
شهروند| این چندمین بار است که حسن روحانى 
بر لزوم استفاده از فضاى مجازى تأکید مى کند. پیش 
از این، او از رایزنى هاى گســترده دولت هاى یازدهم 
و دوازدهم براى فیلترنشــدن بعضى از شــبکه هاى 
اجتماعى گفتــه و حتــى در آخریــن گفت وگوى 
تلویزیونــى اش تأکید کرده بود کــه دولت براى نگه 
داشتن  این فضا زجرهاى زیادى متحمل شده است. او 
دیروز باز هم بر این موضوع تأکید و با بیان این که باید 
فضاى مجازى را به فرصت تبدیل کرد، گفت که فضاى 
مجازى هست و خواهد بود؛ او اعالم کرده که باید آن 
را به فرصتى براى ترویج ارزش ها و روحیه ایستادگى 
تبدیل کنیم و جوانان، رزمندگان و عاشــقان انقالب 

اسالمى به خوبى قادرند از این فضا استفاده کنند. 
رئیس جمهورى دیروز درحالى باز هم در مراســم 
افتتاح 10 مرکز فرهنگى و مــوزه دفاع مقدس در 10 
استان کشور بر استفاده از فضاى مجازى تأکید کرده 
که نقبى هم به توان دفاعى کشور زده و با بیان این که 
امروز باید بتوانیم روحیه ایستادگى و مقاومت را آنچنان 
تقویت کنیم که هیچ قدرتى جــرأت نکند در عرصه 
آسمان، خاك و دریا علیه کشورمان توطئه کند، گفته 
که ما خواهان صلح قدرتمندانه ایم و براى توان دفاعى 

خود نیاز به مذاکره و توافق با هیچ قدرتى نداریم. 
دفتــر  اطالع رســانى  پایــگاه  کــه  آن طــور 
ریاســت جمهورى گــزارش داده، رئیس جمهورى 
همچنین در ادامه توجه به ارتقاى اعتماد مردم را در 
بحث نرم افزار دفاع و جنگ حایز اهمیت دانسته و گفته 
که اگر مردم به سازمان رزم، فرماندهان میدان و دفاع 
و مقامات ارشد سیاسى کشور اعتماد نداشته باشند، 
نه خودشــان وارد میدان رزم مى شوند و نه فرزندان و 
همســران خود را براى ورود به این عرصه تشــویق 
مى کنند. این که در دوران دفاع مقدس، مادران عزیز 
و پدران سرافراز کشــورمان فرزندان خود را با افتخار 
به میدان جنگ بدرقه مى کردنــد و اگر پیکر مطهر 
عزیزانشان بازمى گشــت، به آن احساس فخر و غرور 
داشــتند، به خاطر این بود که به فرماندهى جنگ و 
مسئوالن ارشد کشور اعتماد داشتند. رئیس جمهورى 
همچنین گفت: ما همواره نیازمند تقویت قدرت دفاعى 
خود هســتیم و تا روزى که علیه کشــورمان تهدید 
وجود دارد، ما هم باید هم وزن آن در برابر هر تهدیدى 

خودمان را تقویت کنیم. 

قدرت سیاسى و قدرت دفاعى مکمل 
یکدیگرند

حســن روحانى با تأکید بر این که قدرت سیاسى و 
قدرت دفاعى مکمل یکدیگرند، گفت: نیروهاى مسلح، 
دولت، قوا، حوزه هاى علمیه و مردم باید کنار هم باشند 
تا قدرت ملى ساخته شــود. رئیس جمهورى ضرورت 
ارتقاى قدرت ملى و توجه همزمان به مؤلفه هاى آن در 
حوزه هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: قدرت ملى در چارچوب حزب و جناح 
نمى گنجد و مربوط به کل ملت ایران اســت. روحانى 
گفت: ملت ایــران بدون کمک هیچ قدرت و کشــور 
خارجى صرفا با اتکا به عنایات حق و وحدت و فداکارى 
توانست انقالب را به پیروزى برســاند و در دوران دفاع 
مقدس نیز دفاع جانانه اى نه در برابر یک رژیم متجاوز 
بلکه تقریبــا در برابر همه قدرت هاى جهان داشــت. 
رئیس جمهورى با بیان این که در هر جنگ و دفاعى قبل 
از توجه به سخت افزارها باید به فکر نرم افزارهاى دفاع 
و جنگ بود، گفت: اولین نرم افزار در یک دفاع و ایجاد 
حماسه در برابر متجاوزان، مشروعیت آن دفاع است. 
اگر نتوان براى مردم روشــن کرد یا چنانکه مردم آگاه 
نباشند که دیگرى تجاوز کرده و این ملت مدافع بوده و 
آغازگر جنگ نبوده و نمى خواهد به منافع هیچ ملتى در 

منطقه و به همسایگان خود تجاوز کند و این یک رژیم 
سفاك اســت که جنگ را بر آنها تحمیل کرده است، 

نمى توان پیروزمندانه در مسیر دفاع گام برداشت. 
لزوم تبیین موضوع دفاع براى مردم 

روحانى افزود: اگر موضوع دفاع به خوبى براى مردم 
تبیین شود، آنگاه مردم نیز با احساس وظیفه دینى، 
انقالبى و ملى از استقالل، شــرف و ناموس خود دفاع 
خواهند کرد و چنانچه مشــروعیت دفــاع در اذهان 
همه مردم روشن نباشــد، آن ملت پاى کار نیامده و از 
آن جنگ خسته خواهد شد، اما اگر مشروعیت براى 
مردم روشن شــود که این جنگ جنبه دفاعى دارد، 
آن وقت اگر جنگ 8 یا 10 سال هم طول بکشد، مردم 
به خوبى در برابر متجاوز مقاومت مى کنند و با ایثار و 
فداکارى مضاعفى در صحنه حاضر خواهند شد، به ویژه 
این که فرمانده آن جنگ نیز مرجع تقلیدى محبوب 
و رهبرى شــجاع باشــد که همه مردم به آن عشق 
مى ورزند. رئیس جمهورى گفت: در جنگ تحمیلى 
همه مردم و علما به خوبى احســاس مى کردند که در 
برابر فرد متجاوز و ارتش متجاوزى قرار دارند لذا در برابر 
آن ایستادگى کردند و به خوبى دیدند که نه سازمان 
ملل، نه کشورهاى منطقه و نه حتى کشورهاى دوست 
هیچ کس جز خودشان از سرزمین، شرف و ناموس شان 

دفاع نمى کند. روحانى با تأکید بر این که مشروعیت، 
نرم افزار اصلــى در برابر دفاع و جنگ مقابل متجاوزان 
اســت، گفت: جنگ فراز و نشیب فراوانى داشته و کار 
بسیار پیچیده و سختى است، اما همه این سختى ها با 
وجود مشروعیت ساده و آسان مى شود. روحانى گفت: 
اگر به فرماندهى جنگ اعتمادى وجود نداشت یا تردید 

به آن وجود داشت، آیا اداره جنگ امکان پذیر بود؟
در کشور زیادى احساس وظیفه مى شود 

رئیس جمهورى با ذکر خاطره اى از اوایل دوران جنگ 
تحمیلى خاطرنشان کرد: روزهاى اولیه جنگ، در دوره 
اول مجلس شوراى اسالمى برخى از نمایندگان براساس 
احســاس وظیفه هر روز فرماندهــان جنگ را احضار 
مى کردند و ادامه این روند قطعا مشکل ساز بود. روحانى 
افزود: از این رو، امام راحل پیغــام دادند که مجلس به 
امور و وظایف مربوط به خودش برســد. مجلس محل 
احضار فرماندهان نیســت، بلکه باید حمایت کند و از 
طرف ایشان نمایندگانى وجود دارند که به امور جنگ 
نظارت دارند، اما اگر مجلس همچنان مى خواست به آن 
کار خود ادامه دهد بى تردید اداره امور با مشکل مواجه 
مى شد، لذا اگر کار را به اهل آن واگذار نکرده و اعتماد 
نکنیم و عده اى بخواهند قدم به قــدم در امور مختلف 
ورود پیدا کنند، کارها به خوبى پیش نمى رود و تفاوتى 
نمى کند که این در عرصه جنگ باشد یا اداره هر پروژه 
یا طرحى که توسط دستگاه هاى مختلف اجرا مى شود. 
او تصریح کرد: یکى از مشکالت امروز کشور ما این است 
که زیادى احساس وظیفه مى شود و همه مى خواهند 
درباره تمام مسائل احساس وظیفه کنند در صورتى که 
چارچوب و مقرراتى در کشورمان وجود دارد و دولت و 

فردى مسئول شده که امور را اداره کند. 
قدرت ملى در چارچوب حزب و جناح 

نمى گنجد 
رئیس جمهورى با تأکید بــر این که قدرت ملى در 
چارچوب حزب و جناح نمى گنجــد و تمام احزاب و 
تفکرات ذیل این قدرت تعریف مى شوند، گفت: همه 
باید در حوزه قدرت اقتصادى،  سیاســى، فرهنگى و 
دفاعى با هم و هم افزا عمل کنیم. قدرت ملى و دفاعى و 
تبیین ارزش هاى جنگ و دوران دفاع مقدس در داخل 
حزب و زیر خیمه احــزاب نمى گنجد و مربوط به کل 
ملت ایران است و در آن دوران مقدس همه مردم اعم از 

هر ملیت و مذهبى در کنار هم قرار داشتند. 

رئیس جمهورى در مراسم افتتاح 10 مرکز فرهنگى و موزه دفاع مقدس در 10 استان کشور: میز خبر

على مطهرى: فضاى مجازى هست و خواهد بود

برجام هیچ ارتباطى با تقویت سیستم 
دفاعى ایران ندارد

ایرنا| نایب رئیــس دوم مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: برجام هیچ ارتباطى با تقویت 
سیستم دفاعى ایران ندارد. اروپایى ها هوشیار 
باشند و فریب آمریکا را نخورند. على مطهرى 
درباره اقــدام آمریکا در به نمایش گذاشــتن 
موشک هاى شــلیک شده از ســوى یمن به 
عربستان ســعودى و انتســاب آن به ایران و 
تالش آمریکا براى جلب کشــورهاى اروپایى 
در مخالفت با برجام افزود: ایران از همان ابتدا 
اعالم کرد که برجام هیچ ارتباطى با مســائل 
موشکى ندارد. او ادامه داد: ایران هیچ تعهدى 
نســبت به توقف فعالیت موشکى خود ندارد و 
تمام تالش هایى که آمریکایى ها در این راستا 
مى کنند بى نتیجه اســت. او گفت: البته باید 
منتظر بمانیم که حرف هاى آمریکا چه میزان 
بر اروپایى ها تأثیــر مى گذارد و آنان تا چه حد 
روى حرف هایى کــه در پایبنــدى به برجام 

داشته اند، باقى مى مانند.

جانشین فرمانده سپاه: 

شهرهاى موشکى ایران
 قابل شناسایى نیستند

تسنیم| ســردار ســالمى گفت: شهرهاى 
موشــکى مکان هاى بســیار امنــى در مقابل 
هجمات دشمن از هر نظر است. قابل شناسایى 
نیستند و این شهرها بسیار زیاد و کثیر هستند. 
ما تخم مرغ هایمان را در یک سبد نمى گذاریم 
که البته این یکى از الگوهاى حفظ و نگهدارى 
موشک هاى ماســت. ما موشــک هاى خود را 
به وفور در مکان هاى مختلف گذاشــته ایم که 
دشــمن را در هر زمان و هر مــکان هدف قرار 
مى دهد.  جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در یک برنامه تلویزیونى درباره 
راهبرد ایران در مقابله با دشمن گفت: ما تالش 
کردیم تا جبهــه متحد اســتکبارى که نقطه 
تمرکز آنها جمهورى اسالمى بود را بشناسیم و 
نسبت به نقاط قوت و ضعف هاى خود نیز آگاهى 
بیشــترى پیدا کنیم و تسلیم آمریکا نشویم. ما 
گزینه نظامى را چه دشمن زیر میز قرار دهد چه 
روى میز واقعیت جدى در نظر گرفتیم و سال ها 
در فکر خود با دشمن مى جنگیدیم تا راه مقابله 

با آنها را پیدا کنیم.

از سوى وزارت اطالعات انجام شد

کشف بزرگترین محموله وارداتى مواد 
مخدر سال هاى اخیر

در سیستان وبلوچستان
پایــگاه اطالع رســانى وزارت اطالعات| 
سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات 
استان سیستان وبلوچســتان موفق شدند با رصد 
دقیق اطالعاتى محمولــه کالن 2869 کیلوگرمى 
مواد مخدر که از خارج وارد شده بود را کشف کنند. 
این محموله که توسط 2 دستگـاه خـودرو تـویـوتـا 
حمل مى شد، بزرگترین محموله وارداتى کشف شده 

طى سال هاى اخیر در این استان است.

معاون اول رئیس جمهورى: 

تکمیل آزادراه ها کارى ماندگار
و پرفایده خواهد بود

ایسنا| اسحاق جهانگیرى در جلسه بررسى 
راهکارهاى تأمیــن منابع مالى براى ســاخت 
آزادراه هاى کشور با اشــاره به گزارش هاى ارایه 
شــده درخصوص آزادراه هاى در دست احداث و 
در دست مطالعه و نحوه تأمین منابع مالى مورد 
نیاز براى تکمیل این آزادراه ها، از سازمان برنامه و 
بودجه خواست جلسه اى را با دستگاه هاى مرتبط 
برگزار و راهکارهاى تأمین مالى اجراى این طرح ها 

را بررسى کند.
 معــاون اول رئیس جمهورى بر لــزوم تدوین 
برنامه اى براى تأمین مالى جهت اجراى طرح هاى 
آزادراه هاى کشــور تأکید کرد و گفت: با اجراى 
این طرح ها کارى ماندگار و پرفایده براى کشــور 
انجام خواهد شد. در این جلســه که وزراى راه و 
شهرســازى، امور اقتصادى و دارایى و رئیس کل 
بانک مرکزى نیز حضور داشتند، گزارشى از وضع 
آزادراه هاى کشور و طرح هاى درحال ساخت ارایه  
شد و منابع مالى مورد نیاز براى اجراى این طرح ها 

نیز مورد بررسى قرار گرفت.

فرمانده کل سپاه: 

مردم جواب دشمنان داخلى
و خارجى را خواهند داد

تسنیم| سرلشکر جعفرى اسالمى در حاشیه 
مراسم افتتاح نمایشگاه جلوه هاى تحول دانشگاه 
جامع امام حسین(ع) گفت: با توجه به دشمنى 
دشمنان انقالب و اغتشاشات اخیر، مردم حضور 
گســترده اى در راهپیمایى 22 بهمن امســال 

خواهند داشت. 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب در جمع 
خبرنگاران گفت: سپاه پاسداران براساس قانون 
اساسى، حافظ انقالب اســالمى و دستاوردهاى 
آن است.  او افزود: انقالب یک موجود زنده، پویا و 
درحال پیشرفت است و دشمنان و دوستان زیادى 
دارد. این پویایى انقالب اسالمى ایجاب مى کند تا 
تمام دستگاه هایى که مى خواهند این انقالب را به 
پیش ببرند نیز ویژگى پویایى و به روزشوندگى را 

داشته باشند. 

امام جمعه تهران: 

به صراحت مى گویم با فضاى مجازى 
مخالف نیستم

شهروند|  آیت اهللا ســیداحمد خاتمى، امام 
جمعه موقت تهران در کانال شــخصى خود در 
تلگرام درباره فضاى مجازى نوشت: بنده مدافع 
فضاى مجازى سالم با تمام وجود هستم، فضاى 
مجازى سالم یک فرصت و یک نعمت براى کشور 
است. تمام حرف ما این اســت که مسئوالن در 
سالم سازى آن تالش کنند. نگفته ایم، نمى گوییم 
و نخواهیم گفت که فضاى مجازى را جمع کنید. 
بارها گفتــه ام فضاى مجازى یــک ظرف و یک 
ظرفیت اســت. اگر غذاى مطبوع فکرى، روحى، 
سیاســى و... در این ظرف ریخته شــود، فرصت 
و اگر غذاى نامطبوع در این ظرف ریخته شــود، 
بحران خواهد بود. به صورت شفاف به مسئوالن 
مى گویم که زمینه ریختن غذاى مطبوع و سالم 
را در این ظرف فراهم کنید و نگذارید سم در این 
ظرف بریزند. به صراحت مى گویم با فضاى مجازى 
مخالف نیستم اما با فضاى مجازى اى که ظرفى 

براى خوراك مسموم است، مخالفیم. 

هادى غفارى:

اکبر گنجى
خودش موى زنان را قیچى مى کرد

خبرآنالین| حجت االســالم  هــادى غفارى 
خطاب به مســئوالن گفت: نیایید یک گوشــه 
اســالم را بگیرید و بقیه نظام هر چه شــد، شد. 
جلوى رانت را بگیرید، جلوى دزدى ها را بگیرید، 
جلوى سوء استفاده را بگیرید، جلوى اجحاف در 
دستگاه هاى دولتى و غیردولتى را بگیرید، جلوى 
تناقض ها را بگیرید، آن وقت جلوى بدحجابى را هم 

بگیرید. 
غفارى گفت: اولین کســى که در ایران قیچى 
را راه انداخــت و موهاى زنــان را خودش قیچى 
مى کرد، اکبر گنجى بــود. اکبر گنجى که امروز 
سوپر مدافع آزادى شــده، فقط دروغ مى گوید. 
گنجى سیستم و مانیفست فکرى سالم و درستى 
ندارد. از چه دفاع مى کند، نمى دانم! تعبیر سیاسى 
این حرکت مى شود آنارشیست. آقاى اکبر گنجى 
آنارشیست واقعى است. من مشکل شخصى با او 
ندارم و او نیز مشکل شخصى با من ندارد. ایشان 
کسى بود که قیچى دســت مى گرفت و جلوى 
دانشگاه و مجلس موهاى هر خانمى را که مى دید 

پیداست، قیچى مى کرد. 
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27/710/000/000
اعطای تسهیالت خرید کاالهای بادوام ایرانی
تعداد 28/484 فقره به مبلغ 27/710/000/000

اعطای تسهیالت مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تعداد 576 فقره به مبلغ 42/630/000/000

اعطای تسهیالت به کسب و کارهای کوچک و متوسط
تعداد 875 فقره به مبلغ 486/399/000 /10

عملکرد بانک تجارت در حوزه مسئولیت اجتماعی از ابتدای سال 1396

اقدامات در راستای ترویج شرایط اقتصادی پایدار و فراگیر

سخنگوى قوه قضائیه در نشست خبرى  اش مطرح کرد: 

اتمام حجت با متخلفان احتمالى دستگاه قضا
  رأس اعتراضات خیابانى را نمى شناسیم               دختران در بازداشت نمى مانند

شهروند| حجت االسالم غالمحسین محسنى  اژه اى 
در یک صدوبیست وچهارمین نشســت خبرى خود با 
اهالى رسانه به وضع پرونده هاى قضات متخلف، اشتغال 
دوتابعیتى ها، موضــوع مافیاى خــودرو، پرونده بابک 
زنجانى، دختران بى حجاب خیابان، عامالن اعتراضات 
خیابانى، موضوع تســهیالت در زندان ها و نوسانات ارز 
پرداخت. ازجمله مباحثى که ســخنگوى دستگاه قضا 
به آن پرداخت، موضوع کاداســتر بود که او در تشــریح 
آن این گونه گفت: «سازمان ثبت و موضوع کاداستر هم 
در قانون پیش بینى شــده که بخشى که از ثبت حاصل 
مى شــود،  صددرصد درخصوص کاداســتر اختصاص 
یابد، ما نمى گوییم هالل احمر نیازمند نیست، اما چرا از 
این ردیف؟»او همچنین در پاسخ به این سوال که گفته 
مى شــود در ناآرامى هاى دى ماه افرادى در دولت سابق 
نقش داشــتند، آیا پرونده اى براى این افراد تشــکیل 
مى شود؟ گفت: «دســتگیرى افرادى که مربوط به یک 
جریان بوده اند، الزاما به این معنى نیســت که مرتبط با 

اغتشاشات باشد.»
قضات متخلف را معرفى مى کنیم 

سخنگوى قوه قضائیه در پاسخ به سوالى مبنى بر ارایه 
آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تأکید رئیس قوه 
قضائیه بر معرفى اسامى و عکس قضات متخلف گفت: 
این هشدار دنباله هشدارهاى ریاست قوه قضائیه بود که 
اگر متخلفى پیدا شود و اگر جرمشان قطعى شد، به هر 
طریقى به مردم معرفى مى شوند. خانواده ها باید مراقب 
باشند. اگر دیدند یک کارمند در قوه مجریه یا یک قاضى 
در قوه قضائیه یا هر دســتگاه دیگرى که داراى حقوق 
مشخص و درآمد روشنى است، به دفعات زندگى را تغییر 
مى دهد؛ ماشین و اموال کذایى به خانه مى آورد؛ مراقب 

باشند و از او سوال کنند که این را از کجا آورده اى؟ 
موضوع دختران خیابان انقالب

محسنى  اژه اى در پاسخ به سوالى درباره تعداد افرادى 
که به دلیل بى حجابى در خیابان بازداشــت شده اند و 
نوع جرم و مجازات شــان گفت: این افراد هم چند گروه 
هســتند. افرادى فریب خورده بودند که بعد از بازداشت 
بیان کردند که از جریان خبر نداشــتند و نسبت به این 
افراد سختگیرى نمى شود و با یک تعهد آزاد مى شوند، 
زیرا افرادى که مجرد هستند و مى خواهند ازدواج کنند 
و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایى مشغول به کار 
شوند به آنها سخت گرفته نمى شود و پرونده و سابقه اى 
براى آنها در نظر گرفته نمى شود. اما افرادى هستند که 
با اســتعمال مواد صنعتى و با یک کار تشکیالتى و نوعا 
برنامه ریزى شــده از بیرون دست به این کار مى زنند که 
اگر ثابت شود که با تشکیالت خاصى ارتباط دارند براى 
آنها پرونده سنگین تشکیل مى شود و براى خودشان و 
خانواده هاى آنها مشکل ایجاد مى شود، لذا به خانواده ها 
توصیه مى کنیم که مراقب باشند فرزندان شان با مصرف 
مواد صنعتى و ارتباط با جریان هاى خاص دست به این 
اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمى مانند 

به همین دلیل آمارى از تعداد بازداشتى ها ندارم.
زورمان به مافیاى خودرو مى رسد

محســنى  اژه اى در پاسخ به ســوالى مبنى بر این که 
رئیس سازمان محیط  زیست در رابطه با مافیاى خودرو 
صحبت کرده و گفته که حتى زور رئیس جمهورى هم 
به این مافیا نمى رسد، آیا زور قوه قضائیه به مافیاى خودرو 
مى رسد؟ گفت: فکر مى کنم که خود رئیس جمهورى هم 
این صحبت را قبول داشته باشد. در حال حاضر اگر این 
موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر 
داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسى به آنها مجوز 
مى دهد و پالك گذارى مى کند و اگر اسنادى درخصوص 
این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما 
زور قوه قضائیه به آنها مى رســد و رسیدگى هم خواهد 

کرد.
رأس اعتراضات خیابانى را سراغ نداریم

خبرنگارى از سخنگوى دســتگاه قضا پرسید که در 
ناآرامى هاى اخیر آیا گروهى به عنوان عامل این اتفاقات 
شناسایى شده اند و آیا در این اتفاقات جریانات سیاسى 
مطرح مداخله داشته اند یا خیر؟ که محسنى  اژه اى پاسخ 
داد: عاملى که بگوییم رأس امور بوده یا یک نفر که در تمام 
استان ها و شهرستان ها در رأس موارد بوده، چنین چیزى 
سراغ ندارم و نشنیده ام. این که برخى جریانات سیاسى 
ممکن است بسترى ساخته  و حرف هایى زده باشند  که 
غیرمســتقیم کمک کننده به این موضوع باشد، چنین 
چیزى مطرح است، اما فردى به صورت عامل این موضوع 

سراغ ندارم و چنین چیزى نشنیده ام. 
زنجانى یک دکل نفتى داشت

ســخنگوى قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانى با 
بیان این که این فرد یک دکل در خارج از کشــور داشت 
که 79 میلیون و 500 هزار دالر ارزش آن بود که به شرکت 
نفت داد، گفت: مجموع بدهى او دو میلیارد و 660 میلیون 
یورو بوده است که 650 میلیون یورو را قبال پرداخته بوده 
و یک دکل هم بــه ارزش 79 میلیون دالر پرداخت کرد. 
حدود 600 و اندى میلیون یورو هم نفت به یک شرکت 
خارجى فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و باید 

دید به پول مى رسد یا خیر.
تعقیب 6 نفر در پرونده نوسانات ارزى

محسنى  اژه اى درباره پرونده ارزى هم گفت: در ارتباط 
با نابسامانى هاى اخیر، 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند اما 
نمى دانم بازداشت هستند یا خیر؛ وزارت اطالعات نیز به 

این موضوع ورود کرده است.
روابط قوه قضائیه با وزارت اطالعات سرد نیست

محســنى  اژه اى ادامه داد: درخصوص دو تابعیتى ها 
بحث اختالفى است که دو تابعیتى هستند یا نیستند. 
شاغل هستند یا نیســتند. بعید مى دانم که شاغل دو 
تابعیتى باشــد و وزارت اطالعات نخواهد به دادســتان 
گزارش دهــد البته یک زمانى هم مى شــود که وزارت 
اطالعات بى خبر اســت، اما روابط قوه قضائیه با وزارت 

اطالعات سرد نیست.


