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انعکاس
••فردانیوز نوشت :سه قانون گذار آمریکایی در
نامهای به مدیر کالب هاوس از وی بابت حذف
نکردن حسا بهای کاربری مقا مهای ایرانی
انتقاد کردهاند .این سه قانون گذار در بیانیهای
که در اختیار فاکسنیوز قرار گرفته ،ادعا کردهاند:
«اص ً
ب هاوس باید به وزیر خارجه ایران
ال چرا کال 
که تحت تحریمهای آمریکاست ،اجازه داشتن
حساب کاربری و میزبانی گفتوگویی خطاب به
هزاران نفر را بدهد؟»
••آفتاب نیوز نوشت :مدیرحوز ههای علمیه
شایعات موجود در فضای مجازی و منتسب به
خود را تکذیب کــرد .آیت ا ...علیرضا اعرافی
گفت :این مطالب« ،کام ً
ال تکذیب می شود ».در
فضای مجازی برخی کانال ها شایعه کرده بودند
با استعفای حجت االسالم والمسلمین رئیسی،
رئیس قوه قضاییه ،آیت ا ...اعرافی رئیس جدید
دستگاه قضا خواهد شد.
••عــصــرایــران نــوشــت :رســتــم قــاســمــی ،وزیــر
پیشین نفت در دولــت احمدی نــژاد ،در برنامه
دستخط سیما درباره هزینه های ایران در عراق
و سوریه گفت :در عراق هیچ هزینهای نکردیم؛
هر هزینهای در سوریه کردیم ما به ازای آن را
میگیریم .قرارداد ما با سوریه بسیار خوب است؛
سوریه معادن فسفات دارد و قــرار اســت هزار
میلیارد تن فسفات به ما بدهد.
••عصرایران نوشت :پلیس نروژ خبر داد نخست
وزیر این کشور را به دلیل رعایت نکردن مقررات
کرونایی و برپایی جشن تولد جریمه کرده است.
خبرگزاری رویترز نوشت :اولــه ســاورود (Ole
 )Saeverudدر یک نشست خبری گفت که ارنا
سولبرگ ( ۲۰ )Erna Solbergهزار کرون نروژ
( ۶۰۰میلیون ریال) جریمه شده است.
••رویــــداد ۲۴نــوشــت :رســان ـههــای اصولگرا
هر کــدام از یک کاندیدا در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰حمایت میکنند .رسانههایی
همچون فارس و تسنیم با قدرت از رییسی حمایت
میکنند و ظاهرا بیشترین تمایل آن ها این است
که ابراهیم رئیسی در انتخابات شرکت کند.
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نمایندهایراندرآژانساظهارکرد:

تازه های مطبوعات
••فرهیختگان-احمدتوکلیعضومجمعتشخیص
مصلحت نظام گفت :وضعیت مردم آن قدر خراب
است که حکومت ملزم است حتی احکام اولیه و
اصول اساسی را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند
و این پیشفرض من است چراکه اگر حکومت این
کار را نکند ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که
نباید! متاسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار
شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر فرضی هستند
۶۰درصدجمعیتکشوراست.
•• جام جم _ کمالوندی سخنگوی انرژی اتمی به
روزنامهجامجمگفت:راکتوراراکآمادهتستسرد
است .در نیمه اول امسال تست سرد را انجام می
دهیم .معموال یک سال پس از تست سرد ،راکتور
راهاندازیمیشود.اینراکتورمیتواندبرایدهها
سالنیازهایکشورراکامالپاسخگوباشد.
••وطن امروز _ اینروزنامهازتداومنابسامانیبازار
اقالم اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش
داد و با تیتر «از مرغ سحر تا افطار گــران» نوشت:
«اقالم سفره افطار نسبت به رمضان سال گذشته
بیش از  50درصــد افزایش قیمت داشته است.
دغدغه گرانی مرغ ،تنها یکی از چالش های این
روزهای مردم در آستانه ماه مبارک رمضان است.
نگاهی به قیمت اقالم دیگر خوراکی از جمله برنج،
گوشت ،لبنیات و ...به خوبی گویای آن است که در
ماهرمضانامسالسفرهقشرگستردهایازمردمپر
ازخالیخواهدبود!
••فرهیختگان_اینروزنامهنوشت:تاپیشازدهه
 ،۹۰حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد کل بودجه یک فیلم،
صرف دستمزد بازیگران می شد .در دهه  ،۹۰این
میزان به  ۵۰درصد افزایش یافت و طی سالیان
اخیر ،طبق شنیده ها ،این میزان به  ۷۰درصد کل
هزینهیکفیلمنیزرسیدهاست.
••ایران_هادیخانیکیاستادعلومارتباطاتگفت:
«پایین بودن سرمایه اجتماعی ،شعله های کرونا
را روشن کرد .وقتی سرمایه اجتماعی پایین است
شهروندانوافرادجامعهتصمیمگیریحاکمیتیرا
درامتدادمنافعخودشانتحلیلنمیکنند».
••دنیایاقتصاد_اینروزنامهنوشت:بورستهران
اگرچهبرایکسانیکهازابتدایسال 99تااواسط
تابستانرویامواجآنحرکتکردندبازدهیبیش
از  ۳۰۰درصد به همراه داشت اما برای کسانی
که از آن پس یا از اوایل تابستان ،خود را به امواج آن
سپردند،سرنوشتغمباریرارقمزدوبعضاتانصف
داراییتازهواردهارابهخاکسترتبدیلکرد.
••صبح نو _ این روزنامه در گزارشی با تیتر «گام به
گامممنوع»نوشت«:مذاکرهکنندگانایرانیبرای
لغو کامل تحریم ها مذاکره کنند ،نه مذاکره برای
مذاکره /نقشه راه دولت آمریکا با خواسته ایران
فاصلهزیادیدارد».

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
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نمابرتحریریه:
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دفتر تهران:
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تلفن:
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لغوهمهتحریمهای برجامی ،غیرهستهای
و ترامپیشرط بازگشت آمریکا به برجام

ضرباالجلایرانبهآمریکادرپایاننشستوین
ظریف:تمامتحریمهایترامپ،ضدبرجامبودندوبایدرفعشوند،پساز
راستیآزماییسریع،اقداممتقابلمیکنیم

هادی محمدی –بعد از دو روز بحث های کارشناسی ،دو
نشست هسته ای و رفع تحریم ها در وین ،روز گذشته دور
دومنشستکمیسیونبرجامتشکیلشد.درپایانقرارشد
هیئت های ایران و  1+4برای مشورت بیشتر به پایتخت
هایشان بروند و سپس روز چهارشنبه دوباره در وین برای
بحث های بیشتر جمع شوند .در عین حال ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان بار دیگر تاکید کرد همه تحریمهای
ترامپ بدون توجه به تمایزات و نامگذاریهای بیمنطق و
خودسرانه،ضدبرجامبودهاستوبایدرفعشود.اوتنهامسیر
وگامموجودبرایحفظتوافقهستهایرابازگشتکاملبه
تعهدات آمریکا دانست و گفت :ایران بعد از راستیآزمایی
سریع ،اقدام متقابل خواهد کرد .در همین زمینه نیز یک
مقامایرانیبهکیودویژاپنگفت:آمریکافقطتاپایانمهلت
سه ماهه در توافق ایران با آژانس(5خرداد) فرصت دارد تا
تحریم ها علیه ایران را بردارد.درصورتی که تا پنجم خرداد
نهایآژانسنصبشدهدر
تحریمهالغونشودتمامیدوربی 
تاسیسات هسته ای ایران برچیده خواهد شد واطالعاتش
نیزپاکمیشود.
▪نشستبعدی؛چهارشنبه

بــه گـــزارش خــراســان ،دومــیــن جلسه حــضــوری نشست
ک برجام که از روز سه شنبه  ۱۷فروردین
کمیسیون مشتر 
در وین از سر گرفته شده بود ،روز پنج شنبه برگزار شد و
بعد از حــدود یک ساعت و نیم پایان یافت .ارائــه گزارش
رایزنیهای فنی در جلسات گروههای کارشناسی «لغو
تحریم» و «هستهای»  ،مهم ترین دستورکار نشست روز
گذشتهاعالمشد«.سیدعباسعراقچی»معاونوزیرخارجه
و رئیس هیئت ایرانی ،در این نشست مجدد تاکید کرد :لغو
کلیهتحریمهایآمریکاکهدردورانرئیسجمهورگذشتهآن
ی برای احیای برجام بوده و
کشور وضع شدهاند ،گام ضرور 
تنها پس از راستی آزمایی لغ و این تحریمها ،ایران آمادگی
داردتااقداماتجبرانیخودرامتوقفکندوبهاجرایکامل
برجام بازگردد .هیئت ایرانی در نشست وین ،ظرف چهار
روز گذشته رایزنیهای مستمری با کشورهای مشارکت
کننده دربرجام و «انریکه مورا» هماهنگ کننده کمیسیون
مشترک اتحادیهاروپا،بهصورتدوجانبهوچندجانبه،انجام
داد که در هیچ یک از آن ها آمریکا حضور نداشت.عراقچی
پنج شنبه شب نیز در گفت وگو با پرس.تی.وی اعالم کرد تا
وقتیآمریکاتمامتحریمهایخودشرالغونکردهوبهبرجام

برنگشته باشد ،هیچ یک از فعالیتهای هستهای ایران به
ویژه در حوزه غنی سازی نه متوقف میشود و نه حتی روند
کاهشیپیدامیکند.ویافزود:اینکهبعضاگفتهمیشود
اینگفتوگوهابااروپاستواروپاییهاهمازآنسوباآمریکا
صحبت میکنند ،صحیح نیست .ما این جا با مجموعه
کشورهایعضوفعلیبرجامیعنیسهکشوراروپایی،روسیه
وچینواتحادیهاروپاکههماهنگکنندهبرجاماست،مذاکره
میکنیموآنهاهمازسمتدیگرباآمریکاییهابهشیوهای
کهخودشانمیدانند،گفتوگوونتایجرامنتقلمیکنند.
معاونسیاسیوزیرامورخارجهاظهارکرد:نشانههاییبروز
کردهاستکهآمریکاییهادرحالبررسیمواضعخودشان
وحرکتبهسمتبرداشتنتحریمهایکاملهستند؛ولیما
هنوزدرموقعیتینیستیمکهقضاوتکنیموهنوزمذاکرات
بهجمعبندینرسیدهاست.تصورمیکنممامسیرطوالنی
تری را در پیش داریــم؛ اگرچه حرکت ما رو به جلوست و
فضای مذاکرات فضای سازندهای است .عراقچی بعد از
دیدارشباگروسیمدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
نیزگفت:بحثگامبهگام،اقداماتاولیهواقداماتمیانیو
...مدتهاستکهکنارگذاشتهشدهوکاریکهمااالنانجام
میدهیم،طبقمواضعاصولیجمهوریاسالمیایران،بر
این مبناست که درباره برداشته شدن یک جای تحریمها به
صورت دقیق مذاکره میکنیم ،چه تحریمهایی و چگونه و
مشخصات آن ها همه باید دقیق روشن شود و کارگرو ه در
این زمینه فعالیت میکند .وی همچنین این را که راستی
آزماییچگونه باید باشد یک موضوع بحث برشمرد و افزود:
دورهزمانیآنچقدرباشدوچهابعادیداردوچگونهصورت
میگیرد نیز مورد بحث واقع خواهد شد و امیدوارم در ادامه
مذاکراتدربارهاینمواردبتوانیمبهیکجمعبندیبرسیم.
همچنین نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین در توییتی از حاصل شدن پیشرفت اولیه در
گفتوگوهاخبردادونوشت:کمیسیونمشترکبرجامپایان
یافت.طرفهایبرجامکارهایانجامشدهدرسهروزگذشته
توسطکارشناسانرابررسیکردندورضایتپیشرفتاولیه
حاصل شده را مورد توجه قرار دادند .نماینده چین هم در
نشست کمیسیون برجام بعد از پایان این نشست گفت:
گفتوگوها درباره توافق هستهای در مسیر درست پیش
میرود و میزان اختالفات در حال کاهش است .وی تاکید
کرد:آمریکابایدفور ًاوعدهخوددربارهبرداشتنتحریمهای
یکجانبهعلیهایرانراعملیکند.

آزادی نفتکشکرهای

سخنگویوزارتخارجه:درپیتکمیلتحقیقاتدرخصوصتخلفکشتی
کرهای،بادستوردادستان،اینکشتیرفعتوقیفشد

دی مــاه ســال گذشته ،خبر توقیف کشتی
تجاری کره جنوبی توسط نیروی دریایی سپاه
پاسداران منتشر شد .پس از انتشار این خبر و با
توجه به بد عهدی مکرر کره ای ها در پرداخت
بدهی  7.5میلیارد دالری خود به ایران ،ادعا
شد که این توقیف عکس العمل متقابل ایران
در این خصوص و به نوعی گروگیری ایران از
کره ای ها بوده است .ادعایی که همان موقع

تکذیب شد و «اسماعیل مــکــیزاده» معاون
دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
اعــام کــرد شناور کــره جنوبی با نــام تجاری
«هانکوک چیامی» به دلیل نقض پروتکلهای
زیستمحیطی و به درخواست سازمان بنادر
و دریــانــوردی و بــا حکم دادســتــانــی استان
هرمزگان توقیف شده و ربطی به بدهی مالی
کره به ایران ندارد .حاال پس از گذشت حدود

جزئیات جدید ازحادثهکشتی ساویز

سخنگوینیروهایمسلح:حملهبهکشتیایراندردریایسرخرا
پاسخخواهیمداد
سه شنبه هفته گذشته کشتی غیرنظامی ایرانی
«ساویز» در دریای سرخ و نزدیک سواحل جیبوتی
هدف حمله قرار گرفت .پس از وقوع این حادثه،
رسانه های خارجی گمانهزنیهایی را در این
خصوص مطرح و با توجه به کارنامه شرارت های
رژیم صهیونیستی ،از همان ابتدا انگشت اتهام را
متوجهاینرژیمکردند.گمانهایکه نیویورکتایمز
بهنقلازیکمقامآمریکاییمهرتاییدبرآنزدوبعدتر
نیز«بنیگانتس»وزیرجنگرژیمصهیونیستیدر
واکنش به گزارش نیویورک تایمز اگرچه به صورت
مستقیم نقش داشتن تلآویو در حمله به کشتی
ایرانی را نپذیرفت اما اظهار کرد « :تلآویو هرجا
الزم باشد ورود و از منافع امنیتی خود حفاظت
خواهدکرد».درهمینخصوصسایتنورنیوز در

گفت و گو با یکی از کارکنان این کشتی جزئیات
جدیدی از این حادثه را مطرح کرده است« :روز
قبل از حادثه یک فروند بالگرد ناشناس به مدت۵
تا  ۱۰دقیقه به گشتزنی در اطراف کشتی ساویز
پرداخت .روز حادثه نیز پس از گذشت حدود ۴
ساعتازحملهبهکشتی،ازساعت ۱۰تا ۱۱صبح
به وقت محلی دو فروند شناور تندروی ناشناس
در نزدیکی کشتی به گشتزنی پرداختند ».این

نــشــســت کــمــیــســیــون مــشــتــرک
برجام با حضور هیئت دیپلماتیک
ج ــم ــه ــوری اســـامـــی ایــــــران و
کشورهای  ۴+۱شامل روسیه،
چین ،فرانسه ،انگلیس و آلمان
با حضور معاون دبیرکل سرویس
اقــدامــات خــارجــی اتحادیه اروپــا
ب ـهعــنــوان هماهنگکننده ایــن
نشست در دو دور برگزارشد .در
گفتوگوهای این نشست ،شروط
ایــران بــرای بازگشت دوطــرف به
تعهدات خود در برجام نیز پس از لغو
عملیهم هتحریمهاازسویآمریکاو
راستیآزمایی طرف ایرانی ،بررسی
شد.جمهوریاسالمیایرانکهپس
از نقض تعهدات برجامی از سوی
سه کشور اروپایی و خروج آمریکا از
برجام ،مطابق بندهای  ۲۶و ۳۶
برجام اقدام به کاهش تعهدات خود
کرده بود ،در این گفتوگوها تأکید
کــرد تا لغو عملی همه تحریمها و
انجام راستیآزمایی ،به تعهدات
سابق بازنخواهد گشت .پایگاه
اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر
گفتوگوباکاظمغریبآبادی،سفیر
و نماینده جمهوری اسالمی ایران
در آژانس بینالمللی انرژی اتمی
و از اعضای هیئت مذاکرهکننده
جمهوری اسالمی -که در مذاکرات
وین حضور دارد -آخرین مواضع و
مذاکرات جمهوری اسالمی ایران
را بررسی کرد که در ادامه گزیده ای
از آن را می خوانید:
*چــنــان چــه آمــریــکــایــیهــا قصد
بازگشت به برجام را دارنــد ،باید
تمامی تحریمها را بهصورت عملی
لغو کنند بهگونهای که جمهوری
اســامــی ایـــران بــتــوانــد آنهـــا را
راستیآزمایی کند .درواقــع رفع
تحریم روی کاغذ آن هم بهصورت
صوری برای ما مطرح نیست بلکه
مــشــاهــد ه آثـــار عملی رفــع
تحریمها ،بسیار اساسی و
کلیدی است .تنها در این
صورت است که جمهوری
اســامــی ایـــران آمادگی
دارد به تعهدات
خــــــــــودش
تــــــحــــــت
بـــــرجـــــام

بازگردد.
*تحریمهاییکهبایدبرداشتهشود،
کام ً
ال مشخص است .او ًال ،تمامی
تحریمهایی که برابر برجام لغو شد
ولــی دولــت آمریکا مجدد آنهــا را
اعمال کــرد ،باید لغو شــود .ثانی ًا،
دولــت تــرامــپ برخی تحریمهای
جدیدی را عالوه بر تحریمهایی که
تحتبرجاملغوشدهبود،وضعکرد.
این تحریمها هم باید لغو شود .ثالث ًا،
تحریمهایی هست که به بهانههای
غیرهستهایوضعشد.اینتحریمها
هم باید بهصورت کامل رفع شود.
ایــن مــوضــوع ب ـهصــورت شفاف در
گفتوگوها از جمله در کمیسیون
مشترک برجام از سوی جمهوری
اسالمی ایــران اعالمشده که باید
تمامی این تحریمها لغو شود.
مفهوم راستیآزمایی این است که
مث ً
الجمهوریاسالمیبایددرحوزه
فــروش نفت بتواند قــراردادهــای
نفتیاش را منعقد و نفتش را صادر
کند و منابع مالی درآم ــدش را از
طریق کانالهای بانکی به داخل
منتقل کند یا مصارف دیگری را
برای آن در نظر بگیرد یا در حوزه
بانکیبتواندتراکنشهایمالیاش
را از کانالهای مالی مختلف انجام
دهد .تنها در این صورت است که
میتوان اطمینان حاصل کرد لغو
تحریمها دارای آثار عملی است.
اگــر آمریکا بخواهد مدتی بعد از
بازگشت به برجام خلف وعــد های
همداشتهباشد،اینموضوعیاست
که االن در گفتوگوها طر حشده
و در حال بررسی است که باید چه
اقداماتی در حــوز ه تعهدات فنی
ایــران انجام و چگونه این تعهدات
عملی شود که اگر احتما ًال یکی از
طرفها خلف وع ــدهای داشــت یا
متعاقب ًا و بعد ًا به تعهداتش عمل
نکرد ،اینگونه نباشد که فقط
جمهوری اسالمی ایران از
قبل به تعهداتش عمل کرده
باشد .این موضوعی است
که کام ً
ال تحت بررسیهای
فــنــی اس ــت و گزینههای
مــخــتــلــفــی هم
مــطــرحشــده
است.

سه ماه و پس از بررسی های صورت گرفته و
درخواست مالک و دولــت کره جنوبی برای
آزادسازی این کشتی ،دادستانی حکم آزادی
این کشتی را صادر و آن طور که وزارت خارجه
کــره جنوبی اعــام کــرده ایــن کشتی همراه
ناخدا و خدمهاش صبح روز گذشته ایــران را
ترک کرده است .در همین باره سعید خطیب
زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
اعالمکرد«:درپیتکمیلتحقیقاتدرخصوص
تخلف کشتی کره ای و بنا به درخواست مالک
و دولت کره برای آزادی کشتی ،دستور آزادی
کشتی از سوی دادستان محترم صادر شد.
نداشتن سوء سابقه ناخدا و کشتی در خصوص
تخلف در منطقه ،زمینه نگاه مثبت دادستان

محترم را فراهم کرد ».سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان با اشاره به اهمیت رعایت مقررات
دریایی برای جمهوری اسالمی خاطر نشان
کــرد« :جمهوری اســامــی ای ــران بــه عنوان
کشوری با سواحل طوالنی در خلیج فارس و
دریای عمان ،بر رعایت کامل مقررات دریایی
از جمله مقررا ت ناظر بر حفظ محیط زیست
تاکید دارد و هرگونه تخلف در این زمینه را رصد
و پیگیری می کند ».به نوشته یونهاپ ،یک مقام
وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز همزمان با
آزادسازی کشتی توقیف شده کره ای از سوی
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد :پیشرفت
در مذاکرات مربوط به برجام ،تأثیر مثبتی بر
موضوع آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران دارد.

سایت نزدیک به شــورای عالی امنیت ملی در
تحلیل فضا سازی انجام شده و همچنین با اشاره
به جزئیات جدیدی که از این حادثه منتشر شده،
نوشته است« :فضاسازی رسانهای صورت گرفته
درخصوص این حادثه به گونهای بوده که بدون
ارائههیچسندیضمنمتهمکردنایرانبهحمله
به شناورهای اسرائیلی سعیکرده این شرارت را
اقدامیتالفیجویانهتوصیفکند.برایناساسو
باتوجهبهاظهاراتیکیازکارکناناینکشتی،در
صورتنقشداشتنبالگردناشناسدر پشتیبانی
از حمله به کشتی ایرانی ساویز ،احتمال دست
داشتنیککشوردیگردراینرخدادوجوددارد».
در عین حال اما سردار شکارچی سخنگوی ارشد
نیروهای مسلح تصریح کرد :پس از کامل شدن
تحقیقات و این که چه کسانی در این حادثه نقش
داشته اند ،به عامالن حمله به کشتی ساویز پاسخ
خواهیم داد.وی افزود« :پس از انجام تحقیقات در
خصوص حادثه کشتی ایرانی ساویز بدون تردید
به عامالن آن پاسخ خواهیم داد .تا زمان مشخص
شــدن تحقیقات و شرایط حادثه کشتی ساویز

نمیتوانیمهیچواکنشینشاندهیم».بهگزارش
باشگاه خبرنگاران جــوان ،سخنگوی نیروهای
مسلحدرگفتوگوبااسپوتنیکبابیاناینکههیچ
یک از کشورهای حوزه خلیج فارس را در حادثه
کشتی ساویز در دریــای سرخ متهم نمیکنیم،
خاطرنشان کرد« :آمریکا و رژیم صهیونیستی هم
پیمانانیدرخلیجفارسودرکلمنطقهدارندکهدر
واقعباآنهاهمکاریمیکنند.بدونشکایاالت
متحده در تمام تالشها بــرای تضعیف و آسیب
رساندنبهایرانسهیماست».گفتنیاستکشتی
غیر نظامی ساویز بر اساس اعالم قبلی رسمی و
هماهنگیهای انجام شده با سازمان بینالمللی
دریانوردی به عنوان نهاد مرجع ،برای برقراری
امنیت دریانوردی در مسیر خطوط کشتیرانی و
مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ و
خلیج عدن مستقر شده بود .این کشتی عمال به
عنوان ایستگاه پشتیبانی فنی و تدارکات ایران در
دریای سرخ عمل میکرد بنابراین مشخصات و
ماموریت این کشتی قبال به صورت رسمی به آن
سازماناعالمشدهبود.
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ویژه های خراسان
آنالینشدننظارتبرخرجهایدولت
یک نهاد نظارتی در نامه روزهای اخیر خود به همه
اعضای کابینه ،با اشاره به تاکید رهبر انقالب در
ابتدای تشکیل مجلس یازدهم مبنی بر ضرورت
اصــاح اساسی در ساختار نظام بودجه ریزی
کشور ،موضوع نظارت را از جمله ارکــان اصلی
اصالح عملکرد نحوه اجــرای بودجه در دستگاه
های اجرایی دانسته و از مخاطبان خواسته است
ضمن تکمیل دسترسی آنالین نهادهای نظارتی
بهشفافیتوانضباطمالیدولت،موضوعاتمهمی
چون تشکیل به موقع مجامع شرکت های دولتی،
ارائهگزارشماهانهازتکالیفقانونیبودجهوایجاد
دسترسیبهعملکردهمهواحدهایتابعهواستانی
تاخرداد 1400راعملیاتیکنند.

هشداردربارهاستخدامهاییواشکی
یک مسئول مهم اجرایی با ارســال بخشنامه ای
برای تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،به آن
هامتذکرشدهباعنایتبهتصویبمقرراتیدرسال
هایگذشتهبرایاستخدامافرادیاتبدیلوضعیت
آن ها در بخش های مختلف دولت ،این مصوبات
باید در موعد زمانی مقرر خود وارد مرحله اجرایی
وصدوراحکاممربوطشدهباشندوانجاماقداماتی
در خارج از آن موعد یا ایجاد هرگونه بار مالی مازاد
بر مصوبه ،تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود و
مسئولیتقانونیوقضاییآنبرعهدهباالترینمقام
آندستگاهاجراییخواهدبود.

نگاه سوم

درپنجمینمرحلهتبادلمحکومانایرانیدر عراق
۴۰،شهروند ایرانی زندانی در زندان های عراق با
تالش سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد و
مطابقباتفاهمنامهقضاییامضاشدهبیندوکشور،
آزادوازمرزشلمچهواردکشورشدند/.فارس

چهره ها

سیدحسنخمینی:انتخاباتپرشور
ازنانشبواجبتراست
حجت االســام و المسلمین سیدحسن خمینی
با تأکید بر این که راه حل مشکالت این است که
به مردم برگردیم ،گفت« :مشکالت ما خیلی زیاد
است اما راه حل آن ها این است که به مردم برگردیم
و به خواسته آن ها تن بدهیم .البته ممکن است آن
چه مردم می خواهند مطابق خواسته شخص من
نباشد.منتالشمیکنمآنهاراراضیکنمکهاین
حرفدرستاست.هیچراهیجزبازگشتبهمردم
و هیچ چیزی برای کشور واجب تر از یک انتخابات
پر شور و شامل نیست .انتخابات «شامل» یعنی باید
همه در آن نماینده داشته باشند ».وی همچنین با
انتقاد شدید از ردصالحیت شمار قابل توجهی از
کاندیداهای انتخابات شورای شهر پیش رو ،اظهار
کرد«:معنانداردکهبانگاهتنگنظرانهگروههاییرا
ازحقحضوردرانتخاباتمحرومکنند.بهچهحقی
میتوانپذیرفتکهچندنفر
باسلیقهخاصحقمردمرا
برای حضور نماینده شان
نادیدهبگیرند؟»/جماران

پورمحمدی:بهیکیشدنشورای
ائتالفووحدتخوشبینهستم
مصطفی پـــور مــحــمــدی عــضــو شــــورای وحــدت
اصولگرایان دربــاره یکی شدن دو شــورای ائتالف
نیروهای انقالب و وحدت ،گفت« :با شورای ائتالف
گفتوگوهای زیادی انجام دادهایم و به همراهی و
همدلی این دو شورا کامال خوشبین هستم ولی
این موضوع از نظر تشکیالتی هنوز نهایی نشده
اســت ».وی همچنین دربــاره رایزنی با نامزدهای
ریاستجمهوریودعوتازآنهادرشورایوحدت،
اظهار کرد« :بهشکل پراکنده با برخی نامزدهای
داوطلبی انتخابات  ۲۸خرداد
ریاستجمهوریصحبتهایی
داشتهایمولیتاکنونبهشکل
رسمی در شورای وحدت با
کسی رایزنی نشده
است/.ایرنا

