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انعکاس
••نامه نیوز نوشت :نقویحسینی،نمایندهپیشین
مجلس دربــاره کاندیداتوری علی الریجانی گفت:
« نقلقولیازآقایالریجانیشنیدمکهایشانجایی
مطرح کرده و گفته «اگر آیتا ...رئیسی بیاید دیگر
نیازی به کاندیداتوری من نیست ».با این اوصاف اگر
آیتا ...رئیسی نامزد شود ،به نظرم تکلیف انتخابات
ریاستجمهوریروشناست».
••جماران نوشت :حسین کروبی با اشاره به سیر
وضعیت حصر مهدی کروبی گفت :کماکان قفل
منزل پدرم در دست نیروهای امنیتی است ،به این
معنا که باز شدن و بسته شدن در توسط این نیروها
صورت می گیرد .همچنین از مدتی قبل نیروهای
امنیتیمجوزورودتلفنبهمنزلآقایکروبیرادادند
تا با هر کس که بخواهد بتواند تماس تلفنی داشته
باشدونیزبهاعضایخانوادهمجوزدادهشدکهموبایل
خودرابهداخلمنزلایشانببرند.همچنینازحدود
یک سال پیش با آوردن ماهواره به منزل آقای کروبی
موافقتشد».
••الف نوشت :علی مطهری نماینده سابق مجلس
و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰به
انتقاد از کسانی پرداخت که موافق اختیاری بودن
حجاب هستند .وی که در کالب هاوس سخن می
گفتافزود:منحجابراانتخابنمیبینموبهآزادی
در آن اعتقاد ندارم .من نیمه عریان بودن را آزادی
انسانینمیدانموآنراآزادیحیوانیوغریزیتلقی
میکنم .وی افزود :اگر کسی کنار دریا تحریک نمی
شود،بیماراست.خداخواستهماتحریکشویم،باید
تحریکشویم.اینکهجوانمابادیدندستیکخانم
تحریک می شود ،خوب است .االن در اروپا مشکل
دارندبااینمسئلهوتحریکنمیشوند.مردهاتحریک
نمیشوندوزنهارومیآورندبهمردهایآفریقایی!
••نامه نیوز نوشت :واعظ آشتیانی فعال سیاسی
اصولگراگفت:تحلیلمنایناستکهاگراحیاناآقای
جلیلیکاندیدانشود،احتماالدستگاهدیپلماسیرا
به او خواهند سپرد .ضمن این که اگر او کاندیدا شود
وگزینهاصلحتریباشدنیزهمینطورخواهدشد.
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ماجراجوییخطرناک در دریای سرخ

تازه های مطبوعات
••شرق-اینروزنامهنوشت«:نان،مسکن،آزادی،با
عشقبهچگوارا».اینهامانیفستانتخاباتیعزتا...
ضرغامی است که بسیار شبیه است به چریکهای
فدایی خلق .شعار آن ها در پنج دهه قبل« ،نان،
کار ،آزادی» بود .رئیس اسبق صداوسیما که مدتی
است میگوید اصولگرا نیست و این تقسیمبندی
اصالحطلب و اصولگرا را قبول ندارد ،تقریبا همان
مسیری را مــیرود که سلف او پیشتر طی کرده
بــود .احــمــدینــژاد هــم اواس ــط دهــه  ۸۰بــا شعار
عدالتخواهی روی کار آمد و در مسیرش سری هم
به آمریکای التین زد .فرزندان چگوارا را به ایران
دعوت کرد و بعد هم گفت که چاوز یک موحد معتقد
بهامامزمانبود.
••کیهان-اینروزنامهباانتقادشدیدازکالبهاوس
نوشت:یکبرنامهصوتمحورجدیدآمریکاییکهتازه
در کشورمان در حال عرضه است این روزها محل
حضورتعدادزیادیازوزیرانومسئوالندولتیشده
استوچهبساهمینحضوروتبلیغبیشتربهشناخته
شــدن ایــن پیام رســان غیر بومی کمک میکند!
وظیفه جدی مجلس ،قوه قضاییه ،دستگاههای
امنیتی و اطالعاتی است که جدیتر از همیشه به
موضوع ورود کنند و با کمکاریها و ترک فعلها یا
برخی وادادگیهای مضر در عرصه مدیریت و شاید
خیانتهاواهدافپشتپردهایکهمانعقدرتیابی
مجازیکشورمیشوند،برخوردکنند.
••همشهری–اینروزنامهدرتیتریمتفاوتدرباره
وضعیت نامطلوب کنترل شیوع بیماری کرونا
نوشت« :خیلی فوری ،محدودیت ها را برگردانید،
رعایت پروتکل ها را جدی بگیرید ،تنها راه نجات
واکسیناسیوناست،بامردمشفافباشید».
••جمهوریاسالمی–اینروزنامهنوشت«:تبلیغات
انتخاباتی در کشور ما متأسفانه سال هاست به
گونهای است که برای هیچ کس حیثیت و اعتباری
باقینمیگذاردونامزدهایانتخاباتیدربیحیثیت
ساختنرقبایخودهیچمالحظهایندارندوبههیچ
یک از ضوابط و معیارهای دینی و اخالقی و قانونی
پایبندینشاننمیدهند».
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«ترامپ مالی» نوشت« :نماینده ویژه بایدن در امور
ایــران که چند مــاه قبل برخی مقامات دولتی از
احتمال انتصاب او ذوق زده شده بودند ،در وین
مواضعی مانند ترامپ در خصوص مسائل موشکی
ومنطقهداشت».
••دنیای اقتصاد –اینروزنامهدرگزارشیتحلیلی
علت افزایش قیمت خودرو در یکی دوسال گذشته
را اینگونه نوشت« :تحمیل قیمت دستوری به
خودروسازان،بهگسلقیمتها-شکافبینقیمت
فروشد ِرکارخانهتاقیمتبازار-منجرشد؛بهطوری
که هم تولیدکننده باخت ،هم خریداران مصرفی
قدرتخریدراازدستدادندوهممطالباتبانکها
ازخودروسازانسنگینترشد».
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گالیهروحانیازگاندو

رئیسجمهور:بامذاکراتوینفصلجدیدیشروعشدهاست،آمریکاآمدهتوبهکند
چرابرایپیروزیملتدرشکستدادنآمریکافیلمدرستنمیکنید؟

گــروه سیاسی  -همواره بازگشت آمریکا به میز
مذاکره و انجام تعهدات برجامی ،از جمله مسائلی
است که مورد توجه حجت االسالم روحانی رئیس
جمهورقرارداردبهطوریکهدرآخرینسخنانخود
درجمعهیئتدولتبهتوبهآمریکااشارهکردوگفت:
«چه ما بگوییم و چه نگوییم دشمن این محاسبات را
مشاهدهکردهودیدهودربرابرقدرتاینملتسرفرود
آورده است و امروز آمده برای این که بنشیند و راجع
بهاجرایبرجاموبازگشتبهتعهداتشصحبتکند.
بازگشت به تعهدات در معنای دینی و مصطلح به
معنایتوبهاست.آمریکاآمدهتوبهکندوآمدهمیگوید
میخواهمتوبهکنموبهبرجامبرگردم».رئیسجمهور
البته در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که این توبه
آمریکا باید راستی آزمایی شود« :حاال این که چقدر
راستمیگویدوچقدردرمقابلاجرابهحرفشوفادار
است باید ببینیم و االن نمیخواهیم قضاوت نهایی
کنیم .ما قضاوت تا امروز را انجام میدهیم .تا امروز
مامیبینیمکهآنچه ایرانمیگویدموردقبولافکار
جهانیاناست.مامیگوییم بهتمامتعهداتبرجامی
خودبرمیگردیمدرصورتیکهآمریکابرگشتهباشد
و ببینیم در عمل هم اجرا میکند .ما حرف منطقی
میزنیم .صلح آمیز بودن فعالیت هستهای مان را با
همین ندا به گوش جهانیان میرسانیم .ما به دنبال
این نیستیم که فعالیت غیرصلحآمیز انجام دهیم».
حجت االسالم روحانی همچنین گریزی به نشست
کمیسیونبرجامزدکههماکنوندروینجریاندارد
و آن را یک فصل جدید دانست« :اگر طرف مقابل ما
یعنیآمریکاجدیتکافیوصداقتالزمازخودنشان
بدهد به نظر من ما در یک زمان کوتاه میتوانیم با
 4+1مذاکرهکنیموبدونمذاکرههمآمریکامیتواند
تعهدات خود را اجرا کند .حاال اشکالی نــدارد که
میگوینداینهابایدتبیینشودوماهمحرفینداریم
اما راه ما همانی است که مقام معظم رهبری تصریح
کردند و همان راه را ان شــاءا ...به حول و قوه الهی
انجامخواهیمداد».
▪حقایقرابهمردمبگویید!

رئیس جمهور در ادامــه سخنان برجامی خــود ،به
سراغمنتقدینرفتوگفت«:متأسفانهحرفیراچند
سال به دروغ به خورد مردم دادند .هر چند که مردم
باور نکردند اما به هر حال عدهای به دروغ میگفتند
که اینها فناوری هستهای را فروختند و تمام شد و
تعطیل کردند .میگفتند آن جا را سیمان کردند،
این جا را بریدند و ...اما حرفهای دروغ الحمدهلل

آشکارشد.درهمینمدتمجلسمصوبهایتصویب
کردکهالبتهمانظرمانراگفتیمومنهمچنانبرنظر
خودباقیهستمولیاینمصوبهیکخاصیتداشت
و آن هم این بود که واقعیت توانمندی هستهای ما
را به خوبی آشکار کرد .میگفتند سازمان انرژی
اتمی برود طراحی کند و غنی سازی  ۲۰درصد را
اجرا کند ،اما امروز میبینیم نه تنها  ۲۰درصد در
زمان مشخص راه افتاد حتی بیشتر از آن چه مصوب
شدهبودتولیدشدوقدرتتولیدداریم».سخنانروز
گذشتهرئیسجمهوربهمذاکراتوبرجامختمنشد
و به گزارش ایسنا ،حجت االسالم روحانی در بخش
دیگریازگفتههایخودبهنظرمیرسیدگریزیهم
بهسریالنوروزیگاندوزدوگفت«:پیروزیسیاسی
ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهــم با رهبری مقام
معظم رهبری و حمایت و هدایت ایشان به وجود آمد
کهتوانستیمآمریکاراشکستدهیم.چراباپولملت
برایاینشکستآمریکافیلمدرستنمیکنید؟اگر
بناستازپولملتفیلمدرستکنیدونمایشدهید
ازواقعیتهافیلمبسازیدوحقایقرابهمردمبگویید.
پیروزی ملت را بگویید .نباید به مردم غیرواقعیتها
را بگوییم و نباید واقعیتها را تحریف کنیم ».امااین
بخش از سخنان رئیس جمهوری که «آمریکا آمده
توبه کند و میگوید میخواهم توبه کنم و به برجام
برگردم» با واکنش های زیــادی همراه شد .یکی
از کاربران فضای مجازی در این خصوص نوشت:
«حاال گفتن این حرف ها مثال چه سودی داره؟ اگه
آمریکااهلتوبههستکهمذاکرهنمیخواد،خببره
وظیفه شو انجام بده بعد بیاد پای میز برجام ».کاربر
دیگریهمبااشارهبهصفتوزیعمرغخطاببهرئیس
جمهورنوشت«:آقایروحانی!وقتیآبخوردنرابه
تحریم ها گره می زنید ،این طور می شود که به جای
حل معضل مرغ و صف های عریض و طویلی که هیچ
ربطی به تحریم ندارد ،دم از توبه آمریکا می زنید».
محمد ایمانی تحلیل گر سیاسی نیز در واکنش به
اظهارات رئیس جمهور نوشت« :آقای روحانی از
کدام گفتار یا رفتار مقامات آمریکایی دریافته که
آن ها توبه کرده اند؟ این که بایدن گفت« ،روش
های هوشمندانه تری برای سخت گیری بیشتر
علیه ایران وجود دارد؟» یا این موضع او و بلینکن
و رابرت مالی که می گویند اگر ایران به تعهدات
برجامی برگردد و دایمی کردن محدودیت های
برجام را بپذیرد ،آمریکا به برجام برمی گردد و آن
را سکویی برای مذاکره برای محدود کردن توان
موشکی و نفوذ منطقه ای ایران قرار می دهد؟»

کشتی تجاری ایران سه شنبه این هفته
در دریــای ســرخ و در نزدیکی سواحل
کشور جیبوتی بر اثر انفجاری مشکوک
دچ ــار سانحه شــد .بنا بــه گفته سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان ،این کشتی غیر نظامی بوده
و به عنوان ایستگاه لجستیکی عمل می
کرده است« :بر اساس اعالم قبلی رسمی
و هماهنگیهای انجام شده با سازمان
بین المللی دریــانــوردی به عنوان نهاد
مرجع ،کشتی غیرنظامی ساویز برای
بــرقــراری امنیت دریــانــوردی در مسیر
خطوط کشتیرانی و مقابله بــا دزدان
دریایی در منطقه دریــای سرخ و خلیج
عدن مستقر شده بود .این کشتی عمال
به عنوان ایستگاه لجستیکی (پشتیبانی
فنی و تدارکات) ایــران در دریــای سرخ
عمل مــیکــرد ،بنابراین مشخصات و
ماموریت این کشتی قبال به صورت رسمی
به آن سازمان اعــام شده بــود ».اگرچه
خطیب زاده در ادامــه سخنان خــود با
اشاره به این که این حادثه خسارت جانی
نداشته ،تصریح کرد که بررسیهای فنی
در خصوص چگونگی این حادثه و منشأ
آن در حال انجام است؛ اما درباره کیفیت
سانحه رخ داده نیز دو روایـــت مطرح
شــد .اول اینکه کشتی هــدف اصابت
یک موشک قرار گرفته و روایت دوم این
که کشتی توسط مینهای مغناطیسی
چسبنده به بدنه هدف اصابت قرار گرفته
است .العربیه با تایید روایت دوم ،تکاوران
دریایی اسرائیل را عامل انتقال مینها
معرفی کــرد .البته اصل روایــت اصابت
توسط مین از سوی خبرگزاری تسنیم
نیز مــورد تأیید قــرار گرفت اما دربــاره
عامالن و آمران احتمالی این سانحه به
نظر میرسد همان طور که برخی رسانهها
نیز مطرح کــردنــد ،رژیــم صهیونیستی
محتملترین گزینه اســت .این رژیــم در
هفتههای اخیر حداقل در حمله به دو
کشتی تــجــاری ایــرانــی دســت داشــتــه و
با درز اطالعاتی هدفمند و انتشار یک
گزارش در یک روزنامه معتبر آمریکایی
مدعی شد در یک سال اخیر به چندین
کشتی تجاری و نفتکش ایرانی در دریای
ســرخ و مدیترانه حمله کــرده اســت .بر
این اســاس کام ً
ال محتمل است که این
بار نیز رژیمصهیونیستی در این حمله
دست داشته است .باید گفت که مدت
ها عربستان و رژیم صهیونیستی در پی
این بودند که بین ایران و آمریکا درگیری
نظامی ایجاد کنند که این تالش ها در
دوره ترامپ به اوج خــود رسید امــا بعد
از ترامپ و حتی قبل از آن تالش های
گسترده ای بین دو طرف وجود داشته
که یکی دیگری را جلو بیندازد و از آن
برای خود سپر بسازد و هزینه های پیش
بینی نشده را برخود کم کند .اکنون

تقسیم بندی تحریمها؛ خط قرمز برجامیایران

بیبیسی:بلینکنبهاسرائیلاطمیناندادکهدروینآمریکابهدنبالبازگشتبهتوافقیاست
کهشرایطومحدودیتهایآنسختتروگستردهترباشد
هــــادی مــحــمــدی – هــجــدهــمــیــن نشست
کمیسیونمشترکبرجامباحضورهیئتهایی
از گروه  4+1و ایران در وین ،پایتخت اتریش در
شرایطی برگزار شد که اعضای برجام پس از
بحثو بررسی توافق کردند تا رایزنی ها درباره
رفع تحریمها علیه ایران ،در سطح کارشناسی
ادامــه پیدا کند .ایــن جلسات قــرار اســت در
چارچوب دو کارگروه کارشناسی جداگانه
در خصوص جنبههای فنی رفع تحریم ها و
اجرای کامل برجام تشکیل و نتیجه بحث ها به
کمیسیونگزارششود«.ندپرایس»سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا مذاکرات هستهای روز
سهشنبه در وین را سازنده و یک گام رو به جلو
خواند هر چند که به نوشته بی بی سی منابع
اسرائیلی اعالم کرده اند که وزیر خارجه آمریکا
به اسرایل اطمینان داده است در وین ،آمریکا
به دنبال برگشت به توافقی است که شرایط
و محدودیت های آن سخت تر و گسترده تر
باشد .اما در حالی که بر اســاس توافق اخیر
کمیسیون مشترک برجام در ویــن ،نشست
های کارشناسی در دو حوزه فنی و تحریم ها
ادامه دارد و هنوز خبری از روند این نشست ها
نیز منتشر نشده است ،روز گذشته علی اکبر
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان

در جمع خبرنگاران حــوزه دولــت با تشریح
دستاوردهایی که قرار است به زودی در مراسم
روز ملی فــنــاوری هسته ای رونمایی شود،
گفت :امروز ظرفیت غنی سازی ایران به ۱۶
هزار و  ۵۰۰سو رسیده و حدود  ۵۷کیلوگرم
اورانیوم  ۲۰درصد تولید کرده ایم .به گزارش
خراسان« ،علی اکبر صالحی» با بیان این که
بخشهایی از دستاوردهای هسته ای را روز
شنبهبه استحضارعمومخواهیمرساند،اضافه
کرد :ما  ۱۵نوع سانتریفیوژ جدید داریــم که
اورانیوم غنی سازی می کنند مثل  IR4و IR6
و  ،IR2Mدر صورتی که ما در سال  ۹۲فقط با
 IR1غنیسازی میکردیم این جهش بزرگی
است .ما قبل از برجام حداکثر ظرفیت غنی
سازی مان  13هزار سو بود اما االن بدون این
که خیلی از امکانات دیگر را بسیج بکنیم16 ،
هزار و  ۵۰۰سو ظرفیت غنی سازی داریم .وی
گفت :ما امروز تقریب ًا پنج تن اورانیوم غنی شده
و  ۵۷کیلو اورانیوم  ۲۰درصد داریم در حالی
که قرار بود در یک سال به  ۱۲۰کیلو اورانیوم
 20درصد برسیم ،این ها واقعیت های صنعت
هستهای اســت .غیر از دو پــروژه بیمارستان
مرکز یون درمانی و مرکز تترا ،دو نیروگاه هم با
کمک روسها در بوشهر در حال احداث است.

همچنین متوسط تولید کیک زرد ما قبل از
برجام چهار تا پنج تن در سال بوده که امروز
به  ۳۵تن رسیده است .رئیس سازمان انرژی
اتمی نتایج دور نخست مذاکرات برجام در وین
را مثبت ارزیابی کرد و با اشــاره به این که راه
برای ایجاد تفاهم هموار است ،افزود :ممکن
اســت ســوال شــود ایــن دو گــروه فنی و تحریم
میخواهد چه کار کنند شما میدانید در زمان
ترامپتحریمهایدیگریاضافهشدهاستودر
این نشست ها می خواهند مرور کنند و لیست
این تحریمها را دقیق در بیاورند .از طرف دیگر
می خواهند اقداماتی را که ما صورت دادیم بار
دیگر مرور کنند و ببینند وقتی آن ها تحریمها
را برداشتند ما چه اقداماتی باید انجام بدهیم.
صالحی با بیان این که حفظ همین برجام باز ما
را در موقعیت برتر قرار داده است ،اظهار کرد:
آمریکاییها که میگفتند اول شما باید اقدام
بکنید حداقل از این موضع عدول کردند که
این هم دستاورد قابل توجهی اســت .سعید
خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز
در توئیتی نوشت« :تحریف رسانهای نمیتواند
این واقعیت را تغییر دهد که بر خالف آمریکا،
ایــران همچنان یک عضو برجام اســت .تنها
«راه بازگشت» آمریکا به توافق ،عبارت است

مشخص می شود که نتانیاهو خود را در
این ماموریت جلو انداخته است و به نظر
می رسد چند عامل در این زمینه موثر
بــوده اســت؛ نخست ایــن کــه عربستان
در جنگ یمن ،هست و نیست خود را از
دست داده و در شرایطی قرار گرفته که
بسیار محتاطانه و دست به عصا حرکت
کند .دوم این که بعد از ترامپ ،عربستان
از سوی دولت جدید آمریکا و همچنین
برخی کشورهای اروپایی تحت فشارهای
جدید قــرار گرفت ،بنابراین نمی تواند
همچون گذشته با آزادی عمل کامل در
زمین نتانیاهو بازی کند ،به این مفهوم که
اگر نتانیاهو همچون گذشته به رویکرد
مخاطره آمیز دوره ترامپ ادامه می دهد
به این دلیل است که از سوی غرب اعم
از دولــت جدید بایدن و همچنین اروپا
تحت فشار قرار نگرفته است و کماکان
به رویکردهای ضد صلح و تجاوزگرانه
خود ادامه می دهد .اما در خصوص این
که چرا نتانیاهو این ماموریت خطیر را
پذیرفته و علنا به آن اذعان کرده است،
به چند نکته می توان اشاره کرد :نخست
این که خواسته خشم و مخالفت خود را
از برگزاری نشست وین برای به جریان
انداختن برجام اعالم کند ،دوم این که
اذهان را از رسوایی کودتای نافرجام در
اردن آن هم علیه کسی که توافق نامه
بــه اصــطــاح صلح بــا ایــن رژیــم بــه امضا
رسانده اســت ،منحرف کند و سوم این
کــه بــه روال سابق بــه فرافکنی بحران
داخلی دست بزند تا بلکه بتواند به امکان
تشکیل کابینه دست یابد و با برخورداری
ازمصونیت پارلمانی فعال از زندانی
شدن به دلیل ارتکاب چندین فساد مالی
رهایی یابد و آن را برای چند صباح دیگر
به تاخیر بیندازد .در دو سال گذشته رژیم
صهیونیستی در بالتکلیفی سیاسی به سر
برده است و در انتخابات اخیرهم وضعیت
گذشته باز تولید شده و هیچ گشایشی
بــرای بــرون رفت از بحران ایجاد نشده
اســت ،بنابراین ایــن رژیــم و به خصوص
شخص نتانیاهو همچون گذشته راه
نجات خود را در تشدید بحران در خارج
می داند و باالخره عامل چهارم این است
که نتانیاهو با این حماقت می خواهد
خود را برای متحدان تازه عرب ثابت کند
و به محور تل آویو -ابوظبی – ریاض دوام
و قوام بخشد که از آن به عنوان مهم ترین
دستاورد خارجی خود یاد می کند.

از پایبندی کامل و رفع موثر تمام تحریمهای
اعمال ،بازاعمال یا تغییر برچسب داده شده.
تنها پس از آن ،ما تدابیر جبرانی خود را متوقف
میکنیم».
▪مقام ایرانی :تقسیمبندی تحریمها به
برجامی و غیربرجامی را نمیپذیریم

همچنین یک مقام ارشد ایرانی به شبکه «پرس
تیوی»گفتکهجمهوریاسالمیتقسیمبندی
تحریمهای اعــمــال شــده تــوســط آمــریــکــا به
تحریمهایبرجامیوغیربرجامیرانمیپذیرد.
این مقام ایرانی  -که نامش فاش نشد  -تاکید
کــرد« :ایــران هرگز تقسیمبندی تحریمهای
اعمالشده در زمان دولت [دونالد] ترامپ علیه
ایران،بهتحریمهایمرتبطبابرجاموغیرمرتبط
با برجام را قبول نمیکند و از نظر ایران ،تمام
تحریمهای آمریکا  -چه آن ها که در دوران
[باراک] اوباما اعمال شدند ،چه تحریمهایی که
توسطترامپاحیاشدندوهمچنینتحریمهایی
کهدردورانترامپغیرهستهاینامیدهشدند-
باید کامال لغو شوند» .اما در وین رافائل گروسی
مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی در
صفحه توئیترش از دیدار با راب مالی نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد و در صفحه
توئیترش نوشت :تبادل نظری به موقع با راب
مالی انجام دادم .آژانــس بین المللی انرژی
اتمی به فعالیت خود ادامه می دهد و آماده است
از چشم انداز فنی بی طرفش از این رایزنی های
ادامه دار حمایت کند.
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چهره ها

آیتا...جنتی:معلومنیستمسئوالن
یاعتنا
ناندیاب 
ناتوا 
دبیر شورای نگهبان با اشاره به وضعیت اقتصادی
کشور،اظهارکرد:وضعیتاقتصادیکشوربسیار
نگرا نکننده است و معلوم نیست مسئوالن از
اصالح وضعیت موجود اقتصادی ،ناتوان هستند
یا این که اعتنایی ندارند؟ آیتا ...احمد جنتی
گفت :وضعیت بــرای اقشار کمدرآمد جامعه،
بسیار سخت شده و نر خها هر روز باال میرود،
مسئوالن باید هر چه سریع تر به مشکالت مردم
رسیدگی کنند .وی ادامه داد :تمام امور اجرایی
و اداره کشور برعهده رئیس جمهور است و اگر
فردی توانمند به عنوان رئیس جمهور انتخاب
شود ،حتم ًا میتواند مشکالت مردم را حل کند.
دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد :هر کاری
از دســت شــورای نگهبان بــرای رفــع مشکالت
اقتصادی و معیشتی مردم برآید ،دریغ نخواهد
کرد و به نظر میرسد وقتی ما در این وضعیت
سخت اقتصادی همراه و همدرد مردم هستیم،
میتوانیم مسئوالن امر
را فرا بخوانیم و از آنها
بــابــت شــرایــط فعلی
تــوضــیــح بــخــواهــیــم و
تــذکــرات الزم را
بدهیم/ .فارس

آیتا...مجتهدشبستری:نشستمجمع
بهدلیلکروناتعطیلشد
آیتا ...مجتهدشبستری عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام از لغو جلسه مجمع با توصیه ستاد
مقابله با کرونا خبر داد و گفت :آقای دکتر زالی
مسئول ستاد مقابله با کرونای تهران توصیه
کردند که جلسه امروز(دیروز) مجمع تشخیص
مصلحت نظام به دلیل شرایط قرمز کرونایی
تشکیل نشود .مجتهد شبستری با بیان این
که تاکنون تصمیمی دربــاره برگزاری مجازی
جلسات مجمع گرفته نشده است ،افزود :برخی
جلسات کمیسیون مشترک مجمع به صورت
مجازی برگزار شد اما مشکالت فنی داشــت و
هنوز این مشکالت رفع نشده است .وی تاکید
ک ــرد :لغو جلسه مجمع
تــشــخــیــص مصلحت
نظام هیچ ارتباطی به
بررسی مسئله FATF
ندارد/ .مهر

توئیت سیاسی

بدون تیتر
در پــی انتشار خبری در یکی از کانا لهای
ص خــلــع درجــــه ســـردار
تــلــگــرامــی درخـــصـــو 
سرتیپ پاسدار جما لالدین آبرومند (معاون
هماهنگکننده سابق سپاه) ،ســردار سرتیپ
دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول
روابــط عمومی کل سپاه با تکذیب ایــن خبر،
تصریح کرد :خلع درجه سردار آبرومند معاون
هماهنگکننده سابق سپاه صحت ندارد و خبر
جعلی و ساختگی یک کانال تلگرامی در این
خصوص به شدت تکذیب میشود .وی تاکید
کــرد :اینگونه خبرساز یها و عملیات روانی
علیه سپاه که معمو ًال در موسم انتخابات شدت
مییابد ،مذموم و مانند همیشه در برخورد با
سد هوشمندی و هوشیاری مردم شریف و بیدار
ایران ،محکوم به شکست است/.تسنیم

