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تازه های مطبوعات
••آفتاب یــزد -ایــن روزنــامــه با تیتر  «:بــاز هم از
عذرخواهی خبری نیست» ،نوشت  :طــرح منع
تردد شبانه لغو شد تا به همگان ثابت شود این طرح
بیفایده بوده اما هیچ مسئولی حاضر نشد از مردم
پوزشبخواهد.ضمنآنکهتکلیفجریمههاییکه
ازمردماخذشدهاستنیزمشخصنیست.
••ابتکار -این روزنامه با تیتر « نفوذ گازی روس
ها به مرز شرقی ایران» با اشاره به خط لوله انتقال
گاز «پاکستان استریم» که با همکاری روسیه
و پاکستان به زودی آغــاز می شــود ،نوشت :ما
استراتژی کالنی در حوزه انرژی نداریم تا بتوانیم
تشخیص دهیم بازارهای بلندمدت ما در کجا
قرار دارند ،یک روز صحبت از صادرات گاز ایران
به اروپا در میان است که به دلیل مسائل سیاسی
و تحریمها به کلی کنار گذاشته میشود ،روز دیگر
خط لوله صلح مطرح میشود که آن هم به هزاران
دلیل فراموش میشود.
••کیهان -ایــن روزنــامــه هیچ اشــاره ای به سفر
گروسیوتوافقایرانوآژانسنکردهوتیتریکخود
رابهارزانشدنسیماناختصاصدادهاست.
••جمهوری اسالمی -ایــن روزنــامــه به نقل از
نشریه لومتینه فرانسه نوشت :پس از آزادی مال
برادر از زندان آمریکا در نشستهای صلحی که
به مدیریت زلمای خلیل زاد در دوحه برگزار شده
است طالبان متعهد شد هاند هرگز در قبال این
خدمت آمریکا تهدیدی واقعی را به منافع و اتباع
این کشور در داخل و خارج از آمریکا متوجه نکنند
و پس از تثبیت حکومت امــارت اسالمی جمیع
نیروی خود را متمرکز بر نا امن کردن ایــران به
عنوان دشمن مشترک طالبان و آمریکا کنند.

انعکاس
••سایت فردا نیوز نوشت  :چند روزی از این که
آملی الریجانی از شــورای نگهبان استعفا کرد،
میگذردوهنوزهمآیندهسیاسیاومحلگمانهزنی
و بحثهای رسانهای اســت .با این حــال ،بیشتر
تحلیل گران کناره گیری آملی الریجانی از صحنه
سیاست را احتمال قویتر میدانند .در این بین
برخی هم معتقدند که او فصل بازنشستگی را در
نجف خواهد گذراند .البته خودش در درس خارج
فقه خود با شوخی به این شایعه پاسخ داده و گفته
بود باید در اجالس خبرگان شرکت کنم خصوصا
کهاگرشرکتنکنم،میگویندفالنیرفتهنجف!
••رجا نیوز نوشت  :حجت االسالم لواسانی امام
جمعه سابق لواسان در واکنش به بیانیه شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه گفت :به من گفتند
این فقط کسی است که کار رسانهای میکند و
فقط با چند تا عدالتخواه طرف است و با بقیه
مردم بیگانه است! من معتقدم دوستان ما باید
شفافیت را حق مردم بدانند و هیچ مشکلی ندارد
بگویند شما به این دلیل دیگر در لواسان نباشید.
من مخالفتی نمیکنم و االن هم مخالفتی ندارم.
حقشان است که این کار را بکنند اما مردم هم
حق دارنــد .االن مردم از من میپرسند که چه
شده ،چه جوابی باید بدهم؟ دروغ بگویم؟ وی
همچنین ادعاهای شورای سیاست گذاری ائمه
جمعه درباره دالیل برکناریاش را رد کرد.
••جهان نیوز نــوشــت :احــضــار  24نــوازنــده
دزفولی به اداره پلیس برای انتشار یک ویدئوی
هم خوانی در محرم واکنشهای مثبت و منفی
زیادی را برانگیخت ،اما خبرنگار فارس موضوع را
از رئیس گروه موسیقی «سلال» جویا شد .یوسفی
در این گفتوگو اظهار کرد :نه تنها دستگیری
بلکه احضاری در کار نبود و در برخوردی کامال
محترمانه و به عنوان نماینده گــروه به پلیس
و دیــدار با دادســتــان دزفــول دعــوت شــدم .در
جلسهای که با بنده برگزار شد را ههای قانونی
برای اجرای دیگر برنامهها در آینده مطرح شد.
••خبرآنالین نوشت  :تنها سعید جلیلی باقی
مانده است که در بین کاندیداهای جناح رئیسی
هنوز در دولت سیزدهم و ساختار جدید مقامات
جمهوری اسالمی سمت تازهای نگرفته اما برخی
گمانهزنیها از این قــرار است که احتمال دارد
جلیلی بــه جــای رضــایــی بــه عــنــوان دبیر مجمع
تشخیصمصلحتنظامانتخابشود.

توئیت سیاسی
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سیگنالهایازسرگیریمذاکراتوین

درحالیکهنشستشورایحکامبدونبحثدربارهقطعنامهایعلیهایرانبرگزار
شد،امیرعبداللهیانبههمتایانگلیسیخودگفتدرحالرایزنیهایداخلی
دربارهچگونگیادامهمذاکراتهستهایهستیم
توکلی  -نشست فصلی شــورای حکام آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته با حضور ۳۵
کشور عضو این شورا آغاز شد .نشستی که برای
نخستینباراززمانآغازهمهگیریکرونابهصورت
حضوری شکل گرفت و موضوع ایران و برجام در
کانونتوجهایننشستقرارداشت.درابتدایاین
مراسم ،رافائلگروسیمدیرکلآژانسبینالمللی
انرژی اتمی گفت که این نهاد نظارتی مبرم ترین
مسئله با ایران را از طریق دستیابی به یک توافق
حل و فصل کرده است که این امر فضایی را برای
تالشهایگستردهتردیپلماتیکفراهممیسازد.
گروسی همچنین گفت که توافق روز یک شنبه به
معنای استمرار روند اطالع رسانی به بازرسان این
آژانسدرخصوصفعالیتهایهستهایایرانبوده
واینرونددسترسیواطالعرسانیبهزودیحاصل
میشود.وی تاکیدکردکهنیازیبهصدورقطعنامه
علیهایراندرنشستشورایحکامنیست.اوالبته
گریزی هم به موضوع ادعایی وجــود مــواد اتمی
هـــادی محمدی  -سخنگوی وزارت امــور
خارجه کشورمان در نشست خبری این هفته
خود خبرهای داغ و متنوعی از حــوزه سیاست
خارجی داشت که در ادامه بخش های مهم آن
را می خوانید *.ایران و عراق تالش دارند تعداد
زائراناربعینراتاجاییکهممکناست،بارعایت
سالمت زائران باال ببرند .پیش از سفر الکاظمی،
رویعدد ۶۰هزارتوافقشدودرسفرروزگذشته
مجدد توافق شد روی  ۶۰هــزار هم مقامات
بهداشتی و مرتبط با اربعین دو طرف تجدید نظر
کنند و ببینند اگر بتوانند براساس هر میزانی که
ممکن شود حداکثر امکان را محقق کنند ،ولی
همچنان در فضای تردد هوایی صورت خواهد
گرفت*.مالغوروادیدرابرایاتباععراقیتصویب
کردیم و منوط به عمل متقابل از سوی دوستان
عراق بود که در پی سفر الکاظمی به تهران ،برای
ترددهای هوایی این توافق انجام شد  *.بدون
نکهپروتکلالحاقیکهبهدلیلمصوبهمجلس
ای 
نکهآژانس
متوقفشده،دوبارهاجراشودوبدونای 
دسترسیبهمحتویاتفیلمهاوکارتهایحافظه
داشته باشد ،کارتهای حافظهای که به دلیل
پر شدن حافظه نیاز به تعویض دارد ،در یک مهر و
موم مشترک بین ایران و آژانس ،بدون دسترسی
به آژانــس تعویض خواهند شد .دوربینها نیز
یک سری سرویسهای فنی الزم دارنــد که به

در مکان های اعالم نشده زد و از پاسخ گو نبودن
ایران ابراز نگرانی کرد و مدعی شد  «:من همچنان
از این که مواد اتمی در مکانهای اعالمنشده در
ایران وجود دارد و مکانهای کنونی آن مواد اتمی
برای آژانس نامعلوم است ،عمیق ًا نگران هستم و
همچنین بعد از حدود دو سال ،از این که مسائل
پادمانی فوقالذکر مرتبط با چهار مکان اعالم
نشده در ایران هنوز حل نشده ،نگرانی فزایندهای
دارم».سفر یک روزه مدیر کل آژانس بین المللی
انرژیاتمیبهایرانومذاکرهویبا«محمداسالمی»
رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران و توافقات
صــورت گرفته ،در واقــع نشانه ای از حسن نیت
تهران در زمینه همکاری و تعامل با آژانس است.
ضمن این که این امر نماد دیگری از جدیت ایران
در آستانه دور جدید مذاکرات وین برای رسیدن به
توافقی در زمینه احیای برجام از طریق لغو تحریم
هاییکجانبهآمریکاعلیهایرانودرمقابلاجرای
دوبارهتعهداتبرجامیازجانبتهراناست.افزون

براینکه اقداممثبتوحاکیازحسننیتایراندر
زمینهتوافقباآژانسدرخصوصنظارتبرفعالیت
های هسته ای ایران ،باید به طرف های غربی به
ویژه آمریکا این نکته را فهمانده باشد که تهران در
زمینهحلوفصلاختالفاتباغربیهادرخصوص
احیای برجام صداقت داشته و اکنون نوبت اروپا
با توجه به استقبال آن از توافق اخیر آژانس و ایران
است که واشنگتن را در زمینه لغو تحریم ها علیه

خبرهای داغآقای سخنگو

خطیبزادهازحضوررئیسیدراجالسشانگهای،بررسیپاسخبهدعوتطالبانواعالم
زمانآغازمذاکراتوینخبرداد
صورت روتین باید انجام شود .قطعا توافق آژانس
و ایران در زمان مقرر خودش طی زمان بندی که
توافق خواهد شد طی روزهــای آینده انجام می
شود.اگر طرفهایی بخواهند روابط مبتنی بر
فهم فنی را آلوده به اغراض سیاسی خود کنند،
پاسخایرانپاسخدرخوریخواهدبود*.سفرآقای
رئیسیبهتاجیکستاناولینسفرخارجیرئیس
جمهوراستکهدوجنبهدارد.یکجنبهشرکتدر
اجالس شانگهای و دیگری ظرفیت دوجانبه این
سفراستودرهردوجنبهبرنامههایگستردهای
توسط نهاد ریاست جمهوری در دست پیگیری
است .این که درخواست عضویت دایم ایران در
نشست شانگهای در دوشنبه بررسی میشود،
انشـــاءا ...بررسی خواهد شد و امیدواریم به
نتیجهایکهانتظارداریمختمشود*.دولتضمن
ن که اعالم کرده قطعا گفتو گوهای وین را در
ای 
تاریخنزدیکیازسرمیگیردواگرممکنباشداین
رایکساعتهمبهتاخیرنخواهیمانداخت،قطعا
فهایدیگروقتیبهوینمیآیند
انتظارداریمطر 
باواقعیاترویزمینبهوینبیایند* .درخصوص

واردات واکسن هیچ خط قرمزی نداشتیم و
نداریم .وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت
ندانسته یا این که تصور این بوده که منابع قابل
اعتمادی نیستند یا شرکتهای وارداتی دارای
ویژگیهای واردات نبودند .برخی از آن ها تأیید
نشدولیدریکیدوماهاخیرتمامیدرخواستها
بهصورتحداکثریدرحالتاییدشدناستواین
ها از مسیرهای مختلف ،باعث تسریع در واردات
ن هایی که اسم
واکسن شده است .درباره واکس 
بــرده شد (فایزر و مدرنا) نیز هیچ محدودیتی
نداریم و موارد به وزارت بهداشت منتقل شده و
اینوزارتخانهتأییدکردهواگرمسائلفنیآنانجام
شود قطعا میتواند واردات صورت گیرد* .
دربــاره دعوت از ایــران توسط طالبان
بــرای حضور در مراسم تشکیل
دولــت زود اســت صحبت
کنیم ،باید
مـــنـــتـــظـــر
بـــاشـــیـــم و
تــشــکــیــل
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ایران تحت فشار بگذارد.ضمن این که آمریکا نیز
اگر واقعا خواهان اجرای دوباره تعهدات برجامی
از جانب ایران است باید شرط تهران در این زمینه
یعنیلغوتحریمهاییکجانبهراهرچهزودترعملی
کند.دیروز وزیر امور خارجه کشورمان نیز در گفت
وگویتلفنیباهمتایانگلیسیخودبرلزوماتخاذ
گامهای اعتمادساز از سوی دولت انگلیس در
راستای رفع مشکالت در روابط دو کشور تأکید
کرد .امیر عبداللهیان در این تماس گفت:ما در
حال رایزنی های داخلی درباره چگونگی ادامه
مذاکرات هسته ای هستیم.در هفته های اخیر
غربی ها به فضا سازی جدیدی علیه تهران با طرح
اتهام بی اساس همکاری نکردن ایران با آژانس و
کاهشنظارتهایایننهادهستهایبینالمللی
برفعالیتهایهستهایایرانپرداختهوبههمین
بهانهمسئلهصدورقطعنامهجدیدیعلیهایراندر
نشست آینده شورای حکام آژانس را مطرح کرده
بودند ،اما این خواسته غرب با مخالفت شدید
روسیه مواجه شد.دیروز نیز میخائیل اولیانوف
سفیر و نماینده دایــم روسیه نــزد سازمانهای
بینالمللیمستقردرویندرتوئیتیاظهاراتاخیر
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان درباره
از سرگیری مذاکرات برجام در آینده نزدیک را
«دلگرم»کنندهخواند.
دولتآیندهافغانستانراببینیموبعددرخصوص
موضوعات دیگر تصمیم میگیریم .براساس
عملکرد طالبان ،درباره نحوه پاسخ به اقدامات
و درخواستهای آن ها تصمیم میگیریم*.
آنچه به عنوان سرپرستی امور از سوی طالبان
معرفی شده قطعا دولت فراگیر مد نظر ایران و
جامعه جهانی نیست* .در پنجشیر باید مردم و
آرامش آن ها و جان و مال و ناموس مردم محترم
شمردهشود.خطقرمزاصلیهمیناست،ازهر
گونهبرادرکشیبایداجتناب شود و از محاصره
پنجشیر و قطع آب و بــرق و م ــواردی از این
دست که به گرسنگی دادن مــردم پنجشیر
منجر میشود باید اجتناب شــود .پنجشیر
و افغانستان جز گفتوگو مسیر دیگری را
ندارد .همه طرف ها را دعوت
کردیم به مسیر گفتوگو
بروند و مشخصا گفتهایم
همه امــکــانــات خــود را در
اخــتــیــار دوســتــان
افغانستانی قرار
می دهیم تا این
گفتوگوها را در
بستر محترمانه
انجام دهند.
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چهره ها

اژهای:برخیافراددرسایهنبودنظارت
میلیاردهامیلیاردثروتبهدستآوردهاند
رئیس دستگاه قضا در نشست روز گذشته خود با
شورای عالی قوه قضاییه ،از سرکشی های پیوسته
مسئوالن از زندان های کشور و روند بهبود وضعیت
زندان ها سخن گفت ،به معرفی گلوگاه های فساد
مانند زمین  ،ارزهــای ترجیحی و غیر ترجیحی
و تسهیالت بانکی پرداخت ،از نحوه محاسبه و
دریافت مالیات انتقاد کرد و در نهایت از مجلس و
دولت خواست که برای حذف بستر های فساد و
اصالح امور مالیاتی به کمک دستگاه قضا بیایند.
به گــزارش مــیــزان ،حجتاالسالموالمسلمین
محسنی اژهای ب ــا تأکید بر لــزوم حذف بسترها
و گلوگاههای فساد یکی از این بسترهای مهم
فساد زا را «زمین» اعالم کرد و گفت :بسیاری از
پروندهها که به آسیبهای جدی منتهی شده از
زمین نشئت میگیرد که در اختیار دولت ،وزارت
راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه
های مختلف در اختیار دیگران قــرار میگیرد.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فساد زا
را « ارزهــای ترجیحی و غیر ترجیحی» برشمرد و
با بیان این که دولت باید در این خصوص تصمیم
قاطعی بگیرد ،اظهار کرد :به برخی افــراد برای
وارد کردن اقالم مورد نیاز مردم همچون گوشت
و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقالم را وارد
کشورکنند،اماهماینارزهابرنگشته،هموضعیت
بازار به گونهای است که اقالم مورد نیاز مردم با
قیمت گران فروخته میشود.وی با تأکید بر لزوم
نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف
آن خاطرنشان کــرد که برخی
افــراد در سایه نبود نظارت
میلیاردها میلیارد ثروت به
دست آوردهانــد و در کنار آن
در کشور شاهد کوخ نشینی
تهیدستانهستیم.

استنکافروحانیازاجرای ۲۴قانون
کلیدیمحرزشد

متن کامل گــزارش کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلسدربارهشکایتجمعیازنمایندگانازحجت
االســام حسن روحــانــی ،رئیس دولــت یازدهم و
دوازدهــم به دلیل استنکاف از اجرای اصل 134
قانون اساسی جمهوری اسالمی نهایی و منتشر
شد.حسینعلی حــاجــی دلیگانی عضو هیئت
رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی
فارس ،ضمن اعالم این خبر افزود :تعداد  33نفر
از نمایندگان به دنبال استنکاف حسن روحانی از
اجرای اصل  134قانون اساسی در دوران ریاست
جمهوریخوددرقالبماده 234آییننامهداخلی
مجلساینشکایترامطرحکردندکهدرکمیسیون
قضایی رسیدگی شد.در بخشی از این متن آمده
است«:بنابرگزارشمعاونتنظارتمجلسشورای
اسالمی  24فقره قانون مصوب مجلس شورای
اسالمی به علت عــدم تصویب تمام یا بخشی از
مقررات و آیین نامه اجرایی آن ها ،اجرایی نشده یا
به صورت ناقص در حال اجراست»
.به نوشته خبرنگار پارلمانی
فارس،قرار است این گزارش
پــس از قــرائــت در صحن
مجلس،بهقوهقضاییه
ارجاعشود.

