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از امام رضا(ع) پرسیدند :ای فرزند رسولخدا! ِ
«سفله»(فرومایه) کیست؟ آن حضرت فرمودند:
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فرومایه کسی است که چیزی در اختیار دارد و آن چیز ،او را از یاد خدا باز می دارد.
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تازههای مطبوعات
••شرق – شکوریراد دبیرکل حزب اتحاد ملت در مطلبی با
عنوان « دوگانه پرمخاطره» با تأیید اخباری که به دورافتادن
دیدگاههای اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری در
تشکیل کابینه گواهی میدهد ،گفت :محمد نهاوندیان و
واعظی ،بهشدت در چینش کابینه به حسن روحانی نزدیک
شدهاند.اینموضوعنگرانیاصالحطلبانرابهدنبالداشته
است.
••ایران–علیاوسطهاشمیاستاندارسیستانوبلوچستان
درباره احضار خود به دادسرا گفت :اتهامی که مطرح بود،
آن است که از دید گزارشدهندگان ،بنده اقداماتی خارج از
چارچوبوظایفقانونیداشتهامکهبیگانگیآنهاراباحوزه
اختیاراتاستانداراننشانمیدهد.
••آرمـــان – انــوشــیــروان محسنی بندپی رئیس سازمان
بهزیستیکشورگفت 4.8:میلیونمعتادتفننیداریم.
••ابتکار -سیدمحمد غرضی در واکنش به ادعــای ناخدا
هوشنگصمدیفرماندهتکاورانخرمشهردرمستندگفت
و گو محور خشت خام که گفته بود غرضی (استاندار وقت
خوزستاندراوایلدهه 19 )60نفرازافسرانارتشرااعدام
کردهبود؛اینادعاراتکذیبکرد.

...

انعکاس
••انتخاب نوشت  :ناصر ایمانی ،تحلیلگر اصولگرا با اشاره
به اتفاقات اخیر و سخنان نزدیکان احمدی نــژاد اظهار
داشت :هرچه جلوتر میرویم ،این فرقه رادیکالتر میشود.
صحبتهای مشایی هم در همین راستا است .هم بقایی،
هم مشایی و هم احمدینژاد دارند مطالبی را در روز طرح
میکنند که در نهایت به رادیکالیزم بیشتر آن ها منجر
میشود .با این حال ،معتقدم این سرنوشت کسانی است
که مسیر خودشان را از مسیر انقالب و ملت جدا میکنند و
اسیر تندروی می شوند.
••خرداد نیوز نوشت :عبدالرضا هاشم زایی و غالمرضا
حیدری نمایندگان تهران و قاسم میرزایی نیکو نماینده
مردم دماوند و دو تن از نمایندگان ادوار بعد از ظهر سهشنبه
(دیروز) برای مالقات با مهدی کروبی در بیمارستان محل
بستری وی حضور پیدا کردند.
••اعتدال خبرداد  :جواد امام مدیرعامل بنیاد باران از
کذب بودن خبر گالیه محمد خاتمی از حسن روحانی و
انتقادتندویازترکیبدولتدوازدهمخبردادوتاکیدکرد:
خبرپردازیهایسخیفبهکلیتکذیبمیشودوماآنرادر
ادامهتخریبدولتوتلخکردنکامشیرینمردمازانتخابات
و مستهلک کردن ناجوانمردانه امید ملت به توفیقات نظام
جمهوری اسالمی میدانیم و حتی ارزش تکذیب هم ندارد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی
رصد:

تهران اذانظهر  13:11غروبآفتاب  20:08اذانمغرب 20:27نیمه شب  00:23اذانصبحفردا  4:38طلوعآفتابفردا 6:14

طلوعآفتاب فردا 5:40

توضیحات الریجانی درباره تصمیمات نشست هیئت نظارت بر برجام

بدون موضوع

ایران وارد مکانیسم حل اختالف برجام شده است ؟

دکترغالمرضاصدیقاورعی

حکومت محلی و حکومت مرکزی

الریجانی :در جلسه بعدی کمیسیون برجام موضوع شکایت ایران در سطح وزرا بررسی می شود
ادیب -اظهارات روز گذشته رئیس مجلس
ایــن گمان را تقویت کــرده اســت که ایــران
برای اولین بار رسم ًا وارد سازوکار مشخص
شده در برجام برای حل اختالف شده است،
ورودی که با شکایت از آمریکا آغاز شده و
جزئیات آن در بندهای  36و  37برجام
آم ــده اســت .عــلــی الریــجــانــی عضو هیئت
نظارت بر اجرای برجام و رئیس مجلس روز
گذشته به تحریم های اخیر آمریکا اشاره
کرد و گفت« :درباره اعمال این تحریمها باید
عالوه بر اقدامات دیپلماتیک ،شکایتی نیز
به کمیسیون مربوطه در این رابطه ارسال
شود ،این موضوع صورت گرفته است و در
این راستا اطالعیهای از سوی کمیسیون
مربوطه صادر شده که بیانگر این است که
آمریکاییها تخلفاتی در اجـــرای برجام
داشتهاند».
▪ 2بــنــد جنجالی بــرجــام دربــــاره حل
اختالفات چه می گویند؟

اشاره الریجانی احتماال به اعتراضی است که
ایران در نشست  31تیر ماه کمیسیون برجام
در وین مطرح کرد .البته در زمان برگزاری
آن نشست رسانه های غربی تأکید کردند که
ایران از سازوکار شکایت در برجام استفاده
نــکــرده ،امــا بــا اظــهــارات دی ــروز الریجانی
به نظر می رســد ایــن موضوع محقق شده
است .بر اساس بند  36برجام که آمریکا و

برخی منتقدان از آن به عنوان «مکانیسم
ماشه» یاد می کنند ،اگر ایران (یا هر یک از
طرف های برجام) معتقد باشد طرف مقابل
تعهدات خود را انجام نداده ،این موضوع را
در نشست های دوره ای کمیسیون برجام
مطرح می کند و در صورتی که ظرف  15روز
(یا مدت زمان بیشتری که همه اجماع کنند)
طرفین به توافق نرسند ،موضوع به وزیران
خارجه کشورهای عضو برجام ارجاع داده
می شود .اگر در نشست هیئت وزیــران نیز
رضایت طرف شاکی جلب نشد ،کمیسیون
مشورتی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در نهایت اگر در این مرحله نیز توافقی حاصل
نشد و طرف شاکی موضوع را مصداق «عدم
پایبندی اساسی» بداند ،به شورای امنیت
گزارش می دهد .در شورای امنیت قطعنامه
ادامه لغو تحریم ها به رأی گذاشته می شود.
بندهای  36و  37برجام که روش حل و فصل
اختالفات بین ایران و غرب را مطرح می کند،
در زمــان تصویب برجام ،بسیار خبرساز و
جنجالی شده بود.
▪الریجانی :در جلسه بعدی کمیسیون
برجام این موضوعات در سطح وزرا بررسی
می شود

الریجانی دیروز در رابطه با سایر اتفاقاتی که
در جلسه اخیر کمیسیون برجام و شکایت
ایران رخ داده ،گفت :برخی از کشورها در

جلسه به صورت بسیار صریح تر بیان کردند
که اقدامات آمریکا نقض برجام محسوب
میشود .به گفته الریجانی قرار است «در
جلسه بعدی کمیسیون برجام این موضوعات
در سطح وزرا بررسیشــود ».که این گفته
الریجانی هم مؤید بخش دوم فرآیند شکایت
ایران در بند  36برجام است.
رئیس مجلس روز گذشته با مــرور برخی
جزئیات مطرح شده در جلسه روز دوشنبه
هیئت نظارت بر اجرای برجام که با حضور
رئیس جمهور و همه اعــضــای ایــن هیئت
برگزار شــد ،به تحریم هــای اخیر آمریکا و
همچنین اظ ــه ــارات تــرامــپ در اجــاس
جی 20اشاره کرد و گفت که این موضوع با
بندهای مختلف برجام تعارض دارد .علی
الریجانی که با خبرگزاری صداوسیما گفت
و گو می کــرد ،افــزود :در ایــن جلسه بحث
مفصلی شکل گرفت که چه مقدار تحریمهای
جدید آمریکا با برجام مخالف است که معلوم
شد این موضوع با بندهای مختلف برجام
تعارض دارد.
الریــجــانــی همچنین تــصــریــح کــــرد :در
جلسه نظارت هستهای دربــاره  16مورد،
تصمیماتی اتخاذ شد که برخی از آن ها
به اقدامات دیپلماتیک مربوط میشود و
برخی اقدامات را باید سازمان انرژی اتمی،
وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها انجام
دهند که مقرر شد رئیسجمهور تکتک

این موارد را به دستگا ههای مربوطه ابالغ
کند تا انجام شود .وی افــزود :نقض برجام
توسط آمریکاییها از نظر ما در هیئت نظارت
هستهای بــا تــوجــه بــه اســتــنــادات ،روشــن
است .رئیس مجلس در بخش دیگری از این
مصاحبه به بررسی طرح کمیسیون امنیت
ملی در واکنش به تحریم های اخیر آمریکا
اشاره کرد و گفت :بنده به آقای بروجردی
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره
رسیدگی به طرح مذکور تأکیدات الزم را
داشتهام و در این رابطه جلسه فو قالعاده
نیز بــرگــزار شــده و بعد از مــراســم تحلیف
ریاستجمهوری ،اگر کمیسیون امنیت ملی
کارهای نهایی را درباره طرح انجام بدهد،
پیشبینی میشود ایــن طــرح در روزهــای
سهشنبه و چهارشنبه در صحن علنی بررسی
شود.

دادستان تهران خبرداد:

صدور کیفرخواست  30صفحه ای بقایی با  ۵اتهام

دادستان تهران از صدور کیفرخواست ۳۰
صفحهای با  5عنوان اتهامی در مورد حمید
بقاییمعاوناجراییدولتدهمخبردادوگفت
که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.
بهگزارشایلنا،عباسجعفریدولتآبادیدر
چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی
تهران  ،به بازداشت برخی متهمان مرتبط با
جریانهای سیاسی اشــاره کرد و گفت :اگر

دادستانی کسی را تعقیب قضایی میکند،
حتم ًادالیلیوجودداردواینکهکسیبهزندان
برودوپسازآزادیبهقاضیپروندهومسئوالن
قضایی و دستگاه قضا توهین کند ،جرم
محسوبمیشود.دادستانتهرانتاکیدکرد:
هیچ یک از متهمان مرتبط با جریانهای
سیاسی ،در مقابل تعقیب به لحاظ ارتکاب
جرم مصونیت ندارند.جعفری دولتآبادی
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درتقبیح اظهارات این متهم ومرتبطانش ،با
بیسابقه خواندن چنین رفتارهایی ،با بیان
این که هیچکس در مقابل قانون مصونیت
نــدارد گفت :اگر دادستانی در قبال ادعاها
و رجزخوانی برخی متهمان خویشتنداری
میکند ،بــدان جهت است که میخواهد از
مسیرقانونخارجنشود.اوافزود:اگرتوجیهی
بر اقدامات مجرمانه خود داریــد ،در مراجع

قضایی از خود دفاع کنید؛ نه این که دستگاه
قضاییومسئوالننظامرازیرسوالببرید.وی
همچنینازصدورکیفرخواست ۳۰صفحهای
با پنج عنوان اتهامی در مــورد حمید بقایی
خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال
به دادگــاه اســت .در همین حال روزگذشته
سایت های خبری از مرخص شدن بقایی از
بیمارستانخبردادند.

▪تصویب اقــدامــات  16گانه در مقابل
تحریم های اخیر کنگره

وی افــزود :ان شاء ا ...اقــدامــات  16گانهای
که مصوب شده با سرعت انجام شود تا پاسخ
جدیتری به اقدامات آمریکا داده شــود .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیرئیسجمهورعصر
دوشنبه جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام
با حضور تمامی اعضا و به ریاست دکتر حسن
روحانی رئیس جمهور برگزار شد که اعضا در
این جلسه بر نقض تعهدات آمریکا در برجام به
خصوص مفاد بندهای  28 ، 26و  29تأکید
داشتند .همچنین در این جلسه از بیانیه اخیر
کمیسیون مشترک برجام که توسط مسئول
سیاستخارجیاروپاورئیسکمیسیونمبنی
بر "ضــرورت پایبندی همه اعضا به همه مفاد
برجامهمراهباحسننیتودرفضاییسازنده"
منتشرشد،استقبالگردید.

کارها خوب پیش نمی رود .پروژه ها تاخیر دارند ،مراجعین
اداری با بی اعتنایی کارمندان یا با جواب های سرباال یا برو
بعدا بیا و ...روبه رو هستند ،وام های بانکی برای کسب و کار
خصوصی به ویژه وقتی بهره کمتری دارد ،بدون شیرینی
دادن به موقع پرداخت نمی شود .پرونده در دادگــاه ها با
مشکل روبــه رو اســت .در یک زنجیره کارشناسی-امضا،
همیشهچندحلقهمرخصیهستند،فرصتبررسینداشته
اند ،جلسه اند ...زیر بسیاری از نامه ها به جای پاراف دستور
متناسب با موضوع ،فقط نوشته می شــود :طبق مقررات
اقدام شود...این گزارش توصیفی را می شود تا صدجمله
نیز ادامه داد .مشکالتی که هر روزه مردم در حدود 100
عنوان دستگاه در مراکز بخش ها ،شهرستان ها و ادارات
کل در مراکز استان ها ،با آن درگیر هستند و برای حل آن
دنبال آشنا و سفارش کننده می گردند.نام این گزارش را
چه باید گذاشت؟به نظر من ،ناکارآمدی حکومت محلی.
بهترین و مناسب ترین قوانین و مصوبات حکومت مرکزی
هم در شهرستان و بخش با همین وضــع روبــه رو اســت و
مشکلیحلنمیشود.مردمهمتحتتاثیراقداماتحکومت
محلی هستند .حکومت محلی در پی حل مشکالت و بهبود
امور نیست ،از تصمیم گیری طفره می رود ،از حضورش و
اختیاراتشاستفادهمثبتنمیکند،مشکالترابهخوبیبه
مرکزگزارشنمیدهد،اگربودجهایدریافتکرد،اثربخش
به کار نمی بندد ...اما ما همیشه از حکومت مرکزی می
نالیم .اگر حکومت محلی فعاالنه از بودنش ،از اختیاراتش،
از جایگاهش برای مداخله و هماهنگ کردن کلیه عوامل و
مشارکت دادن مردم استفاده کند ،چه کارها که نمی شود
انجام داد؟! بیاییم با مشکالت حکومت محلی برخورد
اصالحی کنیم ،رسانه های محلی فعال شوند و مدیران
محلی را فعال و پاسخگو کنند ،مردم را به آگاهی و گفت و
گو و مشارکت بخوانند ،آنگاه کدام مشکل حل نمی شود؟
آنگاه کدام وزارتخانه هست که جلوی درخواست یکپارچه
حکومت محلی و مردم محل بایستد؟! اقدام از نزدیک ،با
آگاهی ،مشارکتی و قانونگرا ،موجب بهبود سریع ورضایت
جمعی می شود ،شورای اداری شهرستان و استان اگر در
قسمتتشریفاتیکاستادیومتشکیلشودومردمدرجایگاه
تماشاچیانقرارگیرندوهمهبتوانندباگوشیهمراهشاندر
صفحه بزرگ مانیتور ،نظراتشان را نسبت به موضوع مطرح
شده،بنویسند،چهاتفاقیمیافتدیاجلسهیادشدهدراستودیو
بزرگسیمایمحلیتشکیلشودوپیامکهایهمهبینندگان
همزمانزیرنویسشودورئیسجلسهدرهرموضوعتوجههمه
را به پیام های مردم جلب کند و توضیح و تحلیل و راه حل و...
با مشارکت همه باشد و مصوبه نهایی اعالم شود .اگر چنین
باشد،کداممشکلبدونراهحلمتناسبوعملیمیماند؟!
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