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اخبار استان

خواف -محمد رضا پهلوان نژاد ،فرماندار
شهرستان خواف ،در دیدار با مدیر و استادان
حوزه علمیه احناف این شهرستان ،رسالت
و جایگاه حوزههای علمیه و مدارس علوم
دینی در تقویت و پیشرفت مناطق تلفیقی
را ستودنی بیان کرد و بر انسجام وفــاق و
وحــدت همه اقــشــار ب ـهویــژه صمیمیت و
وحــدت علمای تشیع و تسنن تأکید کرد.
(استانداری)
قــوچــان -مــهــدی چکنه ،رئــیــس اداره
آبخیزداری و منابع طبیعی قوچان با اشاره
به اینکه در حــوزه آبخیزداری پروژ ههای
بیولوژیک و مکانیک بــرای حفظ پوشش
گیاهی انجام میشود ،گفت :پروژ ههای
بیولوژیک منابع طبیعی تنها با مشارکت
مردم پیشرفت و توسعه پیدا میکند( .فارس)
درگــــــز -حــســیــن اصـــاحـــی ،رئــیــس
حفاظت محیط زیــســت درگـــز ،تصریح
کـــرد :پیش بینی زمـــان افــتــتــاح مجدد
تفر جگا ه چهلمیر ا مکا نپذ یر نیست ؛
چــراکــه در جــریــان سیل اخــیــر ،بسیاری
از زیرساختها به شــدت تخریب شــده و
بازسازی آن احتیاج به هزینه زیادی دارد.
وی افــزود :البته در این مدت تال شهای
زیـــادی شــده و سعی کــردهایــم وضعیت
حاکم بر محیط را به حالت اول برگردانیم و
شرایط نابسامان موجود را بهبود بخشیم.
(صبح توس)
کاشمر -مهدی برامکی ،معاون برنامهریزی
و امــور عمرانی فرمانداری کاشمر با بیان
اینکه بــدون تخصیص اعــتــبــارات ملی،
امکان اجرای پروژه جاده کاشمر به شادمهر
فراهم نیست ،از تخصیص نیافتن اعتبار به
این پــروژه در بودجه سال آینده خبر داد.
(کاشمر بصیر)
نیشابور -ابوالفضل کرباسی ،عضو شورای
مرکزی خانه کشاورز ایران ،با اشاره به اینکه
باید بدانیم با آب موجود چه باید کرد و آن را
چطور مدیریت کنیم تا از آن بحران عبور
کنیم ،گفت :در حقیقت بحران آب در کشور
نــداریــم ،بلکه بحران مدیریت آب داریــم.
(فارس)
بجستان -روز گذشته حسین ابراهیمی،
فرماندار شهرستان بجستان ،بهصورت
سرزده از ساختمان در حال احداث پلیس راه
شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند
پیشرفت و ساخت این مجموعه قرار گرفت.
(استانداری)
سبزوار -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
سبزوار ،گفت :عامل  70درصد تصادفات
درون شهری سبزوار ،موتورسواران و عابران
پیاده هستند که بیشتر در بولوارها و تقاطعها
رخ میدهد .سرهنگ سعید متین در نشست
شورای ترافیک سبزوار افــزود :سرعت زیاد
و استفاده نکردن از کاله ایمنی مهمترین
تخلف موتورسواران سبزوار است که جان
شهروندان را به خطر میاندازد .وی اظهار
کرد :هم اکنون تنها  20درصد موتورسواران
ایــن شهرستان از کــاه ایمنی استفاده
میکنند که باید با برنامههای آموزشی و
طر حهای تشویقی ،فرهنگ استفاده از کاله
ایمنی در جامعه نهادینه شود( .ایرنا)
گناباد -حمید بنائی ،نماینده مردم گناباد
و بجستان در مجلس ،با اشاره به مشکالت
اقتصادی موجود در کشور ،گفت :ما در
حــوزه بانکها با مشکالت زیــادی مواجه
هستیم و با وجود اینکه از یک سو به برخی
افــراد وامهــای کالن پرداخت میشود ،در
مقابل موانع زیــادی برای وامهــای کوچک
دو یا سه میلیونی بــرای مــردم وجــود دارد.
وی افــزود :بــرای حل مشکالت اقتصادی
باید یــک عــزم جــدی وجــود داشــتــه باشد
و همه پــای کــار بیایند؛ چراکه مشکالت
معیشتی مردم چیزی نیست که حل نشود.
(صبح توس)

خط و نشان ایرانی برای بارزانی

نیچروان بارزانی ،نخست وزیر اقلیم کردستان عراق،
که شامگاه شنبه شب وارد ایــران شد ،روز گذشته با
مقامات کشورمان دیدار و گفتوگو کرد .بعد از برگزاری
رفراندوم جدایی از سوی اقلیم که با شکست روبهرو
شده این اولین سفر رسمی نیچروان بارزانی به ایران
است که با کنار رفتن مسعود بارزانی اختیارات بیشتری
پیدا کرده است .وی پیش از تهران به بغداد رفته و با
حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیــدار و گفتوگو
کرده بود.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم حسن روحانی ،روز گذشته در دیدار
"نیچروان بارزانی" نخست وزیر اقلیم کردستان عراق،
با اشاره به روابط تاریخی و ریشه دار جمهوری اسالمی
ایران با کردهای عراق اظهار کرد :باید همه تالشها
برای تقویت بیش از پیش روابط صمیمی دو ملت ایران و
عراق بهکار گرفته شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقلیم کردستان عراق به
عنوان بخش مهمی از این کشور  ،نقش و مسئولیت
مهمی در تقویت ثبات و امنیت عراق دارد  ،تأکید کرد:
ثبات و امنیت  ،الزمه رسیدن به توسعه و رفاه است و
نباید اجازه داد این ثبات و امنیت در کشورهای منطقه،
به هر بهانهای تضعیف شود.

نیروهای خارج از منطقه ،دلسوز مردم منطقه
نبوده و نخواهند بود

روحانی با اشاره به نقش برخی قدرتها برای خدشهدار
کردن امنیت و ثبات منطقه  ،تقویت همکار یهای
منطقهای را مورد تأکید قرار داد و گفت :بی تردید
قدر تها و نیروهای خــارج از منطقه ،دلسوز مردم
منطقه نبوده و نخواهند بود و تنها به فکر دستیابی به
منافع بلندمدت خود هستند .
وی در عین حال تأکید کرد که همه اقوام در کشورهای
منطقه و از جمله کردهای عراق ،باید در چارچوب قانون
اساسی و تمامیت ارضی این کشورها به حقوق مشروع و
قانونی خود دست یابند .
رئــیــس جمهور همچنین بــا اشـــاره بــه آمــادگــی
سرمایهگذاران ایرانی برای مشارکت در طر حهای
توسعهای اقلیم کردستان عراق و استقبال از تجار کرد
عراقی برای حضور فعال تر در بازار ایــران ،گفت :ما
خواهان ایران و عراقی آبادتر و توسعه یافتهتر هستیم و
این به نفع همه ملتهای منطقه است.

نباید اجازه داد طرحهای استعماری و وارداتی
محقق شود

خواهان عراقی واحد و یکپارچه هستیم

"نیچروان بــارزانــی" ،نخست وزیــر اقلیم کردستان
عراق ،نیز در این دیدار که "قباد جالل طالبانی " معاون
نخست وزیر و جمعی دیگر از مقامهای اقلیم حضور
داشتند  ،اظهار کرد :ما همواره خواهان عراقی واحد
و یکپارچه هستیم و معتقدیم که همه طرفها باید به
قانون اساسی عراق پایبند بوده و در جستوجوی
حــل مــشــکــات در چـــارچـــوب قــانــون اســاســی
باشند.
نخست وزیــر اقلیم کردستان عــراق ،با قدردانی از
حمایتهای بی دریغ ایران از ملت و دولت عراق بهویژه
اقلیم کردستان عراق در مقابل یورش تروریستهای
گروهک داعــش ،تصریح کــرد :ما پیوسته قــدردان
کمکهای جمهوری اسالمی ایــران به عراق در این
مبارزه بوده و هستیم.
وی با دعوت از سرمایهگذاران ایرانی برای مشارکت در
طر حهای توسعهای اقلیم کردستان عراق  ،از استمرار
فعالیت پایانههای مرزی میان ایران و اقلیم کردستان
عراق قدردانی کرد و خواهان تقویت همکار یهای
مشترک اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران شد.
بارزانی با بیان اینکه مرزهای ایران و عراق باید مرزهای
دوستی و توسعه باشد  ،اطمینان داد که اقلیم کردستان
عراق به هیچکس اجازه نخواهد داد از خاک اقلیم برای
هر گونه تهدید احتمالی علیه جمهوری اسالمی ایران
استفاده کند و این از خطوط قرمز اربیل است .

امنیت خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است

همچنین ،نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با علی
شمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی ،نیز دیدار و درباره آخرین تحوالت
اقلیم کردستان عراق و منطقه گفتوگو کرد.
شمخانی ،در این دیدار ،پیروزی بر داعش و آزادسازی
کامل عراق و رهایی مردم این کشور از بزرگترین تهدید
تروریستی منطقه را نویددهنده آینده بهتر برای عراق
یکپارچه و غلبه بر فتنههای خارجی برای ایجاد انشقاق
در این کشور دانست.وی افــزود :با اشــاره به عالقه
متقابل و مراودات تاریخی مردم ایران و عراق بهویژه در
استا نهای کردنشین گفت :علیرغم فتنهانگیزی
دشمنان دو ملت ،بسترهای همکاری همهجانبه
و روابــط راهبردی میان ایــران و عراق رو به گسترش
است.دبیر شورای عالی امنیت ملی ،گفت :همکاری
نزدیک جمهوری اسالمی ایران با دولت عراق و پذیرش
هزینههای مادی و انسانی قابل توجه بهمنظور ایجاد
ثبات ،امنیت و پیشرفت در این کشور ،آزمونی تاریخی
و فراموشنشدنی برای اثبات صداقت ،برادری و اعتقاد
به حسن همجواری با عراق بود.
دریــابــان شمخانی ،امنیت را خط قرمز جمهوری
اسالمی ایران دانست و خاطرنشان کرد :اینکه برخی
گرو ههای ضدانقالب با استفاده از سرزمینهای
کردی ،سربازان و شهروندان ما را ترور کنند و به مناطق
تحت تسلط اقلیم بازگردند و سپس در کمال وقاحت

وی با اشاره به راهبرد اشتباه برگزاری همهپرسی در
اقلیم که موجب ایجاد هزینههای گسترده اقتصادی،
سیاسی و امنیتی بــرای مــردم کردستان عــراق و
کشورهای همسایه شد ،اظهار کرد :برخی بر این باور
ُ
بودند که امنیت مردم کرد از دیگر شهروندان عراق
و منطقه جدا بوده و امکان مدیریت تهدید داعش و
تروریسم با مذاکره و تعامل وجود دارد.
نماینده مقام معظم رهبری با بیان اینکه خواست
برخی کشورهای منطقه و فرامنطقهای ،تضعیف عراق
و کشورهای بزرگ در غرب آسیاست ،تصریح کرد :با
هوشیاری و در نظر داشتن منافع ملی و منافع جهان
اســام نباید اجــازه داد این طر حهای استعماری و
وارداتی همچون خاورمیانه بزرگ محقق شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گفت :با توجه
به سیاستهای جدید اربیل و تمرکز بر گفتوگو و
همکاری با بغداد ،جمهوری اسالمی ایــران همه
ظرفیتهای خود را بــرای پشتیبانی از حلوفصل
پیشرو و کمک به موفقیت این روند بهکار خواهد
موانع ِ
گرفت.

اقلیم کردستان به دوستی با جمهوری اسالمی
ایران افتخار میکند

نیچروان بارزانی ،نخست وزیر اقلیم کردستان عراق،
نیز در ایــن مالقات ضمن ارائــه گزارشی از آخرین
تحوالت اقلیم کردستان عراق و منطقه ،با اشــاره به
اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره پشتیبان مردم
کرد عراق بوده است ،تأکید کرد :پیوند میان ایران و
کردستان عراق تمدنی و تاریخی است و اقلیم کردستان
به دوستی با جمهوری اسالمی ایران افتخار میکند.
وی با توجه به پشتیبانی تعیینکننده ایران از امنیت
اقلیم و مردم کردستان در زمان حمله گروه تروریستی
داعش به این منطقه اظهار کرد :گسترش مناسبات
و همکاری میان ایــران و اقلیم کردستان تحت تأثیر
تالش مغرضان قرار نخواهد گرفت و از همه توان خود
برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی علیه ایران استفاده
خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

پشت پرده مؤسسات مالی غیرمجاز

عباس آخوندی ،عضو هیئت دولت در گفتوگو با
روزنامه اعتماد با اشاره به مشکالت به وجود آمده
از سوی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار
کــرد :این اتفاق ظرف یک یا دو سال رخ نــداده و
روندی چند ساله داشته که در این مقطع به صورت
یک دمل چرکین سرباز کرده است.
عضو هیئت دولــت دوازدهــــم در ادامـــه گفت:
نقشآفرینی این مؤسسهها در اقتصاد ایــران را
میتوان به دو دوره تقسیم کرد؛ قبل از سال  ٩٣و
بعد از آن .پیش از سال  ٩٣میزان نرخ سود سپرده
از نرخ تورم کمتر بوده است .در چنین شرایطی
جریان بهزیان سپردهگذار بوده ،چون او منابع خود
را سپردهگذاری کرده و در پایان ارزش اصل پول و
سودی که دریافت میکرده از روز اولش کمتر بوده
است .بنابراین او بازنده اصلی بوده است .اما برنده
چه کسی بودهاست؟ برنده تسهیالتگیرنده بوده
که در این شرایط توانسته با نرخ سود کمتر از تورم
تسهیالت بگیرد و از مابهالتفاوت نرخ سود و تورم،
سود کند.آخوندی افزود :بعد از سال  ٩٣داستان
به یکباره عوض میشود و با توجه به سیاستهای
دولــت در راستای کاهش تــورم ،نرخ تــورم از ٤٥

درصد به  ١٥و نهایتا به  ١٠درصد میرسد .ولی،
نــرخ رسمی ســود سپرده همچنان ١٨درصد و
بعدها با هزار زور ١٥درصد باقی میماند .در چنین
شرایطی ،سپرد هگذار ،سود بیشتری میگیرد و
اینبار سپردهگذار ،برنده و تسهیالتگیرنده بازنده
میشود .پس میبینید که صورت مسئله عوض
شده و کارکرد بازار پول در این دو مقطع کامال متفاوت
است .در شرایط جدید تمایل تسهیال تگیرنده
برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته و تمایل
برای فعالیتهای سوداگرانه افزایش مییابد.
وی ادامه داد :از سال  ١٣٨٤به بعد دو گروه به نظام
پولی ایران یورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم
بود .رئیس دولت وقت میگفت چرا بودجه من ١٠٠
هزار میلیارد تومان است و منابع بانکی بیشتر از آن
است و من نباید در آن دخیل باشم .این سخن یا طرز
تفکر یک مغلطه بزرگ بود و فکر میکرد که منابع
بانکی که در حقیقت پول مردم است باید در اختیار
دولت قرار گیرد و رئیس دولت بر آن تسلط داشته
باشد .بنابراین میتوان گفت که این مغلطه کانون
فساد را به وجود آورد و بستری برای شکلگیری این
مؤسسههای اعتباری و فسادی سازمان یافته و بزرگ

شد .در ادامه برای مقابله با مقاومتهایی که گاهی
برخی بانکها از خود نشان میدادند ،شکلگیری
مؤسسههای اعتباری و تبدیل آ نهــا به بانک را
تسهیل و تشویق کرد.وزیر راه و شهرسازی تصریح
کرد :حتما به یاد دارید که رئیس دولت وقت ،در
سفرهای خود از پول مردم و بیت المال حاتمبخشی
میکرد و فرقی بین سپرده سپردهگذاران و بودجه
قائل نبود و فکر میکرد همه این منابع ،پول تو جیبی
ِ
دولت است .مثال در سفر به یک استان میگفت،
تمام بدهی کــشــاورزان به نظام بانکی بخشیده
میشود در حالی که این منابع ،پول مردم بود و
هیچکس اجــازه نداشت به آن دست درازی کند.
مطابق قانون ،حتی رئیس دولت نمیتواند بودجه
دولت را به عنوان بیتالمال حیف کند چه برسد به
منابع بانکی که امانت مردم نزد بانکهاست.
آخوندی بیان کرد :حاکمیت که نمیتواند روی پول
مردم تسلط پیدا کند و اتفاقا مفهوم استقالل بانک
مرکزی در همین جا معنی پیدا میکند که رئیس آن
اجازه ندهد دولت برای پیش بردن منافع سیاسی
خود به منابع مردم دست بزند.
وی ادامه داد :تعمیم چنین تفکری در دولت نهم و

دهم و حمایتهایی که از این دولت صورت گرفت
سبب شد تا او آزادانــه در سپرده سپردهگذاران در
بازار پولی دخل و تصرف کند و آنان متضرر شوند
و در سایه تورم باال ،ارزش پو لشان کاهش یابد.
ُ
اما تسهیال تگیرندگان ،چه خرد ،چه کالن ،چه
آنکه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه کسی که
صدها میلیارد تومان را با طر حهای بدون توجیه و به
بهانههای مختلف از نظام بانکی تسهیالت دریافت
کرد ،برنده اصلی این سیاست باشد.
عضو هیئت دولت دوازدهم تصریح کرد :دولت نهم
و دهم با شعار جلوگیری از رانتجویی وارد عرصه
سیاسی و مدیریت کشور شد اما دیدیم که با توجه به
چنین سازوکاری که در پیش گرفت عمال زمینه ایجاد
بزرگترینمبادلههایرانتیتاریخایرانرافراهمکرد.
در آن زمان اشتهای تسهیالتگیرندگان فزونی یافت
چرا که فاصله بین نرخ سود تسهیالت و تورم ،بسیار
جذاب بود و کسی که تسهیالت دریافت میکرد به
دلیل این فاصله ،ارزش پولی که به بانک بازپرداخت
میکرد بسیارکمتر از ارزش مبلغ دریافتی وی بود
و در واقــع زیــان این سود تسهیالتگیرندگان را،
سپردهگذاران میپرداختند.

سایه روشن

داریــــوش قنبری عضو شـــورای مــرکــزی حزب
مــرد مســاالری ،در واکنش به اظــهــارات برخی از
اصال حطلبان مبنی بر اینکه بهتر است جهانگیری
از بدنه دولت فاصله گرفته تا بتواند حضور بهتری در
انتخابات ریاست جمهوری سال  1400داشته باشد،
اظهار کرد :فکر میکنم ماندن در کسوت معاون اولی
ریاست جمهوری و کاندیداتوری در انتخابات آینده
هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند و جهانگیری میتواند
همزمان بر روی این دو مسئله جداگانه تمرکز کند.
(باشگاه خبرنگاران جوان)
هاشم هاشمزاده هریسی ،عضو مجلس خبرگان
رهبری ،گفت :بخش عظیمی از نارضایتیهای مردم
به این دلیل است که همه چیز را جناحی و سیاسی
کردهایم .نباید کسی فکر کند که خودش انقالبی و
خدمتکار جامعه است و دیگران خائن و ضد انقالب

اخبار کوتاه

بزرگداشت شهدای سانچی

در مصاحبه با رسانههای رسمی کردی مسئولیت آن را
بهعهده بگیرند به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

نیشابور -نخستین جشنواره تئاتر بسیج
مساجد خــراســان رضــوی با حضور 120
هنرمند بسیجی از هشت شهرستان این
استان در قالب اجــرای  9تئاتر صحنهای
و هشت تئاتر خیابانی طی مراسمی روز
گذشته در نیشابور آغاز شد .علی روحی،
دبیر جشنواره استانی تئاتر بسیج مساجد
خراسان رضوی ،در این مراسم در محل گلزار
شهدای نیشابور ،گفت :پس از فراخوان
 85اثر از شهرهای کاشمر ،درگز ،قوچان،
نیشابور ،مشهد ،تربت حیدریه ،تربت جام
و فریمان به دبیرخانه جشنواره ارسال و در
نهایت  45اثر توسط داوران انتخاب شد.
(ایرنا)

مقامات کشورمان در دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق درباره سوء استفاده ضدانقالب از این منطقه هشدار دادند
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هستند .هیچکس انقالبی و اسالمی مطلق نیست
و این طور نیست که طرف مقابل هم کافر و خائن و
ضدانقالب مطلق باشد .همه انسانها یک جنبههای
مثبت و جنبههای منفی دارند( .عصر ایران)
علی مطهری ،نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی،
دربــاره سرکشی نمایندگان از زندان اوین ،اظهار کرد:
فعال بحث بازدید از زندانهای تهران است و بد نیست که
موضوع به کل کشور تعمیم داده شود بهویژه درباره افرادی
که گفته میشود در بازداشت خودکشی کردهاند ،بهتر
است تحقیق شود تا این شبهات از بین برود( .خانه ملت)
محسن هاشمی ،رئیس شـــورای اســامــی شهر
تهران ،گفت :افکار عمومی هنوز سؤاالتی در مورد
حادثه پالسکو ،نحوه برخورد با مقصران و  ...دارند و
هنوز قانع نشدهاند .وی با بیان اینکه اعتماد مردم به

ساختمانهای بلند ترک خورده است ،ابراز امیدواری
کرد که با اقداماتی که توسط مدیریت فعلی انجام
میشود ،این اعتماد برگردد( .انتخاب)
عــبــدا...نــاصــری ،فــعــال سیاسی و رســانــهای
اصالحطلب ،اظهار کرد :مدیریت صدا و سیما یک
مدیریت سمبولیک و تشریفاتی است که در  10سال
اخیر همیشه از بین اصو لگرایان انتخاب میشده
است ،اما حوزه کلیدی و جریانساز صدا و سیمایی که
روز به روز به دلیل همین ماهیت کم بینندهتر میشود،
در دست یک جریان افراطی رادیکال در خارج از صدا
و سیماست .اگرچه ظاهرادفتر هم در صدا و سیما
نداشته باشند که من معتقدم در درون صدا و سیما نیز
این جریان دفتر دارد( .ایران)
محمدعلی نجفی ،شهردار تهران ،در واکنش به این

سؤال که چه نظری درباره تحقیق و تفحص از مؤسسه
همشهری دارد ،گفت :از نظر من این اقدام اشکالی
ندارد .در حقیقت ما با هر تحقیق و تفحصی که شورا
بخواهد ،انجام دهد ،موافق هستیم( .ایلنا)
محمود علوی ،وزیر اطالعات ،به اغتشاشات اخیر
اشــاره کرد و گفت :نقطه شروع بحران از اقدامات
دشمنان نبود بلکه دامــن زدن بــه نارضایتیها
موجب بــروز حــوادث شد که با همکاری و همدلی
دستگاههای امنیتی ،انتظامی و اطالعاتی برطرف
شد .مــردم به دلیل امیدهایی که به نظام دارنــد از
همراهی با اغتشاشگران پرهیز کردند ،اما دشمنان و
بدخواهان نظام با بزرگنمایی آشوبها در صدد انتشار
اغتشاشات به همه کشور بودند ولی پایان یافتن اتفاق
طی چهار تاپنج روز مایه اقتدار جمهوری اسالمی
ایران شد( .ایسنا)

آنا -مراسم بزرگداشت درگذشت دریامردان
کشتینفتکشایرانیباحضورحجتاالسالم
روحانی رئیس جمهور ،خانوادههای خدمه
سانچی ،مسئوالن و مردم در مدرسه مطهری
برگزار شد .در این مراسم جمعی از اعضای
هیئت دولــت حضور داشتند .همچنین
سرلشکر جعفری ،فرمانده کل سپاه و علی
الریجانی ،رئیس مجلس ،از شرکت کنندگان
در این مراسم بودند.

با هرگونه افزایش قیمت مخالفیم

خانه ملت -محمدرضا عـــارف ،رئیس
فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سؤالی
درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی ،با
بیان اینکه جهت گیری اصلی فراکسیون
امید این است که جلوی افزایش غیرمنطقی
قیمتها را بگیریم ،بیان کــرد :از طریق
نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق داریم
جهت گیری بودجه را به سمت حل مشکالت
اقشار آسیب پذیر بردهایم که اقدامات خوبی
انجام شده ،ولی اینکه آیا این اقدامات به حل
مشکالت مردم کمک میکند یا نه ،هنوز به
جمع بندی روشنی نرسیدهایم و در روزهای
آینده در فراکسیون امید در اینباره جلساتی
را برگزار میکنیم.

توضیحات سازنده کشتی مطال

ایسنا -صــاحــب اثــر قـــرآن کشتی مطال
توضیحاتی را دربــاره این اثر که در فضای
مجازی و محافل مختلف پربحث شده است،
ارائه کرد .سیدعلیاصغر موسوی ،با بیان
اینکه کمتر از  ۱۵۰گرم طال برای آبکاری
ورقها به کار رفته تا ماندگاری کار افزایش
یابد ،تأکید کرد :شایعه استفاده از  ۷۰کیلو
طال نه منطقی است و نه صحت دارد .وی با
تأکید بر اینکه برای طراحی و ساخت این
اثر مجموعا  ۴۰میلیون تومان هزینه شده
که تماما شخصی است ،اظهار کرد :هیچ
بودجه دولتی یا حمایت مالی از جانب
دولت برای این کار اختصاص داده نشده
است.

رد دائمی بودن تعهدات ایران

جام جم -بهروز کمالوندی ،سخنگوی
سازمان انــرژی اتمی ،با اشــاره به ادعای
برخی مقامات آمریکا مبنی بر دائمی بودن
برخی تعهدات ایران در برجام تصریح کرد:
اگر برجامی نباشد تعهدی نیز وجود ندارد.
امــا تعهدات پادمانی ما ه ـمزمــان وجود
خواهد داشت .در عین حال جنس تعهدات
ما در برجام از نوعی است که خودمان آن
را ارادی پذیرفتهایم .برجام تعهد دائمی
برای ما ایجاد نکرده است و باالترین میزان
تعهد ما نظارت  25ساله بــدون هیچگونه
حسابرسی روی معادن اورانیوم کشورمان
است.

یقه سفید نداریم

تسنیم -ســردار محمدمسعود زاهدیان،
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر ناجا،
در پــاســخ بــه ســؤالــی مبنی براینکه آیا
یقهسفیدهای مسئول در دستگا ههای
دولتی و غیردولتی نقشی در وارد شدن
ساالنه نزدیک به دو هزار تن مواد مخدر اعم
از مواد مخدر مصرفی ،مکشوفه و ترانزیتی
و سوءاستفاده از جایگاههای خود دارند یا
خیر؟ گفت :خوشبختانه همه دستگاههای
دولتی ما پاک بوده و در کشورمان هیچ یقه
سفیدی به آن معنایی که در سایر کشورها
است ،وجود نــدارد .وی تأکید کرد :شاهد
وفــاق و عهد جــدی مسئوالن در برخورد
با قاچاق مــواد مخدر هستیم و عــزم این
مسئوالن کشورمان در دنیا بیبدیل است.
البته گردش مالی پرحجم و سنگین قاچاق
مواد مخدر افراد زیادی را تحت تأثیر خود قرار
میدهد که البته این افــراد به هیچوجه در
حیطه مسئوالن دولتی نیستند.

تکمیل گزارش ناآرامی ها

ایرنا  -عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر
کشور ،از ارسال گزارش دقیقی از حوادث
و ناآرامیهای اخیر به رئیس جمهور پیرو
دستور اخیر ایشان خبر داد .عبدالرضا
رحمانی فضلی ،افزود :بر اساس اطالعات
دستگا ههای انتظامی و امنیتی و سایر
د ستگا هها ضمن شنا سا یی و معرفی
ریشهها و بسترهای ایجاد این نا آرامیها؛
پیشنهاداتی در راستای جلوگیری از وقوع
اینگونه حوادث در گزارش فوق ذکر شده
است.

