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وزیر خارجه:بارها درباره لغو روادید
ایران و عراق گفت و گو کردم

...

ویژه های خراسان
ابالغ حمایت ویژه دولت از نخبگان مولف و
محقق
درحالیکهبراساسابالغیهمردادرئیسجمهور،تسهیالتی
برایحضورگستردهترزنانوجواناندرپستهایمدیریتی
کشور ابالغ شده بود ،طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مقام
مسئول در دولت به همه اعضای کابینه ،تاکید شده است
با توجه به تاکیدات دولت برای حمایت از نخبگان جوان،
اقداماتیچونتالیفیاترجمهکتابتخصصی،انتشارمقاالت
علمی – پژوهشی یا انجام طرح های ارزنده علمی ،با امتیاز
ویژهبرایاستخدامایناقشارهمراهخواهدبود.

مجوز کابینه برای  15برابر شدن یک جریمه
در حالی که بر اســاس مصوبه سال  1382دولــت وقت،
بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی
و کویری 40 ،هزار تومان تعیین شده بود ،طبق بخشنامه
روزهایاخیردولتبهسازمانحفاظتمحیطزیست،اعالم
شده است حسب اختیارات ناشی از قانون مجازات اسالمی
مصوب  ،1392این جریمه به  600هزار تومان افزایش
یافتهومصوبه 14سالپیشکابینههفتمنیزلغوشدهاست.

...

چهره ها و گفته ها
حسین نجابت ،نماینده سابق تهراندرتحلیلبست
نشینی اخیر اطرافیان احمدی نژاد گفت :معتقدم هر
قصدی که آقای بقایی یا همراهانشان داشتهاند ،دچار
یک اشتباه محاسباتی شد هاند.
اکــنــون وقـــت ایـــن اقــدامــات
نیست .وی افــزود  :به نظرم
رسانهها هم نباید به این
مــوضــوع بــپــردازنــد.
/نامه نیوز
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام با بیان این که گسترش روابط خارجی اقتصادی
با همسایگان تحریمها را بیاثر
میکند ،افــزود :برای بیاثر
کــردن تحریمها الزم است
امکاناتوظرفیتهایعظیم
صادراتی خود را به خوبی
بشناسیم/.فارس

خانه ملت -محمد جواد ظریف با اشاره به دالیل لغونشدن روادید میان ایران و عراق با وجود درخواستهای زیاد مردم گفت :ایران برای لغو متقابل روادید
اعالم آمادگی کرده است اما این تصمیم باید از طرف دولت عراق نیز گرفته شود .وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد  :اما دولت عراق هنوز این آمادگی
را ندارد .وی تاکید کرد :با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر عراق ،مسئوالن آن مالحظات امنیتی دارند و البته ما هم باید به این مالحظات توجه کنیم.

توضیحات عارف درباره سکوت در بهارستان

پاسخ های قالیباف به سواالت متنوع دانشجویان

قالیباف :جریان اصولگرا به شعار «مردم باوری» که داد ،عمل نکرد

عارف :رفتار صداوسیما در نهایت به نفع اصالحات تمام می شود

شهردارسابقتهرانبااشارهبهطرحمسئلهنواصولگرایی،
گفت :جریان اصولگرا در اهداف و برنامهریزیها خود
را پایبند به مکتب امام میداند اما وقتی میخواهد این
مبانی و اصول را محقق کند و مردم آن ها را در زندگی
خود لمس کنند ،میبینیم این جریان سیاسی ،عملکرد
قابل قبول و قابل دفاعی نداشته و در هدفگذاری ،روش
وابزاربدسلیقگیشدهاست.دکترمحمدباقرقالیباف در
همایش«نواصولگراییدرنگاهجریاندانشجویی»کهروز
گذشته در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد ،تصریح کرد:
شاید برخی از بزرگان اصولگرا این حرف را نپذیرند ،اما
منوقتیبامردموجوانانعزیزسخنمیگویم،میفهمم
برداشت آن ها نیز همین است.به گــزارش تسنیم وی
افــزود :اصولگرایی میتوانست خواستههای انقالب
اسالمی را محقق کند اما نتوانست .بعد از جنگ ،مسیر
برایحرکتفراهمبود .ویبابیاناینکهجریان اصولگرا
شعارمردمباوریرادادامادرعملبهآنباورنداشت،ادامه
داد:مابایدبرمبنایاصلانقالبومبانیسیاسیحضرت
امام یک بنای کامال جدید احداث کنیم ،نواصولگرایی
یا هر نام دیگری باید بداند مبانی و ارزشهــا را تحت هر
شرایطی حفظ کند در عین حال تغییر و تحول اساسی در
حوزهساختاری،گفتمانورویکردیایجادکند.ویافزود:
اساسا مشکل ما در این جریان این است که پدرخواندگی
و حرکت از باال به پایین ایجاد شده است؛ البته من منکر
تشکیلاتاقفکروجلساتمخفیتربرایتغییراتنیستم
امادرنهایتهمهمسائلبایددرحوزهعمومیمطرحشود.
قالیبافباتأکیدبراینکهجریاناصالحطلبینیزنیازمند
یک رجعت و بازخوانی مکتب امام است ،این جریان را در
کنارجریاناصولگرانیازامروزجامعهدانست.

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید باالخره درباره
ریزش اعضای فراکسیون امید واکنش نشان داد .در
حالی که موضوع انتشار یا عدم انتشار اسامی اعضای
فراکسیون امید این هفته ها موجب واکنش تعدادی از
چهره های اصالح طلب شده است ،عارف درباره این که
اگرنمایندهایبافهرستامیدواردمجلسشدهباشد،اما
به تصمیمات این فراکسیون پایبند نباشد ،چه تصمیمی
باید در قبال او گرفت ،گفت :هم اکنون حدود هفت تا
هشت پرونده اعضای فراکسیون امید را در دست کمیته
داوری فراکسیون داریم و تخلف شان در این زمینه در
دست بررسی است .این که چه برخوردی با آن ها صورت
بگیرد ،باید صبر کنیم و نتیجه بررسی در هیئت رئیسه
فراکسیون مطرح شود .یک برخورد تند« ،اخــراج» از
فراکسیون است که من به شخصه این برخورد را قبول
ندارم،چراکهمانمی توانیم بهمسائل منطقه ای و استانی
توجه نکنیم .وی افزود :شاید برخی تصور می کنند باید
هر روز صدای تذکر و نطق عارف از مجلس شنیده شود اما
وقتی وزیران جواب تلفن مرا می دهند و من در این تماس
ها می توانم مشکلی را حل کنم ،چرا باید از طریق تریبون
علنی مجلس با او صحبت کنم؟ او که با خبرآنالین گفت و
گو می کرد ،در پاسخ به این سوال که چرا تذکر فراکسیون
امید درباره محدودیت های رئیس دولت اصالحات فقط
 86امضا داشت ،در حالی که سال گذشته  105نفر به
ریاست او در مجلس رأی داده بودند ،گفت :قابل پیش
بینی بود که امضا ها به حدود  80برسد .چرا که تعدادی
از نمایندگان در مرخصی یا ماموریت بودند .در آن روز
که ما امضا جمع آوری کردیم ،حدود  75نماینده غایب
بودند که از این تعداد شاید  20تا  25نفر آن ها مربوط به
فراکسیون امید بودند.

▪ 5معاونتازاصالحطلبانبهکارگرفتم

وی با بیان این که درحدود پنج معاونت از اصالحطلبان به
کارگرفتم،افزود:امااصالحطلبانحتیبههمکیشانخود
رحمنکردندوآنهارابهجرمهمکاریبامنبیرونانداختند.
شهردارپیشینتهراندربخشپرسشوپاسخاینجلسهنیز

درخصوصپروندهامالکشهرداریتهران،گفت:هیچوقت
منکراشکالوتخلفاتدرشهرداریتهراننیستم،تاهمین
لحظهنیزپیگیراینموضوعبودهامواولیننفریبودمکهاز
دادستان خواستم موضوع را پیگیری کند و نگفتم این قوم
من است یا برادرم .وی افزود :در حالی که ابتدا گفته شد
 2400میلیارد فساد مالی صورت گرفته اما امروز بعد از
یوحسابرسیهادرقوهقضاییهومجلسدرآخرین
رسیدگ 
گزارش آمده که این رقم کمتر از شش میلیارد تومان است.
▪حواشیحضورقالیبافدردانشگاهعلموصنعت

به گــزارش ایسنا برخی از دانشجویان حاضر در محل
سخنرانی قالیباف از منتقدان عملکرد او بودند و حین
صحبتهایش شعارهایی در حمایت از سران فتنه و شعار
های دیگری از جمله« ،  ویال دادی رفتگرا تشکر تشکر» و
«دانشگاه پادگان نیست» سردادند .همچنین بنرهایی
در دست داشتند که روی آن ها نوشته شده بود« :سردار
چماقتکو»«،آزادیاندیشه،گازانبرینمیشه».ازسوی
دیگرحامیانقالیبافشعارهاییهمچون«سردارانقالبی
تشکر تشکر» و «آزادی اندیشه با جیغ و داد نمیشه» سر
میدادند.دانشجویانحامیقالیبافهمچنینبنرهایی
در دست داشتند که شعارهایی از جمله «اماننامه برجام
تالش بیسرانجام»« ،سخن از صلح بگو ،اسلحه را هم
بردار»« ،آخوندی دقیقا کجایی»« ،شکست برجام برابر با
بیاعتمادی به آمریکا»« ،مدیریت بحران برابر با تخریب
دولتقبل»و...رویآنهانوشتهشدهبود.

▪ناصری :نمیدانم چه نگرانی از انتشار اسامی
فراکسیون امید وجود دارد

در هفته ها و روزهای گذشته چهره های اصالح طلب
درباره انتشار اسامی اعضای فراکسیون امید نظرات

...

محمد اکبری

توضیحات 2نماینده اصالح طلب مجلس
درباره دیدار ذوالنور با کروبی

متعددی داشته انــد .عــبــدا ...ناصری فعال اصالح
طلب در گفت و گو با ایسنا با اشــاره به این که انتشار
اسامی فراکسیون امید به نفع خــود ایــن فراکسیون
و اصال حطلبان اســت ،گفت :نمیدانم چه نگرانی
از این مسئله وجــود دارد و دوستان فراکسیون امید
چه توجیه قانعکنند های برای خود دارنــد .به گفته او
اعضای فراکسیون امید زیر  100نفر هستند .مصطفی
کواکبیان هم در این باره میگوید مطمئن است  50نفر
از اعضای این فراکسیون که با حمایت اصال حطلبان
روی کار آمدهاند ،زنبیلشان را جای دیگری گذاشتهاند.
▪عارف :شاید باید از صداوسیما تشکر کنیم!

عــارف در بخش دیگری از ایــن مصاحبه دربــاره طرح
انتقادات جریان اصالح طلب از صداوسیما گفت :قبال
هر موقع که به صداوسیما رفتم ،جز رابطه صمیمی و
عذرخواهی از نگاه یک طرفه این سازمان چیزی از آن
ها ندیدم .شاید باید از صدا و سیما تشکر کنیم ،چون
رفتار آن ها در نهایت به سود جریان اصالحات تمام می
شــود .وی افــزود :در زمــان انتخابات مجلس دهم یک
برنامه کام ً
ال تصنعی برای یکی از نامزدهای اصولگرا
گذاشتند که اثر آن برنامه طوالنی را در نتایج انتخابات
دیدندکهنهتنهااوبلکهکلفهرستاصولگرایاندرتهران
رای نیاورد! وی با بیان این که با اعضای شورای نگهبان
ارتباط صمیمی و خوبی دارد ،افزود :درباره انتخابات
 98رایزنی و تبادل نظرهایی در جریان است.

درحاشیه
معرفی اولین سفیر شیلی در تهران پس از
پیروزی انقالب اسالمی

ناوگروه صلح و دوستی پاکستان در
بندرعباس پهلو گرفت

ایسنا -رئیسجمهور شیلی ،ایگناسیو
یانوس مانسیا را به عنوان سفیر شیلی در
ایــران معرفی کــرد .مانسیا اولین سفیر
شیلی در تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی است .در
این مدت شیلی سفیر آکردیته به ایران معرفی کرده بود.

ایسنا -دریــادار آزاد فرمانده منطقه یکم
نیروی دریایی با بیان این که ناوگروه صلح و
دوستیپاکستاندربندرعباسپهلوگرفت،
افزود :هدف ازاین سفر انتقال تجربه و دانش ،افزایش
امنیت در منطقه و ارتقای روابط بین دو کشور است.

...

خارج از دستور

دو نماینده مجلس ضمن تایید دیدار حجتاالسالم ذوالنور
با حجتاالسالم مهدی کروبی گفتند که از جزئیات این
دیدار اطالع ندارند.
به گزارش ایلنا ،محمد کاظمی از نمایندگان مجلس دهم
در واکنش به انتشار خبری درباره دیدار اخیر حجتاالسالم
مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم با حجتاالسالم
مهدی کروبی اعالم کرد :چنان که از شنیدهها مطلع هستم
این دیدار انجام شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین
یادآور شد :طبیعتا در جریان جزئیات بیشتری از این جلسه
نیستم اما فرزند آقای کروبی نیز برگزاری دیدار را تایید
کردهاست .مصطفی کواکبیان دیگر نماینده اصالحطلب و
از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نیز در پاسخ به سوالی درباره تایید خبر دیدار ذوالنوری با
کروبی گفت« :صرفا مطلع ام که این دیدار انجام شده است
اما از جزئیات آن باخبر نیستم ».پیش از این نیز اسماعیل
دوستی از فعاالن سیاسی اصالح طلب با مهدی کروبی
مالقات داشت.

انتقاد پژمانفر ازنقش اندک دولت در پیاده
روی دهه آخر صفر در مشهد
حجت االســام نصرا ..پژمانفر نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس در تذکری شفاهی با اشاره به تشرف چهار
میلیون زائر به مشهد الرضا در دهه آخر صفر گفت :از همه
مسئوالنی که زمینه خدمترسانی به این زائران را فراهم
کردند به ویژه از آستان قدس رضوی تشکر میکنم .وی
تصریح کرد :متأسفانه دولت کم ترین نقش را در این حرکت
بزرگ داشت .موضوع پیشبینی زیرساختها برای زیارت،
یکی از مشکالتی است که به آن توجهی نمیشود.

نماینده خرم آباد :مردم دیگر به نهادهای
دولتی اعتماد ندارند

دعوت از روحانی برای سفر به اتریش

ظریف و یاماموتو دیدار کردند

تسنیم -واعظیرئیسدفتررئیسجمهور
درباره این که گفته شده است رئیسجمهور
در آینده نزدیک به اتریش سفر میکند،
اظهار کرد :رئیس جمهور از سوی این کشور دعوت نامه
دارد و به آن پاسخ مثبت داده است اما به دلیل مشغلههای
کاری زیاد ،زمان این سفر مشخص نشده است.

تسنیم  -نماینده دبیرکل سازمان ملل در
امور افغانستان روزگذشته با ظریف ،وزیر
خارجه دیدار کــرد.در این دیدار یاماموتو
گزارشی از امنیت افغانستان و همچنین راههای مختلف
تداوم گفتوگوهای صلح به منظور استقرار ثبات و امنیت
در این کشور ارائه کرد.

محمد بیرانوندی نماینده خرم آباد و دوره در تذکری خطاب
به رئیس جمهور گفت :آقای روحانی آیا می دانید استقبال
مردم و اعتمادشان به بازیگرها و چهره های معروف بیشتر
از نهادهای دولتی شده است؟ همه این ها نشان از این دارد
که زلزله بی اعتمادی ،عمیق تر از زلزله اخیر خواهد بود.
وی با بیان این که مردم دیگر به نهادهای دولتی اعتماد
ندارند ،تصریح کرد :دستور بدهید زلزله سنجی در اماکنی
همچون بیمارستان ها و مسکن مهر انجام شود.
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