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اخبار

لزوم اتحاد بیش از پیش ایران و ترکیه

آیتاهللالعظمیمکارمشیرازی
آمریکا را دشمن مشترک 2
کشور ایران و ترکیه دانست و
تاکید کرد :مقامات این کشور
به هیچ قان��ون بینالمللی و
انسانی پایبند نیستند .به گزارش رسا ،آیتاهلل
مکارمش��یرازی در دیدار س��فیر جدید ترکیه
در جمهوری اس�لامی ایران گفت :ما با ترکیه
جهات مشترک زیادی داریم؛ هر دو پیرو اسالم
هستیم ،هر دو فرهنگ مشترک داریم ،هر دو
همسایهایم ،هر دو روابط اقتصادی مهمی داریم
و از همه اینها گذش��ته دشمن مشترک داریم.
این مرجع تقلید تصریح کرد :آمریکا به همان
اندازه که با ما دش��من است با شما هم دشمن
است .استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه
قم افزود :این جهات مش��ترک سبب میشود
دس��ت به دس��ت هم و در برابر زورگوییهای
دشمن بایستیم؛ ما  2کشور نیرومند در منطقه
هستیم که در صورت اتحاد با یکدیگر میتوانیم
منطقه را از ش��ر این دشمنان محفوظ داریم.
حضرت آیتاهلل مکارمشیرازی با بیان این نکته
که دشمنان به قراردادهایشان پایبند نیستند،
گفت :در واقع مسأله این است که دشمنان ما
نمیپسندند ما مستقل باشیم .میخواهند همه
وابسته به آنها باشند و این در واقع یک روحیه
قلدری است که در زورمندان است و تابع هیچ
قانونی هم نیستند.
مجلس خبرگان رهبری:

«معامله قرن» دستاوردی جز
شکست نخواهد داشت

مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیهای
ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی
روز قدس تاکید کرد :طرح موس��وم به«معامله
قرن» دس��تاوردی جز شکس��ت و روسیاهی
برای عامالن و حامیان آن نخواهد داش��ت .به
گزارش مهر ،در بخشی از این بیانیه آمده است:
مجلس خبرگان رهبری در آستانه روز جهانی
قدس ،با اذعان به اینکه مقاومت ملت فلسطین
بویژه جوانان فلسطینی و فریادهای مسلمانان
و آزادگان جه��ان در آخرین جمعه ماه مبارک
رمضان روزی به ثمر میرس��د و نابودی رژیم
اش��غالگر قدس را رقم خواه��د زد و به فرموده
رهبر فرزانه انقالب «مدظلهالعالی» اسرائیل ۲۵
س��ال آینده را نخواهد دید ،جنایت اشغالگران
و حامی��ان غربی و عربی آنان علیه فلس��طین
مظلوم و قدس شریف را محکوم و درباره طرح
موسوم به «معامله قرن» به رژیم صهیونیستی،
آمریکای جنایتکار و برخی حکام خودفروخته و
خائن کشورهای عربی حامی این طرح ذلتبار
هش��دار میدهد و اعالم م��یدارد این معامله
ننگین ،دستاوردی جز شکس��ت و روسیاهی
برای عامالن و حامیان آن نخواهد داشت.

مسیرهای راهپیمایی روز قدس
اعالم شد

مسیرهای راهپیمایی یوماهلل قدس از سوی
سردار رمضان ش��ریف ،رئیس «ستاد انتفاضه
و قدس» ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
اعالم شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس از سوی
سردار رمضان ش��ریف ،رئیس «ستاد انتفاضه
و قدس» ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
اعالم شد.
مس��یرهای راهپیمایی روز قدس به شریح
زیر است:
مسیر شماره یک :مسجد امام حسین ،میدان
امام حسین ،خیابان انقالب ،دانشگاه تهران
مس��یر ش��ماره  :۲خیابان ابوذر ،میدان ابوذر،
خیابان شهید برادران حسنی ،خیابان قزوین،
میدان کارگر ،دانشگاه تهران
مس��یر شماره  :۳مس��جد دارالس�لام ،میدان
منیری��ه ،خیابان ولیعص��ر ،خیاب��ان انقالب،
دانشگاه تهران
مس��یر ش��ماره  :۴مس��جد امام زمان ،خیابان
آزادی ،تقاطع خیابان بهبودی ،میدان انقالب،
دانشگاه تهران
مسیر ش��ماره  :۵مس��جد حضرت ابوالفضل،
میدان توحی��د ،خیابان توحید ،خیابان آزادی،
میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :۶مسجد حضرت مهدی ،خیابان
ستارخان ،میدان توحید ،خیابان توحید ،خیابان
آزادی ،میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :۷مسجد الجواد ،میدان هفتم تیر،
خیابان کریمخان ،میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز،
دانشگاه تهران
مسیر شماره  :۸مسجد امام جعفرصادق ،فلکه
اول صادقیه ،خیابان ستارخان ،خیابان توحید،
خیابان آزادی ،میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر ش��ماره  :۹مسجد حضرت امیر ،خیابان
کارگر شمالی ،میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :۱۰مس��جد جامع رسول اکرم،
تهرانس��ر ،بلوار ش��اهد ،بلوار تهرانسر ،میدان
کمالالملک ،بزرگراه ش��هید لشکری ،خیابان
آزادی ،خیابان انقالب ،دانشگاه تهران

چهارشنبه  8خرداد 1398

نگاه دولت روحانی در شرایطی به شرکای قاره سبز دوخته شده که نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان داد
اتحادیه اروپایی باید برای بقای خودش بجنگد

گ�روه سیاس�ی :ش��کاف بین اروپا و آمریکا تقریبا
ش��اهبیت اصلی و ترجیعبند اظهارات تیم سیاست
خارجی دولت تدبیر و امید بویژه محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه پس از خروج ترامپ از برجام بود؛
امیدواری کاذبی که با تاخیر  3کشور اروپایی عضو
برجام در راه انداختن سازوکار ویژه مالی موسوم به
 SPVروزبهروز کمرنگتر ش��د .پس از آنکه SPV
هم به شرکت کوچکی به نام اینستکس تبدیل شد
که رادیو فرانسه در مطلبی گزارش داد این شرکت
حتی یک قطره نفت از ایران نمیخرد و فقط به درد
شرکتهای کوچک میخورد ،محمدجواد ظریف
ناگزیر ش��د اعتراف کند اروپا فقط به یک درصد از
تعهداتش عمل کرده است.
به گزارش «وطنامروز» ،نهایتا و پس از گذشت
یک س��ال دولت تصمیم گرفت برخ��ی تعهدات
برجامی خ��ود را کاهش ده��د و ضرباالجل 60
روزهای نیز در این راس��تا برای اروپا تعیین کرد که
البته اتحادیه اروپایی و سه کشور فرانسه ،انگلیس و
آلمان بالفاصله در بیانیهای تصریح کردند اولتیماتوم
ایران درباره این توافق را نمیپذیرند.
تمام این رویدادها تازه در ش��رایطی رخ داد که
اروپا همچنان به شکل یک اتحادیه قوی میتوانست
در صورت اراده ،تعهدات برجامی خود را انجام دهد
اما ح��اال و بعد از نتیجه انتخابات پارلمان اروپا که
یک��ی از بدترین نتایج را برای جریانهای س��نتی
این اتحادیه به دنبال داش��ت ،موجودیت واحد این
اتحادیه به خطر افتاده اس��ت و کارشناسان روابط
بینالملل از فروپاش��ی این اتحادیه در س��الهای
نهچندان دور صحبت میکنند .فاینشنالتایمز در
این زمینه مینویس��د :اکنون تحلیلگران معتقدند
انتخابات کنونی پارلمان اروپا به ش��کلگیری یک
پارلم��ان غیریکپارچهتر و کاه��ش اکثریت هوادار
اروپای واحد ،چنددس��تگی بی��ن احزاب مختلف
و افزایش قدرت احزاب راس��ت ک��ه با موجودیت
اتحادیه اروپایی مخالف هستند منجر خواهد شد.
پیش از برگ��زاری انتخابات نیز روزنامه گاردین در
گزارش��ی که برگرفته از یک نظرسنجی بود ،آورده
بود :بیش از نیم��ی از اروپاییها معتقدند احتمال
فروپاشی اتحادیه اروپایی در  20سال آینده وجود
دارد.
حاال با تغییر شکل احزاب در انتخابات پارلمانی
اروپا ،برای نخستینبار حزب «آلترناتیو برای آلمان»
ب��ه پارلمان اروپ��ا راه پیدا کرد؛ در فرانس��ه حزب
«اجتماع ملی» متعلق به «مارین لوپن» توانس��ت
رتبه اول را در این کشور کسب کند و حزب امانوئل
مکرون رئیسجمهوری فعلی را پشتسر بگذارد و
در بریتانیا حزب تازهتاسیس «بریگزیت» متعلق به
نایجل فارانژ که موافق ترک قطعی اتحادیه اروپاست،
با توافق یا بیتوافق ،توانست به موفقیت دست یابد
و حدود یکس��وم آرا را ج��ذب کند .این تحوالت
منجر به نگرانی بیشتر از تغییر سیاستهای اتحادیه
اروپایی در قبال ایران میشود ،بویژه اینکه ریاست
افرادی مثل ژان کلود یونکر و فدریکا موگرینی که
از نزدیک درگیر پرونده ایران بودند و بر حفظ برجام
به هر قیمتی پافش��اری میکردند ،به روزهای آخر
خود نزدیک ش��ده و معلوم نیس��ت قرار است چه
کسانی جانشین آنها ش��وند .احزاب راستگرا حاال
در کل ساختار پارلمان اروپا جایگاه قابل توجهی به
دست آوردهاند و اتحادیه اروپایی با این روند مسیر
فروپاشی خود را سریعتر طی خواهد کرد.
مرور گ��زارش ارگان رس��می اتحادیه اروپایی
یعن��ی « »Euronewsاز انتخابات پارلمان اروپا
خالی از لطف نیس��ت ،جایی که مینویسد :شمار
کرسیهای احزاب راست بیشتر میشود .پیشروی
این جریان بویژه در فرانس��ه ،ایتالیا و بلژیک قابل
توجه اس��ت .جریان سبز بویژه در آلمان ،ایرلند و
فرانس��ه قدرت بیش��تری میگیرد .احزاب سنتی
حاض��ر در پارلم��ان اروپا ،اعم از چپ و راس��ت و
میانه ،ش��مار قاب��ل توجهی از کرس��یهای خود
را از دس��ت میدهند .ش��مار شرکتکنندگان در
جلسه رسیدگی به پرونده مسلم
قضایی
باللپ��ور و همس��ر وی محبوبه
صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم روز گذشته
به ریاس��ت قاضی موحد ،رئیس ش��عبه اول ویژه
رسیدگی به جرائم اقتصادی و با حضور مستشاران،
مهدی کاهه دادستان قم و وکالی تسخیری متهم
به ریاس��ت قاضی موحد به ص��ورت علنی برگزار
ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،در ادامه رسیدگی
به پرونده اخاللگران اقتصادی ،روز گذشته دادگاه
رس��یدگی به اتهامات مدیران شرکت امین اسکان
کریمه قم که با وعده پرداخت سود  ۴۰درصدی ،از
مردم اخذ وجوه کرده و سپس اقدام به خرید ملک
میکردند برگزار شد .در ابتدای این جلسه از دادگاه،
مهدی کاهه ،دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
ق��م به قرائت کیفرخواس��ت متهم��ان پرداخت و
گفت :متهمان این پرونده بدون داشتن صالحیت
قانونی به جذب سرمایه مردمی اقدام کرده و سبب
کاهش سپردهگذاری مردم در بانکها و موسسات
مالی شدهاند که این امر باعث شده اعتماد عمومی
نسبت به مراکز مالی و بانکی و درنهایت نسبت به

امید به قاره چندپاره

 20روز از ضرباالجل  60روزه دولت روحانی به اروپا گذشت

هنوز هیچ!

 20روز از  60روز مهل�ت یا به عبارتی ضرباالجل
دولت حسن روحانی به اروپا برای اجرای تعهدات
برجامی آنها گذش�ته اس�ت 18 .اردیبهش�تماه
امسال حسن روحانی در جلسه هیات دولت اعالم
ک�رد ایران در س�الگرد خروج آمری�کا از برجام و
پس از مش�اهده بیعملی و بدعهدی اروپا نسبت
به اجرای تعهداتش در برجام ،بخش�ی از تعهدات
هستهای خود را در برجام انجام نخواهد داد.
ب�ه گزارش «وطنام�روز» ،روحانی پس از اینکه 2
تعهد متوقف ش�ده ای�ران در برجام یعنی فروش
مازاد  300کیلوگ�رم ذخایر اورانیوم غنیش�ده و
نی�ز ف�روش آب س�نگین را اعالم کرد؛ ب�ه اروپا،
چین و روس�یه ی�ک ضرباالج�ل  60روزه برای
اجرای تعه�دات برجامی خ�ود داد .او در اینباره
اظهارداش�ت :به طرف مقابل یعنی  5کشور اعالم
کردیم اگر آنها ظرف  60روز پای میز مذاکره آمدند
و ب�ا آنها صحبت کردیم و به نتیجه رس�یدیم و به
منافع اصلیمان مخصوص ًا نفت و بانک به عنوان دو
مورد از منافع مهم دست یافتیم ،به نقطه اول و به
شرایط  17اردیبهشت  98بازمیگردیم .وی تاکید
کرد :ولی اگر در پایان  60روز به نتیجه نرس�یدیم
 2اق�دام دیگر را آغاز خواهیم ک�رد و آن دو اقدام
این اس�ت؛ تواف�ق در برجام بر ای�ن مبنا بوده که
غنیس�ازی خود را در سطح  3/67نگه داریم و از
این اقدام خودداری میکنیم؛ یعنی دیگر سطحی

برای ما مطرح نیس�ت .روحانی افزود :رآکتور آب
س�نگین اراک بنا بود با مشارکت کشورهای 5+1
آن وقت در برجام ،نوس�ازی ش�ود و در مسیر راه
بوده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ دومین
اقدام این اس�ت که بعد از  60روز نس�بت به اراک
هم تصمی�م خواهیم گرفت برنامه قب�ل از توافق
برجاممان را ادامه دهیم و اراک را تکمیل کنیم و در
مرحله دوم هم  60روز فرصت داده میش�ود و اگر
به نتیجه نرسیدیم ،اقدام بعدی مورد نظر ما است.
ح�اال  20روز از زمان�ی که روحانی ع�دم اجرای 2
تعهد برجام�ی ایران را اعالم ک�رد و به اروپا برای
اجرای تعهداتش ضرباالجل داد ،گذش�ته است.
در این  20روز که یک س�وم زمان این ضرباالجل
است ،آیا تغییر رفتاری از  3کشور اروپایی حاضر
در برجام مشاهده شده است؟ اتحادیه اروپایی تنها
یک روز پس از ضرباالجل روحانی اعالم کرد این
ضرباالجل را به هیچ عن�وان قبول ندارد و ایران
باید تعهدات برجامی خود را انجام دهد .از آن زمان
تاکنون جز یک مورد س�فر مق�ام وزارت خارجه
آلمان به ایران ،اتفاق و تحرک برجستهای در حوزه
مناسبات اروپا با ایران مشاهده نشده است .هنوز
نشانهای مبنی بر آغاز مذاکراتی میان اروپا و ایران
بر سر ضرباالجل تعیینش�ده و کاهش تعهدات
برجام�ی ایران نیز دیده نش�ده اس�ت .موضوعی
که دس�تکم این را میگوید که  3کشور اروپایی

حاضر در برجام تمایلی برای تغییر وضعیت فعلی
و اجرای تعهدات برجامی خود ندارند .البته پیش
از ای�ن و پس از خروج آمریکا از برجام ،ایران یک
مهل�ت  9ماهه به اروپا برای ایج�اد تدابیر الزم در
راس�تای اجرای تعهدات برجامیشان داده بود که
پ�س از  9ماه ،در حالیکه ایران همچنان تعهدات
خود در برجام را مو به مو انجام میداد؛  3کش�ور
اروپایی یک پیشنهاد ضعیف و تلخندگونه به نام
اینس�تکس را در مقابل دولت روحانی قرار دادند؛
پیشنهادی که محتوای اصلی آن این بود که اروپا
تنها میتواند در ح�وزه غذا و دارو با ایران تجارت
کند! همین پیشنهاد توهینآمیز نیز تاکنون روی
زمی�ن مانده اس�ت .در اینب�اره علیاصغر نوری،
مدیرعامل ش�رکت ایرانی اینستکس اوایل هفته
جاری تصریح کرد« :از زمانی که اولتیماتوم  ۶۰روزه
ایران به اروپاییها از سوی رئیسجمهور اعالم شد،
رفتار مسؤوالن اینس�تکس هیچ تغییری نکرده
است!» بیتوجهی مقامات اروپایی به ضرباالجل
 60روزه روحان�ی در حالی اس�ت ک�ه روحانی 18
اردیبهش�تماه اعلام کرد ایران به ش�رطی وارد
مرحله دوم خروج از برجام نمیشود که اروپاییها
 2تعهد عمده یعنی خرید نفت و نیز پرداخت پول
فروش نفت را تضمین کنند .اکنون  20روز از زمانی
که روحانی این ضرباالجل را اعالم کرد گذش�ته
است .نتیجه این ضرباالجل هنوز هیچ است.

این انتخابات برای نخس��تینبار در تاریخ از زمان
برگزاری اولین انتخابات اروپایی در س��ال ۱۹۷۹
افزایش یافته اس��ت .اولین پسلرزه سیاسی این
انتخابات ،دستور نخستوزیر یونان برای برگزاری
ی شکست در روز
انتخابات زودهنگام داخلی در پ 
یکشنبه اس��ت .حزب حاکم محافظهکار بریتانیا
یک��ی از بازندگان بزرگ انتخاب��ات پارلمانی اروپا
بود .راستگراهای «بریگزیت» پیشتاز این رقابت
اروپای��ی بودند .نتایج ش��مارش  ۹۷درصد آرا در
بلژیک نیز نشانگر پیروزی احزاب متعدد ملیگرای
فالمان (هلندی زبان) در این کشور است 3 .حزب
عمده این گروه قومی -زبانی نزدیک به  ۲۷درصد
آرا را کسب کردهاند .از سوی دیگر در ایتالیا ،نتایج
نشانگر پیشتازی حزب راستگرای افراطی لگا به
رهبری ماتئو سالوینی ،وزیر کشور است .یورونیوز
در ادامه به مجارس��تان هم اش��اره کرده اس��ت؛
در مجارس��تان نیز حزب حاک��م فیدز به رهبری
ویکتور اوربان با کسب  ۵۶درصد آرا پیروز بزرگ
انتخابات اروپایی در مجارستان است .احزاب چپ
میانه و راس��ت افراطی با کمتر از  ۲۰درصد آرا در
جایگاههای دوم و سوم قرار دارند.

آمارگی��ری در حوزههای اخ��ذ رای آلمان نی ز
اگرچه نشانگر پیشتازی حزب دموکرات مسیحی
در این کشور است اما بر اساس همین آمار ،سبزها
با کسب دستکم  ۲۰درصد آرا یکی از بزرگترین
پیروزیهای سیاسی خود را تجربه میکنند .حزب
سوسیالیست آلمان با  15/5درصد آرا سوم است و
حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان»
با کسب  ۱۰درصد آرا مجوز حضور در پارلمان را
بهدست آورده .با وجود پیشتازی حزب دموکرات
مسیحی ،این حزب ضعیفترین نتایج تاریخ خود
را در انتخابات اروپایی کس��ب کرده است .حزب
سوسیالیست آلمان کمترین آرای تاریخی خود را
در ایالت برمن در  ۷۳سال گذشته بهدست آورده
ت
اس��ت .نتایج همین آمار نشان میدهد محبوبی 
راستهای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نسبت
به انتخابات پیشین پارلمان اروپا دستکم  3درصد
افزایش یافته است .این چشمانداز اتحادیهای است
که سال  1957میالدی و بعد از جنگهای اول و
دوم جهانی با ایده «جرج مارشال» آمریکایی تحت
عنوان «پیمان رم» صرفا با فعالیتهای اقتصادی
آغ��از به کار کرد .س��وال اصلی اینجاس��ت که با

تحوالت اخیر اروپا و ترکیب جدید قدرت در این
قاره ،سیاست خارجی دولت روحانی بر چه اساسی
تنظیم خواهد شد؟ اتحادیهای که باید برای حفظ
موجودیت رو به زوال خود مبارزه کند آیا قادر به
تامین منافع اقتصادی ایران و رویارویی با آمریکا
خواهد بود؟ اروپایی که حاال دیگر آن شکاف لفظی
با آمریکا که مطلوب محمدجواد ظریف بود را هم
ن��دارد و برعکس تازه راهیافت��گان به این اتحادیه
همس��ویی کاملی هم با ایدهه��ای دونالد ترامپ
دارند .مهمتر از این مسائل ،این واقعیت است که
اتحادی��ه اروپایی در حال از دس��ت دادن کلیت و
یکپارچگی خود و رو آوردن به منافع ملیگرایانه
اس��ت .در این وضعیت آیا میتوان انتظار داش��ت
این مجموعه چندپاره در قالب یک سیاست واحد
در مقابل آمریکا برای اجرای تعهدات برجامیاش
بایس��تد؟ به نظر میرسد از هماکنون باید منتظر
رفت��ار دولت روحانی در پای��ان مهلت  60روزه به
اروپ��ا بود و منتظر مان��د و دید که دولت روحانی
چگونه وارد فاز دوم خروج از برجام یعنی تکمیل
رآکتور اراک و افزایش س��طح غنیسازی فراتر از
 3/67درصد خواهد شد.

دادگاه مدیران شرکت امین اسکان کریمه روز گذشته
در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد

اپیدمی تخلف با کارتخوان!

نظام سلب شود .کاهه به معرفی متهمان پرداخت
و گفت :مسلم باللپور فرزند بشیر ،متولد سال ،۴۶
با سابقه کیفری و با قرار وثیقه  ۲۵میلیارد تومانی
از تاریخ  96/10/19در بازداشت و محبوبه صادقی
فرزند الیاس علی متولد سال  ،۴۹با قرار وثیقه ۱۴
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومانی آزاد اس��ت .این دو
نفر به مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور
از طریق حیف و میل ام��وال مردم و وصول وجوه
کالن سپردههای مردمی در قالب مضاربه به مبلغ
 ۲۴میلی��ارد و  ۱۴۵میلی��ون و  270هزار و ۴۰۰
تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت
غیرقانونی متهم هستند .وی افزود :یکی از متهمان
همچنین تعداد افراد سرمایهگذار را  ۲۰۰نفر اعالم
کرده اس��ت در حالی که با بررسی پرونده شرکت
مشخص شد  ۶۰۰نفر در این شرکت سرمایهگذاری

کردهاند .دادستان قم گفت :همچنین این متهمان
فاقد هرگونه مجوز قانونی برای اخذ وجوه از مردم
بودهاند .دادستان قم در ادامه گفت :با توجه به اینکه
شخص درباره س��رمایهگذاری قابل اعتماد نبوده،
تمام قراردادها به نام امین اس��کان کریمه منعقد
ش��ده اما تمام وجوه دریافتی از سرمایهگذاران به
حس��اب متهمان عمدتا به حساب متهمه محبوبه
صادقی واریز شده است ،در حالی که وجوه باید به
حساب شرکت واریز میشده و حتی گاهی وجوهی
به حساب فرزندان متهمان واریز شده ،امالکی نیز
خریداری شده که اسناد آنها به نام متهمه محبوبه
صادقی و فرزندان آنها ش��ده اس��ت .کاهه در ادامه
اذعان کرد :تبلیغات در س��طح شهر سبب وسوسه
مردم برای س��رمایهگذاری میشود که در یکی از
این تبلیغات متهمان ادعا میکنند  ۹س��ال در امر

سرمایهگذاری سابقه دارند ،در حالی که شرکت در
سال  ۹۱تاسیس شده است ،همچنین در تبلیغات
پیشف��روش آپارتمان مدعی پرداخ��ت وام بدون
کارمزد و بازپرداخت  ۱۴ساله بودهاند اما بر اساس
گزارشات اصال چنین وامی قابل دریافت نبوده است.
■■اخذ سرمایه از مردم با کارتخوان کبابی!

دادس��تان ق��م در بخ��ش دیگ��ری از قرائت
کیفرخواس��ت ،به موض��وع ادام��ه کالهبرداری
متهمان حتی پس از بازداش��ت اشاره کرد .وی با
اش��اره به ادامه اقدامات متهمان بعد از بازداشت،
بیان کرد :بعد از بازداشت باللپور و مسدود کردن
حسابها ،متهمان با همکاری فردی به نام قادری
از طریق دس��تگاه کارتخوان��ی که متعلق به یک
کبابی بوده اس��ت اقدام به اخذ س��رمایه از مردم
کردهاند؛ اتهام کالهبرداری به قادری تفهیم شد
که بیان داشته با اجازه متهم باللپور این اقدامات
را انجام داده است .کاهه در ادامه با اشاره به میزان
کل وجوه اخذ ش��ده از سرمایهگذاران گفت :کل
وجوه اخ ذ ش��ده از س��رمایهگذاران  24میلیارد و
 145میلیون و  270هزار و  ۴۰۰تومان است.

اخبار

آخرین وضعیت اسداهلل اسدی

سخنگوی وزارت امور خارجه
ایران گف��ت :مذاک��رهای با
دولت آمری��کا نداریم و فعال
هم چشماندازی برای مذاکره
نمیبینیم .به گزارش فارس،
س��یدعباس موس��وی در نخس��تین نشست
خب��ری با خبرن��گاران رس��انههای داخلی و
خارج��ی در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری که
پرس��ید چه ش��رایطی باید پی��ش بیاید که
ای��ران پای می��ز مذاکره ب��رود؟ تصریح کرد:
فعال مذاکرهای با دولت ایاالت متحده آمریکا
نداری��م .نظر ما ه��م این بوده ک��ه احترام به
توافقات بینالمللی میتواند مبنایی باشد که
آنها به آن برگردند .ما در مذاکره بودیم ،آمریکا
در مذاکره بود ،در چارچوبها و مکانیسمهایی
که برجام تعریف کرده بود ،آنها حضور داشتند
ول��ی با خ��روج غیرقانونی و براس��اس برخی
توهمات آنها این موضوع شکس��ته ش��د .وی
عنوان کرد :بنابراین ما فعال چشماندازی برای
مذاکره نمیبینیم و منتظر تحوالت میمانیم.
موسوی همچنین تصریح کرد :االن در مرحله
میانجیگری نیس��تیم .سخنگوی وزارت امور
خارجه همچنین درباره اس��داهلل اس��دی نیز
گف��ت :گش��ایشهای خوبی در ای��ن زمینه
حاصل شده است .وکیل آقای اسدی در حال
اثبات بیگناهی ایش��ان است و رایزنیهای ما
در کش��ورهای اروپایی ادام��ه دارد و اقدامات
حقوقی و دیپلماتیک نیز در جریان اس��ت تا
انشاءاهلل بزودی شاهد شنیدن خبر خوش در
این زمینهها باشیم.

ریابکوف راهی ایران میشود

مع��اون وزی��ر خارج��ه روس��یه از س��فر
قریبالوقوع خود به تهران خبر داد .به گزارش
ایس��نا ،س��رگئی ریابکوف برای مذاکره درباره
برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) به ایران
خواه��د آم��د .وی در این باره به اس��پوتنیک
گفت :برنام��ه دارم که امروز در ایران باش��م و
درباره سوالهایی که پیرامون برجام وجود دارد
بحث و گفتوگو خواهد شد .به گزارش ایسنا،
ریابکوف در تازهترین موضعگیری خود درباره
وضعیت برجام گفته بود مس��کو بر این عقیده
است که نشست کمیس��یون مشترک برجام
درباره توافق هستهای ایران باید هر چه سریعتر
تشکیل شود.

برگزاری جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی به ریاست الریجانی

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی عصر
دی��روز به ریاس��ت عل��ی الریجان��ی در نهاد
ریاستجمهوری برگزار شد .به گزارش فارس،
ی عالی انقالب فرهنگی به طور
جلسات شورا 
مداوم ه��ر دو هفته یکبار برگزار میش��د اما
بی��ش از  ۴ماه از برگزاری آخرین جلس��ه آن
میگذشت .بس��یاری دلیل عدم برگزاری این
جلس��ات را اعتراض  2تن از اعضا به سخنان
رئیسجمهور عن��وان میکردن��د .در همین
رابطه برخی گفته بودند :ش��نیده بودیم آقای
رئیسجمه��ور گفتهاند «در صورت ش��رکت
آقای��ان ضرغامی و رحیمپورازغ��دی ،من در
جلسات ش��ورا حضور نخواهم یافت» .همین
مس��اله نیز باعث شد طبق آییننامه برگزاری
جلس��ات ش��ورا ،ابتدا اعالم شود نشست این
هفته با حضور اعضا در مجلس شورای اسالمی
و به ریاس��ت علی الریجان��ی ،رئیس مجلس
برگزار میش��ود اما در آخرین ساعات ،مکان
جلسه به نهاد ریاس��ت جمهوری تغییر پیدا
کرد .طبق این گزارش جلس��ه ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی سهش��نبه هفتم خردادماه به
ریاست علی الریجانی در نهاد ریاستجمهوری
برگزار شد.

استانی شدن انتخابات مجلس
از دستور کار پارلمان حذف شد

عضو کمیس��یون ش��وراها و ام��ور داخلی
مجل��س از ح��ذف مصوب��ه پارلم��ان درباره
اس��تانی ش��دن انتخابات قوه مقننه خبر داد.
قاس��م میرزایینیکو در گفتوگو با تس��نیم،
با اش��اره به آخری��ن وضعیت بررس��ی طرح
اص�لاح موادی از قان��ون انتخابات مجلس در
این کمیسیون گفت :شورای نگهبان ایرادات
بیستودوگانهای درباره این طرح وارد دانسته
بود که پس از تعطیالت مجلس این موضوعات
را در کمیسیون بررسی میکنیم .وی با اشاره
به ایرادات ش��ورای نگهبان به اس��تانی شدن
انتخابات مجلس که در این طرح عنوان شده
بود ،ادامه داد :با توجه به اینکه شورای نگهبان
به این مصوبه مجلس ایراد خالف ش��رع وارد
ک��رده ،نمیتوان این مصوب��ه را اصالح کرد و
به همین دلیل باید این موضوع را از دس��تور
کار خود خارج کنیم .عضو کمیسیون شوراها
اضافه کرد :با مشورتی که با برخی نمایندگان
داش��تهایم آنها نیز این عقیده را داش��تند که
استانی شدن انتخابات پارلمان از طریق الیحه
دولت پیگیری شود.

