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پیام مقام معظم رهبری در پی حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور

وزیر خارجه آلمان:

ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﺎرى آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ

آلمان ،انگلیس و فرانسه در برجام
با ایران توافق دارند
فــارس :زیگمار گابریل ،وزیر خارجــه آلمان اعالم کرد،
این کشــور به همــراه انگلیس و فرانســه در این زمینه
که توافق هســتهاي با ایران باید تداوم داشــته باشــد،
توافق دارند .وزیر خارجه آلمان پس از نشســت وزراي
اروپایي گفت» :ما متفقالقول هســتیم که ميخواهیم
توافق هســتهاي با ایران باقي بماند .در غیراینصورت
این خطر وجود دارد که این کشــور تسلیحات هستهاي
بســازد« .او در پاســخ به خبرنگاران گفتــه بود ،یکي از
مسائلي که در نشست به آن پرداخته ميشود ،موضوع
برجام اســت؛ اینکه آمریکا ميکوشــد آن را زیر ســؤال
ببــرد اما اروپــا تمایل دارد که این توافق ادامه داشــته
باشد .او ضمن مهم خواندن برجام در زمینه جلوگیري
از تکثیر ســالحهاي هســتهاي در ایران ،گفته است که
دربــاره ادامه این توافق و نقش مهم ایران در منطقه با
همتایان اروپایي و همچنین با فدریکا موگریني ،مسئول
سیاست خارجي اتحادیه اروپا ،رایزني خواهد شد.
نچیروان بارزاني:

درباره بازکردن گذرگاههاي مرزي
با ایران به توافق اولیه رسیدیم
ایسنا :نخستوزیر اقلیــم کردســتان عراق ضمن اشاره
بــه اینکه با مقامــات ایراني در تماس هســتیم ،گفت:
»درمــورد بازکــردن گذرگاهها به توافق رســیدیم« .به
گزارش »العهد« ،نیچروان بارزاني ،نخســتوزیر اقلیم
کردســتان عراق ،در کنفرانســی مطبوعاتــي در اربیل،
گفت» :دربــاره بازکردن گذرگاههاي مــرزي میان ایران
و اقلیم کردســتان با مقامات ایراني بــه توافق ابتدایي
رســیدیم و ما با آنها در تماس هستیم و منتظریم تا به
ما پاسخ دهند«.
امیرعبداللهیان:

دعوت سعد حریري یادآور ربایش
امام موسي صدر در لیبي است
ایسنا :حســین امیرعبداللهیان ،دســتیار ویژه رئیس
مجلس در امور بینالملل ،در حســاب توییتري خود
نوشت» :دعوت سعد حریري ،نخستوزیر مستعفي
لبنــان ،یادآور دعوت و ربایش امام موســي صدر در
لیبي اســت« .دســتیار ویژه رئیس مجلــس در امور
بینالملــل معتقد اســت» :دعوت و ربایش ســعد
حریري از طرف ریاض ،یــادآور دعوت و ربایش امام
موســي صدر در لیبي اســت؛ اما بــه روش جدید...
آلسعود به دوستان خود هم رحم نميکند«.
موسویان:

آمریکا و رژیم صهیونیستي صالحیت
ندارند پلیس هستهاي باشند
ایرنــا» :سیدحســین موســویان« عضــو ســابق تیــم
مذاکرهکننده هســتهاي در گفتوگو با شــبکه رادیویي
آمریکا ،با اشــاره به اینکه رفتار رئیسجمهوري آمریکا،
ایران را قانع کرده که نميشود به واشنگتن اعتماد کرد،
تأکید کرد آمریکا و رژیم صهیونیســتي صالحیت ندارند
پلیس هستهاي جهان باشند .او افزود» :ترامپ با نقض
برجــام در وهله نخســت ،قطعنامه الزامآور شــوراي
امنیت سازمان ملل متحد را زیر پا ميگذارد .دوم اینکه
برجام قطعنامه شوراي حکام آژانس بینالمللي انرژي
اتمي است که همه اعضا موظف به اجراي آن هستند.
رفتار ترامــپ با برجام ،نقض قطعنامه شــوراي حکام
آژانس نیز هستند؛ بنابراین ترامپ بیش از اینکه توافق با
ایران را نقض ميکند ،ناقض مقررات بینالمللي است«.

ﺧﺒﺮ آﺧﺮ
به احترام قربانیان زلزله غرب کشور؛

هیئت دولت امروز را عزای عمومی
اعالم کرد
هیئت دولت شب گذشته با صدور بیانیهای ضمن
تسلیت حادثه تلخ و اندوهبار زلزله غرب کشور و ابراز
همدردی با خانواده قربانیان و آرزوی ســالمتی برای
مجروحان این حادثه ،امروز )سه شنبه( را در سراسر
کشور عزای عمومی اعالم کرد .به گزارش »ایرنا« متن
این اطالعیه به شــرح ذیل است :بسمه تعالی؛ و بشر
الصابرین الذین اذا اصابتهــم مصیبه قالو انا ﷲ و انا
الیه راجعون؛ حادثه تلخ و اندوهبار زلزله غرب کشور
که جان باختن و مجروح شدن و بی خانمانی تعدادی
از هموطنانمان در این منطقه و خصوصا مردم صبور
اســتان کرمانشاه را در پی داشت ،مایه تاسف و اندوه
فراوان ملت ایران شــد .هیئــت دولت ضمن عرض
تســلیت این حادثــه ناگوار به مقــام معظم رهبری،
ملت ایران و خصوصا مردم شهید پرور و جان برکف
استان کرمانشاه و عموم بازماندگان این حادثه تلخ و
ناگوار در غرب کشور و ضمن ابراز همدردی و آرزوی
سالمتی برای مجروحان این حادثه ،به جهت احترام
به همه قربانیــان و همدردی با خانواده محترم آنان
و کلیه حادثه دیدگان ،ســه شنبه بیست و سوم آبان
ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم میکند.
هیئــت دولــت همچنین ضمــن تقدیــر از کلیه
نیروهای امدادی حاضر در مناطق زلزله زده ،مجددا
کلیه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی را موظف به
ارائه خدمات به حادثه دیدگان کرد.

پایگاه اطالعرســانی مقــام معظم رهبــری :در پی وقوع حادثــه تلخ و
مصیبتبــار زمینلرزه در غرب کشــور کــه به جانباختن و زخمیشــدن
جمعــی از هممیهنان عزیز انجامیــد ،حضرت آیــتاﷲ خامنهای ،مقام
معظم رهبری ،با صدور پیامی ضمن تســلیت به ملت ایران بهویژه مردم
عزیز اســتان کرمانشاه ،تأکید کردند :همه دستگاههای لشکری و کشوری با
همه همت و امکانات به یاری آسیبدیدگان بشتابند.
متن پیام مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
»بســم اﷲ الرحمن الرحیم؛ با تأسف و اندوه فراوان خبر زمینلرزه

در غرب کشــور را که بــه جانباختن جمعــی از هممیهنــان عزیز و
زخمیشــدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بســیاری پدید آورده
است ،دریافت کردم .وظیفهی مســئوالن آن است که در همین اولین
ســاعات با همهی ه ّمت و توان به یاری آســیبدیدگان بهویژه در زیر
آوار ماندگان بشــتابند و با بهرهگیری سریع از همهی امکانات موجود،
از افزایــش تلفات جلوگیری کنند .ارتش و ســپاه و بســیج ،با نظم و
ســرعت به آواربرداری و انتقال مجروحان کمک کنند و دســتگاههای
دولتی چــه نظامی و چه غیر نظامی همهی تــوان خود را برای یاری

آسیبدیدهها و خانوادههای آنان به صحنه آورند .اینجانب از اعماق
دل ،ایــن حادثهی تلــخ و مصیبتبار را به مّلــت ایران بهخصوص به
مردم عزیز اســتان کرمانشــاه و بهویــژه به خانوادههــای مصیبتزده
تســلیت عرض میکنم و متضرعانه از خداونــد متعال میخواهم که
ایــن محنت و رنج را مایــهی جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر
صبر و پایداری و مقاومت مّلت عزیزمان بیفزاید .از همهی کســانی که
میتوانند به نحوی در ســبککردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر
باشند درخواست میکنم که به یاری آسیبدیدگان بشتابند«.

ابوطالبي ،مشاور رئیسجمهوري و تختروانچي ،معاون سیاسي دفتر ریاستجمهوري شد

جابهجایي در نهاد ریاستجمهوري
شــرق :بــا حکــم محمــود واعظــي ،رئیــس دفتــر
رئیسجمهــوري ،مجیــد تختروانچي معــاون اروپا و
آمریکاي وزارت امور خارجه به عنوان معاون سیاســي
دفتر رئیسجمهور منصوب شــد و از طرف دیگر ،حمید
ابوطالبي که قبال این سمت را عهدهدار بود ،حکم مشاور
رئیسجمهوري را از سوي حسن روحاني دریافت کرد.
بنــا بر گزارش ایرنا ،در حکــم واعظي براي ابوطالبي
آمده است ...» :انتظار دارد با افزایش بهرهوري مجموعه
و تعامل هدفمند با دستگاههاي ذيربط نسبت به ارائه
بهنــگام گزارشهــاي تحلیلي از موضوعات سیاســي،
اجتماعي و امنیتي اقدام نمایید«.
همچنیــن در حکــم حســن روحاني بــراي حمید
ابوطالبي آمده است» :نظر به مراتب تعهد ،توان علمي و
سوابق ارزنده جنابعالي ،به موجب این حکم به عنوان
»مشاور رئیسجمهور« منصوب ميشوید .توفیق شما را
در انجام وظایف محوله بــا رعایت اصول قانونمداري،
اعتدالگرایي و منشــور اخالقي دولت تدبیــر و امید در
خدمت به اســالم و ملت شــریف ایران از خداوند بزرگ
مسئلت مينمایم«.
نام مجیــد تختروانچــي بیش از هر چیــز هنگام
مذاکرات هســتهاي ایران با  ۵+۱مطرح شد .اگرچه او از
ســال  ،۹۲به عنوان معاونت امور اروپا و آمریکاي وزارت
امور خارجه منصوب شده بود .تختروانچي متولد سال
 ۳۷و از جمله تحصیلکنندگان در آمریکاســت .او ابتدا
تحصیالت خود را در رشته فني به پایان رسانده و بعد به
َسمت علوم سیاسي گرایش داشته است .تختروانچي
در ابتدا کارشناســي مهندسي عمران خود را از دانشگاه
کانزاس آمریکا به ســال  ۶۰دریافت کرد و بعد هم ارشد

همان رشته را به سال  ۶۲در همان دانشگاه گذراند .بعدا
در ســال  ،۷۱در مقطع کارشناسي ارشــد رشته اقتصاد
سیاسي بینالمللي و توسعه در دانشگاه فوردهام آمریکا
ادامه تحصیل داد و در نهایت در سال  ،۸۹دکتراي علوم
سیاسي خود را از دانشگاه برن سوئیس دریافت کرد.
تختروانچــي از دهــه  ۶۰وارد بدنــه وزارت امــور
خارجه شد و در سمتهایي مانند معاونت اداره مجامع
بینالمللي وزارت امور خارجه و ریاســت اداره سازمان
ملل وزارت امور خارجه به ایفاي نقش پرداخته اســت.
بعد از آن به عنوان رایزن ایران نزد ســازمان ملل و سفیر
ایران نزد ســازمان ملل معرفي شد .او همچنین سابقه
حضور در سوئیس و لیختناشتاین به عنوان سفیر را هم
در پرونــده خود دارد .تختروانچي در خالل ســالهاي
دهه  ،۸۰همچنین دستیار ویژه وزیر امور خارجه و مشاور
وزیر امور خارجه وقت بوده است .از دو ،سه روز گذشته
خبــر تغییر تختروانچي و نقل مــکان او از وزارت امور
خارجه به نهاد پاســتور مطرح شده بود و روز گذشته با
حکم واعظي همه چیز رنگ واقعیت گرفت.
تختروانچي بــه جاي حمید ابوطالبي به پاســتور
مــيرود و ابوطالبي بــا حکم رئیسجمهور مشــاور او

خواهد شــد .نــام ابوطالبــي بعد از آن مطرح شــد که
او را بــه عنــوان نماینده ایران در ســازمان ملل معرفي
کردند .این معرفي امــا با مخالفت دولت ایاالت متحده
روبهرو شد چراکه شــبکه آمریکایي »بلومبرگ« و دیگر
مقامات آمریکایي» ،حمید ابوطالبــي« را بهعنوان یکي
از دانشجویان شرکتکننده در تسخیر سفارت آمریکا در
 ۱۳آبان ســال  ۱۳٥۸معرفي کردند .این در حالي بود که
هم ابوطالبي و هم دانشــجویان تســخیرکننده این ادعا
را تکذیــب کردند .ابوطالبي گفته بود در جریان اشــغال
ســفارت تنها مترجم گروگانها بوده اســت و این سخن
مورد تأیید دانشــجویان تســخیرکننده هم قرار گرفت .با
این حال ،نمایندگان تندرو ســنا از جمله کروز طرحي را
از تصویب گذراندند که هدف اصلي آن ممانعت از ورود
ابوطالبي به خاک آمریکا به عنوان کشــور مقر ســازمان
ملل متحد بود.
بــه موجب این قانون ،کســاني که »تروریســتهاي
شناختهشده« توصیف شده بودند ،از ورود به خاک آمریکا
و خدمت در ســازمان ملل متحد که مقر آن در نیویورک
اســت ،منع ميشدند .شــبکه خبري »ســيانان« این
قانون را »با هدف مقابله با ایران به دلیل انتخاب حمید

ابوطالبي بهعنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل«
توصیف کرد .هرچند بسیاري مانند »سيانان« معتقدند
هدف این قانون ممانعــت از ورود »ابوطالبي« به خاک
آمریکا بود ،ولي در الیحه هیچ اسمي از سفیر جدید ایران
برده نشــده بود و تنها از »تروریســتهاي شناختهشده«
سخن به میان آورده بودند .باراک اوباما این قانون را امضا
کرد و الزماالجرا شد .به این ترتیب با وجود واکنشهاي
مقامات ایراني ،ابوطالبي نتوانست به عنوان نماینده ایران
در ســازمان ملل حضور پیدا کند .این در حالي بود که او
پیشتر به عنوان »معاون سیاسي دفتر رئیسجمهوري«
انتخاب شــده بود.حمید ابوطالبي معاون سیاسي دفتر
رئیسجمهوري ،متولد سال  ۱۳۳۶تهران و داراي مدرک
دکتراي جامعهشناسي تاریخي از دانشگاه لوون فرانسه،
کارشناســي ارشــد جامعهشناسي سیاســي از دانشگاه
سوربن فرانسه ،کارشناســي ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمي از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و کارشناسي
جامعهشناسي از دانشگاه تهران است.
او در کشورهایي نظیر ایتالیا ،بلژیک ،استرالیا و اتحادیه
اروپا )به مدت  ۱۵ســال( سفیر بوده و به مدت پنج سال
هم مدیر کل سیاسي وزارت امور خارجه و پنج سال هم
مشاور وزیر امور خارجه وقت بوده است .او همچنین در
شوراي استراتژیک وزارت امور خارجه هم عضویت دارد.
عضویــت در هیئــت علمــي دایرهالمعــارف بزرگ
اسالمي ،عضو شوراي راهبردي سیاست خارجي و هیئت
علمي سیاســت خارجي و رئیس گروه مطالعات آسیاي
مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظــام و از اعضــاي هیئــت علمــي و تحریریه نشــریه
بینالمللي ایرفا نیز از جمله سوابق ابوطالبي است.

دولت بهار خبر داد

کیهان بعد از توقیف ۲روزه مدعی شد:

ﻣﺸﺎﯾﻰ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ

اﻧﺘﻘﺎم دوﻟﺖ ﺑﻮد

شرق :سایت دولــت بهار )نزدیک به احمدینژاد( خبر
داده که اسفندیار رحیممشایی به اتهام توهین به مقام
معظم رهبری ،تبلیغ علیه نظام ،تصرف غیرقانونی در
اموال دولتی ،توهین به مســئوالن نظام و نشر اکاذیب
احضار شده اســت .این روزها همه یاران احمدینژاد
دادگاهــی میشــوند .از علیاکبــر جوانفکر مشــاور
رســانهایاش گرفته تــا حمید بقایــی و حتی وکالی
مشترکشــان .برخالف جوانفکر و بقایی که در حواشی
دادگاه پیدایشــان میشود یا در شــبکههای اجتماعی
و رسانهها فعالاند اما مشــائی این روزها تقریبا ناپیدا
یا کمپیداســت .اوج حضــورش در عرصه همان زمان
پیش از انتخابات ریاســتجمهوری بود که در حمایت
از حمیــد بقایی ســخنرانی میکرد .البتــه او در کنار
محمــود احمدینــژاد و حمید بقایی ،روز  ۱۵اســفند
)روز درختکاری( هم توجه همه را به خود جلب کرد.
تکرار جملههای بهاری و بهخصوص عبارت »من اصال
خودم درختم« از ســوی او همان زمان دستمایه طنز و
شوخی در شبکههای اجتماعی شد.
مشــایی در همــان روزهــا در حمایــت از بقایــی
میگفت» :هیچ دلیلی برای رد صالحیت بقایی وجود
ندارد .اگر بقایی رد صالحیت شود ،دوقطبی خطرناکی
شکل خواهد گرفت .من تمامقد پای کار بقایی آمدهام.
من آمدهام که با همه وجــود و تمامقد فریاد بزنم که
بقایی ،احمدینژاد اســت . ...بقایی پرچم پاکی و سند
پاکی احمدینژاد اســت که پس از  ۲۲۵روز بازداشت،
بدون کیفرخواســت و وثیقه آزاد شــد ...مــن افتخار
میکنم اگر شــباهتی به احمدینژاد داشــته باشم ،اما
اعالم میکنم بقایی به احمدینژاد شــبیهتر اســت...
برخی میپرسند آیا بقایی رأی میآورد؟ بنده میگویم
بقایی در این انتخابات اصال رقیبی ندارد«.
مشــایی اســفند ماه سال گذشــته به رئیس دولت
اصالحــات هم نامه نوشــت و تصور کرد الزم اســت
مــواردی را به رئیسجمهوری اســبق گوشــزد کند یا
اصالحات را نقد .مشــایی از این شــاکی بــود که چرا
برخــی اصالحطلبان حضــور بقایــی در انتخابات را
شــوخی یا فاجعه خواندهاند و تصور کرده بود خطاب

سخنانش باید رئیس سابق دولت اصالحات باشد.
او ایــده رئیس ســابق دولت اصالحات که ســخن
از آشــتی ملی زده بود را به تمســخر گرفته و نوشــته
بود» :امر مشــتبه شــده که از »آشــتی ملــی« ،توافق
قدرتمداران جناحها و نشست مشترک آنان بهعنوان
صاحبان انقالب بر سر »سفره« اراده میشود«.
حمیــد بقایی و محمود احمدینــژاد که هر دو در
انتخابات ریاســتجمهوری  ۹۶ثبتنام کرده بودند رد
صالحیت شدند و بعد از آن دیگر خبری از مشایی نشد.
بااینحــال او ســوم آبــان مــاه هــم در کانــال
تلگرامیاش در حمایت از حمیــد بقایی که اینروزها
حاشــیههای دادگاهش خبری شــده ،مطلبی منتشــر
کرد .محتوای مطلب او انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه
بقایی بود .او همچنین انتقادات تندوتیزی را نسبت به
دستگاه قضائی مطرح کرده بود.
اسفندیار رحیممشــایی نزدیکترین فرد به محمود
احمدینــژاد اســت .او زمان شــهرداری احمدینژاد
رئیس سازمان فرهنگی بود .در دولت اول احمدینژاد،
معــاون او و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری بود .تیرمــاه  ۱۳۸۸معاوناول
احمدینژاد شــد که با مخالفت مقام معظم رهبری،
از ایــن ســمت اســتعفا داد و ســاعتی بعد از ســوی
احمدینژاد بهعنــوان رئیس دفتر ریاســتجمهوری
منصوب شــد .مشــایی پس از آن در کسوت سرپرست
نهاد ریاســتجمهوری به ایفای نقش پرداخت .اواخر
دولت دهم احمدینژاد به مشایی سمتهای متفاوتی
میداد؛ مانند ریاســت دبیرخانه شورای ایرانیان خارج
از کشــور .او گزینــه محبوب احمدینژاد یــا بهعبارت
بهتــر تنهــا گزینــه او بــرای جانشــینی در انتخابات
ریاستجمهوری ســال  ۹۲بود .دستش را گرفت و به
ســتاد انتخابات وزارت کشــور برد .رحیممشایی اما رد
صالحیت شــد و تقریبــا همه چهار ســال اول دولت
روحانــی از عرصه عمومی غایب بود تا با انتخابات ۹۶
و ماجرای نامزدی حمید بقایی دوباره به صحنه آمد...
حاال هم باید منتظر ماند شــاید مشــایی را در روزهای
آینده در مسیر دادگاه ببینیم.

شرق :روزنامه کیهان دیروز بعد از دو روز توقیف موقت
منتشــر شــد درحالیکــه صفحهبنــدی و تیتر صفحه
اولش بســیار عجیب بــود .تیتری درشــت و قرمزرنگ
با پسزمینهای از شــمارههای پیشــین روزنامه .کیهان
تصــور میکند توقیف دوروزهاش انتقام دولت اســت؛
برای همین دیروز تیتر زد» :انتقام کور از روشنگریهای
کیهان« و در زیرتیتری هم نوشــت» :دولت نشــان داد
توان تشخیص مصالح ملی را ندارد« این در حالی است
که توقیف کیهان اساسا ربطی به دولت ندارد.
تیتر روز دوشــنبه و سهشــنبه هفته پیش کیهان با
عنوان »شلیک موشک انصاراﷲ به ریاض ،هدف بعدی
دوبــی« و »مصالح ملی در حمایــت از مظلومان یمن
اســت نه نگرانی برای برجهای دوبی« ابتدا واکنش و
اعتراض همــه را در شــبکههای اجتماعی برانگیخت
و بالفاصله به تذکر هیئت نظــارت بر مطبوعات منجر
شــد .هیئت نظارت هفت عضــو دارد که تصمیماتش
را براســاس رأی اکثریــت میگیــرد و صرفــا دو عضو
آن نماینــده نهادهــای دولتیاند .هیئــت نظارت روز
دوشــنبه بابت تیتر کیهان به ایــن روزنامه تذکر داد اما
اصــرار روزنامه بر ادعای پیشــین در روز سهشــنبه کار
را به شــورای عالی امنیت ملی کشــاند .طبق گزارش
شــورای عالی امنیت ملی و تشــخیص بازپرس شعبه
دوم دادســرای فرهنگ و رسانه ،تیترهای کیهان ،خالف
مصوبــه شــورای عالی امنیــت ملی و سیاســتهای
اصولی و بین جمهوری اسالمی ایران در مسائل امنیت
منطقهای شــناخته شد .در نتیجه با اســتناد به قانون
اساســی و قانون مطبوعات ،حکم توقیف ۴۸ساعته آن
صادر شــد .بااینحال این روزنامه اصولگرا در نخستین
شــماره بعــد از توقیــف اصــرار دارد که توقیــف ،کار
دولتیهاســت .کیهان دیروز مدعی شــده که» :شواهد
و قرائن متقن نشــان میدهد ایــن برخورد نه به خاطر
آن موضــع که بهدلیل روشــنگریهای پیشــین کیهان
در بزنگاههای حساســی همچون برجام ،ســند ،۲۰۳۰
ماجرای حقوقهای نجومی ،توتال و ...است«.
کیهــان معترض شــده که چرا نوبخت ســخنگوی
دولت تیترها و نوشــتههای کیهان را مخل منافع ملی

ارزیابی کرده و گفته اســت »اقــدام کیهان یک تخلف
آشکار رسانهای است« و از همینجا به این نتیجهگیری
دلخواه رســیده کــه توقیفش یک انتقــام دولتی بوده
است!
کیهان مدعی شــده تصمیم به برخورد با کیهان در
بخشی از دولت گرفته شده است و در ادامه این پرسش
را طــرح کرده که» :چرا طیفی از کیهان این همه بغض
و کینه دارند؟« کیهان پاسخهایش را از دل نوشتههای
کاربران شــبکههای اجتماعی برداشته است .همانها
که هفته پیش تیترهای کیهان را در تضاد با منافع ملی
ارزیابی کرده بودند .کیهان نوشــته اســت» :یک کاربر
حوزه مجازی نوشــته :کیهان تاوان خطشــکنیاش در
راه انقــالب را پرداخت و دیگری تأکیــد کرده آن زمان
که کیهان دست نجومیبگیران را رو میکرد باید منتظر
چنین روزی میبــود« .در نهایت کیهــان نتیجه گرفته
که چــون بحث حقوقهای نجومــی را مطرح کرده یا
منتقد برجام و دیپلماســی دولت در منطقه و عربستان
بوده ،دولت به قصد انتقامگیری ،کیهان را توقیف کرده
است .کیهان دیروز نوشت »قصد دارد مصممتر از قبل
همچنان قلم تیغ برندهای باشــد علیه تمام کسانی که
در خط مردم و انقالبشان نیستند«.
نکته جالــب این بود کــه کیهان همــان روزی که
خبر توقیفش رســانهای شــد هم زیر بار پذیرش حکم
نمیرفت و رســانههای همســو با او هــم در این بازی
ســهیم بودند .خبر توقیف کیهان بهنقل از سرپرســت
اداره کل مطبوعــات و خبرگزاریهــای داخلــی ،روز
چهارشنبه منتشر شــد اما خبرگزاری فارس مدتی بعد
آن را از خروجی خود برداشت و بهجای آن گفتوگویی
با حســین شــریعتمداری را منتشــر کرد و بعد هم در
خبری مدعی شــد خبر از ســایت معاونت مطبوعاتی
ارشاد حذف شده است.
شــریعتمداری گفته بود» :خبــر را در خبرگزاریها
دیدهام و تاکنون چیزی به ما ابالغ نشــده  ،ولی بســیار
بعید میدانم که شــورای عالی امنیــت ملی حمایت
از جنایتــکاران کودککش آلســعود و اماراتیها را بر
حمایت از مردم مظلوم یمن ترجیح بدهد«.

اﺳﺘﺎﻧﺪارﺗﻬﺮان :آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎزﺳﺎزى دﻣﺸﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ
روز گذشته »محمدحسین مقیمی« ،استاندار تهران و »بشر الصبان« ،استاندار
دمشق ،با یکدیگر در تهران دیدار کردند .به گزارش »ایرنا« ،مقیمی در این دیدار
گفت» :ایران تجارب خوبی در زمینه بازسازی و توسعه زیرساختهای حیاتی
مخصوصا پــس از پایان جنگ تحمیلی دارد که آماده اســت آن را در اختیار
کشــور دوست و برادر سوریه قرار دهد« .اســتاندار تهران گفت» :این سازمان
آماده هرگونه همکاری برای توسعه دمشــق در زمینههای مختلف ازجمله
خدمات فنیمهندسی و کمک به توســعه مترو و زیرساختهای حملونقل
عمومی این شــهر است« .او افزود» :ایران پس از دفع تجاوز رژیم بعث با پنج

اســتان ویران و حدود  ٥٥شهر مخروبه مواجه بود اما با جدیت و توان باالی
جوانان ایرانی بازســازی را آغاز کرد و زیرساختهای اساسی در بخش نفت
و گاز و ســایر تأسیسات مادر را بازسازی کرد« .مقیمی با بیان اینکه سوریه در
دوران تنهایی ایران در جنگ تحمیلی در کنار کشــورمان بود ،گفت» :سوریه
امروز برای حفظ جبهه مقاومت و ایستادگی در مقابل مکر رژیم صهیونیستی
و فتنــه داعش ،ایران را در کنار خود میبیند و این نشــاندهنده عمق روابط
استراتژیک دو کشور برادر است« .او گفت» :دو کشور ایران و سوریه باید برای
خنثیکردن توطئه دشمنان ،برادری و همکاری خود را حفظ کرده و گسترش

دهند و خوشبختانه این آمادگی در دو طرف وجود دارد«.
اســتاندار دمشــق در ادامه این دیدار با بیان اینکه اولینبار است که تهران
را میبیند ،این شــهر را شــهری زیبا و توســعهیافته ارزیابی کرد .بشر الصبان
گفت» :بیش از ســه هزار تروریست با حمایت  ۸۰کشــور دنیا سوریه را ناامن
و ویــران کردند و امروز برای ســاخت مجدد آن نیازمند بهرهگیری از تجارب و
ظرفیتهای ایران ازجمله استان تهران هستیم« .او مشکل حاشیهنشینی ،آب
آشــامیدنی و شبکه حملونقل ،مخصوصا مترو را ازضروریترین و جدیترین
نیازهای دمشق ذکر کرد و خواستار کمک ایران در این زمینهها شد.

مقام معظم رهبری:

پدیده عظیم اربعین نشانه
گسترش روح جهاد و شهادت
در راه خداست
 پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری :حضرت
آیــتاﷲ خامنــهای ،مقــام معظم رهبــری ،صبح
روز گذشــته در دیدار جمعی از مســئوالن و فعاالن
فرهنگی استانهای آذربایجانشرقی و قم ،با تجلیل
از پدیده باشکوه و حیرتانگیز راهپیمایی اربعین و با
دعا و آرزوی قبولی زیارت زائران ،از دســتاندرکاران
برگزاری این مراســم تقدیر و تشــکر کردند .حضرت
آیتاﷲ خامنهای راهپیمایی عظیم اربعین را نشــانه
گســترش روح مبــارزه و مجاهــدت در راه خــدا و
آمادگی برای شهادت در همه دنیای اسالم دانستند
و افزودنــد :حضــور ایــن جمعیت عظیــم از نقاط
مختلف دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی ،پدیدهای
عظیم و نشــاندهنده اوجگرفتــن تفکر مبارزه در راه
خدا و آمادگی عمومی و همگانی در این راه اســت.
مقام معظم رهبری پدیده الهی و معنوی راهپیمایی
اربعین را بیســابقه و غیرقابل توصیف خواندند و با
تشکر از دســتاندرکاران برگزاری این حرکت عظیم،
گفتند :از دولت عراق که وسایل برگزاری این حرکت
باشکوه را فراهم کرد ،از ملت عزیز عراق که اینگونه
مخلصانه و شــادمانانه از زائــران حضرت اباعبداﷲ
علیهالســالم پذیرایی کرد ،از جوانــان مبارز عراقی و
حشدالشعبی و دستاندرکاران تأمین امنیت مراسم
و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف و کربالی معلی،
قلبــا تشــکر میکنیم و بــرکات الهی را بــرای آنان
خواستاریم.
در نهمین گزارش مدیرکل تأیید شد؛

پایبندی ایران به برجام از سوی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
 یوکیا آمانــو ،مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی ،در نهمیــن گــزارش فصلــی خــود از زمان
اجرائیشــدن برجام ،پایبندی ایران به تعهداتش را
تأیید کــرد .این اولین گزارش فصلــی آژانس بعد از
اقــدام »دونالد ترامــپ« ،رئیسجمهــور آمریکا ،در
تأییدنکــردن پایبندی ایران به مفاد توافق هســتهای
برجام است .به گزارش »فارس« ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمــی ،در این گزارش ذخایر اورانیوم کمغنای
ایران تا تاریــخ پنج نوامبر را برابر بــا  ۹۶٫۷کیلوگرم
اعالم کرده است که بسیار پایینتر از محدوده ۲۰۲٫۸
ســقف تعیینشــده در توافق هســتهای است .این
گــزارش همچنین میزان ذخایر آب ســنگین ایران را
برابر با  ۱۱۴٫۴متریک تن دانســته که زیر ســقف ۱۳۰
تن تعیینشــده در توافق هســتهای اســت .گزارش
آمانو به عالوه تأیید کرده ســطح غنیسازی ایران از
۳٫۶۷؛ یعنی سقف تعیینشده در برجام باالتر نرفته
اســت .در بخش نهایی این گزارش آمده است» :در
تاریــخ  ۲۹اکتبــر  ،۲۰۱۷مدیرکل در تهران با حســن
روحانــی ،رئیسجمهور ،علیاکبــر صالحی ،معاون
رئیسجمهور و رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران
و محمدجواد ظریف ،وزیــر خارجه ایران دیدار کرد.
مدیــرکل در این دیدارهــا بر اهمیت اجــرای کامل
تعهدات مرتبط هســتهای ذیل برجام از سوی ایران
تأکید کــرد« .درهمینحال به گــزارش »مهر« ،رضا
نجفی ،سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران
در آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی ،در بیانیهای به
گزارش آژانس واکنش نشان داد .نجفی در این بیانیه
نوشــت» :گزارش جدید آژانس که نهمین گزارش از
روز اجــرای برجام و هشــتمین گــزارش فصلی به
شورای حکام در مورد راســتیآزمایی اجرای برجام
به شــمار میرود ،برخالف ادعاهای آمریکا بار دیگر
تأییــد میکند که اقدامات و فعالیتهای هســتهای
ایران کامــال منطبق با برجام اســت« .او بیانیه خود
را اینگونــه به پایــان برد» :همچنــان انتظار ایران و
همه کشورهای عضو آژانس این است که دبیرخانه
آژانس به کار حرفهای و بیطرفانه خود بر اســاس
اســتانداردهای پادمانــی به راســتیآزمایی اجرای
برجام ادامــه داده و همانطور کــه تاکنون نظارت
بر اجــرای پروتکل الحاقی در ایــران را همانند بقیه
صدوبیســت کشــوری که آن را اجرا میکنند دنبال
میکرده ،به کار خود ادامه دهد«.

۶۲۰میلیارد تومان بودجه
پیشنهادی مجلس در سال ۹۷
 ایســنا :اعضای هیئترئیسه مجلس و کمیسیون
برنامهوبودجه در جلســه مشــترک امروز )دوشنبه(
خــود بودجــه پیشــنهادی مجلس در ســال  ۹۷را
 ۶۲۰میلیــارد تومان تعیین کردند .جلســه مشــترک
هیئترئیســه مجلس با کمیســیون برنامهوبودجه
دیــروز برگــزار شــد و بــا توجه بــه اینکــه بودجه
مجلس باید به تصویب هیئترئیســه و کمیســیون
برنامهوبودجه برسد ،این موضوع در جلسه مشترک
مورد بحث و بررســی قــرار گرفت .در این جلســه
اعضای کمیسیون تأکید کردند که به حداقل افزایش
برای بودجــه مجلس اکتفــا و چارچوب ســازمان
برنامهوبودجــه در این زمینه رعایت شــود .بودجه
مجلــس در ســال  ۴۶۷ ،۹۶میلیارد تومــان بوده و
در صــورت تصویب نهایی این پیشــنهاد پنج درصد
رشد در ســال  ۱۳۹۷خواهد داشت .در جلسه امروز
کمیســیون برنامهوبودجه همچنین اختصاص ۳۰۰
میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی به آبرســانی
روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت
رعایت شاخصها در توزیع این اعتبارات تأکید شد.

