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تازه های مطبوعات
••همشهری–اینروزنامهنوشت ۸۰:درصدازکل
تسهیالتپرداختیبانکهادرپایانمهرامسالبه
مشتریان بانکها در استانهای تهران ،اصفهان،
خراسان رضــوی ،مــازنــدران ،فــارس ،خوزستان
و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و ۲۰درصد
باقیماندهبین۲۴استاندیگرتقسیممیشود.
••فرهیختگان -این روزنامه با اشاره به مذاکرات
وین و موضوع توافق موقت نوشت  :توافق موقت
احتماال بهدلیل نداشتن اتکا به قطعنامه شورای
امنیت ،مانند تــوافــق ،۲۰۱۵درصــورت از بین
رفتنمیتواندبهاستداللیحقوقیبرایبازگشت
تحریمهایشورایامنیتبدلشود.دراینجاالزم
خواهد بود در زمانی که مشروعیت توافق2015
از بین رفته است ،توافق موقت نیز نابود شود تا
تحریمهایشورایامنیتمجددبرقرارشوند.البته
اینتنهامسیراحیایتحریمهایشورایامنیتدر
توافقموقتنیست.
••کیهان-اینروزنامهنوشت:اتاقبازرگانیتهران
در جدیدترین گــزارش خود با اشــاره به اقدامات
دولت سیزدهم در افزایش واکسیناسیون و بهبود
وضعکشوردربارهکرونااذعانکردکهشاخصهای
اقتصادیطیامسالبهترشدهاست.
••شرق -این روزنامه نوشت  :در زورآزمایی میان
موافقان ومخالفانطرحصیانتازفضایمجازی،
فعالکفهاقلیتتندروحامیمحدودسازیاینترنت
سنگینتر بوده و خبرهای خوشی از متن نهایی
منتشر نشده و نبود شفافیت بر ابهامها افزوده
است ...آخرین متنی که از این طرح منتشر شده
است ،تفاوت چشمگیری با متنهای قبلی بهویژه
طرح اولیهای که سال گذشته خبرساز شد ،دارد
ک ماه اخیر در زمینه متن نهایی رخ
اما آن چه در ی 
دادهمشخصنیست.
••اعتماد -عباس عبدی در یادداشتی نوشت :
یکی از مشکالت اصلی دولــت سیزدهم فقدان
نظریهمشخصاقتصادیاست.دولتفعلیدرعین
نقدی که به دولت روحانی داشت ،به غلط گمان
میکردکهاگربیشترکاروکمترفسادشود،مسئله
مملکت حل خواهد شد .ولی فراموش کرد که اگر
نظریهاقتصادینداشتهباشدهرچهبیشترکارکند،
بهرهوریکمترخواهدبودوچهبسااتالفبیشتری
میشودکهعوارضآنازفسادکمترنیست.

انعکاس
••نــورنــیــوز خبر داد":امـــیـــر ســرتــیــپ ف ــرزاد
اسماعیلی ،دستیار ویژه فرمانده کل ارتش در
امــور پدافند هوایی ،با حضور در منزل شهید
سرهنگ ابوالفضل محققنژاد ،نخستین شهید
مدافع سالمت ستاد ارتش ،با خانواده این شهید
واالمقام دیدار و گفتوگو کرد ".در روزهای اخیر
شایعاتی درباره امیر فرزاد اسماعیلی در فضای
مجازیمنتشرشدهبودکهانتشارعکسایندیدار
ُمهر پایانی بر این شایعات بود.
••انتخاب نوشت :کولسنیکوف خبرنگار روزنامه
روسی "کامرسانت" که از چهرههای رسانهای
مقبول پوتین اســت ،در گزارشی دربــاره دیدار
رؤسای جمهور ایران و روسیه نوشت :ظاهر ًا نه
تنها شرایط ویژه قرنطینه برای دیــدار با پوتین
شامل حال رئیسجمهور ایــران نشده ،بلکه او
قبل از دیدار با همتای روسی خود تست  PCRرا
هم انجام نــداده است؛البته میتوان حدس زد
که این دیدار برای رئیسی نیز بسیار مهم بوده و به
همین دلیل او بدون توجه به شرایط دشوار شیوع
کرونا درمسکو ،سفر به روسیه را در دستور کارش
قرار داده است.
••همشهریآنالین نوشت:محمدعلیزلفیگل
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در واکنش به اخراج
برخی از استادان اظهار کرد :روند جذب اعضای
هیئت علمی و تبدیل وضعیت آن ها و ارتقای
هیئتعلمیآنهایکروشعلمیوسیستماتیک
است که در هر دانشگاهی انجام میشود .در
دانــشــگــاههــای مــا تصمیمات سیاسی گرفته
نخواهد شد .ما هم سعی کنیم این ها را سیاسی
نکنیم .دانشگاهها باید استقالل خودشان را
داشته باشند.
••فردا نیوز نوشت :جواد امام ،فعال سیاسی
اصال حطلب دربــاره انتشار نامه سرگشاده از
طرف سیدمحمد خاتمی به مــرد م گفت:خبر
این نامه تکذیب میشود ،برخی به دنبال آن
بودند که وجود نامه را به مالقات ایشان با آقایان
ناطق نوری ،روحانی و سیدحسن خمینی نسبت
دهند اما این نامه به هیچ عنوان صحت ندارد.
آقای خاتمی قبال دغدغههایش را منعکس کرده
و هرجایی احساس کند که حرفی برای گفتن
دارد ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم منعکس
میکند.طی روزهای گذشته برخی کانالهای
خبری با اشاره به دیدار روحانی ،ناطق نوری و
خاتمی نوشته بودند که رئیس دولت اصالحات
قرار است طی چند روز آینده نامهای سرگشاده
منتشر کند.

رایزنی های احتماال مستقیم؟

واکنشهابهاحتمالدیداررودررویایرانوآمریکادرویناوجگرفتهاست.بااینحالنورنیوزنوشت:
گرچهروندمذاکراتروبهجلوستاماهنوزبادستیابیبهتوافقخوبفاصلهداریم،فعالدلیلیبرای
گفتوگویمستقیموجودندارد

هادی محمدی – سخنان دو روز پیش حسین
امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان همان
طورکهپیشبینیمیشدباواکنشهاییهمراه
بود که گاه مستقیم از سوی روس ها و آمریکایی
ها بیان شد و گاه غیر مستقیم با فریاد انگلیسی
ها به گوش رسید اما هر چه بود توانست تحولی
در حوزه مذاکرات ایجاد کند و حاال همه مطمئن
هستند که ایران هم به دنبال یک توافق است و
حاضرنیستبهخاطرمذاکرهنکردنباواشنگتن
باعثبنبستیاشکستمذاکراتشودالبتهیک
شرطدارد،شرطیکهعلیشمخانیدبیرشورای
عالیامنیتملیکشورماندریکتوئیتکوتاهکه
این بار به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته بود،
بیانکردکهتغییرمسیرگفتوگویایرانوآمریکا
ازحالتغیرمستقیمومکتوببهمذاکرهمستقیم
تنها زمانی اتفاق می افتد که توافق خــوب در
دسترسباشد.بههرروی،بحثمذاکرهمستقیم
خیلیوقتاستکهمطرحبودهوهمیشهموافقان
و مخالفانی داشته است .بسیاری از تحلیل گران
داخلیبااشارهبهاینکهاختالفاصلیدرقضیه
برجامبینایرانوآمریکاستوتاایندومشکالت
خود (مشکالت مربوط به برجام و نه همه موارد
اختالفی)رامستقیمحلنکنند،گرهازاینکارباز
نخواهدشد.ازطرفدیگرگروهیتاکیدداشتند
که چون آمریکا از برجام خارج شده و بدعهدی
کرده نباید اجازه داد که سر میز مذاکره برگردد و
مذاکرهغیرمستقیمراعاملتحقیرطرفآمریکایی
میدانستند .نظر تیم مذاکره کننده تا پیش از
این به گروه دوم نزدیکتر بود و از مواضع ایران
این طور بر میآمد که به رغم عالقه و حتی اصرار

آمریکاییها حاضر به پذیرش مذاکره مستقیم
نیستند .اکنون اما به نظر میرسد که وضعیت تا
حدی با توجه به گفته های اخیر امیر عبداللهیان
تغییر کرده است.این سیاست ایران احتماال در
پی آن اتخاذ شده که در هفتههای آینده معلوم
شد با رویه موجود (یعنی مذاکره غیرمستقیم)
توافق جامع و پایداری که ایران میخواهد به این
زودیها حاصل نمیشود و آن توافق موقتی که
آمریکاییها پیشنهاد میدهند نیز با مصلحت
ایران نمیخواند و شدنی نیست .از ظواهر امر
نیز این طور برمیآید که تیم آمریکایی تا اندازهای
تغییررویهدادهونمیخواهدازاینفرصتبگذرد.
گذشتهازتغییراتامیدوارکنندهایکهدرترکیب
هیئتمذاکرهکنندهآنهاایجادشدهوکناررفتن
چهرههای تندروتر شاهد مواضع صریحی مبنی
بر استقبال از مذاکره مستقیم هستیم .مثال جن
ساکی ،سخنگوی کاخ سفید گفته« :واشنگتن
آمــاده مذاکرات مستقیم و فــوری با ایــران برای
پیشبرد مذاکرات هستهای است».ند پرایس
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بیان کرده:
«مادنبالاینهستیمفوراایندیپلماسیرابهکار
ببندیم و به وضوح گفتهایم که تعامل مستقیم در
خدمتایناهدافخواهدبود».
▪هنوزاتفاقخاصینیفتادهاست

بااینحالیکمنبعایرانینزدیکبهتیممذاکرات
هسته ای در وین در گفت وگو با خراسان تصریح
کرد:بهرغمسخنانوزیرخارجهدربارهمذاکرات
ایران و آمریکا ،فعال در این زمینه تصمیم گیری
تازهای نشده و هم اینک مسیر ارسال و دریافت

احتمال محاکمه مجدد فریدون به اتهام دریافت رشوه
سخنگوی قوه قضاییه :در کیفرخواست پرونده کروز نام حسین فریدون
به عنوان متهم نیست اما اگر نقش اش در این پرونده
ثابت شود ،احضارش می کنیم!

توکلی « -حسین فریدون » بــرادر رئیس
جــمــهــور ســابــق کــه هــم اکــنــون در حــال
گذراندن محکومیت  5ساله خود در زندان
اوین است .حاال اما اظهارات چند روز قبل
نماینده دادستانی در جریان برگزاری
دادگــاه شرکت کروز نام او را دوبــاره بر سر
زبان ها انداخته است .نماینده دادستانی
دراظــهــاراتــی جنجالی از ارتباط حسین
فریدون با این شرکت خبرداد و اعالم کرد که
برادر رئیس جمهور سابق از مدیران شرکت
کــروز رشــوه دریــافــت کــرده اس ــت «:طبق
گـــزارش اطــاعــات سپاه انتقال مبلغ ۶
میلیارد ریال در  ۲فقره ۱۱ ،میلیارد ریال
در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریالی
بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت
کروز انجام شده و به تایید حمید کشاورز
توچایی رسیده است .طبق رد یابیها مبالغ
مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون
و مرتبطین او پرداخت شده است ».موضوعی
کــه ســر وص ــدای زی ــادی بــه پــا کــرد و حتی
باعث شد که ذبیح ا...خدائیان سخنگوی
دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته
خود به این موضوع ورود کند و از احتمال
محاکمه مجدد برادر رئیس جمهور سابق
خبربدهد «:حسین فریدون با هدف اجرای
حکم قطعی که قبال صادر شده بود در زندان
به سر میبرد .در جریان رسیدگی به پرونده
شرکت کــروز نماینده دادستان در ضمن
قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کرد
مبنی بر ایــن که به حسین فریدون رشوه
پرداخت شده است ،با پیگیر یهای انجام
شده ظاهرا در این خصوص پروندهای مفتوح
است .هم اکنون این پرونده منتهی به صدور
جلب دادرسی یا کیفرخواست نشده است».
خدائیان همچنین تاکید کرد  «:اگر چنان
چه دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد
به احضار وی اقــدام خواهد شد .این طور
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نیست که در کیفرخواست شرکت کروز
نام وی به عنوان متهم قید شده باشد ،بلکه
با توجه به مطالب و مدارکی که در پرونده
ارائه شده است ،پرونده این بخش به صورت
جداگانه از پرونده کروز رسیدگی میشود و
بستگی به این دارد که بررسی کنیم میزان
دالیــل و مــدارک به چه شکل اســت ».این
مــوضــوع امــا از ســوی حسین فــریــدون بی
پاسخ نماند و او در جوابیه ای برای روزنامه
ای ــران ،مــاجــرای دریــافــت رشــوه از شرکت
کروز را تکذیب کرد «:اینجانب آقای حسین
فــریــدون هیچ گونه آشنایی و ارتباطی با
شرکت قطعهسازی کروز نداشته و ایشان را
نمیشناسم .بنابراین ادعای دریافت مبلغی
توسط اینجانب از مدیران شرکت مذکور
بابت انتخابات مجلس ،کام ً
ال بیاساس و
بدین وسیله تکذیب میشود ».اما ماجرای
فریدون به جنجال ارتباط او با شرکت کروز
و اتهام دریــافــت رشــوه اش از ایــن شرکت
ختم نمی شود و نمایندگان مجلس چندی
قبل طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست
جمهوری در دوره آقای روحانی را تصویب
کردند که بر اســاس آن قــرار است از نقش
رئیس دفتر آقــای روحانی ،تیم اقتصادی
دولت "در توزیع میلیاردها دالر ارز و طال و
هدر رفتن آن" و نقش حسین فریدون برادر
رئیس جمهور در مذاکرات اتمی تحقیق
شــود .حال باید منتظر ماند و دید که پای
برادر رئیس جمهور سابق دوباره به دادگاه
بازخواهد شد یانه.

مکتوب نظرات به طور کارآمد انجام می شود.
وی تاکید کرد  :تا زمانی که این اطمینان وجود
نداشته باشد که چنین دیــداری دستاوردی به
همراه خواهد داشــت و به دستیابی به توافقی
خوب کمک خواهد کرد ،نیاز یا ضرورتی برای
انجامگفتوگویمستقیموجودنخواهدداشت.
موضع جمهوری اسالمی ایران از ابتدا این بوده
که ایــران حاضر نیست صرفا بــرای گرفتن یک
عکس یادگاری یا مانور تبلیغاتی دیداری انجام
دهد .تاکتیکها یا فرمتهای مذاکراتی زمانی
برای ایــران دارای ارزش و موضوعیت خواهند
بود که این اطمینان وجــود داشته باشد که به
حصول نتیجه مطلوب کمک میکنند.این منبع
آگاه همچنین درباره آخرین وضعیت مذاکرات
گفت :در دو روز گذشته ،با هدف افزایش سرعت
پیشرفتگفتوگوهاوباتوجهبهاینکهمباحثبه
مرحلهایرسیدهکهعباراتباقیماندهبهخصوص
درحوزهتضمینهانیازمندتصمیمگیریوتعیین
تکلیفهستند،جلساتنگارشمتن()drafting
کهپیشازایندرسطحکارشناسی(جلساتدوو
چندجانبهیاکارگروهها)برگزارمیشد،درسطح
رؤسای هیئتها و با حضور ایران ،اتحادیه اروپا و
تمام اعضای گروه  4+1برگزار شده و به ویژه در
حوزهتضمینهاتوانستهاندبرخیاختالفنظرها
را کاهش دهند و موارد نیازمند تصمیمگیری را
مشخصکنند.ویافزود:درحوزهراستیآزمایی
نیزجلساتنگارشمتنباحضورمذاکرهکنندگان
ارشد ایــران ،اتحادیه اروپــا و سه کشور اروپایی
برگزار شده است ،چرا که بخش قابل توجهی از
فرایند راستیآزمایی از طریق سنجش آزادی
تجارت و مراوده با طرفهای اروپایی انجام می
شود.البتههنوزبخشهاییازموضوعاتنیازمند
بحثبیشترواتخاذتصمیماست.
▪روسهاچهمیگویند؟

اما مگر می شود چنین سوژه داغ خبری مطرح
شود و آقای میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه
در سازمانهای بینالمللی واقع در وین ساکت
بماند  .اولیانوف نیز در واکنش به سخنان اخیر
حسینامیرعبداللهیان،وزیرخارجهکشورماندر
توئیتینوشت:مذاکرهمستقیمدرسطحپیشرفته
مذاکراتوینمیتواندمفیدواقعشود.
▪هیاهوبرایهیچ؟

همزمان نورنیوز،رسانه نزدیک به شورای عالی
امنیت ملی نوشت:گرچه برخی تالش کردند
اظهارات اخیر وزیــر امــور خارجه را ابــراز عالقه
ای ــران بــرای مــذاکــره با آمریکا تعبیر کنند اما
توجه دقیق به صحبتهای امیرعبداللهیان و

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
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همچنین متن توئیت شمخانی نشان میدهد
که موضع تهران در مذاکرات وین صرفا تالش
برای دستیابی به توافق خوب است.به نوشته
نورنیوز،اظهاراتوزیرخارجهبالفاصلهباکلیدواژه
«آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا» از
سوی برخی رسانههای داخلی و خارجی منتشر
شد و بازتاب گستردهای را نیز به دنبال داشت.
در فاصله کوتاهی پس از انتشار صحبتهای
امیرعبداللهیان ،سخنگویان کاخ سفید و وزارت
خارجه آمریکا به آن واکنش نشان داده و ضمن
استقبال از گفت وگــوی مستقیم میان تهران
و واشنگتن آن را در پیشبرد مــذاکــرات جاری
در وین مفید دانستند.در حالی که همچنان
واکنشهای داخلی و خارجی به اظهارات وزیر
خارجهکشورمانادامهدارد«،علیشمخانی»دبیر
شورای عالی امنیت ملی با انتشار توئیتی بدون
اشاره به موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا ،صرفا
بر امکان «تغییر روش ارتباط با هیئت آمریکایی
حاضردروین»درصورتدردسترسبودنتوافق
خوبتاکیدکرد.اگرچهبرخیرسانههاواصحاب
قلمدرداخلوخارجازکشورباکمتوجهییاتعمد
تالش کردند اظهارات وزیر امور خارجه را ابراز
عالقه ایــران برای مذاکره با آمریکا تعبیر کنند
اما توجه دقیق به صحبتهای امیرعبداللهیان
و همچنین متن توئیت شمخانی که با شفافیت
بیشتری به موضوع پرداخته ،نشان میدهد که
موضع جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات وین
چنان چه از ابتدا بیان شده بود صرفا تالش برای
دستیابیبهتوافقخوباستومذاکرهزیرفشار،
مذاکره برای مذاکره یا وقتکشی و بهانهجویی
برای فرار از پذیرش تعهدات از سوی طرف غربی
رابرنمیتابد.ایرانپیشازایندرجریانمذاکرات
منتهی به توافق برجام نیز در قالب  ۵+۱یا به
طورمستقل با آمریکا مذاکره داشته و نشان داده
در زمانی که منافع کشور ایجاب کند از مذاکره با
دشمن نیز ابایی ندارد اما این شرایط در صورتی
محققمیشودکهمجموعهشرایطبرایدستیابی
بهتوافقخوبفراهمشدهباشدومذاکره،الزامی
براینهاییسازیتوافقمدنظرایرانقلمدادشود.
اشارهدبیرشورایعالیامنیتملیبهاینواقعیت
که«تاکنونارتباطباهیئتآمریکاییحاضردروین
با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی
به بیش از این نبوده و نخواهد بود» ،حاکی از این
واقعیتاستکهگرچهروندمذاکراتدرریلنسبتا
مناسبی قرار گرفته و در مسیر پیشرفت است اما
از نظر ایران به دلیل تداوم رفتار زیادهخواهانه و
غیرسازندهآمریکاهنوزبادستیابیبهتوافقخوب
فاصله داریم و از این رو الزامی برای گفت وگوی
مستقیموجودندارد.

در انتظار خبرهای خوش دولت در دهه فجر
سخنگویدولت:آمادهبازگشاییسفارتخانههایایرانوعربستانبهشکلمتقابل
هستیم،مردمبهزودیشاهدآثارونتایجسفررئیسجمهور
بهروسیهخواهندبود
مــجــاور -تدوین بسته  ۱۰بندی دولــت برای
حمایت از بازار بورس ،حال و روز مطلوب ارز در
کشور ،نتایج سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو و
خبرهای خوب دولت برای دهه فجر از مهم ترین
بخش های اظهارات روز گذشته علی بهادری
جهرمی سخنگوی دولت بود که در ادامه مشروح
آنرامیخوانید*.درسفررئیسیبهروسیههمدر
موضوعاتدوجانبهوچندجانبهدرتمامیمسائل
مباحث متعددی مطرح شد .توافقات گسترده و
اشتراکات عمیقی مطرح شد و قراردادهایی در
حوزه نفت و راه آهن در این سفر منعقد شد *.خط
اعتباری ۵میلیاردیوتوافقبرایافزایشآنتا۱۰
میلیارد دالر از دستاوردهای سفر رئیس جمهور
به مسکو بود .در خصوص توسعه صادرات اقالم
صیفی نیز مقدمات آن فراهم شده تا مشکالت در
این زمینه حل شود و صادرات افزایش یابد .مردم
به زودی شاهد آثار و نتایج سفر رئیس جمهور به
روسیه خواهند بود *.چندین خبر خوب هم در
دهه مبارک فجر برای مردم داریــم که در بخش
هایمختلفبهاطالعمردمخواهدرسید* .بایدبه
دو خبر خوب اشاره کنم ...اول در حوزه اقتصادی
این که وعــده های رئیس جمهور بــرای تسهیل
پرداختوامبهمردمعزیزمحققوعملیشدوکلیه
متقاضیانتسهیالتخردکهرتبهاعتباریآنهاB
 ،Aو Cاست،میتوانندتاسقف ۵۰میلیونتومان
بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و
نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰میلیون تومان،
باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر
از حقوق به همراه یک سفته یا چک ،اقدام و وام
دریافتکنند*.خبرخوبدوماینکهوعدهرئیس
جمهور برای استرداد سود مازاد بانکی به نقطه
عملیاتی و اجرایی رسید و اگر نرخ سود تسهیالت
بانکها باالتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار
باشد ،بانک ها مکلف هستند مبلغی را که برای
این منظور گرفتند برگردانند *.آمار فروش نفت
و بازگشت ارزهای ناشی از آن قابل قبول است.
مراجعه به سامانه نیما نشان می دهد دولت در
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چهره ها
رئیسی:دشمنبهدنبالادامهتحریمباتحریف
است
آیــت ا ...سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد
بزرگداشت دهه فجر با تأکید بر دعــوت و تبیین
خوبیها و نهی از زشتیهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی درمقابل صحنهسازی،
شایعهپراکنی و فضاسازیهای تحریفآمیز ،اظهار
کرد :امروز دشمن به دنبال ادامه تحریم با تحریف
است.درمقابلتحریفوبرایغلبهبرآنبایدتبیین
درستانجامشودودراینزمینهشورایهماهنگی
تبلیغات اســامــی از جایگاه حساس و مهمی
برخوردار است .رئیس جمهور تصریح کرد :امروز
هرحرکتیدرجهتامیدآفرینیدربینمردمحرکت
درجهتراهبردجمهوریاسالمیایراناستوهر
حرکتی در جهت ایجاد یأس و ناامیدی حرکت در
جهت راهبرد دشمن است .رئیسی
تأکید کرد ۲۲ :بهمن جلوه امید
در بین مردم و قله و جلوه تحول
است که باید تــداوم یابد/.
فارس

سیدمهدیصدرالساداتیازخلعلباسخود
خبرداد

سیدمهدی صدر الساداتی در صفحه اینستاگرام
خود خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت او را به طور
دایــم خلع لباس کــرد .صدر الساداتی در صفحه
اینستاگرام خود توضیح داده است« :دادگاه ویژه
روحانیت در حکم تجدید نظر به خاطر شکایت
مجدد سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل توهین
به رئیس این سازمان در کامنت های یکی از پست
هایم،دوبارهمرامحکومکردواینباربهخاطرهتک
حیثیت و شئون روحانیت برایم حکم خلع لباس
دایم روحانیت صادر کــرد ».صدر الساداتی بیان
کرده است« :دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید
نظردرپروندهدانشگاهالزهراباعنوان
اتهامیممانعتازحقباذیحق
نشان دادن افرادی که ذی حق
نیستند ،دوبــاره مرا محکوم به
جزاینقدیکرد/».شفقنا

تمایلالهامعلیافبهمشارکتایراندر
بازسازیقرهباغ

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در دیدار با یک
هیئت بلند پایه ایرانی در باکو از تمایل به مشارکت
شرکتهای ایرانی در بازسازی اراضــی آزاد شده
خبر داد.بــه نوشته خبرگزاری «ترند نیوز» «الهام
علیاف» در دیــدار با هیئتی به سرپرستی «رستم
قاسمی»وزیرراهوشهرسازیایرانورئیسمشترک
کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی
ایران و جمهوری آذربایجان گفت« :مطمئن هستم
که شرکتهای ایرانی در آینده نزدیک فعالیت
ی آزاد شده آغاز خواهند کرد».علی
خود را در اراض 
اف چندی قبل نیز در آستانه سال نو میالدی گفته
بود؛ روابط دوستانه و مشارکتی در
جریانتماسهایمنظموتبادل
نظر با دیگر همسایگان ،ایران
و گرجستان توسعه بیشتر
یافتهاست/».فارس

بدون تیتر
تامینارزباهیچگونهمشکلیروبهرونیست.برای
فروش نفت به دولت اعتماد شود و نه به افرادی که
اطالعندارند.درپاسخبهسؤالخبرنگاریدرباره
آمار فروش نفت گفت :در شرایط جنگ اقتصادی
جزئیات قراردادها و نحوه فروش و استردادها به
صالحنیست.البتهرئیسجمهوربارهاتأکیدکرد
که دولت اجازه نخواهد داد تحریم ها مانع فروش
نفتوتوسعهصادراتشود.

رئیس جمهور به منظور تحکیم و تقویت ارتباط
ریاستجمهوریبامراجععظامتقلید،ائمهجمعه،
علمایبالد،حوزههایعلمیهودیگرشخصیتهای
روحــانــی ،در احکام جداگانهای حجتاالسالم
والمسلمین سید رضــا تقوی و حجتاالسالم
والمسلمین محمد حاجیابوالقاسم دوالبــی را
به عضویت «شــورای هماهنگی ارتباطات ریاست
جمهوریباحوزهوروحانیت»منصوبکرد.

