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خبر
عراقچی خبر داد:

تاکید نشست وین
بر کنار گذاشتن دالر از معامالت
اقتصادی ایران و شرکا

بخش سیاسی -معاون سیاسی وزیر امور خارجه
تاکید کرد :در جلسه روز جمعه در وین ،برخی
راهکارهای عملیاتی در حوزه بانکی و نفت مطرح شد
که همه وزیران امور خارجه بر آن تاکید داشتند ،از
جمله این راهکارها ،کنار گذاشتن دالر از معامالت ایران
و شرکای اقتصادی خود است که باید هرچه سریعتر
تدقیق و عملیاتی شود.
به گزارش ایلنا ،سیدعباس عراقچی نشست اخیر
کمیسیون مشترک برجام را نمایش صریح انزوای
آمریکا در عرصه بینالملل ارزیابی کرد و گفت :بیانیه
این نشست حاوی نکات قابل توجهی است که موفقیت
جمهوری اسالمی ایران در بیان و اعمال خواستههای
خود را نشان میدهد.
تاکید بر کنار گذاشتن دالر از معامالت
ایران و شرکای اقتصادی
وی ادامه داد :در این جلسه برخی راهکارهای عملیاتی
در حوزه بانکی و نفت مطرح شد که همه وزیران امور
خارجه بر آن تاکید داشتند ،از جمله این راهکارها ،کنار
گذاشتن دالر از معامالت ایران و شرکای اقتصادی خود
است که باید هرچه سریعتر تدقیق و عملیاتی شود.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در پاسخ به سوالی
درباره دستاوردها و نتایج نشست اخیر کمیسیون
مشترک برجام که در سطح وزیران امور خارجه در روز
جمعه در وین برگزار شد ،اظهار داشت :بیانیه پایانی
نشست ،بیانیهای قوی در بیان اراده اعضا به حفظ برجام
و در تقابل آشکار با اراده آمریکا به نابودی این توافق بود و
نکات قابل توجهی در آن بود که بیانگر موفقیت جمهوری
اسالمی در بیان و اعمال خواستههای خود است.
تاکید اعضای باقیمانده در برجام بر ارتقای
روابط گستردهتر اقتصادی با ایران
عراقچی در تشریح این نکات به اعالم تعهد مجدد
وزیران خارجه کشورهای عضو برجام بر اجرای کامل
و موثر این توافق از جمله در حوزه رفع تحریمها ،اذعان
به اینکه رفع تحریمها و برخورداری ایران از منافع
اقتصادی حاصله ،بخش کلیدی و حیاتی برجام است
و استقبال از ادامه همکاریهای صلحآمیز هستهای با
ایران اشاره کرد.
وی افزود :از همه مهمتر تاکید وزیران امور خارجه
شرکتکننده در نشست بر «تعهد» خود در موضوعاتی
همچون حفظ و ارتقای روابط گستردهتر اقتصادی با
ایران ،حفظ و استمرار کانالهای مؤثر مالی برای تعامل
با ایران ،تداوم صادرات نفت و میعانات گازی ،محصوالت
نفتی و پتروشیمی و تداوم روابط حمل و نقل زمینی،
هوایی ،ریلی و دریایی از جمله کشتیرانی و بیمه است.
تاکید اعضای باقیمانده در برجام بر مقابله با
آثار فراسرزمینی تحریمهای امریکا
رییس تیم کارشناسی مذاکرهکننده ایران و ،۴+۱
تعهد وزیران امور خارجه کشورهای عضو برجام طبق
بیانیه بر تقویت پوششهای اعتبار صادراتی ،حمایت
روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت
میکنند ،بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط ،تشویق
سرمایهگذاریهای بیشتر در ایران و حمایت از کنشگران
اقتصادی در سرمایهگذاریها و دیگر فعالیتهای تجاری
و مالی را که با ایران انجام میشود یا در رابطه با ایران
است از دیگر نکات مهمی دانست که در بیانیه پایانی
نشست اخیر وین بر آن تاکید شده است.
عراقچی اضافه کرد :گرده م آوردن کارشناسان
بخشهای دولتی و خصوصی ،از جمله از طریق
ایجاد و تقویت شوراهای تجاری مشترک ،حمایت
عملی از تجارت و سرمایهگذاری در ایران و حمایت از
شرکتهای خود در برابر آثار فراسرزمینی تحریمهای
ایاالت متحده از دیگر تعهداتی بود که وزیران امور
خارجه شرکتکننده در کمیسیون اخیر برجام طبق
بیانیه بر آن صحه گذاشتند.
بیانیه وزرای خارجه ایران و  ،۴+۱بیانیهای قوی
در بیان اراده اعضا برای حفظ برجام است
عراقچی ادامه داد :وزیران امور خارجه کشورهای عضو
برجام در این بیانیه اظهار تاسف عمیق خود را نسبت
به خروج آمریکا از برجام اعالم کردند و در یک مقابله
آشکار با تحریمهای یکجانبه آمریکا ،تعهد کردند که
برای اجرای موثر موضوعات فوق راهحلهای عملی
طراحی و حتی دیگر کشورها را نیز به اتخاذ سیاستها
و ایجاد سازوکارهای مشابه در روابط اقتصادی خود با
ایران تشویق کنند .وی افزود :بیانیه وزیران امور خارجه
ایران و  ۴+۱به لحاظ سیاسی یک بیانیه قوی در بیان
اراده اعضا برای حفظ برجام است و آشکارا در مقابل
اراده آمریکا برای نابودی برجام و اعمال مجدد تحریمها
بر ایران قرار دارد.
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عارف در نشست خبری مطرح کرد:

پخش بازجویی در رسانه ملی چه کمکی به حل
مسائل فرهنگی میکند؟
بخش سیاسی -نماینده تهران و رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان تاکید
کرد :موضوع سپنتا نیکنام در کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع مطرح شد که انشااهلل با
همدلی اعضای مجمع این مسئله حل شود.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف در نشستی با اصحاب رسانه با بیان اینکه دعواهای حیدری
و نعمتی که درون جریانهای سیاسی پیش میآید که هیچ نفعی برای کشور ندارد ،گفت:
اینها دعواهایی است که نباید مطرح و رسانهای شود.
وی با تاکید بر اینکه شبکههای اجتماعی جزء الینفک زندگی است و باید راهبرد حداکثری
از این فنآوری داشته باشیم ،گفت :شبکههای اجتماعی داخلی باید توان رقابت را با خارجی
داشته باشد .هنر در این است که رقیب داشته باشد .شبکه اینترنت چیست ؟ یک شاهراه
است ،کامیونی از آن عبور می کند ،آیا می توان به این دلیل که بار یک کامیون نامشروع
است ،اتوبان را ببندیم؟
نماینده تهران با تاکید بر اینکه رسانه
میتواند پیامدهنده فرهنگ غنی باشد،
گفت:به محض این که در کشور به
مشکل برمیخوریم قانون مینویسیم.
هنر ما قانوننویسی است ،در واقع
انشانویسیمیکنیم.
وی در خصوص اظهارات اخیر سعید
حجاریان درباره شکلگیری هسته
سخت اصالحطلبان گفت :آن چه
مسلم است به استناد قانون اساسی این
است که کشور به سمت تحزب برود،
خوشبختانه این در کشور جا افتاده است.
متاسفانه یک احزابی تشکیل میشوند از
مردم رای میگیرند ،اما همانطور بارها
در مورد جبهههای سیاسی گفتهام،
کسی پاسخگو نیست.
عارف خاطرنشان کرد :ما چند صد
حزب داریم که کسی پاسخگو نیست.
جبههها باید پاسخگو باشند مردم باید
از آنها حتی اگر نام عوض کردند ،پاسخ
بخواهند .وی افزود :در جبهه اصالحات
جمعبندی صورت گرفت که به شورای
عالی سیاستگذاری رسیدیم  .در شورای عالی سیاستگذاری بحثهای چالشی صورت
گرفت که اعضای حقیقی و حقوقی با چه مکانیزم و شاخصی انتخاب شوند.
نماینده تهران تاکید کرد :آن چه مسلم این است که هسته قوی تشکیل شود و در هیچ
محفلی که من حضور دارم ،بحث آقای حجاریان مطرح نشده است .بحث اصلی ما این است
که سازو کار دموکراتیک برای انتخاب شکل بگیرد.
عارف درباره رفع حصر و ممنوع التصویری رییس دولت اصالحات و تاثیر آن در وحدت گفت:
از همان روزهای اول دست دوستی و همدلی را در مجلس دراز کردیم که نتیجه هم گرفتیم.
در خصوص رفع حصر ما یک کارگروه تشکیل دادیم که رسانهای نشود ،همه باید در این
خصوص احساس برد کنند ،پیگیری کردیم تسهیالتی هم ایجاد کردیم.
وی ادامه داد :بحث ممنوع التصویری را خود بنده پیگیری کردم .در خصوص سپنتا نیکنام هم
مجلس اقدامات خوبی انجام داد ،شورای نگهبان رد کرد ما پافشاری کردیم به مجمع آمد که
دو مورد مهم پیش آمد که اختالفی هم بودند .به همین دلیل نوبت بحث آقای نیکنام نشد.
در کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع این مساله مطرح شد که انشااهلل با همدلی اعضای
مجمع این مسئله حل شود .عارف در خصوص سکوت در برابر طیف تندروهای مجلس که
به وحدت و انسجام ملی ضربه میزند ،گفت :استفاده از واژههایی مثال اینکه مجلس مرکز
دروغپردازی است ،درست نیست ،باید حرمت مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری حفظ شود.
یک نمایندهای به جای اینکه صحبت همکاران خود را نقد کند ،میگوید اینها سربازان
ترامپ هستند ،آن هم افرادی که از هفتخوان میگذرند تا نماینده شوند.
وی با بیان اینکه انشااهلل خدا توفیق دهد ذرهای از اخالق عبور نکنیم ،گفت :فضای مجلس
دهم با بقیه مجالس متفاوت است ،اما برخی از دوستان ظرفیت استفاده از این فضا را ندارند.
اگر احساس کنیم این رفتارها با رویکرد ملی تعارض دارد ،تذکر میدهیم.
نماینده تهران خاطرنشان کرد :فراکسیون امید رویکردش آرامش است ،میتوانیم ده تا تیتر
صحبت کنیم و یک شبه هم قهرمان شویم اما رویکرد ما آرامش است .ما در بحث گفتوگوی
ملی انتظار نداریم مسائل یک شبه حل شود و کارگروهی هم تشکیل دادیم که رسانهای هم
نخواهیم کرد تا کارها پیش برود.
وی افزود :ما در فراکسیون مطالبات خبرنگاران پارلمانی را پیگیری خواهیم کرد  ،در بحث
جایگاه و بحث امنیت شغلی و مصونیت خبرنگاران باید بیشتتر توجه کنیم ،این روزها گاهی
یک روزنامه را به خاطر یک مقاله میبندند ،هیچ اطمینانی روی شغل خبرانگاران وجود ندارد.
البته گاهی اوقات خبر را میخوانیم متوجه میشویم که گوینده صد در صد خالف آن را گفته
است .ما بحث شفافیت را قبول داریم البته در این مورد دولت باید پیشقدم باشد .
عارف در پاسخ به سوال ایلنا درباره محدودیت سفر علمای اهل سنت و مولوی عبدالحمید
گفت :اگر محدودیتی هست باید برداشته شود .اگر الزم باشد  ،ما در فراکسیون امید این
مسئله را پیگیری میکنیم  ،صادقی در حال پیگیری است و منتظر گزارش ایشان هستیم.
قطعا ما محدودیتها پیگیری میکنیم .وی در خصوص پیگیری وضعیت دانشجویان
بازداشتی گفت :از دی ماه با دانشگاه در این خصوص پیگیریهایی داشتهایم ،اما بعد از
بازداشت دانشجویان کارگروهی تشکیل شد که ریاست آن را خانم سعیدی برعهده گرفتند،
به دانشگاه تهران تذکر دادیم که باید پیگیری کند.
عارف ادامه داد :در کمیسیون با وزیر صحبت کردیم که سال تحصیلی را با آرامش شروع
کنیم .این که گفته میشود من در این زمینه سکوت کردهام درست است یا خیر؟ وظیفه
ما در فراکسیون امید مشخص است ،تکتک اعضا وظیفه خود را انجام میدهند .وقتی من
میبینم یک همکار برای مطلبی وقت میگذارد ،باید فرصت دهیم .باید به بقیه وقت دهیم،
دوستان بسیار هماهنگ هستند ،نباید به فرد حساسیت داشت ،باید فرد را دید.
وی در خصوص مطرح شدن استیضاح رئیسجمهور از سوی فراکسیون امید گفت :اینقدر
این مساله روشن بود که نیاز به بیانیه نداشت .موضع ما نسبت به دولت مشخص است ،ما نقد
مشوقانه داریم اما حمایت میکنیم .سوال از رئیسجمهور حق مجلس است اما هنوز آن را در
دستور کار فراکسیون امید قرار ندادهایم .رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه پنج استیضاح در
دستور کار مجلس است که در دستور کار فراکسیون نیست ،گفت :نماینده حق امضا را دارد
اما مطرح شدن آن در فراکسیون نیازمند جدی شدن است.
وی با اشاره به پخش اعترافات در رسانه ملی گفت :چیزی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است ،این است که آیا اعالم یک خبر و یک بازجویی و محاکمه در رسانه ملی کمکی به حل
مسائل فرهنگی و ارتقای آن میکند و یا تنها باعث ایجاد مساله میشود.
عارف ادامه داد :گاهی دولت مواردی را مطرح میکند که انعکاس آن در جامعه به کمک
رسانه نیاز دارد اما این اتفاق رخ نمیدهد .از طرف دیگر مهمترین موضوع جلب اعتماد مردم
است که نگاه مردم از رسانههای خارجی به سمت رسانههای داخلی رود ،قطعا رخ دادن این

01333332552

اتفاق برخورد صادقانه با مردم و شفافسازی است نه اینکه مردم احساس کنند اطالعرسانیها
جانبدارانه است
وی تاکید کرد :اثر خبر کذب در جامعه حتی با تکذیب آن نیز رفع نمیشود .از سوی
دیگر شاهد تیترهای غیرواقعی هستیم که بعضی از رسانهها تنها به دنبال افزایش تیراژ و
مراجعهکننده به رسانههایشان حتی با استفاده از حربه تیترهای غیرواقعی هستند.
نماینده تهران گفت :متاسفانه میبینیم که شخصیتهای برجستهای از طریق رسانهها
تخریب میشوند که اثرش را در جامعه میگذارد آن هم در شرایطی که باید رسانهها امانتدار
باشند ،ما نقد را نفی نمیکنیم اما میگوییم نقد باید مشفقانه ،مبتنی بر تحلیل و راهگشا
باشد .عارف یادآور شد :خوشحالم این نشست خبری در آستانه روز گفتوگو برگزار میشود،
گفتوگو در ذات انقالب و فرهنگ ماست و ما همواره از آن استقبال کردهایم اما شاید یکی از
چالشهای کشور و انقالب این است که
با هم گفتوگو نمیکنند.
وی ادامه داد :در همان ماههای ابتدایی
مجلس دهم موضوع گفتوگوی ملی را
مطرح کردیم که روند کندی داشت ،اما
راضی هستیم ،کار سختی است .چون
باید جریانات سیاسی و اجتماعی را به
این نتیجه برسانیم که منافعشان در
رسانه در شکل دادن ،هدایت ،روشنگری
و مدیریت افکار عمومی نقش بیبدیلی
در دنیا دارد ولی در کشور ما رسانهها تا
رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی
دارند.
عارف عنوان کرد :این موضوع را میتوان
در سه محور بررسی کرد؛ محور اول
شامل کسانی است که همواره طلبکار
هستند و هیچگاه احساس رضایت
نمیکنند ،مخاطب ،طلبکار است و
اعتماد کامل به رسانه داخلی ندارد.
محور دوم شامل اصحاب رسانه میشود
که احساس استقالل نمیکند ،دست
خبرنگار میلرزد وقتی میخواهد مطلب
و یا خبری دهد و تحلیلی بنویسد .مدام
جوانب امر را میسنجد که مبادا به گوشه قبای کسی برخورد .حال اینکه باید بخشهای
حاکمیت و دولت از رسانهها حمایت کنند که بعضا حمایت الزم نمیشود.
وی افزود :حمایت داخلی از رسانه صورت نمیگیرد و اگر هم حمایت باشد بعضا جانبدارانه
است ،اینکه چقدر رسانه اخبار آنها را پوشش میدهد و چه جایگاهی برای آنها قائل میشود.
وقتی به رسانه ملی میرسیم شاید این مساله تشدید شود ،گاهی رسانه ملی در جایگاهی که
باید پیامرسان به همه آحاد ملت و در برگیرنده مشکالت باشد ،نیست .در بهترین ساعات و
برنامهها که باید مسائل جدی را پوشش دهد به مسائل ریز و غیرضروری میپردازد و انگار
تنها به دنبال رفع تکلیف است و بعضا نگاه جانبدارانهای در رسانه ملی دیده میشود .به نظر
میرسد در رسانه ملی سلیقه و نه راهبرد ملی حاکم است.
عارف با اشاره به موضوع فساد سیتماتیک گفت :بعداز سخنان رهبری در سال  ۸۲کارگروهی
تشکیل شد و خود من هم ریاست آن را بر عهده گرفتم که با تغییر دولت دیگر پیگری نشد.
وی افزود :امروز قبح مطلب ریخته شده است و کسی خجالت نمیکشد ،باید این مطلب در
اولویت قرار گیرد ،در سال  ۹۲که برنامه دادم اولویت اولم مبارزه با فساد بود ،امروز به سمت
دوقطبی شدن جامعه میرویم .در فراکسیون امید همواره مطرح میکنیم که حواسشان
باشد در دام نیفتند ،چون اگر در دامن بیفتند باید تا آخر ادامه دهند .اگر موردی ببینیم به
دوستان تذکر میدهیم .متاسفانه مسئوالن به جای جلوگیری از فساد دنبال سوژه هستند تا
بگویند کاری کردند .عارف در خصوص حزب تازه تاسیساش گفت :این بحث به دهه هشتاد
برمیگردد  ،بعد از انتخابات سال  ۹۲یک مطالبه جدی صورت گرفت که یک کارگروه تشکیل
دادیم که فعال بحث جدی صورت نگرفته ،باتوجه به جایگاهی که من دارم گفتند شاید احزاب
دیگر تضعیف شود ،بنابراین دوستان حزب تشکیل دادند ما هم حمایت کردیم.
وی در خصوص پیگیری رفع حصر گفت :کار گروه که تشکیل شد درخواست دادیم که با
افراد جلسهای داشته باشیم ،که با روسای قوا داشتیم اما کمیته ما در صف دیدار با رئیس
شورای امنیت ملی ماند و انتظار داشتیم که آقای روحانی به عنوان رئیسجمهور که از
حمایت اصالحطلبان برخوردار است سریعتر این دیدار را ترتیب دهد .قرار است بعداز دیدار با
رئیس شورای عالی امنیت ملی اگر الزم بود با رهبری دیدار داشته باشیم.
عارف درباره موضع تغییر در کابینه گفت :باید ترمیم در تیم اقتصادی دولت صورت گیرد که
اگر این اتفاق بیفتد به نفع مردم است .البته چون چند وزیر در صف استیضاح هستند ،فعال
نمیتوان گفت کدام وزارتخانهها نیاز به تغییر دارد.
وی در خصوص نفوذ خود به همراه علیجانی و حضرتی در شهرداری گفت :من در مورد
آقای حضرتی حرف نمیزنم در مورد خودم و آقای علیجانی این مطلب را تکذیب میکنم.
رئیس فراکسیون امید در خصوص اقدامات کمیته رفع حصر گفت :ماههای اول مجلس این
کمیته اولویت ما بود اما در حال حاضر اولویت ما مسائل اقتصاد است که ما در فراکسیون
امید یک کمیته اقتصادی ویژه تشکیل دادیم که ببینیم چگونه میتوانیم کمک کنیم.
وی در خصوص جایگزینی افراد در شورای عالی سیاستگذاری گفت :شورای عالی سیاست
گذاری یک ساز و کار دموکراتیک دارد و رئیس توسط خود اعضا تعیین میشود .این که گفته
شود از بیرون کسی رئیس شود این خبرها نیست  ،حتی دوره قبل به من گفتند رئیس شوم
گفتم باید اعضا بخواهند .عارف درباره تحمیل بعضی از اعضا به شورا گفت :این خبرها فضای
رسانهای است .ساز و کار مشخص است و افراد بر اساس آن انتخاب میشوند.
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان در خصوص مطالبه اصالحطلبان از
رئیسجمهور و پاسخگویی وی گفت :ما اگر حمایت میکنیم برای این است که دولت
پاسخگو باشد .ما از دولت حمایت کردیم اما دولت اصالحطلب نیست ،ما باید پاسخگوی مردم
باشیم .ما مثل اصولگرایان نیستیم که حمایت خود را برداریم.
وی با تاکید بر اینکه ما مخالف سوال از رئیس جمهور نیستیم ،گفت :اما گاهی اوقات
میبینیم که پشت سوال از رئیسجمهور انگیزه سیاسی وجود دارد .ما برای سوال از رئیس
جمهور قداست نگذاشتهایم .عارف در خصوص رفتاها و کج سلیقگی در صدا و سیما گفت:
به نظرم این رفتارها نهایت بیتدبیری است دفعه اول هم نبوده است ،در شورای عالی انقالب
فرهنگی هم طرح اداره صدا و سیما در جلسه آخر مطرح شد اما چون دو سوم اعضا وجود
نداشتند ،تصویب نشد که امیدواریم به نتیجه برسد .وی در خصوص پارلمان اصالحات گفت:
یک مرجع باال دستی نیاز داریم که جریان اصالحات را رهبری کند که در برگیرنده همه
جریان باشد .نماینده تهران در خصوص پرداخت رشوه در ماجراهای تحقیق و تفحص گفت:
الزم باشد خود فراکسیون امید ورود میکند.
وی در خصوص مسکوت ماندن معاهده پارلمو گفت :این الیحه  ۸۹رای مخالف دارد ،گفتیم
اگر تعلیق نشود قطعا رای نمیآورد بنابراین به تعویق افتاد که امیدواریم در فرصت دوماهه
به نتیجه برسد.

خبر

دستور روحانی و جهانگیری به استاندار کردستان:

علت وقوع سانحه اخیر در سنندج را
در اسرع وقت اطالعرسانی کنید

بخش سیاسی -رئیسجمهور و معاون اول در پیامی با ابراز همدردی و تسلیت
به خانوادههای جانباختگان حادثه تلخ و تأسفبار در ترمینال مسافربری سنندج
از مسئوالن استانی به ویژه استاندار به عنوان نماینده دولت خواستند تا نسبت
به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و تالش و اهتمام ویژهای برای
رسیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم آنان داشته باشند .به گزارش
ایسنا ،متن پیام حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
وقوع حادثه تلخ و تأسفبار در ترمینال مسافربری سنندج که منجر به جان
باختن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان در استان کردستان گردید،
موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
هماکنون الزم است مسئوالن استانی به ویژه استاندار محترم به عنوان نماینده
دولت ،نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و تالش و اهتمام
ویژهای برای رسیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم آنان داشته باشند.
اینجانب با ابراز همدردی ،این مصیبت را از صمیم قلب به خانوادههای عزیز
جانباختگان این حادثه دلخراش و مردم استان کردستان تسلیت میگویم و از
درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان مظلوم رحمت و مغفرت و برای عموم
بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
به گزارش ایسنا ،همچنین متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سانحه ناگوار و دلخراش برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری در
شهرستان سنندج که متاسفانه منجر به جانباختن و زخمی شدن تعدادی از
هموطنان عزیزمان شد ،موجب تألم و تأسف شدید گردید.
این حادثه تلخ و غمانگیز را به خانوادههای داغدیده و همه آحاد مردم ایران به
ویژه مردم نجیب و صبور استان کردستان و شهرستان سنندج صمیمانه تسلیت
میگویم .از خداوند متعال برای مجروحان شفای عاجل و برای درگذشتگان
رحمت و رضوان واسعه الهی و برای خانوادههای مصیبت دیده و بازماندگان
محترم صبر و اجر مسالت دارم .از مسووالن ذی ربط به ویژه استاندار محترم
کردستان می خواهم تا ضمن امداد رسانی و رسیدگی فوری به وضعیت آسیب
دیدگان و بررسی دقیق علت وقوع این سانحه ناگوار ،نتیجه را در اسرع وقت به
اطالع عموم ملت بزرگوار ایران برسانند.
اسحاق جهانگیری  -معاون اول رییس جمهور

وزیر دادگستری:

سیستم قضایی به دنبال انتقام گرفتن
از دانشجویان بازداشتی نیست
بخش سیاسی -وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنیهای خود با دستگاه
قضایی در رابطه با وضعیت دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای دی ماه
پرداخت .سید علیرضا آوایی در گفتوگو با ایلنا ،درخصوص رایزنیهایش با قوه
قضاییه در رابطه با احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای
دی ماه گفت :من مکاتبهای با مسئوالن قوه قضاییه داشتم که اعالم کردیم برخی از
این دانشجویان بالتکلیف هستند .جوابی که برای من آمد ،این بود که ما دانشجوی
بالتکلیف نداریم .تعداد بسیار زیادی از آنها آزاد شدهاند و تعدادی دیگر هم
پروندههایشان به دادگاه فرستاده شده است .این عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به
نامه دیگری اظهار داشت :هفته قبل من نامهای از سوی دادستان کل کشور دیدم
که گفتهاند اگر شما افرادی را میشناسید که دانشجو بوده و بالتکلیف هستند ،به
من معرفی کنید که براین اساس در حال پیگیری هستیم .آوایی در پاسخ به این
سوال چرا برای یک دانشجو حکم حبس هشت ساله صادر شده در حالی که قرار
بر عدم پروندهسازی بوده است ،تصریح کرد :معموال کسانی که این گونه محکوم
میشوند ،بسته به نوع سلوک و رفتارشان در زندان ،کمتر پیش میآید که هشت
سال در زندان بمانند چون نظام و سیستم قضایی دنبال انتقام گرفتن از این بچهها
نیست .وی افزود :معموال پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک میشود
مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه صورت گرفته ،قابل جبران
است یا مشیشان عوض شده باشد .وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که تا
چه اندازه احتمال تخفیف در آرای صادرشده وجود دارد؟ خاطرنشان کرد :احکام
صادرشده ،احکام دادگاههای بدوی است .مشی بر این است که در زمان تجدیدنظر،
تخفیف میدهند و کمک میکنند .از سویی ،اگر فرد شرایطش را داشته باشد ،به
این افراد با عفو کمک میشود.

حضرتی:

استیضاح روحانی را اعضای جبهه
پایداری مطرح کردند ،نه اصالحطلبان

بخش سیاسی -یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
درخصوص تغییرات در تیم اقتصادی دولت گفت :تیم اقتصادی در دولت نقطه
اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی است که باید پویاتر و شادابتر از گذشته باشد.
الیاس حضرتی در گفتوگو با ایلنا ،درباره این که مطرح میشود طرح استیضاح
رئیسجمهور را اصالحطلبان کلید زدند نه جریان تندرو و مخالف دولت ،گفت:
اصالحطلبان به هیچ عنوان دنبال استیضاح رئیسجمهور نیستند آنان همیشه در
تمامی مراحل پشتیبان ایشان بودند ،از روزی که نامزد انتخابات ریاستجمهوری
شد تا روزی که عنوان منتخب مردم را به دست آورد مورد حمایت کل این جریان
بوده است .وی ادامه داد :در این شرایط سخت باید از رئیسجمهور حمایت کنیم.
نماینده مردم تهران با اشاره به انتقاداتی که این روزها به تیم دولت میشود ،گفت:
البته این حمایت به معنی این نیست که ما ضعفها و بعضا عمکلرد ضعیف را
نمیبینیم ،به هر حال انتقاداتی وجود دارد اما این انتقادات موجب نمیشود از
موضع خود عقبنشینی کنیم .وی تاکید کرد :در مجلس نه اصالحطلبان و نه
اصولگرایان دنبال استیضاح رئیسجمهور نیستند .نماینده دهمین مجلس شورای
اسالمی خاطرنشان کرد :یک تعداد تندرو که عضو جبهه پایداری بودند ،استیضاح
رئیسجمهور را مطرح کردند و به دنبال این داستان بودند که آنها هم دیگر پیگیر
نیستند .وی در خصوص مطرح شدن نام عبداهلل نوری و جایگزینی وی به جای
محمدرضا عارف در رأس جریان اصالحطلبان گفت :این هم پیشنهادی بود که
مطرح شد و در فضای اصالحطلبی این امر به منزله تصویب نهایی نیست ،به منزله
عبور از فرد هم نیست .وی تاکید کرد :در جریان اصالحات همه افراد آزاد هستند
که پیشنهادات خود را مطرح کنند ،به تعداد اصالحطلبانی که وجود دارد پیشنهاد
هم وجود دارد و این از ویژگیهای جریان اصالحات است .وی در خصوص ترمیم
تیم اقتصادی دولت و اینکه چه کسانی باید حذف و یا اضافه شوند ،بیان کرد :من
نمیتوانم بگویم چه کسانی باید حذف و یا اضافه شوند اما آن چیزی که مشخص
است ،باید تیم اقتصادی دولت تغییر رویه دهد .حضرتی در پاسخ به این سؤال
که تیم جدید اقتصادی دولت باید چه ویژگیهایی داشته باشد ،گفت :به هر
حال این تیم نقطه اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی در دولت است؛ قطعا باید
نسبت به  ۴و  ۵سال گذشته تغییر رویه دهد .تیم جدید باید پویاتر و شادابتر
از گذشته باشد.

