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اقدام تحسین برانگیز امام جمعه تبریز در حذف
نرده های جداکننده مردم و مسئوالن در مصلی

...

ویژه های خراسان
طرح جدید دولت درباره ابالغیه سال 1379
رهبر انقالب
با توجه به این که رهبر انقالب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰
قانون اساسی ،سیاستهای کلی بخش «حمل و نقل» را در
سال  1379به دستگاه های مربوط ابالغ کرده بودند ،بر
اساس طرح جدیدی که هم اکنون توسط تعدادی از اعضای
اقتصادی کابینه در حال بررسی است ،مقرر شده ،با توجه
به ویژگی های مهم این سیاست های کلی نظام و دستیابی
به اهدافی چون توسعه صادرات و ترانزیت بار و دستیابی به
سهمبیشتردربازارحملونقلبینالمللی،مصوبهایبرای
مشارکت بخش خصوصی با هدف جذب سرمایه گذاری
ی های نوین طی
داخلی و خارجی و استفاده بیشتر از فناور 
هفته های آینده به تصویب کابینه برسد.

چهره ها و گفته ها

مــاشــاءا ...شمسالواعظین روزنــامــه نگار و فعال
سیاسی اصالح طلب گفت :برای انصاف در محضر
تاریخ باید بگویم در حوزه فرهنگی
و اقتصادی دوران آقای هاشمی
فضا کــام ـ ً
ا بــاز بــود امــا حــوزه
سیاسی بسته و مینگذاریهای
شــدیــدی شـــده بــــود/ .
فارس

علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی تأکید
کرد :برجام حاصل تفکر و تالش کل نظام از جمله مقام
رهبری است و هیئت مذاکره کننده با
اذن ایشان آن را امضا کردند.
محاسن و معایب آن که
معتقدم محاسن آن بسیار
بیشتر از معایب آن است به
کل نظام بر می گردد
نه فقط به دولت/ .
ایلنا

...

در حاشیه
تکذیب خبر فوت یکی از بازداشتشدگان
اغتشاشات اخیر کرمانشاه
ایسنا  -دادستان عمومی کرمانشاه درباره خبری مبنی بر
فوت یکی از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر کرمانشاه
گفت :این خبر کذب و عــاری از حقیقت اســت .صادقی
گفت:عکس منتشر شده متعلق به فردی است که در سال
 94به علت عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر فوت کرده
است.

واکنش ها به گفت و گوی تلویزیونی رئیس جمهور

وقتی سؤاالت از پاسخ ها پررنگ تر می شود

طاهری-گفتوگویتلویزیونیدوشنبهشبرئیسجمهور
کهبااجرایرضارشیدپوررویآنتنتلویزیونرفت،باواکنش
متفاوتچهرههایسیاسیمختلفروبهروشد.برخیازاین
چهرههااینگفتوگوراقابلقبول،برخیآنراتکرارمواضع
گذشتهرئیسجمهوروغیرقابلقبولارزیابیکردند.بااین
حال،وجهمشترکاظهارنظرها،قدردانیازسبکپرسش
و اجرای متفاوت رشیدپور در این برنامه60دقیقه ای بود.
البتهبرخینیزایناتهامرابهرشیدپورواردکردندکهگرچه
بهبرخیمسائلحساسوچالشیپرداختامابهموضوعات
حساسومهمترورودنکرد.
▪توضیحاترشیدپوردربارهگفتوگوبارئیسجمهور

رضارشیدپورکهدوشنبهشباجرای
برنامه گفت وگوی مستقیم حسن
روحانی با مردم را برعهده داشت،
صبح ســه شنبه در برنامه «حــاال
خورشید» توضیحاتی را درباره این
گــفــت وگـــو ارائــــه کـــرد و دربــــاره
انتقادهایی که به اجرای او شده است ،گفت« :بسیار بسیار
سپاس گزارم از نقدهایی هر چند تندتر که به اجرای من
داشتید .او همچنین یادآوری سه نکته را ضروری دانست و
بیان کرد« :اما سه نکته را فراموش نکنیم ،یک ،من مسئول
مصاحبهباآقایرئیسجمهوربودمنهمسئولمناظرهباآقای
رئیس جمهور .دو ،من رفته بودم راجع به مشکالت کشور
پرسشکنمنهآنکهبهمشکالتکشورپاسخدهم.سه،زمان
برنامهبایدطوالنیترمیبودزیراکهخیلیازپرسشهاباقی
ماند».رشیدپورافزود«:مابایددر ۶۰دقیقهگفتوگویمان
رابهپایانمیرساندیم.شایدزمانیووقتدیگریبشودسایر
سواالتراپرسید».
▪ضرغامی:رئیسجمهورازمردمعذرخواهیکند

عــــزتا ...ضرغامی رئیس اسبق
سازمان صدا و سیما هم در کانال
تلگرامی خودش درباره گفت و گوی
روحانی نوشت :سخنان «تکراری»!
کلیشه ای و غیر متفاوت رئیس
جمهورباعثشدتاهمهقضاوتهابه
سمتمجریبرودواینخوبنیست!ویافزود:پیشنهادمی

کنم آقای روحانی به خاطر استفاده از کلمه "قوطی" برای
سرپناهمیلیونهانفرازمردمعزیزمانازآنانعذرخواهیکند.
درست است که خانه آنان در مقابل خانه های دولتمردان،
حکمقوطیراداردولیروضهمکشوفهمخوبنیست!
▪ابوطالبی :اگر مجری حرف دل مردم را بزند می تواند
شبیمتفاوترارقمبزند

حمیدابوطالبیمشاوررئیسجمهور
همدرتوئیترخودنوشت«:اگرمجری
سخن دل مردم را بگوید ،می تواند
شبی متفاوت را رقم بزند و رئیس
جمهور را پرتوان و بانشاط در ذهن و
دل آنــان بنشاند؛ بــاور کــردن این
واقعیتکهسخنازدلمردمگفتنراهیاستبهاعماقباور
مردم،اتفاقیاستافتادنی    ».
▪مافی:گفتوگونسبتبهگفتوگوهایقبلیمتفاوت
وامیدبخشبود

▪زیباکالم :کاش روحانی متوجه می شد هربار صحبت
می کند بخشی از رأی اش را از دست می دهد

صادق زیباکالم از حامیان دولت،
سخناندیشبروحانیرادرکاهش
آرای وی موثر دانــســت و نوشت:
«ایکـــاش آق ــای روحــانــی متوجه
مـیشــدنــد کــه هــربــارکــه بــا مــردم
صحبت میکنند بخش دیگری از
 24میلیون رأی شان را ازدست میدهند .ایکاش ایشان
میتوانستند متوجه شوند که وقتی به جای پرداختن به
مشکالت و مسائل جدی و واقعی جامعه به سوال و جواب
هایتصنعی،پوکوسطحیمیپردازند،درحقیقتبهشعور
مردمتوهینمیکنند».
▪وعدهآشنا دربارهبرنامههایآینده

پروانهمافیعضوکمیسیونشوراها
و امور داخلی مجلس نیز در این باره
گفت :گفتوگوی رئیسجمهور
نسبتبهگفتوگوهایقبلیایشان
تااندازهایمتفاوتوامیدبخشبود.
امیدواریم صداوسیما در قبال سایر
قواوبقیهمسئوالننیزچنینشیوهایرادرپیشگیردواین
آغازتحولیدرشیوهپاسخگوییمسئوالنباشد.برایتداوم
روندکنونیشفافسازییکضرورتاست.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس
جمهور هم که پیش از گفت و گوی
تلویزیونی روحانی از مردم خواسته
بود که نظراتشان را برای انتقال به
رئیس جمهور به او ارسال کنند ،در
توئیتی پس از این برنامه نوشت:
تالش می شود که رئیس جمهور وارد سطح جدیدی از قرار
گرفتندرقابتلویزیونشود .مصاحبهخبرنگارمیخواهد
نه فقط مجری! اگر برنامه زنده است باید تعاملی تر باشد.
نزدیک شدن به استانداردهای گفت وگویی و استفاده از
فناوریهایتعاملیدربرنامههایآیندهدنبالخواهدشد.

اسماعیل گرامی مقدم ،سخنگوی
حزباعتمادملیهمدراینبارهکهبه
دلــیــل کلیگویی رئیسجمهور
نقدهایی به او وارد شد ،ابراز کرد:
نظرات رئیسجمهور از کلیگویی
گذشته بــود .زمانی که او به علل و
عواملمسئلهزلزلهبهصورتریزمیپردازد،نمیتواننامآن
راکلیگوییگذاشت،درزمانیکساعتهگماننمیکنمکه

▪پیاممعنادارنظرخواهیهادربارهگفتوگویروحانی

▪گرامی مقدم :نظرات رئیس جمهور از کلی گویی
گذشتهبود

نبوی :دولت روحانی هر 9ساعت یک بحران دارد
بهزادنبویازفعاالنسیاسیکشورکهبهچریکپیرمشهور
است در گفت و گویی تصریح کرد :فشارهایی که بر دولت
فعلی وارد میشود به مراتب بسیار بیشتر از فشار بر دولت
هفتم و هشتم است .اگر آن دولت هر۹روز با یک بحران
مواجه بود ،دولت فعلی شاید هر۹ساعت یک بحران دارد.
نبویکهباوقایعاتفاقیهگفتوگومیکرد،بااشارهبهبرخی
ناآرامیهایاخیردرکشورگفت:نکتهایکهبایدموردتوجه
قرار گیرد ،باالرفتن تحسینبرانگیز آگاهی مردم و شعور
سیاسی اقشار متوسط و حتی بخشهای گستردهای از

بتوانریزترازاینمسائلکشورراباتوجهبهتنوعوکثرتیکه
دارد،مطرحکرد.

اقشار فرودست جامعه است .آن ها با وجود نارضایتیهای
بزرگ و کوچکی که دارند ،در ناآرامیها شرکت نکردند و
ترجیح دادند خواستههای خود را گرچه تدریجی ،ازطریق
صندوقهایرایتحققبخشندومانعازبستهترشدنفضاو
درنهایتآسیبدیدنبیشترآزادیانتخاباتوصندوقهای
رای شوند.بهزاد نبوی درخصوص شکل گیری کمپین
پشیمانی از رأی به روحانی گفت :امکان جدایی این خرج
برای اصالحطلبان وجود ندارد .بهفرض شکست دولت،
اصالحطلبان هم شکست خواهند خورد .اصالحطلبان

متعاقب سخنان رئیس جمهور برخی از رسانه های
اجتماعی اقدام به نظر خواهی از مخاطبان خود درباره
سخنان رئیس جمهور کردند .این نظرخواهی ها تا حدی
می تواند نشان دهنده نظر عمومی مردم درباره این گفت
و گوی تلویزیونی باشد .پایگاه خبری تابناک در سوالی
از مخاطبان خود پرسید آیا از پاسخهای رئیس جمهور
در مصاحبه تلویزیونی قانع شدید؟ در میان بیش از 13
باید تمام تالششان را بکنند تا روحانی موفق شود .نبوی
دربارهشرایطفکریاصالحطلبانواینموضوعکهگفتمان
اصالحطلبی تا اندازهای تهی شده است و حرف جدیدی
برای گفتن ندارد نیز گفت  :من در زنــدان ،ضد انقالب،
،یعنی همه انقالبها شدم! از انقالب فرانسه تا بهار عربی.
از نگاه من انقالبها مشکالت اساسی دارند .مهمترین
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هزار نفری که به این سوال پاسخ دادند ،حدود 6درصد
کام ً
ال ،حــدود 20درصــد تاحدودی و حــدود 72درصــد
اص ً
ال را انتخاب کرده بودند .حسام الدین آشنا مشاور
رئیس جمهور هم پس از این برنامه در صفحه توئیتر خود
از کاربران پرسید؟ ارزیابی شما از پاسخ های مصاحبه
شونده[چیست] که از مجموع 6726رأی(تا لحظه تنظیم
خبر) 82درصــد ضعیف14 ،درصــد متوسط و 4درصد
عالی را انتخاب کردند .عملکرد مجری را نیز کاربران
صفحه توئیتر مشاور رئیس جمهور این گونه اعالم کردند:
61درصد ضعیف31 ،درصد متوسط و 8درصد عالی.
کاربران کانال تلگرامی آخرین خبر هم درباره این گفت
و گو نظر خود را به این نحو اعالم کردند69 :درصد گفت
وگو متفاوت بود اما پاسخ ها قانع کننده نبود29 .درصد
گفت وگو تفاوتی با گذشته نداشت و پاسخ ها نیز قانع
کننده نبود8 ،درصد گفت وگو متفاوت و پاسخ ها نیز قانع
کننده بود و 3درصد هم گفت وگو را بدون تفاوت با گذشته
دانستند و درعین حال پاسخ ها را هم قانع کننده خواندند.
▪واکنشکاربرانشناختهشدهتوئیتر

مازیار خسروی دبیر سرویس سیاسی روزنامه شرق هم
در توئیتی درباره حرفهای دیشب روحانی نوشت "از
همین تریبون از خبرنگاران گــروه سیاسی ،بچههای
حرو فچینی و صفحهآرایی و کــارگــران زحمتکش
چاپخانه که به خاطر هیچ تا این وقت شب معطل شدند و
باعث و بانیاش من بودم ،صمیمانه پوزش میخواهم" .
علی صدری نیا مستند ساز اصولگرا هم در توئیتر نوشت:
«گفت وگوی روحانی یک پیشرفت بود؛ نه این که از پاسخ
هایش قانع شدم ،نه؛ نه این که انتخاب مجری انتخاباتی
او برای این گفت وگو را کاری خوب بدانم ،نه؛ اما این
که جنس سواالت ،حرف های کف جامعه بود و مجری،
چالشی حداقلی میکرد ،یعنی یک امتیاز مثبت برای تیم
رسانهای روحانی ،رشیدپور و صداوسیما ».وحید یامین
پور در توئیتی ضمن تشکر از رشیدپور نوشت« :حتی اگر
گفت وگوی امشب بر اساس سناریو اجرا شده باشد،
باز هم برای تلویزیون و فرهنگ سیاسی ما اتفاقی رو به
جلو بود .رسانه نباید به روابط عمومی دولت فروکاسته
شود .از رشیدپور بابت چند وجب جلو بردن آیین گفت
و گو با رئیس جمهور متشکرم ».فرشاد مهدی پور مدیر
مسئول روزنــامــه صبح نو هم دربــاره اجــرای رشیدپور
نوشت« :میگویند ســواالت مصاحبه آقای روحانی از
پیش هماهنگ شده بود؛ حتی اگر چنین باشد ،رشیدپور
مجری توانایی است در چالشی و پرشتا بکردن یک
گفتوگوی بسته و رسمی».
مشکل آن ها ،این است که با تفکر انقالبی ،ساختار موجود
کشور را نابود میکنند و بهدلیل بیتجربگی در ایجاد
ساختارجدیددچارمشکالتاساسیمیشوند.ویافزود:
بهایننتیجهرسیدمکهدرعصرحاضربرایماوهمهملتها
وکشورها،تنهاراه،اصالحاتاست.گفتماناصالحطلبی
تعطیلبردارنیست.

خارجازدستور
محمد اکبری

کواکبیان:اگروضعیتگلوبلبلاستپس
مشکالتاقتصادیچیست؟
مصطفی کواکبیان نماینده اصالح طلب مجلس در حاشیه
جلسه ارائه گزارش عملکرد بودجه ای دولت طی تذکری
شفاهی با انتقاد از گزارش های دیرهنگام دیوان محاسبات
از تخلفات بودجه ای دستگاه ها گفت :درخواست داریم
دیوان این تخلفات را به روز گزارش دهد .وی با بیان این که
مردم می پرسند که اگر این قدر مملکت گل و بلبل است
پس این همه مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
چیست؟ خاطرنشان کرد :آیا جز این است که این مشکالت
از ما مسئوالن است؟ کواکبیان تصریح کرد :این طور نشود
کهمثلوقتیکهاحمدینژادرفتبگوییم ۷تا ۸هزارمیلیارد
تومانتخلفرخداده،همینحاالهمعملکردبرخیدستگاه
هایاجراییباقانونبودجهفاصلهداردوبایدگزارشهابهروز
باشد .علی مطهری در پاسخ به این تذکر اظهار کرد :درباره
اعالم تخلفات مقامات کشوری توسط دیــوان محاسبات،
نقصیدرآییننامهدیوانبودهکهایناعالمفقطشاملحال
فعلی ها می شود؛ این نقص برطرف شده و شامل حال قبلی
هانیزمیشودوقابلپیگرداست.

انتقاد یک نماینده از لغــو نطق 7دقیقه ای اش
با طوالنی شدن دستور جلسه روز گذشته با موضوع بررسی
عملکرد 8ماههبودجهدولتونرسیدنزمانبرایایرادنطق
ناطقانمیاندستور،فاطمهحسینینمایندهتهرانازهیئت
رئیسه مجلس در این زمینه گالیه کرد .علی مطهری نایب
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی گفت :امروز نوبت نطق
 7دقیقه ای ساالنه ام بود .با همه ناطقها هم تماس گرفته و
این موضوع اطالع داده شده بود ،ظاهرا جناب عالی را پیدا
نکردندکهاطالعدهند.

مطهری:شورایعالیفضایمجازیرها
نشدهاست
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به تذکر
سید کاظم دلخوش که گفته بــود فضای مجازی رها
شده است و مشخص نیست شورای عالی فضای مجازی
چه می کند اظهار کرد :فضای مجازی رها نشده است،
دولت برای شبکه ملی اطالعات برنامه هایی دارد .وی
در واکنش به تعبیر کنایه آمیز این نماینده درباره اعضای
شورای عالی مجازی گفت :دو روز پیش آقای دبیر این
شورا با حضور در هیئت رئیسه مجلس گزارش کاملی از
وضعیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی ارائه کرد
و قرار شد بعد از بررسی بودجه ،در صحن مجلس نیز این
گزارش را ارائه کند.

جزئیاتی از الیحه جامع انتخاباتی
تسنیم  -سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس
گفت :طبق الیحه جامع انتخابات هیئت مرکزی نظارت
بر انتخابات شوراها اعضای آن پنج نفره است که به  7نفر
افزایش یافته است.همچنین در این الیحه تایید شرایط
اختصاصی و عمومی داوطلبان برای ریاست جمهوری و
داوطلبان انتخابات شوراها پیش بینی شده است.
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