
ویترین آخر

روحانی بیشترین لطمه را
به اصالح طلبان زد

بهارنیوز: صادق زیباکالم استاد دانشگاه در روزنامه آرمان 
ملی نوشت: سخنان اخیر محمود واعظی رییس دفتر رییس 
جمهور، درخصوص رابطه دولت دوازدهم با اصالح طلبان قابل 

تامل بود.
اصالح طلبان تمام تالش خود را برای پیروزی در انتخابات 
آقای  توفیق  برای  کوششی  هیچ  از  و  دادند  انجام  و ۹۶   ۹۲
روحانی خودداری نکردند. اصالح طلبان نه به واسطه روحانی، 
واعظی، نوبخت و نه به خاطر حزب اعتدال و توسعه و البته نه 
به خاطر اینکه در این دولت سرمایه گذاری انجام دهند تا بعدا 
به اصالح طلبان پست و مقام داده شود، از روحانی برای پیروزی 
در انتخابات حمایت کردند.اگر اصالح طلبان در انتخابات ۹۲ و 
۹۶ با تمام وجود از حضور روحانی در انتخابات حمایت کردند 
به واسطه این بود که اعتقاد آن ها به توسعه سیاسی، پیشرفت 
اجتماعی و روند رو به جلوی اصالحات بود و به غلط یا درست 
تشخیص آن ها در سال ۹۲ یا ۹۶ این بود که بتوانند از نامزدی 
آقای روحانی پشتیبانی کنند و رییس جمهور شدن ایشان به 
باید به  ایران خواهد بود و  خیر و صالح و جنبش اصالحات 
این نکته توجه کرد که هدف و انگیزه اصلی اصالح طلبان برای 

حمایت از روحانی حرکت کردن اصالحات در کشور بود.
و  ریاست جمهوری  دوم  دوره  در  روحانی  پیروزی  از  بعد 
روحانی  عملکرد  متاسفانه  گذشته  ونیم  سال   ۳ از  بیش  در 
به  واعظی  کرد.  وارد  اصالح طلبان  جایگاه  به  لطمه  بیشترین 
گونه ای صحبت می کند که انگار اصالح طلبان فقط و فقط برای 
اینکه به پست و مقام برسند و معاون استاندار یا فرماندار و 
معاون وزیر بشوند، با روحانی همکاری کردند و او می گوید که 
ما به تعدادی از اصالح طلبان پست و مقام دادیم و اصالح طلبان 
اگر  که  کرده  فراموش  واعظی  درحالی که  ندارند.  گالیه  حق 
اصالح طلبان از عملکرد روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری 
انتقاد می کنند، به خاطر این نبود که چرا اصالح طلبان در  او 
دولت مقام نگرفته اند. گالیه ما که اتفاقا باید با صدای هرچه 
بلندتر بیان شود، برای این است که روحانی و سایر نزدیکان 
دادند  رای  او  به  که  نفری  میلیون   ۲۴ مطالبات  به  روحانی 
چندان عمل نکردند. انتقاد اصالح طلبان از روحانی به واسطه 
دنبال  به  پیروزی شما شدیم،  باعث  ما  که چون  نیست  این 
سهم خواهی هستیم، ما اگر از دولت انتقاد می کنیم، بابت این 
است که مطالبات ۲۴ میلیونی را که به او رای داده اند در نظر 
نگرفته است. آقای واعظی ما اگر دولت روحانی انتقاد می کنیم 
برای این است که حتی یکی از آن ۲۴ میلیونی که به شما 
رای دادند، دیگر حاضر به مشارکت فعال نیستند. این ها گالیه 
دنبال  به  اصال  اصالح طلبان  و  است  رییس جمهور  از عملکرد 

سهم خواهی از دولت نبوده اند.

انتخاب: سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی از اقدام 
انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران در خصوص خدمه کشتی کره جنوبی خبر 
داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص اظهارداشت: به دنبال درخواست 
دولت کره جنوبی و مساعدت قوه محترم قضائیه در چارچوب مقررات قضایی، 
خدمه کشتی کره ای که به اتهام ایجاد آلودگی زیست  محیطی در خلیج فارس 
توقیف شده است، در یک حرکت انسان دوستانه توسط جمهوری اسالمی ایران 

اجازه خروج از کشور را دریافت کردند.

آفتاب  نیوز : وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، اقدامات تهران را مطابق با 
توافق هسته ای دانست و بر لزوم بازگشت آمریکا به اجرای کامل تعهداتش تاکید کرد.

محمد جواد ظریف عصر دوشنبه در گفت وگو با شبکه سی ان ان این مطلب را 
مطرح کرد. وی افزود: اکنون ایاالت متحده باید دوباره به اجرای تعهداتش بازگردد 

که در آن صورت ایران بالفاصله برای پاسخ دادن آماده خواهد شد.

       گوناگون

خدمه کشتی توقیف شده کره آزاد شدند

ظریف: اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران فوری پاسخ می دهد

طالبان: ما دیپلمات های ایرانی را در مزار شریف نکشتیم!

و  برنامه  سازمان  رییس    : آفتاب  نیوز 
با عنوان  تلفیق  بودجه گفت: کمیسیون 
از  را  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  رانت  با  مبارزه 
بودجه حذف کرده است، اما آیا با این کار 

می توان جلوی گرانی را گرفت؟
گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
مگر گزارش های به کلی سری و محرمانه 
نفتی  درآمدهای  از  مگر  نمی خوانید؟  را 
به  بودجه  وابستگی  چطور  ندارید؟  خبر 
نفت را در کمیسیون تلفیق افزایش دادید؟

با  نوبخت صبح سه شنبه  باقر  محمد 
شورای  مجلس  علنی  صحن  در  حضور 
به  گزارشات  »مگر  کرد:  اضافه  اسالمی، 
کلی سری و محرمانه را نمی خوانید؟ مگر 
چطور  ندارید؟  خبر  نفتی  درآمدهای  از 
وابستگی بودجه به نفت را در کمیسیون 

تلفیق افزایش دادید؟«
نمایندگان مجلس  واقع  در  افزود:  وی 
شورای اسالمی به دولت اجازه دادند ۱۶ 
پیش بینی  میزان  از  بیشتر  میلیارد  هزار 
شده در الیحه پیشنهادی از محل فروش 

نفت کسب درآمد کند.
شورای  مجلس  رییس  به  خطاب  وی 
اسالمی گفت: گزارشات محرمانه خزانه هر 
هفته و هر ماه ارائه می شود و طبق این 
گزارش ها ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
پرداخت  پول  عمرانی  های  طرح  برای 
تخصیص ۷۷  از  جدا  رقم  این  و  کردیم 

هزار میلیارد تومان برای این طرح هاست.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
رانت،  با  مبارزه  برای  بودجه  الیحه  در 
اظهارداشت: باید توجه داشته باشید که 
کاالهای  خرید  برای  اختصاصی  بودجه 

دالر  میلیارد  گذشته ۲۵  در  که  اساسی 
هشت  دالر،  میلیارد   ۱۴ تدریج  به  بود، 
تقلیل  دالر  میلیارد  پنج  و  دالر  میلیارد 

یافت.
نوبخت با بیان این پرسش که اگر ارز 
اتفاقی  چه  شود  برداشته  تومانی   ۴۲۰۰
می افتد؟ گفت: »این عناوین را که گفته 
طرفداران  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  می شود 
خاصی دارد که از آنها استفاده می کنند 

را مجرمانه می دانم.«
وی افزود: همه کسانی که از ارز ۴۲۰۰ 
هستند  مشخص  کردند  استفاده  تومانی 
و از رییس مجلس می خواهم دوباره این 
داریم  قبول  البته  کند  منتشر  را  اسامی 
اینکه  وجود  با  و  کردند  خطا  برخی  که 
ارز دولتی دریافت کردند اما کاالیی وارد 

نکردند.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
اما باید توجه داشته باشید در شرایطی که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی است مردم با مشکالت 
زیادی روبه رو هستند و دولت نمی پذیرد 
در این شرایط بدون تمهید مقدمات الزم، 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و قیمت 
با این روش می توان  ارز را آزاد کند، آیا 

جلوی گرانی را گرفت؟
که  می کنند  عنوان  برخی  گفت:  وی 
باید  کنیم،  اضافه  را  نقدی  یارانه  میزان 
اکنون حداقل به ۳۵ میلیون  بگویم هم 
نفر مبلغ ۱۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان یارانه 
مردم  زندگی  در  تغییری  مگر  می دهیم، 

ایجاد شده است؟
نوبخت درباره واردات خودرو به کشور، 
مجلس  شما  از  من  سوال  داشت:  اظهار 

اجازه می دهید  آیا  است که  این  انقالبی 
تمام خودروهای لوکس که پیش از این 
با ممنوعیت واردات مواجه بودند، به ازای 
دریافت  تومان  میلیارد  هزار  دریافت ۱۷ 
مالیات وارد شود، با واردات این خودروها 
به مردمی که به آنها متعهد هستید چه 

پاسخی خواهید داد؟
درباره  دولت  به  انتقاد  درخصوص  وی 
دولت  گفت:  ملی،  پول  ارزش  کاهش 
ارزش پول ملی را تقلیل نداده است. در 
شرایطی که قیمت ارز بیش از چهار و پنج 
سال کمتر از ۴۲۰۰ تومان بود چرا باید 
مجلس ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را مطرح کند؟ 
ما باید تالش کنید نرخ ارز پایین تر از این 

رقم باشد و جلوی تورم را بگیریم.
تاکید  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
مجلس  تقدیم  را  الیحه ای  دولت  کرد: 
داشت  انتظار  و  کرد  اسالمی  شورای 
اما  شود  برطرف  الیحه  این  در  انتقادات 
تلفیق  کمیسیون  تنها  نه  بودیم  شاهد 
اعداد پیشنهادی دولت را تایید کرد بلکه 

اعداد و ارقامی را نیز اضافه کرد.
وی اظهارداشت: رد الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
توسط مجلس شورای اسالمی یعنی اینکه 
عقل جمعی ما نیز نتوانست آن را اصالح 
کنیم و چنانچه امروز کلیات الیحه بودجه 
رد شود در واقع اعداد و ارقام کمیسیون 

تلفیق تایید نشده است.
نمایندگان  تاکید کرد: هر چه  نوبخت 
مجلس شورای اسالمی اقدام کنند مورد 
با  اینکه  بر  مشروط  است  دولت  تایید 
اهداف ما برای مقابله با تورم و رانت خواری 

همخوانی داشته باشد.
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همدردی طالفروشان سیرجانی با همکار صنفی شان

آفتاب  نیوز: برخی از اعضای گروه طالبان در نشست خبری در تهران منکر دست 
داشتن در شهادت دیپلمات های ایرانی در شهر مزار شریف شدند. در این نشست 
خبری، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالیان در قطر، عبدالحق وثیق عضو 
تیم مذاکره کننده طالبان و مال خیراهلل خیرخواه عضو تیم مذاکره کننده طالبان در 
دوحه، شرکت داشتند. سهیل شاهین حمله طالبان و شهادت دیپلمات های ایرانی 

که در شهر مزار شریف و در اوت ۱۹۹۸ رخ داد را انکار کرد

زوم

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: هم اکنون رعایت 
آن در کشور به ۸۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

»ایرج حریرچی« دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر 
با اشاره به این که زمانی رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به بیش از ۸۴ درصد 
رسیده بود، گفت: هم اکنون رعایت آن در کشور به ۸۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

رعایت پروتکل های بهداشتی به ۸۱ درصد کاهش یافت

آیا با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی می شود جلوی گرانی را گرفت؟
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نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس ایران با کلیات الیحه بودجه 
۱۴۰۰ مخالفت کردند.

سخنگوی  گزارش  ارائه  از  پس  شنبه  سه  روز  صبح  اسپوتنیک،  گزارش  به 
کمیسیون تلفیق و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، کلیات گزارش کمیسیون 
تلفیق در مورد الیحه بودجه رد شد. نمایندگان حاضر در جلسه علنی با الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ موافقت نکردند و کلیات الیحه بودجه با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف 

و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۲ رای ماخوذه به تصویب مجلس نرسید.

کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ رد شد


