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پروانه سلحشوری برای 
سال دوم رئیس فراکسیون 

زنان شد

کوروش عليانی-فعال رسانه ای

یادداشت 

خبر

انتخابات هیات رئیسه فراکسیون زنان برای سال دوم فعالیت مجلس روز سه شنبه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، پروانه سلحشوری با اعالم این خبر گفت: در این انتخابات بنده مجددا به عنوان رئیس فراکسیون زنان و خانم ها سیده فاطمه ذوالقدر و 

سمیه محمودی به عنوان نائب رئیس اول و دوم فراکسیون زنان انتخاب شدیم.
وی افزود: همچنین خانم ناهید تاج الدین و خدیجه ربیعی به عنوان دبیران اول و دوم و زهرا سعیدی به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند.

بانک مرکزی به حل مشکل مؤسسه های مالی و اعتباری اقدام کند
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی:  

رییس مجلس شــورای اسالمی در ابتدای جلسه علنی روز 
سه شنبه  مجلس ضمن تشریح مسائل مطرح شده در نشست 

غیرعلنی درباره موسسه های مالی و اعتباری، از بانک مرکزی 
و دولت خواست که ظرف یک هفته آینده این مشکل را تعیین 
تکلیف کنند. به گزارش ایلنا، علی الریجانی در ابتدای نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: در جلسه غیرعلنی با 
حضور آقای سیف رییس کل بانک مرکزی و همکارن شان درباره 
وضعیت موسسه های مالی و اعتباری و کسانی که سرمایه شان 
 را در این موسســه ها ســپرده گذاری کــرده بودند، صحبت 

شد. 
او یادآور شــد: در این جلسه دکتر پزشــکیان که از جانب 
مجلس شــورای اســالمی مســئولیت پیدا کرده بودند تا در 

جلساتی موضوع را رسیدگی کنند، گزارش خود را ارائه کرده و 
آقای ســیف نیز گزارشی درباره تدابیر درنظر گرفته شده برای 

حل این مشکالت ارائه کردند. 
رییس مجلس شــورای اســالمی همچنین به اظهارنظر 
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره این مسئله 
اشاره کرد و گفت: در  نهایت این نظر مجلس به بانک مرکزی 
اعالم شــد که باید در عرصه های مختلف نسبت به حل این 
مشکل به نحو عام اقدام شود و اگر نیاز است بخش های دیگر 
کشور ازجمله مجلس در راستای حل این مشکل تصمیم گیری 
کنــد، ظرف یک هفته آینده گزارش خــود را از طریق دولت 

اعالم کنند و اگر خودشان می توانند مشکل را در دولت حل و 
فصل کنند، به نحوی که نگرانی همه کســانی که سرمایه در 

این موسسه ها گذاشته اند، رفع شود. 
نماینده قم در مجلس شورای اســالمی یادآور شد: بر این 
اســاس بانک ها خواستیم که در جلســه ای این موضوع را به 
سرعت مطرح کنند و همچنین پیشــنهادی ازسوی مجلس 
مطرح شــد که اگر به آن شــکل عمل شــود، می تواند رافع 

مشکالت باشد. 
الریجانی در پایــان ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده با 
پیگیری هایی که انجام خواهد شد، این مشکالت مرتفع شود.

این روضه خوانی نیســت. تالشی اســت برای یادآوری بعضی مسئولیت های 
به محاق رفته و فراموش شــده. اگر فرقی میانش نمی بینید، شاید مخاطب این 

متن نیستید.
۱-ســر میز که نشســتم قبل از این که قاشــق یک بار مصرف را از لفاف 
پالستیکیش بیرون بکشــم، از نزدیک ترین میز )پشت سرم( صدای دو مرد را 
شنیدم. یکی گفت »من هر چی حساب کردم دیدم فقط این جوری می تونیم یه 

نونی برا زن و بچه مون ببریم که شرمنده شون نباشیم.
مکان؟ فودکورت یکی از این هیوالهایی که به اسم مال به ناف شهر بسته اند. 
زمان؟ ســاعت یازده شب. پیشــنهاد مرد چه بود؟ بروند در یک مرکز خرید در 
یکی از حاشیه های تهران یک غرفه ی بستنی اجاره کنند، برای غرفه شان یک 
یخچال بســتنی خراب بخرند و وانمود کنند یخچال ســالم است و بستنی ها را 
قبل از آب شــدن بفروشند. طرف حســاب کرده بود اگر یخچال سالم بخرند با 
اجاره ی باالی غرفه نه تنها درآمدی نخواهند داشت، عمال ضرر هم خواهند داد.
۲-زن و شــوهری که نشسته بودند روی میز کناری از جایشان بلند شدند و 
رفتند. مرد پشــت سری بی تانی و بی تردید بلند شد و سینی هاشان را برداشت 
و برد ســر میز خودشــان. درســت حدس زده بودم. پولی نداشتند که آنجا غذا 

بخرند و بخورند.
۳-مردی افغان که چرخ دستی داشت و کارش تمیز کردن میزها و برگرداندن 
ســینی ها بود آمد و با مردهای میز عقبی سالم و علیک کرد. بعد هم سینی ای 
را که چند ســس و دو تا نان گرد تویش بود پیششــان گذاشت. از توی شیشه 
دیدم که ســس ها و نان ها را برداشتند و سینی را پس دادند و تشکر کردند. بعد 
جمله ای را شــنیدم که از اول چند بار ازشــان شــنیده بودم و جایگاهش را در 
ساختن یک نگاه درست درک نکرده بودم. مرد پیشنهاددهنده به آن یکی گفت 
»می بینی؟ ما باید هوای همدیگه رو داشــته باشــیم. هوای همو نداشته باشیم 

کسی برامون کاری نمی کنه. همین وضعمونه. شرمنده ی زن و بچه.
۴-حاال همه چیز واضح شــد. دو مرد در مرحله ای بودند که من و شما شاید 
هیچ وقت نزدیکش هم نشــده بودیم. قطع امید. نه قطع امید از این آدم یا آن 
موقعیت. نه. قطع امید از همه جز »ما«. مایی که باید هوای هم را داشته باشیم. 
با همین کارها. با دور نریختن نان و ســس و دادنش به یکی مثل خودمان. با 
فکر کردن به یخچال نمایشــی و باال بردن ســرعت فروش که نه تقلب کنیم 

نه ضرر.
۵-حاال بیا برای این ها از مزایای توتال برای کشور بگو. یک سر سوزن بهت 
اعتماد می کنند؟ اصال همین که بلد هستی از میلیارد حرف بزنی و سکته نکنی 
نشــان می دهد تو از »ما« نیســتی و »هوای ما« را نداری. بگو اقتصاددان ها 
می گوینــد فالن. اقتصاددان ها که بدتر از تو. من نمی توانم با این آدم ها از لزوم 
مبارزه با تغییرات آب و هوایی حرف بزنم. نمی توانم یقه شان کنم و بگویم »هی! 
زن و بچه یعنی چی؟ سکسیســتی حرف می زنی!« نمی توانم بگویم »بیایید در 
طرح های درخشــان ما که بنا داریم ایران را گلســتان کنیم مشارکت کنیم. او 
وقت، پول و توان شنیدن ندارد. بر عکس، می توانم تک تک شما را خفت کنم 
که فالن فالن شده ها آفرین که برای دریاچه ها و برای کوزه به دوشان اتوبان 
گرد و برای کالغ زاغی ها و برای رفتن زن ها به ورزشگاه و برای نه به پالستیک 
و برای کتاب خوانی کــودکان و برای هزار چیز دیگر کمپین راه می اندازید و با 
لب های سرخابی و دســتبندهای خنزرپنزریتان دور هم جمع می شوید و سیگار 
پشت ســیگار دود می کنید و تاسف می خورید و فکرهای بلند می کنید. به امیر 
مومنــان به اباالفضل عباس اگر من مخالف هیچ کدام از این کارهاتان باشــم. 
فقط جسارتًا حواستان هســت که شرایط غیر انسانی و فراطاقت انسانی از این 
آدم های خاموش و پنهان و نادیدنی بمب های ساعتی ای ساخته که اگر فشار را 

از رویشان کم نکنیم توی صورتمان منفجر خواهند شد؟
و البته که خفت تان نمی کنم. چرا؟ چون باید نایس باشم، کول باشم، به فکر 
روابــط کوفتیم در این مجموعه ی محدود روابط چرند بالهت بار باشــم تا تنها 
نمانم تا دپرشــنم آن قدر عود نکند که دیگر نــه پیاده روی و ورزش نه قرص 
جواب ندهد. واضح بگویم؟ طبقه ی سرمایه دار دست های پاکی دارد. استثمار را 
و کارهای کثیفش را به من و توی طبقه ی متوسط سپرده و ما با ولع و بی شرفی 
کامل )به تان بر خورد؟ آخ. ببخشید.( داریم این وظایف را انجام می دهیم. چرا؟ 
چون وهم جذب شدن در خوشی های دست چندم و دهان زده ی آن ها را داریم. 

و خب این زیاد نخواهد پایید.
۶. ایــن دور و بــر که همــه اهل فضل و دانش اند، کســی راجــع به قیام 
خملنیتســکی و کشتارهای حین قیام چیزی خوانده؟ البته که نخوانده ایم. حتی 

تلفظ اسمش هم سخت است.
از کانال تلگرامی نویسنده

مردمان شرمنده

رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور 
مصرف  الگــوی  اصالح 
را تدبیــری برای احیای 
و  دانســت  تاالب هــا 
گفــت: حق آبه تاالب ها، 
رودخانه هــا و دشــت ها 
ابالغ  نیرو  وزارت  توسط 
شده است که این یک چرخه هیدرولوژیک تشکیل می دهد.

به  گزارش ایســنا، معصومه ابتکار روز سه شنبه ۲0 تیرماه 
در حاشــیه دومین کنفرانس ملی هیدرولــوژی آب ایران در 
دانشگاه شهرکرد با اشــاره به اهمیت احیای تاالب ها، اظهار 

کرد: گام های موثری در این زمینه برداشته شده است.
وی اصالح الگوی مصرف را تدبیری برای احیای تاالب ها 
دانست و گفت: حق آبه تاالب ها، رودخانه ها و دشت ها توسط 
وزارت نیرو ابالغ شده است که این یک چرخه هیدرولوژیک 
تشــکیل می دهد. این چرخه برای تاالب ها و زیست بوم مهم 
اســت  و این رویکرد در دولت دوازدهم دنبال می شود و باید 
استمرار داشته باشد. وی در ادامه گفت: منابع آبی کشور بسیار 

محدود است و ضروری اســت که الگوی مصرف را اصالح 
کرده و بهینه مصرف کنیم. رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیست کشــور تاکید کرد: مدیریت زیست بوم حاکم توجه به 

آب های زیرزمینی، رودخانه ها و تاالب ها است. 
ابتکار خاطرنشان کرد: تقاضای ما از شورای عالی آب نگاه 
جامع  به حوضه آبریز است که همه مسائل در آن دیده شود. 
ابتکار اظهار کرد: مدیریت آب باید با نگاه زیســت محیطی و 

رعایت الزامات محیط زیستی انجام شود. 
وی افــزود: اجرای طرح های آبخیــزداری و آبخوان داری 
و دیگر پروژه های زیســت محیطی باید در راســتای توسعه 
پایدار محیط و با کمترین ریســک زیست محیطی و مطابق 

استانداردهای محیطی صورت گیرد.
ابتــکار با اشــاره به کاهش بــارش و افزایــش گازهای 
گلخانه ای تصریح کرد: تغییر اقلیم در جهان به دلیل مداخله 
بشر در محیط زیست مانند استفاده بیش از حد از سوخت های 
فســیلی، کاهش ســطح مراتع و جنگل ها، برداشت بی رویه 

منابع آب و افزایش تولید پسماند است.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به اینکه 
بحــث اقلیم یــک بحث جدی و خطیر در جهان محســوب 

می شود، تصریح کرد: افزایش دما در کل جهان بیش از یک 
درجه و کشــور ایران از اوایل قرن بیست تا کنون حدود ۱.۸ 

درجه سانتی گراد بوده است.
وی از ایجاد اجمــاع جهانی برای مقابلــه با تخریب های 
حــوزه محیط زیســت خبــر داد و گفت: نظــام جمهوری 
 اســالمی ایران نیز در مسیر مقابله با این تخریب ها وارد شده 

است.
ابتکار عامل خسارت های ایحاد شده به حوزه محیط زیست 
در گذشته را نگاه غیر علمی دانست و گفت: در دولت تدبیر و 
امید قانون حفاظت تاالب های ایران در راستای حفظ محیط 

زیست تصویب شد.
وی افزود: نــگاه یارانه ای و ارزان قیمت بــه منابع آبی و 
انرژی های فســیلی باعث شــده که مصرف کننده نسبت به 
مصــرف این مواد بی توجه بوده و در صرفه جویی آن کوشــا 

نباشد.
ابتکار ایجاد کشــاورزی و صنعت کم آب را امری ضروری 
دانســت و خاطرنشــان کرد: مســئله محیط زیست و آب از 
رویکرد و راهکارهای برنامه ششم توسعه خواهد بود و الزمه 

آن تحول در بخش کشاورزی و صنعت است.

در دولــت دوازدهم باید به جایی برســیم کــه فقر مطلق 
ریشه کن  شود.

به گزارش ایســنا،  علی ربیعی در مراســم آغاز واگذاری 
۵000 دســتگاه وانت زامیاد به مددجویــان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اظهار کرد: مهم ترین سیاســت ما توانمندسازی 

افراد و تاکید بر پیشگیری و خروج از فقر است.
وی با بیان اینکه باید به جایی برسیم که در دولت دوازدهم 
بگوییم فقر مطلق دیگر وجود نخواهد داشــت، خاطرنشــان 
کرد: سیاســت مبارزه با فقر در دولت دوازدهم یک سیاست 

اصلی خواهد بود.

وزیــر کار، تعــاون و رفاه 
مبارزه  داد:  ادامــه  اجتماعی 
با فقر مســکن، فقر آموزش، 
فقر تغذیه، فقر درآمدی و فقر 
جهت گیری هایی  از  ایمنــی 
است که در دولت آینده دنبال 

خواهد شد.
وی ادامه داد: جزو سیاست های وزارت کار در حوزه اشتغال 
زنجیره کردن اقتصاد روســتایی است که البته ضعف آن در 
حوزه لجستیک اســت که در این زمینه واگذاری وانت ها به 

مددجویان کمیته امداد امام خمینی به رفع این نقیصه کمک 
خواهد کرد.

وی افزود: این طرح هم به خودروسازان و هم قطعه سازان 
بــرای حفظ اشــتغال کمک خواهند کرد و هم به سیاســت 

توانمندسازی و ایجاد اشتغال جاری خواهد شد.
وزیــر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکیــد کرد: بنای ما در 
سیاســت های آینده دولت این اســت که امور به انجمن ها و 
نهادهای مدنی واگذار شــود. در این زمینه امروز از شــکل 
جدیــدی از همکاری بیــن ســازمان ها و نهادهای مختلف 

رونمایی کردیم.

نماینده سابق مجلس شــورای اسالمی و رییس 
ستاد روحانی در استان سیستان و بلوچستان گفت: 
در ادامه رایزنی های انجام  شده برای انتخاب وزرا و 
کابینــه دولت دوازدهم و گمانه زنی ها درباره چینش 
اعضای کابینه دولت، سیدحســین مرعشی یکی از 

کاندیداهای مطرح شده برای سازمان برنامه و بودجه کشور است.
به گزارش ایسنا، پیمان فروزش با اعالم این خبر اظهار کرد: در این رابطه برای 
حضور ایشــان در کابینه دولت دوازدهم درخواست هایی صورت پذیرفته است که 
یکی از جدی ترین این درخواســت ها حضور ایشان در مقام ریاست سازمان برنامه 

و بودجه کشور است.

وی افزود: البته شــهرداری تهران نیز از مواردی اســت که آقای مرعشــی از 
گزینه های اصلی آن اســت. سیدحسین مرعشــی نماینده دوره های پنجم و ششم 
مجلس شــورای اسالمی بوده است. وی در دولت پنجم استاندار کرمان، در دولت 
ششم رئیس دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و در دولت هشتم معاون رئیس جمهور 

و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.

عضو جبهه ایســتادگی با بیان اینکه اصولگرایان از جامعتین فاصله نگرفته اند گفت: 
جامعتین مسئولیت خود را در زمینه تبیین و تدوین جریان اصولگرایی دارد و به عنوان 
مجموعه ای که می توانیم مبانی جریان اصولگرایی را از آن داشته باشیم نقش آفرینی 

می کند و در سیاست های کلی تابع جامعتین هستیم.
به گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم درباره برنامه اصولگرایان در چهار سال آینده گفت: 
برنامه هایی در حال اجرا است که اکنون  بحث تشکیل دولت در سایه را دنبال می کنیم و 
همچنین سازمان دهی  تشکیالت را در در دستور کار داریم  و به دنبال گسترش سازمان 
رای هستیم. دبیرکل حزب سبز ایران ادامه داد: به دنبال آن هستیم که به دولت مستقر 
برای حل معضالت کمک کنیم و همچنین عملکرد دولت را دیده بانی و رصد کرده و 
آنجا که نیاز باشــد نقد منصفانه و آگاهانه در این زمینه انجام دهیم. او در ادامه درباره 
اجماع اصولگرایان بر یک محور واحد، گفت: مشکلی برای محور قراردادن جبهه مردمی 
نداریم دوستان بحث شان این بود که چتر جریان اصولگرایی توسعه یابد و وسیع تر شود 
که مجموعه های بیشــتری در داخل آن قرار می گیرند که در این رابطه در حال بحث 
هســتیم. کنعانی مقدم درباره اینکه ممکن است جمنا بتواند محوریت اصولگرایان را در 
آینده به دست بیاورد، گفت: در انتخابات اردیبهشت نشان دادیم که می توانیم این کار را 
انجام دهیم و هم اینک یک نامزد از جریان اصولگرایی معرفی و وارد صحنه انتخابات 
شد و نشان دهنده این بود که این پتانسیل وجود دارد. عضو حزب ایستادگی در واکنش به 
بحث آتش بس سیاسی، اظهار داشت: ادبیاتی که استفاده می شود باید دید مفهوم سیاسی 
آن چیست. لذا ما اصولگرایان با کسی جنگ نداریم که آتش بس اعالم کنیم بلکه بیشتر 
به دنبال آن هستیم که بتوانیم به دولت مستقر کمک کنیم تا به اهداف خود دست یابد. 
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: درجریان اصولگرایی تنها به دنبال این هستیم که 
سازماندهی خود را به گونه ای دنبال کنیم که به دولت دوازدهم کمک کنیم و از اساس 
به بحث آتش بس نمی پردازیم لذا این ادبیات، ادبیاتی نیست که بخواهیم با دولت داشته 
باشیم و بگوییم جنگ داریم و حاال آتش بس دهیم یا آتش به اختیار باشیم. کنعانی مقدم 
درباره اینکه چرا اصولگرایان بدون توجه به جامعتین تصمیاتی اتخاذ می کنند که چندان 
مــورد حمایت  دیگر طیف های اصولگرا نیســت، گفت: از جامعتین  فاصله نگرفتیم و 
جامعتین مسئولیت خود را در زمینه تبیین و تدوین جریان اصولگرایی همچنان بر عهده 
دارد و به عنوان مجموعه ای که می توانیم مبانی جریان اصولگرایی را از آن داشته باشیم 
نقش آفرینی می کند و در  سیاست های کلی تابع جامعتین هستیم، اما در حال حاضر از 
لحاظ تشکیالتی و سازمان رای و شورای فرماندهی و عملیاتی برای کارهای سیاسی، 

ساختار جمنا مورد اتفاق همه قرار دارد.

یک عضو شورای اسالمی شهر تهران ضمن انتقاد از برگزاری جلسه روز یکشنبه 
هفته جاری شورای شــهر تهران در مجموعه باغ کتاب، گفت: طبق قانون جلسه 

برگزار شده در باغ کتاب، جلسه شورای اسالمی شهر تهران محسوب نمی شود.
به گزارش ایســنا، احمد حکیمی پور در  جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران 
در تذکری، گفت: قطعا جلســه روز یکشنبه شورا در مجموعه باغ کتاب یک جلسه 

هم اندیشی محسوب می شود و جلسه رسمی شورا نبوده است.
وی افزود: مجموعه باغ کتاب مصوبه شــورای اســالمی شهر تهران را ندارد و 
واگذاری آن نیز مصوبه ای از شورا نداشته است لذا از ریاست شورای اسالمی شهر 

تهران درخواست می کنم تا این موضوع را بررسی کند.
عضو شــورای اسالمی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن 

تقدیر از ساخت خط هفت متروی 
تهران، گفت: بایــد از مدیر مترو 
یعنی درویش تشکر کنیم چرا که 
مصداق بارز مدیریت کم حرف و 

پرکار است.
بــه گــزارش ایســنا در ادامه 
مهدی  حکیمی پور،  احمــد  تذکر 
شهر  شــورای  ریاســت  چمران 
باغ کتــاب جزو  تهران، گفــت: 
طرح جامع عباس آباد اســت که ابتدا در شــورای اسالمی شهر تهران و پس از آن 

در ســال ۱۳۸۵ در شورای عالی شهرســازی و معماری به تصویب رسیده است. 
یکــی از نخســتین کارهای ما در شــورای دوم تهیه طرح جامــع برای مجموعه 
اراضــی عباس آباد بود که پــس از توصیه مقام معظم رهبری بــرای تبدیل این 
اراضــی به فضای ســبز و فضای فرهنگــی کالن این طرح تهیه شــد. پس از 
 تهیــه نیز به جز ســاختمان بانک مرکزی بقیه ســاختمان ها در طرح جامع وجود 

داشت.
وی در خصوص تشــکیل جلسه شورای اسالمی شــهر تهران در مجموعه باغ 
کتاب، تصریح کرد: بر اســاس تصمیم، جلســه شورای اسالمی شهر تهران در هر 
جایی می تواند تشــکیل شود اما داشتن مصوبه مستلزم قرارگیری در محل شورای 

اسالمی شهر تهران است. در روز یکشنبه نیز شورا هیچ مصوبه ای نداشته است.

معاون وزیر امور خارجه روســیه گفــت: ما کماکان به دولت واشــنگتن تاکید 
می کنیم که هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد و این توافق از سوی آمریکا و 

دیگر طرف ها باید حفظ شود.
به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران 
قبل از دیدار با همتایان ایرانی خود در تهران در پاسخ به سوالی درباره روند اجرای 
برجــام و رویکرد آمریکا در قبال این توافــق گفت: این که دولت آمریکا در جریان 
بازنگری سیاست هایش در قبال تهران این سوال را درباره ادامه برنامه جامع اقدام 
مشــترک پیش روی خود قرار داده است برای ما بســیار نگران کننده است اما در 
روســیه دولت و تمام کســانی که در مذاکرات برای حصول برجام حضور داشتند 
تالش می کنند تــا دولت آمریکا را متقاعد کنند که هیــچ جایگزینی برای برجام 

وجود ندارد.
ریابکوف در ادامه تاکید کرد: برجام یک توافق مفید و ســودمند است که هم به 
نفــع ایران و هم به نفع ثبات و امنیت منطقه و ثبات و امنیت جهانی اســت و ما 
هر تالشــی را برای بازنویسی این توافق یا تفسیر مجدد آن رد می کنیم. ما بر این 
باوریم که این یک توافق متوازن و مثبت اســت و ما به طور کامل اطمینان داریم 
که ایران و تمام کســانی که به درســتی برجام ایمان دارند قادر خواهند بود تا از 
این لحظات سخت عبور کنند و هم چنین معتقدند که آمریکا از این توافق منحرف 

نشده است.
وی افزود: این سیاست ماست و ما هم چنان این مساله را در گفت وگو با مقامات 

آمریکایی تاکید می کنیم.
معاون وزیر خارجه روســیه در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر این که در دیدار 
رییسان جمهور روسیه و آمریکا در هامبورگ موضوع برجام مورد بحث قرار گرفته 
است؟ اظهار کرد: من از این موضوع اطالعی ندارم. مساله ثبات و تحوالت منطقه 
و به ویژه بحران ســوریه و انچه ما معتقدیم نقش مثبت ایران در این جریان بوده 
است از سوی این رییسان جمهور مورد بحث قرار گرفت. آنها بیش تر روی موضوع 
ســوریه و توافق هایی در این کشــور و روابط دو جانبه میان مسکو و واشنگتن که 
کمی با مشکل مواجه شده و اتهامات تو خالی موسوم به دخالت روسیه در انتخابات 

اخیر آمریکا گفت وگو کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوع برجام مورد بحث قرار نگرفت اما تاکید می کنم 
که ما هم چنان در سطوح مختلف این نکته را به واشنگتن تاکید می کنیم که برجام 

باید از سوی آمریکا و دیگر طرف های توافق حفظ شود.
ریابکوف هم چنین در پاسخ به سوالی درباره این که آمریکایی ها در مقاطع مختلف 
به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ، برجام را نقض کرده اند. دیدگاه وی به 
عنوان یک عضو موثر در گروه ۱+۵ نسبت به این کارشکنی های واشنگتن چیست؟ 
گفت: ما از رایزنی های اخیر درباره تحریم های مضاعف واشــنگتن علیه نهادها در 

ایران و دیگر کشورها پس از آغاز به کار دولت ترامپ به شدت متاسف شدیم. این 
چیزی است که در تناقض اگر نه با متن برجام، بلکه با روح آن است.

وی ادامه داد: عالوه بر این ما معتقدیم که تالش های روشن برای تاثیر بر برخی 
عناصر برجام و ســخت تر کردن رویکرد آمریــکا برای آنچه ایران باید انجام دهد، 
وجود دارد. این مســاله نیز بسیار تاسف انگیر و بی ثبات کننده است. هم چنین بسیار 
ناخوشایند است که تالش هایی برای آزمون حسن نیت طرف ایرانی وجود دارد، در 

حالی که این کشور به طور کامل توافق برجام را اجرا می کند.

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

علی ربیعی وزیر کار:

پیمان فروزش نماینده سابق مجلس:

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه: 

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصول گرا:

کنگره استانی جمنا برگزار می شود

اصالح الگوی مصرف آب ضروری است

سیاست مبارزه با فقر در دولت دوازدهم یک سیاست اصلی خواهد بود

حسين مرعشی کاندیدای ریاست سازمان برنامه و بودجه است 

انتقاد احمد حکیمی پور از برگزاری جلسه شورا در باغ کتاب

هر تالشی برای بازنویسی یا تفسیر مجدد برجام را رد می کنیم

اجتماعی مجلس شــورای  عضــو کمیســیون 
اسالمی گفت: به شــدت در مجلس پیگیر مافیای 

تکدی گری هستیم.
به گزارش ایســنا، علی رســتمیان درباره وجود 
برخی متکدیان غیرایرانی در کشــور، اظهار کرد: 
اتباع خارجی که مجوز اســکان نداشــته باشند از 
کشــور اخراج می شوند که هرساله تعداد زیادی از 

آنان با راه های غیرقانونی برمی گردند. 
وی ادامــه داد: برخی از این افــراد هم که آمار 
دقیقی از تعدادشــان نداریم، روی به تکدی گری 

حرفه ای می آورند.
رستمیان اضافه کرد: به سازمان بهزیستی اعالم 
کرده ایــم که از طریق بررســی میدانی به ما آمار 
دقیــق بدهند. عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اســالمی یادآور شــد: در بررسی هایی که 
در پایتخت انجام شــد، هر صبح با ماشــین های 
گران قیمــت، متکدیان را می آورند و ســر وقت به 
آنان ناهار می آورند و شــب دوبــاره متکدیان را با 
همان ماشین ها برمی گردانند و کاماًل سازمان یافته 

عمل می کنند. 
وی اضافــه کرد: این افــراد از کــودکان کار و 
 خیابانی نیز برای رســیدن به اهداف شان استفاده 

می کنند.
رســتمیان خاطرنشــان کرد: در استان لرستان 
نیــز در برخــی مواقــع متکدیانی دیــده ام که از 
قیافه آنان مشــخص بود اهل لرســتان نیســتند 
 و بایــد متولیان با این افراد طبــق قانون برخورد 

کنند. 
نماینده مردم سلسله و دلفان تأکید کرد: مجلس 
شورای اسالمی به شدت پیگیر مافیای تکدی گری 
است و با کمک وزارت کشــور و سایر ارگان ها به 

دنبال ساماندهی این معضل هستیم.

به شدت پیگیر مافیای 
تکدی گری هستیم

علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی:


