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مفسدان اقتصادی ایران یکی از کلان «حسن رعیت» یپیش از آن که درباره

اساس  بر .ارایه بدهم ییی مافیادارسرمایهاز  یشواهدی ارایه کنم مفید است که گزارش

چه که از آنتوان یک شمای کلی می ام،چه که از بررسی مورد حسن رعیت فهمیدهآن

 ام به دست داد. نامیده« ییی مافیادارسرمایه»ها این یادداشت در

تواند می جا طرفاولین قدم، ایجاد مناسبات ناسالم با صاحبان قدرت است. یک

س یک بانک باشد و در جای دیگر، یک قاضی دادگاه و یا یک معاون وزیر و یا حتی ییر

 وزیر.

ی صوری است که بتوان از شخصیت حقوقی آنها هاقدم بعدی هم ثبت شرکت

 استفاده کرد. « تسهیلات اعتباری»متقاضیان  عنوانبه

 همای کرایه یدار و اعضای هیئت مدیرهدرپیوند با قدم دوم، یافتن تعدادی سهام

شان را ازای یک پرداخت ماهیانه حاضرند اسم و شخصیت حقوقیاست که به ضروری

 بدهند.« کرایه»

شود تا بتوانید در این شرایطی که می ها را برداشتید همه چیز آمادهاین قدموقتی 

تازی شود یکهمی گر و مسئول مشخصکامل نهادهای نظارت ،اگر نگویم فقدان ،با ضعف

 بگیرید. « تسهیلات»اصطلاح و به کنید

 برای این که حرف بدون سند نزده باشم، بد نیست با اختصار به میزان فساد مالی

 اشاره کنم.  ییمافیا این اقتصاد و اقتصادی در

وند پی ات بشود درزئیه بدون این که وارد جییقضا یگوی قوهسخن 8331مرداد  در

زندان  881نفر درمجموع به  3 که دهدخبر می «کیمیا خودرو»با مفاسد اقتصادی در 

محکوم زندان سال  843کل به  ارزی دیگر ده نفر در ییک پرونده محکوم شدند. در

سال  33کل به  در از رییس تا دیگران،  ،نفر 1 ،سازمان گوشت شدند. به خاطر فساد در

شاکی  8813که « ی نگین اعظمالمللبینشرکت »یک مورد دیگر  حبس شدند. در

با « آرمان پرشین پارس»شرکت  یسال زندان رفت. درباره 1س شرکت به ییداشت، ر

المدت محکوم شدند ولی هنوز قطعی ی طویلهازندانسا به ؤفقره شکایت ر 8333

شاکی که احکام  3883برداری بود با کلاه ییک پرونده استان بوشهر نشده است. در

به احتمال زیاد  - پیوند با یکی از خودروسازان شود. دربدوی صادر شد و باید قطعی 

شاکی  811هم  شهراسلام متهم دارد و دادگاه درجریان است. در 83که  - سایپا
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 دانم قرار شد پرونده بهنمی اتش راییجز که اندکردهدار از یک شرکت شکایت کامیون

 سخنگو دو تا پرونده دارد. در یتهران فرستاده شود. شهردار سابق کرج هم به گفته

 قرار درقه گرفته بودند ولی ازرا هم داریم که از او وثی« آقاخانی  سالار»این گزارش 

ماه دوم سال  3د که در یگومی هییقضا یسخنگوی قوه 8411فروردین  در رفته است.

  متهم به شعب ویژه ارجاع شد. 381 یمفاسد اقتصاد یپرونده 814گذشته، 

بازداشت شد  8331در مرداد  ،رعیت این یادداشت، حسن اما موضوع اصلی ما در

بخشی از و است  8318متولد وی آغاز شد.  8411فروردین  88 اش درولی محاکمه

کشور از  یو ارز یمشارکت در اخلال عمده در نظام پول :اتهامات او به این قرار است

 شیدلار و ب ونیلیم 411ها معادل با تقلب از بانک یالیو ر یاخذ مبالغ کلان ارز قیطر

کت مشار ،یسردستگ از آن را بررسی خواهیم کرد. هاییکه گوشه الیر اردیلیهزار م 1از 

ها به مبلغ مذکور در بند نخست، مشارکت در جلب و از بانک یاشبکه یدر کلاهبردار

 مندرج یالیو ر یمبالغ ارز زانیبه م ییشوپولاستفاده از اسناد مجعول، مشارکت در 

 سییو ر عامل ریمد اینیداراب یدر اتهامات اول و دوم، مشارکت در پرداخت رشوه به عل

حسن محمد ال،یر اردیلیم 88وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ  یرهیمد هیأت

وقت شعبه  سییر ال،یر ونیلیم 311به مبلغ  شیک انیوقت بانک پارس سییر یمیکر

وقت  سییر یعدد سکه، خانم منصوره عنصر 31بانک صادرات گرگان به تعداد  4131

وجه  الیر ونیلیم 311عدد سکه و  1 زانیبانک ملت به م یراه طالقانبهار و سه شعبا

طع و ق یبا سوءاستفاده از روابط خصوص ینقد، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون

  .اصله درخت 813و خشکاندن 

دادستانی آمده  ینماینده یادعانامه چه درآن از فراتراز ارتباطات حسن رعیت، 

بری ط اکبر یکی از متهمان پروندهبابک رنجانی با قاضی منصوری که ی علاوه بر است،

باط رتا از اندعبارت ترعی ی مشکوک دیگرهافعالیتارتباط داشت.  و خود طبری هم بود

و معادن وقت جهت  عیوزارت صنا یزیرمقام معاونت برنامهقائم یمیصم امکیبا س

ه از سوءاستفاد ،یصنعت و معدن و کشاورز یهاکلان بانک لاتیانتفاع نامشروع از تسه

جهت ورود  یدولت یارز یهاو اخذ حواله ییشوپولحساب کارمندان خود جهت 

الله او سید روح رعیب، برادر علاوه بر .هاعدم واردات کالاکالاهای اساسی و بعد 
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عتقد که متهم ردیف دوم همسر او منصور م میرکاظمی متهم ردیف چهارم است و برادر

 افتیو در یو کاغذ یصور یهاشرکت سیو تأس جادیا مغز متفکر قراراست. و از

لبته بود. ا یرکاظمیگروه م یبرا یها از منابع بانکشرکت نیا یواسطهبه یارز یهاحواله

ردیف متهم امین علوی طالبی متهم ردیف سوم، محمد اند. باقر شعارمتهم فراری چهار

 از قاسمی متهم ردیف دهمزاد متهم ردیف هفتم و علی شمیها سید علیرضا ،ششم

جا این در 83و  83 هایردیف عنوان متهمس بانک هم بهیی. البته دو راندایران گریخته

 هستند.

 یرتضوم دیسع. کسانی که نام بردم رعیت با قاضی مرتضوی هم محشور بود علاوه بر

را  شانیا من اصلاً» اظهار داشت ، یبا بابک زنجان اشییآشنا ینحوه یدرباره

سن )ح یکاظم ینام آقااز دوستان به یکی. شناختمیو شرکتش را هم نم شناختمینم

دوست است، تماس  شانیاست که با ا یمورد اعتماد اریبس یارزش یروی( که نتیرع

جا روشن شده باشد چرا از تا حدودی باید تا همین «.کرد یرا معرف شانیگرفت و ا

ی اربردکلاهی متعدد های شبکههازیرساخت یهگویم چون هممی سخن ییاقتصاد مافیا

 میل اموال عمومی روشن و آشکار است.وو حیف

 سر وزارت رفاه در دولتبر نژادیو احمد یجانیلار یالبته در زمان بالاگرفتن مناقشه

 یجانیمجلس در مجلس منتشر شد که در آن، فاضل لار سییاز برادر ر یلمیدهم، ف

ا از ر ییهادرخواست ،یبابک زنجان یشستا از سو یهاشرکت دیطرح خر شبردیپ یبرا

 دیاز اتاق کار سع 8338که در سال  یگرید لمی. در فکندیمطرح م یمرتضو دیسع

 ی( و بابک زنجانتی)رع یرکاظمیکه حسن م شودیمنتشر شد، نشان داده م یمرتضو

 یاعدام شد( ماجرا یو فساد مال ریعنوان سلطان قبهکه ) یدرمن یباقر درضایهمراه حم

 دو چه اینآن .کنندیم فیتعر یمرتضو دیسع یرا برا یجانیفاضل لار یدرخواست مال

 یهاهپروژ نیتر( رابط افراد مهم در بزرگتی)رع یرکاظمیمکه است فیلم نشان داد این 

 ییفراموش کرد که به گزارش فارس آشنا دینکته را هم نبا نیمشکوک بود. البته ا یمال

 یضوو مرت یزنجان نیب ییوروی اردیلیچهار م یمعامله کی سازنهیزم یو مرتضو یزنجان

 یرا صاحب شود که با افشاگر یاجتماع تأمینشرکت  833 یشد و قرار بود زنجان

د بع یاریماند و بس یها باقدر ذهن تیمعامله ناکام ماند؛ اما نام حسن رع نیا یارسانه

 ینیبشیپهم او  یرا برا یروز نیچن یبابک زنجان یبازداشت و محاکمه یاز ماجرا
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)که در  منشیرازیش نیهمراه با حس 8311در سال  نیهمچن تی. حسن رعکردندیم

ا که بعدتر و ب یادرآمد؛ پروژه یاقتصاد یپروژه کی تیبازداشت شد( به عضو 38سال 

 یهدر هم یبابک زنجان یو رابط اصل اریدو را به دو دست نیبه آن، ا یورود بابک زنجان

 مفاسد یهادر پرونده تیبود که نام رع گونهنیکرد. ا لیتبد اشیاقتصاد یهاپروژه

ولی روشن نبود که  مطرح بود او به اتهامات خود یدگیتا قبل از رس یکلان اقتصاد

  رفتند.نمی چرامسئولان مبارزه با فساد سروقت حسن رعیت

 روایت جالبی دارد.  -معروف به حسن رعیت -این آقای حسن میرکاظمیاما، 

رابطه  بهتران درما متولد شد ولی تا پیش از آن که با از  8318دانیم در سال می

پیوند با کسانی چون او، و بابک زنجانی  دردانم به چه کاری مشغول بود. نمی قرار بگیرد

 ایران ینظام اقتصاد یپوستهنوشته بودم که  ییو خاوری و چند تای دیگر در جا

زند می سر بر یچنان معجون م،یزنمی پوسته را کنار نیا یوقت یاست ول یدارسرمایه

ی دارهسرماینظام  ی. نه این که شیفتهدیآیدرنم جورای شناخته شده یالگو چیکه با ه

ها نباید ام این جور آدماین نظام اقتصادی خوانده یچه دربارهبوده باشم، ولی با آن

خواری کنند بلکه حتی رانتنمی نه فقط کار مولدی داشته باشند. ییدر آن جا قاعدتاً 

  پذیر است.جوامعی چون ایران امکان است که تنها درای شان هم شکل ویژهخواریو باج

 میل زد که این دیگر چه حرف مزخرفی است کهبه من ایای پدرآمرزیدهباری، 

 یدارسرمایهی است و دارسرمایهها دیگر کهنه شده است. این نظام، نی. این حرفزمی

هم همین است. مانده بودم که چه پاسخی برایش بنویسم! البته امیدوارم که آقای 

تر همان گونه که مدتی پیش -«کارآفرینان»ابراهیم نبوی دیگر وارد مباحثه نشده و از 

س شانوقتی آدم خوش دفاع نکنند. و اما، -ندکرده بوددرباره شهرام جزایری اظهار فضل 

« ریی گانگستدارسرمایه»خواستم بگویم این نظام یک می رسد.می غیب باشد، شاهد از

که  ییتا جا -است. بعد دیدم به گانگسترها ممکن است توهین بشود. چون گانگسترها

این که من و امثال من این ام برای خودشان کد رفتاری دارند. حالا خوانده شاندرباره

پذیریم یا خیر فرع قضیه است. بهتر دیدم که نظام اقتصادی ایران را می کدها را

ام. ولی اجازه بدهید، آوردهدر ازخودمرا  ترکیببنامم. البته این « خواری مسلحانهرانت»
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ک خطری است. یظاهر عکس بیهیک سند ارایه بدهم. اول به این عکس بنگرید. ب فعلاً 

 رفته است.ای مقام حکومتی برای بازدید به کارخانه

 
 

 -همین آقای حسن رعیت -حسن میرکاظمیتر است سیدکه به دوربین نزدیکآن

ود دوم به عکس اتوبان کرج است. حالا در ایپز دنیای فلز در یمدیر عامل کارخانه

 حسن میرکاظمی بنگرید.دیگری از همین سید
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کند. به احتمال می بارش را جابجاکنید، دارد سلاح مرگمی همان گونه که مشاهده

اتفاق افتاد و به احتمال  8311سال  ییمصائبی که پس از انتخابات کذادفاع از  زیاد در

 هم شلیک کرده است. ای آزاده یهابه سینه و یا چشم یا مغز انسان زیاد

سراغ دارید که به این شکل را ای عامل کارخانه ال اول، در کجای دنیا، شما مدیرؤس

ال دوم، چه شد و چه پیش آمد که ؤعوامل کشتار باشد؟ س و صورت مسلح بوده و جزو

سوم، تا  سؤالت؟ موظف به شراکت در کشتار دیده اسعامل یک کارخانه خود را  مدیر

ایران داشتن و حمل سلاح گرم برای همگان آزاد  دارم برخلاف امریکا، در که خبر ییجا

 هادانند چند تن از مدیران عامل کارخانهمی ضوابطی دارد. آیا مسئولان مملکتینیست و 

با  حممنوعیت حمل سلا ولیت اجرای قانونکنند؟ و مسئمی با خود سلاح گرم حمل
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رد، گذمی نترنت چندین سالیو سیاحت آن در ا از گرفتن این عکس و سیر کیست؟

د ایران به این نکته جلب نشد که ببینن در ییاچه شد که توجه هیچ یک از مسئولان قض

 تیرکشیی تهران هفتهاروز روشن در خیابان راستی چه کاره است که دراین طرف به

و  تررسد بسی سادهمی چه که به نظرخودتان را خسته نکنید. جریان از آن د؟نکمی

اجتماعی شهروندان تضاد که با آزادی فردی و امنیت گاه آنانه تأسفتر است. مسرراست

 وهای رسمی و غیررسمی دهی گروه، سازمانوجود داشته باشدناپذیر و تناقض آشتی

ها به ، این نوع نظامی رسمیهاتعجبی ندارد. در کنار ارگانای و نیمه حرفهای حرفه

ما را بگیرید حالا توجه ش رای این که پاسخ کنجکاوی خود. بنیز نیاز دارندچنین افرادی 

 کنم.می را به این سند جلب
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برده نام یکارخانه حسن میرکاظمی علاوه برکنید، سیدمی طور که مشاهدههمان

تومان هم از بانک کشاورزی  میلیارد 831عامل دو شرکت دیگر هم هست و بالغ بر  مدیر

 یادشده در نامهماه  شش و تازه در استنک کشاورزی با روام ستانده و بالاترین بدهکا

یعنی یک بانک  – بانک نپرداخته است. حالا بانک کشاورزیاین هم دیناری به 

ن دهد، نه به ممی دنیای فلز و پارسیان فلز وام یعامل کارخانه چرا به مدیر -تخصصی

تایپی هم وجود دارد « اشتباه»مربوط است و نه به شما. البته در این سند رسمی یک 

هم داده نشده ای تومان هیچ وثیقه میلیارد 31یعنی  -هادرصد از این وام 41که برای 

در عکس دومی که  رعیتسید حسن  ؛تواند درست باشدنمی است. این به گمان من

 !بودرا به کمرش بسته « اشوثیقه»گذاشته ام 

حسن رعیت به دادگاه رسید خبر ندارم.  گذار همین این که چه شد تا سرانجام

در اقتصاد ایران « آش فساد» زنم یکی از دلایلش این بود که به قول معروفمی حدس

غ بابک اربه س دلیلبه همین  کردند. احتمالاً می اندکی زیادی شور شده بود و باید کاری

راها ت در این ماجطبری را به محاکمه کشیدند و بعید نیس زنجانی رفتند و بعد، اکبر

 یزمینهحسن رعیت رو شده باشد. هرچه که پیش کسانی چون یمسائلی هم درباره

 81شدن حسن رعیت باشد، واقعیت این است که اکنون به همراه بیش از « گرفتار»

 شود. می اقتصادی محاکمه به اتهام فساد مالی وتن از همدستانش 

 تیرع یمحاکمه یکه برا یدر دادگاه مینیبب میامختصر آشنا شده نیحالا که با ا

 کیدادستان از  یندهیگذشته است. ابتدا به ساکن نما یکارها به چه روال شد تشکیل

ربه کشور تا ض یارز و یسخن گفت که شامل اخلال کلان در نظام پول« فساد یشبکه»

ده سال  یکه حداقل برا میدانمی ضمن شود. درمی شاملرا  ستیز طیزدن به مح

مختلف  یهامختلف از بانک نیاو به عناو یشبکه و تیرع یسالگ 41تا  31از  یعنی

 یعاد فرد کیکه  یکند در حالمی دادستان شکوه یندهیگرفته است. نما لاتیتسه

 تیعر یکه شبکه گونه استکند چ یمعرف قینوبت باشد و ضامن و وثا ها درمدت دیبا

 اردیلیهزار م 1 زانیبه م گرید یو در جا وروی ونیلیم 411زان یبه م لاتیبه اخذ تسه»

ه ک خوارانی چون رعیترانت پیوند با الگوی کاری از بانک اقدام کرده است. در «الیر

که  کندمی یرا هم معرف اواز وابستگان  یشمار دادستان یام، نمایندهتر ارایه دادهپیش
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. جالب یو البته که بابک زنجان یمنصور یقاض قاضی مرتضوی، ،یاند اکبر طبراز جمله

شد به  ریدستگ ینکه بابک زنجا یروز نیدادستان اول یندهینما یکه به گفته نیا

  خلاص شود. یداد تا با کمک اکبر طبر تیبازجو شماره تلفن رع

کشف  یمُهر بانک 88 ت،یاز دفتر متهم رع یدادستان اعلام کرد در بازرس یندهینما

گرفته شده است. کارمند متهم  لاتیها تسهبوده که از آن ییهاشده و مربوط به بانک

با  زین لاتیداشته اند لذا در اصل، تسه یاظهار کرد که در دفتر دستگاه مهرساز تیرع

 گردراین جا ضعف و درواقع فقدان نهادهای نظارت است. دهبو یجعل مهر بانک کشاورز

 علبانکی ج اش مهرکنیدکه یک مفسد اقتصادی کلان برای خود و شبکهمی را مشاهده

ی هاارگان گیرد و به احتمال زیاد درمی «تسهیلات»با آن مهرهای جعلی  کند ومی

اند، ولی سا هم با خودشانؤهم که ر هابانک و در اندگر، هم شماری که نوکر خاننظارت

با کدام ارزیابی و  هابا این همه روشن نیست وقتی این اسناد جعل شده است، بانک

وابستگان او واریز  به حساب حسن رعیت و ی کلان راهاپول سنجی مالی ایناعتبار

 پس دردفاتر بانک مربوطه قاعدتاً  اندشدهوقتی این اسناد به این صورت جعل  کردند؟

موجود باشد، در آن صورت، پرسش این است که « هاخواهیوام»از این ای نباید سابقه

ای ه سابقهک – تسهیلات کلان نا تقاضای ایو با چه مجوزی ب ییمسئولان بانک برچه مبنا

 اند که یک جای کاری درگیر خصوصیهااگربانک ؟اندکردهموافقت  -در بانک ندارد

قوانین و نظامات حاکم های دولتی، هم که یک جای دیگر. پیوند با بانک لنگد و درمی

توان از منابع می ایران چگونه است که برای چندین سال های خصوصی دربربنگاه

فهمد و نه کسی برای جلوگیری از می نه کسی آن به این صورت سرقت کرد ومحدود 

چ های دولتی هیی بانکهافعالیت کند. از سوی دیگر مگر از سوی دولت برمی آن کاری

دون یعنی ب - توان به این ترتیب، با جعل سندمی گیرد کهنمی گونه نظارتی صورت

گذاشت و نه اقساط را پرداخت و بعد  از آن وام گرفت و نه وثیقه - بانک هیچ سابقه در

  ند.کمی دادستان، این وضعیت برای بیش از ده سال ادامه پیدا ینماینده یبه گفته

 راست که د« فلز تهران یایدن یکارخانه»کرد  سیسأت تیکه رعای کارخانه نیاول

 یکه برا»دلار،  ونیلیم 841اول  یمرحله اخذ شد. در لاتیتسه شیسه مرحله برا

 «تخصصی» بانک دیاخذ شد. توجه دار لاتیتسه «یواردات ورق از بانک کشاورز

را جعل  بانک از جمله مهر اسناد ی، به یک متقاضی که همهواردات ورق یبرا یکشاورز



 

 
 

 احمد سیف 00

از بانک صادرات  وروی ونیلیم 34دوم با جعل سند  یمرحله دهد. درمی وام کرده است،

 میلیون یورو 33، یعنی آن پرداخت شده است یوروی ونیلیم 81که تنها  وام گرفته شد

 یبارنامه به صورت جعلچون،  رفع تعهد نشدکشید. البته  درصدش را بالا 31بیش از  یا

دستان رعیت تنها در بانک کشاورزی جا روشن شد که هم. تا اینشده است میتنظ

ا یک مه رنبودند بلکه در بانک صادرات هم خوش نشسته بودند. البته زحمت جعل بارنا

 دادستان یندهیبود. نما یرکاظمیمتعلق به برادر مدوبی کشید که  شده درشرکت ثبت

 شیپرداخت شود که ب دیبا بدهکار است و وروی ونیلیم 33در کل  تیکه رع دیگومی

 به احتمال زیاد یمهر بانک 88 با توجه به کشفنشده است.  هیسال است تسو 81از 

. شده استمی در دفتر حسن رعیت تنظیم هم «هابانک»ستانی از اسناد برای وام یهمه

فاتر د از این اسناد در ییپا این است که بانک کشاورزی که هیچ ردّ سؤالبه این ترتیب، 

دیگر  یو البته همین پرسش درباره پرداختمی ازای آنها تسهیلاتخود ندارد چرا به

 ها هم وجود دارد.بانک

 دیگومی دادستان یندهیکه نما میشومی برصورت باخ نیفساد به ا گریابعاد د از

 اردتومانیلیم 331فلز اردستان را تهاتر کنند و آن را  یایدن یقرار شد کارخانه

 داریخر یداشت. کس یبده تومان اردیلیم 318 تیآن موقع رع در .کردند یگذارارزش

به  اردتومانیلیم 811مبلغ به آن را تاً یبانک نها و نشد متیق نیفلز اردستان به ا یایدن

 پیوند با فلز اردستان ضرری به این ترتیب در فروخت.خود  یتابعه یهااز شرکت یکی

 تریجالب سؤال دادستان یندهینمااما  .میلیاردتومان به بانک وارد آمد 34معادل 

 شد فلز قرارواقع این بود که  نامد درمی «تهاتر»دادستان  یچه نمایندهآنپرسد، می

که  جاستنیا سؤال» زده شود، ولی« تاخت»بانک  ااردستان با بدهی حسن رعیت ب

 «است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟ تیرع متهمفلز اردستان دست  یایچرا هنوز دن

 «بدهی حسن رعیت»یعنی، این که در دفاتر بانک، « تهاتر»اگر درست فهمیده باشم، 

مالکیت دنیای فلز اردستان به بانک منتقل شده باشد! ، چون قرار است شده« پاک»

چنان کارخانه جا ایران است و آقای حسن رعیت، هماند. اینولی خلاف به عرض رسانیده

 اختیار دارد. را در
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 وندیهم داشته است که درپ« فولاد و ذوب ازنا»به نام  یگرید یکارخانه تیرع حسن

 31 و از بانک تجارت لرستان هم دلار ونیلیم 833با آن از بانک صنعت و معدن 

 لاتیدلار تسه ونیلیم 838»که  میدار ضمن خبر گرفته شد. در لاتیتسه اردتومانیلیم

« دلار بوده است ونیلیم 38 تیکه طبق برآورد متهم رع ندگرفت دیاحداث خط تول یبرا

اگر این تسهیلات عظیم گرفته شد و معلوم  است که نیا یدیکل یوصف نکته نیبا ا

و  دینرس یبرداربه بهره دیخط تول نیهم چنان ا» شد که برسرشان چه آمد، ولین

 «کارخانه در حال خاک خوردن است

از  شرکت هفتقالب  در تیرع یکه شبکه میشومی جلسه با خبر نیا در نیچنهم

 نجپگرفته و به حساب خود در  یالیر لاتیتسه یو کشاورز ،یگردشگر نده،یسه بانک آ

« کرد تأمینخود را  یارز یهاپرداخت حوالهشیپ قیطر نیا از و» ختیر گریبانک د

 یکیکه از  میشومی خبربا«. وارد کند هیمواد اول» لاتیکه قرار بود با آن تسه یدرحال

ابک بکرد و بعد با استفاده از  افتیدر لاتیذوب آهن ازنا تسه یاز شعب بانک مسکن برا

 گر،ید یاز بانک تیرع نیهمچن»کرد.  لیبه ارز تبد را ظاهراً یالیر لاتیتسه یزنجان

جعل  شیکرده که امضا اربرادرش اقر جانینام برادرش اخذ کرد که در ارا به یلاتیتسه

که  یباغ وحش خصوص کی»دست آمده وجوه به نیو بعد با استفاده از ا« شده است.

 رینسبت به سا یفاوتکرد و سبک مت یاندازبه بهشت گمشده مشهور است را راه

تفاده اس رگذاریدعوت از افراد تأث یملک را برا نیا یبه کار گرفت؛ و یاقتصاد نیمفسد

 نیا از یبعض یو گاه کردیم یآورجمع کلتیجمله موتور ساز یونیکسکل یو کرد؛یم

 تیرازها از پرده برون افتاد و نام رع نیا یوقت.« دادیارائه م ایرا در قالب هدا ونیکلکس

با »بکار گرفت  یگرید کیتاکت تیمطرح شد، رع یبدهکار کلان بانک کی عنوانبه

 یاندازرا راه یکاغذ یهااش شرکتخانواده یاکارمندان و اعض یتیاستفاده از اوراق هو

پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را  نیاخذ کرد. متهم در ا لاتیتسه قیطر نیو از ا

ارج به خ یمتهم متوار پنج یپرونده دارا نیشبکه منتسب کند؛ ا نیا یبه افراد متوار

 دیه باک یلاتیحاضر به بازگشت نشدند و تسه هایریگیپ رغمیاز کشور است که عل

ردم م یکاریب شیو اعمال مجرمانه منجر به افزا ییبه علت سودجو شدیم دیصرف تول

مشارکت »اند شرح نیدادستان به ا یندهینما یبه گفته تیاز اتهامات رع یبخش« شد.

مشارکت در  ...مندرج در اتهامات اول و دوم یالیو ر یمبالغ ارز زانیبه م ییشوپولدر 
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وقت بانک صادرات  یرهیمد ئتیه سییو ر عامل ریمد اینیداراب یپرداخت رشوه به عل

 شیک انیوقت بانک پارس سییر یمیمحمدحسن کر ال،یر اردیلیم 88لرستان به مبلغ 

 31بانک صادرات گرگان به تعداد  4131وقت شعبه  سییر ال،یر ونیلیم 311به مبلغ 

ت بانک مل یطالقان هوقت شعبات بهار و سه را سییر یعدد سکه، خانم منصوره عنصر

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات  ...وجه نقد الیر ونیلیم 311عدد سکه و  1 زانیبه م

 «اصله درخت. 813قطع و خشکاندن  ...یبا سوءاستفاده از روابط خصوص یقانون

کل کشور  یطبق گزارش سازمان بازرس» دیگومی دادستان یندهیاست نما جالب

هزار و  8 ،یاعتبار شیاز محل گشا تیحسن رع یهاشرکت 31آذر سال  81مورخ 

به صورت نامشروع به  یبانک یاز شبکه لاتیرا تحت عنوان تسه الیر اردیلیم 111

وارد کشور نکرد بلکه مبادرت  ار ییتنها کالااخذ شده نه لاتیتسه نیدست آورد و با ا

 «کرد. ریغ یکالاها دیبه خروج ارز از کشور و خر

 یاقدام چیبه ده سال ه کینزد یکه چرا برااست  این دیآمی شیکه پ یپرسش نیاول

 تیکه به رعای پس پرده یروهاین ؟انجام نگرفت افتهیفساد سازمان نیدر برخورد به ا

هستند و با آنها چه  یاند چه کسانهمه مفاسد را داده نیا یو امثال او امکان ادامه

 صورت گرفته است؟ یبرخورد

جمله »شود که عبارتند از می مطرحای دادگاه اتهامات تازه یجلسه نیدوم در

ت مقام معاونقائم یمیصم امکیارتباطات او با س ؛یمنصور یبا قاض یو کیروابط نزد

 یهاکلان بانک لاتیو معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسه عیوزارت صنا یزیربرنامه

رهیمد ئتیه سییپرداخت رشوه به ر ا؛یارتباط با محمد آر ؛یصنعت و معدن و کشاورز

 ش؛یک انیبانک پارس یشعبه سییبانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به ر ی

به  یدولت یارز یهاو اخذ حواله ییشوپولسوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت 

 گریمتهم د لبتها.« یدیتول یهاواحد و عدم واردات کالا نفعیبا ذ ییهاشرکت یواسطه

مغز »است که  تیحسن رع معتقد است که درواقع برادر همسر پرونده، منصور نیا

به  یارز یهاحواله افتیو در یو کاغذ یصور یهاشرکت سیو تأس جادیمتفکر ا

باقر  سوم فیمتهم رد« بود یرکاظمیگروه م یبرا یها از منابع بانکشرکت نیا یواسطه

 411به مبلغ  یمشارکت در کلاهبردار»قرارند  نیاز ا واست و اتهامات ا یشعار متوار
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 یهاو صنعت و معدن و حواله یصادرات، کشاورز یهابانک یدلار از منابع ارز ونیلیم

 یهافاکتورشیمشارکت در جعل پ ؛ییشوپولبانک مسکن؛ مشارکت در  یارز

 «و استفاده از اسناد مجعول. یخارج یهاشرکت

 است تیهمسر رع دادگاه دادستان از متهم معتقد که برادر یجلسه نیچهارم در

 پرسد که می

 زیوار یدر آلمان یاخذ و به حساب شرکت یکه از بانک کشاورز یارز لاتیتسه»

پول کاملًا  نیشد: ا یآن به حساب شما آمد؟ که متهم مدع یالیشده بود چرا معادل ر

ز باقر ا دیپول منتفع نبودم و با نیاز ا الیر کیشد و بنده  زیبه حساب من وار یقانون

 «کنند. زیپول را وار نیخواستند تا ا حسابکه چرا از من شماره  دیشعار پرس

ه که ب دیاگرفته یلاتیشد که از بانک مسکن هم تسه سؤالاز او  گرید مورد در

که به حساب بانک  اردتومانیلیم 83و بعد مبلغ  منتقل شد یحساب بابک زنجان

 اردیلیم 88رقم  نیکه متهم پاسخ داد ا دیدار یحیشد چه توض زیپاسارگارد شما وار

 یدربارهمتهم  حیتوض«. شد برداشتاما همان روز »تومان بود و به حساب من آمد 

 یوقت خواند و «یانتخاب»جالب است که آنها را  اریبس ایهیکرا یهریمد ئتیه یاعضا

 یهاتشرک یاعضا نییکه در تع دیگفت رتانیشما در اقار»روبرو شد که  یقاض سؤالبا 

. و اما پاسخ متهم جالب «دیاستفاده کردءها سوآن یو از امضا دینقش داشت یصور

ر کا نیا یقلب تیاز همکاران من بودند که خودشان با رضا رهیمد هیأت یاعضا»است 

 «دادندیرا انجام م

ار موکل خود را صرفاً بدهک»اشاره کرده است که  یملأتهم به نکات قابل تیرع لیوک

دلار اعلام کرد که با واکنش  ونیلیم 41را  هایبده نیدانست نه اخلالگر و سرجمع ا

 ونیلیم 831تنها  یرکاظمیمعتقد بود م یبانک صادرات مواجه شد چراکه و یهندینما

دلار  ونیلیم 41 ،یو یحال چگونه مبلغ کل بده تدلار به بانک صادرات بدهکار اس

 .«شودیعنوان م

شد.  انیدستان او بو هم تیکار رع یهویاز ش یدادگاه بخش یجلسه نیسوم در

 کیگرگان گرفته شد و به  یاز بانک صادرات شعبه وروی ونیلیم 33مثال،  عنوانبه

 متهم است نیچنوارد شود. او هم شیازابه ییکه کالا نیشد بدون ا زیوار یحساب صور

 یدعم تیرع یگرفته است ول لاتیهشان تسکرده و به نام جادیا یشرکت صور 44که 
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 یرصوریغ ای یکه بخواهند صور دادندیانجام نم یها کارشرکت نیدرصد ا 11»شد که 

گرفته  یارز لاتیدلار تسه ونیلیم 818فلز اردستان  یکارخانه یاندازراه یبرا« باشند!

 یشد ول نهیآلات هزنیواردات ماش یدلار برا ونیلیم 881پاسخ داد  تیشد که رع

 دیو خر هیملک زعفران دیصرف خر»واقع  پول در نیشد که ا یدادستان مدع یهندینما

بعلاوه از بانک صنعت و « خودرو و فرش شده است. دیفلز و خر یایسهام شرکت دن

ماه صرف واردات  3اخذ شدکه متهم پاسخ داد که  لاتیدلار تسه ونیلیم 838معدن هم 

 یاتآلات واردنیماش»دادستان اعلام کرد که  یهندیاکارخانه از بندرعباس شد که نم نیا

دان مفساز کلان یکی -یراستا از اکبر طبر نیا و در« مجتمع ازنا مستهلک بوده است

متروکه است که به بانک  کیازنا »کرده بود  دیکأقول آورد که تنقل هییقضا یقوه

 .«انداخته شد

 لاتیدلار تسه ونیلیم 833بابت آن  تینورد، رع دیخط تول یاندازراه با وندیپ در

دادستان  یهندیدلار بود و نمامیلیون  33تنها  ازیکه کل منبع مورد ن یحال گرفت در

ط بر آن شد تا خ یرفت که شرکت فولاد مبارکه وقت شیپ یااوضاع به گونه»ادامه داد 

 تیبعلاوه رع«. است! ازین گریدلار د ونیلیم 31: رداعلام ک ندازد،یمزبور را راه ب یدیتول

 یوام گرفت که به حساب بانک وروی ونیلیم 8811هم  یخدام یاز بانک مسکن شعبه

ود ش رانیوارد ا ییکه کالا نیاش بدون ایالیشد و معادل ر زیوار یدر مالز یبابک زنجان

 اقرب»متهمان  زا گرید یکیشد که  یمدع یزبانیبه زبان ب تیشد. رع تیرع بینص

 یاگر مدع»که  دیپرس یدرستدادستان به یهندینما یاو کلاه گذاشته است ول سر« شعار

حقوق  عییو تض یسبب کلاهبرداربه یشعار سر شما کلاه گذاشته چرا از و یآقا دیهست

( و تیکه شما )رع شدینم یناش ییجاموضوع از آن نیا ایآ د؟ینکرد تیشکا المالتیب

بخش اتهامات  نیتر. جالب«د؟یو منافع مشترک داشت دیمجموعه بود کیشعار  یآقا

 جادیبضاعت ایاست که به نام افراد ب یشرکت صور 44 سیسأجلسه ت نیدر ا تیرع

 تومان ارهز 811 یگرفته شود و به عوض به هرفرد هم ماه لاتیشد تا به نام آنها تسه

د افراد را منکر ش نیبودن ا بضاعتیب»آموز است واقع عبرتبه تیپاسخ رع .پرداختمی

بودند،  رندهیگلاتیتسه یصور یهاشرکت یرهیمد ئتیه یها را که اعضاو آن

  «کارمندان خود دانست!
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اطلاع، احکام بدوی این محاکمات اعلام شده است  قرارگذرم. بهمی ات بیشتریئاز جز

 ییجا استیناف است ولی درکه البته قابل اندشدهو اگرچه متهمان به زندان محکوم 

سرقت رفته هم دست به اقدامی زده عمومی به ام که دادگاه برای بازیابی اموالینخوانده

 م. ییه نماارایای بندی تازهو بتوانیم جمع دباشد. باید منتظر ماند تا این مرحله نیز بگذر
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