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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

لطفا با هم دعوا نکنید!
فضا اصال به نفع اصالح طلبان نیست

سرویس سیاسی-
تجربه نشان داده که هرگاه شرایط خاصی پیش می آید مسایل درون جریان موسوم به اصالح طلب سر باز می کند، اکنون 
هم پس از ماجرای نجفی، کرباسچی به اصالح طلبانی که زمینه شهردار شدن او را فراهم کردند تاخته و آنها را مسبب این 
هزینه های سنگین این روزهای اصالح طلبان می داند از سوی دیگر برخی فعاالن اصالح طلب او را به تالش برای نفوذ در 

شهرداری متهم کرده که برای خود نقش شهردار سایه قائل است.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشــی با نام »دعوای بی حاصل« به موضوع تقابل میان کرباســچی با برخی از اصالح طلبان 

دیگر پرداخت.
در این گزارش آمده اســت: »در بحبوحه ماجرای قتل » میترا اســتاد« همسردوم نجفی در حالی که رسانه ها  و افکار 
عمومی، ناباورانه به ابعاد فاجعه و اعتراف شهردار سابق اصالح طلب می نگریستند، توئیت غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی شوک زدگی ها  را دو چندان کرد... کرباسچی بالفاصله پس از قتل میترا استاد، در واکنش به این فاجعه 
طی توئیتی نوشت: »ماهیت تاسف بار حادثه قتل میترا استاد هر چه باشد نمی توان مسئولیت کسانی را که دو سال قبل 
علیرغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسئول، این چاه ویل را برای اصالحات و نجفی حفر کردند، نادیده گرفت.«

اصالح طلبان در مخمصه
اشاره کرباسچی در آن توئیت به اصالح طلبانی بود که او را برای تصدی پست حساس و مهم شهرداری تهران برگزیدند. 
در جای دیگری از این نوشتار می خوانیم: »محسن میردامادی در یادداشتی به ادعای کرباسچی درباره اصرار اصالح طلبان 
برای شهردار شدن نجفی پاسخ داد و نوشت: » آقای کرباسچی... به طور مکرر به دیگران و اخیرا به آقای جهانگیری و دوستان 
حزب اتحاد و مشارکت حمله می کند که باعث شدند آقای نجفی به عنوان شهردار تعیین شود در حالی که او چنین عاقبتی 
را پیش بینی می کرده است... برخی نیز چنین تلقی داشتند که آقای کرباسچی بیش از آنکه به فکر معضالت و مشکالت 
شهرداری باشد به دنبال نقش و نفوذ خود در شهرداری است و برای خود نقش شهردار سایه قائل است که طبعا با شهرداری 

آقای نجفی نمی توانست حاصل شود.«
در بخش پایانی گزارش آفتاب یزد آمده اســت: »اظهارات کرباســچی آنهم در شرایط کنونی که فضا چندان به نفع 
اصالح طلبان نیســت، چه مفهومی جز سوءاستفاده حزبی و فردی می تواند داشته باشد؟ حزب کارگزاران سازندگی که از 
حزب اتحاد ملت و مشارکت بسیار دلخور بود، پس از اینکه نجفی بر کرسی شهرداری تهران تکیه زد، عملکرد شهردار سابق 
را بارها مورد نقد قرار داده و گفتند که نجفی نتوانســت انتظارات را محقق ســازد ... حتی اگر اصرار اصالح طلبان منجر به 
شهردار شدن نجفی و مشکالت کنونی پیرامون او شده باشد، بازهم طرح چنین مباحثی در رسانه ها  و شبکه ها ی اجتماعی 

جای هیچ گونه توجیه ندارد.«
 آنچه از مجموع این مسایل برمی آید آن است که اقدامات طیف موسوم به اصالح طلب چقدر با شعارها و گفته هایشان 
فاصله دارد. در روزنامه های زنجیره ای بارها یادداشت ها و متن هایی از فعاالن سیاسی این جریان منتشر شده که در آن بر لزوم 
انتقاد از خود و اصالح از درون تاکید کرده اند. یعنی اصالح طلبان با انتقادات خود از جریان سیاسی موسوم به اصالح طلبی 

زمینه رشد آن را فراهم کنند اما در عمل می بینیم که توصیه امروزشان چیز دیگری است. 
اختالفات درون دولت؛ دلیل استعفای بطحایی

عبداهلل ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »دلیل اصلی استعفای وزیر آموزش وپرورش 
کشمکش در درون دولت بین نزدیکان آقای روحانی و برخی اعضای کابینه و مدیران ارشد قوه مجریه بوده است«.

ناصری در ادامه گفت: »در شرایط کنونی کشمکش و اختالف بین اعضای کابینه و برخی مدیران ارشد اجرایی ادامه 
دارد و نشانه هایی مبنی بر کاهش این کشمکش ها مشاهده نمی شود«.

در روزهای گذشته »علیرضا سلیمی« دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود: »خیلی روشن است که دولت 
بهانه خوبی پیدا کرده تا استعفای وزیر را توجیه کند! اما آنچه به نظر می رسد این است که این استعفا وابسته به اختالفات 
داخلی دولت است و عمده مشکالت بطحایی با دولت در رابطه با معوقات معلمان و معلمان بازنشسته بوده چرا که ما تا 
چند سال آینده بیش از 300-200 نفر معلم بازنشسته داریم که درباره آنها تاکنون هیچ تعیین تکلیفی صورت نگرفته و با 

این اوصاف ما در آینده ای نزدیک با یک معضل در آموزش و پرورش کشور رو به رو خواهیم بود«.
مدت هاست که خبر ناهماهنگی میان روحانی با برخی وزرا یا میان اعضای کابینه شنیده می شود.

اختالف وزرا با نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و واعظی در دفتر رئیس جمهور، یا اختالف میان وزارت نفت و نیرو، 
جهاد کشاورزی و صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه با صمت، شایعه استعفای 
جهانگیری و سپس گالیه جهانگیری از اختیار نداشتن حتی برای تغییر منشی، نامه ۵ وزیر درباره پتروشیمی ها و استعفای 
وزیران راه و شهرسازی و بهداشت و درمان و ماجرای درخواست وزیر خارجه برای استعفا و حواشی آن همگی مصادیقی 

از وجود ناهماهنگی و اختالف در دولت است.
الزم به ذکر است که اکنون بخش مهمی از مشکالت اقتصادی ناشی از وضعیت نابسامان درون دولت است.

میانجیگری برای اجرای برجام یا داللی برای تسلیم؟
ارگان دولت دیروز به سفر مقامات خارجی به ایران که پیام رسان  سیاست های خصمانه آمریکا با روپوش میانجی گری اند  
اشاره کرد و علیرغم اذعان به اقدامات آمریکا علیه کشور، ایران را در جایگاه بدهکار و متهم نشاند و در عباراتی تناقض آمیز، 

مدعی شد که اگر امید ما به قدرت داخلی باشد، این سفرها به نتیجه خواهد رسید!
روزنامه ایران در ســتون اول دفتر خود که در نیم تای پایین صفحه اول این جریده منتشــر می شود، نوشت: »اگر این 
سفر بتواند سایه خشونت و تنش را که به دلیل اقدامات ایاالت متحده رخ داده کمتر کند، یک موفقیت قابل توجه محسوب 
می شود. این کف انتظارات از چنین سفری است و البته سقف آن می تواند بازگشت ایاالت متحده به برجام باشد. توافقی 
که قدرت های جهانی و ایران آن را پذیرفتند و بهترین ایده برای کاهش تنش های منطقه ای بود و هنگامی که ترامپ به 

صورت یک جانبه آن را ترک کرد مشکالت نیز آغاز شد.«
اگر خشونت و تنش به دلیل اقدامات آمریکاست، چرا مقامات ژاپن و آلمان به ایران آمده اند؟ باید از اولین دوربرگردان 
خارج شــوند و به آمریکا بروند. همین مســئله دلیلی بر اثبات این گزاره اســت که ماهیت این سفرها رساندن پیام لزوم 
عقب نشینی و تسلیم ایران مقابل آمریکاست و مدعیان اصالحات به دروغ عنوان میانجی گری را به این سفرها داده اند. ارگان 
دولت به برجام هم  اشاره کرده؛ رشادت مجاهدان فی سبیل اهلل و محور مقاومت به رهبری ایران بود که تنش های منطقه ای 
را کاهش، 7 تریلیون دالر هزینه کرد آمریکا در غرب آســیا را دود هوا و ماشــین جنگی آن را به گل نشاند. برجام که روز 
نخست اجرا نقض شد، می خواست تنش های منطقه ای را کاهش دهد؟ موز اگر قوت داشت کمر خودش را صاف می کرد.

ارگان دولت در بخش دیگری از این مطلب نوشت: »بدون آنکه امیدی به این سفرها بتوان بست، نباید هم به کلی آنها 
را فاقد فرصت برای کاهش تنش های میان دو طرف دانست. امید ما به قدرت داخلی و ملی مردم خود است. اگر این امید 

برقرار و واقعی باشد، این سفرها نیز دیر یا زود به نتیجه خواهد رسید.«
این روزنامه در سطرهای متناقض و پلشت فوق، آشکارا توان داخلی را قربانی دالالن تسلیم و ذلت مقابل آمریکا کرده است.

مقصد اصلی سفر مقامات خارجی باید آمریکا باشد نه ایران
برخالف مطالب طرح شــده توســط روزنامه ایران در ستون اول دفتر، در یادداشت کنار این ستون با عنوان »اروپا در 
بوته آزمون برجام« آمده است: »وجه مهمی از سفر مقام های بلندپایه خارجی به ایران ناظر به تالش های میانجیگرانه برای 
کاهش تنش میان تهران و واشنگتن است. اما به نظر می رسد مخاطب اصلی چنین تالشی باید دولتمردان آمریکایی باشند 
که با زیرپا گذاشتن نرم های بین المللی و خروج از برجام عمالً موجب آغاز بحران های متوالی در عرصه بین المللی شده اند.«

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: »در شرایطی که برجام در معرض خطر فروپاشی قرار گرفته است و اروپایی ها 
گام مهمی برای حفظ آن برنداشته اند، همنوایی برخی از شرکای اروپایی توافق هسته ای با ادعای آمریکا پیرامون برنامه 
موشکی و دفاعی کشورمان نه تنها حداقل اعتماد باقی مانده میان ایران و اروپا را از بین می برد که تالش برای حل موانع 
موجود را نیز با دشواری زیادی روبه رو می کند. سفر وزیر خارجه آلمان به تهران از این منظر باید انتقال دهنده دیدگاه های 
به حق تهران درخصوص فعالیت های دفاعی و موشکی و نقش آفرینی منطقه ای ایران باشد. پیامی بر این اساس که جمهوری 
اسالمی برخالف ادعای جبهه عربی- اسرائیلی نه تنها نقشی در ایجاد بی ثباتی در منطقه و حمایت از تروریسم نداشته که 

خود برای حل این بحران منطقه ای ایفاگر نقش مؤثری بوده است.«

درمکتب امام

دولت اشراف
وقتــى كه ارشاف- به قول خودشــان- و اعيــان و متمكنني و يال و كوپالدارها 

متصدى امور يك كشور شدند، قهراً اينها مردم را به حساب منى آورند. اين يك امر 

قهرى اســت و در مقابل يك قدرمتند بزرگ تر، از خودشــان خاضع اند و در مقابل 

ضعفا و ملت خودشان، جابر و ستمگر.
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دیروز نمایندگان در نامه ای که به امضای 
179 نماینده رسیده بود خطاب به رئیس جمهور 
نوشتندکه متأســفانه در اجرای این مصوبه 
منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت 
بود کامالً وارونه اجرا شده همچنین کمیسیون 
ویژه حمایــت از تولید ملی در گزارش خود 
آورده بود که دولت به وعده خود برای بهبود 

فضای کسب و کار عمل نکرده است.
جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی دیروز 
در دو نوبت صبح و عصر برگزار شــد. یکی از نکات 
جلسه دیروز سؤال از محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
کشورمان بود که چنانکه رحیمی عضو کمیسیون 
امنیت ملی خبر داد به امروز سه شنبه موکول شد: 
»قرار بود امروز بعدازظهر سؤال نمایندگان از وزیر 
امور خارجه مورد بررســی قــرار گیرد که به دلیل 
دیدار خارجی وی به جلســه روز سه شنبه موکول 
شد.« موضوع سؤال از ظریف در مورد رژیم حقوقی 

دریای خزر است.
در ابتدای جلســه دیروز گزارش کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی دربــاره عملکرد 
ایاالت متحده آمریکا در حوزه حقوق بشــر توسط 
علی نجفی خوشــرودی سخنگوی این کمیسیون 
قرائت شــد. در این گزارش به موضوعاتی از قبیل 
برخوردهای نژادپرستانه، آزادی حمل سالح و نقض 
حق حیات شهروندان، خشونت پلیس، نقض حقوق 
مسلمانان و مهاجران و پناهجویان و حمایت گسترده 

دولتی از تروریسم و...
در جلســه علنی روز دوشنبه مجلس شورای 
اسالمی بررسی جزئیات الیحه موافقت نامه موقت 
تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویــب ماده واحده این الیحه 
به دولت اجازه دادند در راستای موافقت نامه موقت 
تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو 

مبادله اسناد را انجام دهد.
دیگر مصوبه مجلس در روز گذشته به موضوع 

همکاری های دولت های جمهموری اسالمی ایران و 
ویتنام اختصاص داشت. نمایندگان در جلسه علنی 
دیروز با اکثریــت آرا الیحه موافقت نامه همکاری 
و کمــک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین 
گمرک جمهوری اســالمی ایــران و اداره گمرک 
جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به تصویب رساندند.
بر اســاس ماده واحده این الیحه، موافقت نامه 
همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی 
بین گمرک جمهوری اسالمی ایران و اداره گمرک 
جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه 
و 2۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله 

اسناد آن داده می شود.
دیگر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت 
تصویب جزئیات آن دهیاری ها نیز مانند شهرداری ها 

ازمشمول پرداخت مالیات معاف می شوند.
وعده روحانی زیر ذره بین مجلس

در جلســه علنی دیروز بررسی قرائت گزارش 
کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص »عملکرد 
دولت در اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه 
درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص های محیط 
کســب و کار« طبق ماده ۴0 آیین نامه داخلی در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش آمده است: »بند الف 
ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف 
کرده با اصالح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب 
و کار را به  گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد اما 
روند و وضعیت اصالحات در مقررات و سیاست های 
اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم مجموعاً 
نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود 
در این دو ســال عمل نکرده است و با وجودی که 
بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور 
و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف، 

عملی نشده است.«
این گــزارش در ادامه افزوده اســت: »غالب 
نارضایتی بخش خصوصی در افزایش زمان تعامل 
با ســازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی 

بوده اســت. مجموعاً وضعیت کشورمان در آخرین 
گزارش هــای بین المللی نشــان می دهد دولت در 
سال اول اجرای قانون برنامه ششم، موفق به اجرای 
حکم ماده 22 این قانون نشده است. همچنین پایش 
مؤلفه های محیطی کســب و کار نیز عدم اجرای 
صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط 

کسب و کار را مورد تأکید قرار می دهد.«
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش 
نظارتی را درخصــوص عدم اجرای ماده 22 قانون 
برنامه ششم توســعه مبنی بر عدم تحقق اهداف 
ایــن قانون درخصوص بهبود فضای کســب و کار 
و عــدم تحقق وعده هــای رئیس جمهور به صحن 

علنی ارائه داد.
تاخت وتاز قیمت ها در عدم نظارت

»حجت االســالم مجتبی ذوالنــور« دیروز در 
تذکری شفاهی اظهار داشت: آقای رئیس جمهور! 
شما وعده داده بودید که با مردم صادقانه رفتار کنید 
و بدانید که تعداد اساتید، کارمندان و شاگردان وزارت 
آموزش و پرورش حدود ۱۶ میلیون نفر و جمعیتی 
بیشتر از جمعیت برخی از کشورهای اروپایی است.

وی ادامه داد: بر این اســاس و به نظر شما آیا 
مــردم این اســتدالل را می پذیرند که وزیر چنین 
وزارتخانه گسترده ای به احتمال نسیه نماینده شدن، 
نقِد چنین وزارتخانه ای را رها کند و کاندیدا شود!؟

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: آقای 
روحانی مشکالت کشور راه حل دارد و مشکالت را 
گردن بی اختیاری خــود نگذارید چرا که در طول 
تاریخ انقالب، گسترده ترین اختیارات را شما داشتید 
و چرا فرافکنی می کنید و مشکالت را پای ناکارآمدی 

نظام و انقالب می گذارید؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: هر جا انقالب وارد شــد شاهد 
پیشرفت کشــور در زمینه هایی چون سلول های 
بنیادین، فناوری های جدید، شبیه سازی های ژنتیکی، 
صنایع دفاعی، هسته ای و موشکی بودیم به گونه ای 

که تحیر دشمن و دوست را به همراه داشت.
انتقاد نمایندگان از قانون گریزی دولت

دیروز دو نامه از نمایندگان مجلس خطاب به 

روحانی رئیس جمهور در صحن علنی قرائت شــد. 
در یکی از ایــن نامه ها که به امضای ۱۵2نماینده 
رسیده اســت، آمده: »همان طوری که استحضار 
دارید مجلس شورای اسالمی در تبصره ۱2 قانون 
بودجــه ســال ۹۸ دولت را مکلف کــرد که کلیه 
کارکنان کشــوری و لشکری شاغل و بازنشسته به 
میــزان ۴00 هزار تومان و تا ۱0 درصد حقوق آنها 
افزایش پیدا کنند که قانونی این بود که به هر میزان 
حقوق بیشتر باشد درصد افزایش کمتر اعمال شود. 
متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که 
بر مبنای عدالت در پرداخت بود کامالً وارونه اجرا 
شــده است؛ به شــکلی که کمترین حقوق ۱2/۵ 
 درصد و حقوق 20 میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته 

شده است.«
در نامه دوم که 7۹ نماینده آن را امضا کرده اند 
ذکر شده اســت: »طرح تشکیل »وزارت تجارت و 
خدمــات بازرگانی« که هم اکنــون به اصرار دولت 
در مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری است، 
راه کار غلبه بر مشــکالت فعلی بــازار را لغو قانون 
»تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشــاورزی در 
وزارت جهاد کشاورزی« مصوب 2۴ بهمن ۱3۹۱ 
معرفی می کند که طی این قانون اختیارات تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق 
منتزع و به وزارت جهاد کشــاورزی منتقل شــد. 
درصورتی که پــس از ابالغ این قانون وزارت جهاد 
کشــاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه ابزار 
تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی 
در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت 

غذایی کشور به دست آورد.«
این نامه در انتها تاکید کرده است: »با توجه به 
استدالل های مطرح شده، از رئیس جمهور محترم 
درخواست می شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل 
وزارت بازرگانــی در مجلس، بــه حذف ارز ۴200 
تومانی برای واردات اقالم اساســی، و عرضه آن در 
ســامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه التفاوت این دو 
نــرخ ارز را به صالحدید خود و با یکی از روش های 
افزایش یارانه نقدی یا اعطای کاالبرگ الکترونیک 

مستقیماً به دست مردم برساند.«

رئیس مجلس شورای اســالمی در پاسخ به تذکر سلیمی درباره 
هنجارشکنی برخی ســفارتخانه ها با برگزاری مهمانی های مختلط، 
 گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را 

پیگیری کند.
»علیرضا سلیمی«، نماینده مردم محالت در نشست علنی دیروز مجلس، در 
تذکری در واکنش به برگزاری مهمانی های مختلط شبانه در تهران و دستگیری 
چندین دیپلمات انگلیسی در این مهمانی ها، گفت: متاسفانه در کشور ما برخی 
سفارتخانه های خارجی مهمانی های مختلط برگزار کرده و در ماه مبارک رمضان 
مشروب ســرو کردند و در این میان هنرمندنماها نیز در این مراسم ها شرکت 
می کنند که این مســئله جای تعجب دارد.نماینده مردم محالت و دلیجان در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: انگلیسی ها در شرایط کنونی از هر ابزاری برای 
پیشــبرد اهداف خود استفاده می کنند از این رو یک روز مراسم افطاری برگزار 
کــرده و یک روز مهمانی های مختلط می گیرنــد بنابراین وزارت امور خارجه و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید جلوی اینگونه هنجارشکنی ها را بگیرند.علی 
الریجانی، رئیس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به تذکر این نماینده درباره 
برگزاری مهمانی های مختلط توسط سفارتخانه های خارجی، گفت: کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.  الزم به 
ذکر است که سفارتخانه های انگلیس از بدو گشایش آن محلی برای فتنه بوده 
اســت. چنان که در تاریخ و در ادوار مختلف مانند مشروطه و پس از آن و یا در 
ماجرای ملی شدن صنعت نفت می توان این موضوع را صراحتاً دید. این کشور 
استعمارگر در ملی شدن صنعت نفت با موضع گیری های خود چنان وانمود می کرد 

که گویا قرار است حق قطعی و مسلمی از او سلب شود.

به علت مسائل شخصی ایشان با چالش های بزرگی 
مواجه می شــود. پیامی که با بی اعتنایی دوستان 
مواجه شــد. در 2۵ مردادماه ۱3۹۶ در جلسه ای با 
حضور سران همه احزابی که در شورای شهر تهران 
نماینــده دارند و نیز با حضور 2 یا 3 نفر از اعضای 
شورای شهر از سوی یکی از دوستان اعالم شد که 
عالی ترین نهادهای سیاسی کشور با شهرداری دکتر 
نجفی مخالف اند. در همان جلســه یکی از اعضای 
شورای شهر مخالفت یکی از دستگاه های امنیتی 
با شــهرداری ایشان را اعالم می کند. پس  از آن در 
جلســه دیگری در تاریخ هشتم شهریورماه ۱3۹۶ 
همان عضو شورای شهر تهران از مخالفت وزیر کشور 
با شهرداری دکتر نجفی براساس گزارش و استعالم 
نهادهای امنیتی دولتی خبر داد؛ اما با پیگیری برخی 
بزرگان اصالحات و اعمال فشار حکم شهرداری دکتر 
نجفی صادر شود. در واقع  اشتباه اصلی نه از شورای 
شهر تهران که بر عهده احزاب پشتیبان ایشان بود 

که راهبرد نادرستی را انتخاب کردند.«
کرباسچی خاطرنشان کرد: »تاریخ شاهد است 
که دوستان در جریان داستان بودند و به رغم مراجعه 
خانواده دکتر نجفی به بزرگان اصالحات ایشان را به 
این مهلکه انداختند. همه سخن ما به دکتر نجفی این 
بود که »به دست خویش خود را به هالکت نرسانند« 
»التلقوا بایدیکم الی التهلکه... اما برخی دوستان که 
از آغاز با شهرداری محسن هاشمی مخالف بودند، 
همه همت خود را گذاشتند که نه در رقابت با دکتر 
نجفی و نه پس از او نیز محســن هاشمی شهردار 
نشود و حتی با وجود عدم تمایل اولیه دکتر نجفی 
به شــهرداری تهران - به شهادت جلسه مشترک 
بنده و سیدحسین مرعشی با ایشان- او را به مقصد 
مطلوب خویش هدایت کردند و ایشان را از خاستگاه 
سیاســی و فکری خود دور ساختند تا با شهرداری 
نیابتــی به نام دیگران و به کام یاران خویش برنده 
داستان باشند غافل از اینکه »عرض ایشان می برند 

و زحمت دیگران می دارند«.
میردامادی مطرح کرد؛ 

کینه شخصی کرباسچی از نجفی!
در پــی اظهــارات کرباســچی علیــه برخی 
اصالح طلبان و به ویژه اعضای ارشد جبهه مشارکت 
و حــزب اتحاد ملت و طرح اظهاراتی درباره دالیل 
مخالفت خود با شــهردار شــدن نجفی، محسن 
میردامادی عضو حزب منحله مشارکت که ظاهراً 
نمی خواهد به این رسوایی سیاسی تن دردهد، در 

یادداشتی، ادعاهای کرباسچی را رد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: آنچه جای تأسف دارد 
این است که کینه های شخصی کرباسچی نسبت به 
نجفی چقدر اهمیت داشته که دوست و هم حزبی 

چندین ساله خود را شادمانه لگد می زند؟
میردامادی نوشــت: »در هیچ  یک از جلساتی 
که بحث آقای نجفی مطرح بود آقای کرباســچی 
یا فرد دیگری کلمه ای در مورد مســائلی که اخیراً 
حول وحوش آقای نجفی گفته می شود مطرح نکرد... 
حتی آقای مرعشی... همچنین در زمان استعفای 
آقای نجفی، آقای مرعشی در مقابل این سؤال که 
شما اگر از این مســائل اطالع داشتید چرا قبل از 
انتخاب وی به عنوان شهردار دوستان را در جریان 
قــرار ندادید، اظهار کرد در آن زمان اطالعی از این 

مسائل نداشته است.«
عضو حزب منحله مشــارکت در پایان آورده 
اســت: »آنچه درمجموع این ماجــرا جای تأمل و 
تأســف دارد این اســت که اختالفات و کینه های 
شخصی آقای کرباسچی نسبت به آقای نجفی چقدر 
اهمیت داشته که دوست و همکار سی وچندساله و 
هم حزبی بیست وچندساله خود را که امروز، بخشی 
به دلیل خطای خود و بخشی با سناریویی که برای 
وی طراحی و اجرا شد، زمین خورده است شادمانه 
لگد می زند؟ البته با توجه به تجارب گذشته می توان 
حدس زد که این موضع آقای کرباســچی بیشتر 

موضعی شخصی است تا تشکیالتی.«
سه روز فرصت می دهم عذرخواهی کنید

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی، چندی پیش در واکنش به قتل میترا 
استاد توسط محمدعلی نجفی در یادداشتی نوشته 
بود: »اخبار رسیده و صحبت های آقای نجفی نشان 
می دهد در کشور پرستوهایی وجود دارند که گرد 
سیاسیونی که منتقد یا مخالف به شمار می روند، به 
پرواز درمی آیند و فیلم و عکس تهیه می کنند برای 
بســتن دهان او. حال این که این روش ها برای یک 

مسلمان حرام است.«
از همین رو بود که مســعود استاد، برادر میترا 
استاد روز گذشته در اینستاگرام خود ضمن منتشر 
کردن صفحــه عقدنامه خواهــرش با محمدعلی 
نجفی، از علی مطهری خواست به دلیل اعالم شائبه 
»پرستو« بودن میترا استاد، از اولیای دم عذرخواهی 
کند و نوشت: وکیل و نماینده عزیز، همسر شرعی با 

عقد دائم پرستو نیست.
مراقب باشید!

در پی اظهارنظر علی مطهری و واکنش برادر 
میترا استاد، علی مطهری در کانال تلگرامی خود در 
پاسخ به مسعود استاد نوشت: »مطلب شما را خواندم. 
ضمن عرض تسلیت به جناب عالی و خانواده محترم 
به خاطر قتل فجیع خواهــر گرامی تان، به عرض 
می رســاند درباره آن مرحومــه به عنوان یک فعال 
سیاسی دورادور مطالبی شــنیده بودم و هیچ گاه 
تصور منفی از قبیل پرستو بودن درخصوص ایشان 
نداشتم. آنچه من گفتم یک موضوع کلی بود نه صرفاً 

درباره شخص ایشان.«
مطهری در این یادداشــت اظهار کرده است: 
»مطلب دیگر این که جناب عالی به عقد شــرعی و 
ازدواج دائم آن مرحومه با آقای نجفی  اشاره کرده و 
تصویر عقدنامه را منتشر کرده اید. با توجه به دیانت 
دو طرف، هیچ کس در این موضوع تردیدی ندارد، 

الریجانی در پی تذکر سلیمی:
کمیسیون امنیت ملی »پارتی«

 در سفارت انگلیس را بررسی کند

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان شد

دولت به وعده خود برای بهبود فضای كسب و كار عمل نکرده است

حواشی یک پرونده جنجالی ادامه دارد

مهلت سه روزه برادر میترا استاد به مطهری
و روایت كرباسچی از چگونگی گرفتار شدن نجفی

رئیس  قوه قضاییه گفت: دســتگاه های 
انتظامی و قضایی به موجب شــرع و قانون، 
موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

حمایت کنند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی 
سخنان اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم 
سالروز ارتحال امام خمینی)ره( و خطبه های نماز 
عید سعید فطر در باب تبیین شخصیت امام راحل 
را مهــم توصیف کرد و گفت: کلیدی ترین نکته ای 
که مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت واالی 
امام بزرگوار فرمودند، همان بحث مقاومت در برابر 
مشــکالت و دشمنی ها بود که این امر می تواند در 
زمان حاضر، بهترین الگو برای همه آحاد ملت باشد.
تالش دشمن برای چند قطبی سازی جامعه

رئیسی با اشاره به راهبرد امروز دشمنان اظهار 
داشت: چند قطبی کردن جامعه در خصوص مسائل 
و سیاســت های بنیادین نظام مانند پیشبرد توان 
دفاعی و موشکی و همچنین حضور مقتدرانه ایران 
در منطقه، ایجاد بحران اجتماعی و در کنار این ها 
کوبیدن بر طبل مذاکره، سه راهبرد اساسی دشمن 

اســت که باید همه مردم و مسئوالن در این زمینه 
هوشیار باشند.

وی افزود: بحمداهلل امروز مســئوالن نظام در 
خصوص سیاست های کالن کشور، منسجم، یکپارچه 
و همصدا هســتند و در خصــوص مقاومت و عدم 
مذاکــره نیز موضع واحدی دارند. تردید نکنیم که 
مقاومت ما دشمن را وادار به عقب نشینی می کند و 
با اقدام، عمل و پیگیری مسائل مهم کشور می توانیم 
دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذاریم.

مسئولیت دولت، نیروی انتظامی 
و دستگاه قضایی در صیانت از امنیت روانی 

و اخالقی جامعه
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به تالش برخی افراد در جهت رواج 
بی عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد: دولت، 
نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسئولیت دارند که 
از امنیت روانی و اخالقی جامعه صیانت کنند و اجازه 
ندهند کوچکترین بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را 
تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر 
به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری 
اسالمی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است و 

دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و 
قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

حمایت کنند.
لزوم جلوگیری از ایجاد شرکت های کاغذی

رئیســی با اشاره به مشکالتی که شرکت های 
صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد می کنند، 
گفت: سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و اداره 
ثبت شرکت ها باید همانند سازمان ثبت احوال که 
برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز 
می کند، در ثبت شــرکت ها و موسسات، هویت و 

اصالت شرکت یا موسسه را احراز کند.
وی ادامــه داد: از طرفی بســیاری از مردم که 
قربانی سودجویی شــرکت های صوری و کاغذی 
می شــوند، ادعا می کنند که بواسطه تبلیغات این 
شرکت ها در رسانه ها به آنها اعتماد کرده و پولی را 
در اختیار این شرکت ها یا موسسات قرار داده اند. این 
هم ادعای بر حقی است زیرا به هر حال رسمیت یک 
رسانه باعث می شود آنچه تبلیغ می کند نیز رسمیت 
پیدا کند و مردم به آن اعتماد کنند. بر این اساس، 
رسانه ها نیز باید هویت و اصالت یک بنگاه اقتصادی 
یا شرکت را پیش از انجام تبلیغات، مورد بررسی قرار 

دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
توجه نظام بانکی به توان تسهیالت گیرندگان

رئیس  قوه قضاییــه در خصوص وظیفه نظام 
بانکی برای جلوگیری از فعالیت شرکت های صوری 
نیز گفت: نظام بانکی نیز در اعطای تسهیالت باید 
همانگونه که توانایی افراد و ضمانت های الزم را برای 
اعطای تسهیالت لحاظ می کند، توانایی شرکت ها در 
بازپرداخت تسهیالت و همچنین وثایق مورد نیاز را به 
دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا سرمایه و 
دارایی یک موسسه، کفاف عمل به تعهدات مالی آن 

موسسه را می دهد یا خیر.
رئیسی با بیان اینکه همه دستگاه های مربوطه 
در این خصوص مسئولیت دارند، اظهار داشت: برای 
جلوگیری از تشکیل این تعداد پرونده که کشور و 
مردم را دچار مشکالت عدیده می کند، الزم است 
سازمان ثبت، رسانه ها و نظام بانکی دقت های الزم 
را به خرج دهند و همچنین اگر نیاز به پیش بینی 
ساز و کارهای قانونی در این زمینه است، مجلس یا 
دستگاه های اجرایی، قوانین یا آیین نامه های الزم را 
تهیه کنند تا شاهد این قبیل مشکالت و گرفتاری ها 

برای مردم نباشیم.

رئیس قوه قضاییه:

دستگاه های انتظامی و قضایی موظفند 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت كنند

سرویس سیاسی-
سخنگوی وزارت خارجه گفت: امیدی به اینستکس نداریم و اگر این 

سازوکار چاره ساز بود تا به حال می توانست کارآمد باشد.
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، صبح دوشنبه در نشست 
خبری با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی به تشریح آخرین تحوالت در عرصه 

سیاست خارجی پرداخت و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد.
خبرنگار کیهان در این نشســت، از موسوی سؤال کرد: »رسانه های آلمانی 
گفته اند که »هدف از ســفر وزیر خارجه این کشور به ایران، تضمین برای اجرای 
اینستکس است«. این در حالی است که آقای ظریف- اردیبهشت امسال- تاکید 
کردند که »اینستکس صرفا پیش نیازی برای اجرای وعده هایی است که اروپا مطرح 
کرده نه خود آن وعده ها«، به نظر شما آیا اینکه اروپا در چهارمین سال برجام،تازه 

می خواهد برای پیش نیاز وعده هایش تضمین بدهد، توهین آمیز نیست؟!«
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال گفت: آنچه اروپایی ها در این 
مدت قرار بود انجام دهند و انجام دادند، ما را راضی نکرده و نخواهد کرد. گام اولی 
که بعد از خروج آمریکا از برجام برداشتند، دیرهنگام بود، همان موقع اعالم کردیم 
که این گام اگرچه کورسوی امیدی ایجاد می کند، ولی به شدت دیر است و تحوالت 

بعد از اعالم سازوکار را به حساب نتوانستن اروپایی ها گذاشتیم.
وی با بیان اینکه اروپایی ها یا نتوانستند و یا اراده ای در آنها برای ایستادگی در 
برابر خواسته های فراقانونی آمریکا وجود ندارد، ادامه داد: امیدی به اینستکس نداریم 
و اگر این سازوکار چاره ساز بود تا به حال می توانست کارآمد باشد و خواسته های 

ایران را تامین کند که چنین اتفاقی رخ نداد.
موسوی با اعالم اینکه فیشر رئیس  آلمانی سازوکار اینستکس نیز همراه با هایکو 
ماس وزیر امور خارجه آلمان به تهران سفر کرده است و قرار است با مقامات ایرانی 
و نهاد متناظر ایرانی سازوکار اینستکس گفت وگو کند، ادامه داد: باید دید که آنها در 
فرصت باقی مانده چه اقداماتی انجام می دهند و چه پیشنهاد ملموسی ارائه می کنند 

تا ایران بتواند در مورد آن فکر و براساس آن در صورت لزوم تصمیم گیری کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره فرصت باقی مانده ۶0 روز اروپا عنوان کرد: 
اقدام عملی ویژه ای که خواسته های ما را تامین و به طور ملموس ایران را قانع کند، 
تاکنون از سوی اتحادیه اروپا و اعضای اروپایی برجام مشاهده نکردیم. امیدواریم 
در این مدت باقی مانده که کمتر از یک ماه است، اروپایی ها گام عملی، ملموس و 
بزرگتر فارغ از حمایت های سیاسی بردارند. چون می دانند در غیراین صورت ایران، 

گام دوم خود را ان شاءاهلل با قاطعیت برخواهد داشت.
پیگیری وضعیت دیپلمات ایرانی

سخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤالی درباره وضعیت آقای »اسداهلل 
اسدی« دیپلمات ایرانی که تابستان سال گذشته در اقدامی غیردیپلماتیک و به 
صورت غیرقانونی در آلمان بازداشــت شد و پس از مدتی به بلژیک مسترد شد، 
گفت: اقدامات حقوقی و سیاسی به خوبی پیش می رود. اقدامات سیاسی و قضایی 
و حقوقی در جریان اســت و وکالی مجربی که در این زمینه کار می کنند بسیار 

تالش می کنند بی گناهی ایشان را ثابت و پرونده ایشان را به سرانجام برسانند.
ابتکارات روسیه و چین

وی در پاسخ به این سؤال که در 30 روز اخیر شاهد افزایش تحرکات دیپلماتیک 
روسیه برای حفظ برجام و هشدارهای مسکو به بازماندگان اروپایی در برجام بوده ایم 
و اخیرا هم »سرگئی ریابکوف« در تهران رایزنی هایی با معاون سیاسی وزارت خارجه 
داشــت و آیا روسیه به عنوان عضوی از برجام، پیشنهاد ابتکار اقتصادی یا تجاری 
خاصی برای منتفع شــدن تهران از برجام ارائه کرده اســت؟ گفت: ما از مواضع 
فدراســیون روسیه به عنوان یکی از اعضای باقیمانده برجام تشکر می کنیم و در 

کنار چین پایبندی خود را در حرف و عمل به برجام نشان دادند. 
موســوی افزود: این کشورها هم معذوریت ها و محدودیت های خاص خود را 
دارند، ولی در مقابل سایر اعضای برجام  ابتکارات سیاسی و اقتصادی داشتند و آن 
را با ایران در میان گذاشتند. من معذورم که برخی از آنها را بیان کنم اما به این 
نکته بسنده می کنم که ما قدردان این ابتکارات خوب دو و چندجانبه، هستیم اما 
این اقدامات از سوی دوستان ما و اعضای باقی مانده برجام ناکافی است و الزم است 
تمام کشورهای باقی مانده در برجام برای مقابله با یکه تازی و اقدامات فراسرزمینی 
و تروریسم اقتصادی آمریکا یک صدای واحد داشته باشند و یک پیام واحد را به 

زورگویی ها و بازی های آمریکا برسانند.
سخنگوی وزارت خارجه در این نشست گفت: برای پیشنهاد مذاکره آمریکایی ها، 

چه با پیش شرط و چه بدون شرط ارزشی قائل نیستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
امیدی به اینستکس نداریم

معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری خوزستان گفت: هیچ 
سیل زده ای در استان در چادر اسکان ندارد و برای همه آنها کانکس های 

کولردار تدارک دیده شده است. 
به گزارش ایرنا فاضل عبیات، در حاشیه جلسه ستاد اربعین با  اشاره به بازگشت 
سیل زدگان به روستاهای خود اظهار داشت: در روستای مگران سه، یک اردوگاه 
اســکان موقت مجهز به کانکس های کولردار برای این خانوارها ایجاد شده و این 

کانکس ها تا پایان بازسازی در اختیار اهالی روستا قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برق رسانی به اردوگاه از طریق خطوط برق فشار قوی و فشار 
ضعیف انجام شده و آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی و حمام به تعداد الزم 
تامین شده است افزود: در روستای حمدان سلجه واحدهای تخریبی در حال ساخت 
هستند و در جوار منازل مسکونی کانکس و سیستم سرمایشی به تعداد الزم تعبیه 
شده است. معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری خوزستان توضیح داد: تعدادی 
از واحدهای مسکونی روستای بیت شوکایه هم در حال بازسازی است که برای آنها 

نیز کانکس و سیستم سرمایشی تامین شده است.

سیل زدگان خوزستان از چادر 
به کانکس های کولردار منتقل شدند

عکس: محمد علی شیخ زاده

دادگاه مطبوعات برای دومین بار در 
پی شکایت سازمان جهاد دانشگاهی از 
خبرگزاری بســیج با تشکیل جلسه ای 
علنی در محضر هیئت منصفه به اتفاق 
آراء خبرگزاری بسیج را مجرم نشناخت.

به گزارش خبرگزاری بسیج، سیدحسین 
علوی مدیر مســئول خبرگزاری بســیج در 
گفت وگو با شبکه اطالع رسانی راه دانا، گفت: 
پس از آنکه در فروردین ۹7 خبرگزاری بسیج 
و دکتر اسماعیل احمدی )مدیر مسئول سابق 
خبرگزاری( به اتفاق آراء در برابر شکایت جهاد 

دانشگاهی )صاحب امتیاز ایسنا( تبرئه شدند، 
متاسفانه این رســانه خاطی و از این مهمتر؛ 
»دولتی« توانســت در اقدامی کم سابقه رای 
قاضی و هیئت منصفــه دادگاه مطبوعات را 
از طریق دیوان عالی کشور به شعبه ای دیگر 

بکشاند.
وی با اشــاره به تشکیل جلســه دادگاه 
مطبوعات برای بار دوم، افزود: روز یکشــنبه 
مجددا تمام اعضــای هیئت منصفه به فضل 
الهی بر برائت خبرگزاری بسیج و دکتر اسماعیل 

احمدی )مدیرمسئول پیشین( رای دادند.

دادگاه مطبوعات برای دومین بار 
خبرگزاری بسیج را مجرم نشناخت

بــرادر میترا اســتاد روز گذشــته در 
اینستاگرام خود ضمن منتشر کردن صفحه 
عقدنامه خواهرش بــا محمدعلی نجفی، از 
علی مطهری خواســت به دلیل اعالم شائبه 
»پرستو« بودن میترا اســتاد، از اولیای دم 

عذرخواهی کند.
حواشی و ابعاد سیاسی پرونده نجفی همچنان 
ادامه دارد؛ فارغ از صحت وســقم هــر کدام از این 
واکنش ها و تفاسیر و روایات متفاوت از انتخاب نجفی 
به عنوان شهردار تهران، آنچه روشن است این است 
که مدعیان اصالحات که روزی آقای تکنوکرات و 
مشــاور و معاون هاشمی و خاتمی را در حریم امن 
خود باالی چشــم می گذاشتند امروز با فرار از یک 
رسوایی سیاسی، او را یا مبتال به نیهیلیسم می دانند 
یا قربانی رقابت های درونی بر سر شهرداری تهران.

کرباسچی: بزرگان اصالحات 
نجفی را به این مهلکه انداختند.

آخرین پس لرزه های ماجرای نجفی با واکنش 
مجدد غالمحســین کرباســچی، دبیرکل حزب 
کارگزاران صورت گرفت. وی که پس از انتشار خبر 
قتل میترا استاد به دست نجفی با انتشار پیامی در 
توییتر، ســران حزب اتحاد ملت )حزب مشارکت 
سابق( را مقصر اصلی این ماجرا معرفی کرده بود، 
در ســرمقاله یک شنبه روزنامه سازندگی دست به 
افشاگری علیه اصالح طلبان زد و نوشت: »بزرگان 

اصالحات ایشان را به این مهلکه انداختند«
او در این یادداشــت نوشت: »آنچه به ما ربط 
دارد و در حــوزه تعهد ما سیاســیون، به خصوص 
اصالح طلبان اســت، بر عهده گرفتن مســئولیت 
سیاسی و اجتماعی حمایت از مدیرانی است که به 
مردم معرفی می کنیم و گریز از مسئولیت پذیری عین 

بی اخالقی در یک دموکراسی است.«
کرباســچی افزود: »در آغاز تابستان سال ۹۶ 
اندکی پس از پیــروزی اصالح طلبان در انتخابات 
شورای شهر تهران به هنگام طرح نامزدهای تصدی 
شهرداری تهران در حضور چهار تن از اصالح طلبان 
برجســته که نامشان نزد این جانب محفوظ است، 
در دفتر جناب آقای نجفی به حضورشان رسیدم و 
در حین بحث و رایزنی برای گزینه های شهرداری 
تهران درباره همین پرونده مطروحه )ارتباط نجفی 
با میترا اســتاد( از ایشان سؤال کردم و با توجه به 
طرح نامزدی ایشان برای شهرداری درباره عوارض 
طرح این پرونده و اثرات منفی آن در مدیریت شهری 
تهران و نیز حوزه خصوصی آقای نجفی در حضور 
دوستان هشدار دادم... این مسئله متأسفانه با وجود 
همه تذکراتی بود که نه  فقط از ناحیه من که از جانب 

دوستان دیگر هم منتقل شده بود«
وی نوشت: »در چهارم مردادماه ۱3۹۶ از ناحیه 
برخی مقامات مجلس شورای اسالمی به دوستان 
پیامی رسید که شهرداری دکتر محمدعلی نجفی 

ضمن این که مالزمه ای میان ارسال پرستو و روابط 
نامشروع نیست. بنابراین، این جانب هیچ نگاه منفی 
از قبیل پرستو بودن نسبت به خواهر گرامی مرحومه 
شما نداشته و ندارم و در آن یادداشت صرفاً تالش 
برخی افراد برای اســتفاده از این پیوند مشروع در 

جهت هدف های سیاسی خود را گوشزد کردم.«
وی در این یادداشــت خود خطاب به مسعود 
اســتاد تأکید کرده است: »در پایان به جناب عالی 
توصیه می کنم مراقب باشید ابزاردست پرستوسازان 
واقع نشوید. سیر رسیدگی به پرونده این قتل دردناک 
را به دقت پیگیری کنید و برخی اقدامات مشکوک 
مانند محدودیت وکیل و صدور کیفرخواست ظرف 
پنج روز را که در موارد مشابه در کمتر از یک سال 
صادر نمی شــود مورد توجه قرار دهید تا حقی از 
آن مرحومه و خانــواده محترمتان و طرف مقابل 

ضایع نشود.«

نماینده مردم بهشهر، نکا وگلوگاه درمجلس گفت: دولت بر اساس برنامه ششم مکلف است هرچه سریعتر 
الیحه نظام رتبه بندی معلمان را برای طی کردن مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. 

علی محمد شاعری در گفت و گو با فارس در شهرستان ساری از تصویب نظام رتبه بندی معلمان در برنامه ششم توسعه خبر داد.
وی با اعالم اینکه در این طرح معلمان رتبه بندی می شوند و براساس این رتبه بندی حقوق و مزایای آنان محاسبه و پرداخت 
می شود، گفت: دولت بر اساس برنامه ششم مکلف است هرچه سریعتر الیحه نظام رتبه بندی معلمان را برای طی کردن مراحل 

قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
شاعری بیان کرد: مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد در سال جاری تا 2هزار میلیارد تومان از منابعی که دولت پیش بینی  
می کند را برای اجرای این طرح هزینه کند. این عضو خانه ملت اظهار کرد: متاسفانه تاکنون دولت در اجرای رتبه بندی معلمان 

قصور داشته و از اجرای این قانون خودداری کرده است.
وی ادامه داد: طبق گزارشات واصله درحال حاضر الیحه نظام رتبه بندی در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی 

است که امیدواریم هرچه سریعتر به مجلس ارائه شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی، مرحله نخست برای اجرای این طرح را برای معلمین با سابقه 

باالی 2۵ سال اعالم کرد و افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی معلمان مشمول این طرح قرار می گیرند.
شاعری تصریح کرد: اگر دولت در ارائه الیحه نظام رتبه بندی معلمان به وظیفه خود عمل نکند مجلس شورای اسالمی 

طبق قانون به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

فرماند مرزبانی ناجا گفت: مقابله با کوله بری در دستور کار مرزبانی نبوده و برخی اظهارنظرهای نادرست در 
این خصوص ناشی از برداشت ناصحیح از کوله بری است. 

سرتیپ قاسم رضایی، در حاشیه بازدید و افتتاح پاسگاه تازه احداث »میله ۱۸ آیبک« در مرز بین ایران و ترکیه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: کوله بران مورد حمایت ما هستند و مشروعیت فعالیت دارند.

وی کوله بری را اقدامی قانونی در ساعت، مسیر و با کاالیی معّین عنوان کرد و ادامه داد: در زمان و مسیر مشخص شده، 
کاالهای قانونی می تواند وارد و خارج شود و مشکلی در این خصوص نداریم.

وی اضافه کرد: کســانی که شبانه به صورت مســلحانه از ارتفاعات و دره ها حرکت کرده و کاالهای غیرمجاز وارد کشور 
می کنند، نباید کوله بر خطاب شوند.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این خصوص موجب سوء استفاده بعضی افراد 
و رسانه های معاند در فضای مجازی می شود، از تهیه طرحی برای ساماندهی مرزهای کشور خبر داد و گفت: دولت و مجلس 
با حضور کارشناســان مرکز پژوهش های مجلس در مناطق مختلف مرزی در هفت ماه گذشته، کار کارشناسی بسیار خوبی 
انجام داده اند که نتیجه آن ارائه طرح ویژه به نهاد ریاست جمهوری بوده است که همه این موارد می تواند در راستای تقویت 
مرزبانی مؤثر باشد. وی درخصوص مرزهای آذربایجان غربی با ترکیه و عراق بیان کرد: تعامل خوبی با این دو کشور وجود دارد 

که موجب بهبود وضعیت مرزها شده است.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به برخی اتفاق ها در بخش های مرزی این استان اضافه کرد: سه کشور ایران، ترکیه و عراق، 

دشمنان مشترک زیادی دارند که در صدد همکاری بیشتر برای جلوگیری از تحرک آنان هستیم.

دولت در اجرای رتبه بندی معلمان
 قصور داشته است

كوله بران مورد حمایت مرزبانان هستند 


