
دادستان تهران مطرح کرد

تعقیب ۳۰ مدیر در پرونده بانک سرمایه

 رییس کمیسیون شوراهای مجلس:
رویکرد جوان ترین وزیر دولت دوازدهم الگو همه مدیران باشد

 رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر این که رویکرد جوان ترین وزیر دولت دوازدهم باید الگوی 
همه مدیران باشد، گفت: جوانان ایرانی همزمان عرصه جدید توان فنی و 

رویکردهای نوین مدیریتی را در عرصه فضایی نشان دادند.
»محمدجواد کولیوند« امروز - چهارشنبه- در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا درخصوص پرتاب ماهواره صبح روز گذشته )سه شنبه( افزود: این که جوان 
ترین وزیر کابینه صادقانه، شفاف و به دور از تحریف های مدیریتی با مردم صحبت 
کرد و درخصوص ماهواره دوستی ابراز امیدواری کرد، این رویکرد باید برای تمام 

مدیران الگو شود.
وی ادامه داد: روز گذشته ماهواره ای به فضا پرتاب شد که در دو فاز موفقیت آمیز 

و در فاز آخر پرتابگر، کم توفیق شد.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در حالیکه 
استاندارد خطای پرتاب ماهواره فضایی بین 20 تا 30 درصد است، موفقیت جوانان 
ایرانی در دو فاز اول نشان از آینده روشن به همت جوانان دانشمند و عزم نظام و 

دولت برای فتح قله های دست نیافتنی است.
کولیوند درخصوص در مدار قرار نگرفتن ماهواره بیان کرد: این اتفاقی است که 
برای هر ماهواره و در خصوص هر پرتاب فضایی ممکن است روی دهد اما در بخش 

مدیریتی اتفاقی افتاد کم سابقه است.
به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز گذشته )سه شنبه( 
در توییتی نوشت: بامداد امروز با وزیران ICT دولت های هشتم تا دوازدهم به پایگاه 
فضایی امام خمینی)ره( رفتیم. ماهواره بر با طی دو مرحله موفق، در مرحله سه به 

سرعت کافی نرسید و »پیام« در مدار آرام نگرفت.
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آنفلوانزا پشت در است
به بهانه شیوع بیماری ها در فصل سرما

صفحه 4

وزارت نفت به معافیت های آمریکا 
بسنده کرده است

مدیرسابق بین الملل شرکت نفت:

زیر پوسِت نوسانات رفت و برگشتی دالر!
دالر به مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک شد

زیر پوست نوسانات رفت و برگشتی بازار ارز جریان های متناقضی شکل 
گرفته است. گروهی باور دارند، بازارساز در پی آن است که پس از تثبیت 
اولیه قیمت، دالر را در مسیر کاهشی قرار دهد. دسته دومی از معامله گران 
معتقدند بازارساز به جای تثبیت قیمت ها، به دنبال افزایش پلکانی و آرام 
قیمت است. در مقابل این دو دسته، گروه سومی از معامله گران باور دارند 
دالر در حال سوخت گیری برای پرش به سطوح باالتر است. دسته چهارم 

معامله گران تصور می کنند بهتر است در شرایط غیرقابل پیش بینی فعلی 
کاهش  دو  از  دالر پس  قیمت  روز سه شنبه،  نکنند.  مداخله ای  بازار  در 
متوالی، تغییر مسیر داد و به سوی مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی حرکت کرد. 
در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی ۲3۰تومان افزایش را به ثبت رساند 
و به بهای ۱۱ هزار و 4۸۰ تومان رسید. افزایش بهای دالر، قیمت سکه را 
نیز تحریک کرد و این فلز گرانبها با ۵۵هزار تومان افزایش روی قیمت 

3 میلیون و ۹۱۰ هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعاالن، دیروز فروشنده 
چندانی در بازار وجود نداشت و برخی معامله گران با احتیاط خریدهای خود 
را افزایش دادند. از سوی دیگر، ارزش دالر در هرات افغانستان نه تنها به زیر 
مرز ۱۱ هزار تومانی نرفت، بلکه در مسیر صعودی قرار گرفت و این موضوع 

موجب شد جسارت خریداران در بازار داخلی نیز باال رود.

زوایای پنهان سفر ظریف به عراق
یک کارشناس مسائل خاورمیانه بررسی کرد
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انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان چه شد؟حسین محب اهری به روایت خودش
وعده ای که محقق نمی شودمحب اهری بامداد روز چهارشنبه ۲6 دی ماه  در سن 67 سالگی چشم از جهان فروبست

در نشست مشترک هیأت وزیران با استانداراندادستان تهران مطرح کرد

تعقیب ۳۰ مدیر
در پرونده

بانک سرمایه

روحانی: مردم 
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صفحه ۲ همین صفحه

اخیر دولت  ادعای  به  دادستان تهران در واکنش 
محکومان  گفت:  زاغری  نازنین  درباره  انگلیس 
امنیتی از لحاظ تماس تلفنی، مالقات با خانواده و 
استفاده از امکانات پزشکی در بهترین وضعیت قرار 

دارند.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه 
نشست آسیب های اجتماعی در جمع خبرنگاران با تشریح 
آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: از ۵0 
مورد کیفرخواست در مورد پرونده حقوق های نجومی، ۱۴ 
مورد منجر به صدور حکم شده و تعدادی هم تبرئه شده اند 
و از آنجایی که در مرحله اعتراض است پس از قطعی شدن 

جزییات حکم اعالم می شود.
دادستان تهران در رابطه با شبهات مطروحه در فضای 
مجازی در مورد برخی محکومان امنیتی از جمله نازنین 
زاغری با تاکید بر اینکه برخی دولت های غربی باید از 
دخالت در امور قضایی کشور خودداری کنند، اظهار کرد: 
خانم نازنین زاغری و چند نفر دیگر محکومانی هستند که 
به جرایم سنگینی محکوم شده اند و یکی از سنگین ترین 

اتهامات را دارند.
وی خطاب به برخی کشورهای غربی که مدعی هستند 
در کوچکترین مسایل حقوق این افراد رعایت نمی شود،  
گفت: مطابق گزارشی که شب گذشته گرفتم،  در تماس 
با خانواده،  اعطای مرخصی و امکانات پزشکی،  بیشترین 
توجهات نسبت به این نوع محکومین و متهمان صورت 

می گیرد.
دادستان تهران طرح این ادعاها را صرفا به منظور غرض 
ورزی و تحت الشعاع قرار دادن نظام قضایی ایران دانست 
و گفت: قاضی مقیم در زندان هم برای جرایم عمومی 
و هم امنیتی حضور دارد و مرتب با این افراد مالقات و 
دیدار می  شود و از لحاظ تماس تلفنی،  مالقات با خانواده و 
استفاده از امکانات پزشکی حتی درمان در خارج از زندان، 

در بهترین وضعیت قرار دارند.
جعفری دولت آبادی با رد ادعایی که دولت انگلیس 

اخیرا در مورد نازنین زاغری مطرح کرده است،  خاطرنشان 
کرد: به خصوص در مورد خانم زاغری ادعایی که اخیرا 
دولت انگلیس مطرح کرده صحت ندارد و امیدواریم از این 
فرافکنی ها دست بردارند. دادستان تهران در ادامه در رابطه 
با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان 
داشت: این پرونده تا امروز سی متهم دارد، ۱0 دالل در 
این رابطه دستگیر و چهار کارمند وزارت صمت در مورد 
این پرونده بازداشت هستند و الباقی دستگیرشدگان هم 

تعدادی وارد کننده خودرو می باشند.
وی ادامه داد: اخیرا خواهر فرشته تنگستانی یکی از 
متهمان این پرونده که به خارج از کشور فرار کرده بود، در 
ایران دستگیر شده و اعترافاتی در این زمینه داشته است.

خوب  پیشرفت  به  اشاره  با  آبادی  دولت  جعفری 
تحقیقات این پرونده، افزود: پرونده ای هم در بندرعباس 
تشکیل و تحقیقات آن به دادسرای تهران سپرده شده 
است که ۵ متهم دارد و یکی از مدیران معروف واردکننده 
خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه با آن 

بازداشت هستند.
پرونده  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  تهران  دادستان 
میثم رضایی با ۱300 شاکی و با تاکید بر پیشرفت خوب 
تحقیقات اظهار کرد: در این پرونده ۱0 متهم دستگیر و 
بیش از ۶0 خودرو توقیف و امالک زیادی شناسایی شده 

است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال 
به دادگاه شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در مورد فروش ارز در 
معابر دستگیری ها کماکان ادامه دارد، افزود: شب گذشته 

دوباره تعدادی در این زمینه دستگیر شدند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه تشکیل شعب ویژه 
سرآغاز دوره جدیدی در مبارزه با فساد بود، خاطرنشان 
کرد: فقط در چهار پرونده ای که کیفرخواست داده ایم ۱0 
هزار میلیارد تومان ارزش مالی، بوده که در این پرونده ها 

مورد کیفرخواست قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که امروز مبارزه با 
فساد یک سیاست تبلیغی نیست، بلکه الزامی برای مبارزه با 
مفسدینی است که اعتماد مردم به نظام را کاهش داده اند.  
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با اقداماتی که 
شروع شده و ادامه خواهد یافت از تمام کسانی که اموال 
و ارزهای کشور را به غارت برده اند، اموال را پس خواهیم 
گرفت،  منتهی به کمک مردم و همکاری دستگاه ها نیاز 
بیشتری داریم. دادستان تهران با بیان جزییاتی از پرونده 
بانک سرمایه گفت: در این پرونده حدود سی مدیر  تحت 
تعقیب قرار گرفتند که از جمله آن ها آقایان بخشایش و 
کاظمی بودند و الباقی کسانی هستند که در این بانک 
مدیریت داشتند و تعقیب شدند و پرونده آن ها به تدریج 

به دادگاه خواهد رفت.
بانک سرمایه نمونه ای از یک فساد کامل است

وی خاطرنشان کرد: بانک سرمایه نمونه ای از یک فساد 
کامل است که همه چیز دست به هم داده است و از 
بخش های خصوصی دولتی و عوامل داخلی و پیرامونی 
و شیوه های مختلفی از جمله  کارتن خواب ها،  رشوه و 
رانت و خرید امالک به قیمت ارزان و تسهیالت گسترده 

استفاده شده است.
دادستان تهران تاکید کرد: نباید در فساد فرافکنی کنیم 
بلکه باید مبارزه با فساد را جدی بگیریم تا اموال مردم به 

بیت المال برگردد.


