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صفحه 2

فرمانده، اسیر سیاست
به دلیل توئیتی عجیب جنجالی جدید به راه افتاده است

صفحه 3

تهران، پنجمین کالنشهر پر ریسک دنیا 
در برابر زلزله

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران پایتخت مطرح کرد

روس ها رفتند، پشت سرشان را هم نگاه نکردند؟!
در پی خروج آمریکا از برجام 

شرکت های نفتی روسیه که در فضای پسابرجام با بیش ترین مشارکت 
ایران  گاز  و  نفت  لیست خواستگاران  ایرانی در صدر  با طرف  و مذاکره 
ایستادند و هرروز دریچه جدیدی برای حضور در این بازار باز می کردند، 
امروز که آمریکا در پشت پرده تعامل با ایران ایستاده، خبری از آن ها نیست 

و ظاهرا بساط خود را از بازار نفت ایران جمع کرده اند.
به گزارش ایسنا، بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی توسط ایران، 

شرکت های روسی به مرور زمان پای میز مذاکره نشستند و در این راستا 
شرکت های لوک اویل، روس نفت، زاروبژنفت، تات نفت، گازپروم و گازپروم 
میدان های  کردند.  امضا  هم  تفاهم نامه  ایران،  نفت  ملی  با شرکت  نفت 
منصوری، آب تیمور، کیش، یاران، مارون، الیه نفتی پارس جنوبی، کوپال، 
آبان، اسفندیار، پایدار غربی، دهلران، پارس شمالی، آذر، چنگوله و چشمه 
با شرکت های روس  آن ها  درباره  که  بودند  میدان هایی  از جمله  خوش، 

مذاکره شده بود.
البته این مذاکرات بی نتیجه نبود و در روزهای پایانی سال ۱3۹۶، شاهد 
امضای قرارداد بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میادین نفتی 
آبان و پایدار غرب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های زاروبژنفت 

روسیه و دانا انرژی ایران بودیم.
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دانشجویان  از  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
خواست تا نامه ها و تذکرات مربوط به حادثه واحد 
بازپرس  برای  را  آزاد  دانشگاه  تحقیقات  و  علوم 
به جز  امروز  تا  اعالم کرد:  و  کنند  ارسال  پرونده 
یک مورد نامه ای در این مورد به دادسرای تهران 

نرسیده است.
قضاییه عباس جعفری دولت  قوه  از  ایرنا  به گزارش 
آبادی روز سه شنبه درباره پرونده حادثه دانشگاه علوم و 
تحقیقات گفت: دو روز قبل به دانشگاه رفتیم و دانشجویان 
آنجا گفتند که اطالعاتی مبنی بر اینکه نامه و طومار 
نوشتیم، دارند. من هم از آقای بازپرس خواستم که اگر 

واقعا نامه ای وجود دارد به آن رسیدگی شود.
وی افزود: من همین جا اعالم می کنم که دانشجویان و 
کسانی که نامه هایی نوشته اند و به دانشگاه تذکراتی داده 
اند آنها را به بازپرس و دادستانی تحویل دهند و مطمئن 
باشند که ما به تذکرات قبلی دانشجویان و نامه هایی که 
برای دانشگاه نوشته اند رسیدگی خواهیم کرد؛ لذا در 
جمع دانشجویان اعالم کردیم که این موارد را به دست ما 
برسانید. منتهی تا امروز به جز یک مورد چیزی به دست ما 
نرسیده است بنابراین تاکید داریم که اگر نامه ای یا تذکری 

قبال داشته اند سوابق آن را به ما برسانند تا بررسی کنیم.
 پرونده ۱50 شرکت در دادسرای تهران است

جعفری دولت آبادی با تقسیم بندی پرونده هایی که 
در شعب ویژه دادسرا برای پرونده های اخیر اقتصادی 
مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: پرونده 150 شرکت 
در دادسرا که ارز دولتی دریافت کرده ولی آن را فروخته  
یا هنوز کاالیی وارد نکرده اند، باز شده و پرونده های دیگر 

مربوط به ثبت سفارش خودروهای خارجی است.

دادستان تهران افزود: این پرونده حدود 30 متهم دارد 
که اکنون در بازداشت هستند. خوشبختانه این پرونده 
تحقیقاتش به خوبی پیش می رود و افراد زیادی شناسایی 

شده اند.
وی افزود: در این پرونده هم ضعف نظارت و هم عدم 
از  می توانستند  که  کسانی  و  دیده ایم  را  وظیفه  انجام 
رانت های اطالعاتی استفاده کنند با سوءاستفاده از آن در 
جایی که محدودیت ثبت سفارش بود ورود کرده و این 

ماشین ها را وارد کشور کرده اند.
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  آبادی  دولت  جعفری 
ماه  چند  ظرف  گفت:  اقتصادی  اخیر  پرونده های 
گذشته هزار و 700 نفر احضار، 420 نفر بازداشت، 65 
کیفرخواست صادر شد و 48 نفر در راستای احکام صادره 

از دادگاه های ویژه اکنون در زندان تحمل کیفر می کنند.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: پرونده مربوط به قاچاق 
کاال پرونده مهم دیگری است که در اینجا تشکیل شده 

است و پرونده  ای هم درباره پتروشیمی داریم.
این مقام قضایی بیان کرد: در پرونده های ارزی بخشی از 
آن منجر به حکم شد که محکومان آن اکنون در زندان در 

حال تحمل حبس هستند.
 وضعیت پرونده های قاچاق و فروش ارز

دادستان تهران گفت: برخی پرونده ها هم مربوط به 
قاچاق ارز یا فروش ارز در بازار آزاد است. مثال فردی که 
کارخانه تبریز را خریده است از دولت ارز گرفته تا کاال وارد 
کند، اما ارز ها را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت هزار 
تومانی که روی هر دالر گرفته است توانسته بود کارخانه 

تبریز را خریداری کند.
وی گفت: البته حتما دولت نمی خواسته است که این 

اتفاق بیفتد و اینجا همان جایی است که می گویند فساد 
می تواند شکل بگیرد. یعنی به فردی ارز داده ایم که برود 
کاال وارد کند، اما او رفته و این ارز را در بازار آزاد فروخته 
است. بنابراین این پرونده با همه ابعاد مهمی که دارد روند 
رسیدگی اش خوب پیش می رود. همچنین درباره پرونده 

هفت تپه نیشکر هم مسائلی وجود دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: در پرونده هایی که وجود 
این  این است که در  تاکید کنم  باید  نکته ای که  دارد 
موضوع ها ما در عین حال که با فساد مبارزه کرده ایم 
اگر  تالش کرده ایم مراکز اشتغال، تعطیل نشود، چون 
مراکز اشتغال تعطیل شود مبارزه با فساد تحت الشعاع قرار 
می گیرد، بنابراین سعی کرده ایم مراکز اشتغال و کارخانه ها 

تعطیل نشود.
رسانه ها در مطالبه گری مبارزه با مفاسد اقتصادی 

فعالیت جدی داشته باشند
وی افزود: موضوع دیگری که به آن توجه کرده ایم این 
است که سعی شده مبارزه با فساد مستمر باشد؛ یعنی 
طوری نباشد که امروز پرونده ای تشکیل شود و دیگر ادامه 
نداشته باشد، چون مردم باید امیدوار باشند که مبارزه با 

فساد ادامه دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: نکته سوم همکاری مردم و 
رسانه ها در امر مبارزه با فساد است. یعنی باید دستگاه ها، 
رسانه ها و مردم در امر مبارزه با فساد همکاری داشته 
باشند. مردم در دادن اطالعات و رسانه ها هم در مطالبه 
گری و هم در انعکاس این مبارزه باید فعالیت جدی داشته 
باشند؛ لذا بنده همین جا اعالم می کنم که مبارزه با فساد 

مستمرا ادامه دارد.
دادستان تهران افزود: نکته بعدی این است که مبارزه با 
فساد تعطیل نخواهد شد و با همه کسانی که وارد میدان 
فساد شوند مبارزه خواهد شد، مردم نسبت به این موضوع 

اطمینان داشته باشند.
وی بیان کرد: ممکن است دستگاه قضایی در امر مبارزه 
با فساد با موانعی برخورد کند، اما این موانع را با تدبیر و با 
حوصله پشت سر خواهد گذاشت، کما اینکه شما دیدید 
اخیرا با افراد مهم و تاثیر گذاری که در میدان فساد بودند 

برخورد شد.
 ورود دادستانی به موضوع خصوصی سازی

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
یک  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  است  شده  گفته 
شرکت را خودشان خصوصی کرده و آن را خریده اند گفت: 
در همین جا باید اعالم کنم که در رابطه با خصوصی سازی  

دستگاه قضایی به زودی ورود خواهد کرد.
وی درباره پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: در پرونده بابک 
زنجانی دستگاه قضایی در حال تالش است که وجوه برگردد. 
این اموالی که موجود است فروخته می شود، اما اموالی که 
مشمول حکم است بیش از 2 میلیارد یورو است که عدد 
زیادی است و ما تالش داریم که این اموال برگردد. البته 
اموالی که در اختیار ما بود را بر طبق قانون به مزایده گذاشته 

ایم.


