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پیکر شهید مدافع امنیت کشور
در شاهوی کرمانشاه تشییع شد

...

ویژه های خراسان
قبض آب و برق ادارات هم بازرسی می شود
پس از تاکیدات مسئوالن ارشد اجرایی به وزارتخانه ها
و سازمان های دولتی مبنی بر ضــرورت صرفه جویی و
جلوگیری از مصرف بی رویه آب و برق ،یک مقام مسئول با
ارسال بخشنامه ای خطاب به تعدادی از مدیران ،از آن ها
خواسته است اطالعات مربوط به قبوض آب ،برق و گاز خود
را از ابتدای سال  1396تاکنون بر اساس چارت اداری و
تا پایین ترین سطح سازمانی ،جمع آوری و در سامانه تهیه
شده برای این موضوع بارگذاری کنند.

روش جدید دولت برای کسب درآمد
از تغییر کاربری
پس از دستور معاون اول رئیس جمهور در سال های قبل
مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اموال غیرمنقول متعلق
به دستگاه های اجرایی پیش از واگــذاری آن به بخش
غیردولتی ،یک مسئول ارشد اجرایی با ارسال ابالغیه ای
برای سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده با توجه به تغییر
کاربری سه ملک متعلق به دولت از بهداشتی به تجاری با
مساحت  18هزار متر مربع و دو ملک دیگر از آموزشی –
مسکونی به خدماتی با مساحت  4هزار متر مربع ،هیئت
دولت با فروش آن ها موافقت کرده است.

چهره ها و گفته ها

علی جنتی عضو حزب اعتدال و توسعه با تأکید بر
ضــرورت حفظ همبستگی و انسجام داخلی گفت:
دشمنان خارجی ما به از همگسستگی
داخلی ما دل بستهاند ،زیرا آنها
هیچگاه جرئت حمله نظامی به
ما را ندارند و به اختالفات
داخلی ما د لخــوش
کرد هاند/ .ایلنا
سیده فاطمه حسینی نماینده مــردم تهران در
مجلس گــفــت :طــرح افــزایــش
تعداد نمایندگان زن مجلس
شــورای اسالمی روز شنبه با
 ۳۲امضا تقدیم هیئت رئیسه
مجلس شده است/ .ایلنا
هــاکــان تکین سفیر
ترکیه در ایــران با تقدیر از حمایت سریع و قاطع
ایران از ملت و دولت قانونی ترکیه در جریان کودتای
نافرجام دو ســال قبل در ترکیه
گــفــت :اســاســا ایــــران هیچ
وقت اجــازه نــداده بود گروه
تــروریــســتــی گــولــن بــتــوانــد
در ایـــران تشکیالتی
داشــتــه بــاشــد/ .
ایرنا
ناصر ایمانی
فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که جمنا با همه
نقاط ضعف و قوتش زود حیاتش
پایان یافت ،گفت :اصولگرایان
نیازمند تشکیالتی مستمر
هستند تــا زمـــان انتخابات
پــــررنــــگ تــــر عــمــل
کنند/ .نامه نیوز

ایرنا-پیکرمطهرشهید«دارابویسی»ازشهدایمدافعامنیت،روزگذشتهباحضورگروههایمردممنطقهاوراماناتوجمعیازمسئوالناستانکرمانشاهدرشهرشاهوتشییع
وبهخاکسپردهشد.شهیدویسیروزشنبهگذشته دردرگیریباگروهکهایتروریستیبهشهادترسید .قرارگاهنجفاشرفنیرویزمینیسپاهشامگاهشنبهدراطالعیه
ایازمتالشیشدنیکتیمتروریستیوهالکتسهتروریستدرمنطقهمرزینودشهاستانکرمانشاهخبردادهبود.

...

 5چهره سیاسی اصالح طلب مطرح کردند:

اخبار

هشدارها و نسخه ها درباره «اصالح اصالحات»

ابطحی :ائتالفی برای ضربه زدن به مرجعیت اصالحات شکل گرفته است
طاهری -در روزهای اخیر با انتشار خبر موافقت
رئیس دولت اصالحات برای ایجاد اصالحاتی در
این جریان ،چهره های سیاسی به آسیب شناسی
و طرح ایــده های خود در این بــاره پرداخته اند.
عده ای بر ضرورت اصالح سازوکارها و ساختارها
تأکید می کنند و عده ای دیگر بر اصالح رویکردها
و روش ها و عده ای هم از جایگزینی افراد سخن
می گویند .شش چهره اصالح طلب روز گذشته
دیدگاه های خود را دربــاره «اصالح اصالحات»
مطرح کردند.
▪میرلوحی :اگر اصالح طلبان به شرایط زمان و
مکان توجه نکنند ،کنار گذاشته می شوند

محمودمیرلوحیعضو
شـــــــورای ســیــاســت
گذاری اصالح طلبان
بــا تأکید بــر ضــرورت
اصالح سازوکارهای
این جریان به نامه نیوز
گفت :اصالحات همیشه بر سازگاری دین و آزادی،
ســازگــاری دیــن و فرهنگ کــشــور یــا حــرکــت در
چارچوب همین قانون اساسی و درون نظام تاکید
داشته است و همین طور هم عمل خواهد کرد اما
الزم است که رویکردهای خود درباره جوانان ،اقوام
و زنان را به روز کند .وی افــزود :در واقع ساختار
اصالحات باید خودکنترلی و خود اصالحی داشته
باشد و اگر انجام ندهد مثل جریان های سیاسی
دیگر همچون اصولگرایان در زمان خود متوقف
شده و فضا و موقعیت ها را از دست می دهد.
بــدون شک نوبت اصــاح طلبان اســت که کنار
گذاشته شوند اگر به شرایط زمان و مکان توجه
نکنند .وی تأکید کرد :حتما اگر اصالح طلبی در
خود به روزرسانی نکند با گروه و جریان دیگری
مواجه می شود که با ارائه یک راه و روش جدید آن
را کنار می زند .میرلوحی درباره مواردی که باید
در این جریان اصالح شود ،گفت :باید به طبقات
فرودست  ،حاشیه ها ،روستاها و  ...توجه کنیم.
اگرچه در انتخابات  96کارهای خوبی صورت
گرفت اما هنوز هم این دغدغه وجود دارد که ما
نتوانیم مناطق روستایی ،قشر کارگر و کشاورز و
 ...را همراه کنیم .این عضو شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان افزود :در سطح روش ها نیز
نیاز به تغییر داریم ،به طور مثال در حوزه اقتصادی
نیاز به ارائه مدل های جدید پاسخ گو داریم و اگر
قادر به طراحی این مدل ها نباشیم از رقبای خود

عقب خواهیم افتاد.
▪کرباسچی :اصالح شعارها و اهداف مهم تر از
ساختار و افراد است

غالمحسینکرباسچی
دبــــیــــرکــــل حــــزب
کــــارگــــزاران هــم در
گفت و گــو بــا اعتماد
دربـــــاره نــقــطــه آغ ــاز
تغییرات در جریان
اصالحات گفت :به نظر من مهمتر از ساختار و
افراد ،شعارها و اهداف است .اگر قرار باشد جان
تــاز های به اصالحات دمیده شود یا به تعبیر شما
اصــاح اصالحات صــورت گیرد باید حر فهای
جدید و مطابق با نیاز نسل جدید و شرایط کشور زد.
وی افزود :زمانی جریان اصالحات میان فکرهای
سنتی و جدید تقابل ایجاد کرد و امروز باید این کار
را در درون خود انجام دهد .در واقع فکرهای آن
روز اصالحات به تدریج به فکرهای سنتی تبدیل
شده و اکنون نیازمند یک اصال حطلبی درونی
است .این چهره سیاسی در ادامه تأکید کرد :مردم
و نیازهای آنان در جامعه در حال تغییر و تحول
است .اگر نیروهای سیاسی خودشان را تطبیق
ندهند ،کنار گذاشته میشوند.
▪ناصری :جریان اصالحات باید متراکم تر و
محدودتر شود

عـــبـــدا ...نــاصــری از
فــــعــــاالن ســیــاســی
اصــــــاح ط ــل ــب هــم
درباره ضرورت تغییر
در این جریان سیاسی
گفت :واقعیت امروز
این است که به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی و
بهخصوص بعد از سال  88که اصالحطلبان هزینه
سنگینی پرداخت کردند و اتفاق ًا فرصتی پیش آمد
که یک غربالگری در جریان اصالحات به وجود آید،
به دلیل شرایط سخت ملی و بینالمللی حتم ًا زمان
و شرایط اقتضا میکند که گفتمان اصالحات
پررنگتر حضور پیدا کند ازاینجهت که خیلی
دامنه وسیع و رنگینکمانی را به خود نگیرد؛ بلکه
افــراد دغدغهمند یا نهادهای حزبی را که خیلی
دقیق و منطبق بر گفتمان اصال حطلبی حرکت
میکنند ،جذب کند .ناصری تأکید کرد :جریان
اصالحات باید مقداری متراکمتر شود و مقداری از

محدوده وسیع پذیرندگی خود محدودتر شود و
حوزه خود را محدود تر کند تا درست بتواند چهرهها
و جــریــانــات منطبق بــر هسته اصــلــی گفتمان
اصالحات را پیدا کند.
▪ابطحی :ائتالفی برای ضربه زدن به مرجعیت
اصالحات شکل گرفته است

در هــمــیــن زمــیــنــه،
محمدعلی ابطحی
عــــــضــــــو مـــجـــمـــع
روحانیون مبارز هم در
جمع خبرنگاران در
پاسخ به ایــن پرسش
که آیــا بحث جایگزینی عــبــدا ...نــوری به جای
محمدرضا عارف در شورای عالی اصال حطلبان
جدی است یا نه؟ گفت :شخصیتهای اصالح
طلب ما همه با یکدیگر هدف مشترک و واحدی
دارند ،باهم متحدند و تالش میکنند که به اهداف
اصـــاح طلبی بــرســنــد و ایـــن گــونــه بحثها،
ژورنالیستی اســت .وی افــزود :معتقدم ائتالف
خواسته یا ناخواستهای بین جریانهای افراطی
خارجی و داخلی بعد از قضایای دی ماه شکل
گرفته و هر دو میخواهند به این نتیجه برسند که
مرجعیت قوی در کشور وجود نداشته باشد و از این
رو تمام تالشهای این دو جریان در مسیر ضربه
زدن به مرجعیت اصالح طلبان در کشور است.
▪تابش :اصالحات نیاز نــدارد دست به دامن
سلبریتی ها شود

محمدرضا تابش نایب
رئــیــس فــراکــســیــون
امـــیـــد مــجــلــس نیز
درباره سخنان سعید
حجاریان مبنی بر این
کــه اص ــاح ــات باید
اهداف خود را از طریق افراد معروف دنبال کند،
گفت :حجاریان یک عنصر اصالح طلب برجسته و
تئوریسین قابلی است اما این موضع را قبول ندارم
که دست به دامــن سلبریتیها شویم بلکه خود
جریان اصالحات اگــر مشخصهها و معیارهای
اصلی اش که حرکت در مسیر اعمال اصالحات و
ایجاد امنیت در عمل باشد و انسا نهایی که در
معرض مسئولیت هستند عهد خود را ناگسستنی
بدانند ،نیاز نیست دست به دامــن سلبریتیها
بشویم.

...

کدخدایی:شوراینگهبانهرگزصالحیت
نمایندگانرابهدلیلاظهارنظرردنکردهاست

در ادامه دیپلماسی چندجانبه ایران و برای
ابالغ پیام رئیس جمهور به مقامات لبنان

دستیار ارشد ظریف پس از دمشق
به بیروت می رود

«حسین جابری انصاری» دستیار ارشد وزیر امورخارجه در امور سیاسی
امروز(دوشنبه)برایابالغپیامرئیسجمهورکشورمانودیداربامقامهای
لبنانبهبیروتسفرمیکند.بهگزارشایرنا،ویدراینسفریکروزهقرار
است پیام دکتر روحانی را به «میشل عون» همتای لبنانی اش ابالغ کند.
یک دیپلمات ارشد سفارت ایران در بیروت به ایرنا گفت که سفر جابری
انصاریبهلبناندرچارچوبسفرهایاخیرشخصیتهاودیپلماتهای
ایرانی به کشورهای مختلف درباره مسئله برجام و تحوالت مرتبط با آن
صورت می گیرد .به گفته دیپلمات سفارت ایران ،در پیام روحانی به عون
رویکردواقداماتایراندرخصوصبرجامبهویژهپسازبدعهدیآمریکادر
خروجازاینتوافق،شرحدادهشدهاست.دستیارارشدمحمدجوادظریف
همچنین به طور جداگانه با «نبیه بری» رئیس پارلمان« ،سعد الحریری»
نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه و «جبران باسیل» وزیر امورخارجه
لبنان دیدار و گفت و گو خواهد کرد .لبنان روابط نزدیکی با ایران دارد و
از منتقدان خروج آمریکا از توافق هسته ای بوده است .به گزارش ایسنا در
اینباره روزنامه"الحیات"درخبریبهنقلازبرخیمنابعآگاهادعاکردکه
جابریانصاریدربارهتحریمهایایرانوپروندهنزارزاکا،شهروندلبنانی
بازداشت شده در ایران با مقامات لبنانی گفتوگو خواهد کرد .براساس
ادعای "الحیات " نزار زاکا سپتامبر  ۲۰۱۵در ایران بازداشت شده و قرار
بوده عید فطر امسال آزاد شود.در همین حال ایسنا با اشاره به سفر یک
روزهجابریانصاریبهسوریهازدیدارویبا بشاراسد رئیسجمهورسوریه
خبرداد.براساساینگزارشدرایندیداربراهمیتدستاوردهایحاصل
شده از روابط استراتژیک میان سوریه و ایران برای مردمان این دو کشور و
منافعتمامیمنطقهتاکیدشد.همچنینبهگزارشمیزان،بهرامقاسمی
سخنگویوزارتخارجهدربارهفعالیتهایاخیردستگاهسیاستخارجی
پسازخروجآمریکاازبرجامتصریحکرد:پسازخروجغیرقانونیآمریکااز
برجامتصمیمگرفتهشدکهباتوجهبهویژگیومزیتچندجانبهبودنتوافق
مزبورواتکایآنبهقطعنامه،۲۲۳۱یکدیپلماسیفعالوچندجانبهدر
سطح جهان توسط وزارت امور خارجه دنبال شود؛ لذا در وهله اول مقرر
شد تعدادی از سفیران ما در برخی از کشورهای محل ماموریت خود طی
تماسیباعالیترینمقامآنکشورها،پیامرئیسجمهورایرانرابهروسای
آنکشورهامنتقلکنند.گفتنیاستبهتازگیعلیاکبروالیتیمشاوربین
المللرهبرمعظمانقالببهمسکووکمالخرازیپسازچندسفراروپایی
بهپکنسفرکردهاند.عباسعراقچی معاونسیاسیوزیرامورخارجهنیز
امروز(دوشنبه)عازمدهلینوخواهدشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به کسانی که میگویند
«نمایندگان از شــورای نگهبان میترسند امــا از خدا
نمیترسند» گفت :جای هیچ نگرانی نیست و شورای
نگهبان هم به دلیل اظهارنظر صرف نمایندگان درباره
یک مصوبه یا مسئلهای از کشور هیچ وقــت صالحیت
نمایند های را رد نکرده اســت .به گــزارش خبرآنالین،
عباسعلیکدخداییاینمطلبرادر  گفتوگویتلویزیونی
خود با برنامه نگاه یک مطرح کرد .او همچنین توضیحاتی
درباره روند پرونده منتخب زرتشتی شورای شهر یزد بیان
کرد .عباسعلی کدخدایی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک
حضور پیدا کرده بود ،در واکنش به این سوال که نظارت
بر انتخابات شوراها برعهده شورای نگهبان نیست اما در
مورد عضو شورای شهر یکی از شهرها اظهار نظر داشته
است ،تأکید کرد :سوال خوبی است اما ما اصال به مفهوم
انتخابات ورود نداشتیم .تبصره ماده  26قانون تشکیالت
شورایشهر وروستاازحیثشرعیموردبررسی قرار گرفت
و در جلسه فقهی شورای نگهبان به آن رسیدگی شد و آن را
خالف شرع تشخیص دادند ،البته قبل از انتخابات نظریه
شورای نگهبان در تاریخ  26فروردین  96اعالم شد و به
دوستان هیئت نظارت نیز ابالغ شد .همچنین در روزنامه
رسمی منتشر شد اما دوستان به آن توجه نکردند .افراد
ذینفعی در این باره در دیوان عدالت اداری شکایتی طرح
کردند و فرد را معطل نگه داشتند.

واکنش جمعی از دانشجویان دامغانی
به اظهارات اخیر امام جمعه این شهر
اعضای انجمن اسالمی دانشگاه دامغان به اظهارنظرهای
امام جمعه شهر واکنش نشان دادند و در نامه ای خطاب به
او نوشتند « :به یقین حاصل این رویکرد ،جز بنا گذاشتن
شالوده تهدید و ارتکاب تعرض بیش از پیش به دانشجویان
نخواهد بــود ».بــراســاس گــزارش ایــرنــا ،حجت االســام
سید محمد حسینیان امام جمعه دامغان در خطبه های
نماز جمعه پانزدهم تیر ماه این شهرستان ،با اشاره به روز
«حجاب و عفاف» و برخی از کشف حجا بها گفته بود:
«گاهی دانشجویانی که از شهرهای دیگر میآیند ،شهر ما
را خراب میکنند .من برای رئیس دانشگاهها متاسفم که
نمیتوانند مباحث فرهنگی چون حجاب و عفاف را حفظ
کنند .البته دانشجویان متدین هم برای برخورد با آنها
حرکت کرده و طومار جمع کردند .من از همینجا به رئیس
دانشگا هها هشدار میدهم که اگر نتوانند بیحجابی و
بیعفتی را در دانشگاهها و شهر ما کنترل کنند ،جوانان ما
آتش به اختیار وارد عرصه خواهند شد  ».

درحاشیه
بیانیهانتقادیجمعیازتشکلهای
دانشجوییدربارهبازرسیمحرمانهآژانس

حجت نظری رئیس کمیته اطالعرسانی
اعتماد ملی شد

وزیر دولت اصالحات :دولت روحانی باید
استعفا کند

فارس  -جمعی از تشکلهای
دانشجویی دانــشــگــاه علم و
صــنــعــت ط ــی بــیــانــی ـهای در
اعتراض به بازرسی پنهانی
ماموران آژانــس انــرژی اتمی
اعــام کــردنــد :بــازرســی محرمانه و بــه دور از چشم
دانشگاهیان آژانــس انــرژی اتمی از دانشگاه علم و
صنعت ،شأنیت و قداست دانشگاه را به تاراج برد.

ایلنا  -الیاس حضرتی ،قائم
مــقــام حــزب اعتماد ملی در
حکمی حجت نــظــری عضو
شورای شهر تهران و از جوانان
حزب اعتماد ملی را به عنوان
رئیس کمیته تبلیغات و اطالعرسانی این حزب منصوب
کرد .حضرتی به تازگی به عنوان قائم مقام حزب اعتماد
ملی انتخاب شده است .

تسنیم  -عبدالعلیزاده وزیر
مسکن و شــهــرســازی دولــت
اصــاحــات  ،بــا بــیــان ایــن که
دولــت روحــانــی باید استعفا
کند ،گفت :وقتی دولت کاری
بــرای مــردم نمیکند ،بهتر است رها کند و بــرود.وی
افزود :مسئولیتها تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند
خدمت کند و اگر نمیتواند باید کنار برود.
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