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مصرف قلیان در دختران دانشجو
 10 برابر شده است!

جنگل ها و ریه هایی 
که دود می شوند!

معرفی مقاصد مناسب سفر در فصل سرما

در  زمستان 
دور  ایران  بگردیم!

ظاهرا فقط درمورد ساخت وساز و انبوه سازان 
صدق می کند

سود 100 درصدی 
در اقتصاد ایران!

از شایعه تغییر سرمربی 
تا دعوت نشدن براری به اردوی تیم ملی

کیانوش دعوت نشدنی 
نیست!
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شهرنوشت 6

گردشگری 9

آدرنالين 12

همين صفحه

دادستان تهران:

بانک سرمایه 
نمونه ای از یک فساد 
کامل است

جهان 5

طرح ترزا می برای خروج بریتانیا
  از اتحادیه اروپا، شکست خورد

اميدهایی که 
بر باد رفت

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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سياست 2

بــه دنبــال اظهــارات چنــد روز پیــش 
موسوی خوئینی ها درباره هاشمی رفسنجانی، برخی 
رسانه ها نوشتند: »سکوت موسوی خوئینی ها سر 
هاشمی رفسنجانی شکست« حاال چند روز است 
خونی که از آن سر شکسته ریخته، چهره هاشمی را 
مخدوش کرده و تصویر تازه ای از او ارائه کرده است؛ 
تصویر سیاســتمداری که قانون را دور می زده، به 
دنبال مهندسی انتخابات بوده، رادیکال و چپ بوده، 
گرایشش به اصالح طلب ها مصلحتی بوده، معتقد به 
گرفتن خمس از مردمی که پول در بانک دارند بوده 
و زندان مخصوص زنان بدحجاب و ... این تصویر تازه، 
چنان دوستداران هاشمی را برافروخته که واکنش ها 
به آن همچنان ادامه دارد. بزرگان هر حوزه ای وقتی 
از دنیا می روند، آنچه که از خود به جای گذاشته اند، 

می شود میراثشان؛ اگر آدام اسمیت باشد...

واکنش ها به اظهارات بی سابقه 
موسوی خوئینی ها ادامه دارد

جدال بر   سر 
کیسـتی   هاشمی

دادستان تهران گفت: بانک سرمایه نمونه ای 
از یک فساد کامل اســت که همه چیز دست به 
هم داده است و از بخش های خصوصی دولتی و 
عوامل داخلی و پیرامونی و شیوه های مختلفی 
ازجمله  کارتن خواب ها،  رشــوه و رانت و خرید 
امالک به قیمت ارزان و تســهیالت گســترده 

استفاده شده است.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی 
در حاشیه نشست آسیب های اجتماعی در جمع 
خبرنگاران تاکید کرد: نباید در فســاد فرافکنی 
کنیم بلکه باید مبارزه با فساد را جدی بگیریم تا 

اموال مردم به بیت المال برگردد.
دادســتان تهران با بیان جزئیاتی از پرونده 
بانک سرمایه گفت: در این پرونده حدود 30 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.
وی با تشــریح آخریــن وضعیــت پرونده 
حقوق هــای نجومــی گفــت: از ۵0 مــورد 
کیفرخواست در مورد پرونده حقوق های نجومی، 
۱۴ مورد منجر به صدور حکم شده و تعدادی هم 
تبرئه شده اند و از آنجا که در مرحله اعتراض است 
پس از قطعی شدن جزئیات حکم اعالم می شود.

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

قرار دارند.
وی در رابطه با شــبهات مطروحه در فضای 
مجازی در مــورد برخی محکومــان امنیتی از 
جمله نازنیــن زاغری با تاکید بــر اینکه برخی 

دولت های غربی بایــد از دخالت در امور قضایی 
کشور خودداری کنند، گفت: خانم نازنین زاغری 
و چند نفر دیگر محکومانی هستند که به جرایم 
سنگینی محکوم شده اند و یکی از سنگین ترین 

اتهامات را دارند.
دادســتان 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  شــود 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 بــا رد ادعایی که دولت 
انگلیس اخیرا در مورد نازنین زاغری مطرح کرده 
است،  خاطرنشان کرد: به خصوص در مورد خانم 
زاغری ادعایی که اخیــرا دولت انگلیس مطرح 
کرده صحت ندارد و امیدواریم از این فرافکنی ها 

دست بردارند.
دادســتان تهران در ادامه در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان 
داشــت: این پرونده تا امروز 30 متهم دارد، ۱0 
دالل در این رابطه دستگیر و چهار کارمند وزارت 
صمت در مورد این پرونده بازداشــت 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.
جعفری دولت آبادی با اشــاره به پیشرفت 
خوب تحقیقات این پرونده، افــزود: پرونده ای 

هــم در بندرعباس تشــکیل و تحقیقات آن به 
دادسرای تهران سپرده شــده 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.
دادستان تهران با اشــاره به آخرین وضعیت 
پرونده میثم رضایی با ۱300 شــاکی و با تاکید 
بر پیشــرفت خوب تحقیقات اظهار کرد: در این 
پرونده ۱0 متهم دســتگیر و بیش از ۶0 خودرو 
توقیف و امالک زیادی شناســایی شده است و 
امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال 

به دادگاه شود.
جعفری دولت آبادی با بیــان 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، 
خاطرنشــان کرد: فقط در چهار پرونده ای که 
کیفرخواســت داده ایم ۱0 هزار میلیارد تومان 
ارزش مالی، بوده کــه در ایــن 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.

خبر

دادستان تهران:

بانک سرمایه نمونه ای از یک فساد کامل است


