
وحانی چرا نمی توان گفت؟ آقای ر

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

آق��ای روحان��ی رئی��س جمهور محت��رم روز 
گذشته در استان گلستان در جلسه شورای اداری 
این استان بار دیگر از مشکالتی سخن گفت که به 
نظر می رسد به خود دولت و تصمیماتی که گرفته 

است باز می گردد.
ش��رایط اقتص��ادی کش��ور به خاط��ر برخی 
تصمیمات و البته سوء استفاده سوداگران بسامان 
نیس��ت، این نابس��امانی ها مطلوب دشمنان است 
و البته برای مردم نیز دردسرس��از و مش��کل ساز، 
ه��دف هم همین اس��ت که در می��ان مردم ایجاد 
نارضایتی ش��ود، پ��س از انباش��ت نارضایتی ها به 
خاط��ر برخ��ی ناکارآمدی ها به اعتراض کش��یده 
خواهد ش��د، برای جلوگیری از رسیدن نارضایتی 
به اعتراض وظیفه مس��ئولین است که تصمیمات 
اشتباه پیش��ین خود را اصالح کنند و امور جاری 

کشور را سامان دهند.
آقای روحانی در سخنان خود در جلسه شورای 
اداری اس��تان گلستان از مخالفت خود با ارز 4200 
تومانی خبر داد، تصمیمی که باعث تشدید مشکالت 

اقتصادی شد و تبعات آن همچنان وجود دارد.
به گفته آقای رئیس جمهور، این اقدام تصمیم 
درستی بود، اما درست اجرا نشد، این که چرا درست 
اجرا ش��د به عملکرد دولت بستگی دارد، اختصاص 
ارز 4200 تومانی به برخی افراد که یا تولید کننده 
هس��تند یا وارد کنن��ده و در این مس��یر تخلفات 
گس��ترده ای هم مرتکب ش��ده اند، نش��ان ناآشنا 
بودن از آن افراد و شرکت هایی دارد که دالر 4200 
تومانی گرفته اند و با اقدامات خارج از تعهدات خود، 

به مردم، کشور و انقالب زیان وارد کرده اند.
به گفته آقای روحانی چنین عملکردهایی در 
شرایط جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران شکل 
داده، خیان��ت اس��ت. تکلیف فرد خائن بر اس��اس 
قانون روش��ن است. ش��رایط در کش��ور به خاطر 
هجمه های اقتصادی و سیاس��ی علیه ایران عادی 
نیست و در چنین شرایطی خیانت برخی از آنهایی 
که آقای روحانی به آن اشاره کرده، تأثیر بیشتری 

بر اقتصاد کشور می گذارد.
رئی��س جمه��ور به چن��د نمونه اش��اره کرده 
اس��ت، از آن جمله عده ای 100 میلیون دالر پول 
گرفتند، 50 میلیون دالر جنس وارد کردند و بقیه 

دالرها را وارد بازار کردند.
به چنین افرادی که با اعمال س��وداگرانه خود 
در اندیش��ه سود نامشروع هستند، چرا باید اعتماد 
و اطمین��ان کرد و 100 میلیون دالر یا بیش��تر در 

اختیارش گذاشت تا اینگونه خیانت کند؟
آیا دولت دس��تگاه های نظارت��ی زیر مجموعه 
ندارد تا بر روند این چرخه اقتصادی با دقت نظارت 
داشته باشد تا اینگونه اتفاقات در اقتصاد کشور آن 

هم با وجود جنگ اقتصادی علیه ایران، نیفتد؟!
از  آق��ای رئی��س جمه��ور نمی توان��د  چ��را 
خیانت های��ی که می ش��ود س��خن بگوی��د؟ مانع 
کجاست؟ مردم و نظام اسالمی نمی توانند بپذیرند 
که چنین افراد خائنی به آسانی تسهیالت دریافت 
کنن��د آنگاه ب��ه وطن و مردم خ��ود خیانت کنند. 
چه زمانی مناس��ب اس��ت تا بت��وان درباره چنین 
خیانت هایی س��خن گفت و آن ها را رسوا کرد؟ چه 

ترسی از افشاگری وجود دارد؟
آیا دولت و شخص آقای رئیس جمهور درباره 
چنی��ن افرادی ک��ه اقدام��ات خائنان��ه در زمینه 
اقتصادی کش��ور مرتکب ش��ده اند به قوه قضاییه 

گزارش داده و آنها را معرفی کرده است؟
آقای روحانی در س��خنان خود ُکدهایی داده 
اس��ت، اما آیا اکنون برای اقدام علیه این خائنان و 

سوداگران اقتصادی دیر نشده است؟
تا دیر نش��ده آن ها را افش��ا کنید تا مردم هم 
در جریان قرار بگیرند، شفاف سازی در این زمینه 
می تواند از فرار چنین خائنینی جلوگیری کند. اگر 
چنی��ن افرادی را نمی توان ش��اید به خاطر برخی 
وابس��تگی ها به دست قانون سپرد، مردم می توانند 

آنها را مجازات کنند.
غفلت از مجازات چنین افرادی که باید به آنها 
لقب »ناکثین« داد، تخلف بزرگی اس��ت که باعث 

ضایع شدن حق مردم ایران اسالمی می شود.
ق��وه قضاییه برای برخورد با هر متخلفی با هر 
نام و نش��انی که هس��ت، قاطع ورود کرده، کافی 
اس��ت آنها به دس��تگاه قضایی معرفی شوند تا در 
ش��رایط جنگ اقتص��ادی با ای��ن خائنین برخورد 

قاطع شود. 
بارها گفته ایم و باز هم می گوییم که ش��رایط 
جنگی، قوانین خاص خود را دارد و باید بر اس��اس 
چنین ش��رایطی با مفاس��د، متخلفی��ن و خائنین 

برخورد شود. تنها راه این است.
البته راه اول این است که به هر فرد و مجموعه 
ای اعتماد نشود و پول بیت المال در اختیار چنین 
افراد خائنی قرار نگیرد، دقت و نظارت بیشتر الزم 
است تا از بروز چنین خیانت هایی جلوگیری کند، 
اگر نظارت و بازرس��ی باز هم ضعیف باشد باید در 
انتظار خیانت های بیش��تری از س��وی خائنین به 

مردم، انقالب و کشور باشیم.
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امروز در پایگاه شهید لشکری مهرآباد؛
پیکر شهدای حادثه هواپیمای ۷۰۷ 
تشییع می شود

مراسم تش��ییع پیکر شهدای حادثه هواپیمای 
باربری ۷0۷ نیروی هوایی ارتش با حضور مقامات 
کش��وری و لشکری، امروز در پایگاه شهید لشکری 
مهرآب��اد برگ��زار و پیک��ر پ��اک این ش��هدا برای 

خاکسپاری به زادگاه شان منتقل می شود.
مراسم بزرگداشت شهدای این حادثه روز شنبه 
2۹ دی ماه، س��اعت ۹ صبح، در مسجدالنبی)ص( 
س��تاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

برگزار می شود.

اولتیماتوم دادستانی کل به 
آموزشگاه های کنکور 
نشس��ت س��اماندهی نحوه فعالیت موسسات 
و آموزش��گاه های مرب��وط ب��ه کنک��ور ب��ا حضور 
نمایندگان��ی از آموزش و پ��رورش، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان سنجش و آموزش و اداره 
کل بازرگانی صدا و س��یما در ساختمان دادستانی 

کل برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه که ب��ه ریاس��ت محمدجواد 
حشمتی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق 
عامه برگزار ش��د، ابراهیم خدایی رئیس س��ازمان 
س��نجش، مجتب��ی زینی وند مع��اون وزیر آموزش 
و پ��رورش در ام��ور مراکز و م��دارس غیرانتفاعی، 
محس��ن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و عباس مهدوی فر مدیرکل بازرگانی 

رسانه ملی حضور داشتند.
در این نشست حشمتی با بیان اینکه وضعیت 
نابسامان موسسات و آموزشگاه ها باید بررسی شود، 
اظهار کرد: دراین رابطه آیین نامه  مفصلی از س��ال 
1۳۸ از س��وی ش��ورای عالی آموزش��ی تصویب و 
راهکارهای قانونی خوبی نیز پیش بینی ش��ده که 
بر اس��اس آن در مرکز و اس��تانها تکلیف و نظارت 
بر این آموزش��گاه ها و موسسات آموزشی مشخص 

شده است.
وی با طرح این پرس��ش ک��ه وزارت آموزش و 
پ��رورش چه میزان بر این موسس��ات نظارت دارد 
گف��ت: این موضوعات ن��کات مهمی اس��ت که از 
جایگاه مدعی العمومی و تکالیف مش��خص ش��ده 

وظیفه داریم آنها را پیگیری کنیم.
معاون دادس��تان کل کش��ور در ادامه تصریح 
ک��رد: متاس��فانه س��ازمان صدا و س��یما ب��ه این 
موسسات و آموزشگاه ها زمینه وسیع برای فعالیت 
داده اس��ت، ب��ه طوری که در ش��بکه های مختلف 
س��یما فعال هس��تند و بس��یاری از آنها اکنون در 
رسانه ملی چهره و برند شده اند. این در حالی است 

که این فعالیت ها باید نظام مند باشد.
حش��متی گفت: البته برخی از این موسس��ات 
خدمات موثری داش��ته و برای اهداف خود تالش 
می کنند که ما مخالف این خدمات  نیس��تیم؛ بلکه 
معتقد هستیم که این خدمات نیاز به نظارت موثر 

دارد.
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پیام رهبر انقالب در پی حادثه  سقوط هواپیما:

مسئوالن نقاط ضعف و خطاهای 
احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند

2

سرلشکر جعفری:

سپاه بودجه محدودی
 برای محرومیت زدایی دارد

2

برخورده��ای  ادام��ه  در  قاطع دس��تگاه قض��ا روز گ�زارش ی�ک 
گذش��ته در ش��عبه س��وم دادگاه ویژه مفاسد 
اقتص��ادی اتهامات علی بخش��ایش مدیرعامل 
سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق 
هیات مدیره بانک س��رمایه، محمدرضا توسلی 
عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی شد.

در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان 
علی بخشایش فرزند روح اهلل به اتهام مشارکت 
در اخالل عم��ده در نظام اقتصادی کش��ور از 
طریق اخالل در نظام پولی و بانکی و مشارکت 
در 4۶ فق��ره خیانت در امان��ت، پرویز کاظمی 
فرزن��د درویش ب��ه اتهام مش��ارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخالل 
در نظام پولی و بانکی و مش��ارکت در 41 فقره 
خیان��ت در امانت و محمدرضا توس��لی فرزند 
غالمرضا به اتهام مشارکت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادی کش��ور از طریق اخالل در نظام 
پولی و بانکی و مش��ارکت در 40 فقره خیانت 

در امانت پای میز محاکمه قرار می گیرند.
در ادامه نماینده دادس��تان گفت: مدیران 
شرکت بانک س��رمایه با دادن تسهیالت بدون 
ضابطه خسارت های هنگفتی به سرمایه مردم 
زده ان��د. متهمی��ن حاضر در جلس��ه ب��ا ارائه 
تسهیالت به ش��رکت هایی که خودشان اقدام 
به تاسیس آ ن کرده اند ضررهای زیادی به این 

بانک زده اند. 
نماینده دادس��تان تهران گفت: با اشاره به 
گ��زارش بانک مرکزی 1- مس��تندات و اقاریر 
متهمان تخلفات ۳2 تن مش��هود است و فرض 
س��هل انگاری متهمان که با توجه به اینکه این 
افراد در شرف بازنشستگی بودند و سابقه ای در 
حدود 20 س��ال در حوزه بانکی دارند مردود و 

خیانتشان مشهود است. 
2- تع��دادی از مدی��ران بان��ک س��رمایه 
امتی��ازات و مبالغ قابل توجه��ی به برخی افراد 
داده اند بر فرض مس��ائل یاسر ضیائی قائم مقام 
بانک سرمایه در قبال خوش خدمتی به حسین 
هدایتی 25 میلیارد از حس��ین هدایتی دریافت 
کرده و اکنون هم در منزل وی س��کونت دارد. 
پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تس��هیالت 
۶00 میلیارد تومانی به هدایتی به سمت عضویت 

در هیات مدیره استیل اذین درآمده است. 
۳- در ارائه تس��یهالت به گ��روه هدایتی 
و جهانبان��ی ارکان اعضای هی��ات مدیره بانک 
به هش��دارهای کارشناس��ان درخصوص عدم 
پرداخت وثیقه اعتبارسنجی و ... توجهی نکرده 

بودند که حکایت از سوء نیت متهمان دارد. 
4- اظهارات متهمان حکایت از نقض عالمانه 
و عامدانه دارد اما این افراد برای توجیه اقدامات 
خود برخی دستورات شفاهی مدیران ارشد این 

بانک را علت اقدامات خود اعالم کرده اند. 
نماینده دادس��تان در جلس��ه رس��یدگی 
ب��ه پرونده اعضای هیأت مدیره بانک س��رمایه 
با اش��اره به اینکه تقریباً در تمامی تس��هیالت 
و وثای��ق صرفاً به اخذ چ��ک و بازپرداخت آن 
اکتفا ش��ده ب��ود، گفت: بنابر م��اده ۹1 برنامه 

پنجم توس��عه، پرداخت هرگون��ه وام منوط به 
اعتبارس��نجی مشتری اس��ت این در حالیست 
که تمامی پرداخت به شرکت های مورد ارزیابی 
شده چنین اعتبارسنجی صورت نگرفته است.

وی با اش��اره به اینکه متهم��ان 14 هزار 
میلیارد توم��ان از درآمد فرهنگی��ان را با این 
تخلف��ات به یغما برده اند، گف��ت: نظر به اینکه 
مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک 
بان��ک خصوصی وکیل و امین بانک محس��وب 
می ش��دند و مالک وجوه مردم بوده اند ملزم به 
رعایت آیین نامه ها جهت اخذ تسهیالت بوده اند 
ام��ا با تبانی ب��ا برخی از تس��هیالت گیرندگان 
موج��ب اتالف وج��وه این بانک ش��ده که این 
مس��ئله تحت عن��وان خیان��ت در امانت قابل 

تعقیب کیفری است.
نماینده دادستان ادامه داد: تقریباً در اغلب 
تسهیالت کالن، علی بخشایشی، پرویز کاظمی 
و محمدرض��ا توس��لی از طری��ق پیگیری های 
نامتعارف و فش��ار به زیردس��تان نقش مؤثری 
در اتالف صدها میلیارد تومان از بیت المال را با 

ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه داشته اند.
پرداخ��ت  در  اظهارداش��ت: خیان��ت  وی 
تس��هیالت به ح��دی ملم��وس بوده ک��ه این 
متهمان اقتصادی متهم به اخالل عمده در نظام 

اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی هستند.
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک 
س��رمایه نوبت به اتهامات پرویز کاظمی فرزند 
درویش رسید که از سال ۹1 تا ۹4 عضو هیأت 

مدیره بانک سرمایه بوده است.
به گفته نماینده دادستان تهران وی متهم 
اس��ت به ارائه 41 فقره تسهیالت غیرقانونی به 
مجم��وع 24۸۸ میلیارد توم��ان و اتالف اموال 

سرمایه گذاران بانک سرمایه.
وی با اش��اره به قوانی��ن و نقض عالمانه و 
عامدان��ه تالش داش��ته پرداخت های کالنی به 
برخی مش��تریان و ش��رکت ها داشته باشد که 

تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
گروه ش��رکت های حس��ین هدایتی، گروه 
شرکت های جهانبانی، گروه شرکت های شاملویی، 
گروه شرکت های ُمدلل، شرکت های منتسب به 
احمد حاج محمد جواد، ش��رکت هایی با مدیران 
کارتن خواب، ش��رکت های منتس��ب ب��ه هادی 

رضوی، شرکت های منتسب به علی امامی و ... .
محمد رضا توس��لی فرزند غالمرضا متهم 

ردیف سوم پرونده بانک سرمایه است.
توسلی به دالیلی مانند س��وابق طوالنی در 
حوزه بانکداری، متهم اس��ت ب��ه نقض عالمانه و 
عامدانه قوانین و ارائه تسهیالت به برخی مدیران. 
مهمترین تخلفات فرایند ارائه تس��هیالت 
با توجه به گزارش س��ازمان بازرس��ی عبارتند 
از: 1- عدم رعایت تبصره ۳ بس��ته سیاس��تی 
- نظارت��ی بان��ک مرکزی در س��ال ۹0 مبنی 
بر اعتبارس��نجی و احراز توانایی مش��تری. 2- 
رعایت نشدن ماده 12 بسته سیاستی-نظارتی 
بانک مرکزی در سال ۸۹ مبنی بر عدم مصرف 
تس��هیالت در محل موضوع عقد مشارکت. ۳- 
رعایت نشدن ماده 2۳ بسته سیاستی-نظارتی 

بانک مرکزی در سال ۸۸ مبنی بر عدم اعطای 
تسهیالت به بدهکاران بانکی و ...

نماینده دادس��تان در جلس��ه رس��یدگی 
ب��ه پرونده اعضای هیأت مدیره بانک س��رمایه 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه هی��أت مدی��ره وقت این 
بانک اعتبار س��نجی صحیحی از ش��رکت های 
تس��هیالت گیرنده نداشته است، گفت: ۷ هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت با وج��ود عدم اهلیت 
دریاف��ت کنن��دگان موجب��ات تلف ش��دن و 

بالتکلیفی بیت المال را فراهم نمود.
وی در خص��وص تس��هیالت پرداختی به 
گروه ُمَدلل گفت: س��امان مدلل جهت احداث 
کارخانج��ات فوالد و واردات م��واد اولیه وجوه 
کالنی از این بانک با عنوان تس��هیالت دریافت 
کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می کند در 
حالیست که بانک س��رمایه دارنده 5 درصد از 

سهام این کارخانجات است.
نماینده دادس��تان با اشاره به اینکه اعطای 
تس��هیالت در موارد اساس��ی با دریافت چک و 
سفته از سوی مدیران شرکت ها انجام می شده 
است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیالت 
وجود نداش��ته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی 
از این شرکت ها نشده است و 12 هزار میلیارد 
ری��ال در قال��ب عق��ود اقتص��ادی و صالحیت 
مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان 
ُمَدل��ل اتفاق افت��اده که تنها ب��ه دریافت اخذ 
چک های تضمینی اکتفا ش��ده به همین دلیل 
این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می کند.

وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیالت 
نش��ان می ده��د حس��ین هدایت��ی از طری��ق 
شرکت های خریداری شده و رشوه دادن وجوه 
قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او 
نیز از بازپرداخت تسهیالت استنکاف می کند. 

نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی 
معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان 
می دهد م��وارد ابتدایی در اعطای تس��هیالت 
رعایت نش��ده و بانک س��رمایه ب��دون رعایت 
قوانین و م��وارد مرتبط برای صدورضمانت نامه 

اقدام به اعطای تسهیالت کرده است.
براس��اس این گزارش عمده تخلفات بانک 
س��رمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک ۳۸ 
درصد تس��هیالت از طریق گ��روه ریخته گران، 
عدم رعایت سقف پرداخت تسهیالت و تعهدات، 
تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیالت کالن 

بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.
نماین��ده دادس��تان در رابط��ه ب��ا ادعای 
بخش��ایش در خصوص اعطای 4۶ فقره موارد 
ذکر شده تسهیالتی گفت: موارد اتهامی مطابق 
با قانون ذکر شد. 25 مورد از قوانین در جهت 
اعط��ای تس��هیالت وجود دارد ک��ه حتی یک 
مورد از تس��هیالت اعطایی از سوی متهمان تا 

به حال تسویه نشده و معوق است.
وی اف��زود: متهم به جای اینکه پاس��خگو 
باش��د و علت پرداخت تس��هیالت را بیان کند 
از تسویه تسهیالت صحبت می کند که وظیفه 
گیرنده آن است که البته بسیاری از تسهیالت 

پرداختی هنوز تسویه نشده است.

نماین��ده دادس��تان با بیان اینک��ه اعطای 
تسهیالت براساس چک و سفته ، ضمانت اجرایی 
وص��ول ندارد، گفت: بس��یاری از ش��رکت های 
معرفی ش��ده به بانک مدیرانشان کارتن خواب 
بودند و نمی تواند بخش��ایش این مسئله را انکار 

کند. قطعاً تقصیرات ایشان عمدی است.
وی خط��اب ب��ه بخش��ایش گفت: ش��ما 
مدیرعامل بانک س��رمایه بودی��د و مدیرعامل 
مس��ئول مس��تقیم اش��خاص خ��ارج و داخل 
ش��رکت اس��ت. ش��ما به جای پاس��خگویی از 

تسویه حساب صحبت می کنید.
در بخ��ش دیگ��ری از دادگاه نماینده بانک 
سرمایه خطاب به بخشایش در خصوص پرداخت 
تسهیالت اظهارداش��ت: یک سر سوزن در بیان 
ادعاهایش��ان انصاف داشته باشید. هادی رضوی 
گران نمایی کرده و ملکی که 25 میلیارد قیمت 
داشته به عنوان ملک 125 میلیاردی برای تسویه 
تسهیالتش به بانک ارائه داده است، آقای امامی 
هم همینطور. س��امان مدلل هم ۳ ملک انتقال 
داده که بیش از ۳ برابر گران نمایی داشته. تمامی 

اظهارات متهم کذب محض است.
وی در باب اعطای تسهیالت نیز در پاسخ به 
سوالی گفت: براساس شکایت بانک سرمایه وثایق 
درستی دریافت نش��ده و به چک و سفته اکتفا 
ش��ده و تمام مدارک ذکر شده در کیفرخواست 

ناشی از اعمال بزهکارانه این متهمان است.
نماینده بانک سرمایه همچنین خاطرنشان 
کرد: حتی هادی رضوی و امامی نیز گران نمایی 

کردند و پرونده آنان نیز در جریان است. 
در ادام��ه نماینده س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور در خصوص ادعای مطرح شده از سوی 
مته��م گف��ت: هیچگونه از ضوابط بیان ش��ده 
رعایت نش��ده و دفاعیات ای��ن متهمان پیش 
از این ش��نیده شده اس��ت. اینکه ادعا می شود 
ضوابط در خصوص تسهیالت رعایت شده باید 
گف��ت مدیران این بان��ک صراحتاً در خصوص 
آق��ای امامی اع��الم کردند که مدارک ایش��ان 

جعلی و صوری بوده است.
نماین��ده دادس��تان در خص��وص گ��ران 
نمایی های ص��ورت گرفته توضی��ح داد: گفته 
می ش��ود آقای امامی و هادی رضوی تس��ویه 
کرده اند ام��ا باید بگویم امام��ی ۳00 میلیارد 
توم��ان بدهی داش��ت و ملک معرفی ش��ده به 
بانک را 205 میلی��ارد ارزیابی کرده بودند که 
با بررس��ی های انجام گرفته 40 میلیارد تومان 

قیمت داشت.
ه��ادی رض��وی 12۳ میلیارد سررس��ید 
داش��ته و با پول تسهیالت دریافت شده ملکی 
خری��داری و تهات��ر می کند و ای��ن ملک را به 
ارزش 1۳0 میلی��ارد ب��ه بان��ک معرفی کرده 
است و در واقع 2 میلیارد تومان دریافت کرده 
است. وی یکی از تهاترهای مشکل دار را تهاتر 
کارخانه س��امان مدلل اعالم ک��رد و گفت: در 
حالیکه کارخانه فعال نبوده بخشایش به عنوان 

عضو هیأت مدیره معرفی می شود.
متاس�فانه به دلی�ل کمبود فض�ا امکان 
انتشار کامل متن ماوقع دادگاه وجود ندارد.

در جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه 
از تخلفات چهره های معروف پرده برداشته شد

داماد وزیر، عابربانک 
شهرزاد، پرویز  و دیگران

خواب زمستانی وزارت خارجه 
دیپلماسی انقالبی به اقدام فوری و قاطعانه در برابر رفتار بی جای کشور تخطی کننده در قبال ملت ایران حکم می کند

زاغری چه دارد که پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی 
برای انگلیسی ها می ارزد؟!

لندن برای آزادی 
یک جاسوس 
بدل می زند!

صفحه 3

جزئیات حادثه وحشتناک 
حمله دو سگ به دختر ۱0 ساله در لواسان

آزادی متهمان با قید وثیقه 
و بدون جریمه

روز جمع��ه 2۳ آذر، ی��ک خان��واده تهرانی  ی برای گذراندن تعطیالت آخر هفته به پارکی پیگی����ر
در ش��هر لواسان واقع در ش��ما تهران رفته بودند مورد حمله دو 

سگ بدون قالده و کنترل قرار می گیرند که...


