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الریجانی :عده ای انگار
از کره مریخ آمده اند!

...

ویژه های خراسان
تشکیل کمیسیون ویژه شفافیت در هیئت دولت
پس از تاکیدات رئیس جمهور در زمینه شفاف سازی
عمومی،مرکزبررسیهایاستراتژیکپیشنویسالیحهای
رادرماهگذشتهباعنوانشفافیتبهدولتارائهداداماپساز
بررسیهایصورتگرفته،بهپیشنهادیکمسئولدادارشد
اجرایی مقرر شده این الیحه پس از بازنگری توسط معاونت
حقوقی رئیس جمهور ،برای بررسی جامع آن با سازوکاری
مناسب ،در کمیسیون  7نفره ویژه ای با عنوان "شفافیت"
که توسط تعدادی از اعضای مهم اجرایی تشکیل می شود،
بررسی و پس از ارسال مجدد به هیئت دولت ،نهایی شود.

رای قوه قضاییه با شکایت یک کارمند ساده
پس از آن که یک کارمند پیمانی دادگستری در یکی از
استان هــای محروم کشور به علت وجــود تبصره ای در
بخشنامه ســال  1395یکی از معاونت هــای مهم قوه
قضاییه موفق به تبدیل وضعیت خود و استخدام رسمی
نشد ،به طرح شکوائیه ای علیه این بخشنامه اقدام کرد که
پس از رسیدگی های تخصصی در این قوه ،باالخره طی
روزهای اخیر این موضوع به نتیجه رسیده و تبصره مذکور
به علت محروم کردن افراد از حق اجتماعی خود ،ابطال
شده است.

چهره ها و گفته ها

محمد رضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و
رهبری تصریح کرد :در دولت فعلی هرچه حمایت از
آقــای روحانی وجــود دارد از سوی
اصولگرایان است و اصالحطلبان
تنها زی ــرآب دولــت را میزنند و
موضوع عبور از روحانی را
مطرح میکنند/ .پانا
احــمــد حکیمیپور دبیرکل حــزب اراده ملت
تأکید کرد :برای شفاف سازی مناسبات و مشی اصالح
طلبی در عملکرد جریان شورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلبان باید فعالیت ها
بــه سمت حــزب مــحــوری و نه
شخص محوری حرکت کند،
همچنیننقشاحزاباصالح
طلببایدپررنگترشود/.
باشگاهخبرنگاران
مــحــمــد ســلــیــمــانــی عضو شــورای مرکزی جبهه
پــایــداری با بیان ایــن که کارنامه روحــانــی کارنامه
اصالحطلبان است ،گفت :مگر آقای جهانگیری زمان
کاندیداتوری در تلویزیون نگفت من
اصالحطلب هستم .پس باید جواب
مردم را بدهد و بگوید چرا نتوانست
نــرخ دالر را  ۴۲۰۰تومان
نگه دارد/ .فارس

پاسخ  2وزیر و مشاور رئیس جمهور به چالش «فرزندت کجاست؟»

داماد حسن روحانی :رزومه و سوابق مشخصی در شبکه های خبری دارم
«فرزندت کجاست؟» این هشتگی است که در
روزهــای گذشته برخی از کاربران شبکه های
اجتماعیخطاببهمسئوالنترندکردند.مطالبه
ای که البته از سوی دو تن از وزرا و مشاور رئیس
جمهور پاسخ داده شد .سیدعباس صالحی وزیر
فرهنگوارشاداسالمیدرپاسخبهاینهشتگدر
حسابشخصیخوددرتوئیترنوشت:دوپسرویک
دختردارم.پسراولمفوقلیسانسدانشگاهتهران
است،درتهرانزندگیمیکند.شغلثابتندارد.با
برخیازموسساتدرحوزههایپژوهشیبهصورت
پـــروژهای همکاری میکند .پسر دومــم خــرداد
امسالکارشناسیاشراازدانشگاهاصفهانگرفته
ودخترمکالسچهارمراگذراندهاست.
▪ظریف :فرزندانم بیش از 6سال است که به
ایرانبازگشتهاند

همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
هم به روزنامه ایران دربــاره فعالیت فرزندانش
توضیحاتی را ارائه کرد .ظریف که چندی پیش
برخی از رسانه ها ادعا کرده بودند فرزندانش در
آمریکا زندگی و فعالیت می کنند ،گفت :پسرم
لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار دارد
و با همسر و دخترش در تهران زندگی میکنند
و استخدام هیچ جایی نیست و در حوزه مدیریت
بــازار ،کــار مــشــاورهای انجام میدهد .دخترم
طراح داخلی است و با همسر و دخترش در تهران
زندگی میکنند و بیشتر به تربیت فرزندش
مشغول اســت و برخی اوقــات طراحی داخلی
بــرای دوستان و اقــوام انجام میدهد .دامــادم
فوق لیسانس مدیریت دارد و مدیر یک شرکت
خصوصی است .عروسم دکترای نانوتکنولوژی
دارد و بیشتر به تربیت فرزندش مشغول است و
به طور پاره وقت در دانشگاه فعالیت دارد .خدا را
شاکرم که فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریت من
در سازمان ملل متحد ،تحصیالتشان را فوری به
اتمام رساندند و بیش از  ۶سال است که به ایران
بازگشتهاند و همراه خانوادههای شان در تهران
ساکن و مشغول کار هستند.

ایسنا -رئیسمجلسبابیاناینکهبرخیدرشرایطسختبهجایهمکاریوایجادوفاقبهدلیلمسائلسیاسینقشاپوزیسیونرابازیمیکنند،گفت:انگار
تازهازکرهمریخآمدهاندوهیچسابقهایهمندارند.علیالریجانی افزود:شرایطسختاقتصادیتنهامربوطبهمانیستواکنونبسیاریازکشورهادچارتالطم
اقتصادیهستند،همینطورکهدرکنارمادچارمشکالتاقتصادیشدهاندویکعنصرمزاحمدرعرصهدیپلماسیحضوریافتهوکشورهارادچارچالشکردهاست.

دست رد انگلیس و آلمان به فراخوان
تحریمی آمریکا علیه ایران
وزیراقتصادآلمان:بهواشنگتناجازهنمیدهیمبهما
دیکتهکندکهباچهکسیمعاملهکنیم

▪فرزندانمشاوررئیسجمهورچهمیکنند؟

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم به این
چالش پیوست .وی در توئیتی نوشت :دو پسر
دارم اولی مهندسی عمران شریف و ارشد حمل و
نقل امیرکبیر؛ هر دو بدون سهمیه؛ عقد کرده و به
دنبال ادامه تحصیل است .دومی کالس یازدهم
ریاضیاست.
▪دامــــاد حسن روح ــان ــی :رزومــــه و سوابق
مشخصیدرشبکههایخبریدارم

در همین حال «کامبیز مهدیزاده فرساد» داماد
حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گو با سایت
خبری «دانــا» در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
برخی معتقدند وی به دلیل رابطه خویشاوندی
با رئیس جمهوری به سمت دبیر ستاد توسعه
فناوریهای حــوزه انــرژی منصوب شــده است،
گفت :این حرفهایی است که در آن دوستان وارد
فاز سیاسی و اجتماعی میشوند و شما بروید این
حرفهاراازآنهاییکهمیگویندبپرسید.ویادامه
داد :مصاحبه باید علمی باشد و از قبل اعالم شود
و این جهتدهیها که زنگ میزنید این چه کاره
است و دیگری چه کاره است درست نیست .داماد
حسنروحانیافزود:منرزومهوسوابقمشخصی
در شبکههای خبری دارم و شما سرچ بفرمایید
بحثسوابقبندهمشخصاستوشمابایدازمراجع
مربوطسوالکنید،مصاحبهماعلمیاستوحریم
شخصیوخانوادگیافرادبایدمحترمشمردهشود.

▪برخیشایعاتدربارهفرزندانمسئوالن

اما در روزهــای گذشته برخی از اخبار و شایعات
درباره فرزندان مسئوالن در رسانه ها منتشر شده
که هنوز واکنش رسمی به آن نشان داده نشده و
افکارعمومی خواستار پاسخ به آن هاست .محمد
حسینبهشتیپدرداماددکترروحانیدربارهمحل
زندگیفرزندشودختررئیسجمهوربهآفتابیزد
گفتهبود:پسربندهکهدامادآقایروحانیهستند
حدود  ۲۵سال است که اص ً
ال ایران نیستند و به
همراه دختر خانم آقــای روحانی (یعنی عروس
بنده) در شهر وین اتریش ساکن هستند .ایشان
پزشکهستندودرهمانجامشغولکارهستند.
در روزهــای اخیر همچنین همزمان با تحوالت
اخیر ارزی و تغییر رئیس بانک مرکزی برخی از
رسانه های منتقد دولت درباره خانواده ولی ا...
سیف ادعاهایی را مطرح کردند .حمید رسایی
نمایندهسابقمجلسدرتوئیتیدراینبارهمدعی
شده بود :دو دختر ،دو پسر و همسر ولیا ...سیف،
رئیس سابق بانک مرکزی چند ماهی است که
مجوز اقامت در استرالیا را دریافت کرده و ایران
نیستند.عالوهبراینچندروزپیشبرخیرسانهها
مدعی شده بودند که پسر حسین فریدون و دختر
علیالریجانیهمدرآمریکازندگیمیکنندکهاز
سویمنبعرسمیتأییدیاتکذیبنشد.حاالباشکل
گرفتناینچالشبایددیدشفافیتدربارهخانواده
مسئوالن بیشتر خواهد شد یا خیر و چه کسانی به
اینچالشخواهندپیوست.

مقامات کابینه آلمان و انگلیس در اظهارنظرهای جداگانه ای درخواست
چندباره آمریکا برای پیوستن به کارزار تحریمی علیه ایران را رد کردند .وزیر
اقتصاد آلمان دراین باره اعالم کرد که اروپا در خصوص پرونده ایران در برابر
آمریکا سر خم نخواهد کرد .آلتمایر در گفتوگو با روزنامه «بیلد آم زونتاگ»
گفت« :این جنگ تجاری سرعت پایینی گرفته است و رشد اقتصادی را
نابود میکند .این مسئله به قطعیت نداشتن دامن میزند ».به گزارش ایلنا
به نقل از رویترز وی افزود :در این میان مصرفکنندگان بیش از دیگران
ضربه میبینند ،چراکه افزایش تعرفهها باعث باال رفتن قیمتها میشود.
آلتمایر در اظهاراتی شدید اللحن افزود« :ما به واشنگتن اجازه نخواهیم
داد به ما دیکته کند که با چه کسی معامله کنیم ».این مقام آلمانی گفت،
شرکت های آلمانی باید اجازه داشته باشند به هر میزان که می خواهند در
ایران سرمایه گذاری کنند و دولت آلمان با همراهی متحدان اروپایی اش
به دنبال راه هایی است تا اطمینان یابد که این معامالت مالی همچنان می
تواند صورت پذیرد.همچنین یک وزیر کابینه انگلیس که خواست نامش
فاش نشود ،ضمن غیرسازنده و خام خواندن استراتژی ترامپ در قبال
ایران گفت :هدف از برجام این بود که به کمپانیهای بزرگ اجازه ورود
به ایران داده شود .بریتانیا قرار نیست به این رویکرد بپیوندد ،چرا که این
رویکرد آمریکا را وارد یک موضع تندروانه خواهد کرد .به گزارش ایلنا به نقل
از روزنامه هرالد این وزیر انگلیسی گفته است :ما به خودمان برای داشتن
درک بهتر از جهان نسبت به بسیاری دیگر از کشورها ،افتخار میکنیم .ما
خواستار احتیاط مطلق در این زمینه هستیم.
این اظهارنظر در حالی است که سفیر آمریکا در انگلیس از لندن نزدیک
ترین متحد خود خواست تا از تحریمهای واشنگتن علیه تهران حمایت کند
تا فشار بیشتری بر جمهوری اسالمی تحمیل شود .رابرت وود جانسون در
خالل یک یادداشت در ساندی تلگراف ضمن اتهام زنی های همیشگی
علیه ایران ،انگلیس را نزدیکترین متحد آمریکا خواند و گفت :ما از بریتانیا
میخواهیم تا از قدرت دیپلماتیک قابل توجه و نفوذ خود استفاده کند و به
ما بپیوندد تا یک تالش جهانی برای دستیابی به توافقی جامع را آغاز کنیم.
ما با یکدیگر میتوانیم صلح و رفاه در ایران برقرار کنیم چیزی که جهان
خواهان آن است .همزمان جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با
تمسخر تالش کشورهای اروپایی برای حفظ روابط تجاری با ایران ،گفت:
معتقد است که در نهایت شرکتهای کوچک و معدودی از اروپا به کار با
ایران ادامه خواهند داد.

همزمان با تهیه مانیفست اولیه انجام می شود

بررسی «نو اصولگرایی» در جمنا
همزمانبااعالمکمیتهسیاسیجمعیتپیشرفتوعدالت
مبنی بر تهیه اولیه مانیفست «نواصولگرایی» ،سخنگوی
جبهه مردمی نیروهای انقالب از بررسی این موضوع در
جلسه امروز این جبهه خبر داد .براساس گزارش مهر،
«نواصولگرایی» مفهومی است که پس از انتخابات ریاست
جمهوری سال  ،۹۶از سوی محمدباقر قالیباف مطرح
و از سوی برخی از چهره های سیاسی اصولگرا دنبال
شد .اکنون مانیفست «نواصولگرایی» در دو سرفصل
«مردمباوری» و «رجوع به مبانی انقالب» توسط کمیته
سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی تدوین
وبرایتصویبنهاییبهشورایمرکزیاینجمعیتارسال

شده است .در متن اولیه این مانیفست که سه هفته پیش
در کمیته سیاسی تدوین شده ،نسبت جریان اصولگرایی
با عدالت ،نهادهای حاکمیتی ،سبک زندگی جدید مردم
به ویژه طبقه متوسط شهری ،جوانان و پیش کسوتان و
همچنین لزوم مردمیکردن امور اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی ،طرح شده است .با این حال این مانیفست
انتشار عمومی نشده است.
▪مفتاح :می خواهیم بر مبنای اصولگرایی بنای
جدیدی ایجاد کنیم

محمدصالحمفتاحعضوشورایمرکزیجمعیتپیشرفت

و عدالت ایران اسالمی با تأیید این خبر گفت :به نظر ما،
موضوع «نواصولگرایی» مسئلهای نیست که صرفا به یک
گروه سیاسی وابسته باشد .نواصولگرایی در حقیقت
پاسخ به سواالتی است که باید در آسیبشناسی جریان
اصولگرایی از خود بپرسیم.
وی با تاکید بر این که به دالیل مختلف تاریخی« ،جریان
سوم» هیچگاه در ایران شکل نخواهد گرفت ،گفت :ما
نمیخواهیم جریان سوم باشیم بلکه میخواهیم بر مبنای
اصولگرایی ،بنای جدیدی ایجاد کنیم .ما همچنین سعی
کردهایم در تهیه و تدوین این مانیفست ،نظر افراد مختلفی
را بدانیم.

▪نواصولگرایی قالیباف در جمنا بررسی می شود

در همین باره سیدمحمد حسینی ،سخنگوی جبهه
نیروهای مردمی انقالب اسالمی خبر داد که جمناییها
امروز برای بررسی آن چه محمدباقر قالیباف درباره
نواصولگرایی مطرح کرده است گرد هم جمع میشوند.
حسینی در گفت و گو با ایرنابا اشاره به سخنان قالیباف
دربـــاره نواصولگرایی میگوید :جمناییها فــردا،
جلسهای برای آن چه آقای قالیباف درباره نواصولگرایی
مطرح کرده برگزار میکنند .سخنگوی جمنا افزود :در
این جلسه ،جمنا تصمیم میگیرد به این موضوع ورود
کند یا نه.

...
اخبار

انجمنآشوریان:اقلیتهایمذهبیایران
نیازبهقیمومیتآمریکاییندارند
انجمن آشوریان ایران ،در بیانیه ای در پاسخ به یادداشت
توئیتری«مایکپمپئو»وزیرخارجهآمریکامبنیبرآزاراقلیت
های مذهبی و محرومیت آنان از حقوق بشر در ایران تاکید
کــرده اســت :اقلیت های مذهبی ایــران نیاز به قیمومیت
آمریکایی ندارند .به گزارش ایرنا ،در این بیانیه با اشاره به
مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا آمده است :او از آزار اقلیت
های مذهبی در سراسر جهان و همچنین محرومیت آنان
از حقوق بشر می گوید و البته نگاهی از گوشه چشم هم به
اقلیت های مذهبی در ایران دارد که صد البته سندی معتبر
درارجاعبهآننداشتهوبهایندلیلاستکهسراسرجهانرا
شاهدمیآورد.درادامهاینبیانیهتاکیدشدهاست:بیتردید،
ایناشکتمساحریختنازسویدولتمردیکهمقابلچشماو
هنوزشاهدآزارافرادبهدلیلرنگپوستآنهاهستیموبرده
داری منسوخ شده «آبراهام لینکلن» با چهره ای دیگر تداوم
می یابد ،به نظر منصفانه و عادالنه نمی آید .انجمن آشوریان
ایران در پایان تصریح کرده است :اقلیت های مذهبی در
ایران،نیازبهاینقیمومیتتوئیتریآمریکاییندارند،کهبی
تردید ،در حفظ آیین ها و زبان و دین ،نظام اسالمی ایران را
پشتیبانخودمیبینند.

پورابراهیمی:هیئتنظارتاظهاراتمرادر
راستاینمایندگیتشخیصداد

نشستضرغامیبا«برادرعباد»

محمدرضاپورابراهیمی رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس
که اظهاراتش در جلسه استیضاح ربیعی خبرساز شده بود،
از تبرئه خود در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.
ویبااشارهبهشکایتعلیربیعیوزیرسابقکارگفت:آقای
ربیعی از بنده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت
کرده بود مبنی بر این که اقدامات من در انتشار تخلفات
فرزندان آقای وزیر در حوزه مسئولیت های نمایندگی بنده
نیست .به گزارش فارس پورابراهیمی با بیان این که در
استیضاح قبلی مستندات کامل فعالیت های اقتصادی
فرزندان آقای وزیر را در صحن علنی مجلس منتشر کردم،
ادامه داد :این مستندات در اختیار نمایندگان قرار گرفت.
پس از این که اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
توضیحاتبندهراشنیدندبهاتفاقآرارایدادندکهاظهارات
بندهدرچارچوبوظایفنمایندگیامبودهاست.ویافزود:
قطعا پرونده ادعاها و اتهامات آقای ربیعی را به دادگاه ارائه
خواهیم داد.
عزتا...ضرغامیرئیساسبقصداوسیماهمباعلیربیعی
وزیر سابق تعاون دیداری داشت .وی در توئیتر خود درباره
این دیدار نوشت :علی ربیعی وزیر سابق کار ،تعاون و رفاه
اجتماعیمهمانمنبود،آقایربیعیمعروفبه«برادرعباد»،
ازنیروهایانقالبیاستوکارنامهپرتالشیدرعرصهفعالیت
های کارگری ،امنیتی و دانشگاهی دارد به ایشان خداقوت
و خسته نباشید می گویم .ضرغامی همچنین نوشت:
جمعبندیمنازجلسهصبحانهباآقایعلیربیعیایناست
کهمجلسبایددربارهعدمدخالتنمایندگاندرعزلونصب
مدیران کشور به ویژه نزدیکان آنان ،مصوبهای بگذارد .تنها
در این صورت است که اگر مدیر اجرایی هم تخلف کرد و به
نمایندهایباجداد،میشودبااوبرخوردکرد.

سردار حسین عالیی نخستین فرمانده نیروی
دریایی سپاه گفت :هم آمریکا و هم اسرائیل ،سازمان
اطالعاتیدرونایرانایجادکردهاند،یعنیجدایازشبکه
اطالعاتی منافقین و سلطنت طلبان
کهبهآنهاگزارشمیدهند،شبکه
اطالعاتی جداگانه ای نیز سازمان
ده ــی کـــرده ان ــد و بــه صــورت
مستقیم اطالعات کسب
میکنند/.جماران

درحاشیه
مدیر مسئول سابق روزنامه جوان مجرم
شناخته نشد

ایرنا -جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه جوان و آرمان
برگزار شد .در این جلسه به پرونده مدیر مسئول سابق
روزنامه جوان با شکایت سعید مرتضوی و سعید ابوطالب
به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی شد که
هیئت منصفه مطبوعات وی را مجرم ندانست.همچنین در
رسیدگی به پرونده مدیر مسئول " آرمان "نیز هیئت منصفه
متهم را مجرم نشناخت.
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