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وزیر اطالعات:هدف از حادثه تروریستی چابهار
ضربه به اقتصاد منطقه بود

...

ویژه های خراسان
کشف تعرفه دولتی که  16سال
است گران نشده!
یک مقام مسئول با ارسال نامه ای به مدیران
دولتی ،با اعالم این که جدول تعرفه خدمات
آموزشی خاص و خدمات فنی ،موضوع ماده
 3آییننامه اجرایی ماده  61قانون وصول
برخی درآمــدهــای دولــت ،از زمــان ابالغ
مصوبه یک آبان سال  1381هیئت وزیران
وقت ،تغییر نکرده و تعرفه های مذکور حدود
 16سال است که ثابت مانده ،خواستار به
روز رسانی هزینه های مذکور و اختصاص
مبالغ اضافی به امور پژوهشی و تحقیقاتی
شده است.

تذکریارانهاییکمسئولبهزنگنه
یک مسئول مهم دولتی با ارســال ابالغیه
ای در روزهای اخیر خطاب به وزیر نفت ،با
تشریح مصوبات جدید دولتی درباره طرح
های توسعه ای نفت و گاز در کشور به ویژه در
بخش خط هفتم سراسری ،به زنگنه متذکر
شده است ایفای تعهدات مذکور نباید منجر
به کاهش منابع هدفمندی یارانه ها که
کلیات آن در قانون مذکور ذکر شده و در
بودجه های سنواتی اعالم می شود ،بشود.

چهره ها و گفته ها

آیت ا ...عبدا ...جــوادی آملی تأکید
کرد :وقتی جوانان بیکار باشند ومنبع
درآمدی نداشته باشند به سوی اعتیاد
کشیده می شوند ،این در حالی است که
عده ای موش صفت
ف ــق ــط در ح ــال
ذخـــیـــره کـــردن
ذخایر طال و ارز
هستند .
/ایرنا
محمدنبیحبیبیدبیرکلفعلیحزب
موتلفه اسالمی گفت :قطع ًا و یقین ًا در
دوره جدید داوطلب نامزدی دبیرکلی
حزب نخواهم بود و تغییر دبیرکلی را
بــا رعــایــت ضــرورت
قطعی و مهم جوان
گــرایــی ،کام ً
ال به
مصلحت حزب
م ـیدانــم.
/فارس

غالمرضا ظریفیان استاد دانشگاه
تهران با بیان این که دوره احمدی نژاد
تقریبانقشتعیینکنندهایدرسرنوشت
دانــشــگــاه نــداشــت ،گــفــت :جــامــعــه ما
اســتــعــداد بــازگــشــت به
دوران احمدی نــژاد را
دارد؛ کسی که باید در
ایــن بــاره هــشــدار دهد
دانشجوست.
/فارس

ایرنا  -حجت االسالم علوی گفت :به تازگی شاهد حرکت تروریستی در چابهار بودیم که دشمن با هدف ضربه زدن اقتصادی به این
منطقه وارد عمل شد .وزیراطالعات افزود :اکنون تروریستها با روشهای پیچیده اطالعاتی عمل میکنند که به رغم وجود این شرایط،
سربازان گمنام امام زمان (عج )همواره موفق عمل کرده اند.

...

با بیان این که روحانی باید دنده معکوس بکشد و قدرت موتور خودش را افزایش دهد ،مطرح شد

نگاه سوم

مشاورهآشنابهروحانیازتریبونرسانه

آشنا :روحانی بخواهد با همین فرمان ادامه دهد ،میراث بزرگی از خودش باقی نمی گذارد
مشاور رئیس جمهور با بیان این که اگر
آقای روحانی بخواهد با همین فرمان
ادامــه دهد ،میراث بزرگی از خودش
باقی نمیگذارد ،گفت :آقای روحانی
احتیاجدارددریکلحظهتاریخی،دنده
معکوس بکشد و قدرت موتور خودش
را افزایش دهد تا از این سختیها عبور
کند آن لحظه تاریخی به نظرم تحریم
است .در تحریم می توانیم تصمیمات
سختی که بخشی از آن ها را آقای نیلی
هم گفته بودند ،بگیریم .حسام الدین
آشنا که با اندیشه پویا گفت و گو می
کــرد ،با اشــاره به انتخابات ســال 92
افزود :درباره آقای روحانی مسئله این
است که جهت درست است و بحثها
بیشتردربارهسرعتایشاناست.دوره
آقای روحانی احتماال یکی از آخرین
دورههاییاستکهماشانسگریزازیک
گذار سخت را داریم .آشنا ادامه داد:
ارزیابیهای ما در پایان سال ۱۳۹۵
نشانمیدادکهمحبوبیتآقایروحانی
به مثابه رئیس جمهور کامال رو به افول
استواینهشداررادادیمکهیابهخاطر
ناکارآمدی سیاستها یا به خاطر نوع
مواجهه با مخالفان ،محبوبیت رئیس
جمهورروبهرشدنیست.
▪روحانی گفت چرا خودم رادیکال
نشوم تا نبازم؟!

وی در ادامه درباره انتخابات سال 96
نیز با بیان این که رادیکالیزه کردن
انتخابات ،استراتژی آقــای روحانی
نبود ،گفت :رادیکال کردن انتخابات
از آن جایی تبدیل به تاکتیک شد که
احساس شد کل رویکرد کاندیداهای
مقابل ،شبیه به سالهای  ۱۳۸۴و
 ۱۳۸۸آقای احمدی نژاد شده است.
یعنی دوباره طرف مقابل میخواست
همان نقشی را بــازی کند کــه آقــای
احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور
مستقر به مثابه اپوزیسیون کل نظام در
سال  ۱۳۸۸ایفا کرد و آقای روحانی
هم گفت که اگر قرار باشد طرف مقابل
بارادیکالکردنفضاانتخاباتراببرد،
چرا خودم رادیکال نشوم تا نبازم ،اما
آقــای روحانی به صــورت مشخص ،به
رقبایش حمله کرد نه به دستاوردهای
نظام .آشنا در عین حال افــزود :وقتی
آقایروحانیگفتشمادرسابقهخود،
هیچ چیزی جز فالن و بهمان ندارید،
برخیگفتندکهایشانسابقهجمهوری
اسالمی را نشانه گرفته در حالی که
ایشان مشخصا به کاندیدای مقابل
که کل سابقه اش در قوه قضاییه بود و
سابقه اجرایی نداشت ،اشاره میکرد،
نه به کلیت نظام جمهوری اسالمی.
مشاور رئیس جمهور همچنین تصریح

کرد:نمیخواهمازدورهانتخاباتیآقای
روحانیخیلیدفاعکنمولیمیخواهم
این را تصریح کنم که دوستان ما در
گروههای اصالح طلب و اشخاص باید
روشن کنند که کجای صحبت ایشان
تند بود .ایشان چه حرفی زد که سال
 ۱۳۹۲نزدهبود؟
▪صــدای اصــاح طلبان در دولت
خاموشنشدهاست

مشاور رئیس جمهور با بیان این که من
به هیچ وجه معتقد نیستم که صدای
آقایجهانگیریباصدایاصالحطلبان
در دولــت خاموش شــده اســت ،گفت:
از نظر من ،بلندترین صدا ،بعد از آقای
رئیس جمهور در دولــت ،صدای آقای
جهانگیری است .وی درباره حضور کم
جهانگیری در کنار رئیس جمهور هم
گفت:آقایجهانگیریمقیدهستندکه
در جلسهای غیر از جلسه هیئت دولت
کهرئیسجمهورهستند،شرکتنکنند.
ایشان در هیچ سخنرانی رئیس جمهور
هم شرکت نمیکنند در هیچ جلسهای
که آقای رئیس جمهور به وزارتخانهها
م ـیرونــد هــم شرکت نمیکنند .این
پروتکلرابطهمعاوناولبارئیسجمهور
است،بههیچوجهنقشآقایجهانگیری
در دولــت کمرنگ نشده اســت .آشنا
درباره سخنان اخیر جهانگیری درباره
اینکهحقتعویضمنشیامراهمندارم،
گفت :باید صریحا از آقای جهانگیری
پرسیدهشودکهاگرشمانمیتوانیداورا
عوض کنید ،ناشی از چه چیزی است؟
ناشیازایناستکهرئیسجمهورشما
را محدود کرده ،یا نه ،شما میخواهید
منشی بازنشسته را حفظ کنید حال
آن که مجبور هستید او را عوض کنید.
ممکناستناشیازاینباشد.منباشما
رودربایستی ندارم این تصویر بیرونی
درباره محدود کردن آقای جهانگیری،
تصویری است که خلق شده است .وی
ادامــه داد :همه میگویند که شما اگر
نمیتوانید منشی خود را عوض کنید،
چرا معاون اول مانده اید؟ من میگویم
ایندلیلیاستبراینکهایشانخودش
رامؤثرمیداندوادامهکارمیدهد.
▪حلقه «شـــورای امنیت» و حلقه
«مرکز تحقیقات مجمع» حلقه های
نزدیکبهروحانیهستند

آشنا دربــاره حلقه اطرافیان روحانی
نیز گفت :آقای روحانی حتما مثل هر
رئیسجمهوردیگری،حلقهاینزدیک
به خودش دارد که من اسمش را حلقه
شورای امنیت و حلقه مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع م ـیگــذارم .این
حلقه نزدیکان آقای روحانی بوده اند و

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایشانبااینهاکارمیکند.چیزعجیب
وجدیدیهمنیست.
▪روحــانــی بــا همین فــرمــان ادامــه
دهد ،میراث بزرگی از خودش باقی
نمیگذارد

وی در ادام ــه با اش ــاره به ایــن که من
نه توجیه میکنم ،نه دفــاع میکنم،
من توصیف میکنم ،گفت :اشتباه
نــشــود نــم ـیگــویــم آقــــای روحــانــی
نمیتوانست بهتر از این کار کند .از
نظر من میتوانست و باید بهتر کار
م ـیکــرد .از نظر مــن تــک تــک وزرای
ایشان میتوانستند بهتر کــار کنند.
خود من هم باید بهتر کار میکردم.
آشنا افزود :فشارهایی بر آقای روحانی
واردمیشود،کهنهفقطمیتواندآدمرا
متوقفکند،بلکهمیتواندآدمرابهعقب
همبرگرداند.
▪مخالفتروحانیباارزجهانگیری

آشنا در بخش دیگری از این مصاحبه
با اشاره به جلسه هیئت دولت درباره
موضوع ارز  4200تومانی گفت :من
در جلسه تصمیم گیری بــرای دالر
 ۴۲۰۰تومانی حضور داشتم  ...آقای
جهانگیری در آن جلسه گزارشی از
جلساتقبلیخودشانباتیماقتصادی
دولت و بیرون دولت ارائــه کردند که

خالصه اش ایــن سه نکته بــود :یک،
ما دیگر امکان این را که دالر را روی
 ۳۵۰۰تومان نگهداریم ،نداریم دو،
چــارهای نیست جز ایــن که به سمت
تک نرخی کردن ارز برویم .سه .غیر
از این نرخ ،هر دالری را که هست باید
قاچاق تلقی کنیم .آقای روحانی در آن
جلسه ،به تک تک اعضای آن جلسه
نگاهکردوپرسید:اینجمعبندیهمه
شماست؟ گفتند :بله .ایشان در آن
جلسهگفتندمنبااینجمعبندیصد
درصد مخالف هستم ،اما اگر همه شما
موافق هستید و این را تنها راه نجات
کشور میدانید ،من به مثابه «اکل
میته» با این پیشنهاد موافقت میکنم.
آشنا در ادامه تأکید کرد :بعد صحبت
شد که چه کسی این را بگوید؟ رئیس
بانک مرکزی بگوید رئیس جمهور
بگوید ،یا معاون اول .آقای جهانگیری
گفتند من باید این را اعالم کنم ،من
باالی سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم
اگر شما این را اعالم کنید باید همه
حیثیتسیاسیخودتانراپایاینکار
بگذارید آقای جهانگیری .گفتم که اگر
شما این را اعالم کنید ،باید تا آخرش
جواب گوی این تصمیم باشید .گفتم
کهآقایجهانگیریآیاشمااینآمادگی
را داریــد؟ ایشان گفت من مسئولیت
دارم و باید این کار را من انجام دهم.

▪بــرای تعریف کــردن کرباسچی از
روحــانــی کافیست یــک انتصاب به
توصیهایشانانجامشود!

وی در بخش دیگری از مصاحبه خود
با اندیشه پویا در پاسخ به سوالی درباره
انتقاد کرباسچی از دولــت هم گفت:
برخی هشدارها ،هدف روشنی دارد.
بــرای این که آقــای کرباسچی از آقای
روحانی خیلی تعریف کند کافی است
کهآقایروحانییکانتصابرابهتوصیه
ایشانانجامدهد.اگرآنانتصابراانجام
دهدکامالبیداراستواگرآنانتصابرا
انجامندهددرخوابغفلتاست.
▪کرباسچی:آشنادروغمیگوید!

در واکنش به ایــن اظهار نظر مشاور
رئیسجمهور،غالمحسینکرباسچی
عــضــو شــــورای مــرکــزی ک ــارگ ــزاران
به انتخاب گفت :حسام الدین آشنا
دروغ میگوید ،از ایشان بپرسید اصال
طی پنج سال گذشته من با روحانی
دیدار یا صحبتی داشته ام که بخواهم
دربـــاره انتصابات اظــهــار نظر کنم؟
وی افــزود :آشنا سعی دارد با دروغ از
دولت و روحانی دفاع کند ،چراکه من
در ســال هــای گذشته به جز چندین
جلسهخصوصیکهمحدودهمبودهاند،
دیداریباروحانینداشتهاموصحبتی
همبااومطرحنکردهام.

خبر مرتبط
قوچانی :آقای روحانی را از موسوی خوئینی ها هم اصالح طلب تر می دانم
محمد قوچانی روزنامه نگار و از چهره های نزدیک به حزب کارگزاران روز گذشته در مصاحبه با فارس هم با طرح این
سوال که با چه معیاری آقای عارف اصالحطلب است و روحانی اصالحطلب نیست؟ گفت :اگر اصالحات یعنی پایداری
به توسعه کشور ،دموکراسی و تغییرات ،من آقای روحانی را از آقای موسوی خوئینیها هم اصالحطلبتر میدانم .یعنی
اگر فکر معیار باشد .وی افزود :آقای روحانی همان طور که شما گفتید انتخاب جریان اصالح طلبی بوده و حتی به آقای
عارف ترجیحش دادند .ما موظفیم مسئولیتهای این جریان را به عهده بگیریم .نه جامعه قبول میکند نه هیچ کسی
دیگر .قوچانی ادامه داد :از نظر جامعه آقای هاشمی ،خاتمی ،روحانی ،کروبی ،موسوی ،همه این ها گرایشهای مختلف
جریان اصالحطلبی شناخته میشوند .ما قضاوت عمومی جامعه را نمیتوانیم منکر شویم.
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روز گذشته دو تصویر در فضای مجازی
بازنشر زیــادی پیدا کــرد .اولــی مربوط
بــه افتتاح چند طــرح و پـــروژه مهم در
بندرعباس در روز دوشنبه بود که در آن
خاله جهانگیری در فرودگاه بندرعباس
بهاستقبالاوآمدهبود.اینتصویرراایسنا
منتشر کرد .دومی هم به توئیتی مربوط
میشدکهیککاربرفضایمجازیمنتشر
کرد که در آن مرزبان های سپاه در مرز
شمال غربی کشور در برف شدید در حال
حراستازمرزهایکشورمانهستند.

...
مجلس

پزشکیان :درباره کریمی
قدوسی باید به شورای نگهبان
اعتراض کرد
اظهارنظر کریمی قدوسی درباره نمایندگان
مجلس همچنان واکنش نمایندگان را به
دنبال دارد؛ پزشکیان نایب رئیس مجلس
در پاسخ به سوالی درباره این اظهارنظر که
نیمی از مجلس به دنبال فروپاشی نظام
هستند ،گفت :باید به شــورای نگهبان در
این باره اعتراض کرد که چرا اجازه داده این
فرد به عنوان نماینده مجلس کاندیدا شود.
پروانهمافینمایندهتهرانهمماننددیگرهم
فراکسیونی های خود در روزهــای گذشته
خواستاروروددادستانشدهاست.بهگزارش
جماران پروانه مافی در حساب توئیتری
خود نوشت« :ادعــای براندازی به نیمی از
نمایندگان که با تایید شورای نگهبان وارد
مجلس شده اند به جز زیر سوال بردن ارکان
نظام تعبیری ندارد ،آقای دادستان به عنوان
نماینده مدعی العموم وارد شوید ».کریمی
قدوسیدرعکسالعملیدربارهواکنشهابه
اظهاراتش از نمایندگان خواسته بود که علیه
فتنه 88موضع گیری کنند تا او حرف هایش
راپسبگیرد.غالمرضاکاتبعضوفراکسیون
مستقلین مجلس هم دربــاره این اظهارات
کریمی قدوسی به ایلنا گفت :بیان چنین
جمالتیاهانتبهشعوروفهممردماست.

