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علوی :نخبگان وزارت اطالعات از تبدیل مشکالت
کوچک به معضل امنیتی جلوگیری می کنند

...

ویژه های خراسان
حقوق و مزایای مدیران جوان دولت
مشخص شد
در حالی که بر اساس ابالغیه تیرماه رئیس جمهور به همه
اعضای کابینه مبنی بر ضرورت انتصاب افرادی با سن
زیر  ۴۰سال و دارا بودن رتبه کمتر از  5هزار گروه های
ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از  2هزار سایر
گروهها در کنکور به عنوان دستیاران ستادی دستگاه
های اجرایی ،طبق دستور جدید به مسئوالن دولتی
مقرر شده دستیاران مقاماتی چون معاونان وزرا و روسای
سازما ن ها همتراز پست سازمانی معاون مدیرکل و
دستیاران ادارات کل همتراز پست سازمانی رئیس گروه
یا رئیس اداره ،حقوق و مزایا دریافت کنند.

طرح ویژه دولت برای اشتغال حداکثری
زندانیان
بر اساس پیشنهادی که با موافقت برخی مسئوالن اجرایی
در حال بررسی توسط اعضای کابینه است با اشاره به
آسیب های ناشی از بیکاری زندانیان مثل افزایش هزینه
های دولت ،مختل شدن زندگی طبیعی خانواده زندانیان
و تکرار جرم پس از آزادی؛ چه در طول مدت محکومیت و
چه پس از آزادی آنها ،مقرر شده راهکارهایی در جهت
اشتغال حداکثری آنان و تسهیالتی برای عرضه  تولیدات
زنــدا ن ها به تصویب کابینه برسد که به زودی ابالغ
می شود.

...

گزارش خبری

پشت پرده حضور ابطحی و کرباسچی در
برنامه زنده تلویزیونی
حضور تلفنی محمد علی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهور
در دولت اصالحات در برنامه گفت و گوی زنده شبکه خبر
باعث تعجب او و برخی از مخاطبان تلویزیون شد .ابطحی
در این برنامه که درخصوص بایسته های کابینه دوازدهم
بود،گفت:اخبارمنازکابینهدوازدهمپراکندهوغیررسمی
است اما شنیده ها حاکی است که اعضای پیشنهادی
چندان امیدوارکننده نیست ،ما امیدواریم کابینه دوازدهم
براساس وعده های انتخاباتی دکتر روحانی شکل بگیرد.
پس از پخش این برنامه برخی از کانال های تلگرامی به
نقل از ابطحی نوشتند« :خــود من بیشتر از شما تعجب
کردم ،در شبکه خبر با من مصاحبه زنده کردند .در مورد
کابینه!» رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصالحات
همچنین در کانال تلگرامی اش با انتشار بخشی از فیلم
سخنانش در تلویزیون نوشت« :دل نگرانی من از چینش
کابینه .صدای بخشی از مصاحبه من با شبکه خبر تلویزیون
ایــران! آره شبکه خبر خودمان به مــوال!» در این برنامه
تلویزیونی همچنین غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب
کارگزاران نیز مهمان دیگر برنامه بود که به طرح نظرات
خود درباره کابینه دوازدهم پرداخت .اینکه دلیل دعوت از
این دو چهره اصالح طلب در برنامه زنده سیاسی چیست،
مشخص نیست  .هفته گذشته با حکم معاون سیاسی
سازمان صداوسیما« ،امیر علی ملکی» مدیرکل برنامههای
سیاسی به عنوان مشاور معاونت سیاسی و «محمدرضا
قنبری» به سمت مدیرکل برنامههای سیاسی منصوب
شد .قنبری پیش از این مدیریت گروه سیاسی شبکه یک
سیما را بر عهده داشت .همچنین رئیس خبرگزاری صدا و
سیما نیز در حکمی «ابراهیم شکوری» را ب ه عنوان مدیرکل
اخبار داخلی رسانه ملی منصوب کرده بود.هنوز مشخص
نیست آیا دعــوت از چهره های سیاسی جدیددر برنامه
های تلویزیونی با تغییرات هفته گذشته معاونت سیاسی
صداوسیما مرتبط است یا خیر؟اما حضور این دو چهره با
واکنش برخی از کاربران توئیتر روبه رو شد .به عنوان مثال
کاربری با استقبال از حضور ابطحی ،زیباکالم و علیزاده
در رسانه ملی آن را نشانگر تغییرات مثبت در صداوسیما
خواند .در مقابل نیز برخی از کاربران بودند که با ارتباط
دادن ابطحی به موضوع فتنه سال  ،88از این حرکت
صداوسیما انتقاد کردند.

وزیر اطالعات گفت :در این وزارت خانه نخبگان فکری و اندیشمندانی جمع شده و فعالیت دارند تا از تبدیل مشکالت کوچک به معضالت
امنیتی جلوگیری کنند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات ،حجت االسالم سید محمود علوی افزود  :این نخبگان ،چالش ها
را مدیریت کرده و تالش می کنند که با هزینه کمتری از مسائل و مشکالت عبور کنیم.

آسیبشناسیصریح اصولگرایان وناگفتهها ازانتخاباتبه روایتقالیباف
کنارکشیدم تا یک بار برای همیشه بنشینیم سیاست ورزی ونگاههایمان را تغییردهیم

شهردار تهران با حضور در برنامه زنده تلویزیونی جهانآرا
ضمن آسیب شناسی رفتاری جریان اصولگرایی ،به ارائه
توضیحاتی درباره نامه اخیرش با عنوان «نواصولگرایی»
پرداخت و برخی ناگفته ها از ورودش به انتخابات ریاست
جمهوری و انصرافش از این رقابت ها را مطرح کرد.

را می زنیم ممکن است بقیه هم بزنند شهردار تهران
مصداق شعار مرگ بر آمریکا را کار فراوان دانست و گفت
امروز حزب اللهی کسی است که فقر زدایی کرده و گرهی
از مشکالت مردم را باز کند .وی گفت :اگر کسی شعار
آرمانی بدهد و واقع بین نباشد آیا زندگی اش سکوالر
نیست؟

▪تا روز آخــر تصمیم به آمــدن نداشتم امــا دوستان
باالتفاق به من گفتند بیا

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فردا نزدیک به شهردار تهران
ویدراینبرنامه،تصریحکردکهتایکروزماندهبهپایانثبت
نامکاندیداها،قصدآمدندرصحنهانتخاباترانداشتهوبعد
ازورودهمقصدکناررفتنرانداشتهاست.قالیبافدرتوضیح
این موضوع گفت :جمع بندی من این بود و تحلیل داشتم در
اینانتخاباتکهبهمعنیرقابتبارئیسجمهورمستقراست
نیایم .تا روز آخر تصمیم به آمدن نداشتم اما دوستانی که تا
حدودیدریکاردوگاههستیم وبرایشاناحترامقائلهستم،
باالتفاقبهمنگفتندشماحتمادرانتخاباتحضورپیداکن.
منخیلیبرایآنهااستداللکردمحتیاستداللهایخودم
رامکتوبکردماگرروزیالزمشددراسنادبرایتاریخوتجربه
وعبرتآموزیباشد،ارائهمیکنم.قالیبافبدوننامبردناز
فردی تصریح کرد :یکی از دوستانی که من خیلی به ایشان
ارادتدارمبهمنگفتآقاباقرفکرنمیکنیاینجابیناینکهبه
وظیفهاتعملکنییامنافعشخصیخودتراببینیتصمیم
میگیری؟منگفتممسیررابهاینروشدرستنمیدانماما
همهاتفاقنظرپیداکردیدومیگوییدحتمابایدبیایم،احترام
می گذارم و می آیم.
▪وقتی می گفتند یکی باید کنار برود همه به من نگاه
میکردند

قالیباف در خصوص انصراف خود از انتخابات  ۹۶هم
گفت :ما چیزی را که در فرهنگ دوران دفاع مقدس از
فرهنگ شهدا یاد گرفتیم این است که خوب به تکلیف
عمل کنیم و وظیفه شناس باشیم .وی با بیان اینکه من
واقعا در انتخابات به خودم فکر نکردم ،افــزود :بعضی
ها می گویند می دانی کنار رفتی  40تا  50درصد آرا به
اردوگاه رقیب رفت ،چرا آن کار را کردی؟ ولی من تحلیل
داشتم؛ اگر می ماندم نتیجه این انتخابات هر چه می شد
این اردوگاه باز می گفت مشکل ما وحدت است .قالیباف
تصریح کرد :آمار و اطالعات همه نشان میداد من باید در
صحنه بمانم اما فضای اردوگاه به این شکل بود که وقتی
می گفتند یکی باید کنار برود همه به من نگاه میکردند.
ما کامال میدانستیم انتخابات قواعدی دارد اما خب
پایبند به یکسری اصول هم بودیم که بعضیها پایبند
نبودند.
▪اگر می ماندم رقابت خیلی نزدیک می شد

وی با بیان اینکه اگر در انتخابات باقی می ماندم احتمال
پیروزی  50درصد بود ،به نظرسنجی های انتخاباتی
اشاره کرد و گفت :رقابت خیلی نزدیک بود به شکلی که یا
دو مرحله ای می شد یا اگر می باختیم فاصله بین  1تا 1.5
درصد بود .اما با علم بر این موضوع ،آن تصمیم را گرفتم تا
یک بار برای همیشه بنشینیم هم سیاست ورزی خودمان

▪باید بتوانیم مردم را جذب کنیم تا در انتخابات  ۳۰بر
هیچنبازیم

را تغییر دهیم هم نگاه هایمان را اصالح کنیم.
▪وحدت مهم است اما همه چیز ما نیست

این نامزد انتخابات گذشته ،با بیان اینکه برخی فکر می
کنند میشود  4سال بخوابیم و بعد از  4سال صبح تصمیم
بگیریم در انتخابات شرکت کنیم؛ در حالی که انتخابات
یک علم و مهارت است کمپین بحث دقیق علمی ،عقلی و
چند دیسیپلینی است .قالیباف با تأکید بر اینکه وحدت
مهم اســت امــا همه چیز ما نیست ،گفت :از ســال 84
تا کنون همه اصولگرایان می گفتند وحدت نیست .دیدید
در سال  84چه اتفاقی افتاد .دوبــاره در سال  92چه
اتفاقاتی افتاد همه قول دادند سر قولشان باقی بمانند
همه گفتند هر کسی خلف وعده کند نشان از بی دینی و
بد اخالقی است اما آن اتفاق افتاد.
▪هرگز مدعی رهبری جریان اصولگرایی نیستم

ایــن چهره اصولگرا با تأکید چندباره بر اینکه جریان
اصولگرا اشکاالت دیگری هم دارد که باید به آن بپردازد،
در پاسخ به سوالی درباره نامه اخیر خود گفت« :من هرگز
مدعی رهبری جریان اصولگرایی نیستم هرگز نمی گویم
من گفتم ،خیر من نگفتم؛ من فقط احساس کردم شاید
صدای من بیشتر از صدای هزاران و صدها هزار و میلیون
ها نفر جوانی که به رفتارهای سیاسی ما نگاه می کنند،
بیشتر شنیده شود.
▪اصولگرایان اهل گفت و گو نیستند

قالیباف افزود :من نه تنها ادعای رهبری این کار را ندارم،
حتی نمی گویم این حرف شخص من است؛ می گویم این
تبدیل به خواست عمومی شده است؛ جوانان می گویند
بزرگان اصولگرایی چه می کنند؟! بدنه اصولگرایی می
گوید در تصمیم سازی نقشی نداریم ،در تصمیم گیری ها
هم که اختیاری نداریم! پس باید بایستیم  100نفر به ما
بگویند این کار را بکن و نکن! وی با بیان اینکه اصولگرایان
اهل گفت و گو نیستند ،ادامه داد :ما اشکال هایی داریم
که باید با هم حرف بزنیم؛ این حرف ها را باید پشت درهای
بسته بزنیم؟ یا باید در تلویزیون ،در رسانه و شبکه مجازی
بزنیم .اصولگرایی خود انتقادی ندارد؛ اینکه می گوییم
از باال به پایین یعنی همین .وقتی مردم قانع شوند ،پای

کار می آیند.
▪حــرف برخی به ایــن معناست که در خانه هایتان
بنشینید تا برایتان تصمیم بگیریم!

قالیباف بدون نام بردن از فرد خاصی گفت :یک آقایی که
من به ایشان ارادت دارم ،گفت "مانیفست اصولگرایی
را ما نوشتیم هیچ کس حق تغییر آن را ندارد"؛ خب شما
اینجا می خواهید کار حزبی کنید؟ این یعنی همه در خانه
هایتان بنشینید تا برایتان تصمیم بگیریم! مردم این حرف
را از ما قبول می کنند؟

▪اگر کسی شعار آرمانی بدهد و واقع بین نباشد آیا
زندگی اش سکوالر نیست؟

وی در بخش دیگری از سخنانش مبنای اصولگرایی را
گفتمان انقالب اسالمی توصیف و تأکید کرد که باید
باورمان بشود تنها ما نیستیم که حرف انقالب اسالمی

وی افزود :ما باید بتوانیم مردم را جذب کنیم و درست کار
کنیمتانرویمدرانتخابات ۳۰برهیچببازیم.قالیبافدرمورد
اینکهبهخودشوشهردارانسابقواسبقتهرانچهنمرهای
میدهد،گفت:مننظرسنجیهایمختلفراازگرایشهای
گوناگوندیدمکهمردمبهشهردارانتهراننمرهدادهبودند.
نمرهمردمبهاینشکلبودکهمننفراولبودم،کرباسچینفر
دوم و احمدی نژاد نفر سوم.

▪نظرسنجیها نــشــان م ـیدهــد کــه 4درصــد یهــا
چهکسانی هستند

این نامزد انتخابات در ابتدای سخنانش در پاسخ به سؤال
مجری برنامه پیرامون مبنای تفکیک مردم به  4درصد و96
درصد،اینموضوعراناشیازمطالعاتدقیقعنوانوتصریح
کرد :بنده با دوقطبی کردن جامعه مخالف هستم .دو نوع
دوقطبیشدندرجامعهداریمکهیکیدوقطبیشدنکاذب
و دیگری دوقطبی شدن بر مبنای حق است .لذا دوقطبی
شدن بر مبنای حق هیچ اشکالی ندارد ،اگر بخشی مظلوم
و بخشی دیگر ظالم باشد آیا شما آن را دوقطبی نمیکنید؟
نظرسنجیهااینموضوعرانشانمیدهد،که4درصدیها
چهکسانی هستند ،ما با پولدارها مخالف نیستیم ،زیرا تولید
ثروتیکیازافتخاراتکشوراست.

خبر مرتبط
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لوبالگ :سفر موگرینی به تهران پیامی صریح به آمریکا درباره برجام است
چند رسانه اروپایی و آمریکایی از رویکرد دولت ترامپ
که به تضعیف برجام انجامیده انتقاد کردند؛ از جمله
پایگاه لوبالگ با اشاره به سفر موگرینی به تهران برای
حضور در مراسم تحلیف روحانی ،این سفر را پیامی
صریح به آمریکا دربــاره مسائل منطقه ای و برجام
توصیف کرد .به گزارش ایرنا این رسانه آمریکایی با

...

دیپلماسی

اشاره به همراهی اروپا با آمریکا در جنگ عراق تصریح
کرد :این بار اتحادیه اروپــا در حال آمــاده شدن برای
مقابله با واشنگتن است .مجله آمریکایی فارین پالیسی
هم پاره کردن توافق هستهای را بهترین رویداد ممکن
برای ایران دانسته و تصریح کرده که اقدام دونالد ترامپ
برای فسخ آن در حال حاضر ،اشتباه است چرا که اگر

آمریکا توافق هسته ای را برچیند ،دیگر دستیابی به
اجماع بین المللی برای اعمال مجدد تحریم ها علیه
ایران غیرممکن خواهد بود .در تحلیلی دیگر نشریه
آمریکایی نشنال اینترست با اشــاره به تحریم های
اخیر کنگره نوشت :نباید انتظار داشت ایرانی که خود
در گذشته قربانی جنگ شهرها بــوده اســت ،برنامه

موشکیاش را متوقف کند .همین موضوع مورد اشاره
پال پیالر تحلیلگر پیشین سیا قرار گرفت .او با بیان این
استدالل که همسایگان ایران موشکهای بالستیک
دارند ،درخواستهای واشنگتن و کشورهای غربی از
ایران برای متوقف کردن برنامه موشکی این کشور را
«غیرواقعبینانه» توصیف کرد.

در حاشیه نشست کمیته اجرایی سازمان
همکاری های اسالمی انجام شد

مصافحه و دیدارکوتاه ظریف و الجبیر در
استانبول
در حاشیه نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری های
اسالمی که با حضور نمایندگان بیش از 44کشور اسالمی در
استانبول برگزار شد هنگام ورود وزرا به سالن نشست ،عادل
الجبیر با هدف مصافحه به سوی محمد جواد ظریف آمد و پس
از در آغوش کشیدن وی با هم گفت وگو کردند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،وزیر امور خارجه کشورمان این اقدام
همتای عربستانی را عــادی و حرکتی در عرف دیپلماتیک
دانست و گفت :دلیل این کار هم احترام متقابل و هم دوستی
دیرینه ای بود که با جبیر داشتم .حضور وزرای خارجه ایران
و عربستان بیش از اصل این نشست مورد توجه رسانه های
داخلی و خارجی قرار گرفت و تقریبا همه خبرنگاران از این
دو نفر مصاحبه گرفتند .نشست کمیته اجرایی وزرای امور
خارجه کشورهای سازمان همکاری های اسالمی با هدف
بررسی اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین
های اشغالی و مسجداالقصی از صبح روز سه شنبه آغاز شد و
بعدازظهرامروزبهکارخودپایانمیدهد.همچنینبهگزارش
ایرنابهرامقاسمی،سخنگویوزارتخارجهکشورماندرپاسخ
به ادعای وزارت خارجه عربستان در مورد عدم اجازه ورود به
هیئت سعودی جهت بازدید از اماکن دیپلماتیک آن کشور
گفت:اینسخنانمغلوطوغیرواقعیاست؛ایناظهاراتبدون
هماهنگیبامقاماتذیربطوآگاهدروزارتخارجهعربستان
صورت پذیرفته است.قاسمی افزود :توافق انجام شده در این
خصوصدوطرفهوبهصورتمتقابلبودهوپسازپذیرشاصل
عملمتقابلتوسطوزارتخارجهسعودی،روادیدهیئتمذکور
حدودیکماهقبلتوسططرفایرانیصادرگردید .همچنین
روز گذشته یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت :صحبتهای ما با
عربستانانجامشدهوقراراستسفارتخانههایهردوکشوربه
اینموضوعرسیدگیکنند.ویادامهداد:مقررشدهدوکشور
ازسفارتخانههاییکدیگربازدیدکنندوتابهامروزرایزنیهای
خوبیبیندوطرفصورتگرفتهاست.
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در حاشیه
آغاز صدور روادید الکترونیکی روسیه برای
ایران
ایسنا  -وزارتتوسعهخاوردورروسیهاعالمکرد
مسافران  ۱۸کشور از جمله ایران میتوانند با
درخواستروادیدالکترونیکیویزایورودبهاین
منطقهازروسیهرادریافتکنند.اینروادیدهاسهروزهصادرمی
شودوتایکماهانقضاخواهدداشت.

ناوگروهنیرویدریاییدرصاللهعمانپهلو
گرفت
فارس47-ناوگروهاطالعاتیوعملیاتینیروی
دریاییراهبردیارتشمتشکلازناوپشتیبانی
رزمی بوشهر و ناوشکن رزمی البرز اعزامی به
آب هــای آزاد و بین المللی پس از  52روز دریــانــوردی
روزگذشتهدربندرصاللهکشورعمانپهلوگرفت.
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