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مهلت 10 روزه دادگاه 
به 7 نفر از اصالح طلبان 
برای ارائه الیحه دفاعیه

حميد آصفی - روزنامه نگار  

    خبر 

یادداشت 

وکیل  مدافع چهار نفر از اصالح طلبان گفت که مقرر شد ظرف 10 روز، آخرین دفاع از سوی هفت نفر از اصالح طلبان به دادگاه ارائه شود. به گزارش ایسنا، حجت 
کرمانی گفت:  چهارمین جلســه رســیدگی به پرونده 7 نفر از اصالح طلبان در شــعبه 26 دادگاه انقالب برگزار شد که به اتهامات خانم منصوری و آقای شکوری راد 

رسیدگی شد. وی افزود: مقرر شد ظرف ده روز آخرین دفاع هفت نفر از اصالح طلبان در این این پرونده ارائه شود و ظرف زمان مقرر لوایح به دادگاه ارائه شود.
وکیل مدافع چهار نفر از این اصالح طلبان فضای جلســه دادگاه را خوب و آرام توصیف کرد و گفت: امیدوارم دادگاه با توجه به شــرایط متهمین که همه اشخاص 

برجسته و فعال سیاسی بودند که خدمات شان در نظام بر کسی پوشیده نبوده، با توجه به دفاعیات حکم به حقی صادر کند.

فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولتی است
                     اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه فساد حاصل زد و بند 
بخش خصوصی و دولتی است، اظهار کرد: بخش خصوصی 

واقعی به دنبال فساد نمی رود.
به گزارش ایســنا، جهانگیری با اشاره به آغاز به کار دولت 
دوازدهم طی روزهای آتی اظهار کرد: مردم با انتخاب رئیس 
جمهور خود در 29 اردیبهشــت جهت گیری و مطالبات اصلی 
دولت را روشن کردند. در همین راستا نیز ریاست جمهوری با 
مشورتی که با نهادها و صاحب نظران انجام می دهد دولتی را 
انتخــاب خواهد کرد تا بتواند به وعده هایی که در عرصه های 

مختلف به مردم داده، عمل کند.
جهانگیری با اشاره به برخی موانع پیش روی صنعتی شدن 
کشور خاطرنشان کرد: ضعف ها بیش از آنکه در بنگاه داری ها 
و بخش خصوصی باشد شــاید در سیاست گذاری های کالن 
وجود دارد. ممکن است این سیاست ها یا عالمانه وضع یا اینکه 

به درستی اجرا نشده باشند.
جهانگیری دو عامل ثبات اقتصادی و سیاست خارجی را از 
جملــه عوامل تأثیرگذار در محیط حاکم بر بنگاه های صنعتی 
عنوان و اظهــار کرد: حتماً دریک محیــط باثبات اقتصادی 

عملکرد بنگاه ها با موفقیت بیشــتری همراه است. همچنین 
کنترل، کاهــش نرخ تورم و ثبات بازار ارز نیز از دیگر عوامل 
ثبات اقتصاد محســوب می شود. نرخ سود بانکی نیز از جمله 

دیگر عوامل موثر در این ثبات به شمار می رود.
وی بــا تأکید بر اینکه ثبات بازار ارز و نرخ ســود بانکی از 
جمله اولویت های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد اســت، به 
بیان تأثیرات سیاســت خارجی بر بنگاه های صنعتی پرداخت 
و خاطرنشان کرد: یک کشــور منزوی که دور خود را حصار 
بکشــد نمی تواند مدعی شود که می خواهد توسعه صنعتی را 
پیش ببرد. در همین زمینه سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی 
است که دولت ها انجام می دهند و دیپلماسی می تواند در زمینه 

تسهیل آن کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دولت یازدهم 
در حوزه سیاســت خارجی، گفت: دولت یازدهم تالش زیادی 
کرد که فضایی ایجاد کند تا در آن تعامل با دنیا آسان شود و 
ایران به عنوان یک کشور صاحب نام،  فرهنگ و تمدن بتواند 
در عرصه های بین المللی مطالبات خود را مطرح کند و از حق 

و حقوق بین المللی خود استفاده کند.
جهانگیــری مهم ترین پیــام ورود ســرمایه گذاران دنیا به 
کشــور را فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری در ایران و وجود 
فرصت های زیاد در این زمینه عنوان و اظهار کرد: ما در تعامل 
با دنیا به دنبال مقوله های اصلی نظیر توسعه بازار تأمین مالی 
و همچنین دریافت تکنولوژی هستیم. امروز در ایران به این 

نتیجه رسیده ایم که این کشور 80 میلیونی برای حل مشکل 
اشــتغال خود نیازمند بازارهای بین المللی است. در این راستا 
صادرات غیرنفتی ما در دو سال گذشته رشدهایی داشته است 

اما این میزان کفایت نمی کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز هیچ کشوری 
وجود ندارد که مراحل توسعه صنعتی را بدون استفاده از منابع 
مالی دنیا طی کرده باشد، تصریح کرد: امروز در شرایطی که 
عده ای افراد کم تجربه در دنیا هیاهوی جنگ و تحریم دیگری 
را برپا کرده اند، آمدن شرکت هایی نظیر توتال و امضای قرارداد 
با ایران به معنای آن اســت که آنقدر فرصت در ایران وجود 
دارد که شرکت های بزرگ ریسک سرمایه گذاری در ایران را 
می پذیرند. وی با اشــاره به برخی انتقادات نسبت به قرارداد 
توتال و همچنین ســاختار قراردادهای نفتی اظهار کرد: یک 
ســال و نیم روی این قراردادها کار انجام شــد و هر کســی 
که حرفی برای گفتن داشــت در جلسات مختلف برای حل 
مشکالت قراردادهای نفتی حضور پیدا کرد. در نهایت نیز پس 
از اصالحات انجام شــده این قرارداد در مجلس بررسی شد و 
در آن هیچ تعارضی با قانون وجود ندارد، نخستین قرارداد آن 
نیز منعقد گردید. حال در این شرایط هنر ما باید این باشد که 
طی این قرادادها از تمام توان زیرساختی کشور استفاده نماییم.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر 
لزوم ریشــه کن شدن فساد در کشور گفت: تا زمانی که فساد 
و رانت وجود داشــته باشد بخش خصوصی شکل نمی گیرد. 

فســاد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولت اســت. این 
در حالی اســت که بخش خصوصی واقعی به دنبال فســاد 
نمی رود. فساد توسعه یافته امروز به عامل جدی برای توسعه 
کشــور تبدیل شده است و جز با شفافیت و انگشت نما کردن 
چهره های استفاده کننده از رانت نمی توانیم در اقتصادی سالم 

قرار بگیریم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه بخش 
خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، اظهار کرد: در برنامه 
سوم توسعه گفته شد که صادرات و واردات نباید تابع سالیق 
مدیران بلکه باید بر اســاس ساز وکار موجود باشد. در همین 
زمینه تولیدکنندگان نیز باید بدانند کاالیی با کیفیت و قیمت 
رقابتی تولیــد نمایند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: من 
اطمینــان دارم که با کمک بخش خصوصــی در دولت قادر 
هستیم تا موانع توسعه کشور را برطرف و چالش های عظیم از 
جمله بیکاری و وضعیت معیشت مردم را به خوبی از پیش رو 
برداریم. دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصی و مردم است 

و آمده تا موانع پیش روی کشور را برطرف کند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه انتصاب سفارشــی افراد در 
هیأت  مدیره های بنگاه های بزرگ این بنگاه ها را با مشکالت 
بســیاری مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور 
ستاد اقتصاد مقاومتی نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان، 
ستاد اجرایی، آستان های مقدس و هر کجا که کار بنگاه داری 

انجام می شود، مکلف به انتخاب مدیران حرفه ای هستند.

برنامه دولت دوازدهم به عنوان »دوباره ایران« در 2۵۵ صفحه و در ده بخش 
منتشرشده است...در بخش دوم به مباحث اقتصادی و اشتغال پرداخته  شده است. 
به درســتی گفته شده اقتصاد ایران از دو مسئله در رنج است، برون گرا است یعنی 
فقط نفت و گاز می فروشــد و دوم اینکه درون گراســت یعنی نمی تواند کاالهای 
قابل رقابت به بازارهای جهانی صادر کند و به تعبیر سمیر امین دچار مبادله نابرابر 
شــده که این از استثمار کارگران بدتر اســت. در این برنامه تنگناهای اقتصادی 
بنیادی را به درستی تشخیص داده. آنجا که وارد خط قرمز منافع جناح ها می شود. 
یکی انحصارهایی که بیرون از دایره پاسخگویی هستند، در این برنامه نوشته شده 
کــه بنیادهای اقتصادی، نهادهای مذهبی و غیردولتــی اما عمومی اند و موجب 
ایجاد تورم، افزایش بیکاری، فقر و... شده اند و موجب سلب اعتماد عمومی مردم 
و اختالل برنامه های توسعه شده اند. در این برنامه به فقدان اختیارات کامل دولت 
و وزارت خارجه در امر سیاســت خارجی به عنوان یک مانع در جذب ســرمایه 
خارجی به روشنی اشاره  شده است. این را باید بدانیم که با سیاست  های ضد نیمی 
از دنیــا نه ثبات اقتصادی داریم، نه جذب ســرمایه گذاری خارجی و داخلی و از 
اقتصاد درون زای برون گرا هم خبری نیست. در این نوع سیاست خارجی در ایران 
اگر نوابغ و نوادر اقتصادی چپ، ســیال دموکرات، ملی، راســت، مدافعان توسعه 
متوازن جمع شوند باز هم هیچ کاری از پیش نخواهند برد. لذا دوستان چپ، ضد 
امپریالیست های داخلی مستقل باید یک تجدیدنظر اساسی در دستگاه اندیشگی 
خود کنند و باد به بادبان آقایان در سیاست خارجی ندهند! و فقط به ایران، مردم 
ایران، منافع ملی ایران بیندیشــند. مرحله تاریخی ایران ملی دموکراتیک است، 
پیشــران اقتصادی ایران در امر توســعه متوازن و دانش بنیــان، بورژوازی ملی 
اســت، نقش اساسی تعاونی ها، نقش دولت دست پاک با نگاه معطوف به توسعه 
متوازن و نیز نقش جامعه مدنی و روشنفکران ارگانیک همه طیف های کارگری، 
بورژوازی ملی، دولت، در این مســیر به یک اجماع همگانی وهم سویی تحلیلی 
و کار جبهــه ای نیازمندیم. از امروز با دیده بانی انتقادی - حمایتی از دولت و نیز 
انتقــادی و اعتراضی علیه بخش انتصابی  وظیفه خود را تعریف کنیم.  از پانزده 
میلیون رأی رئیسی، دوسوم آن مردم محروم، بیکار و فقیر بودند. نباید دیگر آنی 
دولــت را رها کرد که به این بخش محروم و محذوف جامعه بی توجهی شــود. 
این نگرانی برای چهار ســال دیگر دوباره نباید به وجود بیاید که باز بگوئیم خطر 
پوپولیسم عوام فریب بیخ گوشمان است! برویم رأی به عنوان جهانگیری بدهیم! 

باید از امروز با شدت و عزم جزم تری این مسیر مطالباتی را پیش ببریم.

اقتصاد درون گرا ناکارآمد است

وزیــر نفت در رابطه با گزارش چنــدی پیش رویترز مبنی 
بر این که هند به تالفی عدم واگذاری قرارداد توســعه میدان 
فرزاد بی درصدد کاهش خرید نفت خود از ایران است، گفت: 
هندی هــا قباًل نیز این تهدید خود را بارها مطرح کرده بودند.

در روابط اقتصادی، زبان مناسبات باید زبان منطق باشد و نه 
ارعاب و تهدید.

به گزارش ایلنا بیژن نامدار زنگنه، در رابطه با گزارش چندی 
پیــش رویترز مبنی بر این که هند بــه تالفی عدم واگذاری 
قرارداد توسعه میدان فرزاد بی درصدد کاهش خرید نفت خود 
از ایران اســت، گفت: هندی ها قباًل نیز ایــن تهدید خود را 
بارها مطرح کرده بودند. او با بیان اینکه ایران مشــکلی برای 
صــادرات و فروش نفت خود ندارد، اظهار داشــت: در روابط 

اقتصادی، زبان مناســبات باید زبان منطق باشد و نه ارعاب 
و تهدیــد. وزیر نفت در رابطه با نامــه چندی پیش برخی از 
تشکل های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی 
تصریح کرد: آن ها اشــتباه می گویند. قانون، مسئول و مرجع 
تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده 

است. زنگنه در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات 
دولت، مرجع رســیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم 
مغایرت قراردادها تعیین شــده و آن مرجع، این کار را انجام 
می دهد. او در پاسخ به این سوال که این مرجع کیست؟ ابراز 
داشت: این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس 

جمهور آن را مشخص کرده است.

                                                            بیژن زنگنه وزیر نفت:

زبان مناسبات اقتصادی باید زبان منطق باشد و نه ارعاب و تهدید

منابع آمریکایی به روزنامه الحیاة اعالم کردند که توافق روســیه و آمریکا درباره 
سوریه شامل جزئیات امنیتی، نظامی و سیاسی درباره تقسیم نفوذ و امنیت مرزهاست 
و بر پایه دو مسأله اساسی است که یکی ابقای بشار اسد در قدرت و دوم دورکردن 

ایران از مناطق مرزی و همکاری با مسکو برای تأسیس مناطق امن است.
به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه فرامنطقــه ای الحیاة، منابع آمریکایی اعالم 
کردنــد تالش برای اجرای این طرح از چند مــاه پیش با نظارت برت مک گورک، 

نماینده آمریکا در ائتالف ضد داعش آغاز شده است.
این منابع اعالم کردند که شکســت داعش اولویت مهم تر برای واشنگتن است و 
همکاری با روسیه با هدف توزیع نفوذ در مناطق تحت سیطره داعش است. رکس 
تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که فرصت واقعی برای پیشرفت در شکست 
داعش وجود دارد و واشــنگتن به دفاع از نیروهایی کــه آموزش داده و در مناطق 

حیاتی پایبند است.
این مناطق در رأس پیش نویس توافق روســیه و آمریکا هستند. اما درباره مرزها 
با اســرائیل، پافشاری زیادی بر دور کردن حزب اهلل از این مرزها وجود دارد. دیدگاه 
آمریکا و اسرائیل نیز در این باره با هم در تضاد است. واشنگتن مخالف حضور روسیه 

یا نظام سوریه در این مرزها نبوده اما اسرائیل با این مسأله موافق نیست.
درباره مسأله نفوذ به مرزها با عراق دو موضوع وجود دارد. اول جنگ دیرالزور به 
نظام سوریه واگذار می شود و این مسأله ای است که وزرای خارجه و دفاع آمریکا با 
آن مشــکلی ندارند. نیروهای مورد حمایت آمریکا بر کانتون »الجزیره« سوریه که 

شامل رقه، فرات، کوبانی و تل ابیض است، سیطره دارند.
به گفته منابع، همکاری و هماهنگی نظامی مســتقیمی میان آمریکا و روســیه 
برای کنترل مناطق آزاد شــده از دســت داعش و ایجاد مناطق امن براساس طرح 
روســیه وجود خواهد داشت. امروز وزیر خارجه آمریکا و جرد کوشنر، مشاور و داماد 

رئیس جمهور آمریکا از این دیدگاه حمایت می کنند.
ســایت دیلی بیست نیز اعالم کرد که تالش برای اجرای این طرح از زمان دیدار 
وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور روسیه آغاز شده است اما دو مانع پیش روی این 
طرح است. یکی اقدامات کنگره که مانع همکاری نظامی مستقیم با روسیه از زمان 
بحران اوکراین شده و مانع تحرک وزارت دفاع آمریکا در این راستا می شود و مانع 
دوم که نقش ایران و احتمال کارشکنی تهران در این طرح است چراکه در این طرح 

به صورت غیرمستقیم هدف قرار می گیرد.

یک فعال سیاسی اصالح طلب تأکید کرد: 
کسانی که صحنه انتخابات را واگذار کرده اند 

به فکر دولت در سایه هستند.
به گزارش ایلنا جــالل جاللی زاده درباره 
تشکیل دولت در سایه که از سوی برخی ها 
بعد از انتخابات 29 اردیبهشت مطرح شد با 
اشــاره به این که این گونه رفتار ها می تواند 
ناشی از واگذاری صحنه رقابت باشد، گفت: 
مطرح کردن دولت در ســایه آن هم بعد از 

انتخابات می تواند جنبه روانی داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: جریانی که این موضوع 
را مطرح می کند بعد از شکست در انتخابات 
درصدد اســت به هــواداران و طرفدارانش 
بگوید که ما در صحنه حاضر هستیم و هنوز 
هم در جامعه و ارکان حکومت مانند گذشته 

نفوذ داریم.
این نماینده مجلس ششم با اشاره به اینکه 
وقتی یک دولــت دارای پایگاه رأی باالیی 

اســت یعنی هم مشروع و هم قانونی است، 
عنــوان کرد: با وجود یک دولت رســمی و 
قانونی که منتخب مردم اســت، جایی برای 
دولت در سایه نیست که نه لزومی دارد و نه 

می تواند جنبه قانونی داشته باشد.
او تأکید کــرد: این اقدامات صرفًا مصرف 
تبلیغاتی بــرای طرفــداران جریان خاصی 
دارد. عضو حزب اتحاد ملت اظهار داشــت: 
بعد از شــرکت گسترده مردم در انتخابات و 
رأی باالیی که آقــای روحانی آورد به نظر 

می رسید این گونه رفتار ها رخ دهد.
او در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که در 
دولت احمدی نژاد تشــکیل دولت در سایه 
مطرح شد اما چرا کسی آن را پیگیری نکرد، 
گفــت: همه ارکان حکومت در آن هشــت 
سال در دست خودشان بود، بنابراین لزومی 
نمی دیدند که دولت در ســایه تشکیل دهند 
اما در حال حاضــر چون از صحنه رقابت ها 

خارج شــده اند می خواهند باز هم به نوعی 
نفوذ خودشان را در قدرت داشته باشند.

جاللی زاده یادآور شد: دولت  آقای روحانی 
بســیاری از مســائلی کــه مــردم از آن ها 
اطالعات کافی نداشــتند را دخیل کرد و ما 
شــاهد بودیم هنگامی که افشــاگری ها به 
صورت تبلیغات منفی علیــه دولت یازدهم 
شــروع و عده ای سعی کردند آن را ناکارآمد 
نشــان دهند با این وجود باز هم استقبال از 

روحانی و دولتمردانش صورت گرفت.
او در ادامه افزود: مشــاهده کردیم جامعه 
نسبت به انتخاب دولت روحانی شک به دل 

خود راه نداد و آن را انتخاب کرد. 
بیشــتری  تالش  دوازدهم  دولــت  قطعًا 
خواهد داشت و مردم را ناامید نخواهد کرد.

این فعال سیاســی اصالح طلب با اشــاره 
بــه حضور برخــی از مدیران کــه از دوره 
احمدی نژاد در دولت باقــی مانده اند عنوان 

کرد: متأسفانه شاهد هســتیم که در دولت 
آقای روحانی بسیاری از مدیران دولت قبل 
حضــور دارند و عده ای کــه امروز دولت در 
سایه را مطرح می کنند به واسطه همین امر 

می گویند که هنوز قدرت را در دست دارند.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شهر تهران با 
اشاره به جزئیات قرارداد شهرداری تهران با قرارگاه امام رضا 
)ع( گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و شورای آینده 
باید به صورت جدی به این مســئله ورود کنند، تا مشخص 
شود قراردادهای این چنینی با مجوز چه کسی صورت گرفته 

است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شــدن به پایان دوران 
12 ساله قالیباف، بدنه شهرداری تهران به لرزه افتاده است و 
هر روز پرونده جدیدی از مزایده یا قرارداد غیرقانونی و افتتاح 
زود هنگام در شــورا باز می شــود. در آخرین جلسه شورای 
شهر غالمرضا انصاری، در تذکر پیش از دستور خود از انعقاد 
قرارداد غیرقانونی میان شهرداری و قرارگاه جهادی امام رضا 

)ع( خبر داد. مســئول قرارگاه جهادی امام رضا علیه السالم 
در انتخابات امسال شــورای شهر تهران، یکی از نامزدهای 
لیســت خدمت بود و نامش در کنار مهــدی چمران و باقی 

حامیان و نزدیکان قالیباف خودنمایی می کرد.
به ادعای انصاری 2۳ مرکز بهاران در سطح مناطق مختلف 
با قرارداد ســه ساله و مبلغ نامشخص در اختیار قرارگاه امام 
رضا )ع( قرار گرفته اند، مجموعــه ای که به گفته این عضو 
شورای شهر معلوم نیست، چه ماهیتی دارد و کجا ثبت شده 
است. او پیش از این در اسفند 9۵ هم از قالیباف خواسته بود؛ 
ماهیت این مجموعه را مشــخص کند، اما پاسخی دریافت 
نکرد و ماجــرای قرارگاه جهادی امام رضا)ع( در میان اخبار 

انتخابات 96 گم شد.
در همان جلسه هفته پیش ناصر امانی معاون برنامه ریزی، 
توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران در پاسخ به 
تذکر انصاری اعالم کرد، این قرارگاه یک شرکت خصوصی 
است و انعقاد قرار داد میان شهرداری و این شرکت خصوصی 

کامال قانونی است.
بــا این حال  انصــاری در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا این 
سخنان امانی را نشان دهنده وجود تناقضات آشکار در ماهیت 
این قرارداد دانســت و گفت: اگر شرکت خصوصی است، بر 
اســاس قانون نمی تواند بدون ترک تشریفات قرارداد امضا 

کند. دیوان محاســبات، سازمان بازرسی و شورای آینده باید 
به صورت جدی در این مسئله ورود کنند، تا مشخص شود؛ 
قراردادهــای این چنینی با مجوز چه کســی صورت گرفته 
اســت. از طرف دیگر اگر  به قــول امانی این مجموعه یک 

شرکت خصوصی است، پس چرا اسمش قرارگاه است؟
با وجود آنکه معاون برنامه ریزی، توســعه شــهری و امور 
شوراهای شهرداری تهران مدعی اســت، این قرارگاه یک 
شرکت خصوصی است، در سایت رسمی قرارگاه جهادی امام 
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هیچ اشاره به ماهیت آن نشده است. بر اساس اطالعاتی که 
در سایت رسمی موجود اســت این قرارگاه با حضور جمعی 
از جوانان مؤمن و انقالبی به صورت خودجوش و مردمی از 

سال 1۳92 مشغول به کار است.
انصاری معتقد اســت؛ همین مطلبی که در ســایت آمده 
تناقض آشــکار ســخنان امانی را نشــان می دهد و در این 
مــورد به خبرنگار ایلنا گفت: باالخــره این نهادی مردمی و 
عمومی اســت یا شــرکت خصوصی؟ در حقیقت با مقایسه 
سخنان امانی، آنچه در ســایت رسمی قرارگاه آمده است و 
قراردادهای چند میلیاردی، این تناقض بیش از پیش آشکار 

می شود .
الزم به ذکر است در سایت اینترنتی و رسمی این قرارگاه، 

هیچ گزارش مشــروحی از فعالیت های ۴ ســاله اش نیامده 
و فقط تعداد انگشــت شــماری عکس و پوستر از اردوهای 
جهادی به چشم می خورد . این در حالی است که انصاری در 
انتهای جلســه هفته گذشته  در جمع خبرنگاران اعالم کرد؛ 
شهرداران مناطق مختلف تهران موظف بودند به حساب این 
قرارگاه پول واریز کنند. اینکه این پول ها از کجا آمده و چقدر 
بوده نامشــخص اســت و حتی برای هر منطقه سهمیه نیز 
مشخص شده بود! البته این قرارگاه در بودجه شورای شهر، 
همچون خیریه امام رضا )ع( ردیف بودجه ندارد. براســاس 
گفته های انصاری در گذشــته تنها فعالیــت این قرارگاه در 
حوزه پوشش آســیب های اجتماعی و فرهنگی بود، اما حاال 
بــا واگذاری مدیریت 2۳ مرکز بهــاران این قرارگاه در امور 
اجرایی وارد خواهد شــد. از قرار، شهرداری پیش از این نیز 
برای کمک به مناطق جنگی و ارائه  خدمات به زائرین اربعین 
از این قرارگاه کمک خواسته بود. به گفته این عضو شورای 
شــهر تهران اینکه این قرارگاه در اختیــار نزدیکان قالیباف 

است، شائبه ها در این زمینه را چند برابر می کند.
در هر حال انعقاد قراردادی ۳ ســاله بــا مجموعه ای که 
متعلق به یکی از نزدیکان قالیباف اســت، در ماه های پایانی 
کار شــهردار جای تامل دارد و به شــائبه ها و لزوم بازگشت 

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری دامن می زند.

جالل جاللی زاده نماینده پیشین مجلس:

چرا وقتی ۸ سال همه ارکان کشور دستشان بود، لزومی به تشکیل 
»دولت سایه« نمی دیدند؟

وزیر ســابق دفاع گفت: تروریست ها و حامیانشان باید 
مطلع باشــند آزمودن خویشتن داری ایران برایشان گران 

تمام خواهد شد.
به گزارش ایلنا ســردار احمدی وحیــدی درباره حمله 
موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در خاک سوریه 
و تاثیر آن بر تحوالت منطقه گفت: کســانی که عاقالنه 
فکر می کنند باید بدانند این حمله یک هشــدار جدی به 

دشمنان و بدخواهان نظام و کشور است.
او تاکید کرد:  تروریســت ها و حامیان آنان باید بدانند 
نباید خویشتن داری جمهوری اسالمی ایران را بیازمایند 

چرا که این مساله برایشان گران تمام خواهد شد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه خاطرنشان کرد: 
حمله موشــکی ســپاه به مواضع داعش را باید یک پیام 

جدی قلمداد کنند.
وزیــر ســابق دفاع در پاســخ بــه ســوالی در مورد 
هماهنگی هــای الزم برای ایــن حمله گفت:  مهم طی 
کردن سیر الزم برای اجرایی این عملیات بوده است که 

طی شده و مجوزها نیز اخذ شده است.

سردار وحیدی وزیر سابق دفاع:

آزمودن خویشتن داری 
ایران برای تروریست ها گران 

تمام می شود

الحیاة فاش کرد؛

قالیباف پاسخ گوی قرارداد مبهم با قرارگاه جهادی امام رضا)ع( نیست

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
جدایــی دو فراکســیون والیی و مســتقلین را در راســتای 

شفاف سازی و استحکام این فراکسیون عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به جدا شدن 
دو فراکســیون نمایندگان والیی و مستقلین از یکدیگر این 
اقدام را در راستای تقویت، شفاف سازی و واقع گرایی دانست و 
اظهار داشت: واقعیات موجود مجلس چهره یک سال گذشته 
آن نبود. به هر حــال در مجلس هر کس تفکری دارد و این 
قابل احترام اســت. افراد باید تفکر خود را ارائه دهند و از آن 

دفاع کنند. قرار نیست کســی به جای دیگری دفاع کند. ما 
در فراکســیون نمایندگان والیی تعدادی هستیم که دیدگاه 
مشــخصی داریم. در برخی موارد با فراکسیون امید هم نظر 
هســتیم و در برخی موارد دیدگاه مشــترکی نداریم و رقابت 
می کنیم. خوشبختانه روابط عاقالنه و قابل احترامی هم بین 

دو فراکسیون برقرار است و بر آن مبنا حرکت می کنیم.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس یادآور شد: البته 
من با سخت گیری موافق نیستم. معمواًل در جلسات فراکسیون 
170 نفر را دعوت می کنم. کسانی که در فراکسیون های دیگر 

فعالیــت دارند اما با ما هم ســویی هایی دارند این مســئله با 
داشــتن قدرت تصمیم گیری متفاوت است. در حال حاضر ما 
قــدرت تصمیم گیری داریم و از دیگران هم کمک می گیریم 
و معتقدیم می شــود با خیلی ها تعامل و همراهی کرد. این با 
شــرایطی که تصمیمی گرفته می شود و افرادی عامدانه این 
تصمیم را دنبال نمی کنند و رسما با شما نیستند متفاوت است.

ایــن عضو جبهــه مردمــی نیروهای انقــالب همچنین 
خاطرنشان کرد: در جریان اصول گرا هم این اتفاق باید بیفتد 
در چنین شرایطی ضمن اینکه قدرت تصمیم گیری وجود دارد 

به سمتی حرکت داده می شود که افراد بیشتری جذب شوند. 
البته باید با افراد دیگر همراهی وجود داشــته باشد اما این امر 
نباید موجب شود شــما در تصمیمات تان متزلزل شوید بلکه 
تصمیم گیری تان باید استحکام داشته باشد و در کنار آن باید 

تعامل گسترده ای وجود داشته باشد.
پیش از این اعضای دو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
و فراکسیون مستقلین تحت عنوان فراکسیون والیت فعالیت 
مشترکی داشــتند که با تصمیم فراکسیون نمایندگان والیی 

این دو فراکسیون از یکدیگر جدا شدند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

جدایی دو فراکسیون والیی و مستقلین در راستای شفاف سازی بود

معامله روسیه و آمریکا درباره سوریه

به گزارش ایلنا، حمید رســایی با اشاره به اهانت های صورت گرفته علیه ریاست 
جمهــوری در جریان مراســم راهپیمایــی روز قدس اعالم کرد: شــخصاً معتقدم 
صحبت های آقای روحانی باید نقد شود و در برابر مواضع غلطش موضع گیری بجا 

صورت بگیرد اما جای این کار در خیابان نیست.
او در پاســخ به ســوالی درباره علت انتشار یادداشــت زاکانی که در آن پیشنهاد 
آتش بس یک طرفه را مطرح کرده بود، گفت: بنده ســخنگوی آقای زاکانی نیستم 
و این یادداشــت را هم مطالعه نکرده ام. نماینده اصول گرای پیشین مجلس شورای 
اســالمی همچنین در پاسخ به این پرسش که تحلیل تان نسبت به تلطیف مواضع 
چند چهره اصول گرا درقبال دولت چیست، گفت: تحلیل من این است که این تلطیف 
مواضع اصول گرایــان در قبال دولت صرفاً ادعای شماســت! عضو جبهه پایداری 
انقالب اســالمی در واکنش به این که به هر حال زاکانی در این یادداشــت صراحتًا 
خواستار آتش بس یک طرفه در قبال دولت شده است، گفت: اگر بر فرض حرف شما 
درست باشد هم به معنای این نیست که این مسئله خواست همه اصول گرایان است؛ 
آقای زاکانی که تعداد زیادی از افراد نیستند. زاکانی یک  نفر است، رسایی هم یک نفر 
اســت. رسایی همچنین در واکنش به این که محمدرضا باهنر، احمد توکلی و برخی 
دیگر از شــخصیت های اصول گرا نیز ساعتی پس از انتشار یادداشت زاکانی ضمن 
استقبال و حمایت از آن، مواضعی تلطیف شده در قبال دولت اخذ کردند، گفت: این 
برداشت شماست و حتی اگر درست هم باشد، بهتر است از خودشان بپرسید. از آن جا 

که در جریان دقیق این مسائل نیستم، بهتر است خودشان صحبت کنند.

رسایی در اعتراض به زاکانی:
 آتش بس نظر شخصی  است، ما نمی پذیریم


