دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

برادررهبرکرهشمالیمامورسریسازماناطالعاتآمریکابود

روزنامه وال استریت ژورنال ادعا کرد« :کیم جونگ نام» برادر ناتنی
رهبر کره شمالی که دو سال پیش به قتل رسید مامور سری سازمان
اطالعات آمریکا بود و چندین دیدار با مقامهای آمریکایی داشــت.
به گزارش ایرنا ،روزنامه وال استریت ژورنال در مصاحبه با منابع آگاه
نوشت :میان سازمان سیا و کیم جونگ نام ارتباطاتی وجود داشت.یک
منبع آگاه افزود ،آمریکاییها حتی بعد از قتل برادر رهبر کره شمالی
از عدم افشــای روابط وی با سازمان سیا مطلع بودند .با این وجود
ســه ماه بعد از قتل برادر رهبر کره شمالی در ماه می(اردیبهشت-

aftab.yz@gmail.com

خرداد)  ،۲۰۱۷روزنامه آساهی ژاپن نوشت نام با یک
شهروند آمریکایی  -کرهای در مالزی که گفته میشود
از عوامل سازمان اطالعات سیا بوده ،دیدار داشته است.
«آنا فیفیلد» خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در کتاب
«جانشــین بزرگ» نیز به ارتباط برادر کره شمالی با
سازمان اطالعات سیا اشــاره کرد .وال استریت ژورنال در ادامه یاد
آور میشــود مقامات آمریکایی بر این باورند که برادر ناتنی رهبر
کره شــمالی اسناد محرمانه و طبقه بندی شده را در محل زندگی

سیاسی

خود که بیرون از کشور کره شمالی بوده ،جمع آوری
میکرد .نام ،برادر رهبر کره شمالی برای سالیان سال در
شهر خودمختار ماکائو در جنوب ساحلی چین زندگی
میکرده است .یاد آور میشود کیم جونگ نام در روز
 ۱۳فوریه  ۲۰۱۷در زمان انتظــار برای پرواز خود به
ماکائو توسط دو زن به شدت مسموم شد و بالفاصله به قتل رسید.
بعدها معلوم شد که علت مرگ وی سم اعصاب "وی اکس" بوده که
یکی از سمیترین مواد شناخته شده شیمیایی است.

دستگیریعلیرضاحیدریپور
مدیرعامل سابق بانک سرمایه در اسپانیا

خاوری  2گیر افتاد
نعمت احمدی :اینترپل یک پلیس بین الملل است که در داخل کشوره ا نیز
پروتکل آن کشورها را دارد .احکام یا دستورات قضایی ایران به شرطی در کشور
دیگر میتواند قابل اهمیت باشد که ما باید با آن کشور قرارداد استرداد مجرمین
داشته باشیم .احتماال ما با اسپانیا این قرارداد استرداد را داریم اما با کانادا و
آمریکا و ...را نداریم .بنابراین اگر آقای خاوری به فرودگاه اسپانیا بیاید و ایران
قبال از طریق اینترپل وارد عمل شده باشد او نیز دستگیر میشود

داســتان حیدرآبادی پور وارد فاز
تازه تری از دعواها بر ســر قدرت
برای حفظ ســمت مدیرعاملی و
البته مسائل مالی آن شد .دعوایی
که در کمال تعجب رســانههای
جریان راست به شکل عجیبی در
قالب گفتگــو با وی و جانبداری از
حیدرآبادیپور به آن دامن میزنند.
رسانههایی که وابستگی آنه ا به
جریانات خاص مشــخص است با
هــواداری از وی در آن زمان –که
امروز متهم فســاد مالی و متواری
است -با تیترهایی عجیب پشت
او درمی آیند .نمونه این رسانهها
[ ]...است که در تاریخ بیست و نهم
تیرماه  ،95یعنی بیش از یک ماه
و نیم پــس از خبر کنار رفتن او از
بانک ســرمایه ،وی را همچنان
مدیرعامل بانک ســرمایه معرفی
کرده و با تیتــر معنادار و عجیب:
«مدیر عامل ،دروغ هیئت مدیره
بانک سرمایه را فاش کرد» نوشت:
حیدرآبادیپور از نظر بانک مرکزی،
همچنان مدیرعامــل این بانک
به شمار میرود
آفتاب یــزد -گــروه سیاســی  :علیرضا
حیدرآبادیپور .اتهام  :مشارکت در اخالل عمده در
نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت
در امانــت .نامش به عنوان دهمین متهم در میان
31متهم بانک سرمایه است.
او مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه
اســت ،در همان اواخر ســال  94و اوایل  .95اما
نهتنهــا در دادگاه حضور نــدارد بلکه در ایران هم
نیست .بســیاری او را در این مدت با خاوری مدیر
عامل ســابق بانک ملی مقایسه میکردند ،متهم
اختالس ســه هزار میلیاردی که از ایران گریخت
به کانادا رفت و کســی هم دستش به او نرسید.
حیــدر آبادی پور نیز در ایران نماند ،اثری از او هم
یافت نمیشــد تا اینکه حاال اخباری متفاوت از او
به گوش میرسد .ظاهرا پلیس اینترپل رد او را در
اسپانیا زده ،بازداشتش کرده و قرار است به ایران
تحویل داده شود.
این خبر را نخستین بار قهرمانی نماینده دادستان
تهران اعالم کرد این در حالی اســت که پیشــتر
بخشایش ،کاظمی و توسلی ،مدیرعامل و از اعضای
هیئت مدیره بانک در دادگاه محکوم شدهاند.
پرونده محمدرضا خانی؛ مدیرعامل بانک سرمایه نیز
در دادگاه در جریان رسیدگی است و حیدرآبادی
اکنون ســومین مدیرعامل بانک سرمایه است که
دستگیر میشود.
الزم اســت بدانیم که ســهامداران بانک سرمایه
مرکب از اشــخاص حقیقی و حقوقی هستند که
اشخاص حقیقی آن متشکل از گروههای مختلف
جامعه از جمله فرهنگیان ،جامعه دانشــگاهیان،
کارکنان بانکهــای ملت ،رفاه ،تجــارت ،جامعه
پزشکان کشور و سایر قشرهای جامعهاند .اشخاص
حقوقی آن متشــکل از انواع شرکتهای سرمایه
گذاری ،تولیــدی ،صنعتی ،خدماتی ،صندوقهای
بازنشستگی و شرکتهای بیمه و به ویژه صندوق
ذخیره فرهنگیان هستند .سهام این بانک در سال
 ۱۳۸۴در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد
و هماکنون اکثریت ســهام آن متعلق به صندوق
ذخیره فرهنگیان است.
در طول سالهای گذشته ،اما فساد مالی هشت هزار
میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان که باعث
بازداشت شهاب الدین غندالی مدیر عامل وقت این
صندوق شد یعنی کسی که حکم عزل و نصبهای
مدیران عامل بانک ســرمایه را میداد ،معلوم بود

که یک پای بانک سرمایه نیز در ماجرای اتهامات
مالی گیر خواهد شــد .فســاد در صندوق ذخیره
فرهنگیان که عنوان ســهامدار عمده این بانک را
دارد ،برخی امکانات و تسهیالت شبههبرانگیز بانک
ســرمایه به بعضی افراد تا بدهکاران بانکی و تعلل
معنادار مدیران عامل برای شکایت از این بدهکاران؛
بدهکارانی که نخستین بار لیست آنها را محمود
صادقی نماینده مجلس منتشر کرد.
در این میان اما عــدهای هم ادعا میکردند که در
دورهای این بانک باالترین رقم پرداخت سپردههای
مردم به عنــوان وام را به کارکنــان خودش داده
است به صورتی که بیشتر تسهیالت پرداختی این
بانک به پرســنل و یا افراد شاخص و خاص مربوط
میشود .موضوعی که مستقیما ریشه اش را باید
در مدیران عامل وقت دید.
> علیرضا حیدرآبادی پور کیست؟

هفتم بهمن  94است .تا پیش از این بانک سرمایه
به خاطر حواشی فراوانی که در موردش گفته شد،
دوران بیثبات مدیریتی را میگذراند .بانک در این
روزهای ســخت که حتی برخی از ورشکســتگی
اش میگویند و خیلی از مردم نگران از این بابت،
میخواهنــد پولهای خود را از آن خارج کنند ،به
صورت موقت توســط یک سرپرست یعنی پرویز
احمدی اداره میشــد تا این که در این روز یعنی
هفتم بهمن ماه ،طی مراسمی با حضور مدیرعامل
مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ،اعضای هیئت
مدیره و جمعی از مدیران بانک ســرمایه ،علیرضا
حیدرآبادیپور به عنــوان مدیرعامل جدید بانک
سرمایه معرفی میشود.
شــهابالدین غندالی مدیرعامل وقت مؤسســه
صندوق ذخیره فرهنگیان اســت .او با تشــکر از
همراهی و مساعدت بانک مرکزی در تسریع روند
تایید نهایی مدیرعامل جدید بانک سرمایه و تقدیر
از زحمات پرویز احمدی در دوران سرپرستی بانک،
اظهارکرد :خوشــوقتم که مدیرعامل جدید بانک
سرمایه دارای سابقهای پربار در نظام بانکی و آشنا
با بازار سرمایه است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم استفاده بانک سرمایه
از پتانسیل موجود در جامعه تعلیم و تربیت برای
دســتیابی به جایگاه درخــور و واقعی خود گفت:
مذاکراتی صورت پذیرفته تا بانک سرمایه به عنوان
بانک عامل دولت فعالیت کند و امیدوارم این مهم
به زودی محقق شود.
حیدرآبادیپور هم در این مراسم فضای اقتصادی
حاصل از اجرای برجــام را فرصت و در عین حال
تهدید دانست و در توضیح آن اظهار داشت :اجرای
برجام فضای رقابتی ســنگینی در عرصه بانکی و
پولی کشور ایجاد خواهد کرد و بانک سرمایه تنها
با اســتفاده از قوه ابتکار و تالش خســتگی ناپذیر
کارکنانش خواهد توانست این فضای رقابتی را به
یک فرصت تبدیل کند.
وی بــا تأکید بر اهمیت مقوله نظــم و انضباط و
اثرگذاری حتمی آن در پیشــبرد بهتر امور افزود:
نظم در بنگاههای اقتصادی حــرف اول را میزند
و بدون آن هیچگونه موفقیتی در کار نخواهد بود
و بــه یاری خدا در پرتو نظم ســازمانی و عملکرد
نظاممند ،در چهل روز کاری پایانی سال امیدواریم
بتوانیــم عملکرد موفقی در زمینــه جذب منابع،
وصول مطالبات و ســوددهی به سهامداران بانک
داشته باشیم.
تا این جــای کار همه چیز طبیعی جلوه میکند.
یک مراسم تودیع و معارفه متفاوت .انگار که قرار
است تا مشکالت بانک سرمایه از این پس حل شود.
اما چند هفته بعد مشــخص میشود این تغییر نه
تنها مشکالت را حل نکرد بلکه حواشی را افزایش
داد .حیــدر آبادی پور ســومین مدیر عامل بانک
ســرمایه محسوب میشد که طی یک سال تغییر
کرده است ،خيراهلل بيرانوند ،پرویز احمدی و این
بار حیدر آبادی پور.
البته بانک سرمایه را تا این زمان میتوان رکورددار
انتصابات مدیریتی در نظام بانکی کشور قلمداد کرد

چرا که اگر قرار باشد از زمان حیدرآبادی به عنوان
مدیرعاملی این بانک نام مدیران قبلی را با جست
و جویی لیست کنیم در این فهرست به غیر از سه
نامی که در باال ذکر شــد یعنی بیرانوند ،احمدی،
حیدرآبادی ،به نامهای شهابالدین غندالی ،احمد
درخشنده ،علی بخشایش ،حاجی زاده ،ابوالحسنی،
حسینیهاشمی و هدایتی برمیخوریم نکتهای که
نشــان میدهد از حضور درخشنده یعنی در بین
ســالهای  92تا  95بالغ بــر پنچ تفکر مدیریتی
در کمتر از ســه سال به بانک ورود کرده و مسلما
این تفکرات برنامههای نیمه کارهای را نیز در بدنه
به جا گذاشت.
> استعفا یا برکناری حاشیه برانگیز حیدرآبادی

با نگاهی البته به ســوابق حیدرآبادی پور و جست
و جویی جســته و گریخته در میان اظهارنظرهای
او که در خبرگزاریها و ســایتها طی سالهای
متفاوت منتشر شده است درمییابیم که او پیش
از بانک ســرمایه ،پیشتر عضو هیئت مدیره بانک
سپه بوده است .مدتی نیز به عنوان هیئت مدیره
بانک گردشــگری مشغول به کار بود .مدیرعاملی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا را در کارنامه اش
داشت و رئیس هیئت مدیره شرکت گهر زمین به
شمار میآمده است .اینها نشان میداده که همواره
به عنــوان یکی از رئوس بانکها یا شــرکتهای
بورسی مشغول به فعالیت در سالهای مختلف به
ویژه از نیمه دوم دهه هشتاد تا نیمه اول دهه نود
بوده است .اما اینها هیچ یک دلیلی نمیشود تا او
از حاشیههای پســت جدید در امان بماند و عمر
مدیریتش در این بانک مانند مدیران پیشــین او
بیشتر از چند ماه طول بکشد.
زمزمههای رفتن علیرضا حیدرآبادی پور از بانک
سرمایه از اردیبهشت ماه  95به گوش میرسد ،تا
اینکه در خردادماه خبر میرسد که وی از سمتش
برکنار شــده امــا تمایلی به این امر نداشــته و از
پذیرش حکم برکناری امتناع کرده است.
از اینجا به بعد داســتان حیدرآبــادی پور وارد فاز
تازه تری از دعواها بر سر قدرت برای حفظ سمت
مدیرعاملی و البته مســائل مالی آن شد .دعوایی
که در کمال تعجب رســانههای جریان راست به
شکل عجیبی در قالب گفتگو با وی و جانبداری از
حیدر آبادی پور به آن دامن میزنند .رسانههایی
که وابستگی آنها به جریانات خاص مشخص است
با هواداری از وی در آن زمان –که امروز متهم فساد
مالی و متواری است -با تیترهایی عجیب پشت او
درمی آیند .نمونه این رســانهها ] [...است که در
تاریخ بیست و نهم تیرماه  ،95یعنی بیش از یک
ماه و نیم پس از خبر کنار رفتن او از بانک سرمایه،
وی را همچنان مدیرعامل بانک ســرمایه معرفی
کرده و با تیتر معنادار و عجیب« :مدیر عامل ،دروغ
هیئت مدیره بانک ســرمایه را فاش کرد» نوشت:
حیدرآبادیپــور از نظر بانک مرکــزی ،همچنان
مدیرعامل این بانک به شمار میرود.
سپس در مصاحبهای با حیدرآبادی پور مدیرعامل
وقت بانک ســرمایه گفته است که به هیچ عنوان
وی از سمت خویش در این بانک استعفاء نداده و
یــا کناره گیری نکرده و افزود که بانک مرکزی در
جریان این ماجرا قرار داشته و از نظر بانک مرکزی،
او همچنان مدیر عامل این بانک به شمار میرود.
> خانی کبیر به جای حیدر آبادی پور

این در حالی بود که همان موقع نام یک فرد دیگر
کــه ابتدا تبدیل به رقیب حیدر آبــادی پور برای
تصاحب مدیرعاملی میشود و بعدا یکی از متهمان
تخلفات بانک ســرمایه ،بر ســر زبانها میافتد.
محمد رضا خانی.
خانــی قائم مقــام حیدرآبادی پور بــود که بعدا
خودش شــد مدیر عامل .وی نخستین کسی بود
که خبر داد عزل علیرضــا حیدرآبادی پور ،مدیر
عامل پیشــین این بانک مورد تایید بانک مرکزی
قرار گرفته و گفت که علیرضا حیدرآبادی پور ،طی
نامهای استعفای خود را از مدیرعاملی بانک سرمایه

مسرور بارزانی نخستوزیر کردستان عراق شد
پارلمان اقلیم کردســتان عراق دیروز (سهشنبه)
مســرور بارزانی را به عنوان نخســتوزیر جدید
این اقلیم منصوب کرد.به گزارش ایســنا ،طارق
جوهر ،عضــو پارلمان اقلیم کردســتان عراق از
حزب اتحادیه میهنی کردســتان در گفتوگو با
خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که پارلمان اقلیم
امروز با اکثریــت آرا و  ۸۷رأی موافق از مجموع

 ۹۷رأی مسرور بارزانی ،مشاور شورای امنیت اقلیم
کردســتان عراق را به عنوان نخستوزیر جدید
اقلیم کردستان تعیین کرد.وی افزود :نمایندگان
حزب اتحادیه میهنی کردســتان عراق در جلسه
پارلمان حضور داشــته و به منظور فراهم کردن
زمینه برای تشــکیل دولت و برداشتن گامهایی
برای انتخاب یک اســتاندار کرد برای کرکوک ،با

گزینه حزب دموکرات یعنی مسرور بارزانی برای
تصدی پست نخستوزیرس اقلیم موافقت کردند.
طبق گفته این منبع ،نمایندگان حزب نســل نو
در این جلســه حضور نیافتند.جوهــر ادامه داد:
نمایندگان حزب اتحادیــه میهنی به دلیل نبود
تفاهم با حزب دموکرات در جلسه گذشته پارلمان
برای انتخاب رئیس اقلیم کردستان عراق مشارکت

تسلیم هیئت مدیره کرده است و افزود که دیگر،
حیدری آبادی ،عضو هیئــت مدیره و مدیر عامل
بانک سرمایه نیست.
با این همه " ،حیدری آبادی پور" در گفتگو با نسیم
آنالین ،با رد ادعای وی ،دایر بر تقدیم اســتعفاء،
خواســتار آن شد که نسخهای از استعفای او را در
رسانهها اعالم کنند.
حیدرآبادی ،خود را نماینده سهامدار اصلی یعنی
صندوق ذخیره فرهنگیان برشمرد.
اما دســت آخر اینکه در این بــازی قدرت و پول،
خانی توانســت جای حیدرآبــادی پور را بگیرد و
کمک رســانههای خاص نیز بــه داد حیدرآبادی
نرسید.
خانی که سر مست از این موفقیت دوره مدیر عاملی
خود را در مهرماه  95به طور رسمی آغاز کرده بود و
حتی تصاویر جشن تولد او در بانک هم حاشیه ساز
شد ،به ویژه که روی کیک تولد او با درج تصویری
از وی نوشــته شده بود «مدیر عامل کبیر(!) بانک
سرمایه زادروزت مبارک».
اما خوشحالی اش دیری نپایید ،چرا که زدو بندها در
هیئت مدیره و بانک سرمایه ،عمر مدیریت عاملی
وی را نیز بیشتر از هفت ماه نکرد .او فروردین 96
از کار بیکار شد و جایش را به «علیرضا پیش پویان
شــاد »داد و بعد هم در اسفند  97خبر آمد که در
جریان تخلفات بانک سرمایه پایش گیر است و او
هم سر از دادگاه بانک سرمایه درآورد.
پسلرزههای فســاد مالی بــزرگ صندوق ذخیره
فرهنگیان ،پرونده بدهکاران کالن بانک ســرمایه
برای فســاد مالی  8000میلیارد تومانی ،شکست
در وصول طلبها ،خبر ورشکستگی بانک سرمایه،
همــه و همه در کنار بحث البیهای پشــت پرده
و زد و بندهــای مالی اوضــاع را بحرانی تر کرد تا
اینکــه در این بین حیدر آبادی پور که شســتش
خبردار شــده بود به زودی او هــم در این ماجرا
فسادها شریک است و باید در دادگاه پاسخگو باشد
متواری شد.
> چرا خاوری نشد؟

مدیر عامل ســابق بانک ســرمایه اما در حالی که
برای بســیاری تداعی کننده خاوری و فرار وی از
کشور بود و بسیاری میگفتند تخلفاتش در بحث
بانک ســرمایه باعث نخواهد شد تا دست کسی به
او برسد ،اکنون در اسپانیا توسط اینترپل دستگیر
شده است .موضوعی که باعث شده است بسیاری
این سوال را بپرسند که چگونه اینترپل زورش به
خاوری در کانادا نرســید اما به حیدرآبادی رسید؟
دلیل این موضوع هم خیلی ساده است همان طور
که نعمت احدی حقوقدان نیز در این باره به آفتاب
یزد میگوید :اینترپل یک پلیس بین الملل است
که در داخل کشــورها نیز پروتکل آن کشورها را
دارد .احکام یا دســتورات قضایی ایران به شرطی
در کشــور دیگر میتواند قابل اهمیت باشد که ما
باید با آن کشــور قرارداد استرداد مجرمین داشته
باشیم .احتماال ما با اسپانیا این قرارداد استرداد را
داریم اما با کانــادا و آمریکا و ...را نداریم .بنابراین
اگر آقای خاوری به فرودگاه اســپانیا بیاید و ایران
قبال از طریق اینترپل وارد عمل شــده باشد او نیز
دستگیر میشود.
وی در پاسخ به اینکه آیا این تفاوت عمل اینترپل،
ربطی بــه تابعیت کانادایی خاوری ندارد میگوید:
خاوری عالوه بر تابعیت کانادا تابعیت ایران را هم
دارد و سلب تابعیت نشده است .بنابراین کانادا تنها
در خود کانادا میتواند بگوید ما احکام و دستورات
قضایی ایران را قبول نداریم و ملزم به انجام آنها
نیستیم چون قرارداد استرداد مجرمین با یکدیگر
را نداریم .بنابراین این مســئله باعث نمیشود تا
کانادا مثال در دستگیری خاوری در کشوری به غیر
از خودش مثل اسپانیا بتواند مدعی باشد.البته به
هر حال اینکه تابعیت یک کشــور را داشته باشید
و به آنجا بروید تا اینکه تابعیت نداشــته باشید و
صرفا به آنجا فــرار کنید نیز میتواند تفاوتهایی
ایجاد کند.

نکردند اما این تفاهم امروز حاصل شــد و آنها در
جلسه رأی گیری برای انتخاب نخستوزیر اقلیم
حضور یافتند.مسرور بارزانی پسر مسعود بارزانی،
رئیــس حزب دموکرات و پســر عموی نیچروان
بارزانی ،رئیس جدید اقلیم کردستان عراق است
که در حضور  ۱۲۰۰میهمان عالی رتب ه داخلی و
خارجی سوگند یاد کرد.
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هشدار ترکیه به جهان درباره سازمان فتو
باخبرشدیممعاونرئیسجمهورترکیهبهجامعهبینالمللیعلیهکمپین"فریبکارانه"سازمانفتو
هشدار داد.به گزارش ایسنا ،به نقل از آناتولی ،فواد اوکتای اعالم کرد :تصویری که سازمان فتحاهلل
گولن (فتو) میخواهد از خود به جهانیان ارائه کند ،بسیار فریبکارانه است .وی ادامه داد :برخی از
ساختارهای مرتبط با سازمان فتو به عنوان اتحادیههای تجاری و خدماتی معرفی میشوند .برای
مبارزه با این مسئله بسیار مهم است که روشهای کاری این سازمان شناسایی شود.

خبر

آبه در آستانه سفر به تهران
با ترامپ تلفنی گفتوگو کرد

«یوشــیهیده ســوگا» دبیرکل کابینه ژاپن
و ســخنگوی دولــت این کشــور در جمع
خبرنگاران درباره ســفر آتی «آبه شینزو»
نخستوزیر ژاپن به تهران گفت که آبه سفر
سه روزه خود را روز  12ژوئن (22خردادماه)
بــه امید کاهش تنشها میان واشــنگتن و
تهران آغاز میکند.
بــه گزارش فــارس به نقــل از خبرگزاری
فرانسه ،ســوگا در ادامه تصریح کرد که آبه
و «دونالــد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در
خصوص ســفر نخســتوزیر ژاپن به ایران
گفتوگوی تلفنی داشتند.
بنا به گفته ســخنگوی دولت ژاپن ،رهبران
دو کشــور آمریــکا و ژاپن «دربــاره اوضاع
منطقهای از جمله ایران تبادل نظر کردند».
طبق این گزارش ،آبه قرار است در سفر خود
به ایران با «حســن روحانی» رئیسجمهور
ایران و رهبر معظم انقالب اســامی ایران
دیدار و گفتوگو کند.
ترامپ ماه گذشــته به ژاپن ســفر کرد و با
ش رســانهها درباره احتمال
اشــاره به گزار 
سفر نخستوزیر ژاپن به تهران تصریح کرد
که آبه «روابط بســیار خوبی با ایران دارد».
وی اینگونه گفت« :خوب است .هیچکس به
ویژه من خواهان این نیست که شاهد وقوع
رخدادهای وحشتناک باشد».
رئیسجمهــور آمریکا تأکید کــرد« :آقای
نخســتوزیر درباره آن با من صحبت کرده
و مــن معتقدم که ایران خواســتار صحبت
خواهد شــد .اگــر آنها بخواهنــد صحبت
کنند ،مــا نیز خواســتار گفتوگو خواهیم
بود .خواهیم دید که چه میشــود ...کسی
نمیخواهد شــاهد وقوع اتفاقات بد باشــد،
مخصوصا من».
آبه همچنین میزبان «محمد جواد ظریف»
وزیر امور خارجه ایران بوده اســت و ظریف
در حین سفر به ژاپن ابراز امیدواری کرد که
توکیو و دیگــر همپیمانان آمریکا «اقدامات
عملی در جهت حفظ این توافق بینالمللی
ارزشمند (برجام)» در پیش بگیرند.

در حاشیه

طالق است ،پرستو نیست

شنیدیم عبدالرضا داوری از چهرههای
نزدیک به احمــدی نژاد و عضو دفتر او
در واکنش به توییتهای همســرش که
مدعی وجود یک «پرســتو» در زندگی
مشــترکان شــده ،گفت در آستانهی
جدایی است و پرســتویی هم در کار
نیست.
به گزارش انصاف نیــوز ،آقای داوری
دراین باره گفت :نوروز پارســال که از
زندان به مرخصــی درمانی آمدم یک
موضوعاتی پیش آمد و من هم تصمیمی
از چند ســال پیش داشتم که از ایشان
جدا بشــوم .او دربارهی ادعای در کار
بودن یکپرســتو هم گفت :آنهایی که
به من نزدیکترنــد ،چه در دفتر آقای
احمدی نژاد و یا امثال خود شــما ،این
را میدانید که حداقل یک ســال است
به طور جدی دنبال طالق بودم .مسالهی
خاصی نیســت ،دو تا آدم در مقطعی
تصمیم دارند که زندگی تشکیل بدهند
و یک جایی هم به این نتیجه میرسند
که توافقی نیســت و سازشی نیست و
نهایتا بر اســاس قانون جدا میشوند.
اینکــه ماجرا را به مســایل امنیتی و
پرستو نسبت بدهند برایم عجیب بود.

درخت دوستی خشک شد

باخبر شــدیم یک منبع خبری اعالم
کرد ،درختی که امانوئل ماکرون و دونالد
ترامپ در جریان دیدار سال گذشته به
عنوان نماد دوستی بین آنها در محوطه
اطراف کاخ سفید کاشتند ،خشک شده
و از بین رفته است.
به گزارش ایســنا ،بهار ســال گذشته
تصویــر دونالد ترامــپ رئیس جمهور
آمریــکا و امانوئل ماکــرون ،همتای
فرانسوی او در حین کاشتن یک درخت
بلوط اهدایی از جانب دولت فرانســه
در محوطه کاخ ســفید منتشر شد .به
گزارش خبرگزاری فرانسه ،با این حال از
آن زمان تا کنون روابط ماکرون و ترامپ
ســرد شــده و علت آن نیز اختالفات
دولتهای دو کشور بر سر مسائلی نظیر
تجــارت و ایران و مســائل دیگر بوده
است .به گفته یک منبع خبری در این
مدت درخت بلوط نماد دوستی آنها نیز
از بین رفته است.

الیحه ممنوعیت خواب در دفتر کار

خبر
واشنگتن:

تنها راه پایان بحران با ایران
دستیابی به توافق هستها ی
جدید است

«مــورگان اورتــگاس» ســخنگوی وزارت
خارجــه آمریکا اعالم کرد کــه تنها راهحل
پایان بحران بــا ایران دســتیابی به توافق
هســتهای جدید با تهران است .به گزارش
فارس ،وی در ادامه گفت که تهدیدات اخیر
ایــران درباره عدم پایبندی به تعهدات خود
در توافق هستهای ،گامی بزرگ در مسیری
اشتباه است.اورتگاس همچنین هشدار داد
که واشــنگتن هر شرکتی که چه در بخش
نفتی و چه در دیگر بخشها از فعالیتهای
ایــران حمایت مالی کنــد ،مجازات خواهد
کرد.ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا از
اقدام شــرکتها و بانکهای اروپایی که به
تحریمهــای ایران پایبنــد ماندند قدردانی
کرد.
شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران
۱۸اردیبهشــتماه در بیانیــهای اعالم کرد
قصد دارد «در راســتای صیانت از امنیت و
منافع ملی مردم ایــران و در اعمال حقوق
خود مندرج در بندهــای  ۲۶و  ۳۶برجام»
برخی اقدامات خود ذیــل برجام را متوقف
کند.جمهوری اســامی در ایــن بیانیه که
در اولین ســالگرد خروج آمریــکا از توافق
هستهای صادر شده به کشورهای باقیمانده
در برجــام  ۶۰روز فرصت داده برای اجرای
تعهدات خود به ویژه در حوزههای بانکی و
نفتی اقدام کنند.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران روز
۳۰اردیبهشت اعالم کرد ،در راستای اجرای
ابالغیه شــورای عالی امنیت ملی ،ظرفیت
تولید غنیســازی اورانیوم  ۳.۶۷کشــور با
طراحــی جدید به حدود چهار برابر افزایش
مییابــد« .یوکیا آمانو» ،مدیــر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه افزایش
سرعت غنیســازی اورانیوم از سوی ایران
را تأییــد کرد .مدیــر کل آژانس که بعد از
جلســه شــورای حکام در جمع خبرنگاران
صحبت میکرد تأیید کرد که ایران علیرغم
افزایشاندک میزان ذخایر اورانیوم خود در
در سه ماه منتهی به ماه میتولید این ماده
را افزایش داده است.

شنیدیم یک نماینده دموکرات مجلس
نماینــدگان آمریکا الیحــهای را برای
جلوگیــری از خوابیدن قانونگذاران در
دفتر کارشان به این مجلس ارائه کرده
اســت .به گزارش ایسنا ،کاتلین رایس،
نماینده دموکــرات مجلس نمایندگان
آمریکا متممی را بر بســته تخصیص
بودجه مطرح کرده که مربوط به بودجه
اقدامات شاخه مقننه میشود و میتواند
قانونگذاران را از اســتفاده از دفتر کار
خود برای خواب منع کند.بســیاری از
قانونگذاران در ســالهای اخیر برای
صرفهجویی در هزینههــای اجاره در
واشنگتن ،در دفتر کار خود میخوابند.
شمار دقیق این افراد مشخص نیست اما
تخمین زده میشود که تعداد آنها به
دهها نفر برسد.
به گزارش پایگاه خبــری هیل ،دیگر
قانونگذاران از جمله رایس اما معتقدند
که چنین کاری ایــن افراد را در وجهه
نامناســبی قرار میدهد و از این اقدام
انتقاد کردهاند .خانــم رایس گفته ،از
برخی کارکنان این دفاتر شنیده است
که صبح زود قانونگــذاران مرد را در
حال راه رفتن با تیشرت و شلوار کوتاه
راحتی در سالن محلکارشان دیدهاند.
سرقت عینک توسط سیاستمدار ایتالیایی

باخبر شدیم رســانههای ترکیهای از
درخواست دادستانی استانبول به منظور
مجازات حبس برای یک عضو شــورای
شهر در ایتالیا به اتهام «سرقت عینک
دودی» در اســتانبول خبر دادهاند.به
گزارش فــارس ،بنا بر نوشــته پایگاه
«دیلــی صاباح» ترکیه« ،فرانچســکو
گیانوزی» عضو شورای شهر «باری» در
ایتالیا به اتهام سرقت یک جفت عینک
دودی در استانبول با مجازات احتمالی
 ۱۰ســال زندان مواجه است.طبق این
گــزارش ،ماموران امنیتــی ترکیهای
این عضو شورای شــهر باری را که در
فرودگاه آتاتورک استانبول منتظر پرواز
برای عزیمت به ایتالیا بود ،بازداشــت
کرده و مورد سوال و جواب قرار دادند.
فرانچسکو گیانوزی متهم شده که هفتم
ژانویــه  ۱۷( ۲۰۱۹دی  )۱۳۹۷از یــک
خرده فروشی معاف از پرداخت مالیات
و عوارض برای مسافران خارجی ،عینک
دودی سرقت کرده و پول آن را پرداخت
نکرده است.

