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روی موج کوتاه

ســیدمحمدهادی رضــوی، 
مدیرعامــل یــک گــروه اقتصادی 
به نام »فاطمی« اســت. »فاطمی«؛ 
نامی آشنا از دســته و رسته »ثامن« و 
»مولی الموحدین« و ولیعصر)عج( و 
نام هایی از این دست است که به راحتی 
می توان پشت قداست آنها پنهان شد و 

شگفتی آفرید!
گروه اقتصادی »فاطمی« هادی 
رضــوی چندیــن مجموعــه دارد 
ازجمله شــرکت صنایع سازندگان 
فاطمی، ماشــین های اداری فاطمی 
و کارخانجات فاطمــی. البته فعالیت 
این گروه فقط به اینجا ختم نمی شود، 
بلکه یک باکس فرهنگی هم دارند که 
محصولش شد »شــهرزاد« پر حرف 
و سخن در شــبکه نمایش خانگی با 
دستمزدهای آنچنانی که با تسهیالت 
بانکی ساخته می شوند و از »معافیت 
مالیاتی به دلیــل فعالیت فرهنگی« 
هم برخوردار می شوند و اسمشان هم 
می شود »بخش خصوصی!« و بعد هم 
جماعتی باید بدوند به دنبال این بخش 
خصوصی برای وصول طلب بیت المال!

شاگرد مکتب موتلفه
گذشــته از تمــام اینهــا ســید 
محمدهادی رضــوی، داماد محمد 
شــریعتمداری، وزیر کار، هم هست. 
او که دیروز اولین جلســه دادگاهش 
را می گذرانــد؛ تاکیــد می کــرد او 
را نه بــه عنوان »داماد وزیــر« بلکه با 
هویت خودش محاکمــه کنند و در 
برابر کیفرخواست تند و تیز نماینده 
دادســتان هم بــه کنایــه گفت که 
»داماد شریعتمداری هستم نه داماد 

نتانیاهو!« 
البته اســتدالل رضوی در اینکه 
پولداری اش ربطی به پدر همســرش 
ندارد، این است که در مدرسه موتلفه 
درس خوانــده و در اتمســفر موتلفه 
بزرگ شــده؛ حزب موتلفه ای ها هم 
که معروفند به »تجارت و بازرگانی!« 
و همین فضا باعث شده تا در وانفسایی 
که بانک ها برای دادن وام مســکن و 
ازدواج شیره جان جوانان را می کشند، 
او به عنوان جوانی دهه شصتی، دارای 
سرمایه گذاری میلیاردی با تسهیالت 

بانکی میلیاردی باشد.

خودش پیشتر قبل از اینکه حضور 
در دادگاه را تجربه کند در گفتگویی با 
»آی سینما« گفته بود: خانواده مادری 
بنده و پدر بزرگ بنده »ناظم زادگان« 
هستند؛ از قدیمی ترین مبارزان قبل 
از انقالب، ساکن در خیابان ایران و 17 
شهریور. پدر بنده قبل از انقالب دو سال 
آمریکا بودند و با وقوع انقالب به ایران 
برمی گردند. مدتــی در جنگ بودند 
و بعد از ســال 64 در بخش خصوصی 
کارخانه تولیدکننده ماشین های اداری 
و تجهیزات رسانه ای به راه انداختند. 
قبل از اینکه داماد آقای شریعتمداری 
شــوم، همه مــن را می شــناختند. 
پدر من از ســال 70 بــا همین صدا و 
سیمای جمهوری اســالمی خرید و 
فروش تجهیزات داشــته است. پس 
وضع مالی ما از همان ابتدا مشــخص 
بوده اســت. طوری درباره بنده حرف 
می زنند که انگار قبــل از اینکه داماد 
آقای شریعتمداری بشوم، در یتیم خانه 
بوده ام بعد یکهو آمده ام و با چند میلیارد 

سرمایه گذار سریال شهرزاد شده ام.«
به هر حال او فرزنــد و داماد هر که 
باشد، صد میلیارد از بانک سرمایه وام 
گرفته و داســتان وام گرفتن و وثیقه 
سپردن و تســویه کردنش نیز آنطور 
که در جلسه دادگاه او شرح داده شد، 
ماجرای جالب و در عین حال شگفتی 

است! 
107 میلیارد تسهیالت

 بدون وثیقه
دیروز اولین جلســه دادرسی به 
پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک 
ســرمایه با ۲1 ارکان اعتباری و ۸ تن 
از مدیران و سیدمحمدهادی رضوی 
برگزار شد. اولین کیفرخواست مورد 
رسیدگی در این جلسه هم مربوط به 

محمدهادی رضوی بود. 
رسول قهرمانی، نماینده دادستان 
شــروع به قرائت کیفرخواست کرد و 
گفت که محمدهادی رضوی از طریق 
شرکت های آینده ســازان و ره پویان 
کوثر 60 و ۲0 میلیــارد تومان به نام 
شرکت های فوق و بدون تودیع وثیقه 
تســهیالت دریافت کرده و از طریق 
شرکت شایگان تجارت آتیه با ٣ فقره 
ضمانت نامه هم ۲7میلیــارد و ٥00 

میلیون تومان بدون اعتبارســنجی 
و تودیــع وثیقه تســهیالت گرفته و 
اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت 
پشتیبانی دام استان تهران کرده و بعد 
در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور 

را با چالش جدی مواجه کرده است.
در همین ابتدای کیفرخواســت، 
مشخص می شــود که درس خوانده 
مدرســه موتلفه، حوزه کاری خود را 
محدود بــه صنایع و ماشــین آالت و 
کار فرهنگی از نوع »شهرزادسازی« 
نکرده، بلکه شــم اقتصادی اش را به 
حوزه گوشــت و مرغ هم تسری داده 

است! 
تسویه بدهی بانکی

 به سبک »گران نمایی«
آنطور که نماینده دادستان دیروز 
گفت، رضوی غیر از خرید گوشــت 
و مــرغ، با تســهیالت دریافتی ملک 
هم می خریــده و بعد برای تســویه 
بدهی های میلیاردی خود به بانک از 
روش »گران نمایی« استفاده می کرده 
است. قهرمانی در این مورد توضیح داد: 
»رضوی اقدام به خرید چندین ملک 
در نقاط مرغوب تهران کرده که ملک 
موسوم به »صبا« را در خیابان اندرزگو 
به مبلغ 1٩ میلیارد تومان خریداری 
کرده و در اسفندماه ســال ٩4 قصد 
داشته تا از طریق گران نمایی به مبلغ 
1۲0 میلیارد تومــان بدهی خود را به 

بانک سرمایه تسویه کند.«
وی ادامه داد کــه »رضوی در این 
خصوص از شــخصی به نام محسن 
پارســائیان کمــک می خواهــد و 
کارشناســان پیرو یک تبانی ملک را 
به میــزان بیش از چهــار برابر ارزش 
واقعی یعنــی 1۲٥ میلیــارد تومان 
ارزیابی می کننــد؛ در حالی  که چند 
ماه پیش از ارزیابی، از قبال تسهیالت 
بانک سرمایه این ملک را خریداری و 
برای خوش خدمتی هم به محســن 
پارسائیان ٣00 میلیون تومان پاداش 

پرداخت کرده است.«
رشوه خواری که

 سر از اسپانیا درآورد
رضوی اما این اظهارات را از اساس 
تکذیب کرد و گفت: »بنده کارم تولید 
ســالن های آمفی تئاتر و سالن های 

کنفرانس رســانه ای است و تصمیم 
داشــتم این ملک را به )بانک سنتر( و 
بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک 
بی ارزش نبوده اســت که مثاًل بگویم 
در جهرم یک ملک را به عنوان وثیقه 
معرفی کــرده ام؛ بلکه وثیقــه من بَِر 
خیابان اندرزگو که یکی از خیابان های 
شــلوغ و جزء خیابان هــای پولداری 

تهران بوده، واقع شده است.«
متهم پرونده بانک ســرمایه ادامه 
داد که برای این ملک هفت طبقه جواز 
تجاری به مساحت دو هزار متر مربع 
گرفته بوده و سه کارشناس از بانک نیز 
آن را 1۲٥ میلیارد تومان ارزیابی کرده 
بودند. او می گوید: »نهایتــاً در تاریخ 
٩٥/1۲/۲0 به ما ابالغ شــد که آقای 
رضوی بیا و بدهی ات را مشخص کن 
که همان ۸0 میلیــارد تومان را قبول 

داریم.«
رضوی ادامــه می دهــد: »یکی 
از مدیــران وقــت بانــک ســرمایه 
)حیدرآبــادی( به من گفــت که بیا 
ما ملک تــو را 1۲0 میلیــارد ارزیابی 
می کنیم که ۸0 میلیــارد بدهی تو را 
تسویه می کند و ٥0-40 میلیارد هم 
به تو داده می شود اما تو باید ٥ میلیارد 
تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم 
بدهی تا حسابت تسویه شود که من این 
موضوع را قبول نکردم و نمی دانم که 

چرا این آقا از )اسپانیا( سر درآوردند.«
چگونه یک بدهکار بانکی، 

طلبکار هم می شود؟
شــرحی که نماینده دادستان از 

ماجرای این ملک و تسویه تسهیالت 
بانکی از طریق آن داد اما کامال متفاوت 
بود. قهرمانی گفت که »ســیدهادی 
رضوی 1۲0 میلیــارد تومان به بانک 
ســرمایه بدهــکار بــوده و از طریق 
گران نمایــی ملک مذکــور به مبلغ 
1۲٥ میلیارد تومان از بانک ســرمایه 
٥ میلیارد تومان هم طلبکار شــده و 
چندین چک بابت طلب خود از بانک 
ســرمایه دریافت و بابت طلب خود به 

شهرداری ارائه کرده است!«
او تصریح کرد کــه »ملک صبا در 
خیابان اندرزگو، حسب ارجاع بازپرس 
ناحیه  تهــران به مبلــغ 71 میلیارد 
تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی 
سازمان بازرســی و کمیته تحقیق و 
تفحص مجلس ملک را به ۲6 میلیارد 

و ٣0 میلیارد تومان ارزیابی کرده اند!«
من را در خودروی
 بدون پالک بردند

در پاسخ به کیفرخواست قهرمانی، 
رضوی چندین بار به درخواست رشوه 
و تهدیدها اشاره کرد و گفت: »در برج 
٥ ســال ٩٥ اکیپی از آگاهی عملیات 
ویژه و فردی به نام آقــای فرجی نزد 
من مراجعه کردند و مــن را به داخل 
خودرویی بدون پالک بردند و گفتند 
که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشــخص 
کنیم و من را نزد فردی به نام شــادان 
بردند که اخراجی قوه قضاییه بود. این ها 
رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از 
بدهکاران کالن بانکی بودند که به من 
گفتند چقدر می دهی تا پرونده ات را 
زودتر تمام کنیــم؟ آنها تا برج 10 من 
را بازی دادند و باالخره در این ماه من 
را احضار کردنــد. در آنجا آقای فرجی 
به من گفت کــه من تــو را در تاریخ 
٩٥/10/1٣ به دادسرا می برم و کسی 
هم تو را نمی بیند و همین هم شــد! 
یعنی در تاریخ ٩٥/1۲/٣ من را دوباره 
احضار کردند و دیدم بازجویی تاریخ 
٩٥/1۲/٣ را به تاریخ ٩٥/10/1٣ ثبت 
کرده اند. آنها به من گفتند که باید پول 
را پس بدهی و من را نزد شخصی به اسم 

آقای پسندیده بردند.«
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به 
اتهامات هادی رضوی، بخش بزرگی 
از دفاعیــات او، اختصــاص به همین 
روایت های پراکنده از افراد و جلسات 
مشــکوک داشــت و او در بخشی از 
اظهارات خود رو به قاضی مســعودی 
مقام، رئیس دادگاه گفت: »آقای قاضی، 
من اســترس دارم که مبادا برای من 
اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت 
این مطلب را هم اعــالم کرده ام چون 
دائماً به من می گفتند که مبادا بخواهی 

چیزی را بگویی.«
عیش و نوش

 خودروهای لوکس و ملک
نکته دیگری که در کیفرخواست 
نماینده دادســتان مورد تاکید بود، 
اخالل در نظام اقتصــادی و تحصیل 
مال نامشروع از ســوی هادی رضوی 
بود. رســول قهرمانی در این بخش از 
کیفرخواســت، گفت: »متهم سید 
هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه 
به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع 
وثیقه در حدود 107 میلیارد تومان را 
در سال ٩1 تا ٩4 از شبکه بانکی خارج و 
صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، 

خودروهای لوکس و ملک کرده است.«
او ادامــه داد: رضــوی متهــم به 
مشــارکت در اخالل عمــده در نظام 
اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال 
از طریق نامشروع به مبلغ 107 میلیارد 
و ٥00 میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه 
اســت و اتهامات دیگری دارد که در 

دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
رضــوی امــا تاکیــد دارد کــه 
اوال بنــا بر اســتعالم بانــک مرکزی 
تســهیل گیرندگان مشمول بند »ه« 
قانــون مجازات اخاللگــران در نظام 
اقتصادی نمی شــوند. دوما او مدعی 
است که پنهان کاری ای صورت نگرفته 
و در تمــام فرایندهــای بانکی برای 
دریافت تسهیالت همه روال را قانونی 
و با شفافیت طی کرده است. موضوع 
دیگری کــه او به آن اشــاره می کند، 
قراردادهای سفید امضاست. او در پاسخ 
به اتهام جعل قرارداد توضیح می دهد 
که تسهیالت را به عنوان وام امور جاری 
می خواسته اما بانک می خواسته وام 
مشارکت مدنی به او بدهد که به دنبال 
مخالفت او، قراردادهای سفید را پیش 

روی او می گذاشتند. 
تمسک به

 »جشنواره مدافعان حرم«!
او همچنین درباره بخش دیگری 
از کیفرخواســت گفت: »بیش از 10 
مورد ادعا در کیفرخواست من وجود 
دارد که جواب داده ام، مثال می گویند با 
دادن چک و سفته وام گرفته ام و یا برای 
اعطای تسهیالت اعتبارسنجی نشده 
است دلیلش این است که اعتبار داشتم 

و خوش پرداخت بوده ام«!
بــه اســتدالل های او دادگاه باید 
رسیدگی کند اما آنچه در دادگاه دیروز 
دیده شد، این بود که او خود را نماینده 
قشــر حزب الهی می داند و بسیاری از 
آنچه در پرونده اش اســت را دسیسه 
می انگارد؛ آنچنانکه گفت: »حاال این 
رضوی کیست که ســر زبان ها افتاده 
است، به طوری که شبکه voa آمریکا 
ســه ویژه برنامه برای مسخره کردن 
درســت می کند. چون زورشان آمده 
برای مدافعان حرم جشــنواره برگزار 
کردم. حاال طوری شده است که حرف 
از قاچاق خودرو می شود می گویند کار 

داماد فالنی است.«
حال بایــد دید که ادعــای »بچه 
حزب الهی« بودن و ســابقه برگزاری 
»جشنواره مدافعان حرم« و دامادی 
محمد شریعتمداری بر بررسی پرونده 
او سایه خواهد انداخت یا اینکه صرفا 
مستندات پرونده اش حکم او را تعیین 

خواهد کرد.

کیفرخواست سنگین علیه تهیه کننده شهرزاد قرائت شد

»عیش و نوش«  صد و هفت میلیاردی
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راند آخر برای کرسی ریاست 
به گزارش ایسنا، بر اســاس اعالم برنامه کاری 
مجلس، جلسات علنی تا ٥ خرداد برگزار می شود 
و بعد از آن جلســات برای سرکشی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه تعطیل خواهد شد. بر این اساس 
جلسات چهارمین هفته مجلس در روزهای شنبه و 
یک شنبه 4 و ٥ خرداد خواهد بود و انتخابات هیأت 

رئیسه مجلس، ٥ خرداد برگزار خواهد شد.
    

سفر به ارومیه با اهداف سیاسی
ســیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در 
مجلس شــورای اســالمی به فارس گفت: رئیس 
جمهوری، حسن روحانی سه شنبه ٣1 اردیبهشت 
ماه و بیشتر با اهداف سیاسی وارد استان می شود. 
وی تصریح کرد: افتتاح پروژه های احیای دریاچه 
ارومیه نیز از سایر برنامه های حسن روحانی است. 
آذر ماه سال گذشته روحانی و هیأت همراه به این 

استان سفر کرده بودند  .
    

واکنش جهانگیری
 به درگیری های دانشگاه تهران

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری 
در واکنش به درگیری های روز دوشنبه در دانشگاه 
تهران نوشت: به همه مدیران، استادان و دانشجویان 
توصیه میکنم که از این ضــرورت در هیچ موردی 
غفلت نکنند؛ به دانشجو درهر سطحی باید حرمت 
گذاشت و حرف و اعتراضش را شنید. وی ادامه داد: 
هرحادثه ای دردانشــگاه باموضوعیت دانشجو رخ 
دهد هر قدر کوچک هم باشد، نیازمند توجه و اهتمام 
فراوان است. دانشــگاه محل گفت وگو، عقالنیت، 
اخالق، التــزام اجتماعی و تفکر انتقادی اســت و 
دانشجویان اعضای این خانواده اند که باید بتوانند با 
خود، استادان، مدیران و با مسئوالن کشور آزادانه و 

حتی منتقدانه گفتگو کنند.
    

شمارش معکوس برای اروپا
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده 
شاهین شــهر در مجلس با اشــاره به نشســت 
غیرعلنی دیروز مجلس گفــت: الریجانی گفت 
که با وجود گذشــت ده روز از فرصت دو ماهه به 
اروپایی ها برای انجام اقــدام عملی در خصوص 
تسهیل امور بانکی برای ایران در قالب برجام هنوز 
اقدام عملی از جانب آنها مشاهده نشده که البته 
پنجاه روز دیگر آنها بــرای این کار فرصت دارند. 
وی افزود: اروپایی ها حتی همان اینستکســی را 
هم که می گفتند در واقع هیچ سودی برای ایران 
هم نداشت را نیز اجرایی نکردند و ما کوچکترین 
اقدام عملی از جانب اروپایی ها شاهد نبودیم. امید 
داشتن به اروپایی ها برای انجام اقدام عملی در دو 

ماه آینده کار بیهوده ای است.
    

رد ادعای نفتی-برجامی 
رویترز

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی 
شد که تهران تأکید کرده برای ماندن در برجام 
بایستی بتواند دست  کم روزانه 1.٥ میلیون بشکه 
نفت بفروشــد. چهار منبع دیپلماتیک اروپایی 
به رویترز گفته اند رقم مذکور در نشســت های 
اخیر میان مقام هــای ایرانی و غربــی رد و بدل 
شده، اما مکتوب نشده اســت. عباس موسوی، 
سخنگوی وزارت خارجه اما با رد این ادعا، گفت: 
نقطه نظــرات و مطالبات به حق ایــران در نامه 
1۸ اردیبهشــت رئیس جمهوری کشورمان به 
سران کشــورهای باقیمانده در برجام به وضوح 
و با صراحت بیان شــده و پرداختن به این گونه 
خبرسازی ها و گمانه زنی های ناقص و غیردقیق 
نه تنها سازنده نیســت، بلکه می تواند به تخریب 
فضای مورد نیــاز برای یک دیپلماســی جدی 

منجر شود.
    

دبیرکل بابلیون عراق: 
سردار سلیمانی

 دوست، عزیز و فرمانده ماست
ریان الکلدانی، دبیرکل جنبش بابلیون عراق 
در برنامه »حق الرد« شبکه السومریه نیوز، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران در کنار عراق ایستاد و 
نمی توان این مسئله را انکار کرد. ایران مستحق 
این اســت که به خوبی هایش پاسخ دهیم اما به 
نظر من جمهوری اسالمی نیازمند سازمان بدر 
و یا جنبش بابلیون نیست. این فرمانده مسیحی 
با اشاره به اینکه سردار قاســم سلیمانی بیش از 
سه بار نزدیک بود به شهادت برسد، افزود: زمانی 
که داعش در خاک ما بود سردار سلیمانی کمک 
زیادی به ما کرد، چرا باید کســی که به ما کمک 
کرد را انکار کنیم. سردار سلیمانی دوست، عزیر و 
فرمانده ما است و بر گردن ما حق بزرگی دارد زیرا 

تمام امکانات را به ما تقدیم کرد.

 نماینده دادستان: 
سیدهادی رضوی 1٢0 
میلیارد تومان به بانک 

سرمایه بدهکار بوده و از 
طریق گران نمایی ملک 

مذکور به مبلغ 1٢٥ میلیارد 
تومان از بانک سرمایه ٥ 

میلیارد تومان هم طلبکار 
شده و با آن طلب خود به 

شهرداری را هم پرداخت 
کرده است

 رضوی: من را داخل 
خودرویی بدون پالک 

بردند. این ها رابط عملیات 
ویژه آگاهی با یکسری 

از بدهکاران کالن بانکی 
بودند. به من گفتند چقدر 

می دهی تا پرونده ات را 
تمام کنیم؟ من استرس 

دارم که مبادا برای من 
اتفاقی بیافتد، چون دائماً به 
من می گفتند مبادا بخواهی 

چیزی را بگویی


