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الريجاني:

براي رفع بيکاري نيازمند
سرمايهگذاريخارجيهستيم

اخبار کوتاه
سرلشكر فیروزآبادی خبرداد

برگزاری رزمایش موشکی
سپاه درنیمه اول اسفندماه

صداوسيما انتظار رشد بيحد
بودجه را نداشته باشد

سخنگوي فراکسيون رسانه و هنر
مجلس ،افزايــش  ۳۵درصدي بودجه
صداوســيما را منطقي دانست و تأکيد
کرد :مديران نبايد انتظار رشد بيحد در
بودجه دستگاه و سازمان خود را داشته
باشــند .ابوذر نديمــي در گفتوگو با
خانه ملت درخصوص بودجه پيشبيني
شــده در اليحه دولت براي صداوسيما
در ســال آتي ،گفــت :افزايش بودجه
صداوسيما بايد متناسب با رشد بودجه
ساالنه کشور باشــد؛ يعني زماني که
بودجه کشــور رشد مشــخصي دارد
و قرار اســت به مقدار معلوم و معيني
افزايش داشته باشد ،بايد رشد بودجه
نهادهــا و دســتگاههاي مختلف هم
برهمين اساس باشد .نماينده الهيجان
و سياهکل افزود :افزايش  ۳۵درصدي
بودجه صداوســيما در سال آتي ،قابل
دفاع و منطقي اســت؛ ضمن آنکه بايد
معذورات ،محدوديتها و کمبودها در
کشور را نيز در نظر گرفت و تصميمات
بر اساس منابع ،امکانات و اعتبارات اخذ
شود.
بودجــه صداوســيماي جمهوري
اســامي ايران در سال جاري 1002
ميليارد و  ۳۳۶ميليون تومان مقرر شده
بود و در سال آتي نيز به  1335ميليارد
و  ۸۰۰ميليون تومان رسيده است.

رئيس مجلس شــوراي اسالمي با اشاره به توافق هســتهاي ايران و گروه 5+1
گفت :امروز مهم ترين وظيفه ملي مسئوالن ،استفاده از اين فرصت پيش آمده در
جهت ايجاد اقتصاد ســالم و زاينده است .به گزارش ايرنا ،علي الريجاني در آيين
بهره بــرداري از  135طرح عمراني ،خدماتي ،ترافيکي و فرهنگي شــهرداري قم،
افزود :بعد از توافق هستهاي ،فضاي متفاوتي در کشور از نظر نگاه به سرمايه گذاري
به وجود آمده و بسياري از کشورها از جمله کشور چين در سفر رئيس جمهوري

اين کشــور به ايران و همچنين هيأت هايي از کشــورهاي اروپايي جهت سرمايه
گذاري ابراز عالقه مندي کردهاند.وي افزود :با سرمايه گذاري محدود نميتوانيم به
رشــد  8درصدي در اقتصاد کشور برسيم و معضل بيکاري را رفع کنيم.الريجاني
با تأکيد بر اســتفاده از فضاي فعلي کشور براي جذب سرمايه گذاران ،اضافه کرد:
مناقشات و بحثهاي مختلف در مراتب پايين تر قرار دارند و اصل بر اين است که
در کشور فضايي ايجاد کنيم تا مردم زندگي با کرامتي داشته باشند.

ظريف در بدو ورود به بروكسل:

لشکرکشی برخي كشورها به سوريه بلوف تبلیغاتی است

وزير امــور خارجه يــك روز پس از
حضور در نشســت امنيتي مونيخ و بعد
از آنكه به نمايندگــي از ايران به عنوان
يــك عضو مهــم و تأثيرگــذار در روند
مذاكــرات ســوريه ،رايزنيهاي مهمي
را بــا مقامات مختلــف ديپلماتيك در
مونيخ از سرگذراند ،راهي بروكسل شد
تا گفتوگوهاي ســطح بــاالي ايران و
اروپا را هم دنبال كنــد .گفتوگوهايي
كه مقدمه آن با حضور هفته پيش هلگا
اشــميد در ايــران و مالقاتهايي كه با
معاونان مختلــف وزارت امور خارجه در
امور اروپا و آســيا داشــت ،فراهم شد و
حاال قرار اســت با سفر ظريف به بلژيك
كه به نوعي مركز سياسي اروپا به حساب
ميآيد ،ادامه يابد .اين در حالي است كه
بعد از حل مناقشه هســتهاي ،موضوع
ســوريه و مذاكرات صلح اين كشور كه
حــاال ايران هم در آن مشــاركت جدي
دارد ،به بحث داغ ديدارهاي ديپلماتيك
تبديل شــده اســت .چه آنكه نخستين
اظهارات ظريف در بدو ورود به بروكسل
درباره همين مســأله بر زبان آورده شد.
او در پاسخ به ســؤال خبرنگاران درباره
مداخله جوييهايي كه از سوي برخي از
كشورها در سوريه انجام ميشود،اعالم
داشــت كه «مردم ســوریه نیاز به قیم
ندارند و خودشان تصمیمگیری خواهند
کــرد ».وزير امور خارجــه در حالي كه
موضوعات مهم منطقهای را از موارد مهم
دستور کار ســفرش به بروكسل عنوان
كرد ،در پاســخ به ادعاهای اخیر برخی
کشورها برای لشکرکشی به سوریه گفت:
«واضح است که این حرفها بیشتر شعار
تبلیغاتی است .امکانات و توانمندیهای
کشورها کام ً
ال مشــخص است و با این
بلوفهای تبلیغاتی مشــکلی برای آنها
حل نمیشــود .اما حتــی ادعاهایی که
مطرح میشــود ،میتواند باعث تشنج
و خطر بیشــتر در منطقه شود ».ظریف

دیدار ظریف با رئیس هیأت روابط با ایران در پارلمان اروپا

ســردار سرلشــكر ســید حسن
آقایی فیروزآبادی ،رئیس ســتاد کل
نیروهای مســلح اعالم کرد :به منظور
حفظ آمادگی و تقویت توان موشکی
نیروهای مســلح جمهوری اســامی
ایران برگزاری رزمایش موشکی سپاه
تصویب و ابالغ شده است که انشاءاهلل
در نیمه اول اســفندماه امسال توسط
یگانهای معین به اجرا درمیآید.
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نیم نگاه

مردم ســوریه نیاز به قیم ندارند و خودشــان تصمیمگیری
خواهند کرد
ضرورت دارد همسایگان ما واقعیات را بفهمند و تصمیمگیری
برای مردم سوریه را متوقف کنند
تأكيد کرد« :ضرورت دارد همسایگان ما
واقعیــات را بفهمند و به آن توجه کنند
و اوهــام را کنار بگذارنــد و بپذیرند که
ناگزیرند به خواســت مردم ســوریه تن
دهند و تصمیمگیری برای مردم سوریه
را متوقف کنند .تصمیمات را خود مردم
ســوریه باید بگیرند ».وزير امور خارجه
همچنين به مذاكراتي كه در اين رابطه
در حاشــيه نشســت مونيخ انجام شد،
اشــاره داشــت و افزود« :ما در جلســه
مونیخ توانستیم درباره ضرورت آتشبس
همهجانبه و توقف عملیات در سوريه از
سوی همه طرفها و کمکرسانی انسانی
به یک تفاهم برســیم که اینها مواضعی
اســت که جمهوری اســامی ایران از
ماهها قبل از جمله در جلســات پروسه
وین بر آنها تأكيد داشــته و متأســفانه
رژیم سعودی مخالفت میکرده است اما
اکنون این رژیم تحت فشــار بینالمللی
است که جنگطلبی و سیاست توهمآلود

خود مبنی بر اینکه باید با راهحل نظامی
به نتیجه برسد را کنار بگذارد و ما یقین
داریم که چارهای جز این نخواهد داشت.
پیگیری این موضوع نیز از جمله مواردی
است که در برنامه کاری ما خواهد بود».
ëëبحثهای مهمی را با اتحادیه
اروپا شروع کردهایم
وزير امور خارجــه همچنين درباره
ديگر اهداف سفرش با بیان اینکه مدتی
است برای ســخنرانی در پارلمان اروپا
و دیــدار با مســئوالن اتحادیــه اروپا و
مقامات بلژیک از وی دعوت شده ،گفت:
«بحثهــای مهمی را بــا اتحادیه اروپا
شروع کردهایم.
گفتوگوهایی در سطح باال در سطح
معاونان شــروع شــده و در سفر آینده
خانم موگرینی به تهران این گفتوگوها
در ســطح وزیر با حضور کمیسیونرهای
مختلف اتحادیــه اروپا ادامه پیدا خواهد
کرد ».وی افزود« :در واقع یک همکاری

همهجانبه بیــن ایران و اتحادیه اروپا در
حوزههای مختلف مورد عالقه دو طرف
شروع خواهد شد .روابط با بلژیک نیز به
عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا
روابط خوبی اســت ».وی افزود« :عالوه
بر بحثهــای دوجانبه ،هنــوز ضرورت
دارد در مــورد نکات مربــوط به اجرای
دقیق برجام با مقامهــاي اتحادیه اروپا
که خانم موگرینی مسئولیت هماهنگی
کمیسیون مشترک را دارد ،بحث کنیم.
به گفته وی ،کارها در مورد اجرای برجام
بخوبی پیش میرود .مخصوصاً با اجرایی
شدن ســوئیفت در پایان هفته گذشته
یک قدم مهم برداشــته شد و یک روند
چندین هفتهای پایان پیدا کرد ».ظریف
افزود« :در ســایر زمینههــا هم با توجه
به اینکه تحریمهــای غیرقانونی ایاالت
متحده ســالها ادامه داشــته ،برداشته
شدن آنها و عملیاتی شدن رفع تحریمها
نکتهای است که مسئوالن اتحادیه اروپا،
کشــورهای اروپایی و ایران در آن دارای
منافع مشترک هستند که این موضوعها
را ما با جدیت پیگیری کردهایم و باز هم
نیاز به هماهنگی داریم که انجام خواهیم
داد».
ëëروابط خوبی بین مجلس ایران
و پارلمان اروپا وجود دارد
وزیر امور خارجه کشورمان در يكي از
نخستين برنامههاي سفرش به بروکسل
با یانــوش لواندوفســکی ،رئیس هیأت
روابط بــا ایران در پارلمان اروپایی دیدار
ت وگو کرد .ظریــف در این دیدار
و گف 
گفت« :روابــط خوبی بین مجلس ایران
و پارلمــان اروپا وجود دارد و ما بر تداوم
گفتوگوهــا بین ایــران و اتحادیه اروپا
تأكيد داریم».
او در ایــن دیدار به موضوع مهاجرت
به عنوان موضوعهاي مشترک بین ایران
و اروپا اشاره کرد و گفت« :ایران میزبان
حدود  3میلیون افغانی اســت .ایران و

اروپا میتوانند همــکاری خوبی در این
زمینه داشــته باشــند ».وی با اشاره به
موضوع سوریه به تشریح آخرین وضعیت
تحوالت سوریه پرداخت و بر حل بحران
سوریه از طریق سیاســی تأكيد کرد و
افزود« :حل بحران سوریه راهحل نظامی
ندارد ».لواندوفسکی نیز در این دیدار بر
ایجاد پل ارتباطی بین ایران و اروپا بویژه
در زمینه اقتصادی در شرایط پس از سفر
روحانی به ایتالیا و فرانسه تأكيد کرد .او
همچنین بر همکاری در زمینه مقابله با
قاچاق مواد مخدر ،مسائل انساندوستانه
و همچنین گسترش مناسبات پارلمانی
تأكيــد و نقش ایران را در حل مســائل
منطقهاي مهم توصیف کرد .دیدار ظريف
با رئیس هیأت روابط با ایران در پارلمان
اروپــا در حالي بود كه اين پارلمان ،تنها
مجمع پارلمانی چندملیتی در جهان و
تنها نهاد اتحادیه اروپاست که اعضای آن
مستقیماً توسط شهروندان اروپا انتخاب
میشــوند .به دنبال نهایی شدن پرونده
هســتهای و آغاز روند لغــو تحریمها از
سوی اتحادیه اروپایی ،روابط با پارلمان
اروپایــی نیــز از جهش قابــل توجهی
برخوردار بوده اســت .مارتین شــولتز،
رئیــس این پارلمان در ماه اکتبر ســال
گذشته به ایران سفر کرد.
وزیر امور خارجه در حالي یکشــنبه
شــب وارد بروکسل شد كه در اين سفر
دو روزه با تعــدادی از مقامهاي اتحادیه
اروپا و بلژیک از جمله فدریکا موگرینی،
رئیس سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا
دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
دیدار با شــارل میشل نخستوزیر
بلژیک ،ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون
اروپایی ،نشست با موگرینی در قالب شام
کاری و همچنین سخنرانی در مؤسسه
اگمونت (مؤسســه مطالعات سیاســی
وزارت خارجه بلژیک) از دیگر برنامههای
ظریف در اين سفر خواهد بود.

ســـیاســی
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دیگه چه خبر
سه روز تا پايان مهلت بابك زنجاني

وكيل شــركت نفت درباره پايان فرصت يك ماهه متهم نفتي و اقدامات صورت
گرفته توسط بابک زنجانی برای پرداخت بدهی به «تسنيم» گفت« :تا جایی که اطالع
داریم ،از آخرین جلسه دادگاه به این سو ،اقدام خاصی صورت نگرفته است ،در حالي
كه متهم از يك ماه فرصتي كه دادگاه به او داده بود ،فقط سه روز مهلت دارد تا بدهي
خود را پرداخت كند ».غالمرضا مهدوی درباره چکهای مورد ادعای زنجانی نیز پاسخ
داد« :موضوع چکها مبهم بود؛ معلوم نیست چه کسی صادر کرده؟ ذینفع چه کسی
است؟ مربوط به کدام بانک است يا تاریخش چه موقعي است .فقط گفتهاند چند فقره
چک در دست کارگزارانمان است».

سپاه ،پاسخگوی استعالمهای شورای نگهبان است

نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان اینکه «بارها گفته
شده که سپاه دخالتی در انتخابات نداشته و ندارد» ،تأکید کرد« :سپاه در مصادیق
ورود نخواهد کرد ،شأن سپاه این نیست که وارد مصادیق شود».
به گزارش «خبر آنالین» ،حجتاالسالم علی سعیدی افزود« :ما اصول و مبانی امام
خمینی(ره) و رهبر انقالب را استخراج کرده و کاندیدای اصلح را با آن معیار میسنجیم
و به مردم میگوییم به کسانی رأی دهند که با اصول انقالب و امام و رهبر انقالب همراه
باشند ».وی درباره این ابهام که سپاه در تأیید صالحیتها دخالت داشته ،گفت« :شورای
نگهبان ممکن اســت از ســپاه در تأیید صالحیتها استعالم گرفته باشد که سپاه هم
پاســخگو بوده است ،زیرا ممکن است افراد محکومیت قضایی نداشته باشند ،اما دارای
سوابقی باشند که در مراجع رسمی ثبت نشده است».

توضيح وزارت کشور درباره سخنان رحماني فضلي

روابط عمومی وزارت کشــور با انتشــار توضیحی ،ضمن غیرصحیح برشــمردن
برخی برداشتهای رســانهای از اظهارات وزیر کشــور در نشست مشترک اعضای
ستاد انتخابات کشور و مدیران رسانهها مبنی بر مشورت ایشان با برخی از مسئوالن
دفتــر رهبر معظم انقالب ،اعالم کرد که تماسهای برقرار شــده و مذاکرات انجام
پذیرفتــه ،صرفاً حول محور «ضرورت اتخاذ تمهیــدات الزم و فراهم نمودن زمینه
حضور حداکثری اقشار مختلف و با سالیق متنوع در انتخابات هفتم اسفندماه» بوده
است که مسئوالن محترم در دفتر معظم له نیز ،همواره و منحصراً بر تقویت تعامل
شــورای نگهبان و وزارت کشور به عنوان دو نهاد اجرایی و نظارتی ،در انجام وظایف
قانونی مرتبط تأکید داشتهاند.

پرونده سحرخیز و مازندرانی در دادگاه انقالب

وکیل مدافع عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی گفت :پرونده موکالنم برای رسیدگی
به شــعبه  ۲۸دادگاه انقالب ارسال شد و امیدوارم تا اسفندماه وقت رسیدگی به پرونده
تعیین شود .سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با «ایسنا» افزود« :برای پرونده
عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی مدیرمسئول روزنامه «فرهیختگان» ،کیفرخواست
صادر و به شعبه  28دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است ».وی ادامه
داد« :تالش میکنم تا اسفندماه وقت رسیدگی به پرونده موکالنم از سوی دادگاه تعیین
شود تا هر چه زودتر مورد تصمیمگیری قضایی قرار گیرد».

مرعشی :تعداد دیگری از نامزدها تأیید شدند

حسین مرعشی درباره دلیل تأخیر انتشــار فهرست نهایی اصالحطلبان در کانال
تلگرامی خود نوشت« :ضمن عذرخواهی از عموم مردم به دليل تأخير در ارائه فهرست
نهايی ائتالف اصالحطلبان ،بدينوســيله به اطالع عموم میرســاند با توجه به تأييد
عدهای ديگر از داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسالمی توسط شورای نگهبان؛ اين
تأخير جهت آخرين رايزنیها بوده كه انشاءاهلل اصلحترين افراد به فهرست اضافه شوند.
توصيه میكنم آخرين اخبار در اين خصوص را از رســانههای معتبر پيگيری نموده و
به شايعات و حدس و گمانهزنی در اين زمينه توجه نكنيد ».به گزارش خبر آنالین ،به
نوشته مرعشی ،رايزنی در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

