
  حمالت رژیم صهیونیستی به غزه برای دومین 
روز متوال�ی ادام�ه یافت. در ای�ن حمالت تاکنون 
22فلسطینی شهید شده اند. مقاومت فلسطینی 
هم در پاسخ به حمالت اسرائیل با 250 موشک به 

مناطق جنوبی سرزمین های اشغالی حمله کرد

  آژانس بین المللی انرژی اتمی همزمان با کاهش 
تعهدات برجامی ای�ران ، یک گزارش تأمل برانگیز 
از وجود ذرات اورانیوم طبیعی با منش�أ انسانی در 
تورقوزآباد منتشر کرده که دستمایه داستان پردازی 

جدید علیه ایران شده است

 15کودك ایراني 
قرباني تروریسم تحریمي امریكا شدند

 عراق- ایران، امروز ساعت 17:30 
در انتخابي جام جهاني قطر

سردار سالمي در همایش جامعه اطالعاتي سپاه: 

 رئیسي: در مبارزه با فساد تفاوت قائل نیستیم 
که زنجاني، کرسنت یا استات اویل باشد

تكلیف بیننده با سریال هایي مثل »پناه آخر«، 
 »گیله وا«، »حكایت هاي کمال«  

و »به رنگ خاك«  که اخیراً تلویزیون آنها را 

 

روي آنتن برده است معلوم نیست

شلیک 250 موشک فلسطینی
 به 110 شهر و شهرك 
صهیونیست نشین

قربانيان تروريسم اقتصادي 
فرياد نمي زنند!

برخورد با مفسدان نباشد 
جامعه به نظام اعتماد نمي کند

نبش قبر تورقوز آباد
4ماه پس از مرگ آمانو

سریال هایي براي ندیدن!

ببر و امیدوار بمان
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شأن رئیس جمهور این نیست!
کرباسچی: در شأن رئیس جمهور نیست که در محافل عمومی، به  صورت کلی و مبهم از پرونده های فساد سخن بگوید

»در ش�أن رئیس جمه�ور    سیاسی
نیس�ت ک�ه در محاف�ل 
عمومی، به  صورت کلی و مبهم از پرونده های فساد سخن 
بگوید. شاید روحانی از فضا و اتفاقات رخ داده در محل 
سخنرانی عصبانی شده بود که چنین کلماتی را به زبان 
راند. طبیعتاً قوه قضائیه وفق وظیفه ذاتی و قانونی خود به 
برخورد با افرادی می پردازد که اقدام خالف و مفسدانه 
مرتكب شده اند. رئیس جمهور اگر پرونده فساد خاصی را 
مدنظر دارد باید به صورت موردی و جزئی، موضوع را به 
قوه قضائیه و حتی وزارتخانه تحت امر خود ارجاع دهد.«
ای�ن عب�ارات را ن�ه منتق�دان رئیس جمه�ور ک�ه 
دبی�رکل اصلی   ترین ح�زب اصالح طل�ب حامی او، 
یعنی غالمحسین کرباس�چی عنوان کرده است.  اما 
رئیس جمهور گویا اراده کرده اس�ت ب�دون توجه به 
منتقدان ولو حامی، راه خود را برود و برای فرافكنی 
از ناکامی ه�ای حاص�ل از برج�ام ک�ه او همچن�ان  
»افتخ�ارش«  می دان�د، روزی به قوه قضائی�ه بتازد، 
روزی به ش�ورای نگهب�ان و روزی به نه�ادی دیگر. 
روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت ابتدا گفت: »همه 
باید آس��تانه تحمل خود را باال ببریم، همانطور که وقتی به 
دولت و دستگاهی انتقادی می کنند آنها را تحمل می کنیم.« 
او  سپس به وظایف رئیس جمهور طبق قانون اساسی اشاره 
و اضافه کرد:» ممکن است بعضی   ها از اجرای این وظیفه 
خوشحال باشند و یا نباش��ند، از قدیم به ما گفتند، الحق 
ُمّر. حق مزه اش اول یک مقدار تلخ اس��ت اما مزه اش بعداً 

شیرین می شود.« 
روحانی از اینجا بود که باز هم سراغ بحث 2 میلیارد و 700 
میلیون دالر رفت و خود را پیشتاز مبارزه با فساد معرفی 
کرد:  »ما می گوییم بیاییم مبارزه با فسادی را که از سال 
92 شروع کردیم و الحمدهلل بعضی دیگر هم آمدند و کمک 
می کنند، قاطعانه عمل کنیم و این مبارزه با فساد را تبدیل 

به اختالف نکنیم، بلکه تبدیل به وحدت کنیم. 
روحانی س��پس به تلویح قوه قضائیه را به برخورد جناحی 
با فس��اد متهم کرد:  »اگر دیده شود همه جناح ها، گروه   ها و 
تفکر  ها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است ، این 
وحدت ایجاد می کند اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار 
پرده ای رویشان کشیده اند و یک عده پای میز محاکمه اند، آن 

موقع دعوا می شود و نباید اجازه داد دعوا شود.«
روحانی ادامه داد:» رئیس جمهور نمی تواند بگذرد و بحث 

این 2 میلیارد و 700 میلیون دالر را بار دهم است که تکرار 
می کنم و طی چند سال گذشته مداوم گفته ام. مردم حق 
دارند که بدانند این 2میلیارد و 700 میلیون دالر، سودش 

چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند.«
رئیس جمهور پس از ش��رح طوالنی از آنچه که طی س��ه 
روز گذشته درباره فس��اد تکرار کرده است، باز هم سراغ 
انتخابات رفت و با بیان اینکه » رئیس جمهور در مس��ائل 
عمومی کشور یک وظیفه سنگینی دارد و ناراحت نشویم 
و من در مسئله انتخابات نمی توانم واقعیت   ها را نگویم«، 
گفت: »انتخابات سرنوش��ت مردم اس��ت. همه باید پای 
صندوق بیایند و اگر مشکلی را حس کنم، خواهم گفت ، 
نامه خواهم نوشت و تذکر قانون اساسی خواهم داد. این تا 
روزی که هستم وظیفه من است.« روحانی البته توضیح 
نداد که این واقعیت های مورد اش��اره ایشان چیست؟ و 
همین ابهام گویی هاست که حتی صدای متحدان وی از 

جمله کرباسچی و مهاجرانی را درآورده است. 
   مهاجراني خطاب به روحاني:  از بش�ار اسد یاد 

بگیرید!
 عصبانیت هاي حس��ن روحاني در س��خنراني هاي سفر 
به دو اس��تان یزد و کرمان آن ق��در زیاد ب��ود که برخي 
اصالح طلبان خارج نش��ین هم نتوانس��تند چش��م بر آن 
ببندند و خویش��تن داری کنند و زبان به انتقاد باز نکنند. 
عطاءاهلل مهاجراني، وزیر ارشاد دولت اصالحات به روحاني 
براي رعایت متانت و شکیبایي توصیه کرده طمأنینه را از 

بشار اسد بیاموزد.
 او در توئیتي نوش��ته: »دکتر روحانی، بیش از همیش��ه 
به شکیبایی از سنخ شکیبایی هاش��می رفسنجانی و به 
متانتی از جن��س متانت خاتمِی نی��از دارد، امنیتی ترین 
رئیس جمهور که نبایس��ت بگوید: ش��رایط کشور عادی 
نیست! سرود یاد مستان دهد! از بش��ار اسد بیاموزیم که 
چگونه در متن بحران ها، همیش��ه با طمأنینه و مستدل 

سخن می گوید. « 
براي اصالح طلبان و برخی حامیان دولت که تقریباً منتقد 
بشار اسد محس��وب مي ش��وند، نباید اتفاق خوشایندي 
باشد که کسي از میان خودش��ان، رئیس جمهوری را که 
با حمایت آنان باال آمده، توصیه به الگو قرار دادن بش��ار 

اسد بکند. 
   برجام افتخار ماست!

روحانی به روش ش��ناخته شده طی ش��ش سال گذشته 

بازهم از برجام و مواه��ب آن گفت و افتت��اح کارخانه  ها 
در سفر اس��تانی به یزد و کرمان را مرهون برجام دانست. 
او با تبریک به وزیر امور خارجه ب��ه خاطر این افتتاح ها، 
اظهار داشت:  »هر کارخانه بزرگی که افتتاح کردیم، مدیر 
کارخانه گفت که این کارخانه مرهون برجام است. در همه 
کارخانه  هایی که افتتاح شد و بازدید کردیم مدیر کارخانه 
گفت قطعات مهم که بیرون مانده بود با توافق برجام وارد 
کشور شد و این کارخانه ساخته شد و اگر برجام نبود امروز 

این کارخانه افتتاح نمی شد.« 
روحانی افزود: » برجام افتخار ما است ولی آبادانی روستاها، 
مقدم بر آن افتخار است و سامان دادن سالمت مردم بیش 
از برجام موجب افتخار ما است. اینکه در زمینه گاز و نفت 
توانستیم این همه اکتشاف داش��ته باشیم و آن جا  هایی 
که میدان مشترک داشتیم و در برداشت پیشی گرفتیم، 
افتخار ما است. به این دولت افتخار می کنیم. به اینکه عضو 
این دولت هستم افتخار می کنم. چرا افتخار نکنیم، خادم 
بودن و خدمت کردن به مردم فخر و افتخار دارد. بعضی   ها 
فکر می کنند که همه کار ما برجام بوده است. برجام هم 
یکی از کارهای پرافتخار ما بوده است. اما آب، برق، زندگی 
مردم، روستاها، صنعت، ورزش، کشاورزی، تحول بزرگ، 
گردش��گری، مس��کن و طرح اقدام ملی برای یک تحول 

بزرگ در مسکن موجب افتخار است.«
   این حرف  ها به شما نیامده!

بخش پایانی س��خنان رئیس جمهور ب��ه منتقدان اوضاع 
اقتصادی کشور اختصاص داش��ت. او البته تأیید کرد که 
اوضاع اقتصادی مردم خوب نیس��ت، اما ب��ه منتقدانش 
گفت: »این حرف  ها به شما نیامده!یک عده که وضع شان 
خیلی خوب اس��ت و قلم و بلندگو دست ش��ان است هر 
گوشه تهران برای خودشان داد می زنند و می گویند وضع 
مردم خراب اس��ت. بله وضع مردم خوب نیست ولی این 
حرف  ها به شما نیامده اس��ت! می دانیم حقوق تان چقدر 
است، خانه های تان کجاست و س��وابق تان را بلدیم. شما 

نمی خواهد اینطور حرف بزنید!«
به نظر می رسد با توجه به اینکه تا انتخابات مجلس شورای 
اس��المی در اس��فند ماه س��ال جاری، زمان زیادی باقی 
نمانده است و از س��ویی فصل انتخابات به گونه ای فصل 
حسابرسی و حساب کش��ی ملت از مجلس و دولت است، 
باید منتظر بود، سریال فرافکنی  ها از سوی دولت همچنان 

ادامه داشته باشد. 

» در پی مخالفت رئیس جمهور    بین الملل
لبنان برای حذف حزب اهلل از 
دولت که با اسم لزوم تشكیل دولت تكنوکرات کلید خورده 
است ، معترضان لبنانی که توسط رسانه های غربی- سعودی 
 در ح�ال تغدیه هس�تند، ب�ه بهانه کش�ته ش�دن یک 
معترض به سوی کاخ ریاس�ت جمهوری حرکت کردند. 
به گزارش تس��نیم به نقل از العهد، میش��ل عون در یک 
مصاحبه تلویزیونی در کاخ ریاست جمهوری با اعالم اینکه 
دولت تکنوکرات قادر به تعیین سیاس��ت کشور نیست، 
گفت که از نظر او »دولت نصف نصف « )نیمی از سیاسیون 
و نیمی از تکنوکرا ها( برای اداره امور لبنان مناسب است. 
رئیس جمهور لبنان ادامه داد که تحریم های امریکا علیه 
لبنان براساس ادعای واشنگتن عالوه بر حزب اهلل، مردم 
لبنان را نیز شامل می شود. او قول داد که حداقل در دوره او 

لبنان شاهد درگیری یا جنگ داخلی نخواهد بود. 
میشل عون در حمایت از حزب اهلل گفت: »کسی نمی تواند 
من را مجبور به ر     ها کردن حزبی کند که یک سوم لبنان 

را تشکیل می دهد.«
ع��ون اظهار داش��ت: ما در ح��ال حاضر در ی��ک جامعه 
سیاسی متناقض هس��تیم و نمی خواهیم با خروج از آن، 
وارد تناقضات جدیدتر ش��ویم، ما می خواهیم یک قانون 

هماهنگ را برای تهیه یک برنامه قابل اجرا وضع و با فساد 
در کشور مقابله کنیم. 

وی ادامه داد که س��ه ب��ار از معترضان تقاض��ا کردم در 
میدان      ها با هم متحد شده و همگی برای انجام اصالحات 
همکاری کنند و نیز از آنها خواستم در میادین بمانند و به 
من کمک کنند اما پاسخی دریافت نکردم.  رئیس جمهور 
لبنان اش��اره کرد: من درگیر تناقضات جامعه هس��تم و 

هسته های فاسد نیز کشور را محاصره کرده اند. 
عون خاطرنشان کرد که باید روی یک برنامه سه نقطه ای 
برای تش��کیل دولت کار کنی��م؛ مبارزه با فس��اد، بهبود 
وضعی��ت اقتص��ادی و برپای��ی دولت مدن��ی. وی اظهار 
داش��ت که ش��عار ضد همه قابل قبول نیس��ت، چرا که 
تعمیم دادن فساد به همه مس��ئوالن به این معناست که 
هیچ فرد شایسته ای در کش��ور وجود ندارد که این حرف 
درست نیست و هنوز هم چنین افرادی در لبنان هستند.  
میشل عون همچنین نسبت به » فاجعه « در صورت تداوم 
اعتراضات به شکل کنونی اش هشدار داد و در عین حال از 
پیشرفت      ها در طرح حل بحران کشورش خبر داد و گفت 
رایزنی های پارلمانی برای مکلف کردن نخست وزیر جدید 
احتماالً از پنج  شنبه یا جمعه شروع شود اما حریری برای 

گرفتن پست نخست وزیری مردد است.

 تجمع در مسیر کاخ ریاست جمهوری
تع��دادی از تظاهرکنندگان تحرکات خود را در مس��یر 
کاخ ریاست جمهوری در بعبدا شروع کردند.  به گزارش 
ایس��نا، به نقل از اس��کای نیوز، تظاهرکنندگان بر لزوم 
آغ��از رایزنی ه��ای پارلمانی در اس��رع وقت و تش��کیل 
دولت تکنوکرات از س��وی فردی بی طرف تأکید دارند.  
تظاهرکنندگان در این راس��تا پل الرین��غ را برای رفتن 
به س��مت کاخ بعبدا ب��از کردند. آنه��ا گفته اند خواهان 
دیدار با میش��ل عون،  رئیس جمهور لبنان هستند.  این 
در حالی اس��ت که نیروه��ای ارتش لبن��ان و نیروهای 
گارد ریاس��ت جمهوری حضور خ��ود را در اطراف کاخ 
ریاس��ت جمهوری )بعبدا( بعد از فراخوان      ها برای تجمع 
در مسیرهای منتهی به کاخ ریاس��ت جمهوری تقویت 

کردند. 
مس��یر اصلی از بی��روت ت��ا کاخ بعب��دا ش��اهد حضور 
گس��ترده نیروهای ارتش اس��ت. همزمان اینکه تعدادی 
از تظاهرکنندگان در نزدیکی مس��یر کاخ تحصن کردند 
نیروهای ارتش نیز با تعداد باال آنه��ا را محاصره کردند تا 
نتوانند به سمت کاخ بروند و تحصن کنند البته هیچ گونه 

درگیری و تنش بین آنها گزارش نشده است. 
بقیه در صفحه 15

  بین الملل رئیس جمهور امریكا اخیراً 
گفته است در صورتی که 
دیدار با هر کدام از سران خارجی اعم از دیكتاتور  ها به 
نفع کشورش باشد، برای انجام چنین کاری آمادگی دارد. 
دونالد ترامپ در گردهمایی مدیران و رهبران کس��ب و 
کار وال استریت در منهتن گفته بود که رهبران خارجی 
به او مراجعه می کنند تا بابت وضعیت اقتصادی امریکا 

به وی تبریک بگویند.
 بنابر گزارش پایگاه خبری »هیل«، رئیس جمهور امریکا 
طی سخنانی در »کلوب اقتصادی نیویورک « گفت: »با 

تمامی رهبران کش��ور  هایی که می آیند، شامل شاهان، 
ملکه ها، نخست وزیران، رؤس��ای جمهور و دیکتاتور  ها 
دی��دار می کنم. هرک��س بخواهد می آی��د. دیکتاتور  ها 
هم مش��کلی ندارند. بیایید. هر چه برای ایاالت متحده 
خوب باشد! می خواهیم به مردم خودمان کمک کنیم.«  
ترامپ همچنین در سخنانش به دستاوردهای اقتصادی 
 دولتش و خصوصا نرخ پایین بی��کاری و تقویت بازار  ها  

افتخار کرد. 
وی در حالی از آمادگی ب��رای صحبت با دیکتاتور  ها یاد 
کرده است که برنامه دیدار روز چهار  شنبه وی با »رجب 

طیب اردوغ��ان«، رئیس جمهور ترکی��ه واکنش   هایی 
را به دنبال داش��ته اس��ت. اردوغان به هنجارش��کنی 
دموکراتیک در ترکیه متهم اس��ت و به تازگی نیز بابت 
اجرای عملیات » چشمه صلح « در شمال سوریه به بهانه 
پاکسازی نیروهای سوریه دموکراتیک هدف انتقاداتی 

قرار گرفته است. 
عالوه بر ای��ن، ترامپ ب��ه دلیل جانب��داری از »محمد 
بن س��لمان « ولیعهد س��عودی در پرونده قتل »جمال 
خاش��قجی« روزنامه نگار منتقد س��عودی هدف انتقاد 

قرار دارد. 

عون: هیچ کس نمی تواند مرا مجبور به حذف حزب اهلل از دولت کند

ترامپ: با دیکتاتور  ها هم دیدار می کنم

جعبه سیاه  جیغ های ضد مبارزه با فساد آمد
رسول دانیال زاده، سلطان 

کبری فرشچی 
ف�والد و جعب�ه س�یاه   اجتماعی

پرونده های بابک زنجانی ، 
اکبر طبری و حسین فریدون   که از کشور فرار کرده 
بود، به کشور بازگردانده شد و حاال در اختیار مقامات 
قضایی است؛ ماجرایی که شاید بتواند دالیل برخی 
حاشیه سازی ها در روند مبارزه با فساد را روشن کند. 
دانیال زاده 4 هزار میلیارد تومان بدهی بانكی دارد. 
سخنگوی قوه قضائیه هم بازگشت این بدهكار کالن 
 بانك�ی را ک�ه در پرون�ده حس�ین فری�دون مبالغ 
هنگفتی رش�وه پرداخ�ت کرده ب�ود، تأیی�د کرد. 
زمستان سه سال پیش یعنی اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه 
سال 95 بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار رسانه ای 
شد. این ابر بدهکار ابتدا با عنوان  »ر- د « به مردم معرفی 
اما بعدتر  ها معلوم ش��د آقای » ر- د«، رسول دانیال زاده 
است و میزان بدهکاری اش بالغ بر 2 هزار و 600 میلیارد 
تومان برآورد شد. با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی 
به این پرونده مسئوالن دستگاه قضایی بازداشت این فرد 
را تأیید کردند و سخنگوی دستگاه قضا نیز از آغاز بررسی 

پرونده وی خبر داد. 
   ارتباط مشهود متهم فراری با حسین فریدون 

غالمحسین محس��نی اژه ای، س��خنگوی وقت دستگاه 
قضایی کشور در نشس��تی خبری اش در تاریخ 4 بهمن 
همان سال در خصوص دستگیری رس��ول دانیال زاده و 
اتهامات��ش و ادعاهای برخی نماین��دگان مجلس مبنی 
بر ارتباط وی با حس��ین فریدون گفت: » شخصی که نام 
بردید دستگیر ش��ده و تحقیقات از وی در مرحله انجام 
است. ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاماًل 
مشهود اس��ت ولی هم اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات 

آنها مشخص نیس��ت و باید منتظر نتیجه تحقیقات این 
پرونده باشیم.«

سخنگوی وقت دستگاه قضایی در عین حال در برابر اینکه 
چرا یک ابربدهکار باید با عنوان » ر- د « به مردم معرفی 
ش��ود، می گوید: » من ش��خصاً موافق بوده و هستم که 
برخی متهمان به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه   ها 
هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه را 
داشته باشند. چرا چهره س��ارقی را که چند سابقه دارد 
نباید نش��ان دهیم یا چهره فردی که چند هزار میلیارد 
تومان بدهی دارد نباید به جامعه نشان داده نشود ولی ما 
براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را 

تابع قانون می دانیم.« 
   متهم گریخت !

دستگیری دانیال زاده در س��ال 95 هرچند با تحقیقات 
درباره وی همراه بود اما این پایان ماجرای این ابربدهکار 
نبود. پس از بازداشت دانیال زاده و آغاز رسیدگی به پرونده 

وی و پس از گذش��ت قریب به چهار ماه از دس��تگیری 
وی و برگزاری جلسات بازپرسی و تحقیق مشخص شد 
یکی از متهمان کالن این پرون��ده قضایی که در چرخه 
فس��اد دانیال زاده نقش ایفا می کرده به خارج از کش��ور 

گریخته است. 
ماجرا تا مهرماه امسال مسکوت ماند اما جسته و  گریخته 
خبرهای غیررس��می نش��ان می داد متهم مزبور همان 

دانیال زاده است . 
بررسی  ها هم نش��ان می داد دانیال زاده که با قید وثیقه از 
زندان آزاد شده به بهانه درمان بیماری اش از کشور خارج 
شده و بعد از گذشت بیش از سه ماه به کشور بازنگشته است؛ 
ماجرایی که احتمال فرار دانیال زاده را قوت می بخشید و در 

نهایت بر صحت این ماجرا صحه گذاشت. 
حاال با گذش��ت یک م��اه از علنی ش��دن موض��وع فرار 
دانیال زاده س��خنگوی دستگاه قضا بازگش��ت وی را به 
کشور تأیید کرده است. س��خنگوی دستگاه قضا گفت: 
»رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کالن بانکی کشور 
که در پرونده حس��ین فریدون به اتهام پرداخت رش��وه 
محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از 
کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام 

امام زمان)عج( در سپاه به کشور بازگشت.« 
مطابق خبری که خبرگزاری میزان منتش��ر کرده است، 
دانیال زاده بیش از 4هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته 

و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است. 
به نظر می رسد بازگشت این جعبه س��یاه برخی افراد و 
چهره  ها را نگران کرده و به بگم بگم واداشته است. البته 
حاال باید دید جعبه س��یاه پرونده ه��ای اقتصادی کالن 
س��ال های اخیر پای چه افراد دیگری را ب��ه قوه قضائیه 

باز می کند. 
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جيغ های ضد مبارزه با فساد آمد

 شأن
  رئيس جمهور
 اين نيست  !

 کرباسچی: در شأن رئيس جمهور نيست 
که در محافل عمومی به  صورت کلی و مبهم 

از پرونده های فساد سخن بگويد

 مهاجرانی:  روحانی طمأنينه را 
از بشار اسد بياموزد

   اجتماعی

 رسول دانیال زاده که از وی به عنوان
  سلطان فوالد و جعبه سیاه پرونده های 
 بابک زنجانی، اکبر طبری و حسین فریدون 
یاد می  شود، به کشور بازگردانده شد

  زمستان سه سال پیش بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار 
رس��انه ای ش��د. این ابر بدهکار ابتدا با عن��وان  »ر- د « به مردم 
معرفی اما بعد معلوم ش��د آقای » ر- د«، رسول دانیال زاده است 
و میزان بدهکاری اش بالغ بر 2 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد 
شد.اما حاال که دوباره به کشور بازگشته است در خبر بازگشت 
و دس��تگیری او اعالم ش��د که میزان بدهی بانک��ی او بیش از 

4هزارمیلیارد تومان است | همین صفحه
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