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تازه های مطبوعات
••وطن امــروز -این روزنامه با تیتر ،یک کلمه ای
«بردیم»نوشت:تهدیدهایآمریکاواسرائیلپوچبود.
نخستین کشتی حامل سوخت ارسالی ایران برای
لبنانبهمقصدخوددربندربانیاسسوریهرسید.
••سازندگی – ایــن روزنــامــه با تیتر «از کاشت تا
برداشت» نوشت :مسعود پزشکیان نماینده مجلس
ایرانمیگوید،قراردادهایواکسندردولتحسن
روحانیبسته وپولآنپرداختشد.
••کیهان -این روزنامه نوشت :جامعه اطالعاتی
آمریکا در گزارش سال  ۲۰۲۱خود اذعان کردکه
اگــر تــهــران کاهش تحریمها را دریــافــت نکند،
احتما ًال مقامات ایرانی گزینههایی از غنیسازی
بیشتر اورانــیــوم تا طراحی و ساخت یک راکتور
جدید آب سنگین را در نظر خواهند گرفت.
••آفتاب یزد  -یک دیپلمات وزارت امورخارجه
که نخواست نام او فاش شود به این روزنامه گفت:
حضور نیافتن «پوتین» در اجالس «شانگهای» آن
هم به دلیل کرونا یک بهانه عجیب و غریب است زیرا
به نظر میرسد «پوتین» آینده نگرانه ،میکوشد با
مقامات عالیرتبه تهران رو در رو نشود و این مسئله
ارتباطمستقیمبهتحوالتوتعامالتسیاسیتهران
و  ۵+۱و نیز آژانس انرژی اتمی دارد.
••ابتکار – این روزنامه با تیتر «ایران و عربستان
در مسیر تنشزدایی» نوشت :رسانه های عربی
به جزئیات مذاکرات نخست وزیر عراق در ایران
درباره مسئله روابط تهران و ریاض دست پیدا کرده
اند که نشان می دهد قرار است به زودی دور چهارم
این مذاکرات در بغداد برگزار شود.
••آفتاب یزد  -وکیل علیاکبر خرمدین ،متهم به
قتل و مثله کردن سه نفر از اعضای خانواده خود،
در گفتوگو با این روزنامه اعالم کرد ،با توجه به
گذشت اولیای دم ،قاضی پرونده در خصوص
جنبههای عمومی جرم ،رای به اشد مجازات یعنی
« 10سال حبس» خواهد داد.
••اعتماد -شعیب بهمن ،کارشناس مسائل
اوراسیا به این روزنامه گفت :در برههای که ایران
تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار
داشت ،عمال آن تحریمها مانع عضویت ایران در
سازمان همکاری شانگهای میشد .با پایان یافتن
تحریمهای شــورای امنیت در پی توافق برجام
در سال  ،۹۴مسیر بیشتر هموار شد تا ایــران به
عضویت سازمان همکاری شانگهای نزدیک شود.

انعکاس
•• الــف نــوشــت :بــه گــــزارش روابــــط عمومی
دادگستری استان آذربــایــجــان غربی ،در پی
انتشار خبری از سوی رسانههای معاند مبنی
بر فوت فردی به نام یاسر منگوری زیر شکنجه
و در حین بــازداشــت ،رئیس کل دادگستری
استان آذربایجان غربی با تکذیب این خبر گفت:
حسب گزارشهای رسیده ،فرد مذکور از عوامل
مسلح گروهک تروریستی بوده که تیر امسال در
درگیری مسلحانه کشته شده است.
••دیدهبانایرانمدعیشد:بهدنبالانتشارفیلم
هایی از برخورد ماموران زندان اوین با زندانیان،
حمیدمحمدیازکاربرکناروعلیهاشمی،مدیرکل
سابق زندان های استان خراسان جنوبی به عنوان
رئیس جدید زندان اوین مشغول کار شد.گفتنی
است که آقای محمدی یکم تیرماه سال گذشته به
عنوان رئیس زندان اوین منصوب شده بود.
••تابناک نوشت :وزارت دادگستری آمریکا
با انتشار اطالعیه ای که روی وب سایت این
وزارتخانه قرار گرفته است ،از متهم شدن سه
شهروند آمریکایی ایرانی االصل به نقض تحریم
هــای ایــران در دادگــاه منطقه ای فــدرال خبر
داد .بنابر ادعای وزارت دادگستری آمریکا ،این
سه نفر از اکتبر  2016تا نوامبر  ٢٠٢٠نقل و
انتقاالتی را از چین ،سنگاپور ،مالزی ،ترکیه و
امارات متحده عربی دریافت کرده اند که ارزشی
حدود  3.5میلیون دالر داشته است.
••فردانیوزنوشت:جلیلیمذاکرهکندیاباقریکنی
البته فرقی ندارد .به این خاطر که اوال ،هر دو یا هر
کس دیگری که این سمت را به عهده بگیرد باید در
چارچوب سیاستهای کلی اقدام کند .ثانیا باقری
کنی از چهرههای نزدیک و به عبارتی دست راست
جلیلیاست .انتخاباوآنگروهیراکهمعتقدبودند
عراقچی به خاطر سابقه مذاکره نسبت به دیگران
انتخاب بهتری است ،قانع خواهد کرد .ضمن این
که در پاسخ به آن هایی که میگفتند شناخته شده
بودن مذاکره کننده برای طرف مقابل اهمیت دارد،
باید گفت که باقریکنی به واسطه مذاکرات در دوره
جلیلی شناخته شده است .به خصوص برای ویلیام
برنز رئیس فعلی سیا که سابقا در تیم مذاکره کننده
آمریکا بود و با جلیلی سر یک میز مینشست .فقط
میماند این که برخی منتقدان میگویند سپردن
فرمان مذاکرات به دست باقری کنی پیام خوبی به
طرفهای برجامی نمیدهد .در پاسخ به این گروه
نیزبایدیادآوریکرد،آنهابهخوبیمیداننددرایران
تیممذاکرهکنندهراساتصمیمنمیگیردبنابرایناز
اینبابتهمجاینگرانینیست.

نمای بیرونی و درونی باغ وحش حسن رعیت معروف به بهشت گمشده

 35سالحبسبرایمالک«بهشتگمشده»
حسنرعیتکهبااتهامتشکیلشبکهفسادمالیودعوتازافرادتاثیرگذاربهباغوحش
خصوصیاشوهدیههایلوکساهدافشراجلومیبردبهحبسبلندمدتمحکومشد
مــجــاور -مــــرداد س ــال  98و یــک م ــاه پــس از
بازداشت پر سر و صدای اکبرطبری متهم دانه
درشت فساد دستگاه قضا بود که خبر دستگیری
حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» به
اتهام تشکیل شبکه فساد مالی اعالم شد؛ شبکه
فسادی کهبهگفتهمقاماتقضاییازهیچاقدامی
برای اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور
دریغ نکرده و از گرفتن بی حساب و کتاب چند
 10میلیاردوامتاجعلمهربسیاریازبانکهاوراه
اندازیباغوحشخصوصیولوکسبرایتطمیع
مسئوالنباکشاندنآنهابهاینمحل باکسبمال
ازطریقنامشروعرادرپروندهخودجایدادهاست.
حاال و پس از گذشت دو سال از بازداشت حسن
رعیت،روزگذشتهذبیحا...خداییانسخنگویقوه
قضاییهازمحکومیت۳۵سالحبسبرایاینمتهم
دانهدرشتفساداقتصادی خبرداد«:بخشیازاین

پرونده پیشتر در دادگاه رسیدگی و به صدور حکم
منجرشدهوبخشیازآنمفتوحبودکهبهتازگیبه
صدور حکم بدوی منجر شد .در این پرونده مجرم
اصلی(حسنرعیت) بهیکفقرهحبس ۲۵سال،
سهفقرهحبسسهسالویکفقرهحبسیکسال،
جمعابه ۳۵سالحبسمحکومشد.همچنیندر
این پرونده یک نفر به  ۱۶سال حبس ،دو نفر به
 ۱۰سال حبس ،یک نفر به  ۹سال حبس ،شش
نفر به هفت سال حبس و بقیه نیز به شش و پنج
سال حبس محکوم شدهاند ».به گزارش میزان
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص
دیگر متهمان پرونده شبکه فساد حسن رعیت نیز
گفت«:دراینپرونده ۲۰نفرمحکومیتیافتندکه
اتهامات آنها مشارکت در اخالل عمده در نظام
پولی و ارزی کشور و پولشویی ،کالهبرداری،
جعل ،استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ

برخالف حق و مقررات اســت .همچنین اتهام
برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت
درجرایمفوقالذکراست».سخنگویقوهقضاییه
در ادامه سخنان خود به یکی از مواردی که حسن
رعیت و دیگر دوستانش در این شبکه فساد انجام
میدادنداشارهکردوازکاالییکههیچگاهبهکشور
وارد نشد سخن گفت« :این افراد با اقدامات خود،
در نظام ارزی کشور اخالل ایجاد کرده و وامهای
کالنی را از برخی بانکها گرفته بودند .در یک
مورد ۶۰میلیون یورو از یکی از بانکها وام گرفته
بودند تا کاال وارد کنند اما با جعل مدارک ،وانمود
کردند که کاال وارد شده حال آن که کاالیی وارد
نشده بود ».اگرچه سخنگوی قوه قضاییه به دیگر
مواردتخلفاتشبکهفسادحسنرعیتاشارهنکرد
اما چندی قبل و در جریان برگزاری دادگــاه این
متهم دانه درشت اقتصادی ،جعفرزاده نماینده
دادستان به بیان دیگر موارد فسادهای بی سر و ته
این شبکه فساد پرداخت« :در برههای که یک فرد
عادیبرایگرفتنوامبایدمدتهادرنوبتباشدو
ضامنووثایقمعرفیکند،شبکهفسادمیرکاظمی
با محوریت شخص او به گرفتن تسهیالت بانکی
اقدامکردهاست.نمایندهدادستانافزود:گرفتن
تسهیالت از  ۳۰سالگی تا  ۴۰سالگی دریافت
شده بود ،حال چطور میشود یک جوان ۳۰ساله
بتواندچنینتسهیالتیرادریافتکندجزباارتباط
ویژه با برخی مسئوالن و مفسدان اقتصادی مثل
اکبر طبری ،قاضی منصوری و بابک زنجانی.
در بازرسی از دفتر متهم رعیت ۱۲ ،مهر بانکی
کشف شده و مربوط به بانکهایی بوده که از آنها
تسهیالت گرفته شده است .کارمند متهم رعیت
اظهار کرده است که در دفتر ،دستگاه مهرسازی
داشته اند بنابراین در اصل ،تسهیالت نیز با جعل
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مهربانککشاورزیبودهاست».اماماجرابهگرفتن
تسهیالتبیحسابوکتابوجعلمهربانکیختم
نشده و آن طور که نماینده دادستان اعالم کرده
بود «راه اندازی باغ وحش خصوصی با کسب مال
از طریق نامشروع» نیز یکی دیگر از موارد پرونده
شبکهفسادحسنرعیتاست«:متهمباکسبمال
ازطریقنامشروعیکباغوحشخصوصیراکهبه
«بهشت گمشده» مشهور است ،راه اندازی کرد و
سبک متفاوتی نسبت به دیگر مفسدان اقتصادی
را در پیش گرفت؛ وی از این ملک برای دعوت از
افراد تأثیرگذار استفاده می کرد؛ وی کلکسیون
هایی از جمله موتورسیکلت جمع آوری می کرد و
گاهیبرخیازاینکلکسیونهاراهدیهمیداد».
«بهشتگمشده»یا همانباغوحشحسنرعیت
که به ادعای برخی تا  17ببر در آن نگهداری می
شد ،محلی بود که به گفته مسئوالن ،رعیت از
آن محل برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده
میکرد .شهریور  98و بعد از دستگیری رعیت
روزنامه شهروند در گزارشی از این باغ وحش
مرموز نوشته بود« :هر صبح از باغ بزرگی که دور
تا دورش پوشانده شده و هیچجوری نمیشود
به آن سرک کشید ،صدای غرش و زوزه میآید.
نگهبانان و کارکنان کارخانهها و ادارهه ــای
اطــراف ،این صداها را شنیده و رفتوآمدها به
این باغ را دیدهاند .نیمه مرداد خبر آمد که حسن
میرکاظمی مشهور به «حسن رعیت» ،دستیار
بابکزنجانیدرهمینباغکهبه«بهشتگمشده»
معروف است ،همراه با  ۱۷ببر بازداشت شده
است .بهشت گمشده ،همسایه کارخانه «دنیای
فلز» است .این دو یک کوچه را در کیلومتر ۱۸
جــاده مخصوص کرج قبضه کردهاند؛ احتماال
گوشهای از داراییهای «رعیت».»...

چرخشتلآویو درآستانهمذاکرات؟
درحالیکهمسکوازاحتمالشروعمذاکراتاز 2هفتهدیگرخبرداده،وزیرجنگرژیمصهیونیستیدر
اظهاراتیبیسابقهاعالمکردکهاینرژیمحاضراستتوافقهستهایباایرانرابهصورتمشروطبپذیرد
توکلی-آنطورکهمیخائیل اولیانوف
نمایندهدایمفدراسیونروسیهدروین
خبرداده،استارتدورهفتممذاکرات
برجامی تا دو هفته دیگر زده خواهد
شد .در این بین اما اظهارات اخیر بنی
گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
پیشازازسرگیریمذاکراتوین مورد
توجه رسانه های جهان قــرار گرفت
و بسیاری آن را تغییری در سیاست
این رژیم دانستند و اعالم کردند که
تلآویودیگرنمیخواهدتندرویهای
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین
درقبالبرجامراادامهدهد.بهگزارش
خبرآنالین ،بنی گانتس در گفت و
گویی با نشریه فارین پالیسی درباره
توافقهستهایایرانگفت«:اسرائیل
مایلبهپذیرفتنبازگشتبهیکتوافق
هستهایمذاکرهشدهازسویآمریکابا
ایران خواهد بود اما مقامات اسرائیلی
از طرف دیگر به واشنگتن فشار می
آورند تا یک «نمایش قدرت» جدی را
در صورت شکست خوردن مذاکرات
با ایــران از خود نشان دهــد ».گانتس
حتی گفت که رژیم صهیونیستی نگاه
مثبتی به رویکرد فعلی آمریکایی ها
در قبال برجام دارد .او البته این راهم
اضافهکردکهرژیمصهیونیستی تمایل
دارد که در صــورت شکست خوردن
مذاکرات برجامی به سراغ پلن های
دیــگــری از جمله فــشــار اقتصادی
گسترده بر ایــران بــرود .در عین حال
برخی از کارشناسان ،اظهارات بنی
گانتس را به همان رویکرد همیشگی
پلیس بد و خوب که بخشی از سران
اینرژیمنقشپلیسبد(اکنوننفتالی
بنت این نقش را دارد) و بخشی نقش
پلیس خوب را برای پیشبرد اهداف

سیاستخارجیشانبازیمیکنند،
تعبیر کرده اند .از سوی دیگر «لوئیس
بونو» معاون نمایندگی دایم آمریکا در
وین بــرای چندمین بار ادعــا کرد که
دولت متبوعش آمادگی دارد در برابر
بازگشت ایــران به تعهدات هستهای
خود ذیل برجام« ،تحریمهای مغایر با
برجام»رارفعکند.
▪مواضع محکم غریب آبــادی در
شورایحکام

همزمان با اظهارات وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی ،غریب آبــادی سفیر و
نماینده دایم کشورمان نزد سازمان
های بین المللی در ویــن ،در بخشی
از سخنرانی صریح خــود در نشست
فصلی شــورای حکام ،با اشــاره به این
کــه ایــن جمهوری اســامــی بــود که
به تمام تعهدات برجامی خــود عمل
کرد ،خطاب به طرف غربی یادآور شد
که با اقــدامــات اخیر خــود جــای قاتل
و قربانی را عوض کــرده اســت« :از آن
جا که بخش لغو تحریم و تأثیرات آن
در بــرجــام ،مبنای اســاســی رضایت
ایران به این توافق را تشکیل می دهد،
نقض های ایاالت متحده آمریکا باعث
شد که ایــن قسمت از توافق ،بی اثر
و عــاری از فایده شــود .متاسفانه ،به
طور مناسبی به این نگرانی ها توسط
اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی نیز به
منظور یافتن راه حل های عملی برای
جبران نقض توافق رسیدگی نشد.
الزممیدانماینجابهویژهازبیانیههای
برخی کشورهای عضو توافق هسته
ای و کشورهای اروپایی ابــراز تأسف
جدیوهمچنینتعجبکنم.گوییاین
کشورهافراموشکردهاندکهاینایران

بودکهبهتمامیتعهداتخودتحتاین
توافق پایبند بود و از مزایای آن نیز به
خاطر اقدامات قانون شکنانه آمریکا و
بیاقدامیاروپاییها،بهرهمندنشد».
غریب آبادی به نمایندگان  35کشور
عضونشستشورایحکامخاطرنشان
کرد ،مادامی که تحریم ها علیه ایران
ادامهدارد،ازایرانانتظارخویشتنداری
واقدامسازندهنداشتهباشید.درهمین
راستا محمد اسالمی رئیس سازمان
انرژی اتمی کشورمان که روز گذشته
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی حاضر شــده بــود ،درحاشیه
این نشست توضیحاتی در خصوص
دوربین های ناظر بر فعالیت هسته ای

فرا خبر
کارکردهایدیپلماتیکغنیسازیسطحباال
بنیگانتزوزیرجنگاسرائیلدراظهاراتیبیسابقهاعالم
کرد که این رژیم حاضر است توافق هسته ای با ایــران را
بپذیرد .این در حالی است که خود وی و همچنین نخست
وزیررژیمصهیونیستیپیشترازحملهنظامیبهتاسیسات
هسته ای ایــران سخن گفته بودند جدای از همان بحث
تاکتیک پلیس خوب و پلیس بد .در این خصوص چند نکته
در خور ذکر است -1 :سطح و میزان غنی سازی در ایران
به جایی رسیده که دیگر شوخی بردار نیست و جایی برای
قدرتنمایی کــاذب و باد و بــروت فروختن نمی گــذارد.
 -2ایران طبق گزارش آژانس اتمی بیش از  ۱۰کیلوگرم
اورانیوم با غنای  ۶۰درصد و ده ها کیلوگرم اورانیوم ۲۰
درصدی تولید کرده و برای رسیدن به سطح ساخت یک
بمب هسته ای کافی است قدری بیشتر غنی سازی کند.
نکته جالب این جاست که تا ماه ها و هفته های گذشته
اسرائیلیهابهطورقاطعازحملهنظامیصحبتمیکردند
امااکنونکهکاربهجاهایباریکرسیدهوخوددرخلوتشان
نیکمیدانندکهحملهنظامیبهتاسیساتاتمیایراندر

معمای الریجانی

آینده سیاسی علی الریجانی مبهم است .یوسفیان مال یکی از چهره های نزدیک
به او اما می گوید که او نه حزب تشکیل می دهد ،نه به مجلس بر می گردد!
علی الریجانی این روزها دوبــاره توجه رسانهها
را به خود جلب کرده است .نه این که حرفی زده
یا اقدامی کرده باشد بلکه با سکوت خود! بعد
از ماجرای رد صالحیت و حواشی آن از جمله
درخواست بیان دالیل و حذف مهر محرمانه از
آن هیچ خبری از او نیست! به نوشته فردا نیوز،
برخیازسیاسیونخاصهدرجریاناصالحطلبی
نیز پیشنهادهایی را مبنی بر تشکیل یک اتاق
فکر با حضور او و دیگر نیروهای به حاشیه رفته
از جمله حسن روحــانــی و ناطق نــوری مطرح
کردهاند؛ پیشنهادی که به نظر نمیرسد قابلیت

ایران ارائه داد و تاکید کرد که دوربین
های برجامی فعال نیستند« :طبق
مقررات آژانــس هستهای و پادمان،
دوربینهای آژانــس در سایتهای
هستهای وجود دارد و این تداوم دانش
و آگاهی از فرایندهای هستهای در
کل جهان انجام می شود ،افــزون بر
تعهداتی که طبق پــادمــان بر عهده
ایران است و باید شفاف سازی را انجام
دهد ،تعدادی دوربین متاثر از برجام
نصب شده بود اما طرف های مقابل
به تعهدات خود عمل نکردند از این رو
دیگر ضرورت نداشت آن دوربین ها

وجود داشته باشد .در جریان عملیات
های اخیر تروریستی تعدادی از این
دوربین ها آسیب دیــده و این مسئله
به دو گزارش فوق العاده سختگیرانه
و مخرب منجر شده بود ،برای این که
رفع ابهام و شفاف سازی کنیم مالقات
با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم
با دستاوردی که از این جلسه داشتیم،
اوال ابهاماتی در زمینه برنامه هسته ای
صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد و
ثانیاتعهداتبرجامیراکهطبققانون
مجلس نباید ادامــه پیدا کند ،ادامه
نخواهیم داد».

اجراییشدنداشتهباشدیابااستقبالالریجانی
و دیــگــران مواجه شــود .برخی نیز از احتمال
بازگشت او به مجلس میگویند .عــدهای دیگر
اما او را در جایگاهی بیش از آن چه اکنون دارد،
تصور نمیکنند .گروهی نیز معتقد هستند
که او آن ایــده تشکیل حزب را که خیلی
وقت پیش مطرح و تقریبا رها شد ،پی
خواهدگرفت.شهربانوامانیامااین
گزینه را رد میکند .او میگوید:
«قــانــون احــزاب در کشور ذیل
منویات وزارت کشور است و

توان این رژیم نیست پس منطقی به قضیه نگاه و تنها راه
توقف این روند را مذاکره و رفع تحریم ها اعالم می کنند.
-3اینیکفرصتطالییبرایایرانخواهدبودزیراازیک
سو آمریکا نیز به هیچ وجه تمایلی برای درگیری نظامی با
جمهوری اسالمی ندارد و از سوی دیگر شدیدترین تحریم
هایآنهانیزموجبتغییررفتارتهراننشدهودرنتیجهآن
ها به احتمال زیاد حاضر به دادن امتیاز هستند اما به این
شرط که برخالف دولت گذشته ،مذاکره کنندگان طرف
ایرانی از موضع استغنا و طلبکاری وارد شوند و همچنین
برای توافق عجله ای نداشته باشند و تا شروطشان محقق
نشده حاضر به بازگشتن به تعهدات برجامی نشوند-4 .
درنهایت روند تحوالت اخیر پرونده هسته ای بار دیگر به
وضوح نشان داد در روابط بین الملل منطق قدرت استوار
و برقرار است و نه گفت وگو و مذاکره و اگر کشوری بخواهد
به حقوق خویش دست پیدا کند ،به جای امتیاز دادن برای
اعتماد سازی و خالی کردن دستش از مولفه های قدرت،
بایدتاجایممکنبرعناصرقدرتملیخویشبیفزاید.

از دوره آقای احمدینژاد تقویت نهادهای مدنی
و اجتماعی دچــار خلسه شد و امــروز انتخاب
شوراهای مرکزی و حتی عضوگیری احزاب نیز
بامحدودیتجدیمواجهاستواینهامشکالت
سیاسی کشور است و من پیشبینی نمیکنم
که ایــن افــراد حزبی تشکیل دهند» .عــزتا...
یوسفیانمال که از نزدیکان علی الریجانی است
اما در گفتگویی با «مثلث آنالین» تاکید میکند
چشرایطیالریجانینهحزبیتأسیس
کهتحتهی 
میکند و نه با روحانی و ناطق نوری همراه
میشود .او حتی گزینه
بازگشت الریجانی به
مــجــلــس را روی میز
نــمــیدانــد و میگوید،
«آقای الریجانی وقتی از
جایی عبور کند دیگر به

آن برنمیگردد .تمام سیاستمداران معقول دنیا
هم همینطور هستند .آقای الریجانی از ریاست
مجلس عبور کرده و بعید است دوباره به همانجا
بازگردد».بااتکابههمینهاستکهدیروز«شرق»
نوشت«:شرایطسیاسیالریجانیمانندشخصیت
فردی او مبهم است و معلوم نیست چه در افکار او
میگذرد.آیااوواقعاباتأسیسیکحزبسیاسی
میخواهدخودرابرایانتخاباتریاستجمهوری
آینده آمــاده کند و سکوت این روزهایش برای
نداشتن تقابل با هریک از جریانهاست یا شاید
بخواهد در بزنگاهی خاص بار دیگر وارد میدان
شود یا آن که واقعا تمایل دارد بعد از این بیشتر
نظارهگر دنیای سیاست باشد؛ هرچند حالت
دومبسیاربعیدبهنظرمیرسد،زیراسیاستبرای
الریجانیدنیاییآشناستوحتمادلکندنازآن
برایمردسیاستیچونالریجانیآساننیست».
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چهره ها
دفاعوزارتکشورازانتخاباستاندارجدید
سیستانوبلوچستان
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور با صدور
اطالعیه ای ،مهندس مدرس خیابانی ،استاندار
جدید سیستان و بلوچستان را دارای مراتب تعهد،
پاکدستی ،مسئولیتپذیری و برخوردار از سوابق
استوار اجرایی و پیشینه روشن مدیریتی بهویژه
در عرصههای اقتصادی برشمرد و اخبار مغشوش
درخصوص وی را رد کرد .در بخشی از این اطالعیه
آمده است :طبق توضیحات و اطالعات منتشر شده
از مسئوالن «شرکت سرمایه گذاری امید» درباره آن
چه با عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای
مهندس«مدرسخیابانی»پیشتردربرخیرسانهها
منتشرشدهاست،کام ً
الروشناستکهسندمذکور
شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین
ماه فعالیت ایشان است .بر مبنای این توضیحات،
روند فوق برای دیگر کارکنان و مدیران آن مجموعه،
به همین منوال محاسبه و پرداختشده است.
بررسیها نشان میدهد ،برخالف ادعاهای مطرح
شده در برخی رسانهها ،حقوق دریافتی ایشان
منطبق بر قوانین ،مقررات و ضوابط بوده و در این
خصوص سقف مجاز قانونی رعایت شده است.
همچنین به نوشته همشهری آنالین ،در آخرین
فیش حقوقی آقــای خیابانی که از سوی شرکت
سرمایه گذاری امید صادر شده مبلغ  ۷۰میلیون
تومان درج شده که این شرکت در توضیح این مبلغ
گفته است« :فیش حقوقی تیرماه وی با احتساب
معوقات حق ماموریت و اضافه کار چهار ماه قبل و
کارانه فصلی صادر شده است» .با این حال ،احمد
توکلی رئیس هیئت مدیره دیــده بان شفافیت و
عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور به انتصاب
مدرس خیابانی به عنوان استاندار جدید سیستان
و بلوچستان واکنش نشان داد
و از ایشان خواست تا دولــت در
انتخاب این فرد تجدید نظر
و وی را برکنار کند/.ایسنا

عراقچی :در کسوت یک دیپلمات
در خدمت وطنم هستم

معاون سیاسی سابق وزیر امور خارجه گفت :در
کسوت یک دیپلمات تا واپسین دم حیات تمامی
توان و استعداد و تجربه خود را همچنان با افتخار
در خدمت وطنم و سازمانی که بیش از سه دهه از
عمر خود را با وظایف و ماموریتهای آن زیستهام
یا هر کجای دیگر که الزم باشد ،قرار خواهم داد.
سیدعباس عراقچی در بخشی از پیامش در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام نوشت :اتمام یک
دوره از مسئولیت به معنای چشم پوشی از خدمت
گزاری به این میهن ،نظام و آرمان های مردم شریف
و نجیب ایران نیست .از خداوند متعال برای برادر
عزیز خود حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
در این مسئولیت سنگین موفقیت و سربلندی
مسئلت میکنم و ان شاءا ...مشاوری امین برای
ایشان خواهم بود .وی در پایان گفت :آرزوی توفیق
و سرافرازی برادر گرامی علی
بــاقــری را در سمت معاون
سیاسی وزارت امور خارجه
دارم/.ایرنا

نگاه سوم

یک فروند هواپیمای ایرانی متعلق به
شرکت ماهان دیــروز در کابل به زمین
نشست .این نخستین پرواز تجاری میان
ایــران و افغانستان پس از تسلط طالبان
محسوب مــیشــود.خــبــرگــزاری فــارس
گزارش داد ،مجوز پروازهای معمول بین
مشهد و کابل برقرار شده و روز چهارشنبه
شرکت ماهان در قالب پرواز چارتر تعدادی
مسافر را به کابل برد و همراه با مسافر در
مسیر برگشت به تهران است .در این پرواز
 ۱۹مسافر از مشهد به کابل منتقل شدند
و در مسیر برگشت  ۲۶مسافر در حال
انتقال به مشهد هستند.

