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دور جدید سفرهای استانی دولت
به زودی آغاز می شود

...

باهنر :احساس می کنم در مجلس دهم اصال تعادلی
وجود ندارد

ویژه های خراسان

برخی از روی خیراندیشی می خواستند دولت را عوض کنند

تذکر مهم به بازنشستگانی که همچنان
مسئولیت دولتی دارند
یک مقام مسئول دولتی با ارسال بخشنامه ای در روزهای
اخیر خطاب به روســای همه سازمان ها و دستگاه های
اجرایی ،با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و جامع اصالحیه
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ،به مخاطبان
این ابالغیه متذکر شده استثنائات ذکر شده در این مصوبه
مجلس ،برای افــراد مستثنا شده حقی ایجاد نمی کند،
بنابراین ادامه به کارگیری افراد مذکور منوط به نیاز دولت
و طی شدن سیر اداری مربوط است.

بررسی کارنامه مسئوالن در مردمی کردن
اقتصاد
پــس از آن کــه ســتــاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در
خردادماه سال  1396مصوب کرد برنامه ملی "مردمی
کــردن اقتصاد" در اولــویــت فعالیت دستگاه هــای ذی
ربط قــرار بگیرد ،یک نهاد مسئول با ارســال نامه ای به
اعضای کارگروه تشکیل شده برای این موضوع و مخاطبان
این مصوبه ،از آن ها خواسته بــرای اعــام پیشرفت ساز
و کارهای اجــرای برنامه مذکور ،ارائــه فهرست جلسات
کارشناسی برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاه ها و
نهادهای ذی ربط و تدوین بسته های سیاستی با رویکرد
اقتصاد رقابتی و اجرای کامل سیاست های اصل 44قانون
اساسی اقدام کنند.

چهره ها و گفته ها
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی
هوایی ارتــش جمهوری اسالمی
ایران با بیان این که تحریمهاهیچ
تأثیریبرنیروهایمسلحنداشته
اســت ،افـــزود :در بهینهسازی
جنگند ههایمان هیچ
نــــیــــازی بــــه خــــارج
نداریم/ .تسنیم

جــواد امــام فعال سیاسی اصــاح طلب در تشریح
آخــریــن وضعیت دفــتــر سید محمد
خــاتــمــی گــفــت :تــاکــنــون هیچ
پیشنهادی از طرف دولت به ما
داده نشده و صحبتی
هـــم ن ــش ــده اســـت.
/ایلنا
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه با بیان این که اصالحطلبان ،در حوزه اجرایی
حرفی برای گفتن ندارند ،افزود:
این جریان در حوزه سیاسی هم
یا به مرحله «خــروج از نظام»
یا به مرحله «خروج بر
نــظــام» میرسند.
/مهر

گفت و گوی متفاوت با ظریف از  FATFتا پرسپولیس
وزیر خارجه :همچون مردم احساس خوبی از قیمت ها ندارم

وزیر امور خارجه در گفت و گویی متفاوت با یک برنامه
رادیوییضمناینکهمواضعوزارتخارجهدرباره،FATF
انتخاباتکنگرهو...رابیانکردبهسواالتیدرباره خرید
خانه ،استاد شجریان وتیمملیفوتبالپاسخدادودرعین
حالگفتکهدومعاونشپرسپولیسیهستند.
▪درموضوع  FATFنبایدازترسمرگخودکشیکرد

وزیرامورخارجهدربارهموضعوزارتخارجهدربارهFATF
گفت :موضع ما در بــارهFATFروشــن است .جمهوری
اسالمیایرانبایدبتواندبابانکهاتعاملداشتهباشدوما
در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم .ظریف در پاسخ به
این سوال مبنی بر این که این منتقدان میگویند ممکن
است برخی کشورهای قدرتمند شورای امنیت را تحت
فشار قرار دهند که سپاه و بسیج را در فهرست گروههای
تروریستی قرار دهند و در آن صورت ما چه کاری باید
انجام دهیم ،خاطر نشان کرد :ما ضرب المثلی داریم
که میگوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد .وزیر
امور خارجه با بیان این که آن چه این دوستان مطرح
میکنند ،بعید است که اتفاق بیفتد  ،افــزود :اگر ما در
سطح بینالمللی عمل کنیم دور از ذهن است که چنین
اتفاقاتیبیفتدازدیگرسوماهیچمحدودیتیبرایخروجاز
کنوانسیونهایبینالمللینداریم.ظریفبابیاناینکه
برخیمنتقدانمیگویندماعضو FATFمیشویم،افزود:
ایندرحالیاستکهماعضو FATFنمیشویم.بلکهمااز
فهرست کشورهای غیر همکار FATFخارج و به فهرست
کشورهایهمکار FATFاضافهمیشویم.هماکنونبیش
از  200کشور و سازمانهای بینالمللی همکار FATF
هستند و تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عنوان دو
کشورغیرهمکار FATFشناختهمیشوند.
وزیر امور خارجه درباره نقش اروپایی ها و آمریکایی ها در
برجام هم گفت :اروپاییها و آمریکاییها دربــاره برخی
از سیاستها و مسائل با یکدیگر اتفاق نظر دارند ولی در
خصوص برخی مسائل اختالف نظر دارند که از جمله این
مسائل اختالفی در موضوع برجام است و به نظر من در این
قضیهکسینقشپلیسخوبوبدرابازینمیکند.
▪این گونه نیست که دموکرات ها تمایل به ایران
داشتهباشند

وزیر امور خارجه دربــاره نتایج انتخابات کنگره آمریکا و
تاثیری که میتواند بر تعامل ایــران و آمریکا و نوع موضع
گیریهایدولتواشنگتندرخصوصتهرانداشتهباشد
گفت :ما بر اساس مسائل داخلی آمریکا سیاست خودرا
تعیین نمیکنیم .وی افزود :ما بر اساس تحوالت داخلی
آمریکا تصمیم گیری نمیکنیم و این گونه نبوده است که
دموکراتها تمایلبهایرانداشتهباشندوجمهوریخواهان
نداشتهباشند.اینیکواقعیتاستکهجمهوریخواهانو
دموکراتهاباایرانموافقنیستندودرآنتردیدینیست.

▪همچونمردماحساسخوبیازقیمتهاندارم

به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در این گفت و گو در
پاسخ به این سوال که در جریان قیمت اجناس هستید؟
اظهار کرد :بله .همسرم خرید میکند ولی از قیمتها
اطالعدارم.شرایطخوبینیست.کامالدرکمیکنمکه
مردماحساسخوبینداشتهباشندومانیزهمچونمردم
احساسخوبیازاینموضوعنداریم.
▪اگروزیرنبودمقانونبازنشستگیشاملمنمیشد

ایندیپلماتعالیرتبهکشورماندرپاسخبهاینسوالکه
اگر در وزارت خارجه مشغول کار نمیشدید ،ترجیحتان
این بود که در کدام وزارتخانه فعالیت کنید؟ ادامه داد:
البته من جز کار در این وزارتخانه و تدریس در دانشگاه
کار دیگری بلد نیستم .البته گرچه کار در این وزارتخانه
را خیلی بلد نیستم ،اما من تمام عمرم را به تدریس در
دانشگاه و کار در وزارت امور خارجه پرداختم و اگر وزیر
نبودمقانونبازنشستگیفعلیشاملمنمیشد.
▪صدایاستادشجریانوفرزندشانرادوستدارم

ایندیپلماتعالیرتبهکشورماندرپاسخبهسوالدیگر
مجری این برنامه که چه سریالهایی را نگاه میکند
و صــدای کــدام خوانندهها را دوســت دارد ،ادامــه داد:
متاسفانه به دلیل کمبود وقت اصال تلویزیون را نگاه
نمیکنم.حتیخبررانمیتوانمببینمواخباررابیشتراز
روی اینترنت و سایتها رصد میکنم .ظریف افزود :من
صدای خیلی از خوانندهها را دوست دارم از جمله استاد
شجریان و فرزند ایشان و همچنین صدای آقای هژیر
مهرافروزوهمچنیندیگرخوانندهها.
▪عراقچیوتختروانچیپرسپولیسیهستند

ظریفهمچنیندربارهعالیقفوتبالیاشگفت:طرفدارتیم
ملیهستمامامعاونمنآقایعراقچیوآقایتختروانچی
یهستند.وزیرامورخارجهکشورمانهمچنین
پرسپولیس 
با بیان اینکه اطالعات ورزشیام کم است ،در پاسخ به این
سوال که آیا ورزش میکند یا نه؟ گفت :به صورت مختصر
وقتیفرصتداشتهباشمپیادهرویمیکنم،ولیمتاسفانه
نمیتوانمبازیتیمهایکشورراپیگیریکنمودراینزمینه
دربیسوادیمطلقبهسرمیبرم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق ادوار
مجلس در گفت و گویی با اشــاره به این که مجلس دهم
فراکسیون اکثریت ندارد ،گفت :آدم احساس میکند در
مجلس دهم اصال تعادلی وجود نــدارد .به گــزارش ایلنا،
محمدرضا باهنر در ارزیابی اش از مجلس دهم گفت :مورد
خاص مجلس دهم این است که فراکسیون اکثریت ندارد.
تماممجالسگذشتهباالخرهچپیهایاراستیهافراکسیون
اکثریت داشتند و میدانستند که باید در مجلس چهکار
کنند .مجلس دهم شده سهتا فراکسیون اقلیت  ،بنابراین
نمیتوانندتصمیمدرستیدرمجلسبگیرند.ویافزود:به
عنوانمثالمجلسدهمدراسفندماهسالگذشتهسهوزیر
حکردوبههرس ههمرایدادوراییباالترازروزاول
رااستیضا 
همبهآنهادادبعدیکمقداربهکیانمجلسبرخوردوبعداز
اینهروزیریراکهاستیضاحکردندبهاستیضاحشرایداد
که آقای ربیعی و کرباسیان از این نمونه هستند ،بعد دیدند
که تند شد دولت چهار وزیر را معرفی کرد و دوباره به همه
رایدادند.آدماحساسمیکنداصالتعادلیوجودندارد.
▪اگر آقای خاتمی به جریان سیاسی کشور برگردد،
میتواندمنافعیداشتهباشد

ایــن چهره برجسته سیاسی دربـــاره عملکرد رؤســای
جمهورسابقبابیاناینکهروسایجمهورقبلیمتاسفانه
هرکدامشان جنس خاص خودشان را دارند ،افزود :من
بارها و بارها گفتهام آقای خاتمی اگر به جریان سیاسی
کشور برگردد ،میتواند منافعی داشته باشد اما باالخره
ایشان مواضعی را در سال  ۸۸داشــت .من بارها گفته
بودم که من آقای خاتمی را جزو سران فتنه نمیدانم اما در
جریانات فتنه خوب عمل نکرد و این مشکل باید حل شود
االن هم من اتفاقا میدانم خیلی از اینها امروز دلشان
برای استقالل  ،استقرار و اقتدار نظام میسوزد .این عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :آقای خاتمی باید به
یک صورتی آن کوتاهیها و قصور و تقصیرهایش را جبران
کند و من معتقدم اگر همه این کارها اتفاق بیفتد من این
مسئله(بازگشتآقایخاتمیبهسیاست)رامفیدمیدانم.
▪احمدینژادبایدبهصورتویژهمدیریتشود

باهنر دربــاره فعالیت های احمدی نژاد نیز گفت :آقای
احمدینژاد یک مقوله دیگر است و اصوال آدمی است
که من همان موقع هم بارها گفته بودم
او متوهم است و فکر میکند
ناجی جهان بشریت خودش
استویکسریکارهامیکند
که باید به صورت ویژه مدیریت بشود

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

و من فکر می کنم دارد خوب مدیریت میشود .درست
است که ممکن است گاهگاهی حرفهای غیر اصولی و
هنجارشکن بزند اما دارد مدیریت میشود .وی افزود :این
که االن برخورد بشود و دادگاهی بشود آن هم به مصلحت
نظامنیست،موقعیتبایدمناسبباشد.
▪برخی از روی خیراندیشی میخواستند دولــت را
عوضکنند

ایــن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشــاره به
برداشت های صورت گرفته از مصاحبه ای که گفته بود
عدهایبحثجایگزینیدولترامطرحکردهبودند،گفت:
این که یک عده از آقا وقت گرفتند و رفتند خدمت آقا و آن
جا گفتند خواهش میکنیم دولت را برکنار کنید ،این
طور نیست .من زمانی درباره مهندس موسوی گفتم من
به ایشان گفتهام فالن! بعد گفتند تو با مهندس موسوی
مالقات کــردی؟ گفتم نه من از طریق رسانهها گفتهام
که اگر مهندس موسوی بخواهد مسئله حصر حل شود
یک راههایی دارد ،باید اینها آن راهها را بپذیرند .در این
باره هم مسئله عبور از روحانی را در زمستان سال گذشته
اتفاقا یک عده از اصالحطلبان شروع کردند که روحانی
دیگر تمام شده است و باید عبور کرد .وی افزود :بعضیها
داشتند فضایی را در کشور به وجود میآوردند که برخی
از آن ها از روی خیراندیشی هم بود میگفتند که االن
موقعیت مناسبی است و از این تنور گرم استفاده کنیم و
دولت و همه عوض بشوند.
▪قبل از تشکیل جلسات شورای هماهنگی سه قوه،
سرانقواازهمطلبکاربودند

نمایندهسابقادوارمجلسدربخشدیگریازاینمصاحبه
گفت:متاسفانهقبلازهمینجلسهروسایقواکهبهتازگی
باپیشنهادوتدبیرمقاممعظمرهبریتشکیل
شد،روسایقواهمهشانازهمطلبکار
بــودنــد؛ دولـــت میگفت مجلس
نمیگذارد من کــار کنم ،مجلس
میگفت دولت نمیگذارد من کار
کنموقوهقضاییهمیگفتایندوتا
دارند خرابکاری میکنند و
دولتمیگفتمنهرجا
مـیخــواهــم کــار کنم
قــوه قضاییه جلوی
من را میگیرد ،این
طوری مملکت پیش
یرود.
نم 

...
اخبار

باحضورخبرنگارافشاگربرگزارخواهدشد

میزگردگاردیندربارهپشتپردهقتلخاشقچی
درحالی که توئیت های جنجالی خبرنگار گاردین درباره
ارتباطقتلجمالخاشقچیباافشاگریاودربارهمنابعمالی
شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال مورد توجه رسانه ها قرار
گرفته ،روزنامه گاردین از برگزاری نشستی برای بررسی
این موضوع خبر داد .سعید کمالی دهقان خبرنگار روزنامه
گاردین که چندی پیش در مقاله هایی به حمایت های مالی
ولیعهدسعودیومسئولدفترویازشبکهتازهتأسیسایران
اینترنشنال اشاره کرده بود ،طی روزهای گذشته افشا کرد
که منبع او در این گزارش ها ،جمال خاشقچی روزنامه نگار
برجسته سعودی بوده که به تازگی در کنسولگری عربستان
در ترکیه به طرز فجیعی به قتل رسیده است .پایگاه خبری
گاردین در اطالعیه ای تأکید کرد ،روز  28نوامبر(7آذر) در
میزگردی(پنلی) باحضور سعیدکمالی دهقان به افشای
پشت پرده قتل جمال خاشقچی و ارتباط این قتل با شبکه
ماهواره ای ایران اینترنشنال خواهد پرداخت .براساس این
اطالعیهعالوهبرکمالی،پالجانسونمعاونسردبیرگاردین،
مارتینچولوخبرنگارخاورمیانهگاردین،اماگراهامهریسون
خبرنگاراموربینالمللگاردینوصفاآلاحمدروزنامهنگارو
فیلمسازسعودیدرایننشستحاضرخواهندشد.همچنین
در این اطالعیه تأکید شده ،در این پنل درباره موضوع آزادی
مطبوعاتواثراتموضوعقتلخاشقچیبرروابطمیانآمریکا،
انگلیسوعربستانبحثخواهدشد  .

روایتروزنامهانگلیسیازعلتحمایت
آمریکاوانگلیسازگروهکمنافقین
روزنامهانگلیسیگاردیندرگزارشیبابررسیسوابقتاریخی
گروهکتروریستیمنافقینتأکیدکرد:زمانیآمریکاوانگلستان
اینگروهرامذمتمیکردندامااکنونمخالفتآنهاباحکومت
درتهرانمنجربهآنشدهکهگزینهمطلوبتندروهایکاخسفید
ترامپباشند.براساسگزارشتابناک،گاردیندربخشدیگری
از گزارش خود تصریح کرده است :منافقین در چالشی جدی
برای نگه داشتن اعضای خود در حلقه هستند؛ اعضایی که
سر ناسازگاری برداشته و خواهان خروج شدهاند .در ادامه این
گزارشتأکیدشدهاست:بسیاردشوارمیتوانکسیراپیداکرد
کهبهاینموضوعاعتقادداشتهباشدکهگروهمنافقینازحمایت
و توانایی الزم در داخل ایران برای سقوط جمهوری اسالمی
برخوردار باشد .اما حمایت آشکار سیاستمداران آمریکایی و
انگلیسیازیکگروهکوچکدرآلبانیبازیسادهتریرانشان
میدهد :حمایت از مجاهدین سادهترین راه برای خشمگین
کردن و آزردن تهران است و خود مجاهدین هم قطعه بسیار
کوچکی از راهبرد وسیعتر دولت ترامپ برای خاورمیانه است
کههدفآنانزواوخفگیاقتصادیایراناست.
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