سرمقاله

تسنیم :رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی از بررسی  ۱۲طرح ضدآمریکایی در جلسات علنی پارلمان خبر داد .مجتبی
ذوالنور ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی توقف اجرای پروتکل
الحاقی در این کمیسیون ،گفت :این طرح در دستورکار هیئترئیسه مجلس قرار دارد و به زودی در یکی از جلسات علنی مجلس بررسی
میشود .وی همچنین از بررسی  ۱۲طرح ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد و افزود :بررسی این طرحها در کمیسیون
امنیت ملی مجلس پایان یافته و به نوبت در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار خواهد گرفت .رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در
پایان خاطرنشان کرد :امیدواریم با تصویب طرحهای ضد آمریکایی در مجلس که انشاءاله با رأی قاطع نمایندگان خواهد بود ،پیام مهمی
برای آمریکاییها در جهت روحیه استکبارستیزی نمایندگان دوره یازدهم داشته باشیم.

فارس  :محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشــاره به اقدامات این وزارتخانه برای اســترداد ارزهای بلوکه شده ایران در بانکهای
کشورهای مختلف گفت :ما برای استرداد پولهای بلوکه شده کشــورمان مذاکره انجام میدهیم و در صورت لزوم از طریق شکایت در
دادگاهها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد .وی با بیان اینکه روشهای مختلفی برای بازگرداندن پول از طریق تهاتر یا خریدهایی از
کشورهای مورد نظر وجود دارد ،تصریح کرد :انواع روشها طی این چندین سال برای بازگرداندن پولهای کشورمان از دیگر کشورها پیدا
شده و ما هم مطمئنا از آنها استفاده میکنیم .وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون نسبت به بازگرداندن
بخشــی از مطالبات مالی خود از دیگر کشــورها موفق بودهایم ،اظهار کرد :در برخی موارد بله ،اکنون چند کشــور مقداری از پول ما را
بازگرداندهاند.
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«تحول خاصی درباره الکترونیکی شــدن
انتخابات هنوز رخ نداده اما به دلیل شیوع
کرونا این روند ســرعت پیدا کرده است و
دوستانمان در وزارت کشور کارهای مثبتی
انجام دادهاند و با کارشناســان ما جلسات
متعددی داشــتهاند؛ نگاه ما باید پاسداری
و صیانت از آرای مردم باشــد».این مطلب
را عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان در نشست خبری خود و در جمع
خبرنگاران اعــام کــرد و در ادامه درباره
برگــزاری انتخابات مرحلــه دوم مجلس
شورای اسالمی نیز  گفت :معاون وزیر کشور  
در این زمینه با من صحبت کردند و ظاهرا ً
ســتاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری
این انتخابات را داده ،اما نظر رسمی ستاد
به دست ما نرسیده اســت .وی اضافه کرد:
با توجه به اینکه حوزهها کم اســت و تنها
 ۱۲نماینده باید انتخاب شوند ،شاید برای
برگزاری این انتخابات تدابیری اندیشیده
که از اجتماعات جلوگیری شود.
نظر شورای نگهبان درباره آمار
کرونا در کشور
کدخدایی درباره اینکه با توجه به نزدیکی
به محرم و اینکه گویا آمــار کرونا را وزارت
بهداشــت  دقیق اعالم نمیکند آیا  شورا
میتوانــد ورود کند در پاســخ به خبرنگار
«نســلفردا» گفــت :شــورای نگهبــان  
مسئولیتی ندارد تا مصوبهای ارسال نشود.
همه ما تابع مراجع رسمی کشور هستیم و  
اینکه در هر زمینهای تردید کنیم سنگ روی
سنگ بند نمیشود و آمار را مراجع رسمی
اعالم می کنند و هر چه اعالم میکنند موجه
است مگر خالف آن ثابت شود.
مکانیزم بهتری برای نظارت
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سخنگوی شورای نگهبان از احتمال الکترونیکی شدن برگزاری انتخابات گفت

چراغسبزبهرایمجازی!

عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک...
جنگطلب و بلند پرواز پر کرده است .افرادی که
هیچ ایدهای از دیپلماسی ندارند.
چرا هوک استعفا داد؟
گفتنی اســت؛ در هفته جاری ایاالت
متحده قصد دارد با طرح یک قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل ،خواســتار تمدید تحریم
تسلیحاتی بینالمللی برای ایران شود ،با تهدید
اینکه اگر قطعنامه رد شــود ،یک اقدام جدی
و جنجالی برداشــته خواهد شــد :یکی اینکه
آمریکا ادعا خواهد کرد ،به صورت تکنیکی هنوز
عضوی از برجام اســت و بر اساس بند قرارداد و
مکانیسم ماشــه تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران را فعــال خواهد کرد .هــوک هم در این
زمینه تالشهای بسیاری برای متقاعد کردن
متحدان آمریکا کرد امــا موفقیتهای او ناچیز
بود .هوک حدود دو هفته  پیش به چندین کشور
عضو شــورای امنیت از جمله تونس ،استونی و
بریتانیا ســفر کرد و درباره تمدید تحریمهای
تســلیحاتی علیه ایران رایزنی کــرد .بنابراین،
احتماال هوک در این سفر نتوانسته است حمایت
الزم برای فعالسازی مکانیسم ماشه در شورای
امنیت را کسب کند .در نتیجه ،برای اجتناب از
گره خوردن نامش با یک شکست دیپلماتیک
تصمیم گرفت اســتعفا کند .همچنین هوک
شامگاه چهارشنبه  15مردادماه طی سخنرانی
ویدئوکنفرانســی در نشست ســالیانه انجمن
امنیتی اَســ ِپن بار دیگر تاکید کرد که آمریکا  
به هر صورت که شــده تحریم تسلیحاتی ایران
را تمدیــد خواهد کرد  .بنابرایــن یک احتمال
این است که هوک با جزئیات طرح پمپئو برای
تمدید تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه
ایران موافق نیست .این امر را میتوان از توئیت
یکی از مقامات سابق دولت ترامپ استنباط کرد.
متولی پرونده ایران در شورای امنیت ملی ترامپ
در دوره ریاست جان بولتون بر این شورا ،با اشاره
به انتصاب الیوت آبرامز به جای هوک ،در توئیتی
نوشــت« :الیوت آبرامز یکی از باهوشترین و
توانمندترین مقامات دولت آمریــکا در تاریخ
اســت .او به خوبی با پرونده ایران آشنایی و در
سراســر خاورمیانه ارتباطات عمیقی دارد .این
یک انتخابِ الهامشده است .االن پیش به سوی
فعالسازی مکانیسم ماشه ».تاکید بر این گذاره
که االن باید به سوی فعالسازی مکانیسم ماشه
حرکت کرد ،میتواند حاوی داللتهایی درباره
مخالفت احتمالی هوک با فعالسازی مکانیسم
ماشه باشــد .البته ،چنین مخالفتی ،اگر وجود
داشته باشد ،به این معنا نیست که هوک ناگهان
از سیاست فشار حداکثری علیه ایران پشیمان
شده باشــد ،بلکه میتواند به این معنا باشد که
او با توجه به مخالفت چین ،روسیه و کشورهای
اروپایی ،افق روشــن و موفقی برای فعالسازی
مکانیسم نمیبیند.
آینده مناسبات تهران -واشنگتن
چه میشود؟
صرفنظر از اینکه چرا هوک استعفا کرد ،خروج
وی از دولت و خصوصا سپردن امور به شخصی
مثل آبرامز میتواند حــاوی داللتهایی برای
آینده مناسبات تهران و واشنگتن باشد .آیا آبرامز
در مدیریت پرونده ایران نیز سیاست  براندازی
نظام را در پیش خواهد گرفــت؟ هنوز به طور
دقیق معلوم نیســت ،اما دیدگاههای او درباره
ایران در گذشته نشــان میدهد که او احتماال
سیاست سختگیرانهتری نسبت به هوک در برابر
ایران در پیش خواهد گرفت .به عنوان نمونه ،در
سال  ،۱۳۹۶چند روز قبل از انتخابات ریاست
جمهوری ایران ،آبرامز یادداشــتی در نشــریه
پالتیکو منتشر و نسبت به تعجیل در براندازی
در ایران ابــراز امیدواری کــرد .او همچنین ،با
هدف تضعیف شعارهای اعتدالگرایانه «حسن
روحانی» ،از غربیها خواست که از وی حمایت
نکنند .به هر حال ،یک جســتوجوی ساده در
اینترنت نشان میدهد که آبرامز از نظر دشمنی با
جمهوری اسالمی ایران تفاوت چندانی با افرادی
مثل «جان بولتون» ندارد ،امــا آیا جایگزینی
آبرامز با هوک به معنای تشــدید تنشها میان
ایران و آمریکاست؟ پاسخ دادن به این سوال در
شــرایط فعلی امکانپذیر نیست .فقط میتوان
در این زمینه گمانهزنی کرد .به نظر میرسد که
برخی از عناصر دولت ترامپ ،مشخصا  پمپئو،
با همراهی اسرائیل ،تالش میکنند که در سه
ماه باقی مانده تا انتخابات سوم نوامبر به برجام
و ایران ضربه کاری وارد کنند .آنها از احتمال
شکست ترامپ در انتخابات سوم نوامبر نگران
هســتند .برخی اعتقاد دارند که تیم «پمپئو»،
درصدد است در سه ماه آینده به برجام ضرباتی
بزند که حتی اگر جو بایدن پیروز شــد ،دیگر
نتواند این توافق را احیا کند .در چارچوب همین
رویکرد ،محافل رسانهای اسرائیلی و آمریکایی از
دست داشتن اسرائیل در انفجار اخیر تاسیسات
هستهای نطنز سخن گفتند .همچنین ،در قالب
همین رویکرد ،برخی ناظران انگشت اتهام را در
ماجرای انفجار بندر بیروت به ســمت اسرائیل
و آمریکا نشــانه گرفتند .چرا که اسرائیلیها و
آمریکاییها تنها طرفهایی بودنــد که از این
انفجارها سود بردند .آنها هم اکنون به سختی
تالش میکنند حزباله و دولت مورد حمایت
آن ،یعنی کابینه «حسان دیاب» ،را تحت فشار
قرار دهند .در چنین شرایطی ،سپردن پرونده
ایران به دســت یک نئومحافظهکار قدیمی که
بیمحابا از سیاســت تغییر رژیم در ایران دفاع
کرده بود ،میتواند قطعهای از یک پازل بزرگتر
در منطقه باشد که در ماههای آینده سایر قطعات
آن نیز کنار هم قرار خواهند گرفت.

ردپای  ۱۲طرح ضدآمریکایی در مجلس

چند کشور مقداری از پول ما را بازگرداندهاند

نیاز است
کدخدایی همچنین درباره نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس نیز گفت :نظارت یک امر
عقالنی است و در قانون اساسی آمده است
و در سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم
رهبری هم به آن تصریح شده است و مجلس
هم پیگیر است .در گذشته هم قانونی برای
تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
تدوین شد که کارایی الزم را نداشته است
و پیشنهاد میشــود مکانیزم بهتری برای
نظارت بر آنها وجود داشته باشد.
سرنوشت الیحه حذف چهار
صفر از پول ملی

وی درباره آخریــن وضعیت الیحه حذف
چهار صفر از پول ملی گفت :متاســفانه از
وقتی که به الیحه ایراد گرفتیم به مجلس
رفته و هنوز برنگشــته و اگر برای ما ارسال
شــود حتمــا اطالعرســانی میکنیم .از
دوستان مجلس آن را بپرسید.
رد صالحیــت شــدهها در
انتخابات ثبتنام نکنند
کدخدایی در خصوص اعالم برخی از اسامی
برای ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰نیز گفت:
شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده
و در این زمینه اقدامی نکرده است .از جهات
قانونی افراد میتوانند در هر زمان ثبتنام

خانه ملت
فراکسیون حقوق بشر در مجلس تشکیل شد
ایسنا :فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسالمی با  ۵۹عضو و به ریاست محمد سرگزی نماینده زابل آغاز به
کار کرد .محمد سرگزی رئیس فراکسیون حقوق بشر با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق بشر در مجلس گفت:
این فراکسیون با عضویت  ۵۹نفر از نمایندگان با هدف رسیدگی به مســائل حقوقی کشور تشکیل شد ،در نظر
داریم در ادامه مسیر با وزارت خارجه ،ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سازمان حقوق بشر اسالمی تعامل و همکاری
داشته باشیم .نماینده زابل زهک و هیرمند در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری نخستین نشست این
فراکسیون بیان کرد :با برگزاری انتخابات و رأیگیری ،بنده به عنوان رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس انتخاب
شدم ،همچنین ابراهیم رضایی نماینده دشتستان مسئولیت نایب رئیسی فراکسیون را بر عهده گرفت .وی ادامه
داد :فرهاد طهماسبی نماینده نیریز ،استهبان و نخبگان و ملک فاضلی نماینده سراوان ،سیب ،سوران و مهرستان
دبیران اول و دوم فراکسیون هستند همچنین سخنگوی فراکسیون با رأی سایر اعضا بر عهده ابوالفضل ابوترابی
گذاشته شد .رئیس فراکسیون حقوق بشر در مجلس شورای اســامی اظهار داشت :از آنجایی که در کشورهای
مختلف علیه ایران ،مسائل حقوق بشری مطرح میشود ،در فراکسیون حقوق بشر مجلس مقابله با چنین تفکرهای
ضد ایرانی دنبال میشود.
نسلفردا  /گروه سیاست
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چند روزی بود اوضاع به لحاظ روانی البته بعد از جاری و
ساری شدن عبارت «گشایش اقتصادی» آرام شده بود.
طوری که حتی خبر رفتن خیلیها از ایران هم جلب
توجه نکرد .برخی از این میگفتنــد که حتی ترامپ
و پمپئو هم دســت نگه داشــتهاند ببینند «گشایش
اقتصادی» چیست و چه رکبی به تحریمها می زند که
ناگهان حرف «پته فروشی نفتی» مطرح و روشن شد که
«گشایش اقتصادی» در کار هست اما نه آنقدرها .کمی
بعد هم رضا زندی طی یادداشــتی در روزنامه اعتماد
نوشت :خسته شــدهایم؛ از «وعدههایی» که بزرگتر
از «رخ داد» شنیدهایم .رنجیدهایم؛ از «قولهایی» که
کمتر «محقق» میشوند و «نحیف» شدهایم؛ زیر فشار
سنگین «بار اقتصادی» .بعد از آن هم گویا بقیه کسانی
که فکر کردند این عبارت هم «ترفندی حرفهای» بوده

کنند اما میتوان توصیه کرد افرادی که در
گذشته رد صالحیت شدهاند ،دیگر ثبتنام
نکنند .کدخدایی در مورد موضعگیری اخیر
علی مطهری در مورد شورای نگهبان  گفت:
آیا اگر کسی از دانشگاهها نظر مشورتی به
شــورای نگهبان بدهد به معنای زیر سوال
رفتن اســتقالل این نهاد است؟ این حرف
ناپسند و غیرقابل قبول و خندهدار است .وی
در مورد رد صالحیت علی مطهری گفت  :ما
موارد رد صالحیت را به شخص افراد اعالم
کردیم قانون به ما اجازه نداده است که اعالم
عمومی کنیم .کاش این اجازه را داشتیم تا
جواب ادعاهای این افراد را بدهیم.

تفاوتهای رفتاری شــورای
نگهبان
وی در مورد تفاوت رفتاری شورای نگهبان
در دورههــای مختلف انتخابات ریاســت
جمهوری گفت :هر وقت قانون در این جهت
دقیق شد ما میتوانیم شــفافتر بگوییم.
ضمن اینکه وقتی رایگیری انجام میشود
ممکن اســت در دورهای یک فرد مصداق
رجل سیاسی باشد ولی در دوره بعد نباشد.
امیدواریــم با اصالح قانــون انتخابات این
ابهامات نیز رفع شود.
ابهامــات در خصوص مالیات
بر ارزش افزوده
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه  تاکید
کرد :مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش
افزوده ،ابهامات و ایراداتی دارد و شــورای
نگهبان ایــن موارد را ایراد گرفته اســت و
بررســیها  ادامه دارد و نتیجــه نهایی به
مجلس اعالم می شود .وی اظهارداشت :قبال
مطالعاتی درباره تغییر نظام به نظام پارلمانی
داشتیم و اگر االن هم موضوع جدیدی باشد،
پژوهشگران پژوهشکده شــورای نگهبان
آمادهاند که در این زمینه مطالعاتی داشته
باشــند .کدخدایی درباره نظر شورا درباره
مصوبات ضدآمریکایــی مجلس هم تاکید
کــرد :مصوبات مجلــس درصورتی که در
چارچوب شرع و قانون اساسی باشد ،مورد
موافقت شورای نگهبان است و اگر طرحهای
ضدآمریکایی کمیسیون امنیت ملی مجلس
هم در این چارچوب باشد ،شورای نگهبان
این موارد را تایید خواهد کرد .وی همچنین
درباره مصوبات مربوط به احزاب گفت  :الزاما
بحث احزاب و تحزب با تصویب قانون حل
نمیشــود بلکه ما نیازمند ارتقای فرهنگ
تحزب هم هستیم ،البته این موضع شخصی
بنده است.

خانه ملت :عضوناظرمجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار درباره عدم عرضه  ETFدوم گفت :اظهارنظرات
متعدد و متناقض میتواند منجر به تبعات منفی در بازار باشد ولی من این موضوع را از مسئوالن وزارت اقتصاد و
سازمان بورس پیگیری خواهم کرد .محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،درباره عدم
عرضه  ETFدوم توسط سازمان خصوصیسازی ،گفت :ابتدای صبح دیروز خبر عدم عرضه  ETFدوم توسط سازمان
خصوصیسازی موجب افت نزولی در بازار بورس شد و سپس با اعالم این که خبر شایعه بوده است بار دیگر بازار
تا حدودی به شرایط قبل بازگشت .عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،افزود :با اعالم رسمی
وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره عدم عرضه  ETFدوم در ابتدای شهریور مجددا ً بازار بورس ارزش نزولی پیدا
کرد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :اظهار نظرات متعدد و متناقض میتواند منجر به تبعات منفی
در بازار باشد ولی من به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار این موضوع را از مسئوالن
وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس پیگیری خواهم کرد .از حدود یک هفته قبل خبرعرضه قطعی  ETFدوم
در روز دوم شهریور دربسیاری از رسانههای رسمی وغیررسمی باعث شد تا موجی ازورود نقدینگی به سمت چهار
سهم پاالیشی صورت گیرد.

گیر کردن گشایش اقتصادی!

در پی اعالم نتایج اولیه انتخابات بالروس و پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری
برای ششمین بار متوالی ،هزاران معترض در شهرهای مختلف این کشور به خیابانها آمدند.
منبع :ایتارتاس

Policy

مجلس عدم عرضه  ETFدوم در بازار بورس را پیگیری میکند

در نامهای به قالیباف بررسی طرح «پیش فروش نفت» مطرح شد

دست به کار شدند .یکی از آنها اهالی بهارستان بودند.
جایی که کمیسیون انرژی مجلس در نامهای به رئیس
مجلس درباره اجرای طرح «پیشفروش نفت» در داخل
کشور ،آورده اســت :الزم است این موضوع در مجلس
بحث و نتیجهگیری شود.
مالک شــریعتی نیاسر سخنگوی کمیســیون انرژی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در جلسه هیئت
رئیسه کمیســیون متبوعش ،کلیات طرح گشایش
اقتصادی که مد نظر دولت است به بحث گذاشته شد،
گفت :با مصوبه هیئت رئیسه مقرر شد نامهای از طرف
کمیسیون به رئیس مجلس ارسال شود که طی آن نامه
ضمن اعالم آمادگی برای بررسی کارشناسی موضوع

سیاست

در کمیسیون انرژی از رئیس مجلس تقاضا شود نسبت
به تصمیمات شتابزده و خارج از اراده مجلس تذکرات
الزم به دولت داده شود.
درمتن این نامه آمده اســت :نظر بــه این که موضوع
گشایش اقتصادی از سوی رئیس محترم جمهور مطرح
شده است و شواهد نشــان میدهد طرح پیشفروش
نفت در داخل کشور در شرف اجراســت و با توجه به
تجربیات منفی گذشته نسبت به آثار برخی تصمیمات
گرفته شده توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران
سه قوه خواهشمند است دستور فرمایید شرایطی مقرر
شود که موضوع قبل از تصمیمگیری در شورای مذکور
به صورت تخصصی در مجلس شورای اسالمی بحث و

نتیجهگیری شود.
بدیهی است مســتند به اصول متعدد قانون اساسی از
جمله اصول  ۵۸ ،۵۵ ،۵۳ ،۵۲و  ۸۵شأن قانونی مجلس
اقتضا میکند موارد مالی و بودجهای این چنینی و نیز
مواردی که دارای اثرات گســترده آنی و بلندمدت بر
آحاد ملت هستند به تصویب مجلس شورای اسالمی
برسد تا بتوان هم در آینده مورد حسابرسی و نظارت
مجلس قــرار گیرد و هم نماینــدگان محترم مجلس
بتوانند پاسخگوی مردم شــریف کشور باشند .شایان
ذکر است در رأس امور بودن مجلس شورای اسالمی به
تصمیم و عملکرد جنابعالی بستگی دارد.
***
با این روال به نظر میرسد این ترفند دیری نپایید و قفل
دیگری بر درهایی خورد که منتظر «گشایش اقتصادی»
بودند .به این ترتیب گیر کردن «گشایش اقتصادی»
ناامیدی به کلیدها را بیشتر کرد.

با اوجگیری پاندمی کرونا برخی از مسئوالن کشوری نشستهای خبری را در اوج رعایت پروتکلها
برگزار میکنند و عدهای در اوج عدم رعایت .این عکس مربوط به نشست خبری عباسعلی کدخدایی
		 	              منبع :مهر
سخنگوی شورای نگهبان است در فضای باز.

جهان سیاست
استقبال از حساب توئیتر هندی
رهبر انقالب در رسانههای هند

همشهری آنالین :رسانههای هند دوشنبه به
افتتاح حساب توئیتری آیتاله خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی ایران واکنش گسترده
نشان داده و گزارش دادند که پیامها با استقبال
مخاطبان در هند روبهرو شده است .رسانههای
هندی از جمله شبکه خبری «اندیتیوی»،
شبکه خبری «ویون نیوز» ،نشریههای «تایمز
او ایندیا»« ،الیو مینت» و «هندوستان تایمز»
روز دوشــنبه با پرداختن به افتتاح حســاب
توئیتری رهبر معظم انقالب اسالمی به زبان
هندی گزارش دادند :این نخستین بار است که
حضرت آیتاله علی خامنهای به زبان هندی
پیام منتشر میکند.

آمریکا باید به برجام بازگردد

ایلنا :مشــاور بایــدن بر ضرورت بازگشــت
کشورش به برجام تاکید کرد .جیک سالیوان،
مشاور ارشد سیاست خارجی جو بایدن گفت:
ایاالت متحده باید به برجام بازگردد تا بتواند
به حل اختالفات بین ایران و همســایگانش
کمک کند.

نیوزیلند؛  100روزگی
شکست کرونا

عصر ایران« :جسیندا آردرن» ،نخستوزیر
نیوزیلند راز موفقیت کشورش را در یک جمله
کوتاه خالصه کرده اســت« :سخت گرفتیم و
سریع عمل کردیم ».دولت نیوزیلند یکشنبه
صدمین روز عدم ابتــای هیچ مورد جدید از
بیماری کووید  19را پشت سر گذاشته است.
وزارت بهداشــت نیوزیلند با صدور بیانیهای
ضمن اعالم این خبر تاکید کــرده ،طی این
مدت تنها  23مورد ابتال به ویروس کرونا در این
کشور که از خارج این کشور آمده بودند ،تحت
قرنطینه و مراقبتهای ویژه قرار دارند.

مسدود شدن حسابهای
 ۳شرکت متخلف لبنی

فارس« :حسابهای شرکت «شان دشت»
با برند «پاژن» ،شــرکت «لبن دشت» با برند
«چوپان» ،شــرکت «مادی» بــا برند «می
ماســت» با حکم اداره اجرای احکام سازمان
تعزیرات حکومتی مســدود شده است» .این
خبر دیروز از سوی سخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی رسانهای شد .ســید یاسر رایگانی
همچنین گفتــه بود که برند «پاژن» با ســه
میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومــان جریمه ،برند
«چوپان» با دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
جریمه و برند «می ماســت» با یک میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان جریمه علیرغم مهلتهای
قانونی تعزیرات تسویه جریمه انجام ندادهاند و
در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف
میشــود .وی ادامه :شرکت لبنیات پگاه با دو
میلیارد و  ۷۰۰میلیــون تومان و برند لبنیات
سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه ،تسویه
جریمه انجام دادهاند.

نخستوزیر لبنان
استعفا میکند

باشــگاه خبرنگاران جــوان :بنابر اعالم
رسانههای لبنانی ،حسان دیاب ،نخستوزیر
این کشور قصد دارد استعفا کند .در پی انفجار
مهیب و مشــکوک بندر بیروت و کشتهشدن
دســتکم  ۱۵۸نفر و زخمیشــدن شــش
هزار نفر ،طی روزهای گذشــته نیز سه وزیر
کابینه حسان دیاب اســتعفای خود را اعالم
کردند .ابتدا رســانههای خبری اعالم کردند
«منال عبدالصمد» وزیر اطالعرســانی لبنان
از ســمت خود اســتعفا کرده اســت .پس از
آن ،ســاعاتی بعد هم «دمیانوس قطار» وزیر
محیطزیست لبنان اســتعفای خود را اعالم
کرد .در پی سلسله استعفاهای اخیر مقامات
لبنان ،وزیر دادگستری این کشور نیز از سمت
خود کنارهگیری کرد .پایگاه اینترنتی النشره
گزارش داد ،حسان دیاب با میشل عون تماس
گرفته و با او موضوع استعفای دولت و شرایط
کنونی را در میان گذاشته اســت .النشره در
ادامه براساس اطالعات به دست آمده میگوید
اســتعفای دولت قطعی است و گفته میشود
نواف سالم مأمور تشــکیل کابینه خواهد شد.
شبکه المنار به نقل از «منابع لبنانی» گزارش
داد که در تماس تلفنی حسان دیاب با میشل
عون موضوع استعفای دولت مطرح نشده است.

