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دادنامه

" بسم اهلل الرحمن الرحيم"
«اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم»
شكات:
1.سازمان بازرسي كل كشور به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -تهران  -خيابان سپهبد قرني ،تقاطع
خيابان طالقاني
2.بانك سرمايه به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -وليعصر -ابتداي مطهري -كوچه
منصور -پ72
متهمين:
1.آقاي علي بخشايش فرزند روح اله با وكالت آقاي مجتبي پناهي فرزند حسن
2.آقاي پرويز كاظمي فرزند درويش با وكالت آقاي سيامك مديرخراساني فرزند علي اصغر
3.آقاي محمدرضا توسلي فرزند غالمرضا با وكالت آقاي سيداكبر حسيني امامي فرزند سيدحسين
اتهام :اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام پولي و بانكي از طريق خيانت در امانت
گردشكار:
در اين پرونده  .1آقاي علي بخشايش فرزند روح اله مديرعامل و عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه به اتهام
اخالل در نظام پولي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت چهل و شش ( )46فقره تسهيالت بانكي مجموعاً
به مبلغ  29.354.880.000.000ريال؛  .2آقاي پرويز كاظمي فرزند درويش عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه
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دادنامه
به اتهام اخالل در نظام پولي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت چهل و يك ( )41فقره تسهيالت بانكي
مجموعاً به مبلغ  24.883.399.000.000ريال؛  .3آقاي محمدرضا توسلي فرزند غالمرضا عضو هيئتمديره
وقت بانك سرمايه به اتهام اخالل در نظام پولي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت چهل ( )40فقره
تسهيالت بانكي مجموعاً به مبلغ  25.012.616.000.000ريال از سوي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه
 36تهران (جرايم پولي و بانكي) تحت تعقيب جزايي قرار گرفته اند كه پرونده منتهي به صدور قرار جلب به
دادرسي شماره  9709972221100205مورخه  1397.08.26از شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب
ناحيه  36تهران و كيفرخواست شماره  9710432221000127مورخه  1397.08.26از دادسراي مربوطه
گرديده است .در كيفرخواست تنظيمي چنين آمده است« :مقدمه :از ميان كاركردهاي مختلف بانكها و مؤسسات
اعتباري ،تخصيص منابع (اعطاي تسهيالت بانكي) را بايد مهم ترين آن ها به شمار آورد؛ چه آنكه از مجراي
تخصيص صحيح و هوشمندانه ي منابع پولي است كه امكان تجميع سرمايه ها ،تأسيس كارخانه ها و رونق توليد
و اشتغال زايي در كشور فراهم مي آيد كه در نهايت منتهي به تعالي و پيشرفت نظام اقتصادي يك كشور و
استقالل اقتصادي و سياسي يك كشور در عرصه ي بينالمللي مي شود .ليكن نبايد از نظر دور داشت كه بانك
ها و مؤسسات اعتباري ،به همان ميزان كه نقشي تأثير گذار و سازنده در اقتصاد يك كشور دارند ،در صورت عدم
نظارت و انحراف از مسير صحيح ،زمينهساز اضمحالل نظام اقتصادي و حتي براندازي نظام سياسي در يك كشور
خواهند بود؛ متأسفانه يكي از بانكهايي كه در نتيجه عدم نظارت و استقرار مديران ،زمينهساز اتالف قريب به
 14هزار ميليارد تومان از اموال و وجوه فرهنگيان و سپردهگذاران گرديد ،بانك سرمايه است؛ بانك سرمايه
بهعنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ 3.535
ميليارد ريال بر اساس مجوز شماره .4613ه مورخ  1384.10.18صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران عمالً فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نمود .صندوق ذخيره فرهنگيان ( 47.66درصد) و گروه
ريخته گران ( 38.04درصد) دو سهامدار عمدهي بانك سرمايه هستند كه بيش از  %86سهام بانك در تملك دو
گروه مذكور است؛ نتيجه آن عدم ثبات مديريتي و اعمالنفوذ دو مجموعه فوق در هيئتمديره بهمنظور پرداخت
تسهيالت كالن و بدون ضابطه به برخي شركتهاي وابسته به ايشان ميباشد كه اين امر خسارات هنگفتي را به
بانك سرمايه و سپردهگذاران آن تحميل نموده است .تسلط گروههاي يادشده بر بانك ،جهت فعاليت اين نهاد
پولي را به سمت فعاليتهاي مورد نظر ايشان سوق ميدهد .اين امر عمدتاً به شركت داري بانكها ختم ميشود
و شركت داري بانكها نيز منجر به بروز تخلف در زمينهٔ ارائه تسهيالت به شركتهاي وابسته ميشود .حتي
در برخي از موارد ،مديراني از سوي دو گروه مزبور ،انتخاب شدهاند كه از جانب بانك مركزي نيز رد صالحيت
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دادنامه
شدهاند .در نهايت ،در نتيجه تفوق دو گروه مزبور بر بانك سرمايه ،خسارات جبرانناپذيري به بانك ،ذينفعان و
باألخص سپردهگذاران (كه بيش از  90درصد منابع بانك متعلق به ايشان ميباشد) تحميل گرديده است .حسب
گزارشات واحد بازرسي و حسابرسي بانك سرمايه ،گزارش متعدد و مستند سازمان بازرسي كل كشور ،گزارش
معاونت نظارت بانك مركزي ،جوابيهي استعالمات صورت گرفته ،اظهارات مطلعين و اقارير متهمين ،تخلفات 32
تن از مديران بانك سرمايه در اعطاي تسهيالت كالن و خالف ضابطه مشهود است؛ ضمن آنكه فرض سهلانگاري
و غفلت نامبردگان در وقوع چنين جرائم و تخلفاتي در اين سطح كامالً مردود بوده و خيانت و سوءنيت ايشان
در اتالف منابع بانك سرمايه از مجراي اعطاي تسهيالت برخالف ضوابط مقرر بانكي ،به داليل ذيل ،مشهود و
مسلّم است -1 :اكثريت قريب بهاتفاق متهمين از نيروهاي در شرف بازنشستگي بوده و داراي بيش از  20سال
سوابق خدمتي در حوزهي بانكداري هستند و مسلماً از ضوابط ابتدايي ناظر بر اعطاي تسهيالت آگاه هستند؛
بنابراين فرض بياطالعي ايشان از ضوابط ابتدايي ناظر بر اعطاي تسهيالت كامالً مردود است -2 .تعدادي از
مديران بانك سرمايه ،در ازاي خوشخدمتي خود به تسهيالت گيرندگان داير بر چشمپوشي از ضوابط ابتدايي
ناظر بر اعطاي تسهيالت و پرداخت تسهيالت كالن و بدون ضابطه به ايشان ،امتيازات و مبالغ قابلتوجهي را در
قالب رشوه يا حق حساب از ايشان دريافت نمودهاند؛ براي نمونه ميتوان به آقاي ياسر ضيايي (قائممقام وقت
بانك سرمايه) اشاره كرد كه در ازاي خوشخدمتي به حسين هدايتي بهمنظور اعطاي تسهيالت  130ميليارد
توماني به شركت جاويد گشت هيرمند (از شركتهاي متعلق به حسين هدايتي) بدون توديع وثيقه ملكي ،مبلغ
 25ميليارد ريال از محل تسهيالت از حسين هدايتي دريافت نموده است و در حال حاضر نيز در منزل حسين
هدايتي واقع در نياوران سكونت داشته و مديريت شركت لوله نورد اهواز (متعلق به حسين هدايتي) را عهدهدار
است .همچنين ميتوان پرويز كاظمي (هيئتمديره وقت بانك سرمايه) را مثال زد كه در ازاي خدماتي كه در
راستاي پرداخت تسهيالت كالن  600ميليارد توماني به شركتهاي متعلق به حسين هدايتي ارائه داده است ،به
سمت عضويت در هيئتمديره شركت استيل آذين ايرانيان (متعلق به حسين هدايتي) منصوبشده است -3 .در
اكثريت قريب بهاتفاق پروندههاي تسهيالتي ،از جمله تسهيالت پرداختي به شركتهاي گروه هدايتي ،شاملويي
جهانباني ،كارشناس اعتباري شعبه ،پيش از طرح درخواست تسهيالت در كميته اعتبارات يا هيئتمديره ،عدم
گردش مالي مطلوب شركت و ريسك باالي اعطاي تسهيالت و غيرقابل اتكا بودن وثايق پيشنهادي و اينكه شركت
متقاضي ،فاقد هرگونه گردش حساب ،سوابق كاري ،حسن شهرت در بانك و اهليت شغلي ميباشد را به
هيئتمديره و اركان اعتباري بانك متذكر شده است؛ با اينحال عليرغم هشدارهاي مذكور ،اعضاي كميته
اعتباري و هيئتمديره بانك ،اقدام به پرداخت تسهيالت كالن به شركتهاي متقاضي نمودهاند -4 .نقض ضوابط
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ابتدايي ناظر بر اعطاي تسهيالت همچون اعتبارسنجي مشتري و اخذ وثايق كافي از سوي متهمين ،بهصورت
مكرر و تنها در تسهيالت در حجم كالن حكايت از سوءنيت و خيانت ايشان در خصوص اموال اماني سهامداران
و سپردهگذاران بانك دارد و نقض چندينبارهي ضوابط مذكور تنها در اعطاي تسهيالت كالن به برخي مشتريان
خاص ،احتمال نقض ضوابط مذكور در نتيجه سهلانگاري و بياحتياطي را منتفي ميسازد -5 .اظهارات و اقارير
برخي متهمين ،حكايت از نقض عالمانه و عامدانهي ضوابط ابتدايي ناظر بر اعطاي تسهيالت دارد؛ ليكن در توجيه
اقدام خود ،دستورات شفاهي و بعضاً كتبي مقامات مافوق بانك را مستمسك اقدامات غيرقانوني و مجرمانهي
خود قرار ميدهند .اعطاي تسهيالت توسط بانكها و مؤسسات اعتباري ،تابع ضوابط و قواعدي است از جمله-1 :
اخذ گزارش حسابرسي  -2استعالم عدم وجود تعهدات معوّق متقاضي تسهيالت از ادارات ذي ربط و بانك مركزي
 -3تنظيم گزارش اعتبارسنجي متقاضي تسهيالت  -4اخذ وثايق ارزنده و سهل البيع از متقاضي تسهيالت -5
رعايت سقف تخصيص تسهيالت به شركت هاي ذينفع واحد  -6اخذ مفاصا حساب دارايي موضوع مادّه ي 186
قانون ماليات هاي مستقيم  -7رعايت سقف فردي تسهيالت  -8بررسي حسن سابقه و توان مشتري براي
بازپرداخت تسهيالت  -9بررسي عملكرد اعتباري مشتري در گذشته  -10عدم استفاده از ضامنين زنجيره اي
 -11استعالم سوابق چك هاي برگشتي متقاضي تسهيالت  -12نظارت بر مصرف تسهيالت در محل موضوع
قرارداد تسهيالتي  -13داشتن گردش مالي معقول و منطقي حساب هاي بانكي متقاضي تسهيالت و اطمينان از
صوري نبودن آن  -14داشتن متوسّط مانده ي حساب متناسب با گردش حساب -15احراز توجيه فني ،مالي و
اعتباري طرحهاي عمراني و توسعه اي  -16احراز سوابق علمي و تجربي مطلوب متقاضي در رشته ي موضوع
فعاليت  -17احراز واقعي بودن فاكتورهاي ارائهشده  -18لزوم شاغل بودن دريافت كننده تسهيالت و تناسب نوع
فعاليت وي با ميزان تسهيالت پرداختي  -19لزوم تأمين پيش پرداخت و سهم الشركه توسّط مشتري مقدّم بر
اعطاي تسهيالت  -20تطبيق تسهيالت پرداختي با ظرفيت و نوع فعاليت مشتري  -21لزوم واريز وجه تسهيالت
بهحساب مشتري  -22لزوم دريافت كارمزد  -23حسابرسي صورت هاي مالي شركت متقاضي تسهيالت توسّط
شركت هاي معتبر حسابرسي  -24رعايت حداقل مدّت الزم ميان افتتاح حسابجاري تا تاريخ تخصيص تسهيالت
 -25اطمينان از يكي نبودن دريافتكنندهي تسهيالت و ضامن .اين در حالي است كه اغلب ضوابط فوق ،توسط
مديران و كاركنان وقت بانك سرمايه ،در هنگام اعطاي تسهيالت كالن به مشتريان خاص بانك فوق ،مورد نقض
و بيتوجهي قرارگرفتهاند .قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  ،1362داراي برخي آييننامههاي اجرايي است؛
مهمترين مقررهاي كه ضوابط ناظر بر اعطاي تسهيالت بانكي را تا حدودي تعيين نموده است ،آييننامه تسهيالت
اعطايي بانكي مصوب هيئتوزيران در سال  1362است؛ حسب صراحت مادهي نخست از آييننامه مذكور ،اعطاي
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دادنامه
تسهيالت توسط بانكها بايد به ترتيبي صورت گيرد كه بر اساس پيشبينيهاي مربوطه ،اصل منابع تأمينشده
براي اين تسهيالت و همچنين سود مورد انتظار ،تحقق و در مدت معين قابلبرگشت باشد .اين در حالي است
كه تقريباً در تمامي تسهيالت پرداختي توسط مديران و كاركنان وقت بانك سرمايه ،نهتنها سودي عايد بانك
نگرديده است؛ بلكه ريالي از اصل تسهيالت پرداختي نيز به بانك مسترد نگرديده است .مطابق مادهي  4آييننامه،
بانكها بايد بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده تسهيالتي اعم از نحوهي مصرف و بازگشت تسهيالت اعطايي،
نظارت الزم و كافي به عملآورند .اين در حالي است كه رديابيهاي مالي صورت گرفته حاكي از آن است كه در
نتيجه عدم نظارت مديران وقت بانك سرمايه ،اكثريت قريب بهاتفاق تسهيالت مأخوذه از بانك مذكور ،در غير از
موضوع قراردادهاي بانكي مصرف گرديده است .مطابق مادهي  6آييننامه ،اعطاي تسهيالت ،منوط به اخذ تأمين
كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مزبور است .اين در حالي است كه تقريباً در تمامي
تسهيالت اعطايي كالن توسط متهمين ،وثايق كافي و قابلاتكا اخذ نگرديده است و صرفاً به اخذ چك و سفته
بهعنوان تنها وثايق بازپرداخت تسهيالت اكتفا شده است؛ همين امر موجب عدم بازگشت منابع نقدي بانك
سرمايه شده است .مادّه  91قانون برنامهي پنجم توسعه ( )1389نيز ،پرداخت هرگونه وام و تسهيالت بانكي را
منوط به اعتبارسنجي صحيح مشتري و تعيين درجه-ي اعتباري آن ها نموده است .اين در حالي است كه تقريباً
در تمامي تسهيالت پرداختي توسط متهمين ،شركتهاي متقاضي تسهيالت مورد اعتبارسنجي قرار نگرفته يا
عليرغم سطح نازل اعتباري شركتهاي متقاضي ،پرداخت تسهيالت كالن به ايشان توسط متهمين مورد تصويب
قرار گرفته است .شايانذكر است مديران بانك سرمايه كه از رهگذر نقض عالمانه و عامدانهي آييننامهها و مقررات
بانكي و خيانت به سهامداران و سپردهگذاران بانك ،اقدام به پرداخت تسهيالت كالن و حيفوميل اموال
سهامداران و سپردهگذاران بانك سرمايه نمودهاند ،در قياس با تسهيالت گيرندگان ،بهمراتب سزاوار سرزنش
بيشتر و مجازات سنگينتري هستند؛ چه آنكه در صورت رعايت امانتداري مديران (بهعنوان وكالي سهامداران
بانك) و رعايت غبطه و مصلحت سهامداران و سپردهگذاران بانك (بهعنوان موكل) از سوي متهمين بهعنوان
مديران وقت بانك سرمايه ،هرگز چنين فساد عظيمي رخ نميداد و قريب به  14000ميليارد تومان از اموال و
وجوه متعلق به فرهنگيان معزز (با سطح درآمدي پايين) به يغما نميرفت و وقت و هزينه بيتالمال و دادگستري
صرف رسيدگي به چنين پروندههاي حجيمي نميگرديد؛ برخورد قاطع با چنين مديراني ،در راستاي فرمايشات
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) داير بر لزوم برخورد جدي با مسئولين و مديران خائن و سرمنشأهاي فساد،
در كارزار مبارزه با جرائم اقتصادي است .نظر به اينكه مديران و كاركنان بانك سرمايه (بهعنوان يك بانك
خصوصي) در خصوص وجوه موجود نزد ايشان ،وكيل و امين بانك محسوب شده و مكلف به رعايت غبطه و
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مصلحت بانك (بهعنوان موكل و مالك وجوه) بوده و ملزم به مصرف وجوه در قالب اعطاي تسهيالت مطابق
آييننامه و مقررات بانك مركزي به اشخاص واجد صالحيت هستند؛ ليكن پيرو تباني با برخي تسهيالت گيرندگان
و ضمن نقض ضوابط ابتدايي ناظر بر اعطاي تسهيالت ،موجب اتالف وجوه كالن بانك سرمايه شدهاند ،تحت
عنوان مجرمانهي خيانتدرامانت موضوع ماده  674قانون تعزيرات مصوب  1375قابل تعقيب كيفري هستند؛
همچنين نظر به جوابيه بانك مركزي داير بر كالن بودن تسهيالتي كه متهمين موجبات حيفوميل آن را فراهم
آوردهاند ،مديران وقت بانك سرمايه ،مرتكب بزه مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور ،از طريق
اخالل در نظام پولي و بانكي شدهاند .در اين ميان ،نقش سه نفر از اعضاي هيئتمديره وقت بانك سرمايه در
اتالف بيتالمال و اموال بانك سرمايه ،از ساير مديران و كاركنان بانك سرمايه متمايز است؛ تقريباً در اغلب
تسهيالت كالن اعطايي خالف ضابطه در بانك سرمايه ،آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي،
از طريق پيگيريهاي نامتعارف و اعمال فشار بر زيردستان و نهايتاً امضاي مصوبات تسهيالت ،نقش مؤثر و
مستقيم داشتهاند؛ نامبردگان ،صدها ميليارد تومان از اموال بيتالمال را كه ميبايست در مسير اشتغال جوانان
و رونق توليد در كشور مورد استفاده قرار ميگرفت ،با ارتكاب برخي رفتارهاي مجرمانه و خائنانه ،در اختيار برخي
اشخاص سودجو و فرصتطلب قرار داده و موجبات اتالف قريب به سه هزار ميليارد تومان از بيتالمال را در
حدفاصل سالهاي  1392الي  1395فراهم نمودهاند .خيانت و تخلفات ايشان در پرداخت تسهيالت بهاندازهاي
مشهود بوده است كه حتي هيئت انتظامي بانك مركزي نيز رأي به سلب صالحيت حرفهاي آقايان علي بخشايش
(به مدت ده سال) ،پرويز كاظمي (به مدت پنج سال) و محمدرضا توسلي (به مدت پنج سال) صادر نموده است.
نظر به سوابق طوالنيمدت ايشان در اشتغال به بانكداري و سوابق تحصيلي مرتبط ايشان و احراز ارتباطات ناسالم
ايشان با برخي تسهيالت گيرندگان ،علم به مؤثر بودن اقدامات ايشان در مقابله با نظام جمهوري اسالمي مفروض
بوده و اقدامات ايشان از حيث گستردگي و تعدد تسهيالت اعطايي و كالن بودن مبالغي كه موجبات اتالف آن را
فراهم نمودهاند ،اقتضاي شمول عنوان اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام پولي و بانكي
بهصورت گسترده را دارد .مشخصات متهمين ،عناوين اتهامي انتسابي و ادلهي مربوطه -1 :علي بخشايش ،فرزند
روح اله ،متولد  ،1327به شماره شناسنامه  452و به كد ملي  ،1376986671بازنشسته بانك ،داراي تحصيالت
دكتري ،متأهل ،داراي سه فرزند ،ايراني ،شيعه ،فاقد سابقه كيفري ،ساكن تهران ،داراي قرار نظارت قضايي از نوع
ممنوعيت به اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي ،بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت .نامبرده
حدفاصل سالهاي  1391الي  1394مديرعامل و عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه بوده كه از طريق پرداخت
 46فقره تسهيالت به شركتهاي متقاضي از طرق غيرقانوني ،مجموعاً به ميزان  2.935.488.000.000تومان؛
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در اتالف اموال و وجوه سهامداران سپردهگذاران بانك سرمايه شريك بوده است؛ الزم به توضيح است رقم مذكور،
حاصل جمع اصل تسهيالت پرداختي غيرمجاز متهم علي بخشايش به  46فقره از شركتها ميباشد .شايانذكر
است كه  46فقره تسهيالت فوق در وضعيت مشكوک الوصول بوده و با احتساب سود و جرائم متعلقه ،مطالبات
بانك سرمايه از  46فقره شركتهايي كه متهم علي بخشايش بهصورت غيرمجاز به آنها تسهيالت پرداخت كرده
است ،در حال حاضر به رقم  6.250.800.000.000تومان رسيده است .داليلي همچون سوابق طوالني نامبرده
در امر بانكداري و تحصيالت مرتبط وي در اين زمينه و پرداخت تسهيالت خالف ضوابط ،عليرغم تذكرات و
هشدارهاي كارشناسان اعتباري پروندههاي تسهيالتي ،همگي مؤيّد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدايي ناظر
بر پرداخت تسهيالت كالن به برخي مشتريان خاص و علم وي به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر پيكرهي نظام
بانكي و اقتصادي جامعه است؛ متهم علي بخشايش ،به  46فقره از شركتها به شرح ذيل ،برخالف ضوابط مقرر
قانوني و بدون رعايت صرفه و صالح بانك ،تسهيالت پرداختنموده است :گروه هدايتي -1 :شركتهاي جاويد
گشت هيرمند ( 130ميليارد تومان) -2 ،ذوب و نورد آرتين ( 70ميليارد تومان) -3 ،طراحي پويان پاسارگاد
خاورميانه ( 70ميليارد تومان) -4 ،سروش تجارت سيمرغ ( 70ميليارد تومان)-5 ،عمران تجارت امير (ضمانتنامه
بانكي به ميزان  58.5ميليارد تومان) -6 ،كوه آوران جيحون (ضمانتنامه بانكي به ميزان  58.439ميليارد تومان).
گروه شاملويي -7 :كوشان تجارت كاسپين (به ميزان  21.217ميليارد تومان) -8 ،كشتي طاليي سيدين (به
ميزان  70ميليارد تومان) -9 ،جبال بارزناژين (به ميزان  70ميليارد تومان) -10 ،پايه ريزان دهر (به ميزان 70
ميليارد تومان) .گروه جهانباني -11 :جهان تجارت تيوا (به ميزان  150.131ميليارد تومان) -12 ،افضل حكمت
(به ميزان  135.832ميليارد تومان) -13 ،تجارت نصر البرز (به ميزان  137.642ميليارد تومان) -14 ،سروش
تجارت برين (به ميزان  110.579ميليارد تومان) -15 ،شكوه نور احسان (به ميزان  152.551ميليارد تومان)،
 -16شكوه نوآوران آفتاب (به ميزان  104.752ميليارد تومان) .شركتهاي متقاضي ضمانتنامه بانكي با مديران
كارتنخواب -17 :الكتروكژال دياموند (ضمانتنامه به ميزان  85.654ميليارد تومان) -18 ،پايدار كاالي پاسارگاد
(ضمانتنامه به ميزان  98.982ميليارد تومان) -19 ،فنل كژال (ضمانتنامه به ميزان  89.010ميليارد تومان)،
 -20جهانگستر پژواک (ضمانتنامه به ميزان  98.927ميليارد تومان) -21 ،مشاورين راهبرد پويان آدان
(ضمانتنامه به ميزان  81ميليارد تومان) .گروه مدلل -22 :فوالدسازان اميرآباد (به ميزان  39.315ميليارد
تومان) -23 ،پخش آهنآالت پيشرو فراز سپاهان ( 181.571ميليارد تومان) -24 ،فوالدسازان دماوند (به ميزان
 171.504تومان) -25 .پاژ تجارت توس (به ميزان  63.460ميليارد تومان) .شركتهاي منتسب به احمد حاجي
محمدجواد -26 :الماس گستر تيراژه (به ميزان  6.185تومان) -27 ،سما چوب زاگرس (به ميزان  10ميليارد
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تومان) -28 ،سالمت انديشان نور (به ميزان  21.245تومان) -29 ،شركت صنعتي زارع پاش (به ميزان 10
ميليارد تومان) -30 ،سيماي زيباي كيش (به ميزان  26.632ميليارد تومان) -31 ،مهندسي صنعت گستران
زيما (به ميزان  8.848ميليارد تومان) -32 ،الماس شكفته پايتخت (به ميزان  14.778ميليارد تومان)-33 ،
تيراژه پالست ( 15.362ميليارد تومان) -34 ،سيرمان البرز به ميزان  17.730تومان) -35 ،توسعه فوالد ايرانيان
(به ميزان  16.018ميليارد تومان) -36 ،فوالدسازان تخت جمشيد (به ميزان  3.270ميليارد تومان) -37 ،فريور
تجارت شايا (به ميزان  30ميليارد تومان) .شركتهايي با مديران كارتنخواب -38 :باران تجارت آوا (به ميزان
 30ميليارد تومان) -39 ،گلگون تجارت جهان (به ميزان  27.650ميليارد تومان) -40 ،لولهسازي دقيق زاگرس
(به ميزان  39.326ميليارد تومان) -41 ،آفتاب پرديس روناک (به ميزان  16.490ميليارد تومان) .شركتهاي
منتسب به هادي رضوي -42 :شركت آيندهسازان و ره جويان كوثر (به ميزان  80ميليارد تومان) .شركتهاي
منتسب به محمد امامي -43 :توسعه تجارت مرين (به ميزان  41.295ميليارد تومان) -44 ،روشه قشم (به ميزان
 52.284ميليارد تومان) -45 ،سون قشم (به ميزان  60.680ميليارد تومان) -46 ،برنا بينش (به ميزان 54
ميليارد تومان) .علي بخشايش متهم است به :الف) -مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق
اخالل در نظام پولي و بانكي ،ب) -مشاركت در  46فقره خيانتدرامانت ،مجموعاً به ميزان 2.935.488.000.000
تومان -2 .پرويز كاظمي ،فرزند درويش ،متولد  ،1337به شماره شناسنامه  1040و به كد ملي ،0046306242
بازنشسته ،داراي تحصيالت كارشناسي ارشد ،متأهل ،داراي چهار فرزند ،ايراني ،شيعه ،ساكن تهران ،فاقد سابقه
كيفري ،داراي قرار نظارت قضايي از نوع ممنوعيت به اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي ،بازداشت با
صدور قرار بازداشت موقت .نامبرده حدفاصل سالهاي  1391الي  1394عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه
بوده كه از طريق پرداخت  41فقره تسهيالت به شركتهاي متقاضي از طرق غيرقانوني ،مجموعاً به ميزان
 2.488.339.900.000تومان ،در اتالف اموال و وجوه سهامداران سپردهگذاران بانك سرمايه شريك بوده است؛
الزم به توضيح است رقم مذكور ،حاصل جمع اصل تسهيالت پرداختي غيرمجاز متهم پرويز كاظمي به  41فقره
از شركتها ميباشد .شايانذكر است كه  41فقره تسهيالت فوق در وضعيت مشكوک الوصول بوده و با احتساب
سود و جرائم متعلقه ،مطالبات بانك سرمايه از  41فقره شركتهايي كه متهم پرويز كاظمي بهصورت غيرمجاز
به آنها تسهيالت پرداخت كرده است ،در حال حاضر به رقم  5.222.900.000.000تومان رسيده است .داليلي
همچون سوابق طوالني نامبرده در امر بانكداري و تحصيالت مرتبط وي در اين زمينه و پرداخت تسهيالت خالف
ضوابط ،عليرغم تذكرات و هشدارهاي كارشناسان اعتباري پروندههاي تسهيالتي ،همگي مؤيّد نقض عالمانه و
عامدانه ضوابط ابتدايي ناظر بر پرداخت تسهيالت كالن به برخي مشتريان خاص و علم وي به مؤثر بودن اقدامات
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مخربش بر پيكرهي نظام بانكي و اقتصادي جامعه است؛ متهم پرويز كاظمي ،به  41فقره از شركتها به شرح
ذيل ،برخالف ضوابط مقرر قانوني و بدون رعايت صرفه و صالح بانك ،تسهيالت پرداخت نموده است :گروه
هدايتي -1 :سروش تجارت سيمرغ ( 70ميليارد تومان) -2 ،عمران تجارت امير (ضمانتنامه بانكي به ميزان
 58.5ميليارد تومان) -3 ،كوه آوران جيحون (ضمانتنامه بانكي به ميزان  58.439ميليارد تومان) .گروه شاملويي:
 -4كوشان تجارت كاسپين (به ميزان  21.217ميليارد تومان) -5 ،كشتي طاليي سيدين (به ميزان  70ميليارد
تومان) -6 ،جبال بارزناژين (به ميزان  70ميليارد تومان) -7 ،پايه ريزان دهر (به ميزان  70ميليارد تومان) .گروه
جهانباني -8 :جهان تجارت تيوا (به ميزان  150.131ميليارد تومان) -9 ،افضل حكمت (به ميزان 135.832
ميليارد تومان) -10 ،تجارت نصر البرز (به ميزان  137.642ميليارد تومان) -11 ،سروش تجارت برين (به ميزان
 110.579ميليارد تومان) -12 ،شكوه نور احسان (به ميزان  152.551ميليارد تومان) -13 ،شكوه نوآوران آفتاب
(به ميزان  104.752ميليارد تومان) .شركتهاي متقاضي ضمانتنامه بانكي با مديران كارتنخواب -14 :پايدار
كاالي پاسارگاد (ضمانتنامه به ميزان  98.982ميليارد تومان) -15 ،فنل كژال (ضمانتنامه به ميزان 89.010
ميليارد تومان) -16 ،جهانگستر پژواک (ضمانتنامه به ميزان  98.972ميليارد تومان) .گروه مدلل-17 :
فوالدسازان اميرآباد (به ميزان  39.315ميليارد تومان) -18 ،پخش آهنآالت پيشرو فراز سپاهان (181.571
ميليارد تومان) -19 ،فوالدسازان دماوند (به ميزان  171.504تومان) -20 ،پاژ تجارت توس (به ميزان 63.460
ميليارد تومان) .شركتهاي منتسب به احمد حاجي محمدجواد -21 :الماس گستر تيراژه (به ميزان 6.185
ميليارد تومان) -22 ،سما چوب زاگرس (به ميزان  10ميليارد تومان) -23 ،سالمت انديشان نور (به ميزان
 21.245تومان) -24 ،شركت صنعتي زارع پاش (به ميزان  10ميليارد تومان) -25 ،سيماي زيباي كيش (به
ميزان ( 26.632ميليارد تومان) -26 ،مهندسي صنعت گستران زيما (به ميزان  8.848ميليارد تومان)-27 ،
الماس شكفته پايتخت (به ميزان  14.778ميليارد تومان) -28 ،تيراژه پالست ( 15.362ميليارد تومان)-29 ،
سيرمان البرز به ميزان  17.730تومان) -30 ،توسعه فوالد ايرانيان (به ميزان  16.018ميليارد تومان)-31 ،
فوالدسازان تخت جمشيد (به ميزان  3.270ميليارد تومان) -32 ،فريور تجارت شايا (به ميزان  30ميليارد تومان).
شركتهايي با مديران كارتنخواب -33 :باران تجارت آوا (به ميزان  30ميليارد تومان) -34 ،گلگون تجارت
جهان (به ميزان  27.650ميليارد تومان) -35 ،لولهسازي دقيق زاگرس (به ميزان  39.326ميليارد تومان)-36 ،
آفتاب پرديس روناک (به ميزان  16.490ميليارد تومان) .شركتهاي منتسب به هادي رضوي -37 :شركت
آيندهسازان و ره جويان كوثر (به ميزان  80ميليارد تومان) .شركتهاي منتسب به محمد امامي -37 :توسعه
تجارت مرين (به ميزان  41.295ميليارد تومان) -39 ،روشه قشم (به ميزان  52.284ميليارد تومان) -40 ،سون
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دادنامه
قشم (به ميزان  60.680ميليارد تومان) -41 ،برنا بينش (به ميزان  54ميليارد تومان) .پرويز كاظمي متهم است
به :الف) -مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام پولي و بانكي ،ب) -مشاركت
در  41فقره خيانتدرامانت ،مجموعاً به ميزان  2.488.339.900.000تومان -3 .محمدرضا توسلي ،فرزند
غالمرضا ،متولد  ،1335به شماره شناسنامه  228و به كد ملي  ،0859234215داراي تحصيالت كارشناسي،
معاون حقوقي مناطق آزاد ،متأهل ،داراي سه فرزند ،ايراني ،شيعه ،ساكن تهران ،فاقد سابقه كيفري ،داراي قرار
نظارت قضايي از نوع ممنوعيت به اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي ،آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه؛
نامبرده حدفاصل سالهاي  1391الي  1394عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه بوده كه از طريق پرداخت 40
فقره تسهيالت به شركتهاي متقاضي از طرق غيرقانوني ،مجموعاً به ميزان  2.501.261.600.000تومان ،در
اتالف اموال و وجوه سهامداران و سپردهگذاران بانك سرمايه شريك بوده است؛ الزم به توضيح است كه رقم
مذكور ،حاصل جمع اصل تسهيالت پرداختي غيرمجاز متهم پرويز كاظمي به  40فقره از شركتها ميباشد.
شايانذكر است كه  40فقره تسهيالت فوق در وضعيت مشكوک الوصول بوده و با احتساب سود و جرائم متعلقه،
مطالبات بانك سرمايه از  40فقره شركتهايي كه متهم محمدرضا توسلي بهصورت غيرمجاز به آنها تسهيالت
پرداخت كرده است ،در حال حاضر به رقم  5.186.000.000.000تومان رسيده است .داليلي همچون سوابق
طوالني نامبرده در امر بانكداري و تحصيالت مرتبط وي در اين زمينه و پرداخت تسهيالت خالف ضوابط ،عليرغم
تذكرات و هشدارهاي كارشناسان اعتباري پروندههاي تسهيالتي ،همگي مؤيّد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط
ابتدايي ناظر بر پرداخت تسهيالت كالن به برخي مشتريان خاص و علم وي به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر
پيكرهي نظام بانكي و اقتصادي جامعه است .گروه هدايتي -1 :سروش تجارت سيمرغ ( 70ميليارد تومان)-2 ،
عمران تجارت امير (ضمانتنامه بانكي به ميزان  58.5ميليارد تومان) -3 ،كوه آوران جيحون (ضمانتنامه بانكي
به ميزان  58.439ميليارد تومان) ،متهم محمدرضا توسلي ،به  41فقره از شركتها به شرح ذيل ،برخالف ضوابط
مقرر قانوني و بدون رعايت صرفه و صالح بانك ،تسهيالت پرداختنموده است :گروه هدايتي -1 :شركتهاي
جاويد گشت هيرمند ( 130ميليارد تومان) -2 ،سروش تجارت سيمرغ ( 70ميليارد تومان) -3 ،عمران تجارت
امير (ضمانتنامه بانكي به ميزان  58.5ميليارد تومان) -4 ،كوه آوران جيحون (ضمانتنامه بانكي به ميزان
 58.439ميليارد تومان) .گروه شاملويي -5 :كشتي طاليي سيدين (به ميزان  70ميليارد تومان) -6 ،جبال بارز
ناژين (به ميزان  70ميليارد تومان) -7 ،پايه ريزان دهر (به ميزان  70ميليارد تومان) .گروه جهانباني -8 :جهان
تجارت تيوا (به ميزان  150.131ميليارد تومان) -9 ،افضل حكمت (به ميزان  135.832ميليارد تومان)-10 ،
تجارت نصر البرز (به ميزان  137.642ميليارد تومان) -11 ،سروش تجارت برين (به ميزان  110.579ميليارد
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دادنامه
تومان) -12 ،شكوه نور احسان (به ميزان  152.551ميليارد تومان) -13 ،شكوه نوآوران آفتاب (به ميزان
 104.752ميليارد تومان) .شركتهاي متقاضي ضمانتنامه بانكي با مديران كارتنخواب -14 :الكتروكژال دياموند
(ضمانتنامه به ميزان  85.654ميليارد تومان) -15 ،پايدار كاالي پاسارگاد (ضمانتنامه به ميزان  98.982ميليارد
تومان) -16 ،مشاورين راهبرد پويان آدان (ضمانتنامه به ميزان  81ميليارد تومان) .گروه مدلل -17 :فوالدسازان
اميرآباد (به ميزان  39.315ميليارد تومان) -18 ،پخش آهنآالت پيشرو فراز سپاهان ( 181.571ميليارد تومان)،
 -19فوالدسازان دماوند (به ميزان  171.504تومان) -20 .پاژ تجارت توس (به ميزان  63.460ميليارد تومان).
شركتهاي منتسب به احمد حاجي محمدجواد -21 :الماس گستر تيراژه (به ميزان  6.185تومان) -22 ،سما
چوب زاگرس (به ميزان  10ميليارد تومان) -23 ،سالمت انديشان نور (به ميزان  21.245تومان) -24 ،شركت
صنعتي زارع پاش (به ميزان  10ميليارد تومان) -25 ،مهندسي صنعت گستران زيما (به ميزان  8.848ميليارد
تومان) -26 ،الماس شكفته پايتخت (به ميزان  14.778ميليارد تومان) -27 ،تيراژه پالست ( 15.362ميليارد
تومان) -28 ،سيرمان البرز به ميزان  17.730تومان) -29 ،توسعه فوالد ايرانيان (به ميزان  16.018ميليارد
تومان) -30 ،فوالدسازان تخت جمشيد (به ميزان  3.270ميليارد تومان) -31 ،فريور تجارت شايا (به ميزان 30
ميليارد تومان) .شركتهايي با مديران كارتنخواب -32 :باران تجارت آوا (به ميزان  30ميليارد تومان)-33 ،
گلگون تجارت جهان (به ميزان  27.650ميليارد تومان) -34 ،لولهسازي دقيق زاگرس (به ميزان  39.326ميليارد
تومان) -35 ،آفتاب پرديس روناک (به ميزان  16.490ميليارد تومان) .شركتهاي منتسب به هادي رضوي-36 :
شركت آيندهسازان و ره جويان كوثر (به ميزان  80ميليارد تومان) .شركتهاي منتسب به محمد امامي-37 :
توسعه تجارت مرين (به ميزان  41.295ميليارد تومان) -38 ،روشه قشم (به ميزان  52.284ميليارد تومان)،
 -39سون قشم (به ميزان  60.680ميليارد تومان) -40 ،برنا بينش (به ميزان  54ميليارد تومان) .محمدرضا
توسلي متهم است به :الف) -مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام پولي و
بانكي .ب) -مشاركت در  40فقره خيانتدرامانت ،مجموعاً به ميزان  2.501.261.600.000تومان .حسب ادلهي
ذيل ،انتساب اتهامات مذكور به نامبردگان محرز و مسلّم است :شكوائيه بانك سرمايه به شمارهي  97.64128ـ
 1397.06.19و مستندات پيوست آن ،حكايت از نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدايي ناظر بر پرداخت تسهيالت
كالن بانكي از سوي متهمين آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي دارد؛ بهنحويكه عليرغم ضعف گردش مالي
شركتهاي متقاضي تسهيالت و سرمايهي ثبتي بسيار نازل شركتهاي فوق ،وجود معوقات بانكي تسهيالت
گيرندگان و نقايص مدارک مورد نياز براي اعطاي تسهيالت همچون فقدان صورتهاي مالي تأييد شده از سوي
جامعهي حسابداران رسمي ايران يا گواهي مالياتي موضوع ماده  186قانون مالياتهاي مستقيم يا فقدان
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دادنامه
فاكتورهاي خريد موضوع معامالت و عدم توديع وثايق ملكي و سهل البيع از سوي تسهيالت گيرندگان و قبول
سفته و چك بهعنوان تنها ضمانت بازپرداخت تسهيالت و گزارش كارشناس اعتباري پرونده تسهيالتي داير
برخالف صرفه و صالح بودن اعطاي تسهيالت به شركتهاي متقاضي ،متهمين آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي
با نقض آييننامهها و مقررات بانكي مربوطه ،اقدام به پرداخت تسهيالت نمودهاند .گزارشات سازمان بازرسي كل
كشور در خصوص نحوهي اعطاي تسهيالت به شركتهاي منتسب به آقايان محمد امامي ،حسين هدايتي ،حسن
جهانباني ،سامان مدلل ،حسن شاملويي و هادي رضوي ،حكايت از تخلفات آشكار اعضاي وقت هيئتمديره
(آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي) و نقض ضوابط ابتدايي ناظر بر پرداخت تسهيالت بانكي در خصوص
شركتهاي مذكور است؛ مهمترين تخلفات ايشان در فرايند اعطاي تسهيالت به شركتهاي مذكور حسب گزارش
ها سازمان بازرسي كل كشور به شرح ذيل است -1 :عدم رعايت تبصره  3ماده  17بسته سياستي نظارتي بانك
مركزي مصوب سال  ،90مبني بر انجام اعتبارسنجي ،اخذ صورتهاي مالي حسابرسي شده و اخذ گواهي ماده
 186قانون ماليات مستقيم و احراز توانايي مشتري براي بازپرداخت تسهيالت دريافتي -2 .رعايت نشدن ماده
 12بسته سياستي نظارتي بانك مركزي مصوب سال  ،89مبني بر نظارت بانك بر نحوه مصرف تسهيالت مشاركت
مدني و عدم مصرف تسهيالت در محل موضوع عقد مشاركت مدني -3 .رعايت نشدن ماده  23بسته سياستي-
نظارتي بانك مركزي سال  88مبني بر عدم اعطا تسهيالت به بدهكاران بانكي داراي بدهي معوق -4 .عدم رعايت
ماده  2آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب مهر  92مبني بر شناسايي ذينفع واحد شركتهاي گيرنده
تسهيالت -5 .عدم رعايت مفاد ماده ( )6آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب سال  91بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران؛ مطابق مقرره مذكور ،حداكثر مجموع تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحد نبايد از 20
درصد سرمايه و اندوختههاي بانك بيشتر باشد ،همچنين طبق آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب مهرماه
 ،92نبايد از  20درصد سرمايه پايه بانك تجاوز نمايد .سرمايه پايه بانك سرمايه مبلغ  4.000ميليارد ريال است
كه سقف قانوني ماده مذكور براي بانك سرمايه  800ميليارد ريال است .اين حد براي بانك سرمايه در سال 91
مبلغ  100ميليارد تومان و براي سال  92مبلغ  80ميليارد تومان بوده است .با توجه به روابط حاكم بر تسهيالت
گيرنده ،شركتهاي تسهيالت گيرنده ،ذينفع واحد محسوب شده و حدود تعيينشده فوق ،در خصوص
شركتهاي تسهيالت گيرنده از بانك سرمايه نقض شده است -6 .عدم رعايت حدود تعيينشده براي اعطاي
تسهيالت به اشخاص؛ طبق ماده ( )17آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
مصوب سال  91و سال  ،92موسسه اعتباري نبايد به آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بيش از حدود
مقرر در اين آئيننامه به آنها تسهيالت اعطا گرديده ،تسهيالت جديد اعطا نمايد -7 .عدم رعايت ضوابط سياستي
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دادنامه
نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر اعتبارسنجي و توان بازپرداخت ازجمله اعتبارسنجي مديران
شركتها ،اخذ گواهي مفاصا حساب مالياتي ،عدم توجه به گزارش محدوديتهاي اعتباري شركتها كه توسط
كارشناسان اعتباري تهيهشده بود؛ بهعنوان مثال در خصوص پرداخت تسهيالت به شركتهاي گروه جهانباني،
كارشناس اداره اعتبارات بانك سرمايه در پرونده تسهيالتي گروه مذكور قيد نموده است« :با عنايت به زمان اندک
و ضيق وقت امكان اعتبارسنجي پيشنهاد مطروحه و شركت امكانپذير نيست .كارت بازرگاني كه مقرر گرديده
بود شركت به بانك ارائه كند تا تاريخ  92.11.92هنوز واصل نگرديده است .حداكثر تسهيالت و تعهدات قابلاعطا
به شركتهاي توليدي  %15و غيرتوليدي  %5سرمايه پايه بانك بوده كه با اينوجود به شركت بيشازحد مجاز
تسهيالت اعطا شده است .همچنين با توجه به آييننامه تسهيالت و تعهدات كالن حداكثر مجموع تسهيالت و
تعهدات قابلاعطا به هر ذينفع واحد تا سقف  %20سرمايه پايه بانك يعني  800ميليارد ريال ميباشد كه عدول
از آن بانك را متحمل جرائم احتمالي آتي خواهد نمود ».ليكن عليرغم تذكرات و هشدارهاي مذكور ،آقايان
بخشايش ،كاظمي و توسلي اقدام به پرداخت تسهيالت به شركتهاي گروه جهانباني نموده است -8 .هيئتمديره
بانك سرمايه (آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي) در اغلب موارد ،تنها به اخذ چكهاي تضميني با امضاي
مديران ،بهعنوان ضمانت از شركتهاي تسهيالت گيرنده اقدام نموده و هيچگونه ضمانت تعهدآور كه فرد بدهكار
را ملزم به پرداخت اقساط نمايد از شركتهاي تسهيالت گيرنده اخذ نگرديده است -9 .با توجه به تبصره ()3
ماده ( )14ضوابط سياستي -نظارتي بانكي مصوب سال  ،88مسئوليت بررسي و توجيه اقتصادي ،فني و مالي
طرح و موجه بودن آن و همچنين مصرف درست تسهيالت در محل تعيينشده متوجه هيئتمديره و مديران
عامل بانكها ميباشد؛ لذا دفاعيات اعضا هيئتمديره در خصوص مسئوليت و بررسيهاي كارشناسي در كميته
اعتبارات بانك از نظر اين هيئت بازرسي قابلقبول نبوده و مسئوليت عدم رعايت ضوابط سياستي -نظارتي بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران برعهده هيئتمديره خواهد بود .در خصوص تسهيالت پرداختي به شركتهاي
گروه جهانباني الزم به توضيح است كه بررسي روند اخذ تسهيالت و موارد مصرف آن نشان ميدهد كه آقاي
محمدرضا جهانباني از طريق هدايت شبكهاي از شركتها با مديريتهاي بعضاً خانوادگي و با توسل به ابزار و
روشهاي ناصحيح چنانچه در شرح گزارش بيان گرديد وجوه كالني از منابع بانك سرمايه را بهطور نامشروع
تحصيل و در حال حاضر از پرداخت ديون معوق استنكاف مينمايد .با عنايت به جميع موارد اعالمشده در گزارش
حاضر و با امعان نظر به بررسيهاي بهعملآمده ،آنچه محرز و مسلم است ،هيئتمديره وقت بانك (آقايان
بخشايش ،توسلي و كاظمي) و اركان اعتباري در بررسي ،تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد مهم و اساسي در
شرايط اصلي معامالت از جمله :احراز اصالت فاكتورها ،شناسايي اموال مديون و ضامنين ،نظارت الزم و مكفي بر
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دادنامه
مصرف تسهيالت و صحت انجام معامله طبق قراردادهاي منعقده ،اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها ،توجه
كافي نداشته و ضمن پرداخت مبلغ  7.080ميليارد ريال در قالب عقود اسالمي و با توجه به عدم اهليت و
صالحيت مديونين موجبات معوق شدن و بالتكليفي منابع پرداختي بانك ،به نفع شركتهاي منتسب به آقاي
محمدرضا جهانباني را فراهم آوردهاند .در خصوص تسهيالت پرداختي به گروه مدلل ،الزم به توضيح است كه
بررسي روند اخذ تسهيالت نشان ميدهد كه آقاي سامان مدلل جهت احداث و راهاندازي كارخانجات فوالد و
واردات مواد اوليه و ماشينآالت وجوه كالني از منابع بانك سرمايه را بهطور نامشروع تحصيلكرده و در حال
حاضر از پرداخت ديون معوق استنكاف مينمايد .همچنين بانك سرمايه با تهاتر انجامشده دارنده  %45سهام
كارخانجات مذكور ميباشد و جزء اشخاص مرتبط محسوب ميشود .با عنايت به جميع موارد اعالمشده در
گزارش حاضر و با امعان نظر به بررسيهاي بهعملآمده ،آنچه محرز و مسلم است ،اركان اعتباري در بررسي،
تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد مهم و اساسي در شرايط اصلي معامالت از جمله :اخذ صرفاً چك و سفته
با امضاي مديران شركتها ،نظارت الزم و مكفي بر مصرف تسهيالت و صحت انجام معامله طبق قراردادهاي
منعقده ،اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها ،توجه كافي نداشته و ضمن پرداخت مبلغي بالغبر 600،12
مي ليارد ريال در قالب عقود اسالمي و حد اعتباري جهت گشايش اعتبارات اسنادي و با توجه به عدم اهليت و
صالحيت مديونين موجبات معوق شدن و بالتكليفي منابع پرداختي بانك ،به نفع شركتهاي منتسب به آقاي
سامان مدلل را فراهم آوردهاند؛ هيئتمديره وقت بانك (آقايان بخشاش ،كاظمي و توسلي) ،تنها به اخذ چكهاي
تضميني با امضاي مديران ،بهعنوان ضمانت از شركتهاي مذكور اقدام نموده و هيچگونه ضمانت تعهدآور كه
فرد بدهكار را ملزم به پرداخت اقساط نمايد از گروه مدلل اخذ نشده است .در خصوص تسهيالت پرداختي به
گروه هدايتي الزم به توضيح است كه بررسي روند اخذ تسهيالت و موارد مصرف آن نشان ميدهد كه آقاي
حسين هدايتي از طريق هدايت شبكهاي از شركتها خريداريشده و با توسل به ابزار و روشهاي ناصحيح و
پرداخت رشوه چنانچه در شرح گزارش بيان گرديد وجوه كالني از منابع بانك سرمايه را بهطور نامشروع تحصيل
و در حال حاضر از پرداخت ديون معوق استنكاف مينمايد .با عنايت به جميع موارد اعالمشده در گزارش حاضر
و با امعان نظر به بررسيهاي بهعملآمده ،آنچه محرز و مسلم است ،هيئتمديره و اركان اعتباري در بررسي،
تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد مهم و اساسي در شرايط اصلي معامالت ازجمله احراز اصالت موضوع
مشاركت مدني ،شناسايي اموال مديون و ضامنين ،نظارت الزم و كافي بر مصرف تسهيالت و صحت انجام معامله
طبق قراردادهاي منعقده ،اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها نداشته و ضمن پرداخت مبلغ قريب به 600
ميليارد تومان در قالب عقود اسالمي به شركتهاي مزبور طي سال  1392تا  1393و با توجه به عدم اهليت و
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صالحيت مديونين موجبات معوق شدن و بالتكليفي منابع پرداختي بانك ،به نفع شركتهاي منتسب به آقاي
حسين هدايتي را فراهم آوردهاند .گزارش بازرسي معاونت نظارت بانك مركزي ،حكايت از عدم رعايت ضوابط
ابتدايي ناظر بر اعطاي تسهيالت به شركتهاي متقاضي توسط هيئتمديره وقت بانك سرمايه دارد؛ براي مثال
حسب گزارش مذكور ،در خصوص شركتهاي جهانگستر پژواک ،صنايع شيميايي فنل كژال و پايدار كاالي
پاسارگاد ،شعبه اسكان بانك سرمايه از مرداد لغايت آذرماه سال گذشته ضمانتنامههاي فوقالذكر را صادر نموده
كه مبلغ كل ضمانتنامههاي مذكور بالغبر  3.200ميليارد ريال بوده است ،تخلفات ذيل مشهود است :عدم اخذ
وثايق كافي و مناسب جهت صدور ضمانتنامه و اخذ قرارداد الزماالجرا بهعنوان وثيقه كه اين موضوع نيز بهنوبه
خود مغاير با بخشنامه مربوطه بوده و شامل وثايقي كه در بخشنامه ذكر گرديده نميباشد .عدم اعتبارسنجي
ضمانت خواه به شكلي كه شركتهاي يادشده فاقد كارت بازرگاني بوده كه مراتب نيز توسط شعبه به اداره
اعتبارات بانك سرمايه منعكس گرديده است .عدم وجود گزارش كارشناسي در پرونده ضمانتنامهها عليرغم
دريافت مبلغ نيم در هزار كارشناسي از شركتهاي ضمانت خواه .عدم شناسايي هويت مشتريان و برابر اصل
نمودن برخي از اسناد .عدم ارائه گزارشهاي كارشناسي جهت احراز توجيه فني ،مالي و اقتصادي طرحهاي
ارائهشده جهت اعطاي تسهيالت .عدم ارائه شفاف موضوع تسهيالت در درخواستهاي مشتريان و عدم ارائه
مواردي دال بر ارزيابي مشتري و اعتبارسنجي ايشان .عليرغم تخطي شعبه در انجام برخي از مصوبات ابالغي از
سوي اداره مركزي نميتوان از مسئوليت مديران بانك حداقل در حوزه نظارت بر عملكرد شعب خود چشمپوشي
نمود و اين عامل نميتواند نافي مسئوليت مديران ارشد بانك در برابر ايرادات و اشكاالت موجود در اعطاي
تسهيالت باشد .با توجه به موارد فوقالذكر بانك سرمايه بدون رعايت قوانين و موارد مرتبط با صدور ضمانتنامه
اقدام به صدور ضمانتنامه با مبالغ باال نموده كه اين موضوع با توجه به شرايط صدور ضمانتنامهها ،منتج به
خروج منابع بانك گرديده و اين مهم در حالي اتفاق ميافتد كه بانك سرمايه درگير مشكالت و چالشهايي است
كه نقدينگي و كمبود منابع يكي از آن موارد ميباشد و چنين رفتارهاي غيرحرفهاي ميتواند منجر به بروز بحران
در بانك يادشده گردد .حسب گزارش بانك مركزي ،عمده تخلفات صورت گرفته در بانك سرمايه كه منجر به
ارسال پرونده به هيئت انتظامي گرديد ،به شرح زير ميباشد :سوءجريان در تأمين مالي تملك  38درصد از سهام
بانك توسط گروه ريخته گران .عدم رعايت سقف مانده تسهيالت و تعهدات كالن بهصورت ذينفع واحد .عدم
رعايت سقف فردي مانده تسهيالت و تعهدات اشخاص حقيقي .تخطي از حد فردي و حد جمعي مانده تسهيالت
و تعهدات اشخاص مرتبط .اعطاي تسهيالت كالن بدون اخذ وثايق كافي ،كارشناسي مناسب و عدم نظارت بر
مصرف آن .با توجه به تخلفات احصاء شده ،بررسيهاي هيئت انتظامي در دو مرحله صورت گرفت كه پس از
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دادنامه
بررسي نهايي توسط هيئت منتخب سه نفره ،رأي محكوميت نهايي به شرح زير صادر گرديد كه مراتب طي نامه
شماره  94.137192م مورخ  1394.05.28به مديرعامل بانك سرمايه ابالغ گرديد :آقاي علي بخشايش به سلب
صالحيت حرفهاي به مدت  10سال ،آقاي پرويز كاظمي به سلب صالحيت حرفهاي به مدت  5سال ،آقاي
محمدرضا توسلي به سلب صالحي حرفهاي به مدت  5سال .جوابيه مورخهي 1397.06.24 – 97.216655
اداره مطالعات و مقررات بانك مركزي كه پيرو استعالم شعبه بازپرسي از بانك مركزي در خصوص ميزان مسئوليت
هيئتمديره بانكها در خصوص تصويب و پرداخت تسهيالت برخالف ضوابط مقرر بانكي ،به شعبه اول بازپرسي
واصل گرديد ،حكايت از مسئوليت حقوقي و كيفري هيئتمديره بانكها در صورت تخلف ايشان از قوانين ،مقررات
و آييننامههاي مربوطه دارد؛ مطابق بند «ج» از مادهي  35قانون پولي و بانكي كشور مصوب  ،1351هيئتمديره
بانك ها ،در مقابل صاحبان سهام و مشتريان ،مسئول خساراتي هستند كه به علت تخلف هر يك از ايشان از
مقررات ،قوانين و آييننامههاي مربوطه به صاحبان سهام و مشتريان وارد ميشود؛ جوابيه مذكور ،حكايت از
انتساب مسئوليت حقوقي و كيفري به مديران بانكها در خصوص اعطاي تسهيالت از رهگذر نقض مقررات و
آييننامههاي بانكي دارد .شدت و عمق تخلفات متهمين آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي در اتالف اموال بانك
سرمايه ،بهاندازهاي بوده كه منتهي به محكوميت ايشان به سلب صالحيت حرفهاي در خصوص اشتغال به عمليات
بانكي به ترتيب براي مدت ده ،پنج و پنج سال در هيئت انتظامي بانكها در بانك مركزي شده است؛ محكوميت
قطعي ايشان در هيئت انتظامي بانكها در بانك مركزي ،داللت بر خيانت و سوءنيت ايشان در اتالف اموال و
وجوه متعلق به سهامداران و سپردهگذاران بانك سرمايه دارد .جوابيه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به
شمارهي  1395.11.18 – 7.95.2943در خصوص وصف كيفري پرداخت تسهيالت برخالف مقررات بانكي.
حسب نظريه مشورتي مذكور ،پرداخت تسهيالت بدون رعايت ضوابط و آييننامههاي بانكي توسط مديران
بانكهاي غيردولتي ،موجب تعقيب كيفري ايشان تحت عنوان مجرمانهي خيانتدرامانت خواهد بود .احتراماً
مستدعي است نظر مشورتي آن اداره محترم را در خصوص سؤال طرحشده اعالم فرماييد؛ سؤال :عمل بدهكاران
بانكي كه اقدام به اخذ وام با وثيقه مناسب مينمايد ولي در موعد مقرر به استرداد اقساط يا كل وجوه دريافتي
نمينمايد و يا عمل شخصي كه وثيقه مناسبي جهت اخذ وام ايداع ننموده يا وثيقه ايداعي به ميزان غيرواقعي از
سوي كارشناس برآورد و بر اساس آن اقدام به اخذ تحصيل وام مينمايد عمل وامگيرنده يا وامدهنده مصداق
مجرمانه دارد يا خير؟ در صورت جرم بودن عمل تحت چه عنوان و عناوين اتهامي قابلتعقيب ميباشد؟ جواب:
«...همچنين اگر وام مزبور ازجمله وامهايي باشد كه برابر مقررات قانوني ،اخذ آن ،منوط به ايداع وثيقه بوده است
عمل وامگيرنده فوقالذكر به تشخيص مقام قضايي ممكن است مشمول ماده  2قانون تشديد مجازات مرتكبين
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دادنامه
ارتشاء و اختالس و كالهبرداري نيز باشد مديران و كاركنان بانك وامدهنده نيز در صورت ارتكاب هر يك از
مصاديق معاونت در ارتكاب جرائم مذكور عالوه بر آنكه تحت عنوان معاونت به تشخيص مقام قضايي ،ممكن است
تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند در صورتيكه بانك دولتي باشد و همه شرايط مقرر در ماده  5قانون اخيرالذكر
نيز محقق باشد عمل آنها مشمول عنوان مجازات مقرر در اين ماده نيز خواهد بود و اگر بانك خصوصي باشد با
تحقق كليه شرايط ممكن است مشمول ماده  674قانون مجازات اسالمي  1375باشد كه تشخيص تمام اين
موارد برعهده مقام قضايي رسيدگيكننده است بديهي است كه در كليه موارد فوقالذكر ،رعايت مقررات تعدد
جرائم الزامي است» .نتيجهگيري نظر بهمراتب فوق و با عنايت به شكايت بانك سرمايه ،گزارش بازرسي و
حسابرسي بانك سرمايه ،گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسي كل كشور ،جوابيه بانك مركزي داير بر كالن
بودن تسهيالت پرداختي توسط متهمين ،رديابيهاي مالي صورت گرفته و جوابيه نظريه مشورتي اداره حقوقي
قوه قضاييه به شمارهي  1395.11.18 – 7.95.2943داير بر اتصاف عناوين مجرمانهي اختالس يا خيانتدرامانت
(حسب دولتي يا خصوص بودن بانك مربوطه) به مديران بانكي كه برخالف ضوابط و آييننامههاي بانكي اقدام
به تصويب و پرداخت تسهيالت مينمايند و نظر به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ،مستنداً به مواد  1و 2
قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مصوب  ،1369ماده  674قانون تعزيرات مصوب  ،1375بند
«ج» از مادهي  35قانون پولي و بانكي كشور مصوب  1351و مواد  125و  134قانون مجازات اسالمي مصوب
 1392و همچنين در راستاي مواد  268و  279و  301قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1392و مفاد استجازه
ي مورخهي  1397.05.20رياست محترم قوهي قضائيه ،انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم بوده
و صدور حكم بر محكوميت متهمين و تعيين مجازات قانوني مورد استدعاست .الزم به توضيح است كه اتهامات
منتسب به ساير مديران و كاركنان بانك سرمايه در خصوص اعطاي تسهيالت برخالف ضوابط مقرر بانكي در
پرونده به شماره بايگاني 1.970089ب در شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه  36تهران مفتوح به رسيدگي
خواهد بود؛ شايانذكر است مبالغ اعالمي در خصوص ميزان خيانت متهمين بخشايش ،كاظمي و توسلي نسبت
به اموال و وجوه بانك سرمايه ،تنها ناظر بر بخشي از تسهيالتي است كه ايشان بهصورت غيرمجاز اقدام به پرداخت
آن نمودهاند؛ در خصوص ساير تسهيالتي كه بهصورت غيرمجاز توسط متهمين بخشايش ،كاظمي و توسلي
(بهعنوان هيئتمديره وقت بانك سرمايه) تصويب و پرداختشده است ،در ادامه ،رسيدگي كيفري صورت خواهد
پذيرفت؛ همچنين الزم به توضيح است در خصوص اشخاصي (همچون آقايان حسين هدايتي ،سامان مدلل،
حسن شاملويي ،محمد امامي و  )...كه از طرق غيرقانوني و با همكاري متهمين بخشايش ،كاظمي و توسلي،
تسهيالت كالن از بانك سرمايه دريافت نمودهاند ،رسيدگي به اتهامات منتسب به ايشان (از جمله مشاركت با
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دادنامه
مديران بانك سرمايه در اخالل در نظام اقتصادي كشور) طي پرونده كالسههاي جداگانهاي در شعبه اول بازپرسي
دادسراي ناحيه  36تهران ،صورت خواهد پذيرفت».
مدافعات متهمين و وكالي آنان:
)1لوايح دفاعيه متهم آقاي بخشايش و وكالي وي:الف) -اليحه متهم آقاي بخشايش« :در رابطه با كليت دفاع خود مراتب را به لوايح تقديمي معطوف ميدارم
النهايه استدعاي توجه ويژه به موارد را دارم -1 .با توجه به اصل شخصي بودن جرائم و مجازاتها ،مصراً تقاضاي
تفكيك جرائم انتسابي و داليل اثباتي آن را نسبت به هركدام از متهمين دارم كه با توجه به مندرجات پرونده
خصوصاً كيفرخواست دادستان محترم تمامي مطالب نسبت به متهمين مشترک بوده و با اين وصف ،تصور تساوي
اَعمال هر كدام و مجازات يكسان خالف اصل شخصي بودن جرائم منتسبه است -2 .عمده دليل مصرّح در
كيفرخواست از باب تحقق عنصر سوءنيت و ركن معنوي جرم ،ادعاي تباني با تسهيالت گيرندگان است كه اين
مطلب بهطوركلي عنوانشده و جزئيات آن معلوم نيست تا پاسخ الزم داده شود كه با چه كسي و چگونه و كدام
زمان و مكان و با چه منظوري تحققيافته است ،عنايت ميفرماييد ركن اصلي وقوع جرم منوط به اثبات اين امر
است -3 .در فرض اثبات وقوع موضوع بند  ،2مسلماً مصداق يا مصاديق موردي همان تسهيالت گيرندگان خواهد
بود و بههيچوجه عنوان اخالل عمده در نظام اقتصادي را شامل نيست و در صورت توجه بزه محدوده همان
مصداق با فرض وقوع مسلم خيانتدرامانت نسبت به همان مورد خواهد بود -4 .در كليت پرونده نسبت بهعنوان
بزه اخالل عمده در نظام اقتصادي صرفاً به كالن بودن تسهيالت و از اين قبيل اشارهشده و بههيچوجه داللت بر
وقوع بزه خاص منتسبه و نسبت به شخص معين ندارد و همچنين در رابطه با خيانتدرامانت اشاره به پيگيري
نامتعارف و اعمال فشار بر زيردستان شده كه آنهم بهطوركلي مطرح گرديده و مصاديق آن معلوم نيست كه در
پرونده كالً توضيح دادهام كه حتي شناختي از تسهيالت گيرندگان از قبل نداشتم -5 .عمده مطلب دفاعي
اينجانب كه در طول رسيدگي دادسرا مورد توجه قرار نگرفته آن است كه موضوع پرونده مربوطه به اقدامات در
سال  91تا  94بوده كه مسئوليت اجرائي اينجانب در ابتداي سال  91تا آخر سال  92بوده است -6 .ضمناً در
رابطه با نقض آراء مراجع انتظامي بانكها و نقض آن در ديوان عدالت اداري و سابقه برائت خود از شعبه 15
دادگاه انقالب اسالمي و سوابق مديريتي توأم با حسن نيت قبلي در لوايح تقديمي توضيح دادهام كه استدعاي
بذلتوجه تاكيداً در اين مورد را نيز دارم تا انشاا… رأي متناسب قانوني صادر شود -7 .مساله اعطاي تسهيالت
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دادنامه
بانكي به كارتنخوابها كه بهعنوان اتهام به اينجانب تفهيم گرديده است ،نتيجه سوء عملكرد و دخالتهاي
بيمورد و خالف قانون رياست وقت صندوق ذخيره فرهنگيان آقاي شهابالدين غندالي در امور اجرائي بانك
بهعنوان سرپرست بانك بوده است كه مستفاد از ماده  129قانون تجارت ،اينجانب نسبت به پرداخت تعدادي از
اين تسهيالت در رأيگيري شركت نكرده و در تصويب تسهيالت مذكور دخالتي نداشتهام -8 .اما تتمه و لب
مطلب ،منصرف از تمامي موارد باال آن است كه در رابطه با تسهيالت مربوطه كه اصل موضوع و مبناي جرم
ميباشد ،تسويه كامل تسهيالت توسط بعضي از تسهيالت گيرندگان و اعالم آمادگي بعضي ديگر براي پرداخت
كامل ديون خود و تسويه بخشي از تسهيالت توسط عدهاي ديگر از تسهيالت گيرندگان ميباشد كه مالحظه
سوابق بانكي مؤيد اين مطلب است و اينكه هيچگونه تحصيل مال و منفعتي هم نداشتهام ،لذا تقاضاي برائت خود
را دارم».
ب) -اليحه آقايان حميدرضا محمدي و مجتبي پناهي به وكالت از متهم آقاي علي بخشايش« :اينجانبان
حميدرضا محمدي و مجتبي پناهي به وكالت از آقاي علي بخشايش از متهمين مطروحه در آن شعبه محترم در
دفاع از موكل خدمت آن عاليمقام معروض ميداريم :بدواً :حسن سوابق موكل :آقاي علي بخشايش قبل از تصدي
سمت مديريت عاملي بانك سرمايه ،در سمتهاي مختلف و حايز اهميتي مشغول خدمت بوده و از جهت مديريتي
و اعتقادي داراي سوابق و كارنامهاي درخشان است؛ اما متأسفانه در حال حاضر بهموجب كيفرخواست صادره
توسط دادستان محترم ايشان به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام
پولي و بانكي و مشاركت در  46فقره خيانتدرامانت تحت تعقيب واقع و اكنون براي دفاع از اتهامات انتسابي در
محضر رياست و مستشاران محترم دادگاه حاضر ميباشد .لذا بدينوسيله و به شرح ذيل ايرادات شكلي و دفاعيات
ماهوي خود را تقديم مينماييم -1 :عدم وجود ضرر با سوددهي بانك (فقدان عنصر مادي) :در صفحه دوم
كيفرخواست آمده است :عدم نظارت و استقرار مديران ،زمينهساز اتالف قريب به  14000ميليارد تومان از اموال
و وجوه فرهنگيان و سپردهگذاران گرديد .در بانك سرمايه خسارات جبرانناپذيري به بانك ،ذينفعان باألخص
سپردهگذاران تحميل گرديده است» .درحاليكه :اوالً :مطابق آمار اعالمي رسمي كه به پيوست تقديم گرديده
قيمت هر سهم بانك سرمايه در تاريخ تصدي سمت توسط موكل بهعنوان مديرعامل بانك سرمايه قيمت هر
سهم  120تومان بوده است كه بعد از دو سال هنگام پايان مدت مديريت ايشان به قيمت قريب به  350تومان
افزايشيافته است كه اين رشد چشمگير و قابلتوجه سهام در واقع حسن مديريت موكل را در بانك سرمايه
ميرساند .ثانياً :مطابق آمار رسمي ارزيابي توسط شركت آريا سهام ،قيمت خريدوفروش سهام عمده در تاريخ
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دادنامه
تحويل مسئوليت مديريت توسط موكل تا قريب به  1000تومان برآورد شده يعني قيمت هر سهم عمده رشد
 500درصدي داشته است .با عنايت به آمار فوق كامالً مشخص است كه ماحصل  2سال مديريت موفق موكل
در بانك سرمايه ،رشد بينظير قيمت سهام اين بانك در بورس بوده است .حالآنكه اين ادعاهاي مطرحشده در
كيفرخواست با رشد ارزش سهام بانك هيچگونه سنخيتي ندارد .ضمن اينكه بهموجب ماده  674قانون مجازات
كه موكل خسارت (جبرانناپذيري) به بانك ،ذينفعان ،باألخص سپردهگذاران تحميل نمايد .حالآنكه مطابق آمار
به شرح فوق نهتنها در طول مديريت موكل ضرري متوجه بانك نشده بلكه بانك سود كمنظيري داشته و حتي
بين سهامداران نيز سود تقسيمشده است .فلذا بانك و سهامدارانش منتفع گرديدهاند و در نتيجه عنصر مادي
جرم خيانت درامانت كه همان ورود ضرر به سهامداران باشد از طرف موكل صورت نپذيرفته است .جهت وقوع
عنصر مادي جرم خيانتدرامانت نياز است كه موكل خسارت (جبرانناپذيري) به بانك ،ذينفعان ،باألخص
سپردهگذاران تحميل نمايد .حالآنكه مطابق آمار گزارشها مالي ساليانه مجامع و ترازنامه بانك به شرح فوق
نهتنها در طول مديريت موكل ضرري متوجه بانك نشده بلكه بانك سود كمنظيري داشته و حتي بين سهامداران
نيز سود تقسيمشده است .فلذا بانك و سهامدارانش منتفع گرديدهاند و در نتيجه عنصر مادي جرم خيانتدرامانت
كه همان ورود ضرر به سهامداران باشد از طرف موكل صورت نپذيرفته است -2 .عدم اخذ وجه از مشتري (فقدان
عنصر معنوي و سوءنيت خاص) :در صفحهي  3كيفرخواست مرقوم شده است كه« :خيانت و سوءنيت ايشان
(مديران وقت) در اتالف منابع بانك سرمايه ... ...؛ و مبالغ قابلتوجهي را در قالب رشوه يا حق حساب دريافت
نمودهاند براي نمونه ميتوان به آقاي ياسر ضيايي قائممقام وقت بانك سرمايه اشاره كرد كه درازاي خوشخدمتي
به حسين هدايتي بهمنظور اعطاي تسهيالت  130ميليارد توماني به شركت جاويد گشت هيرمند (از شركتهاي
متعلق به حسين هدايتي) بدون توديع وثيقه ملكي ،مبلغ  25ميليارد ريال از محل تسهيالت از حسين هدايتي
دريافت نموده است و در حال حاضر نيز در منزل حسين هدايتي واقع در نياوران سكونت داشته و مديريت
شركت لوله نورد اهواز (متعلق به حسين هدايتي) را عهدهدار است .همچنين ميتوان پرويز كاظمي (هيئتمديره
وقت بانك سرمايه) را مثال زد كه درازاي خدماتي كه در راستاي پرداخت تسهيالت كالن  600ميليارد توماني
به شركتهاي متعلق به حسين هدايتي ارائه داده است ،به سمت عضويت در هيئتمديره شركت استيل آذين
ايرانيان (متعلق به حسين هدايتي) منصوبشده است» .قطعاً هدف بازپرس محترم از ايراد اتهام به موكل دفاع
از سرمايهي سهامداران بوده و فساد و اخذ وجه توسط مديران از مشتري را عنصر معنوي جرم و عامل بروز
خسارت جبرانناپذير به بانك و ذينفعان آن ميداند .فلذا به شرح فوق دادستان محترم عنصر معنوي جرم براي
مديراني كه دچار فساد و يا اخذ وجه از مشتري هستند را محقق دانسته و اخذ وجه به جهت اعطاي وام را
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دادنامه
بهعنوان عنصر معنوي و علت تامه وقوع بزه خيانتدرامانت در كيفرخواست درج كردهاند كه البته استدالل محكم
و دقيقي نيز به نظر ميرسد و بايد بهوسيله وكالي افراد مذكور مطالب فوقالذكر دفاع و روشن شود؛ اما در
خصوص موكل بعد از بررسي تمام زندگي ايشان مطلع شدهاند ايشان هرگز حتي ريالي از كسي و تحت هيچ
عنوان دريافت نداشته كه اين مهم خود مبين فقدان عنصر معنوي جرم از طرف موكل بوده و باعث عدم امكان
وقوع بزه انتسابي موردنظر دادستان محترم به موكل ميگردد .ضمناً متذكر ميگردم آخرين ملكي كه موكل
خريداري نموده متعلق به قريب  20سال پيش است كه خودشان در حال حاضر در آن ساكن ميباشند-3 .
موفقيت  90درصدي بانك ناشي از عملكرد عالي موكل بهعنوان مديرعامل بانك در صفحهي  6كيفرخواست
منعكس است :تقريباً در تمامي تسهيالت پرداختي توسط مديران و كاركنان وقت بانك سرمايه ،نهتنها سودي
عايد بانك نگرديده است بلكه ريالي از اصل تسهيالت پرداختي نيز به بانك مسترد نگرديده است ».بايد توجه
شود كه بانك در زمان مديريت موكل قريب  500وام بزرگ اعطا نموده كه دادستان محترم صرفاً  46فقره از اين
تعداد را دچار اشكال ميدانند و اين بدين معني است كه حتي با پذيرش و صحت ادعاي دادستان محترم ،در
زمان مديريت موكل موفقيت بانك در بيش از نود درصد تسهيالت اعطايي محقق شده و فقط كمتر از ده درصد
دچار مشكل شده است .حال سؤال اينجاست آيا مديري را كه در بيش از  90درصد تسهيالت اعطايي موفق بوده
را بايد تشويق نمود يا محاكمه كرد! خصوصاً مطابق آنچه دربندهاي فوقالذكر به عرض آن عاليجناب رسيد
برخالف ادعاي دادستان محترم در كيفرخواست ،اسناد متيني وجود دارد كه از سوددهي باالي بانك در زمان
مديريت موكل حكايت ميكند -4 .استفاده از واژه بيتالمال :دادستان محترم در صفحه  8كيفرخواست صادره
دومرتبه از كلمه بيتالمال» استفاده نمودهاند حالآنكه بانك سرمايه يك بانك خصوصي است و اموالش جزء
بيتالمال نبوده و دارايي سهامداران محسوب ميگردد .اينكه اتهام انتسابي با عنوان خيانتدرامانت منحصراً
نسبت به اموال اشخاص خصوصي قابل تصور و طرح ميباشد و از اينجهت استعمال اين لفظ در كيفرخواست
به زعمي بزرگنمايي و استخدام ناصحيح الفاظ ميباشد كه داراي آثار و تبعات حقوقي و كيفري نامطلوبي در
جريان رسيدگي گرديده و تحقق عدالت را با چالشي جدي روبرو مينمايد -5 .عدم سمت موكل و عدم احضار
افراد ذي سمت :در قسمت پاياني صفحه  8كيفرخواست آمده است كه«:تقريباً در اغلب تسهيالت كالن اعطايي
خالف ضابطه آقايان علي بخشايش .پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي از طريق .. ...اعمال فشار بر زيردستان... ...
با ارتكاب برخي رفتارهاي مجرمانه و خائنانه .. ...موجبات اتالف قريب به  3هزار ميليارد تومان از بيتالمال را در
حدفاصل سالهاي  1392الي  1395فراهم نمودهاند ».درحاليكه موكل آقاي علي بخشايش از تاريخ
 1390.12.27الي  1392.12.05مديرعامل بانك سرمايه و از آن تاريخ تا سال  1394به مدت دو سال بهصورت
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دادنامه
غيرموظف عضو هيئتمديره بوده است .متأسفانه دادستان محترم توجه نداشتهاند كه موكل از تاريخ
 1392.12.05به بعد ديگر مديرعامل بانك سرمايه نبوده است .ضمن اينكه مديران عامل بانك سرمايه از سال
 1392الي سال  1395آقايان درخشنده ( 7ماه) قندالي ( 4ماه) بيرانوند ( 8ماه) حيدرآبادي ( 8ماه) پرويز احمدي
( 4ماه) و خاني ( 8ماه) بوده و برابر ادعاي دادستان محترم در اين سالها مبلغ  3هزار ميليارد تومان اتالف شده
است .حال چرا از نامبردگان دعوت و براي اداي توضيحات حاضر نشدهاند؟! جالب آنكه برابر كيفرخواست صادره،
موكل بايد براي ايامي كه در بانك اصالً سمتي نداشته ( )1395هم پاسخگو باشد اما نسبت به عملكرد مديران
عامل وقت هيچ اقدام كيفري صورت نگرفته و در مورد ايام زمان تصدي گزارش يا مداركي ارائه ننمودهاند-6 .
نقض رأي ممنوعيت از اشتغال موكل توسط ديوان عدالت اداري :در صفحه  9كيفرخواست دو مرتبه تكرار شده
است كه موكل محكوم به ممنوعيت از اشتغال در فعاليتهاي مرتبط با بانكداري شدهاند .حالآنكه بهموجب رأي
شمارهي  9509970956000753مورخ  1395.04.12صادره از شعبهي دهم دادگاه تجديدنظر ديوان عدالت
اداري حكم قبلي مبني بر اين سلب صالحيت نقض و حقوق موكل به ايشان بازگشته است .لذا اطالعاتي كه
دادستان محترم در كيفرخواست براي دادگاه محترم ارسال داشته كامل و جامع نيست .متأسفانه مجدداً در
صفحهي  26كيفرخواست  2بار ديگر تكرار شده« :شدت و عمق تخلفات متهمين آقاي بخشايش ،كاظمي و
توسلي در اتالف اموال بانك سرمايه بهاندازهاي بوده كه منتهي به محكوميت ايشان به سلب صالحيت حرفهاي
در خصوص اشتغال به عمليات بانكي براي مدت  10و  5سال در هيئت انتظامي بانكها در بانك مركزي شده
است» .قبالً معروض گشت كه رأي ديوان عدالت اداري اين محكوميت را با نقض دادنامهي مذكور از بين برده و
موكل داراي برائت است -7 .تصفيهحساب بدهكاران يا توديع وثايق متناسب :مطابق شرح مندرج در صفحه 10
كيفرخواست كه آمده است؛ «مديران وقت بانك (منجمله موكل) اقدام به اعطاي وام به گروههايي نمودهاند كه
رعايت صرفه و صالح بانك در اعطاي تسهيالت به چنين افرادي نشده است» .لذا به جهت روشن گزاره فوق و
اثبات خالف واقع بودن آن در ذيل به بررسي جداگانهي اين گروهها ميپردازيم :الف) -گروه شاملويي :گروه
شاملويي ملك داراي با ارزش ريالي قابلتوجه را به بانك معرفي نموده و آمادگي خود را براي تسويهي كامل با
بانك اعالم داشته است .لكن متأسفانه مديران وقت تعلل نمودهاند و هنوز اقدامي در اين خصوص انجام نپذيرفته
است .ب) -گروه جهانباني :گروه جهانباني براي دور زدن تحريمهاي ظالمانه عليه ايران اقدام مينموده و تعداد
 29فروند كشتي نهادهي دامي وارد كشور كرده كه آخرين محموله بارگيري شده با مشكل روبرو ميشود و
بدينجهت موفق به فروش كاال نشده و دچار ضرر ميگردد .در نهايت وي براي پرداخت ديون خود به بانك
معطي تسهيالت ملكي به ارزش  600ميليارد تومان به كارشناس دادگاه و بانك معرفي و تسليم نموده است.
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دادنامه
همچنين ايشان سهامدار عمده بانك ملل ميباشد و مطالبات خود از بانك مركزي را نيز جهت تسويهي بدهي
خود ارائه نموده است .نكتهي قابلتوجه ديگر اين است كه در سال  95بدهي وي تقسيط شده و در حال حاضر
ايشان ريالي بدهي معوق ندارند .ج) -شركتهاي با مديران كارتنخواب :مطابق مادهي  129قانون تجارت ،موكل
در جلسه رأيگيري جهت تخصيص وام و اعتبار به ايشان شركت نداشته زيرا موكل خودشان نمايندهي صندوق
ذخيره فرهنگيان بوده و از اينجهت منع قانوني براي شركت در رأيگيري داشتهاند و ذيل تمامصورت جلسههاي
تخصيص اعتبار براي چنين شركتهايي عدم مداخله موكل صريحاً قيد شده است و اين موضوع در حضور قريب
به  20نفر از مديران بانك و حضور كارتنخوابها در جلسه مواجهه حضوري نزد آقاي فرجي در آگاهي
(نوفللوشاتو) مطرح شده و از موكل رفع مسئوليت شده بود .براي مثال در خصوص شركتهاي پايدار كاالي
پاسارگاد كه ضمانتنامه  100ميليون توماني دريافت داشته و همچنين فنل كژال نيز كه ضمانتنامه نود ميليارد
توماني دريافت داشتهاند .د) -شركتهاي منتسب به احمد حاجي محمدجواد :موكل چنين شخصي را مطلقاً
نميشناسد و اطالعات راجع به اين وامها در اختيار موكل قرار نگرفته تا بتواند نسبت به آنها از خود دفاع كند.
ه) -شركت منتسب به هادي رضوي :ايشان بهطور كامل تسهيالت اعطايي را تسويه نمودهاند .و) -محمد امامي:
از نظر بانكي مانده بدهي ايشان صفر ريال است؛ و ايشان هيچ بدهي به بانك ندارند .ز) گروه مدلل :همچنين در
خصوص تسهيالت پرداختي به گروه مدلل مطابق آنچه در كيفرخواست ذكر شده( :وجوه كالني از منابع بانك
سرمايه بهطور نامشروع تحصيلكرده و در حال حاضر از پرداخت ديون معوقه استنكاف مينمايد همچنين بانك
سرمايه با تهاتر انجامشده دارندهي  45در صد سهام كارخانجات مذكور ميباشد) اوالً ايشان از بدهكاران قبلي
بانك بوده و موكل در جهت وصول مطالبات بانك مطابق همين اقرار موجود در كيفرخواست45 ،درصد سهام
كارخانهي مذكور با ديون آقاي مدلل تهاتر گشته و ايشان براي بازپرداخت الباقي بدهي خود اخيراً سه ملك از
دارايي خود را به موجب سند رسمي به بانك منتقل نموده است كه متأسفانه اسناد معامالت مزبور را بانك كه
شاكي پرونده است تحويل دادستان محترم نداده است و همچنين ايشان آمادگي خود را مبني بر واگذاري
55درصد كارخانه فوق االشاره (كه توليد آزمايشي خود را پشت سر گذاشته و عنقريب وارد فاز توليد انبوه خواهد
شد) به بانك اعالم نموده كه طبق نظريه كارشناسان معتمد بازپرسي ارزش ريالي آن حدود مبلغ  400ميليارد
تومان كارشناسي و برآورد شده است .ح) -گروه ريخته گران :در خصوص مندرجات صفحهي  25كيفرخواست
مبني بر ادعاي مشاركت موكل در سوء جريان تأمين مالي تملك  38درصد از سهام بانك توسط گروه ريخته
گران دادستان محترم توجه نفرمودهاند كه موكل در اين خصوص در شعبهي  15دادگاه انقالب تهران به رياست
قاضي صلواتي محاكمه شده و اتفاقاً رأي برائت اخذ نمودهاند و از اينجهت به ادعاي فوق رسيدگي قضايي
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دادنامه
انجامشده و اين امر نسبت به موكل داراي اعتبار امر مختومه است -8 .اعتبارسنجي صحيح مشتريان :در صفحهي
 22كيفرخواست آمده است« :مسئوليت بررسي كارشناسي در كميتهي اعتبارات بانك از نظر هيئت بازرسي
قابلقبول نبوده و مسئوليت عدم رعايت ضوابط سياستي -نظارتي بانك مركزي برعهدهي هيئتمديره خواهد
بود» .لذا هيئت بازرسي بهطور ضمني در مفهوم مخالف جملهي خود ذكر كرده مسئوليت اعتبارسنجي مشتريان
بانك با اعضاي هيئتمديره است كه به نظر ميرسد اعتبارسنجي مشتريان بانك با اعضاي هيئتمديره است كه
به نظر ميرسد اعتبارسنجي مشتريان بانك به سه دليل ذيل به نحو احسن صورت پذيرفته است -1 :هيچكدام
از بدهكاران فراري نشده و هنوز اعتباردارند -2 .مطالبات بانك را يا پرداختهاند يا تضامين و وثايق مكفي دادهاند
 -3بانك منتفع و در كل روند رو به رشدي داشته است -9 .اخذ مفاصا حساب از طرف موكل :همچنين با عنايت
به ماده  116اليحه الحاقي به قانون تجارت مصوب ( 1347.12.27تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر
دورهي مالي شركت بهمنزلهي مفاصا حساب مديران براي همان دوره ميباشد ).لذا بهموجب اين ماده موكل كه
در حضور نمايندهي بانك و سازمان بورس اوراق بهادار و در حضور ناظر مجمع جناب آقاي نجفي (معاون وقت
دادستان) در مجمع عمومي صورتحساب ارائه نموده و به تصويب مجمع فوق رسيده است .در نتيجه ايشان
ديگر مسئوليتي در قبال سالهاي مديريت خود ندارد -10 .اظهارات بياساس برخي از كاركنان بانك سرمايه:
اما در خصوص اظهاراتي كه در فاصلهي يك روز به جلسه دادرسي مانده به دادگاه ارائهشده به ترتيب پاسخي را
از طرف موكل به محضر محترم دادگاه معروض ميدارم :نسبت به ادعاهاي آقاي بهمن خادم ميتوان گفت كه
ايشان اصالً در زمان مديريت موكل نبودهاند تا بتوانند نسبت به عملكرد موكل اخباري ارائه نمايند و نسبت به
ادعاهاي آقاي رحيم قنبري و آقاي حسامي كه در كميتهي اعتبارات بانك دي سمت بوده و براي رفع مسئوليت
از خود اقدام به طرح ادعاهاي بياساس نمودهاند .خصوصاً كه در مورد اين ادعاها دليلي ارائه نشده و اصل برائت
حاكم است .همچنين آقاي ياسر ضيايي كه مطابق قسمت آخر صفحه سوم كيفرخواست خودشان بايد اتهام اخذ
وجه از مشتريان را پاسخگو باشند ،اظهاراتي عليه موكل بيان داشتهاند كه با عنايت به عدم وثوق خود ايشان اين
اظهارات ارزش قانوني يا قضايي ندارد يا اظهارات آقاي پرويز احمدي كه بهصورت همزمان سرپرست بانك و
مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان بودهاند كه با داشتن دو شغل موظف همزمان تخلف نموده فلذا ادعاي ايشان
كه خود برخالف قواعد و قوانين آمره حقوقي اقدام نمودهاند به ضرر موكل قابليت استماع ندارد و نميتواند عليه
موكل دليل باشد و دادستان محترم بهجاي ادعاهاي كذب متهمين ديگر بايد با ارائه داليل محكمهپسند از
كيفرخواست دفاع نمايد -11 .نامه هيئتمديره به بانك :اعضاي هيئتمديره در تاريخ  1393.07.26نامهاي به
مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان (سهامدار عمده) به شرح پيوست داليلي را ابراز مينمايند كه بدان جهت
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دادنامه
بانك در حال تضعيف است كه متأسفانه مورد توجه ايشان قرار نميگيرد( .تصوير پيوست) و همچنين ايشان با
عزل مديرعامل (آقاي درخشنده) خود سرپرستي بانك را بدون اخذ مجوز بانك مركزي به عهده گيرند و بانك
مركزي در اخطاريه شديداللحني ايشان را مسئول نارساييها و مشكالت بانك قلمداد مينمايد -12 .بررسي
حقوقي اتهام خيانتدرامانت :متأسفانه به جهت بيتوجهي به دفاعيات فوق و به جهت اطالعات ناقص دادستان
محترم نسبت به وقايع فوق و احكام صادره از محاكم له موكل دو اتهام ذيل الذكر به موكل تفهيم ميگردد:
الف) -مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام پولي و بانكي .ب) -مشاركت در
 46فقره خيانتدرامانت .حالآنكه اگر به دفاعيات فوق توجه شود كامالً واضح است ضرري براي بانك وجود ندارد
فلذا اتهامات وارده مطلقاً صحيح و وارد نيست .در خصوص ارتكاب جرم خيانتدرامانت برابر ماده  674قانون
مجازات اسالمي مصوب  1375تعريفي از كيفيت و شيوه ارتكاب اين جرم تبيين نشده است .لكن ميتوان جرم
فوق را به رفتار عمدي امين برخالف مصلحت مالك تعبير نمود .با عنايت به ماده فوق و تطبيق با ماوقع و
مستندات موجود در پرونده چند نكته جالب به چشم ميخورد :الف) -عدم ضرر مالكين :در ما نحن فيه موضوع
هيچيك از مالكين از ناحيه موكل متحمل ضرري نشدهاند و برابر آمار مندرج در بند  1همين اليحه سود سرشاري
نصيب صاحبان سهام و مالكين بانك گرديده كه حكايت از مديريت موفق موكل دارد .ب) -عمدي بودن فعل:
بنا بر سياق تدوين قانون كه بر عمدي بودن افعال اشعار دارد شخص مجرم ميبايست افعالي را عمداً عليه مالكين
براي ايجاد ضرر به كار ببندد كه بازهم در پرونده موجود سند و مدركي كه ثابتكننده تعمد موكل در ورود اضرار
و حركت در اين مسير باشد موجود نيست .ج) -عدم وجود سوءنيت خاص :قطعاً موكل در همه ادوار مديريتي
خود با حسن نيت مشغول به خدمت بوده و هيچ منفعت نامشروعي از سمت و اختيارات قانوني خودش نبوده
است .آيا كسي كه مرتكب خيانتدرامانت ميشود نبايد نفعي براي ارتكاب جرم ببرد؟ در انتها با عنايت به خدمات
شاياني كه موكل جناب آقاي دكتر علي بخشايش در سابقهي كاري درخشان خود در تمامي مناصبي كه مشغول
خدمت بودهاند (خصوصاً بانك سرمايه) و عدم وجود سابقهي كيفري و توجه به اينكه فعاليتهاي بينظير بازار
داشتهاند و چنين فردي نميتوانند همزمان بهعنوان اخاللگر اقتصادي باشند و سن باالي ايشان و بيماريهاي
متعددي كه با آن دستوپنجه نرم ميكنند و فقدان عنصر مادي به جهت عدم توجه ضرر از طرف موكل به بانك
سرمايه و همچنين فقدان عنصر معنوي جرم به دليل عدم وجود سوءنيت خاص (عدم كوچكترين انتفاع مادي
در اعطاي وام به افراد مختلف) صدور حكم برائت موكل را از آن عاليمقام استدعا داريم».
2)-لوايح دفاعيه متهم آقاي پرويز كاظمي و وكيل نامبرده:
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دادنامه
الف) -اليحه دفاعيه متهم آقاي پرويز كاظمي« :در خصوص كيفرخواست ابالغي تنظيمشده توسط داديار محترم
اظهارنظر دادسراي ناحيه  36تهران در دفاع از خود پرويز كاظمي فرزند درويش مطالبي را در  2بخش به عرض
ميرساند :الف) -بخش شكلي-1 :الف) -مستحضريد قانونگذار در ماده  279قانون آئين دادرسي كيفري موارد
ضروري كه ميبايست در كيفرخواست قيد شود را در هفتبند بيان نموده كه با دقت در مقدمه و مفاد
كيفرخواست به نظر ميرسد از تكليف مزبور تخطي و عدول شده و الفاظ و عناوين از قبيل (مديران ص  2سطر
 )2و خوشخدمتي به تسهيالت گيرندگان (ص  3بند  2سطر  )12پيگيريهاي نامتعارف و فشار بر زيردستان
(ص  )18و خيانت (ص  )27را استعمال و بكار برده است كه يقيناً برخالف مواد  4و  7قانون آئين دادرسي
كيفري و نيز قانون احترام به آزاديهاي مشروع و ...مصوب  1383.02.15و منطبق با بند  9از ماده  15و بند 4
ماده  17و بند  6ماده  17قانون نظارت بر رفتار قضات ميباشد .رعايت اين امر بقدري حائز اهميت بوده كه
رياست محترم قوه قضاييه در ماده  12آئيننامه موضوع ماده  55قانون نظارت بر رفتار قضات بيان و مصوب
نموده است .هر فعل و ترک فعلي كه موجبات تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بدبيني يا بياعتمادي مردم نسبت
به دستگاه قضايي گردد مانند استعمال الفاظ نامناسب يا شأن قضايي-2 .الف) -عناوين انتسابي صرفنظر از عدم
توجه به دوره مسئوليت اينجانب كه بهعنوان عضو غيرموظف هيئتمديره بانك سرمايه (از شهريورماه  94از
هيئتمديره خارجشدهام) از سال  91الي ( 94ص  12كيفرخواست) ميباشد كه با حاكميت و اعمال ماده 116
قانون تجارت به دليل برگزاري مجامع و تصويب صورتهاي مالي كه بهعنوان تصفيهحساب مديران ميباشد از
استجازه مقام معظم رهبري خروج موضوعي دارد .ب) -بخش محتوايي (ماهوي) :ب -)1-در خصوص مطالبي كه
در صفحه  2موارد مربوط به سهامدار عمده بانك (گروه ريخته گران) و انتهاي صفحه  8و ابتداي صفحه  9و نيز
بخش ادله صفحه  25و  26بهحكم صادره از طرف هيئت انتظامي بانك مركزي استناد گرديد .نكات ذيل را به
استحضار ميرساند :اينجانب نماينده حقوقي يكي از شركتهاي صندوق ذخيره فرهنگيان بهعنوان عضو
غيرموظف هيئتمديره بودهام .نسبت به صدور حكم هيئت انتظامي به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و پس
از استماع ادله و مستندات اينجانب ،در خصوص ايرادات وارده بهحكم هيئت انتظامي ،حكم توقف صادر گرديد
كه به دادسراي محترم ارائه گرديده بود .ب -)2-در مورد مسائل مربوط به گروه ريخته گران پرونده ايي در
سالهاي گذشته در دادسراي مفاسد اقتصادي با محتواي بدهكاران بانكي تشكيل گرديد كه پس از حضور
اينجانب و توضيحات ارائهشده همراه با مستندات قانوني ،حكم منع تعقيب صادر گرديد كه به دادسراي محترم
ارائهشده است .ب -)3-در بند  2صفحه  3كيفرخواست عنوان گرديده اينجانب با آقاي هدايتي همكاري داشته
و در هيئتمديره استيل آذين كه متعلق به ايشان است پس از وضعيت بدهي ايشان ،عضويت داشتهام؛ كه موارد
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ذيل به استحضار دادگاه محترم ارائه ميگردد -)1 :اينجانب بهاتفاق آقاي علي پروين و حميدرضا آصفي-)2 ،
سخنگوي وزارت خارجه اسبق و تني چند از شخصيتهاي ورزشي در سال  89با باشگاه فرهنگي ورزشي استيل
آذين به درخواست مالك باشگاه چند ماهي همكاري داشتهايم و موضوع تقبل بدهي آقاي هدايتي كه شركتها
منتسب به نامبرده ميباشد در سال  93ميباشد بنابراين هيچگونه ارتباطي در اين خصوص وجود نداشته است.
 -)3ميزان تقبل بدهي ايشان در خصوص شركتهاي سروش تجارت سيمرغ ،كوه آوران جيحون .تجارت امير
كه در كيفرخواست ص  13براي بنده عنوان گرديده است به ترتيب  70و  58و  58ميليارد تومان ميباشد كه
با مبلغ  600ميليارد تومان درجشده در صفحه  3و  4كيفرخواست مغايرت داشته و توضيح اينجانب در خصوص
 3شركت فوق االشاره ميباشد .ب -)4-در صفحات  26و  28كيفرخواست به ماده  35قانون پولي و بانكي استناد
گرديده كه توجه دادگاه محترم را به مطالب ذيل جلب مينمايد -)1 .ماده  44قانون فوقالذكر مرجع
رسيدگيكننده به تخلف از مقررات و آئيننامههاي صادره از سوي بانك مركزي ج ا ا را هيئت انتظامي بانكها
كه مركب از نماينده دادستان كل ،يك نفر از شوراي پول و اعتبار ،يك نفر از شوراي عالي بانكها و دبير كل
بانك مركزي كه سمت دادستان را دارد ،حضور داشته و ايشان بايد موضوعات مربوطه را رسيدگي و اظهارنظر
نمايند -)2 .آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن كه طي نامه  91.122342مورخه  1391.05.10بانك مركزي
به بانكها و مؤسسات اعتباري ابالغ گرديده در فصل هشتم بخش مجازات طبق ماده  18بيان ميدارد :تخطي
از مقررات اين آئيننامه موجب اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده  96قانون برنامه پنجم توسعه ج ا ا و ماده 44
قانون پولي و بانكي كشور خواهد بود .قابلذكر است طبق ماده  96در خصوص انفصال و جريمه نقدي بوده و نيز
ماده  14قانون برنامه پنجساله ششم نيز به اين موضوع اشاره نموده است -)3 .قابلتوجه است از سوي هيئت
انتظامي بانكها در خصوص مواردي كه در كيفرخواست اشاره گرديده هيچگونه نامه ،اخطاريه و يا احضاريه
بهمنظور ارائه توضيحات به هيئت انتظامي بانكها به بانك ارسال نگرديده است .لذا در صورت مشاهده مغايرت
با دستورالعملها بايستي توضيحات و مستندات به هيئت مزبور ارائه گردد و ايشان پس از استماع گزارش ها
اظهارنظر نمايند .كما اينكه قبالً نيز هيئت انتظامي اقدام به صدور حكم نموده بود كه با مراجعه به ديوان عدالت
اداري دستور توقف آن صادر گرديد .ب -)5-در بخش ادله ص  27و ص  28بخش نتيجهگيري به نظر مشورتي
اداره حقوقي قوه محترم قضائيه به شماره  1395.11.18 – 7.95.2943استناد گرديده كه اتفاقاً نظر دادگاه
محترم را به توضيحات آن جلب مينمايد .اوالً :صرف نپرداختن تمام يا برخي از اقساط وام اخذ شده اعم از آنكه
وثيقه آن مناسب باشد يا نباشد فاقد وصف كيفري است .ثانياً :در صورتيكه كارشناس جهت وثيقه ايداعي با
همكاري وامگيرنده و ديگران با سوءنيت مورد وثيقه را غيرواقعي ارزيابي نمايد مرتكب جرم شدهاند كه متناسب
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با بندهاي قانوني مجازات خواهند شد .لذا نظر مشورتي در خصوص كيفرخواست صادره نه اينكه صدق نمينمايد
بلكه اظهار داشته مطالب مطروحه فاقد وصف كيفري ميباشد .مطالب ذيل را جهت جلب نظر دادگاه محترم به
استحضار ميرساند -1 :اينجانب عضو غيرموظف بانك سرمايه بوده و بر اساس قانون پولي و بانكي و بخشنامههاي
بانك مركزي و آئيننامههاي آن بانك و نيز قانون تجارت ،حق دخالت در امور اجرائي را نداشته و طبق ماده 56
اساسنامه ابالغي بانك مركزي مسئوليت سياستگذاري و نظارت بر نحوه اداره ،حسن اجراي قوانين و مقررات و
مديريت ريسك بانك بر عهده هيئتمديره ميباشد .هيئتمديره براي هرگونه اقدامي به نام بانك و هر نوع
عمليات و معامالت مربوط به موضوع بانك كه انجام و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صالحيت مجامع
عمومي نباشد ،داراي اختيار است؛ از قبيل تصويب آييننامههاي داخلي بانك ،تصويب ساختار سازماني ،شرايط
استخدام و ضوابط تعيين حقوق و دستمزد ،تصويب بودجه ساالنه بانك ،تنظيم صورتهاي مالي ساالنه،
مياندورهاي و گزارش فعاليت هيئتمديره در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ارائه آنها
به بازرس و حسابرس ،تعيين دارندگان امضاي مجاز ،دعوت مجامع عمومي عادي و فوقالعاده و تعيين دستور
جلسه آنها ،پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته بهجز اندوخته قانوني ،پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام،
پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوقالعاده و ساير وظايفي كه در اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون
تجارت صراحتاً بر عهده هيئتمديره گذاشتهشده است .همچنين در ماده  57اساسنامه ابالغي بانك مركزي
غيراجرائي بودن اعضاء غيرموظف تأكيد شده است و نيز طبق تبصره  1ماده  81همان اساسنامه صراحتاً برنداشتن
سمت اجرايي براي رئيس هيئتمديره تأكيد شده است -2 .طبق ماده  124قانون تجارت ،هيئتمديره پس از
تعيين مديرعامل كه با معرفي ايشان از طريق سهامدار عمده (صندوق ذخيره فرهنگيان) به بانك مركزي و اخذ
تأييديه از آن بانك ،حدود اختيارات و وظايف ايشان را بهمنظور تسهيل در امور اجرايي طبق اساسنامه تعيين و
تصويب مينمايد كه اختيارات تفويض شده در روزنامه رسمي منتشر ميگردد و مديريت عامل در حدود اختيارات
موظف به انجام و پاسخگوي وظايف محوله ميباشد -3 .آقاي غندالي پس از قبول مسئوليت صندوق ذخيره
فرهنگيان (مهرماه سال  )92كه سهامدار عمده بانك بود قصد تغييرات در هيئتمديره را داشت كه به دليل
حضور دادستاني در خصوص سهام گروه ريخته گران و صدور دستور عدم ثبت هرگونه تغييرات به اداره ثبت
شركتها ،امكان تغيير مديريت ميسر نبود و به همين دليل اعضاء هيئتمديره به مدت حدود دو سال با  3نفر
تشكيل جلسه ميداد .همچنين طبق ماده  136قانون تجارت تا زمان معرفي مديران جديد ،مسئوليت مديران
قبلي برقرار ميباشد ،لذا در مردادماه سال  ،94خاتمه خدمت اينجانب در بانك انجام گرديد و بر اساس
صورتجلسه هيئتمديره آقاي پرويز احمدي جايگزين اينجانب گرديد -4 .آقاي غندالي مهرماه  92به رياست
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دادنامه
صندوق ذخيره فرهنگيان انتخاب گرديد كه مشكالت بانك سرمايه نيز افزايش يافت و با دخالتهاي مستقيم و
غيرمستقيم در امور اجرائي ... ،عمليات بانكي با معضالت جدي مواجه شد كه به شرح ذيل ميباشد-)1-4 :
انتخاب آقاي درخشنده بهعنوان مديرعامل از تاريخ  92.09.24كه پس از طي تشريفات قانوني از تاريخ
 92.12.05از بانك مستقر گردد -)2-4 .به دليل ضعف عملكرد نامبرده در طي دوران مديريت ،تذكرات الزم به
ايشان داده شد لكن متأسفانه شرايط اداره اجرائي عمليات بانكي با مشكالت فراوان مواجه گرديده بود كه طي
نامهاي در تاريخ  93.07.26به امضاء اعضاء هيئتمديره به آقاي غندالي خطرات و عواقب آن يادآوري گرديد-4 .
 -)3پس از عزل آقاي درخشنده ،آقاي غندالي با حفظ سمت رياست صندوق ذخيره فرهنگيان از تاريخ 93.08.10
بهعنوان سرپرست بانك مشغول بكار شدند -)4-4 .آقاي غندالي از ابتداي سال  93طي مكاتباتي كه بدون اطالع
هيئتمديره بانك بود با بانك مركزي انجام داده و تقاضاي عضويت در هيئتمديره را نموده كه در تاريخ
 93.07.12نامه شماره  93.188888صالحيت حرفهاي ايشان تأييد نگرديده بود -)5-4 .با توجه به قانون پولي
و بانكي ،بانك مركزي مسئوليت نظارت بر بانك را عهدهدار ميباشد ،مشكالت ايجاد شده توسط آقاي غندالي و
خطرات پيش رو را در تاريخ  93.09.10طي نامه ايي (پيوست  )12به رياست محترم بانك مركزي گزارش
نمودهام -)6-4 .بانك مركزي طي نامه شماره  9393د  .93.2م مورخه  93.09.29از طريق معاونت نظارت آن
بانك به آقاي غندالي ضمن تأكيد بر رد صالحيت حرفه ايي ايشان ،اخطار نمود كه مسئوليت كليه عواقب و
اقدامات خالف موازين قانوني متوجه شخص ايشان ميباشد -)7-4 .پس از اقدامات فوق در نهايت از تاريخ
 93.11.19ايشان از سرپرستي بانك كنارهگيري نمود؛ لكن هم چنان در عمليات اجرائي دخالتهاي مستقيم و
غيرمستقيم خود را ادامه داده و حتي در جلسات هيئتمديره حضور مييافت -)5 .در خصوص اتهام غيرواقعي
خيانتدرامانت و اخالل عمده در نظام اقتصادي ،نظر دادگاه محترم را به موارد ذيل جلب مينمايد -)1-5 :زمان
ورود به بانك ،عليرغم اينكه اينجانب عضو غيرموظف هيئتمديره بوده لكن بر اساس سياستگذاريهاي
انجامشده توسط هيئتمديره نسبت به وصول مطالبات معوق از قبل به ميزان تقريبي  3000ميليارد تومان اقدام
گرديد كه فهرست آن تقديم بازپرس محترم دادسرا گرديده است -)2-5 .سهام بانك با توجه به اينكه در فرا
بورس عرضه نميشد كمتر از ارزش اسمي آن ( 1000ريال) حدود  800ريال بود كه در سال  90پس از
اصالحيههاي الزم و تطبيق با استانداردهاي مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار در فرا بورس پذيرفته شد و
روند ارزشي آن بدين شرح ميباشد( :بهمن  1222 - 91ريال ،شهريور  2201- 92ريال ،ديماه 3295 - 92
ريال) با اصالح ساختار مالي ونيز پيگيريهاي الزم در خصوص وصول مطالبات معوق و بهكارگيري عمليات
تخصصي بانكي ارزش سهام در ديماه  92به باالترين قيمت خود رسيد كه افزايش قيمت سهام ،سود قابلتوجهي
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دادنامه
را نصيب سهامداران كه فرهنگيان معزز ميباشند را حاصل نمود؛ اما متأسفانه به دليل شرايط نامناسب ايجادشده
كه در بند  4فوق به آن اشارهشده بهاي سهام تا مهرماه  94به اين شرح ميباشد( :اسفند  2642 - 92ريال،
اسفند  1735 - 93ريال ،مهر 1452 - 94ريال) -)3-5 .جهت سالهاي  91و  92و  93مجامع قانوني بانك
برگزار شد و نيز سال  92با حضور آقاي نجفي معاون اول محترم دادستان تهران كه بهعنوان نماينده سهامدار
عمده (گروه ريخته گران) در مجمع حضورداشته ،ضمن تأييد صورتهاي مالي براي اولين بار سود سهام (350
ريال) بين سهامداران كه فرهنگيان معزز ميباشند تقسيم گرديد و از اين طريق نيز سود قابلتوجهي نصيب
ايشان گرديد .الزم به يادآوري است جهت تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري ميبايست
صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شد و پس از ارائه به حسابرس و بازرس قانوني مستقل ،امكان برگزاري مجامع
فراهم ميگردد -)4-5 .كليه مجامع فوقالذكر با دريافت مجوز از بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار
برگزار گرديده و نمايندگان ايشان در جلسات حضورداشته و در صورت مشاهده موارد مغاير با قوانين و
آئيننامههاي بانك مركزي و سازمان بورس ،تذكرات الزم را ارائه و درنهايت مجامع به تأييد ايشان نيز رسيده
است .قابلتوجه است طبق مجوز شماره  325492مورخه  93.12.04بانك مركزي جهت برگزاري مجمع سال
مالي منتهي به اسفندماه  91و طبق مجوز شماره  40463مورخه  94.02.02بانك مركزي جهت مجمع سال
مالي منتهي به پايان اسفند  92و مجوز شماره  94.244076مورخه  94.08.27بانك مركزي جهت مجمع سال
مالي منتهي به پايان اسفند  93دريافت گرديده است .الزم به يادآوري است كه تصويب صورتهاي مالي سال
 93نيز پس از انجام مسئوليت اينجانب و بدون حضور بنده در مجمع به تصويب رسيده است -)5-5 .طبق ماده
 116قانون تجارت ،پس از تصويب صورتهاي مالي در مجامع قانوني اين تصويب بهعنوان تصفيهحساب با مديران
ميباشد -)6-5 .در دوران تحريمهاي ظالمانه به دليل اينكه بانك سرمايه امكاناتي را فراهم نموده بود تا بتوان
گشايش اعتبارات اسنادي و انجام عمليات ارزي و نقل و انتقاالت منابع ارزي را انجام دهد ،بهعنوان بانك عامل
وزارت نفت انتخاب گرديد و پس از انجام عمليات ارزي با آن وزارتخانه تصفيهحساب كامل نيز انجام گرديد-1 .
فرآيند اعطاي تسهيالت :در خصوص پرداخت تسهيالت كه بر اساس آئيننامههاي بانك مركزي انجام ميپذيرد.
فرآيند عمليات از طريق شعبه ،كميته اعتباري مستقر در شعبه ،معاونتهاي مربوطه (حوزه و يا سرپرستي) و
نيز كميته اعتبارات كه بر اساس آئيننامههاي بانك مركزي تشكيل ميگردد ،انجام ميپذيرد و پس از بررسي و
شرايط اعطاء وام ،نتيجه بررسي و تأييد آن توسط كميته اعتبارات جهت تصويب به هيئتمديره ارسال ميگردد
و هيئتمديره عيناً نظرات كميته اعتباري را با تأكيد بر رعايت مقررات آئيننامه پولي و بانكي را تصويب مينمايد
كه برخي از آنها بدين شرح ميباشد (ارائه مفاصا حساب مالياتي موضوع تبصره  1ماده  186قانون مالياتهاي
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دادنامه
مستقيم ،ارائه تأييديه صورتهاي مالي حسابرسي شده از جامعه حسابداران رسمي ايران ،ارائه آخرين آگهي
روزنامه رسمي ،ارائه كارت بازرگاني معتبر بنام شركت «در صورت نياز» ،شعبه قبل از اعطاي تسهيالت از نداشتن
هرگونه بدهي غيرجاري و چك برگشتي شركت ،مديران ،سهامداران و شركتهاي همگروه اطمينان حاصل نمايد،
نظارت شعبه عامل بر مصرف صحيح تسهيالت و  .)...اين فرآيند عيناً براي تمامي دريافتكنندگان تسهيالت
انجام ميپذيرد .پس از تصويب هيئتمديره ،اركان اجرائي بانك موظف به انجام عمليات مربوطه ميباشند و
مسئوليت اجرايي ايشان با توجه به دستورالعملهاي ابالغي ميباشد -)1-6 .قابلتوجه است وظيفه بانكها
دريافت سپرده و اعطاء تسهيالت ميباشد و اگر اين فعاليت با مشكل مواجه شود ،عمالً فعاليت بانكي متوقف
ميگردد .لذا همانطور كه با مشتريان سابق بانك تعامل مناسب انجام گرديد كه منجر به وصول مطالبات معوق
به ميزان  3000ميليارد تومان شد ،مديريتهاي بعدي نيز بايد به اين روند ادامه دهند ،خصوصاً اينكه در شرايط
اقتصادي موجود كه تحريمهاي ظالمانه بر اقتصاد كشور مشكالت فراواني را ايجاد كرده ،لزوم تعامل با مشتريان
بيش از گذشته ميباشد .لكن به اين نكته نيز بايد توجه داشت در صورتيكه بدهكاران بانكي از پرداخت بدهيهاي
خود استنكاف نمايد مطمئناً دستگاه محترم قضايي ميتواند در كنار بانكها كمك شاياني به بازگشت منابع
بانكي نمايد .و بدين منظور در بند  5صورتجلسه  398مورخه  94.01.31هيئتمديره مقرر گرديد جهت
بدهكاراني كه نسبت به پرداخت ديون خود استنكاف مينمايند پيگيري كيفري از مراجع ذيصالح صورت پذيرد.
الزم به توضيح است در حال حاضر طبق گزارش ها بانك مركزي حدود  120تا  150هزار ميليارد تومان معوقات
بانكي در كشور ميباشد و نيز طبق گزارش قرائتشده در كميسيون اصل نود در شهريور ماه سال  96معوقات
بانكي بالغبر  136هزار ميليارد تومان ميباشد و تعامل با دريافتكنندگان تسهيالت بهمنظور وصول مطالبات
بانكي ضروري است .همانطور كه از سوي مسئولين محترم قضايي عنوانشده است اين موضوع جزء
مسئوليتهاي بانكها بوده كه باتدبير و هماهنگي قابليت اجرائي دارد -)2-6 .با توجه شرايط اقتصادي كشور،
بانك مركزي طي بخشنامه  92.37754مورخه  92.12.22آئيننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و
مشكوک الوصول را به بانكها ابالغ نموده كه تقسيط مجدد بدهي حداكثر تا  5سال قابلاجرا ميباشد-)3-6 .
بانك مركزي بهمنظور رفع مشكالت اقتصادي كشور طي بخشنامه مورخه  92.08.16به شماره 92.424553
سقف جمعي تسهيالت و تعهدات كالن را از  5برابر سرمايه و اندوخته ،به  8برابر افزايش داده است -2 .در
خصوص انتساب اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام پولي و بانكي
كه در ص  15و  8كيفرخواست عنوان گرديده به استحضار قضات محترم دادگاه ميرساند :با دقت در بندهاي 7
گانه قانون مجازات اسالمي اخالل گران نظام اقتصادي كشور و تفهيم اتهام (اعطاي تسهيالت برخالف ضوابط
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دادنامه
مقرر بانكي) از سوي مقامات دادسراي پولي و بانكي نوعي جرم انگاري و جعل قوانين محسوب ميگردد كه عالوه
بر اينكه در زمره هيچيك از موارد احصائي قانون مزبور نبوده ،عدم رعايت و توجه به اصل مسلم تفسير مضيق از
قوانين كيفري موجب ايده پردازيهاي جديد گرديده است .در خصوص اتهام مشاركت در  41فقره خيانتدرامانت
بند ب ص  15كيفرخواست نيز به استحضار ميرساند دقت و بررسي در ماده  674قانون مجازات اسالمي بيانگر
وجود سه شرط قبلي (الف-وجود قرارداد قبلي ب -وجه دستي ج-تحويل شيء) الزم است -8 .ماده  142قانون
مجازات اسالمي شرايط و موانع مسئوليت كيفري را بيان ميدارد ،مسئوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها
در صورتيكه ثابت است كه شخص بهطور قانوني مسئول اعمال ديگر باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي
ديگري ،مرتكب تقصير باشد .بنابراين اگر كارشناسان اظهارنظرهايي كرده باشند كه با واقعيت تطبيق نداشته
باشد ،ايشان پاسخگو هستند -9 .طبق ماده  144قانون مجازات اسالمي در تحقق جرائم عمدي عالوه بر علم
مرتكب به موضوع جرم بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد .در جرائمي كه موضوع آنها بر اساس
قانون منوط به تحقق نتيجه است قصد نتيجه با علم به موضوع آن نيز بايد محرز گردد -10 .ماده  158قانون
مجازات اسالمي در سرفصل موانع مسئوليت كيفري بيان ميدارد ،عالوه بر موارد مذكور در موارد قبل ،ارتكاب
رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود در موارد ذيل قابل مجازات نيست .بند پ :درصورتيكه در ارتكاب
رفتار به امر قانوني مقام ذيصالح باشد و امر مذكور خالف شرع نباشد .در واقع اگر كارشناسان رسمي اظهارنظر
نمايند و مبناي تصميمگيري قرار گيرند ايشان بايد پاسخگو باشند -11 .در خصوص بدهكاراني كه در
كيفرخواست به آنها اشاره گرديده مطالب ذيل به استحضار دادگاه محترم ميرساند :در ص  14كيفرخواست در
خصوص گروه مدلل موارد به شرح ذيل ميباشند -1 :مبلغ بدهي شركت فوالدسازان اميرآباد  39.315ميليارد
تومان درجشده است كه طبق استعالم از بانك سرمايه ،مشخص گرديد كه اين مبلغ  3.9ميليارد تومان ميباشد.
 -2بر اساس بند  61صورتجلسه  349مورخه  92.09.23سهام شركتهاي فوالدسازان دماوند و اميرآباد به
ميزان  45درصد به ارزش حدوداً  145ميليارد تومان بر اساس گزارش كارشناس رسمي بنام بانك سرمايه منتقل
گرديده است -3 .بر اساس صورتجلسه  349بند  2فوق نيز  55درصد مابقي سهام شركتهاي فوالدسازان
دماوند و اميرآباد در قبال بدهي و دريافت تسهيالت در وثيقه بانك قرارگرفته است -4 .آقاي مدلل طي
پيگيريهاي قبلي و اخيراً طي ارسال نامهاي اعالم آمادگي نمودهاند كه بر اساس كارشناس رسمي كه تحت نظر
دادسراي پولي و بانكي انجام گرديده ،ميزان ارزيابي تقريباً  400ميليارد تومان ميباشد كه جهت واگذاري 55
درصد باقي مانده اقدام نمايد البته در نامه به بانك نيز اعالم نموده كه كارشناسي بر اساس نرخ ارز دولتي انجام
پذيرفته و بايد با نرخ عادالنه روز كه حداقل نرخ سامانه نيما ميباشد ارزيابي گردد كه در حال مذاكره و بررسي
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ميباشند -5 .ضمناً در خصوص مبالغ اعالمي شركت آهنآالت پيشرو فراز سپاهان به ميزان  181.571ميليارد
تومان و نيز شركت فوالدسازان دماوند به ميزان  171.504ميليارد تومان طبق اظهار وكيل ايشان دعوي شكايت
در شعبه  7دادگاه حقوقي تهران در تاريخ  95.06.30طرح نموده و نسبت به مبالغ فوقالذكر اعتراض دارند.
طبق ادعاي آقاي مدلل شركت پاژ تجارت طوس متعلق به ايشان نميباشد و اطالعات مربوطه نيز در اختيار
اينجانب نميباشد -12 .در ص  15كيفرخواست ميزان بدهي شركتهاي منتسب به آقاي امامي بابت شركتهاي
توسعه تجارت مرين (به ميزان  41.295ميليارد تومان) روشه قشم (به ميزان  52.284ميليارد تومان) وسون
قشم (به ميزان  60.680ميليارد تومان) و برنا بينش (به ميزان  54ميليارد تومان) عنوان گرديده كه جدول اعطاء
تسهيالت به شركتهاي يادشده به شرح ميباشد كه وثايق اخذ شده  40و  50و  100درصد وجه نقد و
ملك ميباشد و پس از مراجعه به بانك و استعالم از ايشان (بانك) مشخص گرديد كه نامبرده در حسابهاي
بانك بدهي نداشته و از طريق تهاتر ملك كه پس از خاتمه خدمت اينجانب نيز بوده با بانك تسويهحساب نموده
و در حال حاضر جزو بدهكاران بانك نميباشد .لكن در خصوص تهاتر انجامشده اختالفاتي بانك با آقاي امامي
دارد كه در حال پيگيري هست -13 .در ص  15كيفرخواست شركتهاي آيندهسازان و ره جويان كوثر (به ميزان
 80ميليارد تومان) منتسب به آقاي هادي رضوي عنوان گرديده كه جدول شرايط اعطاء تسهيالت به همراه
مصوبات هيئتمديره ارائه گرديد و وثايق اخذشده بهطور تركيبي وجه نقد ،ملك  40و  50درصد ميباشد .كه
در اين خصوص نيز از بانك استعالم گرديده و عنوان شد در حسابهاي بانك نامبرده بدهكار نميباشد و ايشان
از طريق تهاتر ملك كه پس از مسئوليت اينجانب بوده اقدام به تسويهحساب با بانك نموده و در اين خصوص
(تهاتر) با بانك اختالفاتي دارند كه در حال پيگيري ميباشد -14 .در ص  13كيفرخواست شركتهاي سروش
تجارت سيمرغ ( 70ميليارد تومان) عمران تجارت امير (ضمانتنامه بانكي  58.5ميليارد تومان) كوه آوران
جيحون (ضمانتنامه بانكي  58.439ميليارد تومان) منتسب به آقاي هدايتي عنوان گرديد كه جدول تسهيالت
اعطايي به شرح ميباشد و مطالب ذيل به استحضار دادگاه محترم ميرساند :الف) -طبق صورتجلسه 346
مورخه  92.09.23هيئتمديره پس از طي فرآيند اعطاء تسهيالت ،با وثيقه ملكي به ميزان صددرصد به شركت
سروش تجارت سيمرغ تسهيالت پرداخت گرديد .و نيز طبق صورتجلسه  342مورخه  92.08.11هيئتمديره
به شركتهاي عمران تجارت امير و كوه آوران جيحون پس از طي فرآيند اعطاء ضمانتنامه ،با وثيقه ملكي
صددرصد و ده درصد وجه نقد ،ضمانتنامه صادر گرديده است .ب) -در خصوص شركتهاي فوقالذكر طي
صورتجلسه مورخه ( 93.08.25پيوست  ،)27آقاي هدايتي بدهيهاي ايشان را پذيرفته و در جهت توثيق ملك
متعهد شدند لذا بدهيهاي شركتهاي فوقالذكر به آقاي هدايتي منتقل گرديد كه اين موضوع در جلسه 386
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دادنامه
مورخه  93.10.15به تأييد هيئتمديره رسيده است .ج) -بر اساس اطالعات دريافتي آقاي هدايتي حدود 1000
ميليارد تومان ملكهاي مختلف در بازداشت اجراي احكام قرار دادهاند كه قابل تهاتر و تسويهحساب با بانك
ميباشند -15 .در ص  13كيفرخواست شركتهاي كوشان تجارت كاسپين ( 21.217ميليارد تومان) كشتي
طاليي سيدين ( 70ميليارد تومان) جبال بارز ناژين ( 70ميليارد تومان) پايه ريزان دهر ( 70ميليارد تومان)
منتسب به آقاي شاملويي ميباشد كه شرايط اعطاء تسهيالت طبق جدول (پيوست  )28ميباشد و جهت استحضار
دادگاه محترم مطالب ذيل بيان ميگردد :الف) -بر اساس پيشنهاد شعبه و نيز پس از تأييد كميته اعتبارات طبق
بندهاي  10و  12و  14صورتجلسه هيئتمديره به شماره  345مورخه  92.09.16به شركتهاي پايه ريزان
دهر ،جبال بارز ناژين و كشتي طاليي سيدين در قبال صددرصد وثيقه ملكي با رعايت آئيننامههاي اعطاي
تسهيالت قرارداد مشاركت مدني منعقد گردد .ب) -بر اساس پيشنهاد شعبه و نيز حوزه مربوطه و پس از تأييد
كميته اعتبارات طبق بند  31صورتجلسه  346هيئتمديره مورخه  92.09.23مقرر گرديد مبلغ سي ميليارد
تومان تسهيالت خريد دين و نيز  80ميليارد تومان صدور ضمانتنامه به شركت كوشان تجارت كاسپين در قبال
 10درصد وجه نقد و توثيق  32ميليارد تومان سپرده و سفته  130درصد و چك به ميزان  150درصد با رعايت
آئيننامههاي اعطاء تسهيالت ،انجام پذيرد -16 .در ص  14كيفرخواست به شركتهايي كه منتسب به آقاي
احمد حاجي محمدجواد ميباشد مطالبي بيان گرديده كه شرايط اعطاء تسهيالت طبق جدول (پيوست  )29ارائه
ميگردد و نظر دادگاه محترم را به مطالب ذيل جلب مينمايد :تمام شركتهاي مذكور با پيشنهاد شعبه ،حوزه
و تأييد كميته اعتباري و سپس در جلسات ،347 ،349 ، 355 ، 357 ، 361 ، 366 ، 372 ، 375 ،386، 413
 330، 337 ،345 ، 346هيئتمديره به تصويب رسيده است و وثايق شركتهاي يادشده وجه نقد و ملك از 70
درصد تا  100درصد ميباشد و در كليه موارد ضرورت رعايت ضوابط و مقررات اعتباري بانكي تصويب گرديده
است -17 .در ص  15كيفرخواست در خصوص شركتهاي باران تجارت آوا به ميزان  30ميليارد تومان و گلگون
تجارت جهان به ميزان  27.650ميليارد تومان و لولهسازي دقيق زاگرس به ميزان  39.326ميليارد تومان و
آفتاب پرديس روناک به ميزان  16.490ميليارد تومان كه بهعنوان كارتنخواب عنوان گرديده ،شرايط اعطاء
تسهيالت طبق جدول (پيوست  )30ارائه ميگردد .در قبال اخذ تسهيالت ،وثيقه تركيبي به ميزان  70درصد
نقد و ملك مصوب گرديده است .قابلذكر است بر اساس فرآيند اعطاء تسهيالت كه قبالً توضيح داده شد و بر
اساس شرح وظيفه قسمتهاي مختلف ،بررسي هويت و شرايط منطبق با آئيننامهها بر عهده اركان اجرايي بوده
و پس از كنترل و تأييد توسط قسمتهاي ذيربط ،مدارک در مسير فرآيند اعطاء تسهيالت قرار ميگيرد-18 .
در ص  14كيفرخواست شركت پايدار كاالي پاسارگاد ضمانتنامه به ميزان  98.982ميليارد تومان و فنل كژال
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دادنامه
ضمانتنامه به ميزان  89.010ميليارد تومان و شركت جهانگستر پژواک ضمانتنامه به ميزان  98.927ميليارد
تومان عنوان گرديده كه شرايط صدور ضمانتنامه طبق جدول ميباشد كه وثايق آنها به ترتيب  10درصد نقد
و قرارداد الزماالجرا ميباشد و در خصوص شركتهاي فوقالذكر مطالب ذيل قابلتوجه ميباشد :متأسفانه به
دليل كمبود وقت اطالعات مربوط به شركتهاي در دسترس نميباشد و در اولين فرصت پس از بررسي گزارش
مربوطه ارائه خواهد شد -19 .در ص  14كيفرخواست شركتهاي منتسب به آقاي جهانباني به ترتيب جهان
تجارت تيوا  150.131ميليارد تومان ،افضل حكمت به ميزان  135.832ميليارد تومان ،تجارت نصر البرز به
ميزان  137.642ميليارد تومان ،سروش تجارت برين به ميزان  110.579ميليارد تومان ،شكوه نور احسان به
ميزان  152.551ميليارد تومان و شكوه نوآوران آفتاب به ميزان  104.752ميليارد تومان عنوانشده كه جدول
بيانگر اعطاء تسهيالت در قبال وثيقه تركيبي  20درصد وجه نقد و ملك انجامشده است كه مبلغ حدود 500
ميليارد تومان در زمان مديريت عاملي آقاي درخشنده انجام گرديده است -20 .مديريت بازرسي و حسابرسي
داخلي بر اساس آييننامههاي بانك مركزي داراي وظايف كنترلهاي داخلي و نظارت بر حسن اجراي
دستورالعملها و آييننامهها را ميباشد در بانكها استقرار مي يابد و الزم است بررسيهاي نمونهاي و ادواري را
بهطور مستمر انجام داده و گزارش ها را به مديريت عامل ارائه نمايند و نيز در خصوص همكاري با حسابرس و
يا بازرس مستقل نيز همكاري الزم براي ارائه گزارشها مالي داشته باشد در اين خصوص هرگونه گزارشها كه
به هيئتمديره رسيده دستور پيگيري صادرشده است كه بهعنوانمثال در جلسه شماره  342مورخه 92.08.11
تصميمات الزم ابالغ گرديده است لكن در خصوص موارد فوق هيچگونه گزارشي به هيئتمديره ارسال نگرديده
كه بر اساس آن تصميمگيري داشته باشد .نتيجهگيري :با در نظر گرفتن توضيحات بندهاي  1الي  3در صفحات
 4و  5در خصوص اعضا هيئتمديره غيرموظف و قوانين مربوطه و نيز بند  4در صفحات  5و  6كه در مورد
مشكالت اجرايي كه توسط صندوق ذخيره فرهنگيان از زمان ورود آقاي غندالي ايجاد گرديد و ارسال گزارش
ايرادات به رياست بانك مركزي و پاسخ دريافتي از ايشان و همچنين بند  5كه در صفحات  6الي  8بهعنوان
تالشهاي هيئتمديره براي حفظ اموال و داراييهاي بانك و نيز افزايش ارزش سهام در فرابورس و پرداخت سود
سهام كه منافع قابلتوجهي را براي فرهنگيان معزز فراهم نمود و با در نظر گرفتن فرآيند اعطا تسهيالت و
پيگيري معوقات كه در بند  6و صفحات  8الي  10توضيح داده شد بيانگر اين است كه تالش در جهت نهتنها
حفظ اموال و داراييهاي بانك انجام پذيرفته بلكه به افزايش ارزش سهام سهامداران بانك منتج گرديده است.
در خصوص ماده  674قانون م .ا .و نيز اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور بند  7در صفحه  10توضيح داده
شد است و همچنين طبق بند ه ماده  1قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور اشاره به شركتهاي
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دادنامه
مضاربهاي داشته درصورتيكه وظيفه بانك كه بر اساس مجوز بانك مركزي فعاليت مينمايد اعطا تسهيالت به
مشتريان با توجه به آييننامههاي بانك مركزي ميباشد و قابلتوجه است با توجه به پيوستهاي  19الي 32
جداول اعطا تسهيالتي كه در كيفرخواست به آنها اشاره شده است مشخص ميگردد كه فرآيند اعطا تسهيالت
در اركان اجرايي بانك انجام و سپس به هيئتمديره ارسال گرديده و مبناي تصميمگيري قرار گرفته كه تمام
مصوبات تأكيد بر رعايت شرايط و قوانين پولي و بانكي تأكيد گرديده است لذا وثايق (نقد ملك سفته چك) از
مشتريان در مصوبات هيئتمديره مشخص و از طريق واحدهاي ذيربط به اركان اجرايي ابالغ گرديده است.
همچنين نظر دادگاه محترم را به مواد  142و  144و  158قانون مجازات اسالمي جلب مينمايد .ضمناً نظر به
مطالب مطروحه در بخش ماهوي كه در صفحات  2الي  4تشريح گرديده است با نظر به كليه مطالب فوقالذكر
اقدامات انجامشده و محدوديتهاي و مشكالت مديريتي كه بهطور مشروح بيان گرديد نهفقط در جهت حفظ
اموال بلكه بهمنظور افزايش بها اسمي آنها تالش شده و به دليل اينكه اعطا تسهيالت با توجه به مقررات پولي
و بانكي به اركان اجرايي بانك ابالغ گرديده بنابراين هيچ اقدامي جهت اخالل در نظام اقتصادي انجام نپذيرفته
است .نظر به ماده  37قانون اساسي كه اصل بر برائت ميباشد با توجه به سابقه و فعاليتي كه هميشه طي
دهههاي اخير در عرصه اقتصادي و صنعتي بهجز خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي اقدام ديگري نداشتهام
لذا از آن دادگاه محترم كه جلوه عدل و داد ميباشد تقاضا دارد بهمنظور تقويت مديريت سالم و ايجاد دلگرمي
براي آيندگان كه قصد خدمت با همه محدوديتهايي كه در كشور وجود دارد اقدام به صدور حكم برائت نمايند
تا با اميد به آينده بتوانم در رفع مشكالت كشور عزيزمان تمام توان خود را بكار گيرم .ربنا انك تعلم ما نخفي و
ما نعلن و ما يخفي علي اهلل و من شي فياالرض و ال في السما (ابراهيم  .)38پروردگارا تو به هرچه ما پنهان و
آشكار كنيم بر همه آگاهي وبر خدا البته هيچچيز در زمين آسمان پنهان نيست.
ب) -اليحه دفاعيه آقاي سيامك مديرخراساني وكيل متهم آقاي پرويز كاظمي :در خصوص اتهامان موكل آقاي
پرويز كاظمي مطالب ذيل را در مقام دفاع خدمت آن مقام محترم عرض مينمايم .ابتدا با توجه به اتهامات
مطروحه در كيفرخواست صادره فرآيند اعطاي تسهيالت ذكر ميگردد تا بر مبناي آن دفاعيات تقديم گردد:
فرآيند اعطاي تسهيالت :در خصوص پرداخت تسهيالت كه بر اساس آئيننامههاي بانك مركزي انجام ميپذيرد.
فرآيند عمليات از طريق شعبه ،معاونتهاي مربوطه (حوزه و يا سرپرستي) و نيز كميته اعتبارات كه بر اساس
آييننامههاي بانك مركزي تشكيل ميگردد ،انجام ميپذيرد و پس از بررسي و شرايط اعطاي وام ،نتيجه بررسي
و تأييد آن توسط كميته اعتبارات جهت تصويب به هيئتمديره ارسال ميگردد و هيئتمديره عيناً نظرات كميته
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وام كه بر اساس كارشناسي انجام گرديده با تأكيد بر رعايت مقررات آئيننامه پولي و بانكي را تصويب مينمايد
كه برخي از آنها بدين شرح ميباشد (ارائه مفاصاحساب مالياتي موضوع تبصره  1ماده  186قانون مالياتهاي
مستقيم ،ارائه تأييديه صورتهاي مالي حسابرسي شده از جامعه حسابداران رسمي ايران ،ارائه آخرين آگهي
روزنامه رسمي ،ارائه كارت بازرگاني معتبر بنام شركت «در صورت نياز» ،شعبه قبل از اعطاي تسهيالت از نداشتن
هرگونه بدهي غيرجاري و چك برگشتي شركت ،مديران ،سهامداران و شركتهاي همگروه اطمينان حاصل نمايد،
نظارت شعبه عامل بر مصرف صحيح تسهيالت و  )...اين فرآيند عيناً براي تمامي دريافتكنندگان تسهيالت انجام
ميپذيرد .پس از تصويب هيئتمديره ،اركان اجرايي بانك موظف به انجام عمليات مربوط ميباشند و مسئوليت
اجرايي ايشان به دستورالعملهاي ابالغي ميباشد -1 .مشاركت در اخالل عمده نياز به قصد خاص دارد و دادسراي
محترم جهت اثبات اينكه موكل داراي قصد ميباشد در كيفرخواست اعالم نموده است كه عليرغم تذكرات و
هشدارهاي كارشناسان اعتباري پروندههاي تسهيالتي همگي مؤيد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط ابتدايي ناظر
بر پرداخت تسهيالت كالن به برخي مشتريان خاص و علم وي به مؤثر بودن اقدامات مخربش بر پيكرهي نظام
اقتصادي جامعه است .آنچه را كه در دادسراي محترم به آن توجه ننمودهاند اين است كه بابت هيچيك از مصوبات
بانكي كارشناسان مربوط به هيئتمديره ازجمله موكل تذكر و هشداري ندادهاند .ممكن است آنچه مدنظر
دادسراي محترم ميباشد تذكر در مسير اعطاي تسهيالت به شخص متقاضي باشد كه آنهم قبل از طرح در
هيئتمديره در كميته مربوطه بايد رفع شده باشد تا قابلطرح در هيئتمديره بانك باشد -2 .آنچه در هيئتمديره
تصويب ميشود با قيد با رعايت مقررات پولي بانكي و ساير مقررات مربوطه ميباشد موكل هرگز بهطور خاص
در هيچ پروندهاي و براي هيچيك از افراد متقاضي دستور خاص بهصورت كتبي و شفاهي صادر ننموده است-3 .
برفرض محال اگر موكل خارج از ضوابط و مقررات بهصورت كتبي يا شفاهي و يا اينكه رأساً پرداخت تسهيالت
به اشخاص را بدون رعايت مقررات و قانون مستقيماً در هيئتمديره به تصويب رسانده باشد واحد پرداختكننده
الزامي به پرداخت ندارد زيرا امر غيرقانوني آمر قانوني تكليفي براي مجري ايجاد نمينمايد و مجري بايد به آمر
قانوني تذكر غيرقانوني بودن دستور را بدهد و از اجراي آن خودداري نمايد .در صورت اجرا دستور غيرقانوني
مجري نيز عالوه بر صادركننده دستور ،مسئوليت كيفري دارد .در پرونده تحت نظر اساساً چنين حالتي واقع
نشده و موكل دستوري صادر ننموده است -4 .در خصوص شركتهاي متقاضي ضمانتنامه بانكي با مديران
كارتنخواب نيز وظيفه هيئتمديره بانك و بالطبع موكل در زمان تقاضاي اخذ وام رويت مديرعامل شركت و
صحبت با وي نميباشد اين كاري است كه وظيفه انجام آن با شعبه معطي تسهيالت ميباشد همانگونه كه در
فرآيند اعطاي تسهيالت ذكر گرديد هيئتمديره فقط با صورتجلسات تنظيمي توسط كميته اعتباري در ارتباط
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دادنامه
است و فقط بررسي شكلي مينمايد كه مقررات رعايت گرديده است يا خير؟  -5در مورد اتهام خيانتدرامانت
فلسفه وجودي بانك اخذ سپرده و اعطاي تسهيالت جهت كسب درآمد ميباشد و اگر فرض كنيم كه يد بانك
اماني است ديگر امكان اعطاي تسهيالت حتي در صورت برگشت وام وجود ندارد و همانگونه كه در موارد باال
ذكر گرديد موكل با رعايت تمام مقررات با اعطاي تسهيالت موافقت نموده و اين موافقت را منوط به رعايت
مقررات و قوانين پولي و بانكي نموده است و با اين وصف بزه خيانتدرامانت واقع نگرديده است .در پايان با تقديم
پيوستهاي مثبت ادعا تقاضاي صدور حكم برائت موكل مورد استدعاست».
) 3اليحه دفاعيه آقاي سيداكبر حسيني امامي وكيل متهم آقاي محمدرضا توسلي:«در خصوص پرونده به شماره بايگاني  970018موضوع شكايت بانك سرمايه از آقايان علي بخشايش ،پرويز
كاظمي و محمدرضا توسلي ،به وكالت از آقاي محمدرضا توسلي و در دفاع از حقوق موكل مراتب ذيل را به
استحضار مي رساند و استدعاي بذل عنايت دارد :مقدمه :روند پرداخت تسهيالت بانكي :همانگونه كه قضات
عاليمقام دادگاه استحضار دارند ،مراحل تصويب و پرداخت تسهيالت و رعايت بهداشت اعتباري از وظايف شعبه
و اركان اعتباري بانك ميباشد و كنكاش در اين خصوص اصوالً نهتنها جزو وظايف اعضاء هيئتمديره نميباشد
بلكه از شأن ايشان كامالً خروج موضوعي دارد ،شعبه و ركن اعتباري است كه متقاضي دريافت تسهيالت را
اعتبارسنجي ميكند و چنانچه شرايط اخذ تسهيالت را در مشتري تشخيص دهند ،پيشنهاد پرداخت را با اعالم
نظر موافق به كميته اعتباري منطقه ارسال مينمايند و كميته مزبور نيز در حدود وظايف و اختيارات خود ،در
صورت تكميل بودن اسناد و مدارک مثبته ي شايستگي اخذ تسهيالت ،چنانچه ميزان آن در حدود صالحيت
منطقه باشد با تصويب و صدور مصوبه دستور پرداخت به شعبه صادر مي شود و در صورتيكه ميزان تسهيالت
خارج از حدود اختيارات باشد با تكميل مدارک و بررسي صحت آن به ترتيب به كميته عالي و پس از بررسي
صحت كليه مدارک و احراز صحت مراتب توسط اركان مختلف اعتباري ،مصوبه جهت امضاء نزد هيئتمديره
بانك ارسال ميشود و هيئتمديره بررسي مجدد انجام نميدهند و با اعتماد و به اعتبار گزارش و مصوبه اعضاء
كميته اعتبارات ،نسبت به امضاء مصوبه اقدام مينمايند كه اين فرآيند در تمام موارد تسهيالت موضوع
كيفرخواست ،طي شده است و اگر در گزارش كميته اعتبارات ايراد و يا سوءنيتي وجود داشته ،نياز به اثبات و
انتساب آن به شخص خاطي ميباشد و نميتوان جرم را همانند مسئوليت مدني ،تضامني تلقي و كليه امضاء
كنندگان را متهم نمود كه در غير اين صورت اعضاي هيئتمديره براي هر صورتجلسهاي نياز به اخذ تأييد بانك
مركزي پيدا خواهند نمود -)1 .عدم استحكام در نحوه استدالل كيفرخواست و لزوم ارجاع امر به كارشناس
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رسمي دادگستري در امور بانكي :ادبيات حاكم بر كيفرخواست از جمله استخدام الفاظ كلي چون «ريالي از اصل
تسهيالت پرداختي نيز به بانك مسترد نگرديده است» (صفحه  6سطر  )12و يا «در تمامي تسهيالت اعطايي
كالن توسط متهمين ،وثايق كافي و قابلاتكا اخذ نگرديده و صرفاً به اخذ چك و سفته تنها وثايق بازپرداخت
تسهيالت اكتفا شده است» و يا نامشخص بودن ميزان تسهيالت پرداختي كه در برخي از صفحات پرونده14 ،
هزار ميليارد تومان (صفحه  2سطر دوم و صفحه  7سطر  )16قيد ميشود و در برخي از صفحات (صفحه  8سطر
 )16صدها ميليارد تومان و (در سطر  18همان صفحه)  3هزار ميليارد تومان قيد مي شود و طي صفحه 13
كيفرخواست از مهمترين داليل انتساب اتهام به موكل «سوابق طوالني نامبرده در امر بانكداري و تحصيالت
مرتبط وي در اين زمينه و پرداخت تسهيالت خالف ضوابط  »...كه آن را مؤيد نقض عالمانه و عامدانه ضوابط
ابتدايي ناظر بر پرداخت تسهيالت كالن به برخي مشتريان خاص و علم وي به مؤثر بودن اقدامات مخرب به
پيكره نظام بانكي تلقي نمودهاند! در حاليكه ضمن رد جدي اين ادعانامه به استحضار ميرساند :اوالً :موكل مطلقاً
سابقه طوالني بانكداري نداشته و صرفاً حدود چهار سال بهعنوان عضو غيرموظف هيئتمديره در بانك سرمايه
بوده است .ثانياً :تحصيالت موكل ،مهندس عمران ميباشد كه هيچگونه ارتباطي با امر بانكداري ندارد .بناءعليهذا
قوياً خالء عدم بررسي موضوع توسط كارشناس خبره و امور بانكي قابلمشاهده است و كيفرخواست بهطورجدي
با ايراد مستند بودن آن مواجه و شايسته نقض و يا حداقل ارجاع آن به دادسراي مربوط جهت رفع نقص ميباشد،
لذا قبل از بيان هر مطلبي در دفاع از عملكرد و حقوق موكل استدعاي مؤكد دارد جهت رعايت و حفظ شأن
عدالت حاكم بر قوه محترم قضائيه دستور فرمايند تا نحوه پرداخت تسهيالت ،ميزان و نوع وثايق مأخوذه ،تناسب
و كفايت آنها ،امكان يا عدم امكان وصول مطالبات بانك ،شخصيت و وضعيت تسهيالت گيرندگان ،مورد بررسي
كارشناسي قرار بگيرد ،طي گزارش سازمان بازرسي كل كشور و كيفرخواست صادره ،به تسهيالت بهطوركلي
اشارهشده است و نوع وثايق نسبت به هر شركت بهطور مجري بررسي و اعالم نشده است و صرفاً به عدمكفايت
وثايق ايراد گرفتهاند و جاي بسي تعجب است كه طي گزارش بانك مركزي نيز اعالم شده كه براي برخي
تسهيالت ،قرارداد الزماالجرا دريافت نشده در حاليكه پرداخت تسهيالت بدون سير مراحل پرداخت و صدور
مصوبه و انعقاد قرارداد غيرممكن است و كليه قراردادهاي منعقده بين بانك و مشتريان در راستاي اجراي مفاد
ماده  15قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد الزماالجرا هستند و اگر پروندهها مورد به مورد و توسط
كارشناس مربوط به امور بانكي بررسي ميشد ،چنين اظهارنظري بعيد به نظر ميرسد و منحيثالمجموع علي
رغم اينكه موضوع اتهام ،كامالً امري تخصصي و فني در زمينه بانكي بوده ليكن ارجاع امر به كارشناس مربوط
شديداً مورد غفلت قرار گرفته است و كيفرخواست صرفاً به اعتبار و استناد گزارش سازمان بازرسي كل كشور و
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دادنامه
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صادر شده است ،اما همانگونه كه قضات محترم دادگاه قطعاً استحضار
دارند ،گزارش مراجع مذكور فقط از اعتبار گزارش برخوردار ميباشد و الزمه احراز صحتوسقم آن ارجاع و بررسي
توسط كارشناس محترم رسمي دادگستري ميباشد ،فلذا كيفرخواست صادره به دليل فقد نظريه كارشناسي با
ايراد جدي مستند و مستدل بودن آن و عدم رعايت بندهاي ت و ث مفاد ماده  279قانون آئين دادرسي كيفري
مواجه است -)2 .تعدادي از مصوبات صادره به امضاء موكل نرسيده است :كيفرخواست صادره ،بدون توجه به
مسئوليت هر شخص و احراز شرح وظايف آنها و وجود و يا عدم امضاء طي مصوبات صادره ،به سبك و سياق
پروندههاي حقوقي ،مسئوليت اشخاص را تضامني محسوب و همه اعضاء هيئتمديره را متهم به اتهامات معنونه
نموده اند و اين امر با اصل شخصي بودن جرم و مجازات كه جاي تبلور و ظهور عيني اين اصول مترقي در همين
محاكم است مغايرت دارد و اين مهم از سوي دادسراي محترم ،رعايت نشده و كيفرخواست صادره از اين حيث
نيز قابل نقد جدي و اساسي است بهعنوان نمونه پيشنهاد شماره -2990ت 101-مورخ  94.04.14شركت
فوالدسازان دماوند كه يكي از مستندات انتساب اتهام به موكل مي باشد ،توسط ايشان امضاء نشده و شايان توجه
است كه موكل بارها طي مكاتبات متعدد به مقامات محترم بانك تذكر بر لزوم رعايت مقررات بانكي را داده اند.
 -)3عدم تفكيك ضمانت نامه از تسهيالت پرداختي :نكته جالب و تأملبرانگيز اين است كه طي كيفرخواست
صادره ،ضمانتنامهها و تسهيالت از هم تفكيك نشده است در حاليكه صدور ضمانتنامه بانكي با توجه به انواع
آن قابل بررسي است و وثايق مربوطه نيز به اعتبار نوع آن تعيين مي شود ضمناً شخصيت مضمون له بسيار مؤثر
در مقام است كه هيچ يك از موارد مزبور توسط دادسرا مورد بررسي و اظهارنظر صحيح واقع نشده است-)4.
نبود هيچگونه رابطه نامتعارف بين موكل و تسهيالت گيرندگان :همانطور كه قضات عالي رتبه دادگاه استحضار
دارند اساسي ترين امري كه مي تواند مديران بانكي در پرداخت تسهيالت به اشخاص را در مظان اتهام قرارداد
وجود روابط غيرمتعارف ايشان با تسهيالت گيرندگان است و تا اين امر وجود نداشته باشد و يا به اثبات نرسد
انتساب اتهام فاقد وجاهت قانوني است و موكل اينجانب هيچگونه مراوده اي با هيچ يك از تسهيالت گيرندگان
نداشته اند .امضاء مصوبات ،عمدتاً به دليل اعتماد و اعتبار امضاء مدير عامل ،ساير اعضاء هيئتمديره و فرآيندهاي
ابالغي بانك مركزي در خصوص اعطاي تسهيالت صورت گرفته است ،جنابعالي بهخوبي استحضار داريد كه امضاء
اوراق و اسناد بين اعضاء يك كميسيون و هيئت مديره شركتها بر پايه اعتماد متقابل امري مرسوم مي باشد و
تا زماني كه سوءنيتي از يكديگر احراز ننمايند ،اين اعتماد پابرجا و استوار مي ماند و با توجه به اينكه هيچگاه از
سوي اركان نظارتي (بازرسي و حسابرسي بانك) گزارشي مبني بر تخلف در پرداخت تسهيالت دريافت نشده بود
لذا اين اعتماد قوت داشت و دليل اصلي امضاء موكل محسوب مي شود و هرچند ممكن است قصور تلقي گردد
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دادنامه
اما مطلقاً مبناي وقوع جرم نمي تواند باشد -)5 .فرض احياء بدهي به پرداخت تسهيالت جديد :دادستان محترم
طي كيفرخواست صادره ،انعقاد قراردادهاي جديد و تصفيهحساب تسهيالت مربوط به قراردادهاي سابق را
تسهيالت جديد فرض و تخلف محسوب فرموده اند درحاليكه ،در عرف بانكي به اين فرآيند ،احياء بدهي سابق
اطالق مي-شود و كامالً امري است كه هم بر اساس عرف بانكداري و هم دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر
عمليات بانكي ،موجه است و در راستاي وصول مطالبات بانكها مورداستفاده قرار مي گيرد -)6 .تعميم عدم
وصول مطالبات بانك به جرائم انتسابي :در دوران كنوني ،اكثر بانكهاي كشور در وصول مطالبات خود با مشكالت
عديده اي مواجه هستند و علت برخي از آنها اوضاعواحوال خاص حاكم بر اقتصاد كشور مي باشد ،آيا تمام
مديران بانكها خائن و اخاللگر محسوب مي شوند! و آيا اراده قانونگذار در سال  1369تبديل مسئوليتهاي
مدني و حقوقي اشخاص به مسئوليت كيفري بوده آن هم با چنين مجازات سنگيني؟! لذا چنين استداللي اصوالً
فاقد پايه و اساس حقوقي به نظر ميرسد -)7 .تعميم عدم نظارت بر نحوه پرداخت تسهيالت توسط مديران ،به
جرائم انتسابي :كيفرخواست صادره برابر بند مقدمه آن ،مبتني بر عدم نظارت بر نحوه پرداخت تسهيالت مي
باشد و آن را زمينهساز انتساب اتهامات معنونه بيان مي فرمايند درحاليكه در هيچيك از قوانين كيفري عدم
نظارت ،جرم محسوب نمي شود بلكه صرفاً تخلف اداري است و هيئت تخلفات انتظامي بانكها (بانك مركزي)
صالحيت رسيدگي به آن را دارد كه در مانحن فيه رسيدگي الزم توسط آن مرجع صورت گرفته و متعاقب
اعتراض متهمين از سوي ديوان عدالت اداري نقض شده است -)8 .عدم تعريف مشخص از وثايق و تضامين كافي:
مطابق قوانين اسناد پولي و بانكي كشور و مقررات و دستورالعملهاي ناظر بر پرداخت تسهيالت ،مصاديق وثايق
بانكي ذكرشده است و اعم است از سفته ،قراردادهاي الزماالجرا ،اسناد رهني و چك ،تعيين و انتخاب نوع آن در
اختيار مديران بانك قرار دادهشده است و كفايت و تناسب آن بستگي به شخصيت و وضعيت مالي مشتري دارد
و نحوه نگارش ماده  6آئين نامه اعطاي تسهيالت بر اين امر مهر تأييد زده است و اگر تعيين نوع وثايق را در
اختيار مديران بانكها قرار نمي داد شايسته بود قيد نمايد كه مثالً در قبال پرداخت تسهيالت خاص صرفاً وثيقه
ملكي يا سپرده اخذ شود ،با اين اوصاف ،اصطالح عدمكفايت و عدم تناسب وثايق ،مطلقاً با مباني حقوق بانكي
سازگار نميباشد ،اينكه ،طي كيفرخواست صادره ،ذكر شده است كه برخي تسهيالت گيرندگان صرفاً در قبال
توديع چك ،تسهيالت گرفتهاند ،منطبق با واقع نميباشد و اگر موردي هم وجود داشته از مشتريان معتبر بوده
و تصفيهحساب شده است و اكثر وثايق مأخوذه تركيبي است از ملك و سفته و چك يا قرارداد الزماالجرا-)9 .
عدم توجه دادسرا به تأييد صورتهاي مالي توسط مقامات ذيصالح قانوني :مطابق مفاد ماده  89اليحه اصالحي
قسمتي از قانون تجارت مصوب  1347.12.24و تبصره ذيل آن و ماده  150همان قانون ،صورتهاي مالي بانك

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
توسط حسابرس رسمي مورد رسيدگي قرارگرفته و به تأييد نماينده محترم بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق
بهادار رسيده است و نماينده محترم دادستان نيز آن را امضاء فرموده اند و توسط مجمع عمومي عادي ساالنه
نيز تصويب شده است ،برابر ماده  116قانون اخيرالذكر كه مقرر مي دارد «تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
هر دوره مالي شركت بهمنزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي باشد و پس از تصويب ترازنامه و
حساب و سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب
سمت شده است سهام مورد وثيقه اينگونه مديران خودبهخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد ».لذا با توجه به اينكه
هيچگونه تخلفي از سوي مراجع ذيربط و يا تلف اموال بانك كه نتيجه جرم خيانتدرامانت است ،در آن مقطع
اعالم و ابراز نشده است ،تعقيب كيفري مديران از سوي همان مراجع تأييد كننده صورت حساب هاي مالي ،اين
موضوع را به ذهن متبادر مي نمايد كه صرفاً در جهت تسكين افكار عمومي جامعه رقم خورده است ،ضمناً اگر
تخلف و خيانتي با اين حجم و وسعت ،صورت گرفته است ،اركان نظارتي ازجمله سازمان بازرسي كل كشور،
معاونت محترم نظارت بر بانك-هاي بانك مركزي و ساير مراجع چرا با اولين تخلف از آن جلوگيري نكرده اند و
آيا ايشان بجاي پاسخگويي به عدم نظارت بهموقع اكنون در مقام شاكي قرارگرفتهاند؟!  -)10استنباط ناصحيح
از نظريه اداره محترم حقوقي :نظريه مشورتي اداره محترم حقوقي قوه قضائيه كه طي صفحه  27كيفرخواست
صادره مورد استناد دادستان محترم قرارگرفته است :اوالً :بهطور ناقص و تقطيع شده بيان گرديده .ثانياً :صدر
نظريه داللت بر فقدان خصيصه جزايي اتهام خيانتدرامانت نسبت به موكل ميباشد ،لذا چنين استناد و استداللي
با ضعف جدي ادله ابرازي مواجه است ،در جايجاي مختلف صفحات كيفرخواست ،وجوه بانك ،بهعنوان بيتالمال
معرفيشده است ،در حاليكه بانك سرمايه ،بانك صددرصد خصوصي بوده و وجوه آن متعلق به بخش خصوصي
است و به نظر مي-رسد اين الفاظ براي توجيه اتهامات انتسابي به متهمين استفاده شده است -)11 .غفلت جدي
دادسرا
 .از مفاد نامه شماره  393د  93.2م مورخ  1393.09.29اداره نظارت بانك مركزي :يكي از موارد بسيار بااهميت
و قابلتأمل كه مورد غفلت مقام محترم تحقيق و تعقيب قرارگرفته موضوع نامه شماره  393د  93.2م مورخ
 1393.09.29معاونت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بهعنوان آقاي غندالي مديرعامل محترم
صندوق ذخيره فرهنگيان ،بيانگر رد صالحيت ايشان در كميسيون احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديران عامل
و اعضاء هيئتمديره و تذكر شرايط حساس بانك سرمايه و مشكالت ايجادشده تصريحاً اعالمشده كه هرگونه
عواقب احتمالي عدم ثبات در بانك سرمايه متوجه شخص ايشان است و اخطار گرديده مسئوليت كليه عواقب و
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دادنامه
اقدامات خالف موازين قانوني و عدول از ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانك مركزي مستقيماً متوجه مشاراليه
بوده و از اين بابت هيچگونه عذري پذيرفته نيست ،جاي بسي تعجب و تأمل است با اين وصف ،چگونه ،سازمان
بازرسي كل كشور و نه هيچيك از نهادهاي نظارتي و نيز اداره حقوقي بانك سرمايه و حتي بانك مركزي به اين
مهم نپرداختهاند؟  -)12فقدان عنصر قانوني مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل
در نظام پولي و بانكي :با تدقيق و امعان نظر در مفاد بند الف ماده  1قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي
كشور مصوب  1369كه مقرر مي دارد «اخالل در نظام پولي يا ارزي كشور ،از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب
سكه ،قلب يا جعل اسكناس يا واردكردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن صورت
ميگيرد» رفتار موكل با هيچيك از شقوق مندرج در قانون مذكور منطبق نمي باشد لذا انتساب جرم معنون،
طي كيفرخواست صادره بهطورجدي با فقدان عنصر قانوني مواجه است با فرض محال كه دادستان محترم به
استناد ذكر واژه امثال طي مادهقانوني مذكور چنين اتهامي را به موكل منتسب نموده اند اما بدون شك قضات
فهيم و هوشمند دادگاه استحضار دارند كه منظور قانونگذار در استفاده از كلمه امثال دقيقاً رفتار و اعمالي است
كه به لحاظ مفهوم و منطوق دقيقاً منطبق با موارد تصريحي و احصايي ميباشد و قيد واژه امثال در قانون
اخاللگران اقتصادي الزاماً و منطقاً واز نظر اصول قانوننويسي اراده بر همسنخ بودن مصاديق مذكور در بند الف
ماده  1تبلور دارد و لذا هرگونه تفسير غيرهمنوع با مصاديق مندرج فاقد مبناي حقوقي خواهد بود و هرگونه
تحليل غيرمرتبط با آن نميتواند منشاء اثر تلقي شود ،نكته قابل توجيه نسبت به تحليل فوق اينكه قانونگذار
در بند هـ از ماده يك قانون مذكور صراحتاً در خصوص موضوع مؤسسات اعتباري و بهعبارتديگر موضوع پولي
و بانكي اشعار ميدارد كه «وصول وجوه كالن بهصورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان
مضاربه و نظاير آنكه موجب حيفوميل اموال مردم گردد» در اين خصوص باكمي دقت مالحظه مي فرمانيد كه
نگاه قانونگذار نسبت به مؤسسات مالي و اعتباري مشخص و مبرهن است بنابراين هنر و مهارت يك قاضي
كيفري احراز اراده و نظر قانونگذار است زيرا تعيين مجازات سنگين در قانون فوق و اينكه با توجه به استيجازه
مقام معظم رهبري تا حبس  20سال قطعي خواهد بود از محضر دادگاه عدالت ورز مؤكدا استدعا دارد قطعنظر
از فشارهاي مختلف در جامعه صرفاً به رسالت حرفهاي خود در راستاي اجراي مباني عدالت كيفري گام بردارد،
نتيجه اينكه بههيچوجه قابلتصور نيست كه رفتار موكل كه داللت بر تصويب و امضاء در ذيل صورتجلسات
هيئتمديره سنخيتي با موارد مصرحه در صدر بند الف داشته باشد -)13 .ارزيابي كيفري جرم خيانتدرامانت:
همانطور كه قضات محترم و فهيم دادگاه استحضار دارند ،جرم خيانتدرامانت جزو جرائم مقيد به نتيجه مي
باشد و كيفرخواست صادره به اعتبار نتيجه اتالف وجوه بانك صادر شده است در حاليكه اتالف توسط هيچ
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دادنامه
مرجع رسمي اثبات نشده و نهتنها بخش قابلتوجهي از مطالبات بانك از محل تهاتر امالک مورد معرفي مديونين
تصفيهشده است بلكه بقيه مطالبات نيز با پيگيري بانك از محل اسناد ،وثايق و قراردادهاي الزم االجرا قابل
وصول مي باشد و اكثر مديونين به طرق مختلف آمادگي بازپرداخت تسهيالت مأخوذه را اعالم نموده اند و زمينه
تصفيه آنها وجود دارد اما متأسفانه بانكها ،بجاي تالش از طرق مجاري قانوني جهت وصول مطالبات خود
متوسل به اقدامات كيفري عليه مشتريان مي شوند ،چرا كه هم به لحاظ هزينه اي و اتالف زمان آن را
مقرونبهصرفه مي دانند و هم بهعنوان اهرم فشار براي مشتريان استفاده مي كنند و جاي بسي تأسف است كه
بعضاً جهت توجيه اقدامات خود مديران سابق را نيز تحت تعقيب كيفري قرار مي دهند .عليهذا ،با عنايت
بهمراتب و اينكه كيفرخواست صادره از حيث اصول و مباني حقوق كيفري داراي تزلزل جدي بوده فاقد تحليل
قوي و قابلاعتنايي است و جرائم مزبور به دليل عدم اجتماع عناصر و اركان متشكله جرم به موكل منتسب شده
است ،با تكيه بر اصل مترقي برائت و مستنداً به اصل  36و  37قانون اساسي و ماده  4قانون آئين دادرسي كيفري،
صدور حكم برائت براي موكل مورد استدعاست».
«رأي دادگاه»
در خصوص اتهام آقايان .1 :علي بخشايش فرزند روح اله سرپرست (از تاريخ  1391.01.19الي )1391.02.09
و مديرعامل و عضو هيئتمديره (از تاريخ  1391.02.16الي  )1392.12.05و عضو هيئتمديره (از تاريخ
 1392.12.05الي  )1394.12.25بانك سرمايه داير بر اخالل در نظام پولي كشور از طريق مشاركت در خيانت
در امانت چهل و شش ( )46فقره تسهيالت بانكي مجموعاً به مبلغ  29.354.880.000.000ريال؛  .2پرويز
كاظمي فرزند درويش عضو هيئتمديره (از تاريخ  )1388.01.15و نايب رئيس هيئتمديره (از تاريخ
 )1388.01.29و رئيس هيئتمديره (از تاريخ  1390.12.27الي  )1394.06.23بانك سرمايه داير بر اخالل در
نظام پولي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت چهل و يك ( )41فقره تسهيالت بانكي مجموعاً به
مبلغ  24.883.399.000.000ريال؛  .3محمدرضا توسلي فرزند غالمرضا عضو هيئتمديره (از تاريخ
 )1390.02.24و نايب رئيس هيئتمديره (از تاريخ  1390.12.27الي  )1394.12.22بانك سرمايه داير بر اخالل
در نظام پولي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت چهل ( )40فقره تسهيالت بانكي مجموعاً به
مبلغ  25.012.616.000.000ريال .از عطف توجه به اوراق متشكله پرونده و نظر به اينكه بانك سرمايه به
عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ سه هزار
و پانصد و سي و پنج ( )3.535.000.000.000ريال به استناد ماده  98قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي،
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دادنامه
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب فروردين ماه  1379و ماده واحده قانون تأسيس بانكهاي غير
دولتي مصوب  1379.09.29تأسيس و تحت شماره  262377مورخه  1384.10.04در اداره ثبت شركت ها و
مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و مجوز فعاليت عمليات بانكي آن به شماره .4613ه در تاريخ 1384.10.18
از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صادر و عمالً فعاليتش را در عرصه بانكداري كشور آغاز نموده است.
اين بانك تحت شركت سهامي عام با سهامداري عمده دو سهامدار صندوق ذخيره فرهنگيان با ميزان %47.66
سهام و گروه ريخته گران با ميزان سهام  %38.04سهام كه مجموعاً بيش از  %86سهام و مابقي آن به شركت
ليزينگ و رفاه فرهنگيان ،شركت سرمايه گذاري فرهنگيان ،شركت ساختماني معلم ،شركت سرمايه گذاري
فرآيند ،شركت سرمايه گذاري توسعه پايدار صدف ،شركت تأمين مسكن فرهنگيان ،شركت باربد تجارت پارس
و  ...را در تملك داشته كه اموال متعلق به بانك سرمايه از حيث اموال تحت مالكيت و اموال تحت تصرف به
هيئتمديره بانك سرمايه از جمله متهمين آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي به امانت
سپردهشده تا موجبات افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايه گذاري و ايجاد زمينه
رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به قسمت اخير اصل  44قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران و در چارچوب ضوابط ،قلمرو و شرايط تعيين شده ،فراهم آورند .اين در حالي است كه
متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي به عنوان اعضاء هيئتمديره بانك سرمايه در
ما نحن فيه ،امين محسوب و ميان آنان و بانك سرمايه رابطه حقوقي امانت آور برقرار است؛ زيرا كه اداره امور
بانك بر عهده هيئتمديره مي باشد و مسئوليت هيئتمديره در مقابل بانك ،مسئوليت وكيل در مقابل موكل
است و وجه تشابه وكيل با هيئتمديره بانك ،در نمايندگي آنها و بهتبع آن ،در اماني بودن يد آنهاست ،منتها
نمايندگي وكيل ناشي از عقد وكالتي است كه بين وي و موكل منعقد ميشود ،ولي نمايندگي هيئتمديره،
مربوط به اختيارات و وظايفي است كه بهموجب قانون در اثر انتخاب شدن براي مديريت و اداره امور بانك،
برعهده آنها گذاشتهشده است .نمايندگي هيئتمديره ،نمايندگي قانوني و نمايندگي وكيل ،نمايندگي قراردادي
ناميده ميشود .ولي چون وكيل نسبت به اسناد و اموال موكل كه در اختيار او قرار دارد و هيئتمديره نسبت به
اموال و اسناد بانك ،امانتدار و امين قلمداد ميشوند ،يد آنها در اين مورد «يد اماني» است .اماني بودن يد،
ممكن است ناشي از طبيعت عقود امانت آوري مانند وكالت باشد يا از قرارداد يا هر كار با اجرت يا بياجرتي
ناشي شود كه در آن ،بناي امر بر استرداد اموال مربوط و يا به مصرف معين رساندن آن باشد يا از يك وضع
حقوقي خاص ناشي گردد و آن وقتي است كه قانون كسي را در مورد معيني امين قرار دهد .امين بودن
هيئتمديره نسبت به اموال بانك و اماني بودن يد آن از اين قبيل است .مسئوليت فوق عيناً براي مديران شركت
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دادنامه
سهامي در ماده  51قانون تجارت مصوب  1311تعيينشده ،بدين بيان كه «مسئوليت مدير شركت در مقابل
شركا ،همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد» .در حال حاضر نيز طبق قانون مذكور ،مسئوليت
مديران شركتها در مقابل شركا ،همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل است .مسئوليت وكيل در مقابل موكل،
ممكن است مسئوليت مدني يا مسئوليت كيفري باشد؛ لذا مسئوليت هيئتمديره بانك ،به لحاظ نوع عملي كه
انجام داده و موجب زيان شركت شود ،ممكن است داراي جنبه مدني يا كيفري يا هر دو باشد كه نسبت به مورد
بايد زيان وارد بر شركت را جبران كنند و مجازات جرمي را كه مرتكب شده ،متحمل گردند .اضافه بر اينكه
مسئوليت تصميمگيري دربارهي امور شركتهاي سهامي نيز بر اساس ماده  107اليحه قانوني اصالح قسمتي از
قانون تجارت مصوب  1347برعهدهي هيئتمديرهي منتخب صاحبان سهام ميباشد .طبق ماده  17قانون
يادشده ،قبول سمت بهخودي خود دليل بر آن است كه مديران با علم به تكاليف و مسئوليتهاي سمت خود،
عهدهدار آن گرديدهاند .همچنين با توجه به وجود تشريفات خاص براي انتخاب و تغيير اعضاي هيئتمديره و
مدتدار بودن زمان عضويت ،سمت عضويت در هيئتمديره قائم به شخص و غيرقابل تفويض و توكيل به غير
ميباشد .بدينجهت ،بر اساس ماده  142اين قانون ،تحديد اختيارات و مسئوليتهاي هيئتمديره ،در برابر
اشخاص ثالث و مراجع قانوني فاقد اعتبار است ،و بر فرض وقوع ،موجب نفي مسئوليت قانوني از اعضاي
هيئتمديره نميگردد .بر اين اساس ،تقسيم وظايف بين اعضاي هيئتمديره و حتي تفويض تمام يا بخشي از
وظايف به مديرعامل يا هر شخص ديگر ،موجب نفي مسئوليت قانوني از هيچيك از اعضاي هيئتمديره نميگردد.
عالوه بر اينكه بين اعضاء موظف و غيرموظف هيئتمديرهي شركتها از حيث مسئوليتهاي كيفري و مدني،
تفاوتي وجود ندارد و كليهي اعضاء هيئتمديره (اعم از موظف و غيرموظف و اعم از نمايندگان اشخاص حقوقي
و اشخاص حقيقي كه باالصاله به سمت مديريت انتخاب ميشوند) مشتركاً و متساوياً نسبت به اجراي تكاليف
قانوني مسئوليت دارند .بر اين پايه ،استناد برخي از متهمان و وكالي آنان به عدم هرگونه مسئوليت كيفري براي
متهمين پرونده آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي به خصوص از باب غيرموظف بودن
مديريت آنان و يا تفويض اختيار به ساير اشخاص مشغول در اركان اعتباري و شعب بانك ها بهعنوان دليلي براي
اثبات عدم مسئوليت كيفري اعضاء هيئتمديره صحيح نيست؛ چراكه تنها مالک تشخيص مسئوليت ،حكم قانون
است و هيئتمديره مسئول نظارت بر حسن اجراي تكاليف محوله بر كليه اركان بانك ميباشند و در فرض صحت
ادعاي متهمين مبني بر اثبات قصور اركان اعتباري و شعب بانك (چنانكه اكثر متهمان ادعا كردهاند)؛ مسقط
مسئوليت كيفري اعضاء هيئتمديره نبوده و بالعكس مثبت مسئوليت كيفري آنها نيز هست .مسئوليت كيفري
مديران بانك در قالب قانون مجازات اسالمي و برخي مقررات خاص پيش بيني شده كه نسبت به اعمال غيرقانوني
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دادنامه
مشخص ،كيفر تعيين گرديده است .از نظر حقوق كيفري ،تفاوتي ميان مديران بانك و ساير كاركنان بانك وجود
ندارد و به همين دليل ممكن است جرايمي همچون كالهبرداري ،خيانت در امانت ،اختالس و ارتشاء از سوي
مديران بانك به وقوع به پيوندد كه در اين صورت مسئوليت كيفري اين دسته از اشخاص را به دنبال داشته باشد.
ضوابط و مقررات ناظر بر اعطاي تسهيالت بانكي در قالب عقود مبادله اي و مشاركتي و در تأمين مالي و تضمين
بانكي نيز مقررات مربوط به مسئوليت رؤساي شعب و مديران و اركان اعتباري بانك در اعطاي تسهيالت بانكي
بيانگر آن است كه ميزان مسئوليت ها ،ضمانت اجراها و ساير الزامات حاكم بر عملكرد اركان مختلف اعتباري
بانك از جمله هيئتمديره در زمينه تخلف از ضوابط و مقررات از جمله فرآيندهاي اعطاي تسهيالت ،حسب مورد
در قوانين موضوعه شامل مفاد فصل چهارم قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال  1351با اصالحات و الحاقات
بعدي آن و به طور مشخص بند «ج» ماده  35اين قانون ديده شده ،به نحوي كه برابر اين مقرر قانوني چنين
پيش بيني گرديده است« :هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود ،مسئول
و متعهد جبران خواهد بود .مديرعامل ،رييس هيئتمديره ،اعضاي هيئت عامل و اعضاي هيئتمديره هر بانك
نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي باشند كه به علت تخلف هر يك از آنها از مقررات
و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود».
عالوه بر اينكه ماده  21قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب  1395و قانون مجازات اسالمي
مصوب  1392در فرض صدق عنوان جرم ،مسئوليت مستقيم نظارت بر عملكرد شعب و رؤساي آن در اعطاي
تسهيالت نيز برعهده مديران ارشد و در نهايت هيئتمديره بانك ها و مؤسسات اعتباري مي باشد .مضافاً به اينكه
اگر ادعاي متهمين بر تفويض اختيار به ديگر كاركنان پايين دستي را بپذيريم در حالي كه اساساً بسياري از اين
اقدامات از صالحيت آنان خروج موضوعي دارد و اتفاقاً در اكثر موارد اقدامات مجرمانه از سوي متهمين با همراهي
برخي از كاركنان اعتباري و روساي شعب بانك سرمايه واقع شده ،باز هم تأثيري در مسئوليت متهمين به عنوان
اعضاء هيئتمديره ندارد؛ چون زماني كه فاعل مادي رفتار مجرمانه اي را مرتكب مي گردد ،اين رفتار مجرمانه
حداقل به دو جرم تجزيه مي شود .به اين معني كه ارتكاب جرم از سوي فاعل مادي كاشف از تحقق جرم از
سوي شخص مسئول است .شخص مسئول ،مستقالً مرتكب فعل يا ترک فعل گرديده و فعل فاعل موجبات
مسئوليت كيفري وي را فراهم آورده است ،به اين دليل كه شخص مسئول با عدم نظارت ،عدم مراقبت ،عدم
مداخله و بي توجهي ارادي و خطاي پيشين ،موجبات وقوع جرم فاعل مادي را فراهم آورده و يا با پذيرش و
جانشين قرار دادن فاعل مادي و تفويض امور به او و به تبع ارتكاب جرم از ناحيه فاعل مادي ،نقض تعهد مراقبت
عدم ارتكاب جرم نموده ،از اين حيث مقصر و داراي مسئوليت كيفري است .همان طور كه رابطه سازماني ميان
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فاعل مادي و شخص مسئول كه استحقاق سازمان دهي كردن رفتار فاعل مادي را داشته ،صرف نظر از اينكه
رابطه استخدامي ،داشته باشد و وي جزء و بخشي از تشكيالت شخص مسئول احتساب گردد؛ نسبت به رفتار
مجرمانه فاعل مادي داراي مسئوليت است .در پرونده حاضر نفوذ ،اقتدار و جايگاه متهمين در بانك سرمايه از آن
چنان نقشي برخوردار بوده كه مي توان آنها را نمادي از تأييد و تنفيذ عمليات بانك تلقي كرد .به عبارتي چنان
اختياري به مستخدم خود واگذار نموده ،تا آن حد كه آنها مي توانستند به برقراري اين روابط با ارباب رجوع
بپردازند .از طرفي اقدامات آنان را نمي توان مبتني بر ريسك انتفاعي دانست كه با ايجاد شرايط خطرناک ناشي
از اعمال زيان بار خويش در عوض آن ،سودي را تحصيل كنند؛ بلكه با وصف اينكه استعمال منابع بانك در
مصارف غيرواقعي و يا در غير مورد توافق يا به ناروا به مصرف رساندن آن هيچ گاه منتج به سود براي بانك نشده
است .هرچند برخي از تعهدات واگذاري به متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي از
جمله تعهدات غيرقابل تفويض و نوعي مسئوليت مستقيم است و از اين حيث تفويض آن به شعبه قابل پذيرش
نيست .از جهتي ادعاي متهمين مبني بر عدم مسئوليت كيفري به لحاظ تصويب ترازنامه با استناد به ماده 116
قانون تجارت مصوب  1311وارد به نظر نمي رسد .هرچند ماده  116قانون مرقوم مقرر مي دارد« :تصويب ترازنامه
و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي هر دوره مالي مي باشد و پس از
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به نحو ديگري از
آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثيقه دين گونه مديران خود به خود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد» ،اما
اين بدان معنا نيست كه صرف تنظيم ترازنامه به هر نحو و كيفيتي مورد پذيرش باشد .در پرونده كار در تنظيم
ترازنامه در زمان تصدي متهمين جهت پنهان و مخفي نگه داشتن وضعيت بانك سرمايه توسل به اسنادي شده
كه محتواي آن با واقعيت هاي موجود در بانك سرمايه همخواني ندارد و اصوالً با جمع بودن شرايط ،صرف تنظيم
ترازنامه كافي براي رفع مسئوليت كيفري از متهمين نيست .در پرونده كار متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز
كاظمي و محمدرضا توسلي ،بهعنوان امين كه از آنان انتظار ميرفت در تصرفات و اقدامات خود ،مصلحت و غبطه
بانك سرمايه را رعايت كرده و از آنچه برحسب قراين و عرف و عادات ،داخل در اختيار آنها است ،تجاوز نكنند؛
باوجود منع و حذر قانوني و با برنامهاي از پيش طراحيشده با ناديده انگاشتن وصف امانتداري مبادرت به
استعمال و استفاده از وجوه و اموال متعلق به بانك سرمايه در غير موارد معين و برخالف ضوابط و مقررات بانكي
نموده اند .به طوري كه متهمين اين پرونده در مسير مجرمانه به نحو نارواء و برخالف توافق با بانك سرمايه ،در
اقداماتي در جهت نقض سياست هاي پولي كشور كه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در راه رسيدن به
اهداف اقتصادي پيش بيني نموده ،بر آمدند و با سرپيچي عالمانه و عامدانه از بسياري از قوانين و مقررات و
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دادنامه
ضوابط ناظر بر عمليات بانكي و در اقدامي همسو با ساير متهمين اعم از كاركنان حوزه اعتباري و روساي شعب
بانك سرمايه و تسهيالت گيرنده ،گام در ايراد ضرر به بانك سرمايه و در نتيجه ايجاد آشفتگي و بي نظمي و
اختالل در نظام پولي كشور برداشته اند .گرچه هرگونه سوءاستفاده از وجوه و اموال مورد امانت ،مشمول عنوان
كيفري خيانت در امانت نمي شود؛ ولي استعمال مال اماني توسط امين زماني كه متضمن انكار حقوقي امانتگذار
باشد و اين امر مستلزم متضرر شدن امانتگذار و با قصد ايراد ضرر به امانت گذار بوده ،مشمول بزه خيانت در
امانت موضوع ماده  674قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدي است .عالوه
بر اينكه بر اساس مواد  103و  104قانون مجازات اسالمي مصوب  1392و رأي وحدت رويه شماره  591مورخه
 1373.01.16هيئت عمومي ديوان عالي كشور بزه خيانتدرامانت از زمره جرايم غيرقابلگذشت است كه عالوه
بر جنبه حقالناسي ،واجد جنبه عمومي نيز ميباشد و تعقيب كيفري آن منوط به شكايت شاكي خصوصي نيست
و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در مانحن فيه از ناحيه متضرر از جرم بهمنزله عدم تحقق جرم خيانتدرامانت
قلمداد نميگردد؛ زيرا به جز مواردي كه موضوع مشمول ماده  215قانون مجازات اسالمي مصوب  1375و ماده
 148قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1392با اصالحات بعدي است و مراجع قضايي صالح نسبت به تعيين
تكليف اموال و اشياء حاصل از جرم و يا وسايل جرم اقدام ميكنند ،در ساير موارد مطالبه ضرر و زيان ناشي از
جرم خيانتدرامانت مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني
مصوب  1379ميباشد .همچنانكه برابر ماده  15قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1392با اصالحات بعدي
مقررشده است ...« :مطالبه ضرر و زيان ،مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است» .بعالوه استناد به
مواد  571و  575و  578و  587قانون مدني مصوب  1307مبني بر مشاع بودن مال اماني موجب عدم شمول
ماده  674قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  1375نسبت به عملكرد متهم تجديدنظرخواه نميگردد؛ زيرا
ممكن است مال مشاعي را مالكين آن نزد شخصي امانت بگذارند و هنگام استرداد ،آن شخص از رد مورد امانت
امتناع و آن را تصاحب نمايد .چنين موردي بدون شك از مصاديق خيانتدرامانت و مشمول ماده  674قانون
مرقوم ميباشد .همانطور كه حتي هرگاه شريكي سهم خود را نزد شريك خود به امانت بگذارد و شريك مذكور
بدون اجازه در آن تصرف كند و يا آن را تصاحب نمايد ،نفس عمل مذكور خيانتدرامانت محسوب ميشود و
عمل وي شرعاً حرام است و طبق مقررات قانوني ،مرتكب مستحق تعزير است .در ما نحن فيه متهمين از توافق
با بانك سرمايه سرپيچي كرده و با قصد استعمال و استفاده و انكار حقوق امانتگذار (بانك سرمايه) در خالف
جهت توافق في مابين ،منابع تجهيز شده بانك سرمايه را كه در اجراي ماده  3قانون عمليات بانكي بدون ربا
مصوب  1362در قالب سپرده هاي جاري ،سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به آنها
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دادنامه
به عنوان امين تسليم شده و مي بايست در گروه قرض الحسنه ،عقود مشاركتي (مشاركت مدني ،مشاركت
حقوقي ،مضاربه ،مزارعه و مساقات) ،عقود مبادله اي (فروش اقساطي ،اجاره به شرط تمليك ،سلف ،جعاله ،خريد
دين ،مرابحه و استصناع) و تأمين مالي و تضمين بانكي (سرمايه گذاري بانكي ،اعتبارا اسنادي و ضمانت نامه
بانكي) برابر ضوابط و مقررات بانكي به مصارف برسانند؛ در غير مورد توافق و در مسيري مغاير با ضوابط و مقررات
بانكي مورد استعمال قرار داده اند .متهمين فوق التوصيف در فرآيند مجرمانه خويش به دفعات مغاير با قوانين و
مقررات و ضوابط الزامي در حوزه سياستهاي پولي كشور با قصد ورود ضرر به بانك سرمايه اقدام كرده اند .به
نحوي كه -)1 :اعتبارسنجي مشتريان :به موجب ماده  91قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1389پرداخت
هرگونه وام و تسهيالت بانكي منوط به اعتبارسنجي صحيح مشتري و تعيين درجه اعتباري آنها است .تبصره 3
ماده  15بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1390اشعار مي دارد« :مؤسسات
اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب
پرداخت ماليات را اخذ نمايند .در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي عالوه بر اخذ گواهي مالياتي ،اخذ صورت مالي
الزامي است و پرداخت تسهيالت بيش از  10ميليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است.
ضمناً گواهي مطالبات از دستگاههاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد».
همچنين تبصره  3ماده  17بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1391مقرر
مي دارد« :مؤسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود
گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند .در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي عالوه بر اخذ گواهي مالياتي،
اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيالت بيش از  10ميليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي
حسابرسي شده است .ضمناً گواهي مطالبات از دستگاههاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان
منظور خواهد شد» .در صورتي كه متهمين به تكاليف خود در اين مورد عمل نكرده و تقريباً در تمامي تسهيالت
پرداختي توسط متهمين ،شركت هاي متقاضي تسهيالت مورد اعتبارسنجي قرار نگرفته يا علي رغم سطح نازل
اعتباري شركت هاي متقاضي ،پرداخت تسهيالت كالن به ايشان توسط متهمين مورد تصويب قرار گرفته است.
به خصوص در باب ضمانت نامه هاي بانكي ،عدم اعتبارسنجي ضمانت خواه به شكلي كه شركت هاي يادشده
فاقد كارت بازرگاني بوده كه مراتب نيز توسط شعبه به اداره اعتبارات و متهمين پرونده منعكس شده است-)2 .
اخذ وثايق كافي و ارزنده و سهل البيع از متقاضي تسهيالت :هرچند فصل سوم از سياست ها و ضوابط اعتباري
بانك سرمايه مصوب  1390و ماده  7سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مصوب  1391صراحتاً به احصاء
وثايق و تضمينات قابل قبول براي اعطاي تسهيالت و قبول تعهدات اعم از اموال منقول و غيرمنقول و اسناد
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دادنامه
صراحتاً اشاره نموده است؛ اما متهمين آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي در اغلب تسهيالت،
تنها به اخذ چك هاي تضميني با امضاء مديران ،به عنوان ضمانت از شركتهاي تسهيالت گيرنده اقدام نموده و
هيچ گونه ضمانت تعهدآور كه فرد بدهكار را ملزم به پرداخت اقساط نمايد ،از شركت هاي تسهيالت گيرنده اخذ
نكرده اند .همچنين در باب ضمانت نامه بانكي وثايق كافي و مناسب جهت صدور ضمانتنامه اخذ ننموده و پذيرش
قرارداد الزم االجرا در قالب وثيقه نيز به نوبه خود مغاير با آيين نامه تسهيالت اعطايي بانكي مصوب هيئت وزيران
در سال  1362است؛ حسب صراحت ماده نخست از آيين نامه مذكور ،اعطاي تسهيالت توسط بانك ها بايد به
ترتيبي صورت گيرد كه بر اساس پيش بيني هاي مربوطه ،اصل منابع تامين شده براي اين تسهيالت و همچنين
سود مورد انتظار ،تحقق و در مدت معين قابل برگشت باشد .اين در حالي است كه تقريباً در تمامي تسهيالت
پرداختي توسط متهمين ،نه تنها سودي عايد بانك نگرديده است؛ بلكه ريالي از اصل تسهيالت پرداختي نيز به
بانك مسترد نشده است .مطابق ماده ي  4آيين نامه ،بانك ها بايد بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده تسهيالتي
اعم از نحوه ي مصرف و بازگشت تسهيالت اعطايي ،نظارت الزم و كافي به عمل آورند؛ اما رديابي هاي مالي
صورت گرفته حاكي از آن است كه در نتيجه عدم نظارت متهمين ،اكثريت قريب به اتفاق تسهيالت ماخوذه از
بانك مذكور ،در غير از موضوع قراردادهاي بانكي مصرف گرديده و برابر ماده  6آيين نامه ،اعطاي تسهيالت،
منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مزبور است كه تقريباً در تمامي
تسهيالت اعطايي كالن توسط متهمين ،وثايق كافي و قابل اتكا اخذ نگرديده است و همان طور كه مورد اشارات
قرار گرفت ،صرفاً به اخذ چك و سفته به عنوان تنها وثايق بازپرداخت تسهيالت ،اكتفا نموده و همين امر موجب
عدم بازگشت منابع نقدي بانك سرمايه شده است .اعطاي تسهيالت كالن بدون اخذ وثايق كافي ،كارشناسي
مناسب و عدم نظارت بر مصرف آن .بررسي روند اخذ تسهيالت و موارد مصرف آن نشان مي دهد كه آقاي
محمدرضا جهانباني از طريق هدايت شبكه اي از شركتها با مديريتهاي بعضاً خانوادگي و با توسل به ابزار و
روشهاي ناصحيح چنانچه در شرح گزارش بيان گرديد وجوه كالني از منابع بانك سرمايه را تحصيل و در حال
حاضر از پرداخت ديون معوق استنكاف مي نمايد .با امعان نظر در بررسي هاي به عمل آمده ،آنچه محرز و مسلم
است ،متهمين به عنوان هيئتمديره وقت بانك سرمايه (آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي)
و اركان اعتباري در بررسي ،تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد مهم و اساسي در شرايط اصلي معامالت از
جمله :احراز اصالت فاكتورها ،شناسايي اموال مديون و ضامنين ،نظارت الزم و مكفي بر مصرف تسهيالت و صحت
انجام معامله طبق قراردادهاي منعقده ،اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها ،توجه كافي نداشته و ضمن
پرداخت مبلغ  7.080ميليارد ريال در قالب عقود اسالمي ،و با توجه به عدم اهليت و صالحيت مديونين ،موجبات
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دادنامه
معوق شدن و بالتكليفي منابع پرداختي بانك ،به نفع شركت هاي منتسب به آقاي محمدرضا جهانباني را فراهم
آورده اند .همان طور كه روند اخذ تسهيالت آقاي سامان مدلل جهت احداث و راه اندازي كارخانجات فوالد و
واردات مواد اوليه و ماشين آالت بيانگر آن است كه وجوه كالني از منابع بانك سرمايه را تسهيالت بانكي من
غيرحق دريافت كرده و در حال حاضر از پرداخت ديون معوق خودداري مي كند .همچنين بانك سرمايه با تهاتر
انجام شده دارنده  %45سهام كارخانجات مذكور مي باشد و جزء اشخاص مرتبط محسوب مي شود .با عنايت به
جميع بررسي هاي به عمل آمده ،مبرهن و آشكار است اركان اعتباري در بررسي ،تصويب و پرداخت تسهيالت
به موارد مهم و اساسي در شرايط اصلي معامالت از جمله :اخذ صرفاً چك و سفته با امضاي مديران شركت ها،
نظارت الزم و مكفي بر مصرف تسهيالت و صحت انجام معامله طبق قرار دادهاي منعقده ،اعتبارسنجي صحيح و
اصولي از شركتها نداشته و ضمن پرداخت مبلغي بالغ بر  600ميليارد ريال در قالب عقود اسالمي و حد اعتباري
جهت گشايش اعتبارات اسنادي ،و با لحاظ عدم اهليت و صالحيت مديونين ،موجبات معوق شدن و بالتكليفي
منابع پرداختي بانك ،به نفع شركت هاي منتسب به آقاي سامان مدلل را فراهم آورده اند؛ متهمين به عنوان
اعضاء هيئتمديره وقت بانك سرمايه (آقايان علي بخشاش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي) ،تنها به اخذ چك
هاي تضميني با امضاء مديران ،به عنوان ضمانت از شركتهاي مذكور اقدام نموده و هيچ گونه ضمانت تعهدآوري
كه فرد بدهكار را ملزم به پرداخت اقساط نمايد ،از گروه مدلل اخذ نكرده اند .مداقه در روند اخذ تسهيالت و
موارد مصرف آن ،مبين اين موضوع است كه آقاي حسين هدايتي از طريق هدايت شبكه اي از شركتهاي متعلقه
و با توسل به ابزار و روشهاي ناصحيح ،وجوه كالني از منابع بانك سرمايه را تحصيل نموده و در حال حاضر از
پرداخت ديون معوق خودداري مي ورزد .با عنايت به جميع موارد بررسي شده ،آنچه مبرهن و آشكار است،
هيئتمديره و اركان اعتباري در بررسي ،تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد مهم و اساسي در شرايط اصلي
معامالت از جمله احراز اصالت موضوع مشاركت مدني ،شناسايي اموال مديون و ضامنين ،نظارت الزم و كافي بر
مصرف تسهيالت و صحت انجام معامله طبق قراردادهاي منعقده ،اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها نداشته
و ضمن پرداخت مبلغ قريب به  600ميليارد تومان در قالب عقود اسالمي به شركت هاي مزبور طي سال 1392
تا  ،1393و با توجه به 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 .در خصوص شركتهاي جهانگستر
پژواک ،صنايع شيميايي فنل كژال و پايدار كاالي پاسارگاد ،شعبه اسكان بانك سرمايه ضمانتنامههاي بانكي
صادر نموده كه مبلغ كل ضمانتنامههاي مذكور بالغبر  3.200ميليارد ريال بوده و در برآيند صدور آن وثايق
كافي و مناسب اخذ نشده و اخذ قرارداد الزماالجرا بهعنوان وثيقه كه اين موضوع نيز به نوبه خود مغاير با بخشنامه
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مربوطه بوده و شامل وثايقي كه در بخشنامه ذكر گرديده ،نميباشد .ضمانت خواه مورد اعتبارسنجي قرار نگرفته
و اين امر به حدي روشن و واضح بوده كه شركتهاي يادشده فاقد كارت بازرگاني بوده و مراتب نيز توسط شعبه
به اداره اعتبارات بانك سرمايه منعكس گرديده است .همچنين عدم وجود گزارش كارشناسي در پرونده
ضمانتنامهها علي رغم دريافت مبلغ نيم در هزار كارشناسي از شركتهاي ضمانت خواه ،عدم شناسايي هويت
مشتريان و برابر اصل نمودن برخي از اسناد ،عدم ارائه گزارشهاي كارشناسي جهت احراز توجيه فني ،مالي و
اقتصادي طرحهاي ارائهشده جهت اعطاي تسهيالت ،عدم ارائه شفاف موضوع تسهيالت در درخواستهاي
مشتريان و عدم ارائه مواردي دال بر ارزيابي مشتري و اعتبارسنجي ايشان با وجود تخطي شعبه در انجام برخي
از مصوبات ابالغي از سوي اداره مركزي ،نميتواند از مسئوليت متهمين به عنوان اعضا هيئت مديره بانك حداقل
در حوزه نظارت بر عملكرد شعب خود بكاهد .با توجه به موارد فوقالذكر بانك سرمايه بدون رعايت قوانين و
موارد مرتبط با صدور ضمانتنامه ،اقدام به صدور ضمانتنامه با مبالغ باال نموده كه اين موضوع با توجه به شرايط
صدور ضمانتنامهها ،منتج به خروج منابع بانك گرديده و اين مهم در حالي اتفاق ميافتد كه بانك سرمايه درگير
مشكالت و چالشهايي است كه نقدينگي و كمبود منابع ،يكي از آن موارد ميباشد و چنين رفتارهاي غيرحرفهاي
ميتواند منجر به بروز بحران در بانك يادشده گردد -)3 .ارائه گزارشهاي كارشناسي جهت احراز توجيه فني،
مالي و اقتصادي طرحهاي ارائه شده براي اعطاي تسهيالت :با توجه به تبصره  3ماده  14ضوابط سياستي-
نظارتي بانكي مصوب  ،1388مسئوليت بررسي و توجيه اقتصادي ،فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين
مصرف درست تسهيالت در محل تعيين شده ،متوجه هيئتمديره و مديران عامل بانكها مي باشد كه مدافعات
متهمين به عنوان اعضاء هيئتمديره در مورد مسئوليت و بررسي هاي كارشناسي در كميته اعتبارات بانك قابل
قبول نبوده و مسئوليت عدم رعايت ضوابط سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران برعهده آنان
است -)4 .استعالم عدم وجود تعهدات معوق متقاضي تسهيالت از ادارات ذيربط و بانك مركزي :اگرچه ماده 23
بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1388اعالم داشته است« :بانكها موظفند
تدابير الزم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير اتخاذ كنند -1 :تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم
و محروميتها و محدوديتهاي اقتصادي ،پولي ،بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و كساني كه داراي
بدهي معوق هستند -2 ،اختصاص مزايا و مساعدتها فقط براي مشتريان خوش حساب -3 ،اعطاي هرگونه
تسهيالت به كساني كه به سيستم بانكي بدهي معوق دارند ،منوط به تعيين تكليف بدهي و تعهدات معوق و
سررسيد گذشته آنها است» .همچنين بنابه ماده  4آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوک
الوصول مؤسسات اعتباري ريالي و ارزي مصوبه شماره .153965ت.41498.هـ مورخه  1388.08.03هيئت
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وزيران با اعمال اصالحات ،مؤسسات اعتباري موظف هستند قبل از اعطاي هرگونه تسهيالت 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 .ولي در صورتي كه متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا
توسلي علي رغم تأكيد اين ماده بيش از  %90تسهيالت و تعهدات اعطايي بانك در سالهاي گذشته در بخش
بازرگاني به مصرف رسانيده اند -)5 .اخذ مفاصا حساب دارايي :به موجب تبصره  3ماده  15بسته سياستي-
نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1390و تبصره  3ماده  17بسته سياستي -نظارتي بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1391پرداخت هرگونه تسهيالت را منوط به اخذ گواهي ماده  186قانون
مالياتهاي مستقيم و احراز توانايي مشتري براي بازپرداخت تسهيالت دريافتي نموده است .ماده  186قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب  1366با اصالحات و الحاقات بعدي مقرر كرده است« :صدور يا تجديد يا تمديد كارت
بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صالحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره
امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده ميباشد و در صورت عدم
رعايت اين حكم مسئوالن امر نسبت به پرداخت ماليات هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره  -1اعطاي تسهيالت بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات
اعتباري منوط به اخذ گواهيهاي ذيل خواهد بود -1 :گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي
شده -2 .گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخهاي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير
مؤسسات اعتباري .ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران تعيين و ابالغ خواهد شد .تبصره  -2به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود مبلغي معادل يك
در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه
منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشكلهاي صنفي و مجامع حرفهاي كه در امرتشخيص
و وصول ماليات همكاري مينمايند پرداخت نمايد .وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه
مقررات مغاير مستثني است .تبصره  -3سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ،اسامي مديران موسسات و
شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از
مديران عامل و اعضاي هيئتمديره موسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام
معامالت غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافتهاند را به همراه
مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعالم كند .اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا موسسه به نام اين
اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيئتمديره آن شركت و ساير شركتها و موسسات را براي بدهكاران
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مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند .در تخلف صدور
اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معامالت غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از
انجام ثبت شركت يا موسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيئتمديره آن شركت و
ساير شركتها و موسسات به مدت سهسال خودداري كند .تبصره  -4سازمان امور مالياتي كشور مكلف است
فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنجسال فاقد فعاليت تلقي ميشوند به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اعالم 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 سازمان امور مالياتي كشوركند» .اين در حالي است كه در
اكثر موارد متقاضيان تسهيالت فاقد هرگونه گواهي ماده  186قانون ماليات مستقيم بوده و بدون توجه به آن
تسهيالت اعطا شده است -)6 .سقف فردي تسهيالت :بر طبق ماده  6آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب
 1391بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ...« :حداكثر مجموع تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحد نبايد از
 20درصد سرمايه و اندوخته هاي بانك بيشتر باشد» .همان طور كه ماده  6آئين نامه تسهيالت و تعهدات كالن
مصوب  1392اشعار داشته است ....« :نبايد از  20درصد سرمايه پايه بانك تجاوز نمايد» .سرمايه پايه بانك
سرمايه مبلغ  4.000.000.000.000ريال است كه سقف قانوني ماده مذكور براي بانك سرمايه
 800.000.000.000ريال است .اين حد براي بانك سرمايه در سال  1391مبلغ  1.000.000.000ريال و براي
سال  1392مبلغ  800.000.000.000ريال بوده است .با توجه به روابط حاكم بر اشخاص تسهيالت گيرنده كه
ذي نفع واحد محسوب شده و حدود مقرر در مورد شركت هاي تسهيالت گيرنده از بانك سرمايه نقض شده
است .به عنوان نمونه پرداخت تسهيالت به شركت هاي گروه جهانباني ،كارشناس اداره اعتبارات بانك سرمايه
در پرونده تسهيالتي گروه مذكور قيد نموده است« :با عنايت به زمان اندک و ضيق وقت امكان اعتبارسنجي
پيشنهاد مطروحه و شركت امكانپذير نيست .كارت بازرگاني كه مقرر گرديده بود شركت به بانك ارائه كند تا
تاريخ  1392.11.29هنوز واصل نگرديده است .حداكثر تسهيالت و تعهدات قابل اعطا به شركت هاي توليدي
 %15و غيرتوليدي  %5سرمايه پايه بانك بوده كه با اين وجود به شركت بيش از حد مجاز تسهيالت اعطا شده
است .همچنين با توجه به آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن حداكثر مجموع تسهيالت و تعهدات قابل اعطا به
هر ذينفع واحد تا سقف  %20سرمايه پايه بانك يعني  800ميليارد ريال مي باشد كه عدول از آن بانك را متحمل
جرايم احتمالي آتي خواهد نمود» .ليكن علي رغم تذكرات و هشدارهاي مذكور ،متهمين آقايان علي بخشايش،
پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي اقدام به پرداخت تسهيالت به شركت هاي گروه جهانباني نموده اند .همين
طور سرمايه پايه بانك در سال  1392به ميزان  5.945.000.000.000ريال بوده كه بنا بر آيين نامه فوق الذكر
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دادنامه
هيئت مديره بانك سرمايه صرفاً مجوز اعطاي تسهيالت به ذينفع واحد تا سقف  1.189.000.000.000ريال را
داشته است .با عنايت به تعريف ذينفع واحد و با اشاره به بند  6-2آيين نامه مذكور در خصوص ساير مصاديق،
انعقاد تفاهم نامه با امثال آقايان شاملويي ،موسوي نژاد ،شريعتي و تسهيالت پرداختي به شركتهاي معرفي شده
از سوي نامبردگان و با عنايت به عدم اعتبار سنجي و به تبع آن عدم وجود گزارشهاي كارشناسي كه يقيناً وجود
آنها منتج به شناسايي روابط غير متعارف شركتهاي مورد نظر با اشخاص مذكور گرديده ،هر گروه در شمول
ذينفع واحد شناسايي و تصويب و اعطاي تسهيالت به شركت هاي منتسب به ايشان كامالً مغاير با آيين نامه
فوق بوده است -)1 :گروه جهانباني به مبلغ  5.900.000.000.000ريال (تقريباً  6برابر سقف مجاز) ،گروه
هدايتي به مبلغ  6.000.000.000.000ريال (تقريباً  6برابر سقف مجاز) ،گروه شاملويي به مبلغ
 2.600.000.000.000ريال (تقريباً بيش از  2برابر سقف مجاز) -)7 .عدم نظارت بر مصرف تسهيالت در محل
موضوع قرارداد تسهيالتي :ماده  12بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي مصوب  ،1389نظارت بانك بر نحوه
مصرف تسهيالت مشاركت مدني و عدم مصرف تسهيالت در محل موضوع عقد مشاركت مدني اعالم داشته است:
«در حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن ،بانك مركزي موظف است تشكيالت مناسـب
بـراي اعمـال نظـارت مؤثر و كارآمد را فراهم كرده و با محورهاي آتي نظارت خود را توسعه و اعمال نمايد- 1 .
بكارگيري تسهيالت اعطايي در محل واقعي خود -2 ،تخصيص و پرداخت تسهيالت متناسب با حجم و پيشرفت
موضوع تسهيالت -3 ،پيشگيري از گردش وجوه بانكي در فعاليت هاي سفته بازي -4 ،كاهش ريسك و نسبت
مطالبات غير جاري تسهيالت اعطايي با توسـعه بانـك جـامع اطالعـات مـشتريان ،اعتبارسنجي مـشتريان و
اخـذ اظهارنامه مالياتي -5 ،توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمركز در فعاليت بانكي و اعتباري -6 ،ارتقاي
شفافيت صورت هاي مالي و فن آوري اطالعات در نظام بانكي - 7 ،جلوگيري از خريد و فروش وام - 8 ،واگذاري
فعاليت هاي غيربانكي موسسات اعتباري از جمله تملك سهام مديريتي -9 ،راه اندازي سامانه خريد و فروش
اوراق مشاركت و گواهي سپرده الكترونيكي ،سيستم انتقال وجوه بين بانكي و پرداخت چك هاي بين بانكي،
 -10اعمال وجه التزام  34درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانك مركزي -)8 .عدم بررسي
حسن سابقه و توان مشتري براي بازپرداخت تسهيالت -)9 .استفاده از ضامنين زنجيره اي -)10 .عدم استعالم
سوابق چك هاي برگشتي متقاضيان تسهيالت -)11 .داشتن گردش مالي معقول و منطقي حساب هاي بانكي
متقاضي تسهيالت و اطمينان از صوري نبودن آن -)12 .عدم داشتن متوسط مانده ي حساب متناسب با گردش
حساب -)13 .عدم احراز سوابق علمي و تجربي مطلوب متقاضي در رشته موضوع فعاليت -)14 .عدم احراز واقعي
بودن فاكتورهاي ارائه شده -)15 .عدم توجه به لزوم شاغل بودن دريافت كننده تسهيالت و تناسب نوع فعاليت
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دادنامه
وي با ميزان تسهيالت پرداختي -)16 .عدم مداقه در لزوم تأمين پيش پرداخت و سهم الشركه توسط مشتري
مقدم بر اعطاي تسهيالت -)17 .عدم تطبيق تسهيالت پرداختي با ظرفيت و نوع فعاليت مشتري -)18 .عدم
امعان نظر در لزوم واريز وجه تسهيالت به حساب مشتري -)18 .عدم حسابرسي صورت هاي مالي شركت
متقاضي تسهيالت توسط شركت هاي معتبر حسابرسي -)19 .عدم رعايت حداقل مدت الزم ميان افتتاح حساب
جاري تا تاريخ تخصيص تسهيالت -)20 .تخطي از حد فردي و حد جمعي مانده تسهيالت و تعهدات اشخاص
مرتبط -)21 .عدم رعايت حدود تعيينشده براي اعطاي تسهيالت به اشخاص؛ طبق ماده  17آئيننامه تسهيالت
و تعهدات كالن بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1391و  ،1392مؤسسه اعتباري نبايد به آن دسته
از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بيش از حدود مقرر در اين آئيننامه به آنها تسهيالت اعطا گرديده ،تسهيالت
جديد اعطا نمايد كه در پرونده كار متهمين برخالف اين مقرر مبادرت به پرداخت تسهيالت نموده اند -)22 .در
بندهاي  4و  7و  8از ماده  3و بندهاي  1-3و  5-3و  4-4از ماده  4سياست هاي پولي و اعتباري (اقتصاد
مقاومتي) مصوبه شماره  54922مورخه  1393.05.18شوراي اقتصاد ،رعايت هماهنگي در سياست گذاري پولي،
ارزي ،اعتباري و بودجه اي جهت حفظ ثبات اقتصاد كالن ،ارتقاي نظام نظارت بر بخش پولي و بانكي ،بهبود
وضعيت دسترسي عموم به تأمين مالي خرد ،شفاف سازي عمليات بانكي و كاهش زمينه هاي فساد ،افزايش
سرمايه در بانك هاي دولتي ،تشويق بانك ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي به افزايش نرخ كفايت سرمايه و
بهبود ديگر نسبت هاي نظارتي و مديريت مؤثرتر ريسك ،تقويت نظام اعتبارسنجي مشتريان به منظور كاهش
ريسك هاي مترتب بر فعاليت بانك ها و مديريت مطالبات غيرجاري بانك ها و اعطاي تسهيالت به طرح هاي
داراي سطح مشخص از آورده متقاضي مشروط به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده مورد تأكيد قرار گرفته
كه اين موارد نيز با بي توجهي متهمين مواجه شده است -)23 .بر اساس ماده يك بسته سياستها و ضوابط
اعتباري بانك سرمايه مصوب  1392كه اشعار مي دارد« :سياستهاي كلي بانك تغيير تدريجي تركيب تسهيالت
پرداختي به منظور افزايش سهم تسهيالت خرد و متوسط به منظور كاهش ريسك تمركز و ريسك اعتباري بانك
مي باشد (تسهيالت تا سقف  200ميليون ريال بعنوان تسهيالت خرد و تسهيالت بين  200ميليون ريال تا 20
ميليارد ريال بعنوان تسهيالت متوسط معرفي شده است) .متهمين آقايان علي بخشايش و محمدرضا توسلي و
پرويز كاظمي برخالف سياستهاي بانك سرمايه كه خود آنان مقرر داشته ،اكثراً مبادرت به پرداخت تسهيالت
اعطايي در سالهاي مذكور در قالب تسهيالت كالن نموده اند و با وصف به اينكه بر طبق ماده  10اين بسته كه
حداكثر مجموع تسهيالت و تعهدات قابل پرداخت به هر ذينفع واحد براي اركان اعتباري
 50.000.000.000ريال در نظر گرفته شده ،آنان با علم و آگاهي كافي در پرداخت كليه تسهيالت اعطايي فراتر
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دادنامه
از مبلغ مذكور اقدام به اعطاي تسهيالت كرده اند -)24 .به موجب ماده 13بسته سياستها و ضوابط اعتباري
بانك سرمايه صدور انواع ضمانت نامه ها به نفع اشخاص حقوقي متعلق 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
توثيق وثايق نقدي مجاز بوده كه علي رغم تأكيد بر شعب و حوزه ها مبني بر اخذ وثايق نقدي ،اين مهم به هيچ
عنوان از سوي متهمين فوق التوصيف به عنوان اعضاء هيئت مديره بانك سرمايه در صدور مصوبات و اعطاي
تسهيالت كالن مراعات نشده است .عالوه بر اينكه با لحاظ ماده  20بسته سياستها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه
اولويت اصلي بانك پرداخت تسهيالت به مشتريان حقيقي بانك است كه داراي گردش و ماندگاري منابع نزد
حسابهاي خود در بانك سرمايه هستند كه اين امر افزون بر كاهش هزينه تجهيز منابع زمينه الزم براي اعتبار
سنجي مشتريان و در نتيجه كاهش هزينه هاي مطالبات غير جاري بانك را به دنبال داشته است .ولي اكثر
تسهيالت پرداختي در حد عمده و كالن به وسيله متهمين به عنوان هيئت مديره وقت بانك سرمايه به اشخاص
حقوقي بدون سوابق فعاليت مالي در بانك و داشتن معدل و موجودي كافي در حسابها و اعتبار سنجي و رعايت
بهداشت اعتباري پرداخت گرديده و بعضاً از ميان برخي از شركتهايي كه موفق به اخذ مصوبه و خروج منابع
معتنابه از بانك شده و حسابهاي خود را بعد از ارائه درخواست به مدير عامل وقت بانك در شعب افتتاح و هيچ
گونه عملكرد مالي و تعامل قابل قبول با بانك نداشته اند .اين در حالي است كه متهمين به اين امر بسنده نكرده
و با ناديده انگاشتن مادتين  29و  33اين بسته گام در ايراد ضرر به بانك سرمايه برداشته اند .در ماده  29چنين
آمده است« :سقف فردي اعطاي تسهيالت و قبول تعهدات در مجموع براي هر شخص حقوقي حداكثر  10برابر
سرمايه ثبتي شركت مي باشد ،مشروط بر آنكه رقم حاصل براي واحد هاي توليدي از  %15و براي واحدهاي غير
توليدي از  %5سرمايه پايه بانك تجاوز ننمايد .سقف مذكور براي هر شخص حقيقي حداكثر  30ميليارد ريال
مي باشد» .همچنين كه ماده  33بسته مذكور پيش بيني كرده است« :اعطاي تسهيالت بيش از  10ميليارد ريال
منوط به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده و اخذ گواهي مالياتي مي باشد» -)25 .با وجود الزامات پيش بيني
شده در مواد  3و  36و  37بخشنامه شماره  93.94648مورخه  1392.04.10بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران در رابطه با ضمانت نامه ها متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي عامداً و عالماً
به مخالفت با اين مواد بر آمده و موافقت خود را با صدور ضمانت هاي اصداري دهها ميلياردي براي اشخاص
متعدد اعالم داشته اند .برابر ماده  3اين بخشنامه كه پيش بيني نموده است« :مؤسسه اعتباري موظف است
پيش از صدور ضمانت نامه ،از رعايت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان
در خصوص ضمانت خواه و نيز ساير ضوابط ابالغي از سوي بانك مركزي ،اطمينان حاصل نموده و نسبت به
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دادنامه
اعتبار سنجي ضمانت خواه اقدام نمايد» .همانطور كه ماده  36بخشنامه مذكور مقرر كرده است« :موسسه اعتباري
مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهليت و توان اعتباري ضمانت خواه ،وثايق الزم و كافي از وي
اخذ نمايد» و ماده  37همين بخشنامه اعالم نموده است« :نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانت نامه ،بر
اساس ضوابطي تعيين خواهد شد كه هيئت مديره موسسه اعتباري تعيين و ابالغ مي نمايد .هيئت مديره مؤسسه
اعتباري موظف است وثايق موضوع اين ماده را به نحوي تعيين نمايد كه معتبر ،سهل البيع ،قابل نقل و انتقال،
از درجه نقد شوندگي باال برخوردار و بالمعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانت خواه،
حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان و با كمترين هزينه ،استيفا شود» .عالوه بر اين فصل  6آيين نامه داخلي
بانك در مورد صدور ضمانت نامه اشاره دارد در صورتي كه اركان اعتباري به هر دليل با صدور ضمانت نامه
موافقت نداشته باشند ،الزم است عدم موافقت خود را با ذكر موضوع در برگه پيشنهاد منعكس و مراتب را به
شعبه عودت نمايند؛ اما امضاء و ارسال كليه پيشنهادات قانوناً به منزله موافقت با موضوع از سوي كليه اعضاي
اركان اعتباري بوده است .در فصل  7آيين نامه نيز آمده است ،وجه نقد و قراردادها به ترتيب از بيشترين و
كمترين درجه نقد شوندگي برخوردار مي باشند لذا اركان اعتباري تصميم گيرنده بايد با توجه به ظرفيت اعتباري
هر مشتري با رعايت كامل صرفه و صالح بانك و در نظر گرفتن درجه نقد شوندگي هر تضمين ،وثايق و تضمينات
مناسب را انتخاب نمايند .در صورتي كه با وجود اين تاكيدات منعكس در آن آيين نامه مذكور كه از سوي
متهمين در باب ضمانت هاي بانكي مورد تصويب قرار گرفته ،آنها در كمال تعجب به جاي اخذ وثايق مستحكم
به اخذ يك برگ چك و قرارداد كه از كمترين درجه نقد شوندگي برخوردار بوده بسنده كرده و بانك را با ريسك
بااليي مواجه و بعد از گذشت سالها از حقوق خود محروم نموده اند .متهمين حسب مورد به ويژه در سال 1394
با تنظيم يك سناريوي دقيق و برنامه ريزي شده و چينش مهره هاي در اختيار و خاص در مناصب مديريتي
بانك از جمله مديريت عامل تا اداره اعتبارات و حتي برخي شعب به طور ويژه شعبه اسكان ،محملي فراهم آورده
تا افرادي سود جو بتوانند در قالب اخذ ضمانت نامه در تقريبي به مبلغ  9.000.000.000.000ريال و بيش از
 1.000.000.000ريال در قالب تسهيالت ريالي از بانك سرمايه بطور نامشروع و غير قانوني به اين شرح خارج
نمايند -)1 « :شركتهاي موهوم توسط يك سري عوامل اجرايي سازمان دهي شده اند -)2 .مديران شركتها بعضاً
از ميان افرادي بي بضاعت ،داراي سوابق شرارت ،اعتياد ،نظافت چي ،پيك موتوري و  ...مورد انتخاب قرار گرفته
اند -)3 .انتخاب افراد مذكور نشان از سوء استفاده از يك سري افراد مستحق و ناآگاه داشته است -)4 .با انتخاب
مديران كليدي در بانك مصوبات الزم توسط ايشان صادر و به مرحله اجرا درآمده است - :قبل از صدور مصوبات
هيچ گونه اعتبار سنجي و كارشناسي از شركتهاي مذكور بعمل نيامده است - .مصوبات مذكور با پشتوانه يك
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برگ چك و گاهاً قرارداد صادر شده اند - .ضمانت نامه هاي 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 كارفرما به ميزان  10تا  15درصد كل
قرار پيمان صادر و تسليم مي شود لكن اين ضمانت نامه ها همگي در قراردادهاي خريد كاال به عنوان پول و به
ميزان صد در صد قرارداد صادره مورد استفاده قرار گرفته اند .طبق منطق و بر اساس مقررات مربوطه بانكها
موظف به اخذ وثايق مستحكم به هنگام صدور ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت مي باشند .در بانك سرمايه و در
همان مقاطع طبق بسته سياست هاي اعتباري ابالغي ،شعب و اركان اعتباري موظف به اخذ وثايق نقدي در ازاي
صدور ضمانت نامه هاي گمركي و تعهد پرداخت بوده اند كه تنها دليل آن تعهد پرداخت وجه اين ضمانت نامه
ها در موعد مقرر به گمرک و يا ذينفع بوده است؛ اما متهمين در اين حجم انبوه ضمانت نامه تعهد پرداخت (يا
هرگونه ضمانت نامه ديگر) با پشتوانه يك برگ چك و قرارداد ،آنهم با ضمانت صرفاً مديران شركت مصوب كرده
اند ،حتي متهمين در ارتباط با اين ضمانت نامه ها از قيد اخذ چك به ظهر نويسي ضامنين معتبر در مصوبات
خود امتناع نموده اند .آنچه مسلم است اينكه در اعطاي تسهيالت بانكي طي مراحل از پيش از طراحي شده،
اعطاي تسهيالت با ارائه درخواست مشتري به شعبه آغاز و بر اساس حدود اختيارات هريك از اركان اعتباري در
صورت موافقت با شرايط مورد نظر تصويب و يا با اعالم نظر به ركن اعتباري باالتر پيشنهاد شده و اداره و كميته
اعتبارات نيز با بررسي پيشنهاد شعبه ،نظريه خود را صراحتاً اعالم و در صورت مخالفت ،پرونده مختومه و در
صورت موافقت جهت تصويب نهايي به هيئت مديره بانك ارجاع مي گردد .اين روند با افتتاح حساب مشتري در
شعبه آغاز و با سپري شدن مدت متعارف ،مسئول شعبه وضعيت متقاضي را از نظر اهليت ،ظرفيت ،توان مالي و
كشش اعتباري بررسي و تصميم گيري مي نمايد و در موارد استثنايي نيز موضوع مستقيماً به مديريت بانك
ارجاع مي شود .در مواردي كه كميته اعتبارات بدون درج هرگونه پيشنهادي و بدون اظهارنظر مراتب را صرفاً
جهت اتخاذ تصميم به هيئت مديره بانك ارجاع و وفق پيشنهاد كميته اعتبارات اقدام مي شود .در چنين مواردي
علي رغم آنكه مصوبه اي صادر نشده ،اداره اعتبارات با درج شرايطي كه مورد موافقت هيچ يك از اركان اعتباري
قرار نگرفته ،مراتب را تحت عنوان مصوبه به شعبه عامل ابالغ مي نمايد .عموماً مستندات پرونده حاكي از آن
است كه نظارتي بر نحوه استفاده از تسهيالت كالن از سوي متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و
محمدرضا توسلي به عنوان هئيت مديره بانك سرمايه اعمال نشده و حتي در برخي موارد ،اقالم آن بيش از سقف
مجاز تعيين شده توسط بانك مركزي بوده و اكثراً در موضوع مورد درخواست متقاضي به مصرف رسانيده نشده
و بسياري از مدارک ارائه شده توسط متقاضيان ،صوري و غيرواقعي بوده است .با توجه به مراتب فوق ،ناديده
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دادنامه
انگاشتن ضوابط و مقررات اعتباري بانك و عدم رعايت مفاد هريك از بخشنامه ها و دستورالعمل ها ،موجب
خدشه دار شدن اعتبار بانك و اعتبار مشتريان و ريسك اعتباري بانك را تشديد مي نمايد .روند رشد ميزان
تسهيالت نسبت به دوره  1391.12.28معادل  %64/6بوده و تركيب آن با دورنماي اعتباري بانك فاصله زيادي
دارد ،به طوري كه  %73آن در قالب تسهيالت كالن پرداخت گرديده كه با سياست هاي اعتباري بانك مطابقت
ندارد .متهمين در طول سال هاي تصدي برخالف وظايف ذاتي هيئت مديره هر سازمان كه در دو بخش عملكردي
و كنترلي (نظارتي) از كليه اين فرآيند آگاهي و وقوف كامل داشته و با وصف تذكرات مكرر در مكرر و هشدارهاي
فراوان كه بعضاً از سوي اداره بازرسي بانك سرمايه به آنان اعالم گرديده ،موجبات ايراد ضرر به بانك سرمايه را
از طريق صرف مصارف در غير موارد معين فراهم نموده است .مؤيد صحت مراتب مخلص گزارش شماره 130.429
مورخه  1391.04.17اداره بازرسي بانك سرمايه خطاب به متهمين است كه مفاد آن در باب عملكرد آنان چنين
است -3 ...« :آمار بخشهاي اقتصادي ،نسبت  %57اعطاي تسهيالت در بخش بازرگاني داخلي را نشان مي دهد
كه نسبتاً مطلوب بوده و حاكي از هدايت سرمايه بانك به سمت معامالت زود بازده دارد ،ليكن تداخل ثبت برخي
از تسهيالت مختلف در اين بخش ،ميزان اين نسبت را تحت الشعاع قرار داده ،لذا اداره اعتبارات ضمن كنترل
دقيق اين قبيل آمار ،با نگرش وضعيت اقتصادي و سياست جاري متأثر در بخشهاي مختلف ،با مدنظر قرار دادن
عوامل ركود و رونق بازار با اعمال مديريت ريسك مسير حركت منابع بانك را به سمت اعطاي تسهيالت خرد و
سرمايه در گردش هدايت نمايد -4 .در تمديد و تجديد تسهيالت كالن (بيش از  5ميليارد ريال) كه در حال
حاضر  %75كل مصارف را تشكيل مي دهد ،به گونه اي تصميم گيري گردد كه ضمن جلوگيري از ايجاد مطالبات
با منافع و مصالح بانك منافات نداشته باشد و تدريجاً كاهش يابد -5 .با توجه به ميزان مطالبات بانك كه در حال
حاضر حدوداً  %38اعالم گرديده ،اداره اعتبارات و وصول مطالبات ،مديريت را از وجود مطالبات پنهان كه با
تجديد و تمديد و امهال و استمهال برخي تسهيالت كالن ايجاد گرديده ،مطلع نموده و گزارش جزئيات و نحوه
انتقال تدريجي تعدادي از آنها را كه مجدداً به حساب مطالبات منظور مي گردد ،ارائه نمايد -6 .در خصوص
اعطاي تسهيالت به شركتهاي مرتبط و تخطي  %33بانك از ميزان حدود اختيارات خود كه بعلت عدم رعايت
بخشنامه شماره  89.173772مورخه  1389.08.10بانك مركزي ،جرايمي به ميزان  46.241ميليارد ريال
محاسبه و به بانك ابالغ گرديده ،اداره اعتبارات و اعضاء كميته اعتباري موظف است در تنظيم مصوبات همواره
مقررات و ضوابط بانك مركزي را رعايت نموده و از هرگونه تصميمي كه موجب انحراف و گمراهي مديران بانك
مي شود ،اجتناب ورزند -7 .بر اساس آمارهاي دريافتي ،تعداد  90شركت در  41گروه ذينفع واحد از تسهيالت
كالن بانك استفاده نموده اند كه بدهي اغلب آنها منجر به مطالبات گرديده است .از آنجايي كه بانك بيشترين
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دادنامه
آسيب را در اعطاي اين قبيل تسهيالت تحمل نموده و تنها  26مجموعه از اين شركتها  %61/5كل منابع بانك
را به خود اختصاص داده اند و كليه تسهيالت آنها خارج از حدود اختيارات پرداخت شده ،اين روند همچنان
ادامه داشته و اداره اعتبارات بايد موضوع را جدي تلقي نمايد .شركت تجارت نور ابرار ،شركت توسعه تجارت نور
ابرار (از شركتهاي گروه جهانباني) ،بهرو سيكلت كوير ،سرعت سيكلت كوير -8 .از پذيرش درخواست آن دسته
از متقاضياني كه امكان اجابت آن براي بانك مقدور نمي باشد ،خودداري تا تعهدي براي بانك ايجاد نگردد .مانند:
گشايش اعتبار اسنادي جهت شركت توسعه تجارت نور ابرار به علت عدم وجود كارگزار در مبدأ -9 .مسئولين
اداره اعتبارات و مراجع تصويب كننده ،درخواست و پيشنهاد شعب را بر اساس مستندات قطعي بررسي و پس از
حصول اطمينان از بازگشت سرمايه و نداشتن بدهي هاي معوق و چكهاي برگشتي با رعايت صرفه و صالح بانك
اقدام به تصويب تسهيالت نمايند تا مشكالتي نظير تسهيالت  200ميليون يوروئي شركت فوالدسازان دماوند
ايجاد نگردد كه در حال حاضر اقالمي به ميزان  1029ميليارد ريال در حسابهاي شعبه مركزي ،داراي مطالبات
بوده و  2223ميليارد ريال نيز اسناد سررسيد نشده دارد كه از ريسك پرداخت بااليي برخوردار مي باشد-10 .
اداره اعتبارات در بررسي ظرفيت سنجي اشخاص حقوقي ،كشش مالي مديران آن را نيز مورد توجه قرار داده و
با تحليل صورت هاي مالي ،مفاد ماده  52ضوابط اعتباري را در خصوص كفايت سرمايه شركتها مد نظر خاص
قرار دهند -11 .از روند بررسي و تصويب برخي از پرونده هاي تسهيالتي ،چنين به نظر مي رسد نوعي تكليف
خارج از اراده تصويب كنندگان وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گرفته و ابهام آن برطرف گردد -12 .عموماً در
مصوبات ابالغي ،به موضوع تسهيالت كه از اركان اصلي بانكداري اسالمي مي باشد ،اشاره نمي گردد -13 .غالباً
نظارتي بر نحوه مصرف تسهيالت با موضوع مطروحه و مورد ادعا بعمل نمي آيد -14 .در اعطاي برخي تسهيالت،
گزارش كارشناسي كه يكي از مؤلفه ها و فاكتورهاي اصلي تصميم گيري است ،تهيه نمي شود -15 .عليرغم
اينكه سياست بانك در سال  1391گرايش به سمت تسهيالت خرد و متوسط بوده ،با توجه به نسبت هاي موجود
( ) %75اين امر با كاهش تسهيالت كالن بايد سرعت عمل بيشتري به خود بگيرد كه در اغلب تصميمات اعتباري،
اين مهم مد نظر قرار نگرفته است» .مجدداً اداره بازرسي بانك سرمايه در گزارش شماره  130.148مورخه
 1392.02.28به متهمين به عنوان مديران بانك اعالم داشته كه خالصه آن بدين نحو است -1« :با توجه به
ساختار سازماني جديد اداره اعتبارات ،تكميل كادر و انتخاب مسئولين دواير و يكي از معاونتها به منظور بهره
وري و تقويت عملكرد آن ضروريست -2 .روند رشد ميزان تسهيالت نسبت به دوره قبل %48 ،بوده و تركيب آن
با دورنماي اعتباري بانك فاصله دارد ،بطوري كه  %73آن در قالب تسهيالت كالن پرداخت شده است .عليرغم
تصويب سياست هاي بانك در سال  1391گرايش تسهيالت بجاي خرد به سمت كالن هدايت شده كه اصلح

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
است مدنظر اداره اعتبارات قرار گيرد -3 .با توجه به پيش بيني رشد 109درصدي تسهيالت در پايان سال 1392
بايد به گونه اي تصميم گيري گردد كه ضمن كنترل ريسك اعتباري ،با منافع و مصالح بانك منافات نداشته و
تدريجاً كاهش يابد -4 .درجه پوشش تغييرات x /28تسهيالت و تعهدات در سطح مطلوبي قرار دارد و همواره
بايد كنترل هاي الزم در آن اعمال تا همچون مغايرت-هاي گذشته كه بانك را با محدوديت هايي مواجه ساخته
بود تكرار نگردد -5 .در مواردي گزارشهاي كارشناسي و هشدارهاي آن مبني بر افزايش ريسك بانك در انجام
برخي معامالت و صرفه و صالح نبودن آنها مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به تصويب تسهيالتي مي گردد
كه بازگشت آن با ابهاماتي مواجه بوده كه اصلح است مدنظر اداره اعتبارات قرار گيرد -6 .در مواردي عليرغم
صدور مصوبات در كميته اعتبارات و تاييد هيئت مديره در خصوص تجديد تسهيالت ،به علت زياده خواهي
مشتري در شعبه اجرايي نمي شود و زمينه ايجاد مطالبات سررسيد گذشته را فراهم مي سازد .در چنين مواردي،
اداره اعتبارات بايد از اجراي مصوبات اطمينان حاصل نمايد .مانند :تجديد  20ميليارد ريال تسهيالت شركت نو
ايده طراحان اسپادانا شعبه بهستان پاسداران -7 .برخي از پيشنهادات كه از شعب به اداره اعتبارات ارسال مي
گردد ،بدون طرح در كميته مستقيماً طي گزارشي به هيئت مديره ارجاع مي شود كه مؤيد ناديده انگاشتن
وظايف اداره اعتبارات مي باشد -8 .در مواردي به اشخاص يا شركتهايي تسهيالت پرداخت گرديده كه داراي
حسابهاي جديداالفتتاح بوده و بعلت فقدان گردش و معدل حساب و صورتهاي مالي ،ظرفيت و معيار اعتباري
آنها قابل سنجش نبوده است كه اصلح است اين موضوع مدنظر اركان اعتباري قرار گيرد -9 .در مواردي كميته
اعتبارات ،تسهيالتي را به تصويب مي رساند كه داراي شروط متعدد بوده .در اين زمينه تجربه بازرسي شعب
نشان داده برخي از آنها تحقق نمي يابند و يا به آينده موكول مي شوند .زيرا اغلب گيرندگان تسهيالت پس از
دريافت وجه و رسيدن به اهداف خود چندان تمايلي نسبت به انجام تعهدات و تكميل مستندات و مهيا نمودن
شروط مصوبات ندارند ،لذا قبل از تصويب و اجراي مصوبات رفع نقايص پرونده و انجام شروط بايد الزامي گردد.
 -10بررسي و شناخت كافي و هرچه بيشتر مشتريان و متقاضيان تسهيالت ،ملحوظ نظر قرار دادن گزارشات
كارشناسان و بررسي دقيق ميزان تعهدات و تسهيالت افراد هنگام اعطا نزد سيستم بانكي از عوامل ابتدايي
هستند كه همواره بايد در زمان بررسي پيشنهاد ملحوظ نظر قرار گيرند -11 .در مواردي شرايط مصوبات چندين
بار تغيير نموده و موجب اتالف وقت اداري مديريت محترم و اعضاء كميته و كارشناسان مي گردد .در اين
خصوص اداره اعتبارات بايد تصميمات كميته را پس از تاييد هيئت مديره به شعب اعالم و از هرگونه درخواست
يا پيشنهاد غيرموجه كه فاقد توجيه مي باشد ،پرهيز نمايد -12 .در مواردي مالحظه گرديد تقاضا و پيشنهادهاي
شعب به منظور مصوب نمودن تسهيالت كالن كه چندين نوبت توسط اركان اعتباري بانك مخالفت گرديده،

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
اصرار بر تصويب و اعطاي آن دارند و با مكاتبات و پيشنهادات مكرر زمان و اوقات اداري مسئولين را مشغول مي
سازند .در اين خصوص اداره اعتبارات بايد تصميمات و مواضع جدي اتخاذ نمايد( .توضيح :كه البته با توجه به
تصويب اكثريت قريب به اتفاق آنها توسط هيئت مديره بانك به نظر مي رسد اين درخواستهاي مكرر تحت فشار
مديران بانك و نه شعب مربوطه صورت مي گرفته است) -13 .در مواردي اداره اعتبارات ،پيشنهاد و درخواست
شعب مبني بر عمليات و پذيرش و تصويب و انعقاد قرارداد ،پرداخت و ساير كنترل ها را در اعطاي تسهيالت
كالن جهت طرح در كميته اعتباري شعبه پيشنهاد و تفويض نموده كه مورد موافقت قرار مي گيرد ،ليكن از
آنجايي كه تصويب تسهيالت كالن با بررسي هاي تخصصي و كارشناسي و تحليل صورتهاي مالي توسط اعضاء
مجرب اعتبارات و كارشناسان انجام مي شود .لذا اصلح است قبل از تصويب و تفويض اختيار اين قبيل تسهيالت،
بررسي ها توسط اداره اعتبارات انجام و مستندات آن جهت تصميم گيري به شعبه ارسال گردد( .توضيح  :اين
بند گزارش بازرسي داراي اهميت بااليي مي باشد كه متأسفانه در برخي موارد از سوي اركان اعتباري و هيئت
مديره بانك تكرار گرديده است) -14 .به تعدادي از شركتهاي سرمايه گذاري مرتبط با بانك پاسارگاد و ذينفع
واحدهاي آن ،تسهيالت كالن پرداخت گرديده و طي دوره هاي متعدد نيز تمديد شده است .به طوري كه
مديريت اعتبارات كل بانك مركزي طي نامه شماره  91.255724مورخه  1391.09.26با تجديد تسهيالت يكي
از اين شركتها بنام سرمايه گذاري پارس آرين به علت ماهيت سرمايه گذاري مخالفت نموده ،به منظور رعايت
مقررات بانك مركزي اداره اعتبارات مي تواند با ارائه گزارشات الزم ،تصميمات مقتضي در اين خصوص اتخاذ
نمايد -15 .از روند بررسي و تصويب برخي از پرونده هاي تسهيالت چنين به نظر مي رسد ،نوعي تكليف خارج
از اراده اركان اعتباري وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گرفته و ابهام آن برطرف گردد و اين امر ،كارشناسي دقيق
را مي طلبد -16 .عمدتاً در مصوبات ابالغي ،به موضوع تسهيالت كه از اركان اصلي معامالت مي باشد ،اشاره نمي
گردد -17 .غالباً نظارتي بر نحوه مصرف تسهيالت با موضوع مورد ادعا بعمل نمي-آيد .مع الوصف مديريت اداره
اعتبارات مي تواند با مطالعه و راهكارهاي نوين و كارآمد با همراهي كارشناسان مجرب و مستقل ،ريسك اعتباري
را به حداقل كاهش داده و پيشنهادات شعب را در خصوص اعطاي تسهيالت از جهات مختلف مورد بررسي قرار
داده و با تنظيم و تكميل پرونده هاي هر واحد با اظهارنظر دقيق جهت طرح به كميته اعتبارات ارسال نمايد».
بدين لحاظ رفتارهاي متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي اعضاء مديره وقت بانك
سرمايه حسب مورد در ارتباط با هر يك از اشخاص تسهيالت گيرنده با خروج از وصف امانتداري منابع بانكي كه
از طريق تجهيز منابع از طريق سپرده قرض الحسنه (سپرده جاري و سپرده پس انداز) و قرارداد سپرده مدت دار
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و  ...تأمين شده را به نحو ناروا و در غير مورد توافق مورد استفاده و استعمال قرار داده اند .به طوري كه عملكرد
مجرمانه هر يك از متهمين بشرح محتويات پرونده به تفكيك اشخاص چنين است:
)1شركت هاي منتسب به آقاي حسين هدايتي دوالبي:متهمين آقايان علي بخشايش مدير عامل وقت بانك سرمايه و پرويز كاظمي رئيس وقت هيئتمديره بانك سرمايه
و محمدرضا توسلي عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه در پوشش يك سري شركتهاي ساختگي و غيرواقعي،
جمعاً مبلغ شش هزار ميليارد ( )6.000.000.000.000ريال از منابع بانك سرمايه را برخالف مقررات قانوني در
قالب تسهيالت ريالي و ضمانت نامه در اختيار آقاي حسين هدايتي دوالبي قرار داده كه مطالبات بانك از
شركتهاي موصوف بالغ بر چهارده هزار ميليارد ( )14.000.000.000.000ريال در سرفصل هاي مشكوک الوصول
شعب مركزي و برج فرمان بالتكليف است.
)1-1شركت هاي طراحي پويان پاسارگاد خاورميانه ،ذوب و نورد آرتين و سروش تجارت سيمرغ:پرداخت تسهيالت به شركتهاي فوق الذكر در شعبه برج فرمان بر مبناي توافقنامه شماره  110.2804مورخه
 1392.05.16تنظيمي ميان بانك سرمايه (متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي) با آقاي حسين
شريعتي مبني بر سپرده گذاري شخص اخيرالذكر به مبلغ سه هزار ميليارد ( )3.000.000.000.000ريال در
بانك سرمايه ،بانك متعهد مي گردد تا سقف هفتاد درصد ( )%70سپرده مذكور به اشخاص حقوقي معرفي شده
از طرف آقاي حسين شريعتي تسهيالت اعطا نمايد .پيرو اين توافقنامه آقاي حسين شريعتي شركت هاي ذوب
و نورد آرتين ،سروش تجارت سيمرغ و طراحي پويان پاسارگاد را جهت اخذ تسهيالت به بانك سرمايه معرفي
مي كند .اين در حالي است كه مطابق توافقنامه تنظيمي آقاي حسين شريعتي موظف به سپرده گذاري در بانك
سرمايه بوده است ،ولي ايشان اقدام به كارگزاري جهت سپرده گذاري اين وجوه از طرف مؤسسه ثامن مي كند
و اين مؤسسه ثامن است كه اقدام به افتتاح سپرده نزد بانك سرمايه مي نمايد .اين توافقنامه مزبور در تاريخ
 1392.05.26مورد تصويب هيئتمديره بانك قرار گرفته است .پيرو اين توافقنامه شركت هاي طراحي پويان
پاسارگاد و ذوب و نورد آرتين درخواست خود جهت دريافت تسهيالت هر يك به مبلغ هفتصد ميليارد
( )700.000.000.000ريال را به بانك سرمايه ارايه مي دهند .آقاي غالمرضا شياني رئيس وقت اداره اعتبارات
بدون بررسي هاي الزم و اعتبارسنجي از شركت هاي مذكور بدين شرح مراتب را در كميته اعتبارات مطرح مي
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كند « :با توجه به عدم ارسال مدارک و مستندات الزم و كافي به اين اداره لذا تهيه گزارش كارشناسي مقدور
نبوده لذا پيشنهاد مي گردد عمليات پذيرش ،بررسي ،انعقاد قرارداد ،پرداخت و نظارت بر مصرف تسهيالت  ...به
شعبه و حوزه عامل تفويض گردد» .به دنبال آن با توجه به محدوديت ها و نواقص موجود ،در جلسه مورخه
 1392.06.12مورد تصويب كميته اعتبارات متشكل از آقايان سيدشهاب الدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج و
غالمرضا شياني قرار گرفته و در همان روز در جلسه هيئتمديره مطرح و آقايان علي بخشايش ،محمدرضا توسلي
و پرويز كاظمي با تفويض اختيار عمليات پذيرش و اعتبارسنجي و غيره به شعبه عامل و اعطاي دو هزار و يكصد
ميليارد ( )2.100.000.000.000ريال تسهيالت به شركت هاي مذكور موافقت مي نمايند .كليه اعضاي اركان
اعتباري ستاد بانك ،اختيارات خود در بررسي و تصويب اعطاي تسهيالت به شركت هاي مذكور را به بهانه عدم
ارسال مدارک از سوي شركت ها ،به شعبه و حوزه عامل تفويض كرده اند .اين در حالي است كه در اعطاي
تسهيالت به ميزان نيمي از سرمايه پايه بانك به سه شركتي كه حتي از ارائه مدارک و مستندات خود جهت
اعتبارسنجي امتناع نموده اند و در زمان اين تفويض اختيار ،سقف مجاز اعطاي تسهيالت در قبال وثايق ملكي
توسط شعبه طبق ضوابط و دستورالعمل هاي آن سال ،پنج ميليارد ( )5.000.000.000ريال بوده كه در اين
مورد به ميزان چهارصد و بيست ( )420برابر اختيارات قانوني به شعبه و حوزه اي كه فاقد امكانات الزم جهت
اعتبارسنجي بوده ،تفويض گرديده است .در بررسي نحوه مصرف تسهيالت مبلغ هفتصد و سي ميليارد
( )730.000.000.000ريال از تسهيالت در اختيار آقاي اميرسام موسوي نژاد (بابت خريد امالک كارسان و ليان
توسط آقاي حسين هدايتي دوالبي از آقاي موسوي نژاد) قرار گرفته و مابقي تسهيالت از قرار يكصد و پنجاه و
هشت ميليارد ( )158.000.000.000ريال و چهارصد و هشت ميليارد ( )408.000.000.000ريال به ترتيب
در اختيار آقايان سيدعباس حسيني و محرم علي حسيني از كارمندان آقاي حسين هدايتي دوالبي قرار داده
شده است .در خصوص پرداخت تسهيالت به شركت سروش تجارت سيمرغ به مبلغ هفتصد ميليارد
( )700.000.000.000ريال ،خانم پري يديسار رئيس وقت شعبه برج فرمان بدون شناخت كافي و اخذ اطالعات
از شركت هاي فوق صرفاً با اكتفا به توافقنامه منعقده نسبت به ارسال پيشنهاد اعطاي تسهيالت با نظر موافق
اقدام نموده است .آقاي ماني رهبري رئيس وقت اداره اعتبارت ،علي رغم اعالم اينكه شركت مزبور از نظر
اعتبارسنجي در سطح مناسبي قرار ندارد پيشنهاد شعبه را جهت طرح در كميته اعتباري ارائه داشته است و
اعضاء كميته متشكل از آقايان سيدشهاب الدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري ،ماني رهبري و محمد
سلماني عاليي بدون احراز اهليت و ظرفيت مشتري و بدون هيچگونه اعتبارسنجي پيشنهاد مزبور را در تاريخ
 1392.10.11مورد تصويب قرار داده و النهايه در تاريخ  1392.11.14مراتب مورد تصويب هيئتمديره وقت
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بانك آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي قرار گرفته است .در بررسي نحوه مصرف اين
تسهيالت مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال از آن در اختيار آقاي اميرسام موسوي نژاد و مبلغ
بيست ميليارد ( )20.000.000.000ريال در اختيار شركت عمران تجارت امير و مبلغ چهارصد و هشتاد و سه
ميليارد ( )483.000.000.000ريال به حساب آقاي مجتبي كيان پيشه انتقال و مبلغ يكصد و سي ميليارد
( )130.000.000.000ريال در اختيار آقاي سيدعباس حسيني از كارمندان آقاي حسين هدايتي دوالبي قرار
گرفته شده است.
)1-2شركت عمران تجارت امير:آقاي ساالر بايرامي خلج مديريت امور شعب طي نامه  300.3514مورخه  1391.12.26درخواستي مبني بر
صدور ضمانت نامه انجام تعهدات جهت دو شركت به نامهاي كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير هر كدام
به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد ( )650.000.000.000ريال در قبال ده درصد ( )%10سپرده نقدي و نود درصد
( ) %90الباقي ترهين پروژه هاي كارسان و ليان به نفع سازمان هاي دولتي و وابسته جهت اتخاذ تصميم و اوامر
ارشادي به مديرعامل بانك آقاي بخشايش ارسال مي كند .درخواست فوق بدون هيچ بررسي و اعتبارسنجي و
همچنين روند قانوني اعطاي تسهيالت و تعهدات مورد تصويب هيئتمديره وقت آقايان بخشايش ،پرويز كاظمي
و محمدرضا توسلي قرار مي گيرد .مصوبه فوق پايه و اساس تصميم گيري بعدي اركان اعتباري قرار گرفته و علي
رغم نظريه منفي كارشناس اعتباري مبني بر  -1فقدان هرگونه گردش حساب براي شركت -2 ،فقدان سوابق
كاري و حسن شهرت در بانك -3 ،عدم حضور مديران در بانك -4 ،عدم اهليت شغلي -5 ،عدم ارائه گزارش
اعتباري ،...اعضاء هيئتمديره بانك سرمايه و اداره اعتبارات و تسهيالت با رياست آقاي ماني رهبري ،در تاريخ
 1392.05.06درخواست عمران تجارت امير را در كميته اعتبارات مطرح و اعضاي كميته مذكور متشكل از
آقايان سيدشهاب الدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج و ماني رهبري بدون توجه به عدم صالحيت شركت مذكور
و عدم اعتبارسنجي ،نسبت به تأييد آن اقدام و در مورخه  1392.08.08مراتب را با نظر موافق به هيئتمديره
بانك ارسال و در نهايت در تاريخ  1392.08.11هيئتمديره بانك آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا
توسلي با آن موافقت نموده اند .در نهايت ضمانت نامه مذكور به استناد قرارداد خريد مس كاتد توسط شركت
عمران تجارت امير از شركت ملي صنايع مس ايران به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد ( )650.000.000.000ريال
صادر كه با توجه به عدم ايفاي تعهدات از سوي خريدار در تاريخ  1393.02.02توسط ذينفع ،نكول گرديده و
وجه آن به طور كامل به حساب شركت ملي صنايع مس ايران پرداخت شده است .در حالي كه كه مصوبه بانك
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سرمايه در خصوص صدور ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات بوده است ،اما با توجه به ماهيت قرارداد مذكور،
ضمانت نامه بانكي انجام تعهد صادر گرديده است.
)1-3شركت كوه آوران جيحون:شركت كوه آوران جيحون در تاريخ  1391.12.01درخواست خود مبني بر صدور ضمانت نامه بانكي حسن انجام
تعهدات به ارزش ششصد و پنجاه ميليارد ( )650.000.000.000ريال را به بانك سرمايه ارائه داده كه درخواست
مذكور در مورخه  1391.12.09در كميته اعتبارات بانك مطرح كه با آن بدين شرح مخالفت شده است« :عدم
بررسي كامل و دقيق كارشناسان اداره اعتبارات در خصوص شركت كوه آوران جيحون و مشخص نبودن ذينفع
ضمانت نامه ها و محدوديت هاي مشاراليه در مورد اخذ تسهيالت و غيرقابل اتكاء بودن وثايق پيشنهادي و
همچنين الزامات بانك مركزي كليه موارد يادشده از جميع جهات مورد ابهام اعضاء كميته اعتبارات قرار گرفته
و ليكن با پرداخت هرگونه تسهيالت يا ايجاد تعهدات به شركت هاي معرفي شده از سوي نامبرده كه در بانك
اقتصاد نوين داراي مطالبات مشكوک الوصول است» .علي رغم موارد مذكور در مورخه  1391.12.26آقاي ساالر
بايرامي خلج مديريت وقت امور شعب طي نامه شماره  300.3514درخواستي مبني بر صدور ضمانت نامه انجام
تعهدات جهت دو شركت به نام كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير هر كدام به مبلغ ششصد و پنجاه ميليارد
( )650.000.000.000ريال در قبال ده درصد ( )%10سپرده نقدي و نود درصد ( )%90الباقي ترهين پروژه هاي
كارسان و ليان به نفع سازمان هاي دولتي و وابسته جهت اتخاذ تصميم و اوامر ارشادي به مديرعامل بانك آقاي
علي بخشايش ارسال كه درخواست فوق بدون بررسي و اعتبارسنجي و همچنين بدون سير روند قانوني اعطاي
تسهيالت و تعهدات مورد تصويب هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي قرار
گرفته است .شايان ذكر است پروژه هاي كارسان و ليان كه بعنوان وثيقه ملكي جهت اعطاي وام به شركت هاي
آقاي حسين هدايتي دوالبي استفاده شده ،به قيمت  1.450ميليارد ريال توسط وي از آقاي سيدمهدي موسوي
نژاد ابتياع و با انجام كارشناسي خالف واقع به ميزان  4.530ميليارد ريال قيمت گذاري و در رهن بانك قرار
گرفته است .جالب آنكه قيمت واقعي پروژه هاي هاي مذكور بر اساس كارشناسي انجام شده توسط دادسراي
جرايم پولي و بانكي به قيمت  324ميليارد ريال برآورد گرديده كه به ميزان  4.206ميليارد ريال گران نمايي
شده است .اين درخواست در مورخه  1391.12.16مجدداً در كميته اعتبارات مورد بررسي و بدون اظهارنظر از
سوي كميته اعتبارات و تنها با عقيده آقاي شياني رئيس اداره اعتبارات و تسهيالت بانك سرمايه كه قيد كرده
اعتبارسنجي اين شركت مورد تاييد اينجانب نمي باشد ،براي طرح در هيئتمديره بانك سرمايه ارسال شده كه
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دادنامه
در تاريخ  ،1392.05.09صدور ضمانت نامه مورد موافقت هيئتمديره بانك مذكور قرار گرفته است .اولين ضمانت
نامه به درخواست شركت كوه آوران جيحون در تاريخ  1392.07.09به ذينفعي شركت سرمايه گذاري توس
اميد امين به مبلغ سيصد و بيست و چهار ميليارد ( )324.000.000.000ريال صادر و موضوع قرارداد مبناي
دريافت ضمانت نامه مذكور ،دريافت تسهيالت مشاركت مدني به مبلغ سيصد ميليارد ()300.000.000.000
ريال به منظور خريد مصالح ساختماني از موسسه مالي و اعتباري ملل (عسكريه) كه در قرارداد اشاره شده و از
طريق شركت سرمايه گذاري توس اميد امين در اختيار شركت كوه آوران جيحون قرار داده شده است .در صورتي
كه موضوع مصوبه بانك سرمايه صدور ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات بوده كه عرفاً اينگونه ضمانت نامه
ها درصدي از مبلغ پيمان يا قرارداد است كه در قبال پيش پرداخت يا علي الحساب صادر مي شود .در اين
ضمانت نامه كل مبلغ تسهيالت مشاركت مدني دريافتي مورد تضمين واقع و به نوعي ضمانت نامه تعهد دين
(انجام تعهد) بوده است .در نهايت در مورخه  1393.02.29و پس از عدم ايفاي تعهدات از سوي شركت كوه
آوران جيحون ،ضمانت نامه مذكور نكول گرديده و وجه آن از طرف بانك سرمايه به حساب موسسه مالي و
اعتباري ملل واريز شده است .دومين ضمانت نامه بانكي به درخواست شركت مزبور در تاريخ  1392.10.18و به
ذينفعي شركت فوالد خوزستان به مبلغ سيصد و بيست و شش ميليارد ( )326.000.000.000ريال صادر شده
است .پيشنهاد شعبه جهت صدور اين ضمانت نامه در تاريخ  1392.10.17به اداره اعتبارات و تسهيالت ارسال
شده و نامه درخواست شركت و تاريخ صدور مصوبه هيئتمديره براي هر دو آن در تاريخ  1392.10.18صورت
گرفته است .موضوع قرارداد مبناي صدور اين ضمانت نامه ،خريد فوالد خام توسط شركت كوه آوران جيحون از
شركت فوالد خوزستان است .تاريخ عقد قرارداد  1392.11.16است كه با توجه به تاريخ مصوبه هيئتمديره و
درخواست شركت قابل تأمل است .همچنين برخالف مصوبه هيئتمديره مبني بر صدور ضمانت نامه حسن انجام
تعهد ،اين بار نيز ضمانت نامه بانكي از نوع تعهد پرداخت توسط شعبه عامل صادر شده كه با توجه به عدم ايفاي
تعهدات شركت خريدار ،ضمانت نامه مذكور نكول و وجه آن در تاريخ  1393.02.01به حساب شركت فوالد
خوزستان واريز شده است .اين در حالي است كه مبلغ قرارداد مورخه  1392.11.16سيصد و پنج ميليارد
( )305.000.000.000ريال بوده و ضمانت نامه صادره توسط بانك سرمايه به مبلغ سيصد و بيست و شش
ميليارد ( )326.000.000.000ريال مي باشد .پيرو اين امر قرارداد ديگري به مبلغ بيست و چهار ميليارد
( )24.000.000.000ريال در مورخه  1393.02.17تنظيم و به امضا طرفين قرارداد رسيد تا مبلغ ضمانت نامه
هاي صادره با كل مبلغ قرارداد برابر گردد.
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دادنامه
)1-4شركت جاويد گشت هيرمند:شركت جاويد گشت هيرمند در سال  1393درخواستهاي متعددي در خصوص دريافت تسهيالت به شعبه
آصف ارائه داده كه با توجه به وضعيت اعتباري نامناسب اين شركت ،با درخواستهاي مطروحه به داليلي چون
عدم معدل و گردش حساب نزد بانك ،فقدان هرگونه مجوزات قانوني فعاليت ،نسبتهاي مالي ضعيف ،عدم تطابق
فروش اظهارشده در اظهارنامه مالياتي و صورتهاي مالي شركت در سال  91و  92مخالفت ميگردد .در تاريخ
 1394.08.18شركت جاويد گشت هيرمند درخواست دريافت تسهيالت خود را در قبال سپردهگذاري در بانك
به آقاي ياسر ضيايي (قائممقام وقت بانك) ارائه ميدهد .نامه مذكور در تاريخ  1394.08.24طبق دستور آقاي
ياسر ضيايي و قبل از اعتبارسنجي اين شركت به هيئتمديره بانك آقايان علي بخشايش ،پرويز احمدي و
محمدرضا توسلي ارسال و در تاريخ  1394.08.27به اين شرح به تصويب رسيده است« :وفق ضوابط و مقررات
بانك مركزي نسبت به اخذ هر سپرده اقدام و در رابطه با تسهيالت تا سقف درخواستي با نرخ مازاد پيشنهادي
موافقت ميگردد .وثايق ملكي در قبال تسهيالت پرداختي قابلقبول ميباشد» .در تاريخ  1394.10.06آقاي
ياسر ضيايي دستور پرداخت تسهيالت به شركت جاويد گشت هيرمند را طبق مصوبه هيئتمديره در قبال
سپردهگذاري ستاد بازسازي عتبات عاليات صادر مينمايد ،در صورتيكه طبق مصوبه هيئتمديره بانك
سپردهگذاري بايد توسط خود شركت جاويد گشت هيرمند صورت ميگرفت .با توجه به موارد مطروحه وجوه
سپردهشده در بانك در حساب ستاد بازسازي عتبات مستمسك هيئتمديره جهت اعطاي تسهيالت قرار گرفته
است .اين در حالي است كه ستاد بازسازي عتبات عاليات وجود هرگونه توافق جهت سپردهگذاري در بانك
سرمايه در قبال اعطاء تسهيالت را تكذيب كرده است .همچنانكه آقاي ياسر ضيايي در اقدامي خارج از اختيارات
محوله و قانوني خود بهصورت كتبي و به بهانه طوالني بودن فرايند ارزيابي و ترهين وثايق ملكي ،دستور به
پرداخت تسهيالت توسط شعبه در قبال اخذ تعهد كتبي مبني بر ترهين وثايق ظرف  10روز كاري داده است.
بهتبع دستور صادره ،شعبه مركزي اقدام به اعطاء تسهيالت مشاركت مدني به مبلغ ششصد ميليارد
( )600.000.000.000ريال نموده است .در تاريخ  1394.11.15آقاي ياسر ضيايي مجدداً طي دستور ،اعطاء
تسهيالت به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ( )150.000.000.000ريال به اين شركت را به شعبه مركزي ابالغ و
در آن متذكر ميشود كه ترهين وثايق ملكي بعد از اعطاء صورت خواهد پذيرفت .تسهيالت مذكور در همان روز
به شركت جاويد گشت هيرمند پرداخت گرديده و مجدداً در تاريخ  1394.12.12مبلغ دويست و پنجاه ميليارد
( )250.000.000.000از تسهيالت مصوب بدون ترهين وثايق ملكي و به دستور آقاي ضيايي در فرايند مشابه
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دادنامه
در اختيار شركت قرار گرفته و در نهايت با اعطاء تسهيالت به مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال
در تاريخ  1394.12.26جمعاً به ميزان يك هزار و سيصد ميليارد ( )1.300.000.000.000ريال از منابع بانك
در قالب تسهيالت مشاركت مدني و بدون ترهين وثيقه ملكي آنهم با دستور آقاي ياسر ضيايي در اختيار اين
شركت قرار ميگيرد و متأسفانه هيچ ملكي در رهن بانك قرار نميگيرد .الزم به ذكر است تنها دو روز بعد از
ارائه درخواست شركت جاويد گشت ،مبلغ دو ميليارد ( )2.000.000.000ريال از حساب آقاي مجتبي كيان
پيشه (كارمند آقاي حسين هدايتي دوالبي) بهحساب آقاي امير توللي (كارمند آقاي ياسر ضيايي) واريز شده
است .متعاقباً مبلغ ده ميليارد ( )10.000.000.000ريال از محل تسهيالت اعطايي به شركت فوق بهحساب
آقاي امير توللي (كارمند آقاي ياسر ضيايي) واريز گرديده كه آقاي ياسر ضيايي در توضيحات خود علت واريز
مبالغ مذكور را بده بستان مالي با آقاي حسين هدايتي دوالبي مطرح و تاكنون هيچگونه اسنادي بابت مراودات
خود با ايشان ارائه نداده است .جالبتر آنكه آقاي ضيايي از سال  1396بهعنوان مديرعامل شركت نورد و لوله
اهواز متعلق به آقاي حسين هدايتي مشغول به كار ميباشد.
)2شركت هاي منتسب به آقاي محمدرضا جهانباني:بررسي روند اخذ تسهيالت به شركتهاي فوق الذكر بيانگر آن است كه آقاي محمدرضا جهانباني از طريق هدايت
شبكهاي از شركتها با مديريت بعضاً خانوادگي و با توسل به ابزار و روشهاي ناصحيح وجوه كالني از منابع بانك
سرمايه را بهطور نامشروع تحصيل و در حال حاضر از پرداخت ديون معوق استنكاف مينمايد .اعضاء هيئتمديره
وقت بانك و اركان كميتههاي اعتباري بدون اعتبارسنجي صحيح و اصولي از شركتها و رعايت بهداشت اعتباري
و نظارت مكفي و همچنين عدم توجه به گزارشهاي كارشناسي و هشدارهاي دادهشده در ضمن اين گزارشها،
ضمن پرداخت مبلغ هفت هزار و نهصد و پانزده ميليارد ( )7.915.000.000.000ريال در قالب عقود اسالمي به
شركتهاي مذكور بدون توجه به اهليت ،ظرفيت و صالحيت اين بدهكاران ،موجبات معوق شدن و بالتكليفي
منابع پرداختي بانك به نفع شركتهاي منتسب به آقاي جهانباني را فراهم آوردهاند.
)2-1شركت شكوه نوآوران آفتاب:مديرعامل شركت نوآوران شكوه آفتاب آقاي حسن جهانباني درخواست خود را در تاريخ  1392.08.18براي اخذ
تسهيالت سرمايه در گردش به مبلغ هشتصد ميليارد ( )800.000.000.000ريال به شعبه سيدجمالالدين
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دادنامه
اسدآبادي ارائه و متعاقب آن پيشنهاد شعبه و حوزه مربوطه با امضاي آقايان احمد كوليوند بهعنوان رئيس شعبه
و محمد سلماني عاليي بهعنوان رئيس حوزه جهت بررسي به اداره اعتبارات بانك ارسال ميگردد .آقاي ماني
رهبري رئيس وقت اداره اعتبارات بدون در نظر گرفتن مفاد گزارش كارشناس درخواست شركت مذكور را در
كميته اعتبارات مطرح نموده است .كارشناس اعتباري پرونده در مورخه  1392.08.27خطاب به رئيس اداره
اعتبارات محدوديتها و مواردي بدين شرح اعالم داشته است« :طبق اظهارات ارائهشده توسط آقاي كريمي مدير
مالي شركتهاي آقاي جهانباني شركت از بدو تأسيس تاكنون فاقد فعاليت بوده و يا درآمدهاي ناچيزي از
فعاليتهاي عملياتي خود كسب نموده و بالتبع فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سنوات قبل بوده
ليكن صورتهاي مالي منتهي به پايان شهريور سال جاري در مرحله حسابرسي ميباشد .به موجب تراز آزمايشي
تسليم گرديده منتهي به پايان شهريور  1392درآمد شركت تنها در سرفصل غيرعملياتي ثبت گرديده كه مبلغ
آن  250ميليون ريال و مجوزهاي قانوني فعاليت شركت از جمله كارت بازرگاني در حال اخذ شدن ،بوده است.
هدف از دريافت تسهيالت با توجه به قرارداد فروش ارائهشده مورخه  1392.07.01خريد كنجاله سويا و ذرت از
شركت تجارت نصر البرز (از ديگر شركتهاي آقاي جهانباني) ميباشد كه اين عمل با موضوع فعاليت شركت
مغايرت داشته و از طرفي مبلغ قرارداد مزبور بيش از  %50درآمد ساليانه شركت تجارت نصر البرز را شامل و بر
اين اساس مطابق با بند  3-4-2آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن ذينفع واحد تلقي ميگردد .الزم به ذكر است
شركت فوق نيز مبلغ هشتصد و ده ميليارد ( )810.000.000.000ريال از تسهيالت بانك استفاده نموده و
شركت در مورخه  1392.07.27نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده و بالتبع فاقد گردش و معدل حساب بوده
و وثايق پيشنهادي بهمنظور دريافت تسهيالت ،پشتوانه مناسبي نداشته اند .اداره اعتبارات در تاريخ 1392.08.29
عليرغم تمامي نكات منفي و محدوديتهاي ذكرشده در مفاد گزارش تهيهشده ،درخواست شركت را بدون
اظهارنظر براي طرح در كميسيون اعتبارات و هيئتمديره ارسال نموده كه نظريه كميته اعتبارات متشكل از
آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،ماني رهبري بدين مضمون است« :مراتب در جلسه مورخه
 1392.08.29كميته اعتبارات مطرح و با توجه به اينكه تأمين نقدينگي تسهيالت مذكور از طريق موسسه ثامن
صورت پذيرفته لذا پيشنهاد شعبه به شرح فوق براي طرح در هيئتمديره محترم ايفاد ميگردد» .با توجه به
عدم ضمانت اين تسهيالت توسط موسسه ثامن ،پرداخت ميلياردها ريال تسهيالت ،به بهانه تأمين مالي و
واسطهگري آقاي جهانباني جهت سپردهگذاري موسسه ثامن نزد بانك سرمايه ،به شركتهاي معرفيشده از سوي
ايشان آنهم با توجه به گزارشهاي اعتباري منفي كه همگي مؤيد عدم صالحيت اين شركتها جهت اخذ
تسهيالت بوده است ،جاي بسي تأمل دارد .النهايه در تاريخ  1392.09.09هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش،
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دادنامه
پرويز كاظميو محمدرضا توسلي بدون ملحوظ نظر قرار دادن موارد مطروحه و محدوديتهاي اعالمي در گزارش
تهيهشده و همچنين تخطي از آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن با درخواست ارسالي موافقت نمودهاند.
)2-2سروش تجارت برين:مديرعامل شركت آقاي امين خداشاهي در مورخه  1392.06.10خطاب به رئيس شعبه سيدجمالالدين
اسدآبادي درخواست تسهيالت سرمايه در گردش به مبلغ پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال را ارائه
كرده است .در پي آن پيشنهاد شعبه و حوزه مربوطه با امضاء آقايان احمد كوليوند بهعنوان رئيس شعبه و محمد
سلماني عاليي بهعنوان رئيس حوزه جهت بررسي به اداره اعتبارات بانك ارسال گرديده كه اداره اعتبارات به
رياست آقاي ماني رهبري پيشنهاد شركت را در كميته اعتبارات مطرح نموده و در قسمتي از گزارش تهيهشده
توسط اداره اعتبارات با توجه به گذشت مدت كوتاه از زمان افتتاح حساب ،كارشناس تأكيد داشته است« :مشتري
براي بانك از اعتبارسنجي قوي برخوردار نميباشد لذا تحكيم وثايق مورد تأكيد ميباشد» .آقايان سيدشهابالدين
حسامي ،ساالر بايرامي خلج و ماني رهبري بدون هيچ اظهارنظري و در نظر گرفتن گزارش كارشناس مراتب را
جهت اتخاذ تصميم در هيئتمديره وقت ارجاع كردهاند .هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و
محمدرضا توسلي در تاريخ  1392.07.20نيز به سياق سابق نسبت به تصويب تسهيالت اقدام نمودهاند .تسهيالت
فوق در مورخه  1392.07.27طي ده ( )10فقره تسهيالت پانصد ميليون ( )50.000.000.000ريال پس از واريز
بهحساب مشترک مشاركت مدني بهحساب شركت تجارت نصر البرز (از شركتهاي همگروه) واريز شده است.
در مورخه  1392.08.12مديرعامل جديد شركت آقاي بهزاد خداشاهي درخواست جديدي به شعبه
سيدجمالالدين اسدآبادي مبني بر افزايش تسهيالت تا سقف هشتصد و ده ميليارد ( )810.000.000.000ريال
ارائه و شعبه نيز درخواست واصله را در تاريخ  1392.08.13به اداره اعتبارات ارسال كرده كه اداره اعتبارات نيز
مجدداً بدون بررسيهاي الزم ،درخواست مذكور را بدون اظهارنظر به كميته اعتبارات بانك ارجاع و كميته
اعتبارات نيز بدون هيچ اظهارنظري درخواست شركت را به هيئتمديره وقت بانك ارسال نموده است .پيشنهاد
جديد نيز در تاريخ  1392.08.25مورد تصويب هيئتمديره وقت آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي قرار گرفته
است .تسهيالت فوق در مورخه  1392.08.27طي شش فقره قرارداد مشاركت مدني هركدام به مبلغ پنجاه
ميليارد ( )50.000.000.000ريال و يك فقره قرارداد به مبلغ شصت ميليارد ( )60.000.000.000ريال پس از
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دادنامه
واريز بهحساب مشترک مشاركت مدني بهحساب شركت تجارت نور ابرار به مديريت آقاي محمدرضا جهانباني
واريز شده است.
)2-3جهان تجارت تيوا:آقاي محمدرضا كرمي ،نايبرئيس هيئتمديره شركت در مورخه  1392.06.31درخواست خود براي اخذ
تسهيالت سرمايه در گردش به مبلغ پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال را طي نامه شماره  103.06به
شعبه سيدجمالالدين اسدآبادي ارائه مينمايد .پيشنهاد مربوطه در همان تاريخ و با امضاي آقايان احمد كوليوند
بهعنوان رئيس شعبه و محمد سلماني عاليي بهعنوان رئيس حوزه جهت بررسي به اداره اعتبارات بانك ارسال
شده و كميته اعتبارات بانك پس از بررسي موضوع نظريه خود را طي نامه شماره  630.4378مورخه
 1392.07.07بدين نحو اظهار كرده است« :با توجه به بررسيهاي بهعملآمده و محتويات پرونده ،شركت از نظر
اعتبارسنجي در سطح مناسبي قرار نداشته لذا در حال حاضر امكان اجابت درخواست شركت مقدور نميباشد».
مجدداً با دستور رئيس اداره اعتبارات در تاريخ  1392.08.04وضعيت اعتباري شركت جهات تجارت تيوا توسط
كارشناسان اداره اعتبارات موردبررسي و مفاد گزارش كارشناسي چنين است« :مطابق با تصوير قرارداد فروش
موجود در پرونده (موضوع عقد مشاركت مدني) منعقده ميان شركت و شركت تجارت نور ابرار به مبلغ نهصد و
نود ميليارد ( )990.000.000.000ريال و از آنجاكه ميزان فروش شركت تجارت نور ابرار در سال مالي
 1391.06.31مبلغ يك هزار و يكصد و هشتاد ميليارد ( )1.180.000.000.000ريال بوده و مبلغ قرارداد مزبور
بيش از پنجاه درصد ( )%50درآمد شركت تجارت نور ابرار را مشتمل ميگردد ،لذا شركتهاي مذكور مطابق با
بند  3-4-2آييننامه تسهيالت و تعهدات كالن جزء شركتهاي ذينفع واحد محسوب و ازآنجاكه مانده تسهيالت
اعطايي به شركت تجارت نور ابرار بالغبر هشتصد ميليارد ( )800.000.000.000ريال است لذا امكان اعطاي
تسهيالت به شركت در مقطع كنوني ميسر نميباشد» .در تاريخ  1392.08.21اداره اعتبارات با رياست آقاي
ماني رهبري بدون توجه به مفاد گزارش كارشناس و محدوديتهاي اعالمي ،درخواست شركت را در كميته
اعتبارات متشكل از آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ماني رهبري ،ساالر بايرامي خلج ،غالمرضا شياني،
سيدابوالقاسم سجودي مطرح و اعضاء كميته در تاريخ  1392.08.21بدون ملحوظ نظر قرارداد گزارش
تهيهگرديده و محدوديتهاي اعالمي مراتب را بدون اظهارنظر جهت اتخاذ تصميم در هيئتمديره بانك ارسال و
آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي بدون نظارت كافي بر فرايند صورت گرفته ،با درخواست
شركت كه بر اساس گزارش كارشناسي انجامشده صالحيت اخذ اين تسهيالت را نداشته موافقت كرده است.
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دادنامه
تسهيالت فوق در تاريخ  1392.08.28طي ده فقره چك پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريالي جمعاً به
مبلغ پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال بهمنظور خريد گوشت منجمد از شركت تجارت نور ابرار پرداخت
گرديده است .همانگونه كه مالحظه مي شود شركتهاي همگروه با صدور فاكتورهاي خريدهاي صوري موفق
به خروج منابع هنگفتي از بانك شدهاند .مديرعامل شركت جهان تجارت تيوا آقاي عمار صالحي مجدداً درخواست
جديدي طي نامه شماره  93.399مورخه  1393.02.13بهعنوان رئيس شعبه براي اخذ تسهيالت ششصد و
هشتاد ميليارد ( )680.000.000.000ريال به شعبه ارائه مينمايد .روساي شعبه و منطقه (كوليوند و عاليي)،
بسان قبل نسبت به تنظيم پيشنهاد مطابق با درخواست مشتري اقدام و مراتب را به اداره اعتبارات ارجاع شده
است .گزارش كارشناسي تهيهشده توسط اداره اعتبارات حاوي اين مطالب است« :در حال حاضر مانده تسهيالت
شركت نزد بانك سرمايه بالغبر پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال بوده و اعطاي تسهيالت جديد با
تركيب وثايق پيشنهادي احتمال تحمل ريسك اعتباري به بانك را فراهم خواهد آورد لذا تحكيم وثايق مورد
تأكيد است .2 .در متن نامه پيشنهاد شعبه به تفاهمنامه ميان بانك و مشتري اشارهشده كه كارشناس از مفاد
تفاهمنامه بياطالع است .3 .دليل مصرف تسهيالت درخواستي در نامه شركت خريد  66هزار تن ذرت قيد
گرديده كه مستندي در اين رابطه به بانك ارائه ننموده است .4 .حداكثر تسهيالت قابل اعطاء به هر شخص
حقيقي و حقوقي طبق آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن  20درصد سرمايه پايه بوده كه رقمي حدود 1.180
ميليارد ريال خواهد بود با اينحال وفق ضوابط داخلي حداكثر تسهيالت قابل اعطاء به شركتهاي غيرتوليدي 5
درصد قيد گرديده كه در اين صورت متقاضي بيش از سقف مقرر تسهيالت دريافت نموده است .5 .شركت و
مديران تاكنون به تعهدات خود در بانك سرمايه به نحوه شايسته عمل ننمودهاند» .اداره اعتبارات با رياست آقاي
ماني رهبري عليرغم گزارش فوقالذكر پيشنهاد شعبه را در كميته مطرح و آقايان سيدشهابالدين حسامي،
ماني رهبري ،ساالر بايرامي خلج ،غالمرضا شياني ،سيدابوالقاسم سجودي بهعنوان اعضاء كميته با درخواست
شركت موافقت و النهايه درخواست مزبور در مورخه  1392.02.15به تصويب هيئتمديره وقت بانك آقايان علي
بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي رسيده است .تسهيالت فوق تنها با گذشت يك هفته از تاريخ
درخواست شركت در مورخه  1393.02.22طي دوازده ( )12فقره قرارداد پنجاه ميليارد ()50.000.000.000
ريالي براي خريد كنجاله و ذرت از شركت شكوه نوآوران آفتاب (از شركتهاي همگروه) پرداختشده است.
2-4)-شركت افضل حكمت:
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دادنامه
مديرعامل شركت افضل حكمت آقاي سيدمصطفي خداشاهي درخواست خود را در تاريخ  1393.06.27بهعنوان
رياست شعبه سيدجمالالدين اسدآبادي براي اخذ تسهيالت سرمايه در گردش به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد
( )1.100.000.000.000ريال ارائه و شعبه عامل بدون اظهارنظر نسبت به تنظيم فرم خالصه پيشنهاد در مورخه
 1393.06.27اقدام و مراتب را پس از طرح در كميته اعتبارت حوزه و اخذ امضاء آقاي محمد سلماني عاليي به
اداره اعتبارات ارسال كرده است .كارشناس اداره اعتبارات پس از انجام بررسيهاي الزم ،در گزارش خود به
محدوديتهاي موجود در اعتبارسنجي به دليل عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده ،مفاصاحساب مالياتي،
كارت بازرگاني تصريح نموده و ضمن تأكيد بر تعديل مبلغ درخواستي شركت در آن مقطع ،هيچگونه اظهارنظري
در اين مورد نكرده است .اداره اعتبارات به رياست آقاي ماني رهبري مجدداً بدون توجه به گزارش تهيهشده،
موضوع را در كميته اعتبارات مطرح و اعضاء كميته مشتمل بر آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ابوالقاسم سجودي،
ماني رهبري ،محمد سلماني عاليي با درخواست شركت موافقت و النهايه آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و
محمدرضا توسلي بهعنوان باالترين ركن اعتباري بانك ،بدون توجهات الزم درخواست شركت را مورد تصويب
قرار داده اند .تسهيالت فوق از تاريخ  1393.11.09لغايت  1393.11.13طي بيست و دو ( )22فقره قرارداد
پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريالي پس از واريز بهحساب مشترک مشاركت مدني نهايتاً بهحساب تجارت
نور ابرار از شركتهاي محمدرضا جهانباني واريزشده است.
)2-5تجارت نصر البرز:مديرعامل شركت تجارت نصر البرز درخواست خود را در تاريخ  1392.05.13خطاب به رياست شعبه
سيدجمالالدين اسدآبادي براي اخذ تسهيالت سرمايه در گردش به مبلغ چهارصد ( )400.000.000.000ريال
ارائه نموده و شعبه مذكور به رياست آقاي احمد كوليوند درخواست شركت را طي تنظيم فرم خالصه پيشنهاد
در مورخه  1392.05.14به كميته اعتبارات حوزه ارسال كه پس از تأييد آقاي محمد سلماني عاليي به اداره
اعتبارات ارسال كرده است .اداره اعتبارات بدون توجه به گزارش كارشناسي كه به شرح ذيل اعالم گرديده نسبت
به طرح درخواست مشتري در كميته اعتبارات بانك اقدام كرده است .1« :شركت تجارت نصر البرز در تاريخ هاي
 1392.04.25و  1392.04.30نزد شعبه عامل افتتاح حساب نموده و در سال اول فعاليت بازرگاني بوده لذا
مشتري براي بانك از اعتبارسنجي قوي برخوردار نميباشد .2 .بر اساس استعالم بهعملآمده مديرعامل شركت
داراي يك فقره چك برگشتي نزد شبكه بانكي ميباشد .3.شركت فاقد كارت بازرگاني ميباشد .4 .با توجه به
اينكه شركت در سال اول فعاليت ميباشد لذا تحكيم وثايق مورد تأكيد است .5 .شركت فاقد صورتهاي مالي
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دادنامه
حسابرسي شده ميباشد» .با توجه به موارد مطروحه اداره اعتبارات ضمن اعالم اين نكته كه با توجه به عدم ارائه
صورتهاي مالي حسابرسي شده امكان اعتبارسنجي وجود نداشته درخواست شركت را در تاريخ 1392.05.26
در كميته اعتبارات مطرح و پس از موافقت آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،غالمرضا شياني،
ماني رهبري ،سيدابوالقاسم سجودي ،مراتب جهت تصويب نهايي به هيئتمديره بانك ارجاع شده است .در نهايت
در همان تاريخ هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي بدون در نظر گرفتن
محدوديتهاي اعالمشده اعطاي تسهيالت را مصوب مينمايند .تسهيالت فوق در تاريخ  1392.05.30طي هشت
فقره قرارداد پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريالي با موضوع خريد كنجاله سويا و ذرت برزيلي پس از واريز
بهحساب مشترک مشاركت مدني بهحساب شركت تجارت نور ابرار از شركتهاي زيرمجموعه آقاي جهانباني
واريز شده است .آقاي ابوالحسن خداشاهي مديرعامل جديد شركت درخواست ديگري را در تاريخ 1392.06.10
به شعبه سيدجمالالدين اسدآبادي براي افزايش حد اعتباري به مبلغ هشتصد و ده ميليارد
( )810.000.000.000ريال ارائه كرده كه شعبه نيز طي فرم خالصه پيشنهاد درخواست شركت را براي افزايش
حد اعتباري به كميته اعتبارات حوزه ارسال كه پس از تصويب در مورخه  1392.06.12به اداره اعتبارت ارسال
شده است .كارشناس پرونده اعتباري مجدداً پيرو گزارش قبلي و با توجه به عدم رفع محدوديتهاي اعالمي در
گزارش قبل ،موارد را به اداره اعتبارات و اركان اعتباري تذكر داده است .اداره اعتبارات بدون توجه به مفاد گزارش
كارشناس مراتب را در كميته اعتبارات مورخه  1392.06.13مطرح و آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر
بايرامي خلج ،غالمرضا شياني ،ماني رهبري ،سيدابوالقاسم سجودي بدون هيچگونه اظهارنظري مراتب را به
هيئتمديره ارجاع و در تاريخ  1392.06.16آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي بدون در نظر
قرار دادن مفاد گزارش كارشناس و محدوديتهاي موجود در پرونده با افزايش حد اعتباري شركت موافقت نموده
اند .مديرعامل شركت طي نامه هاي شماره  107.14مورخه  1393.02.29و  107.44مورخه 1393.05.03
درخواست تمديد و افزايش حد اعتباري تا سقف يك هزار و يكصد و هشتاد ميليارد ()1.180.000.000.000
ريال را به شعبه ارائه و شعبه عامل نيز طي خالصه پيشنهاد مورخه  1393.02.30و نامه شماره 1001.93.158
مورخه  1393.05.04نسبت به ارسال درخواست به كميته اعتبارات حوزه اقدام كرده است .اداره اعتبارات بدون
اعتبارسنجي و بررسي پرونده مراتب را در جلسه مورخه  1393.05.06مطرح و اعضاء كميته اعتبارات بدون
بررسي پرونده و اعتبارسنجي الزم مراتب را با نظر موافق جهت طرح در هيئتمديره وقت ارجاع مينمايند.
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دادنامه
پيشنهاد فوق در مورخه  1393.05.13بدون بررسي و اخذ گزارش كارشناسي مورد تصويب آقايان علي بخشايش،
پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي قرار گرفته است.
)2-6شركت شكوه نور احسان:شركت شكوه نور احسان با مديريت عاملي احمد يوسفي در تاريخ  1392.05.01درخواست خود را بهمنظور اخذ
تسهيالت سرمايه در گردش به مبلغ چهارصد ميليارد ( )400.000.000.000ريال به شعبه ميدان فاطمي ارائه
نموده و شعبه ميدان فاطمي با رياست آقاي محمد سرخيل طي تنظيم فرم خالصه پيشنهاد در مورخه
 1392.05.09درخواست شركت را به كميته اعتبارات حوزه مربوطه و پس از تأييد آقاي محمد سلماني عاليي
به اداره اعتبارات ارسال كرده كه مراتب توسط كارشناس اداره اعتبارات بررسي كه نكاتي از گزارش تهيهشده
بدين شرح است .1« :بررسي صورتهاي مالي شركت نشاندهنده ضعيف بودن نسبتهاي سودآوري ميباشد لذا
تحكيم وثايق مورد تأكيد است .2 .با توجه به پايان سالي مالي شركت  1392.06.31سرمايه در گردش
محاسبهشده براي يك سال معادل دويست و هشتاد ميليارد ( )280.000.000.000ريال خواهد بود .اين بدين
معني است كه مانده تسهيالت و تعهدات شركت نزد بانك سرمايه از مبلغ دويست و هشتاد ميليارد
( )280.000.000.000ريال تجاوز ننمايد» .آقاي غالمرضا شياني رئيس اداره اعتبارات بدون توجه به موارد فوق،
نسبت به طرح موضوع در كميته اعتبارات اقدام و آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم
قنبري ،غالمرضا شياني ،سيدابوالقاسم سجودي نيز بدون توجه به عدم صالحيت شركت مذكور (به استناد گزارش
كارشناسي) ،نسبت به تأييد درخواست و ارجاع آن به هيئتمديره وقت اقدام نموده اند .آقايان بخشايش ،كاظمي
و توسلي نيز اعطاي تسهيالت به شركت مذكور را مورد تصويب قرار دادهاند .تسهيالت فوق در تاريخ 1392.08.29
طي هشت فقره قرارداد پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريال بهمنظور خريد كنجاله ذرت و جو از شركت
تجارت نور ابرار پرداخت گرديده است .در تاريخ  1392.06.10آقاي حميد فرحاني نژاد مديرعامل وقت شركت
شكوه نور احسان درخواست افزايش حد اعتباري تسهيالت به مبلغ هشتصد و ده ميليارد ()810.000.000.000
ريال را به بانك سرمايه ارائه نموده است .كارشناس پرونده پس از بررسي موضوع در قسمت نكات قابلتوجه پيرو
گزارش قبلي خود مواردي با اين مضمون اعالم داشته است .1« :بررسي صورتهاي مالي شركت نشان ميدهد
نسبتهاي سودآوري شركت ضعيف بوده لذا تحكيم وثايق مورد تأكيد ميباشد .2 .مجموع مانده تعهدات شركت
در حال و آتي نزد بانك سرمايه از مبلغ هفتصد و پنجاه ميليارد ( )750.000.000.000ريال فراتر نرود .3 .ارائه
كارت بازرگاني معتبر به نام مديرعامل جديد شركت .4 .تقويت مراودات و تمركز گردش نزد بانك .»...تسهيالت
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دادنامه
فوق پس از تصويب توسط هيئتمديره وقت در تاريخ  1392.06.19طي هفت فقره قرارداد پنجاه ميليارد
( )50.000.000.000ريالي و يك فقره قرارداد شصت ميليارد ( )60.000.000.000ريالي بهمنظور خريد كنجاله
سويا و ذرت و جو پس از واريز بهحساب مشترک مشاركت مدني و صدور چك بانكي نهايتاً بهحساب تجارت نور
ابرار واريز شده است .در تاريخ  1393.02.29مديرعامل وقت شركت آقاي مالك خداشاهي درخواست افزايش
حد اعتباري تسهيالت از هشتصد و ده ميليارد ( )810.000.000.000ريال به يك هزار و يكصد و هشتاد ميليارد
( )1.180.000.000.000ريال را به بانك ارائه مينمايد .كارشناس پرونده پس از بررسي موضوع به مواردي اشاره
داشته است .1« :نسبتهاي مربوط به سود زيان و نيز ترازنامه شركت در مجموع در وضعيت مناسبي قرار ندارد.
نسبتهاي سود و زيان شركت نشان از حاشيه اندک سود داشته و نسبتهاي مربوط به ترازنامه عليالخصوص
نسبت بدهي بسيار باال بوده كه نشان از استقراض بيشاز حد فعاليت شركت دارد اين موضوع ريسك اعتباري
بانك را افزايش ميدهد .2 .حداكثر فروش شركت در دو سال موردبررسي ،رقم چهارصد و هشتاد و سه ميليارد
()483.000.000.000ريال بوده كه با احتساب  %60سرمايه مورد نياز شركت در يك دوره ،رقم دويست و نود
ميليارد ( )290.000.000.000ريال بوده كه شركت بسيار بيش از مبلغ مذكور تسهيالت دريافت نموده است.
 .3ميزان فروش شركت در ترازنامه آزمايشي از تاريخ  1392.07.01تا  1392.12.29رقم يك هزار و يكصد و
چهل و هشت ميليارد ( )1.148.000.000.000ريال اظهار گرديده كه با توجه به اختالف فاحش آن با ميزان
فروش مندرج در صورتهاي مالي ،مبلغ اظهار شده در صورت انعكاس در صورتهاي مالي حسابرسي شده قابل
استناد خواهد بود .4 .وضعيت حساب شركت خصوصاً حسابجاري در قياس به ميزان مبلغ درخواستي بسيار
ضعيف و ناچيز ميباشد .5 .صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت توسط عضو انفرادي تهيه گرديده كه مطابق
با ضوابط اعتباري جاري بانك موردقبول نبوده و متقاضي ميبايست نسبت به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي
شده توسط مؤسسات عضو جامعه اقدام نمايد .6 .با عنايت به عدول بانك از سقف جمعي تعيينشده در آييننامه
تسهيالت و تعهد كالن و احتمال شموليت بانك در جرايم احتمالي آتي ،توجه اركان اعتباري را به اين نكته جلب
مينمايد با توجه به اينكه حركت در مسير كاهش تسهيالت و تعهدات كالن در دست برنامهريزي است لذا
موافقت با درخواست اخير مشتري و شعبه عامل را به دليل متورم شدن بيشازپيش حد جمعي تسهيالت و
تعهدات كالن بانك پيشنهاد نمينمايد» .آقاي ماني رهبري رئيس وقت اداره اعتبارات بدون توجه به موارد
مطروحه فوق ،نسبت به طرح موضوع در كميته اعتبارات اقدام و اعضاي كميته متشكل از آقايان سيدشهابالدين
حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري ،غالمرضا شياني ،سيدابوالقاسم سجودي نيز بدون توجه به مفاد گزارش
كارشناسي و برخالف مصالح و منافع بانك نسبت به تأييد و ارجاع مراتب به هيئتمديره بانك اقدام نمودهاند.

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››
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دادنامه
آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي نيز بدون توجه به مفاد گزارش كارشناسي و همچنين با
عدول از وظايف نظارتي خود مطابق با اساسنامه بانك و دستورالعملهاي صادره در اين بخش ،نسبت به تصويب
افزايش حد اعتباري شركت در تاريخ  1393.03.05موافقت كرده اند .تسهيالت فوق در تاريخ 1393.03.11
طي هفت فقره قرارداد پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريالي و يك فقره قرارداد بيست ميليارد
( )20.000.000.000ريالي بابت خريد كنجاله جو ذرت پس از واريز بهحساب مشترک مشاركت مدني و صدور
چكبانكي در وجه شركت شكوه نوآوران آفتاب پرداختشده است .آنچه مشخص است هيئتمديره وقت و اداره
اعتبارات و اركان كميته اعتبارات در بررسي ،تصويب و پرداخت تسهيالت به موارد اساسي و ظرفيت و
اعتبارسنجي صحيح و اصولي شركتها و همچنين نظرات كارشناسان اعتباري بانك توجه ننموده و ضمن پرداخت
مبلغ  7.914.916ميليارد ريال در قالب عقود اسالمي با توجه به عدم اهليت و صالحيت مديونين موجب معوق
شدن و بالتكليفي منابع پرداختي بانك را فراهم آوردهاند .مانده بدهي تسهيالت اخذ شده (اصل و سود و جرايم)
تا مورخه  1397.06.11بدين شرح است -)1« :شكوه نور احسان به مبلغ سه هزار و سيصد و چهل و پنج ميليارد
و پانصد و سي و شش ميليون ( )3.345.536.000.000ريال -)2 ،سروش تجارت برين به مبلغ دو هزار و
چهارصد و سي دو ميليارد و سيصد و چهل ميليون ( )2.432.349.000.000ريال -)3 ،جهان تجارت تيوا به
مبلغ سه هزار و دويست و پنجاه و نه ميليارد و هشتصد و شصت و نه ميليون ( )3.259.869.000.000ريال،
 -)4شكوه نوآوران آفتاب به مبلغ دو هزار و دويست و چهل و نه ميليارد و يكصد و شانزده ميليون
( )2.249.116.000.000ريال -)5 ،افضل حكمت به مبلغ دو هزار و هفتصد و بيست و شش ميليارد و چهارصد
و پانزده ميليون ( )2.726.415.000.000ريال -)6 ،تجارت نصر البرز به مبلغ دو هزار و هشتصد و شصت و
هشت ميليارد و چهارصد و شصت و چهار ميليون ( )2.868.464.000.000ريال جمعاً به مبلغ شانزده هزار و
هشتصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و چهل و نه ميليون ( )16.881.749.000.000ريال».
)3گروه مدلل:)3-1شركت فوالدسازان دماوند:پس از افتتاح سپرده بلندمدت پنج ساله به مبلغ پنجاه و هشت ميليارد و پانصد ميليون ()58.500.000.000
ريال توسط شركت فوالدسازان دماوند در سال  1389نزد شعبه مركزي بانك سرمايه ،شعبه مذكور نسبت به
ارسال پيشنهاد شماره .2419ت 89.مورخه  1389.11.14مبني بر اعطاي حد اعتباري گشايش اعتبار اسنادي

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››
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دادنامه
يا بروات اسنادي به مبلغ يكصد ميليون ( )100.000.000.000دالر يا معادل آن به ساير ارزها با ده درصد
( )%10پيشپرداخت نقدي و شصت درصد ( )%60افتتاح سپرده بلندمدت و الباقي سفته با مارژ يكصد و سي
درصد ( )%130و ظهرنويسي سهامداران باالي پنج درصد ( )%5و همچنين برقراري حد اعتباري ساليانه به مبلغ
سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال تسهيالت مشاركت مدني در قبال توثيق ماشينآالت و سوله كارخانه
در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد را با نظر موافق به اداره بررسي و نظارت بر اعتبارات ارسال مينمايد .رئيس
شعبه مركزي آقاي ساالر بايرامي خلج طي نامه شماره .2487ت 1010.مورخه  1389.11.28بهعنوان معاون
امور بانكي و بينالملل بانك ،با استناد به پاسخ بانك سپه خطاب به دبير كل بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران مبني بر خروج نام شركتهاي ماهيدشت و سامان پيشرو از موضوع محدوديتهاي ماده  11آييننامه وصول
مطالبات به سيستم بانكي ،فعاليت و اعتبار شركت فوالدسازان دماوند را تأييد و نامبرده را از مشتريان سپردهگذار
خوب تلقي نمودهاند .اداره بررسي و نظارت بر اعتبارات پس از انجام بررسي طي نامه شماره  1847.89مورخه
 1389.12.09خطاب به آقاي ساالر بايرامي خلج رياست وقت شعبه مركزي اعالم نموده كه پرداخت تسهيالت
مزبور عليرغم نامه بانك سپه به دليل معوقات شركتهاي همگروه در بانكهاي مسكن و صادرات ايران و همچنين
چكهاي برگشتي آنها امكانپذير نميباشد .با اينوجود و عليرغم تأكيد كارشناس اعتباري بانك ،مبني بر اينكه
شركت در مرحله قبل از بهرهبرداري قرار داشته و بررسيها بر اساس تراز آزمايشي سال  89و بودجه سال 90
انجام شده درخواست شركت را مشروط به ارائه پروانه بهرهبرداري قبل از انعقاد هرگونه قرارداد ،عدم وجود
هرگونه مطالبات غيرجاري شركت و شركتهاي همگروه آن نزد شبكه بانكي و عدم درج نام آنها در ليست
بدهكاران بدحساب و عدم وجود چك برگشتي شركت و مديران ،تمركز حساب نزد بانك سرمايه و رعايت كليه
بخشنامهها به مبلغ هفتاد و سه ميليون ( )73.000.000دالر تعديل كرده و موضوع درخواست گشايش اعتبار
اسنادي در جلسه مورخه  1389.02.16كميته اعتبارات و جلسه مورخه  1389.12.18كميته عالي با حضور
آقايان :عليرضا هاديان همداني ،رضوي ،رياحي ،آرش (از طرف) ،گلپايگاني ،غالمرضا شياني ،ابوالقاسم جمشيدي،
خامي و ولي اله برنگي و جلسه مورخه  1389.12.21هيئتمديره كه اعضاي آن آقايان :محمدعلي شايسته نيا،
ابوالقاسم جمشيدي ،ولي اله برنگي و عليرضا هاديان بوده است ،مطرح و به شرح ذيل مورد موافقت قرارگرفته و
مراتب طي نامه شماره  210.2019مورخه  1389.12.24به شعبه مركزي ابالغ ميشود« :گشايش اعتبار اسنادي
مدتدار به مبلغ  73ميليون يورو در قبال اخذ  %10پيشپرداخت %60 ،سپرده بلندمدت يكساله در هنگام
گشايش %10 ،در هنگام مبادله اسناد و الباقي سفته معادل  %130به امضاي شركت و ظهرنويسي سهامداران
باالي  %5شركت و واگذاري چكهاي حاصل از فروش و رعايت كليه شرايط كارشناس و منوط و مشروط به عدم
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دادنامه
درخواست تعويض وثايق تا تسويه مطالبات بانك» .عليرغم مصوبه مورخه  1389.12.21هيئتمديره مبني بر
عدم درخواست تعويض وثايق تا تسويه مطالبات بانك شعبه در تاريخ  1390.02.19پيشنهاد شماره
.142ت 1010.را با امضاي رئيس شعبه وقت آقاي احمد شيرمحمدي جهت تغيير وثايق بهصورت %10
پيشپرداخت %25 ،سپرده بلندمدت و  %20سپرده جاري و الباقي سفته با ظهرنويسي مديران و چكهاي حاصل
از فروش را به اركان اعتباري ارسال نموده كه موضوع در جلسات مورخه  1390.02.26كميته اعتبارات و مورخه
 1390.02.28كميته عالي با امضاي آقايان هاديان ،خامي ،رضوي ،شياني ،غالمرضا حاجيزاده و گلپايگاني و
مورخه  1390.02.31هيئتمديره با حضور آقايان :محمدعلي شايسته نيا ،پرويز كاظمي ،عليرضا هاديان،
محمدرضا توسلي و ولي اله برنگي مطرح و بدين شرح پس از موافقت ،به شعبه ابالغ ميگردد« :كليه مفاد مصوبه
قبلي به قوت خود باقي و وثايق به شرح ذيل تغيير نمود .پيش دريافت  %20 ،%10سپرده بلندمدت (علت كاهش
 %25به  %20مشخص نميباشد) %20 ،توثيق در حسابجاري %10 ،ميان دريافت و الباقي سفته معادل %130
به امضاي شركت و ظهرنويسي سهامداران باالي  %5شركت و واگذاري چكهاي حاصل از فروش مشروط به
اينكه هنگام گشايش اعتبار اسنادي و انعقاد مشاركت مدني (؟) در مقاطع مختلف شركت ،شركتهاي همگروه
و ذينفع واحد آن فاقد هرگونه تسهيالت و تعهدات سررسيد گذشته و يا تعيين تكليف نشده ارزي و ريالي و چك
برگشتي رفع سوء اثر نشده و همچنين رعايت سرمايه پايه بانك» .شركت مذكور طي نامه شماره 90.59.3612
مورخه  1390.04.30خطاب به رياست شعبه مركزي آقاي احمد شيرمحمدي ،درخواست افزايش حد اعتباري
گشايش اعتبار اسنادي از هفتاد و سه ميليون ( )73.000.000يورو به يكصد و بيست و پنج ميليون
( )125.000.000يورو را ارائه كه شعبه مذكور پيشنهاد شماره .453ت 1010.مورخه  1390.05.04خود را با
نظر موافق به كميته اعتبارات ارسال مينمايد كه با توجه به عدم ارائه صورتهاي مالي ،بررسي پرونده مذكور
موكول به زمان ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده ،ميگردد .مجدداً شركت طي نامه شماره 90.59.4066
مورخه  1390.05.30خطاب به رياست شعبه مركزي آقاي احمد شيرمحمدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي
به مبلغ بيست و سه ميليون ( )23.000.000دالر بابت چهار ( )4فقره پرو فرما بهصورت ده درصد ()%10
پيشپرداخت و نود درصد ( )%90مابقي از طريق صندوق نهال سرمايه و يا گواهي سپرده تأييد شده مشروط به
اينكه تا زمان تصويب و اجراي عملياتي آن شركت ،پرداخت چكهاي حاصل از فروش به مشتريان توسط بانك
پذيرفته و اقدام گردد .شعبه درخواست مذكور را طي پيشنهاد شماره .593ت 1010.مورخه  1390.06.05مبني
بر اعتبار /بروات اسنادي مدتدار تا سقف بيست و پنج ميليون و هشتصد هزار ( )25.800.000يورو (مغاير با
مبلغ درخواستي متقاضي و همچنين موردي بودن درخواست به سقف تبديل گرديده است) يا معادل آن به ساير
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دادنامه
ارزها در قبال ده درصد ( )%10پيش دريافت و الباقي چكهاي حاصل از فروش با مارژ يكصد و ده درصد
( )%110و در زمان مبادله اسناد جايگزيني سپرده ريالي يا سهام صندوق نهال سرمايه با مارژ يكصد و ده درصد
( )%110با نظر موافق به كميته اعتبارات ارسال كرده است .موضوع در جلسه مورخه  1390.06.07كميته
اعتبارات و جلسه مورخه  1390.06.13كميته عالي اعتبارات با حضور اعضاي آن آقايان :علي رياحي ،شهرام
رضوي ،مرتضي خامي ،سعيد آرش ،غالمرضا شياني ،عليرضا هاديان ،محمدرضا توسلي ،ولي اله برنگي و جلسه
مورخه  1390.06.14هيئتمديره آقايان :محمدعلي شايسته نيا ،عليرضا هاديان ،محمدرضا توسلي ،ولي اله
برنگي و پرويز كاظمي مطرح و به اين شرح موافقت و به شعبه ابالغ شده است« :گشايش اعتبار اسنادي مدتدار
موردي به مبلغ بيست و پنج ميليون و هشتصد هزار ( )25.800.000يورو و در قبال ده درصد ( )%10پيش
دريافت و الباقي چكهاي حاصل از فروش با مارژ يكصد و ده درصد ( )%110و ده درصد ( )%10ميان دريافت
در زمان مبادله اسناد و اخذ سپرده بلندمدت يكساله با مارژ يكصد و ده درصد ( )%110يا سهام صندوق نهال
سرمايه به جانشيني چكهاي حاصل از فروش مشتريان معتبر و مشروط به رعايت كليه شرايط مندرج در مصوبه
مورخه  1389.12.21هيئتمديره موضوع حد اعتباري هفتاد و سه ميليون ( )73.000.000يورو و مشروط به
نداشتن هرگونه بدهي غيرجاري اعم از ارزي و ريالي و چك برگشتي در شبكه بانكي» .مجدداً رئيس شعبه مذكور
آقاي احمد شيرمحمدي ،طي پيشنهاد شماره .839ت 1010 .مورخه  1390.07.28درخواست اعطاي حد
اعتباري ساالنه جهت گشايش اعتبار اسنادي به مبلغ دويست ميليون ( )200.000.000.000يورو يا معادل آن
به ساير ارزها (با احتساب مصوبات قبلي) را با نظر موافق به كميته اعتبارات ارسال نموده است .مراتب در جلسه
مورخه  1390.08.04كميته اعتبارات و جلسه مورخه  1390.08.07كميته عالي اعتبارات با امضاي آقايان :علي
رياحي ،شهرام رضوي ،سعيد آرش ،غالمرضا شياني ،محمدرضا توسلي ،رضا دادمرزي ،پرويز كاظمي و جلسه
مورخه  1390.08.07هيئتمديره آقايان :محمدعلي شايسته نيا ،محمدرضا توسلي ،پرويز كاظمي مطرح و بدين
مضمون مورد موافقت قرارگرفته و ابالغ شده است« :گشايش اعتبار اسنادي و بروات اسنادي مدتدار يا ديداري
به مبلغ دويست ميليون ( )200.000.000.000يورو يا معادل آن به ساير ارزها (با احتساب مصوبات قبلي كه
مجموع تعهدات حال و آتي از مبلغ دويست ميليون ( )200.000.000.000يورو تجاوز ننمايد) در قبال ده درصد
( )%10پيش دريافت ده درصد ( )%10ميان دريافت ،پنجاه و پنج درصد ( )%55سپرده يكساله و مابقي چكهاي
حاصل از فروش و اخذ يك فقره چك به امضا مجاز شركت و ظهرنويسي ضامنين معتبر و مورد قبول بانك با در
نظر گرفتن سرمايه پايه بانك و مشروط به اينكه هرگونه گشايش اعتبار پس از بررسي امكانات و با هماهنگي
امور بينالملل انجام پذيرد .مضافاً عمليات پذيرش ،بررسي ،تصويب ،عقد قرارداد پرداخت و نظارت بر مصرف و
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دادنامه
بازپرداخت بهموقع با رعايت كامل ضوابط و مقررات عليالخصوص بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي و
سياستهاي اعتباري در سال  90و مشروط به نداشتن هرگونه چك برگشتي به كميسيون اعتبارات شعبه مركزي
تفويض شده و اينكه بازرسي كاال در نظر گرفته و كليه مصوبات قبلي شركت كان لم يكن گردد .به دنبال معوق
شدن بخشي از اعتبارات اسنادي گشايشيافته ،شركت فوالدسازان دماوند طي نامه شماره ف.ش 10.مورخه
 1391.03.25خطاب به مديريت بانك درخواست ارائه چكهاي حاصل از فروش و يا حوالههاي سيمان بابت
تعهدات معوق و سررسيد نشده و همچنين گشايش يكصد ميليون ( )100.000.000دالر اعتبار اسنادي ديداري
با بيست درصد ( )%20پيشپرداخت را ارائه نموده و وفق دستور مديرعامل وقت (آقاي علي بخشايش) در هامش
نامه شركت خطاب به مديريت امور شعب (آقاي ساالر بايرامي خلج) اعالم گرديده كه پرونده در جلسه
هيئتمديره طرح شود .پس از آن امور شعب نامه را جهت تهيه گزارش و اخذ مصوبه به اداره بررسي و نظارت
بر اعتبارات ارسال مينمايد كه به دليل وجود مطالبات غيرجاري در جلسه مورخه  1391.04.14كميته اعتبارات
مقرر گرديده مراتب بدواً در كميسيون عالي مطالبات تعيين تكليف و با ارائه پيشنهاد درخواست متقاضي به
كميته اعتبارات ارجاع شود .مديريت امور شعب (آقاي ساالر بايرامي خلج) يك روز پيش از تشكيل جلسه كميته
اعتبارات در تاريخ  1391.04.13بهموجب نامه شماره  300.878خطاب به مديرعامل وقت (آقاي علي بخشايش)
اعالم داشته كه بر اساس اظهار شعبه مركزي ،مشتري داراي مانده بدهي سررسيد شدهاي به ميزان يك هزار
ميليارد ( )1.000.000.000.000ريال ميباشد كه طي توافق بهعملآمده با مديون مقرر گرديده است:
« تسهيالتي در قالب عقد خريد دين به شركت اعطا و بابت ضمانت تسهيالت جديد مبلغ يك هزار و دويست
ميليارد ( )1.200.000.000.000ميليارد ريال در قبال نه ( )9فقره چكهاي حاصل از فروش مواد اوليه كارخانه
از تاريخ  1391.08.15لغايت  1392.05.15از شركت اخذ گردد .از آنجاييكه آن واحد توليدي در آن مقطع
داراي مانده تعهدات سررسيد نشده به مبلغ دو هزار و دويست و چهل و پنج ميليارد ()2.245.000.000.000
ريال به سررسيد پايان اسفند  1391نيز بوده است بهمنظور جلوگيري از افزايش مطالبات پيشنهاد مينمايد
تعهدات مديون از تاريخهاي سررسيد تا  1395.05.15استمهال و با دريافت  36برگ چك از تاريخ 1392.06.15
لغايت  1395.05.15تقسيط گردد (مبلغ چكهاي ارائهشده جمعاً  3.988ميليارد ريال بوده است) .مضافاً حد
اعتباري جديدي به ميزان يكصد ميليون ( )100.000.000دالر يا ارزهاي معادل آن بهصورت اعتبار اسنادي
ديداري با سي درصد ( )%30پيشپرداخت و الباقي در زمان ظهرنويسي اسناد با نظر موافق در اختيار شركت
قرار گيرد؛ و سپرده بلندمدت شركت به مبلغ سيصد و چهل ميليارد ( )340.000.000.000ميليارد ريال تا
تسويه نهايي تعهدات بهعنوان وثيقه باقي بماند .موضوع نامه امور شعب در جلسه مورخه 1391.04.13
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دادنامه
هيئتمديره وقت آقايان :كاظمي ،توسلي ،بخشايش ،مطرح و وفق صورتجلسه مورخه  1391.04.17هيئتمديره
بيان گرديده كه پس از توضيحات مفصل آقاي خلج و با توجه به تمهيدات انجامشده كه در طول جلسات متعدد
به نتيجه رسيده است مقرر شد طبق پيشنهاد اقدام و مراقبتهاي الزم در طول دوره وصول مطالبات و ادامه
عمليات بانكي و تمركز حسابهاي شركت مذكور در بانك سرمايه انجام شود و گزارشهاي ششماهه به
هيئتمديره ارائه گردد .اداره امور شعب ،مجدداً در تاريخ  1391.12.26نسبت به ارسال نامه شماره 300.3488
به مديريت بانك در خصوص وصول مطالبات بانك از شركت فوالدسازان دماوند اقدام و مقرر گرديده امالک مورد
اشاره در پيشنهاد به نام بانك منتقل و با قسمتي از بدهي تهاتر شود و كليات همكاري و گشايش اعتبارات
اسنادي به شرح پيشنهادي موافقت شد و در ابتداي سال  92بخشي از بدهي به مبلغ سه هزار و ششصد و نود
و يك ميليارد ( )3.691.000.0000.000ميليارد ريال به مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و شش ميليارد
( )1.486.000.000.000ريال از طريق تهاتر امالک خيابان مطهري و الهيه و ايرانشهر تعيين تكليف و تسويه
گرديده است (نامه امور شعب و مصوبه هيئتمديره و جزئيات آن در پرونده اعتباري موجود نميباشد) .شركت
فوالدسازان دماوند در تاريخ  1392.06.19طي نامهاي پيشنهاد انتقال سهام شركتهاي فوالدسازان دماوند و
فوالدسازان اميرآباد را به بانك سرمايه جهت كاهش بدهيهاي خود ارائه مينمايد .بهموجب گزارش كارشناس
رسمي دادگستري آقاي اسماعيل غالمي ارزش شركتهاي فوق با فرض به بهرهبرداري رسيدن شركت فوالدسازان
اميرآباد و اينكه يكصد درصد ( )%100سهام شركتهاي هادي و اگر پوالد متعلق به فوالدسازان دماوند باشد
ارزش روز داراييها مبلغ سه هزار و دويست و سي و دو ميليارد ( )3.232.0000.000.000ريال و ارزش روز
خالص داراييها دو هزار و چهارصد و پنج ميليارد ( )2.405.000.000.000ريال برآورد شده كه در هامش
گزارش كارشناس رسمي ،هيئتمديره بانك آقايان :كاظمي ،توسلي ،بخشايش مقرر مينمايند بر اساس پايينترين
قيمت ارزيابي بهشرط تكميل پروژه هاي سهام خريداري و مازاد كارخانه جهت تكميل در رهن بانك قرار گيرد.
در تاريخ  1392.10.07شركت فوالدسازان دماوند از مديرعامل بانك (آقاي علي بخشايش) تقاضاي انتقال كليه
بدهيهاي خود را قبل از واگذاري سهام خود به بانك را به شركتهاي سامان سپاهان و پيشرو فراز سپاهان
انتقال دهد .بر اساس گزارش اداره اعتبارات به مديرعامل ،بدهي شركت فوالدسازان دماوند در تاريخ
 1392.10.07بابت اعتبار اسنادي گشايش شده مبلغ يك هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ميليارد
( )1.458.000.000.000ريال بوده و عالوه بر آن داراي بدهي بابت تسهيالت خريد دين و يك فقره مشاركت
مدني و مابهالتفاوت نرخ ارز ميباشد؛ كه در اين خصوص آقاي بخشايش دستور داده با توجه به قرار انتقال سهام
كارخانه فوالدسازان دماوند به نام بانك و شفافيت موضوع طبق پيشنهاد مشتري اقدام و با حفظ همان وثايق
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دادنامه
سابق نام شركت بدهكار تغيير يابد .بر اين اساس در تاريخ  1392.10.26بخشي از بدهي شركت فوالدسازان
دماوند (با باقي ماندن بدهي بابت مابهالتفاوت نرخ ارز در سرفصل بدهكاران) به نام شركت پيشرو فراز سپاهان
منتقل ميگردد و الباقي آن به دليل غيرجاري بودن باقي ميماند .بهموجب گزارش مورخه  1392.10.15معاونت
اداره حسابداري و آمار و جلسه مورخه  1392.11.14انتقال چهل و پنج درصد ( )%45سهام شركتهاي صنايع
فوالدسازان دماوند ،اميرآباد ،آگرپوالد و فوالدسازان هادي به نام بانك و تهاتر وجه آن با بدهي فوالدسازان دماوند
و توثيق پنجاه و پنج درصد ( )%55باقيمانده سهام شركتهاي فوق به نفع بانك مورد تأييد قرار گرفت و جهت
تقبل باقي مانده بدهي شركت فوالدسازان دماند توسط شركت پيشرو فراز اقدام الزم به عمل آيد؛ و مابقي بدهي
(بهجز مانده بدهي مابهالتفاوت نرخ ارز) نيز منتقل ميگردد .در نهايت چهل و پنجاه درصد ( )%45سهام
شركتهاي مذكور به مبلغ يك هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ميليارد ( )1.454.000.000.000ريال بابت
تسويه بخشي از بدهي به بانك سرمايه منتقل گرديد .پس از نقلوانتقال سهام اعضاي هيئتمديره شركت تغيير
و آقاي بخشايش به نمايندگي از بانك سرمايه بهعنوان رئيس هيئتمديره ،ابراهيم خليل احتشام نائب رئيس،
سامان مدلل ،كامبيز ببربيان و عباس جندقي عضو هيئتمديره و نعيم ضيا مديرعامل منصوب ميشوند .در تاريخ
 1392.02.22شركت فوالدسازان دماوند پس از تهاتر بدهي با انتقال چهل و پنج درصد ( )%45از سهام اين
شركت و امالک معرفيشده و انتقال بخش از بدهي به شركت پيشرو فراز درخواست حد اعتباري گشايش اعتبار
اسنادي به مبلغ يكصد و چهل ميليون ( )140.000.000دالر را به مديرعامل وقت بانك (آقاي احمد درخشنده)
ارائه مينمايد؛ كه حسب دستور رياست اداره اعتبارت (آقاي ابوالقاسم سجودي) مقرر ميگردد با توجه به بخشنامه
اشخاص مرتبط ،امكان اجابت درخواست متقاضي ميسر نبوده و ميبايست پس از تكميل مدارک مشتري به بانك
ديگري معرفي شود .ليكن مجدداً شركت در تاريخ  1393.02.31درخواست خود را جهت گشايش اعتبار اسنادي
به مبلغ يكصد و چهل ميليون ( )140.000.000دالر در قبال پنج درصد ( )%5پيش دريافت (از محل تسهيالت
بانك) و وثيقه چك و سفته و تسويه كامل پيش از ترخيص كاال را ارائه مينمايد؛ و اين درخواست با توجه به
مقررات احتياطي اشخاص مرتبط در كميته اعتبارات آقايان( :حسامي ،سجودي ،رهبري ،شياني) و هيئتمديره
آقايان( :كاظمي ،توسلي ،بخشايش) مورخه  1393.03.12طرح و مشروط به اينكه شركت مذكور متعهد و ملزم
به پرداخت جرايم احتمالي از اين بابت باشد و بدون اعطاي تسهيالت بابت پنج درصد ( )%5پيشپرداخت موافقت
مينمايد .رئيس شعبه آقاي محمد سرخيل در تاريخ  1393.04.08پيشنهاد اعطاي سيصد و پنجاه ميليارد
( )350.000.000.000ريال حد ساالنه تسهيالت مشاركت مدني بابت تأمين بيست و پنج ميليارد ( )%25از سي
درصد ( )%30پيش دريافت اعتبار اسنادي ديداري از محل تسهيالت مشاركت مدني در قبال چك و سفته با
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دادنامه
ظهرنويسي مديران و زير كليد فرادادن كاالي موضوع گشايش را با نظر موافق و ذكر اين نكته كه شركت بابت
مابهالتفاوت نرخ ارز مبلغ نهصد و نه ميليارد ( )909.000.000.000ريال بدهكار ميباشد ،به اداره اعتبارات ارسال
مينمايد و موضوع در جلسه مورخه  1393.04.09كميته اعتبارات آقايان :حسامي ،سجودي ،رهبري و
هيئتمديره آقايان :كاظمي ،توسلي مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است .شركت طي نامه مورخه 1393.05.18
درخواست ارائه اسناد واصله بدون تسويهحساب را مينمايد كه با مخالفت اداره اعتبارات مواجه شده و اداره
مذكور تأكيد ميكند اعتبار اسنادي ديداري بوده و ميبايست در زمان مبادله اسناد تسويه گردد .رئيس شعبه
آقاي محمد سرخيل در تاريخ شماره  1393.07.24اعطاي تسهيالت به مبلغ سيصد و بيست و پنج ميليارد
( )325.000.000.000ريال تسهيالت مشاركت مدني بابت تأمين هفتاد درصد ( )%70از اعتبار اسنادي گشايش
شده كه از سرفصل بدهكاران پرداخت گرديده بود را در قبال چك و سفته با ظهرنويسي مديران با نظر موافق به
اداره اعتبارات ارسال و در جلسه مورخه  1393.08.19كميته اعتبارات با امضاي آقايان :حسامي ،سجودي،
رهبري ،عاليي و مورخه  1393.08.24هيئتمديره آقايان :بخشايش ،كاظمي ،توسلي مطرح و مورد موافقت قرار
گرفت .مجدداً شعبه در تاريخ  1393.09.02اعطاي تسهيالت مشاركت مدني به مبلغ سيصد و پنجاه و دو ميليارد
( )352.000.000.000ريال بابت تأمين هم ارز ريالي با نظر موافق به كميته اعتبارات ارسال كه در جلسه
مورخه  1393.09.03كميته اعتبارات و هيئتمديره طرح و مورد موافقت قرار ميگيرد .اركان اعتباري ذيربط
عبارتند از :رئيس شعبه :آقاي محمد سرخيل ،كميته اعتبارات :آقايان حسامي ،سجودي ،رهبري ،عاليي و
هيئتمديره :بخشايش ،كاظمي ،توسلي (عليرغم امضاي آقاي بخشايش ذيل مصوبه هيئتمديره ،ذكر گرديده
است وفق ماده  129قانون تجارت ايشان در رأيگيري شركت ننموده است) .در تاريخ  1393.09.27شعبه
درخواست استفاده از مابقي مصوبه مورخه  1393.09.03هيئتمديره جهت تأمين بيست و پنج درصد ( )%25از
سي درصد ( )%30پيشپرداخت را به كميته اعتبارات ارسال مينمايد كه با توجه به وضعيت شركت در خصوص
مانده مطالبات غيرجاري شركت و ذينفع واحد آن ،عدم امكان اجابت درخواست متقاضي كتباً در تاريخ
 1393.10.20به شعبه اعالم گرديد و ليكن به دنبال تأكيد شعبه مركزي طي نامه مورخه  1393.10.22شعبه
مراتب در كميته اعتبارات و هيئتمديره مورخه  1393.10.22طرح و مشروط به اينكه شركت و مديران و ذينفع
واحد آن قبل از اجراي مصوبه فاقد بدهي غيرجاري و چك برگشتي باشند ،مورد موافقت قرار گرفته است .اركان
اعتباري مربوطه عبارتند است :رئيس شعبه :آقاي سعيد حسنزاده ،كميته اعتبارات آقايان :زاهدي ،شياني ،عاليي،
عرب درازي ،زنجان پور و هيئتمديره آقايان :بخشايش ،كاظمي ،توسلي (عليرغم امضاي آقاي بخشايش ذيل
مصوبه هيئتمديره ،ذكر گرديده است وفق ماده  129قانون تجارت ايشان در رأيگيري شركت ننموده است).

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››
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دادنامه
شركت در تاريخ  1394.02.30درخواست تجديد مصوبه يكصد و چهل ميليون ( )140.000.000دالري گشايش
اعتبار اسنادي را ارسال نمود كه با توجه به شرايط نامناسب شركت توسط كميته اعتبارات مورخه 1394.03.09
مورد مخالفت قرارگرفته و مراتب در تاريخ  1394.03.17به شعبه ابالغ گرديد .عليرغم اينكه كارشناسان بانك
بهدفعات وجود بدهيهاي غيرجاري و چك برگشتي شركت ،مديران و ذينفع واحد آن و ناقص بودن پرونده
اعتباري بهويژه اطالعات مالي و محدوديتهاي موجود از قبيل تجاوز از حدود مقرره در مقررات احتياطي
(اشخاص مرتبط و تسهيالت و تعهدات كالن) را يادآور شده و پس از ارائه صورتهاي مالي شموليت ماده 141
را اعالم نموده ،ولي مصوبات ذيل مورد تأييد اركان اعتباري قرارگرفته است .در تاريخ  1394.04.01نامه شماره
 94- 59.02-15709شركت فوالدسازان خطاب به مديرعامل وقت بانك (آقاي خيراله بيرانوند) مستقيماً و بدون
طرح در اركان اعتباري پايينتر در جلسه هيئتمديره طرح (بخشايش ،كاظمي ،توسلي) و با تحويل اسناد كاالهاي
وارداتي كه بهعنوان وثيقه زير كليد بانك قرار داشتهاند در مقابل چكهاي مشتريان و تضمين صندوق محترم
ذخيره فرهنگيان مورد موافقت واقع گرديده است .رئيس شعبه آقاي محمدتقي تقي منش ،مجدداً پيشنهاد
تمديد حد اعتباري گشايش اعتبار اسنادي به مبلغ يكصد و چهل ميليون ( )140.000.000دالر عليرغم پاسخ
عدم اجابت درخواست مذكور در تاريخ  1394.03.17را با نظر موافق به كميته اعتبارات ارسال مينمايد كه
كميته اعتبارات مورخه  1394.04.20مشتمل بر آقايان :زاهدي ،شياني ،كلهر ( 3نفر از  6نفر) بدون اظهارنظر و
با ذكر كليه محدوديتها به هيئتمديره ارسال و مراتب جلسه هيئتمديره با امضاي آقايان :بخشايش ،كاظمي،
بيرانوند مورد موافقت قرار ميگيرد .شركت فوالدسازان دماوند در تاريخ  1394.08.04درخواست اعطاي
تسهيالت به مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ( )1.200.000.000.000ريال را ارائه مي دهد كه عليرغم كليه
محدوديتها ،نامه متقاضي در كميته اعتبارات مورخه  1394.08.23و هيئتمديره مورخه 1394.09.02
مطرح و با آن موافقت ميشود .اركان اعتباري ذيربط عبارتند از :كميته اعتبارات آقايان :زاهدي ،فاروقي ،عاليي،
عبدي و ضيايي بيدهندي كه صرفاً مراتب را جهت اتخاذ تصميم تأييد نمودهاند و اعضاي كميته هيئتمديره
آقايان بخشايش ،توسلي (مخالف) و پرويز احمدي بودهاند .رئيس شعبه آقاي محمدتقي تقي منش ،در تاريخ
 1394.09.29پيشنهاد تغيير در شرايط مصوبه  1394.04.20را از گشايش اعتبار اسنادي ديداري به ديداري و
مدتدار با ارز متقاضي را به كميته اعتبارات ارسال و مراتب در جلسه مورخه  1394.10.28هيئتمديره مطرح
و مورد موافقت قرار ميگيرد .اعضا و نظريه كميتههاي اعتباري اداره اعتبارات و هيئتمديره به اين شرح ميباشند:
«كميته اعتبارات :فاروقي ،ضيائي بيدهندي (جهت اتخاذ تصميم در اركان عالي اعتباري) ،عباس عبدي (جهت
اتخاذ تصميم توسط اركان عالي) هيئتمديره :بخشايش ،احمدي ،توسلي با توضيحات دكتر احمدي -و ليكن
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دادنامه
دكتر احمدي توضيحي مرقوم نداشته است .رئيس وقت شعبه مركزي آقاي نصرت اله فرخي ،در تاريخ
 1394.12.22درخواست تفكيك تسهيالت خريد دين را ارائه نموده كه در جلسه مورخه  1394.12.25كميته
اعتبارات با حضور آقايان :پورمنزه ،خاياني ،عاليي ،نانچيان طرح و بدون اظهارنظر به هيئتمديره ارسال كه با
تأييد آقايان :عليرضا حيدرآبادي پور و احمدي مواجه مي شود.
)3-2شركت پيشرو فراز سپاهان:بهموجب نامه شماره  92-59.2-12184مورخه  1392.10.07شركت فوالدسازان دماوند خطاب به مديرعامل
وقت بانك (آقاي علي بخشايش) درخواست خود مبني بر اينكه «با توجه به تعهد جناب آقاي سامان مدلل در
جهت تسويه كليه بدهيهاي شركت فوالدسازان دماوند قبل از واگذاري سهام اين شركت به آن بانك ،از آن مقام
محترم تقاضا دارد كليه تعهدات ناشي از اعتبارات اسنادي گشايشيافته تسويه نشده و حد اعتباري تخصيصيافته
به اين شركت بهحساب شركت سامان سپاهان و شركت پيشرو فراز سپاهان منتقل گردد .قابلذكر است بر اساس
توافق اوليه اصل اسناد كاالهاي شركت بهعنوان تضمين تا زمان تسويه متعهد نزد آن بانك باقي خواهد ماند»
كه در اين خصوص آقاي علي بخشايش دستور ميدهد با توجه به قرار انتقال سهام كارخانه فوالدسازان دماوند
به نام بانك و شفافيت موضوع طبق پيشنهاد مشتري اقدام و با حفظ همان وثايق سابق نام شركت بدهكار عوض
شود .بهموجب گزارش مورخه  1392.10.15معاونت اداره حسابداري و آمار و جلسه مورخه  1392.11.14انتقال
چهل و پنج درصد ( )%45سهام شركتهاي صنايع فوالدسازان دماوند ،اميرآباد ،آگرپوالد و فوالدسازان هادي به
نام بانك و تهاتر وجه آن با بدهي فوالدسازان دماوند و توثيق پنجاه و پنج درصد ( )%55باقيمانده سهام شركتهاي
فوق به نفع بانك مورد تأييد قرار گرفت و جهت تقبل باقيمانده بدهي شركت فوالدسازان دماوند توسط شركت
پيشرو فراز اقدام الزم به عمل آيد .رئيس شعبه آقاي محمد سرخيل پيشنهاد اعطاي تسهيالت شماره
.1855ت 1010.مورخه  1393.08.25مبني بر اعطاي حد اعتباري ساالنه مشاركت مدني به مبلغ دو هزار
ميليارد ( )2.000.000.000.000ريال در قبال يك هزار و هفتاد ميليارد ( )1.070.000.000.000كاال در يد
بانك و  25فقره چك جمعاً به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنج ميليارد ( )5.705.000.000.000ريال با نظر
موافق به كميته اعتبارات ارسال مينمايد مراتب در جلسه مورخه  1393.08.26كميته اعتبارات كه اعضاي آن
آقايان :حسامي ،سجودي ،رهبري و عاليي ،مطرح و اعطاي حد اعتباري ساالنه به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد
( )1.100.000.000.000ريال و مشروط به اينكه با پرداخت تسهيالت از سرفصل تسهيالت غيرجاري شركت
كاسته شود و مدارک اعتباري مورد نياز و اعتبارسنجي توسط شعبه انجام شود بدون اظهارنظر به هيئتمديره

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
ارسال و مراتب در جلسه مورخه  1393.09.03هيئتمديره با امضاي آقايان :كاظمي ،بخشايش و توسلي مورد
موافقت قرار گرفته است.
)3-3شركت فوالدسازان اميرآباد:رئيس شعبه آقاي محمد سرخيل ،طي پيشنهاد شماره .1838ت 1010.مورخه  1393.08.22درخواست اعطاي
گشايش اعتبار اسنادي مدتدار تا سقف يكصد ميليون ( )100.000دالر در قبال ده درصد ( )%10وجه نقد
(آورده مشتري) ،بيست درصد ( )%20در قالب تسهيالت مشاركت مدني در قبال اخذ يك فقره چك و هفتاد
درصد ( )%70الباقي در زمان معامله را با نظر موافق به كميته اعتبارات ارسال مينمايد و عليرغم نظر منفي
كارشناس موضوع در جلسه مورخه  1393.09.03كميته اعتبارات با حضور آقايان :حسامي ،سجودي ،رهبري و
عاليي ،مطرح و بدون اظهارنظر به هيئتمديره ارسال ميگردد .مراتب در جلسه مورخه 1393.09.03
هيئتمديره ،آقايان :بخشايش ،كاظمي ،توسلي (عليرغم امضاي آقاي بخشايش ذيل مصوبه هيئتمديره ،ذكر
گرديده است وفق ماده  129قانون تجارت ايشان در رأيگيري شركت ننموده است) طرح و مورد موافقت قرار
ميگيرد .نواقص و ايرادات كلي در پروندههاي اعتباري وجود داشته كه اهم آن عبارتند از -1« :عدم توجه به
مفاد مقررات احتياطي (آييننامههاي اشخاص مرتبط و تسهيالت و تعهدات كالن) در اعطاي تسهيالت به
شركتهاي مذكور -2 ،عدم توجه به وضعيت بدهيهاي غيرجاري و چكهاي برگشتي متقاضي و ذكر شرط عدم
وجود چك برگشتي و بدهي غيرجاري شركت و مديران و ذينفع در تمامي مصوبات و عدم رعايت آن در زمان
انعقاد قراردادها -3 ،عدم توجه به وضعيت نامطلوب مالي شركتها و موارد مندرج در گزارشهاي كارشناسي از
قبيل زيان ده بودن ،مشموليت ماده  141و -4 ،...عدم اخذ گواهي موضوع تبصره  1ماده  186قانون مالياتهاي
مستقيم -5 ،عدم صدور مصوبات بر اساس روال معمول نظير طرح مستقيم درخواست مشتري در جلسات
هيئتمديره بدون ارائه پيشنهاد از سوي شعبه و اركان اعتباري پايينتر و اعتبارسنجي و يا تصويب درخواست
متقاضي بر اساسنامههاي اداره امور شعب و يا حسابداري -6 ،عدم اخذ وثايق با درجه نقد شوندگي مناسب (نوع
اول و دوم) با عنايت به ريسك اعتباري شركتهاي مذكور و سوابق مطالباتي آنها نزد شبكه بانكي -7 ،طرح
مجدد پيشنهادها در اركان اعتباري بدون هيچگونه توجيه منطقي پس از رد آنها توسط اركان اعتباري پايينتر
و يا اداره اعتبارات.
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دادنامه
)4شركتهاي منتسب به آقاي حسن شاملويي:(شركتهاي كشتي طاليي سيدين ،پايه ريزان دهر ،جبال بارز ناژين ،كوشان تجارت كاسپين)
بهموجب توافقنامه فيمابين آقاي حسن شاملويي و بانك سرمايه به نمايندگي آقايان علي بخشايش و پرويز
كاظمي مقرر ميگردد آقاي شاملويي نسبت به سپردهگذاري بلند مدت به ميزان سه هزار ميليارد ريال نزد بانك
سرمايه اقدام و در مقابل به شركتهايي كه نامبرده معرفي مينمايند ،معادل هفتاد درصد ( )%70مبلغ
سپردهگذاري در قبال اخذ وثيقه ملكي بالمعارض ،تسهيالت مشاركت مدني پرداخت گردد .در ادامه و بدون
انجام سپردهگذاري از سوي مشاراليه ،به شركتهاي كاغذي معرفيشده از جانب وي (شركتهاي كشتي طاليي
سيدين ،پايه ريزان دهر ،جبال بارز ناژين ،كوشان تجارت كاسپين) بدون انجام اعتبارسنجي ،رعايت بهداشت
اعتباري و بهدور از صرفه و صالح بانك به مبلغ دو هزار و هفتصد ميليارد ( )2.700.000.000.000ريال تسهيالت
ريالي در قالب عقد مشاركت مدني پرداخت شده است .پس از بررسيهاي بهعملآمده مشخص گرديد
سپردهگذاري صورت گرفته ،توسط بانك دي و به درخواست آقاي علي بخشايش طي نامه شماره 110.4891
مورخه  1392.08.27بوده و آقاي شاملويي هيچگونه آوردهاي نداشته و صرفاً با تنظيم اين سناريو و همكاري
مديران بانك و دخالت شخصي به نام آقاي موسوي نژاد منابع معتنابهي از بانك خارج نموده است .شايان توجه
آنكه در مصوبات صادره مقرر گرديده بود كه تسهيالت اعطايي در قبال اخذ وثايق ملكي انجام پذيرد؛ لكن پس
از بررسيهاي بهعملآمده مشخص گرديد كه امالک ترهيني واقع در سپيدان و جهرم شيراز كه به استناد گزارش
ارزيابي مورخه  1392.07.16آقاي همايون فيروزآبادي جمعاً به مبلغ دو هزار و سيصد و بيست و هفت ميليارد
( )3.327.000.000.000ريال ارزيابي و به رهن بانك رفته ،در خوش بينانه ترين حالت بيش از مبلغ يكصد و
نود و چهار ميليارد ( )194.000.000.000ريال ارزش نداشته و اظهارنظر خالف واقع و تباني كارشناس رسمي
دادگستري ،كمك شاياني به اين سوءجريان نموده است .رديابي انجامشده در خصوص وجوه حاصل از تسهيالت
پرداختي به شركتهاي معرفيشده از سوي آقاي شاملويي مؤيد خيانتدرامانت و مصرف تسهيالت در غير ما
وضع له بوده است .به نحوي كه -)1 :مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ( )1.200.000.000.000ريال بهحساب
آقاي اميرسام موسوي نژاد مالك قبلي وثايق ترهيني -)2 ،مبلغ دويست و پانزده ميليارد ()215.000.000.000
ريال بهحساب آقاي حميدرضا منيري مديرعامل سابق بنياد تعاون ناجا -)3 ،مبلغ سيصد و شصت ميليارد
( )360.000.000.000ريال بهحساب آقاي كيانوش افشين مدير مالي آقاي حميدرضا باقري درمني -)4 ،مبلغ
دويست و شانزده ميليارد ( )216.000.000.000ريال بهحساب آقاي اكبر توكلي مقدم يكي از مديران شركتهاي
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دادنامه
منتسب به آقاي شاملويي -)5 ،مبلغ يكصد و نود و هشت ميليارد ( )198.000.000.000ريال بهحساب آقاي
ناصر قهرماني كارمند آقاي كيانوش افشين -)6 ،مبلغ سي و يك ميليارد ( )31.000.000.000ريال بهحساب
آقاي حسام طاهريان وكيل آقاي حميد باقري درمني -)7 ،مبلغ يكصد و سيزده ميليارد ()113.000.000.000
ريال بهحساب شركت شفا دارو پرشين از شركتهاي گروه شاملويي .آنچه مسلم است خانم پري يديسار رئيس
وقت شعبه برج فرمان ،بدون شناخت كافي و اخذ اطالعات از شركتهاي فوق صرفاً با اكتفا به توافقنامه منعقده
مابين مديران بانك و آقاي شاملويي نسبت به ارسال پيشنهاد اعطاي تسهيالت با نظر موافق براي شركتهايي
كه حساب آنها جديد االفتتاح (با مانده و معدل صفر) و طبق صورتهاي مالي ارائه شده ،استحقاق دريافت
تسهيالت كالن را نداشته ،اقدام نموده است .آقاي ماني رهبري رئيس اداره اعتبارات ،بدون انجام وظايف قانوني
خود مبني بر بررسي شركتهاي متقاضي و اعتبارسنجي آنها ،مقدمات طرح پيشنهادها ارسالي از سوي شعبه
را در اركان اعتباري باالدستي بدون اخذ گزارش كارشناسي كه از اصول اوليه و الزامات اساسي در راستاي احراز
صالحيت و اهليت مشتريان اعتباري ميباشد ،فراهم نموده است .اعضاء كميته اعتبارات مشتمل بر آقايان
سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري ،ماني رهبري و غالمرضا شياني بدون توجه به نواقص
موجود اعم از عدم اعتبارسنجي و گزارش كارشناسي نسبت به تأييد درخواستهاي شركتهاي فوقالذكر با نظر
موافق اقدام و مراتب را جهت تصويب نهايي در هيئتمديره وقت ارسال كردهاند .در اثبات تقصير اركان اعتباري
و هيئتمديره وقت در اتالف منابع و تضييع حقوق بانك ميتوان به مصوبه صادره براي شركت كوشان تجارت
كاسپين (يكي از شركتهاي گروه شاملويي) به مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال تسهيالت خريد
دين بر اين اساس داشته است« :با عنايت به محدوديت زماني در خصوص بررسي و اعتبارسنجي درخواست
شركت مذكور و همچنين عدم ارائه مدارک و مستندات الزم ،در نتيجه بررسي و ارائه گزارش كارشناسي و
اعتبارسنجي كامل در خصوص توجيهپذير بودن درخواست متقاضي مقدور نبوده است ،لذا بدينجهت عمليات
پذيرش ،بررسي ،تصويب ،عقد قرارداد ،پرداخت و نظارت بر مصرف صحيح تسهيالت و بازپرداخت بهموقع آن ...
به كميسيون اعتبارات شعبه و حوزه عامل تفويض ميشود» .تفويض اختيار پرداخت تسهيالت در اين حد ،به
بهانه محدوديت زماني به اركان اعتباري شعبه و حوزه كه فاقد صالحيت و امكانات الزم جهت اعتبارسنجي
بودهاند (كه اگر چنين نبود سقف مجاز اعطاي تسهيالت در قبال وثايق ملكي طبق ضوابط ابالغي آن سال ،پنج
ميليارد ( )5.000.000.000ريال تعيين نميگرديد) با چه پشتوانه منطقي و قانوني صورت پذيرفته و اساساً چه
اجباري در پرداخت تسهيالت در قيد زماني خاص به اين شركت بوده كه محدوديت زماني باعث عدول از انجام
وظايف قانوني اركان اعتباري بانك در پرداخت تسهيالت شود .آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا
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دادنامه
توسلي عليرغم مسئوليت خطيري كه وفق ماده  56اساسنامه بانك متوجه اعضاي هيئتمديره بوده ،بدون توجه
به مسئوليتهاي خويش نسبت به تصويب تسهيالت پرداختي به شركتهاي شاملويي جمعاً به مبلغ دو هزار و
هفتصد ميليارد ( )2.700.000.000.000ريال اقدام نمودهاند .با توجه به انعقاد توافقنامه و معرفي كليه شركتها
از سوي آقاي شاملويي ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه ذينفع اصلي تسهيالت اعطايي به شركتهاي مذكور
شخصي به نام ايشان بوده است .فلذا كليه اعضاي اركان اعتباري بانك و هيئتمديره وقت با اعطاي تسهيالت
بيش از بيست درصد ( )%20سرمايه پايه بانك (با توجه به اينكه سرمايه پايه بانك چهار هزار ميليارد
( )4.000.000.000.000ريال ميباشد حد مجاز اعطاي تسهيالت به ذينفع واحد به ميزان بيست درصد ()%20
آن معادل هشتصد ميليارد ( )800.000.000.000ريال بوده است) از ماده  6آييننامه تسهيالت و تعهدات كالن
مصوب مهرماه  92تخطي كردهاند .تسهيالت اعطايي به شركتهاي مذكور در سرفصل مطالبات مشكوک الوصول
بانك با ماندهاي بالغبر هفت هزار و هفتاد و هفت ميليارد ( )7.077.000.000.000ريال بالتكليف است.
)4شركتهاي منتسب به آقاي هادي رضوي:(شركت آيندهسازان فاطمي و شركت رهجويان كوثر)
نامبرده فوق طي سالهاي  1391تا  1392جمعاً به ميزان يك هزار و هفتاد و پنج ميليارد
( )1.075.000.000.000ريال از تسهيالت ريالي و ضمانتنامههاي صادره بانك سرمايه به اين شرح بهرهمند
گرديده و در اسفندماه سال  1394با بهرهجويي از يك سوءجريان حاكم بر بانك و عدم نظارت كافي از سوي
مسئوالن وقت و اعضاي هيئتمديره ،با انتقال ملكي موسوم به صبا واقع در بلوار اندرزگو با ارزش واقعي حدوداً
سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال موفق به تسويه يك هزار و دويست ميليارد ()1.200.000.000.000
ريال از ديون معوق شركتهاي خود گرديده است .اين در حالي است كه ضمانتنامههاي صادره بانك به مبلغ
دويست و هفتاد و پنج ميليارد ( )275.000.000.000ريال از سوي ذينفع آنها (شركت پشتيباني امور دام)
مطالبه و همچنان با ماندهاي بالغبر سيصد و هشتاد ميليارد ( )380.000.000.000ميليارد ريال در سرفصلهاي
مشكوک الوصول بانك بالتكليف ميباشد -)1 :شركت آيندهسازان فاطمي مبلغ ششصد ميليارد
( )600.000.000.000ريال تسهيالت مشاركت مدني -)2 ،شركت رهجويان كوثر مبين مبلغ دويست ميليارد
( )200.000.000.000ريال تسهيالت مشاركت مدني -)3 ،شركت شايگان تجارت آتيه مبلغ دويست و هفتاد و
پنج ميليارد ( )275.000.000.000ريال ضمانتنامه بانكي .طبق بررسيهاي بهعملآمده تسهيالت اعطايي
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دادنامه
برخالف عقد مشاركت مدني در محل موضوع مشاركت مصرف نگرديده است .با عنايت به مصوبه هيئتمديره
بانك مبني بر صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ،قراردادهاي ارائهشده به بانك جهت صدور ضمانتنامهها
بدون امضاء ذينفع قرارداد و صرفاً جهت فريب بانك براي صدور ضمانتنامه با موضوع تهيه و تجهيز سردخانههاي
شركت پشتيباني امور دام در همه استانهاي كشور بوده ،درصورتيكه طرف قرارداد در آن ،اداره كل استان تهران
درج شده ايت .بدين جهت از لحاظ قانوني فاقد اعتبار بوده است .حالآنكه طبق بررسيهاي بهعملآمده و به
استناد گزارش سازمان بازرسي كل كشور قراردادهاي اصلي با موضوع خريد مرغ منجمد و گوشت گوساله مابين
شركت شايگان تجارت آتيه و پشتيباني امور دام منعقد گرديده و اينگونه استنباط مي شود كه با توجه به نياز
آقاي رضوي به ضمانتنامه تعهد پرداخت جهت خريد كاال از ذينفع نسبت به ارائه قراردادهاي جعلي به بانك
اقدام نموده است .آقاي پيمان پويان مهر رئيس وقت شعبه اسكان با توجه به عدم دقت و بررسي قراردادهاي
ارائهشده در هنگام صدور ضمانتنامهها و با عنايت به موارد پيش گفته در فوق ،كمك شاياني به آقاي رضوي در
رسيدن به مقصود كرده است .اركان اعتباري بانك در بررسي ،تصويب ،پرداخت تسهيالت و همچنين تهاتر ديون
نامبرده با ملك فوقالذكر به موارد مهم و اساسي در شرايط اصلي معامالت از جمله اعتبارسنجي صحيح و اصولي
از شركتها ،احراز اصالت موضوع عقد ،شناسايي اموال مديون و ضامنين ،نظارت كافي بر مصرف صحيح تسهيالت
توجه ننموده و موجبات تضييع منابع بانك به نفع شركتهاي آقاي هادي رضوي را فراهم آوردهاند .آقاي علي
نانچيان بهعنوان رئيس وقت شعبه اسكان مسئول كميته اعتبارات شعبه بوده و پيشنهادها اعطاي تسهيالت به
شركتهاي رضوي را با نظر موافق به اركان باالتر اعتباري ارسال نموده است .آقاي محمد سلماني عاليي در
جايگاه رياست حوزه پيشنهادها واصله را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و به استناد گزارش سازمان بازرسي
كل كشور مبلغ ششصد ميليون ( )600.000.000ريال از حساب شركتهاي آقاي رضوي بهحساب برادر آقاي
محمد سلماني عاليي و شخص ايشان منتقل گرديده كه نامبرده علت را وام قرضالحسنه به هيئت مذهبي بيان
داشته است .با توجه به واريز بدوي وجوه بهحساب برادر ايشان و سپس انتقال بهحساب مشاراليه و نيز ابهامات
موجود در نحوه تسويه آنها دفاعيات وي قابل قبول گروه بازرسي قرار نگرفته است .آقايان شهابالدين حسامي،
سيدابوالقاسم سجودي ،ماني رهبري و غالمرضا شياني نيز در كميته اعتبارات ستاد پس از تأييد پيشنهاد ارسالي
از سوي شعبه مراتب را با نظر موافق به هيئتمديره بانك ارسال نمودهاند .به استناد گزارش سازمان بازرسي كل
كشور قراردادهاي مالي ارائهشده از سوي آقاي رضوي با طرفين خود جهت اثبات توان مالي و گذر از مراحل
اعتبارسنجي كميته اعتبارات غيرواقعي بوده و طرف قراردادهاي مذكور اقدام به شكايت مبني بر جعلي بودن
مدارک كردهاند .همچنين در بررسي گزارشهاي تهيه گرديده توسط اداره اعتبارات بانك ،هشدار الزم در خصوص
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دادنامه
اين موضوع دادهشده لكن مورد توجه آقاي غالمرضا شياني رئيس وقت اداره اعتبارات و اعضاي كميته اعتباري
قرار نگرفته است .آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي ،بدون توجه كافي به نواقص ،با پيشنهاد
ارسالي موافقت نمودهاند .كليه اعضاي اركان اعتباري بانك مخصوصاً هيئتمديره وقت با اعطاي تسهيالت بيش
از بيست درصد ( )%20سرمايه پايه بانك (با توجه به اينكه سرمايه پايه بانك چهار هزار ميليارد
( )4.000.000.000.000ريال ميباشد حد مجاز اعطاي تسهيالت به ذينفع واحد به ميزان بيست درصد ()%20
آن معادل مبلغ هشتصد ميليارد ( )800.000.000.000ريال بوده است) به شركتهاي آقاي رضوي كه ذينفع
واحد بودهاند از ماده  6آييننامه تسهيالت و تعهدات كالن مصوب مهرماه  92تخطي كردهاند .ملك تهاتر شده با
ديون شركتهاي آقاي هادي رضوي حدوداً به مبلغ يك هزار ميليارد ( )1.000.000.000.000ريال گران نمايي
شده كه با توجه به بررسيهاي بهعملآمده مشخص گرديده آقاي ياسر ضيايي قائممقام وقت بانك طي نامه
رسمي مورخه  1394.09.28عمليات ارزيابي ملك صبا را به آقاي مرتضي دراجي كارشناس رسمي دادگستري
واگذار نموده و اين در حالي است كه با توجه به مصوبه هيئتمديره بانك در تاريخ  1394.08.25مقرر گرديده
بود كه ارزيابي كليه امالک براي ترهين و تهاتر از بين بيست ( )20نفر از كارشناسان مندرج در ليستي كه آقاي
مرتضي دراجي عضو آنها نبوده ،استفاده شود .مضافاً اينكه آقايان دراجي و گروه ايشان فاقد صالحيت جغرافيايي
در حوزه تهران بودهاند .در نامه آقاي ضيايي به كارشناس رسمي دادگستري قيد گرديده كه ملك در رهن بانك
است و اين مؤيد اين مطلب است كه آقاي ضيايي از رهن ملك مذكور در سنوات قبل آگاه و بهتبع آن از ارزيابي
انجام شده و موجود در سوابق در سال  93كه همان ملك را به مبلغ دويست و سي و پنج ميليارد
( )235.000.000.000ريال قيمتگذاري نموده با خبر بوده است .پس چگونه ممكن است كه ملك مورد نظر
طي يك سال بيش از شش برابر رشد قيمت داشته باشد.
)5تسهيالت اعطايي به شركتهاي منتسب به آقاي محمد امامي:)5-1شركت توسعه تجارت مرين:شركت مذكور در تاريخ  1392.01.27درخواست دريافت تسهيالت به ميزان دويست و پنجاه ميليارد
( )250.000.000.000ريال را جهت انجام امور بازرگاني به مديرعامل وقت بانك آقاي علي بخشايش ارائه
مينمايد .در ادامه اداره اعتبارات نسبت به تهيه گزارش كارشناسي از شركت فوق اقدام و با توجه به محدوديتهاي
اعالمشده در گزارش ،آقاي غالمرضا شياني رئيس وقت اداره اعتبارات عليرغم آگاهي و ذكر محدوديتهاي
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معنونه در گزارش كارشناس ،پيشنهاد شعبه را بدون اظهارنظر در كميته اعتبارات مطرح نموده است .كميته
اعتبارات متشكل از آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري و غالمرضا شياني نيز
عليرغم اطالع از محدوديتهاي مذكور نسبت به تأييد پيشنهاد شعبه و ارسال آن جهت تصويب در هيئتمديره
وقت اقدام مينمايد .النهايه پيشنهاد مطروحه توسط هيئتمديره وقت بانك آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي
و محمدرضا توسلي تصويب و منجر به پرداخت مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال تسهيالت به
شركت فوقالذكر شده است .طبق ضوابط ابالغي در آن سال ،سقف مجاز اعطاي تسهيالت به شركتهاي بازرگاني
حداكثر شصت درصد ( )%60كل فروش آنها بوده است كه كارشناس مربوطه نيز با توجه به بررسي صورتهاي
مالي ارائهشده از سوي شركت ،ميزان مجاز تسهيالت قابل پرداخت به شركت را يكصد و بيست ميليارد
( )120.000.000.000ريال اعالم نموده ،لكن اركان اعتباري بانك و هيئتمديره نسبت به تصويب دويست
ميليارد ( )200.000.000.000ريال تسهيالت براي شركت موصوف اقدام مينمايند .شركت مجدداً نسبت به
ارائه درخواست سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال تسهيالت به آقاي بخشايش اقدام و آقاي ماني رهبري
در اقدامي تأملبرانگيز عليرغم ذكر «عدم بررسي كارشناسي در خصوص توجيهپذير بودن درخواست جديد
متقاضي و مشخص نبودن موضوع معامله  »...در صدر فرم پيشنهاد اداره اعتبارات مراتب را در كميته اعتبارات
مطرح مينمايد .طرح موضوع با توجه به محدوديتهاي مشهود در اركان اعتباري بهنوعي مؤيد فشار و دستوري
بودن اين تسهيالت بوده است .اين پيشنهاد نيز توسط آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي
تصويب و در نهايت منجر به پرداخت يكصد ميليارد ( )100.000.000.000ريال ديگر به شركت مذكور ميگردد.
وجوه پرداختي به شركت تماماً در غير محل خود ،بهحساب اشخاص حقيقي همچون آقاي امير قادري كارمند
آقاي محمد امامي ،احمد هاشمي شاهرودي ،عليرضا شكري (بابت خريد يك ويال در لواسان) و  ...واريزشده است.
)5-2شركت برنا بينش:اين شركت در مورخه  1391.10.02بهمنظور تأمين مصالح پروژه هايهاي خود و خريد آهنآالت درخواست
خود مبني بر اخذ تسهيالت به مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال را مستقيماً به آقاي علي
بخشايش مديرعامل وقت بانك ارائه مينمايد .در گزارش تهيهشده توسط كارشناس اداره اعتبارات به موارد آتي
اشاره شده است« :شركت در تاريخ تنظيم گزارش فاقد حساب نزد بانك بوده است .سرمايه پايه شركت از بدو
تأسيس تاكنون مبلغ يكميليون ريال بوده است .با توجه به عدم فعاليت شركت در سالهاي گذشته ،شركت
فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده و وضعيت شفاف مالي است .شركت فاقد مجوز قانوني فعاليت در زمينه
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دادنامه
تخصصي ساختوساز است .آقاي اميني اصالني مديرعامل شركت داراي يك فقره چك برگشتي نزد بانك پاسارگاد
ميباشد» .آقاي ماني رهبري پيشنهاد اعطاي تسهيالت به ميزان فوق را جهت بررسي و اعتبارسنجي بدون
اظهارنظر به اداره اعتبارات ارسال نموده است .اعضاي كميته اعتباري بانك متشكل از آقايان ساالر بايرامي خلج،
رياحي ،صانعي مقدم و شياني با اشاره به محدوديتهاي قيدشده در گزارش كارشناسي ،مراتب را بدون اظهارنظر
جهت اتخاذ تصميم در هيئتمديره بانك مطرح نمودهاند .آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي
اعضاي هيئتمديره وقت بانك عليرغم گزارش منفي كارشناسي و عدم اظهارنظر كليه اعضاي كميته اعتبارات
نسبت به تصويب پيشنهاد شعبه اقدام نمودهاند .در تاريخ  1391.12.23تسهيالت به مبلغ سيصد ميليارد
( )300.000.000.000ريال بهحساب شركت برنا بينش آبان واريز و متعاقباً در همان تاريخ مبلغ دويست ميليارد
( )200.000.000.000ريال از تسهيالت مذكور بهحساب سپرده كوتاهمدت شماره  1010.810.882244.2به
نام شركت سرمايهگذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران واريز شده است .شركت اخيرالذكر مالك ملكي
بوده كه توسط آقاي عباس عطاآفرين به مبلغ چهارصد ميليارد ( )400.000.000.000ريال از محل تسهيالت
اعطايي خريداري و به رهن بانك گذاشتهشده است در واقع مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال
پرداخت نقدي مرحله اول خريدار به فروشنده ،از محل تسهيالت اعطائي فوقالذكر تأمين شده است .نكته
قابلتوجه ،صدور گواهي سپرده سرمايهگذاري مدتدار توسط رئيس وقت شعبه مركزي آقاي ماني رهبري براي
سپرده كوتاهمدت شماره  1010.810.882244.2بنام شركت سرمايهگذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران
به تاريخ ( 1391.12.22يك روز قبل از واريز) به مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال و تحويل آن
به نماينده شركت صاحب حساب ميباشد كه ضمن اينكه اقدام فوق ،خارج از ضوابط و روال بانكي ميباشد (براي
سپردههاي كوتاهمدت ،گواهي سپرده سرمايهگذاري مدتدار صادر نميشود) بلكه صدور گواهي سپرده صوري
(قبل از واريز وجه) مستندي بر تخلف رئيس وقت آن شعبه ميباشد .يكي از شروط مندرج در قرارداد خريد ملك
فوق توسط آقاي عطاآفرين ،پرداخت باقيمانده بهاي ملك به مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال
طي  4فقره چك ،هر يك به مبلغ پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريال با تضمين پرداخت آنها توسط بانك
سرمايه شعبه مركزي بوده است! مفاد قرارداد مذكور كه حدود يك ماه قبل از موافقت با اعطاي تسهيالت
تنظيمشده ،بيانگر آن است كه بدون انجام بررسيهاي مورد نياز اوليه جهت اتخاذ تصميم و موافقت يا عدم
موافقت با اعطاي تسهيالت ،توافقات غيررسمي بين گيرنده تسهيالت و مديران وقت بانك صورت گرفته است.
شركت برنا بينش آبان قبل از اخذ تسهيالت طي نامه شماره  19416مورخه  1391.12.08با عنوان آقاي علي
بخشايش درخواست صدور دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال ضمانتنامه بانكي به نفع شركت

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
سرمايهگذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (فروشنده ملك) ،در قبال چك با ظهرنويسي مديران را نموده
بود كه پس از دستور مديرعامل به اداره اعتبارات مبني بر ارجاع نامه به شعبه ،آقاي ماني رهبري رئيس وقت
شعبه مركزي بانك درخواست شركت را طي نامه شماره .111977ت 1010.و بدون تنظيم و امضاء به مديرعامل
بانك ارجاع و در اقدامي خارج از روند قانوني اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات اعضاي هيئتمديره متشكل از
آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي بدون طي مراحل قانوني و اخذ نظريه كميته اعتبارات
نسبت به تصويب و موافقت با درخواست شركت در ذيل نامه ارسالي از سوي شعبه اقدام مينمايند .در تاريخ
 1391.12.20ضمانتنامه تعهد پرداخت به مبلغ يكصد ميليارد ( )100.000.000.000ريال به نام شركت برنا
بينش آبان و به نفع شركت سرمايهگذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران صادر و در اقدامي غيرمتعارف،
مديرعامل وقت بانك آقاي علي بخشايش طي نامه كتبي به شركت ذينفع اعالم مينمايد« :پيرو مذاكرات
بهعملآمده و بازگشت به نامه شماره  11-1074مورخه  1391.12.20بدينوسيله اعالم ميدارد ،يكصد ميليارد
( )100.000.000.000ريال ضمانتنامه باقيمانده در مرحله صدور بوده لذا خواهشمند است دستور فرماييد
ملك موصوف به خريدار منتقل و به ترهين بانك درآيد ،بديهي است وجه نقدي خريدار همزمان با امضاء و مبادله
اسناد بهحساب معرفيشده فروشنده در اين بانك واريز خواهد شد» .الزم به ذكر است از دويست ميليارد
( )200.000.000.000ريال ضمانتنامه صادره توسط بانك مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ()150.000.000.000
ريال توسط ذينفع مطالبه و پرداخت گرديده است .شركت مذكور در تاريخ  1392.05.02در حاليكه داراي
تسهيالت و تعهدات تسويه نشده نزد بانك بوده است درخواست جديدي بابت اخذ تسهيالت به مبلغ يكصد
ميليارد ( )100.000.000.000ريال طي نامه شماره .3248س 92.با عنوان مديرعامل بانك آقاي علي بخشايش
ارائه مينمايد .درخواست شركت پس از ارجاع به اداره اعتبارات توسط كارشناس اداره مورد بررسي قرار گرفته
است .داشتن تعهدات غيرجاري شركت سازادژ نزد بانك (بهعنوان شركت همگروه) عدمكفايت سرمايه و عدم
ارائه مدرک رسمي جهت افزايش سرمايه و ارائه ننمودن مجوزهاي قانوني ،صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي
ازجمله نكات قابلتوجه در گزارش است ليكن عليرغم موارد معنونه و نيز اقدام اداره اعتبارات به درج
محدوديتهاي موجود در خصوص اعطاي تسهيالت جديد به شركت مذكور در صورتجلسه مربوطه ،پيشنهاد
كميته اعتبارات با امضاء آقايان ساالر بايرامي خلج و سيدشهابالدين حسامي به هيئتمديره ارجاع و آقايان علي
بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي بدون توجه بهتمامي نواقص و هشدارهاي داده شده در گزارش
كارشناسي نسبت به موافقت با درخواست مشتري اقدام مينمايند .مجدداً مديرعامل شركت در مورخه
 1392.09.14در حاليكه داراي تسهيالت و تعهدات تسويه نشده نزد بانك بوده است درخواست جديدي را بابت
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دادنامه
اخذ تسهيالت به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ( )150.000.000.000ريال در قبال چك طي نامه شماره
.6773ت 92.به مديرعامل بانك آقاي بخشايش ارائه مينمايد .درخواست مذكور نيز بدون انجام اعتبارسنجي در
نهايت توسط هيئتمديره وقت آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي مصوب گرديده است .با توجه به موارد معنونه
در فوق ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه فرايند اعطاي تسهيالت به شركت برنا بينش آبان كامالً دستوري بوده
چرا كه تمام درخواستهاي شركت برخالف عرف ،مستقيماً با عنوان آقاي علي بخشايش مديرعامل بانك
ارائهشده ،وثيقه معرفيشده تماماً از محل تسهيالت بانك خريداريشده و عليرغم گزارشهاي منفي كارشناسان
اعتباري و عدم اظهارنظر اعضاي كميته اعتباري بانك ،هيئتمديره وقت بدون توجه بهتمامي موارد فوق نسبت
به تصويب درخواستهاي مشتري اقدام نموده است .قابلتأمل اينكه همين ملكي كه با وجوه بانك خريداري شده
و پس از چندي با پنج ( )5برابر قيمت به خود بانك ابتياع گرديده است .مضافاً اينكه از محل تهاتر ملك واقع در
لواسان با ارزش واقعي يكصد و هفتاد ميليارد ( )170.000.000.000ريال ،كليه ديون معوق شركت مذكور بالغ
بر نهصد و شصت ميليارد ( )960.000.000.000ريال مورد تسويه قرارگرفته است.
)5-3شركت روشه قشم:شركت مذكور در تاريخ  1391.12.02درخواستي مبني بر دريافت مبلغ دويست ميليارد ()200.000.000.000
ريال تسهيالت بهمنظور انجام فعاليتهاي بازرگاني به مديرعامل وقت بانك آقاي علي بخشايش ارائه مينمايد.
اين درخواست در جلسه كميته اعتبارات مطرح و نظريه اعضاي كميته به به اين شرح اعالم شده است« :با توجه
به تاريخ تأسيس شركت و نحوه فعاليت و منقضي شدن مجوز فعاليت اقتصادي شركت و نوع شركت كه در قالب
شركت با مسئوليت محدود تأسيس گرديده و از طرفي صورتهاي مالي ارائهشده بهصورت اجمالي مورد
حسابرسي قرار گرفته و عدم قابليت اتكا و همچنين سررسيد تسهيالت دريافتي از بانك مسكن قشم به تاريخ
 1391.07.04كه در استعالم بانك مركزي درج گرديده و شركت در تاريخ  1391.11.24در بانك سرمايه افتتاح
حساب نموده است .از اين رو ،با توجه به مطالب مطروحه فوق و مبلغ درخواستي شركت ،كليه اعضا بهاتفاق با
اعطاء هرگونه تسهيالت به شركت روشه قشم موافقت ننموده و آن را فاقد توجيه اعالم كرده اند» .قابلتوجه
اينكه در ذيل نظريه قاطع كميته اعتبارات آقاي علي بخشايش مديرعامل وقت بانك دستور رسيدگي مجدد و
طرح در هيئتمديره را صادر مينمايد ليكن عليرغم فرايند ذكرشده درخواست مشتري توسط هيئتمديره بانك
تصويب ميشود .مجدداً در تاريخ  1392.05.06شركت روشه قشم درخواست اخذ تسهيالت به مبلغ سيصد و
پنجاه ميليارد ( )350.000.000.000ريال را خطاب به آقاي علي بخشايش ارائه مينمايد .آقاي غالمرضا شياني
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رئيس وقت اداره اعتبارات با ذكر مواردي ،درخواست شركت را جهت اتخاذ تصميم در كميته اعتبارات و
هيئتمديره بانك مطرح نموده است« :نظر به اينكه حسب گزارش كارشناس بانك شركت مذكور در حال حاضر
فاقد شرايط اخذ تسهيالت ميباشد (دارا بودن مطالبات غيرجاري مديران شركت ،دارا بودن چك برگشتي ،عدم
اتكا به صورتهاي مالي ،عدمكفايت سرمايه ،عدم تناسب فروش شركت با تسهيالت درخواستي و .»)...حال
مشخص نيست كه چرا درخواست شركتي با چنين وضعيتي از مجراي اداره اعتبارات عبور كرده و در اركان
باالدستي مطرح گرديده است .عليرغم ذكر محدوديتها از سوي اداره اعتبارات ،مراتب در كميته اعتبارات مطرح
و پس از تأييد توسط آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري و غالمرضا شياني به
هيئتمديره وقت ارجاع و توسط آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي تصويب گرديده است.
)5-4شركت سون قشم:اين شركت در مورخه  1392.07.30درخواست خود را جهت دريافت هفتصد ميليارد ()700.000.000.000
ريال تسهيالت بابت احداث پااليشگاه ميعانات گازي به آقاي علي بخشايش مديرعامل وقت بانك ارائه مينمايد.
اين شركت طي درخواست ارائهشده درآمد سالهاي  91و  6ماهه  92خود را به ترتيب يك هزار و دويست و
هشتاد ميليارد ( )1.280.000.000.000ريال و يك هزار و يكصد ميليارد ( )1.100.000.000.000ريال اعالم
نموده است .در حالي كه به استناد اظهارنامه مالياتي شركت براي سال  92مبلغ شش ميليارد ()6.000.000.000
ريال درآمد اظهار شده است .آقاي ماني رهبري رئيس وقت اداره اعتبارات به استناد گزارش كارشناسي،
محدوديتهاي موجود در خصوص اعطاي تسهيالت به شركت مذكور را به شرح ذيل در پيشنهاد اداره اعتبارات
درج و درخواست مينمايد تا عمليات پذيرش ،بررسي ،تصويب ،عقد قرارداد ،پرداخت و نظارت بر مصرف صحيح
تسهيالت به شعبه و حوزه عامل تفويض شود« :با عنايت به بررسيهاي بهعملآمده و مفاد گزارش كارشناس
بانك و محدوديتهاي اعالمي از جمله عدم ارتباط موضوع فعاليت شركت و تسهيالت دريافتي ،تأييد نشدن
اصالت و صحت صورتهاي مالي حسابرسي توسط جامعه حسابرسان رسمي و  ...اعتبارسنجي كامل در خصوص
توجيهپذير بودن درخواست جديد متقاضي مقدور نبوده لذا  .»...همانگونه كه مالحظه ميشود مسئولين مربوطه
در اداره اعتبارات با تمام امكانات موجود و احراز عدم صالحيت و استحقاق شركت در اخذ تسهيالت در يك
دوگانگي مشهود و فرافكني موضوع ،پيشنهاد تفويض اختيارات خود و اركان عالي و هيئتمديره وقت بانك را به
شعبه و حوزه مربوطه ارائه نمودهاند .متأسفانه مراتب در كميته اعتبارات متشكل از آقايان شهابالدين حسامي،
ساالر بايرامي خلج و ماني رهبري نيز تأييد و در نهايت توسط هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز
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دادنامه
كاظمي و محمدرضا توسلي تصويب ميشود .با توجه به مصوبه فوق پنج ( )5فقره تسهيالت يكصد ميلياردي
( )100.000.000.000ريالي به شركت مذكور پرداخت ميگردد .نكته قابلتأمل اينكه در مصوبه صادره مقرر
شده كه بانك در ازاي پرداخت تسهيالت به ميزان چهل درصد ( )%40از آن را وثيقه ملكي دريافت نمايد.
حالآنكه شركت مذكور طي درخواستي تقاضاي تغيير در مصوبه هيئتمديره مبني بر كاهش وثيقه ملكي از
چهل درصد ( )%40به ده درصد ( )%10را ارائه و عليرغم تذكر اداره اعتبارات مبني بر اينكه اجراي درخواست
مذكور منجر به تضعيف وثايق دريافتي از شركت ميگردد كه مغاير با منافع و مصالح بانك است ،درخواست
مذكور نيز توسط هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي تصويب گرديده است.
با توجه به روابط حاكم بر سه شركت سون قشم ،روشه قشم و تجارت آفرين مرين ،شركتهاي مذكور همگي
ذينفع واحد بوده و هيئتمديره بانك با پرداخت  1350ميليارد ريال تسهيالت به گروه فوق از اجراي ماده 17
آييننامه تسهيالت و تعهدات كالن بانك مركزي مصوب سال  91و  92تخطي نموده است .شايانذكر است كه
از محل تهاتر با ملكي واقع در لواسان با ارزش واقعي پانصد و هفتاد ميليارد ( )570.000.000.000ريال ،ديون
معوق شركتهاي فوقالذكر (منتسب به آقاي امامي و شاهرودي) به ميزان دو هزار و پنجاه ميليارد
( )2.050.000.000.000ريال مورد تسويه قرارگرفته است.
)6شركتهاي كاغذي با مديران كارتنخواب:در بررسي پروندههاي مربوط به ضمانتنامههاي صادره به درخواست شركتهاي كاغذي در شعبه اسكان ،موارد
عديدهاي از نواقص و نقض ضوابط و مقررات در فرآيند بررسي ،صدور ضمانتنامههاي موردنظر مشهود ميباشد.
)6-1شركت فنل كژال:شركت مذكور درخواست خود را طي نامه شماره  94.77 - 10402.424مورخه  1394.04.23با امضاي مسعود
جاللي مبني بر دريافت مبلغ  1100ميليارد ريال ضمانتنامه در قبال قرارداد الزماالجرا به شعبه ارائه و آقاي
علي نانچيان رياست وقت شعبه بدون انجام بررسيهاي مقدماتي پيشنهاد شعبه را مطابق با درخواست مشتري
جهت بررسي و اتخاذ تصميم بدون اظهارنظر به اداره اعتبارات ارسال مينمايد .موضوع بدون تهيه گزارش
كارشناسي در جلسه  411هيئتمديره وقت بانك مورخه  1394.05.12مطرح و با امضاي آقايان پرويز كاظمي،
علي بخشايش و خيراله بيرانوند .بهعنوان هيئتمديره و آقايان مجيد زاهدي ،سيدحميدرضا فارقي و عليرضا كلهر
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دادنامه
بهعنوان اعضاي كميته اعتبارات مبني بر صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد
( )1.100.000.000.000ريال به مدت يك سال در قبال قرارداد الزماالجرا مصوب ميگردد .كليه اعضاي كميته
اعتباري و اعضاي وقت هيئتمديره بانك ميبايست پاسخگوي تصويب اين مصوبه و ايجاد يك هزار و يكصد
ميليارد ( )1.100.000.000.000ريال تعهدات براي بانك بدون اخذ هيچگونه وثيقهاي باشند .ضمانتنامه صادره
در قالب حسن انجام تعهدات صادر گرديده و طبق تعاريف و عرف حاكم ،صدور اين نوع از ضمانتنامهها ميبايست
حداكثر تا سقف ده درصد ( )%10از كل مبلغ قرارداد پيمان انجام پذيرد .اين در حالي است كه ضمانتنامههاي
مذكور به ميزان كل ثمن قرارداد صادر شده است .رئيس شعبه وقت ميبايست در خصوص اين اقدام پاسخگو
باشد چراكه با توجه به قرارداد منعقده در رابطه با خريد كاال ،ضمانتنامه صادره ماهيتاً تعهد پرداخت و نه حسن
انجام تعهدات بوده است .ايجاد تعهدات با اين مبالغ هنگفت آنهم بدون اخذ وثايق و صرفاً در مقابل قرارداد،
فقط يك توجيه ميتواند داشته باشد و آنهم انجام اعتبارسنجي دقيق و احراز صالحيت و ظرفيت باالي متقاضي
و شناسايي اموال و داراييهاي مشتري به آن ميزان كه كليه تعهدات وي را پوشش دهد .هيچگونه اعتبارسنجي
از شركت و مديران آن انجام نگرديده و حتي موضوع توسط كارشناسان اداره اعتبارات مورد بررسي قرار نگرفته
است .بهطوريكه پيشنهاد شعبه بدون حتي كمترين بررسيهاي الزم در هيئتمديره وقت مطرح و ايشان نيز
بدون هيچگونه تأملي بر ريسك بسيار باالي آن اقدام به صدور مصوبه نمودهاند .مسعود جاللي مديرعامل شركت
مذكور قبل از صدور ضمانتنامهها داراي چك برگشتي به مبلغ  299.500.000ريال بوده و جاي بسي تأمل
است كه چگونه به درخواست و ضمانت چنين فردي و براي چنين شركتي ،نهصد و هشتاد و نه ميليارد
( )989.000.000.000ريال ضمانتنامه بدون اخذ وثايق و تضامين صادر شده است .از سه عضو هيئتمديره
شركت هيچگونه آدرس محل اقامتي در پرونده موجود نميباشد و به نظر ميرسد مديران شركت با برنامهريزي
خاص انتخابشده و بانك براي يك شركت كاغذي ضمانتنامه صادر نموده است .دقيقاً قبل از صدور
ضمانتنامهها ،سرمايه ثبتي شركت به مبلغ يكصد و بيست ميليارد ( )120.000.000.000ريال از محل مطالبات
حال شده افزايش يافته و هيئتمديره جديد براي شركت معرفيشدهاند كه اين امر ،خريداري شركتي كاغذي و
آمادهسازي مسائل ثبتي و مالي آن را در راستاي دريافت ضمانتنامه در ذهن متبادر ميسازد .مبالغ سود و فروش
شركت در صورتهاي مالي ارائهشده به حدي باال بوده كه اصالت آنها مورد ترديد ميباشد .بهطوريكه در
اظهارنظر حسابرس نيز عدم وجود مدارک بابت پرداخت ماليات اين سودها به چشم ميخورد .اظهارنظر
حسابرسان موسسه حسابرسي معتمد اركان در خصوص صورتهاي مالي در پايان سالهاي  90و  91محل تأمل
و ترديد است ،بهطوريكه مباني اظهارنظر مشروط آن در دو سال متوالي كامالً كپيبرداري ميباشد و اين امر
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دادنامه
خود نشاندهنده صوري بودن صورتهاي مالي ارائهشده ميباشد .شركت مذكور در تاريخ  1394.04.24افتتاح
حساب نموده ،پيشنهاد شعبه در تاريخ  1394.05.12ارسال و مصوبه اعتباري از سوي اركان مربوطه بانك در
كمتر از يك ماه از تاريخ افتتاح حساب ،در مورخه  1394.05.19صادر گرديده ،در صورتي كه معدل حساب
شركت در اين برهه زماني چهار ميليون ( )4.000.000ريال بوده كه هيچ تناسبي با مبلغ مصوب ندارد .در اين
فرآيند هيچگونه تضميني از شركت اخذ نشده ،ضمانت خواه اعتبارسنجي مورد اعتبارسنجي قرار نگرفته و
هيچگونه ليست اموالي بابت امضاي قراردادي با اين مبلغ باال در پرونده موجود نيست نتيجتاً بهداشت اعتباري
بهطور كامل در اين پرونده ناديده انگاشته شده است .هيچگاه قرارداد ضمانتنامه در حكم قرارداد الزماالجرا
نبوده ليكن هيئتمديره وقت بانك آگاهانه و يا از روي عدم اطالع از مقررات بانكي ،ضمانتنامههاي مربوطه را
بدون هيچ وثايقي در قبال صرفاً قرارداد ضمانتنامه مصوب نمودهاند.
)6-2شركت مشاوران راهبرد پويان آدان:شركت مذكور درخواست خود را به تاريخ  1394.08.03و با امضاء آقاي سعيد خواجه كالئي مبني بر دريافت
ضمانتنامه به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد ( )1.100.000.000.000ريال در قبال قرارداد الزماالجرا به شعبه
ارائه داده و شعبه نيز پيشنهاد خود را به شماره  1008.510مورخه  1394.08.04با امضاء آقاي پيمان پويان
مهر بدون اظهارنظر جهت بررسي اركان اعتباري به اداره اعتبارات ارسال نموده است .اداره اعتبارات بدون تهيه
گزارش اعتباري پيشنهاد شركت و شعبه را مستقيماً در هيئتمديره وقت مطرح و پيشنهاد مربوطه در تاريخ
 1394.08.04با امضاء آقايان پرويز احمدي ،محمدرضا توسلي ،علي بخشايش و ياسر ضيائي بهعنوان هيئتمديره
و مجيد زاهدي ،حميدرضا فارقي ،محمد سلماني عالئي و عباس عبدي بهعنوان كميته اعتبارات مصوب شده
است .قرارداد مربوطه بابت خريد كاال منعقد گرديده و ضمانتنامه صادره ماهيتاً تعهد پرداخت بوده ليكن با
عنوان ضمانتنامه حسن انجام تعهدات صادر شده است .ضمانتنامه حسن انجام تعهدات حداكثر تا سقف ده
درصد ( )10درصد از كل مبلغ قرارداد پيمان صادر شده در حالي كه ضمانتنامه مذكور به ميزان كل ثمن قرارداد
صادر شده است .هيچگونه تناسبي بين گردش و معدل موجودي حساب مشتري با ميزان تعهدات برعهده گرفته
شده (بهعنوان شاخص اصلي در قبول تقاضاي مشتري) مشاهده نميشود .سابقهاي از اخذ اطالعات اعتباري و
اعتبارسنجي ضمانت خواه در پرونده مشاهده نمي شود .بدين لحاظ چنين به نظر ميرسد كه اصول اوليه اعطاي
تسهيالت و تعهدات از قبيل احراز اهليت ،ظرفيت و توانائي مالي متقاضي رعايت نگرديده و مورد سنجش واقع
نشده است .در زمان تصويب تعهدات ،آقاي سعيد خواجه كالئي مديرعامل شركت داراي سه فقره چك برگشتي
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به مبلغ  16.700.000ريال از بانك ايرانزمين شعبه بابلسر بوده است كه نشانگر عدم توانايي فرد مذكور در
تأمين وجوه چك ها با اين مقدار مبالغ پايين بوده فلذا قبول ضمانت تعهدات شركت مذكور با مبالغي سنگين
توسط نامبرده غيرقابلتوجيه بوده است .مبالغ فروش و سود منعكسشده در صورتهاي مالي شركت بهصورت
غيرواقعي باال نشان داده شده و صوري بودن آن با توجه به عدم وجود تأييديه از جامعه حسابرسان در پرونده و
همچنين دو اظهارنظر مشروط كامالً كپيبرداري شده از هم در پايان سالهاي مالي  1393و  1392مسجل
ميباشد .در تاريخ  1394.06.31دقيقاً پنج ( )5روز قبل از ارائه درخواست شركت به شعبه ،سرمايه ثبتي آن به
مبلغ يكصد و بيست ميليارد ( )120.000.000.000ريال از محل مطالبات حال شده افزايشيافته ،خريد
محصوالت كشاورزي به فعاليت شركت اضافه گرديده و هيئتمديره جديد در مورخه  1394.06.23معينشدهاند،
حتي اجارهنامه شركت در تاريخ  1394.06.29تنظيم گرديده كه جملگي موارد عنوانشده مبين كاغذي بودن
شركت و آمادهسازي مسائل ثبتي و مالي آن جهت دريافت ضمانتنامه از اين بانك ميباشد .وثايق كافي (ميتوان
گفت هيچگونه وثايق قابلقبول) متناسب با مبلغ تعهدات از شركت اخذ نشده و هيچگونه ليست اموالي نيز از
مديون در پرونده موجود نميباشد .شركت مذكور در تاريخ  1394.06.29نزد شعبه افتتاح حساب نموده است،
درخواست خود را در مورخه  1394.08.03به شعبه ارائه ،پيشنهاد شعبه در تاريخ  1394.08.04به اداره اعتبارات
ارسال و در تاريخ  1394.08.04اركان اعتباري بانك بدون انجام كارشناسي الزم پيشنهاد مذكور را مصوب
نمودهاند .برآيند تصويب و صدور ضمانتنامهها در كمتر از سي و شش ( )36روز از افتتاح حساب شركت نزد
بانك انجام پذيرفته است.
)6-3شركت جهانگستر پژواک:در بررسيهاي بهعملآمده مالحظه گرديد شعبه پيشنهاد خود را به شماره  1008.312مورخه  1394.04.24با
امضاء رئيس وقت ،آقاي علي نانچيان به كميسيون اعتبارات ارسال و اداره مربوطه عطف به پيشنهاد مذكور و
بهموجب موافقت هيئتمديره وقت بدون انجام كارشناسي با امضاء آقايان پرويز كاظمي ،علي بخشايش ،خيراله
بيرانوند و كميته اعتبارات با امضاء آقايان مجيد زاهدي ،حميدرضا فارقي ،حسن نيكخواه ،محمدجواد براتي و
عليرضا كلهر در جلسه مورخه  1394.04.29پيشنهاد مذكور را مصوب و طي نامه شماره  94.30474مورخه
 1394.05.06به شعبه ابالغ نمودهاند .شركت ضمانت خواه در تاريخ  1394.04.21اقدام به افتتاح حساب و در
تاريخ  1394.04.23درخواست اخذ مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد ( )1.100.000.000.000ريال ضمانتنامه
حسن انجام تعهدات را نموده است .متعاقباً در تاريخ  1394.04.24پيشنهاد شعبه جهت بررسي و اتخاذ تصميم
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دادنامه
به كميسيون اعتبارات بانك ارسال و سپس در تاريخ  1394.05.04مدارک مورد نياز از شركت مطالبه گرديده
است .در چنين شرايطي ضمانتنامه در تاريخ  13944.05.31به مبلغ يك هزار و نود و نه ميليارد
( )1.099.000.000.000ريال و بدون تناسب آن با گردش حساب و معدل موجودي شركت ،صادر شده كه
مبلغ دويست و پنج ميليارد ( )250.000.000.000ريال از آن به ذينفعي شركت ايران گارمنت بوده است .در
مورخه  1394.05.10پس از صدور مصوبه توسط هيئتمديره (قبل از صدور ضمانتنامهها) و با توجه به
درخواست شركت جهت صدور ضمانتنامه طبق مصوبه ،شعبه طي نامه شماره  94.31693مورخه 1394.05.10
با عنوان آقاي محمدرضا فتح الهي معاون وقت منطقه غرب تهران اعالم مينمايد ...« :شركت فاقد هرگونه
مجوزهاي قانوني از جمله كارت بازرگاني ،پروانه بهرهبرداري ،موافقت اصولي و غيره بوده لذا شعبه را در صدور
اين ضمانتنامهها راهنمايي فرمائيد »...كه اين امر نشاندهنده آگاهي تمام اركان صادركننده اين ضمانتنامهها
از شعبه تا منطقه بر عدم اهليت و توان اعتباري شركت مذكور ميباشد .آقاي رضا فارسي دان مديرعامل شركت
جهانگستر پژواک (ضمانت خواه) در زمان صدور ضمانتنامه داراي چك برگشتي به مبلغ  340.000.000ريال
بوده و مديران وقت بانك اقدام به صدور ضمانتنامه جمعاً به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد
( )1.100.000.000.000ريال با ضمانت چنين فردي نمودهاند .سابقهاي در خصوص اخذ اطالعات اعتباري از
مديون و اعتبارسنجي از ضمانت خواه در سوابق مشاهده نشد .صادر كردن چنين مصوبهاي با اين مبلغ ،بدون
دريافت وثيقه مكفي و هرگونه اعتبارسنجي جاي تأمل دارد و اركان اعتباري بانك و مسئولين پيشنهاد دهنده
داراي مسئوليت مي باشند .در مورخه  1394.05.17بعد از ارائه درخواست شركت به شعبه ،سرمايه ثبتي متقاضي
به مبلغ يكصد و بيست ميليارد ( )120.000.000.000ريال از محل مطالبات حال شده افزايشيافته و
هيئتمديره جديد براي آن در تاريخ  1393.10.15معين گرديدهاند .آدرس شركت نيز در تاريخ 1394.02.23
به اداره ثبت ارائه شده كه ميتوان از موارد فوق اينگونه استنباط كرد كه شركت مذكور در زمره شركتهاي
صرفاً كاغذي بوده و با آمادهسازي مسائل ثبتي و مالي آن قصد دريافت ضمانتنامه و در نهايت بردن منابع بانك
را داشتهاند .وثايق مكفي از شركت ضمانت خواه اخذ نگرديده و هيچگونه شناسايي اموال نيز توسط اركان ذيربط
به عمل نيامده است.
)6-4شركت پايدار كاالي پاسارگاد:در بررسي بهعملآمده مالحظه مي شود شركت درخواست خود را با شماره .101پ  94.7مورخه 1394.04.23
به شعبه اسكان ارائه كرده و شعبه نيز پيشنهاد خود را به شماره ( 1008-320در مصوبه  1008-312تحرير

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
شده است) مورخه  1394.05.12با امضاء آقاي علياكبر پژمان ثاني رئيس وقت شعبه به كميسيون اعتبارات
ارسال و اداره مربوطه عطف به پيشنهاد مذكور بهموجب موافقت هيئتمديره وقت در جلسه  1394.05.19با
امضاء اعضاي هيئتمديره وقت آقايان محمدرضا توسلي ،علي بخشايش ،خيراله بيرانوند و پرويز كاظمي و كميته
اعتبارات با امضاء آقايان مجيد زاهدي و حميدرضا فارقي نسبت به صدور مصوبه  94.53622مورخه
 1394.05.21مبني بر صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهد به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد
( )1.100.000.000.000ريال در قبال قرارداد الزماالجرا اقدام نمودهاند .شركت موصوف در تاريخ 1394.04.23
طي نامه شماره .101ب  94.7درخواست صدور مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد ( )1.100.000.000.000ريال
ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات و متعاقباً يك روز بعد از آن در مورخه  1394.04.24اقدام به افتتاح حساب
نزد شعبه نموده و پيشنهاد شعبه با شماره  1008-320مورخه  1394.05.12به اداره اعتبارات ارسال و در تاريخ
 1394.05.19بدون ارزيابي كارشناسان اداره اعتبارات در هيئتمديره بانك مصوب شده است .مديرعامل شركت
پايدار كاالي پاسارگاد در ارسال پيشنهاد اوليه شعبه (كه مورد موافقت قرار نگرفته است) آقاي ميرسعيد
ميرحسيني بوده كه به دليل داشتن يازده ( )11فقره چك برگشتي از هيئتمديره شركت خارج و آقاي مهدي
يوسفيان مقدم جايگزين وي شده و كل اعضاء هيئتمديره شركت در زمان پيشنهاد دوم تغيير نمودهاند .سابقهاي
از اخذ اطالعات اعتباري و اعتبارسنجي از ضمانت خواه در پرونده مشاهده نمي شود .از اين رو چنين به نظر مي
رسد كه اصول اوليه اعطاي تسهيالت و تعهدات از قبيل احراز اهليت ،ظرفيت و توانايي مالي متقاضي رعايت
نگرديده و مورد سنجش واقع نشده است .هيچگونه تناسبي بين گردش و معدل موجودي حساب مشتري (به
ميزان  50.000.000ريال) با ميزان تعهدات برعهدهگرفته شده (بهعنوان شاخص اصلي در قبول تقاضاي
مشتري) مشاهده نميشود .شركت مذكور هيچگونه سابقه اعتباري در بانكهاي كشور نداشته و چگونگي تصويب
و صدور ضمانتنامههايي با اين مبالغ در اولين تجربه اعتباري مشخص نميباشد .مبالغ فروش و سود منعكسشده
در صورتهاي مالي شركت بهصورت غيرواقعي قيد گرديده و صوري بودن آن با توجه به عدم وجود تأييديه از
جامعه حسابرسان در پرونده و همچنين دو اظهارنظر مشروط كامالً كپيبرداري شده از هم در پايان سالهاي
مالي  1391و  1392مسجل ميباشد .در استعالم بهعملآمده از سامانه چكهاي برگشتي ،شركت مذكور داراي
 160.000.000ريال چك برگشتي بوده كه جهت دريافت ضمانتنامه نسبت به رفع سوء اثر از چكهاي مذكور
اقدام نموده است .موضوع مذكور نشاندهنده بنيه مالي پايين شركت در تأمين وجوه دو فقره چك با مبلغ
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دادنامه
 160.000.000.000ريال بوده و چگونگي تصويب حد تعهدات به مبلغ يك هزار و يكصد ميليارد
( )1.100.000.000.000ريال توسط اركان اعتباري بانك مشخص نميباشد.
)6-5شركت الكتروكژال دياموند:شركت درخواست خود را به شماره  3005مورخه  1394.08.28با امضاء آقاي جعفر حسينيان مبني بر دريافت
ضمانتنامه به مبلغ يك هزار ميليارد ( )1.000.000.000.000ريال در قبال قرارداد الزماالجرا به شعبه ارائه
داده و شعبه نيز پيشنهاد خود را به شماره  1008.571مورخه  1394.08.27با امضاء آقاي پيمان پويان مهر
بدون اظهارنظر جهت بررسي اركان اعتباري به اداره اعتبارات ارسال نموده است .اداره اعتبارات بدون تهيه گزارش
اعتباري و اعتبارسنجي پيشنهاد شركت و شعبه را مستقيماً به هيئتمديره ارسال و پيشنهاد مربوطه در تاريخ
 1394.08.30با امضاء آقايان پرويز احمدي ،محمدرضا توسلي ،علي بخشايش بهعنوان هيئتمديره و آقايان
مجيد زاهدي ،حميدرضا فارقي ،محمد سلماني عالئي و عباس عبدي بهعنوان كميته اعتبارات مبني بر صدور
ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات به مبلغ يك هزار ميليارد ( )1.000.000.000.000ريال يكساله در قبال
قرارداد الزماالجرا مصوب و به شعبه ابالغ گرديده است .سابقهاي از اخذ اطالعات اعتباري و اعتبارسنجي ضمانت
خواه در پرونده مشاهده نگرديد و اصول اوليه اعطاي تسهيالت و تعهدات از قبيل احراز اهليت ،ظرفيت و توانائي
مالي متقاضي مراعات و مورد سنجش قرار نگرفته است .مبالغ فروش و سود منعكسشده در صورتهاي مالي
شركت بهصورت ساختگي و غيرواقعي است و صوري بودن آن با توجه به عدم وجود تأييديه از جامعه حسابرسان
در پرونده و همچنين دو اظهارنظر مشروط كامالً كپيبرداري شده از هم در پايان سالهاي مالي  1393و 1392
مسجل ميباشد .هيچگونه سابقهاي از دريافت تسهيالت و تعهدات توسط شركت مذكور در سامانه اعتبارسنجي
مثبوت نبوده و ايجاد چنين تعهداتي با اين مبالغ باال به چنين شركتي در اولين تعاملش با بانك فاقد توجيه بوده
است .هيچ وثيقهاي متناسب با مبلغ تعهدات ايجادي از شركت اخذ نگرديده و هيچگونه ليست اموالي نيز از
مديون در پرونده موجود نميباشد .در مورخه 1394.06.30دو ماه قبل از ارائه درخواست شركت به شعبه،
سرمايه ثبتي متقاضي به مبلغ يكصد و بيست ميليارد ( )120.000.000.000ريال از محل مطالبات حال شده
افزايشيافته ،خريد محصوالت كشاورزي به فعاليت شركت اضافه گرديده ،اجارهنامه شركت در تاريخ
 1394.07.11منعقدشده و هيئتمديره جديد در تاريخ  1394.07.30تعيين گرديدهاند .شركت مذكور در تاريخ
 1394.08.27نزد شعبه افتتاح حساب نموده ،درخواست خود را در تاريخ  1394.08.28به شعبه ارائه و پيشنهاد
شعبه در تاريخ  1394.08.27يك روز قبل از درخواست شركت به اداره اعتبارات ارسال و مصوبه صادره از سوي
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اركان اعتباري بانك بدون انجام كارشناسي در تاريخ  1394.08.30مصوب گرديده است ،فرآيند تصويب تعهدات
مذكور در كمتر از دو ( )2روز از زمان افتتاح حساب انجام پذيرفته و شعبه نيز قبل از دريافت درخواست شركت
پيشنهاد خود را ارسال نموده است .شايانذكر است كه همگي شركتهاي فوق در زمانهاي منتهي به پايان سال
 1394اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست تسهيالت و تعهدات در شعبه اسكان نمودهاند و تمامي آنها
داراي وجوه مشتركي كه بيانگر موهوم بودن آنها بوده است :تمامي شركتها در تاريخهاي قبل از قرارداد اقدام
به تغيير هيئتمديره ،موضوع فعاليت شغلي ،افزايش سرمايه و تغيير محل فعاليت كرده اند .با دقت نظر در
صورتهاي مالي ارائهشده شركتهاي فوق ،صوري بودن آنها مبرهن است .چراكه مبالغ سود و فروش ثبتشده
در آنها بهصورت ساختگي و غيرواقعي مبين است و حتي نظريات حسابرسان در آنها بهصورت كامالً كپيبرداري
و يكسان تهيه شده است .پيشنهادهاي ارائهشده توسط شركتها با يك فرمت خاص با مبلغ يك هزار و يكصد
ميليارد ( )1.100.000.000.000ريال بهصورت هدفمند به شعبه اسكان ارائه و در همه موارد ،مراحل تصويب
مصوبات در كمتر از يك ماه و حتي كمتر از چند روز بدون انجام گزارش كارشناسي و اعتبارسنجي انجام پذيرفته
است .ذينفعان در ضمانتنامههاي صادره براي پنج ( )5شركت مذكور اكثراً مشترک و يكسان از بين شركتهاي
قيري هرمز پاسارگاد ،ايران گارمنت ،روغن كشي خرمشهر ،اداره كل پشتيباني امور دام استان تهران ،گسترش
خدمات بازرگاني بهساز و بينالمللي آذين تجارت آرمان ميباشند .با توجه به مراتب مشخص است شركتهاي
فوقالذكر تماماً موهوم و كاغذي بوده و با هدايت افرادي در پشت پرده ،كارهاي ثبتي آنها انجام ،از بين افراد
بيبضاعت و بعضاً معتاد و يا كارتنخواب افرادي جهت تصدي مديريت آنها انتخاب و با اعمالنفوذ در بدنه
مديريتي بانك (چراكه صدور ميلياردها تومان ضمانتنامه بدون اخذ وثيقه و اعتبارسنجي ،بدون شناخت و سابقه
فعاليت آنهم براي اينگونه شركتهاي بيهويت در حالت معمول غيرممكن ميباشد) مبالغ معتنابهي ضمانتنامه
اخذ و از طريق ارائه ضمانتنامهها به شركتهاي دولتي ،مقادير زيادي كاال دريافت و زير قيمت بازار به فروش
رسانده و وجوه حاصله را به يغما بردهاند.
)6-6شركت آفتاب پرديس روناک:شركت آفتاب پرديس روناک طي نامه شماره .317الف پ 92.مورخه  1392.03.18درخواست خود مبني بر
صدور ضمانتنامه حسن انجام كار تا مبلغ يك هزار ميليارد ( )1.000.000.000.000ريال را مستقيماً به
مديرعامل وقت بانك آقاي بخشايش ارسال داشته كه نامه مذكور با دستور آقاي حسامي رئيس اداره حوزه
مديريت جهت بررسي به مديريت وقت امور شعب ارسال ميگردد .آقاي ساالر بايرامي خلج مدير امور شعب طي
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نامه شماره  300.1005مورخه  ،1392.04.09درخواست شركت را دال بر صدور مبلغ يك هزار ميليارد
( )1000.000.000.000ريال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به نفع شركتهاي نفت پاسارگاد و رفاه صنعت،
از طريق شعبه بلوار افريقا در قبال پنجاه درصد ( )%50وجه نقد و الباقي اخذ يك فقره چك به امضا مجاز شركت
و ظهرنويسي مديران با نظر موافق جهت اتخاذ تصميم به آقاي علي بخشايش ارسال ميدارد كه موضوع در جلسه
هيئتمديره مطرح و مقرر ميگردد (با امضاء آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي) پس از
طرح در جلسه كميته اعتباري تقديم شود .متعاقب آن شركت درخواست خود را طي نامه شماره .92461پ در
مورخه  1392.04.17به رياست شعبه بلوار افريقا ارائه و به دنبال آن شعبه مذكور درخواست شركت را در قالب
فرم خالصه پيشنهاد اعطاي تسهيالت و قبول تعهدات ريالي به شماره  1035.148مورخه ( 1392.1804با امضا
مسئول حوزه آقاي محمد سلماني عالئي رئيس شعبه رضا مرادي) مبني بر صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
به مبلغ يك هزار ميليارد ( )1000.000.000.000ريال در قبال پنجاه درصد ( )%50درصد سپرده نقدي و الباقي
سفته ،با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال مينمايد كه با توجه به عدم ارائه كامل مدارک ،درخواست شعبه در
اركان اعتباري مطرح نميگردد .آقاي رضا مرادي رئيس وقت شعبه بلوار افريقا بدون اخذ مصوبه از اركان اعتباري
بانك رأساً اقدام به صدور شش ( )6فقره ضمانتنامه جمعاً به مبلغ نهصد و سيزده ميليارد ()913.000.000.000
ريال نموده كه تعداد سه ( )3فقره از آنها به مبلغ هفتصد و سه ميليارد ( )703.000.000.000ريال تسويه
شده و الباقي ضمانتنامهها پس از پرداخت وجه به ذينفع با ماندهاي معادل دويست و شصت و نه ميليارد
( )269.000.000.000ريال در سرفصلهاي مشكوک الوصول شعبه بالتكليف ميباشد .مشاراليه پس از صدور
چهار ( )4فقره از ضمانتنامهها موضوع را به رياست حوزه ده تهران انعكاس و اعالم داشته كه پيرو دستور مديريت
امور شعب آقاي خلج و پيرو پيشنهاد ارسالي مبادرت به اين امر نموده و درخواست تأييد عمليات خود را داشته
است .مراتب نامه شعبه در كميته اعتبارات مطرح و با توجه به اينكه قبل از صدور ضمانتنامهها پرونده مورد
بررسي و اعتبارسنجي قرار نگرفته ،مشروط به اينكه شعبه عامل كليه ضوابط و مقررات اعتباري و بانكي به
خصوص ضوابط صدور ضمانتنامه و اخذ استعالمهاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در مورد چك برگشتي
و مطالبات غيرجاري در مورد شركت ،مديران ،سهامداران عمده و ذينفع واحد و همچنين بخشنامه
شماره.1102.580ب مورخه  1392.05.21بانك مركزي در رابطه با مقررات تسهيالت و تعهدات كالن را كامالً
رعايت نموده و تشكيل پرونده در چارچوب ضوابط بانك به نحو صحيح انجامشده باشد؛ كليه اعضا (با امضاء آقايان
سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج و غالمرضا شياني) تأييد عمليات شعبه را در رابطه با چهار ( )4فقره
ضمانتنامه صادره با نظر موافق به هيئتمديره پيشنهاد و موضوع مذكور در جلسه هيئتمديره متشكل از آقايان
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علي بخشايش ،محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي مطرح و مقرر گرديد وفق پيشنهاد كميته اعتبارات ،اقدام شود.
اقدام رئيس شعبه خالف قوانين و مقررات بوده؛ لكن تأييد عمليات وي توسط اركان اعتباري مشروط به رعايت
موارد فوقالذكر نشانگر دو مطلب ميباشد ،اول آنكه مسئولين مربوطه از ابتدا در جريان امر قرار داشتهاند و دوم
اينكه با اين عمل كليه مسئوليتهاي مربوطه را به مسئول شعبه انتقال دادهاند .آقاي مرادي بعد از صدور
ضمانتنامه پنجم خطاب به آقاي عاليي رياست وقت حوزه مربوطه اعالم داشته كه صدور ضمانتنامه ،حسب
دستور حضرت عالي و هامش نويسي رياست حوزه صورت پذيرفته و خواستار تأييد عمليات شعبه شده است كه
پيرو آن مراتب به اداره اعتبارات ارجاع و با توجه به تسويه ضمانتنامه ،اداره مذكور موضوع را بالاقدام اعالم
نموده است .در خصوص ضمانت نامه آخر نيز به منوال گذشته مسئول وقت شعب در نامه خود به حوزه مربوطه
اعالم ميدارد كه حسب دستور آقاي رهبري جانشين رياست اداره اعتبارات مبادرت به اين امر كرده كه موضوع
درخواست شعبه در مورد تأييد عمليات صدور ضمانتنامه در كميته اعتبارات و هيئتمديره مطرح و مورد موافقت
واقع ميشود (امضاكنندگان كميته اعتبارات :آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري،
ماني رهبري) و امضاكنندگان هيئتمديره (آقايان علي بخشايش ،محمدرضا توسلي ،پرويز كاظمي) .دور زدن
قوانين و بيتوجهي به مقررات توسط مسئولين مربوطه در صدور ضمانتنامهها توسط شعبه ،قبل از اخذ مصوبه
و تأييد عمليات توسط اركان اعتباري كامالً مشهود بوده و نتيجه اين اقدامات تنها حذف فرآيند اعتبارسنجي و
كنترل هاي الزم و در نتيجه اتالف منابع بانك سرمايه بوده است .در ادامه شركت مذكور درخواست تسهيالت
سرمايه در گردش به ميزان دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال در قبال پنجاه درصد ( )%50درصد
وثيقه ملكي و الباقي چك و سفته را در تاريخ  1392.07.28به رياست شعبه بلوار افريقا ارائه مينمايد .آقاي رضا
مرادي رئيس وقت شعبه درخواست شركت را طي فرم خالصه پيشنهاد اعطاي تسهيالت و قبول تعهدات ريالي
پس از اخذ تأييد و امضاي آقاي محمد سلماني عاليي با نظر موافق ،به اداره اعتبارات ارسال مي كند .پيشنهاد
شعبه در فرداي آن روز بدون بررسي و اعتبارسنجي در كميته اعتبارات مطرح و اعطاي تسهيالت مشاركت مدني
به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ريال با امضاء آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري،
ماني رهبري جهت تصميمگيري به هيئتمديره پيشنهاد و در جلسه مورخه 1392.08.11هيئتمديره مطرح و
با امضا آقايان علي بخشايش ،محمدرضا توسلي ،پرويز كاظمي مصوب ميشود .ضمانتنامههاي صادره توسط
شعبه قبل از صدور مصوبه صادر و سپس نامههاي تأييد آن به اركان اعتباري ارسال گرديده است .متن نامههاي
ارسالي شعبه جهت تأييد عمليات نشاندهنده آگاهي و دستور اركان مديريتي بانك از جمله مديريت امور شعب
ساالر بايرامي خلج و محمد سلماني عاليي رئيس وقت حوزه ده تهران بوده است .تأييديههاي صادره توسط

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
هيئتمديره و كميته اعتبارات بدون دريافت هرگونه مستندات شركت ،اعتبارسنجي و گزارش كارشناسي انجام
پذيرفته و در تمام موارد كل مسئوليت به شعبه واگذار گرديده كه اين امر كامالً غيرحرفهاي بوده و از نظر قانوني
كميته اعتبارات و مديريت ارشد بانك موظف به برخورد قانوني با رئيس شعبه و دستور بررسي موضوع و رسيدگي
ويژه بودهاند .هيچگونه اعتبارسنجي ،گزارش اطالعات اعتباري ،شناسايي اموال و بررسي وضعيت مالي شركت و
مديران انجام نپذيرفته است .تسهيالت مربوطه در مورخه  1392.08.14پس از صدور چك بينبانكي در وجه
بانك ملت شعبه گلفام بهحساب آقاي سعيد حسيني منتقل گرديده است .اين در حاليكه فاكتور ارائهشده متعلق
به شركت تيوا تجارت آرماني بوده و مصرف تسهيالت در غير محل تعيينشده مسجل ميباشد .مانده مطالبات
بانك از شركت فوق به مبلغ چهارصد و سي و سه ميليارد ( )433.000.000.000ريال در وضعيت مشكوک
الوصول همچنان بالتكليف ميباشد.
)- 7شركتهاي منتسب به آقاي حاجي محمدجواد:
)7-1بازرگاني الماس گستران تيراژه:اين شركت درخواست دريافت تسهيالت به مبلغ چهارصد ميليارد ( )400.000.000.000ريال را به رياست وقت
شعبه مركزي ارائه و آقاي حسنزاده پيشنهاد مربوطه را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال نموده است .در
گزارش كارشناسي تهيهشده در اداره اعتبارات به مواردي همچون وجود چك برگشتي مديرعامل ،وجود تعهدات
غيرمستقيم بسيار باالي شركت نزد بانك سرمايه بهواسطه ظهرنويسي سفتههاي تضميني تسهيالت اعطائي به
شركت هاي الماس شكفته پايتخت و فريور تجارت شايا كه هركدام از شعب بانك سرمايه تسهيالت دريافت
نمودهاند ،عدم تناسب مانده و معدل حساب شركت با تقاضاي مطروحه و در نهايت عدم ظرفيت الزم جهت اخذ
تسهيالت اشاره گرديده كه پساز آن اداره اعتبارات با توجه به داليل فوق ،كتباً عدم اجابت درخواست را به شعبه
اعالم مي كند .با اين وجود يك روز پس از اعالم مخالفت از سوي اداره اعتبارات ،درخواست شركت توسط اداره
اخيرالذكر بدون اظهارنظر در كميته اعتبارات مطرح و اعطاي يكصد ميليارد ( )100.000.000.000ريال
تسهيالت به شركت مذكور با امضاء آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري و غالمرضا
شياني بهعنوان كميته اعتباري و نيز آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي بهعنوان هيئتمديره
وقت مصوب ميشود .اين برآيند بهنوعي مؤيد فشار از سوي اركان باالدستي و عدم اختيار و استقالل عوامل مياني
در تصميمگيري مي باشد .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون به
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مبلغ يكصد و هفتاد و شش ميليارد ( )176.000.000.000ريال در وضعيت مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد.
با توجه به اينكه قسمتي از تسهيالت در قبال اخذ سفته تضميني و چك به امضاء متعهد و ظهرنويسي ضامنين
اعطاء شده ،ليكن هيچگونه گزارشي در خصوص شناسايي اموال مديونين بهمنظور پيگيري اقدامات اجرايي به
عمل نيامده است .به علت عدم توانايي مشتري جهت معرفي ملك ترهيني ،شعبه برخالف مصوبه ابالغي اقدام
به مسدودي مبلغ شصت ميليارد ( )60.000.000.000ريال در حسابجاري بدون دستهچك شركت بهجاي
ملك نموده است .مبلغ مذكور از اعطاي تسهيالت به شركت فريور تجارت شايا تأمين گرديده است .فاكتور
ارائهشده متعلق به شركت برنا يكتا نقش بوده و با توجه به واريز مبلغ تسهيالت بهغير از حساب صادركننده
فاكتور ،صوري بودن فاكتورها و عدم مصرف تسهيالت در محل خود مسجل است.
)7-2فريور تجارت شايا:شركت فريور تجارت شايا بهمحض افتتاح حساب نزد بانك سرمايه درخواست خود مبني بر اخذ چهارصد ميليارد
( )400.000.000.000ريال تسهيالت را به رياست شعبه بلوار افريقا ارائه و آقاي رضا مرادي پيشنهاد مربوطه را
پس از تأييد و اخذ امضاي آقاي محمد سلماني عاليي رئيس حوزه ،عيناً با همان مبلغ درخواستي متقاضي بدون
هيچ گونه بررسي مقدماتي و با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال نموده است .اداره اعتبارات مبلغ تسهيالت
پيشنهادي شعبه را به مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال تعديل و سپس موضوع در اركان
اعتباري مطرح و با امضاي آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري و غالمرضا شياني
بهعنوان كميته اعتباري و نيز آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي بهعنوان هيئتمديره وقت
مصوب شده است .شركت مذكور مجدداً درخواست خود را مبني برافزايش تسهيالت به ميزان چهارصد ميليارد
( )400.000.000.000ريال ارائه كه پس از طرح در اركان اعتباري با اعطا تسهيالت به مبلغ يكصد ميليارد
( )100.000.000.000ريال ديگر موافقت و در مجموع شركت مذكور به مبلغ سيصد ميليارد
( )300.000.000.000ريال از منابع اين بانك بهرهمند گرديده است .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه
به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون به مبلغ هفتصد و نود و نه ميليارد ( )799.000.000.000ريال در وضعيت
مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد .مبلغ سپرده نقدي مورد وثيقه از محل تسهيالت اعطايي به شركت سيرمان
البرز تأمين گرديده و شركتهاي الماس گستران تيراژه و خورشيد دانه آفتابگردان بهعنوان ضامن انتخابشدهاند
كه نشاندهنده ارتباط بين اين شركتها است .شعبه عامل دو شركت خورشيد دانه آفتابگردان و الماس گستران
تيراژه را بهعنوان ضامنين معتبر پذيرفته است .در صورتيكه شركت خورشيد دانه آفتابگردان در پايان سال
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 1391داراي  1.000.000ريال زيان و صورتهاي مالي ارائهشده منتهي به  1392.05.01نيز فاقد هرگونه
تأييديه بوده و صحت آنها مورد ترديد ميباشد .شركت الماس گستران نيز ضامن تسهيالت شركت الماس
شكفته پايتخت بوده و در همان زمان نيز جزء متقاضيان اخذ تسهيالت از بانك محسوب مي شده است .مضاف
بر اينكه شعبه در اقدامي تأمل برانگيز بعد از اعطاي تسهيالت و قبول ضامنين مورد اشاره ،درخواست اعتبارسنجي
از نامبردگان را به اداره اعتبارات ارسال نموده است .تضعيف وثايق از طريق تبديل نود ميليارد
( )90.000.000.000ريال سپرده توثيقي به وثيقه ملكي ،در حالي صورت پذيرفته كه در تمديدهاي قبلي عدم
توانايي شركت در بازپرداخت ديون خود به اثبات رسيده بود .بهگونهاي كه حتي سود و متفرعات تسهيالت معوق
از محل تسهيالت جديد تأمينشده است .فاكتورهاي ارائهشده ،صادره از جانب شركت نيك فرم پيمان بوده كه
هيچكدام از مبالغ تسهيالتي بهحساب شركت مذكور واريز نگرديده و اين امر صوري بودن معامالت را مسجل
ميسازد.
)7-3صنعت گستران زيما:خانم فريناز نقيب زاده رئيس وقت شعبه پيشنهاد اعطاي تسهيالت به شركت مذكور را به مبلغ سيصد ميليارد
( )300.000.000.000ريال پس از تأييد آقاي محمد سلماني عاليي رئيس حوزه مربوطه و اخذ امضاء ايشان به
اداره اعتبارات ارسال و در نهايت اركان اعتباري بانك متشكل از آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي
خلج ،رحيم قنبري و ماني رهبري و هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي با
پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ( )150.000.000.000ريال به شركت مذكور موافقت نموده و تسهيالت
اعطايي به شركت مذكور با توجه به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغبر مبلغ دويست و چهل و هفت
ميليارد ( )247.000.000.000ريال در وضعيت مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد .از طرفي تأمين مبلغ سپرده
نقدي مورد وثيقه از محل تسهيالت اعطايي به شركت سيرمان البرز و ضمانت شركتهاي خورشيد دانه
آفتاب گردان (ضامن تسهيالت شركت فريور تجارت شايا) و سامان تجارت سرمايه از تسهيالت فوق نشاندهنده
ارتباط تمامي اين شركتها و در نتيجه وجود يك ذينفع پشت پرده ميباشد .با توجه به پرداخت بخش اعظم
تسهيالت در قبال چك و سفته ،شناسايي اموال از ظهر نويسان آن انجام نشده است .هيچگونه اعتبارسنجي از
ضامنين قراردادها و اسناد تضميني به عمل نيامده لذا علت قبول ضمانت اين شركتها بدون شناخت كافي و
شناسايي اموال و داراييهايشان ،توسط رئيس شعبه مبهم ميباشد .فاكتورهاي موجود در پرونده توسط شركت
زرين طرح كيهان ممهور گرديده ليكن وجه تسهيالت در تاريخ  1392.08.28بهحساب ساير اشخاص حقيقي و
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حقوقي واريز گرديده است .از اين رو صوري بودن فاكتورها و عدم مصرف تسهيالت در محل صحيح خود مسجل
است.
)7-4سالمت انديشان نور:شركت موصوف درخواست دريافت تسهيالت به مبلغ چهارصد ميليارد ( )400.000.000.000ريال را به رياست
وقت شعبه مركزي ارائه و آقاي حسنزاده پيشنهاد مربوطه را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در نهايت
كميته اعتبارات و اعضاي هيئتمديره آقايان بخشايش ،كاظمي و توسلي با پرداخت مبلغ دويست ميليارد
( )200.000.000.000ريال تسهيالت به شركت فوق موافقت كردهاند .مبلغ سپرده نقدي مورد وثيقه از حساب
شركت زراع پاش تأمين گرديده كه نشاندهنده ارتباط بين اين دو شركت است .شناسايي اموال و اعتبارسنجي
از ظهرنويسان سفته و ضامنين تسهيالت به عمل نيامده است .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه به
عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغ بر پانصد و نود و دو ميليارد ( )592.000.000.000ريال در وضعيت
مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد.
)7-5شركت صنايع چوب و فلز سما چوب زاگرس:اولين درخواست شركت مبني بر اخذ تسهيالت به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد ( )450.000.000.000ريال
در تاريخ  1392.11.20ارائه و آقاي علي نانچيان رئيس وقت شعبه پيشنهاد مربوطه را منطبق با خواسته مشتري
پس از اخذ تأييديه از حوزه و امضاي آقاي عاليي به اداره اعتبارات ارسال مينمايد .به دليل عدم ارائه صورتهاي
مالي اجابت درخواست شركت ميسر نگرديده و مجدداً در تاريخ  1393.08.25تقاضاي خود را به مبلغ دويست
ميليارد ( )200.000.000.000ريال تقليل كه پس از ارسال پيشنهاد از سوي شعبه مراتب پس از اخذ گزارش
كارشناسي در كميته اعتبارات مطرح و به داليلي چون سابقه چك برگشتي ،بدهي سررسيد گذشته نزد ساير
بانكها و عدم تناسب تقاضاي مشتري با مانده و معدل حساب وي و در نهايت اعالم عدم ظرفيت الزم جهت اخذ
تسهيالت با آن مخالفت ميشود .اما به داليل نامعلوم با تعديل مبلغ به يكصد ميليارد ()100.000.000.000
ريال مجدداً در كميته اعتبارات مورخه  1393.10.15مطرح و با امضاء آقايان مجيد زاهدي ،غالمرضا شياني،
محمد عالئي ،علي عرب درازي به ركن باالتر ارجاع و آخراالمر به تصويب هيئتمديره بانك آقايان علي بخشايش،
محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي رسيده است .گردش كار نشانگر اين مطلب است كه به هر ترتيبي ميبايست
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اين تسهيالت به شركت مذكور داده شود .چراكه در فاصله زماني رد درخواست اول تا موافقت با درخواست بعدي
شركت هيچ اتفاق خاصي رخ نداده و گزارش جديدي كه مؤيد تغيير شرايط شركت در مدت پنجاه ( )50روز
باشد در سوابق وجود ندارد .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون
بالغ بر دويست و سيزده ميليارد ( )213.000.000.000ريال در وضعيت مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد.
ضمانت تسهيالت فوق توسط شركتهاي سيماي زيباي كيش و زراع پاش انجام پذيرفته درحاليكه شركتهاي
مذكور خود نيز داراي تعهدات ديگر نزد بانك بوده و حتي صالحيت اخذ تسهيالت مأخوذه خويش را نداشتهاند؛
چه رسد به ضمانت ديگر شركتها .اضافه بر اينكه اعطاي قسمتي از تسهيالت در قبال اخذ سفته تضميني و
چك به امضاء متعهد و ظهرنويسي ضامنين ،هيچگونه گزارشي در خصوص شناسايي اموال مديونين و ضامنين
بهمنظور پيگيري اقدامات اجرايي به عمل نيامده است .فاكتورهاي ارائهشده متعلق به شركت سيرمان البرز بوده
و با توجه به واريز مبلغ تسهيالت به حسابهايي بهغيراز فروشنده ،صوري بودن آنها و عدم مصرف صحيح
تسهيالت در محل اصلي خود مسجل ميباشد.
)7-6تيراژه پالست:شركت مذكور درخواست دريافت تسهيالت به مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال را به رياست
وقت شعبه مركزي ارائه و آقاي حسنزاده پيشنهاد مربوطه را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در نهايت
كميته اعتبارات و اعضاي هيئتمديره آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي با پرداخت مبلغ
دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال تسهيالت به شركت فوق موافقت نمودهاند .تسهيالت اعطايي به
شركت مذكور با توجه به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغبر سيصد و هشتاد و نه ميليارد
( )389.000.000.000ريال در وضعيت مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد .درخواست اوليه شركت به شماره
 92-1810با عنوان آقاي پرويز كاظمي رئيس هيئتمديره بانك ارائه گرديده است .حساب شركت در زمان
اعطاي تسهيالت جديداالفتتاح و فاقد معدل و مانده موجودي متناسب با مبلغ تسهيالت درخواستي بوده است.
فاكتورهاي موجود در پرونده توسط شركتهاي شيمي گستران و تمدن ايرانيان ممهور گرديده ،ولي وجه
تسهيالت بهحساب اشخاصي بهغيراز صادركننده فاكتورها واريز شده و صوري بودن فاكتورها و عدم مصرف
صحيح تسهيالت در محل خود مسجل ميباشد.
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)7-7توسعه فوالد ايرانيان:رئيس وقت شعبه با ذكر محدوديتهاي شركت منجمله مانده بدهي مشكوک الوصول آنكه منجر به استمهال
گرديده و  ...درخواست شركت فوق را مبني بر دريافت مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال تسهيالت
پس از اخذ تأييديه و امضاء آقاي عاليي به اداره اعتبارات ارسال نموده است .آقاي شياني رئيس اداره اعتبارات،
با ذكر اين مطلب كه گزارش كارشناسي حاكي از وجود بدهي غيرجاري شركت نزد شبكه بانكي بوده و
اعتبارسنجي به دليل عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال  1391انجام نگرديده ،پيشنهاد شعبه را در
كميته اعتبارات مطرح نموده است! آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري و غالمرضا
شياني نيز در كميته اعتبارات پيشنهاد شعبه را با توجه به نكات و نواقص مطروحه در گزارش تهيهشده ،قابل
اظهارنظر ندانسته و عنوان كردهاند كه در صورت دستور هيئتمديره ،اعطاي تسهيالت از پذيرش تا بررسي و
همچنين اعطاي به شعبه مربوطه تفويض شود! آقايان علي بخشايش ،محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي هم در
هيئتمديره وقت با اين امر موافقت نمودهاند .اقدام كميته اعتبارات و هيئتمديره بانك در اين موضوع تأملبرانگيز
بوده و نتيجه اين تصميم ايجاد مطالبات مشكوک الوصول به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد
( )450.000.000.000ريال براي بانك ميباشد .افزون بر اينكه تأمين مبلغ سپرده نقدي مورد وثيقه از حساب
شركت الماس شكفته پايتخت و ضمانت تسهيالت فوق توسط شركتهاي صنعت گستران زيما و الماس گستران
تيراژه نشاندهنده ارتباط بين اين شركتها ميباشد .در خصوص مصوبه صادره اين نكته قابل ذكر است كه در
پيشنهادهاي ارائهشده توسط اعضاء كميتههاي اعتباري شعبه و اداره اعتبارات و همچنين گزارشهاي كارشناسي
به مواردي همچون ريسك باالي شركت ،وجود سوابق بدحسابي و چك برگشتي و ضعف فعاليت مالي شركت
اشاره شده است .حساب شركت در زمان اعطاي تسهيالت فاقد معدل و مانده موجودي متناسب با مبلغ تسهيالت
درخواستي بوده و اعتبارسنجي از ضامنين تسهيالت و نيز شناسايي اموال و داراييهاي ايشان بهطوركلي مورد
غفلت قرارگرفته است.
)7-8شركت الماس شكفته پايتخت:درخواست دريافت تسهيالت به مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال با عنوان آقاي پرويز كاظمي
عضو هيئتمديره ارائه كه پس از ارجاع به شعبه آقاي حسنزاده پيشنهاد مربوطه را منطبق با درخواست مشتري
با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال و در نهايت كميته اعتبارات و اعضاي هيئتمديره آقايان علي بخشايش،
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پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي با پرداخت مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000ريال تسهيالت به شركت
فوق موافقت نمودهاند .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغبر
چهارصد و چهارده ميليارد ( )414.000.000.000ريال در وضعيت مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد.
درخواست شركت با عنوان آقاي پرويز كاظمي رئيس هيئتمديره بانك ارائه گرديده و طبق بررسيهاي
بهعملآمده و اظهارات كارشناسان اداره اعتبارات شخص ايشان پيگير پرداخت تسهيالت به اين شركتها بوده
است .از شرايط مندرج در مصوبه ابالغي ،اخذ چكهاي حاصل از فروش معادل پنجاه درصد ( )%50مبلغ تسهيالت
و ارائه كارت بازرگاني معتبر بوده كه مورد اجرا قرار نگرفته است .شركت بازرگاني الماس گستران تيراژه در
حاليكه به دليل وجود مديران مشترک با مديون ذينفع واحد اين شركت محسوب ميشده ،بهعنوان ضامن
تسهيالت اعطايي نيز پذيرفتهشده است.
)7-9شركت سيرمان البرز:مديرعامل شركت موصوف درخواست اوليه خود مبني بر دريافت سيصد و پنجاه ميليارد ()350.000.000.000
ريال تسهيالت را به رئيس وقت شعبه آصف ارائه و ايشان پس از اخذ تأييديه از حوزه به امضاء آقاي محمد
سلماني عاليي پيشنهاد مربوطه را منطبق با درخواست مشتري به اداره اعتبارات ارسال مينمايد .موضوع در اداره
اعتبارات مورد بررسي واقع و با توجه به مفاد گزارش كارشناس ،پس از تعديل خواسته مشتري به مبلغ يكصد
ميليارد ( )100.000.000.000ريال در كميته اعتبارات مطرح و به بدين شرح اتخاذ تصميم شده است« :با توجه
به اينكه شركت بهتازگي افتتاح حساب نموده و فاقد گردش و معدل حساب متناسب با مبلغ درخواستي ميباشد،
لذا پس از افزايش كاركرد حساب بانكي و سپري شدن حداقل يك ماه ،موضوع قابلبررسي ميباشد» .پس از
گذشت يك روز ،شركت مذكور خطاب به رئيس شعبه اظهار داشته كه از تيرماه در شعبه سينما آزادي كاركرد
حساب داشته و در تاريخ  1392.08.05حساب خود را به شعبه آصف انتقال داده است (دليل انتقال حساب نيز
مشخص نيست) .خانم فريناز نقيب زاده درخواست متقاضي را مجدداً به اداره اعتبارات ارسال و در اقدامي
تأملبرانگيز باگذشت كمتر از يك هفته ،با موافقت اعضاي كميته اعتبارات متشكل از آقايان سيدشهابالدين
حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،ماني رهبري ،اعطاي تسهيالت به شركت مذكور به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد
( )150.000.000.000ريال توسط آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي مصوب ميگردد (يك
هفته قبل از اين موضوع با مبلغ يكصد ميليارد ( )100.000.000.000ريال مطرح و مورد موافقت قرار نگرفته
بود) .با وصف به اينكه ضامن تسهيالت فوق شركت زراع پاش بوده كه خود نيز عليرغم عدم صالحيت و اهليت
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الزم از تسهيالت بانك سرمايه استفاده نموده است .مستندات حاكي از ارائه پيش فاكتور خريد برنج باسماتي
هندي از شركت بام صنعت كوشا با پيشپرداخت نقدي به مبلغ سي و هفت ميليارد و پانصد ميليون
( )37،500،000،000ريال ميباشد كه با توجه به واريز مبالغ بهحساب آقاي احمد حاجي محمدجواد صوري
بودن فاكتورها و عدم مصرف تسهيالت در محل خود مسجل ميباشد .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه
به عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغبر سيصد و نود ميليارد ( )390.000.000.000ريال در وضعيت
مشكوک الوصول بالتكليف ميباشد.
)7-10شركت صنعتي زراع پاش:شركت فوق درخواست خود را مبني بر دريافت تسهيالت به مبلغ چهارصد ميليارد ( )400.000.000.000ريال
به شعبه ارائه نموده است .در پي آن ،آقاي سرخيل رئيس وقت شعبه مركزي ،پيشنهاد پرداخت تسهيالت به
مبلغ دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال به متقاضي را با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال داشته و
مراتب در اداره اعتبارات موردبررسي واقع و به داليل مندرج در گزارش كارشناس ازجمله عدم ثبات مديريت در
شركت ،عدم تناسب مانده و معدل حساب شركت با تسهيالت درخواستي ،داشتن چك برگشتي سهامدار عمده،
مراودات مالي بسيار فروان شركت با ساير شركتهاي بدهكار نظير فريور تجارت شايا ،سالمت انديشان نور ،توسعه
فوالد ايرانيان و سيرمان البرز ،فاقد وضعيت مطلوب جهت اخذ تسهيالت عنوان ميگردد لكن هيچگونه توجهي
به اين مهم از سوي اركان اعتباري نشده و آقايان سيدشهابالدين حسامي ،سيدابوالقاسم سجودي ،ماني رهبري
اعضاي كميته اعتبارات و نيز آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي پرداخت تسهيالت تا سقف
يكصد ميليارد ( )100.000.000.000ريال به شركت مذكور را مصوب نمودهاند .كاهش وثيقه ملكي از يكصد
درصد ( )%100به پنجاه درصد ( )%50نيز با پيشنهاد آقاي سرخيل و تصويب هيئتمديره وقت آقايان علي
بخشايش ،پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي انجام پذيرفته است .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه به
عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغبر دويست و بيست و پنج ميليارد ( )225.000.000.000ريال در وضعيت
مشكوک الوصول بانك بالتكليف ميباشد .بخشي از مبلغ سپرده نقدي مورد وثيقه از حساب شركت صنايع چوب
و فلز سما چوب تأمين گرديده كه نشاندهنده ارتباط بين اين دو شركت است .عالوه بر اينكه قسمتي از تسهيالت
در قبال اخذ سفته تضميني و چك به امضاء متعهد و ظهرنويسي ضامنين اعطاء شده ،اما شناسايي اموال از
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مديونين و ضامنين صورت نپذيرفته است .با توجه به رديابي وجوه و عدم واريز مبلغ تسهيالت بهحساب
صادركننده فاكتور ،مصرف تسهيالت در غير محل خود و ارائه فاكتور صوري از سوي شركت مسجل ميباشد.
)7-11شركت سيماي زيباي كيش:مديرعامل شركت سيماي زيباي كيش درخواست خود مبني بر دريافت مبلغ ششصد ميليارد
( )600.000.000.000ريال تسهيالت به شعبه ارائه و آقاي محمدتقي تقي منش مسئول شعبه نيز بر اساس
درخواست متقاضي ،پيشنهاد اعطاي تسهيالت منطبق با درخواست مشتري را به اداره اعتبارات ارسال مينمايد.
در گزارش تهيه شده توسط اداره اعتبارات عنوان گرديده كه بازديد از محل فعاليت شركت صورت نپذيرفته ،با
توجه به اطالعات مالي شركت ،مبلغ تسهيالت درخواستي باالتر از ظرفيت اعتباري متقاضي بوده و همچنين
تسهيالت درخواستي باالتر از سقف مجاز بر اساس ضوابط اعتباري بانك (شصت درصد ( )%60فروش بر اساس
صورتهاي مالي) ميباشد .عليرغم گزارش مذكور اعضاي كميته اعتبارات آقايان زاهدي ،فاروقي ،عالئي ،كلهر و
نيز آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و خيراله بيرانوند بدون توجه به محدوديتهاي مندرج در گزارش
كارشناسي با اعطاي تسهيالت به شركت فوق موافقت نمودهاند .تسهيالت اعطايي به شركت مذكور با توجه به
عدم ايفاي تعهدات از سوي مديون بالغبر مبلغ چهارصد و هفتاد و هشت ميليارد ( )478.000.000.000ريال
در وضعيت مشكوک الوصول بانك بالتكليف ميباشد .شركت در بازه زماني تصويب تسهيالت تا دريافت به علت
عدم توانايي در تأمين وثيقه ملكي و ضامنين معتبر مرتباً درخواستهايي مبني بر حذف اين دو مورد را ارائه و
كارشناسان اداره اعتبارات نيز همواره به اين نكته تأكيد داشتهاند كه شركت حتي توانايي معرفي ضامنين را
ندارد و مشخصاً فاقد صالحيت دريافت تسهيالت با اين مبلغ ميباشد .پيش فاكتورهاي ارائهشده با مبلغ تسهيالت
همخواني نداشته و بهصورت چاپي تهيه و صادركننده آنها شركتي به نام مارال سارال پارس كيش بوده كه به
دليل عدم واريز وجوه تسهيالت بهحساب شركت مذكور ،صوري بودن فاكتورها مسجل ميباشد .شركت مذكور
توان فراهم نمودن وثيقه ملكي را نداشته بهموجب تغيير در شرايط مصوبه ،وثيقه ملكي به وجه نقد تغيير و از
همان محل تسهيالت اعطايي تأمينشده است .نظر به اينكه قسمتي از تسهيالت در قبال اخذ سفته تضميني و
چك به امضاي متعهد و ظهرنويسي ضامنين اعطاء شده و شناسايي اموال از مديونين و ضامنين صورت نپذيرفته
است .در تسهيالت اعطايي به شركتهاي منتسب به آقاي احمد حاجي محمدجواد (يازده ( )11شركت فوقالذكر)
مواردي از نقض مشاهده ميگردد -1 :نظارت الزم بر مصرف تسهيالت اعطائي مشاركت مدني به عمل نيامده
است -2 ،وثايق معتبر و مكفي اخذ نگرديده است (اكثر تسهيالت در قبال تضمينات ،بدون شناسايي اموال اعطا
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شده است) -3 ،بخش عمدهاي از وجوه تسهيالت بهحساب آقاي حاجي محمدجواد واريز گرديده است-4 ،
ضمانت متقابل و انتقال وجوه و تأمين وثايق فيمابين شركتها نشان از وجود يك ذينفع واحد براي همگي آنها
ميباشد -5 ،صدور فاكتورهاي صوري توسط شركتهاي فوق براي يكديگر جهت اخذ تسهيالت -6 ،ارائه
صورتهاي مالي مغاير با اظهارنامه مالياتي.

)7-12شركت فوالد سازان تخت جمشيد:شركت فوالد سازان تخت جمشيد با شماره ثبت  331368در تاريخ  1387.06.31با نام شركت آريا ذوب تخت
جمشيد تأسيس و در تاريخ  1392.05.24اقدام به افتتاح حساب جاري نزد اين بانك نموده است .موضوع شركت
سرمايه گذاري صادرات و واردات ...انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد  ...ارائه خدمات مشاوره اي ،اخذ
تسهيالت ...انتقال تكنولوژي بوده و سرمايه فعلي شركت مبلغ سي ميليارد ( )30.000.000.000ريال مي باشد.
مديران شركت از تاريخ  1392.09.19به مدت  2سال عبارتند از :آقاي پژمان محمود كوهي (رئيس هيئتمديره
و مدير عامل) ،خانم طاهره مروج زاده روحي (نايب رئيس هيئتمديره) و خانم مژگان محمودي (عضو
هيئتمديره) و دارنده حق امضاء ،آقاي پژمان محمود كوهي بوده اند .در حال حاضر و از تاريخ 1394.03.21
مديران شركت به آقاي عباس خبازي اسكوئي (رئيس هيئتمديره) ،آقاي محمد نواصرمباركي (نايب رئيس
هيئت مديره و مدير عامل) و دارنده حق امضاء ،به آقاي محمد نواصرمباركي تغيير يافته است .روند اعطاي
تسهيالت :شعبه مركزي بدون وجود گزارش اطالعات اعتباري و يا گزارش كارشناسي ،اعطاي هشتاد ميليارد
( )80.000.000.000ريال تسهيالت مشاركت مدني در قبال  %100وثيقه ملكي را تصويب و در برگ پيشنهاد
شماره .2307ت 1010.مورخه  1392.12.04خود طرح درخواست اعطاي تسهيالت را بر اساس نامه شماره
 630.5991مورخه  1392.09.04اداره اعتبارات و تسهيالت اعالم نموده است و پيشنهاد مذكور و مفاد گزارش
كارشناسي مورخه  1393.02.08نهايتاً منجر به صدور مصوبه اداره اعتبارات و تسهيالت به شماره 630.829
مورخه  1393.02.28جهت پرداخت مبلغ پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريال تسهيالت مشاركت مدني
در قبال توديع پنج ميليارد ( )5.000.000.000ريال در حسابجاري بدون دسته چك و الباقي ترهين وثيقه
ملكي مسكوني ارزنده شده است .مصوبه مذكور با اعتبار اجراي  3ماهه به علت نامعلوم اجراء نشده و از طرف
ديگر مصوبه اعطاي تسهيالت مشاركت مدني شماره  1010.11.1006226.1به مبلغ سي و دو ميليارد و هفتصد
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دادنامه
ميليون ( )32.700.000.000ريال در تاريخ  1393.08.28در پرونده تسهيالتي مشاهده نشد .اسامي امضاء
كنندگان مصوبات اعتباري عبارتند از :رئيس شعبه :آقايان حسن زاده و سرخيل .كميته اعتبارات :سيدشهاب
الدين حسامي ،غالمرضا شياني ،سيدابوالقاسم سجودي و ماني رهبري .هيئتمديره :علي بخشايش ،پرويز كاظمي،
محمدرضا توسلي و احمد درخشنده .در گزارش كارشناسي مورخه  93.09.29كه حسب پيشنهاد شماره
.1946ت 1010.مورخه  1393.09.04شعبه مركزي مبني بر موافقت با صدور پنجاه ميليارد
( )50.000.000.000ريال ضمانت نامه تنظيم شده ،اعالم گرديده كه « ...هر چند مديران شركت اظهار نموده
اند كه فاقد شركت هاي هم گروه است ،ولي شركت داراي ارتباطات مالي بسياري با شركت هاي همچون خورشيد
دانه آفتابگردان ،الماس شكفته پايتخت ،الماس گستران تيراژه ،مهندسي صنعت گستران زيما ،توسعه فوالد
ايرانيان ،سيرمان البرز ،آوا پرستش مهر ،سامان تجارت سرمايه ،فريور تجارت شايا و مجتمع فوالد جنوب مي
باشد لذا به نظر مي رسد اين شركت جزو يك گروه مالي متشكل از شركت هاي فوق و برخي از شركت هاي
ديگر كه بعضاً نزد بانك سرمايه داراي تسهيالت و تعهدات جاري و غيرجاري مي باشند ،قرار گيرد .به عنوان
نمونه شركت هاي خورشيد دانه آفتابگردان دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال تسهيالت سررسيد
گذشته ،الماس گستران تيراژه يكصد ميليارد ( )100.000.000.000ريال تسهيالت معوق ،مهندسي صنعت
گستران زيما يكصد و پنجاه ميليارد ( )150.000.000.000ريال تسهيالت معوق ،توسعه فوالد ايرانيان سيصد
ميليارد ( )300.000.000.000ريال تسهيالت معوق ،سيرمان البرز يكصد و پنجاه ميليارد
( )150.000.000.000ريال تسهيالت سررسيد گذشته ،فريور تجارت شايا سيصد ميليارد
( )300.000.000.000ريال تسهيالت فعال  .»...در نامه شماره  93-1005مورخه  1393.12.25صادره به امضاء
مديرعامل شركت ،آقاي عليرضا خليل زاده خسروشاهي به عنوان نماينده جهت مذاكره و پيگيري امور بانكي
معرفي گرديده است .آقاي خليل زاده رييس هيئتمديره شركت الماس شكفته پايتخت در زمان تأسيس بوده
است كه اين امر بيانگر ارتباط بين شركتهاي مذكور مي باشد .فاكتور ارائه شده متعلق به شركت فوالد جنوب
بوده ليكن مبلغي به حساب اين شركت واريز نگرديده كه صوري بودن فاكتورها را محتمل مي سازد .رديابي
وجوه :وجه تسهيالت در تاريخ اعطا ( )1393.08.28پس از صدور چك بانكي به حساب شماره
 1010.11.1111958.1بنام شركت تجهيز طب رايكا (به مديريت خانم ندا مصلحي) واريز شده است .از مبلغ
واريزي به حساب شركت تجهيز طب رايكا ،مبلغ چهار ميليارد و دويست و بيست و هشت ميليون و هشتصد
هزار ( )4.228.800.000ريال به حساب شماره  1010.11.10062261.1بنام شركت فوالد سازان تخت جمشيد
(دريافت كننده تسهيالت) و مبلغ بيست و هشت ميليارد و چهارصد و هفتاد و يك ميليون و دويست هزار
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دادنامه
( )28.471.200.000ريال به حساب شماره  1010.11.1111958.1بنام آقاي محمدرضا صيادي منتقل و مبلغ
واريزي به حساب آقاي محمدرضا صيادي نيز نهايتاً منجر به صدور چك رمزدار بين بانكي در وجه بانك تجارت
شعبه كارخانه قند ورامين حساب شماره  62128461به نام نامبرده گرديده است .الزم به توضيح است كه آقاي
محمدرضا صيادي دو ملك به پالک ثبتي هاي  7.2934 - 2935و  7.2938 - 2939به ترتيب با ميزان ارزيابي
بيست و يك ميليارد و نهصد و نود و شش ميليون ( )21.996.000.000ريال و بيست ميليارد و هفتصد و ده
ميليون و هشتصد هزار ( )20.710.800.000ريال را جهت وثيقه تسهيالت معرفي نموده كه به داليلي نامشخص
در رهن بانك قرار نگرفته اند.
)7-13شركت صنعتي زراع پاششركت فوق با شماره ثبتي  75353و شناسه شماره  10101202405در تاريخ  1368.03.27به ثبت رسيده
موضوع فعاليت شركت توليد ماشينهاي سم پاشي كشاورزي و توزيع و فروش اين قبيل ماشين آالت در داخل
كشور ،واردات انواع ماشينهاي كشاورزي از خارج كشور و قطعات و لوازم يدكي آنها مي باشد كه با سرمايه ثبتي
اوليه يك ميليون ريال تأسيس و در زمان اخذ تسهيالت به مبلغ پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000ريال از
محل مطالبات حل شده و متعاقب آن در تاريخ  94.12.20به ميزان هشتاد ميليارد ( )80.000.000.000ريال
افزايش يافته است .اولين مديران شركت عبارتند از آقايان علي طائي (رييس هيئتمديره و مدير عامل) ،حسين
ايثارگر (نايب رييس و عضو) كه در سال  1393مديران آن به آقايان مهران جعفري (رييس هيئتمديره) ،حسين
وحيدي كهن (مديرعامل) و خانم فرشته اصغري سگزآبادي (نائب رئيس) و در سال  1394به آقايان سعيد قديري
درود (رييس هيئتمديره) حسين وحيدي كهن (مديرعامل) و فضل اله احدپور (نائب رييس) تغيير نموده است،
مضافاً به موضوع فعاليت شركت مواردي نظير «تهيه و توزيع و پخش لوازم بهداشتي و آرايشي و صادرات و
واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و مكمل غذايي و شوينده ها» الحاق شده است.

8)-شركت بازرگاني پاژ تجارت توس:
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دادنامه
درخواست شماره .188پ ژ 91.مورخه  1391.12.16شركت بازرگاني پاژ تجارت توس و نامه شماره
.112024ت 1010.مورخه  1391.12.17شعبه مركزي و در شرايطي كه گزارش اطالعات اعتباري و يا گزارش
كارشناسي از وضعيت و شرايط شركت تهيه نشده ،مديريت وقت امور شعب ،آقاي ساالر بايرامي خلج طي نامه
شماره  300.3361مورخه  1391.02.16به مديريت عامل وقت بانك سرمايه ،آقاي علي بخشايش پيشنهاد
تخصيص مبلغ يك هزار ميليارد ( )1000.000.000.000ريال صدور انواع ضمانتنامه به مدت يك سال به غير
از گمركي و تعهد پرداخت را با نظر موافق ارسال نموده است .پيشنهاد مذكور كه خارج از روال متعارف و بدون
طرح در كميته اعتبارات بانك ارائه گرديده و در جلسه مورخه  1391.12.22هيئتمديره وقت مطرح و با امضاء
آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي مصوب شده است .متعاقب پيشنهاد و مصوبه فوق االشاره،
پيشنهاد شماره .805ت 1010.مورخه  1392.05.15شعبه مركزي با امضاء آقاي حسنزاده ،جهت اعطاي مبلغ
دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال تسهيالت (بدون درج قالب و موضوع تسهيالت) در ازاي پنجاه
درصد ( )%50توثيق سپرده بلندمدت و الباقي سفته تضميني به تعهد شركت و ظهرنويسي مديران ،مشروط به
تغيير شرايط مصوبه قبلي و تبديل وثايق آن به هفتاد درصد ( )%70وجه نقد و الباقي سفته تضميني با نظر
موافق ارسال شده است .اولين گزارش كارشناسي از شركت يادشده در مورخه  1392.05.21تهيه و بر اساس
آن اعالم گرديده است كه -1 :مانده تعهدات شركت در بانك سرمايه مبلغ نهصد و دو ميليارد
( )902.000.000.000ريال -2 ،داراي يك فقره چك برگشتي به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و نوزده ميليون
( )2.419.000.000ريال نزد بانك ملت -3 ،شركت در تاريخ  1386.03.30تأسيسشده و ليكن به استناد
صورتهاي مالي تا سال  1391هيچگونه فعاليتي نداشته و فاقد عمليات خريدوفروش بوده و بدين ترتيب از
نسبتهاي مالي ضعيفي برخوردار است -4 ،سرمايه ثبتي شركت معادل سي ميليارد ( )30.000.000.000ريال
است كه ميبايست حداقل به ده درصد ( )%10مبلغ تسهيالت و تعهدات افزايش يابد -5 ،فروش شركت در سال
 1391مبلغ سيصد و بيست و شش ميليارد ( )326.000.000.000ريال بوده كه با توجه به هزينههاي انجام
شده مبلغي معادل هشتاد و يك ميليون ( )81.000.000ريال سود كسب گرديده و با توجه به ميزان فروش
مذكور و ضوابط جاري ،حداكثر تسهيالت قابل پرداخت يكصد و نود و پنج ميليارد ( )195.000.000.000ريال
( %60فروش سال قبل) اعالم گرديده است -6 ،شركت آفتاب پرديس روناک (بهعنوان ذينفع واحد) داراي شش
( )6فقره چك برگشتي جمعاً به مبلغ دو ميليارد و دويست و هفده ميليارد ( )2.217.000.000ريال و يك فقره
ضمانتنامه حسن انجام تعهد در اين بانك و نزد شعبه بلوار آفريقا به مبلغ پنجاه و پنج ميليارد
( )55.000.000.000ريال است .عليرغم موارد مندرج در گزارش كارشناسي و موانع موجود در تصويب پيشنهاد
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دادنامه
شعبه ،مراتب در جلسه مورخه  1392.05.26كميته اعتبارات مطرح و با امضاء آقايان سيدشهابالدين ،ساالر
بايرامي خلج و غالمرضا شياني و با نظر موافق به هيئتمديره بانك پيشنهاد و نهايتاً در هيئتمديره وقت متشكل
از آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي مصوب شده است .شركت پاژ تجارت توس در تاريخ
 1392.07.13و مجدداً در اقدامي نامتعارف ،درخواست كاهش وثيقه نقدي و آزادسازي دويست و پنجاه ميلياردي
( )250.000.000.000ريال از سپردههاي مسدودي مورد وثيقه تسهيالت و تعهدات خود را مستقيماً به
مديرعامل وقت آقاي علي بخشايش ارائه نموده و درخواست مذكور بدون طرح در اركان اعتباري در هيئتمديره
وقت مورد موافقت قرار گرفته و طي نامه شماره  111.1335مورخه  1392.07.22دبير جلسات هيئتمديره،
ابالغ گرديده است .در مصوبه هيئتمديره ،جايگزين آزادسازي پشتوانه نقدي ،وثايق ملكي در نظر و اعالم گرديده
كه تا زمان توثيق وثيقه ملكي ،سفته با امضاء مجاز شركت و ظهرنويسي تمامي مديران اخذ گردد (الزم به توضيح
است كه سابقهاي از اخذ وثيقه ملكي در سوابق رؤيت نشده است) .روند موافقت با صدور ضمانتنامهها و تسهيالت
شركت ،باألخص ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به مديريت امور شعب و درخواست آزادسازي وثايق نقدي به
مديرعامل ،كامالً مغاير با عرف حاكم بوده و همراهي ايشان با و صدور مصوبات ،با وجود وضعيت نامناسب شركت
و محروم بودن آن از اخذ هرگونه خدمات بانكي (به علت دارا بودن چك برگشتي) تأملبرانگيز ميباشد .عدم
اجراي ضوابط بانكي و مصالح بانك در اين مورد منجر به پرداخت هفده ( )17فقره از ضمانتنامههاي صادره به
ذينفع و عدم تسويه تسهيالت مشاركت مدني پرداختي به شركت صدراالشاره و در نتيجه ايجاد مبلغ يك هزار
و ششصد و چهل و دو ميليارد ( )1.642.000.000.000ريال مطالبات مشكوک الوصول به تاريخ 1397.06.14
گرديده است.
)9گلگون تجارت جهان:شركت گلگون تجارت جهان در تاريخ  1392.09.20اولين حساب خود را در شعبه اسكان افتتاح و در تاريخ
 1392.09.24درخواست اخذ تسهيالت به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد ( )450.000.000.000ريال را ارائه
نموده است .درخواست مذكور بدون شناخت كافي از مشتري و بدون بررسيهاي مقدماتي توسط آقاي علي
نانچيان رئيس وقت شعبه ،در كميسيون مورخه  1392.09.26شعبه اسكان مطرح و پس از اخذ تأييديه و امضاي
آقاي محمد سلماني عالئي ،با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال ميگردد .مراتب در اداره اعتبارات مورد بررسي
و در گزارش تهيه شده به مواردي از جمله عدم تناسب مانده و معدل حساب شركت با مبلغ درخواستي متقاضي،
ميانگين پايين سني مديران شركت و بالتبع فقدان تجربه و سابقه اجرايي ايشان و نيز فقدان مجوزهاي قانوني
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دادنامه
اشاره و شركت مذكور فاقد صالحيت و اهليت الزم جهت اخذ تسهيالت عنوان گرديده است .اداره اعتبارات با
ذكر محدوديتهاي مندرج در گزارش كارشناس و بدون اظهارنظر پيشنهاد شعبه را به مبلغ سيصد ميليارد
( )300.000.000.000ريال تعديل و جهت اخذ تصميم نهايي در كميته اعتبارات و هيئتمديره بانك مطرح
نموده است .النهايه كميته اعتبارات متشكل از آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري
و ماني رهبري و هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي بدون توجه به
محدوديتهاي موجود با پيشنهاد مذكور موافقت نمودهاند .مانده بدهي فعلي شركت بالغبر هفتصد و پنجاه و
هفت ميليارد ( )757.000.000.000ريال در سرفصل مطالبات مشكوک الوصول بانك بالتكليف ميباشد.
)10باران تجارت آوا:شركت باران تجارت آوا در مورخه  1392.09.20اولين حساب خود را در شعبه اسكان افتتاح و در تاريخ
 1392.09.24درخواست خود مبني بر دريافت مبلغ چهارصد ميليارد ( )400.000.000.000ريال تسهيالت را
ارائه نموده و درخواست مذكور بدون شناخت كافي از مشتري و بررسيهاي مقدماتي توسط آقاي علي نانچيان
رئيس وقت شعبه ،در كميسيون مورخه  1392.09.26شعبه اسكان مطرح و پس از اخذ تأييديه و امضاء آقاي
محمد سلماني عالئي ،با نظر موافق به اداره اعتبارات ارسال شده است .مراتب در اداره اعتبارات مورد بررسي واقع
و همانند گزارش تهيه شده در خصوص شركت گلگون تجارت جهان به مواردي از جمله عدم تناسب مانده و
معدل حساب شركت با مبلغ درخواستي متقاضي ،ميانگين پايين سني مديران شركت و بالتبع فقدان تجربه و
سابقه اجرايي ايشان و نيز فقدان مجوزهاي قانوني اشاره و شركت مذكور فاقد صالحيت و اهليت الزم جهت اخذ
تسهيالت معرفي شده است .اداره اعتبارات با ذكر محدوديتهاي مندرج در گزارش كارشناس و بدون اظهارنظر
پيشنهاد شعبه را به مبلغ سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال تعديل و جهت اخذ تصميم نهايي در كميته
اعتبارات و هيئتمديره بانك مطرح نموده است .النهايه كميته اعتبارات متشكل از آقايان سيدشهابالدين
حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم قنبري و ماني رهبري و هيئتمديره وقت آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي
و محمدرضا توسلي بدون توجه به محدوديتهاي موجود با پيشنهاد مذكور موافقت نمودهاند .مانده بدهي فعلي
شركت بالغبر هشتصد و بيست و پنج ميليارد ( )825.000.000.000ريال در سرفصل مطالبات مشكوک الوصول
بانك بالتكليف ميباشد .به موجب رديابي انجامشده منابع اعطايي بابت تسهيالت مذكور بهحساب شركت باران
تجارت و از آن محل بهحساب اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي به شرح ليست پيوست واريز گرديده است ،در
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دادنامه
نتيجه صوري بودن فاكتور ارائه شده و نيز عدم مصرف صحيح تسهيالت در محل خود مسجل ميباشد .موارد
مندرج در گزارش كارشناسي ،كامالً مشابه با شركت گلگون تجارت جهان است.
)11لولهسازي دقيق زاگرس آسيا:شركت فوق در مورخه  1391.08.09درخواست خود مبني بر اخذ مبلغ دويست ميليارد ()200.000.000.000
ريال تسهيالت را به شعبه مركزي ارائه و آقاي ماني رهبري رئيس شعبه اخيرالذكر بدون بررسيهاي مقدماتي
پيشنهاد شعبه را منطبق بر درخواست متقاضي تنظيم و به اداره اعتبارات ارسال داشته است .موضوع در اداره
اعتبارات مورد بررسي واقع و پس از طرح در كميته اعتبارات مقرر ميگردد كه پس از رفع محدوديتهاي مندرج
در گزارش كارشناس مراتب مجدداً مطرح شود .حسب گزارش مورخه  1391.09.25كارشناسان اداره اعتبارات
و تسهيالت ،صورتهاي مالي با حسابرسي توسط مؤسسه حسابرسي محاسبان توانا ارائه شده كه شركت مذكور
انجام حسابرسي صورتهاي مالي شركت صنايع لولهسازي دقيق زاگرس آسيا توسط خود را تأييد ننموده و ضمن
تأكيد بر عدم صداقت شركت ،هرگونه اقدام جهت اعطاي تسهيالت به شركت مذكور را خارج از تصور اعالم نموده
است .بعد از مراحل اشاره شده موضوع تا تاريخ  1392.09.24مسكوت باقي ماند .شركت مورد اشاره در اين
تاريخ و طي نامه شماره  35.219.328با امضاء آقاي منوچهر اسودي ،درخواست اخذ مبلغ پانصد ميليارد
( )500.000.000.000ريال تسهيالت را به شعبه اسكان ارائه و درخواست مذكور بدون بررسيهاي الزم و دقت
نظر از سوي رئيس وقت شعبه آقاي علي نانچيان و نيز آقاي محمد سلماني عاليي رئيس وقت حوزه مربوطه در
قالب پيشنهاد به اداره اعتبارات ارسالشده است .اداره اعتبارات در اقدامي غيرقانوني و غيرمتعارف به اين شرح
مراتب را به كميته اعتبارات و هيئتمديره جهت اتخاذ تصميم ارسال داشته است« :با عنايت به محدوديت زماني
در خصوص بررسي و اعتبارسنجي ،درخواست مذكور و همچنين عدم ارائه مدارک و مستندات الزم ،بالتبع بررسي
و ارائه گزارش كارشناسي و اعتبارسنجي كامل در خصوص توجيهپذير بودن درخواست متقاضي مقدور نبوده ،لذا
بدينجهت عمليات پذيرش ،بررسي ،تصويب ،عقد قرارداد ،پرداخت و نظارت بر مصرف صحيح تسهيالت و
بازپرداخت بهموقع آن با رعايت كامل ضوابط و مقررات عليالخصوص بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران و سياستهاي سال  1392بانك ،به كميسيون اعتبارات شعبه و حوزه عامل تفويض
ميشود» .مراتب در كميته اعتبارات بانك متشكل از آقايان سيدشهابالدين حسامي ،ساالر بايرامي خلج ،رحيم
قنبري ،ماني رهبري مطرح و پس از تأييد توسط كليه اعضاء به هيئتمديره وقت ارجاع و آقايان علي بخشايش،
پرويز كاظمي ،محمدرضا توسلي با پيشنهاد مطروحه موافقت نمودند .شايان توجه است كه مسئوليت با تفويض
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دادنامه
اختيار ،قابل انتقال نبوده و تمامي اعضاي اركان اعتباري كه اختيار و وظايف خود را به شعبه تفويض نمودهاند
كه در بردارنده لطمات و خسارت وارده به بانك سرمايه شده است .بر اين اساس مانده بدهي فعلي شركت بالغبر
هشتصد و نود و هشت ميليارد ( )898.000.000.000ريال در سرفصل مطالبات مشكوک الوصول بانك بالتكليف
ميباشد .تراكنشهاي مالي شركتهاي مذكور مؤيد ارتباط مالي فيمابين آنها بوده است .طبق بررسيهاي
بهعملآمده مشخص است كه شركتهاي فوقالذكر تماماً كاغذي بوده و مديران آنها همگي از افراد بيبضاعت
مانند كارگر ،پيك موتوري و نظافتچي انتخاب و به بهانه اعطاي مبلغ پنج ميليون ( )5.000.000تومان وام
بالعوض صرفاً براي يكبار توسط ساير عوامل به شعبه هدايت شدهاند .صادركننده فاكتورهاي خريد ارائهشده در
هر سه شركت ،شركت سرافرازان روشنفكر بوده كه متأسفانه اصالت فاكتورهاي مذكور توسط رئيس وقت شعبه،
آقاي نانچيان استعالم و تأييد نشده و نظارت كافي بر مصرف صحيح تسهيالت از سوي مسئول شعبه اعمال
نگرديده است .پيگيريهاي مربوط به اعطاي سه فقره تسهيالت مذكور توسط فردي بنام آقاي سيدجوادي انجام
پذيرفته و اين خود مؤيد هدايت يك ذينفع براي هر سه فقره تسهيالت اعطايي به اين شركتها بوده كه توسط
رئيس شعبه وقت ملحوظ نظر قرار نگرفته است .با عنايت به گزارش حاضر ،هر يك از مديران و اعضاي اركان
اعتباري اسبق بانك در پرداخت تسهيالت به شركتهاي فوقالذكر كه تنها بخش محدودي از تسهيالت اعطايي
توسط اين بانك ميباشد ،در ايجاد مطالبات مشكوک الوصول (اصل و سود و خسارت تأخير تأديه و  )...براي
بانك به ميزان تقريبي بشرح آتي به نحوي از انحاء نقش داشته اند -)1 :علي بخشايش به مبلغ شصت و دو هزار
و پانصد و هشت ميليارد ( )62.508.000.000.000ريال -)2 ،پرويز كاظمي به مبلغ پنجاه و دو هزار و دويست
و بيست و نه ميليارد ( )52.229.000.000.000ريال -)3 ،محمدرضا توسلي به مبلغ پنجاه و يك هزار و هشتصد
و شصت ميليارد ( )51.860.000.000.000ريال -)4 ،عليرضا حيدرآبادي پور به مبلغ يك هزار و نهصد و نوزده
ميليارد ( )1.919.000.000.000ريال -)5 ،خيراله بيرانوند به مبلغ پنج هزار و نهصد و سي و نه ميليارد
( )5.939.000.000.000ريال -)6 ،مهرداد باقري به مبلغ دو هزار و دويست و هفت ميليارد
( )2.207.000.000.000ريال -)7 ،محمدرضا خاني به مبلغ هفت هزار و پانصد و نود و سه ميليارد
( )7.593.000.000.000ريال -)8 ،محمدعلي هادي به مبلغ هفت هزار و پانصد و نود و سه ميليارد
( )7.593.000.000.000ريال -)9 ،بهمن خادم به مبلغ هفت هزار و پانصد و نود و سه ميليارد
( )7.593.000.000.000ريال -)10 ،پرويز احمدي به مبلغ هشت هزار و هشتاد ميليارد
( )8.080.000.000.000ريال -)11 ،ياسر ضيايي به مبلغ چهار هزار و يكصد و هفتاد و چهار ميليارد
( )4.174.000.000.000ريال -)12 ،سيدشهابالدين حسامي به مبلغ چهل و نه هزار و دويست و شانزده
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دادنامه
ميليارد ( )49.216.000.000.000ريال -)13 ،ساالر بايرامي خلج به مبلغ سي و هشت هزار و دويست و شصت
و سه ميليارد ( )38.263.000.000.000ريال -)14 ،ماني رهبري به مبلغ سي و هفت هزار و ششصد پنجاه و
پنج ميليارد ( )37.655.000.000.000ريال -)15 ،محمد سلماني عاليي سي و سه هزار و دويست و پنجاه و
هشت ميليارد ( )33.258.000.000.000ريال -)16 ،غالمرضا شياني به مبلغ بيست و چهار هزار و هشتصد و
نود و سه ميليارد ( )24.893.000.000.000ريال -)17 ،ابوالقاسم سجودي به مبلغ هفده هزار و هشتصد و
بيست و چهار ميليارد ( )17.824.000.000.000ريال -)18 ،رحيم قنبري به مبلغ شانزده هزار و ششصد و
هفت ميليارد ( )16.607.000.000.000ريال -)19 ،مجيد زاهدي به مبلغ نه هزار و يكصد و چهارده ميليارد
( )9.114.000.000.000ريال -)20 ،عليرضا كلهر به مبلغ چهار هزار و هشتاد و دو ميليارد
( )4.082.000.000.000ريال -)21 ،حميدرضا فاروقي به مبلغ هشت هزار و نهصد ميليارد
( )8.900.000.000.000ريال -)22 ،علي نانچيان به مبلغ چهار هزار و سيصد و هفده ميليارد
( )4.317.000.000.000ريال -)23 ،علي پورمنزه به مبلغ پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال-)24 ،
مجيدرضا خاياني به مبلغ پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال -)25 ،احمد كوليوند به مبلغ ده هزار و
هشتصد و نه ميليارد ( )10.809.000.000.000ريال -)26 ،پري يديسار به مبلغ شانزده هزار و فتصد ميليارد
( )16.700.000.000.000ريال -)27 ،پيمان پويان مهر به مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد
( )2.961.000.000.000ريال -)28 ،حسنزاده به مبلغ يك هزار و پانصد و هفتاد و دو ميليارد
( )1.572.000.000.000ريال -)29 ،رضا مرادي به مبلغ يك هزار و دويست و سي و دو ميليارد
( )1.232.000.000.000ريال -)30 ،محمد سرخيل به مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد ميليارد
( )3.570.000.000.000ريال -)31 ،محمود لطف اله پور به مبلغ پنج هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد
( )5.387.000.000.000ريال -)32 ،سعيد حسنزاده به مبلغ يك هزار و پانصد و هفتاد و دو ميليارد
( )1.572.000.000.000ريال -)33 ،نصرت اله فرخي به مبلغ يك هزار و نهصد و بيست ميليارد
( )1.920.000.000.000ريال -)34 ،عباس عبدي به مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد
( )2.961.000.000.000ريال .از سوي ديگر ،ادعاي خروج اعمال ارتكابي متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز
كاظمي و محمدرضا توسلي از بند «الف» ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب
 1369با اصالحات و الحاقات بعدي وارد به نظر نمي رسد .چون اخالل در نظام اقتصادي كشور 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 جداگانه و تحت عنواني مستقل جرم انگاري يا به طور كلي جرم انگاري نشده
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دادنامه
باشند ،با جمع بودن شرايط مي توانند سبب اخالل در نظام اقتصادي كشور شوند .قانونگذار مصاديق مجرمانه در
بندهاي هفتگانه ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات
بعدي را به طور غيرحصري و به نحو تمثيلي از قبيل قاچاق ارز ،ضرب سكه ،احتكار و گران فروشي 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 وكالي آنان در جرم نبودن اعمال ارتكابي و مستثني بودن آن از
شمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي قابل پذيرش
نيست .چون خيانت در امانت موضوع ماده  674قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  1375با اصالحات و
الحاقات بعدي جرم تلقي شده و از مصاديق رفتارهاي تمثيلي بند «الف» ماده يك قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي محسوب كه هرگاه نظام پولي كشور را به عنوان
يكي از اركان مهم و اساسي اقتصاد يك كشور دچار اختالل و بي نظمي و بي ثباتي و آشفتگي قرار دهد ،قطعاً
مشمول بند «الف» ماده يك قانون مرقوم مي گردد .آنچه متهمين و وكالي پرونده در مدافعات خود به آن
متمسك مي شوند اين نكته است كه مصاديق مندرج در بند «الف» ماده يك اين قانون محدود و محصور به
عناوين مجرمانه قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها
اعم از داخلي و خارجي و امثال 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 آنها اعم از داخلي و
خارجي مي دانند؛ نه اينكه اين قيد ناظر به رفتارهاي تمثيلي باشد كه نظام پولي يا ارزي كشور را مختل مي
نمايد .در صورتي كه چنين استداللي مردود است .در بند «الف» ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي ،مقنن قيد «امثال آن» را ناظر به رفتارهاي تمثيلي
مي داند كه مي تواند نظام پولي يا ارزي كشور 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 اسكناس يا وارد
كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي باشد و دامنه شمول بند «الف» ماده يك اين قانون را
محدود به اين نوع رفتارها كند .آنچه محرز و مسلم است ،جرايم مختلفي در حوزه نظام پولي كشور از قبيل خلق
مجرمانه پول (جعل اسكناس ،قلب سكه و )...و كسب مجرمانه پول (قاچاق ارز ،جرايم بورسي و ربا و )...و حبس
مجرمانه پول (پولشويي و جرايم مالياتي و )...و از اين دسته جرايم واقع مي شود كه مي تواند سبب ساز اختالل
در نظام پولي كشور شود؛ كه برخي از جرايم همانند خيانت در امانت و اختالس و ...نيز از اين موارد است.
بنابراين ،قيد امثال آن به نظام پولي و ارزي كشور بر مي گردد كه از طريق رفتارهاي منعكس در بند «الف» ماده
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يك اين قانون يا 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 از نهادهاي حقوقي و اجتماعي اطالق مي گردد
كه در آن انواع و اقسام وسايل و 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 رسيدن به اهداف از پيش طراحي شده از قبيل اقتصادي ،سياسي،
امنيتي و 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 كرد كه در مقام اجرا متضمن راهكارهاي اقتصادي
مناسب براي اهداف مختلف جزيي و معين و مشخص را ارائه مي كنند .هدف سياست اقتصادي (پولي ،درآمدي،
مالي) اين است كه ابزار و راه هايي را برگزيد تا اين امكان را به جامعه دهد كه براي تحقق 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 كشور را بايد معطوف به نظام پولي و بانكي كشور تلقي نمود كه تابع نظام و 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 امروزه كشورها داراي يك نظام پولي و بانكي هستند .همان گونه كه كشورها از 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 مي دهد تا تعادل بازار پول را تغيير دهد« ،سياست پولي» ناميده مي شود.
سياست هاي پولي كليه اقداماتي مي باشند كه بانك مركزي جهت تغيير در 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 پول ،قدرت وام
دهي بانك ها را تحت كنترل درمي آورد .در پرونده كار دولت و مقامات پولي و ارزي كشور (بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران) با تمسك به سياست ها و برنامه هاي از پيش طراحي شده در راستاي بندهاي «الف»
و «ب» ماده  10قانون پولي و بانكي مصوب  1351كه مقرر مي دارد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مسئول
تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد و هدف بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران با اتخاذ سياست هاي پولي در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  1362و قانون برنامه
پنجم توسعه مصوب  1389و آيين نامه تسهيالت اعطايي بانكي مصوب هيئت وزيران در سال  1362و ضوابط
سياستي – نظارتي بانكي مصوب  1388و آيين نامه هاي تسهيالت و تعهدات كالن مصوب سالهاي  1391و
 1392و بسته هاي سياستي– نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1390و 1391؛ در حفظ
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ارزش پول و موازنه پرداختها و اعطاي تسهيالت بانكي در راستاي كمك به رشد اقتصادي كشور است؛ اما متهمين
آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي به دنبال اتخاذ سياست هاي پولي و ايجاد انضباط و
سالمت و بهداشت پولي و رشد و شكوفايي اقتصادي و گردش چرخه توليد و رونق بنگاه هاي اقتصادي؛ به جاي
پيروي و اعمال اين سياستها و اهداف 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) مصوب  1362مبني بر
استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسالمي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و
اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصادي كشور در غير مورد توافق و ناروا مورد استعمال و استفاده قرار داده اند
و با دور زدن سياست هاي پولي كشور ،در نهايت به نظام از پيش و طراحي و ترسيم شده پولي كشور تعرض و
خدشه وارد نموده اند و محتويات پرونده و تحقيقات معموله 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
پذيرفته است .جرايم اقتصادي ،جرايمي خطرناک هستند و اثبات علم به اين جرايم ،كار دشواري است .اماره اي
در مرتكبان جرايم اقتصادي وجود دارد كه فرض علم را مطابق 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 كه مقررات حرفه خود
را ندانند .متهمين به عنوان اعضاء هيئتمديره بانك سرمايه با سوابق خدمتي در حوزه بانكداري و مالي و مديريتي
و وقوف و آگاهي كامل در عرصه فعاليت هاي بانكداري و مقررات و ضوابط ناظر بر آن و سياست هاي پولي جهت
نيل به اهداف پولي و بانكي كشور ،متخصص 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 اين موضوع ،دست به اقداماتي
زده اند كه منابع بانكي را به نحو ناروا در جهت ايراد ضرر به بانك سرمايه به مصارفي رسانيده كه موجبات اخالل
و آشفتگي در نظام پولي كشور را فراهم كرده است و اينكه ادعا مي شود جرم خيانت در امانت در حوزه پولي و
بانكي منجر به اخالل در نظام اقتصادي كشور مقيد به كسب منفعت از سوي مرتكب يا مرتكبين است ،از نظر
دادگاه مطرود مي باشد؛ زيرا كه در بزه معنونه ممكن است مرتكب يا مرتكبين از طريق فرآيند غيرقانوني ،اموالي
بدست آورند كه بايد برابر قسمت اخير ماده  2قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با
اصالحات و الحاقات بعدي به نفع دولت ضبط شود؛ ولي اين موضوع به مثابه مقيد بودن اخالل در نظام اقتصادي
كشور به تحصيل منفعت در تمام صور اين قانون نيست .از اين گذشته شايد در بادي امر به نظر برسد اقدامات
متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي داير مدار مشاركت در اخالل در نظام اقتصادي
كشور از طريق خيانت در امانت به ترتيب چهل و شش ( )46فقره تسهيالت بانكي مجموعاً به
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مبلغ  29.354.880.000.000ريال از ناحيه متهم آقاي علي بخشايش و چهل و يك ( )41فقره تسهيالت بانكي
مجموعاً به مبلغ  24.883.399.000.000ريال از ناحيه متهم آقاي پرويز كاظمي و چهل ( )40فقره تسهيالت
بانكي مجموعاً به مبلغ  25.012.616.000.000ريال از ناحيه متهم آقاي محمدرضا توسلي ،قابليت مختل
نمودن نظام اقتصادي كشور را در حوزه پولي ندارد و از اين رو وقوع اخالل در نظام اقتصادي كشور در موارد
مذكور منتفي است؛ اما اين ديدگاه مندفع مي باشد .چرا كه قطع نظر از اينكه ضابط عرف ،اين ميزان وجوه را
در حوزه پولي كشور ،عمده و كالن تلقي مي نمايد .مطابق مصوبه جلسه مورخه  1393.01.17كميسيون مقررات
و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران «حد سپرده گيري وجوه وصولي كالن» موضوع
بند «هـ» ماده يك قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات
بعدي «معادل پنج هزارم درصد ( )%0.005مجموع سپرده هاي توديعي اشخاص حقيقي و حقوقي نزد كليه بانك
ها و مؤسسات اعتباري در پايان اسفند ماه هر سال به عنوان مبناي حد مزبور براي سال آينده تعيين گرديده
است .بر همين اساس مجموع سپرده هاي توديعي اشخاص حقيقي و حقوقي نزد كليه بانكها و مؤسسات اعتباري
در پايان سال  1395جهت تعيين حد مزبور براي سال  1396طي نامه شماره  96.420872مورخه 1396.12.24
از مديريت كل اقتصادي بانك استعالم و آن حوزه نيز طي نامه شماره  96.425443مورخه  1396.12.27اعالم
نمود« :جمع كل مانده سپرده هاي ريالي بخش هاي دولتي (شامل جاري دولتي) ،غيردولتي و بانك ها نزد كليه
بانك ها و موسسات اعتباري مندرج در صورت وضعيت دارايي و بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري (تهيه شده
توسط اداره اطالعات بانكي) در پايان سال  1395برابر  12418.2هزار ميليارد ريال مي باشد» .مستند به موارد
فوق الذكر ،جذب سپرده به ميزان  620.910.000.000ريال (ششصد و بيست ميليارد و نهصد و ده ميليون
ريال) و فراتر از آن در سال  ،1396حد وجوه وصولي كالن موضوع بند «هـ» ماده  1قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي مي باشد و از اين حيث متهمين موصوف نظام
پولي كشور كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در قالب سياست هاي پولي در باب عمليات بانكي
براي بانك هاي دولتي و خصوصي ترسيم گرديده را از طريق رفتار مجرمانه خويش در رابطه با اعطاي تسهيالت
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 ،اخالل در نظام اقتصادي
كشور مساوي با فروپاشي و اضمحالل كامل اقتصاد يك 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
رفتن يا متالشي شدن اقتصاد يك كشور ندارد .همانگونه كه الزمه تحقق اخالل در نظام اقتصادي از طريق
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رفتارهاي مجرمانه منعكس در ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با
اصالحات و الحاقات بعدي ،اين نيست كه به محض وقوع جرم ،آثار و تبعات زيان بار آن در اقتصاد كشور ظهور
و بروز يابد؛ بلكه ممكن است پس از مضي مدتي اين آثار و تبعات زيان بار 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 امثال ايشان بوده است .عملكرد متهمين در سنواتي كه
در هيئتمديره بانك سرمايه در بخش اعتباري و بويژه تسهيالت پرداختي در خالل سالهاي  1392لغايت 1395
منجر به وضعيت نابسامان كنوني به استناد آمار و صورتهاي مالي بانك گرديده است .برخالف آنچه متهمين
آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي و وكالي آنان مدعي هستند كه در طول مدت عضويت
در هيئتمديره بانك سرمايه ارزش سهام اين بانك سير صعودي داشته و اقدامات آنان منجر به سوددهي بانك
گرديده است ،بايد گفت در نتيجه اقدامات متهمين ،نسبت مطالبات غيرجاري بانك به خالص تسهيالت پرداختي،
در حال حاضر  %93/8است كه اين امر منجر به مطالبات مشكوک الوصول  %96از كل مطالبات غيرجاري شده
است .به طوري كه نرخ تمام شده پول براي بانك در سالهاي گذشته حدوداً بين  26تا  27درصد بوده كه نشان
دهنده جذب منابع گران قيمت و تجهيز به هر قيمت و مانده مطالبات غيرجاري كنوني است و اين موضوع نيز
مويد تخصيص منابع بطور غيراصولي و عدم رعايت كمترين مقررات ناظر بر اعطاي تسهيالت از سوي متهمين
يادشده و ساير اركان اعتباري بانك سرمايه است .از طرفي با توجه به حجم انبوه مطالبات غيرجاري و بر اساس
مقررات بانك مركزي تا پايان سال  1396بانك سرمايه ناگزير به ثبت مبلغ چهل و چهار هزار ميليارد
( )44.000.000.000.000ريال بعنوان ذخيره مطالبات مشكوک الوصول (غيرجاري) گرديده و زيان بانك
سرمايه در سالهاي  1394لغايت  1396به ترتيب  6.741.000.000.000ريال و  50.326.000.000.000ريال
و  55.261.000.000.000ريال و زيان انباشته بانك سرمايه تا پايان سال  1396بالغ بر
 113.164.000.000.000ريال است كه با توجه به عدم بازگشت منابع پرداختي در قالب تسهيالت ريالي و
ارزي كه نتيجه عدم اعتبارسنجي و بهداشت اعتباري بوده ،بانك سرمايه در سالهاي اخير از پرداخت تسهيالت
منع و بدون كسب درآمد قابل قبول و با عنايت به ضرورت پرداخت سود علي الحساب به سپرده هاي مفتوحه
در كليه شعب ،ناگزير به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به مبلغ  107.091.000.000.000ريال شده كه
همگي آثار فرآيند مجرمانه متهمين پرونده حاضر و ديگر اركان اعتباري بانك سرمايه مي باشد .بعالوه اينكه
ادعاي متهمين و وكالي آنان به خصوص متهم آقاي علي بخشايش دال بر اينكه قيمت هر سهم بانك سرمايه در
تاريخ تصدي معادل هر سهم  1200ريال بوده كه بعد از دو سال هنگام پايان مدت مديريت متهم آقاي علي
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بخشايش به قيمت قريب به  3500ريال افزايش يافته كه اين رشد چشمگير و قابل توجه سهام در واقع حسن
مديريت در بانك سرمايه است و مطابق آمار رسمي ارزيابي توسط شركت آريا سهام .قيمت خريد و فروش سهام
عمده در تاريخ تحويل مسئوليت مديريت توسط متهم آقاي علي بخشايش تا قريب به  10.000ريال برآورد شده
يعني قيمت هر سهم عمده رشد پانصد درصدي ( )%500كه رشد بي نظير قيمت سهام اين بانك در بورس بوده
و از اين حيث ضرري به بانك سرمايه از سوي متهمين پرونده وارد نيامده ،مردود و مندفع مي باشد .چرا كه بزه
خيانت در امانت موضوع ماده  674مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدي كه در
مانحن فيه مبناي اخالل در نظام اقتصادي كشور در حوزه پولي برابر «الف» ماده يك از قانون مجازات اخاللگران
در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي قرار گرفته ،جرمي مقيد است كه رفتار
مرتكب در آن بايد منجر به ضرر مالك يا متصرف شود؛ هر چند كه خود او منتفع نشود .منظور از ضرر ،خارج
كردن مال از حيطه تصرف مالك يا متصرف قانوني آن (بانك سرمايه) است .بديهي است استعمال ،اتالف،
مفقودي يا تصرف مال ديگري به طور ابتدايي موجب ضرر مالك آن مي شود ،هرچند قابل جبران باشد؛ لذا در
بزه معنونه حتي ضرر بالقوه كافي است و بالفعل بودن ضرر شرط تحقق جرم نيست .همچنانكه قابل جبران بودن
ضرر ،خواه توسط خائن يا شخص ثالث و از جمله شركت بيمه و يا افزايش آتي سهم ،تأثيري در وقوع جرم ندارد.
همين قدر كه ثابت شود مرتكب قادر به پيش بيني ضرر ناشي از اقدامات خود بوده ،جرم تحقق يافته است و
اساساً الزم نيست ضرر مالك همراه با انتفاع شخص ثالث باشد؛ بلكه وقوع ضرر بالقوه مالك يا متصرف موضوعيت
دارد؛ به همين جهت اگر مال مورد استعمال يا تصاحب خائن تضمين يا بيمه شده باشد و به طور كلي يا جزيي
قابل جبران باشد ،مانع تحقق جرم نيست .در واقع اينگونه موارد آنچه تحقق پيدا مي كند ،رفع ضرر است و نه
اينكه دفع ضرر تحقق يابد .به بيان ديگر استرداد تمام يا قسمتي از وجوه و اموال اماني به بانك سرمايه از طرق
مختلف ،تنها نوعي جبران خسارت است كه نمي توان آنرا به معناي عدم تحقق جرم از سوي مرتكب يا مرتكبين
دانست .در مقطع زماني مديريت متهمين آقاي علي بخشايش و محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي ،افزايش ارزش
هر سهم ناشي از عمكرد صحيح و منطبق با موازين قانوني آنان در يك عمليات بانكي مبتني بر ضوابط و مقررات
بانكي نبوده؛ بلكه آنرا بايد منتج از لحاظ تجهيز منابع با نرخهاي باال و شناسايي سودهاي غيرواقعي به واسطه
تعيين تكليف غيرقانوني و غيراصولي كه منجر به تغيير طبقات مطالبات غيرجاري به جاري گرديده ،دانست و
اين صورتهاي مالي را بايد غيرشفاف و غيرقابل اتكا فرض نمود .به طوري كه تسهيالت پرداختي به بزرگترين
بدهكار بانك كه به صورت واقعي و با توجه به عدم ايفاي تعهدات مي بايست در طبقات غيرجاري ثبت شود،
بدون رعايت مقررات ابالغي در دستورالعملهاي وصول مطالبات غيرجاري و بدون هيچ گونه پرداختي ،احيا و
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دادنامه
بارها تجديد گرديده است .اين فرآيند بدون توجه به ماده  190قانون مدني مصوب  1307و شرايط اساسي صحت
معامالت انجام و در خصوص بسياري از مشتريان بدحساب به كرات تكرار و به جاي پيگيريهاي حقوقي و قانوني
با تجديد و تمديد تسهيالت منجر به شناسايي سودهاي غيرواقعي براي بانك شده است .اضافه بر اينكه در
ترازنامه بانك تصفيه ديون بدهكاران كالن بانكي از محل تهاتر با امالک با قيمتهاي غيرواقعي و همراه با گران
نمايي است كه تهاترهاي يادشده ،تسويه ديون شركتهاي آقاي هادي رضوي با ملكي واقع در خيابان اندرزگو به
ارزش يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد ( )1.250.000.000.000ريال بوده كه بعدها طي ارزيابي هاي مجدد
قيمت واقعي آن در زمان تهاتر به ميزان دويست و شصت ميليارد ( )260.000.000.000ريال تعيين گرديده
است .مصداق ديگري از تهاتر شركتهاي منتسب به آقاي محمد امامي با امالک لواسان و خريد ملك زاگرس با
چندين برابر قيمت واقعي است .از اين گذشته مستنبط از مجموع عبارات تبصره يك ماده يك قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  5آيين نامه اجرايي نحوه
رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1397و 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 باشد ،وابسته به تعداد بزه ديدگان و مالباختگان و گستردگي و وسعت آثار مخرب 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 تسهيالت بانكي در قالب هاي مختلف آن از جمله قراردادهاي مشاركت و قراردادهاي
مبادله اي ،ضمانت نامه هاي بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي و ...متعدد مرتكب يا مرتكبين مواجه باشيم ،هر
يك از اين معامالت 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
مركزي جمهوري اسالمي ايران طي پاسخ استعالم شماره  97.244323مورخه  1397.07.15در خصوص
مصاديق واژه «عمده» يا «كالن» در ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1396با
اصالحات و الحاقات بعدي اعالم داشته كه وفق مصوبه جلسه مورخه  1393.01.17كميسيون مقررات و نظارت
مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران «حد سپرده گيري وجوه وصولي كالن» موضوع بند «هـ»
ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي «معادل
پنج هزارم درصد ( )%0.005مجموع سپرده هاي توديعي اشخاص حقيقي و حقوقي نزد كليه بانك ها و مؤسسات
اعتباري در پايان اسفند ماه هر سال به عنوان مبناي حد مزبور براي سال آينده تعيين گرديده است .عالوه بر
اينكه اداره نظارت بر مؤسسات پولي غيربانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي شماره  97.9191مورخه

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
 1397.01.19اشعار مي دارد« :جمع كل مانده سپرده هاي ريالي بخش هاي دولتي (شامل جاري دولتي)،
غيردولتي و بانك ها نزد كليه بانك ها و موسسات اعتباري مندرج در صورت وضعيت دارايي و بدهي بانك ها و
مؤسسات اعتباري (تهيه شده توسط اداره اطالعات بانكي) در پايان سال  1395برابر  12418.2هزار ميليارد
ريال مي باشد .مستند به موارد فوق الذكر ،جذب سپرده به ميزان  620.910.000.000ريال (ششصد و بيست
ميليارد و نهصد و ده ميليون ريال) و فراتر از آن در سال  ،1396حد وجوه وصولي كالن موضوع بند «هـ» ماده
( )1قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مي باشد» .همچنين اداره بررسي ها و سياست هاي
اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با عمده و كالن بودن موضوع جرم به موجب پاسخ
استعالم شماره  97.304620مورخه  1397.08.30اعالم كرده است« :با توجه به اين كه دستورالعمل خاصي
براي انجام محاسبات مصوبه مذكور و نحوه محاسبه مجموع سپرده هاي توديعي اشخاص حقيقي و حقوقي به
تفكيك 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 و بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري (تهيه شده توسط اداره اطالعات بانكي) انجام شده
است ،ارقام محاسبه شده براي حد سپرده گيري وجوه اصولي كالن براي سال هاي  1390الي ( 1397براساس
سپرده هاي پايان سال قبل) بدين شرح است :حد سپرده گيري وجوه وصولي كالن سال 1390
( 149.000.000.000ريال ،سال  179.200.000.000( 1391ريال) ،سال  230.000.000.000( 1392ريال)،
سال  321.800.000.000( 1393ريال) ،سال  389.300.000.000( 1394ريال) ،سال 1395
( 503.300.000.000ريال) ،سال  620.900.000.000( 1396ريال) ،سال  752.700.000.000( 1397ريال).
شايان ذكر است محاسبات انجام شده بر اساس روش ذكر شده مي باشد» .بر اين اساس ،تسهيالت بانكي در
قالب هاي مختلف آن از جمله قراردادهاي مشاركت و قراردادهاي مبادله اي ،ضمانت نامه هاي بانكي و گشايش
اعتبارات اسنادي و ...در سال هاي  1391الي  1394در حدود تقريبي نزديك به مبلغ سي هزار ميليارد
( )30.000.000.000ريال به تفكيك مبلغ  29.354.880.000.000ريال توسط متهم آقاي علي بخشايش و
مبلغ  24.883.339.000.000ريال توسط متهم آقاي پرويز كاظمي و مبلغ  25.012.616.000.000ريال توسط
متهم آقاي محمدرضا توسلي كه به نحو ناروا به مصارفي رسانيده شده كه ايراد ضرر بانك سرمايه را از يك طرف
و نقض سياست هاي پولي كشور و به تبع آن ايجاد بي نظمي و اختالل و آشفتگي نظام اقتصادي كشور از طرف
ديگر را به همراه داشته ،عمده و كالن محسوب مي شود .مضاف بر اينكه مجموع عملكرد متهمين پرونده آقايان
علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي در فرآيند مجرمانه با علم به موضوع و با اراده و خواست

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :
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استعمال وجوه و اموال اماني متعلق به بانك سرمايه و آنهم به قصد ايراد ضرر به آن بانك واقع شده و اتفاقاً آنان
آگاهي و وقوف كامل و كافي داشته كه با ناديده گرفتن ضوابط و مقررات بانكي مبتني بر سياست هاي پولي
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 تكرار مكرر در مكرر رفتارهاي متهمين يادشده در اعطاي برخالف ضوابط
و مقررات بانكي خود گوياي وجود سوءنيت مجرمانه آنهاست .آنچه مسلم است اينكه تحقق اصل همزماني اركان
مادي و معنوي در جرايم عمدي به اين معناست كه مرتكب 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 را تحت پوشش خود قرار داده است .تحقق جرم خيانت در امانت مستلزم
اين است كه مرتكب ،رفتار مجرمانه را زماني انجام دهد كه با علم به تعلق مال به ديگري ،از رفتار خود در پي
ضرر به صاحب مال باشد كه در حوزه عملياتي بانكي بدون توجه به سياست هاي پولي كشور در ابعاد گسترده،
نظام پولي را به عنوان يكي از اركان نظام اقتصادي كشور مختل نمايد .هرچند متهمين مدعي هستند خواستار
نتيجه واقع شده ،نبوده اند؛ اما آنها مي توانستند 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 تحقق آن ،موجب
تحقق نتيجه مي گردد .بعالوه اينكه ،گرچه متهمين آقايان علي بخشايش و محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي
سعي دارند چنين وانمود كنند كه كليه فرآيند مجرمانه ،منتسب به كاركنان اركان اعتباري پاييندستي بانك
سرمايه و همچنين روساي شعب بانك سرمايه است و آنان به وظايف خويش عمل كرده و در مسير اعطاي
تسهيالت اين اشخاص ضوابط و مقررات حاكم مصوبات هيئتمديره را ناديده گرفتهاند ،اما هر يك از اين مديران
و كاركنان بانك سرمايه چنين ادعاهاي مطروحه از سوي متهمين يادشده را مردود دانستهاند و در مورد نقش
هر يك از متهمين آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي در روند پرداخت تسهيالت مطالبي
در مرحله تحقيقات مقدماتي در پاسخ به ادعاي متهمين يادشده ،مورد اشاره قرار داده اند-)1 :آقاي غالمرضا
شياني (رئيس وقت كميته اعتبارات بانك سرمايه) ،اظهار داشته است ...« :اعضاء هيئتمديره (آقاي بخشايش،
آقاي كاظمي ،توسلي) ميگفتند اختيار تصميمگيري با ما است و حتي عليرغم نظرات مخالف كارشناس پرونده
و نظرات مخالف كميته اعتبارات و يا اعالم مواردي كه در چارچوب بانكداري و سياستها و ضوابط اعتباري نبوده
بدون هيچگونه اعتنايي به نظرات كميته اعتبارات هر آنچه هيئتمديره بانك ميخواستند ،مصوب و ابالغ
ميگرديد .حتي در خيلي از موارد اصوالً پروندهاي از طريق شعبه به اعتبارات واصل نشده و مستقيماً به مديرعامل
يا هيئتمديره و يا امور شعب و از آن طريق به هيئتمديره ارجاع و مصوبه اخذ ميشده است و از همان حوزه

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
مديريت به امور شعب و به شعبه عامل ابالغ ميگرديده است .ضمناً در پرداخت اين تسهيالت ابتدا توافقات و
تفاهمات شفاهي يا كتبي با مديرعامل و هيئتمديره بانك به عمل ميآمده و در بعضي موارد وامگيرنده را به
شعبه ارجاع ميدادند و در بعضي موارد طي يك نامه بهعنوان مديرعامل و ازآنجا مديرعامل كتباً به اعتبارات و يا
شعبه ارجاع ميداد و اگر نامهاي نيز به اعتبارات ارسال ميشد اداره اعتبارات موظف بوده به شعبه عامل اعالم
نمايد جهت اخذ مدارک و تشكيل پرونده و در چارچوب ضوابط اقدام نمايد كه متأسفانه باز از طرف ديگر به
شعبه اعالم مي نمودند كه با نظر موافق ارسال نمايد .اداره اعتبارات نيز با توجه به نظر شعبه مجبور به بررسي
بوده و همانطور كه خدمتتان عرض كرد عليرغم اعالم باز هم هيئتمديره بر اساس روابط خود با خارج از بانك
و يا به قول خودشان بر اصالح صالحديد خود مصوب مينمودند… به جرأت ميتوانم بگويم هر چه مشكالت
بود با آمدن آقاي بخشايش شروع شد كه با آقاي كاظمي رئيس هيئتمديره و آقاي توسلي با همديگر هماهنگ
بودند اين سه نفر ارتباطات خارج از بانك بسيار قوي داشتند و به نظرم من توافقات با كساني كه وامگيرنده بودند
از قبل ميشد و رويه ارسال پروندهها از شعبه به حوزه و اعتبارات و طرح در كميته اعتبارات فقط صرفاً جهت
حفظ ظاهر كار بوده چون پروندههاي مطرحشده بدون اظهارنظر ،عيناً و يا مخالفت نظر اعضاء كميته اعتبارات
درهرحال در هيئتمديره مصوب ميشد حتماً من يا كارشناسان را احضار ميكردند و ميگفتند (بيشتر آقاي
بخشايش) مگر شما وكيل وصي بانك هستيد؟ شما بيشتر از ما براي بانك دلسوزي ميكنيد؟ حتي باوجود دارا
بودن مانده مطالبات يا چك برگشتي آقاي بخشايش ميگفتند اگر وضعش خوب بود كه درخواست وام نميكردند
من هم ميگفتم طبق ضوابط بايد فاقد چك برگشتي با مطالبات باشد ميگفت شما فقط گزارش بده اتخاذ
تصميم با ماست .آقاي حسامي نيز گر چه رئيس حوزه مديريت بودند ولي با حضور در كميته اعتبارات كاري
كرده بودند كه اعضاء كمتر از كلمه مخالف استفاده كنند و به همان كلمه بدون نظر اكتفا كنند .آقاي جهانباني
هم كه سهامدار عسگريِه بودند ،اعالم كردند به ازاي هر وامي كه بانك بدهد  %120منابع ميآوريم و مدت زيادي
هم به نظرم روال تسويه وامها درست بوده ولي در مقطعي فكر كنم سال  1395ايشان نتوانستهاند تسويه كنند؛
البته ارتباط ايشان با آقاي بخشايش بازهم مانند ساير پروندهها قطعي است .آقاي مدلل ،ابتدا در شعبه مركزي
تسهيالت گرفتند ،يك تسهيالت ارزي داشتند كه در مقابل  %70سپردهگذاري بود ولي با آمدن مجدد آقاي خلج
و هماهنگي با آقاي بخشايش بعداً گفتند بانك با شركت ايشان تهاتر كرده و حتي اين ساختمان شماره  2بانك
در مطهري نيز از جمله تهاترهايي هست كه انجامشده با آقاي خلج هم خيلي ارتباط داشتند ساير ارتباطات
ايشان با آقاي بخشايش بود .آقاي موسوي نژاد ،در ابتدا از طريق آقاي بخشايش به بانك معرفي شدند .دو پرونده
شركتهاي كوه آوران جيحون و عمران تجارت امير براي هركدام  650ميليارد تومان كه من بهاتفاق ساير اعضاء
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كميته اعتبارات باوجود ارجاع چندباره مخالفت كرديم و سپس پيشنهاد از طريق امور شعب و خارج از روال
اعتباري به هيئتمديره ارجاع و مصوبه دريافت كردند؛ البته خاطرنشان كنم همان زمان كه گفتند اسناد مالكيت
از طريق حقوقي بانك در جريان ترهين است من بهصورت غيررسمي با رئيس حوزه استان فارس تماس گرفتم
و ايشان يكي از كارمندان كه در شيراز بود فرستاد جهرم و ايشان به من اطالع دادند كه آقاي موسوي نژاد
شخص سالمي نيست ولي پدرخانم ايشان كارخانه آبليمو دارند و آدم معتبري هستند و امالک معرفيشده نيز
فقط داراي سند است و مناسب ترهين نيست و به نظر نميارزد منتها همانطور كه خدمتتان عرض كردم اصالً
خارج از روال اعتباري هيئتمديره مصوبه داده بود حتي ابالغ آنهم از طريق امور شعب بود .در ارتباط با ميزان
و مبالغ دريافتي ،مسلماً اشخاص فوقالذكر يك سري قطعاً آلوده شدهاند منتها مديرعامل و هيئتمديره (آقايان
بخشايش ،كاظمي و توسلي) قطعاً شك نداشته باشيد كه ارتباط مالي با وامگيرندهها داشتهاند ولي آنچه مسلم
است اين آقايان پروندههايي را كه تشكيل ميدادند به نظر ميرسد كارشناس بانكي در كنار خود داشتهاند و همه
مدارک را جفتوجور ميكردند و مسلماً در سازمانهاي ديگر هم ارتباط داشتهاند و ضمناً اكثر اين پروندهها
وقتي كارشناس بانك به محل مراجعه ميكرد و سراغ مديرعامل شركت را ميگرفت مشخص ميشد اينها اصالً
اطالعاتي در خصوص شركت ندارند و شايد حتي سواد كافي ندارند و بازهم به شخص اصلي نميرسيديم؛ البته
براي تكتك پروندهها كارشناسان پرونده مربوطه اطالع دارند كه كدام پرونده به بخشايش كدام پرونده به كاظمي
و كدام پرونده به توسلي مربوط ميشود؛ ضمناً آقاي حسامي هم كه در حوزه مديريت حضور داشتند و از ارتباطات
مذكور با خبر بودند .همچنين خيلي از جلسات هيئتمديره با وامگيرندگان يا طرف وامگيرندگان خارج از بانك
بوده آقاي امامي و آقاي دالويز كه با حكم آقاي بخشايش رفتوآمد در بانك داشتند ،قطعاً با اين پروندهها در
ارتباط بودهاند؛ ساير مديرعاملها نيز چنين ارتباطي داشتهاند؛ توجه به اين موضوع كه آقاي بخشايش از ابتدا
بوده و حتي پس از كنارهگيري از مديرعاملي بهعنوان هيئتمديره هميشه حضورداشته و در خيلي از پروندهها
ايشان حتي عضو هيئتمديره آن شركت بوده ضمناً پروندههايي كه اعالمشده بيشترين ارتباط با آقاي بخشايش
و آقاي كاظمي هستند و هنگام تصويب حضور پررنگ ايشان باعث تصويب در هيئتمديره بانك شده و در آن
زماني كه اينجانب در اعتبارات بودم بيشترين فشار براي ارجاع پروندهها از سوي آقاي كاظمي و بخشايش بوده
است؛ البته روند پروندهها درزماني كه اينجانب ديگر سمتي را در اعتبارات نداشتهام ،از طريق ساير كارمندان و
اعضاء كميته ميبايست پي گيري شود و اطالعي ندارم ولي مطمئن هستم آنها هم در فشار و تحت شرايط
فورس ماژور قرارگرفتهاند .پرونده شركتهاي الماس گستر تيراژه و توسعه فوالد ايرانيان و مهندسي صنعت
گستران زيما و فريور تجارت شايا تا آنجا كه به خاطر دارم ،رئيس وقت اداره اعتبارات و جناب آقاي حسامي

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
اعالم كردند كه اين پروندهها را آقاي كاظمي رئيس اداره اعتبارات شديداً پيگير ميباشند و ايشان اصرار به انجام
داشتند؛ حتي يكي از اين پروندهها تصور ميكنم الماس گستر بوده كه اعتبارات مخالفت خود را اعالم كرده بود
و به شعبه بازگردانده بود ولي اعالم نمودند كه به لحاظ فشار رئيس هيئتمديره بانك مجدداً در جلسه مطرح
گردد كه به همين دليل كميته نيز درخواست متقاضي را قابل اظهارنظر ندانست؛ چون فاقد بررسي و مدارک
الزم بود و ازآنجاييكه كميته اعتبارات با توجه به ميزان تسهيالت درخواستي فاقد هرگونه اختيار در تصميمگيري
بود و طبق بسته ضوابط و سياستهاي اعتباري الزاماً ميبايست پرونده راه به هيئتمديره ارسال مينمود ،لذا
پرونده را جهت هرگونه اتخاذ تصميم به هيئتمديره يا به لحاظ اينكه قابليت اظهارنظر را ندارد ارسال نمود و در
خصوص پروندههاي شركت فريور تجارت شايا و صنعت گستران زيما كه اين دو مورد را هم همانند دو مورد قبل
رئيس اداره اعتبارات و جناب آقاي حسامي هر دو اعالم كردند كه آقاي كاظمي پيگيري نموده و اصرار و فشار
آورده است كه پرونده را سريعاً بفرستيد هيئتمديره و حتي تصور ميكنم كه در جلسه كميته اعتبارات هم تلفن
ايشان تماس گرفتند و پيگير بوده و حتي تا آنجا كه به خاطر دارم توجيه دادن تسهيالت مذكور را اظهار نمودند
كه ايشان ميگويند (كاظمي ميگويد) براي جايگزين كردن تسهيالت معوق ديگر بانك و كاهش ميزان مطالبات
معوق بانك اين امر را انجام ميدهند و ميخواهند تصويب كنند لذا با توجه به اينكه تصميمگيري و هرگونه
اتخاذ تصميم با هيئتمديره بود جهت تصميمگيري به هيئتمديره ارسال گرديده است .شركت باران تجارت آوا،
گلكون تجارت جهان و لولهسازي دقيق زاگرس را در جلسه هيئتمديره رئيس كميته اعتبارات و آقاي حسامي
اعالم كردند كه هيئتمديره و آقاي توسلي پيگير هستند و عالوه بر آن به نظرم اظهار شد كه شركت باران
تجارت و گلگون تجارت جهان را آقاي دالويز مشاور مديرعامل بانك نيز پيگيري مينمايد و اصرار به ارسال
پرونده به هيئتمديره را دارند»-)2 .آقاي ابراهيم صانعي رئيس وقت واحد بازرسي بانك سرمايه عنوان داشته
است« :تا پايان سال  1391بانك روندي نسبتاً معمولي داشته ليكن رشد منابع و مصرف بانك توأم با ريسكهاي
بيشتر بود در همين زمان آقاي بخشايش كليه كميته موجود بانك را منحل و اعضاء جديدي را وارد بانك كرد
بعداً (بعد از سال  )1394متوجه شدم كامالً باهدف و بهقصد تسلط بر بانك اين كار را نموده است؛ در اين دوره
EPSبانك با تالشهاي مؤثري كه در كميته وصول مطالبات بانك صورت گرفت بهرغم حدود  340ريال بالغ
شد كارگروه وصول مطالبات غيرجاري تشكيل شد كه مؤثر واقع شد و اين موفقيت باعث شد مديران ارشد
تركيب اين كارگروه را تضعيف كرده و تحت عنوان سالمسازي افراد غيرمتخصص و با سوءنيت و غير بانكي را
وارد بانك نموده و در تمام موارد اعالم نمودند كه اين موضوع به دستور آقاي غندالي صورت گرفته است؛ اين
بسترسازي در سال  1396به ثمر نشست و بهجاي وجه نقد و يا تعيين تكليف تهاترهاي غيرواقعي و بزرگنمايي
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شده و كمارزشي بهجاي وصول طلب در دستور كار قرار گرفت در همان سال تركيب تسهيالت پرداختي از
متوسط و خرد به سمت تسهيالت كالن سوق يافت كه اين موضوع برخالف بسته سياستي بانك بوده و تالش
آقاي بخشايش به پرداخت بيرويه تسهيالت ادامه يافت و با ريسكهاي بيشتري مواجه شد...و اجابت دستورات
آمرانه آقاي بخشايش و كاظمي و توسلي كامالً مشخص بوده ولي انگيزه انجام دستورات نامتعارف نامشخص است
در پايان اين دوره نسبت مطالبات غيرجاري حدود  %23بوده و مصارف بانك باالتر منابع عملياتي بانك بوده كه
كسري منابع از طريق استقراض از شبكه بانكي تأمينشده است و اين موضوع هم مؤيد احراز بيش از هيئتمديره
و مديرعامل به چپاول بانك بوده و اين موضوع نيز در گزارش بازرسي تحت آماري به مديرعامل ارائه گرديده بود.
دوره سوم (از ابتدا مهرماه  1392تا پايان سال  )1393مديريت صندوق ذخيره تغيير كرد ،آقاي علي بخشايش
مديرعامل بانك و عضو هيئتمديره بانك سرمايه با ورود به بانك بدواً دستور انحالل كليه كميتههاي تخصصي
بانك را صادر نموده و دائماً كاركنان و مديران را مورد تحقير قراردادِ و با كاركنان در هر رده شغلي از مديران
امور روساي ادارات كه عليرغم ميل ايشان بودند ،قطع همكاري مينمود سوء عملكرد ايشان بسترسازي براي
اعطا تسهيالت كالن و بيرويه و تهاتر با اموال و امالک بوده و با كساني كه با وي مخالفت ميكردند بهشدت
برخورد غيرمتعارف داشته و به نظر ميرسد با سهامدار و اعضاء هيئتمديره كامالً تعامل داشته و هر يك به سهم
خود ميانديشيدند؛ در مورد دريافت وجه هيچ اطالعي ندارم ليكن پيشنهاد ميكنم حسابهاي ايشان رهگيري
شود و با توجه به دوستي نزديكي كه با آقاي رجائيه داشته (صرافي بانك سرمايه) احتمال وجود سوءاستفاده و
انتقال وجوه به دوبي متحمل به نظر ميرسد .سيد مهدي موسوي نژاد ،از مشتريان خاص آقاي بخشايش بوده و
با اصرار به نامبرده چندين فقره ضمانتنامه بانكي كالن پرداختشده است؛ پرويز كاظمي ،رئيس هيئتمديره
بانك بوده و چندين بار از تسهيالت بانك استفاده نموده كه برخالف مقررات بوده كه منجر به تسويه گرديد
نامبرده يكي از افراد دستور دهند به كميته اعتباري بانك بوده و شديداً با افراد مخالف نظرش برخورد مينمودم.
آقاي ماني رهبري ،بدواً به رياست شعبه ميدان آرژانتين منصوب شده و سپس به شعبه مركزي انتقاليافته و
عملكرد بسيار ضعيف و انحرافي داشته و با گزارش بازرس و پيشنهاد بازرس براي قطع همكاري متأسفانه مأمور
خدمت در امور شعب ميگردد و بعدازآن معاون امور شعب شده و بهجاي تنبيه تشويق و سپس به رئيس اداره
اعتبارات منصوب ميشود .مشاراليه كامالً در خدمت آقاي پرويز كاظمي بوده و از دريافت وجوه توسط ايشان
بياطالع هستم ولي رهگيري مالي نامبرده بسيار ضروري است»-)3 .آقاي شهابالدين حسامي رئيس وقت دفتر
آقاي علي بخشايش و عضو وقت كميته اعتباري بانك سرمايه نيز بيان كرده است...« :آقاي علي بخشايش در
دورهاي كه بنده در بانك سرمايه بودم ،بهعنوان مديرعامل و عضو هيئتمديره و يك سال بعد از خروج بنده از
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دادنامه
بانك بهعنوان عضو هيئتمديره بانك سرمايه بودهاند و كليه مشتريان كالن از جمله حسن هدايتي ،احسان
شاملويي ،حسن جهانباني ،هادي رضوي ،سامان مدلل و  ...قبل از هرگونه دريافت و درخواست تسهيالتي ،با
مديرعامل و اعضاي هيئتمديره بانك جلسه گذاشته و به تفاهم ميرسيدند در خصوص ميزان تسهيالت ،ميزان
وثايق و تضامين و سود و مدت؛ سپس مشتري به شعبه بانك رفته و درخواست خود را ارائه و پس از انجام سيكل
اداري ،تسهيالت مربوطه طبق همان تفاهم و توافق توسط هيئتمديره تصويب و اجرا ميشد؛ الزم به ذكر است
تسهيالت به حسن شاملويي و حسين هدايتي طبق توافقنامه كتبي و رسمي فيمابين بانك و اشخاصي به نام
شاملويي و شريعتي بوده ،ليكن كل اين ماجرا توسط شخصي به نام سيدمهدي موسوي نژاد كه با شخص علي
بخشايش در ارتباط بوده و مستقيماً توسط ايشان بدون هيچ رابط ديگري انجام ميشد و الغير ...در پروندههاي
مربوط به گروه شاملويي و شريعتي (حسين هدايتي) ،سوءجريان كامالً مشهود بوده و اينسو جريان تا قبل از
سال  1394بين شخص سيدمهدي موسوي نژاد و علي بخشايش بوده است و اكثر تصميمات بخشايش زماني كه
خارج از كشور باألخص از امارات بر ميگشت ،اعالم ميشد و مشخص بود كه در خارج از كشور با اين اشخاص
جلسه داشته و مذاكرات به عملآوردهاند ...آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي هريك پيگير
يك سري از اين تسهيالت كالن بودهاند و در جلسه هيئتمديره ،اين پيگيري بهوضوح آشكار بود و حتي فرمهاي
تنظيمي توسط اداره اعتبارات در همانجا كه موردنظر آقايان نبود ،تغيير و مجدداً جهت امضا ارائه ميشد...
افرادي كه با آقاي پرويز كاظمي در بانك سرمايه تردد داشتند ،آقاي حاجي ميري (در خصوص اخذ تسهيالت
كالن  270ميليارد توماني از بانك سرمايه) و اسدي نامي بودند و افرادي چون آقاي حسيني نامي با آقاي توسلي
در ارتباط بودند و آقايان دستورات خود را مستقيماً از طريق شعبه و اداره اعتبارات صادر مينمودند و تغييرات
در شرايط مصوبه صادره ،گواه اين موضوع ميباشد ...در خصوص پروندههاي شاملويي و شريعتي (يا همان حسين
هدايتي) ،رابط اين موضوع توافق ،شخصي به نام موسوي نژاد و در خصوص پروندههاي جهانباني ،آقايان صادقي
و روحاني نيا رابط بودهاند مستقيماً با شخص بخشايش به توافق رسيده بودند ،بهطوريكه آقايان سپرده در بانك
بياورند و هفتاد درصد آن را بهصورت تسهيالت دريافت نمايند و مديران شركتهاي جهانباني و خزانهدار ايشان
بهصورت رسمي مشاور آقاي بخشايش بودهاند ...تمامي اين مشتريان كالن تسهيالتي با توافق هيئتمديره و
مديرعاملهاي وقت و پشتيباني صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام به دريافت تسهيالت نمودهاند ...در هيئتمديره
بانك سرمايه ،پرونده هر مشتري كه با طرف مذاكرهكننده انجامشده باشد ،در جلسه هيئتمديره آن شخص دفاع
نموده و شرايط موردتوافق در مصوبه اصالح و به تصويب ميرسيد ،بهعنوان مثال آقاي بخشايش از پروندههاي
شاملويي و شريعتي (هدايتي) و جهانباني دفاع ميكرد و آقاي توسلي از پروندههاي ديگري مانند پاژتجارت طوس

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
و بخشايش و شهابالدين غندالي از پروندههاي فوالدسازان اميرآباد ،پخش آهنآالت پيشرو و فراز سپاهان و
فوالدسازان دماوند و آقاي كاظمي از پروندههاي الماس گستر تيراژه ،الماس شكفته پايتخت ،تيراژه پالست و
فوالدسازان تخت جمشيد در هيئتمديره حمايت ميكردند و حتي گاهي فراموش ميكردند كه اين پروندهها
متعلق به كدامشان است؛ پس از تصويب و ابالغ مجدد از شعبه درخواست ميكردند تا مبلغ و وثايق را تعديل
يعني مبلغ را افزايش و وثايق را كاهش داده و تصويب مي كردند كه اين موضوع بهكرات در مصوبات صورتجلسات
هيئتمديره آشكار ميباشد -)4 .»...آقاي بهمن خادم عضو هيئتمديره وقت بانك سرمايه اظهار كرده است...« :
به نظر اينجانب ،عوامل اصلي فساد در بانك سرمايه ،آقايان شهابالدين غندالي ،علي بخشايش ،پرويز كاظمي،
ياسر ضيايي و محمدرضا خاني بودهاند-)5 .»...آقاي خيراله بيرانوند مديرعامل وقت بانك سرمايه بيان داشته
است ..« :هيئتمديره بانك ازجمله آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي ،در موارد متعددي در امور اجرايي بانك
دخالت مستقيم ميكردند و حتي در عزل و نصب كاركنان بانك نيز نقش تحميلي پررنگي داشتند و بعضاً با
مشتريان بانك نيز ارتباط داشته و ذيل نامههاي ايشان ،دستور كتبي مستقيم صادر ميكردند -)6 .»...آقاي ياسر
ضيايي قائممقام وقت بانك سرمايه عنوان داشته است...« :همواره حلقهي نزديكي و ارتباطگيري با آقاي بخشايش
(مديرعامل وقت) در سالهاي  1392الي  1394بهواسطهي آقاي احسان دالويز بوده است .عالوه بر اين موضوع،
در خصوص پروندههاي تسهيالتي ديگر اخذشده نظير آقاي محمد امامي نيز اين حلقهي شكلگيري و
ارتباطگيري نيز مشاهدهشده بود و كامالً عيان بوده است .اينجانب بعداً بهطور شفاهي از آقاي رضوي شنيدم و
بعداً مطلع گشتم كه ايشان بهصورت مكتوب نيز اعتراف كردهاند كه در خصوص موضوع تهاتر بدهيهاي بانكي
خود با بانك سرمايه ،پيشنهاد پرداخت مبلغي در حدود  4ميليارد تومان به مديريت وقت بانك را داده بود؛ البته
بنا بر شواهد و قراين موجود ،ازآنجاكه شرط تسويه بدهي با شروط اقاله ملك مذكور ،به ناگاه تبديل به تهاتر و
تسويه و تمليك آن ملك ميگردد ،تقويت اين ظن را بيشتر ميكند .در خصوص آقاي دالويز بايد به ذكر اين
نكته نيز بپردازم كه حلقهي ارتباطي شخصي به نام امير فرزام كه پشت پردهي براي تسهيالت بوده نيز دالويز
بوده است...بنا بر شواهد ،حلقهي ارتباطي مالي آقاي بخشايش ،از طريق آقاي دالويز در امارات بوده است و وجود
منابع ارزي درهم در امارات ،كانال ارتباطي ارزي فيمابين بوده است كه تمام اينها به نظر ميرسد قابليت اثبات
عملياتي نداشته باشد و تنها اقرار متهمين يا ارائهي اسناد آنها ميتواند اثبات اين موضوع باشد .الزم به توضيح
ميداند كه آقاي حسامي (دبير وقت هيئتمديره زمان بخشايش) ميتواند اطالعات دقيق از سال  1391الي
 1394ارائه نمايد .در خصوص آقاي دالويز و رابطهي او با بانك سرمايه و مديريت وقت بانك سرمايه ،مسبوق به
قبل از حضور چهار ماههي بنده در بانك سرمايه بوده است و ايشان بهواسطهي رابطهي قبلي با آقاي بخشايش
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و رابطه با آقاي امامي در انتصاب آقاي بخشايش در بانك سرمايه نقش داشته است .در دورهاي كه اينجانب در
بانك سرمايه بودم (از مهر  94تا ديماه  )94رابط آقاي كاظمي (بهعنوان رئيس هيئتمديره بانك سرمايه) با
مجموعه آقاي امامي ،شخصي به نام كلهر بوده است كه در مقطعي بعد از آقايان حسامي و زاهدي ،بهعنوان دبير
هيئتمديره بوده و سپس مديرعامل يكي از شركتهاي تابعهي بانك بودهاند .بنابر برخي قرائن ،آقاي بخشايش
بهواسطهي حضور دخترش در دوبي ،بهواسطهي آقايان دالويز و امامي در دوبي ،از طريق دريافت منابع ارزي از
سوي تسهيالت گيرندگان ،ذينفع گرديده بود ...آقاي پرويز كاظمي بهعنوان رئيس هيئتمديره بانك از سال
 1392الي  1394كه عموماً شخص واسطه ايشان با برخي مشتريان بانكها از طريق آقاي كلهر بوده كه البته در
مقطعي نيز ايشان بهعنوان دبير هيئتمديره و عضو اصلي كميته اعتبارات بانكي منصوب شدند .اينجانب بارها
شاهد ارتباطهاي مايل آقاي كلهر با برخي مشتريان نظير آقاي امامي و انتفاع وي (كلهر) از قبل بودهام؛ كلهر
همواره دريافت سكه را به نام آقاي كاظمي بيان ميداشت كه يك نمونه را بنده مشاهده كردم كه كلهر مقداري
سكه را به آقاي كاظمي داده بودند ...الزم به ذكر است كه اكثر پروندههاي منتسب به آقاي كاظمي ،در شعبهاي
غير از شعبه اسكان عملياتي ميشده است؛ چراكه شعبه اسكان ،شعبهاي مطمئن براي مجموعه آقاي بخشايش
بوده است ...همانگونه كه پيشازاين نيز به نگارش درآمده بود ،عمالً هيئتمديره وقت بانك سرمايه ،هر يك،
يك نفر مخصوص به خود در كميته اعتبارات داشتند و با تقسيمكارها و استفاده از آن اعضاي كميته اعتبارات
به تصويب مصوبات در آن كميته و سپس در هيئتمديره اقدام مينمودند ،بهگونهاي كه امضاي هر مصوبه در
هيئتمديره منوط به امضاي مصوبات مرتبط با هر يك از اعضا ،از سوي اعضاي ديگر هيئتمديره بوده است و يا
بالعكس ...در خصوص آقاي علي بخشايش نيز اكثر تسهيالت معوق و مشكوک الوصول در سالهاي  93 ،92و
 94در زمان ايشان بوده است و در دوره زماني مختلف ،مديران منصوب ستادي خود را در امور حقوقي يا اعتبارات
و يا شعبه اسكان به كار ميگرفت تا اجراي دستورات ،سريعتر انجام شود .رابطهي او با آقايان امامي و دالويز را
هيچكس بهاندازهي آقاي حسامي (دبير وقت هيئتمديره) اشراف ندارد؛ اما قطعاً بنده از زبان افراد مختلف را
رابطه ي او با آقاي موحدي (متهم فراري بانك سرمايه) اطالع پيدا كردم و ارزيابي خالف واقع بانك در خصوص
امالكي چون ملك گرگان ،عليآباد كتول و يا ملك خ گل نبي تهران كه از سوي بانك با گران نمايي صورت
پذيرفت ،به واسطه آقايان بخشايش ،حسامي و موحدي بوده است و آقاي حسامي بعد از جدايي از بانك ،كارمند
مجموعه موحدي ميشود؛ رابطه مالي آقاي بخشاش با مجموعه امامي ،عموماً در دبي و بهواسطهي اقامت
دخترشان در دبي بوده است ...در خصوص آقاي توسلي (عضو هيئتمديره وقت بانك) نيز الزم به توضيح است
كه در دورهي چهارماهه مسئوليت ،چندين مرتبه شاهد اهداي سكه از طريق آقاي كلهر به ايشان بهعنوان هديه
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دادنامه
بودهام؛ كلهر در آن مقطع هم دبير هيئتمديره وقت بانك سرمايه بوده است و در تباني در بسياري از پروندهها
نقش داشت؛ در خصوص آقاي توسلي كه از سال  1392الي  1394در بانك سرمايه بودهاند»-)7 .آقاي محمد
سلماني عاليي مدير وقت امور شعب و عضو كميته اعتباري بانك سرمايه اذعان نموده است« :در خصوص جاويد
گشت آركا حضور ذهن ندارم بر لحاظ اينكه تمام مشتريان كالن بانك توسط مديرعامل آقاي بخشايش و آقاي
كاظمي و توسلي پذيرفته و سپس به شعبه جهت افتتاح حساب و تشكيل پرونده ارجاع ميدادند ...سروش تجارت
سيمرغ از پروندههاي گروه آقاي هدايتي ميباشد كه مستقيم با آقاي بخشايش و كاظمي طي توافقنامه مورخه
 1392.07.28آقاي موسوي نژاد و  1392.05.16آقاي حسين شريعتي متصدي كه پس از سپردهگذاري توسط
آقاي آقايان معادل  %70آن تسهيالت به شركتهاي معرفيشده آنها بانك تسهيالت اعطاء نمايد .پس از
توافق نامه آقاي بخشايش از طريق مسئول دفتر آقاي حسامي و امور شعب آقاي خلج كه مسند نامهها ضميمه
ميباشد به شعبه معرفي و تكليف ميكردند كه سريع پرونده به اداره اعتبارات جهت بررسي و كارشناسي و ارسال
به هيئتمديره اقدام نماييد بنده بهعنوان مسئول حوزه طبق خالصه پيشنهاد شعبه و حوزه اينجانب نظريه خود
را جهت بررسي به اداره اعتبارات ارسال مينمودم و با توجه به مدارک پيوست مسئول دفتر شعبه خانم يديسار
مستقيماً با آقاي بخشايش بدون هامش نويسي اينجانب ارسال و آقاي بخشايش دستور يا از طريق آقاي شياني
اعتبارات و يا آقاي حسامي و آقاي خلج و هامش براي اينجانب جهت اقدام ارسال مينمودند...در تمام جلسات
هيئتمديره موضوع تعيين تكليف ديون معوق گروه حسين هدايتي مطرحشده طبق مصوبه هيئتمديره تعيين
تكليف موضوع به آقاي كاظمي تنفيذ گرديده و طبق صورتجلسه فيمابين آقايان كاظمي ،حسين هدايتي و
آقاي زاهدي تشكيل كه بابت  234ميليارد ريالي بابت سروش تجارت سيمرغ مسدود كرده بوديم با اخذ يك
فقره چك به مبلغ فوق آزاد نمودند در خصوص كليه پروندههاي گروه حسين هدايتي شخص آقاي خلج مدير
امور شعب و آقاي حسامي و آقاي شياني مسئول اعتبارات ،دستورات مستقيم آقاي بخشايش به شعبه و حوزه
ابالغ مينمودند .بارها پيشآمده كه آقاي موسوي به بنده و مسئول شعبه خانم بختياري با لحن بدي صحبت و
بالفاصله پيش آقاي بخشايش شكايت از ما ميكردند...در خصوص پروندههاي جهان تجارت تيوا ،افضل حكمت،
تجارت نصر البرز ،سروش تجارت برين و شكوه نور احسان و شكوه نوآوران آفتاب كه مربوط به آقاي جهانباني
ميباشد .اوالً نامبرده توسط برادر ايشان كه در سازمان حسابرسي بودند به آقاي بخشايش معرفي و از طرفي هم
گويا نامبرده سهامدار مؤسسه عسگريه بوده و طبق اظهار آقاي خلج و بخشايش كه ايشان از مؤسسه عسگريه
باالي  3000ميليارد ريال منابع به بانك هدايت و در قبال آن به شركتهاي زيرمجموعه آقاي جهانباني تسهيالت
با نرخ  %2باالتر پرداخت گرديد كه نامه شماره  92.87719مورخه  1393.06.27مالي و اعتباري عسگريه به

‹‹فَالَ تَتَّبِعوُا ﭐلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا ››

دادگستري كل استان تهران

شعبه  3دادگاه انقالب اسالمي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي
تهران

شماره دادنامه 9709977807300021 :
تاريخ تنظيم 26/12/1397 :
شماره پرونده 9709982221100069 :
شماره بايگاني شعبه 970018 :

دادنامه
آقاي بخشايش پيوست ميباشد .بنده در زمان ارسال پرونده از شعبه به حوزه اينجانب نظريه خود را جهت بررسي
و كارشناسي به اداره اعتبارات ارسال نمودم كه پس از كارشناسي و اعتبارسنجي در كميته اعتبارات مطرح و
جهت تصويب و موافقت به هيئتمديره ارسال گردد كه بنده آن زمان در كميته اعتبارات عضو نبودم .تا در تاريخ
 1394.11.16نامهاي از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس جناب آقاي پورمختار به آقاي حيدرآبادي پور
مديرعامل وقت ارسال تا نسبت به استمهال آن به نامبرده به لحاظ اينكه تأمين كاالهاي اساسي كشور فعاليت
داشتهاند كمك نماييد .آقاي حيدرآبادي پور از هامش و دستور به آقاي زاهدي در كميته وصول مطالبات تعيين
تكليف گرديد بارها آقاي بخشايش و آقاي خلج اشاره ميكردند كه نامبرده مشتري ويژه و واردكننده كاالهاي
ارسالي كنجاله و مرغ و خوراک دام ميباشد و مورد تأييد اينجانب است و آقاي جهانباني مستقيم با آقاي
بخشايش و هيئتمديره بانك جلسات داشته است...در خصوص پروندههاي جهان تجارت تيوا ،افضل حكمت،
تجارت نصر البرز ،سروش تجارت برين و شكوه نور احسان و شكوه نوآوران آفتاب كه مربوط به آقاي جهانباني
ميباشد اوالً نامبرده توسط برادر ايشان كه در سازمان حسابرسي بودند به آقاي بخشايش معرفي و از طرفي هم
گويا نامبرده سهامدار مؤسسه عسگريه بوده و طبق اظهار آقاي خلج و بخشايش كه ايشان از مؤسسه عسگريه
باالي  3000ميليارد ريال منابع به بانك هدايت و در قبال آن به شركتهاي زيرمجموعه آقاي جهانباني تسهيالت
با نرخ  %2باالتر پرداخت گرديد كه نامه شماره  92.87719مورخه  1393.06.27مالي و اعتباري عسگريه به
آقاي بخشايش پيوست ميباشد .بنده در زمان ارسال پرونده از شعبه به حوزه اينجانب نظريه خود را جهت بررسي
و كارشناسي به اداره اعتبارات ارسال نمودم كه پس از كارشناسي و اعتبارسنجي در كميته اعتبارات مطرح و
جهت تصويب و موافقت به هيئتمديره ارسال گردد كه بنده آن زمان در كميته اعتبارات عضو نبودم تا در تاريخ
 1394.11.16نامهاي از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس جناب آقاي پور مختار به آقاي حيدرآبادي پور
مديرعامل وقت ارسال تا نسبت به استمهال آن به نامبرده به لحاظ اينكه تأمين كاالهاي اساسي كشور فعاليت
داشتهاند كمك نماييد .آقاي حيدرآبادي پور از هامش و دستور به آقاي زاهدي در كميته وصول مطالبات تعيين
تكليف گرديد بارها آقاي بخشايش و آقاي خلج اشاره ميكردند كه نامبرده مشتري ويژه و واردكننده كاالهاي
ارسالي كنجاله و مرغ و خوراک دام ميباشد و مورد تأييد اينجانب است و آقاي جهانباني مستقيم با آقاي
بخشايش و هيئتمديره بانك جلسات داشته است...در خصوص شركت پيشرو فراز سپاهان ناشي از  20فقره
تسهيالت گذشته كه بخش عمده معوق شده بود كه تسهيالتي در تاريخ  93.9.3براي شركت تصويبشده توسط
هيئتمديره بانك هدف آن تسويه بخشي از بدهيهاي غيرجاري ايجادشده قبلي بوده و بروز رساندن بدهي
شركت بوده كه اينجانب طي پيشنهاد در تاريخ  1397.01.15با لف چندين فقره چك جهت استمهال
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دادنامه
هيئتمديره بانك ارسال تا پس از تصويب ارسال گردد اصوالً در اينگونه پروندهها مديران شركت شخصاً با
مديرعامل و هيئتمديره جلسه و پس از توافقات به شعبه و حوزه دستور تا پرونده به اداره اعتبارات ارسال گردد.
در خصوص پروندههاي مالي چوب زاگرس ،سالمت انديشان نور ،سيماي زيباي كيش و صنعت گستران زيما،
چيزي به ذهن بنده نميرسد ليكن طبق ليست پيوست در تاريخ  1393.07.09بهاتفاق آقاي شياني به شعبه
مراجعه و نسبت به وصول  281،501،288،89ريال از شركت اقدام نموديم بنده موارد اشارهشده دربندهاي قبلي
هم داشتم كه اين پرونده با شمارش آقاي بخشايش ،آقاي كاظمي و آقاي توسلي ميباشد چون هيچگونه حضور
ذهن ندارم پرونده از شعبه به حوزه اداره اعتبارات جهت بررسي و كارشناسي ارسال ميگرديده است لذا پسازآن
در كميته اعتبارات و به هيئتمديره ارسال ميگردد ...در خصوص پروندههاي صنايع آيندهسازان فاطمي نوين و
رهجويان كوثر مبين ،نامبرده را آقايان محمد امامي و دالويز كه مشاور مستقيم آقاي بخشايش در بانك بودند
به مديرعامل معرفي و دستور افتتاح حساب و تشكيل پرونده دادهاند كه پرونده از طريق حوزه به اداره اعتبارات
جهت بررسي و كارشناسي ارسال و در اين راستا بارها آقاي خلج ،حسامي و شياني به بنده اشاره ،كه نامبرده
داماد آقاي شريعتمداري ميباشد و در امر توليد مشغول و پروندهها هم توسط كارشناسي اعتبارات ،كارشناسي
ميگردد ...آقاي شهابالدين غندالي از زماني كه بهعنوان مديرعامل سهامدار منصوب شدند و با آوردن آقاي
بخشايش به مديرعاملي فضاي بانك براي اينگونه مشتريان باز شد كه بنده شنيده بودم كه تمام جلسات خصوصي
آقايان بخشايش ،غندالي ،بيرانوند ،محمد امامي و دالويز و افراد در محل صندوق ذخيره فرهنگيان برگزار و
تصميمات تسهيالت گرفته ميشده است و از طرفي هم بانك مركزي اشارهكرده بوده كه صاحبان سهام حق
دخالت و شركت در جلسات هيئتمديره ندارند ولي بنده اكثر هفتهها آقاي غندالي را خصوصاً در سال 1394
ميديدم كه در هيئتمديره بانك ميباشد چون ماشين ايشان در پاركينگ گويا شركت ايشان بوده حتي آقاي
بخشايش بارها بنده در ارسال پروندههاي كالن با وثيقه ملكي قيد ميكردم يك روز بنده را خواست در اتاق
ايشان آقاي قنبري رئيس اداره حقوقي بودند با بنده بهتندي كه مگر شما مالک هستيد كه مرتب مينويسي با
وثيقه ملكي ،تشخيص اعتبار با من است من ميگويم به كسي بدهيد و يا ندهيد چرا حاال مرد نيستيد و بگوئيد
كه ما گفتيم -8 .»...آقاي محمد سرخيل رئيس وقت يكي از شعب بانك سرمايه اذعان داشته است...« :آقاي
علي بخشايش مديرعامل وقت در زمان تصدي اينجانب بود كه كار ايشان فقط جلسه با مشتريان بود كه بدون
حضور رئيس شعبه و سايرين انجام ميشد و از تصميمات ايشان و مشتريان هيچ شخصي اطالع پيدا نميكرد و
فقط به مسئول دفتر خود ،آقاي حسامي تلفني اعالم ميكردند كه براي فالن مشتري اينقدر تسهيالت پرداخت
كنيد و براي ما هميشه اين سؤال پيش ميآمد كه چرا با پيشنهاد شعبه هميشه مخالفت ميكردند و اعالم
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دادنامه
ميكردند كه بانك منابع ندارد ولي يكدفعه براي مشتريان جديد ،تسهيالت كالن از سوي هيئتمديره و
مديرعامل پيشنهاد ميگرديد .آقاي پرويز كاظمي مانند آقاي بخشايش بودند؛ يعني درواقع تصميمگيري اصلي
تسهيالت كالن ،صرفاً با اظهارنظر و موافقت اين دو نفر انجام ميشد و هيچ موقع هم در جلسات آنها ،بهغيراز
مشتري كسي حضور پيدا نميكرد و اين خود سؤال براي تمامي كاركنان زيرمجموعه بود كه رفتار اين افراد
سؤال برانگيز بود  -)9 .»...خانم پري يديسار رئيس وقت شعبه فرمان بانك سرمايه اعالم نموده است...« :ديگر
دستورات آقاي بخشايش مديرعامل وقت تماماً از پروندهها توسط آقاي عالئي خارج گرديد....آقاي بخشايش با
هامش نويسي مساعد در ذيل درخواست مشتري آقاي حسامي با دادوفرياد و تهديد مديريتي و آقاي عالئي با
عنايت به اين دستورات شعبه را ملزم به اجرا ميشود و اينجانب درنهايت دقت فقط به اجراي مصوبات در
چهارچوب اختيارات شعبه با امضاء آقايان بخشايش و كاظمي بودم و اين هامش نويسي ها متضمن اقدام بود و
اين چنين به نظر مي رسيد كليه مديران ستاد مثالً آقايان رهبري و واشقاني و عالئي و ديگر مديران بهمنظور
اجابت درخواست مشتري همراهي دارند و هميشه رو درروي شعبه قرار ميگرفتند -)10 .»...آقاي عباس عبدي
رئيس وقت اداره وصول مطالبات و عضو وقت كميته اعتباري بانك سرمايه اظهار داشته است« :در مدت  7ماهي
كه به سبب رياست اداره وصول مطالبات بر اساس ضوابط اعتباري ،عضو كميته اعتبارات بود در سال ،1394
جريان نامتعارفي در بانك با هدايت مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان (شهابالدين غندالي) و همراهي
هيئتمديره وقت بانك (بخشايش ،كاظمي و توسلي) و مديران عامل وقت بانك (بيرانوند و حيدرآبادي)
شكلگرفته و بهانحاء مختلف سعي در پيشبرد اهداف خود داشتند كه اينجانب به دليل مقاومت در برابر
درخواستهاي نامتعارف بسيار زيادي كه در حوزههاي اعتباري و وصول مطالبات عمدتاً از ناحيه آقايان مجيد
زاهدي و فاروتي ،بيرانوند ،حيدرآبادي و بخشايش مطرح ميشد ،دچار تعارض با مديريت بانك بوده و نهايتاً به
دليل عدم رضايت مديران ارشد بانك و صندوق از اجراي درخواستهاي خارج از عرف ،نسبت به قطع همكاري
با بانك بهرغم اينكه بازنشسته نبود اقدام شد ...پرويز كاظمي رئيس هيئتمديره از سال  1390تا سال 1394
بعضي از پرونده هاي عمده مطالبات بانك بر اساس دستورات ايشان شكل گرفتند؛ از جمله بدهي عمده حسين
هدايتي كه در سال  1394باالي  1200ميليارد تومان بود؛ پيشنهاد دارم موضوع نحوه آزادي وثائق نقدي يكي
از شركتهاي بدهكار مربوط به حسين هدايتي در شعبه برج فرمان در سال  1394كه به نظرم نزديك به 30
ميليارد تومان بود و خروج آن از بانك بررسي شود و نيز رهگيري مالي ايشان» -)11 .آقاي پرويز احمدي
مديرعامل وقت بانك سرمايه عنوان داشته است...« :بايد عرض كنم در زمان مديريت آقاي بخشايش بيمحابا
اعتبار و ضمانتنامه دادهشده است؛ شنيدهها حكايت از ارتباط بعضي از آنها با ايشان دارد بهعنوانمثال هر وقت
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دادنامه
آقاي مدلل و جهانباني را احضار كرديم كه مطالبات بانك را بدهد ايشان خبردار ميشد و ميگفت اينها را به
من واگذار كنيد و من خودم پي گيري ميكنم يا وقتي اين افراد يا مشابه آنها به بانك ميآمدند ،صاف پيش
ايشان ميرفتند؛ آقاي بيرانوند فرد زحمت گذاري بود و در دام اينها افتاده بود؛ آقاي پرويز كاظمي ،قبل از بنده
رئيس هيئتمديره بودهاند .شنيدهام براي شركت يا شركتهاي خويش تسهيالت در بانك گرفته است و باز
شنيدهام با آقاي بخشايش بده و بستان داشتند -)12 .»....آقاي رحيم قنبري عضو وقت كميته اعتباري بانك
سرمايه بيان كرده است...« :آقاي علي بخشايش ،مديرعامل و عضو هيئتمديره بانك كه بهعنوان عضو هيئتمديره
تصميمات پرداخت تسهيالت را به همراه ساير اعضاء هيئتمديره بانك اتخاذ و دستور پرداخت صادر نمودهاند و
اينكه آقاي جهانباني از طريق معرفي به ايشان توسط مديران آستان قدس و سازمان حسابرسي كشور وارد بانك
شده و تسهيالت دريافت نمود ...آقاي پرويز كاظمي ،رئيس هيئتمديره بانك بود و اغلب اوقات در بانك حضور
داشتند (درحد عضو موظف تقريباً) و پروندههايي كه عرض شد ايشان جهت اعالم رئيس اعتبارات و اعالم آقاي
حسامي پيگيري ميگرديد و پرداخت تسهيالت با امضاء ايشان بود...آقاي محمدرضا توسلي ،رئيس هيئتمديره
بانك كه مانند آقاي كاظمي البته مقداري كمتر در بانك حضور نيز داشتند و بعضي از پروندههاي تسهيالتي را
پيگيري ميكردند و به همراه آقاي كاظمي و بخشايش مصوب كنندگان و تصميمگيرندگان تسهيالت پرداختي
وقت بودهاند...آقايان شاملويي و هدايتي ،اشخاصي بودند كه با آقاي كاظمي و بخشايش در ارتباط بوده و جلسات
مشترک و توافقاتي داشتهاند براي آورده سپرده و اخذ تسهيالت ،آقاي جهانباني كه از طريق آقاي بخشايش
پيگير اخذ تسهيالت بود؛ آقاي سيدمهدي موسوي نژاد كه ارتباط وي با آقاي بخشايش و با آقاي حسين هدايتي
آقاي كاظمي بود ...آقاي سامان مدلل كه بدهكار قديمي بانك بود (تا آنجا كه به خاطر دارم) و مستقيماً موضوعات
خود را از طريق آقاي بخشايش پيگيري مينمود و نيز از هيئتمديره .»...اضافه بر اينكه برخي از متهمين پرونده
هاي بانك سرمايه نيز در رابطه با نحوه و چگونگي عملكرد متهمين آقايان علي بخشايش ،پرويز كاظمي و
محمدرضا توسلي به عنوان اعضاء هيئتمديره بانك سرمايه در پرداخت تسهيالت مطالبي را در مرحله تحقيقات
مقدماتي مورد اشاره داده اند -)1 :آقاي حسين هدايتي دوالبي كه به ميزان تقريبي مبلغ 6.000.000.000.000
ريال وجوه در قالب تسهيالت بانكي با تصويب متهمين دريافت نموده ،بيان كرده است ...« :خود آقاي بخشايش
در حضور آقايان محمد جمعهاي و علي محمدي به بنده گفت من يك ميليارد تومان و يك دستگاه خودروي لند
كروز از موسوي نژاد بيشتر نگرفتم و خود آقاي چيذري (راننده موسوي نژاد) نيز در اداره آگاهي و سپاه اقرار كرد
كه آقايان موسوي نژاد و بخشايش مرتباً در ويالي لواسان موسوي نژاد ديدار داشتند -)2 .»...آقاي حسن شاملويي
كه به ميزان تقريبي  2.400.000.000.000ريال وجوه در قالب تسهيالت بانكي با تصويب متهمين اخذ كرده،
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دادنامه
اظهار داشته است ...« :آقاي موسوي نژاد آنقدر رابطهي نزديكي با مديران ارشد بانك داشت كه هر زمان بنده
بهاتفاق ايشان ،به شعبه سرپرستي نزد آقاي بخشايش ميرفتيم ،با هماهنگي قبلي با خودرو به داخل پاركينگ
مجتمع ميرفتيم و با راهنمايي حراست بدرقه شده ...الزم به توضيح است كه تمامي مديران و كارمندان بانك
سرمايه ،گوشبهفرمان موسوي نژاد بودند كه ميتوان چنين نتيجه گرفت كه موسوي نژاد يا رابطهي مالي با تمام
مديران بانك داشته يا رابطهي بسيار نزديك موسوي نژاد با مديرعامل وقت (بخشايش) باعث ترس باقي كارمندان
و اطاعات پذيري ايشان شده بود .»...در ادامه بايد افزود مدافعات متهمين و وكالي آنان از حيث صالحيت محكمه
نيز قابل پذيرش نيست ،زيرا گرچه رأي وحدت رويه شماره  704مورخه  1386.07.24هيئت عمومي ديوان
عالي كشور ،صالحيت رسيدگي به تمامي جرايم منجر به اخالل در نظام اقتصادي كشور در قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي را بر عهده محاكم انقالب اسالمي
قرار نداده و بر همين اساس مقرر كرده است« :رسيدگي به جرايم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي در صورتي كه طبق ماده
 2اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري 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 دادگاه انقالب
اسالمي خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره  6ماده  2قانون اخيرالذكر در اين قسمت
دادگاههاي عمومي صالحيت رسيدگي خواهند داشت» ،به همين جهت مستفاد از رأي وحدت رويه فوق الذكر
صالحيت رسيدگي به جرايم معنونه در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با
اصالحات و الحاقات بعدي حسب مورد در صالحيت محاكم كيفري دو و يا يك و انقالب اسالمي است؛ اما اين
امر خدشه اي بر صالحيت دادگاه هاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي اخاللگران و مفسدان اقتصادي وارد نمي
سازد .زيرا پاره اي مصالح اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،امنيتي و انساني و  ...موجب ايجاد مراجع قضايي اختصاصي
مي شود تا مادامي كه تأمين اين مصالح ،صرفاً از طريق مراجع قضايي اختصاصي ضرورت داشته باشد ،اين مراجع
باقي خواهند ماند و با تغيير شرايط و مقتضيات و امكان تأمين مصالح مزبور از طريق مراجع قضايي عمومي ،در
آن صورت ادامه حيات مرجع قضايي اختصاصي مورد نظر ،ضرورت ندارد .از اين رو ،محاكم ويژه رسيدگي به
جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي كه در پي ضرورت مصالح اقتصادي كشور با پيشنهاد رياست محترم 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 مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و
الحاقات بعدي تشكيل شده را بايد از محاكم اختصاصي دانست كه بنا به حكم حكومتي و واليي رهبر معظم
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دادنامه
انقالب اسالمي ايران (مدظله العالي) كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز نهادينه شده ،تشكيل يافته
و از صالحيت ذاتي و محلي و نسبي و كشوري در رسيدگي به پرونده هاي اخاللگران و مفسدان اقتصادي
برخوردار هستند و هر آنچه مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات
و الحاقات بعدي مي گردد ،در صالحيت رسيدگي اين دادگاه ها قرار داده شده است .پذيرش حكومت اسالمي و
اصل واليت فقيه به خودي خود و بر مبناي داللت التزامي ،بر رسميت و اعتبار اين گونه احكام داللت دارد .در
حقيقت ،اعمال پاره اي از وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي (اصول  57و  )110برعهده رهبري نهاده است،
مستلزم آن است كه ايشان از اختيار كافي در زمينه اصدار اين گونه احكام برخوردار باشند و اجراي آنها بر همگان
الزم است .مضاف بر اينكه احكامي كه رهبري تحت عنوان «حكم حكومتي» صادر مي كنند ،به عنوان يكي از
منابع اصلي و معتبر حقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايران ،شمرده مي شود و امكان آن وجود دارد كه به طور
مستقيم در مباحث حقوق اساسي و سياسي ،مورد استناد قرار داده شود يا از آنها 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 ،محسوب
مي شود .در بند يكم از استجازه رياست محترم قوه قضاييه و موافقت مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با آن،
در تاريخ  1397.05.20صراحتاً چنين آمده است« :حسب مفاد تبصره  6ماده  2قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات بعدي شعبي از دادگاه انقالب اسالمي را با تركيب سه نفر قاضي
با حداقل  20سال سابقه قضايي (يك نفر رئيس و دو مستشار) تشكيل دهد» .بدين لحاظ طبق بند يكم استجازه
مورخه  1397.05.20و مواد  1و  2آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور
مصوب  ،1397اين محاكم صالحيت رسيدگي به تمامي جرايم مندرج در قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادي كشور مصوب  1369با 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 استجازه مورخه  1397.05.20و
مواد  1و  2آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1397چنين
استنباط نمي شود كه دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي صرفاً صالحيت رسيدگي
به پرونده هايي در زمينه اخالل در نظام اقتصادي كشور را دارند كه تاريخ وقوع آنها مؤخر بر تاريخ استجازه يعني
 1397.05.20است و 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 ،پرونده هايي است كه قبل از استجازه
مورخه  1397.05.20در مورد آنها از سوي مراجع ذيصالح رأي صادره شده است .مؤيد اين موضوع ماده 10
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دادنامه
آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1397است كه اشعار مي
دارد« :كليه دادگاه ها موظفند پرونده هاي مربوط به جرايم را كه تاكنون منتهي به صدور رأي بدوي نشده است
رونوشتي از كيفرخواست و قرار جلب به دادرسي را براي ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاييه ارسال
نمايند .تبصره  -1در خصوص پرونده هايي كه رأي بدوي آنها قبل از مصوبه مورخ  1397.05.20صادر شده
است ،مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1392با اصالحات و الحاقات بعدي آن رسيدگي آنها ادامه مي
يابد .تبصره  -2چنانچه رأي دادگاه بدوي در خصوص جرايم بعد از مصوبه  1397.05.20صادر شده باشد مرجع
تجديدنظر يا فرجام مكلف است ضمن نقض رأي دادگاه بدوي ،پرونده را براي ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت
اول قوه قضاييه ارسال كند» .از سوي ديگر استجازه مورخه  1397.05.20راجع به اخاللگران در نظام اقتصادي
كشور كه مربوط به دادگاه هاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي اخاللگران و مفسدان اقتصادي است ،مرتبط با
اصول محاكمات مي باشد و اصوالً قوانين مربوط به رسيدگي و شيوه دادرسي كه امر صالحيت نيز از اين قبيل
است ،عطف به ماسبق مي شود .به عبارتي مقررات شكلي ،آن دست از قوانيني هستند كه موجد حق 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 ،حقي به ضرر يا نفع عليه شخصي ايجاد نشده؛ بلكه اين مقررات ،موجب
تسريع و تسهيل در تحقيقات و رسيدگي است .در اصل  169قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده 10
قانون مجازات اسالمي مصوب  1392فقط از عطف به ماسبق شدن مقررات ماهوي جزايي ،منع شده است .در
نتيجه مقررات شكلي از جمله مقررات مربوط به صالحيت ،برخالف مقررات ماهوي ،اصوالً عطف به ماسبق 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 جامعه را بهتر تأمين مي كنند .اين امر موجب شده تا مقررات
شكلي جديد ،وضع و عطف به ماسبق شوند؛ گرچه صراحتي راجع به عطف به ماسبق نداشته باشد و اساساً در
اين مرحله از دادرسي حقوق مكتسبه اي براي متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي
ايجاد نشده كه از اين حيث اقدامات صورت گرفته ،مغاير با حقوق مكتسبه آنان فرض شود .همچنانكه استنابه
در قضاوت كه از جمله آن ارجاع به كارشناس است جز در موارد استثنايي جايز نيست و در امور جزايي كسب
نظر كارشناس با فرض مفيد و مؤثر بودن ،از اموري است كه به نظر دادگاه واگذار شده است .به عبارتي اصوالً
اخذ نظر كارشناسي ،وقتي ضروري است كه يك امر تخصصي در بين باشد و دادگاه نتواند رأساً به نظر علمي كه
در خصوص مورد الزم است ،برسد و بدين لحاظ به كارشناسي متوسل گردد .در پرونده كار اگرچه در جلسه
محاكمه از طرف وكيل متهم آقاي محمدرضا توسلي در رابطه با مسئوليت متهم كيفري موكلش نسبت به اموال
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متعلق به بانك سرمايه در باب تخصيص منابع و ارائه خدمات بانكي ابراز گرديده ،اما اين درخواست قابل پذيرش
نيست و عدم ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري از ناحيه دادگاه برخالف اصول به شما نمي
رود؛ زيرا اين قبيل تشخيصات نيازي به خبرويت نداشته و محتاج به كسب نظر اهل خبره و يا كارشناس نيست.
در اين پرونده متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي به نحو ناروا و برخالف توافق با
بانك در حجم گسترده اقدام به استعمال منابع مالي بانك بدون توجه به سياست هاي پولي كشور نموده كه
ميزان هر يك از تسهيالت ريالي و ارزي در قالب هاي مشاركت مدني ،خريد دين ،گشايش اعتبارات اسنادي،
ضمانت نامه بانكي و دفعات پرداخت آن روشن و واضح است .يعني ميزان ريالي و ارزي موضوع جرم تماماً در
مستندات مضبوط در پرونده منعكس و مندرج است .افزون بر اينكه ميزان وجوه و اموالي كه از ناحيه هر يك از
اشخاص تسهيالت گيرنده كه به نحو مجرمانه به بانك سرمايه در راستاي جبران خسارت بانك صورت گرفته،
تأثيري در تحقق جرم ندارد؛ چون با خروج مال از حيطه تصرف بانك كه به دنبال آن سياست هاي پولي كشور
نيز مختل گرديده جرم واقع شده است .به همين جهت ابراز نظر كارشناس رسمي دادگستري در ارتباط با
مسئوليت كيفري و ميزان وجوه اين تسهيالت كه مورد تصويب متهمين موصوف قرار گرفته نيازمند خبرويت
نبوده است .همين طور اين ادعا كه رفتار متهمين آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي در
فرض صحت تخلف محسوب و در صورت احراز وقوع تخلف از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،مرتكب
يا مرتكبين به استناد مواد  43و  44قانون پولي و بانكي كشور مصوب  1351مشمول ضمانت اجراي انتظامي و
انضباطي هستند ،بر اين مبنا چون در ما نحن فيه به اين كيفيت عمل نشده ،به دليل عدم صالحيت ذاتي و
قانوني اساساً تشكيل پرونده و تعقيب و انجام تحقيقات مقدماتي در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب
ناحيه  36تهران و صدور قرار جلب به دادرسي و سپس صدور كيفرخواست از ناحيه دادسراي مربوطه و مآالً
رسيدگي اين دادگاه برخالف و مدار قانوني است ،امري پذيرفتني نيست .زيرا كه تجويز صالحيت بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران در رسيدگي به تخلف بانكها و اعضاء هيئتمديره و ساير كاركنان بانك ها ،نافي صالحيت
مراجع قضايي و قانوني ديگر و حق نظارت آنها نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين نخواهد بود.
به عبارتي رسيدگي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موجب سلب صالحيت از مرجع قضايي در رسيدگي به
اعمال ناقض نظم عمومي كه در قانون جرم انگاري شده اند ،نيست و صدور رأي به تخلف يا عدم تخلف بانك ها
از ناحيه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،صرفاً در حدود مجازاتهاي انتظامي و انضباطي معتبر است و به
معني اثبات يا عدم جرايم موضوع قوانين جزايي نمي باشد .همچنانكه هرگونه تصميم مراجع قضايي ،مانع اجراي
مجازات انتظامي و انضباطي نخواهد بود .در اين رهگذر با مداقه در قوانين اين نتيجه حاصل ميگردد كه در هيچ
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يك از مقررات قانوني نه تصريحاً و نه تلويحاً و نه منطوقاً و نه مفهوماً تعقيب جزايي افرادي كه در مظان اتهام
مشاركت در اخالل در نظام اقتصادي كشور منجر به خيانت در امانت موضوع بند «الف» ماده يك قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  674قانون مجازات اسالمي
(تعزيرات) مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدي از شمول مقررات كيفري مستثني نشده و رويه عملي
مراجع قضايي در رسيدگي به اين دسته جرايم نيز بيانگر اين ادعا است .تقصيرات صنفي و انضباطي ،تخلفاتي
هستند كه اعضاء هر گروه و جمعيت و يا انجمن به مناسبت حيثيت و شغل و مقام و وظيفه شغلي خود مرتكب
ميشوند و ممكن است يك عمل مجرمانه همچون اخالل در نظام اقتصادي كشور از طريق خيانت در امانت و ...
منشاء دو نوع عكس العمل و مراجع مختلف صالح به رسيدگي :يكي تخلف صنفي مستلزم مجازاتهاي انتظامي
و انضباطي و متضمن اخطار شفاهي يا كتبي ،توبيخ كتبي ،ممنوعيت از انجام فعاليت و ...و مرجع رسيدگي به
آن ،هيئت هاي تخلفات اداري و يا مراجع اداري و ديگري جرم (پديده جنايي) در بردارنده كيفر از قبيل اعدام،
حبس ،شالق و جزاي نقدي و ...و مرجع رسيدگي به جرم محاكم كيفري عمومي و اختصاصي باشد .بناء عليهذا
دادگاه با عنايت به مراتب و توجهاً به شكايت بانك سرمايه و گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور و گزارشهاي
شماره هاي  97.9191مورخه  1397.01.19و .94.137190م مورخه  1394.05.28و  95.42501مورخه
 1395.02.13و  94.381542مورخه  1394.12.19و  .92.27هـ.ا.ب مورخه  1392.06.17و .97.74599م
مورخه  1397.03.06بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و گزارش هاي شماره هاي  130.1439مورخه
 1393.11.25و  130.148مورخه  1392.02.28و  130.1508مورخه  1392.12.12و  97.34155مورخه
 1397.02.05اداره بازرسي و حسابرسي بانك سرمايه و گزارش هاي مقايسه عملكرد بانك سرمايه و ارزش
گذاري بانك سرمايه و مقايسه منابع بانك سرمايه با بانكهاي خصوصي و صورتجلسات هيئت مديره بانك سرمايه
و مصوبات هيئت مديره بانك سرمايه و نظريه هاي اداره اعتبارات و تسهيالت بانك سرمايه و پيشنهادهاي اعطاي
تسهيالت و قبول تعهدات ريالي و انكار و دفاعيات بالوجه متهمين و وكالي آنان ،ارتكاب بزه مشاركت در اخالل
در نظام اقتصادي (پولي) كشور به صورت عمده و كالن از طريق مشاركت در بزه خيانت در امانت چهل و شش
( )46فقره تسهيالت بانكي مجموعاً به مبلغ بيست و نه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ميليارد و هشتصد و هشتاد
ميليون ( )29.354.880.000.000ريال از ناحيه متهم آقاي علي بخشايش فرزند روح اله سرپرست (از تاريخ
 1391.01.19الي  )1391.02.09و مديرعامل و عضو هيئتمديره (از تاريخ  1391.02.16الي )1392.12.05
و عضو هيئتمديره (از تاريخ  1392.12.05الي  )1394.12.25بانك سرمايه و چهل و يك ( )41فقره تسهيالت
بانكي مجموعاً به مبلغ بيست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و سه ميليارد و سيصد و نود و نه ميليون
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دادنامه
( )24.883.399.000.000ريال از ناحيه متهم آقاي پرويز كاظمي فرزند درويش عضو هيئتمديره (از تاريخ
 )1388.01.15و نايب رئيس هيئتمديره (از تاريخ  )1388.01.29و رئيس هيئتمديره (از تاريخ 1390.12.27
الي  )1394.06.23بانك سرمايه و چهل ( )40فقره تسهيالت بانكي مجموعاً به مبلغ بيست و پنج هزار و دوازده
ميليارد و ششصد و شانزده ميليون ( )25.012.616.000.000ريال از ناحيه متهم آقاي محمدرضا توسلي عضو
هيئتمديره (از تاريخ  )1390.02.24و نايب رئيس هيئتمديره (از تاريخ  1390.12.27الي  )1394.12.22بانك
سرمايه را محرز و مسلم تشخيص و مستنداً به ماده  674قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  1375با
اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره يك ماده  23و ماده  125قانون مجازات اسالمي مصوب  1392و بند «الف»
ماده  1و تبصره  1ذيل آن و قسمت اخير ماده  2و تبصره هاي  2و  4و  6ذيل آن از قانون مجازات اخاللگران
در نظام اقتصادي كشور مصوب  1369با الحاقات و اصالحات بعدي و مواد  1و  2و 3قانون عمليات بانكي بدون
ربا مصوب  1362و ماده  91قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1389و بندهاي «الف» و «ب» ماده  10و بند
«ج» ماده  35قانون پولي و بانكي كشور مصوب  1351و ماده  51قانون تجارت مصوب  1311و مواد  17و 107
و  142اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  1347و مواد  5و  10آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي
به جرايم اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1397و تبصره  3ماده  15بسته سياستي -نظارتي بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1390و تبصره  3ماده  17بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران مصوب  1391و فصل سوم از سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مصوب  1390و ماده 7
سياست ها و ضوابط اعتباري بانك سرمايه مصوب  1391و تبصره  3ماده  14ضوابط سياستي -نظارتي بانكي
مصوب  1388و ماده  23بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1388و ماده
 186قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1366با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  6آئين نامه تسهيالت و تعهدات
كالن مصوب  1391بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ماده  12بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي مصوب
 1389و ماده  17آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1391و
 1392و مواد  1و  4و  6آيين نامه تسهيالت اعطايي بانكي مصوب  1362هيئت وزيران ،هر يك از متهمين
آقايان علي بخشايش و پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي را به تحمل بيست سال حبس تعزيري و تحمل هفتاد
و چهار ضربه شالق تعزيري در انظار عمومي و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي (استخدام در مشاغل
دولتي) محكوم مي نمايد .ضمناً متذكر مي گردد دادسراي عمومي و انقالب شهرستان تهران مكلف است نسبت
به بررسي صحت و سقم موضوع وجوه و اموال رد و بدل شده مورد ادعاي برخي از متهمين تسهيالت گيرنده و
ساير كاركنان بانك سرمايه اعم از متهم و غير از آن ،اقدام و رديابي هاي الزم را به عمل آورد و در صورت صحت
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موضوع ،تحقيقات مقدماتي پيرامون اتهام يا اتهامات انتسابي به متهم يا متهمين را داير مدار جرايم منشأ و
پولشويي معمول دارد .رأي اين دادگاه حضوري تلقي و با استناد به بند  10استجازه مورخه  1397.05.20و ماده
 28آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخالل گران در نظام اقتصادي كشور مصوب  1397.08.23قطعي
است./.
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