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حزب کارگزاران سازندگی این روزها 
به نظر دچار تالطمات عجیبی است؛ از 
یک سو خبر از استعفا می آید و از سوی 

دیگر دبیرکل را عوض می کند.
همین چند وقت پیش بود که این 
حزب بــا دیگر احــزاب اصالح طلب و 
جبهه اصالحات بر سر انتخابات ریاست 
جمهوری به اختالف نظر خورد؛ خود را 
واقع گرا و دیگر احزاب را آرمان گرا عنوان 
کرد و حتی غالمحسین کرباسچی در 
سخنانی عنوان کرد که »کار سیاسی که 
رودربایستی ندارد. درباره بقیه بزرگان 
هم همین طور است. حتی دیگر کسانی 
که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت 
موردعالقه ما باشند... آقای خاتمی یا هر 
کدام از رفقا. اگر به خاطر شخصیت های 
بزرگوار و خصلت های قابل تحســینی 
که دارند، به خاطر اینکه نمی توانند به 
هیچ کســی نه بگویند و... نباید تعارف 
داشــته باشــیم...« و این آغاز جدایی 
کارگزاران بعد از درگذشــت هاشمی 

رفسنجانی از جریان همسو بود.
اما این همه ماجرا نبود که تا قبل از 

اعالم نتایج شورای نگهبان در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر سخن از احتمال 
حمایت از الریجانی می کردند و آنگاه که 
کلیه کاندیداهای مطرح اصالح طلبان 
از سوی شــورای نگهبان رد صالحیت 
شدند و جبهه اصالحات اعالم کرد که 
کاندیدایی برای شــرکت در انتخابات 
نــدارد کارگزاران برخالف ســایر دوم 
خردادی ها به همتی اقبال نشــان داد. 
کرباسچی یادداشتی نوشت و در بخشی 
از آن توضیح داد: »آقای همتی در این 
روزها بسیار خوب عمل کردند و سخنان 
معقولی بیان کردند... در شرایط فعلی 
به نظر ما آقای همتی کســی است که 
مسائل کشور را می شناسد و به خصوص 
با توجه به تخصصشان در بعد اقتصادی 
راه حل های علمــی و معقول برای حل 
نسبی مشکالت دارد اما خواسته و تالش 
ما این است که همه نیروهای اصالح طلب 
با استفاده از صندوق رأی و تک تک آرای 

شهروندان حرکت کنند.«
پس ازآن ولی دلخوری هــا انگار از 
روابط بیرونی این حزب به درون رفت. 
ماجرا چند ماه قبل از آنجا آغاز شد که 
فرزانه ترکان، عضو حــزب کارگزاران 

سازندگی، خبر از استعفای خود و برخی 
بزرگان از ادامه عضویت در این حزب داد 
و گفت؛ »من به دلیل زاویه ای که با برخی 
سیاست های حزب کارگزاران، خصوصاً 
در انتخابات اخیر پیدا کردم از عضویت 
در حزب کارگزاران استعفا دادم. چند 
نفر از افراد صاحب رأی و بزرگان حزب 
هم عالوه  بر مــن از عضویت در حزب 

کارگزاران استعفا دادند.«
عطریان فر اما به سرعت این ادعا را 
تکذیب کرد و گفت؛ »هیچ کس بجز خود 
ترکان از کارگزاران استعفا نداده و یداهلل 
طاهرنژاد هم از شورای مرکزی استعفا 

داده است نه از حزب.«
هرچند که او شائبه اختالف در حزب 
را به طور قطع رد نکرد و گفت؛ »حتماً 
اختالفات درون احزاب طبیعی است و 
این تفاوت ها در اندیشه و فهم سیاسی، 
خصیصه ذاتی کارکرد حزبی اســت و 
هیچ کس نباید انتظاری غیرازاین داشته 
باشد. همه اعضا هیچ گاه مانند هم فکر 
نمی کنند. حتی اگــر آن هایی که در 
اقلیت حضور دارند به دلیل تأمین نشدن 
خواسته شان از حزب کنار بروند، باز هم 
ممکن اســت در موضوع دیگری میان 

همان اکثریتی که پیش تر در موضوعی 
موافق بودنــد، در بحثی دیگر اختالف 
به وجــود آید. بنابرایــن انتظار فقدان 
اختالف نظر در میان اعضای یک حزب 

درست نیست.«
پس ازاین سخنان ولی به فاصله ای 
کوتاه خبر اســتعفای حسین مرعشی 
منتشر شد و هرچند که او بالفاصله خبر 
را تکذیب کرد امــا عطریانفر دلیل این 
استعفا را به خاطر سپردن مسئولیت به 
جوان ترهای حزب در شورای مرکزی 
عنوان کرد و گفت که هرگونه استعفا یا 
کناره گیری منوط به کنگره حزب است.

خداحافظی با دبیر کل 25 ساله
چنین بود که کارگزاران سازندگی 
به نظر نتوانســت اختالفات را برتابد و 
ســرانجام بعد از ۲۵ سال غالمحسین 
کرباســچی با دبیر کلی این مجموعه 
خداحافظی کــرد و در نشســت روز 
سه شنبه شــورای مرکزی کارگزاران 
جای خود را به حســین مرعشی داد. و 
نکته جالب ماجرا این بود که این تغییر 
در حالی رخ داد که خود کرباسچی در 
جلسه روز سه شنبه شــورا ی مرکزی 

حزب حضور نداشت.

به این ترتیب نشست روز سه شنبه 
شــورای مرکــزی حزب کارگــزاران 
ســازندگی با دستور جلســه انتخاب 
هیأت رئیسه برگزار شــد که درنهایت 
آن طور که »ایسنا« گزارش داده است، 
اعضای حاضر در جلسه مذکور به اتفاق 
آرا حسین مرعشی را به عنوان دبیر کل 
جدید حزب کارگزاران سازندگی ایران 
و غالمحسین کرباســچی را به عنوان 
رئیس کمیته سیاسی این حزب انتخاب 
کردند.هم چنین محسن هاشمی، رئیس 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران در 
سمتش ابقا و فاطمه ســعیدی و علی 
جمالی به ترتیب به عنوان نایب رئیس 
اول و دوم انتخاب شدند و حامد منتظری 
و کامبیز مشتاق گوهری از سوی اعضای 
شورای مرکزی به عنوان منشی اول و 

دوم هیأت  رئیسه انتخاب شدند.
در همین حال به  گفته عطریان فر، 
از این پس کرباســچی ریاست کمیته 
سیاسی حزب را بر عهده خواهد داشت؛ 
کمیته ای که به  گفته این عضو ارشــد 
کارگــزاران ســازندگی، مهم تریــن 
و سیاســی ترین کمیته حزب اســت. 
هرچند عطریان فر با اشــاره به غیبت 
کرباسچی در نشست شامگاه سه شنبه، 
اذعان کرده که کرباســچی هنوز این 
تصمیم شــورای مرکزی در خصوص 
سپردن مســئولیت ریاست بر کمیته 

سیاسی به او را نپذیرفته است
در همین حال اما آنچه ماجرا را بیشتر 
از یک پوست اندازی به اختالف نظر بدل 
کرده است، عدم انتشار روزنامه سازندگی 
است هرچند که محمد عطریان فر گفت 
که مشکل این روزنامه ربطی به مسائل 
مربوط به تغییر دبیر کل حزب ندارد؛ اما 
خود غالمحسین کرباسچی در صفحه 
اینستاگرامش علت این مسئله را توضیح 
داد و نوشت: »علل توقف انتشار روزنامه 
سازندگی؛  استعفای سردبیر در تاریخ 
۱۸/۸/۱۴۰۰، عــدم همراهی و احیاناً 
مخالفت ارکان حزب با انتشار روزنامه، 

نبود کاغذ و بدهی سنگین« است.
به این ترتیب با اشــاره به مخالفت 
ارکان حــزب با انتشــار روزنامه حکم 
تأییــدی بــر اختالفات موجــود در 

کارگزاران ســازندگی زد.گرچه دیروز 
محسن هاشمی هم به ماجرا وارد شد و 
در مورد تغییرات اخیر حزب کارگزاران 
به پایگاه خبری مدارا گفت: »در حزب 
درگیری جدی نبود و بحث هایی هم که 
مطرح شد به این دلیل بود که تغییری در 
ارکان حزب اتفاق بیافتد و خود من هم در 
روند این تغییرات مطرح بودم و اتفاقاً من 
هم  نظر مشابهی داشتم و نمی خواستم 

رئیس شورای مرکزی حزب باشم.«
به این ترتیب او هم به گرایش اعضای 
کارگزاران به جوان گرایی اشاره کرد و 
توضیح داد که بسیاری بر این نظر بودند 
که تغییراتی در حد ارکان اتفاق بیافتد و 
برخی نمی خواستند این اتفاق بیافتد. 
به دلیل کرونا جلسات حضوری برگزار 
نمی شد و بیشتر مجازی بود و برخی نیز 
در گروه جلسه می گذاشتند و حرف هایی 
پراکنده منتشر می شــد اما درنهایت 
مسئله همان طور که گفتم اختالف و 
چیزی مشــکل دار نبود و به مرور همه 

چیز حل می شود.
به این ترتیــب در حالــی اعضای 
این تشــکل یکی به نعل و یکی به میخ 
اختالفات را تاییــد و رد می کنند که به 
نظر می رسد ماجرا بیشــتر از آن که به 
پوست اندازی شبیه باشد، بیشتر شبیه 
برکناری دبیر کل ۲۵ ساله و البته بروز 
اختالفاتی اســت که یکی از نتایجش 
تعطیلی ارگان این حزب است. گذر زمان 

حتماً نتایج را بیشتر شفاف خواهد کرد.

نگاهی به تغییرات اخیر در حزب کارگزاران سازندگی

پوست اندازی یا باالگرفتن اختالفات؟!

دیپلماسی

علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه ایران روز  پنجشنبه با »جیمز کلورولی« 
وزیر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در ساختمان 
وزارت خارجه انگلیس در لنــدن دیدار کرد. در 
این دیدار دو طرف پیرامون مســائل دوجانبه و 
دیگر موضوعات رایزنی و گفت وگو کردند. باقری 
پیش از این به فرانسه و آلمان نیز سفر کرده بود. او 
همچنین به اسپانیا سفر کرده است. از سوی دیگر 
وزیر امورخارجه با کشــورهای مذاکره کننده در 

برجام تماس تلفنی برقرار کرده است.
وزیر امــور خارجه کشــورمان می گوید: اگر 
طرف های مقابل با رویکردی جدی و مثبت وارد 
وین شوند، دستیابی به یک توافق خوب آن هم در 
کوتاه مدت امکان پذیر اســت .به گزارش ایسنا، 
حســین امیر عبداللهیان در مطلبی در صفحه 
اینستاگرام خود با اشاره به  گفت وگوهای تلفنی 
خود  با وزیران امور خارجه ۵ کشــور عضو برجام 
)چین، روسیه، انگلیس، آلمان و فرانسه( نوشت: 
با نهایی شدن زمان برگزاری گفت وگوها در وین، 
ضروری بود کــه یک بار دیگــر مواضع و نظرات 
جمهوری اســالمی ایران را به دیگر طرف های 
برجام ابالغ کنم. تأکید کردم، از جمله این که دولت 
جمهوری اسالمی ایران با رویکردی عملگرایانه 
و نتیجه محور وارد گفت وگوها می شود و مصمم 
به دســتیابی به یک »توافق خوب« اســت، اما 
این امر مســتلزم لغو موثر و قابل راستی آزمایی 
تحریم ها و بازگشت طرف های مقابل به تعهدات 
کامل اســت. ضمنا یادآوری کردم که اقدامات و 
قانون شکنی های آمریکا از جمله تحریم های تازه 
این کشور ارائه تضمین های عینی از سوی آمریکا 
را به یک ضرورت غیرقابل چشم پوشــی تبدیل 
کرده است. جمهوری اسالمی ایران قصد ندارد در 

بن بست های باقی مانده از گفت وگوهای پیشین، 
بماند؛ ضمن این که آن را در دسترس خود دارد. 
معتقدم اگر طرف های مقابل با رویکردی جدی و 
مثبت وارد وین شوند، دستیابی به یک توافق خوب 

آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر است.
اظهارات کاماال هریس درخصوص 

بازگشت به مذاکرات وین
از ســوی دیگر معاون رئیس جمهور آمریکا 
در سخنانی بر تمایل آمریکا مبنی بر بازگشته به 
مذاکرات هسته ای جهت احیای برجام تاکید کرد.
کاماال هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا روز 
جمعه در کنفرانسی خبری در پاریس درخصوص 
توافق هسته ای با ایران گفت: ما به دنبال بازگشت 
مجدد هســتیم و منتظر مذاکرات هســتیم و 
امیدواریم که این مذاکرات پرثمر باشند. در این 

راستا ما در کنار متحدان مان قرار داریم.
مذاکرات احیــای توافق هســته ای در وین 
که شــش دور آن میان ایران و کشورهای عضو 
توافق هسته ای و با حضور هیات آمریکا در محل 
مذاکرات تا ماه ژوئن]خرداد[ برگزار شده بود، پس 
از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاد.

اخیرا دولت پس از بررســی نتایج شش دور 
قبلی مذاکرات، اعالم کرده که دور هفتم مذاکرات 
۲۹ نوامبر]۸ آذر[ از سرگرفته خواهد شد. ایران 
تاکید کرده اســت هدف آن از این مذاکرات لغو 
تحریم های آمریکا است.دولت آمریکا ادعا کرده 
است مسیر دیپلماتیک با ایران را برای حل وفصل 
موضوع هسته ای آن ترجیح می دهد و آماده است 
با »حســن نیت« و در راستای بازگشت دوجانبه 
با ایران به پایبندی کامل به توافق هســته ای، به 
مذاکرات وین بازگردد.آمریکا در زمان ریاســت 
جمهوری دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۸ از توافق 

خارج شــد و ضمن بازگرداندن تحریم های لغو 
شده، تحریم های جدیدی نیز بر ایران اعمال کرد.

ایران بدنبال تعهد آمریکاست
اما معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
در گفت و گویی با یک روزنامه انگلیسی، مواضع 
کشورمان را درباره از سرگیری مذاکرات احیای 
توافق هســته ای در ویــن و هدف ایــران از این 
مذاکرات، تشریح کرد.به گزارش روزنامه گاردین، 
علی باقری معاون سیاســی وزیــر امور خارجه 
کشورمان که برای پاره ای رایزنی ها با همتایانش 
به اروپا سفر کرده است، در گفت و گو با این روزنامه 
گفت: ایران تعهدی می خواهد که آمریکا دوباره 
از توافق هســته ای امضا شده توسط قدرت های 
جهانی خارج نمی شود.باقری افزود: در مذاکرات 
وین میان ایران و دیگر امضــا کنندگان طرفین 
توافق نتوانستند بر سر وســیله ای برای راستی 
آزمایی این که تحریم های آمریکا لغو شده اند و 
تاثیری عمل گرایانه روی تجارت با ایران داشته اند، 
به توافق برسند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایران در این باره گفت: ما به راستی آزمایی احتیاج 
داریم و این موضوع هنوز حل نشــده است. یکی 
از موضوعاتی اســت که هنوز نهایی نشده، کافی 
نیست که فقط در توافق ذکر شود. او این موضوع 
را که هیاتی مستقل، مسئول این راستی آزمایی 

باشد، غیر محتمل ندانست. 
ابن دیپلمات ارشد کشورمان با دفاع از خواسته 
اش مبنی بر ایــن که آمریکا تضمیــن بدهد به 
توافق پایبند خواهد بود، بیان کرد: موضوع یک 
توافق در میان است، نه یک سیاست. اگر توافق و 
صلحی میان دو کشور باشد، تاثیر یک معاهده را 
دارد. موضوع قوانین بین المللی است. قرار نیست 
قوانین داخلی آمریکا بر یک توافق بین المللی غالب 

شود. چنین چیزی خالف قوانین بین المللی است. 
باقری ادامه داد: او از قدرت های اروپایی می خواهد 
آن ها هم از طرف خودشان تضمین بدهند، فارغ 
از این که موضع آمریکا چه باشد، با ایران تجارت 
خواهند کرد؛ احتماال از طریق به کارگیری قانونی 
بازدارنده که تاثیر تحریم های آمریکا روی شرت 
های اروپایی تجارت کننده با ایران را خنثی کند. 

 ابراز امیدواری باقری نسبت به 
پرداخت بدهی انگلیس به ایران 

وزارت امور خارجه انگلیس با انتشار یک بیانیه، 
گزارشی از محور رایزنی های مقامات این کشور 
با معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در 
لندن ارائه داد.به گزارش ایســنا، پایگاه اینترنتی 
وزارت امور خارجه انگلیس با انتشــار بیانیه ای 
درباره سفر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه ایران به این کشــور، نوشت: علی باقری 
معاون وزیر امور خارجــه ایران امروز)۱۱ نوامبر(

]۲۰ آبان[ به وزارت امور خارجه انگلیس آمده و 
با مقامات ارشد وزار خارجه و جیمز کلورلی، وزیر 
امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کرد.این بیانیه 
می افزاید: نمایندگان وزارت امور خارجه تاکید 
کردند ایران باید از فرصت به نتیجه رساندن موضوع 
توافق هسته ای که اکنون روی میز مذاکرات است، 
استفاده کند.وزارت امور خارجه انگلیس در ادامه 
مطرح کرد: همچنین ضرورت آزادسازی فوری 
شهروندان انگلیســی که به طور غیرمنصفانه در 
ایران در بازداشت به سر می برند، از جمله نازنین 
زاغلری راتکلیف، انوشه آشــوری و مراد طاهباز، 
در رایزنی ها با معاون وزیر امور خارجه ایران مورد 
تاکید قرار گرفت.از سوی دیگرمعاون سیاسی وزیر 
امور خارجه کشورمان در گفت وگویی مطرح کرد، 
گفت وگوهایی جدی بــا مقامات دولت انگلیس 
درباره پرداخت بدهی این کشور به ایران داشته 
است و ابراز امیدواری کرد این بدهی »به زودی« 
پرداخت شود.به گزارش ایســنا به نقل از شبکه 
بلومبرگ، علی باقری معاون سیاســی وزیر امور 

خارجه کشــورمان ابراز امیــدواری کرد: بدهی 
۴۰۰ میلیون پوندی)۵۳۵ میلیون دالری( دولت 
انگلیس به ایران بابت یک قرارداد قدیمی نظامی 
»به زودی« پرداخت خواهد شــد و دو کشور در 
تالشند ببینند پرداخت این مبلغ چطور می تواند 
انجام گیرد.باقری در گفت وگویی در لندن گفت، 
این موضوع در دیداری که روز پنج شنبه با مقامات 
وزارت امور خارجه انگلیس داشــته مطرح شده 
است.او با بیان این که »بر سر مسئله اصلی پرداخت 
این بدهی و میزان آن توافق شــده است اما روش 
و پروســه پرداخت هنوز حل نشده است«، افزود 
که مذاکرات در این باره هفته آتی در تهران ادامه 

خواهد یافت.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین 
گفت مذاکرات ]با دولت انگلیس[ »جدی« و یک 
گام رو به جلو در حل کــردن اختالفات میان دو 

کشور بوده است.
به گفته باقری، موضــوع زندانی بودن نازنین 
زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی-انگلیســی در 
ایران یکی از مسائلی بوده است که در دیدار و رایزنی 

با مقامات انگلیسی مطرح شده است.
این دیپلمات ارشد کشورمان در این گفت وگو 
هرگونه ارتباط زندانی بــودن زاغری به موضوع 
بدهی دولت انگلیس به ایران را رد کرده و در این 
باره گفت، بازداشت زاغری »یک موضوع قضایی 
است که در چارچوب قوه قضائیه به آن رسیدگی 

می شود و قابل پیگیری در قوه قضائیه است.«

ادامه تور رایزنی هسته ای معاون سیاسی وزیر امور خارجه در اروپا
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در حالی اعضای کارگزاران 
یکی به نعل و یکی به میخ 

اختالفات را تایید و رد 
می کنند که به نظر می رسد 

ماجرا بیشتر از آن که به 
پوست اندازی شبیه باشد 

بیشتر شبیه برکناری دبیر 
کل 25 ساله و البته بروز 

اختالفاتی است که یکی از 
نتایجش تعطیلی ارگان این 

حزب است

پری شاکرین

 امام جمعه موقت تهران:
 اگر مردم خدا را 

 در نظر می گرفتند مبتال
 به مشکالت معیشتی نمی شدند 

 امام جمعه موقت تهران گفت: اگر اهل کشورها، 
استان ها و شهرها دو بال تقوا و ایمان را داشتند و در 
وظایف شرعی و مسئولیت های سیاسی و اجتماعی 
خدا را در نظــر می گرفتند، مبتال به مشــکالت 

معیشتی و کم آبی نمی شدند.
به گزارش ایسنا، کاظم صدیقی در خطبه اول 
نماز جمعه تهران گفت: اولین امتیاز دولت سیزدهم 
و رئیس جمهور عزیز ما آیت اهلل رئیسی عشق به خدا، 
مکتب، امامان و ولی امر و ولی فقیه است و ما احساس 
می کنیم ایشان در صدد اجرای منویات نایب امام 

زمانشان بودند.  
    

تکرار ادعاهای ضدایرانی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در یک 
ســخنرانی اظهاراتــی خصمانه را دربــاره نقش 
ایران در منطقــه مطرح کرد.به گزارش ایســنا به 
نقل از روزنامه صهیونیســتی تایمز آو اســرائیل، 
نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
یک ســخنرانی ویدیویی از پیش  ضبط شــده در 
پنجمین کنفرانس ساالنه رســانه های مسیحی 
سازمان رســانه ها و مطبوعات این رژیم، در ادامه 
سیاستهای ایران هراسی مدعی شد ایران وحشتی 
را بر می انگیزد که رژیم صهیونیستی و کشورهای 

جهان را تهدید می کند.
بنت گفت: در حالی که جهان در حال مبارزه با 
دشمن نامرئی خود است ]بیماری کرونا[، ما هم در 
اسراییل با دشمنی بس آشکار در حال مبارزه ایم، 
یعنی اســالم جنگ طلب افراطی که به سرعت در 

حال رسیدن به کل منطقه است.
    

 وضعیت گرانی
 100 روزه حل نمی شود 

امام جمعه مشهد گفت: مشکالت ما درزندگی 
و معیشت مردم جز با فعالیت شبانه روزی و جهادی 
و چنگ و دندان کار کردن حل نمی شود.به گزارش 
ایســنا؛علم الهدی خاطرنشــان کرد: بزرگترین 
دســتاورد این دولت یک تحول گفتمانی اســت؛ 
تاکنون رسم بود مردم دنبال حکومت بدوند و اینک 
حکومت دنبال مردم است و گفتمان عوض شد؛ در 
قوه مقننه و قضائیه نیز این گونه شده؛ تاکنون مردم 
می دویدند و دستشان نمی رسد اما اینک برعکس 

شده است.
امام جمعه مشــهد تاکید کرد: ســردمداران 
حکومتی اینک دنبال مردم هستند تا نیاز مردم را از 
زبان خودشان بشنوند و مشکالت مردم را از نزدیک 
توجه کنند.اما متاسفانه این تحول عملیاتی در این 
۱۰۰ روز انجام نشده و معیشــت ها با تلخی اداره 
می شود و با این گرانی روزافزون مردم شب و روزشان 

با تلخکامی می گذرد.
    

بازداشت مدیران پاالیشگاه نفت 
آبادان توسط وزارت اطالعات

خبرگزاری فارس نوشــت: پس از شناســایی 
اعضای یک باند اختالس، دو نفر از مدیران پاالیشگاه 
نفت آبادان بازداشت شدند.با رصد اطالعاتی و اقدام 
عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره 
اطالعات شهرستان آبادان، اعضای باند اختالس در 
مجموعه فاز۲ پاالیشگاه آبادان شناسایی و دو تن 
از مدیران آن عصر دیروز با دستور قضایی در محل 
کارشان دســتگیر و با قرار مشخص به بازداشتگاه 
منتقل شدند.گفته شد پروژه طرح توسعه و تثبیت 
ظرفیت پاالیشگاه آبادان موســوم به فاز۲ تا کنون 

بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارد.
    

تاکید معاون اول رئیس جمهور 
 بر تشدید نظارت

 بر قیمت کاالهای اساسی 
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اختالف 
قیمت کاالهای اساســی از آن به عنوان مساله ای 
که مردم را آزار می دهد نام بــرد و تاکید کرد : باید 
با تشــدید نظارت ها، با متخلفین برخورد شود.به 
گزارش ایسنا، محمد مخبر در توییتر نوشت :اگرچه 
کاالهای اساســی به وفور در فروشــگاه ها موجود 
است، اما اختالف قیمت ها مردم را آزار می دهد که 
باید با تشدید نظارت ها، با متخلفین برخورد شود.
مقررشد جهت جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه ای 
فروشــندگان، وزارت جهادکشــاورزی و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان فهرســتی از مهمترین 
کاالهای ضروری و اقــالم پرمصرف خانوار را احصا 
و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین 
قراردهند تا فروشــندگان متخلف شناسایی و به 

سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

روی موج کوتاه


