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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
اعالم کرد: برنامه ای برای مالقات روسای 
جمهور ایران و آمریکا در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک 

در دستور کار نیست.
به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی 
در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه برخی رســانه ها مطرح 
کرده اند که احتماال در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل آقایان روحانی و 
ترامپ دیدار و گفت وگو خواهند داشت، 
تصریح کرد: من چنین موضوعی را تایید 
نمی کنم چنین برنامه ای در دستور کار 
ما نیست و فکر نمی کنم چنین اتفاقی 

در نیویورک رخ دهد.
وی با بیان اینکه فکر نمی کنم چنین 
اتفاقی در نیویورک رخ دهد و ما مواضع 
ایران را اعالم کرده ایم، اظهار کرد: آقای 
رییس جمهــور نیز در ســخنان خود 
چندی پیش اعالم کردند که ما دیداری 
برای دیدار، عکس گرفتن، تبلیغات و 

پروپاگاندا رسانه ای انجام نمی دهیم.
موســوی ادامه داد: دیداری اگر 
صــورت می گیرد بایســتی همراه با 
برنامه باشــد که منتج به نتایج قابل 

قبول باشد.

اقدامات حقوقی درباره کانادا 
شروع شده

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
همچنین در پاسخ به سوال دیگری در 
ارتباط با اقدام اخیر کانادا در فروش برخی 
از اموال ایران در این کشور و واکنش ایران 
به این موضوع به ارائه  توضیحاتی در مورد 
این مسئله پرداخت و اظهار کرد: ما حق 
خود را در این زمینه محفوظ می دانیم که 
برای باز پس گیری اموال خود اقدامات 
و تالش هایی را انجــام دهیم. اقدامات 
حقوقی در این زمینه شــروع شده و در 
آینده در مورد آن اطالع رسانی بیشتری 

صورت می گیرد.
سوئیفت با روسیه در راستای 
حذف دالر در مبادالت است

وی همچنیــن در ارتباط با موضوع 
سوئیفت با روسیه و مطالب منتشر شده 
در این زمینه گفت: ایران تصمیم گرفته 
که در انجام مراودات تجاری با کشورهای 
مستقل که حجم این مراودات باالست از 
مکانیزم های خاصی با توافق با این کشور 
اســتفاده کند و حذف دالر از مبادالت 
بین دو کشور یکی از این راهکارهاست 
و اینکه تبادالت مالی با ارزهای ملی دو 
کشور انجام شود. ما اقدامات ممکن در 

این زمینه را انجام داده ایم و آنچه که شما 
اشاره کردید در راستای همین مکانیزم 
است که دولت های ایران و روسیه تالش 
دارند در مورد آن همــکاری کنند و در 
چارچوب آن به فعالیت خود ادامه دهند.
بازدید آژانس از دانشگاه ها ربطی 

به کاهش تعهدات ما ندارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با بازدید چندی پیش بازرسان آژانس 
از برخی از دانشگاه های ایران و اینکه آیا 
این بازرسی ها در چارچوب برجام بوده و 
یا پروتکل الحاقی و آیا این بازدیدها در 
آینده ادامه خواهد داشت، ادامه داد: آنچه 
که شما مورد اشاره قرار دادید مربوط به 

برجام نبوده و نیست.
 این بازدیدها داوطلبانه و در راستای 
اجرای تعهدات داوطلبانــه ایران ذیل 
پروتکل الحاقی بوده است برای ایجاد 
شفافیت بیشتر و سلب بهانه از مخالفان. 
این موضوع، چند مورد در گذشته رخ 
داده است. وی همچنین با تاکید بر اینکه 
مساله  مورد اشاره در ذیل برجام نبوده 
و مربوط به پروتکل الحاقی بوده است، 
اظهار کرد: این موضوع ربطی با کاهش 

تعهدات ما در برجام ندارد.

بازداشت یک شهروند استرالیایی 
مربوط به پارسال است 

موســوی همچنیــن در ارتباط با 
اخبار منتشر شده از سوی رسانه های 
غربی در ارتباط با بازداشت سه شهروند 
استرالیایی از سوی ایران گفت: من در 
مورد سه مورد اطالعی ندارم یک مورد 
بود که در سال گذشــته رخ داده بود به 
جرم جاسوسی برای یکی از کشورهای 
متخاصم ولی من در مورد دو مورد دیگر 

اطالعی ندارم.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
همچنین در همین چارچوب در مورد 
اخبار منتشر شــده در ارتباط با دیدار 
وزیران خارجه ایران و استرالیا نیز گفت:  
من اطالعی در مورد ایــن موضوع که 
این دیدار رســمی بوده اســت ندارم و 
اگر چنین چیزی بوده است احتماال در 
حاشیه یک نشست، یک گفت وگوی 

دوستانه  بوده است.
ارقام مربوط به سرمایه گذاری 

چین در ایران واقعیت ندارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی در پاســخ به سوالی 
در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد 
میزان سرمایه  گذاری چین در ایران و 
ارقام بســیار باالیی که در این زمینه در 
برخی از رســانه ها انعکاس پیدا کرده 
است، گفت: ما یک سند جامع راهبردی 
با دولت چین در سال 1394 امضا کردیم 
که در این سند بر گسترش تعامالت دو 
کشور در زمینه های مختلف تاکید شده 
و از روابط ایران با چیــن به عنوان یک 
روابط راهبردی یاد شــده است. اخیرا 
در ســفری که دکتر ظریــف به چین 
داشتند پیشنهاد نوشتن پیش نویس 
همکاری های بین دو کشــور در قالب 
یک سند 25 ســاله مطرح شده است و 
طبیعی است که در این ســند و سایر 
اســناد موضوعات مختلــف از جمله 
همکاری هــای تجــاری و اقتصادی 

گنجانده می شود.
 وی با اشــاره به اعداد و ارقام بسیار 
باالیی کــه در برخی رســانه ها در این 
زمینه مطرح شده است، ادامه داد: این 
اعداد و ارقام که گفته می شود واقعیت 
ندارد و گمانه زنی اســت. ایــن اعداد و 
ارقام دور از ذهن اســت ولی همان طور 
که گفتم دو کشور بر گسترش تعامالت 
و همکاری ها با یکدیگــر تاکید دارند و 
موضوع ســرمایه  گذاری نیز بخشی از 

همکاری های دو کشور است. 
آمریکا ویزای دانشجویان ایرانی 

را لغو می کند
وی همچنین در مورد برخی اخبار 
منتشر شده در ارتباط با لغو ویزای برخی 
از دانشجویان ایرانی برای سفر به آمریکا 
تصریح کرد: ما نیز این موضوع را از طریق 

رسانه ای شنیدیم که اینگونه اتفاقات 
در حال رخ دادن اســت. این مسائل را 
در راستای سیاست های کوته بینانه و 
محدودنگرانه آمریکا می دانیم و وزارت 
خارجه از طریق مجاری رســمی خود 

این موضوع را پیگیری می کند.
 مقتدی صدر به ایران 

رفت و آمد دارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
همچنین در ارتباط با سفر اخیر مقتدی 
صدر به ایران و انعکاسی که این موضوع 
داشته است، گفت: مقتدی صدر به ایران 
سفر نمی کند ایشان به ایران رفت و آمد 
دارد و این رفت و آمد تازگی ندارد. ایشان 
و تعدادی دیگر از مقامات عراقی به عنوان 
دوستان، پیش از این در ایران بوده و یا 
رفت و آمد داشــته اند بنابراین حضور 
ایشان در ایران چیز ویژه و خاصی نیست 
و پیام خاصی ندارد. ایشان با ما رفاقت 
دارد و حضور ایشان برای ما و دولت عراق 

غنیمت است.
گام چهارم در حال طراحی است

موسوی همچنین در پاسخ به سوالی 
در ارتباط با اجرای گام ســوم کاهش 
تعهدات برجامی از سوی ایران، گفت: 
ایران در اجرای گام سوم مصمم است و 
آن را اجرا می کنــد گام چهارم در حال 
طراحی است و اگر اروپایی ها به تعهدات 
و حرف های خود عمل نکنند این گام نیز 

طراحی و اجرا می شود.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
در عین حال افزود: هنوز اتفاق ویژه ای در 
اجرای تعهدات از سوی اروپایی ها انجام 
نشــده تا ما در گام های خود بازنگری 

کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه: 

دیدار روحانی و ترامپ در دستور کار ما نیست

خبر

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا 
لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح دیروز)دوشنبه(، 
25 شهریورماه در شعبه ســوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام 

برگزار شد.
به گزارش ایســنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی 
مقام از نماینده دادستان خواســت تا کیفرخواست را قرائت 

کند.
نیازآبادی نماینده دادســتان با حضور در جایــگاه با ذکر 
مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زاده 
فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد 
بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخالل 
عمده از طریق اخالل در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک 
هزار و ۸5۰ میلیارد و 14۸ میلیون و 3۷9 هزار و 599 ریال با علم 
به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی، مشارکت 

در تحصیل مال از طریق نامشــروع به همان مبلغ ذکر شده و 
سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخالل  
نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان 
البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون 

تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
 وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ 
متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم 
اســت به مشــارکت در اخالل عمده از طریق اخالل در توزیع 
مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸5۰ میلیارد و 14۸ میلیون و 
3۷9 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام 
جمهوری اسالمی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع 
با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخالل در نظام 

توزیع و تولید دارویی کشور.
نماینده دادستان به اشاره به اخالل عمده اقتصادی شرکت 
توسعه دارویی رســا و با بیان اینکه فعالیت های متهمان ضربه 

سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است، 
افزود: 9۰ درصد از ســهام شرکت ســهامی خاص دارویی رسا 
متعلق به دختران نعمت زاده است و 4۰ درصد از سهام آن را خانم 

شبنم نعمت زاده دارد.
وی ادامه داد:  1۰۰ میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به شستا 
اســت و 2۰۰ فقره چک بالمحل صادر شده اســت که وزارت 
اطالعات در تاریخ 23 اسفند 9۶، مراتب را به رئیس جمهور اعالم 
کردند که رئیس جمهور در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت 

اطالعات حقوق مردم تامین شود.
نیازآبادی گفت: 22 فقره حساب شخصی در مورد متهمه 
نعمت زاده شناسایی شــده که از ســال ۸۸ تا 9۷ بوده است و 
42 فقره حســاب مشــترک برای این متهمه شناسایی شده 
اســت و ازســویی برای متهم لشــگری پور 14 فقره حساب 
شــخصی و 34 فقره حساب مشــترک شناسایی شــده و در 
شرکت توسعه دارویی رســا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده 

اســت که 93 درصد گردش حســاب ها مربوط به بانک ملت 
 است و درباره این شــرکت 1۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی 

شده است.
پس از قرائت کیفرخواســت و آغاز دفاعیات متهم، شبنم 
نعمت زاده در بخشی از دفاعیات خود گفت: پدر من هیچ دخالتی 
در کار نداشته است و  نه در کار من، نه در تحصیل و نه در زندگی و  
پدرم هیچ نقشی نداشته است. وی با رد اتهامات خود، اضافه کرد: 
خانواده پدرم صنعتگر بودند ولی خودشــان را وقف کار دولتی 
کردند. من اصال به این موجود وحشــتناک که شاکیان اشاره 

کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.

دادگاه شبنم نعمت زاده برگزار شد؛

شناسایی 22 حساب شخصی از دختر وزیر سابق
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پناهیان می خواهد خود را 
به عنوان جریان سوم جا بزند

صادق زیباکالم در واکنش به ســخنان اخیر 
علیرضا پناهیان درباره دوقطبی ســازی جامعه 
به ایرنا گفت: آقای پناهیان و یک عده دیگری از 
تندروها متوجه شده اند که من حیث المجموع 
چقدر اصولگرایان نزد مردم بی اعتبار شــده اند 
و اصالح طلبان هم از آنهــا بی اعتبارتر؛ بنابراین 
می خواهند خود را به عنــوان یک جریان جدید 
مطرح کنند و جا بزننــد و بگویند که »آی! مردم 
ما یک جریان جدید هستیم ما با این اصولگرایان 
که شما از آنها متنفرید کاری نداریم، با این اصالح 
طلبان که شــما از آنها متنفریــد کاری نداریم، 
با آقای روحانی کاری نداریــم، با مجلس کاری 
نداریم، ما یک جریان جدید و مستقلی هستیم.«

    
راستی آزمایی فعالیت های 
ایران ذیل برجام ادامه دارد

به گزارش پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، »کرونل فروتــا«، مدیرکل موقت 
آژانس بین المللی گفت: ما در یک سال گذشته به 
راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت های هسته ای 
ایران بر اساس برجام پرداختیم و در آینده هم این 
کار را انجام خواهیم داد و اکنون نیز راستی آزمایی 
فعالیت های ایران بر اساس برجام همچنان ادامه 
خواهد داشت. وی افزود: من در سفر به تهران با 
مقام های ایران گفت وگوهایی داشتم. همچنان 
بر اهمیت همکاری کامــل ایران در زمینه توافق 

هسته ای تاکید می کنم.
    

دیدار رئیس اینستکس با مقامات 
بانک مرکزی در تهران 

رئیس جدید اینســتکس که روز یکشنبه به 
تهران آمده، قصد دارد با مقامات بانک مرکزی و 
شرکت ایرانی متناظر اینستکس )ساتما( دیدار 
کند. به گزارش ایلنا، »میشــائیل ارهارد بوک« 
در نخستین روز از ســفر خود، در اتاق مشترک 
بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شــد و با 
نمایندگان شــرکت های ایرانی و آلمانی دیدار و 
گفت وگو کرد. وی در بازدید خود از اتاق بازرگانی 
و صنایع ایران و آلمان با نمایندگان شرکت های 
ایرانی و آلمانی دیدار و درباره موضوعات مختلف 
تجارت میان دو کشــور گفت وگو کــرد. در این 
دیدار، مشکالتی مانند موانع تراکنش های مالی 

مورد بررسی قرار گرفت.
    

یمن دست داشتن ایران در 
حمله به آرامکو را رد کرد

 به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
»عبداهلل الجفری« سخنگوی نیروی هوایی یمن 
اعالم کرد که نیروهای کشورش مسئولیت حمله 
اخیر به تاسیسات آرامکو عربســتان را بر عهده 
می گیرند. این مقام ارتش یمن در مورد دســت 
داشتن ایران در این حمله گفت: ما تایید می کنیم 
این حمله به وســیله ارتش یمن و نیروهای یمن 
صورت گرفته اســت و تاکید می کنیم اظهاراتی 
مانند اینکه این حمالت با حمایت ایران از نیروهای 
یمنی صورت گرفته است و یا اینکه این عملیات 
از عراق و از طریق حزب اهلل لبنان صورت گرفته، 

کامال اشتباه است و ما آن ها را قویا رد می کنیم.
    

توقیف یک فروند شناور توسط 
نیروی دریایی سپاه

بنا بر اعالم سپاه نیوز روز یکشنبه، در پی رصد 
دقیق و اقدامات اطالعاتــی رزمندگان منطقه 
پنجم نیروی دریایی ســپاه، یک فروند شناور با 
بیش از 25۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شناسایی و 
توقیف شد. بنابراین گزارش، قاچاقچیان دستگیر 
شده در بازجویی اولیه عنوان کردند که محموله 
خود را از یدک کش ها در منطقه ســنگ سالمه 
جمع آوری و بارگیری کرده اند. این شــناور که 
در 2۰ مایلی شــرق جزیره تنب بزرگ توســط 
شناورهای گشــتی منطقه پنجم دریایی سپاه 
توقیف شد به همراه قاچاقچیان، به منظور طی 
مراحل قانونــی به مقامات و مســئوالن قضایی 

تحویل داده شد.
    

ابراهیم رئیسی خبر داد:
نسبت به شناسایی و مصادره 

اموال کانادا اقدام خواهد شد
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه پس از بازدید از ستاد قوه قضاییه 
در جلسه شــورای عالی قضایی با اشاره به اقدام 
کانادا برای مصادره اموال دولتــی ایران، گفت: 
اموال کانادا در سطح جهان شناسایی و از طریق 
نهادهای قضایی بین المللی نســبت به توقیف و 

مصادره آن ها اقدام خواهد شد.

مقتدی صدر به ایران سفر 
نمی کند؛ ایشان به ایران 

رفت و آمد دارد و این رفت 
و آمد تازگی ندارد. بنابراین 
حضور وی در ایران موضوع 

ویژه و خاصی نیست و 
پیام خاصی ندارد. ایشان 
با ما رفاقت دارد و حضور 

ایشان برای ما و دولت عراق 
غنیمت است

اعداد و ارقام بسیار باالیی 
که در برخی رسانه ها درباره 

سرمایه گذاری چین در 
ایران مطرح می شود، 

واقعیت ندارد و گمانه زنی 
است. این اعداد و ارقام دور 
از ذهن است ولی دو کشور 

بر گسترش همکاری ها 
تاکید دارند و موضوع 

سرمایه  گذاری نیز بخشی 
از همکاری های دو کشور 

است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره راهبرد ایران 
برای دیدار با آمریکایی ها در سفر روحانی به نیویورک، گفت: 
از نگاه ایران توقف کلیه تحریم هایی که پس از خروج آمریکا از 
برجام صورت گرفت، امکان مذاکره را فراهم می کند. ما توقف 
تحریم ها و برگشتن به شرایط قبل از تحریم ها را خواستار هستیم 
و آمریکا برای نشان دادن صداقتش در این مسیر باید شرایط را 
برای تامین منافع مردم ایران تامین کند و در حال حاضر هیچ 
نشانه ای در این زمینه نمی بینیم. علی ربیعی در نشست خبری 
دیروز خود افزود: اگر ترامپ بتواند با این کارها و اقدامات اعتماد را 

به ما برگرداند آن وقت باید درباره مذاکره کردن یا نکردن صحبت 
کرد وگرنه اینکه مدام از آمادگی برای مذاکره صحبت کنیم دردی 
را دوا نمی کند و برای افکار عمومی هم نیاز این است که مشخص 
شود در زمان مذاکره چه دستاوردهایی برای ایران متصور است. 
ما یک بار در شرایط تحریم مذاکره کردیم و دیگر چنین چیزی 

را تکرار نمی کنیم.
یارانه نیازمندان و طبقات متوسط حذف نخواهد شد

سخنگوی دولت در ادامه پاسخ به سواالت خبرنگاران درباره 
برنامه دولت برای حذف یارانه ها، گفت: یارانه نیازمندان و طبقات 

متوسط حذف نخواهد شد. مجلس مصوب کرده بود که ما سه 
دهک را حذف کنیم که حدود 3۰ میلیون نفر می شود. امکان 
اعتراض و پاسخگویی هم به خوبی طراحی شده است اما اینکه 
فکر کنیم 3۰ میلیون نفر در مرحله حذف قرار خواهند گرفت 
این اجرایی نیســت. وی در خصوص حذف یارانه ثروتمندان 
نیز اظهار کرد: حذف یارانه ثروتمندان در حال اقدام اســت و 

در مهرماه این موضوع عملیاتی می شــود و با میزان خطای 
حداقلی صورت خواهد گرفت ولی قطعا فشاری به اقشار 
ضعیف و متوسط جامعه وارد نخواهد شد. ربیعی گفت: 
پیش بینی می شود یارانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر 
قطع شــود ولی امکان اعتراض وجود خواهد داشت؛ 
بنابراین اینکه بگویند یارانــه 3۰ میلیون نفر قطع 

می شود، صحیح نیست.

صحبت واعظی با صحبت های من در تناقض نبود
ربیعی درباره  حضور زنان در استادیوم و اظهارنظر رئیس 
دفتر رئیس جمهور که گفته بود فعال حضور زنان در استادیوم ها 
به مصلحت نیست، گفت: صحبت آقای واعظی با صحبت های 
من در تناقض نبود. ایشان یک نگرانی را ابراز کرده بودند که از 
سوی برخی وجود دارد. زنان می توانند در ورزشگاه ها حضور 
داشته باشند. البته عده ای در جامعه در این باره نگرانی دارند. 
آقای سلطانی فر تمهیدی چیده اند که زنان در بازی ایران با 
کامبوج در ورزشگاه حاضر شوند. وی در پاسخ به اینکه آیا 
امکان تماشای بازی برای همه زنان وجود دارد، و این حضور 
گزینشی خواهد بود یا نه، گفت: حتماً بلیت فروشی انجام 
خواهد شد و گزینشی نخواهد بود. من هم برای 

بازدید به ورزشگاه خواهم رفت.

ربیعی:

 توقف کلیه تحریم ها، امکان مذاکره را فراهم می کند


