني بوده بنابراين در

ريم نامه خريد كيك شركت صادر كننده متعل  به آقاي عبداله هاشمي با ضمانت

از شركت ملي مس ايران كه پس از كسر هزينه و فروش آن از آقاي عبداله 

هاشمي وجه آن را دريافت كردم و اين وجه تدريجاً در پروژه هزينه شد و در 

در زمينه خريد مواد اوليه فوالد و اسلب و تبديل بخش بازرگاني فعاليت داشتيم 

آن به ورق و علت اينكه اين بار مواد اوليه كاتد خريداري كرديم اين بود كه با 
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تم اگر دانسكمترين زيان و حتي سود شناسايي كردن تبديل به وجه نقد شود مي

كنند و اشكال شرعي و كسر مي %30نامه به جايي دهم و پول بگيرم ضمانت

قانوني نيز متوجه آن خواهد شد. بنابراين در راستاي وظايف اساسنامه اي شركت 

نامه را تبديل به پول خريد و فروش مواد اوليه مس انجام دادم تا اينكه ضمانت

قات )تحقي« كنم. رعايت موازين قانوني را انجام دادم كه پولشويي متوجه ما نشود

ود در پرونده، نامه شهرداري جهرم (. مستندات رديابي موج1397.04.05مورخه 

در پروژه  1395دهد كه تا سال و اظهارات ساير نفرات دخيل در پرونده نشان مي

اي صورت نگرفته است. كارگزار وي متهم آقاي مجتبي كارسان و ليان هيچ هزينه

نمايد اولين بار متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي در سال كيان پيشه عنوان مي

ها اضافه گرديده است كه وژه مراجعه و پس از آن مقداري به مغازهبه پر 1395

البته اين تغيير نيز نوعي طراحي متهم براي عدم پرداخت تعهدات خود به بانك 

هاي اطراف پروژه اقدام شود. بدين گونه كه متهم با خريداري زمينمحسوب مي

يب با توجه به نمايد. بدين ترتبه ساخت چند مغازه تا مرحله سفت كاري مي

هايي كه در رهن بانك قرار اينكه ساخت و ساز پروژه كارسان و ليان بر روي زمين

 ندارد واقع شده، امكان تملك آنها را ندارد.

 استفاده از دسته چك و حساب بانكي ديگران: -(8
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متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي، پس از مشكالت متعدد كه در شبكه بانكي به 

ك برگشتي، پر شدن سقف دريافت تسهيالت و ... مواجه شده واسطه بدهي، چ

كند. وي هاي ديگران استفاده ميبود جهت عمليات تجاري خود همواره از حساب

در خصوص استفاده از دسته چك هشت شركت خريداري شده از متهم آقاي 

علي اكبر يقيني با كتمان واقعيت و برخالف تمام مستندات و اظهارات مديران 

« ها خير چون دست ما نبوده...از اين شركت»ت ها اظهار داشته است: شرك

(. در صورتي كه به موجب مستندات موجود 1397.03.31)تحقيقات مورخه 

هاي كوه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي بابت هر برداشت از حساب شركت

وافقنامه امير كه دسته چك آن همزمان با امضاء تتجارت جيحون و عمران آوران 

نژاد و وي در اختيار در اختيار متهم آقاي سيدمهدي موسوي 1392.03.08

هاي خود را با امضاء تائيد نموده بود حتي آقاي چيذري قرار داده بود برداشت

جيحون اقدام به افتتاح نزد بانك عسكريه نموده بود كه متهم آوران  شركت كوه

ك باز هم امضاء داده است. همچنين آقاي حسين هدايتي دوالبي بابت دريافت چ

هاي برابر اظهارات مديران هشت شركت مورد اشاره در سازمان بازرسي، چك

سفيد امضا در اختيار متهم قرار گرفته و وي بالفاصله بعد از دريافت تسهيالت 

اقدام به خروج مبالغ نموده است. متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي پيرامون 

ديگران و پرداخت مبالغي بابت استفاده از حساب آنها اظهار هاي استفاده از چك

هاي خودم دسته چك از يك در مقاطعي باتوجه به معوق بودن شركت»داشت: 
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يا دو شركت بنام آقاي رضايي گرفته بودم كه مقاطعي كوتاهي بود به لطف خدا 

ان به بعد ديگر نياز نبود از دسته چك ديگر 92و  91بعد از تسويه حساب در 

شد از آقايان سيدعباس حسيني و محرم حسيني استفاده كنم. اگر هم الزم مي

كردم. دو يا سه بار با آقاي رضايي اين كارمندان خود بعنوان امين استفاده مي

)تحقيقات « ميليون تومان براي اين همكاري به او پرداخت كردم 50اتفاق افتاد 

دوالبي در خصوص  (. متهم آقاي حسين هدايتي1397.03.31مورخه 

هاي كالن خود به شبكه بانكي كشور كه راهكارهاي خود براي پرداخت بدهي

هيچ كدام از پيشنهادات امكان اجرايي شدن ندارند و صرفاً جهت اتالف وقت 

مجتبي كيان پيشه... به همراه يكي از  -1»شوند، بيان داشته است: محسوب مي

ده مخصوص بودن به ثامن، بدليل دوستان پيگيري كارشناسي و فروش ملك جا

نامه ميليارد تومان ضمانت 50ميليارد تومان از جمله  200اينكه بانك سرمايه 

سال است كه مجموعه آن  3تا  2خود ما نزد شركت زير مجموعه آن بود و 

هاي خود بودند و توفيقي نداشتن بر نامهشركت و ثامن درگير وصول ضمانت

فوالد اشكان وابسته به ما و مالك ملك جاده  اساس مكاتبه اي شركت بهين

هاي بانك نامهمخصوص با مديرعامل ثامن مكاتبه كرد اين ملك را به ضمانت

سرمايه نزد آن مؤسسه و بدهي شركت ماهان و غيره تهاتر نمايد مديرعامل ثامن 

در پاسخ به نامه بهين فوالد و ريزنويس نامه ما به اداره حقوقي دستور كارشناسي 

داد كه بعد از جلسه بازديد و تعيين كارشناسان و بازديد ملك صورت گرفت و 
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قرار بود هفته گذشته اعالن قيمت و در صورت تواف  اين تهاتر بين شركت بهين 

فوالد اشكان وابسته به ما و ثامن صورت گيرد مهم تر از همه اينكه هيت مديره 

ابطين وزارت اطالعات و دو با حضور دو نفر از ض 1397.02.02بانك در تاريخ 

هفته بعد در دادسرا در حضور خود جناب سرپرست دادسرا صورتجلسه براي 

در ضمن  -2دومين بار شد و هر دو نامه ثامن نيز تقديم وزارت و دادسرا شد....

من ملك جمشيديه كه توسط اداره آگاهي اصالت مالكيت تائيد شده و ثبت اسناد 

اده و در حال حاضر هم بازداشت شد طي نامه رسمي تائيد د« ج» -«ز»كشور بند 

مالك به بازپرس شعبه اول و از بازپرسي اول هم با كارشناسان منتخب دادسرا 

ميليارد تومان هم براي وثيقه در دادسرا رفع بازداشت نشده  250قيمت خورده 

 -3تواند اين ملك را بردارد. توان بعنوان وثيقه استفاده كرد و هم بانك ميمي

امالک ديگري در نقاط مختلف و معادن شن و ماسه و سنگ مرمر و غيره نيز 

خواهيم و مگر دادستان همواره به بانك معرفي شده كه بانك اصرار دارد نمي

تهران و قانونگذار تاكيد نكردن بارها و بارها كه بدهكار بانكي اموال غيرمنقول 

خره هر ملكي يك قيمت دارد و تواند براي تسويه بدهي دهد باالمعرفي كند مي

هر كدام از امالک يا جاده مخصوص يا امالک ديگري بانك بر دارد يعني سند 

قطعي بالمعارض بنام بانك شود و تحويل بانك شود آماده هستم بعنوان فروشنده 

ها اقساطي خود يا يك شركت از مجموعه بر دارد و يا خريداري كند تا پروژه

توانم براي بانك تكميل كنم و آماده تحويل دهم ي ميتكميل و بفروش برسد حت
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گذارم معادل آن و وثاي  نزد بانك فك رهن نشود و تضمين آن نيز وثيقه مي

ميليارد توماني. سهام باقي بماند تا زمان پاس شدن اقساط و يا  250حتي سفته 

(. 1397.03.26)تحقيقات مورخه « تكميل و تحويل آن ملك به بانك سرمايه

هم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد پيرامون نحوه آشنايي با متهم آقاي حسين مت

با فردي به نام هادي سهامي آشنا شدم كه »هدايتي دوالبي اظهار داشته است: 

بدليل مشكالت اقتصادي پروژه و عدم امكانات مالي جهت اتمام پروژه مقرر و 

 3ابي نمايند و حدود تواف  شد ايشان براي پروژه هاي اينجانب مشتري و بازاري

بار ايشان از پروژه هاي مورد اشاره بازديد كردند و بعد از گذشت حدود  4الي 

يكسال از آشنايي با ايشان نامبرده طي مالقاتي كه چندين بار در دفتر الهيه و 

دفتر اقدسيه آقاي هدايتي گذاشتند ارتباط جهت خريد امالک صورت گرفت و 

)تحقيقات مورخه « اردادهاي منعقده را تنظيم نمودندآژانس امالک پارلمان هم قر

از طري  فردي بنام آقاي هادي سهامي  91در اواخر سال (. »1397.03.28

 «جهت انجام معامله با ايشان آشنا شدم ايشان كارمند قرارگاه ثاراهلل بوده است

نژاد در (. متهم آقاي سيدحسين موسوي1397.03.29)تحقيقات مورخه 

پرداختي به آقاي هادي سهامي به عنوان واسطه آشنايي با متهم خصوص مبلغ 

آقاي سهامي و آقاي محبوبي مشتركاً »آقاي حسين هدايتي عنوان داشته است: 

ميليون تومان دريافت كردند مبلغ مذكور بابت  700كنم مبلغ حدوداً فكر مي
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ت شده ح  معامله بوده كه هم از طرف بنده و هم از طرف آقاي هدايتي پرداخ

 (.1397.03.29)تحقيقات مورخه « است

 صلح نامه دو شركت كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير: -(9

 1391.12.10نژاد كه بر اساس صلح نامه مورخه متهم آقاي سيدمهدي موسوي

تمام حقوق دو شركت كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير به نام وي شده، 

نده ب»م آقاي علي اكبر يقيني بيان نموده است: پيرامون نحوه آشنايي با مته

شناسم چند جلسه با هماهنگي آقاي هدايتي در دفتر ايشان حضور ايشان را نمي

پيدا كردم و پس از اولين چك بانكي كه توسط آقاي هدايتي پرداخت گرديده و 

و  دبو گرفته قرار  امالک هدايتي به عنوان الباقي ثمن مورد معامله مورد بازديد

بايست بنام دو شركت گردد و اين شركت ها جهت اينكه امالک كارسان مي

توانستند هرگونه فعل و انفعالي روي آن انجام دهند لذا جهت تضمين انتقال مي

پالک هاي مورد تهاتر بر اساس ثمن مبايعه نامه حاضر دو شركت كه در اختيار 

مبايعه نامه  6م ماده آقاي يقيني قرار داشت صلح نامه اي تنظيم كه در متم

دالئل آن ذكر شده و پس از سازش نامه به دستور آقاي هدايتي در دفتر خانه 

آقاي يقيني را در دفتر (. »... 1397.03.31)تحقيقات مورخه « ابطال گرديد

بار  2يا  1آقاي هدايتي در اقدسيه ديدم و جهت انجام صلحنامه مورد دو شركت 

يكي از خيابان هاي فرعي جردن مراجعه كه گويا در دفتر آقاي يقيني واقع در 
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)تحقيقات مورخه « كنم آقاي هدايتي حضور داشتنديك بار آن فكر مي

آقاي هدايتي به عنوان خريدار دو پروژه وارد معامله شدند و (. »1397.04.10

 پس و پرداخت نقدي صورت به تومان مليارد 8 – 7جهت خريد خود ابتدا مبلغ 

هاي عمران تجارت امير و كوه آوران جيحون را در مبايعه نامه  شركت پرداخت از

بايست اسناد بنام ايشان انتقال داده شود قيد نمودند هايي كه ميبه عنوان شركت

امه بايست بنا به متن مبايعه نباتوجه به اينكه اسناد پروژه هاي كارسان و ليان مي

شركت )عمران تجارت امير و بايست بنام اين دو ها و تقاضاي آقاي هدايتي مي

كوه آوران جيحون( شود و مازاد مبلغ مورد معامله با ظهرنويسي چك آقاي علي 

محرم حسيني و امضاء پشت آن توسط آقاي هدايتي صورت پذيرفت چون چهار 

فقره پالک متعل  به اينجانب در مبايعه نامه ها در رهن بانك پارسيان بود و اسناد 

گرديد لذا دو فقره صلحنامه و بنام دو شركت مذكور مي پروژه مكارسان و ليان

هاي نيلوفر، وكالت از مديران شركت اخذ كه در صورت عدم فك رهن پالک

ميليارد تومان بنده  68نسترن، لواسان، جمهوري، بابت الباقي ثمن معامله يعني 

 «بتوانم حساب هاي شركت را توقيف و برداشت الباقي ثمن مورد معامله نمايم

بر اساس تواف  كه طي يك ورقه صورت (. »1397.03.29)تحقيقات مورخه 

ميليارد تومان مشخص  7پذيرفته و امالک ليست شده و مبلغ دريافتي اينجانب 

گرديه بود و مبلغ دويست ميليون تومان چك بانكي دريافت نمودم و چون اسناد 

اري به شركت هاي و مدارک د پروژه در اختيار آقاي هدايتي جهت بررسي و واگذ
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مذكور در قرارداد مقرر بود واگذار شود لذا چون دو پروژه به دستور آقاي هدايتي 

قرار بود به نام شركت هاي مذكور گردد جهت جلوگيري حفظ اموال خود صلح 

هم اين موضوع آورده شد كه صلح نامه و  6نامه تنظيم و در مبايعه نامه ماده 

ميليون  68باشد كه مبلغ تهاتر چهار پالک ميشركت ها بعنوان تضمين انتقال 

]ميليارد[ تومان بوده و در صورت عدم انتقال بنده فقط ح  برداشت اين مبالغ 

نژاد (. متهم آقاي سيدمهدي موسوي1397.04.03)تحقيقات مورخه « را دارم

پس از وصول يكي از چك هاي »در مورد تاريخ امضاء صلح نامه بيان كرده است: 

قبل از امضاء مبايعه نامه ها بدليل آنكه بر اساس مبايعه نامه ها در اصل  بانكي و

 )تحقيقات« گرفتمالكيت كارسان بعهده و در يد شركت هاي هدايتي قرار مي

(. پس از صلح حقوق دو شركت عمران تجارت امير و كوه 1397.03.29مورخه 

د ميليارد آوران جيحون مصوبات اخذ ضمانت نامه به مبلغ يكهزار و سيص

( ريال دريافت كرده كه متهم آقاي سيدمهدي 1.300.000.000.00)

با توجه به حضور پانزده ماهه در بانك »نژاد در اين باب اظهار كرده است: موسوي

سرمايه و مشالكتي كه جهت اخذ تسهيالت )عدم سپرده گذاري، شركت هاي 

ي دوالبي بنا به كد دار فعال تجاري( وجود داشت و متهم آقاي حسين هدايت

اظهار خودشان هم توان سپرده گذاري و هم توان ارائه شركت ها را داشتند بر 

اساس معرفي نامه اي اعالم نمودند كه با توجه به حضور شما در بانك جهت ارائه 

مدارک و مستندات جهت تامين مالي با توجه به اشراف در خصوص مستندات، 
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)تحقيقات مورخه « هدايتي( همكاري نمائيدبا شركت هاي زير مجموعه اينجانب )

1397.04.03.) 

 نظريه هاي كارشناسي:  -(10

توان در خروج ميلياردها تومان از منابع بانك سرمايه با اسناد مجعول را مي

هاي خالف واقع صورت پذيرفته از دو پروژه كارسان و ليان دانست. كارشناسي

 1386نژاد از سال يدمهدي موسوياين پروژه ها بنا به اظهارات متهم آقاي س

اند و اولين كارشناسي يك سال بعد انجام شده است و قيمت پروژه شروع شده

اند كه بر ( ريال اعالم كرده30.000.000يكساله را حدوداً متري سي ميليون )

هزار متري، قيمت دو پروژه سه هزار و ششصد ميليارد  120اساس متراژ 

ارزيابي شده است. مبرهن است پروژه اي كه در  ( ريال3.600.000.000.000)

بيابان هاي شهرستان جهرم در حال ساخت و در مرحله سفت كاري است از 

انحراف در قيمت گذاري آغاز و كارشناسان بعدي در سال هاي  1387همان سال 

 نژاد دربعد با همين مبنا قيمت گذاري نموده اند. متهم آقاي سيدمهدي موسوي

چون پس از »سي پروژه هاي كارسان و ليان عنوان داشته است: مورد كارشنا

ساخت و ساز اجازه فروش بناي احداثي به صورت تك تك بغير از ليست معرفي 

شده از طرف شهرداري نداشته لذا در طي مراحل ساخت اقدام به تهيه گزارش 

كارشناسي هاي متعدد به صورت كارشناسان محلي )ميداني( و كارشناسان 
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نموده كه تعدادي از كارشناسي ها توسط شهرداري شهرستان صورت  رسمي

پذيرفته و تعدادي ديگر با تقاضاي اينجانب اخذ گرديده است و دالئل اخذ 

كارشناسي ها متعهد نمودن شهرداري در تعيين قيمت و واگذاري بر اساس قيمت 

نه كه (. همان گو1397.03.31)تحقيقات مورخه « پايه به متقاضيان بوده است

نژاد اقرار داشته، در صورتي كه وي قصد تكميل متهم آقاي سيدمهدي موسوي

ت بايست جهپروژه ها را داشت، با كارشناسي غيرواقعي انجام شده، متقاضيان مي

خريد بر اساس قيمت پايه اقدام به تسويه حساب نمايند كه سود سرشاري را 

حسين هدايتي دوالبي فروخته براي وي به همراه داشت و حال كه به متهم آقاي 

 متهم .است  شده، مبنايي براي دريافت تسهيالت كالن از بانك سرمايه گرديده

 1387 سال از تفكيكي كارشناسي قيمت مورد در نژادموسوي سيدمهدي آقاي

 متري كارسان پروژه محلي كارشناسان 87 سال از»: است داشته اظهار 1391 تا

ميليون، از سال  3,5سان محلي پروژه ليان متري كارشنا 87 سال از ميليون، 3

 89 -88ميليون، از سال  3,5كارشناسان رسمي پروژه كارسان متري  89 - 88

كارشناسان  91 - 90ميليون، از سال  3,5كارشناسان رسمي پروژه ليان متري 

 91 - 90ميليون، از سال  3رسمي پروژه ليان از طرف شهرداري متري 

ميليون. كارشناسي  2ز طرف شهرداري پروژه كارسان متري كارشناسان رسمي ا

ها متعل  به پمپ بنزين، پمپ گاز، انبار مركزي، وانت تلفني، تاكسي تلفني، 

باربري، باسكول، گمرک، سوپر ماركت، بانك، مخابرات و متل هم بوده است. 
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 كاري نازک مرحله وارد خورده سقف زيربناي مساحت( مربع متر) 57,500  -1

هزار متر فندانسيون ريخته اسكلت زده و يا اصالً سقف  12حدوداً  -2ده است. ش

 60هزار متر در كارسان و  60 -3نخورده و يا سقف دوم و يا سوم نخورده است. 

متر مي شود به دليل عدم  2كه تا انتها  1,5هزار متر در ليان از بر و كف جاده 

اگو  -4لندتر ساخته شده است. استحكام خاک و سيل گيري از بر و كف جاده ب

جهت فاضالب در دو پروژه اجرا شده و در هر كارگاه و يا حجره چاه اگو حفر 

در پروژه كارسان لوله كسي برق و آب اجرا شده است )تحقيقات  -5گرديده است. 

(. كارشناسي انجام شده با توجه به پيشرفت فيزيكي بعمل 1397.03.31مورخه 

(. 1397.03.31را توصيف نموده است )تحقيقات مورخه  آمده چشم انداز پروژه

نژاد كارشناسي انجام گرفته بر با توجه به اظهارات متهم آقاي سيدمهدي موسوي

اساس چشم انداز آتي سه فاز اجرايي دو پروژه صورت گرفته و بر اساس عرصه و 

ين اعيان و هزينه انجام شده در دو پروژه به وقوع نپيوسته است. متهم در ا

اگر تمام كارشناسي هاي صورت گرفته و كارشناسي »خصوص عنوان داشته است: 

هاي محلي را فاقد اعتبار بدانيم و فقط كارشناسي هاي صورت پذيرفته از طرف 

كارشناسي توسط  -1شهرداري كه متولي اين امر است را توجه كنيم 

شناس بر كار سه هزينه -2. است گرفته صورت دادگستري رسمي كارشناس  سه

ابتدا ذينفع  -3اساس مدارک موجود توسط شهرداري پرداخت شده است. 

بايست بر اساس كارشناسي صورت پذيرفته و قيمت شهرداري بوده و چون مي
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تعيين شده به متقاضيان واگذار نمايد، پروژه كارشناسي شده، اوالً: شامل بناي 

 )تحقيقات« ده در پروژه استباشد. ثانياً: شامل امتيازات اخذ شاحداثي موجود مي

نژاد در پاسخ به اين (. متهم آقاي سيدمهدي موسوي1397.04.03مورخه 

موضوع كه چرا همواره نفرات مشخصي اقدام به كارشناسي دو پروژه كرده اند، 

افرادي كه در پروژه ها كارشناسي كردند حدوداً شش يا هفت »اظهار داشته است: 

دوداً پنج نفر از كارشناسان شهرداري بوده و دو نفر از باشند و اين افراد حنفر مي

كارشناسان بدليل اينكه چندين مرتبه پروژه را بازديد كردند و در جريان عمليات 

)تحقيقات مورخه « اجرائي پروژه بودند مورد كارشناسي قرار گرفته است

نژاد در طي بازجويي هاي صورت (. متهم آقاي سيدمهدي موسوي1397.04.10

هزينه هاي انجام گرفته در دو پروژه  1397.04.10رفته در جلسه مورخه گ

ميليارد تومان اعالم نموده است هرچند اين مبالغ همراه با  80كارسان و ليان را 

ت: ها اسزيادنمايي بيان شده ليكن باز هم بيانگر غيرواقعي بودن كارشناسي

هاي فنداسيون و ارتفاع  هزينه -1هزينه هاي انجام شده در پروژه كارسان... »

هزينه هاي سفت كاري تا مرحله  -2هزار تومان،  200سازي و سنگ كاري متري 

هزار تومان و بعضاً اضافه بر  700الي  600لوله گذاري برق و اگو حدود متري 

هزينه هاي طراحي معماري و سازه  -3گچ و خاک سنگ نماي زير نصب شده، 

هزينه مديريت  -5پروانه و مهندسين ناظر،  هزينه هاي زمين و -4و تأسيسات، 

هزينه هاي فنداسيون و ارتفاع  -1هزار متر مربع ...  60پروژه. در پروژه ليان با 
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هزار تومان باتوجه به ارتفاع ايجاد شده كه دليل  200سازي و سنگ كاري متري 

هزينه هاي سفت كاري و پوشش  -2آن عدم ... خاک و سيل گيري بوده است 

هزار تومان كه  700الي  600ف تا مرحله لوله گذاري برق و اگو حدوداً سه سق

هزينه هاي طراحي  -3تعدادي از حجره ها تا مرحله گچ كاري پيش رفته بود 

هزينه هاي زمين و پروانه مهندس ناظر حدوداً  -4معماري و سازه و تأسيسات 

 )تحقيقات مورخه« هزينه هاي مديريت پروژه و گمرک -5ده نفر 

1397.04.10.) 

 نحوه و چگونگي دريافت سند تفكيكي: -(11

محتويات پرونده حاكي از اين است كه به جهت موقعيت مكاني پروژه هاي 

كارسان و ليان كه كاربري كشاورزي داشته اند رئيس وقت جهاد كشاورزي )آقاي 

 بهجو( با تغيير كاربري مخالف بوده و حتي در دادسراي جهرم نسبت به اين امر

كند، ليكن بر اساس فشارهاي وارده از سوي عوامل متهم آقاي شكايت مي

نژاد در برخي دستگاه هاي مرتبط در شيراز و جهرم و ... از سيدمهدي موسوي

شكايت صرف نظر و در نهايت منجر به استعفاء و جابه جايي وي به شهر ديگر 

اظهارنظر »كند: مي نژاد در اين مورد اظهارشود. متهم آقاي سيدمهدي موسويمي

سازمان بازرسي كل كشور و تأييد روند تغيير كاربري و اخذ پروانه ساختماني 

باشد... ايشان استعفاء نداده بلكه بدليل مشكالت مذكور از مسئوليت خود عزل مي
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شوند و در ارتباط با پس گيري و به شهري ديگر منتقل و النهايه بازنشست مي

تغيير كاربري يافته و شهرداري  5ميسيون ماده شكايت منطقه اي كه تحت ك

 توان ازپروانه ساختماني آنرا صادر نموده و هزينه هاي قانوني آن را دريافت نمي

)تحقيقات « باشد شكايت به عمل آوردكسي كه داراي پروانه ساختماني مي

(. بر اساس اسناد موجود، توافقنامه اي در مورخه 1397.03.31مورخه 

نژاد، شهرداري و شوراي في مابين متهم آقاي سيدمهدي موسوي 1386.05.07

هزار متر از اراضي به صورت رايگان و معاف از  42شهر جهرم جهت تفكيك 

پرداخت عوارض منعقد گرديده است. اين در حالي است كه هر دو پروژه خارج از 

ب  محدوده شهري بوده و شهرداري و شوراي شهر امكان تغيير كاربري را بر ط

قانون نداشته و اين تغيير كاربري بر عهده جهاد كشاورزي است. متهم آقاي 

بر اساس اعتراض جهاد »دارد: نژاد در اين مورد اظهار ميسيدمهدي موسوي

هكتار به سازمان بازرسي كل كشور شكايت و سازمان  90كشاورزي از كل اراضي 

 رمانداري و شوراي شهربازرسي كل كشور طي مكاتبه اي به استانداري فارس و ف

و شهرداري شهرستان اعالم نمودند كه از حيث تغيير كاربري و صدور پروانه 

(. برابر 1397.03.31)تحقيقات مورخه « ساختماني اشكال قانوني وجود ندارد

اطالعات بدست آمده با ارتباطات سوء كه صورت گرفته، خواهر خانم متهم آقاي 

صيلي كارشناسي گياه پزشكي به عنوان نژاد با مدرک تحسيدمهدي موسوي

مسئول ميز سرمايه گذاري شهرداري جهرم با عضويت شركتي در شهرداري جهرم 
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نژاد در جهرم تأييد شود و چند پروژه متهم آقاي سيدمهدي موسوياستخدام مي

خانم منصوره رحمانيان خواهر »كند: مي شود. متهم در اين خصوص اظهار مي

باشد... در آن موقع بدليل چندين مقاله نه تنها رشناس ميخانم بنده است و كا

ايشان بلكه شش نفر ديگر تعيين و به عنوان شركتي مسئول انجام وظيفه 

گرديدند و مكاتبه از طرف استانداري بوده است و هيچ كار غيرقانوني صورت 

ت يقا)تحق« باشندنگرفته و به لطف خدا و كمك بنده استخدام نشده و روزمزد مي

 (. 1397.03.31مورخه 

 مبايعه نامه پروژه كارسان: -(12

اي في مابين متهمين آقايان حسين هدايتي متعاقب امضاء صلح نامه، مبايعه نامه

نژاد براي فروش پروژه كارسان امضاء شد و متهم دوالبي و سيدمهدي موسوي

بايعه در متمم م»نژاد در مورد آن، اظهار داشته است: آقاي سيدمهدي موسوي

نامه كه با امضاء اينجانب و آقاي هدايتي و تأييد آژانس مسكن پارلمان صورت 

مبايعه نامه قيد گرديده كه خريدار ضمن بازديد از پروژه  1پذيرفته است در بند 

مبايعه نامه قيد  5از ماده  3اسناد پروژه ها را مورد بررسي قرار داده است، در بند 

نمايد كه تاكنون هيچ گونه تسهيالتي از بانك هاي گرديده كه فروشنده اقرار مي

خصوصي و يا دولتي اخذ ننموده و هيچ بنايي تاكنون در پروژه به دليل محدوديت 

فروش از طرف شهرداري پيش فروش نگرديده... در صورت اخذ تسهيالت خريدار 
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 هباشد... فروشنده تنها زمين و بناي احداثي را به فروشندخود پاسخگوي آن مي

فروخته و امتيازاتي كه در پروژه حادث شده و توسط فروشنده پي گيري گرديده 

تواند از باشد ضمناً خريدار با مسئوليت خود مياست متعل  به خريدار نمي

امتيازات حاصله قبلي استفاده نمايد و فروشنده بابت امتيازات مذكور وجهي 

بعهده فروشنده نخواهد بود  دريافت ننموده و در حال و آتي هيچ گونه مسئوليتي

 (. 1397.03.29)تحقيقات مورخه 

 اخذ مصوبات تسهيالت عمده و كالن از بانك سرمايه: -(13

نامبرده در خصوص دريافت مصوبه براي پنج شركت كوه آوران جيحون، عمران 

تجارت امير، ذوب و نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد، اپرا ثمين )كه در طي 

شود اعتبار ندارد و شركت سروش تجارت رسنجي مشخص ميمراحل اعتبا

سيمرغ با معرفي متهم آقاي حسين شريعتي از مرتبطين متهم آقاي حسين 

شود( كه متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به هدايتي دوالبي جايگزين آن مي

 نژاد اخذطرق مختلف سعي دارد بيان كند توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي

كارشناسي  87همانگونه كه قبالً عرض گرديد از سال »داشته است:  شده، عنوان

 7هاي مختلف بداليل اعالم شده بر روي پروژه كارسان و ليان صورت گرفته و 

درصد و لزوم شركت هايي  70درصد و برداشت  100مصوبه با قيد سپرده گذاري 

 صادره با فعاليت تجاري توسط اينجانب اخذ گرديده، ولي بر اساس مصوبات
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توانايي انجام و اخذ تسهيالت براي بنده ميسر نگرديده و الجرم هنگام واگذاري 

پروژه ها مراتب مبايعه نامه ها و چك ها قبل از وصول تسهيالت به مقامات 

اقتصادي امنيتي كشور و بانك مربوطه ارسال و اعالم گرديده است. از روي شركت 

به اخذ گرديده و مصوبه بر روي شركت هاي كوه آوران جيحون و تجارت امير مصو

(. 1397.03.31)تحقيقات مورخه « ها نبوده و بروي پروژه كارسان و ليان است

بعد از معامله اول )كارسان( بانك سرمايه مصوب نموده است كه در صورت »

ماه  11ماهه به مدت  12درصد از مبلغ سپرده  70درصد با  100سپرده گذاري 

طراحي پويان، سروش تجارت و ذوب و نورد آرتين  تسهيالت به شركت هاي

پرداخت گردد كه نامي از پروژه قيد نگرديده و دليل آن عدم واگذاري اين شركت 

ها به بنده بوده است و پروژه ليان بنام شخصي بنام مجتبي كيان پيشه انتقال 

قبل از حضور آقاي هدايتي (. »1397.03.31)تحقيقات مورخه « گرديده است

مصوبه صادر گرديده بود كه مصوبه كوه آوران  7وي دو پروژه كارسان و ليان بر ر

و عمرات تجارت به استناد مصوبات قبلي سوء استفاده شده و شركت هاي ذوب 

و نورد آرتين و طراحي پويان و سروش تجارت كه قرار بود اين شركت ها توسط 

ا به بنده فروخته بنده خريداري و سپرده گذاري شود مصوبه اخذ ولي شركت ه

نشده و پس از اخذ مصوبه سپرده ميسر نگرديد لذا آقاي هدايتي با پرداخت هفتاد 

ميليارد تومان پروژه را خريداري و بر اساس مبايعه نامه حاضر بنده پروژه را به 

شخصي به نام مجتبي كيان پيشه انتقال دادم كه ابتدا مبايعه نامه بنام آقاي 
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مبايعه نامه قيد گرديده كه ايشان ح  استفاده از مصوبات  هدايتي بوده و در متن

قات )تحقي« باشدرا نداشته و در صورت استفاده مسئوليت آن بعهده خودشان مي

حضور ذهن ندارم مي دانم مصوبه صادره به نام پروژه (. »1397.03.31مورخه 

 ايكارسان بوده است و بر اساس مصوبه دو فقره ضمانت نامه به نام شركت ه

(. 1397.04.03)تحقيقات مورخه « مذكور با سپرده گذاري صورت پذيرفته است

نژاد در مورد كليه مصوبات دريافتي از بانك سرمايه متهم آقاي سيدمهدي موسوي

 -2مصوبات با كد شركت جيل ايران، شركت ميعاد شهر،  -1»اظهار نموده است: 

مصوبه  -4ارسان و ليان، مصوبه پروژه ك -3مصوبات با كد شركت دنا ]ساز[، 

پروژه قصر  -7واحدي،  904پروژه  -6مصوبه پروژه ليان،  -5پروژه كارسان، 

ميليارد توماني و شركت هاي سه گانه  300مصوبه با سپرده گذاري  -8سپيد، 

ذوب و نورد، آرتين، خاورميانه. شركت هاي كوه آوران جيحون و عمران تجارت 

كت هاي مذكور با سپرده گذاري و ترهين امالک امير اخذ تسهيالت نمودند و شر

كارسان اقدام به اخذ تسهيالت نمودند و شركت هاي سه گانه ذوب، پاسارگاد، 

خاورميانه كه به نام شركت ها اخذ تسهيالت شده مصوبه با سپرده گذاري انجام 

ولي بعداً بر اساس مبايعه نامه و شروط آن به آقاي مجتبي كيان پيشه فروخته 

با توجه به  1391(. متهم در سال 1397.04.03)تحقيقات مورخه « است شده

دريافت مصوبه توسط شركت دناساز اقدام به ترهين پروژه كارسان و ليان در رهن 

( ريال 10.000.000.000بانك سرمايه با پرداخت هزينه اي بالغ بر ده ميليارد )
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داشته با اين حال اقدام به نمايد و با عنايت به اينكه توان سپرده گذاري را نمي

شركت ديگري »ترهين در دفترخانه مي كند. در اين خصوص اظهار مي دارد: 

بنام دنا كه مربوط به فرد شيرازي بود معرفي كه شركت بدليل عدم سپرده گذاري 

و مشكالت شركتي درصدي از شركت )سهام سركت( در يد صاحبان شركت نبود 

ت از بانك كه شركت دنا هم آمادگي خريد و عمليات متوقف گرديد، اخذ تسهيال

هم آمادگي در اختيار گذاشتن شركت را داشته كه به دليل مشكالت شركت 

« مذكور عليرغم ترهين و فك آن و عدم سپرده گذاري موضوع منحل گرديد

ميليارد  130مصوبه صادر شده همان (. »... 1397.04.03)تحقيقات مورخه 

د آهن آالت بوده است. مصوبه بنام پروژه كارسان تومان ضمانت نامه جهت خري

است در مصوبه صادره آمده است با ترهين پروژه كارسان تسهيالت پرداخت شود 

ولي نياز به سپرده گذاري و شركت با كد فعاليت تجاري داشته كه دو شركت با 

« درصد از صددرصد سپرده را دريافت نمايند 70سپرده گذاري توانسته اند مبالغ 

در ارتباط با ضمانت نامه هاي صادره اگر (. »1397.04.03)تحقيقات مورخه 

بنده مالك دو شركت كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير بودم ضمانت نامه 

باشد توسط اينجانب مس و يا فوالد اخذ و هاي صادره به نفع شركت ها مي

 وزستان و يا شركتفروخته شود كما اينكه ضمانت نامه هاي صادره بنام فوالد خ

مس صادر و بعداً توسط آقاي هدايتي ضمانت نامه هاي صادره فروخته و مبلغ 

(. متهم 1397.04.10)تحقيقات مورخه « آن توسط ايشان اخذ گرديده است



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

نژاد در مورد علت مراجعه به بانك سرمايه و درخواست آقاي سيدمهدي موسوي

سارگاد، اپرا ثمين و ذوب نورد دريافت مصوبه براي سه شركت طراحي پويان پا

( ريالي و 3.000.000.000.000آرتين و سپرده گذاري سه هزار ميليارد )

( 2.100.000.000.000دريافت تسهيالت به ميزان دو هزار و يكصد ميليارد )

پس از فروش پروژه كارسان و اعتمادسازي آقاي هدايتي »ريال اظهار داشته است: 

كنيد در پروژه ليان در جهرم باشيد با ما همكاري مي كه اگر تو در پروژه ديگري

درصد سپرده  100بدليل گرفتاري هاي بانك يعني شركت كد دار مالياتي و 

خواستم درصد جهت مشاركت من مي 29گذاري و برداشت هفتاد درصد با سود 

از شركت هاي ايشان و ارتباط جهت سپرده گذاري ثامن و وثيقه گذاري اخذ 

ايم... با پيشنهاد شركت هاي متعل  به آقاي هدايتي و سپرده گذاري تسهيالت نم

موافقت نمودند و بعداً نه شركتي به اينجانب واگذار و نه در بانك بعنوان تسهيالت 

(. 1397.03.31)تحقيقات مورخه « گيرنده مبلغي به اينجانب پرداخت شد

( 150.000.000)همچنين نامبرده پيرامون واريز مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 

وجه با ت»ريال به حساب پري يديسار رئيس شعبه برج فرمان اظهار داشته است: 

ميليارد تومان  123به وجود حساب سپرده گذاري در آن بانك و شعبه كه مبلغ 

بوده و امتيازاتي كه رئيس شعبه و كاركنان آن از طرف بانك مركزي سرمايه اخذ 

 شد به صورت تراولانزده ميليون تومان كه مينمودند نيازي به واريز مبلغ پمي

اخذ و به ايشان واگذار گردد نداشته بعضي مواقع با تماس تلفني بنده ايشان 
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كرده مثالً آقاي فضائلي بابت خريد ساعت امگا مبالغي را به حساب افراد واريز مي

و ميليون بوده و يا واريز به حساب قرض الحسنه ام البني  15يا  12كه مبلغ 

واريز به حساب شيراز، هيچگونه سوءنيتي وجود نداشته و اين امر در بانك امري 

ميليارد تومان در يك  70رايج است. فروش امالک اينجانب كه مبلغ مذكور 

ميليارد تومان در مرحله بعدي آمده و مبالغ به صورت يكجا و يك  53مرحله و 

سپرده بوده است )تحقيقات  دفعه نبوده است و مبالغ مذكور جمع دو مرحله مبلغ

بانك سرمايه در اولين مصوبه تا آخرين مصوبه به (. »1397.03.31مورخه 

موضوع شركت هاي كددار و سپرده گذاري اصرار نموده تهيه شركت هاي كددار 

با تالش هاي مضاعف ميسر نگرديد و سپرده گذاري و شركت هايي كه خودم 

ري كه آقاي هدايتي قول آن را داده بود دنبال او بودم و شركت ها و سپرده گذا

عملي نشد و اجباراً پروژه اول و دوم به آقاي هدايتي فروخته شد و تنها مبلغ 

مندرج در مبايعه نامه كه خدمتتان تقديم گرديد به اينجانب بابت ثمن معامله 

(. متهم آقاي سيدمهدي 1397.04.03پرداخت گرديده است )تحقيقات مورخه 

ر خصوص علت دريافت دسته چك هاي دو شركت كوه آوران نژاد دموسوي

بدليل عدم حضورم در تهران »جيحون و عمران تجارت امير اظهار كرده است: 

پس از مبايعه نامه كارسان دسته چك تحويل راننده بوده و بدون امضاء مدير 

عمران تجارت( و ليستي تهيه شده بود كه آقاي هدايتي  -آورانشركت ها )كوه

كند در ليست تعهد نمايد كه ايشان دريافت كننده هايي كه برداشت مي پول
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باشد و وجهي توسط بنده برداشت نشده است مبالغ بوده است كه موجود مي

 )تحقيقات« بايست پول را برداشت تا امالک را آزاد نمايدچون آقاي هدايتي مي

ه آوران از شركت هاي فوق فقط دسته چك شركت كو(. »1397.03.31مورخه 

و عمران تجارت بدون امضاء برگ چك ها دسته چك در اختيار راننده آژانس كه 

در اختيار بنده بود قرار داشته و هر وقت آقاي هدايتي مي خواست پول تحت 

عنوان فك رهن برداشت نمايد كه دست چك به ايشان تحويل مي شده است و 

مبالغ برداشت شده است  با امضاء مديرعامل شركت كه در اختيار هدايتي بوده

 (. 1397.04.10)تحقيقات مورخه 

مبالغ دريافتي از ناحيه متهم آقاي سيدمهدي موسوي نژاد بابت معامله با  -(14

 متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي:

نژاد در مورخه طب  تحقيقات به عمل آمده، متهم آقاي سيدمهدي موسوي

مان از متهم آقاي حسين ميليارد تو 7,8چك هاي به مبلغ  1392.02.08

هدايتي دوالبي دريافت كه منشاء آن تسهيالت دريافتي از بانك سرمايه نبوده 

ميليارد تومان از محل  73مبلغ  1392.06.13است. در ادامه در مورخه 

ميليارد بابت هزينه هاي محضر و  3كند كه تسهيالت بانك سرمايه دريافت مي

امله نداشته است. متهم آقاي سيدمهدي غيره بوده كه ربطي به حصه نقدي مع

نژاد در خصوص مبلغي كه مقرر بود بابت پروژه كارسان و ليان از متهم موسوي
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و  در پروژه كارسان»آقاي حسين هدايتي دوالبي دريافت كند، بيان داشته است: 

ليان و جهت انجام معامله و انتقال آن به معرفي شدگان در متن مبايعه نامه ها 

وه آوران و عمران تجارت، مجتبي كيان پيشه( مبلغ يكصد و چهل و )شركت ك

فقره ملك  4)ميليارد(  68و يا  67پنج ميليارد تومان قرار بود دريافت كنم كه 

 ميليارد 70 هم ليان پروژه بابت و نقدي تومان ميليارد هشت –تهاتر گرديد. هفت 

)تحقيقات مورخه « كرد پيدا تقليل تومان ميليارد 77 به مبلغ كه نقدي تومان

ميليارد و در پروژه ليان  8مبلغ دريافت شده در پروژه كارسان (. »1397.03.29

ميليارد تومان بوده است و هزينه هاي جانبي انتقال بوده ضمناً بدليل حساب  70

الغ باشد بجز از مبفي مابين اينجانب و آقاي هدايتي كه صورتجلسه آن موجود مي

ايتي مبلغ پرداختي به ايشان واريز وجه و چك بانكي جهت دريافتي از آقاي هد

 (. 1397.03.31)تحقيقات مورخه « تسويه و فك رهن امالک وجود دارد

تبادل وجوه ميان متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي  -(15

 نژاد: موسوي

 نژاد مبلغي دربرابر مستندات ارائه شده توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي

( ريال به چهار شركت ذوب و نورد 100.000.000.000حدود يكصد ميليارد )

جيحون آوران  امير و كوهتجارت  آرتين، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، عمران

پرداخت نموده است. همچنين مبلغي در حدود يكصد و سي ميليارد 
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حسين ( ريال نيز به صورت مستقيم به متهم آقاي 130.000.000.000)

هدايتي دوالبي بعنوان قرض داده و مبلغي در حدود شانزده ميليارد 

( ريال بعنوان عدم نفع دريافت سود از متهم آقاي حسين 16.000.000.000)

هدايتي دوالبي دريافت كرده كه از مجموع دويست و پنجاه ميليارد 

 نژاد( ريال پرداختي توسط متهم آقاي سيدمهدي موسوي250.000.000.000)

به متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي مبلغ يكصد و نود و چهار ميليارد و هفتصد 

( ريال همزمان با دريافت تسهيالت شركت 194,790,000,000و نود ميليون )

به متهم آقاي سيدمهدي  1392.11.26سروش تجارت سيمرغ در مورخه 

 مبالغ مذكور»نژاد پرداخت شده كه نامبرده در اين مورد بيان كرده است: موسوي

بابت تسويه حساب نهايي بر اساس چك هاي بانكي و واريز به حساب جهت 

تسويه حساب بدهي هاي آقاي هدايتي كه مرتبط به تسويه حساب و فك رهن 

ورخه )تحقيقات م« اسناد ترهيني مورد معامله اول كه تاكنون انجام نپذيرفته بود

د مبلغ مذكور جز ثمن بر اساس مدارک و مستندات موجو(. »1397.03.31

معامله بوده و دليل آن اين بوده كه ايشان اطالع داشته كه مبلغ ذكر شده در 

باشد و بر اساس اسناد مبلغ دريافتي را بر اساس سود سپرده بانك موجود مي

)تحقيقات مورخه « سپرده گذاري مجدداً به اينجانب عودت داده است

مورخه  1006-1139 مبلغ سود در نامه شماره(. »1397.04.03

تا زمان عودت مبلغ محاسبه گرديده و كل حساب في مابين به  1392.12.05
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اينجانب عودت داده شد ضمناً ايشان پس از اخذ تسهيالت با اينجانب تسويه 

(. در نتيجه مبلغ پرداختي 1397.04.03)تحقيقات مورخه « حساب نموده است

 نژادم آقاي سيدمهدي موسويتوسط متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي به مته

( 780.000.000.000هاي كارسان و ليان هفتصد و هشتاد ميليارد )بابت پروژه

ريال به عالوه ملك خيابان جمهوري به ارزش يكصد و سي ميليارد 

( ريال 30.000.000.000( ريال كه مبلغ سي ميليارد )130.000.000.000)

والبي مسترد شده و مبلغ يكصد در زمان سازش به متهم آقاي حسين هدايتي د

( ريال بعنوان 194,790,000,000و نود و چهار ميليارد و هفتصد و نود ميليون )

ند كنژاد ادعا ميثمن معامله قابليت انطباق ندارد. متهم آقاي سيدمهدي موسوي

( ريال در ملك لواسان و 100.000.000.000نزديك به يكصد ميليارد )

ه است كه مستندي در اين خصوص ارائه ننموده است. جمهوري هزينه انجام داد

بناء عليهذا دادگاه با عنايت به مراتب و توجهاً به شكايت بانك سرمايه و گزارش 

مورخه  277589و  1396.12.14مورخه  277784هاي شماره و 

سازمان بازرسي كل كشور و گزارش هاي شماره  1396.12.14

و  1395.09.28 مورخه  95.171610.141200.4.10

و  1396.04.20مورخه  95.171610.141200.4.10

 1396.05.04مورخه  95.171610.141200.4.10

 1396.05.16 مورخه  95.171610.141200.4.10  و
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 ويژه عمليات مركز 1395.09.28 مورخه 95.171610.141200.4.10  و

 و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي آگاهي پليس

معاونت مبارزه با جرايم  1395.11.23مورخه  1717.10.6093471.95

 مورخه س.22.17002454973  اقتصادي پليس آگاهي تهران بزرگ و

 1397.08.23 مورخه س.22.1700.2586830 و 1397.05.01

 س.22.17002548337 و 1397.08.23 مورخه س.22.1700254837  و

 و 1397.08.23 مورخه س.22.1700.2548374 و 1397.08.23 مورخه

.س 22.1700.2390412و  1397.04.23.س مورخه 22.17002378895

 و 1397.04.27 مورخه س.22.1700.2388758  و 1397.04.23مورخه 

 س.22.1700.2438343 و 1397.05.01 مورخه س.22.1700.24049

 و 1397.05.15 مورخه س.22.1700.802 و 1397.05.17 مورخه

.س 22.1700.2433610 و 1397.06.11 مورخه س.22.1700.2438322

و  1397.06.11.س مورخه 22.1700.2475982و  1397.06.11مورخه 

 1397.06.17 مورخه  .س22.1700.2373195

 و 1397.05.08 مورخه س.22.1700.2412519  و

 و 1397.06.11 مورخه س.22.1700.24335997

 س.22.1700.2482894 و 1397.06.11 مورخه س.22.1700.2438331

و  1397.06.14.س مورخه 22.1700.2482888و  1397.06.14 مورخه
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.س 22.1700.2381708و  1397.06.11.س مورخه 22.1700.2475982

 و  1397.10.15.س مورخه 22.1700.2698244و  1397.04.19مورخه 

 س.22.1700.2698176 و 1397.10.15 مورخه س.22.1700.2698821

 1397.10.15 مورخه س.22.1700.2698216 و 1397.10.15 مورخه

 و 1397.10.15 مورخه س.22.1700.2698235  و

 1397.08.23 مورخه س.22.1700.2586830

 و 1397.06.25 مورخه س.22.1700.2497782  و

 س.22.1700.2698204 و 1397.10.15 مورخه س.22.1700.2698192

 سازمان حقوقي معاون اطالعات سازمان حقوقي معاون 1397.10.15 مورخه

 مورخه 97.2834  ،1396.12.27مورخه  96.139337 و سپاه اطالعات

 97.13635  و سرمايه بانك 1397.01.21 مورخه 97.3581 ،1397.01.20

 130.148 و 1393.11.25 مورخه 130.1439 و  1397.02.15 مورخه

 97.34155 و 1392.12.12 مورخه 130.1508 و 1392.02.28 مورخه

 96.117765  ك سرمايه وبان حسابرسي و بازرسي اداره 1397.02.05 مورخه

 مورخه 94.10594 و مطالبات وصول پيگيري اداره 1396.11.10 مورخه

 15.99241 و سرمايه بانك حسابرسي و بازرسي امور سرپرست 1394.03.05

 اداره رييس 1395.11.07 مورخه 95.109863 و 1395.10.08 مورخه

 1395.11.27 مورخه 73002.م.2890 و سرمايه بانك مطالبات وصول پيگيري
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معاونت اطالعات اقتصادي اداره كل حقوقي و امور كيفري و گزارش هاي شماره 

و  1394.05.28.م مورخه 94.137190و  1397.01.19مورخه  97.9191

و  1394.12.19مورخه  94.381542و  1395.02.13مورخه  95.42501

 1397.03.06.م مورخه 97.74599و  1392.06.17. هـ..ا.ب مورخه 92.27

 1396.05.07 مورخه م 86.138532  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و

 شماره گزارش و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك نظارتي معاون

 اعتباري مؤسسات و بانكها بر نظارت اداره 1394.07.30 مورخه 94.212821

ان: ايآق متهمين ارتكابي اعمال آنان، وكالي و متهمين بالوجه دفاعيات و انكار و

. حسين هدايتي دوالبي به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي 1

كشور از طري  اخالل در نظام پولي و بانكي كشور از مجراي تحصيل وجوه كالن 

از شبكه بانكي از طرق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه ميليارد 

( ريال و هشت فقره 5.869.396.000.00و سيصد و نود و شش ميليون )

تحصيل مال از طري  نامشروع جمعاً به مبلغ شش هزار ميليارد 

( ريال را منطب  با اتهام مشاركت در اخالل در نظام 6.000.000.000.000)

اقتصادي )پولي( كشور به صورت عمده و كالن از طري  مشاركت در تحصيل مال 

مشاركت مدني و ضمانت نامه  از طري  نامشروع در قالب تسهيالت بانكي از نوع

بانكي مجموعاً به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده ميليارد و و سيصد و نود و 

( ريال در ارتباط با شركت هاي ذوب و 5.819.395.000.000پنج ميليون )
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نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت سيمرغ، جاويد 

، جاويد گشت هيرمند، كوه آوران جيحون و سيويل گشت آركا، عمران تجارت امير

. سيدمهدي موسوي نژاد به اتهام مشاركت در اخالل عمده در 2سازه پارميدا؛ 

نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال از طري  نامشروع به مبلغ نهصد و سي ميليارد 

( ريال را منطب  با اتهام مشاركت در اخالل در نظام 930.000.000.000)

ي )پولي( كشور به صورت عمده و كالن از طري  مشاركت در تحصيل مال اقتصاد

از طري  نامشروع در قالب تسهيالت بانكي از نوع مشاركت مدني و ضمانت نامه 

بانكي مجموعاً به مبلغ سه هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و 

ت هاي ذوب و ( ريال در ارتباط با شرك3.269.395.000.000پنج ميليون )

نورد آرتين، طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه، سروش تجارت سيمرغ، عمران 

. علي اكبر يقيني از اتهام معاونت در اخالل 3تجارت امير و كوه آوران جيحون؛ 

در نظام اقتصادي )پولي( كشور و معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع به 

( ريال را منطب  با اتهام 6.000.000.000.000مبلغ شش هزار ميليارد )

معاونت در اخالل در نظام اقتصادي )پولي( كشور به صورت عمده و كالن مجموعاً 

به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده ميليارد و و سيصد و نود و پنج ميليون 

. مجتبي كيان پيشه از معاونت در اخالل در 4( ريال؛ 5.819.395.000.000)

( كشور و معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع به مبلغ نظام اقتصادي )پولي

( ريال را منطب  با اتهام معاونت در 6.000.000.000.000شش هزار ميليارد )
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اخالل در نظام اقتصادي )پولي( كشور به صورت عمده و كالن مجموعاً به مبلغ 

پنج هزار و هشتصد و نوزده ميليارد و و سيصد و نود و پنج ميليون 

 تشديد قانون 2  ماده به مستنداً و  ( ريال دانسته و5.819.395.000.000)

 يك تبصره و 1367 مصوب كالهبرداري و اختالس ارتشاء، مرتكبين مجازات

 اسالمي مجازات قانون 127 ماده از( ت) بند و 126 و 125 مواد و 23 ماده

و  2ده ما اخير قسمت و آن ذيل 1 تبصره و 1 ماده «الف» بند و 1392 مصوب

ذيل آن از قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي  6و  4و  2تبصره هاي 

قانون عمليات  3و 2و  1با الحاقات و اصالحات بعدي و مواد  1369كشور مصوب 

 1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  91و ماده  1362بانكي بدون ربا مصوب 

قانون پولي و بانكي كشور  35ده ما« ج»و بند  10ماده « ب»و « الف»و بندهاي 

آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخالل  10و  5و مواد  1351مصوب 

 -بسته سياستي 15ماده  3و تبصره  1397گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

 17ماده  3و تبصره  1390نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

و  1391مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب نظارتي بانك  -بسته سياستي

 7و ماده  1390فصل سوم از سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مصوب 

بسته  13و ماده  1391سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مصوب 

ضوابط  23و ماده  14ماده  3سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه و تبصره 

و  1388كي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب نظارتي بان -سياستي
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ماده  3و تبصره  1389نظارتي بانك مركزي مصوب  -بسته سياستي 12ماده 

 1390نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -بسته سياستي 15

نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  -بسته سياستي 17ماده  3و تبصره 

آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و  4اده و م 1391مصوب 

مشكوک الوصول مؤسسات اعتباري ريالي و ارزي مصوبه شماره 

ـ مورخه 41498.ت.153965 هيئت وزيران با اعمال اصالحات  1388.08.03.ه

با اصالحات و الحاقات بعدي  1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  186و ماده 

بانك  1392و  1391نامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب آيين  17و  6و مواد 

حسين هدايتي  -(1مركزي جمهوري اسالمي ايران، هر يك از متهمين آقايان: 

دوالبي را به تحمل بيست سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 

تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري در انظار عمومي و محروميت دائم از 

نه خدمات دولتي )استخدام در مشاغل دولتي( و رد مبلغ چهار هزار و هرگو

هشتصد و هشتاد و نه ميليارد و سيصد و نود و پنج ميليون 

سيدمهدي موسوي  -(2( ريال در ح  بانك سرمايه، 4.889.395.000.000)

نژاد را به تحمل پانزده سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و تحمل 

و چهار ضربه شالق تعزيري در انظار عمومي و محروميت دائم از هرگونه هفتاد 

خدمات دولتي )استخدام در مشاغل دولتي( و رد مبلغ نهصد و سي ميليارد 

علي اكبر يقيني را )با  -(3( ريال در ح  بانك سرمايه، 930.000.000.000)
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به  (1392لحاظ وقوع جرم در زمان حاكميت قانون مجازات اسالمي مصوب 

تحمل ده سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي )با يك درجه پايين 

تر از مجازات جرم ارتكابي( و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي )استخدام 

مجتبي كيان پيشه را )با لحاظ وقوع جرم در زمان  -(4در مشاغل دولتي(، 

پنج سال حبس تعزيري  ( به تحمل1392حاكميت قانون مجازات اسالمي مصوب 

با احتساب ايام بازداشت قبلي )با دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي( و 

محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي )استخدام در مشاغل دولتي( محكوم 

 رب داير اله سيدحبيب فرزند فيروزآبادي همايون  مي نمايد. در مورد اتهام آقاي

ر نظام اقتصادي كشور و گزارش خالف واقع و معاونت د عمده اخالل در معاونت

 نكهاي به نظر  و پرونده محتويات به توجه با  در تحصيل مال از طري  نامشروع؛

 اداره از صادره 1397.11.30  مورخه 20.ف.953429 شماره فوت گواهي برابر

 شده فوت 1397.11.17 تاريخ در موصوف متهم شيراز، شهرستان احوال ثبت

قانون آيين دادرسي كيفري  13ماده « الف»لهذا دادگاه مستنداً به بند  است؛

با اصالحات بعدي قرار موقوفي تعقيب متهم آقاي همايون  1392مصوب 

. آقاي حسين هدايتي 1نمايد. اما در خصوص اتهام: فيروزآبادي را صادر و اعالم مي

به مبلغ چهار هزار و دوالبي فرزند علي اكبر داير بر پنج فقره خيانت در امانت 

( ريال از طري  دريافت تسهيالت در 4.200.000.000.000دويست ميليارد )

قالب مشاركت مدني و مصرف تسهيالت در غير از محل تعيين شده و شركت 
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هاي طراحي پويان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتين و سروش تجارت سيمرغ )جمعاً 

( ريال( و جاويد گشت 2.100.000.000.000به مبلغ دو هزار و يكصد ميليارد )

( ريال( و 1.300.000.000.000هيرمند )به مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد )

( ريال( و 800.000.000.000سيويل سازه پارميدا )به مبلغ هشتصد ميليارد )

پولشويي به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه ميليارد و سيصد و نود و شش 

( ريال از طري  تحصيل و اخذ تسهيالت با 5.869.396.000.000ميليون )

منشاء مجرمانه به نام شركت هاي پوششي و تملك و اداره ي غيرمستقيم شركت 

آقاي سيدمهدي موسوي نژاد فرزند  -(2هاي مذكور بدون عضويت در شركت ها؛ 

سيدمحمدعلي داير بر پولشويي به مبلغ نهصد و سي ميليارد 

آقاي مجتبي كيان پيشه فرزند مرتضي داير  -(۳( ريال؛ 930.000.000.000)

بر معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع و پولشويي به مبلغ چهارصد و هشتاد 

آقاي سيدعباس حسيني فرزند  -(۴( ريال؛ 483.000.000.000و سه ميليارد )

سيدحسن داير بر پولشويي به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو ميليارد 

ال از طري  تحصيل عوايد مجرمانه ناشي از دريافت ( ري852.000.000.000)

تسهيالت غيرقانوني از بانك سرمايه به نام شركت هاي منتسب به متهم آقاي 

آقاي حسين شريعتي فرزند جمال الدين داير بر  -(۵حسين هدايتي دوالبي؛ 

معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع به مبلغ دو هزار و يكصد ميليارد 

آقاي امير توللي فرزند يداله داير بر  -(۶( ريال؛ 2.100.000.000.000)
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پولشويي از طري  تحصيل عوايد مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه و معاونت در 

آقاي علي اكبر يقيني فرزند قليچ داير بر  -(۷تحصيل مال از طري  نامشروع؛ 

پولشويي و تحصيل مال از طري  نامشروع به مبلغ نود ميليارد 

خانم هانيه پهلوان فرزند هوشنگ داير بر  -(۸( ريال؛ 90.000.000.000)

پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان 

كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي 

ه ي درخواست مشاراليه و معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائ

آقاي احمد رفيعي فرزند  -(۹تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

محمد داير بر پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي ايجاد 

پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد 

ل از طري  نامشروع از طري  ارائه مجرمانه براي مشاراليه و معاونت در تحصيل ما

آقاي مهدي  -(۱۰ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

فتحي فرزند زيداله داير بر پولشويي از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي 

براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و 

اي مشاراليه و معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع تحصيل عوايد مجرمانه بر

 -(۱۱از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد تسهيالتي؛ 

آقاي حسين حدادان فرزند علي اصغر داير بر پولشويي از طري  پذيرش مدير 

عاملي شركت كاغذي براي ايجاد پوشش و پنهان كردن نقش متهم آقاي حسين 
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ايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي مشاراليه و معاونت در تحصيل مال هد

از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت و پيگيري و امضاي قرارداد 

آقاي نورالدين مقصودياني جافر فرزند رحمان داير بر پولشويي  -(۱۲تسهيالتي؛ 

ايجاد پوشش و پنهان كردن از طري  پذيرش مدير عاملي شركت كاغذي براي 

نقش متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي و تحصيل عوايد مجرمانه براي مشاراليه 

و معاونت در تحصيل مال از طري  نامشروع از طري  ارائه ي درخواست تسهيالت 

و پيگيري و امضاء قرارداد تسهيالتي. با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده 

در مواردي كه جرايم متعدد از ناحيه مرتكب واحد واقع شود، و توجهاْ به اينكه 

قانون آيين  313در صورتي در صالحيت مرجع واحد قرار مي گيرد كه برابر ماده 

با اصالحات بعدي اتهامات متعدد متهم در  1392دادرسي كيفري مصوب 

صالحيت ذاتي يك مرجع قضايي اعم از عمومي يا اختصاصي باشد و در غير اين 

قانون مرقوم متهم در دادگاهي كه صالحيت مهمترين  314ورت به موجب ماده ص

اتهام را دارد، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه 

مربوط اعزام مي گردد و در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، 

مي، كيفري يك يا دو محاكمه متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقالب، نظا

مي شود. با عنايت به اينكه بر طب  كيفرخواست اصداري، اتهامات انتسابي به 

متهمين يادشده داير بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طري  نامشروع و 

معاونت در آن و پولشويي است و قطع نظر از صحت و سقم موضوع، از شمول 
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يين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم و آ 1397.05.20استجازه مورخه 

مستثني مي باشد؛  1397.08.23اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

زيرا اطالق و عموم استجازه رياست محترم وقت قوه قضاييه و موافقت مقام معظم 

 هفتم و دوم و  و بند يكم 1397.05.20رهبري )مدظله العالي( با آن در تاريخ 

نين مواد يكم و دوم و دوازدهم آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي همچ و آن ذيل

داللت بر اين  1397.08.23به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

امر دارد كه شعبي از دادگاه انقالب اسالمي را با تركيب سه نفر قاضي با حداقل 

م قوه ياست محترسال سابقه قضايي )يك نفر رئيس و دو مستشار( با ابالغ ر 20

قضاييه در تهران صالحيت رسيدگي به جرايم موضوع قانون اخاللگران در نظام 

با اصالحات و الحاقات بعدي و جرايم مربوط به  1369اقتصادي كشور مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  286اخالل در نظام اقتصادي كشور در ماده 

تهامات متهم يا متهمين كه در صالحيت بر عهده داشته و عالوه بر آن به ساير ا

شعب ديگر دادگاه انقالب است نيز صالحيت رسيدگي توأمان و يكجا را دارد. 

و  301بنابراين، صالحيت رسيدگي در ساير جرايم حسب مورد با استناد به مواد 

با اصالحات بعدي پيش  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304و  302

تواند برعهده محاكم كيفري يك و دو و ... قرار گيرد. در بيني گرديده كه مي 

مانحن فيه نيز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمين فوق االشعار با قانون مجازات 

قانون مجازات  ۲۸۶و ماده  ۱۳۶۹اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 
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م جرايپرونده كار قابليت طرح در محاكم ويژه رسيدگي به  ۱۳۹۲اسالمي مصوب 

اخاللگران و مفسدان اقتصادي را ندارد. همين طور كه در رابطه با بزه معاونت در 

مقرر شده است:  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمي مصوب  ۱۲۶جرم در تبصره ماده 

چنانچه فاعل اصلي جرم جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب »

در اين پرونده «. ر محكوم مي شودشود معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف ت

نيز متهم آقاي حسين هدايتي دوالبي جرمي شديدتر از آنچه مقصود متهمين 

فوق التوصيف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتكب شده اند. بدين لحاظ نمي 

توان اتهامات انتسابي به آنها را قابل طرح در اين محكمه دانست. همچنين اخالل 

ر عنواني نيست كه نشان دهنده ي ماهيت اعمال جرم در نظام اقتصادي كشو

انگاري شده باشد. بدين لحاظ بسياري از رفتارهايي كه در اين قانون نيامده است 

اعم از اينكه در قوانيني جداگانه و تحت عنواني مستقل جرم انگاري يا به طور 

ر د كلي جرم انگاري نشده باشند، با جمع بودن شرايط مي توانند سبب اخالل

نظام اقتصادي كشور شوند. قانونگذار مصادي  مجرمانه در بندهاي هفتگانه ماده 

با اصالحات  1369يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

و الحاقات بعدي را به طور غيرحصري و به نحو تمثيلي از قبيل قاچاق ارز، ضرب 

يهاي عمومي و سوءاستفاده عمده از سكه، احتكار و گران فروشي ارزاق و نيازمند

فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد و ... عنوان داشته است. 

اين در حالي است كه در پرونده حاضر چنين موردي از سوي دادسرا و اين دادگاه 
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بدوي احراز نگرديده است. بنابراين، دادگاه با عنايت به مراتب و مستنداً به ماده 

با اصالحات بعدي و رأي وحدت  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  301

هيئت عمومي ديوان عالي كشور و با  1386.07.24مورخه  704رويه شماره 

و  10و 2و  1و مواد  1397.05.20لحاظ بندهاي يكم و دوم استجازه مورخه 

ور تصادي كشآيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اق 12

؛ قرار عدم صالحيت به اعتبار و شايستگي دادگاه كيفري 1397.08.23مصوب 

دو تهران صادر و اعالم مي دارد. رأي اين دادگاهدر خصوص متهم آقاي علي اكبر 

آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران  29يقيني به استناد ماده 

غيابي تلقي و ظرف مدت پنج  1397.08.23در نظام اقتصادي كشور مصوب 

روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد. همچنين رأي دادگاه در 

مورد متهمين آقايان حسين هدايتي دوالبي و سيدمهدي موسوي نژاد و مجتبي 

كيان پيشه حضوري تلقي و نيز در ساير فرازها )قرار موقوفي تعقيب و قرار عدم 

آيين  28و ماده  1397.05.20استجازه مورخه  10ناد به بند صالحيت( با است

نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

 قطعي است./. 1397.08.23

رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخالل گران و مفسدان 

 اقتصادي



  دادگستري كل استان تهران

 ‹‹ لهَوَي اَنْ تَعْدِلُواٱفَالَ تَتَّبِعوُا ››

  
 

دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم  3شعبه 

 اقتصادي تهران

   دادنامه

 9809977807300008شماره دادنامه : 

  1398/02/23تاريخ تنظيم : 

 9709982221100002شماره پرونده : 

  970022شماره بايگاني شعبه : 

 

 اسداهلل مسعودي مقام

 مستشاران دادگاه:

 جواهري غالمرضا  -  مدحسن خداييمح

  امضاي صادر كننده
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