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اظهارات همسران شهدا، فوق فهم معمولي 
خانواده هاي هفت ش��هيد مدافع حرم از تکاوران ش��جاع ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، با رهبر معظم انقالب ديدار کردند. اين 
شهداي گرانقدر در دفاع از حرم حضرت زينب)ع( در سوريه به 
شهادت رسيده اند. به گزارش تسنيم،  حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در اين ديدار با تجليل از مقام واالي ش��هدا گفتند: اين ش��هدا 
نه تنه��ا ب��راي ارتش بلکه براي هم��ه ملّت مايه افتخارند.رهبر 
انقالب فرمودند: همسران محترم برخي از اين شهدا در تشييع 
جنازه همسرانش��ان مطالبي گفتند که فوق س��طح فهم معمول 
ما انسانهاي مادي است.ايشان افزودند: اگر جلوي بدخواهان و 
فتنه گران که دستمايه دشمني آمريکا و صهيونيسم هستند، در 
آنجا گرفته نمي شد، بايد در تهران و فارس و خراسان و اصفهان 

جلوي آنها را مي گرفتيم. اينها دشمن را زمينگير کردند.

مخالفت اعتماد ملي با استعفاي کروبي
قائم مقام دبير کل حزب اعتماد ملي اعالم کرد که شوراي مرکزي 
حزب اعتماد ملي به اتفاق آرا با استعفاي مهدي کروبي مخالفت 
کرد.به گزارش ايسنا، حجت االسالم رسول منتجب نيا گفت: در 
جلسه اخير شوراي مرکزي اعتماد ملي موضوع استعفاي جناب 
آقاي کروبي مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و پس از استماع 
مباحث اين استعفا بدون حتي يک راي موافق رد شد.وي گفت: 
همه اعضاي ش��وراي مرکزي بر وفاق و انس��جام تاکيد دارند و 

ان شاء اهلل ادامه فعاليت حزب با قوت ادامه خواهد يافت.

برجام درکنار توان نظامي، مايه تثبيت امنيت ملي
رئي��س مرک��ز تحقيقات امنيت ملي پايدار س��تاد کل نيروهاي 
مس��لح گفت: برجام در کنار تقويت توان نظامي کش��ور، موجب 
تثبيت امنيت ملي ش��د. به گزارش ايرنا س��رتيپ پاس��دار حسن 
رستگارپناه در جمع خبرنگاران افزود: نمي توان برجام يا حوزه 
نظام��ي را ب��ه تنهايي و جدا از يکديگر در تثبيت امنيت کش��ور 
موثر دانست و بايد هر 2 عنصر را در کنار هم قرار داد. وي ادامه 
داد: مقوله تامين امنيت کش��ور ش��امل عوامل مختلف سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي و نظامي است و اين عناصر درهم تنيده را 

نمي توان از يکديگر جدا دانست.

برگزاری نشست برجام را در سازمان ملل 
هيات نمايندگي روسيه در سازمان ملل در آستانه يک ساله شدن 
اجراي برجام س��ند توافق هس��ته اي بين ايران و 1+5، نشس��ت 
بررسي دستاوردهاي آن را برگزار مي کند.به گزارش ايرنا، مهدي 
س��نايي س��فير ايران در مسکو در کانال تلگرامي خود نوشت: در 
نشست برنامه ريزي شده که در يکي از ساختمان هاي سازمان 
ملل برگزار خواهد ش��د، س��رگئي ريابکوف معاون وزير خارجه و 
مذاکره کننده ارش��د هس��ته اي روسيه و آنتون خالپکوف مدير 
مرکز مطالعات انرژي و امنيت اين کشور نيز سخنراني مي کنند.

روسيه به عنوان يکي از پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان 
ملل و شريک در مذاکرات هسته اي با ايران که به توافق برجام 
و اجراي آن از 27 دي ماه 1394منجر شد، نقش مهمي در اجراي 

مراحل مختلف آن دارد.

پيشخوان

سياسي

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

اختالف امري عادي است که همواره در مديريتها 
پيش مي آيد، اما مهمترين گام اين اس��ت که اين 
اختالفات مديريت شود و به چالشي بين مسووالن 
تبديل نشود. بي شک اختالف بين مسووالن از يک 
سو باعث نااميدي بين مردم مي شود و از سوي ديگر 
اظهاراتي از سوي آنان عنوان مي شود که سوءظن 
را تقويت مي کند و انگش��ت اتهام مغرضان را به 
س��وي مسووالن نشانه مي رود. اگرچه مدتهاست 
اختالف بين مسووالن وجود داشته است اما مدتي 
است اظهاراتي بين دولت و دستگاه قضا رد و بدل 
مي ش��ود که باعث نگراني ش��ده و با شدت گرفتن 
اين اظهارات، درخواس��ت وحدت و فاصله گرفتن 

از تنشها بيشتر شده است.
دعواي رسانه اي به مصلحت نيست  ���

در اين رابطه خطيب نماز جمعه تهران دعواي رسانه 
اي مسئوالن را به مصلحت انقالب اسالمي ندانست 
و گف��ت: ق��وه قضاييه بايد به پرونده هاي فس��اد با 
س��رعت و دقت بيشتر رس��يدگي کند.به گزارش 
ايرنا، آيت اهلل سيد احمد خاتمي در خطبه هاي نماز 
جمع��ه ته��ران با توصيه خ��ود و مومنين به تقوي 
اف��زود: باي��د وح��دت در هدف و ب��ر محور واليت 
فقيه داشته باشيم، ادبيات ما بايد ادبيات تکريم و 
احترام باشد و با تخريب، وحدت شکل نمي گيرد. 
مسئوالن و آنهايي که تريبون دارند بايد سعه صدر 
داشته باشند و درنهايت بايد از تهمت و دروغ پرهيز 
کرد.وي تصريح کرد: از االن تا انتخابات دوازدهم 
رياس��ت جمهوري، دشمن بروي اختالف و ايجاد 
دو قطب��ي کردن جامعه، تخريب نهادهاي قانوني 
نظام به ويژه قوه قضاييه و پرکردن فضاي مجازي 
از دروغ، حرک��ت مي کند.عض��و مجلس خبرگان 
افزود: مي گويم حواس��تان جمع باش��د و دعواهاي 
رس��انه اي مس��ئوالن به مصلحت انقالب نيست. 
خروجي آن براي دشمنان اين است که مي گويند 
فس��اد در ايران سيستماتيک شده است. خاتمي با 

بي��ان اينکه امام و رهب��ر معظم انقالب از مايوس 
کردن مردم بدش��ان مي آيد، گفت: صاحبان انواع 
رسانه، اگر مي خواهيد دينتان را به انقالب ادا کنيد، 
در اميد بدميد و قوه قضاييه که ش��ديدا در هجمه 
هستيد بايد به پرونده هاي فساد با سرعت و دقت 
بيشتر رسيدگي کنيد.وي افزود: قوه قضاييه بايد به 
پرونده ها رسيدگي و قاطعانه حکم صادر کند و نبايد 
نگاه کرد که اين فسادها در اين دولت، قبل يا قبل تر 

باشد، زيرا مردم از شما عدالت مي خواهند.
اختالفات مسئوالن مايه تفرقه است ���

از س��وي ديگر نماينده مردم خراس��ان رضوي در 
مجل��س خبرگان گفت: تريبون نماز جمعه متعلق 
ب��ه جناح خاصي نيس��ت و امام��ان جمعه وظيفه 
دارند مس��ائل را بدون توجه به منافع جناحي و در 
راستاي ايجاد وحدت و انسجام جامعه مطرح کنند.
به گزارش ايرنا آيت اهلل حسن عالمي مطرح شدن 

اختالفات مس��ئوالن در رس��انه ها را مايه تفرقه و 
عامل کاهش اميد مردم نس��بت به آينده انقالب 
دانست و ادامه داد: اين اختالف ها نبايد در رسانه ها 
مطرح ش��ود و مس��ئوالن بايد موارد اختالفي را در 
جلسات داخلي حل و فصل کنند.نماينده ولي فقيه 
در وزارت جهاد کش��اورزي گفت: قواي س��ه گانه 
کش��ور داراي وظايف مش��خصي هس��تند و نبايد 
بخش هاي مختلف کشور يکديگر را تخريب کنند. 
آيت اهلل عالمي ادامه داد: وظيفه مسئوالن خدمت 
صادقان��ه، ايجاد وحدت، انس��جام و اميد در مردم 

نسبت به آينده انقالب و کشور است.
حل مسائل خارج از تريبون هاي عمومي  ���

در همين رابطه س��خنگوي فراکس��يون اميد در 
خصوص اظهارات روس��اي قوه مجريه و قضاييه 
و اختالف نظ��ر آن ه��ا ب��ا يکديگر گف��ت: اينکه 
اختالف نظر وجود داشته باشد، کامال طبيعي است. 

اما نبايد در تريبون ها مطرح شود چون باعث شکاف 
و دودس��تگي در جامعه مي شود.بهرام پارسايي در 
گفت وگو با ايلنا، نماينده شيراز در مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: ش��رايط امروز کش��ور ايجاب 
مي کند اين عزيزان با يکديگر بنش��ينند و مس��ائل 
را حل و فصل کنند. رس��انه اي کردن هر روز اين 
مش��کالت ب��ه نف��ع جامعه نيس��ت و آرامش را از 
بين مي برد. پارس��ايي تصري��ح کرد: مردم ما آگاه 
هس��تند و اي��ن اختالف ها باع��ث ياس و نااميدي 
آن ها مي ش��ود. وقتي روس��اي قوا در سطح عالي 
مملکت نمي تواند مش��کالت را حل کنند چگونه 
مي خواهند مشکالت مردم را حل کنند. به نظر من 
اين به صالح کشور نيست که مناقشات به فضاي 
رس��انه اي و تريبون هاي کش��وري کشيده شود.او 
تصريح کرد: ش��أن روس��اي قوا در اين اس��ت که 
بنشينند با يکديگر مسائل را خارج از تريبون هاي 

عمومي حل کنند و منافع مردم و کش��ور را نس��بت 
به اختالفات خود ارجحيت دهند.

اختالف نظرها نبايد رسانه اي شود ���
از سوي ديگر رئيس فراکسيون اميد گفت: مبناي ما 
اين اس��ت اختالف نظرها رس��انه اي نشود و بيشتر به 
دنبال اشتراکات باشيم.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
محمدرصا عارف با تاکيد بر اينکه ما به دنبال تعامل 
با مسئولين مربوطه و بررسي مشکالت مردم براي 
پيگيري مشکالت و اقدام در جهت حل آن ها هستيم.

وي با اشاره به شعار اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
ده��م به ش��عار آرامش اش��اره ک��رد و گفت: ما طرح 
گفت وگ��وي مل��ي را در پارلمان دنبال مي کنيم و در 
همين راستا کارگروهي براي تعامل با فراکسيون هاي 
ديگر تش��کيل شده اس��ت. ما در خيلي مسائل مثل 
حقوق شهروندي با يکديگر اختالف نظر داريم، اما در 
بحث اشتغال و رونق اقتصادي اختالف نظري نيست 
و مي توانيم در راستاي منافع ملي با يکديگر تعامل کنيم. 
عارف با انتقاد از رسانه اي شدن اختالف نظرهاي برخي 
مسئولين گفت:وقتي مي توان برخي مسائل و اختالف 
نظرها را در داخل يک جلسه حل کرد چرا بايد آنها را 
رس��انه اي کنيم؟ مبناي ما اين اس��ت اختالف نظرها 

رسانه اي نشود و بيشتر به دنبال اشتراکات باشيم.
اختالف نظر به فضاي عمومي کشيده نشود ���

در همين رابطه نماينده ولي فقيه در استان مرکزي 
گفت: در صورت بروز اختالف بين س��ران قوا بايد 
اين مسائل در جلسات خصوصي مطرح شود و نبايد 
اين اختالف نظرها به فضاي عمومي کشيده شود. 
آي��ت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي در گفت وگو با 
تس��نيم با اش��اره به برخي حواشي ايجاد شده بين 
مسئوالن، اظهار کرد: اين گونه اختالفات به  صالح 
نظام نيست. وي با بيان اينکه اختالف قوا اشکال 
ندارد و اين گونه مسائل اختالف نظر است، تصريح 
ک��رد: البت��ه اين اختالفات بايد در چارچوب قانون 
اساسي باشد و بايد مطيع رهبر انقالب باشيم. عضو 
هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تأکيد کرد: در 
صورت بروز اختالف بين سران قوا بايد اين مسائل 
در جلسات خصوصي مطرح شود. نبايد اين اختالف 

نظرها به رسانه ها و فضاي عمومي کشيده شود.

توصیه خطیبان نماز جمعه و فعاالن سیاسی به سران قوا:

اختالفات مردم را نا امید می کند

حمله بیشتر مخالفان به دستاوردهاي دولتحقوق مساوي براي شهروندان ايراني بهانه به دست آمريکا ندهیم
مش��اور فرهنگي رئيس جمهوري گفت: 
در ش��رايط کنوني رئيس جمهور جديد 
آمري��کا تالش خواهد ک��رد با اقدامات 
ايذاي��ي، اي��ران را وادار ب��ه نقض عملي 
برجام کند و از اين طريق بهانه الزم براي 

تاس��يس، تمديد يا تش��ديد تحريم ها عليه ايران را فراهم کند. به 
گزارش ايرنا، حس��ام الدين آش��نا در حساب توئيتري خود افزود: 
همه ، اعم از موافقين و مخالفين دولت بايد  به خاطر حفظ منافع 
ملي و منافع مردم محتاطانه رفتار و اقدام و از دادن هرگونه بهانه 
به امريکا پرهيز کنند. وي گفت: اکنون که دولت هاي  دوست به 
موفقيت هاي ش��اياني در تثبيت موقعيت خود نايل ش��ده اند نبايد 
با اقدامات ورفتارهاي نسنجيده، مجددا ايران را درمعرض اقسام 

تهديدهاي تحريمي و نظامي واتهامات جديد قراردهيم.

دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق 
ش��هروندي گف��ت: در تدوي��ن حق��وق 
شهروندي نظرات تمام رهبران اديان الهي 
حاض��ر در ايران را جويا ش��ديم و ترتيب 
اثر داديم.به گزارش ايسنا، الهام امين زاده 

گفت: مسلمانان و مسيحيان ايران مي توانند با وحدت و همزيستي و 
صلح در کنار يکديگر زندگي کنند. وي با بيان اينکه در حوزه حقوق 
شهروندي حقوق همه شهروندان ايراني محترم شمرده شده است 
گفت: قانون اساسي ايران احترام به کليه پيروان اديان الهي را مورد 
تأکيد قرار داده اس��ت. وي گفت: جاي تأس��ف دارد که ش��هروندان 
مس��يحي براي برگزاري مراس��م اعياد خود بايد مرخصي بگيرند و 
اين روزها جزو تعطيالتشان به حساب نمي آيد و من  اين موضوع 

را مدنظر قرار خواهم داد.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، يکي 
از مهمترين ويژگي هاي دولت را اعتقاد به 
شفافيت در کارها و شفاف سازي خواند و 
افزود: مردم بايد بدانند که هر دس��تگاه و 
سازماني چه کاري دارد انجام مي دهد.به 

گزارش ايرنا، محمود واعظي ، با اشاره به نزديک شدن به ايام برگزاري 
انتخابات ادامه داد: با توجه به نزديک ش��دن انتخابات، مخالفان 
حمالتش��ان به دس��تاوردهاي دولت بيش��تر شده و به همان نقاط 
قوت دولت حمله مي کنند.وي گفت: باز شدن بازارهاي بين المللي، 
افزايش قدرت مانور تجار و بخش خصوصي از جمله دستاوردهاي 
برجام است.واعظي گفت: مديران بايد عملکرد دولت را براي مردم 
تبيي��ن کنند و اجازه ندهند مس��ائل جناح��ي، گروهي و انتخاباتي 

دستاوردهاي اين ملت و نظام اسالمي را خدشه دار کند.

سیستم مديريت يکپارچه/ کد10/25/00/ف

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
نوبت اول)شماره 65/ م  ج/95( 

شرکت آب و فاضالب استان البرزدرنظر دارد اجراي عمليات نگهداري و تعميرات شبكه و انشعابات آب،بازديد)گشت( چاهها و مخازن،اپراتوري تاسيسات آبرساني، کلرزني 
و گند زدايي،نگهداري و تعميرات تاسيسات برقي، نگهباني مخازن، اپراتوري نت، بي سيم و تله متري در مناطق تحت پوشش امور آبفا منطقه  ماهدشت و مسكن مهر ماهدشت را 

از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.
مدت اجراي پروژه: 12 )دوازده( ماه مي باشد.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 367/000/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شرکت، ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي تضمين شده مي باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 95/11/9 و محل تحويل اسناد اداره دبير خانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاکات:ساعت 14 روز يكشنبه مورخ95/11/10 خواهد بود
قيمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال واريزي به حساب شماره 0104958805007 بانك ملي شعبه مرکزي کرج.)به نام آب و فاضالب استان البرز( 

داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 10/19/ 95 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 10/25/ 95 با در دست داشتن معرفي نامه به دفتر قراردادهاي 
شرکت آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج- انتهاي بلوار شهيد چمران-ساختمان شماره يك – طبقه همكف مراجعه نمايند. تلفن تماس 026-32117110

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس)iets.mporg.ir( مراجعه نماييد.

پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان از طريق سامانه پيام کوتاه 30007122 هستيم.      
شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامي خاص(

وزارت امور خارجه به اظهارات اخير برخي مسئوالن قوه قضائيه در خصوص پرونده 
بابک زنجاني پاسخ داد و اعالم کرد: وزارت امور خارجه از 2 سال قبل تاکنون با قوه 

قضائيه همکاري کامل کرده و هيچ درخواستي را بي پاسخ نگذاشته است.
وزارت خارجه در اين اطالعيه افزوده است: وزارت خارجه از جلسه اي که حدود 2 
سال قبل در دفتر رياست قوه قضائيه با حضور معاون اول محترم رئيس جمهوري، 
وزير امور خارجه و برخي مسئوالن ديگر در خصوص پيگيري موضوع بابک زنجاني 
برگزار ش��د تاکنون با قوه قضائيه همکاري کامل کرده و اين وزارتخانه با فراهم 
ساختن تمام تسهيالت در مرکز و نمايندگي ها، هيچ درخواستي را بي پاسخ و پيگيري 
نگذاشته و هيچ گاه نيز گاليه اي از سوي مقامات محترم قضائيه در اين زمينه نشنيده 
است. در بخش ديگري از اطالعيه يادآوري شده است:وزارت امور خارجه با دستور 
موّکد به سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي ايران در اين کشورها براي کمک و ارائه 
تسهيالت به هيات هاي اعزامي به ويژه در مذاکرات با طرف هاي مقابل و خصوصا 
در مقوله شناسايي اموال غارت شده از بيت المال، درخواست هاي محوله از سوي 
قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي ذيربط را با جديت و احساس مسئوليت انجام و از 
هيچ مساعدت و همکاري کوتاهي نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و 
راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دليل اقدامات سازنده، پيگيري هاي 
موث��ر و فع��ال و همکاري ه��اي بي دريغ خود مورد تقدي��ر نهادهاي پيگير پرونده 
مزبور قرار گرفته است. در اطالعيه وزارت خارجه امده است:ابهامات اخير پيرامون 
پيگيري بين المللي موضوع بابک زنجاني از آنجا ناشي مي شود که ورود دستگاه 
ديپلماسي به موضوعات بايد به شکل »رسمي و آشکار« صورت پذيرد.اين در حالي 
اس��ت که هيچ يک از اقدامات بابک زنجاني و همدس��تانش از مس��يرهاي قانوني و 
رسمي انجام نشده و تمامي اقدامات وي به صورت »متقلبانه، غير رسمي، زير زميني 
و مخفيانه« انجام پذيرفته به نحوي که نه تنها در داخل کشور با شبکه هاي فاسد 
و سرشاخه هاي آن هماهنگ بوده که در خارج نيز صرفاً از ارتباطات غير شفاف و 

شبکه هاي فساد مالي بهره مي جسته است.
اين اطالعيه افزود:شايد به همين دليل است که هيچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته 
نش��ده که رأس��اً وارد پيگيري موضوع ش��ود و لذا هيچ اطالعاتي از محتواي پرونده 
براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است ، چون اصواًل ورود به 

چنين حوزه اي خارج از شئونات عرفي هر وزارت امور خارجه اي است.
وزارت خارجه افزود: هر گونه »اقدام قضايي« در ديگر کشورها، بايد در چارچوب 
موافقتنامه معاضدت قضايي يا استرداد مجرمين ميان کشورها صورت پذيرد که اين 
امر، مستلزم پيگيري اجراي احکام صادره قضايي محاکم جمهوري اسالمي ايران 
و در قالب اجراي يک ماموريت محوله مش��خص از س��وي قوه قضائيه و با راي 

دادگاه امکان پذير است.

اطالعيه وزارت خارجه تصريح کرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هيچ 
گاه چنين ماموريتي به وزارت امور خارجه واگذار نش��ده اس��ت. وزارت امور خارجه 
کم��اکان آمادگ��ي دارد در چارچ��وب اختيارات و وظايف ذاتي، قانوني و عرفي خود 
به همکاري کامل با قوه محترم قضائيه ادامه داده و تمام تسهيالت الزم را براي 
پيگيري، کش��ف و اس��ترداد اموال غارت ش��ده از بيت المال در اختيار قوه قضائيه و 
ساير دستگاه هاي ذي صالح قرار دهد. اين اطالعيه افزود: درخواست از وزارت امور 
خارجه تاکنون صرفاً تسهيل سفرها و مالقات هاي مقامات قضايي با افراد و مقامات 
کشورهاي مربوطه بوده که در اين مسير، ستاد و نمايندگي هاي وزارت امور خارجه 
از هيچ تالش��ي فروگذار نکرده اس��ت. در اطالعيه وزارت خارجه امده اس��ت: بر اين 
اساس است که اظهارات غيرمنتظره اخير برخي مسئوالن محترم اين قوه در مورد 
اين وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضايي قرار داشته است و 
کنايه به تالش هاي مخلصانه سربازان کشور در عرصه ديپلماسي و دستاوردهاي 

افتخارآميز ملت ايران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.
همچنين وزارت اطالعات بخش��ي از اقدامات انجام ش��ده در اين وزارتخانه درباره 
پرونده بانک زنجاني را اعالم و تاکيد کرد گزارش��ي درباره فعاليت هاي اقتصادي 
زنجاني و ش��رکت ها و اش��خاص مرتبط با وي و برخي اموال آن تهيه و به مراجع 

قضايي ارايه شده است.
وزارت اطالعات در دو بُعد پيشگيري و عملياتي اقدام به رديابي مالي فعاليت هاي 
زنجاني و بانک هاي وي در خارج از کش��ور و شناس��ايي 7۰۰ ميليون دالر از وجوه 
آنها کرده اس��ت.بر اين اس��اس در بخش پيش��گيري، عوامل مداخله گر و ُمخل در 
روند رسيدگي به پرونده از جمله عوامل نفوذي در داخل زندان شناسايي شده اند. 
همچنين در بخش شناسايي نيز اقداماتي بدين شرح انجام شده است:1- شناسايي 
دو فروند کشتي کانتينر بر2- شناسايي واردات 5۰۰ دستگاه خودرو از تاجيکستان به 
ارزش قرارداد 15 ميليون دالر3- کشف چهار هزار قطعه دبيت کارت به ارزش چهار 
ميليون دالر4- شناسايي اموال کارگزار زنجاني در اسپانيا، مالزي و ايران5- رديابي 
مالي وجوه ارزي زنجاني۶- کشف مقادير معتنابهي طال و توقيف مبلغ 1۸5 ميليون 
و ۶5۰ هزار و 5۰۰ ميليون تومان وجه نقد در س��ال 1394 و 13957- شناس��ايي 
و اعالم اموال داخل وي ش��امل 53 ش��رکت و خارج از کش��ور شامل 2۰ شرکت در 
س��ال 1392 به دادس��تاني تهران۸- بررس��ي صحت و سقم حدود 5۰ مورد ادعاي 
واريز وجه زنجاني در خالل رسيدگي قضايي و پس از آن در کشورهاي مبدا کانادا، 
چين، ترکيه، امارات عربي متحده، مالزي، تاجيکستان، استراليا، فيليپين، سوييس، 
ايتاليا، روسيه و ژاپن9- پاسخگويي به استعالم هاي متعدد مراجع قضايي. روابط 
عمومي وزارت اطالعات تاکيد کرده اين گزارش بخشي از اقدامات انجام شده اي 

است که قابل اعالم عمومي بوده و شامل همه اقدامات نيست.

واکنش به اظهارات مسووالن قوه قضائيه

اطالعات پرونده بابك زنجاني را به وزارت اطالعات نداده اند


