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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

حضرت سیدالشهداء ،امام حسین(ع) می فرمایند:
ال َي ْك ُم ُل ا ْل َعقْ ُل ِا ّ
ِّباع ا ْل َح ِّق.
ال بِات ِ
عقل ،جز با پيروى از حق ،كامل نمى شود.
(اعالم الدين؛ صفحه )298
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تازه های مطبوعات
••ایران  -این روزنامه با تیتر «بدون برجام ،بدون
 » FATFنوشت  :چندماه بیشتر از آخرین روزهای
گرهخوردنهمهمسائلکشوربهمسائلخارجیو
لزومکوتاهآمدندربرابرزیادهخواهیهایدشمن
نگذشته است که خبرهای امیدوارکننده یک به
یک نشان میدهد بسیاری از تحلیلها در دولت
گذشتهاساس ًاواقعیتبیرونینداشتهاست.آنچه
تحتعنوانوابستگیهمهمسائلکشوربهموضوع
پذیرش  FATFو برجام معرفی میشد ،تنها یک
دیوار ذهنی بوده که احتما ًال مقاصد سیاسی یک
جریانخاصراپیگیریمیکردهاست.
••شرق-اینروزنامهبهنقلازمهدیسناییسفیر
سابق ایران در روسیه نوشت « :تقویت سیاست
شرقیجمهوریاسالمیایرانازنگاهمنسیاست
واقعبینانهای است .منتها این حقیقت اگر در
چارچوب دوقطبیکردن سیاست خارجی و در
واقع حتی یکسویهکردن روابط خارجی انجام
شــود ،اگر روابــط ایــران با بخشهای دیگر دنیا
تضعیف شود ،به نفع روابط با شرق هم نیست.
تحلیلمانراازتقویتروابطباشرقبایدبهروزکنیم
و امکان گفتوگو و امکان افزایش ظرفیتها را در
سیاست خارجی از خودمان سلب نکنیم».
••جــوان – ایــن روزنــامــه نوشت  :طــرح آزمایشی
«بنزین برای همه» بعد از کلی جار و جنجال هنوز
در جزایر قشم و کیش به مرحله اجــرا درنیامده
است.وزیرنفتمیگویدهرزمانابهاماتشبرطرف
شود،ازسمتدولتبرایاجرایآنتصمیمگیری
میشود ،اما معاونش از اجرای طرح سراسری از
اولبهمنخبرمیدهد.ایناخبارمتناقصحاکی
از آن است که بدنه دولت هنوز برای اجرای آن به
اجماع نرسیده و طرح آن در جامعه برای محک
مردمودارندگانخودروبودهاست.
••فرهیختگان –اینروزنامهنوشت:بررسیها از
 6هلدینگپتروشیمیفعالدربازارسرمایهنشان
میدهد که تعداد کارکنان این صنعت چیزی در
حدود  63هزار نفر است ،این درحالی است که
بیش از  140شرکت زیرمجموعه این هلدینگها
هستند .از طرفی  28پتروشیمی فعال در بازار
سرمایهنیزجمعا 25هزارنیرویکاررادرخودجای
دادهاند.مجموعسرمایهگذاریهایانجامشدهدر
این صنعت نیز طی سالیان  79میلیارد دالر بوده
است.بنابراینمیانگینتعدادنیرویکارهرشرکت
فعال در این صنعت بهطور میانگین کمتر از 500
نفربودهوبراساساشتغالایجادشده،هزینهایجاد
هر شغل  30میلیارد تومان تخمین زده میشود.
این درحالی است که میانگین تعداد کارکنان هر
شرکت در صنعت نساجی در حدود  900نفر ،در
صنعت کانیهای فلزی 2600نفر ،در کانیهای
غیرفلزی  1000نفر و در فلزات اساسی در حدود
 3500نفربودهاست.

انعکاس
••جهان نيوز نوشت :محمدرضا عارف ،با اشاره
به سالگرد ارتحال آیـتا ...هاشمیرفسنجانی
گفته است« :در مقطع فعلی حقیقتا خأل وجودی
ایشان برای جامعه احساس میشود و به نظرم
نظام و کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمانی
به مشی عقالیی آقای هاشمی نیازمند است».از
آخرین مشی عقالیی آیت ا ...هاشمی می توان
به پیشنهاد کاهش قدرت نظامی کشور در اوج
تهدیدات نظامی علیه ایران اشاره کرد .فتنه ،88
وقایع دولت سازندگی و زمینه سازی در حاکمیت
ارزشهای لیبرالی را هم می توان اضافه کرد.
••رویداد 24مدعی شد:صداوسیما گزارشی
علیه وزارت خارجه دولت رئیسی  درباره انفعال
این وزارتخانه در پیگیری بازداشت شدگان
ایرانی در آمریکا پخش کرد.هفته گذشته دادگاه
فدرال آمریکا «کامبیز عطار کاشانی» را به بهانه
آن چه که این دادگاه «تالش برای ارائه تجهیزات
و فناوری الکترونیکی» به ایران مطرح می کند،
متهم و اعالم کرد او قوانین صادرات آمریکا را
نقض کرده است .وزارت خارجه تا کنون موضع
مشخصی درباره آقای کاشانی نداشته است.
••رجــا نــیــوز نــوشــت:پــس از ادعـــای ســازمــان
اطالعات و امنیت داخلی رژیــم صهیونیستی
دربــــاره فعالیت چــهــار جــاســوس ایــرانــی در
فلسطین اشغالی« ،شبتای شاویت» رئیس اسبق
دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد)
در گفتوگو با روزنــامــه عبریزبان «اسرائیل
هیوم» اظهار کــرد« :من به عنوان کسی که در
رأس سرویس محافظت از اسرائیل و جزو افراد
جذبکننده ایرانیان برای حفاظت از اسرائیل
بودم ،واقعا از کشف [جاسوسان] شوکه شدم ».
••نورنیوز نوشت :غریبآبادی دبیر ستاد حقوق
بشر در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه فرانسه و
اظهارات رئیس جمهور این کشور درباره شرایط
خانم فریبا عادلخواه گفت :عادلخواه (شهروند دو
تابعیتی) مقررات مربوط به پابند الکترونیکی را
نقضکردهوبهزندانبرگرداندهشدهاست.
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توکلی-حوالینیمهشبشنبهکاربراندرشبکه
های اجتماعی از شنیده شدن صدای مهیبی در
استان های غربی کشورمان از جمله کرمانشاه،
کردستان ،ایالم و همدان خبر دادند .خبری که
با اظهارات ضد و نقیض بعضی مسئوالن همراه
شد و سکوت مقامات رسمی در این بــاره افکار
عمومیوکاربرانفضایمجازیراحسابیکالفه
کرد .در ابتدا و پس از شنیده شدن این صدای
مهیب  برخی سایتهای خبری و کانال های
تلگرامی علتآنراآزمایشسامانههایپدافندی
بیان کردند .ادعایی که ساعاتی بعد قرارگاه
مشترکپدافندهواییخاتماالنبیاآنراردوتاکید
کرد که هیچ گونه رزمایش ،تمرین و اقدامات
عملیاتی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور
صــورت نگرفته و کلیه گمانی زنــی ها در این
خصوص تکذیب می شــود .کمی بعد مهدی
بابالحوائجیمعاونسیاسیوامنیتیاستانداری
همدان به این ماجرا ورود کرد و در گفت و گو با
ایسنا ،صدای انفجار را مربوط به برخی اقدامات
آموزشیاعالمکرد«:احتمالماتاکنونایناست
که این صدا مربوط به برخی از اقدامات آموزشی
بودهکهاحتمالقریببهیقیناینموضوعدرست
است و وزارت کشور در حال پیگیری و رصد بوده
تا منطقه آموزشی به سمع و نظر مردم برسد».
کمی بعدتر اما سید مجید میراحمدی معاون
امنیتی و انتظامی وزارت کشور دربــاره شنیده
شدن صدای مهیب ،نظری  180درجه متفاوت
از اظهارات معاون سیاسی و امنیتی استانداری
همدان داشتودراینخصوصگفت«:بابررسی

طلوعآفتاب فردا 6:41

سکوت بدتر از صدا!

نیمهشبشنبهصدایانفجاریمردمغربکشوررابهخیابانکشانداماهنوزهیچ
اطالعیدربارهعلتومکاندقیقاینحادثهازسویهیچیکازمراجعامنیتیو
سیاسیاعالمنشدهاست
دستگاه های امنیتی و انتظامی مشخص شد که
صدایشنیدهشدهناشیازرعدوبرقبودهوحادثه
خاصیرخندادهاست ».اظهاراتیکهفارسنیزبر
آن مهر تایید زد و در گزارشی با مضحک خواندن
موضوع انفجار و تکذیب آزمایش سامانه های
پدافندیوشایعاتحملهجنگندههایرادارگریز
بهتونلهایموشکیسپاه،نوشت «:هیچاتفاقی
در استان های مطرح شده نیفتاده و صرفا گمانه
زنی های صورت گرفته پیرو شنیدن صدای رعد
و برق بوده و هیچ پایه و اساس دیگری نــدارد».
تسنیم همبهنقلازیکمنبعآگاهنظامی گفت که
صداهای شنیده شده ارتباطی با فعالیت های
نیروهای مسلح و آزمایش سامانههای پدافندی
نداشته است .ماجرا به همین جا ختم نشد و از
سوی دیگر عده ای به موضوع کلیر شدن آسمان
این چهار استان اشاره کردند و لغو چندین پرواز
به مقصد شهرهای اهواز ،خرم آباد و خرمشهر را
مرتبط با شنیده شدن صداهای مهیب دانستند
و سخن از انفجار به زبان آوردنــد .ادعایی که با
واکنش ابوالقاسم جاللی همراه شد و معاون
هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی
کشوری در این خصوص گفت که از بامداد یک

بازگشت به وین پسازمشورت در پایتختها
برایسومینبارمذاکرهکنندگانارشدکشورهایعضوبرجامپسازمشورتدر
پایتختهایشانبهوینبرگشتند.بااینکهبرخیرسانههابهنتیجهنرسیدنمذاکراترا
دلیلاینرفتوبرگشتاعالمکردند،امادالیلمتقنتریبرایخوشبینیوجوددارد
هــادی محمدی – از امــروز بار دیگر مذاکره
کنندگان ارشــد ایــران و کشورهای اروپایی
به ویــن می آیند و بعد از دو روز مشورت در
پایتخت ها و احتماال با دستورالعمل های
جدید مذاکراتی ،برای سومین بار دور هشتم
را از سر می گیرند هرچند در این مدت هم وین
چندان ساکت نبود و کارگروه های سه گانه
تحریم ها  ،هسته ای و ترتیبات اجرایی مشغول
به کار بودند و کارشناسان همچنان در حال
چکش کــاری متونی هستند که در صورت
توافق باید اجرایی شوند .مذاکرات احیای
برجام از  ۸آذر در وین در سطح معاونان وزیران

تهران اذانظهر12:14

امور خارجه آغاز شده است و طرف ها با وجود
اختالف نظرهای زیاد در بحث های مختلف
توانسته اند به راه حل های قابل توجهی برای
رفع این اختالف ها دست یابند با این حال
همان طور که تاکنون بارها گفته شده است
"تا درباره همه چیز توافق نشود ،درباره هیچ
چیز توافق نشده است ".موضوع لغو تحریمها
و راستیآزمایی از اجــرای تعهدات ،تضمین
عدم خروج دوباره آمریکا از توافق از مهم ترین
بخشهای مورد اختالف میان ایران و ۴+۱
و آمریکا بــوده امــا برخی اخبار و گزار شها
حاکی از دستیابی طرفها به پیشرفتهایی

شنبه چند پــرواز در مسیر آسمان غــرب کشور
در حالت استند بای  بوده است و به دلیل حفظ
ایمنیجانمسافرانلغوشد تاشرایطجویبهتر
شود .او درباره یکی از این پروازها ،نیز اظهار کرد
هواپیمای خرمشهر از تهران آماده پرواز بود که به
دلیل شرایط نامساعد جوی ،تشخیص داده شد
کهبهتراستاینپروازانجامنشود.تناقضگویی
ها و حرف و حدیث ها دربــاره این ماجرا پایانی
نداشت و مدیرکل مدیریت بحران استانداری
همداندراظهاراتیکامالمتفاوتاعالمکرد«:با
توجهبهمسئولیتمدیریتبحراندربحثزلزله،
سیل ،رانش زمین و ...صدای مهیب شنیدهشده
موردمطالعه قرار گرفت و تحقیقات الزم را انجام
دادیــم که در این مورد چیزی نبوده است و این
صدا در حیطه مخاطرات طبیعی قرار نــدارد .او
در ادامه گفت :درباره صداهای ایجاد شده طی
شب گذشته در این استان اظهارنظری نداریم
چون در حیطه مدیریت بحران نیست ».حتی
پایگمانهزنیهاوتحلیلهادربارهشنیدهشدن
این صدای مهیب به رسانه های خارجی نیز باز
شد و خبرگزاری رویترز بین صدای انفجار اخیر و
افزایش تنشها میان ایران و رژیم صهیونیستی
در مذاکرات است؛ حتی جوزف بورل مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری
کرده و گفته ظرف چند هفته آینده به توافقی
هستهای با ایــران دست خواهیم یافت .یک
منبع آگاه که از محتوای نشست وزیران خارجه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر برست
فرانسه نیز خبر داشته به نشریه پولیتیکو گفته
فضای مذاکرات از کریسمس به این سمت بهتر
شده است .ما قبل از این راجع به مذاکرات
بدبین بودیم ،اما االن فکر میکنیم میتوانیم
به یک توافق با ایران دست پیدا کنیم .این منبع
آگاه هم پیشبینیهای بورل را تایید کرده و
گفته ظرف چند هفته آینده امیدواریم بتوانیم
اطالعاتی درب ــاره نتیجه نهایی یک توافق
بدهیم .امیدواریم که بتوانیم به یک توافق
برسیم،هر چند به نظر می رسد همچنان بر
سر برخی مسائل اختالفات جدی وجود داشته
که برای حل آن ها طرفها نیازمند مشورت با
پایتختهایشان بودهاند.
▪دود سفید برخاسته از وین ؟

در این میان سید رسول موسوی مدیرکل غرب
آسیای وزارت خارجه در صفحه توئیتر خود
نوشت « :جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا احتمال برخاستن دود سفید از
دودکش هتلکوبورگ را می دهد .حواسمان
به تخریب کنندگان تیم مذاکراتی باشد که
در آتشدانها آشغال نریزند تا دودهای سفید
را سیاه کنند! تخریب کنندگان بدانند دود

کرباسچی را کنار گذاشتند؟!
همین چند وقــت پیش بــود که دبیرکل حزب
کارگزارانتغییرکردوکلیهمسروصدابههمراه
داشت .به هرحال مواضع دبیرکل قبلی یعنی
غالمحسین کرباسچی درباره انتخابات و نقش
خاتمی و جبهه اصالحات و  ...باعث حواشی و
بعضااختالفاتیبیناصالحطلبانبود.آنزمان
کارگزارانیها اصرار داشتند که تغییر دبیرکل
در حزب توام با دلخوری و اختالف نبوده اما از
حرفهای اخیر قوچانی طــور دیگری به نظر
میرسد.به نوشته فردانیوز ،محمد قوچانی،
دیروز در صفحه اینستاگرام خود و در پی بستری
شــدن کرباسچی در بیمارستان پست قابل
توجهیدارد.اودربخشیازمتنخودنوشت«:از
پانزدهسالقبلتاهمینماهپیشبیشترکارهایی
که در عرصه رسانه و مطبوعات کرده ام با آقای
کرباسچی بوده است  .آقای کرباسچی گرچه به

امیرعبداللهیانبابیاناینکهقراردادجامعراهبردیایرانوچیندرراستای
منافع 2ملتاست،تاکیدکرد:

برد-برد؛رویکردقرارداد۲۵ساله
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان
ق ــرارداد جامع راهــبــردی ایــران و چین را در
راستای منافع دو ملت دانست و گفت  :روابط
و مناسبات تهران و پکن در همه زمینهها رو

به گسترش است و مشارکت و همکاری های
راهبردی  ۲۵ساله دو کشور با رویکرد "برد-
برد" خواهد بود.امیرعبداللهیان که با تلویزیون
"سی جی تی ان" چین گفت و گو می کرد،یکی
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در خالل مذاکرات وین ارتباط برقرار کــرده و
نوشته سران این رژیم مدتهاست که جمهوری
اسالمی را در صورت شکست دیپلماسی در وین
تهدیدبهحملهنظامیکردهاند!
▪لزومبازبینیدررونداطالعرسانی

اظهارات ضد و نقیض درباره این ماجرا از سویی
ِ
سکوتمقاماتمسئول،حسابی
وازسویدیگر
افکار عمومی و کاربران فضای مجازی را کالفه
کرده و نبود اطالع رسانی درست و به موقع با
واکنشهاییهمراهشد.بهعنواننمونهحسین
دلیریان فعال رسانه ای در حوزه نظامی نوشت
«:به دلیل نبود اطــاع رسانی درســت و نبود
سخنگویی که در مسائل ضــروری وارد ماجرا
شودوجریانراازدسترسانههایمعاندبیرون
بیاورد ،از دیشب تا حاال دشمن تمام شهرهای
غرب کشور را بمباران کرده و همچنان در حال
پیشروی است ،البته در رسانهها .چرا به خود
نمیآیید؟» کاربر دیگری نیز نوشت «:دفعات
قبلی،یکتوضیحولوغیراقناعیوغیرقابلقبول
ارائه می شد؛ به تازگی حتی از همین توضیح
حداقلی هم دریغ میکنند .ما که ِسر شدیم،
کاش با نسل بعد از ما چنین نکنند ».همچنین
کاربر دیگری هم خواستار تجدید نظر نهادهای
مسئول در نحوه اطالع رسانی به افکار عمومی
شد .حال باید منتظر ماند و دید که آیا باالخره
مقاماتکشورراجعبهاینواقعهتوضیحاتقابل
قبول و اطالع رسانی شفافی ارائه می دهند یا
همچنانقراراستشایعاتحرفاولرابزند.
سیاه به چشم همه خواهد رفت».یک منبع
نزدیک به مذاکرات وین به خراسان نیز گفت
که همچنان تبادل  non-paperها(متون
مکتوب اما غیر رسمی ) میان ایران و آمریکا
برای روشن شدن خواسته های دو طرف از
طریق انریکه مــورا هماهنگکننده اروپایی
مــذاکــرات در جریان اســت ضمن ایــن که در
سطح کارشناسی و دو کارگروه رفع تحریم
و تمهیدات اجرایی (ترتیبات اجرایی) نیز
گفت وگوها روز یک شنبه انجام شد .این
منبع مطلع ادامه داد  :با وجود پیشرفت های
صورت گرفته در مذاکرات دور هشتم ،باید
گفت کــه موفقیت یــا شکست مــذاکــرات به
عملکرد و تصمیمات سیاسی طرف آمریکایی
بستگی دارد و هنوز هــم نمیتوان دربــاره
نتیجه گفتوگوها پیشداوری کــرد.وی در
پایان تصریح کرد  :طرف ها مصمم هستند
ایــن دور از گفتوگوها را تا زمانی که الزم
باشد ،ادامه دهند.در همین زمینه انریکه مورا
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و هماهنگکننده کمیسیون مشترک برجام
نیز در توئیتی از برگزاری نشست کارگروه
رفع تحریمها در وین خبر داد و افزود :جلسات
بیشتری نیز برنامهریزی شده است.مورا افزود:
موفقیت گفتوگوهای وین درباره برجام هنوز
نامشخص اســت ،چیزی که فقط در چنین
مذاکراتپیچیدهایمنطقیاست،امابهعنوان
هماهنگکننده ،نمیتوانم تعهد هیئتها را به
موفقیت ستایش نکنم.

زندگی مادی و معیشتی تضمین شده ای پیش
چشممان نبود و هنوز پس از بیست و هفت سال
کار مطبوعاتی که بیشترش با آقای کرباسچی
گذشت  ،ما روزنــامــه نگاران گرفتار بدیهیات
زندگی حرفه ای هستیم که البته به جز حکومت
وناشرانگناهغفلتخودمانهمهست ...بخش
قابل توجه این نوشته اما آن جاست که افزوده:
«ویژگی آقای کرباسچی همیشه تفویض اختیار

در امور فرهنگی بوده است و هر چه در امور مالی
منقبض و اهل حساب و کتاب است  ،در امور
فرهنگی اهل واگــذاری و منبسط است  .کافی
است به مدیرش اعتماد کند  ،در کارش دخالت
نمیکند.درسیاستهمآقایکرباسچیهمیشه
خودش است  .با اعتماد به نفس  ،تمرکز و اتکا به
خویشتنبیتوجهبه(فشارهای)دیگران.اگربه
تحلیلیبرسدآنرابیانواجرامیکند.متاسفانه
دراوجتوجهسیاسیواجتماعیکنارگذاشتهشد
اما هرگز از سیاست و اصالحات دست نشسته
است و به نظرم دست نخواهد کشید ،همچنان
کهازفرهنگ.برایآقایکرباسچیکهاینروزها
درگیر کرونا شده است آرزوی سالمتی می کنم
 »...قوچانی از کنار گذاشتن کرباسچی سخن
گفتهواینحرفتازهایاست.حرفیکهاگرمبنا
قرار بگیرد یعنی اتفاقا دلخوریها کم نیست.
دلخوریهایی که شاید تعطیل شدن و دوباره
منتشر شدن روزنامه سازندگی یک مورد از آن
باشد .این طور که به نظر میرسد ،با مرور زمان
بیشتر از علل و پشت پرده تغییر دبیرکل در این
حزباصالحطلبخواهیمشنید.

از طرف های فعال در مذاکرات وین را نماینده
چین دانــســت کــه نقش ســازنــده و حمایت
کننده ای از حقوق هسته ای صلح آمیز ایران
نیز داشته و دارد .فارس نوشت :خبر اجرایی
شــدن سند همکاریهای ای ــران و چین در
شرایطفعلیکهدیپلماتهایکشورماندروین
مشغول رایزنی بر سر چگونگی رفع تحریمها
هستند ،در نوع خود معنادار به نظر میرسد و
میتواندموضعکشورماندرمذاکراتراتقویت

و هدف غایی کشورمان یعنی رفع تحریمها
را تسهیل کند .از سوی دیگر ،اجرایی شدن
سند همکاریهای دوجانبه تهران-پکن،
نشاندهنده عــزم سیاست خــارجــی دولــت
سیزدهم بــرای بهرهبرداری از ظرفیتهای
اقتصادی بزرگ کشورهای موسوم به «شرق»
اســت که در نــوع خــود ،میتواند دایــره مانور
کشورمان در زمینه چالشهای تحمیلی از
سوی غرب را توسعه بخشد.

کارگزارانیهااصرارداشتندکهتغییردبیرکلدرحزبتوامبادلخوریواختالفنبودهاما
ازحرفهایاخیرقوچانیطوردیگریبهنظرمیرسد
عنوان مدیر اجرایی و چهره ای سیاسی شناخته
می شود اما همواره به کار فرهنگی و رسانه ای
بــاور داشته و تا جایی که آن کار روی پای خود
بایستد و در دراز مدت یارانه نخواهد  ،در عرصه
فرهنگ و رسانه سرمایه گذاری کرده است  .از
بنیان گذاری روزنامه همشهری ( که در نوع خود
بدیع بود و در تاریخ مطبوعات ماندگار است ) تا
تاسیس"هممیهن"واینهمهنشریهکهباهمکار
کردیم":شهروندامروز،مهرنامه،سیاستنامه،
آسمان،صدا،هممیهنوسازندگی"وسالاول"
آگاهی نو " در روزهای سخت با هم بودیم  .در ایام
توقیفوتولددوباره.گرچهمتاسفانههرگزبنیادی
وموسسهایماندگارازاینهمکاریپانگرفت،اما
دلخوش بودیم که آب باریکه ای هست اگر رودی
جارینیست.شدایدزمانوسالیقمتفاوتالبته
همواره مانع بزرگی بر سر راهمان بود ؛ هرگز
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چهره ها
نمایندهزنجان:نگرانفراربرخیمتهمان
پروندهکرسنتهستیم
نمایندهمردمزنجاندرمجلس،بابیاناینکهضررو
زیانناشیازمفاسدقراردادکرسنتبهموارداعالم
شدهمحدودنمیشود،تصریحکرد:اگردردستگاه
قضاییاقدامجدینشود،زیانهایدیگریهمدر
راه است .مصطفی طاهری  ،با اشاره به نامه اخیر
جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه
برای تسریع در رسیدگی به پرونده مفاسد قرارداد
گازی«کرسنت»اظهارکرد:دررابطهبااینقرارداد
دو نکته مطرح است که اولین آن ها ،قطعیت انجام
فساد و داللی است که برای ما محرز شــده آقای
زنگنهوبرخیمسئوالنوقتوزارتنفت،تخلفاتی
در این باره داشتهاند و عدالت اقتضا میکند که
حداقل این تخلفات در دادگاه بررسی جدی شود.
ویافزود:نکتهدوممرتبطباپروندهکرسنت،ضررو
زیانسنگینیاستکهدرنتیجهمعامالتپشتپرده
و مفاسد این قرارداد به منافع ملی وارد شده است.
ویباتاکیدبراینکهضرروزیانناشیازاینقرارداد
به همین موارد محدود نمیشود و اگر اقدام جدی
نشود زیانهای دیگری هم در راه اســت ،گفت:
برخیکارشناسانبرآورد 2.5میلیارددالرضرردر
مراحل بعدی را دارند  ،اسمهای افرادی نیز در این
پروندهمطرحاستکهبهدلیلحساسیتموضوع،
بیم خروج آن ها از کشور وجود دارد ،بنابراین قوه
قضاییه در روند رسیدگی به
اینپروندهبایدمراقباین
مسئلههمباشدوتدابیری
مــانــنــد مــمــنــوعالــخــروج
شــدن ایــن افـــراد را
اتخاذکند.

امضایسند 20سالهدردستورکارسفررئیسی
بهروسیهنیست
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان
روز چهارشنبه راهی مسکو شده و طی دو روز با
مقامات روسیه مالقات و رایزنی میکند .یک
گفتوگوی چند ساعته با پوتین خواهد داشت
و همکاریهای بیشتر با این کشور را پیگیری
میکند.این سفر عمدتا حــول محور مسائل
اقتصادی اســت و آن طــور که به نظر میرسد
ارمغانی چــون عضویت در اتحادیه اقتصادی
اوراســیــا که حتما تاثیر قابل توجه در افزایش
مناسبات اقتصادی و تجاری ما دارد ،خواهد
داشــت .برخی رسانهها پیشتر از امضای سند
راهبردی  20ساله ایران و روسیه در جریان این
سفر خبر داده بودند اما انگار کارهای مقدماتی
این کار هنوز تمام نشده است .چنان چه محمود
عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
از دردستورکار نبودن امضای سند راهبردی 20
ساله ایران و روسیه در سفر آینده رئیس جمهور به
مسکو خبر داده است .او گفته« :این سند به دلیل
بررسی های بیشتر و انجام توافقات ابتدایی هنوز
به مرحله نهایی برای امضای دو سران نرسیده
است؛ازاینروسند 20سالهایرانوروسیههنوزدر
مرحلهابتداییقرارداردوبهاینسفررئیسجمهور
به روسیه نخواهد رسید».سخنگوی امنیت ملی
مجلس همچنین توضیح داده
که «در سفر رئیس جمهور
به مسکو بر مقدمات این
سند بحث و تبادل نظر
و تــوافــق خــواهــد
شد/».فارس

