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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد – یاسر هاشمی رفسنجانی
در نامه ای سرگشاده خطاب به سازندگان
مستند «هاشمی زنــده اســت» نوشت :در
خصوص محل رحلت آیــت ا ...هاشمی
رفسنجانی؛ خیلی محکم و با اطمینان از
استخر فرح نام بردید ...اصوال استخر فرح
وجود خارجی ندارد و ساخته ذهن و زبان
کسانی است که اعتدال را برنمیتابیدند...
این استخر  ۲۰سال بعد از انقالب اسالمی و
در سال ۱٣٧٧ساخته شد و اساسا در زمان
طاغوت وجود خارجی نداشته؛ چه برسد به
این که استخر اختصاصی فرح باشد!
••کیهان – این روزنامه در واکنش به انتقاد
روزنامه اعتماد از خود نوشت :خوب است
آقای حضرتی مدیرمسئول اعتماد یک بار
به افکارعمومی توضیح بدهند که آیا عکس
کلهپاچهخوری ایشان با شهرام جزایری
مفسد و پولشوی اقتصادی معروف ،واقعیت
دارد یا خیر؟
••آرمـــان « -ســیــد فــاضــل مــوســوی» فعال
سیاسی اصالح طلب در یادداشتی در این
روزنامه نوشت« :آقای روحانی در سال  ۹۶از
اصالحطلبان خواهش کرده بودند تا مردم
را به آمــدن پای صندو قهای رأی ترغیب
کنند ...با این همه جریان نزدیک به آقای
روحانی کار خود را میکنند و کام ً
ال بر افکار
و تصمیمات و نظرات رئیسجمهوری تأثیر
دارنــد ...دیگران آمده و سوار بر اسب زین
کرده شده و به اصالحطلبان پشت کردهاند.
••شــهــرونــد  -چــنــد وقــتــی اســــت ،حس
میکنید بستههای بیسکویتتان کوتا هقد
شدهاست،پاکتهایچیپسبادکردهاست،
نوشابهها سرخالی شده و آب قوطیهای پنیر
زیادتر از همیشه است ،اما این فقط احساس
شما نیست .حاال بسیاری از کاربران ایرانی
فضای مجازی از کمفروشی مــواد غذایی
انتقاد میکنند و البته سازمانهای متولی
هم سکوت کردهاند.

...

انعکاس
••جماران نوشت  :بــه تازگی کدخدایی
سخنگوی شــورای نگهبان دو سال پس از
رحلت آیــت ا ...هاشمی در گفت و گویی
به موضوع ردصالحیت وی اشــاره و بیان
کرد :اص ً
ال ما در انتخابات ریاستجمهوری
ردصالحیت نداریم .پس با جرئت میگویم
کــه مــرحــوم هاشمی اص ـ ً
ـا رد صالحیت
نشدند.اما فائزه هاشمی با به کاربردن
عبارت «بازی با لغات ممنوع!» در واکنش
به این اظهارات مدعی شد :به نظر من آقای
کدخدایی با بیان این که آی ـتا ...هاشمی
ردصالحیت نشدند و تنها واجد صالحیت
شناخته نشدند ،بازی با لغات کرده ،چرا که
این دو هیچ فرقی باهم ندارند .به هر روی،
شورای نگهبان اجازه نامزدی به ایشان نداد.
••خبرآنالین نوشت  :علیرضا افتخاری در
پاسخ به این سؤال که «فعالیت شما با رسانه
ملی هم کمتر شده؟» گفت :خواسته مردم
است آن ها میخواهند کمتر به تلویزیون
بروم .البته رسانه ملی حق الزحمه چندانی
پرداخت نمیکند40 .سال است مسئوالن
رسانه ملی آثار مرا پخش میکنند و هیچ حق
مؤلفی پرداخته نمیشود ،اگر تا به امروز
برای هر کدام از آثارم یک ریال پرداخت شده
بود ،شرایط مالی من اینگونه نبود.
••اعتمادآنالین خبرداد :العربی الجدید
در تحلیلی با اشاره به خروج آمریکا از سوریه
نوشت :ایــن اتفاق تنها به صــورت موقتی به
نفع ترکیه است و در ادامه،ترکیه از این مسئله
متضرر میشود؛ چرا که عقبنشینی آمریکا
ایــن امکان را به ای ــران می دهــد تا از طریق
مــرزهــای عــراق و سوریه به دریــای مدیترانه
برسد.بنابراین ،عقب نشینی آمریکا هدیه
سخاوتمندانه ای برای ایران محسوب میشود
که شاید خود آن ها هم انتظارش را نداشتند.
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در جریان نخستین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به افغانستان انجام شد

تایید مناسبات امنیتی  5کشور و ادامه گفت وگو با طالبان
گــروه سیاسی  -دبیر شــورای عالی
امنیت ملی کشورمان روز گذشته در
یک سفر از پیش اعالم نشده به عنوان
باالترین مقام امنیتی ایران در کابل با
مقامات ارشد افغانستان دیدار و گفت
و گو کــرد ،سفری که حــاوی دو خبر
مهم بود .در این سفر علی شمخانی
ب ــرای نخستین بــار بــه طــور رسمی
اعــام کرد که ایــران با گــروه طالبان
گفت وگوهایی داشته که این گفت
و گوها «با اطالع دولت افغانستان»
و «به منظور کمک به رفع مشکالت
امنیتی موجود در این کشور» انجام
شده است .شمخانی همچنین برای
نخستین بار رسما از ایجاد «مناسبات
امنیتی» میان ایــران و چهار کشور
روسیه ،افغانستان ،پاکستان و چین
و «توافقات سازنده» میان پنج کشور
خبرداد که در جریان کنفرانس این
پنج کشور «آسیب پذیر از تروریسم»
در تهران «طراحی» شده است .این
تحوالت همزمان با انتشار گــزارش
های رسمی از انتقال سران و اعضای
گروه تروریستی داعش به افغانستان
رخ مــی دهــد .پیشتر خبرهای غیر
رسمی از احتمال شکل گیری یک

ائتالف امنیتی میان ایــن کشورها
حکایت داشــت اما توضیحات دیروز
شمخانی و سفرش در راس یک هیئت
عالی سیاسی ،نظامی و امنیتی به
افغانستان بر این موضوع مهر تایید زد.
در تصاویری که خبرگزاری صداوسیما
از ایــن سفر منتشر کــرده ،همچنین
ســـردار اسماعیل قــاآنــی جانشین
فرمانده نیروی قدس سپاه نیز دیده
می شود .این اولین سفر دبیر شورای
عالی امنیت ملی به افغانستان است.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما،
شمخانی در بدو ورود به فرودگاه کابل،
با اشاره به کنفرانس پنج گانه اخیر در
تهران گفت« :با توجه به اوضاع منطقه
الزم بود که در حوزه امنیتی و همکاری
های اقتصادی توافقات مرور شود».
▪تاکید بر حفظ ،تقویت و گسترش
پاسگاههای مرزی

بــه گـــزارش ایــســنــا ،علی شمخانی
در دیــدار «حــمــدا ...محب» همتای
افــغــانــســتــانــی خـــود لــــزوم فــعــالتــر
شدن ســازو کارهای مشورتی میان
نهادهای امنیت ملی دو کشور برای
تحقق اهــداف و توافقات فی مابین

را مــورد تاکید قــرار داد .شمخانی با
اش ــاره بــه توافقات ســازنــده نشست
امــنــیــتــی مــنــطــق ـهای کــه بــا حضور
دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران،
افغانستان ،روسیه ،چین و هند در
تهران برگزار شد ،با جدی ارزیابی
ک ــردن خطر گسترش دامــنــه نفوذ
داعش در افغانستان بر ضرورت اتخاذ
اقــدامــات عملی بــرای مقابله با این
نقشه شوم که توسط آمریکا و ارتجاع
منطقه حمایت می شود؛ تاکید کرد.
دریــابــان شمخانی ،حفظ ،تقویت و
گسترش پاسگا ههای مرزی را برای
حفظ امنیت مرزها بسیار ضــروری
دانست و خواستار همکاری بیش از
پیش دو کشور در این زمینه شد .وی

همچنین با اشــاره به گفتوگوهای
جاری میان جمهوری اسالمی ایران
با گروه طالبان به منظور کمک به رفع
مشکالتامنیتیموجوددرافغانستان
خاطر نشان کرد« :مجموعه ارتباطات
و گفتوگوهای انجام شــده با گروه
طالبان با اطــاع دولــت افغانستان
بوده و این روند همچنان ادامه خواهد
یــافــت ».بــرخــی تحلیل گـــران ایــن
اظهارنظر صریح شمخانی را واکنشی
به مذاکرات اخیر طالبان و مقام های
آمریکایی در امارات ارزیابی کرده اند.
طالبان پیشتر گفته بود که حاضر به
گفت و گو با دولت افغانستان نیست.
در ماه های اخیر درگیری های میان
گ ــروه طالبان و دول ــت افغانستان

افــزایــش یافته اســت .همچنین ماه
گذشته میالدی نمایندگان طالبان
به طور رسمی در نشست صلح مسکو
شرکت کردند .به گزارش صداوسیما
شمخانی همچنین در دیــدار اشرف
غنی رئیس جمهور افغانستان بر لزوم
تسریع در نهایی سازی و امضای سند
جامع روابــط دو کشور تاکید کرد.
وی خـــروج نــیــروهــای آمــریــکــایــی از
افغانستان را فرصتی طالیی برای
تقویت تــوانــمــنــدی ه ــای دفــاعــی و
نظامی این کشور با اتکاء به ظرفیت
های داخلی و درون منطقهای ذکر و بر
آمادگی ایران برای افزایش تعامالت
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و تعمیق
همکاریهایدفاعی،نظامیوامنیتی
با افغانستان تأکید کرد .محمداشرف
غنی رئیس جمهور افغانستان نیز
در این دیدار با ابالغ سالمهای گرم
خود به رهبر معظم انقالب و رئیس
جمهوری از تالش بیست ساله دریابان
شمخانی در تــن ـشزدایــی و ایجاد
همگرایی میان کشورهای منطقه
قــدردانــی کرد.شمخانی همچنین
بــا عــبــدا ...عــبــدا ...رئیس اجرایی
افغانستان نیز دیدار و گفت وگو کرد.

جزئیات الیحه رفراندوم محلی
پرسمان محلی به رای گذاشته خواهد شد؟
طبق ایــن الیحه  ،با رعایت قوانین و مــواردی
همچون اصل وحدت ملی ،تمامیت ارضی و دیگر
مواردی که ذیل اصل  100قانون اساسی به آن
ها اشاره شده امکان مراجعه به پرسمان محلی
در تمام شهرها و روستاها و در کالن شهرها به
صــورت پرسمان منطقه ای وجــود دارد.البته
شوراهای شهر و روستا افزون بر رعایت این موارد،
در چارچوب اختیارات قانونی خود می توانند به
پرسمان همگانی محلی رجوع کنند.
* به صورت مصداقی تر می توانید اشاره کنید ؟
م ــواردی که پرسمان محلی را دربــرمــی گیرد،
موضوعات مقرر دراصــل  100قانون اساسی
است که شامل مسائل مهم اجتماعی ،اقتصادی،
عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و دیگر امور رفاهی
 ...و البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که
شــوراهــای اسالمی شهرها و روستاها تنها در
چارچوب اختیاراتی که قانون برای آن ها پیش
بینی کرده در خصوص این موضوعات می توانند
به پرسمان محلی رجوع کنند .این نکته نگرانی
ها ی موجود در خصوص موضوعاتی را که به
پرسمان محلی گذاشته می شوند ،برطرف می
کند .مثل ساخت مراکز خرید  ،رفاهی ،دینی ،
فرهنگی  ،اداری و...
* آیا رفراندوم درباره موضوعات سیاسی در
این الیحه پیش بینی شده است ؟
خیر؛ همان گونه کــه گفتم طبق ایــن الیحه
پرسمان محلی فقط درموضوع هایی که در حوزه
وظایف شوراها قرار دارد ،انجام می شود .

...

خبر آخر
وزیر اقتصاد:رفتار کارمند
گمرک با نماینده سراوان خارج
از ضوابط نبوده است
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی نظر نهایی
ایــن وزارتخانه درب ــاره ماجرای جنجالی
گمرک را اع ــام ک ــرد .بــه گـــزارش ایرنا،
فرهاد دژپسند ،با اشــاره به بررسی های
انجام شــده تاکید کــرد :مــامــوران گمرک
هیچ رفــتــاری خــارج از ضوابط و مقررات
نداشته انــد و بنابراین هیچ بــرخــوردی با
آن ها نخواهد شد .دژپسند دربــاره این که
گفته شده در برخورد با نماینده مجلس از
سوی ماموران گمرک تخلف صورت گرفته
است ،اظهار کرد :کارگروهی از سوی وزارت
امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ابعاد این
موضوع بررسی شــد .وی افـــزود :یکی از
شبهه هایی که در این باره مطرح شده ،این
است که کارکنان گمرک فیلم این برخورد
را در شبکه هــای اجتماعی منتشر کرده
اند که بررسی ها نشان داد چنین چیزی
نبوده اســت .وی تصریح کرد :شبهه دیگر
مربوط به بیرون انداختن نماینده بود که
بر اساس بررسی ها مشخص شد همکاران
گمرک چنین کاری انجام نداده اند بنابراین
هیچ ک ــدام از ایــن دو شبهه ایــجــاد شده
ربطی به همکاران گمرک نداشته است.

...
اخبار

در گفت و گوی کارشناس معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خراسان مطرح شد

انوار  -طی هفته های اخیر معاون پیگیری اجرای
قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری از تدوین
پیشنویس اولیه الیحه «رفراندوم محلی» خبر
داد .الیحه ای که هنوز جزئیات زیادی از آن رسانه
ای نشده اما با استقبال برخی صاحب نظران
مواجه شده است .به گفته علی اکبر گرجی معاون
پیگیری اجــرای قانون اساسی در نهاد ریاست
جمهوری این الیحه که قرار است تا پایان امسال
به دولت ارائــه شود ،مبتنی بر اصل  59قانون
اساسی است که در آن به برپایی رفراندوم اشاره
شده و این ایده را مطرح و تمهیداتی را فراهم
می کند که مردم یک شهر یا روستای به خصوص
بتوانند برای یک موضوع خاص و مهم درخواست
برگزاری رفراندوم داشته باشند .درباره این طرح
که به آن «پرسمان محلی» نیز گفته می شود ،با
دکتر سعید والی زاده ،کارشناس معاونت حقوقی
نهاد ریاست جمهوری گفت و گو کرده و به بررسی
برخی جزئیاتش پرداخته ایم.
* آقای والی زاده! هدف از تدوین این الیحه
چیست؟
افــزایــش همکاری مــردم  ،تقویت بیش از پیش
انــســجــام مــلــی اســـت .الیــحــه پــرســمــان محلی
شهروندان را در تصمیم گیری ها و مدیریت شهرها
و روستاها مشارکت می دهد تا به این وسیله بر نحوه
عملکرد نهادهای محلی نظارت موثری داشته
باشند .همچنین همکاری مردم در برنامه های
اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی
و آموزشی و امور رفاهی پیش بینی شده است.
* چه موضوعاتی در رفراندوم محلی یا همان
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تازه ترین وضعیت درمانی
آیتا ...مؤمن
* نکات قابل توجه در این الیحه چیست ؟
هم اینک از یک هزار و 250شهر 700 ،شهر زیر
 10هزار نفر جمعیت دارنــد ،با احتساب افراد
واجدشرایطشرکتدرپرسمان،متوجهمیشویم
در غالب موارد برگزاری این طرح با شیوه های
پیش بینی شده عملی خواهد بود .البته نکته ای
که ازطرف بیشتر صاحب نظران در خصوص این
الیحه بیان شد ضرورت برگزاری الکترونیکی
در پرسمان است که به خصوص در روستاها و
شهرهای کوچک ،این امر ممکن به نظر می رسد،
ازطــرف دیگر برگزاری الکترونیکی پرسمان
محلی می تواند زمینه رفع مشکالتی را که در
برگزاری الکترونیکی در دیگر انتخابات وجود
داشته هم فراهم کند.
* سازوکار پیشنهاد برگزاری همه پرسی در
این الیحه به چه صورت است؟
پیشنهاد پرسمان محلی از سه طریق امکان پذیر
خواهد بود ،شوراهای شهر و روستا ،نمایندگان
مقامات مرکزی و نمایندگان منتخب مــردم و
خود مردم به این صورت که مردم از شورای شهر
می خواهند موضوعی در شــورای شهر مطرح و
درخصوص آن تصمیم گیری شود یا این که آن را
به همهپرسی بگذارند .البته قرار است که موضوع
همهپرسیفعالفقطدرشورایشهروروستاباشد.
*برگزارییامراجعهبهرفراندوممحلیبراییک
موضوعخاصتوسطچهنهادیتاییدمیشود؟
پیشنهادمراجعهبههمهپرسیازهرطریقیکهصورت
گرفته باشد ،باید به تأیید هیئت تطبیق مصوبات
و قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای

اسالمی کشور و شورای انتخاب شهرداران برسد.
مسئلهدیگراینکهچنانچهمقرراتوضوابطتعیین
شده در الیحه زیر پا گذاشته شود یا این که نهادهای
محلی از پذیرش نتیجه پرسمان امتناع کنند ،این
امکان پیش بینی شده که شخص ذی نفعی بتواند
شکایت خود را درباره این موارد به مرجعی طرح کند
که در این باره طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
منطقی به نظر می رسد.
* چه نهادی بر اجرا و نظارت بر پرسمان محلی
نظارت خواهد داشت؟
بعد ازتایید نهادی که به این منظور تعیین خواهد
شــد اج ــرا ونــظــارت برپرسمان محلی توسط
شــوراهــای شهرها و روستاها انجام می شود.
همچنین کار نظارت بر فرایند اجرا نیز توسط
نماینده ای از فرمانداری درشهرها وبخشداری
ها در روستاها خواهد بود.
* این الیحه در چه مرحله ای است؟
رایــزنــی پــیــش نــویــس الیــحــه تــدویــن شـــده با
کارشناسان فن و امور مربوط ادامه می یابد و در
مرحله نهایی دغدغه همه بخش ها و نهادها در
نظر گرفته خواهد شد.

تــســنــیــم -ی ــک ــی از
اعضای دفتر آیتا...
مــؤمــن ب ــا اشـــــاره به
آخرین رونــد درمانی
ایشان گفت :وضعیت
وی نسبت به روزهای
گذشته بهتر است و پزشکان معتقد هستند
شرایط ثابت بــوده و جای امیدواری است.
وی با بیان این که خوشبختانه عمل جراحی
با موفقیت همراه بود و وضعیت هوشیاری تا
حدودی بهتر شده ،افزود :از مردم درخواست
داریم برای سالمتی ایشان دعا کنند.

مخالفت ترکیه با تحریمهای
ضد ایرانی آمریکا
تــســنــیــم  -پـــس از
خــروج غیر منتظره
آمــریــکــا از ســوریــه،
تــرکــیــه اعـــام کــرد:
دربـــاره تحریم های
ایـــــــران هــمــکــاری
نمیکند .اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه
گفت :از تحریمهای آمریکا علیه ایران که
امنیت و تعادل منطقه را به خطر انداخته
حمایت نمیکنیم .تالشم را برای به حداقل
رساندن تاثیر این تحریمها بر تجارت بین دو
کشور انجام می دهم و از ایران در شرایط
سخت حمایت می کنم.

