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عراقچی:روی صحبتم
با مهاجران عزیز افغانستانی نبود

...

ویژه های خراسان
دستور دولت به مدیران برای
کشف «دفاتر دوم»
ب ــر اســــاس ابــاغــیــه ی ــک مــســئــول ارش ــد
اجرایی ،مدیران همه سازمان ها و ادارات
دولتیموظفشدهاندباتکمیلزیرساختها،
امکاناستعالماطالعاتموردنیازحسابرسان
وبازرسانقانونیراجهتاظهارنظر،بازرسیو
کشفدفاتردومباکمکوزارتاقتصادفراهم
کنند .همچنین پس از تکمیل زیرساخت ها،
ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به
اشخاص حقوقی که صــورت های مالی آن
ها فاقد ثبت رسمی و دریافت شناسه مربوط
نباشد،ممنوعخواهدبود.

تصویبیکپیشنهادپساز 3سال
درکابینه
در حــالــی کــه وزارت تــعــاون ،کــار و رفــاه
اجتماعی در ســال  95پیشنهادی را به
شماره  164651درخصوص تغییر در آیین
نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به هیئت
دولــت ارســال کــرده بــود ،ایــن درخواست
طی روزهــای اخیر به تایید کابینه رسیده
است و بر اساس آن ،عبارت " با توافق وزرای
بهداشت و کار" از آیین نامه مربوط به اجرای
قانون بیمه بیکاری مصوب سال  69دولت
وقت ،حذف می شود.

چهره ها و گفته ها
نعمت احــمــدی وکیل دادگستری
گفت :راه انــدازی سامانه ثبت و ضبط
دارایـــیهـــای مسئوالن
مــفــیــد اســـت الــبــتــه به
شرطی که این سامانه
اجــــــرایــــــی
شـــود/ .
ایسنا

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه
با مفاسد اقتصادی با تأکید بر این که
مردم از دست مسئوالنی که انگیزهای
برای کنترل مسائل ندارند گالیهمند
هستند ،گفت :دالالن کشور
را مدیریت میکنند و
مــســئــوالن تنها نگاه
م ـیکــنــنــد .کسانی
که باید نظارت کنند
نظارت نمیکنند.
/اعتمادآنالین

محمود صادقی عضو فراکسیون امید
مجلس با اشاره به طرح اصالح موادی از
قانون وکالت گفت :کسانی که دغدغه
تقویتنظامرادارندوقصددارنددراینراه
حرکتهاییکنند،نبایداستقاللکانون
وکالیدادگستریرامخدوش
کــنــنــد زیــــرا معتقدم
تضعیف ایــن نــهــاد به
تــضــعــیــف پــایــههــای
جــمــهــوریــت هم
مـــــنـــــجـــــر
میشود/ .
ایلنا
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گفت و گو

دیدگاه های انتخاباتی  2تئوریسین اصالحات
تاجیک :اصالح طلبان باید از خود اکنون شان فاصله بگیرند
درحالی که اظهارنظر چند هفته پیش سعید
حجاریان درباره شرط گذاری برای مشارکت
در انتخابات بار دیگر روز گذشته از سوی او
مطرح شد ،محمدرضا تاجیک از دیگر چهره
های برجسته و یکی از تئوریسین های این
جریان بر ضرورت خودانتقادی اصالح طلبان
برای پرکردن شکاف میان خود و مردم تأکید
کرد .سعیدحجاریانازتئوریسینهایبرجسته
جریان اصالحات در یــادداشــت جدید خود
توضیحاتی درباره ایده مشارکت مشروط در
انتخابات مطرح کرد .او در یادداشت خود با
اشــاره به نقدهای صــورت گرفته به این ایده
نوشت :شماری از نقدها بیانگر یک پرسش
اساسی بود؛ «اصالحطلبان برای چه کسی
شرط میگذارند؟» و بر مبنای همین پرسش،
مشارکت مشروط بهعنوانی غیرعقالیی و
انــتــزاعــی تفسیر شــد .وی در ادامـــه مدعی
شــد :واقــعــیــت آن اســت کــه در مقطعی که
دستاندرکاران انتخابات در خلوت و جلوت،
عالوه بر قوانین منصوص از شروط تکمیلی
سخن میگویند ،طرح «مشارکت مشروط»
عجیببهنظرنمیرسد.حجاریانتصریحکرد:
تجربهادواراخیرمجلس،ازضعفجدیپارلمان
حکایتمیکندوتعددفیلترهاپیاممثبتیبهما
مخابرهنمیکند.ازاینروبایدگفت،سویهاول
مشارکت مشروط اصالحطلبان نه معطوف
به خــود و حضورشان در قــدرت ،بلکه از سر
دغدغه برای تشکیل پارلمان قوی و غنی در
جهت منافع مردم است .هر چند نباید از سویه
دوم که همان فیلتریزاسیون اصالحطلبان
باشد ،غافل شد تا در پرتو آن را ه قدرتطلبی و
رانتخواری در پوشش اصالحطلبی مسدود
شود .این تئوریسین جریان اصالحات تأکید
کرد:البتهدراینمیان،وجودوکارکردپارلمان
بهدلیلتناقضاتوتعارضاتیابهتعبیریدیگر،
«حاکمیت دوگانه» بهطور جدی محل پرسش

قرارگرفتهاستوشاید،تمهید«حاکمیتیگانه»
و پایان دادن به این معضل ،از معبر استعفای
رئیسجمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات
دراسفندماهامسالبگذردتادرنتیجه،مجلس
ودولتیهمسوباروسایهمسوتربرمصدرامور
قراربگیرند.درعینحالمحمدرضاتاجیکاز
دیگرتحلیلگرانبرجستهجریاناصالحاتنیز
در گفت و گویی با شرق که روز گذشته منتشر
شد دربــاره راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان
تأکید کرد :جریان اصالحطلبی یک جریان
واحد نیست که اگر عدهای تصمیم گرفتند در
انتخابات شرکت نکنند یا از سیاست و قدرت
کناره بگیرند ،بسیاری از اصالحطلبان دیگر
با آن ها همکاری و همراهی داشته باشند .وی
افزود:چنینحرکتیجزایجادفراقوشکافدر
فضایاصالحطلبیکاردیگرینمیکندواراده
واحــدی در پس و پشت جریان اصالحطلبی
نهفتهنیست.تاجیکدرادامهدرپیشنهادیبه
فعاالن اصالح طلب گفت :بنابراین در شرایط
کنونی مقدم بر هر چیز ،جریان اصالحطلبی
را فرا میخوانم که در آینه نقد ،خودشان را نگاه
کنند،آینهرانشکنند؛خودشکن،آینهشکستن
خطاست .تالش نکنیم آیندهای که واقعیت
زمختوکژیهایمارانشانمیدهدبشکنیم؛
خودمان را بشکنیم .در شرایط تاریخی اگر
این خودشکنی را در دستور کارمان قرار دادیم
ممکناستدرآیندهبتوانیمشکافیراکهمیان
ما و مردم ایجاد شده است کم کنیم و دوباره
شرایطرابهدورانگذشتهبرگردانیمدرغیراین
صورتبسیاربعیداستکهبتوانیممشکلراحل
کنیم .وی همچنین افزود :تا اصالحطلبان از
خوداکنونشانفاصلهنگیرندوخوداکنونشان
را یک جا پیاده نکنند ،خود اکنون شان را مورد
نقدجدیقرارندهند؛اینخودمرسومومألوف
اصالحطلبیکهامروزدرحالتجربهآنهستیم،
نمیتوانداحیاگرجریاناصالحطلبیباشد.

گفت و شنود روحانی و چهره های مطرح
دو جناح در ضیافت افطار
رئیس جمهور شامگاه دیــروز در سالن اجالس
س ــران بــا تــعــداد زیـــادی از فــعــاالن مــطــرح دو
جــنــاح سیاسی دیـــدار ک ــرد .از صحبت های
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی و نیز
فعاالن سیاسی حاضر در جلسه تا لحظه تنظیم
این مطلب ( 22:30شب گذشته) خبر رسمی
منتشر نشده است .به گــزارش اعتمادآنالین،
در این مراسم چهرههایی از دو جناح از جمله
الــیــاس حضرتی،غالمعلی حـــدادعـــادل ،آذر
مــنــصــوری ،مــحــمــدرضــا جــایــیپــور ،محمد
سالمتی ،بــهــزاد نــبــوی ،ابــراهــیــم اصــغــرزاده،
حسینمظفر،محمدحسنغفوریفرد،غالمرضا
مصباحیمقدم،علیربیعی،سیدمحمودواعظی،
علیشکوریراد،شهابالدینصدر،احمدتوکلی،
عبدالحسین روحاالمینی ،علی یونسی ،زهرا
ساعی ،محسن هاشمیرفسنجانی ،سیدرضا
تقوی ،اســـدا ...بادامچیان ،محمدعطریانفر،
رمضانعلی سبحانیفر ،علی جنتی ،فیضا...
عرب سرخی ،قــدرتا ...علیخانی ،محمدعلی
ابطحی ،محمد قوچانی ،جــواد ام ــام ،حسین
مرعشی ،مرتضی بانک ،فیاض زاهد و محمدرضا
باهنر حضور داشتند .به گزارش فارس ۱۰ ،نفر
ازشخصیتهایاصولگرا،اصالحطلبومستقل
در دیدار با رئیس جمهور به سخنرانی پرداختند.
جــواد دلیری سردبیر روزنامه ایــران در توئیتی
نوشت :فعاالن سیاسی با حسن روحانی دیدار
کردند؛حرفهایمهمیگفتوشنودشدهاست.
همچنین انتشار تصویری از احمد توکلی در کنار
بهزاد نبوی در حاشیه این دیدار که هر دو عصا به
دست در حال خنده هستند ،با این مضمون که در
وقت تهدید کشور همه جناح های سیاسی کنار

هم هستند از سوی برخی کاربران در شبکه های
اجتماعی بازتاب داده شد .بنا بر گزارش فارس،
در این جلسه اکثریت اصالحطلبان در خصوص
فاصله ایجاد شده بین دولت و اصالحات انتقاد
کردند و قدرت ا ...علیخانی از حسن روحانی به
دلیل عملکرد برخی از وزیران انتقاد کرده است.
علیخانیدراینجلسهگفتهکهچرابرخیازوزیران
باید در دولت جا داشته باشند در حالی که ناتوان
هستند و باید درباره آن ها فکری کرد .همچنین
حجتاالسالمغالمرضامصباحیمقدمنیزبرخی
از مشکالت اقتصادی در کشور را به دولت یادآور
شد و درباره قیمت سوخت نکاتی را مطرح کرد.
ی راد دبیرکل حزب
بنا بر این گزارش ،علی شکور 
اتحاد ملت ایران نیز درباره احضار برخی افراد به
نهادهای مختلف انتقاد کرده است .به گزارش
فارس ،الیاس حضرتی نیز در این جلسه درباره
حصر صحبت کرده و از دولت خواسته است که در
خصوصممنوعالتصویریرئیسدولتاصالحات
وحصرسرانفتنه اقداماتیراصورتدهد  .حداد
عادل ،حسین مظفر ،فیاض زاهد ،زهرا ساعی و
روحاالمینی نیز از دیگر سخنرانان این ضیافت
افطاربودند.

امامجمعهاهواز:از 8سالگی
دستفروشی،بناییوجوشکاری
کردهام

امام جمعه تازه منصوب شده اهواز با بیان این
که ما مصمم هستیم مشکالت و کاستیهایی
که مردم و استان خوزستان را عقب انداخته،
برطرفکنیم،دربارهخودگفت«:مندرهشت
سالگی یتیم شدم! به همین دلیل از کودکی
مجبور بــودم کارهایی چــون دســت فروشی،
بناییوجوشکاریانجامدهموبههمیندلیلبا
درد مردم و جوانان آشنا هستم و تالش میکنم
حقوق ضایع شده ملت را باز پس گیرم ».به
گزارشحوزهنیوز،حجتاالسالموالمسلمین
موسوی فرد ،امام جمعه اهواز و نماینده ولی
فقیهدرخوزستان،درجمعنمازگزارانمسجد
قبا،وعدهدادکهفاصلهایمیاناوومردموجود
نداشته باشد .در هفته های گذشته و حتی
پیش از انتصاب حجتاالسالم والمسلمین
موسویفردبهامامتجمعهاهوازتصاویروفیلم
هایحضور او دربینجواناندرفضایمجازی
دســت به دســت شــد .همچنین  تیرماه سال
گذشتهوزمانیکهترکیدگیلولهانتقالآبدر
خوزستان برخیشهرهاوروستاهایایناستان
رابابحرانآبروبهروکردهبود ،درکنارخطلوله
آب شیرین در دمای باالی 50درجــه ،حدود
 30دقیقه جوشکاری کرد تا روحیه کارگران را
دوچندانکند .تصویرایناقدامبازتابگسترده
ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت
و با تقدیر رهبر انقالب از این «اقدام پیگیرانه و
حضورمیدانی»ویهمراهشد.

