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سرداررمضانشریف:خدمترسانیسپاهبهسیلزدگانتارفعمشکالتادامهمییابد
سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط
عمومی ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،با
اشــاره بــه رصد پهپــادی دقیق و  24ســاعته و
بهکارگیری  270فروند شــناور سپاه در مناطق
ســیلزده ،گفت :خدمترســانی پاســداران و
بســیجیان تا رفع آالم و مشــکالت هموطنان
عزیــز در اســتانهای ســیلزده و بازگشــت
وضعیت به شــرایط عــادی همچنــان تداوم
خواهــد داشــت .به گزارش ســپاهنیوز ،ســردار

رمضــان شــریف تصریــح کــرد :در جریــان
ســیل اخیر ســپاههای اســتانی درگیر در سیل
و ســپاههای اســتانی معین  ،نیروهای زمینی
،دریایی ،هوافضا وبســیج ،قرارگاه ســازندگی
خاتــم االنبیا(ص) و معاونتهای پشــتیبانی
ماننــد لجســتیک ،بهــداری و نیروی انســانی
ســپاه به طور مداوم  ،مشــغول امدادرسانی و
کمــک به هموطنان در اســتانهای ســیلزده
هســتند .وی بــا اشــاره بــه اقدامات برجســته

ردهها و نیروهای ســپاه در جریان ســیل اخیر ،
جمع آوری کمکهای مردمی  ،فراهم کردن
امکانــات ترابــری و ارســال و توزیع کمکها با
هماهنگــی ســازمانهای مســئول در منطقه
را از جمله اقدامات ســپاههای اســتانی درگیر
در ســیل و ســپاههای اســتانی کــه بــه عنــوان
معیــن بــرای هر یک از اســتانهای ســیلزده
مأموریــت داشــتند برشــمرد و افــزود :اعزام
پاســداران ،بســیجیان و گروههــای جهادی به

منظــور ارائــه خدمــات میدانی و همــکاری با
ستادهای بحران اســتانها ،برقراری امنیت و
نیز کمکرســانی به مردم در اسکان ،تغذیه و
پاکسازیمنازل،معابرومحلهایکسبآنان
از دیگر اقداماتی است که طی یک ماهه اخیر
درمناطقسیلزدهصورتپذیرفتهوهمچنان
ادامــه دارد.وی افــزود :بهکارگیــری واحدهای
مهندســی نیــروی زمینی ســپاه بــرای ایجاد و
ترمیم ســیل بندهــا ،حفر کانال ،ســاخت پل

و ،...بازگشایی مسیرهای اصلی ارتباطی مانند
جاده دسترســی معموالن و ســاخت پلهای
 ۱۹گانه در اســتان گلســتان ،بهکارگیــری ۵۶۳
دستگاهماشینآالتمهندسیونیزبهکارگیری
بالگردهــای هوانیــروز بــه منظــور جابجایی و
اقدامات ترابری مورد نیاز در طی روزهای اخیر
توســط یگانهای نیروی زمینی ســپاه صورت
گرفته است.شــریف افزود :قرارگاه ســازندگی
سپاهبابهرهگیریازتوان،تجربهوتخصصباال

درخصوصاقداماتمهندسیوبابهکارگیری
تجهیــزات و ماشــینآالت ســنگین ،از همان
ساعتهای اولیه وقوع سیل در مناطق بحران
حضــور یافته و بــا ایجاد مســیرهای انحرافی،
بازگشایی راهها ،احداث و ترمیم پلها با بیش
از ۴۰۰دســتگاه ماشینآالت مهندسی و بیش
از  ۸۰۰نفر نیروی انسانی برای برقراری ارتباط
راههایروستاییومناطقصعبالعبوراقدام
کردهاست.

ظریف با اعالم راهاندازی ساز و کار متناظر با اینستکس در ایران تأکید کرد

بازداشت  ۲ایرانی در مرزهای امریکا

ëëارســال پیــا م بــه وزرای خارجــه همــه
کشورها
وزیــر امور خارجــه ایــران در بخش
دیگری از ســخنان خــود دربــاره اقدام
امریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران
در فهرســت گروههــای تروریســتی
خارجــی وزارت خارجــه امریــکا نیــز
گفت« :اقداماتی در مجلس در جریان
اســت و ما هــم با دوســتان در مجلس
در حــال مشــورت هســتیم کــه چــه

در اولین روز کاری فیلیپ تیبو انجام شد

احضار سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه
ســفیر فرانسه به وزارت خارجه احضار شــد .فیلیپ تیبو
توســط ســید حســین ســادات میدانــی رئیــس دبیرخانه
ســتاد پیگیــری اجــرای برجــام بــه وزارت امورخارجــه
احضــار شــد و طــرف ایرانــی در ایــن جلســه با اشــاره به
توئیتهــای منتســب به ســفیر فرانســه در واشــنگتن که
محتــوای آنهــا از نظــر کشــورمان بــه هیــچ عنــوان قابــل
پذیــرش نیســت ،خواســتار توضیح دولت فرانســه شــده
و اعــام کــرد در صورتی که اظهــارات مزبور مــورد تأیید
دولــت فرانســه بــوده و بیــان کننــده مواضع رســمی این
کشــور باشد ،این امر در مخالفت آشکار با اهداف و مفاد
برجــام خواهــد بود و چنانچــه به نحــوی رضایت بخش
به این مســأله رســیدگی نشــده و موضوع فیصلــه نیابد،
جمهــوری اســامی موضــوع را براســاس ســازوکارهای
پیشبینــی شــده در برجــام پیگیــری نمــوده و حق خود
بــرای هرگونه واکنــش مقتضــی را محفــوظ میداند .در
واکنش ،ســفیر فرانســه در تهران ضمن ابراز بی اطالعی
از توئیتهای منتســب به ســفیر کشــورش در واشنگتن،
بر اراده سیاســی این دولت بر اجــرای کامل مفاد برجام
تأکید ورزیده و اعالم نمود مراتب را بالفاصله به پاریس
گزارش خواهد کرد.
ســفیر فرانســه در امریکا با ادعای اینکــه انقضای برجام
به معنای عدم پایبنــدی ایران به یک برنامه غیرنظامی
بــرای فعالیتهای هســتهای آن نیســت مدعی شــده که
در صورت عدم رعایت این مســأله از ســوی ایران پس از
برجام ممکن اســت باز هم تحریمهایی علیه این کشــور
اعمال شود.
گفتنی است ســفیر جدید فرانسه روز گذشــته استوارنامه
خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرده بود.
ëëظریف:ایرانآمادههمکاریبافرانسهاست
فیلیــپ تیه بو ،ســفیر جدید جمهوری فرانســه در تهران
در آغــاز مأموریــت خــود در کشــورمان روز گذشــته بــا
محمــد جــواد ظریف ،وزیــر امــور خارجه ایــران دیدار و
رونوشــت اســتوار نامه خود را تســلیم ایشان کرد .ظریف
در ایــن دیــدار ابتــدا ضمــن اشــاره بــه روابــط تاریخــی
و درازمــدت دو کشــور و وجــود نگــرش مثبــت مــردم
کشــورمان در قبال فرانســه ،خواســتار رفع موانع موجود
در روابط بین دو کشور با اتکا به دوراندیشی و خردمندی

بین مقامات دو کشــور شد .او با اشاره به حضور گروهک
تروریســتی منافقیــن در خــاک فرانســه آن را یکــی از
مشکالت موجود بین دو کشور دانست .وزیر امور خارجه
کشــورمان همچنین از آمادگی کشــورمان برای گفتوگو
و همــکاری بــا مقامــات فرانســوی بــرای حل مشــکالت
منطقه یاد کرد و ضمن اشــاره بــه تحوالت خطرناکی که
اخیراً در منطقه شــمال آفریقا از جمله لیبی و سودان به
وقوع پیوســته ،آن را حاصل دخالت برخی از کشــورهای
عــرب در منطقــه دانســت .ظریــف در بخــش دیگری از
ایــن دیــدار ضمن انتقــاد از بیانیه اخیــر G7و اظهار نظر
ســفیر فرانسه در امریکا در قبال فعالیتهای صلحآمیز
هســتهای کشــورمان ،تــداوم ایــن قبیــل مواضــع را نابود
کننده توافق هستهای بین دو طرف دانست.
ســفیر جدیــد فرانســه نیز با اشــاره بــه گفتوگوهــای اخیر
رؤســای جمهــور دو کشــور بــا یکدیگــر ،بــا تأکیــد بــر اراده
فرانسه برای ادامه گفتوگوها با کشورمان در مورد مسائل
منطقهای و بینالمللی افزود :موضع و اراده فرانسه همان
طوری که در گفتوگوی تلفنی رئیس جمهوری فرانســه با
دکتر روحانی تأکید شد ،حضور در برجام ،حمایت و اجرای
تعهدات آن از ســوی دو طرف اســت .وی با اشاره به انجام
تعهدات جمهوری اسالمی ایران در قبال برجام ،به تالش
و نقش فرانسه در تأسیس و معرفی اینستکس اشاره کرد.
ëëهشدارعراقچیبهفرانسه
سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه
ایــران هم در واکنش به موضع ســفیر فرانســه در امریکا
در توئیتــر خــود نوشــت« :اینکه گفته شــود ایــران بعد از
انقضای برجام مجاز به غنیســازی اورانیوم خواهد بود،
اشتباه است .ایران باید به موجب «پیمان منع اشاعه» و
پروتــکل الحاقی و تحت نظارتهای شــدید ثابت کند که
فعالیتهای هستهایاش صلحآمیز هستند».
عراقچــی در واکنــش بــه چنیــن ادعایی بر شفافســازی
فــوری پاریــس در ایــن زمینــه تأکید کــرد .معــاون وزارت
خارجه ایران در توئیتر نوشــت« :اگر توئیتهای ژرار آرو،
موضع فرانســه است ،ما با نقض آشــکار و عمده اهداف
برجــام و قطعنامــه  ۲۲۳۱روبــهرو هســتیم .نیــاز اســت
پاریس فوراً آن را اصالح کند یا ما اقدام مقتضی را انجام
میدهیم».
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وزارت امــور خارجــه در نخســتین
روزهــای ســال جدیــد بــا رونمایــی
از پایــگاه اینترنتــی «دیپلماســی
اقتصــادی» و برگــزاری جلســه ســتاد
هماهنگــی روابــط اقتصــادی خارجی
اقدامــات دیپلماتیــک خــود در زمینه
فعالیتهــای اقتصادی را رســماً کلید
زد .این ســتاد در ســال  1360و با هدف
ایجــاد هماهنگــی میــان سیاســتها
و روابــط اقتصــادی خارجــی کشــور
بــا جهتگیــری سیاســت خارجــی
و همچنیــن شــکلگیری انســجام و
همدلی میان خط مشــیها و عملکرد
ارگانهــای مختلــف در روابط خارجی
ایجــاد شــده اســت .هماهنگــی روابط
اقتصادی خارجی که یکی از دیرپاترین
نهادهــای اقتصــادی کشــور اســت،
طــی ســالهای گذشــته و بــه فراخــور
تحــوالت سیاســت خارجــی کشــور
جلســات متعــددی را برگــزار کــرده
اســت .چنان که این ستاد سال گذشته
و همزمــان بــا رونــد اجــرای برجــام و
خــروج امریــکا از توافــق هســتهای بــا
برگــزاری  19جلســه تحوالت سیاســت
خارجــی را پیگیری کــرد .تأکید بر لزوم
انســجام و هماهنگــی دســتگاههای
داخلــی در روابــط اقتصــادی خارجی،
افزایــش تعامــل وزارت امــور خارجــه
بــا بخــش خصوصــی ،ارتباط مســتمر
بــا نمایندگیهــای جمهوری اســامی
در خــارج از کشــور و انعکاس مســائل
مطرح شده توسط آنها به سازمانهای
مربوطــه از دیگــر فعالیتهــای ســتاد
هماهنگــی روابــط اقتصــادی خارجی
اســت .برگزاری نخســتین جلســه این
ستاد اقتصادی در سال جدید درحالی
اســت که عالوه بر آن وزیر امور خارجه
ایران از طریق ســاز و کارهای اقتصادی
سازمان متبوعش اهداف کشور در این
ل میکند .چه ،دو ســال
حــوزه را دنبــا 

پیــش بــود کــه محمدجــواد ظریــف با
توجه به ضرورت پیگیــری برنامههای
اقتصــادی کشــور بــا حــذف چنــد
معاونت منطقهای ،اقدام به تشــکیل
معاونــت اقتصــادی در حــوزه اقتصاد
بینالمللــی کرد .ایــن در حالی بود که
دســتیابی بــه برجام زمینــه بهرهگیری
حداکثــری از فرصتها و ظرفیتهای
موجود در عرصــه بینالملل را فراهم
کــرد .در همیــن حال حجم مــراودات
مالــی در کنــار افزایش تقاضاهــا برای
همکاریهای مشــترک تجــاری تمرکز
بر دیپلماســی اقتصادی را به ضرورتی
ناگزیر در سیاســتهای وزارت خارجه
تبدیــل کــرد .بــه رغــم خــروج امریــکا
از برجــام کــه رایزنیهــای بیشــتری
را بــا ســایر کشــورهای باقــی مانــده در
ب میکــرد ،اهمیــت ایــن
برجــام طلــ 
معاونــت و مدیریت فعالیــت تجاری
نمایندگیهــای جمهوری اســامی در
خارج از کشور دوچندان شده است.
بــر این اســاس غالمرضــا انصاری،
ســفیر وقــت ایــران در هند مســئولیت
معاونــت اقتصــادی وزارت خارجــه را
برعهــده گرفت و فعالیتش را در اواخر
ســال  96آغاز کرد .این در حالی اســت
کــه مهمتریــن دســتور کار اقتصــادی
وزارت خارجــه در شــرایط کنونــی
پیگیری ســازوکاری است که کشورهای
اروپایــی بــا هــدف حفظ برجــام وعده
راهانــدازی آن را دادهانــد .ســازوکاری
موســوم بــه اینســتکس کــه در صورت
ن میتوانــد زمینه فروش
اجرایی شــد 
نفــت ایــران و تعامــات اقتصــادی
نهادهــای اقتصــادی غربــی بــا ایــران
را فــارغ از مجــازات فرامــرزی امریــکا
فراهــم کند .وزیر امور خارجه ایران روز
گذشــته در حاشــیه رونمایــی از پایگاه
اینترنتــی «دیپلماســی اقتصــادی»
وزارت امــور خارجه با اشــاره به راهکار

خبــر اول اینکــه ،ویــدا موحــد معــروف بــه «دختر
دیـــگه خیابان انقالب» از سوی شعبه  ۱۰۹۱مجتمع قضایی
چه خبر ارشــاد بــه اتهام تشــویق مردم به فســاد و فحشــا از
طریق کشف حجاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد .پیام درفشان
وکیل مدافع ویدا موحد روز یکشنبه با اعالم این خبر به ایرنا گفت که دادگاه
یازدهم اســفند  ۹۷این حکم را صادر کرده و قطعی شــده است .این وکیل
دادگســتری با بیان اینکه موکلش مشــمول عفو رهبری به مناسب مبعث
پیامبر گرامی اسالم (ص) و آزادی مشروط قرار گرفته است ،در توضیح این
پرونده اظهار کرد :با وجود پیگیریها در زندان و اینکه موکل چندین مرتبه
درخواست آزادی مشروط و عفو برای قاضی اجرای احکام ارسال کرده ،اما
هیچ درخواستی از زندان شهر ری برای اجرای احکام ارسال نشده است.
س جمهور امریکا در تازهترین اظهارات خود از
خبر دیگر اینکه ،معاون رئی 
بازداشت دو ایرانی به اتهام تالش برای ورود غیرقانونی به ایاالت متحده
خبــر داد .به گزارش ایلنا« ،مایک پنــس» معاون رئیسجمهور امریکا در
تازهترین اظهارات خود در توئیتر از تالش دو ایرانی ،برای ورود غیرقانونی
ت آنها خبر داد .وی پــس از بازدید از مــرز نوگالس در
بــه امریــکا و بازداشــ 
اینباره در توئیتر خود نوشــت :در دیدار کوتاه از این منطقه و در جلســهای
که در این شهر با مسئوالن مرزبانی امریکا داشتم ،مطلع شدم که آنها دو
تبعه ایرانی را که سعی داشتند از دید گشت مرزی پنهان بمانند ،دستگیر
کردهانــد .معــاون رئیسجمهــوری امریــکا گفــت :روزانــه هــزاران مهاجر
بازداشت میشوند .این یک بحران ملی است و کنگره باید از مردان و زنان
شجاع ما که در مرز خدمت میکنند ،حمایت کند.

اروپا بهانهای برای آغاز تبادالت مالی ندارد
مالــی اروپاییهــا گفــت «:ســاز و کار
متناظر با اینســتکس هفته گذشــته در
ایران راهاندازی شــده و اروپاییها االن
هیــچ بهانهای بــرای آغــاز کار تبادالت
مالی با ایران ندارند».
ظریــف تأکید کرد« :ایــن یک اقدام
مقدماتی توســط اروپاســت ،اروپاییها
در اردیبهشــت گذشــته بعــد از خــروج
امریــکا از برجــام تعهــدات متعــددی
را مطــرح کردند کــه برای شــروع اجرای
آن تعهــدات ،نیــاز بــود کــه اینســتکس
را راه بیندازنــد ».او بــا بیــان اینکــه «مــن
نمیدانــم اروپاییها برای یک ســاز و کار
مقدماتــی چقــدر وقــت نیــاز دارنــد»،
افزود« :معتقدیم حاال باید برای مدت
زیادی اروپاییها تالش و فعالیت کنند
تا بتوانند تعهداتشان را انجام دهند،
بســیار عقب هســتند و نباید ایــن گونه
تصور کنند که جمهوری اسالمی منتظر
آنها میماند .ما بحمداهلل روابط بسیار
خوبــی بــا همســایگان داریــم ،ســاز و
کارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها
راهاندازی کردیم و دارد عمل میکند».
ظریــف همچنیــن در دیــدار ویتوریــو
روســاری پتروچلــی ،رئیس کمیســیون
سیاســت خارجــی و مهاجرت مجلس
سنای ایتالیا تأکید کرد که ایران تشکیل
نهــاد متناظر اینســتکس را بــه اتحادیه
اروپا اعالم کرده است».

محکومیتدخترخیابانانقالب
به یک سال حبس

معارفه معاونان جدید وزیر خارجه

دیــروز همچنیــن مراســم تودیــع
و معارفــه مدیــران جدیــد وزارت
بـــــرش
امــور خارجه بــا حضــور محمدجواد
ظریــف ،مدیــران و کارکنان ایــن وزارتخانه برگزار شــد .در
ایــن مراســم ،حســین پناهی آذر معــاون جدیــد ادارای و
مالــی ،حســین جابری انصــاری معاون جدید کنســولی و
امور ایرانیان خارج از کشــور ،ســیدعباس موسوی سخنگو
و رئیــس جدیــد مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانهای و
علی اصغر خاجی دســتیار وزیر امــور خارجه در امور ویژه
اقداماتی میتواند صورت بگیرد .البته
نماینــدگان در این زمینــه تالشهایی
را کردنــد و طرحهایــی را ارائــه دادنــد
و همــکاران مــا نیــز بــا آنهــا در تماس
هســتند ».ظریــف در ادامــه ضمــن
اشــاره به نامــهای که در ایــن رابطه به
دبیــرکل ســازمان ملل نوشــته ،افزود:
«در صحنــه روابط دوجانبه ما با ســایر
کشــورها ،پیامهایی از سوی بنده برای
وزرای خارجــه همــه کشــورها ،امــروز
کــه روز اجرایی شــدن تصمیــم ایاالت
متحده امریکا است ،ارسال خواهد شد
که نســبت به این اقدام و موضعگیری

سیاسی معرفی شدند.
همچنیــن از تالشهــا و خدمــات آقایــان بهرام قاســمی
سخنگو و رئیس سابق مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
(ســفیر جدیــد جمهــوری اســامی ایــران در فرانســه)،
پناهی آذر معاون ســابق کنســولی و امــور ایرانیان خارج
از کشــور ،جابری انصاری دستیار سابق وزیر امور خارجه
در امور ویژه سیاســی و صابری ،معاون سابق اداری مالی
(ســفیر جدید جمهوری اســامی ایــران در تاجیکســتان)
تقدیر و تشکر شد.

کــه از ســوی کشــورها ضــروری اســت
صــورت بگیرد ،دربــاره عواقب بســیار
خطرناکــی کــه اقدام بیســابق ه امریکا
در این زمینه داشــته ،تذکــرات الزم به
همه وزرای خارجه داده شود».
ëëاســناد موانع کمــک هــای خارجی به
سیلزدگانرامنتشرمیکنم
رئیس دســتگاه دیپلماسیهمچنین
دربــاره موانــع موجــود بــرای ارســال
کمکهــای نقــدی خارجــی بــه
ســیلزدگان گفــت« :در ایــن زمینه در
حــوزه اطالعرســانی اقــدام وســیعی

صورت گرفته اســت .دولــت امریکا در
موضــع تدافعــی قــرار گرفته تــا حدی
کــه اعــام کــرده کــه مــا مانعــی برای
این کمکها نیســتیم ،ولــی این حرف
آنهــا خــاف اســت ».وی افــزود« :مــا
اســنادی را جمــعآوری کــرده و بزودی
منتشــر خواهیم کرد که نشان میدهد
بانکهــا و حتــی بانکهــای اروپایــی
بــه دلیــل نگرانی از اقدامــات امریکا از
پذیرش کمکهــای ایرانیهایی که در
خارج از کشــور حضــور دارند یــا مردم
سایر کشــورها که مایل به کمکرسانی
هستند ،سر باز میزنند».

پاسخ مصطفی کواکبیان به خبرسازی جدید علیه وزیر خارجه:

برگزارکنندهجلسهنمایندگانباظریف،فراکسیوندیپلماسیاست
گــروه سیاســی  /به دنبــال خبرســازی برخی رســانهها مبنی
بــر اینکه محمدجــواد ظریف ،وزیر امــور خارجه نمایندگان
مخالــف اســتعفای خــود را بــه ضیافت شــام دعــوت کرده
اســت ،مصطفــی کواکبیــان ،رئیس فراکســیون دیپلماســی
و منافــع ملــی ایــن ادعــا را رد و تأکید کــرد کــه برگزارکننده
ایــن جلســه ،ایــن فراکســیون اســت.به گــزارش «ایــران»،
روز گذشــته نامــهای به امضــای کواکبیان ،به عنــوان رئیس
فراکســیون دیپلماســی و منافع ملــی در مجلس توزیع و در
برخی رســانهها نیز منتشــر شــد .مطابق این نامه ،کواکبیان
از نماینــدگان بــرای حضــور در جلســهای در وزارت خارجه
به صرف شــام دعوت کرده و در آن تأکید کرده اســت که در
این جلســه آخرین تحوالت و عملکرد دســتگاه دیپلماسی،
بــا شــرکت نماینــدگان مخالــف اســتعفای وزیــر خارجــه
برگزار میشــود.نماینده تهران در مجلس در پاســخ به این
فضاســازیها گفت که میزبان و برگزارکننده این جلسه این
فراکســیون اســت و حضــور نمایندگان مخالف اســتعفا نیز
بــه تمهید همین فراکســیون صورت گرفته اســت .متن این
گفتوگو را بخوانید.
 ëëپس از نامــهای که در مجلس توزیع کردید ،برخی رســانهها
مدعی شــدند که آقــای ظریف ،نمایندگان مخالف اســتعفای
خــود را دعوت کــرده تــا در ضیافت شــام با او شــرکت کنند،
درصورتی که امضای شــما پای این نامه اســت .توضیح شما
چیست؟
در طــول مدیریــت حضور آقــای ظریــف در وزارت امور
خارجــه ،فراکســیون دیپلماســی و منافــع ملــی هــر  4مــاه
یــک بــار ،با ایشــان جلســه داشــته اســت .این جلســه ،یک
روال معمولــی اســت ،امــا گاهی آقــای ظریف بــه مجلس
میآمدنــد و گاهــی نمایندگان بــه وزارت خارجه میرفتند،
بنابرایــن نوبتــی بود .این بــار نوبت وزارت خارجــه بوده که
نماینــدگان فراکســیون بــه آنجــا برونــد .مــا گفتیم کــه این
جلسه ،جلسه فراکسیون دیپلماسی با وزارت خارجه است،
امــا بخصوص ،از نمایندگانی که مخالف اســتعفای ایشــان
بودند دعوت کردیم ،و اال همه نمایندهها دعوت هستند.
ëëهمه یعنی چه تعداد؟
همه نمایندگانی که عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع
ملی هســتند .همــه اعضای این فراکســیون ،فــارغ از جناح
بندیها دعوت هستند و همه تیپها در آن حضور دارند.

شنیدیم که ،نظرسنجی گروه افکارسنجی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
نشــان میدهد کــه حدود نیمــی از ارتبــاط کاربــران شــبکههای اجتماعی با
دوستان و آشنایان با استفاده از اینستاگرام انجام میشود.به گزارش ایرنا ،این
نظرسنجی که بهمن  1397در کل کشور درخصوص عضویت در شبکههای
اجتماعــی و بــه صورت تلفنی انجام شــده ،نشــان میدهد بیــش از نیمی از
پاســخگویان ( 54.1درصد) ارتباط با دوســتان و آشــنایان را از موارد اســتفاده
از اینســتاگرام عنــوان کردهاند .بعد از آن ،تماشــای کلیپهــا ( 40.9درصد)،
پیگیری اخبار ( 31.2درصد) ،از دیگر موارد اســتفاده اینستاگرام مطرح شده
است .براساس این نظرسنجی ،تلگرام با  60.3درصد و پس از آن اینستاگرام
با  39.3درصد و واتساپ با  27.8درصد بیشترین میزان عضویت در میان
پاســخگویان را به خود اختصاص دادهاند .در بین پیامرسانهای داخلی نیز
عضویت در پیامرسان سروش  7.7درصد بوده است.

درخواست حسین فریدون از کریمیقدوسی

دســت آخر اینکه  ،جوادکریمی قدوسی ،نماینده مردم مشهد در مجلس
مدعی شــده فایل صوتی در اختیار دارد که در آن حســین فریدون با تقلید
صــدای رئیس جمهوری برخی درخواســتها را از مدیران دولتی میکند.
بــه گزارش پاد ،حســین فریــدون در واکنش به این ادعا گفــت :من از آقای
کریمی قدوسی میخواهم اگر چنین فایل صوتی در اختیار دارد یکبار برای
همیشه منتشر کنند .حسین فریدون با تکذیب ادعای تقلید صدای رئیس
جمهوری گفت :این ادعای فردی اســت که به دروغگویی شهره شده و در
چند سال گذشته تقریباً همه ادعاهای او تکذیب شده است ،البته این فرد
ظاهــراً حصــار آهنی دارد و شــکایت از او هم به جایی نمیرســد به همین
دلیــل تنها راه اثبات دروغهایش درخواســت انتشــار ســند اســت تا مردم
بدانند چقدر این فرد حرفهای بی پایه و اساس میزند.

واعظی:
گرفتار بازیعلیهدولتنمیشویم

س جمهوری تأکید کرد :ما در دولت قصد
رئیس دفتر رئی 
نداریــم گرفتار میدان بازی کســانی کــه میخواهند برای
اخبار
دولت مشــکل ایجــاد کنند ،شــویم .به گــزارش جماران،
محمود واعظی  ،درباره اینکه پس از وقوع ســیالبها عدهای دولت را متهم
س جمهوری شــد،
به کمکاری کردند و حتی جریانی خواهان اســتعفای رئی 
گفــت :چنیــن رفتارهایــی جدیــد نیســت  ،از پنج ســال و نیم پیش کــه آقای
س جمهوری شــدند شاهد بودیم یک عده قلیلی از افراد خاص
روحانی رئی 
س جمهوری بیان
بــا تفکر تند به دنبال این مســائل بودند .رئیس دفتــر رئی 
کرد :این افراد به جای اینکه مســائل کشــور را علمی و حرفهای مطرح و حل
کنند ،به دنبال حاشــیه و مسائل شخصی بودند و همیشه هم یک چیزهایی
بیــان کردهانــد .ایــن گروه هــر زمانی کــه دولت توفیقی به دســت مــیآورد،
بالفاصلــه یک یا چند حاشــیه را مطرح کردهاند .اوالً امروز وقت کار اســت و
همــه بایــد کار کنیم .دوماً با این همه دشــمن  ،گرفتاری و مشــکالت داخلی
مســائل حاشــیهای را کنار بگذاریم و از دیگران هم بخواهیم وارد نشوند .وی
س جمهــوری از تمامــی مشــاوران و وزرای خود
خاطرنشــان کــرد :آقای رئی 
خواستند که به زیرمجموعههایشان اعالم کنند امروز زمانی است که باید به
دنبال وحدت  ،همدلی و انسجام باشیم .محمود واعظی همچنین در پاسخ
بــه تحلیلهایــی که «هدف انتخــاب تخت روانچــی برای کرســی نمایندگی
ایــران در ســازمان ملل را فتح بابی برای مذاکــره میدانند» ،گفت :خیر این
طــور نیســت ،زمانی که مــا قانون بازنشســتگی را اجرا کردیم ،آقای خوشــرو
بازنشسته بود و باید برمیگشت و برگشت.

پاسخ روابط عمومی مجمع به ادعای نماینده تهران

ëëپس چرا قید «شــرکت نمایندگان مختلف اســتعفا» آقای
ظریف را در دعوتنامه خود آوردید؟
مــا به نماینــدگان مخالف اســتعفای وزیــر خارجه قولی
داده بودیــم و بــه آقــای ظریــف هــم گفتــه بودیــم کــه این
نماینــدگان دوســت دارند نشســتی با شــما داشــته باشــند.
ایشــان گفــت کــه در قالــب همــان جلســات فراکســیون
دیپلماســی و منافع ملی بیایند و جلســه برگزار شود .یعنی
این جلســه بــه دعوت فراکســیون دیپلماســی و منافع ملی
اســت و دعوت هم با امضای من انجام شده و اساساً بحث
شام مطرح نیست.
ëëدر نامه نوشتهاید که به صرف شام.
این نامه اولیه بوده است .ضمن اینکه جلسه به صورت
نوبهای برگزار میشود و ازسراتفاق این بار در وزارت خارجه
برگزار میشود.
ëëچرا شما دعوت کردید و چرا وزارت خارجه مقدمات دعوت
را فراهم نکرد؟
چون این جلســه از ســوی فراکســیون دیپلماســی برگزار
میشــود ،یــک بار در مجلــس و یک بــار در وزارت خارجه و
ایــن بــار نوبت حضور در وزارت خارجه اســت .امــا ما تأکید
کردیــم نمایندگانــی که مخالف اســتعفای وزیــر بودند هم
در جلســه باشند ،ولو اینکه عضو فراکســیون ما هم نباشند.
بنابرایــن ،تصریــح کنم کــه نمایندگان از ســوی فراکســیون
دیپلماسی به این جلسه دعوت شدند.

روابــط عمومــی مجمع بــه اظهــارات محمــود صادقــی درباره جایــگاه و
عملکرد مجمع تشخیص مصحلت نظام و ادعای او پیرامون تعاونی مسکن
کارکنــان مجمع ،پاســخ داد .صادقــی نماینده تهــران اخیراً در گفــت و گویی
ً
کن تهران ،شــهروندان مجموعه
ادعــا کرده که « :اخیــرا در بازدید از منطقه ِ
ســاختمانی عظیــم در  ۳۷۰واحــد را بــه بنده نشــان دادند که برای اســکان
پرســنل مجمع در بخشــی از باغات تهران ســاخته شــده که فارغ از تخلفات
ت محیطی ،نشــان میدهد مجمع عمالً بهســمتی دیگر مــیرود ».به
زیســ 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ،در توضیح روابــط عمومی مجمع آمده
اســت« :در پی اظهارات خارج از عرف آقای محمود صادقی نماینده مردم
محتــرم تهران علیه جایگاه حقوقی مجمع که براســاس یک گزارش خالف
واقــع ایراد شــده و در آن از نهــاد انقالبی مجمع با لفــظ توهینآمیز «برهم
زننــده نظــم عمومی» یاد شــده ،الزم اســت جهــت تنویر افــکار عمومی به
اطــاع مــردم و رســانههای گروهی برســانیم کــه اوالً اظهارات ایــن نماینده
مجلــس درخصــوص تعاونــی مســکن کارکنان مجمــع و تعــداد واحدهای
مســکونی ،خالف واقع اســت ».در ادامه این جوابیه آمده اســت« :ســازوکار
و فعالیــت تعاونیهای مســکن ،منفک از نهاد مبدأ و تحت اشــراف اعضا و
وزارت تعاون است .کارکنان قدیم و جدید مجمع کمتر از نیمی از واحدهای
مجموعه مورد نظر را -که آن هم پس از  ۱۸ســال ســاخته و تکمیل نشــده-
در اختیار دارند .قابل ذکر اســت که این تعاونی در سال  ۱۳۸۰تأسیس شده
و با هماهنگی مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی با شهردار وقت تهران،
قطعه زمینی برای تعاونی مســکن کارکنان حوزه ریاست خریداری شد و به
منظور تأمین هزینههای ســاخت ،افراد غیرعضو هم به آنها اضافه شــدند،
امــا با وجــود این به دلیل مشــکالت اقتصــادی خانوادههای پرســنل ،پروژه
تکمیل و تحویل نشده است».

