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آغــاز راســتی آزمایــی واردات
کاالهایاساسیبادالرجهانگیری
با افزایش حساسیت و توجه دستگاه های مختلف
بر فرایند واردات و توزیع اقالم مهم وارداتی ،یک
مسئول مهم اقتصادی در ابالغیه ای جدید به
تعدادی از نهادها و سازمان های دولتی ،آن ها را
مکلف کرده است در اسرع وقت با تهیه فهرست
کلیه افــراد حقیقی و حقوقی که درخصوص
واردات کاالهای مهم خوراکی همچون حبوبات،
چای ،کره و شکر با ارز  4200تومانی اقدام کرده
اند ،به تفکیک زمان و تعداد ثبت سفارش ،تامین
ارز و ترخیص کاال ،آن را برای نهادهای مسئول
دولتی و نظارتی ارسال کنند تا مورد بررسی و
راستی آزمایی قرار بگیرد.

درواریزحقوقکارمنداندولت
تعللنکنید
براساس ابالغیه روزهــای اخیر یک نهاد مهم
دولــتــی بــه بــانــک مــرکــزی و بــانــک هــای عامل
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های
اجرایی ،مخاطبان موظف شده اند سامانه مبتنی
بر وب مربوط به استعالم شماره شبای بانکی
کارمندان دولت را بر اساس کد ملی ،در اختیار
خزانه داری کل کشور قرار دهند و در عین حال،
ترتیبی اتخاذ کنند که وجوه مربوط به حقوق و
مزایای مستمر این افراد ،بدون وقفه و در اسرع
وقت به حساب آن ها واریز و مراتب ،به دستگاه
های دولتی مربوط اعالم شود.

چهره ها و گفته ها

پاککردنشیشهبادستمالتمیز
شهیندخت مـــوالوردی دستیار سابق رئیس
جمهور در امــور حقوق شهروندی :اقدامات و
برخوردها و حرکت های اخیر قوه قضاییه با این
هدف بارقه ای از امید بــرای به اصطالح«پاک
کردن شیشه با دستمال
تمیز» در افکار و افواه
عمومی به وجود
آورده است/ .
ایسنا

گزینهجوانریاستجمهوری؟
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات :برای
ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری برنامه
خاصی ندارم/حقیقت ًا به
این موضوع تاکنون فکر
نکردم چه رســد به این
که برای آن برنامهریزی
داشته باشم/ .ایران

باندمهدیهاشمی
حــجــت االســــام حــیــدر مصلحی وزیـــر سابق
اطالعات :هنوز تیم مهدی هاشمی[معدوم] در
کشور و آمریکا با سازمان سیا در حال همکاری
است .دشمن از طریق جاسوسان سعی می کند
مسئوالن را به بیراهه
بکشاند و در دفاع
و حرکت از مسیر
انـــقـــاب از حیز
انتفاع بیندازد/ .
ایرنا
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وزیراطالعات:نفوذیهاداغترینشعارها را
میدهند و زوددیگرانرامتهممیکنند
درجاهاییجاسوسکشفکردیمکهمسئوالندچارشگفتیشدند

وزیر اطالعات با اشاره به ایجاد اداره کل نفوذ در
اینوزارتخانهگفت:درهیچزمانیمانندسالهای
اخیر،تقربونزدیکیبهدشمنرابهعناصرخودی
نداشتیم ،در جاهایی جاسوس کشف کردیم که
وقتیگزارشآنرابهمسئوالندادیمدچارشگفتی
شدند .به گــزارش ایسنا و ایرنا ،حجتاالسالم
والمسلمین سیدمحمود علوی با حضور در برنامه
گفت وگوی ویژه خبری اظهار کرد :دولت فعلی
جــزو استثناییترین دولـتهــای بعد از انقالب
محسوب میشود؛ زیرا بی سابقهترین اوضاع را در
دولتفعلیشاهدبودیم،بیسابقهترینتحریمها
تجربه شده است و بی سابقهترین تخریبها را
درباره این دولت داشته ایم ،چه از طرف بیگانگان
و چه از داخل کشور خودمان .حتی به نادرست بر
رویتخریبهانامنقدنهادندونقدراهمزیرسوال
بردند .علوی افزود :نقطه اوج تحریمها پشت سر
گذاشته شده است و ترامپ از تحریمها چیزی به
دستنمیآوردوناچاراستدرمقابلملتایرانسر
تعظیم فرود آورد و مثل بچه آدم به برجام بازگردد،
چون ملت ایــران در شرایط فشار زیر بار مذاکره
نمیرودوتسلیمآمریکانمیشود.علویهمچنین
خبردادکهوزارتاطالعاتچیزیحدود ۲۰هزار
میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و به سازمان
امور مالیاتی معرفی کرده است .وزیر اطالعات
در بخش دیگری از سخنانش خطاب به منتقدان
دولت گفت :اگر به دولت احساس مثبت ندارید
به گونهای رفتار نکنید که گویی در زمین ترامپ
بازیمیکنید،دشمنفرقیمیاناینقسمتوآن
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قسمتنظامقائلنیست.
وی با اشاره به این که اولویت ما صیانت از مدیران
کشور است ،گفت :در این زمینه کارکرد بسیاری
داریم .موضوع نفوذ ،مسئله کامال فنی و حرفهای
و کارشناسی است به این منظور تشکیالتی به نام
اداره کل نفوذ آن هم در سه قسمت که البته بیش
ازایننیازبهتوضیحنیستشکلگرفتهاست .وزیر
اطالعاتدربارهشیوههاینفوذهمگفت:افرادی
که نفوذ پیدا می کنند معمو ًال داغترین شعارهای
حکومتی را میدهند و خیلی زود دیگران را متهم
میکنندبهگونهایکهخودشاندرمعرضکوچک
ترین توهم و شبهه قرار نگیرند .وی تاکید کرد:
کشف کــردن اینها کــار ســادهای نیست کشف
کردنعناصرنفوذیخیلیمشکلاستبهطوری
که در قالب دلسوزی برای نظام مسائلی را مطرح
میکنندکهبهباورهایمردمونظامآسیبمیزند.
علویدربخشدیگریازسخنانشتصریحکرد:در
هیچ زمانی مانند سالهای اخیر ،تقرب و نزدیکی
بهدشمنرابهعناصرخودینداشتیم،درجاهایی
جاسوس کشف کردیم که وقتی گــزارش آن را
به مسئوالن دادیم دچار شگفتی شدند .وزارت
اطالعات با کمک حفاظت اطالعات نیروهای
مسلح توانست شبکه جاسوسی  CIAرا متالشی
و جاسوسان را شناسایی کند و عمال چشم CIA
آمریکاکورشد.
علوی افزود :در شش سال اخیر کمترین اقدامات
تروریستیدرایرانرویدادهاست،باوجوداینکه
ازتروریستهاحمایتبیشتریمیشد.

آخوندی:کاندیداتوریمجدد روحانی
اشتباه بود

وزیرسابقراهوشهرسازیکهبهگفتهخودش
بهدلیل«قبولنداشتنمواضعدولت»استعفا
کرده است ،کاندیداتوری مجدد روحانی در
سال  96برای دولت دوازدهــم را «اشتباه»
دانستوگفتکهاینکار«اشتباهاستراتژیک
گروههایسیاسیمتمایلبهاصالحاتبود».
عباسآخوندیکهباشرقگفتوگومیکرد،
در پاسخ به این سوال که او پس از استعفا از
وزارت راه چندین بار اعالم کرده که دولت
روحانی گفتمان مشخصی نداشته و ندارد،
اگرمیدانستیدکهگفتمانمشخصیوجود
نــدارد ،چرا پذیرفتید که در دولــت حضور
داشتهباشید؟گفت:دردولتیازدهمهدف
اصلی معطوف به پرونده هستهای و رفع
تنشهایبینالمللیبود.اینهدفبهبرجام
ختم شد که سندی قابل دفاع و ماندگار در
تاریخ ایران است .با این حال همان زمان نیز
بحثهایی صورت میگرفت که دولت بعد
از برجام میخواهد چه کند؟ آیا دولت نگاه
و اهداف روشنی برای بخشها و حوزههای
دیگر دارد و میتواند سایر موانع ایجاد شده
در ایــن حوزهها را برطرف کند؟ تقریبا از
سالهای 95–94به بعد چنین بحثهایی
دردولتوجودداشتوگفتهمیشدکهدولت
ایده روشنی برای دیگر مسائل ایران ندارد.
متاسفانهاینبحثهابهجایینرسید.
وی بــا بیان ایــن کــه «بــه گمان مــن ،آقــای
روحــانــی نــمـیدانــســت گــامهــای بعدی
چیست» اظهارکرد :گــروههــای سیاسی
باید از دولت برنامه بعد از برجام را مطالبه
میکردند .یکی از مشکالتی که دربــاره
گروههای سیاسی وجود داشت ،این بود که
آن قدر نگران عدم قطعیت برجام بودند که

حاضر نبودند درباره دولت یک دورهای فکر
کنند .تصورشان این بود که دولت اال و البد
باید دو دورهای باشد .این انتخاب گروههای
سیاسی بود.
وزیــر سابق راه در پاسخ به این پرسش که
آیــا شما فکر میکنید اگــر دول ــت حسن
روحانی یک دورهای میشد هم محبوبیت
خودش و تیم دیپلماسیاش حفظ میشد
و هم دولــت بعدی با تمرکز بر برنامههای
اقتصادی میتوانست کشور را بهتر اداره
کند؟گفت:بلههمینطوراست.فکرمیکنم
که گروههای سیاسی ما از سال  95باید
تحلیلدرستیازشرایطمیداشتندومتوجه
میشدندکهدولتبعدازبرجامایدهایبرای
لوفصل دیگر امور ایران ندارد؛ خواه این
ح 
موضوع اجتماعی و فرهنگی باشد ،خواه
سیاسی و اقتصادی .گروههای سیاسی به
این موضوع نپرداختند .تعهد به حل مسائل
ایران بر مبنای یک رویکرد مشخص مهمتر
از حفظ موقعیت در قدرت بود .این اشتباه
استراتژیک گروههای سیاسی متمایل به
اصالحات بود .خبرنگار از آخوندی پرسید:
«پس کاندیداتوری حسن روحانی را برای
دولتدوازدهماشتباهمشترکاووحامیانش
میدانید؟» که او پاسخ داد« :بله ،از نظر من
کاندیداتوری ایشان برای دولت دوازدهم
اشتباهبودامابههرحالحمایتشد».ویدر
برابر این سوال که چرا در دولت دوم روحانی
پیشنهاد وزارت راه را پذیرفته است ،اظهار
کرد :وقتی جمعی کار میکنید ،نمیتوانید
رفتارفردیداشتهباشید.خودخواهیاست
کهبگویمیاهمهنظراتمنراقبولمیکنید
یامنقهرمیکنم.

گزارش خبری

عبورکارگزارانازکرباسچی؟
اظهارات اخیر دبیرکل حزب کارگزاران درباره
رهبریجریاناصالحاتورئیسدولتاصالحات
که با واکنش گسترده چهره هــای ایــن جریان
روبــه رو شــد ،به نظر می رســد محل اختالف و
جدل تــازه ای در میان اعضای این حزب شده
است .چندی پیش عبدا ...ناصری عضو شورای
مشورتیرئیسدولتاصالحاتبااشارهبهاینکه
مواضع اخیر کرباسچی ،دیدگاه حزب کارگزاران
نیست و شخصی است ،گفته بود :طرح موضوع
رهبری اصالحات با انتقاد شدید شورای سیاسی
حزب کارگزاران مواجه شده است .جواد امام
فعال سیاسی اصــاح طلب هم دربــاره موضع
اعضای کارگزاران نسبت به اظهارات جنجالی
کرباسچی تأکید کرده بود که برخالف اظهارات
کرباسچی شاهد بودیم دیگر دوستان در بدنه
حزب کارگزاران مثل عطریانفر و قوچانی و سایر
اعضای این حزب اعالم کردند که کارگزاران از
بدنهجریاناصالحطلبیاست.درهمینزمینهبه
نظر می رسد این قبیل انتقادها از مواضع دبیرکل
حزب کارگزاران در جلسات داخلی این حزب
کشیده شده است .محمود علیزاده طباطبایی
عضو شورای مرکزی کارگزاران در پاسخ به سؤال
برنا دربــاره جلسه اخیر این حزب برای بررسی
اظهارات کرباسچی و این که گفته می شود فائزه
هاشمی این جلسه را ترک کــرده اســت ،گفت:
بنده در این باره اطالعی ندارم و در آخرین جلسه
شورای مرکزی که یک یا دو هفته قبل برگزار شده
است،مننیزحضورداشتموکرباسچیدربارهاین
اظهارنظر توضیح دادند اما بحث من این است که
همهمقاماتقابلانتقادهستند.کرباسچیگفت
فقطانتقادکردهاست.علیزادهطباطباییبااشاره
به این که بحث کرباسچی شخص خاتمی نبود
چراکه برای شخص خاتمی احترام بسیاری قائل
است ،ادامه داد« :در شورای مرکزی کارگزاران
نیز این بحثها مطرح شد و فردی هم جلسه شورا
را در این خصوص ترک نکرد مگر این که در کمیته
سیاسی حزب ،بحثی مطرح شده باشد ».حال
باید دید آیا اظهارات آن طور که برخی می گویند
«بدونهماهنگیکرباسچیدربارهرهبریجریان
اصالحات»باعثکنارگذاشتهشدناوازدبیرکلی
حزب کارگزاران خواهدشد یا خیر؟

