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آمریکا :معافیتهای فروش نفت ایران را بررسی خواهیم کرد

در شرایطی که انتظار میرود بازگشت تحریمهای نفتی علیه
ایران به آشــفتگی در عرضه نفت بازارهای جهانی منجر شود،
«استیون منوچین» ،وزیر خزانهداری آمریکا از اظهارنظرهای
پیشین مقامهای کشورش درباره رساندن صادرات نفت ایران
به صفر از روز  4نوامبر عقبنشینی کرد.
منوچین گفت که آمریکا نمیخواهد با بازگرداندن تحریمهای
نفتــی علیــه ایران در بازارهــای جهانی نفــت اخالل کند و
حاضر اســت در برخی موارد ،صــدور معافیتهای نفتی برای

برخــی از کشــورهایی که برای کاهــش واردات
نفت از ایــران به زمان بیشــتری نیــاز دارند را
در نظر بگیرد.
او گفت« :ما میخواهیم که کشــورها خرید نفت
را به صفر برســانند ،اما در برخی موارد مشخص،
اگر برخی کشــورها نتوانند این کار را یک شــبه انجام دهند،
ما اســتثناهایی درنظــر میگیریم».وزیر خزانــهداری آمریکا
خاطرنشــان کرد قصد دارد در حاشــیه نشست وزرای دارایی

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

کشورهای گروه  20با همتایان خود از کشورهای
توســعهیافته و در حال توســعه دیــدار و درباره
تحریمهــای ایــران گفتوگــو کند.بــه گزارش
تســنیم ،او گفت« :ما گفتهایم کــه معافیتهای
کلــی در کار نخواهد بود .ما میخواهیم در فرایند
کاهش تدریجی واردات نفت بســیار به دقــت عمل کنیم تا
مطمئن شــویم کشورها ،زمان الزم را برای این کار در اختیار
داشته باشند».

وضعیت این روزهای وزارتخانههای اقتصادی دولت

تطهیرخود
یا تالش برای تغییر؟!
عبداهلل ناصری:
نشانهای از تغییر کابینه در عملکرد روحانی وجود ندارد

روحانی همچنان تصورش بر این است
که با گالیه و فشــار ،وجــدان وزرای
ناهمســوی او بیدار میشود و نه فقط
به خاطردولت بلکه حتی به خاطر مردم
ایران که به تغییر وضعیت و وعدههای
روحانی جهت حل مشکالت چشم امید
دوختهاند اوضاع در حوزههای اقتصادی
بهبود خواهد یافت و امید و اعتمادی
تازه در دل جامعه نسبت به دولت ایجاد
میگردد اما به نظرمی رسد که نه تنها
عملکرد کنونی وزارتخانههای اقتصادی
نوشدارویی موقت است بلکه پس از
اینکه کمی فشارها از سوی مجلس و
منتقدان دولت کاهش یافت تالش تیم
اقتصادی برای همسویی با برنامههای
دولــت و اصالح امور برای همیشــه
فراموش میگردد
آفتاب یزد – گروه سیاسی :ضرورت ترمیم کابینه
به ویژه وزارتخانههای اقتصادی دولت تنها منوط به
دولت دوازدهم نمیشــود بلکه از همان زمان آغاز
به کار دولت یازدهم همواره از سوی اصالحطلبان
و سایر دلسوزان دولت بهعنوان یک مطالبه اصلی
مورد انتقــاد و پیگیری قرار گرفــت اما در دولت
دوازدهم با توجه به خواســتههای معیشتی مردم
در انتخابــات  96و تجربه کابینه یازدهم به صورت
اساسی مطرح شــد به ویژه از همان زمان معرفی
وزرای اقتصادی از سوی رئیسجمهور به مجلس،
بســیاری از اقتصاددانان سرشناس کشورمان طی
نامهای به رئیسجمهور هشــدار دادند که با توجه
به وعدههــای انتخاباتی و نیــز برنامههای دولت
دوازدهم نســبت به انتخاب وزرای اقتصادی خود
بیشتر دقت کند اما این هشدار اقتصاددانان هرگز
از سوی رئیسجمهور جدی گرفته نشد تا اینکه در
اعتراضات معیشتی دی ماه سال گذشته و همچنین
اعتراضات خردادماه سال جاری نسبت به گرانی ارز
و دالر ،همصدایی بیشــتری برای ترمیم کابینه و
استیضاح وزرای ناکارآمد اقتصادی در کشور از سوی
همه بخشهای جامعه ایجاد شد .از این رو ،اکنون
که فشارها نسبت به وزارتخانههای اقتصادی از سوی
منتقدان ،مجلس و رئیسجمهور افزایش یافته است

حال آنها به تعبیری به دنبال تطهیر اشتباهات خود
در حوزههای مربوطهشان هســتند .این در حالی
است که هنوز نســبت به عزم آنها برای همسویی
با برنامههای دولت تردید وجود دارد و از سویی به
نظر میرسد که این تالشها بیشتر در جهت فرار از
استیضاح صورت میگیرد .به همین دلیل با توجه
به وضعیت کنونی و فشــارهایی که بر روی دولت
و جامعــه به خاطر وضعیت اقتصــادی وجود دارد
روحانی باید تصمیم نهاییاش را برای تغییر وزرای
ناکارآمد اقتصادی خود بگیرد و رودربایســتیهای
سیاســی را برای همیشــه کنار بگذارد .اما این در
حالی اســت که عبداهلل ناصری عضو هیئت رئیسه
بنیاد باران و فعال سیاسی اصالحطلب در خصوص
گمانهزنیهایی درباره تغییــر کابینه طی گفت و
گویــی با ایلنا اظهار کرد« :اگر از نظر اراده روحانی
برای تغییر نیروها در کابینه بررســی کنیم ،هیچ
نشانهای از تغییر کابینه در عملکرد روحانی و اراده او
برای این کار وجود ندارد».
خبرهایخوشوزارتخانههایاقتصادی!

دو روز اخیر را بایــد روز خانه تکانی و رویدادهای
مثبــت در وزارتخانههای اقتصــادی نامید؛ خانه
تکانیای که البته نه به مفهوم تغییر بلکه در ظاهر
امر اصالح از ســوی این وزارتخانهها آنهم پس از
افزایش انتقادها و درخواســتها برای استیضاح و
تغییر وزرای این وزارتخانهها رخ داد .زیرا از یک سو
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی از شناسایی
خریداران عمده سکه و ارز با هدف مطالبه مالیات بر
سود اتفاقی آنها خبر داد و گفت :از مدیران سازمان
خواستم که با جدیت وارد عمل شوند؛ چراکه در راه
مبارزه با رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی
و حراســت از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود
ندارد و از سویی محمد شریعتمداری وزیر صنعت،
معدن و تجارت برای دومین بار با ارســال نامهای
به رئیسجمهور ،ضمن قدردانی از مواضع قاطعانه
روحانــی در برخورد با تخلف واردات خودرو ،اعالم
کرد :متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.
وزیــر صنعت در نامهای به رئیسجمهور نوشــت
که نام متخلفــان به قوه قضائیه اعالم میشــود.
البتــه وزارت صنعت تنها به نامه بســنده نکرد و
طــی اطالعیهای اعــام کرد که در پی دســتور
رئیسجمهور برای شناسایی و معرفی متخلفان در

واردات غیرقانونی خودرو و همچنین قیمتگذاری
خودروها ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد
که پرونده ۱۹۰۰دستگاه خودرو غیرمجاز وارد شده
در حال پیگیری است .شریعتمداری همچنین در
این اطالعیه افزود که سیاست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفافسازی و
برخورد قاطع با هرگونه تخلف است و وزیر صنعت،
معــدن و تجارت بهعنوان متولــی مدیریت حوزه
صنعت ،در جلســات مختلف همواره بر مدیریت
موضوع ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی
تأکید داشته است .از این رو ،با توجه به عملکرد این
وزارتخانهها طی  11ماه گذشته در این مهم تردید
وجود دارد که تا چه اندازه میتوان این تالشها را
برای اصالح در عملکرد و تغییر در وضعیت اقتصادی
جدی تلقی کرد؟!
فرار از استیضاح یا عزم برای اصالح؟!

پس از  11ماه که فشــارها و درخواســتها جهت
ترمیــم کابینه به ویژه بعد از وقایــع خردادماه در
بازار تهران افزایش یافته است تیم اقتصادی دولت
به دنبال اصالح امور در وزارتخانههای خود هستند
این در حالی است که قبل از این کمترین تالشی
جز محافظهکاری و ســعی در حفظ وضع موجود
از ســوی این وزارتخانهها برای تغییر و اصالح امور
دیــده نمیشــد .از این رو ،این پرســش به وجود
میآیــد که آیا تیم اقتصادی دولت به خاطر فرار از
استیضاح مجلس درصدد اصالح عملکرد و تغییر در
امور خود است و یا به راستی عزم آنها برای بهبود
اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی ،جزم است؟ به
هر روی به نظر میرســد که تیم اقتصادی دولت
چارهای جز ســامان بخشیدن به مسائل مربوط به
وزارتخانههای خود نــدارد .در غیر این صورت دود
عملکرد اشتباه این وزارتخانهها تنها به چشم تیم
اقتصادی دولت نمیرود بلکه مســئله سرنوشــت
دولت روحانی اســت که با توجــه به تالشهایی
که از ســوی مخالفان برای تضعیف آن وجود دارد
تنها با اندکی کم کاری ،بیتوجهی و سهل انگاری
وزرای روحانی و عدم تغییر در وضعیت موجود به
خطر خواهد افتاد .عالوه بر ایــن ،جامعه ایران به
وعدههــای رئیسجمهور در انتخابات  96دلخوش
کردهاند امــا پس از رویدادهــای اخیر و وضعیت
اقتصادی در کشــور روز به روز قشرهایی از جامعه

نسبت به رئیسجمهور و دولتش دلسردتر میشوند
بههمین دلیل کابینه به ویژه تیم اقتصادی چارهای
جز همســویی با برنامههای روحانی و بهبود امور
اقتصادی ندارد.
همچنانتعللدرترمیمکابینه

بنابرایــن گــزارش ،انتظــار میرفت کــه پس از
رخدادهای اخیــر ،رئیسجمهور برای همیشــه
رودربایســتیهای سیاســی خود را کنار بگذارد
و عزمــش برای ترمیم کابینه بــه ویژه تغییر تیم
اقتصادی ناکارآمدش جزم شود اما به نظر میرسد
که رئیسجمهور نه تنهــا قصد تغییر وزرا را ندارد
بلکه تصورش بر این است که با فشار بیشتر به تیم
اقتصادی خود میتواند مشکالت را حل کند .بر این
اساس ،عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالحطلب در
خصوص گمان ه زنیهایی درباره تغییر کابینه طی
گفت و گویی با ایلنــا اظهار کرد« :اگر از نظر اراده
روحانی برای تغییر نیروها در کابینه بررسی کنیم،
هیچ نشــانهای از تغییر کابینه در عملکرد روحانی
و اراده او بــرای این کار وجود نــدارد ».حال آنکه
دلسوزان و منتقدان دولت بارها به روحانی گوشزد
کردند که وقتی مدیر و نیرویی در کابینه به وظایف
خود به درستی عمل نمیکند نباید رئیسجمهور
در تغییر آن حتی لحظهای تعلل داشته باشد.
لزوم تغییر اساسی در تیم اقتصادی

روحانی همچنان تصورش بر این است که با گالیه
و فشــار ،وجدان وزرای ناهمسوی او بیدار میشود
و نه فقط به خاطردولت بلکه حتی به خاطر مردم
ایــران که به تغییر وضعیــت و وعدههای روحانی
جهت حل مشــکالت چشم امید دوختهاند اوضاع
در حوزههــای اقتصادی بهبود خواهد یافت و امید
و اعتمادی تازه در دل جامعه نسبت به دولت ایجاد
میگردد اما به نظرمی رســد که نه تنها عملکرد
کنونی وزارتخانههای اقتصادی نوشدارویی موقت
اســت بلکه پس از اینکه کمی فشــارها از سوی
مجلــس و منتقدان دولت کاهش یافت تالش تیم
اقتصادی برای همسویی با برنامههای دولت و اصالح
امور برای همیشه فراموش میگردد به همین دلیل
به نظر میرسد که روحانی یکبار برای همیشه باید
تصمیم نهاییاش را درباره وزارتخانههای اقتصادی
بگیرد و به ترمیم تیم اقتصادی دولت تن دهد.

تاجیک :باید هر فردی در جریان اصالحات تبدیل یه یک «رئیس دولت اصالحات» شود

محمدرضــا تاجیــک اســتاد دانشــگاه و از
تئوریسینهای اصالحطلب ،در گفتوگو با اعتماد
آنالین از لزوم جوانگرایی در میان اصالح طلبان
سخن میگوید و معتقد است که باید اصالحطلبی
را از انحصار عدهای خاص بیرون کشید .درادامه
بخشهایی از این گفتوگو را میخوانید:
* (درباره سخنان حجاریان درخصوص تشکیل
هســته ســخت اصالحات  ،راهبری در جریان
اصالحات باید محدود به عدهای خاص شود) من
فکر میکنم اتفاقا این هسته باید هسته نرم باشد.
منظورم از هسته نرم این است که باید از پوسته
مرکزی ژنرالهای اصالحطلبی عبور و برای ورود
یک نسیم ،فکر جدید و نخبگان جدید ،فضایی باز
کنیم و اجازه دهیم در آن هسته چرخش نخبگان
صــورت بگیرد و فکر و گفتمان تازه به وجود آید
و نیروهای باطراوت و شاداب وارد قضیه شوند.
*بسیار معتقد هستم که آن هسته سخت دیگر
جواب نمیدهد .در واقع ســختتر و سنگینپاتر
از آن اســت که بتواند برای شرایط کنونی الگوی
مناســب ارائه کند .اگرچه حضــور آنها را پاس
میدارم و مغتنم میدانــم اما کامال معتقدم که
باید یک نــوع امتزاج و اختالط ایجاد شــود تا
نیرویهــای جوان و با طراوت ضمیمه شــوند و
این ترکیب میان نیروهــای جوان و نیروهایی با
تجربیات گذشته بتوانند همدیگر را تکمیل کنند.

بنابراین به نظر من چنین چیزی باید به هســته
اصالحطلبی امروز بنشیند.
* معتقدم کــه باید اصالحطلبــی را از انحصار
عدهای خاص بیرون کشید .هم به لحاظ گفتمانی
و هم به لحاظ راهبــری .باید واقعا اجازه داد که
این بدنه شــاداب ،فراخ و گسترده اصالحطلبی
در تدبیر جریان اصالحطلبی ،در راهبری جریان
اصالحات و در بازتولیــد اصالحات حضور فعال
داشته باشند .ما نمیتوانیم جریان اصالحطلبی
را بــه عنوان فرزند خلف زمانــه خود و آلترناتیو
هژمونیــک حفظ کنیم و به عنوان روح زمانه آن
را بارور کنیم مگر اینکه به نیروهای جوان و نسل
جدید اجازه دهیم که وارد پیکره تصمیمگیری و
مدیریت جریان اصالحطلبی شــوند و از آن باال
بتوانند نیازها و تقاضاها و فرهنگ خود را قالب و
کلیشهشکنیکنند.
* اگر آن هســته ســخت میتوانست طراوت و
شادابی داشته باشد باید تاکنون نمود و نمادهایی
از آن دیده میشــد و اجازه نمیداد که به لحاظ
تاریخی از جریان اصالحطلبی عبور شود .بنابراین
چندان امیدی ندارم و معنایش آن نیســت که
بــه صورت رادیــکال از نخبگان جــدی جریان
اصالحطلبی عبور میکنــم؛ نه آن را با نیروهای
جوان ترکیب میکنم و خیلی این نیاز را میبینم
که نیروهای جوان وارد پیکره شــوند و با طروات

خود بتوانند حرکتــی را در جریان اصالحطلبی
ایجاد کنند.
*اصــاح اصالحــات خیلی موضــوع کلیای
اســت .باید دید که با چه تاکتیک و اســتراتژی
میخواهیــم ،حرکت کنیم .یــک زمانی اصالح
اصالحات مانند توسعه از باال میماند ،به اصطالح
راس هرمی شــروع میکند بــه تولید اصالحات
کردن ،زمانی نه این اصالحات از زیر میجوشد و
یک زمانی در حالت سومی ،همه درگیر اصالحات
میشــوند .همه اجزای یک جنبش ،همه اجزای
یــک جریان به حرکت در میآیند و با همافزایی
و تولید فکر شروع میکنند به اصالح کردن .من
بعیــد میدانم که اصالحات از باال هرچه باشــد
اصالحطلبانه باشــد ،یک آمــوزه و یک تاکتیک
اصالحطلبانه محسوب شــود؛ یعنی ما کماکان
بر این باور هســتیم که اصالحــات در ید قدرت
عدهای خاص است و به اصطالح تغییر ،توسعه و
اصالحشدنش هم با دم مسیحایی آنها انجام شود.
من به چنین چیزی بــاور ندارم مضاف بر اینکه
این را خالف آموزهها و روح اصالحطلبی میدانم.
*روح اصالحطلبــی بــه ما میگویــد که نباید
اصالحطلبــی را پیرامون افراد و شــخص خاص
ببینیم ،نباید همــه چیز در مدار یک فرد خاص
یا یک عده خاص باشد .آن افراد محترم هستند
امــا باید هر فرد ما تبدیل بــه یک رئیس دولت

اصالحات شود ،هر فردمان تبدیل به شخصیتی
شــود که میتوانــد درباره جریــان اصالحات و
اصالحات آن سخن بگوید و از تشخصی برخوردار
است به تعبیری به سوژه تبدیل شده و میتواند
به جای خود ،برای خود و به زبان خود ســخن
بگوید .نه اینکــه دیگــری او را نمایندگی کند
و او فقط پژواک صدا باشــد .قــرار نبوده که این
موضوع را تکــرار کنیم ،ما گروههای مقابل خود
را نقد میکنیم که مبتنی بر یک نوع شیخوخیت
هســتند ،یک نفر صحبت میکند و بقیه آن را
تکرار میکنند ،بقیه کپی پیست هستند.
*قــرار ما در جریان اصالحــات بر این بوده که
بــه افراد و جوانان تشــخص بدهیم تا بتوانند به
جای خود ،برای خــود و به زبان خود در فضای
اصالحطلبی سخن بگویند و بتوانند فکر خود را
نشت و رسوخ دهند ،نه اینکه فقط منتظر باشند
کســی صحبت کند و آنها پژواک صدا باشند .به
قــول موالنا اینها کوهی هســتند که صدا به آن
میخورد و انعکاســش میدهند .بنابراین کامال
معتقدم که امروز نیازمند این هستیم که مقداری
در و دریچه را بگشــاییم و نیروهــای جوان ،با
طراوت ،با فکر و با انگیزه وارد قضیه شوند.خیلی
سخت میدانم که از این هسته سخت ،که سخت
هم گفتمان آن منجمد شــده است و سنگین پا
شده است بتوان حرکت باطراوتی را انتظار داشت.

توئیت بازی سیاسی
> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> محسنهاشمی رفسنجانی -رئیس شورای شهر تهران

> علیرضا رحیمی-نماینده مردم تهران در مجلس
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دیگر نمیتوانیم بهطور کامل به آمریکا تکیه کنیم
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان ،گفت« :دیگر نمیتوانیم بهطور کامل به آمریکا تکیهکنیم».
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،وی در گفتوگو با روزنامه فونکه ،عنوان کرد
که برای حفظ روابط با ایاالت متحده« ،باید در آن تجدیدنظر کنیم».این در حالی است که
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا پیشتر گفته بود « :تصورم این است که اتحادیه اروپا
با عملکردشان در عرصه تجاری ،دشمن ما شدهاند».

خبرتلگرامی
Dیک پاالیشگاه مستقل چینی اعالم
کرد این شرکت خرید نفت از آمریکا را
متوقف کرده و به سمت واردات نفت از
ایران رفته است.به گزارش راشا تودی،
شرکت دونگمینگ پتروکمیال ،یک
پاالیشگاه مستقل چینی اعالم کرد این
شرکت خرید نفت از آمریکا را متوقف
کرده و به ســمت واردات نفت از ایران
رفته است.مقامات چینی در نظر دارند
تا تعرفههایی بر واردات نفت از آمریکا
اعمال کنند و آن را با نفت از غرب آفریقا
و غرب آســیا از جمله ایران جایگزین
کنند/.فارس
Dروزنامه الجریده چاپ کویت مدعی
شــد :عراق از پنجشنبه گذشته روند
صدور ویزا بــرای ایرانیها را متوقف
کرد ،اما از یکشــنبه صدور روادید را
بهمیزان کمتری از سر گرفت.الجریده
ادعا کرد :گمانهزنیهایی وجود دارد که
نشان میدهد این اقدام عراق میتواند
در واکنش به توقف انتقال برق ایران به
بغدادباشد.همچنینموضوعدرخواست
آمریکا در زمینه اعمال تحریمها علیه
تهران مطرح است/.ایرنا
«Dخاویر سوالنا» دبیرکل اسبق ناتو
و مسئول پیشــین سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در پیامی توئیتری اعالم
کرد :میخواهــم اعتراف کنم.دبیرکل
اسبق ناتو ادامه داد :میدانستیم که در
 ۱۵جوالی (سال ۲۰۱۶میالدی) قراراست
در ترکیه کودتائی روی دهد؛ اما به ترکیه
کمکی نکردیم .به همین دلیل نیز است
که ناتو باید از آقــای اردوغان (رئیس
جمهوری ترکیــه) عذرخواهی کند.
گفتنی است ،به دنبال کودتای نافرجام
 ۱۵جوالی سال  ۲۰۱۶میالدی در ترکیه،
آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح اهلل
گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا
به واشنگتن ارائه کرده است /.مهر

مکث
ناطق نوری:

مذاکره با آمریکا
در شرایط فعلی عملی نیست

ناطق نوری عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام گفت :پیشــنهاد برخی فعاالن سیاسی
برای مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی عملی
و به مصلحت کشور نیســت ولی به هر حال
اینکه کسانی از سر دلســوزی پیشنهادی را
مطرح کنند حرام نیســت و بدیهی است که
تصمیمگیــری و صالحدید در چنین مواردی
بــه عهده رهبــری معظم انقالب اســت که
خوشــبختانه اشــراف کامل بر سیر تحوالت
دارند .حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری در
ادامــه تصریح کرد :فراموش نکنیم مقدمات و
شرایطی که در ســالهای قبل به وجود آمد،
از جمله وساطت کشــور عمان و اجازه رهبر
انقالب به کارگزاران نظام برای مذاکره با آمریکا
که سنگ بنای توافق تاریخی برجام شد ،یکی
از تدابیر دقیق نظام بود .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :در مورد سیاست خارجی
و چالشهای پیشرو باید همه ملت ،به خاطر
عزت و شــرف کشــورمان با وحدت واقعی و
دســت در دست یکدیگر ،نســبت به درایت
رهبر انقالب و ظرفیتهای بی بدیل این کشور
برای عبور از بحــران اعتماد کنیم .به گزارش
جماران ،ناطق نوری تاکید کرد :ظرفیت و توان
کشور اسالمی ما بسیار فراتر از حجم تهدیدات
دشمنانمان در طول تاریخ بوده است.

قضایی

بازداشتمدیرعامل
موسسهثامنالحجج

«الف.م» مدیرعامل موسســه مالی اعتباری
ثامنالحجج کــه متهم ردیف اول این پرونده
هم محسوب میشود ،با تشدید قرار وثیقه و
عجز از ناتوانی قرار صادره ،بازداشــت و راهی
زندان شد.به نوشته تســنیم ،نهمین جلسه
رســیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری
ثامنالحجج در شعبه اول دادگاه کیفری یک
اســتان تهران به ریاســت قاضی باقری و با
حضور متهم ردیف اول پرونده ،وکالی مدافع
وی و جمعی از مالباختگان و ســپردهگذاران
این موسســه برگزار شد.در پایان این جلسه،
قاضی باقری قرار وثیقه متهم ردیف اول این
پرونده را به چهار هزار میلیارد تومان افزایش
داد و ایــن قرار را به متهــم ابالغ کرد.قاضی
پرونده علت تشــدید قرار وثیقه را درخواست
تعــدادی از ســپردهگذاران و تصمیم هیئت
قضایــی عنوان کرد.پرونــده ثامنالحجج که
پیشتــر ارزش ریالی آن  12هــزار میلیارد
تومان اعالم شــده 360 ،شاکی و سه متهم
دارد که به گفته سخنگوی قوهقضاییه ،متهم
ردیف ســوم از همان ابتدای تشکیل پرونده
متواری بوده و کیفرخواست وی نیز به صورت
غیابی صادر شده است.

دولت
سخنگوی وزارت خارجه:

پیغامی از طریق پوتین
برای ترامپ نداریم

بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه
ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ
به سؤالی درباره دیدار پوتین و ترامپ و مطالب
مطرح شــده در برخی محافل مبنی بر ارسال
پیامی از سوی ایران برای ترامپ تصریح کرد:
پیغامی از طریق پوتین بــرای ترامپ نداریم.
ســخنگوی وزارت خارجه افزود :اگر جایی و یا
در محفلی سخنی گفته شده ،گمانه زنی است.
دیدار پوتین و ترامپ از پیش تعیین شده است
و مسائل خودشــان را دارند و در این خصوص
ارتباطی با دولت روسیه نداشتیم .سخنگوی
دســتگاه دیپلماســی همچنین در پاسخ به
سؤالی درباره محتوای دیدار والیتی با پوتین و
ارسال پیام ایران گفت :فکر نمیکنم محتوای
مذاکرات منتشر شده باشد .آنچه من شنیدم
طیف وسیعی از مسائل دوجانبه ،منطقهای و
بینالمللی در این مذاکرات مطرح شده و چیزی
که در رسانهها عنوان شد بحث سرمایهگذاری و
همکاریهای نفتی بین دو کشور بود که طرفین
توافق خود را به دالیل خاص سیاست خارجی و
سیاستهایی که دنبال میکنند ،مطرح کردند.
وی درباره توافق نفت در برابر کاال با روسیه نیز
بیان کرد :این بحث را یکی از مقامات روســیه
مطرح کرد و از ســوی طــرف ایرانی چنین
نقــل قولی را ندارم و درباره صحت و ســقم و
صالحیت این مقام روس که چنین اظهارنظری
داشته ،نمیتوانم قضاوت نهایی کنم .قطعا برای
رسیدن به هر تفاهم نیاز به تبادل هیئتهای
کارشناسی توسط دســتگاههای ذیربط است
که اینها میتواند مســیر طوالنی را داشــته
باشد و سیاســتمداران میتوانند دیدگاههای
سیاسی خود را مطرح کنند.سخنگوی دستگاه
دیپلماســی در پاسخ به ســؤالی درباره تالش
ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران
و  ...با بیان اینکه ترامپ آرزوهای زیادی دارد و
خوابهای زیادی میبیند ،بیان کرد :این تالش
و ادعا برای اینکه بتوانند نفت ایران را متوقف
کرده و به صفر برســانند ،گزافه گویی است و
شدنی نیست .قاســمی درباره اظهارات اخیر
ترامپ مبنی بر اینکه ایرانیها باالخره تماس
میگیرند و مذاکره میکنند ،گفت :رفتار آمریکا
و دولت حاکم نسبت به ایران کمافی السابق و
با شدت بیشــتری خصمانه بوده و هنوز رفتار
خصمانه در ابعاد مختلف دیده میشــود.وی
افزود :نمیدانم ایشان شوخی کردند و یا جدی
گفتند ،ولی ممکن است محتمل باشد ایشان به
تهران زنگ بزند و تقاضای مذاکره داشته باشد
و این بیشــتر محتمل است و عالیمی هم در
گذشته شاید وجود داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه آیا جواب
تلفنش را میدهید؟ خاطرنشان کرد :بستگی
دارد به چه کســی تلفن کرده باشد.سخنگوی
وزارت خارجه در پاســخ به سؤالی درباره سفر
اخیر ظریف به عمان و بحث میانجیگری عمان
بین تهران و واشنگتن خاطرنشان کرد :روابط
ایران و عمان از دیرباز روابط روشــن و شفافی
بوده اســت و ما این سفرها و تعامالت را بین
دو کشور به صورت مرتب و در سطوح مختلف
داریم.وی ادامه داد :قبل از ســفر آقای ظریف
به عمان ،هیئتــی از ایران به عمان رفته بود و
مقامات عمانی نیز به تهران سفر کرده بودند.
قاسمی با اشــاره به روابط مستحکم و دیرینه
ایران و عمان ،گفت :در جریان رایزنیهایی که
بین مقامات دو کشور صورت میگیرد در مورد
پیشبرد مسائل دوجانبه و منطقهای رایزنی و
گفتوگو انجام میشود و از این سفرها نمیتوان
بر اساس یک مورد خاصی که در گذشته بوده
چنین استنباط مشخصی را ارائه کرد و به نظر
میرسد آنچه که در این زمینه مدنظر شماست
استنباط و گمانهزنی است.به گزارش فارس ،وی
با ذکر این نکته که خبر سفر ظریف به عمان
بههنگام داده شد ،گفت :چیزی پنهان در مورد
سفر آقای ظریف به عمان وجود ندارد.

بین الملل
بولتون:

تا زمانی که تهدید ایران
پابرجا باشددرسوریهمیمانیم!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبهای
ادعاها علیه ایران را تکرار کرده و گفته نظامیان
آمریکایی در سوریه باقی خواهند ماند« .جان
بولتون» ،مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در
مصاحبهای با شــبکه خبری «ایبیســی»
باردیگر با تکرار ادعاها درباره ایران از ضرورت
ماندن آمریکا در سوریه سخن گفت .بولتون در
پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موضوع خروج
نیروهای آمریکا از سوریه موضوع گفتوگوی
ترامــپ و پوتیــن خواهد بــود گفت« :کل
وضعیت سوریه ،محور رایزنی میان سران دو
کشــور خواهد بود ،چون اوضاع در آنجا دارد
جدیتر میشــود».به گزارش فارس ،بولتون
اضافه کرد« :اما فکر میکنم رئیسجمهور ،این
را بهصراحت بیان کرده که ما وقتی که خالفت
ارضی داعش نابود شــود و تا وقتی که تهدید
ایران در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) پا برجا
باشد ،در آنجا میمانیم».

