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خبر
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت :

روحانی زیر بار

حرف غیرمنطقی برای

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیهای مرگ سرکرده این گروه تروریستی را تایید کرد.
داعش مرگ
به گزارش ایلنا ،به نقل از الســومریه نیوز ،منابع محلی در اســتان نینوا اعالم کردند که گروه تروریستی داعش با صدور بیانیهای مرگ ابوبکر البغدادی سرکرده این
البغدادی را تایید گروه تروریستی را تایید کرد.
در این بیانیه تصریح شده است که طی مدت کوتاهی جانشین ابوبکر البغدادی معین میشود .این بیانیه در شهر تلعفر در غرب موصل صادر شده و در آن به جزئیات
کرد
بیشتری اشاره نشده است .داعش همچنین از عناصر خود خواسته است که آرامش خود را حفظ کرده و از درگیریهای داخلی خودداری کنند.

رییس جمهور:

سازنده موشکهای پرتاب شده ،دولت و وزارت دفاع است

چینش کابینه نمیرود

ســخنگوی دولت با انتقاد از مطرح شدن طرح سه فوریتی از سوی برخی نمایندگان
مجلس برای توقف قرارداد توتال گفت :این طرح الزم نیست تهیه شود و اگر نمایندگان
در قرارداد توتال اقدامی خالف قانون ببینند باید مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر نوبخت روز سهشــنبه در نشست خبری خود با اشاره به
اینکه برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شــده اســت ،اظهار کرد:
هیــچ موضوع محرمانهای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد ،آنها حق تحقیق و
تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر میکنند کار خالفی انجام شــده میتوانند
به دستگاههای نظارتی از جمله قوه قضاییه ،دیوان محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه و
وزارت اطالعات گزارش بدهند.
ســخنگوی دولت در پاسخ به این پرســش که آیا رییس جمهور برای چینش کابینه
تحت فشــار جریانهایی قرار گرفته اســت گفت :رییس جمهور خود را مسئول تحقق
مطالبات مردم میداند و تالش میکند برای رســیدن به این هدف کابینه مناســبی را
برگزیند .بر اســاس شــناخت شــخصی که از رییس جمهور دارم عرض میکنم وی در
پاســخگویی به مطالبات مردم بسیار جدی اســت و برای شکلدهی به یک کابینه قوی
شــاخصههایی از جمله هماهنگی ،همراهی و هــم عقیده بودن را برای خدمت به مردم
و نظام در نظر میگیرد و زیر بار هیچ حرف غیرمنطقی یا اغراض سیاســی نمیرود و از
شاخصهایی که نام بردم عدول نمیکند.
ســخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشــی درباره تشکیل کارگروه برای تعیین
وزرا از ســوی رییس جمهور خاطرنشــان کرد :رییس جمهور در این زمینه کارگروهی
را تشــکیل نداده ،بلکه لیست پیشــنهادی افراد و جریانهای سیاسی را با عالقهمندی
دریافت کرده اســت .باید امید داشته باشیم لیســت خوبی از وزرای پیشنهادی معرفی
شوند تا دولت به مطالبات مردم پاسخ بدهد.
نوبخت درباره دیدار رییس جمهور با رهبری در موضوع چینش کابینه نیز خاطرنشان
کرد :رییس جمهور جلســات منظمی با رهبری دارند و خدمت ایشان میرسند و درباره
مســائل کشــور در این جلســات صحبت میشــود .من در جزئیات این صحبتها قرار
نمیگیرم ولی میدانم در این جلســات درباره مسائل کشور صحبت میشود که کابینه
هم میتواند یکی از این صحبتها باشد.
نوبخــت درباره انفصال از خدمت یکی از فرماندهای پیشــین نیروی انتظامی به دلیل
بدهــی  600میلیارد تومانــی به دولت بابت فروش نفت تصریح کرد :فســاد و رانت در
عدم شــفافیت شکل میگیرد .در شــرایط تحریم که نمیتوان از یک فضای شفاف نفت
را مبادلــه کرد عدهای آمدند و به دولت وقت گفتند نفت را به من بدهید تا بفروشــیم.
آنها نفت را گرفتند ،ولی پول آن را بازنگرداندند .بابک زنجانی فقط یک چهره مشــخص
غیردولتی بود .اما اســامی دیگری هم وجود داشــتند که ما آنها را به قوه قضاییه دادیم
و انتظار هم داریم که قوه قضاییه پرونده این افراد را به صورت جدی پیگیری کند.
وی ادامــه داد :در واقع کاســبان تحریم همین جا مطرح شــدند کــه اکنون پس از
رفع تحریمها بازارشان تعطیل شــد ،بنابراین آنها هم به برجام حمله کردند .البته همه
منتقــدان برجام را کاســب تحریم نمیدانیم ،برخی هم بودند کــه از روی خیرخواهی
نفت را فروختند ولی نتوانســتند همه پول آن را بازگردانند که ما اسامی همه را به قوه
قضائیه دادهایم.
ســخنگوی دولت در مورد احضار برخی اســتانداران به خاطــر انتخابات و همچنین
شــکایت دولت از برخی نهادهــای نظامی و ائمه جمعه اظهار کرد :احضار اســتانداران
درجهت ادای توضیح بوده اســت .از اســتانداران برای اجرای وظایفشــان سوال شده و
مطرح شده است که چرا آنها دریک همایش از اقدامات دولت دفاع کرده اند در حالیکه
دفاع از عملکرد دولت از وظایف استانداران بوده و به معنای حمایت از روحانی به عنوان
یکی از نامزدهای انتخابات نبوده اســت .آقای انصــاری هم در معاونت حقوقی دولت از
افرادی که به صورت مستقیم شخص روحانی را تخریب کرده اند شکایت کرده است که
ما معتقدیم قوهقضائیه با تعقل ،عدالت و قانون گرایی به این شکایت رسیدگی می کند.
نوبخت ادامه داد :قرارداد توتال ،ورود هواپیما به کشــور افزایش تولید و فروش نفت و
رفع محدودیت ها از صنعت خودرو بعضی از منافع ما از برجام اســت .درواقع دیوار بلند
تحریم فرو ریخته است .اینجا باید به این نکته توجه کنیم که اگر از فرصت برجام بهره
نبرده بودیم وقطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل لغو نمی شود با تفکرات پریشان
ترامپ چه می خواســتیم بکنیم .اگر قرار بود قطعنامه ها اکنون لغو شــود ترامپ اجازه
نمی داد .ما توانستیم اتهامات علیه ملت خود را با توافق برجام رفع کنیم.

سردار اشتری رئیس پلیس ناجا :

طبق قانون با
هنجارشکنان در
خودرو برخورد
میشود

فرمانده نیروی انتظامی گفت :در صورتی که هنجارشکنی در خودرو و تحرکات خالف
ضوابط از سوی ماموران پلیس در خودروهای شخصی مشاهده شود ،طبق قانون با افراد
داخل خودرو برخورد شده و خودرو توقیف میشود.
به گزارش ایلنا ،ســردار حسین اشــتری؛ رئیس پلیس ناجا در حاشیه اولین نشست
رســمی روسای پلیس راه و راهور کشــور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از سالهای
گذشــته موضوع استانداردسازی خودروســازها به خودروسازان تاکید شده است ،گفت:
ما از خودروســازان خواستهایم تا با توجه به شــرایط جادهها خودرویی در اختیار مردم
قرار دهند که بیشــترین حفاظت را از جان آنها داشــته باشد و در جلسات متعددی که
پلیسهای تخصصی و پلیس راهنمایی و رانندگی با خودروســازان داشتهاند بر این امر
تاکید شده است.
اشتری با اشــاره به اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست ،گفت :ماموران نیروی
انتظامی به عنوان ضابطان دســتگاه قضا هنگام توقف ماشین باید لباس یا حکم داشته
باشــند یا از طرف مردم قابل شناسایی باشند .به مردم نیز توصیه میکنیم در ماشینها
هنجارها را رعایت کنند .هر گونه هنجارشــکنی در خودرو و تحرکات خالف قانون جرم
اســت و مامور پلیس موظف به اجرای قانون میباشــد .در صورت تخلف خودرو توقیف
میشود.
او ادامه داد :پلیس غیرمحســوس در بزرگراه در هنگام توقیف خودرو کارت شناسایی
خود را ارائه میدهد تا راننده مطمئن شود ،و آنچه که تاکنون انجام شده است بر اساس
قانون بوده ،و خواهش میکنم اقدامات پلیس را با موضوعات سیاسی مخلوط نکنند تمام
تالش پلیس راحتی مردم و برقراری تالش بیشتر برای آنها است.
رئیــس پلیس ناجا دربــاره افتتاح ســامانه موبایلی بازرســی نامحســوس گفت :ما
بــرای کنتــرل جادهها و راهها از دوربینهای نصب شــده اســتفاده میکنیــم ،اما در
مســیرهای اصلــی در برخی اوقــات کیفیت دوربینها مناســب نیســت از طریق این
ســامانه که امروز افتتاح شــد مامورین میتوانند تخلفات را در اســرع وقت به ســرور
مرکــزی منعکس کنند این ســامانه ســبقت ،ســرعت و صرفهجویــی در هزینهها را
باعــث میشــود همچنین در صورتی که مامــور پلیس تخلفی را مرتکب شــود در هر
زمان که بخواهیم میتوان با دریافت گزارشــی از ســامانه به شــکایت مردم رسیدگی
کنیم.
رئیس پلیس ناجا در پاســخ به این ســوال که برخی از کسبه پالسکو شبها در این
منطقه برای حفاظت از اموالشان چادر زدهاند اقدامات پلیس برای برقراری نظم و حفظ
اموال مردم در اینجا چیســت؟ گفت :حفاظت از امــوال و اماکن مردم به عهده نیروی
پلیس اســت و نیروی انتظامی با همکاری واحدهای صنفی و شــهرداری سعی دارد با
توجه به خاص بودن شرایط ساختمان پالسکو مراقبت بیشتری از اموال باقیمانده مردم
داشته باشد.

رییس جمهور تصریح کرد که سازنده موشکهایی
که اخیرا پرتاب شده دولت و وزارت دفاع است و بخش
اقتصادی کشور پول آنها را تأمین میکند.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی ،رییس جمهوری کشــورمان در جشــنواره
عمران سالمت که در سالن اجالس سران برگزار شد
با اشاه به توجه دولت یازدهم به بخش سالمت ،اظهار
کرد :در دولت یازدهم از آغاز و با وجود مواجهه کشور
با مشــکالت مختلف از جمله وضع پیچیده اقتصاد،
رکود تورمــی ،تحریمها ،وضعیت محیط زیســت و
نگرانیهای آن و مشکالتی که در بخش سالمت با آن
مواجه بودیم ،موضوع سالمت را یکی از دستور کارهای
اصلی خود قرار دادیم.
وی با بیان اینکه موفق شدیم تقریباً در  6ماهه دوم
سال  92برای مسائل مهم و اساسی کشور تصمیمگیری
کنیم ،خاطرنشان کرد :برخی از تصمیمات اتخاذ شده
در آن زمــان به موقع و در چهارچوبهای پیشبینی
شده اجرا و برخی دیگر نیز با تأخیر اجرایی شدند .اما
به لطف خدا موردی وجود ندارد که نتوانسته باشیم از
پیچ و خمهای مشکالت عبور کنیم.
رییس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت
در زمینه مذاکرات هستهای و رفع تحریمهای اعمالی

گفت :رفع تحریمها نخســتین گامی بود که الزم بود
آن را حل و فصل کنیم .گرچه ممکن است برخی در
مقام سوال حرفهایی در این زمینه بزنند اما تحریمها
عاملی بود که حتی بخشهای تجهیزات پزشکی ،دارو
و مواد اولیه داروسازی را با مشکالتی مواجه کرده بود.
فشار تحریمهای خارجی که بیرحمان ه نسبت به مردم
ایران وضع شده بود بر کشور و برخالف ادعای دنیای
غرب این فشــارها نه بر دولــت بلکه بر زندگی مردم
وارد میشد.
وی در ادامه با اشاره به برخی مخالفتها با وزیر امور
خارجه و دیپلماتهای کشورمان در جریان مذاکرات
هستهای تصریح کرد :زمانی که در کشور بخواهیم در
امر مهمی به پیروزی دست یابیم به حضور و موافقت
مــردم و همچنین حمایــت و هدایتهای رهبری و
فداکاری کارگزاران نیازمند هستیم .در همین راستا
چنانچه که بنا بود وزیر امور خارجه با چهارتا فحش و
شعار از میدان خارج شود برجامی تحقق پیدا نمیکرد.
گرچه برخــی در ســایتها و روزنامههــای خود و
همچنین در مراسم  22بهمن و در خیابانهای تهران
بــه وزیر امور خارجه ما توهین کردند اما آدم نباید به
خاطر شعار عدهای از میدان خدمت خارج شود.
رییس جمهــوری ادامــه داد :فحــش دادنها و
اهانتهای عدهای معدود به خاطر تالش و کوشــش
مثمر ثمر برای کشور است.
رییس جمهوری تأکید کرد :نباید در برابر عدهای
قلیل که متأســفانه بلندگوهای بزرگ را به ناحق در
اختیار دارند بترسیم؛ چرا که ما ملتی بزرگ و ایثارگر
هستیم و توانســتهایم نه تنها در برابر مشکالت روی
پای خود بایستیم بلکه به ملتهای منطقه نیز کمک
کنیم.
وی در ادامه صحبتهای خود به حمایتهای همه
جانبه دولت جمهوری اســامی ایــران از دولتهای
عراق و سوریه اشاره و خاطرنشان کرد :در سختترین
شــرایط اقتصادی دولت ایران بــه ملت عراق کمک
کرد؛ این کمک فقط به معنای فداکاری جانی نیست،

گرچه که عــدهای با جان فداکاری میکنند و باید از
آنها قدردانی کنیم اما چه کســی حقوق این افراد و
سالحهای آنها و همچنین پول تأمین تمام اسلحههای
مــورد نیاز عراق برای مبارزه بــا داعش و تأمین پول
مورد نیاز مردم ســوریه را در شرایط تحریم اقتصادی
تأمین کرده است؟
رئیــس دولت تدبیر و امید همچنین با اشــاره به
حمله موشــکی اخیر نیروهای نظامی کشــورمان به
برخی پایگاههای تروریستی داعش در سوریه ،افزود:
ما میشــنویم که موشکی از خاکمان حرکت کرده و
مرکزی از مراکز تروریســتی را هدف قرار داده است؛
آنهایی که این موشــک را پرتــاب کردهاند ،تالش و
فداکاریهایی کردهاند اما ســازنده موشکها دولت و
وزارت دفاع است و بخش اقتصادی کشور را نیز پول
آنها را تأمین میکند.
روحانی بــا تأکید بر اینکــه کار بزرگی در زمینه
تجهیز نیروهای نظامی به سالحهای راهبردی انجام
شده است ،خاطرنشــان کرد :همانطور که وزیر دفاع
اعالم کردهاند ســاحهای راهبردی ساخته شده در
دولت یازدهم حدود  80درصد کل میزان قبلی است،
منتها ما در برخی بخشها نیاز نمیبینیم که زیاد به
مردم توضیح دهیم .روحانی با اشــاره به اقداماتی که
برخی نسبت به مأیوس کردن جامعه انجام میدهند،
افزود :باید برای این دوســتان کار فرهنگی بگذاریم و
بگوییم که نشاط حرام نیست .نشاط مردم ،فعال بودن
و امیدوار بودن آنها به آینده کشور اتفاقی بسیار خوب
است .این در حالی اســت که برخی جزء وظایفشان
است که هر روز صبح که بیدار میشوند جزء وظایف
خــود میدانند که مقداری بذر یــأس را در روزنامه،
رسانه و سایتهای خود میپاشند .رییس جمهوری
در پایان با تأکید بر اینکه طرح تحول ســامت زنده
است و راه خود را ادامه خواهد داد ،اظهار کرد :دولت
دوازدهــم با همه تالش و با کمک همه مردم این راه
را ادامه خواهد داد و ما شــاهد جامعهای پرنشاطتر و
سالمتر در ایران سربلند خواهیم بود.

غالمرضا ظریفیان معاون وزیر علوم دولت اصالحات:

لباس جدید بر تن کابینه دولت دوازدهم شود

معاون وزیر علوم دوره اصالحات گفت :دولت دوازدهم
باید تغییرات اساسی نسبت به کابینه یازدهم داشته باشد و
به نوعی لباس جدید باید بر تن آن کرد.
به گــزارش ایلنا غالمرضا ظریفیان درباره ســا ز وکار
دولت دوازدهم با بیان اینکه ابتدا باید عملکرد دولت چهار
ســال گذشــته را مورد ارزیابی قرار داد و سپس راجع به
دولت دوازدهم صحبت کرد ،گفت :آنچه که در حال حاضر
باید مورد بررسی قرار بگیرد عملکرد کابینه یازدهم است.
او ادامه داد :همه میدانند کابینه یازدهم در شــرایطی
روی کار آمد که کشور با معضالتی روبهرو بود و با توجه
به آن اوضاع و احوال میتوان گفت عملکرد مثبتی داشت.
دولت یازدهم انباشتی از مشکالت و معضالت را به ارث
برد که به خوبی این بار را از روی زمین برداشت.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :روحانی
باتوجه به مقتضیات ،مالحظات و سیاستهای موجود به
خوبی توانست در قوه مجریه ایفای نقش کند.
او در ادامه افزود :بخشی از دولت و وزرابا رئیسجمهور
هماهنگ و همــراه نبودند اما با این حال کارهای بزرگی
صورت گرفت کــه این نقیصه در دولــت دوازدهم باید
برطرف شود.
معاون وزیر علوم در دولت اصالحات خاطرنشــان کرد:
کشور در مقطعی دچار بحران هویت شده بود و نمیدانست
راه به کجا خواهد برد اما حاال مشــاهده میکنیم که یک
نظم نسبی حاکم شده و کشور به جایگاه گذشته خود را تا
حدودی بازگشته است.
ظریفیان در ادامه با اشــاره به این که با روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید کشــور در مســیر درست قرار گرفت،
عنوان کرد :مشــاهد کردیم کــه دولت یازدهم یک نظم
جدی و نوعی عقالنیت را در کنار مشــارکت عمومی به
وجود آورد که همین امر باعث شد در مسیر پیشرفت گام
برداریم.
او خاطرنشــان کرد :دولت یازدهم با مشکالت داخلی،
تحریمها ،قرضهای سنگین و معضالت معیشتی دست
و پنجــه نرم کرده و میکند که میتوان گفت در مجموع
توانست این مسیر را به گونهای سپری کند که او ًال جامعه
با بحران روبهرو نشــود و ثانی ًا کاستیهای گذشته جبران
شود.
ظریفیان در ادامــه با بیان اینکه مردم به خوبی به یاد
دارند که کشور دچار چه مشکالتی بود ،عنوان کرد :تورم
در کشور بیداد میکرد و ثباتی در بازارهای ما وجود نداشت
و هر روز یک بحــران به وجود میآمد ،اما دولت یازدهم
بــا تصمیمگیری از روی تفکر و تعقل ،به نوعی آرامش و
اطمینان را به بازار بازگرداند.
او در ادامه تاکید کرد :البته دولت میتوانســت با شتاب

بیشتری در جهت تحقق وعدههایش گام بردارد.
معاون ســابق وزیر علوم در دولــت اصالحات درباره
پیگیری مطالبات در دولت دوازدهم تصریح کرد :طبیعی
اســت در دور دوم بــه دلیل بحــث و گفتوگوهایی که
در زمــان انتخابات صــورت گرفت ،مــردم مطالبات و
خواستههای خود را پیگیری کنند دولت باید حواسش به
این باشد که مردم چه میخواستند و میخواهند.
او تاکید کرد :جامعه امروز خواهان یک سیاست واحد در
زمینه اشتغال است و این که چرخهای اقتصادی با شتاب
بیشــتری به گردش در بیایند .مردم کشور ما جنگطلب
نیســتند آنان خواهان تنشزدایی و تعامل با کشــورهای
منطق ه و جهانی هستند.
این فعال سیاسی اصالح طلب به آسیبهای اجتماعی
اشاره کرد و گفت :آسیبهای اجتماعی که در اثر انباشت
بیتدبیریهای گذشته با آن روبهرو هستیم و جامعه ما را
تهدید میکند باید برایش چارهای اندیشید و آن را برطرف
کرد.
او در ادامه افزود :امروز مشــکل حاشیهنشــینی و آب
معضل بزرگی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد اگر به
آنها پرداخته نشود مشکالت بیشتری پیش خواهد آمد.
ظریفیان در ادامه به مســائل اقتصادی اشــاره و اظهار
کرد :بانک و ســرمایهگذاری ،صادرات ،اقتصاد مقاومتی و
شــرکتهای دانشبنیان از دیگر مسائلی است که دولت
دوازدهــم باید به طور جدی و با کار کارشناســی به آن
بپردازد.
او تاکید کرد :باید یک پیوند جدی بین توســعه ملی و
توسعه علمی صورت گیرد .علیرغم اینکه کارهای خوبی
در تولید علم صورت گرفته باید از ظرفیت دانشگاهها برای
برنامهریزی و مدیریت کالن کشور استفاده کنیم.
ظریفیان ادامه داد :جوانان و توجه به مسائل و مشکالت
آنان بســیار مهم و ضروری است .جوان امروز با مسائلی

مانند اشتغال ،هویت و نشاط روبرو هستند که باید به آنها
پرداخته شــود و مشکالتی که در این زمینهها وجود دارد
نیز باید برطرف شود.
او در ادامــه با بیان اینکه دولــت دوازدهم نیاز به یک
بازبینی در اعضای خودش اســت ،گفت :رئیسجمهور به
دور از حرکتهای پوپولیستی و غیرطبیعی باید سن برخی
از مدیران را کاهش دهد و هماهنگیهای بیشــتری در
برخــی از بخشها مانند اقتصاد و زیرمجموعههای آن به
وجود بیاورد .البته نباید کتمان کرد اعضای قبلی بســیار
زحمت کشــیدند و تالش خود را کردند اما طبیعت ًا در دور
دوم ما به یک شتاب بیشتری نیاز داریم که به نظر میرسد
دولت باید لباس جدیدی بر تن کابینه خویش کند.
معاون وزیر علــوم در دوران اصالحات در ادامه یادآور
شد :مردم در انتخابات با عقالنیت بسیار ارزشمندی که از
خود نشان دادند کشور را روی ریل پیشرفت قرار دادند که
این حرکت نیازمند ســازوکاری است که با توجه به بحث
انتخاباتی باید صورت بگیرد .جهان امروز با ســرعت در
حال شتاب است ،ما باید با آیندهپژوهی خود را به این قطار
برسانیم و اگر نتوانیم با سرعت دنیا حرکت کنیم قطع ًا باز
خواهیــم ماند .دولت دوازدهم باید افرادی را متناســب با
شان ،شعار و وعدههایش انتخاب کند.
ظریفیان در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه عدهای
حضور دولت ســایه را مطرح میکنند آیا کشور ما دارای
چنین بســترهایی اســت یا خیــر ،گفــت :هنگامی که
صحبت از دولت مدرن میشــود منظور نقش تحزب در
آن است ،در کشورهای پیشــرفته احزاب جایگاه خود را
پیدا کردهاند امــا در ایران ابتــدا فعالیتهای حزبی باید
تقویت شــوند سپس به آنها نقشــی در کنار دولت داده
شود.
او ادامه داد :یکی از ویژگیهای مهم دولتهای مدرن
ایفای نقش نهادهای مدنی به خصوص احزاب اســت .در
ایران این بخش همچنان مقغفول مانده و طبیعی اســت
که نتوانــد آنطور که باید کاری انجام دهد .احزاب ما باید
خودشان را توانمند کنند و به جای فعالیتهای آماتوری،
حرفهای گام بردارند .کسانی که امروز تشکیل دولت سایه
را مطرح میکنند ،نه تنها حزب نیستند بلکه فرد هستند و
کارشان بیشتر شبیه شوخی است.
این فعال سیاســی اصالحطلب تاکید کرد :دولت سایه
قطع ًا یک امر درســت و پسندیده است و نهادهای مدنی
میتوانند با دســت کشــیدن از فعالیتهای غیرحرفهای
آن را تشــکیل دهند زیرا چنین ســازوکاری میتواند از
بســیاری از تلف شدن وقتها که صرف انتخاب نیرو بعد
از انتخابات میشــود را جلوگیری کند .ما برای رسیدن به
چنین سازوکاری نیاز به زمان و تمرین بیشتری داریم.

محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری:

طرح شکایت درباره سند  2030در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری گفت که درباره سند  ٢٠٣٠شکایتی در
این دیوان مطرح شده و در حال بررسی مقدماتی هستیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االســام محمدکاظم بهرامی در جمع
خبرنگاران در پاســخ به ســئوالی درباره پرونده بورسیهها که رهبر
معظــم انقالب نیز در دیدار مســئوالن عالی قضایــی با معظم له
فرمودند این موضوع آنطور که باید پیگیری نشد ،گفت :تا چند روز
قبل که بررسی کردیم 477 ،نفر در این رابطه شکایت کرده بودند.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد :کلیه افرادی که احســاس
می کنند در رابطه با مســائل بورسیه متضرر شدهاند ،می توانند به
دیوان عدالت مراجعه کرده و دادخواســت خــود را ثبت کنند .وی

افزود :بنا داریم این پرونده ها را در شعب محدودی تجمیع کنیم تا
به صورت فوق العاده به آنها رســیدگی شود تا کل این پرونده ها در
مدت معقولی رسیدگی شود .رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به
این ســئوال که آیا تاکنون حکمی هم صادره شده یا خیر؟ تصریح
کرد :شاید به صورت موردی حکم صادر شده باشد ،اما می خواهیم
به طور کلی و یکجا ســامانی به این پرونده ها داده شــود .بهرامی
در پاســخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حجم زیاد
شکایت ها ،آیا به این پرونده ها در دیوان عدالت رسیدگی می شود؟
افزود :این پرونده ها در هیات عمومی رســیدگی نمی شــود بلکه
به صورت موردی رســیدگی می شود .ما بر اساس مقررات موجود،

به صورت جامع رســیدگی کرده و تصمیم قانونی اتخاذ می شــود.
بهرامی در خصوص شکایت علیه قراردادهای نفتی و اینکه دستور
موقت صادر شــده است یا خیر گفت :گاهی افراد درخواست صدور
دستور موقت می کنند ،اما با بررسی در این پرونده ،ضرورت دستور
موقت احساس نشد ؛ البته هنوز حکم صادر نشده ولی فکر می کنم
شکایتش منتفی باشد .وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود
در ارتباط با سند  2030به دیوان عدالت شکایت رسیده است گفت:
شکایت مطرح شــده اما در حال بررسی مقدماتی هستیم که نوعا
در اینگونــه موارد انجام می شــود .در این ارتباط نیز در حال انجام
استعالم و منتظر نتایج آن هستیم.

سياسي

یادداشت روز

نامهای به مسئوالن نازنین

جواد شقاقی  -روز نامه نگار

سالم
حال همه ما خوب اســت .ماللی نیست جز دوری شما نازنینان؛ از بس که مشغول
کار و تالش هســتید و فرصتی برای مصاحبــه و آمدن به روزنامه و تلویزیون ندارید.
دلمان خیلی برایتان تنگ شــده اســت؛ اما روزگار وصل نزدیک است ما و شما باز
به هم خواهیم رسید.
از حال ما اگر خواستید باخبر باشید؛ همه سالم و تندرست هستند و سالم میرسانند؛
مردم همه شــاداند و صدای خندههایشان بلند است؛ آمارها و نظرسنجیها در مورد
روحیه مردممان ،حســادت مردم سرزمینهای دیگر را برانگیخته است .روستاها همه
آباد و پر از روستائیانیســت که روی زمینهایشــان مشغول کشاورزیاند؛ به لطف
بارندگیهای زیاد و مدیریت مناسب شما مشکل آب نداریم .دیگر انبوه روستائیان برای
پیدا کردن کار به سمت شهرها سرازیر نمیشوند .ما شهریها هم خیلی از شما ممنون
هســتیم که افغانیها را آوردهاید تا ما دست به سیاه و سفید نزنیم؛ دمتان گرم که این
همه به فکرمان هستید .هوا همه جا صاف و تمیز است و لذت میبریم از استشمام این
هوای پاک .همیشه ذکر خیرتان هست بین مردم؛ همهتان دست به دست هم دادهاید و
دارید کشورمان را آباد میکنید .همه جا صحبت از پاکدستی شماست؛ چه دستهای
تمیز و سفیدی دارید شماها! رویمان سیاه؛ غبطه میخوریم به این چهرههای نورانی
و گلانداخته شــما! باور کنید خیلی غصه میخوریــم از اینکه میبینیم خانوادههای
محترمتان در کشورهای دیگر هستند و شما اینجا تنها زندگی میکنید؛ کاش میشد از
یکی برایشان مقداری پول بفرستید ،بیچارهها زندگی خیلی پرمشقتی دارند.
از وقتی مسئولیت اداره کشور را به دست شما سپردهایم بسیار آسوده خاطر هستیم؛
میدانیم که با چه وسواسی مواظب اموال و داراییهای عمومی هستید؛ از اینکه اینقدر
به فکر پاکیزگی و نظافت این مملکت هستید خیلی از شما تشکر میکنیم؛ هر آنچه زیر
زمین و روی زمین است جارو میکنید و نمیگذارید چیزی باقی بماند.
راستش را بخواهید بهانه نوشتن این نامه ،تشکری بود که از بابت برگزاری انتخابات
اخیر به شما بدهکار بودیم .چهقدر انتخابات خوبی بود! برنامههای کاندیداها یکی از یکی
بهتر بود؛ آدم میماند که کدام یکی را انتخاب کند؛ شوراها هم که همگی چهقدر انگیزه
خدمت داشتند! میگویند بعضیها آنقدر عشق خدمت داشتند که حتی میلیاردها پول
دادند تا بتوانند در لیست قرار بگیرند؛ بعضیها برای تبرک به مردم هم پول میدادند؛
آخر ،میدانید که انتخابات در کشــور ما خیلی مقدس است! دستتان درد نکند ،برای
اینکه انتخابات در کمال صحت و سالمتی برگزار شود یک پزشک را مسئول بستن
ت کرده بودید .اقدامات شما برای جلوگیری از فساد ،زبانزد تمام دنیاست؛ مثال
لیســ 
اینکه مهرههای آینده را در آب نمک میخوابانید تا فاســد نشوند .چقدر نازنین هستید
شماها! از بس عشق به میهن دارید حتی دم پیری و سالمندی هم دست از خدمت به
این آب و خاک برنمیکشید؛ باور کنید ما راضی به این همه زحمت شما نیستیم؛ بگذارید
جوانان هم کمی کمکتان بکنند.
اگر توانستید مرخصی بگیرید و بیایید چند روز با هم باشیم؛ برنامه چیدهایم که اگر
این بار دیدیمتان ،حسابی از شما پذیرایی بکنیم .شما را بهخدا اصال رودربایستی نکنید
اگر پول الزم داشتید حتما بگویید تا برایتان بفرستیم .دیگر عرض خاصی نداریم .از
طرف ما روی همدیگر را ببوسید .چهقدر خوبه که هستید! باور کنید ما حالمان خیلی
خوب است اصال نگران نباشید .منتظر جواب نامه هستیم.

رسانههای خارجی

افشاگری سیانان درباره
دلیل بحران میان کشورهای عربی

شبکه خبری ســیانان با انتشار اسنادی محرمانه جزئیات توافق میان کشورهای
عضو شورای همکاری خیلج فارس و قطر در سال  ۲۰۱۳و توافق تکمیلی این کشورها
در سال  ۲۰۱۴را فاش و اعالم کرد عدم پایبندی قطر به بندهای این دو توافقنامه دلیل
اصلی بحران فعلی است .به گزارش ایسنا ،این شبکه خبری اعالم کرد :توافقنامه ریاض
که کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس در ســال  ۲۰۱۳امضا و در سال ۲۰۱۴
توافقنامهای در تکمیل آن را تدوین کردند کشــورهای عضو این شورا از جمله قطر را
به منع حمایت از همه فعالیتها و سازمانهای تروریستی مخالف این شورا و مصر از
جمله اخوان المســلمین ملزم میکند .شبکه سیانان تصاویری از این دو توافقنامه را
که در ریاض امضا شد و در یکی از آنها امضای امیر قطر دیده میشود منتشر کرد .بنا
به گزارش شبکه خبری سیانان قطر و همسایگانش در خیلج فارس در کنار یمن و
مصر طی سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴با امضای توافقهایی حمایت از گروههای متخاصم
علیه سایر کشورها را ممنوع کردند .وجود این توافقها پیش از این نیز مطرح شده بود
اما محتوا و خود این اســناد به دلیل حساسیت موضوعات مطرح شده و این مساله که
این توافق به صورت کامال محرمانه از سوی سران این کشورها به توافق رسیده تاکنون
منتشر نشده بود .جزئیات این توافقها که تنها از سوی شبکه خبری سیانان منتشر
شــدهاند گفته میشود توسط یک منبع در یکی از کشورهای منطقه که به این اسناد
دسترسی دارد ارائه شده اســت .کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ،قطر را به عدم
پایبندی به این دو توافق متهم کردهاند؛ مسالهای که میتواند دلیل گسترش بزرگترین
و بدترین بحران دیپلماتیک در خاورمیانه طی دهههای اخیر را توضیح دهد .با این حال
قطر با انتشار بیانیهای عربستان سعودی و امارات را به نقض ماهیت این توافق متهم
کرده و مدعی شده که این کشورها بدون دلیل به تمامیت ارضی قطر حمله کردهاند .در
اولین توافق که در  ۲۳نوامبر سال  ۲۰۱۳به صورت دستنویس توسط پادشاه عربستان،
امیر قطر و امیر کویت به امضا رســیده طرفهای مختلف متعهد شدند تا از هرگونه
مداخله در امور داخلی سایر کشورهای خیلج فارس خودداری کنند و همچنین مانع از
حمایتهای سیاسی و مالی گروههای «منحرف» در کشورهای خود شوند؛ اصطالحی
که برای توصیف گروههای فعال ضد دولتی استفاده شده است .این توافق که از آن به
عنوان توافق ریاض یاد میشود به صورت مشخص از گروه اخوانالمسلمین نام برده
که به هیچ وجه نباید از آن حمایت شــود؛ گروهی که اکنون کشــورهای حوزه خلیج
فارس ،قطر را به حمایت از آن متهم میکنند .در این توافق همچنین تاکید شــده که
از گروههای اپوزیسیون در یمن که میتواند کشورهای همسایه را تهدید کند حمایت
نشود .در توجیه تحریمهای شدید علیه قطر طی ماه گذشته همسایگان این کشور در
خلیج فارس دوحه را به حمایت مالی از حزباهلل و برخی گروههای تروریستی در کنار
اخوان المسلمین در مصر متهم کردهاند .در اولین توافق مذکور عالوه بر این کشورهای
امضا کننده متعهد شــدند تا از رسانههای مخالف که اکنون میتوان آن را اشارهای به
شبکه الجزیره دانست ،حمایت نکنند .شبکه الجزیره یک شبکه خبری ماهوارهای است
که در قطر قرار دارد و از ســوی دولت این کشور پایهگذاری شده است .در حالی که از
سوی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به حمایت از گروههای اپوزیسیون در منطقه
از جمله در مصر و بحرین متهم میشود .در توافق دوم که فوق محرمانه نام گرفته و
تاریخ آن به  ۱۶نوامبر  ۲۰۱۴برمیگردد پادشــاه بحرین و حاکم امارات نیز به عنوان
دیگر امضاکنندگان اضافه شــدهاند .در این توافق به صورت مشخص امضاکنندگان
متعهد شــدند تا از ثبات مصر با جلوگیری از استفاده از شبکه خبری الجزیره از سوی
گروهها و شــخصیتهایی که دولت مصر را به چالش میکشند ،حمایت کنند .در این
توافق به صورت مشخص تنها از شبکه خبری الجزیره و نه سایر رسانههایی چون شبکه
عربستانی العربیه نام برده شده است .پس از امضای این توافق شبکه الجزیره کانال خود
که به پوشش اخبار مصر اختصاص یافته بود را تعطیل کرد .در اسنادی دیگر که توسط
وزرای خارجه این کشورها به امضا رسیده نحوه اجرای این توافقها مورد گفتوگو قرار
گرفته است .در این اسناد چگونگی جلوگیری حمایتها از اخوان المسلمین و همچنین
گروههای یمنی و عربستانی که تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس محسوب میشوند ،مشخص شده است.
بــا این حال ایــن توافقها تنها قطر را مورد هدف خود قــرار ندادهاند بلکه تمامی
بخشهای آن به تمامی کشورهای امضاکننده برمیگردد.

