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کاتب:طرح استیضاح هیچ یک از وزیران به
هیئت رئیسه ارجاع نشده است

...

بیم ها و امیدهای « فراکسیون امید»

رصدافزایشمشکوکوارداتکاغذبهکشور

ذرهبیندولترویواقعیتبرچسبهای
مصرفسوخت
طبق ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی به پنج عضو کابینه،
مقرر شده با توجه به ضــرورت پیش بینی تمهیدات مورد
نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف
انرژیتجهیزاتووسایلانرژیبربرقی،دستگاههایمربوط
همچون وزارتخانه های نیرو و نفت و نیز سازمان استاندارد،
موظف باشند به طور مستمر برای راستی آزمایی برچسب
مصرف انــرژی تجهیزات مصرف کننده سوخت و انــرژی
الکتریکیاقدامونتیجهرابهکارگروهمنتخبدولتارائهکنند.

چهره ها و گفته ها

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :با توجه به اجرایی شــدن تحریم کاتسا علیه
ایــران الزم است مسئوالن در برابر
افــزایــش فشارها و تحریم های
جدید آمریکا برنامه ریزی کنند
و آمادگی الزم را داشته باشند.
 /مهر
سید حسین موسویان دیپلمات سابق کشورمان
تأکید کــرد :در  60ســال گذشته فقط دو بــار بمب
هستهای در جهان استفاده شــده و آن هم
توسط آمریکا بوده که صدها هزار نفر را
کشته است بنابراین آمریکا و اسرائیل
صالحیت نــدارنــد پلیس هستهای
جهان باشند / .ایلنا
عباس امیری فر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست
جمهوری در دولت احمدی نژاد ادعا
کرد :برای نظام ما الحمدهلل آبروی
افراد مهم است ولی بدانید تخلفات
احمدینژادوبقاییفقطسیاسیو
مالی نیست / .خبرآنالین

زلزله
ابراز همدردی پاپ و وزارت خارجه آمریکا
با مردم زلزله زده ایران و عراق
ابرازهمدردیوپیامهایتسلیتمقاماتورهبرانکشورهای
مختلفجهانبامردمایرانوعراقدرپیزلزلهمرگبارشامگاه
یکشنبههمچنانادامهدارد.بهگزارشمهربهنقلازرسانه
های خبری« ،پاپ فرانسیس» رهبرکاتولیک های جهان
با ارسال پیامی با حادثه دیدگان زلزله ایران و عراق ابراز
همدردی کرد .همچنین به گزارش فارس« ،ولید جنبالط»
رئیس حزب «سوسیال دموکرات ترقیخواه» لبنان در
تلگرافی به رهبر و رئیس جمهور ایــران ،حادثه درگذشت
جمعیازمردماستانکرمانشاهدرغربایرانراتسلیتگفت.
براساس این گزارش ،اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی
حماسنیزدرپیامیبهحسنروحانی،جانباختنشماریاز
شهروندانایرانیدرزلزلهکرمانشاه راتسلیتگفت.درهمین
زمینه،هیثرنائورتسخنگویوزارتخارجهآمریکادرپیامی
توئیترینوشتکهآمریکامراتبتسلیتخودرابهتمامحادثه
دیدگان زلزله اخیر در عراق و ایران ابراز می کند .درهمین
حالوبهگزارشانتخاب،برنیسندرزسناتورمستقلایالت
ورمونتآمریکاویکیازنامزدهایانتخاباتریاستجمهوری
اخیر این کشور ،در توئیتی از ترامپ رئیس جمهور آمریکا
خواست تا خصومت با ایران را کنار بگذارد و به زلزله زدگان
ایرانیکمککند.

نگاه سوم
اشکودردمشترکنيروهايامدادرسان
باچشمانخيسدرمناطق زلزل هزده

یوسف نژاد :نتیجه کار فراکسیون امید در ۲سال پایانی به بار می نشیند

طاهری -در حالی مجلس دومین سال عمر خود را پشت
سر می گذارد که هنوز آمار دقیق و مشخصی از اعضای
فراکسیون های این دوره از مجلس منتشر نشده است.
فراکسیون امید که در روزهــای ابتدایی مجلس خود را
به عنوان فراکسیون اکثریت مطرح می کــرد ،با اعالم
موجودیت فراکسیون مستقلین تعدادی از اعضای خود را
ازدستدادودرماجرایانتخابهیئترئیسهوکمیسیون
های مجلس و همچنین رأی اعتماد به حبیب ا ...بیطرف
آزمون های موفقی را پس نداد .با این حال این روزها نیز
همچنان انتقادات درباره عملکرد این فراکسیون ادامه
دارد و زمزمه های انتشار یافتن یا انتشار نیافتن اسامی
اعضای واقعی این فراکسیون همچنان مورد بحث است.
▪روایت هاشم زایی از کاهش  35نفره اعضا در جلسات
فراکسیون امید

عبدالرضا هاشمزایی عضو فراکسیون امید درباره تعداد
اعضای این فراکسیون به فــرارو گفت« :زمانی که وارد
مجلسشدیم،درجلساتنخستفراکسیون،حدود120
نفر حضور داشتند که نتیجه آن ائتالف بود .اما آرام آرام در
هر جلسه این تعداد کمتر شد و متوجه شدیم اصولگرایانی
که ما آن ها را در لیست امید قرار داده بودیم فراکسیون
مستقلین را تشکیل دادنــد .به هرحال ،تعداد اعضای
فراکسیون امید از آن عدد اولیه کاهش پیدا کرد و به 85
نفر رسید ».روزنامه کیهان نیز روز گذشته در ستون خبر
ویژه خود با اشاره به این که «فراکسیون «امید» به پایان راه
رسید» نوشت« :گردانندگان این فراکسیون پس از چند

طلبانبرایننبودکهاصالحطلبانصددرصددرلیستقرار
گیرند،درواقعازهمانابتداراهبرداینبودکهاصولگرایان
میانههمدرلیستجاییداشتهباشند.صادقیخاطرنشان
کرد :به نظرم در آن زمان تعهد شفافی از افراد گرفته نشد و
بعدازآننیزانتظاراینکهدراجراکامالتبعیتکنند،خیلی
واقعگرایانهنیست.
▪قوامی :فراکسیون امید را منحل کنید

بار کاهش اعضا اکنون تصمیم گرفتهاند نام فراکسیون را
از «امید» به «اصالحطلبان» تغییر دهند».
▪استدالل صادقی برای انتشار نیافتن اسامی اعضای
فراکسیون امید

محمودصادقیعضواینفراکسیونهمدرگفتوگوباایسنا
بابیاناینکه«تاجاییکهدرجریانهستمهنوزجمعبندی
نهایی برای انتشار اسامی اعضای فراکسیون امید انجام
نشده است» افزود :دیدگاهی بر این نظر است که اسامی
منتشرشودالبتهبندهشخصابااینکارخیلیموافقنیستم
ونمیدانمتصمیمیگرفتهشدهیانه.امااگرچنینتصمیمی

گرفتهشدهباشد،بهعنوانعضوفراکسیونامیدبهآناحترام
میگذارم.نمایندهمردمتهراندرمجلسدربارهاینکهچرا
معتقد است نباید اسامی اعضای فراکسیون امید منتشر
شود ،اظهار کرد :انتشار اسامی چه فایدهای دارد؟ در واقع
راهیکهبتوانیمتشخیصدهیمفردیتبعیتنکردهوجود
ندارد،زیرارأیافراددرمجلسمحرمانهاستواگربخواهیم
آن را شفاف کنیم به این معناست که در رأی محرمانه افراد
کنکاش کرده ایم و محرمانه بودن را رعایت نکردهایم .وی
همچنینبیانکرد:ازجهتدیگر ،بههرحالمقدماتتعیین
لیستامیددرمجلسهمازابتدامشخصبود ،درمرحلهدوم
راهبرداصالحطلبانو شورایعالیسیاستگذاریاصالح

ناصر قوامی نماینده اسبق مجلس هم طی مصاحبه ای
پیشنهاد خود را صریح به عارف این گونه اعالم کرد :به
نظر من بهترین راه این است که آقای عارف فراکسیون
امید را منحل کنند و یک فراکسیون اصــاح طلبان
تشکیل دهند .در این صورت مشخص می شود که چه
کسانی به اصالح طلبان وفادار هستند .قوامی با تاکید
بر این که فراکسیون امید در این مدت بسیار ناتوان بوده
است ،گفت « :مشکل این فراکسیون آن است که از ابتدا
راه را اشتباه رفتند و منتشر کردن فهرست نیز کمکی
نخواهد کرد».
▪یوسف نژاد :نتیجه کار فراکسیون امید در  ۲سال
پایانی به بار مینشیند

با این حال علیاصغر یوسفنژاد عضو شــورای مرکزی
فراکسیون امید با بیان اینکه مشکل این فراکسیون در
سال نخست« ،بیتجربگی» اعضا بوده ،ابراز امیدواری
کرد که نتیجه کار امیدیها در  ۲سال پایانی مجلس دهم
به بار بنشیند.

درحاشیه
رایزنی معاون دبیر ستاد حقوق بشر با مقامات قطر

وکیلی:دولت نباید متولی جامعه رسانهای شود

وزیردفاع :استانداردسازی اولویت مهم وزارت دفاع است

ایلنا -رئیس کمیته ملی حقوق بشر و دادستان کل قطر در دیدار
با غریب آبــادی معاون اموربین الملل دبیر ستاد حقوق بشر
کشورمان ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده برای
همکاری و تعامل در حوزه های قضایی و بشری ،آمادگی کشورش را برای
سرمایه گذاری در این حوزه اعالم کرد.

خانه ملت  -وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از این که
دولت متولی جامعه رسانهای است در حالی که این جامعه خود باید
متولی مطالباتش باشد ،گفت :نهادسازی در حوزه جامعه رسانهای
مغفول مانده در حالی که یک نهاد منسجم باید مطالبات جامعه رسانهای را
نمایندگی کند.

ایسنا – امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع درچهاردهمین جلسه
شورای استاندارد و کیفیت وزارت دفاع،توجه بهاستانداردسازی
را یکی از اولویت های مهم وزارت دفاع در برنامه چهار ساله اعالم
کرد و گفت :استانداردسازی رااز سطح سازمانی به سطح برونسازمانی و ملی
توسعه خواهیم داد.

توضیحات عضو مجمع تشخیص درباره دیدار پیش از استعفای حریری با وی

والیتی :حریری خواستار وساطت میان ایران
و عربستان شده بود
علی اکبر والیتی با رد اظــهــارات سعد حریری مبنی
بر این که در دیــدار با والیتی گفته است ایــران در امور
داخلی لبنان دخالت نکند ،گفت :در مذاکرات ما چنین
موضوعی مطرح نبود و وی خواستار وساطت میان ایران و
عربستان شد .به گزارش ایرنا ،مشاور رهبر معظم انقالب
در امور بین الملل در پاسخ به سوالی درباره دیدار خود با
سعد حریری و مباحثی که در این دیدار مطرح شده است،
اظهارکرد :حریری این گونه بیان کرده که در این مالقات
به بنده گفته است در امور داخلی لبنان دخالت نکنید که
اصال چنین چیزی مطرح نبود .وی افزود :مذاکرات ما
به هیچ وجه تند ،خشن و این مواردی که گفته اند ،نبوده
است و این ها القائات سعودی ها و دیگرانی است که مایل

نیستند لبنان در آرامش باشد و دوستی استراتژیک دو
کشور را ببینند .والیتی خاطرنشان کرد :از طرفی وی
خواست میان ایران و عربستان وساطت کند که من گفتم
ما مشکلی با مذاکره نداریم ولی به سعودی ها بگویید
شما سه سال است یمن را ویران کردید و اجازه ورود غذا
و دارو را نمی دهید.
وی ادامــه داد :در این دیــدار به آقــای حریری گفتم به
سعودی ها بگویید از جنایات انسانی در یمن دست
بردارند زیرا این ها ربطی به سیاست ندارد و باید با یمنی
ها مذاکره کنند چرا که مسئله یمن راهکار صرفا سیاسی
دارد نه بمباران کور .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین گفت :به آقای حریری گفتم از اتحاد احزاب و

گروه های سیاسی داخلی لبنان استقبال می کنیم  ،این
کشور امروز یکی از امن ترین کشورهای اسالمی است و
این از برکت مقاومت اسالمی و مردم فهیم و آگاه لبنان
است .سعد حریری نیز که در عربستان حضور دارد ،در
مصاحبه ای که یک شنبه شب با المستقبل داشت ،با
بیان این که هیچ تهدیدی از سوی والیتی علیه من صورت
نگرفت ،افزود :من به والیتی گفتم که مداخلههای ایران
در کشورهای عربی قابل قبول نیست.

خبر مرتبط
انتشار سند سری پروژه ارتباط عربستان و رژیم صهیونیستی با محوریت ضربه به ایران
روزگذشتههمچنین روزنامهاألخبارلبنانباانتشارسندیسریازنامهنگاریعادلالجبیر
وزیرخارجهسعودیبامحمدبنسلمانولیعهداینکشوربهپشتپردهپروژهبرقراریروابط
بینعربستانواسرائیلباتکیهبرآنچهتوافقهمکاریاستراتژیکباآمریکانامیدهشده،
پرداخت .به گزارش تسنیم ،در بخشی از این نامه الجبیر با اشاره به خطرپذیری برقراری
روابطمیانعربستانواسرائیلتأکیدمیکند:عربستانبهاینخطرپذیریروینمیآورد
مگراینکهاحساسکندآمریکادردشمنیباایرانصادقاست.وزیرخارجهعربستاندر
این نامه ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و دخالت در امور دیگران ،نوشته
است:اینرفتارایرانبهطوررسمیازسویجهاندرجریانکنفرانسسازمانهمکاری
اسالمی که در آوریل  2016میالدی در استانبول برگزار شد ،محکوم شده است .در

...

قوهقضاییه
دادستانتهران:اقدامدادستانیمبنیبر
توقیفکیهانمطابققانونبود

مهدیخزعلیبهتعهدیکهخانوادهاش
دادهبود،عملنکرد
دادستان تهران دربــاره اظهارات احمد توکلی مبنی بر
غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی
تهران اعــام کــرد :دادســتــان با توجه به ظرفیت قانونی
میتواند در این زمینه اقدام کند.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دادســرای عمومی و انقالب تهران ،عباس جعفری
دولتآبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران
دربــاره اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن
توقیف روزنــامــه کیهان توسط دادستانی تهران تصریح
کــرد :به موجب مــاده  10آییننامه قانون اصــاح قانون
تشکیل دادگــاههــای عمومی و انقالب مصوب 1381
مــوســوم بــه قــانــون احــیــای دادســـراهـــا ،کلیه اختیارات
رئیس حــوزه قضایی به دادســتــان بازگشته و دادستان
با توجه به این قانون ،میتواند در این زمینه اقــدام کند.
دولت آبادی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون
احیای دادسراها که بر همین روال بوده است ،گفت :بر
این اساس اختیارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله
تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده
دادستان است بنابراین اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون
انجامشدهاست.
وی دربــاره مهدی خزعلی گفت :نامبرده پیرو درخواست
مرخصی،باارائهتعهدبرگشتبهزنداندرموعدمقرر،ازچند
روزمرخصیاستفادهکرد،اماباوجودتعهدقبلیخود،همسر
و فرزندش ،از بازگشت به زندان خــودداری کرد که توسط
مأمورانپلیسمجددبرایتحملحبسبهزندانمعرفیشد.
▪محکومیتوکیلاحمدینژادارتباطیباپروندهدادگاه
کارکنانندارد

عکس:آرشیو

غالمعلی رجایی فعال سیاسی اصــاح طلب با
بیان این که نقد من به دولت کم رنگ بودن رگه های
مردمی آن اســت ،تأکید کــرد :اصــاح طلبان قصد
دارند در انتخابات بعدی با موازنه ای که با حاکمیت
ایجاد خواهند کــرد ،کاندیدای خودشان را داشته
باشند ،طبیعت ًا آقــای روحانی هم
در انتخابات بعدی ،دینی را که
بــر گــردن اصــاح طلبان در دو
انتخابات قبلی دارد ،باید ادا
کند / .جماران

...

پیشنهادها درباره اصالح عملکرد فراکسیون امید مجلس؛ از انتشار اسامی تا اعالم انحالل

ویژه های خراسان

با توجه به گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از دستگاه
هایمربوطدرامرواردات،مشخصشدهدرسال 1395در
مجموع 143هزارتنکاغذوارد کشورشدهکه 143درصد
نسبتبهمدتمشابهسالقبلافزایشداشتهاست.آمارپنج
ماهه سال 1396نیزنشانمیدهدجمعا 92هزارتنکاغذ
وارد شده که  70درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته
بودهوباتوجهبهاینکهاینمقدارکاغذاساسادرکشورمصرف
نمیشود،میزانرشدوارداتآنغیرمتعارفاست.

میزان -عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اخباری مبنی بر طرح استیضاح برخی از وزیران در مجلس گفت :تاکنون طرح استیضاح هیچ یک از وزیران به هیئت رئیسه مجلس
ارجاع نشده است .کاتب نماینده گرمسار با اشاره به پیام برخی از کارت های زر د و همچنین استیضاح برخی وزیران در ابتدای کارشان گفت :این موارد حائز این پیام است که
آن ها باید تعامل بهتری با نمایندگان داشته باشند چرا که نمایندگان مطالبات مردم را پیگیری میکنند و نیاز است که در این زمینه هماهنگیها به نحواحسن صورت گیرد.

ادامه این نامه الجبیر با خطر اصلی دانستن ایران برای منطقه تأکید می کند :دو طرف
سعودی و اسرائیلی باید بر سر موارد زیر توافق داشته باشند .1« :همکاری برای مقابله با
هرگونهفعالیتیکهبهسیاستهایخصمانهایراندرخاورمیانهکمکمیکند.2.افزایش
تحریمهای آمریکایی و بینالمللی مربوط به موشکهای بالستیک ایران .3 .افزایش
تحریمهایمربوطبهحمایتایرانازتروریسمدرجهان.4.تجدیدنظرگروه 5+1درتوافق
هستهایباایرانبرایتضمینشروطآن.5.جلوگیریازرسیدنایرانبهدرآمدهایبلوکه
شدهخودوبهرهبرداریازاوضاعبداقتصادیاینکشوربرایافزایشفشاربرنظامایران.
.6همکاریاقتصادیگستردهدرمبارزهباجرایمسازماندهیشدهوقاچاقموادمخدر
کهازسویایرانوحزبا...حمایتمیشود».

▪واکنشدفترحریریبهاظهاراتوالیتی

درهمینحالبهگزارشفارس،دفترسعدحریریباصدور
بیانیهایدرخصوصمذاکراتوالیتیوسعدحریریتأکید
کــرد« :اول :نخستوزیر حریری هیچ پیشنهادی برای
ی میان کشورها مطرح نکرده ،بلکه نظرش را
میانجی گر 
درباره ضرورت توقف مداخالت ایران در یمن به عنوان یک
پیششرط برای بهبود روابط میان ایران و عربستان مطرح
کرده است .دوم :حریری این دیدگاه شخصیاش را تکرار
کرده است .سوم :والیتی پاسخ داد گفتوگو درباره یمن
میتواند ورودی خوبی برای آغاز گفتوگو میان ایران و
عربستان باشد اما نخستوزیر حریری پاسخ داد :نه؛ اول
یمن بعد گفتوگو .نظر من این است که حل مشکل یمن
میتواند تنها درواز ه قبل از آغاز هر گفتوگو میان ایران و
عربستانباشد».

دادســتــان تــهــران دربـــاره ادعـــای برخی افـــراد مبنی بر
ارتباط محکومیت یکی از وکــا با پرونده متهمان طیف
احمدینژاد نیزاعالم کــرد :وکیل مذکور شاکی داشته
و محکومیت صـــادر شــده ارتــبــاطــی بــه ادعــــای مذکور
و پــرونــده جــریــانــی در دادگــــاه کــارکــنــان دولـــت نـــدارد.
وی با اعــام ایــن که اکنون استان تهران از حیث تعداد
محکومان جرایم مرتبط با مــواد مخدر و روانگـــردان در
صدر استانهای کشور قــرار دارد ،اجرایی کــردن قانون
جدید را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامهریزی است.
وی همچنین از دیدار روز دوشنبه ( )1396.8.22معاونان
دادستان تهران با تمام محکومان اعــدام و حبس ابد در
زندانهای استان تهران و دریافت درخواستهای تخفیف
مجازاتآنانخبرداد.دراینجلسههمچنین خدائیان  معاون
حقوقیقوهقضاییه،نظررئیسقوهقضاییهراهمموافقکاهش
مجازات اعدام اعالم  ،اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصالح
همهجانبه قانون اشاره کرد و افزود :نمایندگان ارائهدهنده
این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارائه کردند ،عزم
جدیبرتصویبآنداشتند؛چراکههربارکهمصوبهمجلس
از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده میشد ،طی مدت
کمیایرادرفعمیشد.
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