
دادستان تهران مطرح کرد

آخرین وضعیت شناسایی اموال سلطان سکه

در نشست با فعاالن اقتصادی ایران و ترکیه
واعظی: از گسترش همکاری های فعاالن اقتصادی ایران و ترکیه حمایت می کنیم

رئیس دفتر رئیس جمهوری کشورمان استفاده حداکثری از فرصت ها و 
توانمندی های موجود در ایران و ترکیه را در توسعه مناسبات دو طرف حائز 
اهمیت دانست و بر لزوم حمایت همه جانبه دو دولت از فعاالن اقتصادی و 

سرمایه گذاران دو کشور تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود واعظی که در رأس 
هیأتی اقتصادی-سیاسی برای دیدار و گفت و گو با مقامات عالی رتبه ترکیه به منظور 
انجام مقدمات دیدار آتی رؤسای جمهوری دو کشور به ترکیه سفر کرده است، 
روز جمعه به طور جداگانه با جمعی از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی و 

ترکیه ای دیدار کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری کشورمان در این نشست ها با اشاره به ظرفیت ها 
و توانمندی های موجود در ایران و ترکیه بر ضرورت تالش دو دولت در راستای 
تسهیل همکاری ها و سرمایه گذاری  فعاالن اقتصادی دو کشور در راستای منافع 

متقابل تاکید کرد.
واعظی اظهار کرد: امروز فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
در ایران فراهم است و از حضور فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران ترکیه در اجرای 

این پروژه ها استقبال می کنیم.
و  توانمند  انسانی  نیروی  به  اشاره  با  همچنین  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 

متخصص در ایران، افزود: آمادگی داریم تا در راستای انتقال تجربیات و گسترش 
همکاری های مشترک، زمینه های الزم را برای حضور فعاالن اقتصادی ایرانی در 

پروژه های ترکیه فراهم کنیم.
در این نشست های جداگانه فعاالن اقتصادی ایرانی در ترکیه و سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی ترکیه ای عالقه مند به همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های 
کشورمان در بخش های مختلف به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود با رئیس دفتر 

رئیس جمهوری پرداختند.
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ارگانیک های مخرب
چگونه مواد غذایی آلی به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کنند؟ 
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یک سنت هم از طریق کونلون
بانک جابه جا نکردیم

بیکاری 140 هزار نفر از قطعه سازان

»کاسبان کنکور« و دروغ هایی که از تهران به قم بردند
تاجران کنکور در محضر علما

اگر نظام آموزش ایران اصالح شود، دیگر جایی برای موسسات کنکور و 
مافیای آموزشی وجود نخواهد داشت و مگر در همان کشورهای اروپایی 
که این فرد به آنها اشاره کرده، افراد و موسساتی مثل خودش وجود دارند 
که زمین و زمان را پر کنند از آگهی های تست و کنکور و کمک آموزشی 
و نهایتاً هم نزد روحانیون شان بروند که الاقل شما نگذارید منافع ما به 

خطر بیفتد؟!

 عصر ایران؛ جعفر محمدی - وزیر آموزش و پرورش نامه ای به رئیس 
سازمان صدا و سیما نوشت و از او خواست تبلیغات غیرقانونی مؤسسات 
کنکور و کمک آموزشی را از این رسانه متوقف کند. سید محمد بطحایی به 
عبدالعلی علی عسگری نوشت که طبق قانون، تبلیغات مؤسسات غیردولتی 
که محصوالت آموزشی ارائه می کنند باید بعد از تأیید کارشناسان وزارت 

آموزش و پرورش صورت گیرد.

طی سال های اخیر، مؤسسات تست و کنکور و کمک آموزشی با بمباران 
بی وقفه تبلیغاتی در صدا و سیما و حتی ساخت برنامه های مشترک با برخی 
تهیه کنندگان این سازمان، هزینه های میلیاردی پرداخت کرده و سودهای 
نجومی برده اند. ایجاد نیاز کاذب به کتاب های به اصطالح کمک آموزشی و 

سپس تجارت با نیاز ایجاد شده، کارِویژه بسیاری از این موسسات است. 
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اموال  تهران آخرین وضعیت شناسایی  دادستان 
وحید مظلومین را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس جعفری 
دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران رسانه ها در رابطه 
با آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین اظهار 
کرد: پلیس گزارش مبسوطی از شناسایی اموال مظلومین 
ارائه کرده که حداقل 17 ملک و تعدادی خودروهای گران 
قیمت از جمله یک دستگاه BMW 2018 که در یک 
برج  مسکونی مخفی شده بود و همچنین امالکی در کیش 

شناسایی گردیده است.
وی افزود: قرار شده است پلیس ظرف یک هفته آینده 
گزارش را تکمیل کند، از آنجایی که دادگاه حکم به ضبط 
کلیه اموال ناشی از جرم وحید مظلومین داده است ولی در 
زمانی که پرونده به دادگاه رفت برخی از این اقدامات ناقص 
مانده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشته به سرعت 
انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به تهران 
منتقل کردند. در مجموع پیشرفت خوبی صورت گرفته 
و امیدوارم ظرف یک هفته و ده روز آینده گزارش نهایی 

پرونده مظلومین ارائه شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دالالن فوتبال نیز 
گفت: هفته گذشته رئیس فدراسیون نامه ای را به دادسرای 
فرهنگ و رسانه مرقوم می دارد که بر اساس اسامی 22 نفر 
را اعالم کرده و عنوان می دارد که این افراد در این بخش 
فعالیت می کنند که موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع شده 
و منتظر هستیم تحقیقات صورت گیرد و در مراحل اولیه 

کار است.

دادستان تهران در رابطه با مصوبات جلسه امروز در 
رابطه با پرونده های اقتصادی بیان داشت: جلسه شنبه این 
هفته طبق روال با ضابطین و قضات پرونده های شعب ویژه 
تشکیل و در مورد پرونده های اقتصادی گزارشات خوبی 

ارائه شد.
نفر  امروز 1۹  تا  پتروشیمی ها  پرونده  در  گفت:  وی 
دستگیر شدند که مربوط به پت ها بود که موجب گرانی 
مواد پالستیکی در بازار شده بود که از میان دستگیرشدگان 

سه نفر از بخش دولتی و مابقی از بخش آزاد هستند.
وی با بیان این که »در پرونده کاغذ شش متهم دستگیر 
شدند«، در رابطه با اقدامات مجرمانه این افراد بیان داشت: 
دسته اول کسانی هستند که ارزهایی که گرفته بودند در 
بازار آزاد فروخته اند و یا کاغذهایی را با ارز دولتی وارد کرده 
بودند با فاکتورهای صوری به قیمت آزاد فروخته بودند و 
در هر دو مورد کاال با قیمت واقعی به دست مصرف کننده 

نرسیده بود.
پرونده  این که »در  بیان  با  تهران هم چنین  دادستان 
با  رابطه  در  جامعی  بسیار  گزارش  فتا  پلیس  خودرو، 
تخلفات مرتبط با سایت ثبت سفارش ارائه کرد« افزود: 
به موجب این گزارش ۴۶ هزار ثبت سفارش در 2 دوره 
محدودیت و ممنوعیت رخ داده که از مجموع این ۴۶ هزار 
ثبت سفارش، در مورد حدود ۹ هزار اتومبیل تخلف صورت 
گرفته است، قبال گزارش ما در مورد ۶۵00 عدد بود و 
نسبت به گزارش قبلی وزارت اطالعات و وزارت صمت 
افزایش پیدا کرده است.  طی هفته اخیر دو نفر دیگر از 
متهمان در این رابطه دستگیر شدند و این پرونده به پایان 

تحقیقات نزدیک می شود. حدود 10 تا 1۵ کاربری که 
ادمین داشته اند شناسایی و برخی از آن ها دستگیر شده 

اند.
وی در رابطه با پرونده باقری درمنی گفت: مقدمات 

اجرای حکم باقری درمنی در حال انجام است.
اخیر  پرونده های  وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  وی 
اقتصادی با اشاره به صدور 10 کیفرخواست جدید در 
این زمینه افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به یکی از 
صرافی ها بود که ارزش آن حدود 1۳00 میلیارد تومان 
بوده است. اخیرا بانک مرکزی حدود 2۴0 مورد صرافی را 
معرفی و خواستار شده است که به وضعیت آن ها رسیدگی 
شود. این صرافی ها بدون مجوز کار می کنند و گزارشاتی 
که در پرونده های فساد اقتصادی به ویژه در شعب ویژه 
داشتیم نشان می دهد که بخشی از فسادها در صرافی ها 
شکل می گیرد که یا به گرانی ارز دامن می زنند و یا مجوز 

ندارند.
برای  مرکزی  بانک  قدردانی  با  آبادی  دولت  جعفری 
ورود به این موضوع ادامه داد: از پلیس و سایر دستگاه ها 

خواسته ایم که تمام مجوزها را بررسی کنند.
با تاکید بر این که »صرافی ها باید طبق مقررات  وی 
بانک مرکزی فعالیت کنند«، ادامه داد: در مواردی که 
بانک مرکزی اعالم کند یک صرافی مجوز ندارد یا برخالف 
مقررات فعالیت می کنند، بانک مرکزی طبق برنامه ششم 
باید اسامی آن ها را اعالم کند و دادستانی برای تک تک 
پرونده تشکیل  اعالم کرده  بانک مرکزی  صرافی ها که 

نموده است.


