
سایه روشن های محاکمه یک میلیاردر نفتی؛

ازجعل پرونده در زندان تاتغییر شماره شناسنامه

توانگری بیمه کارآفرین 
در باالترین سطح 

گروه اقتصادی: بیمه مرکزی ایران توانگری بیمه 
کارآفرین را در سطح یک ارزیابی کرد. این سومین سال 
متوالی است که مدیریت کل نظارت بیمه مرکزی ایران، 
توانگری بیمه کارآفرینرا در ســطح یک ارزیابی میکند.
در تاییدیه محاسبات نسبت توانگری سال 1394 که از 
سوی بیمه مرکزی ایران به بیمه کارآفرین ابالغ گردیده 
توانگری مالی بیمه کارآفرین بر اساس صورتهای مالی 
ســال 1393 با در صد 100 و در سطح یک مورد تائید 
باالتریــن نهاد نظارتی صنعت بیمه قرار گرفته اســت.

روابط عمومی بیمه کارآفرین ضمن تائید این خبر از این 
که بیمه کارآفرین توانسته است اطمینان خاطر مشتریان 

خود را تامین کند ابراز خرسندی کرد. 

گروه ایران: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی پس از دو سال 
انتظار در حالی برگزار شــد که تشــریح ماجرای جعل پرونده حتی در 
زندان و تغییر شــمار شناسنامه توســط وی، زوایای پنهان دیگری را از 

پرونده بیش از 40 هزار صفحه ای این میلیاردر نفتی آشکار ساخت.
بیش از دو سال مردم و مسئوالن منتظر محاکمه میلیاردر نفتی بودند 
تا اینکه روز موعود فرارسید و نخســتین جلسه دادگاه وی روزشنبه در 
شــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی استان تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم 

صلواتی برگزار شد.
تا جمعه شــب کســی نمی دانســت جلســه دادگاه علنی است یا 
غیرعلنــی، تا اینکه قوه قضاییه در تمــاس با خبرنگاران و دعوت از آنها 
برای حضور در جلســه دادگاه، بطور غیرمستقیم اعالم کرد دادگاه علنی 

است.
جلســه دادگاه قرار بود راس ساعت 9 آغاز شود و ساعت 8 و 40 
دقیقه بود که به دادگاه رســیدم و همراه بــا روابط عمومی قوه قضاییه و 

تعداد محدودی از خبرنگاران وارد دادگاه شدم.
وکالی مدافــع وزارت نفت و متهمان که حــدودا هفت وکیل می 
شــدند در سمت راست قاضی نشسته بودند و در سمت چپ قاضی نیز 

نماینده دادستان یا مدعی العموم حضور داشت.
متهمان ردیف اول و دوم در یک طرف و متهم ردیف سوم در طرف 
دیگر نشســته بودند و به ترتیب پشت سر آنها بقیه حضار و خبرنگاران 

حضور داشتند.
ابوالقاســم صلواتی قاضی پرونده پس از قرائت قرآن توسط قاری، 
با عرض سالم و تسلیت بمناســبت کشته شدن تعدادی از زائران ایرانی 
در فاجعه منا، دادگاه را بطور رســمی شروع کرد و گفت: طبق ماده 353 
قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که 
متضمن مشخصات شاکی و متهمان نباشد مجاز و تخلف از این ماده در 

حکم افترا است.
وی با قرائت ماده 358 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری خواستار 

عدم تصویربرداری، عکس برداری و ضبط صدای جلسه شد.
** نماینده دادستان و قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای

ســپس نماینده دادســتان با حضور در جایگاه، کیفرخواست متهم 
اصلی و دو متهم دیگر پرونده نفتی را قرائت کرد.

رضا نجفی با قرائت محتویات کیفرخواســت گفت: قرار بازداشت 
متهم اصلی در دی سال 1392 در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت صادر 
شد و »ح.ف.ه« و »م.ش« در ادامه رسیدگی قرار گرفتند؛ پرونده در اوایل 
ســال 1392 توسط واحد اطالعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی 
مفتوح شــده بود و وزارت نفت نیز با اعالم برداشــته شــدن دو میلیون 

یورویی توسط بابک زنجانی، خواستار ممنوع الخروجی وی شد.
** اتهامات میلیاردر نفتی

نماینــده دادســتان در دادگاه، قرار مجرمیت بابــک زنجانی متولد 
تهران را فساد فی االرض و اخالل در نظام اقتصادی کشور، کالهبرداری 
گســترده از شــرکت ملی نفت ایران، کالهبرداری از بانک »اف.آی.آی.
بــی« و جعل حواله به نام »ی«، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به 

بانک کنت به حساب آقای »ی«، جعل حواله ارزی از بانک »اف.آی.آی.
بی« به بانک مســکن، جعل حواله ارزی از بانک کنت به موسســه مالی 
اعتباری توســعه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک »اف.آی.آی.بی« 
به بانک اســالم، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل 
مهر، پولشــویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشــر اکاذیب و 22 مورد 

جعل، عنوان کرد.
** موارد اتهامی »م.ش« اشاره شده در کیفرخواست

افساد فی االرض و اخالل در اقتصاد کشور با علم بر موثر بودن اقدامات 
در ضرر به نظام، جعل، کالهبرداری و پولشویی، مشارکت و کالهبرداری از 
شــرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی، جعل اسناد و مشارکت در 
کالهبرداری از عواید نیکو از جمله قرار مجرمیت متهم دیگر پرونده نفتی به 

نام »م.ش« بود که توسط نماینده دادستان قرائت شد.
** اتهامات »ح.ف.ه« به نقل از نماینده دادستان

نماینده دادســتان در قرائت کیفرخواست، اتهامات »ح.م.ه« را افساد 
فــی االرض از طریق اختــالل اقتصادی، مشــارکت در کالهبرداری از 
شــرکت اچ کی، مشــارکت در کالهبرداری از سازمان تامین اجتماعی و 

مشارکت در پولشویی عنوان کرد.
** خانمی با حقوق ماهیانه چهار هزار یورویی

نماینده دادستان در قرائت بخشی دیگر از کیفرخواست گفت: یکی 
از کارمنــدان بابــک زنجانی زنی به نام »م.م«، ماهیانــه چهار هزار یورو 

حقوق دریافت می کرد.
بــه گفته وی، بابــک زنجانی 11 شــرکت نفتی ثبت کــرده و در 
کشــورهای عراق، ترکیه، تاجیکســتان و مالزی به فعالیت های پولی و 
بانکی پرداخته که یکی از مهمترین شــرکت های نفتی شرکتی در عراق 

بوده که بابک زنجانی 49 درصد سهام را از آن خود داشته است.
نماینده دادســتان گفت: خرید و فروش طــال، جرثقیل و معامالت 
بانکی بخشــی از فعالیت های شرکت های بابک زنجانی بوده که برخی 
از افراد در هیات مدیره این شــرکت ها حضور فعال داشــته اند که یکی 
از آنها خانمی به نام»م.م« اســت که حقــوق آن ماهیانه چهار هزار یورو 

اعالم شده است.
** خواهرانی که چشم از چشم برادر برنمی داشتند

در جلســه دادگاه حین قرائت کیفرخواســت از ســوی دادســتان 
چشــمانم به خواهرانی خیره شد که هر لحظه فرصت می یافتند سر خود 

را برگردانده و به بردار خود خیره می شدند.
یکی از آنها که کوچکتر به نظر می رسید شاید هر دو دقیقه با دنبال 

بردار خود می گشت.
میلیاردر نفتی که در دادگاه مقابل قاضی نشســته بود از پشت عینک 
دســته مشکی، در صورت نماینده دادستان خیره شده بود و بقدری تمام 
حواســش به آنچه که نماینده دادستان قرائت می کرد، بود که تیک های 
پشت سر هم ابروان خود را متوجه نمی شد و بخوبی می توانستی ببینی 
در هر ثانیه ابروان او چند بار پشــت هم تکان می خورد و شــاید بخاطر 

این بود که بشدت غرق در کیفرخواست شده است.
** ساعت 10 و 10 دقیقه زمانی برای تنفس

ساعت تقریبا 10 و 10 دقیقه بود، نماینده دادستان همچنان بی وقفه 
در حال قرائت کیفرخواست بود، که قاضی پرونده وقت تنفس اعالم کرد.
پس از 15 دقیقه وقت تنفس، جلســه دادگاه از ســر گرفته شــد و 

نماینده دادستان به قرائت کیفر خواست پرونده ادامه داد.
** تغییر شماره شناسنامه و دریافت شناسنامه جعلی

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم بیش از 76 شرکت در کشورهای 
ایران، تاجیکســتان، امارات و مالزی دارد، گفت: این متهم با تغییر شماره 
شناســنامه از 1618 به 1628 شناسنامه ای جعلی برای خود درست کرد 
و توانســت با شناسنامه جعلی دسته چک جدید دریافت کند و همچنین 

ضمانتنامه بانکی به نام پوشینه بافت اخذ کرد.
نماینده دادستان افزود: متهم با تاسیس شرکت ها و موسسات بانکی 
جهت اقدام مجرمانه در چندین کشــور، شرکت و موسسه ایجاد کرد و 
مدعی شــد که 15 میلیارد یورو از شرکتی به نام »آی وان« زیر مجموعه 
موسسه سوئیفت، وام دریافت کرده است در حالیکه براساس استعالم از 
موسسه سوئیفت، این موسسه هیچ شــرکتی زیر مجموعه ندارد و اصال 

نمی تواند مانند بانک وام پرداخت کند.
نجفی اضافه کرد: میلیاردر نفتی با ســرمایه 10 میلیون دالری بانک 
کنت تاجیکستان را خریداری می کند که این بانک در ابتدا تحت ارزش 
بانک فعالیت می کرد و او همچنین با ســرمایه چهار میلیون دالری بانک 
»اف.آی.آی.بــی« را خریــداری می کند تا از این طــرق بتواند اقدامات 

مجرمانه خود را انجام دهد.
شرکت ســورینت دبی، شرکت استیدی بنکرز، شرکت سوئیفت ال 
تی دی، چندین شرکت نفتی از جمله شرکت های بود که به گفته نماینده 

دادستان، زنجانی آنها را تاسیس و دایر کرده است.
** جعل پرونده حتی در زندان

نماینده دادســتان از جعل پرونده حتی حین تحقیقات خبر داد و در 
بخشی از قرائت کیفرخواست اعالم کرد: بابک زنجانی از طریق کارمندان 
زنــدان اوین با بیــرون زندان، ارتباط می گرفت و توســط خواهر خود 
تغییراتــی در پرینت پرونده ها ایجاد می کرد و پرونده در حقیقت، جعل 

می شد.
نجفی افزود: بابک زنجانی از خواهر خود، تقاضا کرد تا به کارمندان 
شــرکت هلدینگ سورینت اطالع دهد که در پرینت شرکت »آی وان تو 
آی وان« )سیستم طراحی شده برای شرکت هلدینگ سورینت( تغییراتی 
ایجــاد کند و این، یعنــی متهم در مرحله تحقیقات نیز دســت از جعل 

برنداشت.
نماینده دادستان اضافه کرد: پس از دستگیری خواهر میلیاردر نفتی 
و تحقیقاتی که از وی در سوم شهریور سال 1393 در جلسه بازپرسی به 
عمل آمد، وی گفت، بابک اعالم کرد جداول را در ســایتی بگذارند و آن 
را به روز کنند و 15 هر ماه میالدی این جدول ها باید در سایت قرار می 

گرفتند که این کار را خانم »س.چ« انجام می داد.
براســاس این گزارش، نماینده دادستان 53 صفحه از کیفرخواست 
237 صفحــه ای را قرائت کرد و قرائت بقیه آن به جلســه روزیکشــنبه 

موکول شد.

صفحه3

سپاهآمادهواکنشسریعوخشنبرایپاسخگوکردنآلسعود
سرلشکر جعفری از آمادگی سپاه برای واکنش سریع و خشن ایران 
در راستای تحقق اراده رهبر معظم انقالب و پاسخگو کردن آل سعود در 

قبال فاجعه ی منا خبر داد.
ســردار سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در حاشیه ی جلســه قرارگاه دریایی خاتم 
االنبیاء )ص( اظهار کرد: ســپاه همه ظرفیت هــای ممکن برای واکنش 
ســریع و خشن ایران در راســتای تحقق اراده رهبر عظیم الشأن انقالب 

اســالمی، برای پاسخگو کردن آل سعود به فاجعه هولناک منا و اعاده ی 
حقوق زائران قربانی شــده در مذبح منا را آماده کرده و در انتظار اجرای 

دستوریم.
وی افزود: ســپاه قاطعانه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر 
اقدامی، در هر زمان و هر منطقه، برای دفاع از عزت مســلمین و حرمت 
آنان به ویژه مردم انقالبی ایران در مقابل حکام ظالم و جاهل آل سعود، 
آماده اســت و انتقام ســخت این جنایت هولناک را از آل سعود خواهد 

گرفت.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به جنایت ها و خباثت های رژیم آل 
سعود علیه امت اسالمی تصریح کرد: جهان اسالم از خیانت ها و جهالت 
های ابولهب گونه ی آل سعود نظیر کشتار مردم یمن، آواره سازی مردم 
عزیز سوریه، سرکوب مردم بحرین، کشتارهای فرقه ای در عراق و ایجاد 
تفرقه های قومی و تروریسم پروری در همه جا به ستوه آمده و قریبًا در 

خشم مسلمانان ذوب خواهند شد.

صفحه2

صفحه3
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 رشد ۸ درصدی اقتصاد 
در 5 سال آینده

 سرمایه گذاری خارجی 
در ایران بدون حضور دالالن

 آمادگی نفتکشهای 
 ایرانی برای بازگشت 

به بازارهای جهانی

دستور ویژه   وزیر  
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برای تئاتر

دریادار فدوی:

منازعه ایران و آمریکا 
پایان ندارد

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو:

 مشتری 
حق دارد از ما 

کیفیت، خدمات 
و نوآوری 

بخواهد

قالیباف تاکید کرد:

 ارائه امکانات 
و تولیدات فرهنگی 
به کلیه هیات های 

مذهبی در نمایشگاه 
عطرسیب

گروه ایران: فرمانده نیروی دریایی ســپاه با بیان 
اینکه سرمنشــأ هر اقدامی علیه ایران، آمریکا اســت، 
گفت:ماهیت دعوای ما با آنها ماهیت حق و باطلی است، 

بنابراین این منازعه هیچ گاه تمامی ندارد.
به گزارش ســپاه نیوز، آیین افتتاحیه جشــنواره 
آبی ترین وصال با حضور دریادار پاســدار علی فدوی 
فرمانده نیروی دریایی سپاه، محمد باقرقالیباف شهردار 
تهران و جمعی از فرماندهان و مسئولین در محل دریاچه 

شهدای خلیج فارس برگزار شد.
دریادار فدوی در این مراســم با اشــاره به حادثه 
منا و جان باختن جمعی از حجاج ایرانی و غیر ایرانی 
در مناسک حج امسال گفت: این فاجعه همه مسلمانان 
جهان را عزادار کرد و امیدواریم شّر کسانی که در ظاهر 
اسم مسلمانی دارند ولی مسلمان نیستند، از سر جهان 

اسالم کم شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نادر 
مهــدوی و همرزمانش که در ســال 66 در رویارویی 
مســتقیم با ناوگان دریایی آمریکا به شهادت رسیدند، 
گفــت: همه ما موظفیم تا یــاد و خاطره این عزیزان را 

زنده نگه داریم.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه توانمندی های نیروی دریایی سپاه در حاشیه 
دریاچه شــهدای خلیج فارس گفت: این نمایشگاه که 
در ســالهای گذشته در اســتان های هرمزگان و بوشهر 
برگزار می شد، امسال به تهران آمد تا مردم از نزدیک با 

توانمندی های نیروی دریایی سپاه آشنا شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: سرمنشأ هر اقدامی که در 
طی سالیان متمادی علیه انقالب اسالمی ایران صورت 
گرفته اســت، آمریکایی ها بودند؛ به دلیل اینکه ماهیت 
دعوای ما با آنها ماهیت حق و باطلی است، بنابراین این 

منازعه هیچ گاه تمامی ندارد.
دریادار فدوی خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی ها این 
توانمندی را در خود احساس می کردند که می توانند تا 
صبح یکشنبه، با اقدام نظامی جمهوری اسالمی را از بین 
ببرند این اقدام را به امشب موکول نمی کردند اما اینکه 
دســت به چنین کاری نمی زنند، به دلیل آن اســت که 

توانمندیش را ندارند.
وی تصریح کــرد: توانمندی های مــا در نیروی 
دریایی نه تنها با زمان جنگ قابل مقایســه نیست بلکه 
نمی توان آن را حتی با وضعیت 2 سال قبل مقایسه کرد 
و ما در این 4 دهه حتی یک روز را هم غافل از ارتقای 

توانمندی خود نگذرانده ایم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: آمریکایی ها 
تحت هیچ شــرایطی نمی توانند الزامات نظامی و حتی 

سیاسی اقدام علیه ما را فراهم کنند.
وی اظهار داشــت: آمریکایی ها تنها زبان زور و 
قدرت را می فهمند و ما نیز در این جهت دائم به دنبال 

افزایش توانمندی های نظامی هستیم.
فدوی با بیان اینکه هیچ کشــوری جرأت توقیف 
کشــتی آمریکا را نــدارد، به موضوع توقیف کشــتی 
آمریکایی متعلق به شرکت »مرسک« طی ماه های اخیر 
اشاره کرد و گفت: تنها در ایران است که با حکم دادگاه 
محلی بندر لنگه یک کشتی آمریکایی توقیف می شود و 
ما وقتی به نیروهایمان گفتیم که اولین کشتی متعلق به 
این شرکت باید متوقف شود، این اتفاق ساعت 10 صبح 
همــان روز در حالی که ناوگان دریایی ارتش آمریکا و 
یگان های هوایی آنها در منطقه حاضر بودند با توقیف 

این کشتی آمریکایی رخ داد.

وزیر بهداشت خبرداد:

انتقال اجساد تمامی جانباختگان منا تا پایان هفته به کشور
و  درمان  بهداشــت،  وزیر  اجتماعــی:  گروه  
آموزش پزشــکی در بدو ورود به کشور و در جمع 
خبرنگاران ضمن تشــریح اقدامات انجام شده جهت 
پیگیری وضعیت مصدومان و انتقال پیکر جانباختگان 
فاجعه منا، تاکید کرد: اجســاد تمامــی جانباختگان 

ایرانی تا پایان هفته به کشور منتقل خواهد شد.
دکتر سید حسن هاشــمی در جمع خبرنگاران 
حاضــر در فرودگاه امام خمینــی)ره( ضمن عرض 
تســلیت به خانواده های قربانیــان فاجعه منا ، ملت 
ایــران، مقام معظــم رهبری افزود: متاســفانه برخی 
اجساد هویت شخصی شان دقیقا مشخص نیست که 
باید آزمایشــات تشخیص هویت برای آنها در داخل 

کشور انجام شود.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه امشــب نیز ابدان 
مطهر بیش از 150 جانباخته دیگر فاجعه منا به کشور 
منتقل خواهد شــد، افزود: تا پایان هفته جاری تمام 
اجســاد به کشور منتقل خواهد شد. در این زمینه نیز 
به دنبال مذاکراتی که در عربستان داشته ایم توافق شد 

که تســریع در امور صورت گیرد و بخشی از کار از 
جمله تشــخیص هویت جانباختگانی که هویت شان 
مشخص نیست، به خود ایران محول شود. همچنین 
در مذاکرات بر پرهیز دفن اجســاد حجاج ایرانی در 

عربستان تاکید شد.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در عیــن حال 
باید منتظر ماند تا مشــخص شــود تا از مجموعه 
مفقودین چه تعدادی از اجســاد مطهر به کشــور 
تحویل داده می شــود بر این اســاس بخش سخت 
کار هنوز وجود دارد. تیم های ایران در عربســتان 
مســتقرند و موضوع را پیگیرند. بنده نیز در تماس 
مســتقیم با وزیر بهداشت عربســتان هستم. سفیر، 
کاردار و اعضای ســفارت ایــران و همچنین بعثه 
مقام معظم رهبری و ســازمان حــج و زیارت نیز 
مباحث مربوطه را پیگیرند تا به این ترتیب آخرین 
نفری که از ایران به ســمت عربستان حرکت کرده 

وضعیتش برای کشور مشخص شود.
وزیر بهداشــت در پاسخ به سوالی درباره تغییر 

رفتار سعودی ها با ایران، گفت: تفاوت زیادی بود از 
لحظه اول ســفرمان و بروز این فاجعه تا امروز که از 
عربستان خارج شدیم. البته ســعودی ها نیز آمادگی 
چنین فاجعه ای را نداشتند و این فاجعه را پیش بینی 
نکرده بودند و به یکباره با فاجعه بزرگی روبرو شدند 
که باعث بی آبرویی دولت عربســتان شــد. مقداری 
زمان کشید تا خود را پیدا کنند و با کشورها همراهی 

داشته باشند.
به گفته دکتر هاشــمی، در مجموع تغییر رفتار 
سعودی ها در پیگیری مباحث مربوط به زائران ایرانی 
کامال مشــهود بود و بســیاری از پزشکانشان در این 
مســیر ، ایران را همراهی می کردند. اگر تســریع در 
امور طی دو سه روز گذشته تغییر کرد، به دلیل تغییر 

نگاه سعودی ها بود.
وزیر بهداشــت مجددا تاکید کرد: آن دســته از 
اجسادی که هویتشان تشــخیص داده نشده نیازمند 
تســت DNA و آزمایشات پیچیده در ایران هستند. 
البته کشور عربستان نیز برای تمام جانباختگان نمونه 

برداری می کند تا اگر کســی از کشورهای دیگر دفن 
شد و بعدا الزم بود هویتش مشخص شود، مستندات 

الزم را داشته باشد و بتواند پاسخگو باشد.
وی در ایــن باره ادامه داد:  امــا در مورد ایران 
مستثنی شدند و قرار شد تمام کار مربوط به تشخیص 
هویــت اجســاد جانباختگان در داخل خــود ایران 
صورت گیرد. ما نیز پیشــنهاد کردیم که اگر تردیدی 
در این زمینه دارند خودشان بیایند و نظارت کنند. در 

مجموع کار در همین مسیر دنبال می شود.
وزیر بهداشــت در پاسخ به ســوالی درباره 
علــت بروز فاجعــه منا به دنبال بررســی هایی که 
در عربســتان دشات، گفت: الزم اســت بگذاریم 
اول ســعودی ها در این زمینــه اظهارنظر کنند البته 
گمانه زنی اشــکال ندارد طبیعی است که در ایران 
نیــز دولــت، بعثه و ســازمان حج و زیــارت نیز 
قطعا اظهارنظر خواهند کرد اما مســلم آن اســت 
که درس های زیادی از ایــن حادثه باید آموخت؛ 

درس هایی که قطعا به درد ما خواهد خورد.

مونیز: ایران با آژانس 
همکاری می کند

گــروه  جهان: وزیر انرژی آمریکا با اشــاره به 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت: ایران مطابق 

با این توافق عمل می کند.
ارنســت مونیز، وزیر انرژی آمریــکا که برای 
شــرکت در نشســت وزیران انرژی گروه بیســت 
به ترکیه ســفر کرده اســت در گفت وگو با روزنامه 
زمــان - چاپ ترکیه، گفت: ایــران به تعهدات خود 
در چارچوب توافق ماه ژوییه عمل کرده است و در 
واشنگتن نیز تالش ها برای آماده کردن زمینه اجرای 

توافق هسته ای ادامه دارد.
وزیر انرژی آمریکا با ابراز امیدواری نســبت به 
آینده اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت: 
ما روند مرتبط با کنگره را به پایان رســاندیم. اجرای 
ایــن توافق در آمریکا 28 اکتبر و یا چند روز پیش از 

آن آغاز خواهد شد.
او ادامــه داد: انتظــار داریم ایــران نیز در این 
جهت حرکت کند؛ آن ها اکنون در این جهت حرکت 
می کنند. ایران با آژانــس بین المللی انرژی اتمی نیز 
بــرای حل مســائل مرتبط با فعالیت های هســته ای 

گذشته خود همکاری می کند.
مونیز تصریــح کرد: کارهای زیادی وجود دارد 
که باید انجام شــود. پیش از آن که آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی این موضوع را تایید کنــد که ایران به 
همه تعهداتش عمل کرده است، هیچ یک از تحریم ها 

برداشته نخواهد شد.
وی هم چنین گفت که در وزارت امور خارجه 
آمریــکا نیز اداره ای اجرایی بــرای مدیریت عمومی 

اجرای این توافق تاسیس کرده ایم.
به نوشــته روزنامه زمان، مونیــز که فرزند یک 
خانواده مهاجر پرتغالی و متولد 1944 میالدی است 
و سال ها در دانشــگاه معتبر ماساچوست از اعضای 
هیات علمی و مدیران دانشگاه بود، از دو سال و نیم 
قبل تاکنون در کابینه باراک اوباما سمت وزیر انرژی 
را بر عهده دارد. وی در بخش فنی مذاکرات هسته ای 
ایــران و گروه 1+5 که نزدیک به دو ســال به طول 

انجامید نقش به سزایی داشت.

روحانی در مراسم استقبال از پیکر حجاج:

الزمشودبازباناقتدارسخنمیگوییم
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