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تالش ها برای حذف عارف از فرایند انتخاباتی
اصالحات شدت گرفته است

تازههای مطبوعات
••آرمــان ملی – دکتر مینو محرز ،رئیس مرکز
تحقیقات ایدز ایران درباره ابتالی تعدادی از اهالی
روستای چنارمحمودی لردگان به ویــروس HIV
گفت :بهنظر من باید از بهورز روستا تقدیر شود.
مبتالیانبااقدام بهموقعبهورزروستا،حاالمیتوانند
مانند هــزاران نفر دیگر که در کشور تحت مــداوا
هستند،بهزندگیعادیبازگردند.
••کیهان – حسین شریعتمداری در یادداشتی
با اشــاره به سخنان رئیسجمهور که در مراسم
بازگشایی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشور
برای چندمین بار پیشنهاد برگزاری همه پرسی را
پیشکشیدنوشت:جنابروحانی!تسلیمکهبههمه
پرسیومذاکرهنیازندارد،برایتسلیمشدننیممتر
پارچهسفیدکافیاستتادرمقابلآمریکارویدست
بلند کنید! آیا غیراز این است؟!...آقای روحانی به
عنوانرئیسقوهمجریهانتظارآناست-وحقمردم
نیزاست-کهبهجاینظریهپردازیهایحاشیهسازو
غیرعلمیبهوظایفاصلیخودکهانجاماموراجرایی
کشوروحلمشکالتمردماستبپردازید.
••ج ــوان  -نــاصــر مطیعی رئــیــس صــنــدوق رفــاه
دانشجویان درباره علت مسمومیت ۶۰تا۷۰نفر از
دانشجویاندانشگاهعلموصنعت،گفت:اینکهاین
اتفاق مستقیم مربوط به غذا ،ظرف یا عامل دیگری
بوده است ،مشخص نشده و دانشگاه علم و صنعت
از دانشگاهعلومپزشکی تهرانتقاضا کردهاستکه
این موضوع را علتیابی و نتیجه بررسیهای خود را
بهدانشگاهگزارشکنند.
••ایــــران – مــنــصــور غــامــی وزیـــر عــلــوم دربـــاره
موضوع فروش مدارک جعلی دانشگاهی گفت :در
دانشگاههای غیردولتی گزارشهایی درباره جعل
مدرک داشتیم که پیگیری میکنیم .برخی موارد
را شخص ًا پیگیری میکنم .مواردی بوده که به من
گزارششدهاستازجملهیکموردبسیارحساسو
بهایننتیجهرسیدممدرکشجعلیاستکهپرونده
اینشخصرابهقوهقضاییهدادهام.

انعکاس
••تابناک خــبــرداد :ظــریــف دربــــاره اظــهــارات
منسوب به خود در گفتوگو با المسیره یمن مبنی بر
آمادگیاش برای سفر به ریاض گفت :اتفاق خاصی
نیفتاده اســت .همیشه آمــاده بودیم به کشورهای
همسایهسفرکنیم.رئیسدستگاهدیپلماسیبابیان
این که همچنان این آمادگی را داریــم ،خاطرنشان
کــرد :دســت جمهوری اسالمی همیشه به سمت
کشورهای منطقه دراز بوده و اگر زمینه فراهم باشد
و در کشورهای همسایه آمادگی باشد برای این که
همکاریبکنندحتمامااینآمادگیراخواهیمداشت.
••عصرایران نوشت  :صحبتازاینکهتلگرامرفع
فیلترمیشودیانه،موضوعیتخودراتااندازۀزیادی
از دست داده است.وقتی رسانههای رسمی هم به
تلگرامبازگشتهاندوصداوسیمابرپایۀخبرهاییکه
در این پیام رسان منتشر میشود تحلیل و گزارش
پخش میکند ،میتوان گفت عمال رفع فیلتر شده
است .تنها بحثی که میماند این است که آیا قرار
است دسترسی به آن آسان شود و خطر استفاده از
فیلترشکنبرایفرزندانماندورشودیانه.
••تابناک نوشت :سایتفدراسیونفوتبالبحرین
در پی توهین شماری از تماشاگران وابسته به رژیم
آلحمدبهسرودملیکشورمان،هکشد.هکرهای
ایــرانــی در سایت فدراسیون بحرین ســرود ملی
کشورمانراپخشکردند.
•• انتخاب نوشت  :جوادکریمیقدوسی،نماینده
اصولگرای مجلس در ادعایی تازه مدعی شد :سال
 96چهاررابطروحا...زمدستگیرشدند.بهگفتهاو،
ازاینچهاررابطیکیدردفترآشنا،یکیدرمجموعه
ارتباطات دفتر رئیس جمهور ،یکی در دفتر بانک و
چهارمیدرقوهقضاییهبودهاند.
••رویــداد 24مدعی شد  :موسی غضنفر آبادی
نماینده پیشین مجلس که رئیس دادگــاههــای
انقالب اسالمی تهران است بنا دارد در انتخابات
مجلس نامزد شود این درحالی است که تا کنون در
رسانههایرسمیخبریازاستعفایاومنتشرنشده
است.طبققانونکسانیکهقصدثبتنامدارند،باید
ازشغلفعلیخوداستعفاکنند.
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تغییرآرایشانتخاباتی
اصالحطلبانباکنار
زدنعارف؟

طــاهــری -هــمــزمــان بــا نــزدیــک شــدن بــه ایــام
انتخابات،جبهههایسیاسیهمدرحالمنسجم
ترشدنوشفافکردنسازوکارهایخودهستند.
در این میان اظهارنظرهای اصالح طلبان درباره
تشکیلستادانتخاباتیاینجریانحاکیازتالش
در کنار گذاشتن محمدرضا عارف و جایگزین
ک ــردن افـــرادی مانند حسین مرعشی بــرای
سروساماندادنبهوضعیتانتخاباتیآناناست.
▪تالشکارگزارانبرایکنارگذاشتنعارف

بهگزارشخراسان،طیروزهایگذشتهباردیگر
انتقاد از عملکرد محمدرضا عارف رئیس شورای
سیاستگذاریاصالحطلبانورئیسفراکسیون
امیدداغشدهاست.موضوعیکهشایدبیارتباط
با انتخاب رئیس و اعضای ستاد انتخاباتی جبهه
اصــاح طلبان نباشد .در این بــاره نقش حزب
کارگزاران شاید از بقیه احزاب پررنگ تر باشد.
غالمحسینکرباسچیدبیرکلحزبکارگزاران
در گفت و گوی تازه خود با روزنامه اعتماد ،بار
دیگر از عارف انتقاد کرده و گفته است« :آقای
عارف که روزی در مقام ریاست دانشگاه تهران

مانع سخنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا
آقای سیدجواد طباطبایی را از معاونت پژوهشی
برداشت یا روزی دیگر برخوردهایی با انجمن
اسالمیداشتهچطورامروزبهشخصیتمحوری
اصالحات تبدیل شده و از او برای هر منصب و
مقامی صحبت میشود » .عــاوه بر این برخی
دیگر از چهره های منتقد شورای عالی سیاست
گذاریوفراکسیونامیدهم باتالشهابرایکنار
گذاشتنعارفهمراهشدهاند.عبدا...ناصریاز
جمله این افراد است که به تازگی درمصاحبه ای
اعالم کرده آقای عارف به رغم همه ویژگی های
مثبتی که دارد ،کمتر عمق سیاسی تحوالت را
میبیندومدیریتاشهمنشاندادکهنمیتواند
یکمجموعهدرونپارلمانراپویاوفعالنگهدارد.

امام از دیگر چهره های اصالحات که نزدیک به
رئیس دولت اصالحات است هم با اشاره به این
که مرعشی می تواند از گزینه های مطرح برای
این مسئولیت باشد اعــام کرد که اگر وی این
مسئولیترابپذیرد،اصالحطلبانازویاستقبال
میکنند.بااینحالبهنظرمیرسددیگراصالح
طلبانخیلیموافقگزینهکارگزاراننباشندودر
اینبارهاختالفنظروجوددارد.روزنامهآفتابیزد
متعلقبهطیفدیگریازاصالحطلبانبانامناسب
دانستن مرعشی بــرای این مسئولیت نوشت:
حسین مرعشی فارغ از جریان حزب کارگزاران،
خود نیز به وضوح نشان داده که گاهی در لفافه
علیهجریاناتوشخصیتهایاصالحطلبسخن
گفته اســت .حسن رسولی از اعضای شــورای
سیاستگذاریهمدرگفتوگوییدیگرریاست
مرعشیراتأییدنکرد.

از سوی دیگر ،علی محمدنمازی عضو شورای
مرکزی کارگزاران پیش بینی کرده بود حسین
مرعشیکهسخنگویحزبکارگزارانهماست،
رئیس ستاد انتخاباتی اصالح طلبان شود .جواد

▪تقویت احتمال حضورنیافتن عــارف در
انتخابات

▪مرعشیرئیسستادانتخاباتیاصالحطلبان
میشود؟

دامنه گمانه زنی ها درباره تغییرات در آرایش
انتخاباتی اصالح طلبان حتی تا آن جا پیش

سخنگوی وزارت خارجه خبرداد:

موسویادعایوام 18.4میلیاردیژاپنونیزآزادی 700میلیوندالراموالایراندراماراتراتکذیبکرد
هادیمحمدی–نشستخبریسخنگویوزارت
خارجهخیلیداغوپرخبرنبودامابرخیابهامات
روزهایاخیرراروشنترکرد.سیدعباسموسوی
درباره آزادی سه ایرانی بازداشت شده که هویت
دو نفر از آن ها مشخص شده و هویت و وضعیت
نفر سوم گفت :اجازه دهید تالشها در این زمینه
به ثمر بنشیند ،بعد اطالعرسانی میکنیم .وی
دربــاره آزادی دیگر ایرانیان در بند در آمریکا و
تعداد این افراد که حدود  20نفر ذکر کرد گفت:
پیشنهادهای ما در این زمینه ارائــه شد ،حتی
فهرستی هم مبادله کردیم و اسامی را دادیم که
اینهابایدآزادشوندوامیدواریماینتالشهااگر
باحسننیتهمراهباشدبهثمربنشیند.موسوی
ادامه داد :گاهی از برخی زندانیان امنیتی آن ها
در ایران صحبت می شود و ماهیت این زندانیان
کهمحکومانامنیتیهستند،مشخصاست.آن
ها اعتراف کردند و شواهد متقنی داریم که متهم
نیستندبلکهمحکومهستند.ویگفت:ماخواهان
آزادی ایرانیان و غیر ایرانیانی هستیم که به جرم
دور زدن تحریمهای غیرقانونی و بی مبنا توسط
آمریکاییها و برخی دولتهای همسو با آن ها
دستگیرشدهاند.
▪تکذیب وام  18.4میلیاردی ژاپن و آزادی
 700میلیون دالر اموال ایران در امارات

اما در دو سه روز گذشته بار دیگر خبرهایی ضد و
نقیضازیکطرحجدیدابتکاریبرایحلمشکل
برجام در رسانه ها منتشر شد .طرحی که این بار
با حضور مشترک فرانسه و ژاپــن مطرح شده و
در آن یک وام  18.4میلیارد دالری برای خرید
مواد غذایی و دارویی دیده می شود  .سخنگوی
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رفت که گفته شد عــارف در انتخابات آینده
نامزد هم نخواهدشد .عبدا ...ناصری به تازگی
این خبر را اعالم کرده است .ادعایی که البته با
واکنش خامسیان مسئول روابط عمومی بنیاد
امید ایرانیان روبه رو شد .البته خامسیان در
واکنش خود به صراحت حضور نیافتن عارف
در انتخابات را تکذیب نکرد و تنها تأکید کرد که
عارف خود تصمیم اش را در این باره اعالم می
کند .سخنان روز گذشته دبیرکل حزب اتحاد
ملت هم گمانه زنی درباره حضور نیافتن رئیس
فراکسیون امید در انتخابات یازدهم مجلس
را تقویت کرد .شکوری راد در پاسخ به سؤالی
در این باره گفت :من مستقیم از آقای عارف
چنین چیزی را نشنید هام ،ولی شنید ههایی
وجود دارد که براساس همان شنیدهها چنین
مباحثی مطرح میشود .چندی پیش بنده
میزبان ایشان بــودم و خانم منصوری هم که
از سوی حزب ما عضو هیئت رئیسه شورای
عالی هستند جلسه نزدیکی با آقــای عارف
دارند ،اما مستقیم چنین چیزی شنیده نشده
است ،برداشت این است که عارف سرلیست
اصال حطلبان نمیشود و خیلی دور از این
خبر نیست.
▪هنوز درباره اعضای ستاد مرکزی انتخابات
جمعبندیصورتنگرفتهاست

با این حال هیئت رئیسه شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان هم در جلسه یک شنبه
شب این شــورا به اعضا اعــام کــرده که هنوز
درخصوص اعضای ستاد مرکزی انتخابات این
شورا جمع بندی نهایی صورت نگرفته است
و اسامی که گاه در رسانه ها مطرح می شود
گمانه زنی است و قطعیت ندارد .درعین حال
ایسنا این موضع را از زبان عارف منتشر کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد ،روزهــای آینده
برای جریان اصالح طلب ،روزهــای حساس
و پرچالشی در شکل دادن به ستاد مرکزی
انتخابات این جریان خواهد بود.
▪موضع وزارت خارجه بعد از باز شدن موضوع
دستگیریزم

تبادلفهرستزندانیانمیانایرانوآمریکا
وزارت خارجه در ایــن خصوص نیز گفت :این
همان طرحی بود که فرانسویها به دنبال آن
بودند و تا یک جاهایی پیش بردند ولی چون باید
ازفرددیگریاجازهمیگرفتند،اینطرحتاکنون
بینتیجه بوده است اما این جمع زدن ارقــام را
متوجه نمیشوم .طرح مشابهی هم قبال توسط
ژاپنارائهشدهبودکهآنهاهمدراینمسیرکمک
کننده باشند .اطالع جدیدی ندارم و هر چه بوده
مربوطبهگذشتهاست.ویبهطورمشخصدرباره
وام  18.4میلیارد دالری که به گفته رسانه های
ژاپنی برای تامین غذا و دارو در چارچوب طرح
مشترک فرانسه و ژاپن است ،گفت« :این را تایید
نمیکنم؛ بحث وام نیست ».موضوع این وام یا
اعتبار 18.4میلیارددالریرادوروزپیشروزنامه
ماینیچیژاپنمطرحکردهبود.ایندرحالیاست
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

که روز گذشته یوشیهیده سوگا ،دبیرکل کابینه
و سخنگوی دولت ژاپن هم این موضوع را رد کرد
و گفت :خبر پیشنهاد اعطای وام به ایران صحت
ندارد.سخنگویوزارتخارجهدرپاسخبهسؤالی
درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی
بر این که امــارات عربی متحده  700میلیون
دالر از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کرده و
گشایشهایی در مبادالت ارزی صورت گرفته،
گفت:تحرکاتجدیددرمناسباتایرانوامارات
عربیمتحدهراتأییدمیکنم،ولیاینمبلغیراکه
گفتیدنمیتوانمتأییدکنم.ایندرحالیاستکه
خبرگزاریخانهملتکهدوروزپیشبهنقلاز اکبر
ترکی  نمایندهفریدنازآزادی ۷۰۰میلیوندالر
از پول های بلوکه شده ایران در امارات خبرداده
بود،خبرخودراحذفکردهاست.
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در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه
همچنین از صید بزرگ سازمان اطالعات
سپاه در دستگیری روح ا ...زم سوال شد و
در این زمینه موسوی با بیان این که جزئیات
این موضوع در روزهای آینده بیشتر روشن
خواهد شــد ،دستگیری «روح ا ...زم» ،را
اقدام بهجایی خواند و گفت :او به صراحت
با سازما نهای جاسوسی و خرابکار ارتباط
داشته و همراهی میکرده  ،او نه به صرف
این که مدیر یک کانال خبرپراکنی بوده،
بلکه به عنوان یک عنصر ضد امنیت ملی و
خرابکار که در حوادث  1396مردم را تهییج
میکرد تا دست به اقدامات تخریبی بزنند یا
آموز شهای ساخت سالح میداد دستگیر
شده البته فرانسویها موضع اولیه گرفتهاند،
اج ــازه دهید جزئیات آن مشخص شــود و
نیروهای امنیتی ما همه زوایای دستگیری
آن را باز کنند ،پس از آن وزارت خارجه موضع
دقیقتری اتخاذ خواهد کرد.
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اخبار

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

استفاده نکردن از گوشی های
هوشمند ،در مراکز حیاتی
کشور رعایت می شود
مــحــمــداکــبــری -رئــیــس ســـازمـــان پــدافــنــد
غیرعامل در پاسخ به این ســوال که آیا هنوز هم
مسئوالن دستگاههای حیاتی و حساس کشور از
تلفنهایهمراههوشمنداستفادهمیکنندیاخیر،
اظهارکرد :نمیتوانیم بگوییم امــروز مسئوالن و
مدیرانتمامدستگاههایکشوراینمسئلهرارعایت
کردهاند اما طبق بررسیهایی که به تازگی انجام
شد ،دیدیم که موضوع استفاده نکردن مسئوالن
از گوشیهای هوشمند ،در مراکز مهم و حیاتی
کشور رعایت میشود .به گزارش خراسان ،سردار
غالمرضا جاللی در نشست خبری روز گذشته
با بیان این مطلب اظهارکرد :امسال شرایط ما با
سال های قبل متفاوت است و از پاییز سال گذشته
با توجه به افزایش سطح تحریم ها از سوی آمریکا
 ،وارد یک رویارویی جدی با این کشور شدیم ،در
نتیجهموضوعپدافندغیرعاملراجدیترازگذشته
دنبال می کنیم .وی با بیان این که امروز تهدیدات
پیش روی ما "مردممحور" شده و ابزارهای رسانهای
وتبلیغاتی،اصلیترینابزاردشمنبرایاجرایاین
تهدیدات است افزود  :امروز دشمنان ،تهدیدات
را در ذات فناوریها شکل داده انــد و صاحبان
فناوری ،قابلیتهای نفوذ ،مدیریت و کنترل را در
فناوریهای خود قرار میدهند.

نشنالاینترست:ایراندرتولید
جنگندههابهخودکفاییرسید
وب سایت نشنال اینترست که به بررسی توان
نظامی کشورها می پردازد ،در گزارشی با اشاره
به خودکفایی ایران در تولید جنگندههای نظامی
نوشت :تهران مایل به تولید جنگندههای ساخت
داخــل است و نیروی هوایی ایــران در سالهای
گذشته پیشرفت خود را در تولید چندین هواپیمای
جنگنده داخلی نشان داده است .به گزارش ایلنا،
نشنال اینترست افــزود :یکی از این پیشرفتها
جنگنده «صاعقه» ایــران است که گفته میشود
از «هــورنــت» آمریکا نیز قدرتمندتر اســت .اما
مشخصات ،عملکرد و جزئیات فنی این هواپیماها
یا مبهم یا ناشناخته مانده است .در این هواپیما از
بدنه هواپیمای اف ۵ -استفاده شدهاست .تفاوت
ظاهری ایــن هواپیما با اف ۵-وجــود دو سکان
عمودی  Vشکل است که برای ایجاد توانایی الزم
به منظور مانورپذیری بهتر جنگنده به کار گرفته
شده است .هواپیمای جنگنده صاعقه ،احتما ًال
بزرگتر از هواپیماهای اف ۵-است اما از همان
موتورهاوالکترونیکپروازیهواپیمایاف 5-بهره
میبرد .این گزارش تاکید کرده است :این هواپیما
جدیدترین مدل جنگنده اف ۵-است .اف ۵-یک
جنگنده آمریکایی  است و وجود سکانهای شبیه
اف ۱۸ -باعث شده در برخی گزارشهای ایرانی
این هواپیما دارای قابلیتهای مشابه اف۱۸-
معرفی شود .از صاعقه میتوان به عنوان یک جت
حمله به زمین نام برد.

