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زنجانی بدهی اش را صاف کرده است؟
بابک زنجانی در دفاعیات روز شنبه خود در دادگاه ادعا کرد که می تواند یک  میلیارد و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت نامه از یک 
بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کند. قاضی پرونده نیز دیروز از مذاکرات وکالی خارجی زنجانی با او خبر داد و گفت انتظار 
می رود باتوجه به این موضوع مسئله ای که زنجانی روز گذشته عنوان کرده است، به واقعیت بپیوندند. حاال امروز وکیل مدافع 
بابک زنجانی ادعا کرده است که بخشی از بدهی موکلش تسویه شده است.  کوهپایه زاده اظهار کرده است که طی نامه ای 
رسمی که از سوی معاون دادستان تهران و مسئول رسیدگی و سرپرستی اموال زنجانی رسما به دادگاه اعالم شده، اموال 
داخلی زنجانی که به شرکت نفت منتقل شده است، مبلغ دو هزار و ۶00 میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته او کل مبلغ 

واریزی شــرکت نفت از طریق بانک مرکزی یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده که از این مبلغ، ۶۶0 میلیون یورو توسط شرکت نفت برداشته 
شده است.  ادعای وکیل بابک زنجانی درحالی مطرح شد که ساعتی بعد وکیل و سخنگوی وزارت نفت این موضوع را رد کردند. مهدوی وکیل وزارت نفت 
در این خصوص گفت: »مطرح شدن تسویه بدهی بابک زنجانی مغلطه است و تاکنون وجه نقد یا ضمانتی از این فرد بابت تسویه بدهی دریافت نکرده ایم«. 
به گفته ا. تاکنون از هیچ مرجع رسمی وغیررسمی، حتی به صورت شفاهی پرداخت بدهی این شخص به آن ها اعالم نشده است. او همچنین گفت که در 
رابطه با اموالی که در اختیار شــرکت ملی نفت قرار گرفته که بعدا به تملک درآید، هم دیناری به تملک شرکت ملی نفت در نیامده است و در مرحله ارزیابی 
قرار دارد.  همچنین محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این مورد گفت که بانک مرکزی وصول بدهی بابک زنجانی را تایید نمی کند و 

اگر او چنین ادعایی دارد، مدارک آن را از بانک کارگزار که مدعی وصول این مبلغ است، برای بررسی صحت و سقم آن در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد.

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده  هسته ای کشور در صفحه اینستاگرامش از سخنان روز گذشته رهبر 
انقالب درباره تیم مذاکره تقدیر کرد. عراقچی ذیل عکسی مربوط به مذاکرات هسته ای و جمله ای از بیانات روز گذشته 
رهبری، نوشــت: »سر ارادت ما و آستان حضرت دوســت/ که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست«. در تصویری که این 
دیپلمات عالی رتبه  کشورمان در اینستاگرامش گذاشته، این جمله رهبر انقالب دیده می شود: »وزارت خارجه با توجه به 
اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته ای آقای دکتر ظریف و همکاران شان 
آزمون خوبی از ســر گذراندند«.  گفتنی است روز گذشــته آیت الله خامنه ای در دیدار با وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران 

جمهوری اسالمی، تعبیر رزمندگان و جنگ آوران خطوط مقدم در عرصه بین الملل را شایسته شغل و شأن مسئوالن و کارکنان وزارت خارجه خواندند و تاکید 
کردند: »وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته ای، آقای دکتر ظریف و همکارانشان 
آزمون خوبی، از ســر گذراندند«. رهبر انقالب با تحسین تالش و جدیت تیم مذاکره کننده، احساس قدرت و نشستن در مقابل شش قدرت جهانی و دفاع 
از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف های مقابل را از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته ای خواندند. ایشان، تدین را 
مهم ترین نقطه قوت دکتر ظریف خواندند و افزودند: »بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم«. رهبر انقالب همچنین با اشاره به اینکه در اجرای برجام 
نیز باید نکات مهم و مورد نظر را دنبال کرد، تصریح کردند: »تحقق این موارد نیز امکان پذیر است، همچنان که آقای رئیس جمهور نیز به بنده گفتند دستیابی 

به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود، اما شما ایستادید و ما هم ایستادیم و ممکن شد«.

هجمه ها را به دل نگیرید
یادگار گرامی امام خمینی با اشاره به عالقه و اعتماد 
بی ســابقه مردم و مجموعه حاکمیت بــه وزیر امور 
خارجه و همکارانش گفت: کار بزرگ، هم محبوبیت 
زیاد و هم سختی های بزرگ دارد؛ همانطور که امام 

راحل ما نیز از دل مصائب به عظمت رسیدند.
حجت االســالم و المســلمین سید حســن خمینی 
در دیدار با وزیر امور خارجــه، مدیران این وزارتخانه، 
سفرا و مسئوالن نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشــور اظهار داشت: به جرأت می 
توان گفت که دستگاه سیاست خارجی ایران در هیچ 
دوره ای، به اندازه امروز مــورد اعتماد مردم و جامعه 

اسالمی مان نبوده است.
وی با بیان اینکه اعتماد ملی به دستگاه دیپلماسی و 
شخص وزیر امور خارجه سرمایه ای بزرگ برای آنان 
فراهم کرده است، افزود: وقتی نظرات اقشار مختلف 
جامعه را می شنویم، متوجه می شویم که محبوبیت 
آقای دکتر ظریف و اعتماد مردم به توانایی ایشان که 
طبعا اعتماد به همکاران ایشان هم هست، بی سابقه 
اســت که توأمان بودن این دو )اعتماد و محبوبیت( 

نکته بسیار مهمی است.
وی ادامــه داد: در کنــار این واقعیــت، اعتماد مقام 
معظم رهبری نیز امر بسیار مهمی است و من سراغ 
ندارم که ایشان در مورد هیچ مجموعه کارگزاری در 
نظام چنین تعابیری را داشته باشند؛ نمونه این تعابیر 
را در دیدار رمضانی امســال ایشــان که چهار صفت 
مؤمن، متدین، غیور و انقالبــی را برای تیم مذاکره 
کننده به کار بردند، بیانات شان در دیدار اخیر و مقاطع 

مختلف دیگر می توان شنید.
سید حسن خمینی اعتماد مجموعه حاکمیت و مردم 
به سکانداران دیپلماسی کشور را نعمتی بزرگ خواند 
و خطاب به آنان گفت: امید بســتن جامعه به توانایی 
های شما مســئولیت را نزد خدا و خلق او بیشتر می 
کند، زیرا مــردم انتظار دارند همت شــما، با توجه به 
تجربــه ی چند دهــه کار در جمهوری اســالمی به 

ثمر بنشیند.
وی ســپس برخی هجمه ها به دســتگاه سیاســت 
خارجی کشــور را مورد اشــاره قرار داد و با بیان اینکه 
ممکن است گل محبت مردم خار دشنام را هم در پی 
داشته باشد، به خاطره ی یکی از یاران امام اشاره کرد 
و گفت: یکی از یاران امام نقل می کند که در سالهای 
اول مبارزه یک روز صبح از پشت منزل ایشان عبور می 
کردم که اعالمیه ای حاوی ناسزاهای فراوان به امام 
را مشاهده کرد؛ وقتی وارد منزل شان شدم ایشان را 
در حال وضــو گرفتن لب حوض دیدم؛ امام در حالی 
که از زیر ابرو مرا نگاه می کردند، متوجه شدند که آن 
برگه اعالمیه را در دســت دارم، سپس گفتند خودم 
صبح وقتی برای قدم زدن رفته بــودم آن را دیدم اما 
آن را نکندم وسپس گفتند نهضت بدون فحش ندن 

به جایی نمی رسد!
ســید حســن خمینــی تصریــح کــرد: کار بــزرگ 
ســختی های خود را دارد اما باید دلی بزرگ داشت و 
تهمت ها و هجمه هــا را دل نگرفت؛ زیرا دنیا دو روز 

است و همه تمجیدها و هجمه ها از بین می رود.

جوانانکمتجربهدرشتگوبهجایینمیرسند
رئیس جمهور:  عقب نشینی از اصول راهی در دستگاه دیپلماسی ندارد

حســن روحانی رئیس جمهور کشــورمان صبح امروز)دوشنبه( در جمع سفرا و 
نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور حسن روحانی روز دوشنبه در همایش 
سفرا و روسای دفاتر و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
اظهارداشــت: امروز وزارت خارجه تبلور استقالل، منطق و قدرت ملی است و 
به هر میزان که کادر وزارت خارجه، ورزیده تر و سازماندهی آنان هوشمندانه تر 
باشد و برنامه ریزی ها بر مبنای اهداف نظام و واقعیت جهان و نحوه تأثیرگذاری 
سخن و رفتار ما بر افکار عمومی باشد، بهتر می توانیم به اهداف خود دست یابیم.

عقب نشینی از اصول، راهی در دستگاه دیپلماسی ندارد
رئیس  جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه »عقب نشینی از 
اصول، راهی در دستگاه دیپلماسی ندارد«، گفت: احترام جهان به دیپلماتهای 
ما، احترام به عظمت ملت ایران اســت و امــروز وزارت خارجه در قلوب ملت ما 

جایگاه ویژه ای دارد.
روحانی با اشــاره به اینکه قدرت سیاسی در تعامل سازنده با جهان خود را به رخ 
جهانیان می کشد، افزود: تنها تعامل برد – برد به نتیجه می رسد، اما باید در این 
تعامــل مراقب چارچوب ها و اصول خود باشــیم و نباید از اصول و هویت دینی، 

ملی و عزت خود کوتاه بیاییمّ.
رئیس  شــورای عالی امنیت ملی اظهار داشــت: اگر تعامل سازنده با جهان به 
خوبی و با حفظ اصول انجام بگیرد، قدرت سیاســت خارجی تبلور بیشتری پیدا 

خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که وقتی دولت یازدهم فعالیت 
خود را آغاز کرد،  نرخ رشد منهای ۸/۶ درصد و نرخ تورم باالی 40 درصد بود، 
گفت: کاهش تورم، کنترل رکود و بازگشت اقتصاد به نقطه پیش بینی پذیر، پیام 

محکم و موثر دولت به طرف های مذاکره کننده بود.

دوره ایران هراسی به سر آمده است
روحانی افزود:  از سوی دیگر به دنیا  ثابت کردیم که دوره ایران هراسی به سر آمده 
اســت و این را با ارائه پیشــنهاد طرح  »جهان عاری از خشونت و مبارزه با افراط 
گری« Wave که به صورت اجماعی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به 

تصویب رسید، در عرصه عمل نیز به منصه ظهور رساندیم.
رئیس  جمهور با تأکید بر این که »برجام پیروزی عظیم سیاسی ملت ایران است«، 
اظهارداشت: با شکرگذاری این پیروزی اســت که نعمت خدا افزون می شود، 
این دستاورد نه متعلق به دولت یازدهم یا وزارت امور خارجه بلکه متعلق به ملت 

بزرگ و شایسته ایران اسالمی است.

برجام، پیروزی تاریخی ملت ایران است
روحانی در تشریح دستاورد بزرگ کشور در عرصه هسته ای و سیاست خارجی و با 
تاکید بر اینکه  وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده فرزندان سربلند و قاطع ملت ایران 

و از بهترین سرمایه های مدیریتی کشور هســتند، خاطرنشان کرد:  واداشتن 
شورای امنیت به لغو ۶ قطعنامه ظالمانه و همچنین تثبیت و ارتقای حقوق هسته 

ای، پیروزی تاریخی ملت ایران است.
رئیس  جمهور ادامه داد:  این توفیق از آن ملت ایران بود که آن را در خرداد سال 
۹2 تحت عنوان تعامل سازنده در یک رقابت آزاد مورد تأیید قرار داد و اعالم کرد 
که معنای انقالبی بودن باور عملی به اســتقالل، آزادی و جمهوری اســالمی 

است.
وی سعادت همه انسان ها را آرمان جمهوری اسالمی ایران دانست و  گفت: بر 
این اســاس و بر طبق نص قانون اساسی انقالبی بودن یعنی خواستن سعادت 
برای همــه مردم جهان که البته مســلمانان بعنوان خانواده بزرگ اســالمی و 

همسایگان ما در این بین جایگاه ویژه ای دارند.
رئیس  جمهور در ادامه با بیان این که برای توفیق در مذاکرات هسته ای گام اول 
این بود کــه بتوانیم آرامش را به اقتصاد کشــور بازگردانده و وضعیت اقتصادی 
پیش بینی پذیر ایجاد کنیم، افزود: مسأله دیگر این بود که چه ساز و کاری برای 

شروع تعامل سازنده با جهان در پیش بگیریم؟
روحانی با تشریح بخشی از مسیر ســخت مذاکرات ، اظهارداشت: سرانجام با 
یاری و حمایت مســتمر مقام معظم رهبری، کمک رؤســای قوای مقننه و قوه 
قضاییه، نمایندگان ملت، اعضای  شــورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی 
اتمی و از همه مهمتر ایســتادگی و مقاومت ملت شــریف ایران برجام به فرجام 

رسید.
وی با ابراز امیدواری نسبت به این که با اجرای برجام در عرصه سیاست خارجی 
و اقتصاد تحولی ایجاد شــده و مردم از ثمرات آن بیشتر بهره مند شوند، گفت: 
ما مطابق با چارچوب های موجود و بویژه مالحظات مقام معظم رهبری اجرای 
برجام را به پیش می بریم و تالش ما برای آغاز مراحل اجرایی نیز ناشی از آن است 

که هزینه کمتری از جیب مردم در اثر تداوم تحریم ها صرف شود.
روحانی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: تجربه برجام و رویکرد برد – برد که در 
آن طرف های مذاکره بتوانند احساس توفیق در مذاکرات کنند، یک الگو برای 

حل مشکالت در جهان است.
رئیس  جمهور اظهارداشــت: در نتیجه برجام نه تنها حقوق هســته ای خود را 
حفظ کرده ایم بلکه با تأیید آن از جانب شــورای امنیت سازمان ملل توانسته ایم 

این حقوق را ارتقا بخشیم.
روحانی تصریح کرد: همه این دستاوردها کاماًل عزتمندانه به دست آمده و تیم 
هســته ای ما همواره ســربلند و قاطع و البته با اتکا بر مبانی حقوقی و منطقی، 
حقوق ملت را پیگیری و استیفا کرده اند و این نکته ای است که طرف های مذاکره 

کننده و حتی دشمنان ما به آن معترفند.
رئیس  جمهور تبدیل برجام به الگویی برای حل مشکالت منطقه ای و بین المللی 
را خواسته بسیاری از کشــورهای دیگر عنوان کرد و گفت: امروز مسایل بسیار 
مهمــی در منطقه داریم که هــر روز تداوم آنهــا فقط به نفع رژیمــی مثل رژیم 

صهیونیســتی اســت و اگر صلح، ثبات، امنیت و آرامش یــک روز و حتی یک 
ساعت زودتر در منطقه برقرار شود، این به ضرر رژیم صهیونیستی و به نفع همه 

ملت های منطقه است.
روحانی با تاکید بر اینکه »برای ما مهم است که از ریخته شدن خون حتی یک 
بیگناه  در منطقه پیشــگیری کنیم«،  اظهارداشــت: قبال هم اعالم کرده ایم 
حاضریم مذاکره کنیم منوط به آن که نتیجه این مذاکرات برقراری ثبات و امنیت 
در کشورهای منطقه باشد. رئیس  جمهور تصریح کرد: ما در قبال ریختن خون 
و آواره شدن برادران مسلمانمان مســئولیم و نباید اجازه دهیم حتی خون یک 

بیگناه به زمین ریخته شود.

جوانان کم تجربه به جایی نخواهند رسید
وی در ادامه با تحلیل شرایط منطقه ای، خاطرنشان کرد:  جوانان کم تجربه در 
یکی از کشورهای منطقه، با درشت گویی در برابر بزرگان به جایی نخواهند رسید.
رئیس  جمهور با بیان اینکه شک نداریم مســایل سوریه، یمن و بحرین راه حل 
سیاســی دارد و رســیدن به این راه حل تنها با تعامل سازنده امکان پذیر است، با 
اشــاره به روند تحوالت در یمن گفت: اگر نگاه عربستان در مسایل کلی منطقه 
به واقعیت ها نزدیک  شود و دست از مداخالت بردارند، در شرایط جدید بسیاری 
از معضــالت از جمله در روابط را می توان حل و فصل کرد و بازگشــت ریاض از 

مسیر غلط، راه را برای همکاری باز خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در جمع ســفرا و روسای دفاتر نمایندگی 
جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور با اشــاره به بهره برداری اقتصادی 
در شرایط پسابرجام و در آینده پســاتحریم، خاطر نشان کرد: متأسفانه اقتصاد 
کشور در دهه های گذشته بر پایه نفت بوده، اما امروز با توجه به آنچه برای دولت 
در سیاســت های ابالغی تعیین شده این اســت که در برنامه ششم باید رشد ۸ 
درصدی داشته باشیم و دســتیابی به این میزان رشد نیازمند 150 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری سالیانه است.
روحانی با بیان اینکه در سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی به ایران همه کشورها 
می توانند حضور داشــته باشــند، اظهار داشــت: تولیدات داخلــی با تقاضای 
داخلی رونق نمی یابد و ما نیاز به  تقاضای خارجی هم داریم و سفرا باید با تالش 
خود، بازارهای هدف را از دیگر کشــورها شناســایی و امکان حضور فناوران و 

متخصصان کشور برای مشارکت در پروژه های خارجی را نیز ایجاد کنند.
رئیس  جمهــور با بیان اینکه »شــرط حضور ســرمایه گذاران خارجــی در ایران 
انتقال تکنولوژی و مشــارکت و ایجاد بازار بزرگتر خارجی برای فناوران کشــور 
اســت«، گفت: امروز توان تولیــدات ما در کاال و خدمات به گونه ای اســت که 
می توانیم به دیگر کشورها صادر کنیم و با مشارکت آنها در بخش های گوناگون 
فعالیت نماییم. روحانی با اشــاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از ارکان تحقق 
اقتصاد مقاومتی اســت ، گفت: ما امروز نیازمند دیپلماســی علمی، فرهنگی،  

اقتصادی، رسانه ای و حتی فضای مجازی هستیم.

واکنش روزپیگیری روز

ایران اجرای برجام را آغاز کرده است
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد: ایران اجرای برجام را با کاهش تعدادی از سانتریفیوژهای غنی ســازی اورانیوم آغاز کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز 
)دوشــنبه( در گفت وگو با خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: ما اقدامات مقدماتی را آغاز کرده ایم. وی اضافه کرد : ما در حال کاســتن از تعدادی از ســانتریفیوژها در تاسیسات هسته ای نطنز هستیم. با این 
حال اجرای کامل توافق هســته ای به زمان احتیاج خواهد داشت. پیشتر خبرگزاری تاس گزارش داد که در خالل ســفر صالحی به توکیو، وی گفت و گوهایی را درباره ی همکاری در امنیت هسته ای 

برگزار خواهد کرد.
در خالل آخرین مذاکرات در ماه اکتبر بین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و فومیوکیشــیدا وزیر خارجه ژاپــن در تهران دو طرف بر افزایش همکاری ها درباره ی تکنولوژی ها و امنیت 
هسته ای توافق کردند. در 14 ژوئیه 2015 گروه 1+5 ) شامل 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل، ایاالت متحده، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان ( و ایران درباره ی برنامه هسته ای 

این کشور به برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند.

سیاسی


