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واکنش نمایندگان مجلس به «بیراهه»

اعترافات«مائده»به
هیات نظارتبر
صدا و سیما رفت

اقتصاد درخیابانهای شهر
گزارش

از روزمرگی های مردم:

ضرورتترمیمکابینه
فاضل موسوی
نماینده ادوار مجلس

شرایطکشوربهگونهایاستکهموقعیتجغرافیایی،
سیاسی ،اقتصادی و ...ایجاب می کند دولت هایی که می
خواهند برای مردم این ســرزمین کار کنند باید به طور
بسیاردقیقازتمامیاینشرایطمطلعباشند.درحقیقت
باید درک کامل و جامعی در خصوص تمامی زمینه های
اینمملکتداشتهباشند.
دولتی که در حال حاضر روی کار است به طور قطع
یکسریشناختهاییدارداماکافیودقیقنیست.
جایگاه و اختیارات دولت بــه صورت کامل در قانون
اساسی عنوان شده اســت از سوی دیگر نیز مردم با رای
هایشــان به روحانی ثابت کردند که موافق دیدگاهش
هستندورییسجمهوربایدازایناختیاراتبهرهببرد.
ما شــاهدیم که روحانی به رقیب خود می گوید من
افسر نبوده بلکه حقوق دان هستم .همین موضوع نشان
دهنده این مهم است که روحانی در حوزه امنیت ملی(به
واسطه دبیری شورای عالی امنیت ملی) آنقدر کار کرده
که رقبایش فعالیت نداشته اند .اما چون باور امنیتی دارد
همه مسائل را از دیدگاه خود مورد بررسی قرار می دهد.
دولت معتقد است هر چه که می گوید درست است.
اما باور ندارد که باید در این مسیر با کارشناسان و نخبگان
مشورت کاملی داشته باشــد .در حال حاضر مردم نیاز
دارند که در تمامی حوزه های زندگیشــان نگاه جدی از
سویدولتوحکومتوجودداشتهباشد.صنعت،بازارو...
با مشکالت بسیار جدی و مهمی مواجه هستند از سوی
دیگر نیز برخی کشورها تمام تالش خود را می کنند تا
ایران را به انزوا بکشــانند .باید برنامــه ریزی های الزم و
جدیانجامشود.
دولت مقتدر حرف نمی زند بلکه عمل می کند .تنها
راه برون رفت از این مشکالت این است که باید روحانی
کابینه خود را ترمیم کند و از سویی از کارشناسان به نام
استفاده نماید.

توتال ایران را ترک کرد

مدیرعامل شــرکت توتال گفت :این شرکت به دلیل
عدم امکان معافیت از تحریمهای جدید دولت آمریکا ،از
طرح پارسجنوبی ایران خارج میشود.
به گزارش صدا و ســیما ،پاتریک پویان ،در گفتگو با
شــبکه تلویزیونی بی اف ام فرانسه ،با تاکید بر اینکه راه
دیگری جز خروج از این پروژه نداشته است ،گفت :شما
نمیتوانید بدون دسترســی به سیستم مالی آمریکا در
 ۱۳۰کشــور جهان فعالیت داشته باشــید؛ بنابراین در
حقیقت ما قوانین آمریکا را اجــرا می کنیم و مجبوریم
ایــران را ترک کنیم.وی افزود :شــرکتی مثل ما باید به
قوانینی که در موردش به اجرا گذاشته می شود ،احترام
بگذارد؛ بنابراین ما باید از ایران خارج شــویم که بر این
اساس ،توتال به دلیل خروج از طرح توسعه فاز  ۱۱میدان
گازی پارس جنوبی در خلیج فــارس  ۴۰میلیون دالر
متضرر شده است.
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نفتکش مرگدر
نیمه شب
حادثهساز شد
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در آستانه آغاز اجالس ناتوصورت گرفت؛

محمدرضا عارف:
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ریخته است
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نرخ های سودبانکی
مورد بازنگری
قرار خواهدگرفت
5

محمد صدیقی مهر در گفتگو با
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اعالم  3روز عزای عمومی در کردستان
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عکس  :وحید خدادادی /آنا

پخش اعترافات تلویزیونی چند دختر و پسر در برنامهای
حدودا ً ۳۰دقیقهای که شــامگاه جمعــه  ۱۵تیرماه با نام
«مســتند بی راهه» از شبکه یک پخش شد ،واکنش های
زیادی در اجتماع و فضای مجازی به دنبال داشت .این افراد
که چهرهشان محو شــده بود ،درباره فعالیتهای خود در
اینستاگرام به پرســشهای گاه طوالنی مجری پاسخ داده
و گاه در طول پاسخهایشان به گریه میافتند.
روز گذشــته غالمرضا کاتب یک عضو ناظر مجلس در
شــورای نظارت بر صدا و سیما از بررسی اقدام صدا و سیما
در پخش مستند بیراهه و نشان دادن اعترافات ،در جلسه
دوشــنبه هفته آینده این شورا خبر داده و گفت :اقدام صدا
و سیما در پخش مستند بیراهه و نمایش اعترافات ،اقدامی
غیرقانونیوغیراخالقیبودکهموجببهوجودآمدنفضای
بسیار منفی در جامعه شد و شکایتهای متعددی توسط
انجمن حمایت از کودکان و گروههای اجتماعی گوناگون از
صدا و سیما به شورا رسیده که در جلسه هفته آینده به این
شکایات و آثار بسیار منفی به وجود آورده در داخل و خارج از
کشوررسیدگیمیکنیم.
کاتب ادامه داد :این اقدام برنامهسازان بیراهه در صدا و
سیما به ابزار و بهانه ای در دست معاندان و دشمنان نظام به
ویژه رادیوها و تلویزیونهای خارجی به خصوص بیبیسی
و شبکههای آمریکایی و صهیونیستی برای زیر سوال بردن
اهداف و آرمان های انقالب اسالمی تبدیل شده است .وی
این اقدام را غیرحرفه ای و غیراخالقی دانســت و افزود :در
نشست شورای نظارت بر صدا و سیما حتما به قصور نیروی
انتظامیبهدلیلدراختیارگذاشتنجزییاتاعترافات(م.ه)
رسیدگی خواهد شد .بازجویی های ناجا اگر محرمانه باشد
نباید در اختیار صدا و سیما قرار می گرفت ...
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از سوی وکیل خانواده سیدامامی مطرح شد

اظهار نظر جدید درباره اتهامات فعاالن محیط زیست

وکیل خانواده ســیدامامی گفت :معاون امنیتی وزارت کشور
با تاکید بر این موضوع که بازداشــت شــدگان محیطزیستی در
بررســیهای وزارت کشــور هم مانند وزارت اطالعات جاسوس
شــناخته نشــدهاند ،ابراز امیدواری کرد که زودی مشکالت این
فعاالن حل شود.
به گزارش اعتماد آنالین ،خانوادههای فعاالن محیطزیســتی
بازداشت شده ،همسر مرحوم سیدامامی و وکالی خانواده مرحوم
سیدامامی (پیام درفشان و آرش کیخسروی) با حسین ذوالفقاری،
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دیدار کردهاند؛ این خبری
است که پیام درفشــان یکی از وکالی خانواده سیدامامی داده و

گفته که جلسه خانوادههای محیطزیستی با ذوالفقاري در وزارت
کشور برگزار شــده است و مقامات وزارت كشــور در این جلسه
نسبت به وضعیت بازداشتیها ابراز نگرانی کردهاند.
این وکیل پایه یک دادگســتری کــه در جلســه خانوادههای
بازداشتشدگان محیطزیســتی با معاون امنیتی و انتظامی وزارت
کشور حضور داشــته ،گفت :خانوادهها از حقوق بازداشتیهای خود
صحبت کردند و دغدغههای خــود را در این باره با معاون امنیتی در
میانگذاشتند.
وکیل خانواده ســیدامامی ادامه داد :ذوالفقاری معاون امنیتی
وزارت کشــور هم درباره این موضوع تاکید کرد که دیدگاه وزارت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مجلس دستیابی به غنی سازی190هزار سو را
بررسیمیکند

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس از بررســی تحقق میزان اجرای
دســتور رهبــری در خصــوص دســتیابی به
آمادگیهای الزم برای رسیدن به  ۱۹۰هزار سو در
چارچوب برجام مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش خانهملت،حشمتاهللفالحتپیشه
با اشــاره به اینکه وزارت امور خارجه تا  26تیرماه
فرصت دارد گزارش دهم مربوط بــه برجام را به
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اســامی ارائه کند ،گفت :بر این اساس
انتظار می رود در این گــزارش موضوعاتی مانند
ضمانت اجرایی و عملیاتــی تعهدات اروپا ،میزان
توان تقابلی بسته پیشــنهادی اتحادیه اروپا ،اثر
خروج آمریکا بــر برجام و همچنیــن برجام در
شرایط کنونی چه نوعی از حیات را برخوردار است
گنجاندهشود.
نماینده مردم اســام آباد غــرب و داالهو در

مجلس شورای اســامی بر همین اساس تصریح
کرد :پس از دریافت گزارش مذکور ،ابتدا این مهم
با شرایط واقعی موجود و سیاست های تحریمی
آمریکا و سیاســت های تشــویقی اروپا بررسی
خواهدشد.
وی افــزود :همچنین در ادامــه میزان تحقق
اجرای دســتور رهبری در خصوص دستیابی به
آمادگی های الزم برای رسیدن به ۱۹۰هزار سو در
چارچوب برجام مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه
در این راســتا احتماال تیمی نیز از کمیســیون
مربوطه به منظور بررســی شرایط تحقق دستور
رهبر انقالب اعزام خواهد شــد ،خاطرنشان کرد:
بنابراین نتیجه در قالب گزارش آتی کمیســیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جامعه
ارائه خواهد شد.

کشــور درباره بازداشتشــدگان محیطزیســتی مانند وزارت
اطالعات است.به گفته درفشان ،معاون امنیتی وزارت کشور با تاکید
بر این موضوع که بازداشت شــدگان محیطزیستی در بررسیهای
وزارت کشور هم مانند وزارت اطالعات جاسوس شناخته نشدهاند،
ابراز امیدواری کرده که به زودی مشکالت این فعاالن حل شود.
وکیل خانواده سیدامامی در ادامه گفت :معاون امنیتی وزارت
کشور اقداماتی را که از طرف وزارت کشــور در حال انجام شدن
است برای خانوادهها توضیح داد تا هر چه سریعتر اوضاع براساس
آنچه وزیــر اطالعات مطرح کرده بود و معــاون امنیتی هم به آن
تاکید داشت مدیریت شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان خبرداد:

تکذیب بازداشت استاندار سابق به خاطر
قاچاق ارز

دبیر کمیســیون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز
استان کرمان گفت :شایعه اجازه خروج ندادن به
رزمحسینی از کرمان کذب است و واقعیت ندارد.
به گزارش تسنیم ،ابراهیم شهریاری در نشست
خبری با اصحاب رســانه اســتان کرمان با بیان
اینکه اقدامات کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز پیشگیرانه اســت و دنبال مچگیری نیستیم
اظهارداشت :با تمام دستگاهها تعامل برقرار کردیم
تا بتوانیم نتیجــه الزم را در ایــن زمینه بگیریم.
دبیرکمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
کرمــان افزود :اخیرا فردی که در خارج از کشــور
زندگی میکــرد و وارد کننده لوازم خانگی قاچاق
بودتحترصداطالعاتیقرارگرفتودستگیرشد.
وی با بیــان اینکه بیش از  16تــا  17میلیارد
تومان گمرک اعــام کاالی قاچاق را عنوان کرده
گفت :به نظر میرســد که این میزان  70درصد
قاچاقاست.

شهریاریبااشارهبهاینکهدرسال 96بزرگترین
باندقاچاقموبایلدرکرمانکشفشدخاطرنشان
کرد :تمام متهمان پرونده دستگیر و در استان این
پرونده مراحل کامل خود را طی کردند.
وی با اشــاره به موقعیت جغرافیایی اســتان
کرمان و قرار گرفتن در مســیر ترانزیت کاال و در
نزدیکی مرزهای شــرقی و آبی کشــور گفت :در
استان کرمان محل دپوی کاالی قاچاق نداریم.
دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
کرمان بــا بیان اینکه قاچاق ســوخت در جنوب
اســتان افزایش پیدا کرده افزود :در آینده نزدیک
کارتهای ســوخت آزاد جمعآوری میشــود و
برای دریافت ســوخت مورد نیاز حتما باید کارت
سوخت همان خودرو باشد.وی در رابطه با شایعه
دستگیری رزمحسینی اســتاندار سابق کرمان
گفت :شایعه اجازه خروج ندادن به رزمحسینی از
کرمان کذب است و واقعیت ندارد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی :

اصالحطلبان به هیچ عنوان دنبال استیضاح رئیسجمهور نیستند

یکعضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیدرخصوص
تغییرات در تیم اقتصادی دولت گفت :تیم اقتصادی در دولت نقطه
اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی اســت که باید پویاتر و شادابتر از
گذشتهباشد.
الیاس حضرتی در گفتوگو با ایلنا ،درباره این که مطرح میشود
طرح اســتیضاح رئیسجمهور را اصالحطلبان کلید زدند نه جریان
تندرو و مخالف دولــت ،گفت :اصالحطلبان به هیــچ عنوان دنبال
اســتیضاح رئیسجمهور نیستند آنان همیشــه در تمامی مراحل
پشتیبان ایشان بودند ،از روزی که نامزد انتخابات ریاستجمهوری
شــد 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
رئیسجمهورحمایتکنیم.
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
استیضاحرئیسجمهورنیستند.
نماینده دهمین مجلس شورای اســامی 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 عــارف 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.

قائم مقام حزب اعتمــاد ملی تاکید کــرد :در جریان اصالحات
همه افراد آزاد هســتند که پیشــنهادات خود را مطــرح کنند ،به
تعداد اصالحطلبانی که وجود دارد پیشــنهاد هم وجود دارد و این از
ویژگیهایجریاناصالحاتاست.
وی در خصوص ترمیم تیم اقتصادی دولت و اینکه چه کســانی
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 داشــته باشد ،گفت :به هر حال این تیم نقطه اصلی
تصمیمگیری و برنامهریزی در دولت اســت؛ قطعا باید نسبت به  ۴و
 ۵سال گذشــته تغییر رویه دهد .تیم جدید باید پویاتر و شادابتر از
گذشتهباشد.

دولت افزایش تعداد نمایندگان
مجلس را نپذیرفت

رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس گفت :دولت
بــار مالی طرح افزایش تعداد نماینــدگان را نپذیرفت و
به همین دلیل طرح افزایش  ۴۰نماینده به تعداد فعلی
نمایندگانمجلسرامتوقفکردیم.
محمدجــواد کولیوند در گفتوگو بــا خانهملت ،در
خصوص طرح افزایش  40نماینده به تعداد نمایندگان
فعلی مجلس شورای اســامی ،اظهار داشت :دولت بار
مالی این طرح را نپذیرفت و به همین دلیل این طرح در
حال حاضر مسکوت مانده است.
رئیس کمیســیون شــوراها و امورداخلی کشور در
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :طرح افزایش تعداد 40
نمایندهبهتعدادنمایندگانفعلیمجلسشورایاسالمی
در کمیسیون تصویب شد ولی به دلیل نپذیرفتن بار مالی
این طرح از سوی دولت ،این طرح را متوقف کردهایم.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی گفت:
دولت الیحهای نیز در خصوص افزایش تعداد نمایندگان
بهمجلسارائهنمیکندزیرادراینمقطعبارمالیافزایش
تعدادنمایندگانرانمیپذیرد.
کدخدایی:

نمایندگان در اظهار نظر
آزاد هستند

سخنگوی شورای نگهبان گفت :جای هیچ نگرانی
در خصوص اظهارنظر نمایندگان نیســت و شــورای
نگهبان به خاطر اظهارنظر تاکنــون نمایندهای را رد
صالحیت نکرده است.عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شــورای نگهبان با حضور در تحریریــه خبرآنالین به
سواالت مختلف پاسخ داد.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه گفته می شود
نمایندگان در دوره نمایندگی به لحاظ نظارت شــورای
نگهبان و موضوع تایید صالحیت ،تحت فشار هستند و
برخی از آنها از عواقب اظهارنظر خود در آینده می ترسند
گفت :آنچه که شورای نگهبان رصد می کند جریان کلی
است و طبق قانون ،نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند.
کدخدایی در ادامه اظهار داشت :جای هیچ نگرانی در
خصوص اظهارنظر نمایندگان نیست و شورای نگهبان
به خاطر اظهارنظر تاکنون نماینــدهای را رد صالحیت
نکرده است.سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این
ســوال که گفته می شــود در موضوع برجام ،برخی از
نمایندگان موافق برجام رد صالحیت شده اند گفت :این
اظهارات خالف است .برجام به تصویب شورای نگهبان
رســیده و چگونه امکان دارد که چیــزی را که خودمان
تایید کرده ایم فردی را به خاطر دفاع از آن رد صالحیت
کنیم؟درخصــوص  fatfهــم به همین گونه اســت و
اظهارنظر درباره آن تاثیری در بررسی صالحیت ها ندارد.
وی در ادامــه افزود :حاضریم با هرکســی که در این
خصوص ادعایی دارد بنشینیم و بررسی و بحث کنیم.

