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خاورى وكيل معرفى كرد
ــين بانك ملي كه پس از  محمود خاوري، مديرعامل پيش
ــاد بزرگ مالي فراري شد، به دادگاه وكيل معرفي  افشاي فس
ــازمان بازرسى  ــراج، رئيس س كرده و حاال آن طور كه ناصر س
ــود. به گزارش  ــه، ديگر به صورت غيابى محاكمه نمي ش گفت
مهر، او در پاسخ به خبرنگارى كه پرسيد شنيده مى شود حكم 
ــد، آيا اين موضوع صحت دارد،  اعدام مه آفريد اجرا نخواهد ش
تاكيد كرد: هر حكمى صادر و قطعى شود، اجرا مى شود. وضع 
رد مال مه آفريد نيز تاكنون خيلى خوب پيش رفته تا بعد ببينيم 

چه مى شود.

 بررسي مصادره ساختمان 
بنياد علوي در مجلس

ــتان آمريكايى اعالم كرد اموال بنياد  پس از آن كه يك دادس
ــا در آمريكا مصادره شده و از محل فروش  ــركت آس علوى و ش
ــتى» خوانده شده و آمريكا  آن به آنچه «قربانيان وقايع تروريس
ــارت پرداخت مى شود،  دولت ايران را در آنها دخيل مى داند، خس
ــى مجلس از  ــيون امنيت مل ــور حقيقت پور، عضو كميس منص
ــه كميسيون  ــه هيات  رئيس ــي اين پرونده در اولين جلس بررس
ــض در رفتار  ــاره به تناق ــس خبر داد. او با اش ــت ملى مجل امني
ــنگتن، به فارس گفت:  جوهره آمريكايى ها فريب و نيرنگ  واش

است و ما بايد هوشيارى خود را باال ببريم.

 هشدار صفارهرندي
 نسبت به «گرگ هاي عقيدتي»

ــخيص  ــو مجمع تش ــدى، عض ــار هرن ــين صف محمدحس
ــق» كه  ــام در اولين اجالس ملى «اصحاب عش ــت نظ مصلح
ــوى قرارگاه فرهنگى خاتم االوصيا(ص) برگزار شد، گفت:  از س
ــه در انقالب بودند، در  ــانى كه نظريه پرداز نگاه عدالت پيش كس
ــان رفاه  زده  ــدس تئورى پرداز جري ــال هاى پس از دفاع مق س
ــبيه كردند و از اين  ــدند كه مردم را به دنياطلب و دنياخواه تش ش
طريق فرهنگ رفاه زدگى و مصرف گرايى را ترويج مى دادند. به 
گزارش مهر، او ضمن ابراز تاسف از برخى فعاليت هاى فرهنگى 
ــه صورت جزيره اى گفت: برخى جزيره هاى پراكنده در بعضى  ب
ــام دهند كه اين  ــان كار جدايى انج ــات اصرار دارند خودش اوق
خطرناك است و يكى از خطرات آن هم اين است كه اينها طعمه 

گرگ هاى عقيدتى و تشكيالتى مى شوند.

 تشكيل كارگروهي 
براي ساماندهي سوال از وزرا

ــراي حذف  ــدگان از تالش ب ــه برخي نماين ــس از آن ك پ
ــان آوردند، مجيد  ــخن به مي ــواالت غيرضروري از وزرا س س
ــكيل كارگروه  ــاون پارلمانى رئيس جمهور از تش انصارى، مع
ــدف اصالح  ــل 90 مجلس با ه ــيون اص ــتركى با كميس مش
ــاماندهى تذكرات و سواالت و شكايات واصله خبر  قوانين، س
ــات اين كارگروه به  ــزارش  خانه ملت او افزود: جلس ــه گ داد. ب
ــود تا موضوعات دوجانبه پيگيرى  صورت منظم برگزار مى ش
ــس بويژه موضوعات  ــطح تعامل دولت و مجل ــه ارتقاى س و ب

ــود. ــيون اصل 90 منجر ش ــده در حوزه كميس مطرح ش

 اظهارنظرهاي تازه 
درباره دفن ريچارد فراى

ــناس  ــه موضوع دفن ريچارد فراي، ايران ش واكنش ها ب
مشهور در اصفهان در حالي ادامه دارد كه احمد توكلى، نماينده 
مردم تهران در مجلس با بيان اين كه نبايد يك موضوع فرعى 
ــور كرد، تاكيد كرد: ضرورتى به اين همه  ــاله اصلى كش را مس
ــت. همچنين در  ــاله دفن ريچارد فراى نيس ــن به مس پرداخت
ــت:  ــاد گفته اس ــن اظهارنظرها در اين باره، وزير ارش تازه تري
ــان  خيلى در اين رابطه اطالعى ندارم، اما دولت كه وصى ايش
ــت هركس وصيت كند جايى  ــوب نمى شود. ممكن اس محس
ــت، برود و به وصيت  ــان اس دفنش كنند، هركس وصى ايش

ايشان عمل كند.

وعده هاي جهانگيري درباره احزاب
اسحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور روز پنجشنبه 
در ديدار با برخي استانداران پيشين گفته است: موضوعات مرتبط 
ــت داخلى براى دولت مهم بوده و ان شاءاهللا سال 1393  با سياس
ــزاب خواهيم بود. به گزارش  ــاهد اتفاقات خوبى در حوزه اح ش
ــنيم، برخى استانداران پيشين كشورمان در اين ديدار نكاتى  تس
درخصوص مشكالت بخش توليد، طرح هاى عمرانى نيمه تمام 
ــائل مربوط به طرح هدفمندسازى يارانه ها و  ــتان ها، مس در اس
 لزوم شكل گيرى تشكل ها، احزاب و نهادهاى مردم نهاد بيان و 

بر ضرورت حمايت دولت از بخش خصوصى تاكيد كردند.

انتقاد الهام از توافق نامه ژنو
ــين الهام از ياران محمود احمدى نژاد در دولت هاى  غالمحس
نهم و دهم در نشست « اعتراض به قطعنامه پارلمان اروپا و دفاع 
از عظمت و اقتدار نظام اسالمى» از امضاكنندگان توافق ژنو انتقاد 
ــاد اين توافق نامه را توهين به جوانان  ــرد. به گزارش ايرنا، او مف ك
دانست. وي همچنين گفت انتظار داشته كه دولت حسن روحانى 
ــته نيز در  ــت؛ الهام هفته گذش بهتر به قانون عمل كند. گفتني اس

سخنانى، از حاميان احمدى ن ژاد خواسته بود تا متحد شوند.

ــم ويژه  ــت و نهم فروردين، روز ارتش، مراس همزمان با بيس
ــد و طي آن  ــوار مرقد امام راحل برگزار ش ــروز در ج ــن روز دي اي
ــما  ــي ش رئيس جمهور تاكيد كرد: اگر امروز نيروهاي ديپلماس
ــي و مذاكرات منطقي با  ــران ميدان صلح در مبارزه سياس و افس
ــور دارند و در مذاكره با قدرت هاي بزرگ  ــدرت در صحنه حض ق
ــجاعانه از منافع كشور دفاع مي كنند، پشتوانه آنها راي و نظر  ش
ــلح و ارتش  ــاي رهبري و اقتدار نيروهاي مس ــردم، هدايت ه م

جمهوري اسالمي ايران است.
ــن روحاني ادامه داد: ما در مذاكرات به  ــنا، حس به گزارش ايس
ــتيم، ما  دنيا اعالم كرده و مي كنيم كه ما اهل تجاوز و جنگ نيس
اهل منطق و گفت وگو هستيم، ما به كشوري تجاوز نمي كنيم، اما 

در برابر هر تجاوزي قاطعانه مي ايستيم.
در رزمايش ديروز تجهيزات جديدي همچون سالح هاي محرم 
ــامانه پوش،  سامانه دهم شهريور  ــامانه راداري آرش، س و اخگر و س
ــده  ــد. مدل هاي بهينه  ش ــر قادر، براي اولين بار رونمايي ش و النچ

تانك هاي صمصام و ذوالفقار نيز در اين رژه رونمايي شد.

 ارتش هرگز از دولت سهم خواهي نكرده است
ــخنراني با بيان اين كه ارتش  ــش ديگري از اين س وي در بخ
ــت منتخب مردم  ــران هرگز از ملت و دول ــالمي اي جمهوري اس
سهم خواهي نكرده و همواره به دنبال دفاع از ميهن، كشور و نظام 
ــالم خواهي،  ميهن دوستي و  ــت، ارتش را نماد اس مردمي بوده اس
مردم ساالري دانست و خاطرنشان كرد: امام(ره) فرمودند نيروهاي 
مسلح در كار سياسي مداخله نكنند، ضمن اين كه نيروهاي ارتش 
كامال به مسائل سياسي آگاهي دارند و بايد داشته باشند، هرگز در 

ــته بندي و بازي هاي سياسي مداخله نمي كنند. روحاني ادامه  دس
ــالمي ايران و ديگر نيروهاي مسلح، لنگر  داد: ارتش جمهوري اس
ثبات منطقه هستند و پايگاه هايي براي ثبات كل منطقه آشوب زده 

خاورميانه به حساب مي آيند.

 نيروهاي مسلح ايران حامي صلح منطقه هستند
رئيس جمهور خطاب به همسايگان جمهوري اسالمي ايران، 
گفت: امروز همسايگان ما بدانند كه ارتش جمهوري اسالمي ايران 
و ديگر نيروهاي مسلح حامي ثبات و امنيت در كل منطقه هستند 
ــتقل زيست كنند و  ــورهاي منطقه كه مي خواهند مس و تمام كش
ــرزمين اتكا  ــلح اين س ــند، مي توانند به نيروهاي مس در صلح باش
داشته باشند. رئيس جمهور اضافه كرد:  نيروهاي مسلح ما همواره 
ــال گذشته به كشوري  ــته اند. در طول 200س نقش بازدارنده داش
ــاوز نكرديم و در برابر تجاوز ديگران مقاومت كرديم. نيروهاي  تج
ــرادري و فرماندهي واحد توام با  ــلح ما با اتحاد، هماهنگي و ب مس
ــم طمع  ــته اند قدرت بازدارنده در برابر چش معنويت همواره توانس

ديگران باشند.

 استفاده از پهپادهاي شناسايي براي حفاظت از مرزها
ــكر صالحي، فرمانده  ــيه رژه بزرگ روز ارتش، سرلش در حاش
ــخ ما به هر حمله  ــالمي ايران گفت: پاس كل ارتش جمهوري اس
احتمالي كوبنده تر از دفاع مقدس خواهد بود. وي به پيام رژه امروز به 
كشورهاي دوست و دشمن اشاره كرد و گفت: پيام ما به كشورهاي 
ــتند، اقتدار و عزت  ــت كه اگر روي پاي خود بايس ــت اين اس دوس
ــت و پياممان به دشمنان نيز اين است كه آنها هشت  خواهند داش

سال دفاع مقدس را ديدند كه چگونه و بدون كمك خارجي ها روي 
پاي خود ايستاديم و امروز هم مقتدرانه ايستاده و خواهيم ايستاد.

ــروي زميني ارتش نيز  ــتان، فرمانده ني امير احمدرضا پوردس
ــم گفت: براي حفاظت بيشتر و بهتر از مرزها  ــيه اين مراس درحاش
ازپهپادهاي شناسايي استفاده مي كنيم و يگان هاي پهپادي دست 
ــت. به گزارش تسنيم، وي با اشاره به  بلند نيروي زميني ارتش اس
ــالح محرم  ــالح هاي جديد محرم و اخگر، گفت: س رونمايي از س
توانايي فعاليت عليه بالگرد را دارد؛ سالح اخگر نيز چهار سال پيش 

توليد شد و در اختيار يگان ها قرار گرفت.
امير دريادار حبيب اهللا سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش نيز 
از آغاز ساخت ناوشكن آموزشي خليج فارس خبر داد و تصريح كرد: 
ــاخت ناوشكن آموزشي خليج فارس، يكي از بزرگ ترين  پروژه س
پروژه هاي ارتش خواهد بود و اين ناوشكن، توانايي نيروي دريايي 
ــي عمل  ــت در عرصه آموزش را افزايش مي دهد؛ زيرا هم قادر اس
كرده و هم مي تواند ماموريت هاي ناوشكن را انجام دهد. فرمانده 
ــان كرد: زيردريايي كالس فاتح در  نيروي دريايي ارتش خاطرنش
سال جديد رونمايي مي شود و ناوشكن كالس جماران در مدل هاي 

2 تا 7 نيز در حال توليد است.
ــك صياد 3  فرمانده قرارگاه پدافند هوايي هم از طراحي موش
براي سامانه پدافندي S200 خبر داد. به گزارش فارس، امير فرزاد 
اسماعيلي افزود: توانسته ايم درتست هاي انجام شده ريزپرنده ها 
ــك صياد 2 هدف قرار داده و منهدم كنيم. وي يادآور  را نيز با موش
ــرعت متفاوت روي سامانه  ــد: موشك جديدي با دقت برد و س ش
ــده است كه در صحنه نبرد، دشمن  پدافند هوايي مرصاد نصب ش

را غافلگير خواهد كرد.

اقتدار نيروهاي مسلح، پشتوانه مذاكره كنندگان است
رئيس جمهور : ايران حامي ثبات و امنيت منطقه است امام جمعه موقت تهران با تاكيد بر اين كه مطابق گفته هاي 

رهبري به هيچ قيمت از دستاوردهاي دانشمندان خود در عرصه 
ــته اي عقب نشيني نخواهيم كرد، اظهار كرد: نه آب سنگين  هس

اراك و نه كانون هاي ديگر به هيچ وجه قابل تعطيلي نيست.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين كاظم صديقي 
ــران، با بيان اين كه فكر  ــاي نماز جمعه اين هفته ته در خطبه ه
ــب اعمال تحريم  ــته اي ايران موج نمي كنم بحث پرونده هس
ــد، گفت: به نظر من، فتنه موجب اعمال  ــده باش ــور ش عليه كش
ــداي انقالب آغاز  ــور بود؛ زيرا تحريم ها از ابت ــم عليه كش تحري
شده، اما اوج آن ضربه اي بود كه فتنه گران وارد كرده اند و دولت 
ــان دادند. در اين هنگام آنها جرات كردند اين گونه  را ضعيف نش

حركات غيرقانوني و زورگويانه را نسبت به ما به عمل بياورند.
ــوخت  ــتكبار بتواند چرخ هاي س صديقي افزود: اگر دنيا و اس
ــرعت  ــه تنها چرخ توليد ما س ــا را از كار بيندازد، ن ــته اي م هس
ــتر گرفتار اختالل  ــعه ما بيش نمي گيرد، بلكه چرخ اقتصاد و توس
ــود. اين دو با هم داراي مالزمه هستند. اگر ما توانستيم در  مي ش
ــان دهيم، در بعد توليد هم مي توانيم  اين جهت اقتدارمان را نش
اين گونه عمل كنيم. در غير اين صورت ما شكست خورده واقعي 

خواهيم بود.
ــخنان خود، با اشاره به روز ارتش و همچنين  وي در ادامه س
سالروز تاسيس سپاه با بيان اين كه نيروهاي مسلح ارمغان آورنده 
ــلح ما داراي اقتداري  ــتند، اظهار كرد: نيروهاي مس آرامش  هس
ــد. خطيب نماز جمعه  ــه دنياي مادي از آن ترس دارن ــتند ك هس

ــتان و  ــتان سيس ــفر رئيس جمهور به اس اين هفته تهران به س
ــفرها مورد  ــاره كرد و با بيان اين كه اين گونه س ــتان اش بلوچس
ــار كرد: در اين  ــت، اظه ــويق رهبر معظم انقالب اس تائيد و تش
ــرم كردن آنها و  ــنايي رودررو با ملت و دلگ ــفرها هم آش نوع س
ــخيص اولويت ها و نيازهاي اين مناطق،  هر دو مطلوب  هم تش
است. اميدوارم اين گونه سفرهاي دولت به نفع مردم و در جهت 

تقويت نظام قرار بگيرد.
ــخيف  ــاره به بيانيه پارلمان اروپا، ضمن س وي در ادامه با اش
ــرمانه خواندن اين بيانيه تصريح كرد: آنها پس از سال ها  و بي ش
ــرايط جديدي به وجود  ــه در مورد ايران گمان كرده اند ش تجرب
آمده است. اين مذاكرات آنها را به اشتباه انداخته و گمان كردند 
ــت اندازي كنند،  مي توانند در دين، فرهنگ و ارزش هاي ما دس

اين در حالي است كه خودشان ناقض حقوق بشر هستند. 
ــلمين رحيميان، توليت  ــالم و المس همچنين حجت االس
ــخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه  ــجد جمكران در س مس
ــالروز والدت حضرت فاطمه  ــا تبريك س ــن هفته تهران ب اي
ــرا(س) و امام خميني(ره) با بيان اين كه تبعيت از مجموعه  زه
شاخص هاي خط امام(ره) و پيروي راه ايشان، تفاوت مدعيان 
ــت، تصريح كرد:  ــان اس خط امام(ره) با رهروان واقعي راه ايش
ــرقي و نه غربي، مبارزه بي امان با طاغوت ها و  ــت نه ش سياس
مستكبران، حمايت از مستضعفان، جدا نبودن دين از سياست 
و پيروي از واليت فقيه ازجمله شاخص هاي خط امام است كه 

بايد از آنها پيروي كنيم.

ــين مظفر نماينده مردم تهران در مجلس و رئيس سابق  حس
شوراي نظارت بر صداوسيما با اشاره به دشوارى هاى اداره صدا و 
سيما گفت: : من آقاى ضرغامى را مدير موفقى مى دانم. مديريت 
ــت و وى با تمام دلسوزى و به عنوان  ــيما كار آسانى نيس صداوس

فردى كه عضو نظام است در حال تالش است.

به خاتمي تذكر مي دادم
ــود، در بخش ديگري  ــه از وزراي دولت اصالحات ب ــر ك مظف
ــال 76 به سيدمحمد  ــاره به اين كه در س ــنامه با اش از برنامه شناس
ــخص آقاى خاتمى احترام  ــي رأي داده، گفت: من براى ش خاتم
ــائلى كه در  زيادى قائلم... اما با توجه به فضايى كه پيش آمد، مس
ــوال رفت و در مورد اصل  ــد و ارزش ها زير س روزنامه ها مطرح ش
واليت فقيه نقدهايى به ميان آمد تصميم گرفتم سال 80 به آقاى 
خاتمى راى ندهم... شايد تنها كسى كه در هيات وزيران مسائلى را 
تذكر مى داد من و آقاى الريجانى (رئيس وقت صداوسيما) بوديم. 
ــوزى هايم را مطرح مى كردم  ــه داد: چون من برخى از دلس او ادام
ديگران مى گفتند ايشان(مظفر) با دولت همراه نيست. جرم من اين 
بود ،  مسائلى را كه با مجموعه نظام در تعارض است، بيان مى كردم. 
مثًال وقتى مساله 18تير اتفاق افتاد من اعتراض كردم و گفتم بايد 
موضعگيرى كنيم. آقاى خاتمى هم انصافاً خيلى از مواقع در موارد 
مختلف موضعگيرى داشت و خطاب به آقاى مهاجرانى فرياد مى زد 
كه جلوى اين كارها را بگيريد اما عده اى در بيرون بودند كه رعايت 

نمى كردند.  وي با بيان اينكه آن زمان هميشه به خاتمى مى گفتم 
ــما  ــود و دولت ش كه اجازه ندهيد عصب دينى مردم تحريك ش
ــى كنند،افزود:  فضايى كه مطبوعات طى مى كند  را الئيك تلق
ــوق مى دهد. گاهى مهاجرانى  ــو س ــمت و س دولت را به اين س
ــد و مى گفت آقاى مظفر اگر از من ناراحت است  عصبانى مى ش
برود از من شكايت كند.وي اضافه كرد: فضاى افراط گرى دولت 

اصالحات باعث شد آقاى احمدى نژاد رئيس جمهور شود. 
وى در مورد حضور در ستاد ائتالف پيشرفت در انتخابات 92 هم 
گفت: يك ايده اى بين اين سه نفر (حداد عادل، واليتى و قاليباف) 
مطرح شده بود ، به جاى اين كه تشكل ها بيايند و انسجام به وجود 
بياورند، بين افراد و شخصيت هاى تاثيرگذار هماهنگى ايجاد شود. 
اين ائتالف به خوبى داشت پيش مى رفت اما  متاسفانه اعتماد مردم 
ــد. حاميان خصوصى هر يك از اين سه نامزد در بروز  خدشه دار ش
اختالف در اين ائتالف بى تاثير نبود. آنها به هر كدام از اين سه نفر 

مى گفتند ما نظرسنجى كرده ايم و تو راى بيشترى دارى.
ــت: من  ــنامه» اظهار داش مظفر در بخش ديگرى از «شناس
هيچ وقت عضو تشكيالتى چپ نبودم و عضو تشكيالتى راست 
ــر آرمان امام را كه در  ــتم. من عــهد كرده ام تا روز آخ ــم نيس ه
ــود، حفظ كنم. روزى كه وزير شدم  رهبر انقالب خالصه مى ش
ــتقيم به مزار شهدا رفتم و با  ــم راى اعتــماد مس هم بعد از مراس
ــتم كه تا آخر عمر براى نظام كار كنم و از ارزش  آن ها پيمان بس

ها دفاع كنم.

آب سنگين اراك قابل تعطيلي نيست

مظفر: ضرغامى را مدير موفقى مى دانم

امام جمعه تهران:

عماد افروغ و علي مطهري در برنامه اين هفته «ديروز، امروز، 
فردا» كه به موضوع فرهنگ در شعار سال93 اختصاص داشت، به 
مناظره پرداخته و درحالي كه افروغ در اين گفت وگو تاكيد داشت: 
ــفانه ما در ظرف به جاي مانده از رژيم پهلوي، مي خواهيم  «متاس
ــم»، مطهري بيان كرد: «قرار  ــالمي را بريزي مظروف انقالب اس
گرفتن مقوله فرهنگ در عنوان شعار سال، لزوما به اين معنا نيست 

كه شرايط فرهنگي ما نامطلوب تر از گذشته شده است.»
به گزارش مهر، علي مطهري، نماينده تهران در مجلس در اين 
برنامه بيان كرد: امروز شرايط براي مطرح شدن مقوله فرهنگ در 
ــته درگيري هاي  ــت. در دولت گذش ــعار سال مهياتر شده اس ش
ــت و نوعي نگاه فرهنگي خاص هم  ــي شديدي وجود داش سياس
حاكم بود و به نظر مي رسيد اگر اين شعار، آن سال ها مطرح مي شد، 
ــد و در مجموع شرايط براي طرح  ــرباال داده مي ش به آن جواب س
ــاعد نبود.  عماد افروغ نيز طرح مدل  ــال ها مس اين مقوله در آن س
فرهنگي نوسازي در مقطع بعد از جنگ از سوي طيفي از مسئوالن 
ــاره قرار داد و گفت: به نظر مي رسد طرفداران اين ايده،  را مورد اش

ــت كم به لحاظ  ــم امكان مانور دادن روي اين افكار را دس االن ه
تئوريك يافته اند. اين مدلي بود كه در غرب به اجرا درآمد و طبيعتا 
با اقتضائات جامعه اسالمي ما مطابقت نداشت. او با اشاره به تكيه 
ــار كرد: اين كه ما دائم دور يك  ــش از اندازه به منابع نفتي  اظه بي
معدن نفتي بچرخيم و اقتصادمان را حول آن سامان دهيم، آيا اين 
ــده است؟ اين سوال  ــود و نش باعث ايجاد يك دولت رانتي نمي ش
ــت، چرا آنها نسبت به چنين مساله اي حساسيت به  من از علماس
ــدار داد: ما امروزه مديراني  خرج نمي دهند؟ افروغ همچنين هش
ــراي اين كه آن را عملي كنند، بلكه  ــم كه حرف مي زنند نه ب داري
حرف مي زنند چون خود حرف زدن، براي آنها پاداش دارد. منظورم 

از مديران امروزي هم لزوماً دولت فعلي نيست.
ــائل كالن  مطهري نيز در ادامه برنامه گفت: پرداختن به مس
ــاله  ــيب را هم دارد كه مس ــت اما اين آس فرهنگي قطعاً الزم اس
ــود و نتيجه  ــاي تئوريك خالصه ش ــگ به همين بحث ه فرهن
ــت كه بايد مراقب  ــي نداشته باشد، چون واقعيت اين اس ملموس

نيروهاي مخالف و خنثي كننده فعاليت هاي فرهنگي هم بود.

مطهري: فضا براي پرداختن به مسائل فرهنگي مهياتر شده است

ــيدعباس عراقچى، عضو ارشد  در جهت اجراي توافق ژنو، س
ــران اعالم كرد: 450 ميليون دالر  ــته اى اي تيم مذاكره كننده هس
ديگر از درآمدهاى نفتى مسدود شده ايران، آزاد و به حساب بانك 

مركزى جمهورى اسالمى ايران واريز شده است.
اين پنجمين قسط از هشت قسط درآمدهاى نفتى مسدود شده 

ــت كه براساس توافق ژنو، گروه 1+5 متعهد شده بود  ايران اس
آنها را آزاد و به حساب بانك مركزى واريز كند. معاون حقوقى 
ــل وزير امور خارجه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين  و بين المل
مبلغ در حساب بانك مركزى است و تصميم گيرى درباره 

نحوه هزينه آن با اين بانك بوده و 1+5 تعهد 
خود را انجام داده است.

ــخنگوى وزارت  مرى هارف، س
ــالم كرد؛ به  ــه آمريكا نيز اع خارج
ــه تعهداتش  ــل اين كه ايران ب دلي
ــو مبنى  ــه ژن ــاس توافق نام براس
ــى از دخاير  ــازى نيم ــر خنثى س ب

اورانيوم غنى شده 20 درصدى خود عمل كرده، آمريكا براساس 
ــاى ايران را آزاد كرده  ــش، 450ميليون دالر از دارايى ه تعهدات
ــه برخي همچنان بر  ــت ك ــت.اجراي توافق ژنو در حالي اس اس

انتقادات خود از اين توافق نامه پاي مي فشارند. 
ــفر  ــنبه و پيش از پايان س در همين خصوص پنجش
استاني دولت به استان سيستان و بلوچستان، حسن 
 روحاني در جلسه شوراي اداري اين استان با اشاره

ــته اي تاكيد كرد:  ــه اهميت اين توافق نامه هس  ب
توافقى كه به دست آمد، درحقيقت كار بسيار سختى 
ــائل و مشكالت اين مذاكرات  بود و من در آينده مس
ــراى مردم بازگو مى كنم تا برخى كه به  را ب
ــى از تالش  ــل منافع حزبى و سياس دلي
ــى نمى كنند،  ــدان ملت قدردان فرزن
ــختى  ــه كار س ــه چ ــد ك  بدانن
 از سوي مذاكره كنندگان صورت 

گرفته است.

روايت عراقچى از اجراي توافق ژنو
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