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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد-طبق اخبار موثق ،مرعشی در جلسهای ،با
ناراحتی از رئیس دولت اصالحات این پرسش را مطرح
میکند که چــرا از محسنهاشمی بــرای تصدی پست
شهرداری حمایت محکمی نشده اســت؟ رئیس دولت
اصالحات اینمسئلهومرعشیرایکجابهشورایسیاست
گذاری اصالح طلبان ارجاع میدهد و همین ارجاع دادن
باعث میشود که مرعشی ادامه حضور در شورای عالی
سیاست گذاری اصالحات را برنتابد زیرا درجه باالتری
از این گالیه مندی یعنی حمایت نکردن از شهردار شدن
محسنهاشمی ،شامل حال محمدرضا عارف میشود.
••ایران -شماری از ارمنیهای دوتابعیتی ارمنستان که در
ایران متولد شدهاند ،از اخطار بانکهای ارمنستان برای
بستنحسابهایشانبهدلیلتحریمهایآمریکاخبردادهاند.
•• شــرق -علی مطهری با اشــاره به ایــن که نمیتوانیم
موضوعاتی مثل حجاب را رها کنیم ،گفت :فرض کنید
حجاب اختیاری باشد ،قطعا این به برهنگی و عریانی
منتهی میشود .اینطور نیست که اگر حجاب را اختیاری
کردید فقط روســری را بــردارنــد ،مطمئن باشید کــار به
جاهای باریک میکشد .بنابراین وضع موجود بهتر از آن
است که بگوییم حجاب اختیاری باشد.
••کیهان -با کنارهگیری و برکناری دو عضو لیبرال دولت
و اعدام دو اخاللگر ،اقتصاد کشور نفس تازهای کشید و
نرخ ارز پس از ماهها نوسان خردکننده سیر نزولی به خود
گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد ،انتظار میرود
رئیسجمهور با توجه به این تجربه گران قدر بقیه لیبرالها
را برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
••آفتاب یزد -با توجه به نظرات رسولی استاندار سابق
خراسان رضوی و جــوادی حصار رئیس کمیته سیاسی
شورای هماهنگی اصالح طلبان در خراسان رضوی به نظر
میرسد که اصالح طلبان در خراسان رضوی بر خواسته
خود از دولت و وزیر کشور مبنی بر انتخاب مــاوردی به
عنوان استاندار این استان بسیار مصمم هستند و این را
مطالبه ای به حق از دولت و وزیر کشور میدانند.
••اطالعات -این روزنامه با اشــاره به شرایط اقتصادی
نامناسب حاکم بر مطبوعات در اطالعیه ای نوشت :برای
صیانت از حقوق خوانندگان ،ناچاریم قیمت روزنامه را
تکنرخی کنیم ،بنابراین ،بهای روزنامه از اول آذرماه در
شهرستان ها نیز مانند تهران هزار تومان خواهدشد.
••صبح نو -ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با تأیید خبر
گفت و گوی سیاسی میان احزاب اصولگرا و اصالح طلب
گفت :این گفتوگوها محرمانه است و شاید محرمانه بودن آن
قابل دفاعباشدچراکهبارسانهای شدنموضوع،ممکناست
کهاصلموضوعتحتالشعاعقراربگیرد.ویافزود:منازذکر
اسامی معذورم ،افراد حاضر در این گفتوگوها چهرههای
شاخص اصولگرایی و اصالحطلبی هستند و نه بهعنوان
نماینده بلکه بهعنوان چهرههای مؤثر حضور پیدا میکنند و
صحبت میکنند ،این افراد نماینده جریانهای سیاسی خود
نیستند و تنها بهعنوان چهرههای مؤثر این جریانها (حاضر
هستند) و بهعنوان رسمی یک تشکل نیست.
••آرمــان -ایــن روزنــامــه در گزارشی با اشــاره به سخنان
اخیر حجاریان نوشت :در حالی که بهنظر میرسید
دولت در اداره کشور از نیروهای اصال حطلب استفاده
کند ورق برگشت و روحانی به راست چرخید و با چینش
کابینهای حداقلی به اصالحطلبان پشت کرد .بسیاری از
تحلیلگران معتقدند این حرکت رئیسجمهور در خصوص
نادیده گرفتن اصالحطلبان به علت عدم ائتالف بر سر ریز
موضوعات بوده ،به نحوی که اصالحطلبان صرفا حامی
رئیسجمهور بودند نه شرکای فعال و مؤتلفهایی که پس
از پیروزی مشارکت داشته باشند.

وضعیت این طور باقی نمیماند

▪ اروپاییها یا نخواستند یا نتوانستند کاری
انجام دهند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،معاون سیاسی
وزیر امور خارجه کشورمان که دیروز در همایش
تحوالت منطقه و نظام بین الملل سخنرانی می
کرد ،خاطرنشان کرد :چه اروپا نخواهد با ما کار
کند و در حال بازی با ما باشد و چه می خواهد و قادر
نیست ،در نتیجه فرقی نمی کند .نتیجه این است
که اروپاییها یا نخواستند یا نتوانستند کاری انجام
دهند.اماماتازمانیکهباقیماندندربرجامبهنفع
کشور باشد در آن می مانیم و اگر این نباشد ماندن
در برجام فایده ای ندارد .به گزارش مهر ،محمد
خزاعی معاون وزیــر اقتصاد هم در اظهارنظری
گفت :ایران نباید منتظر تشکیل  SPVباشد و می
تواند از محل درآمدهای نفتی خود اقدام به تامین
سرمایه پروژه های خود کند.
▪احتمال تشکیل کانال مالی در فرانسه

با این حال امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت با
اشاره به در جریان بودن مذاکرات بانکی بین ایران و

اروپا،گفت:بهنظرمنکانالمالیدرفرانسهتشکیل
شود و در مرحله اول ،برای اقالم غیرتحریمی و از
اواسط سال  ۲۰۱۹برای اقالمی که شامل تحریم
میشود هم مورد استفاده قرار بگیرد.
▪موگرینی :نمی توانم برای سازوکار مالی تاریخ
بدهم

از سویی دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا وقتی دیروز پیش از برگزاری نشست شورای
روابط خارجی اروپا درباره زمان اجرای سازوکار
ویژه مالی اروپا با ایران مورد سوال خبرنگاران
قــرار گرفت ،به این گفته بسنده کرد که «شما
باید این سوال را از وزیران امورخارجه انگلیس،
فرانسه و آلمان بپرسید .فعالیت ما و بهویژه آن ها
ادامه دارد و ما از آن حمایت میکنیم ».به گزارش
ایسنا ،موگرینی افزود :من نمیتوانم به شما تاریخ
دقیقی را اعالم کنم اما معتقدم هرچه زودتر نتیجه
دهد بهتر است .وی بهرغم این گفت این ساختار
«به زودی» راهاندازی میشود.
▪دست پیش موگرینی؛ به رفتار ایران در اروپا
رسیدگی می کنیم

موگرینی در پاسخ به سوالی دربــاره اتهام زنی
دانمارک به ایــران با تأکید بر این که باید میان
اجرای توافق هستهای و مسائل دیگر مرتبط با
ایران تمایز قائل شویم ،افزود :برای ما مهم است
که به تمام چالشها و پیچیدگیهای ناشی از

رفتار ایران در خاک اروپا رسیدگی کنیم .همزمان
هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا صبح دیروز به وقت وین ،جلسهای
را با مقامات خارجه انگلستان ،آلمان و فرانسه با
هدف بررسی ساز و کار ویژه مالی برجام برگزار
کــرد .به نوشته والاستریت ژورنــال هدف این
دیدار بررسی ساز و کار ویژه مالی است.
▪ادعای رویترز :اتحادیه اروپا برخی اتباع ایرانی
را تحریم می کند

در همین حال رویترز مدعی شد در نشست روز
گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته
شد برخی اتباع ایــران به دلیل آن چه «عملیات
تروریستی در دانــمــارک و فرانسه» توصیف شد
تحریم شوند .این در حالی است که ایران ادعاها
درباره هر گونه اقدام در خاک اروپا را تکذیب کرده
است .به گزارش فارس به نقل از رویترز به گفته دو
دیپلمات اروپایی مطلع در این زمینه در نشست روز
گذشته وزیــران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل
بلژیک تصمیمی درباره نام اشخاص خاص برای
اعمالتحریمهاگرفتهنشدهبلکهتنهاتوافقعمومی
بــرای تهیه فهرستی در ایــن زمینه وجــود داشته
است .به نوشته رویترز ،وزیران خارجه همچنین
درباره ایجاد ساز و کار مالی ویژه برای ادامه تجارت
با ایران به رایزنی پرداختند .آنها معتقدند که این
ساز و کار مالی میتواند از کشورهای عضو اتحادیه
برابر تحریمهای محتمل آمریکا محافظت کند.

قاسمی :اگراروپایی ها نخواهند
یا نتوانند ،از ابزارهایی که داریم
استفاده می کنیم

هادی محمدی  -سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این
سوال که اگر سازوکار مالی اروپا به نتیجه نرسد و اروپاییها نتوانند آن را
اجرا کنند ایران چه برنامهای را در دستور کار قرار خواهد داد؟ تصریح کرد:
ما راهکارهای زیادی را روی میز داریم و اگر به جایی برسیم که ببینیم آن ها
نمیتوانند یا نمیخواهند در زمینه انجام تعهدات خود گام بردارند ما هم از
ابزارها و توانمندیهایی که در اختیار داریم به صورت مناسب استفاده الزم
را خواهیم کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال
خراسان درباره پیشنهاد قطر برای ایجاد ائتالفی منطقهای  بین ایران
 ،عراق ،سوریه ،قطر ،ترکیه و این که آیا در جریان سفر آقای برهم صالح
به تهران ،درباره این پیشنهاد قطر نیز بحث و رایزنی شد؟ اظهار کرد :در
جریان سفر آقای برهم صالح به تهران درباره مسائل دو جانبه ،منطقهای
و بینالمللی بحث شد و نگاه ما به همسایگان مان روشن است .عالقهمند
هستیم که با تعامل با همسایگان مان منطقهای عاری از خشونت داشته
باشیم و صلح و ثبات در منطقه ایجاد شود به نحوی که روابط مسالمت آمیز
و حسنهای بین کشورهای منطقه وجود داشته باشد اما درباره آن چه که
شما مطرح کردید من اطالعات الزم را ندارم و در شرایط کنونی صحبتی
بیش از این نمیتوانم داشته باشم.
▪واکنش به مصاحبه خرازی در اروپا

خبرنگاری پرسید در جریان سفر اروپایی به نقل از مصاحبه آقای خرازی
به اروپا گفته شد که احتمال دارد عدهای حتی از داخل ایران به صورت
خودسرانه دستور اقدامات تروریستی در اروپا را داده باشند ،آیا این موضوع
که آقــای خــرازی مطرح کردند موضع نظام اســت؟ قاسمی پاسخ داد:
آقای دکتر خرازی نظرات خود را دارند و آن را مطرح میکنند ،البته من
مصاحبهای را که شما اشاره کردید  ،دقیق ندیدهام و فکر میکنم در بیان
مواضع ایشان خلط مبحثی صورت گرفته باشد .قاسمی با بیان این که فکر
میکنم سخن آقای خرازی بیان دیگری بوده ،اظهارکرد :من این موضوع
را تایید نمیکنم که ممکن است عناصری در داخل ایران چنین اقدامی
را انجام داده باشند و تصور میکنم که دکتر خرازی چنین منظور و بیانی
نداشتهاند و شاید در ترجمه و نگارش کاستیهایی وجود داشته که چنین
ذهنیتی را ایجاد کرده است.

در سفر یک روزه وزیر خارجه انگلیس به تهران صورت گرفت
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انعکاس
عکس :عباسپور

••الف مدعی شد :کوچ یا تصدی همزمان پست هیئت
مدیره شرکتهای زیر مجموعه شستا توسط مدیران سایپا
این روزهــا بعد از افشای اسامی اعضای هیئت مدیره،
موضوعی ابهام برانگیز برای کارشناسان و اصحاب رسانه
شده است .این که تعداد زیادی از مدیران سایپا با وجود این
که تخصص الزم را ندارند در زیر مجموعه های شستا عضو
هیئت مدیره شوند موضوعی است که نهادهای نظارتی
باید بررسی کنند.سید علیرضا محمودی که سال گذشته
با حکم جهرودی قائم مقام مدیرعامل در امور فروش ساپیا
شد ،یکی از این مدیران است ،علیرضا محمودی هم اکنون
عالوه بر قائم مقامی در سایپا چهار پست دیگر دارد.
••ایــران آنالین مدعی شد :قانون ،عضویت در شورای
نگهبان را بــرای افـــرادی که بیش از یک شغل دارنــد،
غیرقانونی میداند و آنان را عضو مستعفی معرفی میکند.
در همین حال ،عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی
دو عضو حقوقدان شورای نگهبان به ترتیب رئیس حوزه
ریاست مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت تطبیق
مصوبات دولت با قوانین و مقررات هستند .
••تابناک نوشت  :تبلیغ تورهای نوروز  ۹۸درحالی آغاز
شده که با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی،
قیمت سفرهای خارجی نجومی شده است .یک سفر ۱۷
روزه به کانادا حدود  ۱۰۰میلیون تومان آب میخورد و
ماجراجویی با کشتی کروز معمولی در فاصله ترکیه تا یونان
حدود ۳۳میلیون تومان تمام میشود و سفر به قطب شمال
لوخرسقطبیمتوسط ۵۵میلیونتومان
بدونتماشایوا 
خرج دارد .سفرهای پرطرفدار ترکیه ،قونیه ،ارمنستان،
گرجستان ،هند ،مالزی و تایلند که شرایط هماهنگتری
با دهکهای درآمدی متوسط جامعه دارند نیز بین  ۲تا ۱۰
میلیون تومان قیمت خوردهاند.
••برنا نوشت :محمد عضو گــروه موسیقی که در رشت
بازداشت شد در گفت وگویی بــا این ادعــا که در همان
ساعات اولیه پس از انتشار فیلم در فضای مجازی از
چند شبکه خارجی فارسی زبان با ما از طریق دایرکت
اینستاگرام تماس گرفته شد ،توضیح داد« :خبرنگاران
این شبکهها ،خواستار این بودند که فیلم حادثه و چگونگی
وقوع این اتفاق را از زبان خودمان به صورت فیلم برای آن ها
ارسال کنیم و میگفتند که پس از ارسال این فیلمها اتفاق
خوبی برای مان میافتد ولی ما این کار را نکردیم».محمد
اظهار کرد« :آن شب با حمله ماموران شوکه شدیم .اصال
نمیدانستیم که شب شهادت است و اگر می دانستیم قطعا
آن شب به خیابان نمیرفتیم».
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خط و نشان ایران برای اروپا
ادیب  -در حالی که تعلل اروپا در اجرایی کردن
تعهدات قبلی اش برای حفظ برجام علنی شده،
مــعــاون سیاسی وزارت خــارجــه کشورمان در
هشداری تند به اروپــا گفت :اگر اروپــا فکر می
کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امنتر است،
می تواند امتحان کند .منطقه ما کلکسیونی از
مسائل و مشکالت دارد آیا اروپا تحمل موج جدید
تروریسم و مهاجرت و شروع بحران هستهای را
دارد! بی شک هزینه از بین رفتن برجام برای
اروپا بیش از آمریکاست.وی افــزود :اگر تا االن
در برجام ماندیم به این دلیل است که در ابعاد
سیاسی و اقتصادی ماندن به نفع ماست .هم
اینک شرایط مطلوبی است ،اما این حتما پایدار
نخواهد ماند و اروپاییها باید بدانند این وضعیت
نمیتواند به این شکل ادامه پیدا کند .در روزهای
گذشته رسانهها گفتند هیچ کشوری تا کنون
برای میزبانی سازوکار ویژه مالی ایــران و اروپا
اعالم آمادگی نکرده و عراقچی هم دیروز با اشاره
به همین موضوع افزود :هنوز هیچ کشوری حاضر
نشده میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را
قبول کند؛ اتریش و لوکزامبورگ قبول نکردند و
اروپا ناتوان از ثبت  SPVاست.
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هادی محمدی – وزیر امور خارجه انگلستان در حالی روز
گذشته به عنوان اولین وزیر خارجه غربی بعد از خروج
آمریکا از برجام به تهران سفر کرد که این روزها بسیاری
از مقامات ارشد در تهران از کندی روند ایجاد کانال مالی
اروپا گالیه داشته و خواستار تسریع در این موضوع برای
ادامه حیات برجام شده اند .به گزارش خراسان ،جرمی
هانت در ابتدای سفر یک روزه خود به ساختمان شماره
یک وزارت خارجه رفت و در جلسه ای فشرده و سه ساعته
با ظریف وزیر خارجه ایران شرکت کرد که حاصل آن بر
اســاس خبر تنظیمی وزارت خارجه گفت و گو دربــاره
جنبه های مختلف روابط و مناسبات دو جانبه ،از جمله
مسائل مرتبط با سازوکار مالی اروپا موسوم به «،»SPV
برای پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری در چارچوب برجام
و همچنین تبادل نظر دربــاره مهم ترین مسائل منطقه
ای ،از جمله لزوم تسریع در پایان دادن به جنگ در یمن
و نیز دیگر روندهای جاری در منطقه بوده است.جرمی

هانت پس از این و عصر روز گذشته به ساختمان دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی هم رفت و در آن جا به گفت وگو
با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
پرداخت که خبر دریافتی از دبیرخانه شــورا حاکی از
انتقادها و گالیه های شمخانی از اروپاست .
شمخانی در این دیدار با انتقاد از نبود همکاری مناسب
اتحادیه اروپا در شرایط خروج آمریکا از برجام و نقض
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد :مذاکرات
هستهای و توافق برجام به میزبانی و تالش اتحادیه اروپا
صورت گرفت و نقض آن نیز به معنای زیر پاگذاردن
حیثیت ،اعتبار و جایگاه سیاسی اتحادیه اروپا از سوی
آمریکاست.وی تاکید کرد  :جمهوری اسالمی ایران
با توجه به انفعال طرف های دیگر در برابر گفتار و رفتار
ناشایست آمریکا بر اساس منافع ملی و مسئولیتهای
خود تصمیمات الزم را در مقابله با این اقدام و امکان
بازگشت به شرایط پیش از توافق گرفته است .شمخانی
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...

گزارش خبری
سیدمهدی صدرالساداتی بازداشت شد
آخــریــن پــرده از حــواشــی اخیر تخریب برخی مــنــازل در
«ده ونک» تهران و پیگیری های این موضوع توسط سید
مهدی صدرالساداتی ،بــازداشــت ایــن روحــانــی معروف
در فضای مجازی بــود .به نوشته فــردا نیوز ،سیدمهدی
صدرالساداتی،داماد آیت ا ...مدرسی عضو شورای نگهبان
بوده و در ماه های اخیر به دلیل برخی افشاگری ها درباره
آقــازاده ها و همچنین پیگیری حقوق اهالی ده ونک در
تهران ،در فضای مجازی مشهور شده است .به ادعای برادر
این فعال اینستاگرامی ،او به اتهام «تشویش اذهان عمومی
علیه نظام و نیروی انتظامی در ماجرای ده ونک بازداشت
و پروندهای در این راستا برای وی در دادگاه ویژه روحانیت
تشکیل شده است ».به گزارش الف سید رضا صدرالساداتی
درباره بازداشت برادرش تصریح کرده که او در روز یک شنبه
به دادگاه احضار شده ،اما در نهایت بازداشت شده است .به
گزارش فردانیوز سرهنگ کاظم فرامرزی رئیس مرکز ملی
اسناد و کتابخانه دفاعمقدس خبر بازداشت سیدمهدی
صدرالساداتی را تأیید و اتهام او را اقدام علیه امنیت ملی
بیان کرده است .به گزارش فارس ،برادر صدرالساداتی با
این ادعا که در احضاریه او ،موضوع اتهام و احضار قید نشده،
افزود« :آن گونه که ما مطلع شدیم برادرم به دلیل انتشار
تصاویر و فیلمهای مربوط به ماجرای ده ونک بازداشت
شده است ».منطقه ده ونک ،یکی از مناطق قدیمی و اصیل
شمال تهران است که اختالف حقوقی بر سر مالکیت منازل
و زمین های آن به دهه  30شمسی بازمی گــردد ،اما در
نهایت دانشگاه الزهرا پس از پیگیری های مکرر توانست در
 ۲۷مرداد  ۱۳۹۷حکم قطعی تخریب خانهها را بگیرد و در
همینزمینهبرخیمنازلتخریبشدکهاینموضوعدرهفته
های گذشته تنش هایی را به وجود آورده است.

...

اخبار کوتاه
برگزاری نخستین جلسه اصالح آیین نامه
و ساختار شورای عالی اصالح طلبان

گفت :اگر آمریکا در مقابل ایران خواستههایش را به اروپا
تحمیل کند ،فردا در مناسبات شما با دیگر کشورها هم
ورود خواهد کرد و اتحادیه اروپا باید نه به خاطر برجام بلکه
به خاطر دفاع از هویت و استقالل خودش جلوی زیاده
خواهیهای آمریکا را بگیرد.
جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس نیز در این دیدار با اشاره
به مشکالت و موانعی که دولت آمریکا در مسیر مبادالت
مالی و روابط بانکی پس از برجام ایجاد کرده است ،بر
ضرورت پیگیری و حل و فصل مسائل پیش رو تاکید کرد
و افزود :اروپا مایل به حفظ دستاوردهای برجام است و
در این مسیر ایده هایی مانند تاسیس سامانه تبادل مالی
مستقل از آمریکا و اقتصاد بدون دالر را با جدیت دنبال
کرده و در تالش مشترک برای عملیاتی کردن آن است.
همچنین پس از این دیدارها سفارت انگلیس در تهران نیز
در توئیتی محتوای مالقات ها را توافق هسته ای ،منطقه و
پرونده انگلیسی های دو تابعیتی اعالم کرد .

فارس -نخستین جلسه اصالح آییننامه و ساختار شورای
عالیسیاستگذاریاصالحطلبانبهریاستحجتاالسالم
سیدعبدالواحد موسوی الری برگزار شد .در این جلسه دو
پیشنهاد زیر به اتفاق آرا به تصویب اعضای کمیته رسید و در
صورت تصویب شــورای عالی ،به عنوان وظایف ذاتی این
شوراقرارخواهدگرفت«.پاسخگوییبهافکارعمومیوبدنه
جریاناصالحاتازطریقبرگزارینشستهاوکنفرانسهای
رسانهایمنظم»و «نظارتبرعملکردمنتخبینلیستاصالح
طلبان در شوراهای شهر و مجلس و تهیه گزارش های منظم
ازعملکردمنتخبینوبررسیکیفیتوکمیتعملکردآنان»
ازجملهپیشنهادهایمصوببود.

ریاســتجمهوری عــراق میانجیگــری
میــان تهــران و ریــاض را تکذیــب کــرد
فارس -دفتر ریاستجمهوری عراق ،اخبار غیررسمی
منتشر شــده مبنی بــر پیشنهاد بــرهــم صــالــح بــرای
میانجیگری میان ایــران و عربستان و طرح آن برای
مقامات این دو کشور را تکذیب کرد .این دفتر اعالم کرد:
برخی رسانههای کشورهای حوزه خلیج فارس به نقل از
یک منبع غیر رسمی خبری را منتشر کردند با این محتوا
که ایران درخواست مذاکره با عربستان را ارائه کرده
است و رئیسجمهور عراق نیز پیشنهاد داده تا نقش
میانجیگر میان دو کشور و بردن پیام ایران به ریاض را ایفا
کند .اما تاکید میکنیم که این خبر مطلقا صحت ندارد .

فرا خبر

فضای متفاوت گفت و گوها باوجود فضا سازی انگلیسی
در حالی که وزیر خارجه انگلیس قبل از نخستین سفر خود به تهران  ،در سخنانی
مداخله جویانه مدعی دخالت نکردن ایران در مسائل منطقه و نیز توقف بازداشت
دو تابعیتی ها شده بود  ،شنیده های خراسان حاکی است  ،گفت و گوی سه ساعته
ظریف و هانت در فضایی مثبت و بدون تنش و انتقادهای تند صورت گرفته و دو
طرف گالیه ها و خواسته های خود را بیان کرده اند .بر این اساس به نظر می رسد
اظهارات وزیر خارجه انگلیس پیش از سفر به تهران تنها نوعی فضا سازی افکار
عمومی داخلی در شرایط بحران کنونی دولت در لندن بوده است  .همچنین
طرف انگلیسی در حالی در مذاکرات اخیر خود به موضوع بازداشت اتباع ایرانی
انگلیسی اشاره کرده است که اوال جمهوری اسالمی با همه این افراد با رافت
و از نگاه رعایت حقوق انسانی برخورد داشته و ثانیا همچون بیشتر کشورهای

پیشرفته این موضوع در صالحیت قوه قضاییه بوده و در ایران نهادهای اجرایی
و قضایی در استقالل به سر می برند ضمن این که کارنامه حقوق بشری لندن
نیز چندان روشن نیست و سوابق سیاهی در این خصوص درباره اتباع ایرانی
انگلیسی وجود دارد .با همه این ها به نظر می رسد حضور جرمی هانت در تهران
همزمان با اجالس وزیران خارجه اروپا در بروکسل که از محورهای اصلی آن
بررسی موضوع کانال ویژه است می تواند پیام های مثبتی داشته باشد به ویژه
این که هم اکنون در انگلیس نیز وضعیت دولت باثبات نبوده و هر لحظه ممکن
است دولت ترزا می با فروپاشی روبه رو شود .سفر وزیرخارجه این کشور به تهران
در این شرایط بحران سیاسی داخلی نشان دهنده اهمیت جمهوری اسالمی و
نقش کشورمان در منطقه است .

نمایندگان ایذه و شوش با اشاره به جلسات معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خبردادند

وعده یک هفته ای برای حل مشکالت کارگران شرکت هفت تپه

در پی پرداخت نشدن مطالبات مالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ،تیم کارشناسی
وزارت کار به دستور وزیر به استان خوزستان سفر کرده تا در جلسه کمیسیون کارگری
خوزستان مشکالت کارگری نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد ایران و بحث پرداخت
حقوقهای معوقه به آنها را بررسیکند .همزمان هدایتا ...خادمی ،نماینده مردم
ایذه و باغملک با اشاره به جلسه اخیر استاندار خوزستان با معاون اول رئیس جمهور از
وعده اسحاق جهانگیری برای پرداخت حقوق کارگران در آینده نزدیک خبرداد و سید
راضی نوری ،نماینده مردم شوش نیز اعالم کرد که در جلسه ای با حضور دژپسند وزیر
اقتصاد مقرر شده تا پایان هفته مطالبات کارگران این شرکت پرداخت شود .به گزارش
تسنیم وی تأکید کرد :قرار بر این شد که سازمان خصوصیسازی با مجموعه سهامداران،
مبلغی را بهعنوان حقوق برای کارگران واریز کنند تا ادامه کار توسط مجموعهای از سوی
اداره کار پیگیری شود .نماینده مردم شوش افزود :با هماهنگی انجامشده با وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی مقرر شد که معاون امور کارگری این وزارتخانه بهعنوان نماینده
تام االختیار وزیر به منطقه اعزام شود و از نزدیک مشکالت کارگران را مشاهده و آن را
منعکس کند .در همین حال کریمی یاوری مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت
کار درباره مشکالت کارگران هفتتپه درباره بازدید خود از خوزستان گفت :یک تیم
تخصصی از وزارت کار با مسئولیت بنده با دستور محمد شریعتمداری ،وزیر کار اعزام
شده است .به گفته این مقام وزارت کار ۷۰،درصد سهام این شرکت در اختیار بانک ملی

قرار دارد و اگر این بانک همراهی کند با رفع مشکل نقدینگی امکان تأمین مواد اولیه
برای این شرکت فراهم و مشکالت معوقات کارگران هم حل خواهد شد.
▪تکذیب یک شایعه از سوی دفتر جهانگیری

اما روز گذشته برخی شایعات در فضای مجازی منتشر شد مبنی براین که برخی اعضای
هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه از اقــوام خانوادگی معاون اول رئیس جمهور
هستند .این شایعه در رسانه های معاند بازتاب گسترده ای داشت .حتی برخی با دامن
زدن به شایعات مدعی شدند که  3نفر با نام خانوادگی «اسدبیگی» خواهرزاده های
اسحاق جهانگیری هستند .در پی این شایعات ،شب گذشته ،دفتر اسحاق جهانگیری
در تکذیبیه ای تاکید کرد« :هرگونه انتساب نسبی و فامیلی اعضای هیئتمدیره شرکت
مذکور به جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور قوی ًا تکذیب
میشود چرا که اساس ًا ایشان خواهرزادههایی با نام خانوادگی «اسدبیگی» ندارند...
روشن است که تخریب چهره مسئوالن نظام از طریق اتهامزنیهای ناروا و کذب در
چارچوب جنگ روانی و رسانهای رسانههای معاند با هدف پشتیبانی از جنگ اقتصادی
دشمنان علیه ایران عزیز انجام میشود و انتظار منطقی و عقالنی از رسانههای داخلی در
این شرایط این است که برای خنثیسازی توطئههای دشمنان ،دقت و هوشیاری خود را
بیش از پیش حفظ کرده و از بازنشر اخبار کذب به شدت پرهیز نمایند».
CMYK

