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قاسمی :سفیر هلند در تهران
به وزارت خارجه احضار شد

...

ویژه های خراسان
دستور ویژه دولت درباره حوادث غیرمترقبه
در زندان ها
بر اســاس نامه روزهــای اخیر دولــت به سازمان برنامه و
بودجه ،مقرر شده مبلغ  800میلیارد ریال به صورت تملک
دارایــی های سرمایه ای از محل ماده  10قانون تنظیم
مقررات مالی دولت ،به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث
غیرمترقبه در هفت اردوگاه زندانیان در اختیار سازمان
زنــدان ها قــرار بگیرد و سازمان مذکور نیز موظف است
گزارش هزینه کرد این مبالغ را هر سه ماه یک بار به وزارت
کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش کند.

معطلی  10ماهه دستور روحانی در دولت
در حالی که حجت االسالم روحانی رئیس جمهور در یکی
از جلسات شهریورماه سال گذشته هیئت دولت ،با صدور
دستوری خطاب به تعدادی از اعضای کابینه ،از آن ها
خواسته بود با توجه به بروز برخی رخدادها ،برای بررسی
نحوه و شرایط افزایش ایمنی در تردد وسایل نقلیه عمومی
و همگانی به ویــژه در ترددهای شبانه این وسایل اقدام
کنند ،گزارش یک مقام مسئول نشان می دهد این دستور با
گذشت  10ماه ،هنوز در حال بررسی توسط برخی مدیران
اجرایی بوده و به صحن هیئت دولت ارسال نشده است.

...

چهره ها و گفته ها
حجتاالسالم والمسلمین پورمحمدی دبیرکل
جامعه روحانیت مبارز با بیان این که مطالبه تغییر
در دولــت کامال درســت اســت ،افـــزود :با مواضع
خوب ،دقیق و انقالبی که
رئیس جمهور این اواخر
داشتند تــوقــع مــیرود
که شاهد تحوالتی در
کابینه باشیم.
/آنا
محمد عطریانفر عضو شــورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی با اشــاره به برخی خبرهای
روزنامهاصالحطلبمبنیبرفشارحزبکارگزارانبه
روحانیبرایترمیمکابینهاظهارکرد:حزبکارگزاران
فشدهایباشخص
هیچنسبتتنگاتنگ،رسمیوتعری 
رئیس جمهور ندارد .جهانگیری هم به دلیل حضور
در کابینه دولــت روحانی
بـــه عـــنـــوان مــعــاون
اول رئیس جمهور
فعالیت حزبی خود
را متوقف کــرده
است/.باشگاه
خبرنگاران

انتقادهای رئیس شورای شهر از سن باالی مدیران دولتی
محسن هاشمی  :جوان ترین وزیر ،عملکرد بهتری داشته است
محسن هاشمی رفسنجانی رئــیــس شـــورای شهر
تهران با اشاره به وجود نارضایتی ها تأکید کرد :هنوز
وضعیت دوره های قبل در این دوره رخ نــداده است.
وی با اشــاره به نوعی انسداد مدیریتی در استفاده از
مدیران مسن ،تأکید کــرد که در موضوع ارز ،جوان
ترین وزیــر کابینه عملکرد بهتری نسبت به وزرای
مسنترداشت.بهگزارشایسنا،محسنهاشمی درباره
طرح موضوع استیضاح و کنارهگیری حسن روحانی
از ریاستجمهوری از سوی برخی از اصولگرایان و
اصالحطلبان با بیان اینکه «موضوع استیضاح روحانی
موضوعی قدیمی و مربوط به قبل از سخنرانی اخیر او
در نشست مدیران ارشد دولت بود» ،اظهار کرد :بعد از
صحبتهایی که رئیسجمهوری درباره ضعف در بعد
اقتصاد و موضوع ارز در نشست هماندیشی با مدیران
دولــت انجام داد ،موضوع استیضاح روحانی منتفی
شد .وی با اشاره به نیت مطرح کنندگان این موضوع،
خاطرنشان کرد :امیدواریم نیت سیاسیون از طرح این
موضوعات مثبت باشد ،اما عدهای فعالیت سیاسی را
اینگونهتعریفمیکنندکهبایدبهدنبالبهدستآوردن
قدرتوحفظآنباشند.اینافرادبااظهارنظرهایینظیر
طرحموضوعاستیضاحرئیسجمهوریوقت،بااستفاده
از هر ضعفی که پیش میآید تالش میکنند تا قدرت را از
دیگری به خود منتقل کنند.
▪مشکالت اقتصادی را نباید بیشتر از آن چه هست
بزرگ کنیم

محسنهاشمیرفسنجانیدرادامهدرپاسخبهپرسشی

در باال بودن میزان نارضایتیهاست؛ در دوران قبل
نارضایتیها به اندازهای که االن وجود دارد ،نبود .از
سوی دیگر نیز امروز نارضایتی از ناکارآمدی افزایش
یافته و امید به آینده ضعیف شده است .در این راستا باید
تالش کنیم تا کارآمدی نظام را به شدت باال ببریم که
دیگر در مواجهه با مشکالتی نظیر آنچه که امروز رخ
داده نارضایتی در بین مردم آنقدر زیاد نشود.
▪هیچ توصیهای درباره ترمیم یا اصالح کابینه دولت
نمیکنم

دربــاره فشارها به دولت برای ترمیم و اصالح کابینه
با تاکید بر اینکه «مشکالت اقتصادی کشور را نباید
بیشترازآنچهکههستبزرگکنیم»،گفت:دولتهای
جمهوری اسالمی همواره با مشکالت اقتصادی مواجه
بودندوهیچدولتینبودهکهبامشکالتیکهامروزدولت
روحانی با آن روبه روست ،مواجه نبوده باشد.
▪باید تالش کنیم کارآمدی نظام را باال ببریم

محسن هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه «هنوز
وضعیتی که در دورههــای قبل اتفاق افتاده ،در این
دوره رخ نــداده» ،اظهار کرد :تفاوت امــروز با گذشته

وی گفت :در مرحله دوم باید امید به آینده را در مردم
افزایش دهیم .در این زمینه هیئت دولت و نیروهای
کارآمد دولت و سازما نهای مختلف باید اقداماتی
انجام دهند ،اما متاسفانه به دلیل سن باالیی که این
افراد دارند تحول و فعالیت مورد انتظار ،از سوی آنها
انجام نمیشود .امروز به نوعی یک انسداد مدیریتی در
سن پیدا کردهایم و باید برای افزایش امید مردم به آینده
از جوانها استفاده بیشتری شود .رئیس شورای شهر
تهران با بیان اینکه «توصیه کردن برای اعمال تغییر
و تحول در سازمانهای دیگر از وظایف شورای شهر
نیست» ،خاطر نشان کرد :من هیچ توصیهای درباره
ترمیم یا اصالح کابینه دولت نمیکنم ،اما میدانم که
برای خروج از انسداد مدیریتی در کشور ،در استفاده از
زیر  ۵۰سالهها ،که البته خودم با  57سال سن شاملش
نمی شوم ،باید سرعت عمل بیشتری به کار برده شود،
همان گونه که دیدیم در موضوع ارز ،جوان ترین وزیر
کابینه عملکردی بهتر از مسن ترها داشت.

مهر-سخنگویوزارتامورخارجهدرخصوصاخراجدودیپلماتایرانیازهلند،ضمنمحکومیتایناقداماظهارکرد:دستیاروزیرامورخارجه
بالفاصله با احضار سفیر هلند در تهران مراتب اعتراض رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران را درباره این عمل غیر دوستانه ابالغ کرد .بهرام
قاسمیافزود:همانگونهکهقبالنیزبهنمایندهدولتپادشاهیهلندابالغشد،جمهوریاسالمیحقخودرابرایعملمتقابلمحفوظمیدارد.

اجرایحکماعدام 8داعشی
مرتبطباحملهبهمجلسوحرم
امام (ره)
حکم اعدام هشت نفر از اعضای گروه تکفیری داعش که
جنایتخونینحملهبهساختمانمجلسومرقدمطهرامام
خمینی(ره)راپایهگذاریکردهبودند،پسازطیتشریفات
قانونی و شرعی ،اجرا شد .این هشت نفر با عوامل اصلی
به شهادت رساندن و مجروح کردن تعدادی از هموطنان
بیگناه در حمله به ساختمان مجلس شــورای اسالمی
همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی از هدف و قصد
عواملگروهکتروریستی،آنانراپشتیبانی،تأمینمالی
وتسلیحاتیکردهاند.
به گزارش میزان ،سلیمان مظفری ،اسماعیل صوفی،
رحمانبهروز،سیدماجدمرتضایی،سیروسعزیزی،ایوب
اسمعیلی،خسرورمضانیوعثمانبهروزبالفاصلهپساز
حملهتروریستیخردادماهسالگذشتهبهمجلسومرقد
امامراحل،دستگیرشدهوبعدازتشکیلدادگاههایعلنی
در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی که با حضور وکالی
مدافعبرگزارشد،بهاعداممحکومشدند.محکوماندراین
دادگاههابهصورتضمنییاآشکاربهجرایمخوداعتراف
کردند.بخشیازفیلمهایعملیاتتروریستیتیمترورکه
غالب ًاتوسطمهاجمانازجنایتفیل مبرداریشدهوقبلاز
معدومشدنازطریقتلگرامبهمرکزیتداعشارسالواز
آن طریق به سراسر دنیا مخابره شده ،در جلسات دادگاه
هاپخششد.درجنایتخردادسالگذشتهتوسطعوامل
داعش ۱۸نفرازهموطنانشهیدو ۴۰نفرمجروحشدند.
چند روز بعد سپاه پاسداران در عملیات شب های قدر ،با
شلیک چند موشک ده ها نفر از فرماندهان داعش را به
درکواصلکرد.

جایگزینی نوری به جای عارف؛ استقبال ها و انتقادهای اصالح طلبان
اظهارات اخیر دبیر کل حزب کارگزاران و سخن گفتن از
احتمالجایگزینیعبدا...نوریبهجایمحمدرضاعارفدر
شورایسیاستگذاریاصالحطلبانوپارلماناصالحاتبا
واکنشمختلفچهرههایاینجریانروبهروشد.برخیاز
اینافرادضمنتوجهبهویژگیهاینوری،تخریبعارفرادر
شرایطفعلیبهمصلحتندانستندوعدهایدیگر،اینتغییر
راقدمیدرجهتپیشرفتجریاناصالحاتذکرکردند.
▪رهامی :توانایی نوری قطعی است اما نباید منجر به
تضعیف جایگاه عارف شود

محسن رهــامــی عضو شـــورای عالی سیاستگذاری
اصال حطلبان در گفت وگو با تسنیم ،دربــاره نظر اخیر

کرباسچی مبنی بر جایگزینی «عبدا ...نوری» بهجای
«عارف» در شورای سیاستگذاری و پارلمان اصالحات،
گفت :این نظر شخصی خودشان بوده و در شورای عالی
سیاستگذاری چنین چیزی مطرح نیست .وی افزود:
نباید اثبات یک نفر به نفی دیگری بینجامد .توانایی آقای
نوری قطعی است اما نباید منجر به ضعیف شدن جایگاه
عارف شود .رهامی با بیان این که عارف در بخشی از نظام
و نهادهای اصلی مثل مجمع تشخیص مصلحت و شورای
انقالب فرهنگی حضور دارد ،اظهار کرد :حضور وی در
مجلس بهعنوان رئیس کمیسیون و رئیس فراکسیون
مهم است .ما با دوستان صحبت کردیم به ایشان رأی
بدهند رئیس کمیسیون آمــوزش شود و هرچه جایگاه

عارف تقویت شود به تقویت جریان اصال حطلبی منجر
میشود .این فعال سیاسی اصال حطلب خاطرنشان
کرد :نباید داشتههایمان را تضعیف کنیم و برای اثبات و
تقویت عبدا ...نوری نیز باید یک جایگاه برای وی تعریف
کرد .متأسفانه احساس میشود دوستان مسئلهشان
شخصی است.
▪زیباکالم :جایگزینی نوری به جای عارف یک قدم
رو به جلو ست

در همین حال صادق زیباکالم هم در گفت و گو با فارس
خاطرنشان کرد :جایگزینی آقای نوری به جای آقای عارف
شرایط را بهتر میکند و یک قدم رو به جلو ست.

▪الری :این موضوع حدس بیخودی است

درهمینبارهعبدالواحدموسویالرینایبرئیسشورای
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان نیز درباره پیشنهاد
جایگزینی نوریبهجایعارفاظهارکرد:منازاینمسائل
خبریندارمواینحدسوگمانهایبیخودیاست.
▪انــصــاریــان راد :ریــاســت ن ــوری مــوجــب پیشرفت
اصالحات می شود

حسین انصاریانراد نماینده اسبق مجلس هم درباره این
موضوع تأکید کرد :ما از جایگزینی عبدا ...نوری به جای
عارف بسیار استقبال میکنیم و به فال نیک میگیریم.
مطمئنمریاستنوریتغییراتاساسیدرشرایطاصالحات
ایجادمیکندوموجبپیشرفتاصالحاتمیشود.

...
احزاب

انتقاد شدید سلیمی نمین از واکنش برخی
اصولگرایان به نامه سردار سلیمانی
عباسسلیمینمینتحلیلگرمسائلسیاسیدربارهواکنش
های منفی که به نامه اخیر سردار سلیمانی به رئیس جمهور
صورت گرفته ،با تأکید بر این که متأسفانه برخی جریانات در
بین نیروهای اصولگرا شرایط کنونی را بهترین فرصت برای
عبور از دولت کنونی میدانند ،گفت :انتقاد من بیش از آن
که به این افراد جوساز و هتاک باشد ،متوجه کسانی است که
جرئت ندارند در برابر این جوسازیها واکنش نشان دهندو
این موضوع موجب شده تا افراد هتاک میدان دار تحلیل گری
شوند .انتقاد سلیمی نمین در شرایطی است که چند روز قبل
حمید رسایی نماینده سابق مجلس بعد از نامه تقدیرآمیز
سردار سلیمانی خطاب به دکتر روحانی ،گفته بود« :امثال
اشعثکندیوابوموسیاشعرییکعمربهامامعلی(ع)خون
دل دادند ،یکی دوبار هم در حرف و نه در عمل ،مواضع درست
داشتند ،اما مالک اشتر برای دست بوسی از آن ها دستپاچه
نشد».بهگزارشتسنیم،سلیمینمینباانتقادازاینواکنش،
افزود :اگر این افراد را به لبنان بفرستیم حکم کفر سید حسن
نصر ا ...را هم خواهند داد چراکه برخورد سید حسن نصر ا...
با نخست وزیر لبنان که روابط نزدیک با رژیم سعودی داشته و
علیه حزب ا ...کلی تهمت مطرح میکند ،از روی عقالنیت و
مصلحت اندیشی است نه از روی منیت و خودبینی .سلیمی
نمین تاکید کرد :این سردار سلیمانی ،همان سرداری است
که دو ماه پیش درباره یک موضعی که آقای روحانی اتخاذ
کرده بود شجاعانه در یک جلسه رسمی واکنش نشان داد و
آقایروحانیمجبوربهعذرخواهیشد.حسینکنعانیمقدم
دبیرکل حزب سبز هم دو روز پیش با انتقاد از تعبیر رسایی
دربــاره سردار قاسم سلیمانی،گفت :افــرادی از این دست
متحجر دینی هستند که تاریخ مصرف آن ها پایان یافته است.
▪محبیان :جریان اصولگرا باید جهت خود را به سمت
مردم تغییر دهد

همچنین محبیان فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با
آرمان بزرگ ترین مشکل اصولگرایان را ضعف در بازاریابی
سیاسی برای نظریات خود در سطح تودهها دانست و با
انتقاد از رفتارهای جریان اصولگرا در حوزه سیاست ورزی
گفت :عمده مشکل هم در این جاست که اصولگرایی با
پیوندهای خود با قدرت و حاکمیت راضی میشود و نیازی
به گسترش پیوند با مردم و خواستهای آن ها نمیبیند،
مگر هنگام گرفتن رای .وی با بیان این که جریانات سیاسی
بهجای تعریف مستقل هویت خود کوشیدهاند خود را در
نفی دیگری معنا کنند ،ادامه داد :این اشتباه محض است
و مردم در نهایت هر دو را کنار میگذارند .چند با رهبری
کوشیدند این انگاره را برهم بزنند ولی نه اصالحطلبان و نه
اصولگرایان در عمل پیروی نکردند.

حسن غفوری فرد عضو شــورای مرکزی حزب
مؤتلفه بابیاناینکههیچکسمنکرنیستکهنقاط
ضعف و کمبودهایی در دستگاههای اداری و اجرایی
کشور وجود دارد ،اظهار کرد :امروز زمان گلهگذاری
و بیان نقاط ضعف و تسویه
حساب نیست ،وقــت آن
است که تمامی افــرادی
که به نظام و انقالب عالقه
دارنــد  ،در کنار هم
قــــرار بگیرند.
/ایلنا

CMYK

