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سیستم بانکی کمکهای خود را انجام نمیدهیم در عین
حالمابانکهایخودرابادستخودمانگیرنمیاندازیم
بلکه از راه های دیگر کمک های خود را ارائه میدهیم.
عراقچی در خصوص انبار آب سنگین ایران در عمانگفت:
در این باره سازمان انرژی اتمی تصمیم گرفته است که
بر اساس برجام  130تن آب سنگین به عنوان ذخیره در
کشور نگهداریشود و مابقی باید به فروش برسد .در حال
حاضر در سال  25تن آب سنگین تولید میکنیم .تاکنون
 32تن آب سنگین به آمریکا فروخته و پولش را هم دریافت
کرده ایم و آب سنگین نیز ارسال شده است .برای  40تن
دیگر با روسیه در حال مذاکره هستیم و کشورهای دیگری
ن هستند.
هم هستند که خریدار آب سنگی 

انعکاس
••فردانوشت :سخنان دوشنبه شب عراقچی اگرچه
ظاهرا منطقی است؛ اما ناخواسته پروژه آمریکایی ها را
تکمیل می کند .اولین اشکال سیاسی است و این که از
ابتدا هم قرار نبود برداشتن تحریم ها غیر هسته ای باشد.
اما مگر سوال افکار عمومی این است که چرا تحریم های
موشکی حذف نشده است؟ مردم و رسانه ها امروز از دولت
و تیم مذاکره سوال می کنند که چرا آثار برجام دیده نمی
شود؟ دومین اشکال فنی است .آیا دولت محترم نمی
دانستند که اج��رای برجام به برخی اصالحات اداری و
اقتصادی در داخل کشور نیاز دارد؟ آیا نمی دانستند که
برخی مناسبات اداری و قوانین بین المللی مثل پولشویی
و غیره مانع اجرای برجام است؟ اگر می دانستند چرا دفع
شر نکردند؟ اگر نمی دانستند که ناصواب تر است .سومین
اشکال ادبیاتی است .چرا با ادبیات توجیه گرانه حرف می
زنیم؟ وقتی دیپلمات های ما بهتر از هر کس نسبت به
عهدشکنی ط��رف آمریکایی اش��راف دارن��د چ��را صریح
بیان نمی کنند؟ برخی از مواردی که شب گذشته جناب
عراقچی برشمرد مصداق روشن بدعهدی آمریکاست .اما
همینجا هم در متهم کردن طرف استکبار کم گذاشتند.
علت کم گذاشتن در متهم کردن طرف آمریکایی چیست؟
الزم است یک بار پروژه آمریکایی ها را مرور کنیم تا مجدد با
ادبیات نادرست ،پازل طرف غربی را کامل نکنیم.
••عصرایران مدعی شد :محمود بهمنی ،رئیسکل بانک
مرکزی در دولت احمد ینژاد به تازگی گفته است« :با
توافق با  FATFاعالم میکنیم که پولشویی کردیم و آنها
هم ما را تحریم میکنند ...با این کار خودمان به دنبال
خودزنی هستیم ».اینکه این سخنان ،ناشی از ناآشنایی
با گروه اقدام مالی یا  FATFاست به جای خود،همه اینها
به کنار ،اما مفهوم «خودزنی» چیست ؟ به کار بردن عبارت
خودزنی ناشی از فراموشکاری است .آقای بهمنی ،در
تاریخ  1392.6.5سکان ریاست بانک مرکزی را به رئیس
کل فعلی آن تحویل داد ،در حالی که بانک مرکزی در تاریخ
 1392.4.13یعنی  2ماه قبل از خاتمه خدمت وی در آن
بانک ،استانداردهای گروه اقدام مالی را ترجمه و آنها
را طی بخشنامهای به کلیه بانکها و موسسات اعتباری
ابالغ کرد.
••تجارت نیوزنوشت :احمد نعمتبخش دبیرانجمن
خ��ودروس��ازان مصوبه روزه��ای پایانی عمرمجلس نهم
درخصوص واردات کامیونهای دست دوم را خطرناک
دانست و خواستار بازنگری این مصوبه از سوی مجلس
دهم شد.

ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﺘﺮمﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢﺧﻮاﺟﯽ

ن کیمون
▪ ▪تلفن توفانی ظریف بهبا 

عراقچی با اشاره به نامتوازن بودن پیش نویس گزارشبانکیموندرباره برجامخبرداد :

گفتوگویتندظریف با بانکیمون

پول  32تن آب سنگین را از آمریکا دریافت کردیم و محصول را تحویل دادیم
محمدی  -در آستانه یک ساله ش��دن امضای برنامه
جامع اق��دام مشترک (برجام ) میان ای��ران و کشورهای
 ، 5+1سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده
هسته ای کشورمان دو شنبه شب در برنامه گفت وگوی
ویژه خبری حاضر شد و به سواالت مختلف درباره یک سال
گذشته از امضای توافق و سپری شدن شش ماه از اجرای
برجام پاسخ گفت .به گ��زارش خبرگزاری صداوسیما ،
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه بنا بود با
اجرای این توافق تحریمها برداشته شود ،گفت :با اجرای
برجام وزارت نفت در شش ماه گذشته ظرفیت فروش
نفت را از یک میلیون به دو میلیون بشکه رسانده است اما
هنوز  500هزار بشکه تا رسیدن به صادرات قبل از برجام
فاصله داریم ضمن این که از اول هم قرار نبود تحریم های
غیرهسته ای برداشته شود چون مذاکرات صرف ًا بر روی
برنامه هسته ای بود .به گزارش تسنیم ،وی اظهار کرد:
اهداف چالش هسته ای که وارد آن شدیم بهمراتب از رفع
تحریمها باالتر بود .خواسته اصلی مردم ایران که طی 12
سال گذشته تکرار شد این بود که انرژی هسته ای حق
مسلم ماست ،یعنی این حق باید برای ما تثبیت شود.
▪ ▪اصرار برمبادالت دالری درست نیست

وی با اش��اره به این که تحریم های دالری و استفاده از
سیستم مالی آمریکا جزو تحریم های اولیه آمریکا علیه
ایران است ،اف��زود :آمریکا این تحریم ها را در سال 95
میالدی یک بار تعلیق کرد اما در اوج بحران هسته ای در
سال  2008این تعلیق را برداشتند و اساس ًا این تحریم،
تحریم اولیه است .رئیس ستاد پیگیری اج��رای برجام
اف��زود  :جالب است ما که همیشه در صدد آزاد کردن
خودمان از تجارت با دالر بودیم حاال شاکی هستیم که
چرا نمیتوانیم معامالت دالری بکنیم .وی با اشاره به این
که دادگاه های آمریکا به خاطر آنچه که مشارکت ایران
در تروریسم می دانند حدود  90میلیارد دالر علیه ایران
احکام صادر کردند ،افزود :با این احکام آن ها می توانند
هر جا اموالی از ایران بیابند مصادره کنند که مصادره دو
میلیارد اوراق قرضه نمونه آن است و به همین خاطر اصرار
برمبادالتدالریدرستنیست.متقابالنیزدادگاههایما
حدود 50میلیارد دالر علیه آمریکا حکم صادر کردهاند که

با شکایتهای جدید به باالی 100میلیارد دالر میرسد.
▪ ▪تخصیص ارز به متقاضیان در بانک مرکزی به روز
شده است

عراقچی با اشاره به این که منابع زیادی از ارزهای رایج
دنیا از فروش نفت تا سپرده متعلق به ایران در خارج کشور
وجود دارد ،افزود :در شرایط کنونی مدیریت منابع ارزی
ما در دست بانک مرکزی است ،بانک مرکزی در مدیریت
منابع ارزی در خارج از کشور و تأمین منابع مورد نیاز در
داخل هیچ مشکلی ن��دارد و هم اکنون تخصیص ارز به
متقاضیان در بانک مرکزی به روز شده است در حالی که
همین متقاضیان قبل از برجام  4ماه در نوبت بودند.
▪ ▪وصول میلیاردها دالر طلب ایران بعد از برجام

معاون ظریف با بیان این که بخشی از طلب های ایران
از کشورهای خارجی وصول شده و بخشی دیگر هم در
حال مذاکره است ،افزود :پنج میلیارد دالر طلب ما از یک
شرکت نفتی اماراتی و دو میلیارد دالر طلبمان از شرکت
شل به طور کامل دریافت شد .وی با اشاره به طلب شش
میلیارد یورویی ایران از هند به خاطر فروش نفت گفت :در
سفر نخست وزیر هند به تهران مقرر شد این کشور در یک
فرآیند سه ماهه برای تسویه حساب بدهی اش ماهانه دو
میلیارد یورو پرداخت کند که تا کنون یک میلیارد و 800
میلیون یورو از بدهی هند پرداخت شده و چهار میلیارد و
 200میلیون یوروی دیگر در فرصت زمانی  2تا  3ماهه
آینده تسویه خواهد شد .همچنین 800میلیون یورو هم از
یونان طلب داشتیم که مقرر شد ماهانه صد میلیون یورو به
ایران پرداخت شود .رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در
وزارت امور خارجه با اشاره به همکاری خوب عمان با ایران
دردورانتحریمهاافزود:اینکشور 16میلیارددالرذخایر
ارزی دارد که حدود یک سوم آن متعلق به ایران است و اگر
یک جا بخواهد آن را پرداخت کند دچار مشکل اقتصادی
خواهد شد و باید با مذاکره نحوه دریافت این طلب را هم
مشخصکنیم.عراقچیبابیاناینکههرچندآمریکاییها
تحریم ها را طبق تعهداتشان برداشته اند اما بر اساس آن
چه در جلسات او َفک به ما میگفتند ،آمریکایی ها حرف
متناقض میزنند از یک طرف اعالم کردهاند که شرکتها

▪ ▪موضع ایران در حمایت از گروههای مقاومت غیرقابل
تغییر است

این مقام وزارت خارجه با اشاره به کمک هایی که ایران
به گروه های مقاومت در این سال ها داشته و در عین
حال اسامی آن ها در لیست تحریم ها بوده است ،گفت:
پرداخت های ما به افراد و نهادهای خاص لزوم ًا از طریق
سیستمبانکیصورتنمیگیرد.مابسیاریازکمکهایی
که باید انجام میدادیم را در این سال ها داشته ایم اما از
طریق سیستم مالی بینالمللی نبوده است .وی در ادامه
گفت :جمهوری اسالمی ای��ران حدود  6 ،5سال پیش
قوانین مربوط به مقابله با پول شویی و مقابله با منابع مالی
تروریسم را به تصویب مجلس رساند و قانون مقابله با منابع
مالی تروریسم در نهایت در سال گذشته به تصویب رسید و
ما هم بر همین اساس نامه ای را از طرف وزارت اقتصاد به
 FATFارائهواعالمکردیمکهچنیناقداماتیراانجامدادیم
و آنها هم ما را یک پله از لیست کشورهای غیرهمکار ارتقا
دادند .تا پیش از آن بانکهای خارجی حق کار کردن با ما
را نداشتند و این ربطی به تحریم های هسته ای نداشت.
وی با اشاره به اختالف نظر ایران با گروه FATFبرسر تعریف
گروههایتروریستی به ویژه گروههای مقاومت اظهار کرد:
در قانونی که در مجلس ایران تصویب شد گفته شد که چه
گروههایی را تروریست میشناسیم و مرجع تشخیص این
مسئله شورای عالی امنیت ملی است .در نامه ای که از
سویوزیراقتصادبه FATFنوشتهشده،تأکیدشدهاستکه
درچارچوبقانوناساسیخودمانهمکاریمیکنیم.اگر
به هر دلیلی آنها با رویکرد ما موافقت نکردند ،ما منابع ملی
چچیز نمیکنیم .موضع ایران در حمایت
خودراقربانیهی 
ازگروههایمقاومتغیرقابلتغییراستومالزوم ًاازطریق

براساس جدیدترین نظرسنجی دانشگاه مریلند اعالم شد:

افزایش  6درصدی بدبینی ایرانی ها به آمریکا

روحانی ،ظریف و سردار سلیمانی محبوب ترین شخصیت ها برای مردم ایران

▪ ▪فضاسازیهای آمریکاییها بربرجام تأثیر میگذارد

اینعضوتیممذاکر هکنندهدررابطهبابدعهدیهایآمریکا
تاکنون گفت :ما در جریان کمیسیون مشترک برجام با
جلسات کارشناسی ،مالقات های دوجانبه ،ایمیل ها و
تماسها مرتب با آمریکاییها در تماسیم تا مواردی که باید
تسهیل کنند را انجام دهند .تحریمهای اولیه سر جایشان
استودربرخیموارددرتعامالتبانکیکهقراراستبادالر
صورتگیردنیازاستتاخزانهداریآمریکامجوزصادرکندو
برایهمانهاهمدرتماسهستیم.مشکلماباآمریکاییها
این است که آنها تعهدات برجامی شان را انجام دادند اما
فضاسازی هایی است که بر برجام تأثیر میگذارد .رئیس
ستادپیگیریاجرایبرجامدروزارتامورخارجهبابیاناین
که مابهآمریکاییهاپیغامدادیمکهجامعهجهانیرانبایداز
معامله با ایران با تأکید برتحریمهای اولیه بترسانند ،خاطر
نشانکرد:باوجوداین،ششماهپسازاجراییشدنبرجام
میشودگفتکههردوطرفبهتعهداتخودبراساسبرجام
پایبندبودهاندواگرطرفمقابلبهتعهداتخودعملنمیکرد
قطع ًانقضبرجامصورتگرفتهبودوماپیگیریکردهبودیم.

سهچهارمشرکتکنندگانیعنی74.7درصدباوردارندکه آمریکا تالش می
کنداجازهندهددیگرکشورهابهعادیسازیروابطاقتصادیوتجاریخودبا
ایرانبپردازند.نگاهایرانیانبهآمریکانیزبدترشدهاستودرحالیکهاکثریت
از تجارت ،مبادالت علمی ،فرهنگی ،ورزشی و رفت و آمد گردشگران حمایت
می کنند72.9 ،درصد از مردم ایران نگاه مطلوبی به آمریکا ندارند .این آمار
در سال گذشته66.6درصد بود.
▪ ▪امیدواری 66درصدی به پیشرفت کشور در آینده

بر اساس یافته های این نظرسنجی سه چهارم شرکت کنندگان باور دارند که
کیفیت زندگی آن ها از زمان امضای توافق بهبود نیافته ،اگرچه که ۶۶درصد
به پیشرفت هایی در آینده امیدوارند .هم اکنون فقط42.2درصد باور دارند
که اقتصاد در حال بهبود است .در نظرسنجی انجام شده در آگوست این آمار

57.4درصدبود.باهمهاینهاایرانیانهمچنانبااکثریت62.6درصدیدر
مقایسهباآمار76.6درصدیسالگذشتهازبرجامحمایتمیکنند.یکیدیگر
ازآمارهایجالببرآمدهازایننظرسنجیدربارهدیدگاهمنفیمردمنسبتبه
عربستاناستکههماکنونبه ۹۰درصدرسیدهاست.درمی ۲۰۱۵اینآمار
71.3درصدبود.امادرحالیکه ۶۱درصدایرانیاندیدگاهیبسیارمثبتبه
روحانی پس از امضای برجام داشتند ،این آمار هم اکنون به ۳۸درصد رسیده
است؛ با این حال براساس این نظرسنجی اعالم شده که «انتظار می رود دوره
چهارسالهرئیسجمهوربعدینیزدردستروحانیباشد».طبقایننظرسنجی
 ۴۵درصداعالمکردهاندکهمجددبهویرایخواهندداد.ایندرحالیاست
که 36.7درصد اعالم کرده اند که احمدی نژاد را ترجیح می دهند .این آمار
برایاحمدینژاددرماهمی ۲۰۱۵تنها10.1درصدبود.هماکنونمحبوب
ترین چهره سیاسی ایران روحانی است که نگاه مثبت به وی 81.9درص��د
است .پس از وی محمدجواد ظریف با77.3درصد و پس از آن قاسم سلیمانی
با75.5درصدقراردارند.نکتهجالبایناستکهنگاهمثبتبهروحانیوظریف
نسبتبهگذشتهکاهش ۷و ۱۲درصدییافتهونگاهمثبتبهسردارسلیمانی
افزایش ۳درصدییافتهاست.محبوبیتمحمدباقرقالیبافشهردارتهرانهم
روندیصعودیداشتهواز67.6درصدبه73.2درصدرسیدهاست.محبوبیت
رئیس جمهور پیشین ایران هم از  ۵۷درصد در ژانویه به  65.3درصد در ماه
گذشتهرسیدهاست.

اخبار

ظریف« :ترکی الفیصل» تولیدکننده القاعده
و طالبان بوده است
وزیر امور خارجه کشورمان ،در واکنش به حضور ترکی
الفیصل در اجتماع منافقین تأکید ک��رد :وی هم تولید
کننده القاعده و طالبان بوده و هم نقش بسیار ننگینی
در رژی��م سعودی داشته اس��ت .به گ��زارش ایسنا ،محمد
جواد ظریف در فرودگاه آستانه قزاقستان درباره اجتماع
منافقین در پاریس و میزبانی فرانسه گفت :متاسفانه این
تحول جدیدی نیست .حضور گروهک تروریستی منافقین
درفرانسهسالهاست که آغاز شده است و اینبازیسیاسی
هم که ساالنه برگزار می کنند نخستین بار نیست  .ظریف
تصریح کرد :اف��رادی مانند «بولتون »و« گینگریچ »سال
هاست که در این اجالس حاضر میشوند و از تروریست ها
حمایت میکنند که آن هم اتفاق جدیدی نیست و همیشه
سیاستشان همین بوده است .رئیس دستگاه دیپلماسی
با ابراز تاسف از حضور ترکی الفیصل در اجتماع منافقین
اف��زود :وی هم تولید کننده القاعده و طالبان بوده و هم
نقش بسیار ننگینی در سابقه رژیم سعودی داشته است
که حضورش قدری خبرساز شد که آن هم نشان دهنده
بی کفایتی و بی درایتی این افراد است که مانند صدام آینده
خود را به تروریستها گره میزنند .محمدجواد ظریف در
رأس هیئتی متشکل از مدیران ذ یرب��ط و کارشناسان
حقوقی ،سیاسی برای حضور در نشست وزیران خارجه
پنج کشور ساحلی خزر به قزاقستان سفر کرده است .ادامه
مذاکره در خصوص تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر و بررسی اسناد حقوقی مربوط به اجالس سران این
کشورها دستور کار این اج�لاس اس��ت .نشست وزی��ران
خارجه کشورهای ساحلی دری��ای خزر (ای��ران ،روسیه،
قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان) ق��رار است امروز
(چهارشنبه) در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شود.

رویترز 5 :قایق س��پاه ناو جنگی حامل ژنرال
ارشد آمریکایی را رصد می کردند
خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شد که روز دوشنبه
سپاه پاسداران پنج فروند قایق نظامی را برای نظارت
بر یک ناو جنگی آمریکایی در خلیج فارس اعزام کرده
اس��ت .به گ��زارش تسنیم به نقل از روی��ت��رز ن��او جنگی
آمریکایی ،حامل ژوزف ووتل ژن��رال ارشد آمریکایی و
رئیس فرماندهی مرکزی ارت��ش آمریکا در خاورمیانه
بوده است .بنا بر خبر رویترز «ووتل» ضمن اشاره به این
اقدام قایقهای نظامی سپاه ،نگرانی خود را از چنین
اقداماتی اع�لام ک��رد و گفت« :ت��واف��ق هستهای قطع ًا
موجب حل و فصل یک تهدید بسیار مهم شده است ولی
سایر فعالیتهای ایران تغییر نکرده است».براساس این
گزارش پنج قایق نظامی سپاه شامل چهار قایق تندرو
بوده که سه فروند آن مجهز به مسلسل و یکی از آن ها نیز
مجهز به موشک هدایت شونده بوده است.
▪ ▪دریادار تنگسیری :تحت نظر قرار دادن شناورهای
بیگانه بهصورت مستمر و شبانهروزی است

اولین واکنش از سوی ایران به این حادثه از سوی دریادار
تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود که به
گزارش مهر وی درباره این خبر گفت :تحت نظر قرار دادن
شناورهای بیگانه در منطقههای مأموریتی نیروی دریایی
سپاه موضوع جدیدی نیست و این کار همواره بهصورت
مستمر و شبانهروزی انجام شده ،میشود و خواهد شد.
پیشتر دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه از حضور
حدود 60فروند شناور نظامی بیگانه در خلیج فارس سخن
گفته و تأکید کرده بود که «این شناورها عمدت ًا از آمریکا،
فرانسه و انگلیس هستند که در خلیج فارس حاضرند و همه
آن ها هر ساعت توسط سپاه رصد میشوند».

واکنش مقام آمریکایی به بازداشت یک متهم
امنیتی در ایران
«ج��ان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صدور
کیفرخواست «سیامک نمازی» تبعه ایرانی-آمریکایی
ب��ازداش��ت ش��ده در ای���ران ،واک��ن��ش نشان داد و گفت:
«همچنان اعتقاد داریم که وی ناعادالنه بازداشت شده و
کیفرخواستی نامشخص علیه وی تنظیم شده است؛ وی و
دیگر آمریکاییهای بازداشت شده در ایران باید فوری آزاد
شوند ».به گزارش فارس ،سیامک نمازی به دلیل ارتباط با
عواملضدامنیتیداخلیدرایرانبازداشتشدوآنگونهکه
دادستان عمومی تهران اعالم کرد ،پروندهاش از دادسرای
تهران برای بررسی و صدور رأی نهایی به دادگاه رفته است.

 /٩٥١١٥٧٣٧آ

 /٩٥٠٣٣٩٤٨د
 /٩٥١١٦٤٣٨م

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺷﺎدروان
ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻴﺮاﻟﻨﺴﺎء ﻓﺘﺎﺣﯽ

 /٩٥٠٧٣٦٦٨آ

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻓﻘﻴﺪ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺳﺎ�ﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥١١٩٤٩٥م

و بانک ها میتوانند با ایران کار کنند اما تحریم های اولیه
همچنانسرجایشاستودائمهشدارمیدهندکهمراقب
باشند ،اشخاص و شرکتهای آمریکایی یا سهامداران در
تعامالت با ایران طبق تحریم های اولیه مداخله نکنند.
هر چند برجام ربطی به تحریم های اولیه نداشت اما این
تحریم ها بر روی برجام اثر میگذارد و این جاست که ما
مدعی هستیم ،آمریکا باید اقداماتی را برای رفع نگرانی
انجام دهد و نباید جامع ه جهانی را از کار با ایران بترساند.

وی درباره اظهارات اخیر علیاکبر صالحی مبنی بر این
که به نظر پخت و پز جدیدی برای ای��ران در دست تهیه
اس��ت ،با اش��اره به اظهارات آنگال مرکل و بانکیمون
درباره فعالیت های موشکی ایران گفت :این که همیشه
باید مراقب باشیم تا توطئه ای صورت نگیرد و پختوپزی
نشود یک اصل است .معاون ظریف با اشاره به اظهارات
بانکیمون گفت :از آقای بانکیمون درخواست شده
هر شش ماه درب��اره اج��رای قطعنامه  2231که برجام
هم بخشی از آن است ،گزارش دهد .او پیشنویس این
گزارش را تهیه و نزد اعضای شورای امنیت توزیع کرده
و هنوز به طور کامل منتشر نشده است .ما به نسخه ای از
آن دسترسی یافته ایم و باید بگویم که بسیار غیرمنصفانه
و نامتوازن است و به آن اعتراض کردیم .آقای ظریف در
روزهای عید فطر تلفن خیلی تندی را با ایشان داشتند به
طوری که فردای آن روز معاون دبیر کل آقای الیاسون به
نمایند ه ایران در سازمان ملل گفته بود ،آقای ظریف تلفنی
توفانی داشته است .ما در اعتراض خود تأکید کردیم که
باید گ��زارش متوازن باشد .این پیشنویس به آزمایش
موشکی ایران اشاره کرده و گفته است از نظر دبیر کل
این آزمایش ها با روحیه سازنده حاکم بر امضای توافق
هسته ای ناسازگار است .در عین حال امیدواریم گزارش
متعادل باشد اما اگر این اتفاق نیفتد ما با سازمان ملل و
شخص دبیر کل برخورد محکم سیاسی خواهیم داشت.
عراقچی درب��اره کمیته خرید چندمنظوره اظهار کرد:
تمامی کاالهای دومنظوره که کاربرد نظامی و صنعتی
دارند ،در اینجا مورد بحث قرار میگیرند و در چند ماه
گذشتهکارگروهیتشکیلشدهاستوآییننامههایآنرا
نوشتهایمووزارتصنعتمسئولصدورمجوزبهرهبرداری
نهایی است .االن کانال خرید وجود دارد .سازمان توسعه
تجارت تا کنون دو مورد مجوز بهرهبرداری نهایی صادر
کرده است اما هنوز کانال خرید مجوزی صادر نکرده؛ چرا
که هنوز درخواستی به این کانال ارائه نشده است.

گزارش خبری

نتایج یک نظرسنجی که توسط دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده نشان می
دهد که با گذشت یک سال از توافق هسته ای میان ایران و  5+1مردم ایران
درباره پایبندی آمریکا به تعهداتش به دیده شک می نگرند و به این کشور بی
اعتماد هستند .به گزارش دیپلماسی ایرانی ،نتایج یک نظرسنجی تلفنی که
از سوی شرکتی با نام ایران-پل (وابسته به دانشگاه مریلند) انجام شده نشان
میدهدکهسالگذشتهاکثرایرانیان(62.2درصد)تصورمیکردندکههمه
تحریم های آمریکا علیه ایران به یک باره با توافق لغو خواهد شد ،اما هم اکنون
فقط 23.4درصد این گونه می اندیشند ۷۲ .درصد از شرکت کنندگان در
نظرسنجی اعالم کرده اند که آن ها به پایبندی آمریکا به تعهدات خود اعتماد
ندارند .این آمار در سپتامبر گذشته (شهریور ۴۱)94درصد بوده است .طبق
این نظرسنجی 66.1درصد باور دارند که آمریکا درصدد استفاده از روش
های دیگری است تا بتواند آثار منفی ناشی از تحریم ها را حفظ کند .حدود
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تازه های مطبوعات
••اعتماد – وکیلی عضو فراکسیون امید و نماینده تهران
که از طراحان طرح استیضاح وزیر کار است در سخنانش
تاکید میکند که نام «علی ربیعی» نخستین نام در لیست
مورد نظر نمایندگان برای تغییر است اما آخرین آنها نیست
و وزرای دیگری در این لیست حضور دارن��د .این لیست
دنبالهدار تغییر وزرا انعکاس همان انتظار تغییر و ترمیم
کابینه است که در فضای عمومی پس از تشکیل مجلس
دهم شکل گرفته است.وزرای بعدی همانهایی هستند
که مدتهاست در فضای عمومی جامعه مطالبه تغییر آنها
مطرح است.
••شهروند  -غالمرضا انصاری معاون دیوان عالی کشور
اعالم کرد پس از این مرتکبین جرایم عمدی هم که مجازات
قانونی آنها  3ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به
مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
••شرق  -لیلی گلستان مترجم و نگارخانهدار ایرانی در
یادداشتی با بیان این که «آقای روحانی من به شما رای
داده ام ،رو سیاهم نکنید من به شما رأی دادم و نه به وزرا و
وکالیتان،پسرویسخنمفقطباشماستوالغیر»بهانتقاد
از برخی شرایط کتاب ها ،کنسرت هاو فیلم هایی پرداخت
که برای شان مجوز صادر نشده و خطاب به رئیس جمهور
نوشت« :آقای روحانی اهالی فرهنگ و هنر خسته شدهاند.
خسته و دلمرده».
••کیهان  -این روزنامه در این گزارش با عنوان «کمترین
برخورد با گستاخی فرانسه قطع رابطه اقتصادی و اخراج
سفیر است » نوشت« :با گذشت چند روز از اقدام فرانسه
در میزبانی اجالسی تروریستی که مهمانان آن سابقهای
طوالنی و پروند های قطور در تروریسم و جنایت دارن��د،
افکارعمومی کشور بیصبرانه منتظر پاسخگویی عملی
دولت به این حرکت گستاخانه است .واکنشی که اخراج
سفیر فرانسه و قطع رواب��ط اقتصادی ،حداقلهای آن
میتواند باشد».
••آرمان  -این روزنامه درمطلبی با عنوان « مردم می توانند
از احمدی نژاد شکایت کنند »،به نقل از نعمت احمدی
حقوقدان و استاد دانشگاه نوشت :امام فرمودند مردم ولی
نعمت هستند و قانون هم ابزار شکایت آنها را فراهم کرده
است .در کمیسیون اصل  90هم آمده است که هر فردی
از قوای سه گانه مقننه ،مجریه و قضائیه می تواند شکایتی
داشتهباشد،البتهمردمهممیتوانندازاحمدینژادشکایت
کنند و آن شکایت را به کمیسیون اصل  90تقدیم کنند.
••ش��رق – میرمجید ط��اه��ری ،وکیل خ��ان��واده مرحوم
روحاالمینی به بازخوانی پرونده موکلش در حوادث سال
 88پرداخت و نوشت :مرتضوی از سویی به صورت علنی
طلبکارانهرفتارمیکردوازسویدیگرتالشداشترضایت
خانواده شکات را جلب کند .وی درباره آخرین خبرها گفت:
پرونده کهریزک هنوز به سرانجام نرسیده است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:

نمابردبیرخانه:
نمابر تحريريه:
پیامك:
چاپمشهد:
چاپتهران:

021 88433270
021 88437330
2000999
شهرچاپخراسان
شرکترواق روشن مهر

 /٩٥١١٨٩٨٥آ

 /٩٥١١٩٣٢٨ل
 /٩٥١١٩٤٠٣آ
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