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کم آسایشترین مردم ،شخص کینه توز است.
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تازههای مطبوعات
••قانون -حمید ملک احمدی ،نوه شهید رجایی در گفت
و گو با این روزنامه با بیان این که ادامه راه شهید رجایی
منوط براین نیست که حتما وارد کار سیاسی شویم ،افزود:
شهید رجایی جایگاه ویــژهای در بین عموم مردم دارند.
فکرمی کنم بهتراست این جایگاه همانگونه حفظ شود.
وی همچنین با اشاره به این که دو فرزند دختر شهید رجایی
معلم هستند ،تصریح کرد :مادربزرگم به روحانی رای دادند
و اعتقادشان براین بودکه در بین افراد نامزد شده ،گزینه
بهتری هستند.
••ایران -این روزنامه در یادداشتی با انتقاد از اظهارات
اخیرسید حمید روحانی در حمایت از پالکارد جنجالی
تجمع فیضیه نوشت :نکته قابل تأمل  ،نوع مواجهه ایشان با
موضع مراجع تقلید و از جمله آیتا ...مکارم شیرازی است
که گفته باید با آنان مستقیم گفتوگو کرد تا دید به چه دلیل
و مصلحتی این سخنان را بیان کردهاند .جناب روحانی آیا
وقتی آیتا ...مکارم شیرازی درباره سند آموزشی 2030
یا مخالفت با ورود بانوان به ورزشگاهها هم اعالم موضع
کردند ،به سراغ ایشان رفتید و مستقیم گفتوگو کردید
یا حال بنا به مصالح و منافع جریانی خود بر سخنان ایشان
«ان قلت» میآورید؟
••اطالعات -ســردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران
بزرگ در گفت و گو با این روزنامه درباره این که آیا شرایط
اقتصادی کنونی کشور تاثیری بر جرایم گذاشته است یا نه
گفت :بدون تردید مشکالت اقتصادی بر آمار جرایم تاثیر
دارد و به خصوص بر جرایم خرد و ریز اثر بیشتری گذاشته
است .براساس آخرین آمارها جرایم خشن و مسلحانه به
شدت کاهش یافته اما درجرایم خرد شاهد افزایش ۲تا ۳
درصدی هستیم.
••آرمـــان -غالمعلی رجــایــی مــشــاور آیــت ا ...هاشمی
رفسنجانی با بیان این که استخر فرح یک دروغ تاریخی
و شیطنت مخالفان است ،افزود :امثال آقای هاشمی به
دلیل آن که شخصیتهای نــادری هستند ،قاعدتا یک
سری مالحظات امنیتی دارنــد که دست خودشان هم
نیست .به عنوان مثال در استخر عمومی به دالیل امنیتی
نمیتوانستند شنا کنند زیرا استخرها برای افراد ردههای
باالی کشور معموال از  24ساعت قبل چک و پلمب میشود
و در نتیجه مردم این گونه موضوعات را نمیپذیرند.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی به نقل از عضو
هیئت عالی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان خبر
داد :همایش نقد  ۳۰ســال مدیریت خــانــدان آیــتا...
هاشمیرفسنجانی در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار
میشود.
••همشهری -این روزنامه در گزارشی با اشاره به انتقادات
اخیر از موسسه همشهری نوشت :در یکی دو روز گذشته
برخی رسانهها به نقل از رئیس محترم شورای شهر تهران
ادعا کردند که مؤسسه همشهری ماهانه 45میلیارد ریال
یارانه میگیرد ،درحالیکه منبع تأمین یارانه یا وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی است یا نهاد دیگر که شاید منظور
شــهــرداری باشد .ایــن درحــالــی اســت که وزارت ارشــاد
مدتهاست یارانه نشریات دولتی و عمومی را قطع کرده
و شهرداری تهران نیز هیچ گاه در دوران عمر همشهری،
به این مؤسسه کمک مالی نکرده و حتی این نهاد از دوره
شهردار اسبق نزدیک به 30میلیارد تومان به همشهری
بدهکار است.

...

انعکاس
•• تابناک نوشت :محمدرضا زائــری از ممنو عالمنبر
شــدنــش در مــاه مــحــرم خبر داد و تأکید کـــرد ،ضبط
بــرنــام ـههــای او بـــرای تــلــویــزیــون منتفی و ظــاهــر ًا او
ممنوعالتصویر نیز شده است؛ اتفاقی قابل تأمل که انتظار
میرود با حضور این روحانی فعال در برنامههای تلویزیونی
و همچنین حضور او در میان عزاداران حسینی همچون
دیگر ادوار ،به کل رد شود و در این شرایط این اتفاق رخ
ندهد که مخاطب تصور کند ،حتی چهرههایی چون زائری
نیز تحمل نمیشوند.
••تابناک نوشت :آیت ا ...سبحانی در آیین آغاز سال
تحصیلی حــوز ههــای علمیه که در سالن همایشهای
مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد ،خاطرنشان کرد:
تعمم طالب از دیگر ضروریات طالب است؛ نباید طالب
درس خارج خوان ما بدون لباس در کالس حضور داشته
باشند؛ معمم شــدن ،سربازی رسمی حضرت بقیه ا...
االعظم است که طالب باید به آن اهتمام داشته باشند.
••جامنیوزنوشت:نجاحمحمدعلیتحلیلگرعربمسائل
خاورمیانه ،در توئیتی به ساده زیستی رهبر انقالب توجه و
به طور ضمنی به مسئوالن جمهوری اسالمی نیز سفارش
کرده است که ایشان را الگوی خود قرار دهند.وی در توئیت
خود نوشته است :رهبر جمهوری اسالمی ایران آیت ا...
خامنهای برای یادداشت صحبتهایی که میخواهند در
جلسات بکنند از ُپشت کاغذهای باطله استفاده میکنند
تا کاغذ اسراف نشود آیا بقیه مسئوالن هم تا این حد برای
استفاده از بیت المال حساس هستند؟!
••جهان نیوز مدعی شد :استیضاح اخیر وزیــران کار و
اقتصاد نیز بهنوعی فرار مسببان اصلی و نزدیکان روحانی
از پاسخ گویی است ،چرا که نتیجه تغییر وزیــران چیزی
جز تغییر افراد نیست و شاکله تفکر اقتصادی دولت هیچ
تفاوتی با قبل نکرده و نخواهد کرد.
••جمـاران نوشـت :در حالـی کـه برخـی گزار شهـا از
سـتاره دار شـدن مجـدد برخـی دانشـجویان حکایـت
میکند،فاطمـه سـعیدی نماینده مـردم تهـران در مجلس
در حسـاب توئیتـری خـود نوشـت :از تمـام داوطلبانـی کـه
در آزمـون کارشناسـی ارشـد حائـز رتبـه قبولـی شـده و از
ثبت نـام آنهـا جلوگیـری به عمـل آمـده اسـت ،میخواهم
اطالعـات خـود را بـرای پیگیـری دقیق به ایـن جانـب ارائه
کننـد .بـا سـلب حـق تحصیـل مخالفـم و بـرای احقـاق حق
داوطلبـان تمـام تلاش خـود را میکنـم.
••رویـــداد 24مــدعــی شــد :محسن مــیــردامــادی گفته
است :درست است که دولت آقای روحانی به خصوص
در دوره دوم در حد انتظار ظاهر نشد ،اما باید توجه کنیم
که چه مشکالتی مربوط به دولت و چه مشکالتی خارج از
دولت است .با نگاهی عمیقتر میبینیم بخش عمدهای از
مشکالت خارج از دولت است .در واقعیت ،دولتی موازی با
دولت رسمی کشور داریم که بسیاری از اختیارات ،امکانات
و تصمیم گیریها در اختیار این دولت موازی است.
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رئیس مجلس خبرگان ضمن تشریح اختیاراتی که رهبری به قوا دادهاند ،خطاب به قوه قضاییه:

سراغدانه درشتها بروید

آملی الریجانی :کیفرخواستهایی در حد اعدام برای اخالل گران اقتصادی صادر شده است
هادی محمدی – رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره
به دستور رهبر ّ
معظم انقالب به قوه قضاییه برای مبارزه
با مفاسد اقتصادی ،گفت :رهبر ّ
معظم انقالب هر آن چه
را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی الزم بوده است ،اجرا
کردهاند؛ از اعالم مداوم لزوم مبارزه با مفاسد تا اعطای
اختیارات خاص و فراتر از قانون به قوه قضاییه برای این
مبارزه .قوه قضاییه باید مفسدان دانه درشت از هر جناح
و دسته و در هر مقامی را احضار و در پیشگاه ملت به دست
عدالت سپرد تا عمال راهبرد دشمن برای ایجاد نارضایتی
را مختل کرده باشد.
آیت ا ...جنتی که دیروز در افتتاحیه پنجمین اجالسیه
مجلس خــبــرگــان رهــبــری در دور پنجم سخنرانی
مـیکــرد ،افـــزود :بــرادر عزیزمان حضرت آقــای آملی
الریجانی ،همانطور که گفته شد شما باید بروید سراغ
دانهدرشتها .با آفتابهدزدها همه میتوانند برخورد
کنند .برخورد هم نشود ،مملکت زیر و رو نمیشود.
ولی آنهایی که عامل تشنج در مملکت هستند و مفاسد
اقتصادی را راه میاندازند و همه را پریشان کرد هاند
اینها را باید پیدا کرد .در دستگاههای دولتی هستند
بروید سراغ اینها .در دستگا ههای دیگر هم هستند.
بنابراین از این جا شروع کنید .برخورد سریع و قاطع با
مفسدان و رانت جویان داخلی ،میتواند به مردم برای
تحمل شرایط دشوار اقتصادی روحیه بدهد و این حس را
به مردم منتقل کند که حاکمیت جمهوری اسالمی درد
مردم را فهمیده و با آن همراه است.
▪رهبر انقالب حداکثر اختیارات را به دستگا ههای
مختلف دادهاند

به گزارش فارس ،رئیس مجلس خبرگان با بیان این که در
ماههای اخیر تالش گسترده رسانهای صورت گرفته است
تا ناکارآمدی دستگاههای مختلف به صورتی هماهنگ به
پای رهبری معظم انقالب نوشته و ثبت شود ،خاطرنشان
کرد :این در حالی است که در موارد متعدد ،رهبر معظم
انقالب بیشترین اختیارات را به دستگاهها اعطا فرموده
و بیشترین پیگیری را برای تحقق آن به عمل آوردهاند.
▪تشریح اختیاراتی که رهبری برای قوا ایجاد کردهاند

وی در همین زمینه به اعطای اختیارات خاصه به دستگاه
قضا بــرای برخورد ویــژه و سریع با مفسدان اقتصادی
از ســوی رهبر انقالب اشــاره کــرد و افــزود :قــرار دادن
خطوط قرمز ویژه در مذاکرات هستهای هنگام امضای
برجام و همچنین تصویب کنوانسیو نهایی خارجی
برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور که ایشان
در سخنرانی اخیر خود اعــام کردند که تیم مذاکره
کننده نتوانستند بخشی از خطوط قرمز را ترسیم شده
را رعایت و محقق کنند و همچنین تشکیل کارگروه ویژه

▪آملی الریجانی :کیفرخواستهایی در حد اعدام برا ی
اخالل گران اقتصادی صادر شده است

اقتصادی به ریاست دولت و رئیس جمهور و حضور دیگر
قوا با اختیارات ویژه که مصوبات آن فراتر از قوای دیگر
قابلیت اجرایی شدن داشته و راهی آسان و مهم برای
حل بسیاری از مشکالت اقتصادی مردم است از جمله
این اقدامات است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :پیگیری حضور
جوانان مومن و انقالبی در مناصب مختلف حاکمیتی و
انتصاب جوانان خوش فکر و انقالبی در مجموعههای زیر
نظر رهبری برای تسریع در چرخش بهتر امور کشور ،از
برنامههایی بوده که رهبر انقالب پیگیری کردهاند .وی
افزود :در حقیقت سیاست گذاری ،راهبری و پیگیری
اصلی اداره کشور بر عهده رهبری ّ
معظم انقالب بوده
و برای مقابله با مشکالت ،ایشان حداکثر اختیارات را
به دستگا ههای مختلف اعطا فرمود هاند و اکنون این
دستگاههای ذی ربط هستند که باید پاسخ گوی مسائل
کشور باشند.
▪اروپا به اهرمی برای پیگیری خواستههای آمریکا
تبدیل شد

رئیس مجلس خبرگان رهبری ،به خروج آمریکا از برجام
اشــاره کرد و گفت :اردیبهشت امسال با وجــود انجام
تمامی تعهدات برجام توسط ایران ،در حالی که آمریکا به
تعهداتش عمل نکرده بود ،رسما از این پیمان خارج شد.
هر چند اروپا اعالم کرد که از این توافق خارج نمیشود،
ولی عم ً
ال اروپــا به اهرمی برای پیگیری خواستههای
آمریکا یعنی مذاکره بر سر مسائل موشکی و منطقهای
تبدیل شد .وی افزود :اروپا مدعی باقی ماندن در برجام
است ،ولی بستهای را به تازگی ارائه داد که حتی انتقاد
وزیر خارجه آقای ظریف را هم برانگیخت.

▪هشدار درباره دیدار ترامپ و روحانی

رئیس مجلس خبرگان همچنین به پیشنهاد مذاکره
مجدد از سوی ترامپ اشاره و اظهار کرد :ترامپ با وجود
خروج از برجام و اعمال دو مرحله تحریم علیه مردم ایران
مجدد برای فریب مردم ،اعالم کرده که حاضر است با
مقامات ایران بدون پیش شرط مذاکره کند .حتی برخی
شیطنتها بــرای برقراری مالقات در حاشیه اجالس
سازمان ملل میان ترامپ و آقای روحانی در جریان است.
در حالی که رهبر انقالب در دیدار اخیر با هیئت دولت و
چند اظهار نظر گذشته به شدت این مذاکره و اساس ًا هر
مذاکرهای با آمریکا از این پس را منع فرمودند .آیتا...
جنتی در نهایت از سران سه قوه خواست با مردم حرف
بزنند و بگویند که مشکالت را حل خواهند کرد.

حاشیههای جلسه خبرگان
* به گزارش ایلنا ،پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که رئیس جمهور و رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام از جمله غایبان این جلسه بودند .حسن روحانی برای افتتاح چند پروژه پتروشیمی و عمرانی
به عسلویه سفر کرده بود و آیت ا ...هاشمی شاهرودی نیز همچنان پیگیر درمان است.
* از جمله حواشی همیشگی نشستهای ساالنه مجلس خبرگان ،ارتحال چند تن از اعضا در فاصله برگزاری دو
ت ا ...ایمانی نماینده فارس در خبرگان رهبری و آیت
اجالس ساالنه است .امسال روی صندلیهای خالی مرحوم آی 
ا ...مهماننواز نماینده خراسان شمالی ،تصاویر آنها را به رسم یادبود و احترام قرار داده بودند.
* آیت ا ...مومن عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با تسنیم با بیان این که قرار بر این بود که به "معیشت
مردم" در اجالس خبرگان توجه ویژهای کنیم ،افزود :در همین باره از روسای قوا دعوت کردیم حضور یابند که "رئیس
جمهور گفت وقت ندارد" به گفته این عضو خبرگان رئیس قوه قضاییه صحبت کرد و امروز هم رئیس مجلس به جمع
خبرگان خواهد آمد.
* حضور با تاخیر آیتا ...آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه ،ری شهری و محمود علوی وزیر اطالعات دولت دوازدهم
یکی دیگر از حاشیههای جلسه بود.

با حضور  28عضو حقوقی و  29عضو حقیقی مشخص شد

ترکیب جدید دورسوم فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
دور جدید ش ــورای سیاست گ ــذاری اصــاح
طــلــبــان بــا حــضــور  28نــفــر از نمایندگان
احزاب(اعضای حقوقی) و  29نفر از اعضای
حقیقی ،شامگاه دوشنبه تشکیل شد.به
گزارش ایلنا ،در ابتدای این جلسه محمدرضا
ع ــارف از رئــیــس دول ــت اصــاحــات بــه خاطر
حمایتهایش تشکر کرد و انسجام بخشی و
تقویت وحدت و همدلی در خانواده اصالحات
را مأموریت این شورا دانست .رئیس فراکسیون
امید با بیان این که در جریان اصالحات ضرورت
وجود یک نهاد باالدستی برای شورای عالی
احساس میشود و پیشنهادهای مختلفی
در ایــن خصوص مطرح شــده اســت ،تصریح
کــرد :باید بین شــورای عالی اصال حطلبان
تعامل و هــمــکــاری هــرچــه بیشتر بــا دولــت،
فراکسیون امید ،شورای اسالمی شهر بهویژه
در کالنشهرها صورت بگیرد .همچنین علی
باقری عضو حزب توسعه ملی ایران در تشریح
جزئیاتی از جلسه دوشنبه شب اعضای شورای
عالی سیاستگذاری اصال حطلبان با رئیس
دولت اصالحات گفت که خاتمی در این جلسه
تأکید کرد که شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان باید ساختار دموکراتیکتری به
خود بگیرد  .
▪اعضای حقیقی و حقوقی شورای سیاست
گذاری

در همین بــاره علی صوفی دبیر کــل حزب
پیشروی اصالحات درباره جلسه اخیر شورای
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به باشگاه
خــبــرنــگــاران گــفــت :ایــن جلسه فقط اعــام
موجودیت بود که معمو ًال این اعالم موجودیت
در حضور رئیس دولــت اصالحات اســت ،اما
ِ
جلسات بعد روال خــود را دارد .وی تصریح
کــرد :در جلسات بعدی باید رئیس ،هیئت
رئیسه ،اعضا و روسای کمیتههای شورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان مشخص شوند،
سپس کار شورای عالی شروع میشود .صوفی
با بیان این که جلسه روز دوشنبه با ترکیب جدید
برگزار شد ،اظهار کرد :در این جلسه  28نفر از
احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات
و  28نفر از اشخاص حقیقی عضو شورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان حضور داشتند.
اکرمی وزیر آموزش و پرورش دولت اصالحات
و مرتضی الویری عضو شــورای شهر تهران از
اعضای شاخص حاضر در این جلسه بودند.
همچنین محسن هاشمی رئیس شورای شهر
تهران نیز به این جلسه دعوت شده بود که حضور

پیدا نکرد .در همین باره و در حالی که صوفی
تعداد اعضای حقیقی این شورا را 28نفر اعالم
کرده بود ،فارس در گزارشی اسامی اعضای
29نفر عضو حقیقی شــورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان را منتشر کرد .براساس
این گــزارش 29 ،نفر از اعضای حقیقی این
شورا عبارتند از :محمدرضا عــارف ،موسوی
الری،الهه کوالیی ،حسین مرعشی ،مرتضی
الویری ،محمدرضا تابش ،محمود میرلوحی،
حسن رسولی ،عبدالکریم حسینزاده،سیده
حمیده زرآبادی،محسن امینزاده ،مصطفی
معین ،کــاظــم اکــرمــی ،ص ــادق نــبــاب ،بابک
بهادری ،جعفر توفیقی ،مرتضی حاجی ،پرستو
ســرمــدی ،محمد سالمتی ،محسن صفایی
فــراهــانــی ،فــائــزه دولــتــی ،صــمــدی مــعــروف،
مرتضی مبلغ ،فرشید گــلــزاده ،عماد بهاور،
فرزانه ترکان ،مهدی شیرزاد ،محمد کبیری
و محسن هاشمی رفسنجانی .اگر چه فارس
اشارهای به چهرههای جدید حاضر در شورای
سیاست گذاری نکرده است.
▪روایت تسنیم از حضور نیافتن چهر ههای
شاخص اصالح طلب در جلسه شورای عالی

در همین حال تسنیم در گزارشی درباره این
جلسه شورای سیاستگذاری اصال حطلبان
پس از وقفهای یکساله نوشت :از نکات قابل
توجه ایــن جلسه کــه بــا حضور رئیس دولــت
اصالحات برگزار شد،حضورنیافتن دبیران
کل برخی احزاب شاخص اصالحطلب از جمله
کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری ،حجت
االسالم خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط
امــام ،احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده

در همین حال آیت ا ...آملی الریجانی رئیس دستگاه قضا
در حاشیه نشست خبرگان تأکید کرد :برخورد با مفسدان
اقتصادی سریعتر و قاطعتر خواهد بود و در این زمینه هیچ
مسامحهای نمیکنیم .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
آملی الریجانی افزود :کسانی که در بازار ارز ،سکه ،طال،
خودرو و مانند آن اخالل ایجاد و از رانت استفاده میکنند
مطمئنباشندکهباآنهابرخوردقاطعخواهیمکرد.ویبا
اشارهبهنامهاخیرشبهمقاممعظمرهبریدربارهبرخوردبا
مفسدان اقتصادی گفت  :البته پیش از این هم با مفسدان
برخوردمیشداماباتوجهبهشرایطجدیددرخواستکرده
ایم که این برخوردها و رسیدگی به پروندهها سریعتر باشد
به گونهای که هم اکنون نیز رسیدگی به پرونده مفسدان
اقتصادی هم در مقدمات و هم در دادگاهها سریعتر انجام
میشود .رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :بر همین اساس
برایاخاللگراننظاماقتصادیحتیکیفرخواستهایی
در حد افساد فی االرض یعنی اعــدام درخواست شده و
حتی اگر اعدام هم نباشد ،مجازات سنگینی در انتظار
آنان است بنابراین مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به
پرونده مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود .آیت ا ...آملی
الریجانیبابیاناینکهاصلموضوعدررسیدگیبهمفاسد
اقتصادی به ریشههای مفاسد برمی گردد ،تصریح کرد:
بارها گفته شده است و باز هم میگوییم باید در بخشهای
اجرایی کشور جلوی ایجاد فساد و رانت گرفته شود و در
مرحله آخر اگر به هر علتی موضوعی به فساد منجر شد
دستگاه قضا وارد عمل شود و برخورد کند .وی تأکید کرد:
باالخرهبایدبهگونهایتدبیرشودتافسادیصورتنگیردو
فضابرایمفسدانتنگشودواگرکاربهمرحلهبرخوردقوه
قضاییه رسید ما هم کوتاهی نخواهیم کرد.

عراقچی:اروپا تا 13آبان وقت دارد
به نتیجه برسد
در حال مذاکره با خریداران جدید نفت هستیم

ملت  ،حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی
کار و برخی دیگر از اعضای حقیقی عضو شورای
سیاستگذاری بود .از دیگر نکات قابل تامل
این جلسه ،حضور "عماد بهاور" عضو نهضت
آزادی در این جلسه بود .همچنین نامه نیوز
در مطلبی با اشاره به این که نخستین جلسه
شــورای عالی سیاست گــذاری اصالح طلبان
با حواشی و انتقاداتی همراه بــود و جوانان
اصالح طلبی که در نامه هایی انتقادات خود
را درباره این شورا مطرح کرده بودند ،انتظار
نداشتند که بزرگان این جریان ماجرا را این طور
فیصله دهند ،تصریح کرد :قرار بر این نبود که
حاصل نامه اول و دوم جوانان اصالح طلب سهم
خواهی و اضافه شدن چند نفر به شورا باشد.

خبر مرتبط

میرزایی :انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون امید به تعویق افتاد

انوار -رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید گفت :با تصمیم هیئت رئیسه فراکسیون و به دلیل
برگزاری جلسات استیضاح وزیران ،انتخابات هیئت رئیسه تا پس از تعطیالت مجلس به تعویق
افتاد .جالل میرزایی در گفتوگو با خراسان ،ضمن اعالم این خبر افزود :با لغو جلسه استیضاح
وزیر آموزش و پرورش و این که امکان اطالع رسانی برای تشکیل جلسه فراکسیون امید نبود ،با
تصمیم هیئت رئیسه فراکسیون ،انتخابات به پس از تعطیالت موکول شد .وی همچنین در گفت
وگو با ایلنا تغییرات در شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان را از جمله دالیل این تصمیم
اعالم کرد .نماینده مردم ایالم در مجلس درباره تغییرات احتمالی در هیئت رئیسه فراکسیون
امید نیز به خراسان گفت :احتمال تغییرات هیئت رئیسه فراکسیون امید وجود دارد و معمو ًال یکی
دو نفر جابه جا میشوند .البته درباره آقای عارف بعید میدانم .اعضا درباره ریاست دکتر عارف
اتفاق نظر دارند .وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا استعفای الیاس حضرتی از فراکسیون
امید پذیرفته شد ،گفت :خیر استعفای آقای حضرتی منتفی شد.

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت :اروپاییها به دنبال این هستند که حساب
ویژهای مبتنی بر یورو برای ایران در بانکهای اروپایی باز کنند و درآمدهای
نفتی ما به آن حساب واریز و بعد با دستور ایران ،پرداختها انجام شود.به گزارش
فارس ،سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه شب گذشته در
برنامه مجله سیاسی و فرهنگی «رودررو» با اشاره به این که اروپا از نظر سیاسی
مواضع محکمی گرفته اما از نظر ساز و کارهای اقتصادی هنوز راهکارهایی
را ارائه نداده ،به برخی اقدامات اروپاییها که هنوز نهایی نشده است ،اشاره
کرد .وی درباره اقدامات اروپا به قانون انسداد اشاره کرد و گفت که این قانون
از شرکتهای بزرگ حمایت نمیکند ،ولی از شرکتهای کوچک و متوسط
حمایت میکند .وی به ارائه مجوز به بانک سرمایهگذاری اروپایی برای تعامالت
مالی با ایران هم اشاره کرد و گفت :به بانک سرمایهگذاری اروپایی مجوز دادند
و ایران را در حیطه قلمروی آن بانک قرار دادند تا بتواند به ایران خدمات مالی
ارائه دهد که همه مراحل تصویباش گذشت .عراقچی ادامه داد :از آن طرف
یک سری کارهایی را با شرکتهای کوچک و متوسط شروع کردند که آنها را
ترغیب و با بازار ایران آشنا و از آنها حمایت کنند که وارد کار با ایران شوند.وی
توضیح داد :این که حساب ویژهای برای ایران در بانکهای اروپایی باز شود و
مبتنی بر یورو باشد و بدون این که با دالر سروکار داشته باشد ،درآمدهای نفتی
ایران به آن حساب از داخل اروپا و کشورهای دیگر واریز شود و بعد با دستور
ایران ،پرداختهای ایران انجام شود .وی گفت :از آن طرف اختصاص دادن
بانکهایی که مختص کار با ایران باشند و فقط با یورو و با ایران کار کنند و در
معرض تحریم آمریکا قرار نگیرند ،در دستور کارشان است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،عراقچی در بخش دیگری از این برنامه تأکید کرد :اروپا و آمریکا
دو متحد استراتژیک و قدیمی هستند و تعامالت اقتصادی بسیاری دارند و 50
میلیون شغل در اروپا وابسته به همکاری اقتصادی با آمریکاست .این گونه نیست
که اروپاییها اینها را به آسانی در معرض خطر قرار دهند ،من از اروپاییها دفاع
نمیکنم؛ کار آنها سخت است ،ولی تا آبان ماه باید به نتیجه برسند و اگر این
سازوکارها را عملیاتی نکنند ،ماندن ما در برجام برای ما فایدهای ندارد .عراقچی
گفت :ما به اروپاییها روشن گفتهایم اگر منافع اصلی ما در برجام ،بحث فروش
نفتوبازگشتپولنفت،پرداختهاودریافتها(مسائلبانکی)عملیاتینشود،
برای ما ماندن در برجام هیچ فایده دیگری نخواهد داشت .آنها تا  13آبان وقت
دارند و از این تاریخ به بعد فایدهای ندارد که بخواهند انجام دهند.عراقچی
درباره زمان نهایی شدن این موارد هم گفت :خبر داریم مذاکرات کارشناسی
در حال انجام است ،ولی این را نمیدانیم که چه زمانی به نتیجه میرسد .معاون
وزیر خارجه همچنین گفت که در حال مذاکره با خریداران جدید نفت هستیم.
وی ادامــه داد :اگر بتوانیم داخل را یک مقدار مستحکم و بر اصول اقتصاد
مقاومتی ایستادگی کنیم ،معتقدم بحران را رد میکنیم .عراقچی با بیان این که
فشارهای آمریکا به اوج خود رسیده است،
اظهار کرد :در  14آبان چیزی بیشتر
از این که االن رخ داده نمیشود .وی
درباره امید به اروپا نیز گفت :ما به هیچ
کس جز خودمان و خدا امید نداریم.
از لــحــاظ تعهداتشان نقطه
ضعفی نداشتند ،اروپاییها
را هحــلهــای عملیاتی را
هنوز اجرایی نکردهاند.
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گزارش خبری
با اشاره به این که برجام را به هم بزنند
توانمان باالتراز دوران برجام است

ذوالنوریIR5، IR4 :و  IR6آماده برای
تولید در حد صنعتی است
مجتبیذوالنورینمایندهقمویکیازمنتقدانتوافقهسته
ای ،پس از بازدید از تأسیسات هستهای فردو و نطنز ،از
پیشرفتهایهستهایکشورمانسخنگفتوضمنتشکر
از سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :ما امروز هزینهها را برای
دیگرانباالبردیمدراینشرایطمعتقدماگراروپاییهاعاقل
باشند ،نباید برجام را از دست بدهند چون توان بازگشت ما
قوی و بازگشت پذیری مان ممکن است .وی که به همراه
جمعی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی روز دوشنبه
به محل تأسیسات هستهای رفته بود ،گفت :طی بازدید
از نطنز و فردو به این نتیجه رسیدیم که دو بال  31تایی
سانتریفیوژ وجود دارد و میتوانیم  62سانتریفیوژ در روز
مونتاژ کنیم تا برگشت پذیری را تسریع کند .به گزارش
ایلنا ذوالنور ادامه داد :ما حدود  150ایزوتوپ پایدار و 30
ایزوتوپ غیر پایدار داریم که مجموع آن  180ایزوتوپ است
و این پیشرفتی در صنعت و تولید ما محسوب میشود زیرا ما
این تعداد ایزوتوپ را در گذشته نداشتیم.
▪توانمان باالتراز دوران برجام است

وی افزود :ما خط تولید ماشینهای پیشرفته غنی سازی
مثل «آی آرام  »2را که بسیار از آی آر  1پیشرفتهتر است و
سوی باالتری دارد ،بررسی کردیم .به گفته او IR5، IR4و
 IR6آمــاده برای تولید در حد انبوه و صنعتی است .وی
هشدار داد اگر برجام را بر هم بزنند و ما بخواهیم بازگشت
را شروع کنیم به نقطه زمان تحویل برجام باز نمیگردیم
با این مقدماتی که انجام داده ایم توانمان باالتراز دوران
برجام است.
▪فالحت پیشه :ترامپ میخواهد ما را دچار برخورد
افراطی کند

همزمان فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی به ایسنا
گفت :در شرایط فعلی ،ترامپ در سخنرانیها و دنبال کردن
سیاست توئیتری میخواهد ما را دچار برخورد افراطی
کند .فالحتپیشه درباره اقدامات اروپاییها برای مقابله با
اقدامات آمریکا گفت :معتقدم اروپاییها برای حفظ برجام
جدی هستند البته اقدامات آ نهــا کافی نیست .عرصه
مشخص است .یک طرف سیاستهای تحریمی آمریکا و
طرف مقابل قانون انسداد اروپاست .به میزانی که اروپاییها
پول میگذارند و سیاستهای تشویقی را تعیین میکنند،
میتوانند وضعیت را پیش ببرند و به منافع مالی برسند.
هنوز اروپاییها در این باره خوب عمل نکردهاند .آن ۱۸
میلیون دالری هم که داده شد ،ارتباطی به برجام ندارد.

...
اخبار

مصباح یزدی:برخی انتظار دارند حوزه
فقط به مسائل آخرتی مردم بپردازد
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت:
بعد از گذشت  40سال ،هنوز عدهای از مردم و مسئوالن
ما آگاه به ابعاد اسالم نیستند .وی با تأکید بر این که برخی
نظرشان این است که جمهوری اسالمی دو بخش است،
جمهوری برای اهل سیاست و اسالمی برای حوزوی ها،
افــزود :ادعا هم این است که وظیفه اهل سیاست ،اداره
امور جامعه است نه توجه به معنویت و آخرت مردم و چنین
اموری در حیطه وظایف حوزه علمیه قرار دارد .به گزارش
ت ا ...مصباحیزدی در آیین افتتاحیه سال جدید
میزان ،آی 
تحصیلی حوزههای علمیه ضمن انتقاد از حوزه علمیه در
توجه صرف به مسائل معنوی مردم اظهارکرد :کسانی که
میخواهند در خط مقدم مبارزه فعال باشند ،هیچ جایی
نمیتوانند تربیت شوند مگر حوزه علمیه .حال سوال این
است که چطور میتوان حوزه تراز انقالب اسالمی داشت؟
متاسفانه به جایی رسیده ایم که هیچ نهاد اقتصادی وجود
ندارد که از ربا مصون مانده باشد .این اتفاق به دلیل همان
نگاهی است که حوزه علمیه تنها باید به مسائل معنوی و
آخرتیمردمبرسد.ویگفت:بدوناصالحجامعهنمیشود
با هیچ برنامهای نسلهای بعدی را مسلمان نگاه داشت
و اگر انحرافی در نسلهای بعدی رخ دهد ،حوزه علمیه
مسئول است.

تاکید جمنا بر عبور دولت از جریانهای
رانت خواه

مهر -جبهه مــردمــی نیروهای انــقــاب اســامــی ،طی
بیانیهای با محوریت «اولویتهای دوران جنگ اقتصادی»
تصریح کرد :جبهه مردمی بر این باور است که این دولت
هنوز میتواند با اتخاذ رویکرد انقالبی و جهادی و عبور
از افراد و جریانهای غیر انقالبی و رانت خواه ،مشکالت
کشور را حل کند .همچنین انتقال صحیح خواست مردم
توسط نمایندگان به مسئوالن اجرایی و قضایی سبب
جلوگیری از التهاب آفرینی توسط آشوب طلبان کم مقدار
خواهد شد.

مقام سابق صهیونیست :فکر این که نظام
ایران سقوط میکند ،خوشخیالی است
فارس -یائیر گوالن معاون پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل
گفت :کسانی که فکر میکنند نظام ایران در آستانه سقوط
است خوشخیال هستند .روزنامه جروزالمپست نوشته
است :این مقام سابق صهیونیست با این سخنان از شانس
خود برای معرفی به عنوان یکی از گزینههای تصدی سمت
ریاست ارتش اسرائیل کاست .گوالن در بخش دیگری از
سخنانش گفته که در «تهدید برنامه هستهای ایران» نباید
مبالغه کرد یا آن را کماهمیت جلوه داد.
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