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گزارش روز
استاندار خراسان رضوی مطرح کرد

صبوری ،میراث بزرگ
آیتا ...هاشمی
برای نسل جدید

یوسفزاده -آیین گرامیداشت نخستین
ســالــگــرد درگــذشــت آیـــــتا ...هاشمی
رفسنجانی ،رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،با حضور استاندار خراسان
رضوی ،فرماندار ،شهردار و جمعی از اعضای
شورای اسالمی شهر ،شماری از مسئوالن
لشکری و کشوری و همچنین خیل عظیم
مردم در حسینیه فرهنگیان مشهد برگزار
شد.
به گزارش شهرآرا ،استاندار خراسان رضوی
در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران
گفت :آی ـتا ...هاشمی رفسنجانی مردی
همهجانبه بــود و بــرای اعتالی انقالب،
اعتالی نظام جمهوری اسالمی و برای مردم
از همه چیز خود گذشت.
علیرضا رشــیــدیــان ،آیــــتا ...هاشمی
رفسنجانی را مرد تفسیر قرآن و عمل دانست
و افــزود :در زمــان قبل پیروزی شکوهمند
انقالب ،کمتر کسی جرئت و جسارت او را
داشت که در کنار بزرگانی همچون شهید
مطهری ،شهید بهشتی و شهید مفتح،
انقالب را در روزهــای سخت ستمشاهی
هدایت کند.
وی به روزهـــای سخت دوران زندگی این
بزرگمرد اشاره کرد و افزود :آیتا ...هاشمی
چه در روز تجمع مسجد دانشگاه و چه در
تحوالتی همچون روز ورود تاریخی امام
خمینی (ره) ،قرائت حکم نخست وزیری
مرحوم بــازرگــان و روزهــای سخت جنگ و
رحلت جانسوز امام (ره) ،همواره در کنار
مسئوالن ،مسئولیت مدیریت ،بازسازی و
سازندگی کشور را بر عهده داشت.
اســتــانــدار خــراســان رضـــوی بــا تأکید بر
اینکه آیــتا ...هاشمی در روزهــای جنگ
و خسار تهای ناشی از آن ،با تدبیر خود
در راستای بازسازی کشور تالش کردند،
ادامــه داد :با این حال کمتر کسی شاهد
سختیهای ایشان بوده و از طرف دیگر نسل
جوان بیشتر با آیتا ...هاشمی بعد از انقالب
آشنا هستند.
وی مظلومیت را از دیگر ویژگیهای آیتا...
هاشمی برشمرد و تأکید کرد :در زمان دولت
قبل توهین و تهمتهایی به ایشان شد ولی
این مرد بزرگ در مقابل همه این حرفها صبر
پیشه کرد و در هیچجا لب به شکایت باز نکرد.
رشیدیان با بیان اینکه فکر میکنم میراثی
که آیتا ...هاشمی رفسنجانی برای ما بهجا
گذاشت صبوری است ،اظهارکرد :ایشان با
مردانگی پای ارزشهای انقالب ایستادگی
کــرد ،امیدواریم که با این میراث بتوانیم
مشکالت مردم را رفع کنیم.

مرد فکر و مبارزه

حجتاالسالم ناصر نقویان نیز که به عنوان
سخنرا ن ا صلی گرا مید ا شت نخستین
سالگرد ارتحال آیتا ...هاشمی رفسنجانی
به این مراسم دعوت شده بود ،این شخصیت
تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران را مرد
فکر و مبارزه دانست و گفت :بعضی از افراد
مبارزه میکنند اما فکری ندارند؛ درحالی
که پشتوانه هر عمل ،اندیشه و جها نبینی
آن است.
وی به گفتار حکیمانه رهبر انقالب بعد
از رحلت امــام (ره) مبنی بر اینکه «این
انقالب بی نام خمینی در هیججای جهان
شناخته شده نیست» ،اشاره کرد و افزود:
امــروز نیز میتوانیم بگوییم «ایــن انقالب
بی نام هاشمی در هیججای دنیا شناخته
نیست».
نقویان بــا بیان اینکه تــئــوری از خــزر تا
خلیجفارس را بــرای اولــیــن بــار آیـــتا...
هاشمی مطرح کرد ،اضافه کرد :کسانی که
میخواستند بر سر قدرت سیاسی بیایند فکر
میکردند با حمله به ایشان میتوانند یک
رأی بیشتر به نفع خود ،به صندوق بیاندازند
اما وقتی به شخصیت او پیبردند ،در برابر او
خاضع شدند و در زبان یا عمل گفتند اشتباه
کردهاند.

در نشست مشترک ظریف با وزرای خارجه فرانسه ،انگلیس ،آلمان و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید شد
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مــحــمــدجــواد ظــریــف روز پنجشنبه بــه دعــوت
فدریکاموگرینی به منظور شرکت در نشست مشترک
برجامی با حضور وزیران امور خارجه فرانسه ،انگلیس،
آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از
اتمام سفر به مسکو وارد بروکسل شد.
به گزارش ایسنا ،وزیر خارجه کشورمان صبح پنجشنبه
به وقت بروکسل در ابتدا با «ژان ایو لودریان » همتای
فرانسوی خود دیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار،
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت اجرای
تعهدات کشورهای عضو برجام ،بر نقش فعا لتر
کشورهای اروپایی در این زمینه تاکید کرد .وزیر امور
خارجه فرانسه نیز در این دیدار بر اهمیت اجرای برجام
و عزم فرانسه در این زمینه تاکید کرد.
طرفین همچنین بر اهمیت ثبات و امنیت منطقه
و پیشبرد را ههــای مسالمت آمیز حل بحرا نهای
منطقهای از راه گفتوگو و رایزنیهای سیاسی تاکید
کردند.
وزیر امور خارجه فرانسه همچنین با تشکر از دعوتش
به ایران ،گفت که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
در ادامه این سفر ،نشست مشترک محمد جواد ظریف،
وزیــر خارجه کشورمان با فدریکا موگرینی ،رییس
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان ایو لودریان ،وزیر
خارجه فرانسه ،زیگمار گابریل ،وزیر خارجه آلمان،
بوریس جانسون ،وزیر خارجه انگلیس با محوریت
برجام در مقر اتحادیه اروپا برگزار شد.
در این نشست بر اساس آنچه که وزارت امور خارجه
ایران اعالم کرده است ،طرفین در خصوص اقدامات
الزم در شرایط کنونی به منظور تداوم اجرا و پای بندی
همه طرفهای برجام گفتوگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بر اهمیت
تعهد همه طرفها ،به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای
اروپایی بر اجرای برجام در شرائط کنونی تاکید کرد.
فدریکا موگرینی ،هماهنگ کننده کمیسیون برجام و
وزرای خارجه فرانسه ،آلمان و انگلستان در این جلسه
به طور مشترک ،بر تعهد اروپا و دولتهای خود بر اجرای
برجام به عنوان یک دستاورد منحصر به فرد دیپلماسی
چند جانبه تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به طور جداگانه
با وزرای امور خارجه کشورهای انگلستان ،آلمان و
موگرینی ،نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه
اروپـــا مــاقــات و در خصوص مسایل مــورد عالقه
گفتوگو و تــبــادل نظر کـــرد .در نشست بروکسل

سید عباس عراقچی رییس ستاد بــرجــام ،هلگا
اشمید ،معاون هماهنگکننده سیاست خارجی
اتحادیه اروپـــا ،و همچنین تــعــدادی از معاونین
وزرای خارجه شرکتکننده در این نشست حضور
داشتند.

اروپا درباره لزوم اجرای توافقنامه هستهای
توافق نظر دارد

پس از پایان این نشست فدریکا موگرینی به همراه
«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس« ،ژان
ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه و همچنین «زیگمار
گابریل »وزیر امور خارجه آلمان در نشست مطبوعاتی
مشترک شرکت کردند.به گزارش خبرگزاری رویترز،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست
خبری تاکید کرد :توافقنامه هستهای اهمیت فوق
العادهای دارد و از اجرای کامل آن حمایت میکنیم.
اروپا درباره لزوم اجرای توافقنامه هستهای توافق نظر
دارد.
موگرینی اعالم کرد توافق هسته ای ایران در حال عمل
کردن به هدف اصلی خود مبنی بر حفظ نظارت بر
برنامه هستهای ایران است.
وی بیان کرد :اتحاد جامعه بین المللی برای حفظ
توافق هستهای ایــران ضــروری اســت .توافقنامه
هستهای اهمیت فوقالعادهای دارد و از اجرای کامل
آن حمایت میکنیم .اروپا در لزوم اجرای توافقنامه
هستهای توافق نظر دارد.

آنهایی که با برجام مخالفند باید راه حل بهتری
ارائه کنند

همچنین وزیر خارجه انگلیس نیز در نشست خبری
بروکسل با تاکید بر اینکه ایران به تعهدات برجامی خود
پایبند بوده و آژانس نیز آن را تایید کرده است گفت:
تاکنون کسی نتوانسته است جایگزینی برای برجام
ارائه دهد.جانسون گفت :این نشست بسیار مهم بود.
ما اروپاییها دور هم جمع شدهایم تا نظری مشترک را
بیان کنیم .اول اینکه ارزش زیادی برای برجام قائلیم
که توافق هسته ای با ایران است .ما معتقدیم که این
دستاورد دیپلماتیک قابل توجهی بوده است.وی
همچنین اظهار کرد :آنهایی که با برجام مخالفند
باید راه حل بهتری ارائه کنند که ما تا کنون چنین راه
حلی ندیدهایم .من همچنین فکر میکنم اگر بتوانیم
این توافقنامه را حفظ کنیم ،چیزی که خیلی امیدوارم
میتوانیم انجام دهیم.
جانسون ادامــه داد :مــردم ایــران هم باید منافع
اقتصادی حاصل از برجام را ببینند .به همین علت ما
و دولت انگلیس به همراه یکدیگر و به همراه دوستان و
شرکایمان در فرانسه و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی
و همچنین فدریکا موگرینی ،همچنان به تالشهایمان
ادامه می دهیم تا تداوم برجام را حفظ کنیم.

آمریکا به برجام پایبند بماند

ژان لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه ،نیز در این

نشست خبری گفت :فرانسه با حساسیت خواستار
اجرای اجرای برجام است و همه طرفها باید به برجام
و تعهدات خود پایبند بمانند.همچنین ضروری است
که متحد آمریکایی ما نیز همین موضع را اتخاذ کند و به
برجام پایبند بماند.
وی افزود :پاریس تعهد خود به برجام را اعالم می کند و
از همه طرفها نیز درخواست می کند تا به این توافق
پایبند باشند.ما همچنین از آمریکا میخواهیم تا
تعلیق تحریم های ایران را تمدید کند.
لودریان همچنین در مورد برنامه موشکی ایران ابراز
نگرانی کرد  ،اما تاکید کرد این موضوع از برجام جدا
است.به گزارش سی ان ان ،زیگمار گابریل ،وزیر امور
خارجه آلمان ،نیز همچون وزیران امور خارجه انگلیس
و آلمان ضمن حمایت از برجام تاکید کرد :ایران باید از
منافع اقتصادی این توافق بهره مند شود.
وی همچنین از آمریکا خواست تا برجام را از موضوعات
دیگر جدا کند.

هر حرکتی که برجام را تضعیف کند غیر قابل
قبول است

وزیر خارجه کشورمان نیز پس از پایان این نشست در
توئیتر خود به صورت اجمالی نتایج نشست بروکسل را
تشریح کرد .این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با اشاره
به نشست خود با مقامات اروپایی در بروکسل نوشت:
"اجماع قوی" امروز در بروکسل )۱:ایران به برجام
پایبند است؛ )۲مردم ایران کامال حق دارند از تمامی
مزایای برجام بهره مند شوند؛ )۳هر حرکتی که برجام
را تضعیف کند غیر قابل قبول است.
وی تاکید کرد :سه کشور اروپایی( فرانسه ،انگلیس
و آلمان) و اتحادیه اروپایی بهخوبی آگاه اند که تداوم
پایبندی ایــران به برجام مشروط به پایبندی کامل
ایاالت متحده آمریکا به آن است .همچنین موگرینی
در توئیتی نوشت :توافق ایران در حال جواب دادن
اســت و یک مسئله کلیدی بــرای امنیت اتحادیه
اروپــا محسو بمیشود .اروپــا از این توافق حمایت
میکند و انتظار دارد تمام کشورها آن را کامال اجرا
کنند.
ظریف همچنین در ادامه سفر خود به بلژیک با حضور
در وزارت خارجه این کشور اروپایی با همتای بلژیکی
خود دیدار کرد .
وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفری دو روزه به
روسیه و بلژیک به تهران بازگشت.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

مردم باید بتوانند بر دولت نظارت داشته باشند

مجید تخت روانچی ،معاون سیاسی دفتر رئیس
جمهور روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا
دربــاره ناآرامیهای اخیر در برخی از شهرهای
کشور و رویکرد دولت درباره این اتفاقات اظهار کرد:
واقعیت قضیه این است که مردم ما چه نسل جوان
چه نسل باالتر مطالبات بحقی دارند .آقای روحانی
هم گفتند که همه ما باید پای صحبت مردم بنشینیم
و به نظراتشان گوش دهیم و تصمیمات ما بر اساس
خواسته های ملت باشد.
وی ادامه داد :آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود
در کنگره حقوق شهروندی و قبل از تحوالت اخیر،
بحث شفافیت را مطرح کردند و گفتند بودجه را باید در
اتاق شیشه ای بگذاریم .این به این معنا بود که دولت
اراده کرده تا برخوردش با مردم شفاف باشد و مردم
بتوانند بر کار دولت نظارت داشته باشند.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت :تحوالت
اخیر با طرح مطالبات بخش هایی از جامعه شروع شد
ولی با اتفاقاتی ،تبدیل شد به سوء استفادههایی که
متاسفانه عدهای شروع به تخریب کردند و شعارهای
ساختار شکنانه دادنــد که مــردم نیز بالفاصله و
هوشیارانه صف خود را از آشوبگران جدا کردند.
تختروانچی بــا بیان اینکه عـــد های بــا تحریک
بدخواهان نظام تالش کردند سوار موج مطالبات
مـــردم شــونــد ،اضــافــه کــرد:ایــنهــا مستقیم یا

غیرمستقیم از خارج از کشور خط میگرفتند و اگر
تبلیغات رسانه های خارجی را رصد کرده باشید،
دیدید که با چه شور و هیجانی اخبار این اتفاقات
را پوشش میدادند و تحلیل میکردند .چنانچه
بسیاری از شایعات و یا تصاویر غیرمرتبط را نیز به
عنوان خبر ناآرامیهای ایران منتشر میکردند!
وی با بیان اینکه در جامعه مطالبات متعدد سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی وجود دارد ،تصریح کرد :آقای
روحانی در صحبت های مختلف مطرح و تاکید کرده

اند که وزیران و مقامات مسئول با مردم صحبت کنند.
سیاستهایی هم که دولت دارد در این راستا است که
اوال به مشکالت مردم بپردازد ،ثانیا سعی کند برای
آنها راه حل پیدا کند.معاون سیاسی دفتر رئیس
جمهور با اشاره به بررسی بودجه  97در کمیسیون
تلفیق مجلس شــورای اسالمی اظهار کــرد:در هر
صورت درباره الیحه بودجه  1397باید طوری تصمیم
گیری شود که به حل مشکالت اصلی مردم منجر
شود.به گفته تخت روانچی تاکید دکتر روحانی بر این

است که در دولت دوازدهم فقر مطلق را بتوانیم از بین
ببریم یا جهت گیری بودجه در راستای اشتغال زایی
است ،اینها در واقع مطالبات مردم است و دولت هم
در این راستا الیحه بودجه را ارائه کرده است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا دولت
دربــاره شــروع نآرامیها و نقش عوامل داخلی و
خارجی در این اتفاقات بررسی هایی کرده است،
اظهار کرد :اینکه مسیر شعارها عوض شد خیلی
گویاست که ابتدا فضایی وجود داشت و در ادامه
فضای دیگری ایجاد شد .بنابراین ریشه این اتفاقات
باید بررسی و روشن شود.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور افزود :البته شاید
این امر زمانبر باشد اما چیزی که روشن است این
است که عده ای -چه آشوبگران داخلی و چه کسانی
که از خارج توطئه و تحریک کردند  ،از بستر مشکالت
اقتصادی مردم سوء استفاده کردند و در حقیقت به
طرح و شنیده شدن همان مطالبات لطمه زدند.
تخت روانچی تاکید کرد :باید این موضوع روشن
شود تا بتوانیم از وقــوع چنین اتفاقاتی در آینده
جلوگیری کنیم .چه کسانی که میخواستند آشوب
داخلی راه بیندازند ،چه کسانی که به صراحت گفتند
میخواهیم آشوب را به داخل ایران بکشانیم و چه
کسانی که به صراحت نگفتند ولی ما ادله روشنی
داریم که اینها به نحوی داشتند خط میدادند.

سایه روشن

سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :آیــتا ...هاشمی رفسنجانی در سا لهای
متمادی چه تحصیلی و چه تحقیقی و چه در زمانی که
در زندان به سر میبرد تا ایامی که فرصت داشت یکی
از محققان خوب و برجسته دینی  -اسالمی است.
همچنین وی را باید به عنوان شناسنامه برجسته
جمهوری اسالمی تعریف کــرد 50 .ســال انقالب
اسالمی از سال  1341تا زمان وفات ،ایشان با انقالب
اسالمی همراه بود و با انقالب وفات کرد .وی عمیقا
انقالبی بود و انقالبی ماند( .تسنیم)

مصطفی کواکبیان،عضو فراکسیون امید درباره رفع
فیلتر تلگرام ،اظهار کرد :مردم به ما مراجعه میکنند
و میگویند چند هزار شغل از دست رفته است .بنده
نمی گویم که حتما باید تلگرام رفع فیلتر شود بلکه
باید امکاناتی در داخل ایجاد کنیم تا مردم بتوانند
مشکالت خود را حل کنند .وی افزود :باید مسئوالن
ساخت و ایجاد سرورهای داخلی را که مدت ها به
مردم قول دادند ،عملی کنند و اگر میخواهند رفع
فیلتر نکنند حتما الزم است با همکاری یکدیگر ایجاد
سرورهای داخلی را امکانپذیر کنند( .ایسنا)

سیدحسین نقویحسینی ،سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خــارجــی مجلس شــورای
اسالمی ،با اشاره به اینکه بیش از  35درصد پیامها
برای ناآرامیهای اخیر در کشور از عربستان سعودی
صادر میشد ،گفت :دشمن تالش کرد که از نارضایتی
مردم از وضعیت اقتصادی سوءاستفاده کند( .ایسنا)

محمد هــاشــمــی ،دربـــاره عملکرد صداوسیما
نسبت بــه آیــت ا ...هاشمی گفت :صداوسیما
ســال گذشته یــک هفته اول بعد از فــوت آقــای
هاشمی خــوب رفــتــار کــرد امــا بعد دوبــــاره مثل
گذشته یــاد آقــای هاشمی را به فراموشی سپرد.
(خبرآنالین)

علی مطهری ،نائب رئیس مجلس ،گفت :صحبت
کــردن با جوانان و دانشجویان تاثیرگذار است که
متاسفانه مسئوالن چنین ارتباطی را ندارند .بنده از
کسانی هستم که بیشترین حضور را در دانشگا هها
دارم و میبینم که چقدر این تعامل تاثیرگذار است ،اما
متاسفانه این ارتباطات خیلی کم است و اگر هم وجود
دارد به صورت کالسیک و رسمی بوده و هدفی برآورده
نمی شود( .انتخاب)
مجید انصاری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
بیان کرد :اگر به لحاظ مبانی فقهی و شرعی ،به حزب
نگاه کنیم ،تشکیل حزب میتواند به عنوان یک عمل
عبادی در نظر گرفته شود .ما در اسالم ،امر به معروف و
نهی از منکر داریم و امر به معروف و نهی از منکر بیشتر
مربوط به امور اجتماعی و حکومتی است .وی افزود:
تشکیل احــزاب واقعی ،هدفمند و بــزرگ به عنوان
یک مستحب مؤکد و امر مطلوب است که از طریق

آن میتوان ،امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کرد.
(تسنیم)
محمود صادقی ،عضو فراکسیون امید مجلس ،با
اشاره به ناآرامیهای اخیر در کشور اظهار کرد :برخورد
نیروی انتظامی در این دوره خیلی جا افتادهتر از قبل
بود زیرا آمار مجروحان و مصدومان نیروی انتظامی
چند برابر مــردم و معترضان بود که نشان میدهد
آنان در برابر این موضوع صبوری بیشتر داشتهاند.
(ایسنا)
سیدمهدی طباطبایی ،عضو جامعه روحانیت
مبارز و استاد اخــاق ،دربــاره مهمترین پیش بینی
آیت ا ...هاشمی که امروز محقق شده است ،گفت:
آیت ا ...هاشمی بیم این را داشــت که با حاکمیت
و تسلط احمدی نــژاد بر پــرونــده هــای اطالعاتی
دســت به اقداماتی بزند که به ضــرر نظام باشد.
(خبرآنالین)

شماره 2458

اخبار کوتاه

پیام تسلیت مقام معظم رهبری
 -Khamenei.irحضرت آیت ا ...خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی
درگــذشــت روحــانــی خــدمـتگــزار و واعــظ
شهیر حجت االسالم آقای مهدی مظاهری
را تسلیت گفتند .در متن پیام رهبر معظم
انقالب اسالمی که روز گذشته منتشر شد،
آمده است :درگذشت روحانی خدمتگزار
و واعــظ شهیر حجت االســام آقــای حاج
مهدی مظاهری رحمت ا ...علیه را به همه
دوستداران و ارادتمندان و تربیت شدگان
منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص به خاندان
ّ
مکرم و بازماندگان محترم ایشان تسلیت
معنوی دعا و نیایش
عرض میکنم .زمزمه
ِ
آن مرحوم در شبهای جمعه و سحرهای
ماه مبارک رمضان طی سالهای طوالنی در
شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز اصفهان
است و امید است همواره برقرار باشد.

حضورروحانیدرمراسمهاشمی

ریاست جمهوری -رئیس جمهور صبح
پنجشنبه در مراسم اولین سالگرد ارتحال
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد.
حجت االسالم حسن روحانی در این مراسم
که با حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیران و
اعضای دولت ،مقامات و مسئوالن عالی رتبه
کشوری و لشکری ،خانواده معظم شهدا و
اقشار مختلف مردم در مدرسه عالی شهید
مطهری تهران برگزار شد ،ضمن قرائت فاتحه
یاد و خاطره آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را
گرامی داشت.

آزادی عمده بازداشتشدگان

مهر -حجت االسالم محمدجواد منتظری
دادستان کل کشور درباره آخرین اخبار از
بازداشتی های حوادث اخیر کشور گفت:
کسانی که در اغتشاشات اخیر نقش مهمی
در تخریب ها نداشتند آزاد شدند و اکنون
تعداد اندکی از آنها در بازداشت هستند که
در بین آنها فرقی بین دانشجو و غیردانشجو
نیست بلکه مالک بازداشت عمل آنها است.
وی درباره خبر خودکشی یکی از بازداشتیها
در زندان اوین گفت :این فرد معتاد بوده و
فیلم وی نیز وجود دارد که پزشکی قانونی در
حال تحقیق درباره آن است.

پاسخ محکم ایران

تسنیم -محمدباقر نوبخت،سخنگوی
دولـــت ،دربـــاره واکــنــش ایـــران بــه خــروج
احتمالی آمریکا از بــرجــام اظــهــار کــرد:
تمهیدات مختلفی برای خرو ج احتمالی
آمریکا از برجام از سوی ایران در نظر گرفته
شده است .وی توضیح داد :با توجه به اینکه
تمهید مقدمات در شورایعالی امنیت ملی
و مراجع خاص صورت گرفته است ،پاسخ
بسیار قوی و محکمی از طرف ایران دریافت
خواهد کرد.

مجلس فساد را پیگیری کند

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت االسالم
کاظم صدیقی ،امام جمعه موقت تهران ،با
بیان اینکه مجلس باید اقتدار خود را نشان
دهد و نظارت کند و بر اوضاع مملکت اشراف
داشته باشد ،تصریح کرد :کمیسیو نهای
مجلس باید فسادهای جامعه را پیگیری کنند
و نشان دهند که مدعی و طلبکار هستند
و نمی گذارند گرانی کمر مردم را خم کند.
وی ادامــه داد :مجلس باید موقعیت های
حساس را درک کند این همه انفعال و عقب
نشینی به نفع مردم نیست.

روایت ربیعی از نفتکش سانچی
ایلنا -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تشریح
وضعیت آخرین پیگیر یها دربــاره نفتکش
سانچی پرداخت .علی ربیعی در توییتر خود
نوشت« :جان هر ایرانی برای ما مهم است.
شبانهروزی تالش میکنیم .بیم و امید داریم.
 .۱تاکید به سفیر چین برای  ۲۴ساعته شدن
عملیات اطفای حریق  .۲اجــازه آتشخوار
ژاپنی و اعــزام آن به محل  .۳اعــزام تیم خبره
نجات و امداد ایران به محل حادثه  .۴هماهنگی
ورود  ۶کشور دیگر به عملیات اطفای حریق»

تسهیل سفر به روسیه

ایسنا -حسن قشقاوی ،معاون کنسولی،
مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت
امور خارجه ،با بیان اینکه براساس قولی که
روسیه داده است ،سفر به این کشور آسان
میشود ،گفت :تمام تالش ما در وزارت امور
خارجه این است که تا قبل از آغاز جام جهانی
فوتبال در کشور روسیه ،امکان سفر هموطنان
بهویژه فوتبال دوستان به این کشور آسانتر
از گذشته شود .وی افزود :این مذاکرات بین
سفارت ایران و روسیه در حال انجام است و
بر اساس قولهای طرف روسی امید است تا
قبل از آغاز جام جهانی ،زمینه مناسبی برای
مسافرت ایرانیان به این کشور فراهم شود.

