
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور 
و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه 
قاضی  ریاست  به  اقتصادی  مفسدان  و  اخاللگران  جرایم  به  رسیدگی 

مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی 

مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
با ذکر مشخصات و  با حضور در جایگاه  نماینده دادستان  آبادی  نیاز 
اتهامات متهمان پرونده گفت: »خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا 
متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت 
شد و او متهم است به مشارکت در اخالل عمده از طریق اخالل در 
توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ 
میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به 
نظام جمهوری اسالمی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به 
همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت 
در اخالل  نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در 
استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون 

تشریفات قانونی در حکم قاچاق.«
وی افزود: »متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر 
پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در 
اخالل عمده از طریق اخالل در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار 
و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر 
بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسالمی، مشارکت در تحصیل 
مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در 

اخالل در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.«
نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: »این 
شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم 
نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
کشور از طریق اخالل در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک 
هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت 
در اخالل عمده از طریق اخالل در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو 
در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار 
و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در 

اخالل در نظام توزیع دارویی کشور.«
سپس نیازآبادی به تشریح محتویات کیفرخواست را قرائت کرد.

شبنم نعمت زاده: اتهامات را قبول ندارم
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات شبنم نعمت زاده را 
به او تفهیم کرد و از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم 
گفت: »با تشکر از نماینده دادستان که سه ساعت زمان گذاشتند و آن را 
قرائت کردند ولی من کیفرخواست را دریافت نکردم که قاضی گفت : 

»ابالغ کیفرخواست تحویل داده شده است.«
 متهمه ادامه داد: »در مورد بسیاری از مطالب عنوان شده مدارک وجود دارد.«
اتهامات وارده را قبول داری که متهم  قاضی مجددا از او پرسید: »آیا 

گفت خیر.«
شبنم نعمت زاده ادامه داد: »من به بسیاری از موارد دسترسی ندارم و 

وکیلم آن را در اختیار شما می گذارد.«
قاضی مسعودی مقام گفت: »بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی 
که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که 
در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این 
آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما "ضمانت نامه 
بانکی" رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما 

صادر شده و ردیابی ها صورت می گیرد.«
متهمه ادامه داد: »من ۴۹ سالم است و ۲۰ سال است که وارد کار شده ام. 
در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده و به دلیل 
اینکه یکی از شرکت ها در پخش دارو بود و من وارد نبودم این اتفاق 
افتاد و من کارم واردات بود و در جریان تولید بودم و آزمایشگاه بخشی 
از آن بود. من و آقای حیدرزاده بخش تولیدی را راه اندازی کردیم و 

سعی داشتیم مشکالت را حل کنیم.«
وی افزود: »من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و 
تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری 
می کردم و فقط داروسازی می کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال 
۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانه ای را راه اندازی کردم و عصرها 
ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می رفتم  با وجود اینکه پدرم 
از صفر  نه چیزی. من  بوده و  بواسطه رانت  نه  فعالیتم  بود. من  وزیر 
داده  رخ  که  است  یا چیزی  امتحان  از  بخشی  اتفاق  این  کردم  شروع 
است.« وی افزود: »حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم و 
تصمیم گرفتم کار شخصی را شروع کنم  و شرکت کوچکی را در سال 
۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز 
دیگری بود. نه من ارز دولتی گرفتم ونه چیزی. من در مزایده شرکت 

می کردم و برنده می شدم.«
نعمت زاده ادامه داد: »هیچ موردی از تخلف نمی توانید پیدا کنید و همه 
چیز قانونی بوده است. در جریان کارها با یک شرکت اسپانیایی آشنا 
شدم و محصوالتش را ثبت نام کردم و محصوالت پس از واردات ۶ ماه 
در نوبت آزمایشگاه ماند تا مجوز فروش بگیرد که متوجه شدم در ایران 
امکان آزمایش داروهای گیاهی و استانداردسازی آنها وجود ندارد و به 
این فکر افتادم که تست ها و استانداردها را از خارج از کشور بگیریم و 

در ایران آزمایش کنیم.«
متهمه گفت: »برای فروش محصوالت از پخش رازی کمک می گرفتم 
که در این حین با آقای لشگری پور آشنا شدم که در کارش حرفه ای بود 
و بعد از جابه جایی از پخش رازی تقاضا کردم کمک کند تا یک شرکت 
پخش داشته باشیم. آقای لشگری پور آمد و طبق استانداردهای اداره دارو، 

انباری را برای شرکت پخش ایجاد کردیم و حتی آن انباری که در البرز 
توقیف شده طبق استانداردهای اداره دارو است که خیلی بهتر از انبار 
سایر شرکت ها است؛ بنابراین انبارها را گرفتیم و همه استانداردها رعایت 
شد و در پایان سال ۹۳ شروع به فروش کردیم و اقداماتمان کامال تحت 

نظارت اداره دارو بوده زیرا من خود داروساز هستم.«
وی اضافه کرد: »پس از شروع به کار لشگری پور گفت که تامین کننده 
ایرانی ها را نیز اضافه کنیم. من هیچ تامین کننده ای را در ایران نمی شناختم 
به  لشگری پور  اما  نمی شناسم  را  هیچ کس  و  بود  واردات  کارم  چون 
واسطه فعالیت در پخش رازی اطالعات کاملی در باره تامین کننده های 
ایرانی داشت مذاکراتی را انجام داد و قراردادها تهیه شد. همه مدارک 
و قراردادها کامال استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد. کار پیش 
رفت تا اینکه در سال ۹۵ لشگری پور گفت کسری داریم و من خواستم 
که یک شریک اضافه کنیم اما لشگری پور مخالفت کرد و گفت خودم 

مشکل را حل می کنم.«
نعمت زاده تصریح کرد: »جلسات هیئت مدیره تشکیل می شد تا اینکه در 
دی ۹۵ اطالع دادند که با شرکت فارابی به مشکل خوردیم و چک ها مشکل 
پیدا کرده و کسری داریم. در جریان تمام کارهای پخش بودم ولی در جریان 
ریز کارها و تخفیفات نبودم و بعضا برخی مدیران پیامک هایی می دادند 
که شرکت تخفیفات نامتعارفی می دهد. وقتی موضوع را با لشگری پور 
مطرح کردم گفت آخر ماه است و تارگت می زنیم و غیرمتعارف نیست. 
برای حل این مشکل دو کار انجام دادم؛ نخست اینکه با یک شرکت 
تامین سرمایه صحبت کردم و دوم با بانک اقتصاد نوین برای دریافت 
تسهیالت مذاکراتی انجام دادیم. در آن موقع هنوز چک ها برگشت نخورده 

بود و به پشتوانه پزها به واسطه 
پخش دارو روزانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ 
میلیون تومان به حساب می آمد 
و درخواست تسهیالت می کردیم. 
من آقای سقایی و مهرورزان را 
سریعتر  امیدوارم  و  نمی شناسم 
بدهی تهاتر را رسیدگی  و جمع 

کنیم.«
متهمه ادامه داد: »از برج ۱۱ سال ۹۵  
چک ها شروع به برگشت خوردن 
چک ها  آنکه  از  پس  و  کردند 
را  حسابرسی  خوردند  برگشت 
به شرکت آوردم و از او خواستم 
موضوعات را بررسی کند. من آدم 
اسناد  ریز  از  اما  هستم،  بازاری 
مالی اطالعی ندارم. از حسابرس 
خواستم به من کمک کند. موضوع 
را به لشکری پور گفتم و به دنبال 

حل موضوع بودم. از ابتدای سال ۹۷ بدهی های متعدد به من اعالم می شد 
که نسنجیده عمل شده بود. همواره اطالعات به من می رسیدند و در 
همین زمان با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم تا به من وام دهد 
و بدهی را پرداخت کنم، اما به دلیل آنکه در بازداشت بودم قاضی به 
من وقت مالقات با این سرمایه گذار را نداد، البته همچنان هم در حال 
مذاکره برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار خارجی دیگری هستم و 
امیدوارم مشکل ظرف یکی دو ماه آینده حل شود، زیرا تمام هدف من 

رسیدگی به این مشکل است.«
وی افزود: »پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است و نه در کار من، 
نه در تحصیل و نه در زندگی و پدرم هیچ نقشی نداشته است. اگر هم 
کسی در زندگی او نقش داشته من بوده ام. من به عنوان فرزند اول در 
از دفتر کار  بازنشسته شد،  کار پدرم حضور داشتم. هنگامی که پدرم 
من که در طبقه باالی منزل ایشان بود برای برخی پروژه های تولید مواد 
پتروشیمی استفاده می کرد و حقوق کارکنان را از هزینه ای که من برای 
اجاره پرداخت می کردم، می پرداخت. هیچ پتروشیمی به نام پدرم نیست 

و پتروشیمی ارتباطی به پدر من ندارد.«
نعمت زاده تصریح کرد: »صنعت پتروشیمی بعد از انقالب توسط پدر 

من متحول شد و او سعی در تسهیل راه پتروشیمی داشت و منطقه آزاد 
ماهشهر را به رونق رساند و هیچ انتفاعی از این کار نبرد. پدر من هیچ 
مالی را به دست نیاورده است و در شرکت پدر طرح های پتروشیمی 
وجود داشتند، اما هیچ یک از آن ها عملیاتی نشدند و بعد از آنکه مجددا 
وارد دولت شد طرح ها عملیالتی نشدند. ملکی که پدر من در آن زندگی 
می کند از ارث اوست و هیچ مالی از انقالب به دست نیاورده و حتی از 
دست هم داده است.« متهمه تاکید کرد: »من همواره به سیستم دارویی 
کشور بدون هیچ چشم داشتی کمک کردم و مال اندوزی نداشته ام و 
نخواستم از سرمایه کشور استفاده کنم. فاکتورهای صوری توسط وزارت 
اطالعات کشف شده اند و من از آن ها خبر نداشتم؛ در سیستم نبودم و 
بسیاری از اتفاقات را کارمندان برای من توضیح می دادند؛ من اسم و 
تجربه خود را روی زمین نمی گذارم و باید مشکالت را حل و جبران 
کنم. هیچ علمی به خالف هایی که در شرکت صورت می گرفت نداشتم 
و انبار کرج به اطالع نماینده سازمان غذا و دارو رسید و هیچ موسسه ای 

در کرج نداریم و تنها انبار دارو بود که آن ها اکنون پلمپ شده اند.«
وی اظهار کرد: »آدرس انبار را خودم به تعزیرات کرج داده ام، با وجود 
آنکه خود به اداره تعزیرات کرج آدرس انبار را داده ام، اما تعزیرات انبار 
را گرفت و گفت که قاچاق است. من تنها با ۲ درصد ماهیانه جایزه ای 
که به داروخانه ها داده می شد خبر داشتم. حتی یک کمیسیون هم در 
سازمان غذا و دارو جلو نینداختم و محصول من ۷ ماه در انتظار کمیسیون 
بود. البته لشکری پور اجازه نمی داد تا موارد به اطالع من برسد و حتی 
اگر یکی از کارمندان ارتباط مستقیمی با من داشت روابط همان جا قطع 

می شد من حتی از نام بسیاری از افراد هم در شرکت خبر نداشتم.«
دفاعیات  ادامه  در  نعمت زاده 
از  بارها  »من  گفت:  خود 
خواهی  معذرت  هلدینگ ها 
را  اخالل  اتهام  بنده  اما  کردم 
قبول ندارم و گردش دارویی 
ما در برابر گردش دارویی کل 
کشور شاید زیر یک درصد بوده 
مثال فروش  عنوان  به  است.  
من به یک شرکت حدود ۳۵۰ 
میلیارد در سال بوده است که 
بدهی ما در نهایت به این شرکت 
است.  تومان شده  میلیارد   ۱۶
شرکت  این  بدهی  مقدار  این 
را با مشکل مواجه می کند اما 
تعطیلش نمی کند، من در مورد 
خیلی از شرکت ها مستنداتی را 
بیرون آوردم که شرکت رسا از 
آنها طلبکار بود. هیچکدام از این 

عددها به حساب من نرفته است.«
آن  روی  خیلی  که  ملک  »این  گفت:  لواسان  ملک  به  اشاره  با  متهمه 
حاشیه سازی کردند، در رهن بانک ملت است و هدف من نیز پس دادن 
این بدهی است. شرکتی وجود داشت که آقای لشگری پور گفته بود ۴۵۰ 
میلیون تومان طلبکار است اما خانواده به من گفتند آن شرکت ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان طلبکار بوده است، بنده در پنج یا شش ماه اول  سال 
۹۷ کارم این بود که رقم های صحیح را بیرون می آوردم. حساب ها اینقدر 

بی نظرم بود که من باید برای هر قرارداد مستندات را جمع می کردم.«
وی افزود: »این پرونده یک پرونده تجاری است، همه چیز برگشت و 
خیلی کارها به تاخیر افتاد. بنده در ۲۴ آذر سال گذشته  از بازداشت بیرون 
آمدم و  با یک سرمایه گذار دیگر صحبت کردم اما برخی اتفاقات ما را 
به عقب انداخت. هر چه پرونده  را  پیچیده تر می کردند شاید مسئوالن 
برای رفع بدهی دچار مشکالت بیشتری می شدند و هرچند که االن هم 

توانسته ایم با بخشی به تفاهم برسیم.«
نعمت زاده گفت: »ما چهار دختر هستیم که مادرمان هم در آموزش و 
پرورش کار می کرده است.  پدرم عمر خود را برای پتروشیمی ها گذاشت  
اما این کارها هیچ ربطی به او ندارد، بلکه مسیر را برای بخش خصوصی 

هموار می کرد و هیچ انتفاعی از آن ندارد. وضعیت ما از نظر خانوادگی 
مشخص شد و بیشتر بحث ارث خانوادگی است.  پدر و مادر پدرم 
کبریت سازی تبریز را داشتند و پدر خودشان هم چراغ توریه ای قدیمی 
را راه اندازی کرده بودند. من نمی توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم 
باور نمی کنند اما اینهایی را که من گفتم شما این مسیرها را طی کنید. من 
کارافرینم و امیدوارم این شکستی که خوردم مقدمه یک پیروزی باشد.«
متهمه ادامه داد: »من تامین کنندگان را نمی شناختم. من به عنوان ماشین 
امضا در  شرکت بودم. من حدود ۲۰ انبار در سال ۹۷ داشتم که با صاحبان 
آنها درگیر شدیم و کارمندان جلوی من می گویند شما پولها را برداشته اید، 
در حالی که گردش کاال صورت گرفته است اما پولش برای ما نیامده 
است و  اینطور نیست که کاال وارد سیستم مصرف جامعه نشده باشد.  
ما بر سر انبار تهران هنوز دعوا داریم و  از مهر ماه ۹۶ به آنها اجاره ای 
داده نشده و حساب کنیم که هر ماه ۷۴ میلیون تومان اجاره به آنها چه 
رقمی می شود. ما انبار شهرستانها را جمع کردیم و پس از ارسال همه 
داروها از استانهای مختلف به تهران، میزان زیادی داروی تاریخ مصرف 
گذشته را دیدیم و یکی از بحث های من این بود که چرا داروهایی که 

امکان فروش داشته را نفروخته اید؟!«
وی اضافه کرد: ما برای داروهای تاریخ مصرف گذشته نامه ای به سازمان 
دارو زدیم و گفتیم می خواهیم اینها را امحا کنیم و نمی دانم که چرا همه 
آن چیزهایی را که دو سال پیش توضیح داده ام، امروز هم باید توضیح 
بدهم! من در اداره تعزیرات به قاضی گفتم این داروها دارد برای امحا 
می رود و در انباری است که استاندارد کافی را ندارد اما انبار اصلی ما 
که داروهای قابل توزیع در آن وجود دارد و دارای استانداردهای کامل 
هم است، در این آدرس قرار دارد اما یک روز بعدش گفتند انبار قاچاق 
کشف کرده ایم و در این مدت برای ما حواشی زیادی درست کرده اند. 
سه بار به ماشین من زدند و دو روز جلوی درب خانه ما بودند و بعد 
که با آنها صحبت کردیم فهمیدیم که کارمند حسابداری یکی از شرکتها 
اگر مشاوره خواستید  آقای هاشمی هم رفتم که گفتند  نزد  است. من 

کمک می کنیم.«
نعمت زاده تصریح کرد: »روزی شخصی از من برای ویزای اسپانیا مشورت 
اگر  او گفتم  به  او را اخراج کرد و من  آقای لشگری پور  خواست که 
کارش خوب است او را نگه دارید و صرفا به خاطر یک سوال او را 
اخراج نکنید. به همین ترتیب بسیاری از اطالعات را به من می دادند و 
بسیاری را نمی دادند. من می گفتم سیستمی وجود داشته باشد که پشتیبان 
آن یک شرکت باشد نه یک فرد چرا که وقتی پشتیبان یک شرکت باشد، 
جابه جایی اطالعات امکانپذیر نمی شود اما زمانی که یک شخص پشتیبان 

باشد امکان جابه جایی اطالعات وجود دارد.«  
کار خود  تومان سرمایه  میلیون   ۵۰ با   ۸۸ »از سال  یادآور شد:  متهمه 
را شروع کردم؛ ۱۸ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو 
با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمی دانستم با بدهی ها چه کنم؛ 
همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعالم ورشکستگی، پخش 
را تعطیل کنید اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهی ها کمک کند 
چون نمی خواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم، خانم دروازه که 
مسئول دفتر آقای لشگری پور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح 

دهد، اجازه نمی داد من آقای لشگری پور را ببینم.«
وی اظهار کرد: »من اعداد و ارقامی که در کیفرخواست آمده را قبول 
ندارم. اعالم ورشکستگی نکرده ام اما جالب است که برخی بدهی ها را 
تا چهار برابر اعالم کرده اند. من سعی کردم خیلی زودتر این مشکالت 
را حل کنم اما حاشیه های این پرونده بدهی تجاری اجازه نداد و من 
مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخگو باشد، خانواده 
پدرم صنعتگر بودند ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند. من اصال 
به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده 

است، شباهتی ندارم.« 
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شبنم نعمت زاده گفت: 
»روز یکشنبه ۱۳ / ۶ / ۹۸ کیفرخواست ابالغ شده و وکیل شما در جریان 

بود و رونوشت آن اخذ شده است.«
وی تاکید کرد: »ما به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی کنیم. به اتهام 
فرزندشان را رسیدگی می کنیم. ما به جوسازی ها کاری نداریم. ایشان در 
محافل مختلف قوه قضاییه را متهم به سیاسی کاری می کند. اگر سیاسی 
رسیدگی شود فکر نمی کنم این فرایندها طی شود. در دادسرا پرونده 
به قوه قضاییه تحمیل کنیم، درست  اینکه نظرات را  رسیدگی شده و 
نیست و ما به هیچ کس کاری نداریم و اگر الزم باشد قوه قضاییه در 
مورد هر مسئول همانطور که در مورد وثیقه گذار ورود کردیم که احتمال 

پولشویی داشت به آن هم ورود می کنیم.«
مسعودی گفت: »وقت کافی به شما داده می شود. اینکه مجوز دارید را 

باید ارایه دهید و داشتن انبار و اطالع مجوز کافی نیست.«
در این هنگام شبنم نعمت زاده  گفت: »مجوز انبار موجود هست.«

قاضی گفت: »اگر مجوز باشد ما به آن رسیدگی می کنیم. نه بحث سیاسی 
هست و نه دادگاه اسیر جو عمومی شده و بحث های مختلفی مطرح 
است که ما باید به پرونده و مجرم رسیدگی کنیم و  در غیر این صورت 

مجازات دنیوی و اخروی دارد لذا طبق قانون رسیدگی می کنیم.«
متهم گفت: »منظورم دادگاه نبود. افرادی که در جامعه کار می کنند تحت 
تاثیر حواشی فعالیتشان دچار اخالل می شود. خوشحالم که بطور کامل 
رسیدگی می کنید و اگر در مورد پدرم صحبت کردم بحث و شبهه مالی 

ایشان بود نه سیاسی.«
قاضی گفت: »جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد.«

رییس دادگاه در پایان گفت: »به جهت تراکم جلسات دادگاه در ۴ شعبه، 
احتماال شعبه ما به مجتمع قضایی امام خمینی منتقل و بقیه جلسات در 
سالن اجتماعات آنجا برگزار شود ولی با این حال جلسه بعدی دادگاه 
ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۳۱ شهریورماه در همین مکان برگزار می شود و 

اگر تغییر مکان داشتیم متعاقبا اعالم خواهد شد.«

شماره ۱۵۱۱ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
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شبنم نعمت زاده در اولین جلسه دادگاه بررسی اخالل در نظام توزیع دارو:

اتهامات را قبول ندارم / به موجود وحشتناکی که در کیفرخواست آمده، شباهت ندارم
پدرم در کار من دخالتی نداشته است


