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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

 برجام دستاوردی بین المللی است
و همه موظف به حفظ آن هستند

معاون وزیر خارجه ایران از برجام به عنوان دستاورد 
چندجانبه گرایی یاد کرد و گفت: »برجام دستاوردی 
بين المللی است و کشــورها نسبت به رعایت و حفظ 
آن مســئوليت دارند.« به گزارش ایسنا، سيدعباس 
عراقچی در کنفرانس خبری پس از نشست مشورتی با 
همتای چينی خود در پکن با اشاره به اینکه  در نشست 
مشــورتی با همتای چينی خود در مورد جنبه های 
مختلف برجام گفت وگو و رایزنی کرده ایم، افزود: »ما 
همواره با دوستان چينی از آغاز برجام در ارتباط بودیم 
و هميشــه با آنها در مورد موضوعات مربوط به برجام 
مشــورت کرده ایم.« او تصریح کــرد: »برجام توافقی 
منطبق با رأی شورای امنيت است و قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنيت این توافق بين المللی را تصویب کرده 
است و تصميم آمریکا به عنوان عضو دایم شورای امنيت 
سازمان ملل برای خروج از این توافق نامه بين المللی، 
نقض مصوبه شورای امنيت اســت.« عراقچی افزود: 
»آمریکا نه فقط از این توافق بين المللی خارج شده، بلکه 
سایر کشورهای باقيمانده در برجام را نيز تحت فشار 
قرار داده است تا از این توافق نامه خارج شوند و این اقدام 
برای سایر کشورها پذیرفتنی نيست تا قطعنامه های 

مربوط به شورای امنيت سازمان ملل را نقض کنند.«

 رایزنی ظریف و بن علوی
در تهران

وزیر امور خارجه عمان برای دیدار و رایزنی با همتای 
ایرانی خود به تهران ســفر می کند. به گزارش ایسنا، 
یوســف بن علوی امروز دوشنبه در ســفر به تهران با 
محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه دیدار و رایزنی 
خواهد کرد. گفت وگو در مورد مسائل منطقه و دوجانبه 
و همچنين ابتکار »صلح هرمز« از مهم ترین محورهای 

رایزنی دو دیپلمات عالی رتبه ایران و عمان است.

در بيانيه آلمان، فرانسه و انگليس اعالم شد

 استقبال تروئیکای اروپا
از پیوستن 6 کشور به اینستکس

آلمان، فرانسه و انگليس در بيانيه ای ضمن استقبال 
از تصميم 6 کشــور اروپایی دیگر برای پيوســتن به 
اینستکس، بر آمادگی برای فعال کردن مکانيسم ماشه 
عليه ایران دوباره تأکيد کردند. در بيانيه ای که وزارت 
امور خارجه انگليس منتشر کرده، آمده است: فرانسه، 
آلمان و انگليس به عنوان ســهامداران اصلی سازوکار 
حمایت از تبادالت تجاری ایران )اینستکس(، از تصميم 
دولت  کشــورهای بلژیک، دانمــارک، فنالند، هلند، 
نروژ و ســوئد برای پيوستن به سهامداران اینستکس 
به گرمی اســتقبال می کنند. در ادامه این بيانيه آمده 
است: این اقدام به تقویت اینستکس منجر شده، نشانگر 
تالش های اروپا برای تسهيل تجارت قانونی ميان اروپا 
و ایران بوده و نمودی آشکار از تعهد مستمر ما نسبت 
به برنامه جامع اقدام عمل مشترک )برجام( است. این 
بيانيه می افزاید: ما بر آمادگی مان برای در نظر گرفتن 
تمامی مکانيسم های برجام، ازجمله مکانيسم ماشه، 
به منظور حل کردن مسائل مربوط به اجرای تعهدات 
برجامی ایران، دوباره تأکيد می کنيم. در بخش پایانی 
بيانيه یادشده مطرح شد: ما کامال به تالش هایمان در 
راستای حل وفصل دیپلماتيک ]مسائل[ در چارچوب 

برجام متعهدیم.
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علی الریجانی، رئيس مجلس:

 برای ریاست جمهوری 
برنامه ای ندارم
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دیروز خبر آمد که نادر قاضی پور نماینده مردم اروميه در روز نخســت ثبت نام یازدهمين دوره انتخابات مجلس شورای 
اســالمی به  دليل نداشتن کارت ملی هوشمند نتوانســت ثبت نام کند . این درحالی است که سيد اسماعيل موسوی، دبير 
ســتاد انتخابات کشــور تأکيد  کرد که فقط داوطلبانی می توانند ثبت نام کنند که تمام مدارک شان کامل و آماده باشد. به 
گفته او تــا ظهر روز اول ثبت نام نامزدها،  ۱000نفر ثبت نام کرده اند و غيراز نقص پرونده مشــکل دیگری در روند ثبت نام 

متقاضيان گزارش نشده است. 

 قاضی پور
به دلیل نداشتن کارت 
 ملی هوشمند
از ثبت نام بازماند
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال 

پناه گيری را تمرین کنيد.

رهبر معظم انقالب:

اگر توان مدیریتی ندارید، 
مسئولیت نپذیرید

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز پیش 
از آغاز جلســه درس خارج فقه ضمن انتقاد به 
ثبت نام بی محابای برخی افــراد در انتخابات 
مجلس تأکید کردند: »هر ِسَمتی، هر توانایی ای 
در کنارش یک مســئولیتی دارد، یک تعّهدی 
وجود دارد. بایــد دید که آیا می توانید آن تعّهد 
را انجام بدهید یا نــه؟ این خیلی درِس بزرگی 

است«.
به گــزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنــه ای، متن بیانات رهبر 

معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:  
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی 
ســّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنة اهلل علی 

اعدائهم اجمعین.
َعن اَبی َذرٍّ )َســالُم اهلّلِ َعَلیِه( َانَّ النَّبیَّ )َصلَّی 
اهلّلُ َعَلیِه َو آلِِه( قاَل یا اَبا َذرٍّ اِّنی ُاِحبُّ َلَک ما ُاِحبُّ 
لَِنفسی اِّنی اَراَک َضعیفاً َفال ُتَؤمََّرنَّ َعلی اِثَنیِن َو 

ال َتَولََّینَّ ماَل َیتیم. )۱(
قاَل یا اَبا َذرٍّ اِّنی ُاِحبُّ َلَک ما ُاِحبُّ لَِنفسی

خود جنــاب ابی ذر این توصیــه  پیغمبر به 
خودش را ذکر می کند؛ بــرای ماها هم درس 
است، درس بســیار بزرگی است. حضرت به او 
فرمود من هر چه برای خودم دوست می دارم، 
برای تو هم دوســت می دارم؛ یعنی آن چیزی 
که می خواهم به تو بگویم، از روی کمال محّبت 
است؛ چون انســان به خودش کمال محّبت را 
دارد. خب حاال آن حرفی که حضرت می خواهد 

به ابی ذر بزند، چیست؟
اِّنی اَراَک َضعیفا

من جنابعالی را در مدیرّیت، ضعیف می بینم. 
خیلی آدم خوبی هستی، مجاهد فی سبیل اهلّل، 
ُرک گو، و آســمان بر راســت گوتر از او ســایه 
نیفکنده، زمین راســت گوتر از او را بر خودش 
حمل نکرده؛ اینها همه به جای خود محفوظ، اّما 

شما آدم ضعیفی هستی.
َفال ُتَؤمََّرنَّ َعلی اِثَنین

حاال که آدم ضعیفی هســتی، مواظب باش 
بر دونفر هم ریاســت نکنی! یعنی پیداســت 
آن ضعفــی هم که حضــرت فرمودند، ضعف 
در مدیرّیت اســت؛ یعنی تو آدمی هستی که 
مدیرّیت نداری؛ اگر چنانچه بر دونفر یا بیشتر 
ریاســت پیدا کردی، نمی توانــی کار آنها را به 
سامان برســانی. این، درس برای ماهاست. ما 
حاال همه  ما نه؛ بعضی مان این جوری هستیم- به 
مجّرد این که یک مسندی، یک جایی، یا خالی 
می شود یا ممکن است خالی بشود، فوراً چشم 
می دوزیم که برویم آنجا! خب شما اّول نگاه کن 

ببین می توانی یا نمی توانی.
حاال بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس 
است، گفتند شروع شــده، همین طور بدون 
محابا می روند! خب شما که می خواهی بروی 
آنجا، آنجا سوال دارد؛ این توانایی ای که خدا به 
من و شما می دهد، کنارش مسئولّیت هست. 
این ]مطلبی[ کــه عرض می کنــم، در مورد 
خود این حقیر از همه بیشــتر است. شما هم 
همین جور؛ یعنی آن کســانی که مسئولیتی 
دارند، همین جور. هر مسئولیتی، هر ِسَمتی، هر 
توانایی ای، در کنارش یک مسئولیتی دارد، یک 
تعّهدی وجود دارد. می توانید آن تعّهد را انجام 

بدهید یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی است.
َو ال َتَولََّینَّ ماَل َیتیم

هیچ مال یتیمی را هم شــما به عهده نگیر. 
نه از بــاب این که احتمال این وجــود دارد که 
خدای نکرده مثاًل ایشان دست درازی می کند 
به مال یتیم. خب مقام ابــی ذر خیلی باالتر از 
این حرف هاســت، نزدیک مقام عصمت است 
مقــام او؛ پس این احتمال در او نیســت. عّلت 
این که می گوینــد تولّیت مال یتیــم را قبول 
نکن، این است که نمی توانی حّق یتیم را به او 
بدهی؛ دیگران می آیند دست درازی می کنند، 
جنابعالی هم آدم ضعیفی هستی، تدبیر الزم 
را نــداری و نمی توانی. برجســتگی های نظام 
اســالمی و نظام ارزش های اسالمی اینهاست؛ 
یعنی در درجه  اول، من و شما خودمان مسئولیم 
که ببینیــم این کار را قبــول بکنیم؟ نکنیم؟ 
می توانیم؟ نمی توانیم؟ این بسیار مسأله مهمی 

است.

علی الریجانی، رئيس مجلس شورای 
اســالمی، دیــروز در نشســت خبری 
به مناســبت روز مجلــس، رو بــه روی 
خبرنگاران نشست. افزایش قيمت بنزین، 
ناآرامی های اخير در شهرهای مختلف، 
خبر نامزد نشدن الریجانی برای انتخابات 
مجلــس و چند موضــوع دیگر اهميت 
نشست خبری را برای افکار عمومی باال 

برد. 
الریجانی در پاســخ به ســوالی درباره 
اینکه چرا عده ای در مورد کمرنگ شدن 
نقش مجلس در تصميم گيری ها هشدار 
می دهند، گفت: »اینکه امام)ره( فرمودند 
مجلس در رأس امور است به معنای این 
نيســت که در هر امــوری دخالت کند. 
باالترین مقام رهبری است، آیا ایشان در 
همه امور دخالــت می کند؟ بعد مجلس 
است. در رأس امور بودن این نيست که کار 
قوای دیگر را هم انجام دهيم. در رأس امور 
بودن یعنی در مرتبه ای پایين تر از رهبری 
است. مجلس دهم ظرفيت خيلی خوبی 
دارد و تنوع افکار در آن بيشتر است و این 
کمک می  کند که آرای مردم گفته شود.«

در شورای هماهنگی سران قوا 
قانون گذاری نمی کنيم

الریجانی در بخشــی از حرف هایش با 
اشاره به جلسات شورای هماهنگی سران 
قوا که اخيرا هم بيشتر تشکيل می شود، 
گفت: »این امری موقتی است و رهبری 
گفتند ساز و کاری در نظر گرفته شود و 
مقيد هستيم که قانون گذاری نکنيم، اما 
مثال درباره ارز باید این بحران مهار می شد 
و بخشــی از آن برای قوه قضائيه بود، اما 

اینها هرگز نباید جایگزین مجلس شود.«
الریجانی در مورد سياســت های کلی 
نظام و همخوانی قوانيــن مجلس با این 
سياست ها گفت: »قبال گوشه هایی از این 
سياســت های کلی را که رهبری گفتند 
در مالقــات با نمایندگان گفتــه بودند. 
البته الزم اســت حد و مرز برخی از این 
سياست ها مشخص شــود. بعد از ابالغ 
سياســت های کلی، جلسه ای با معاونت 
حقوقی قوای دیگر و مجمع تشخيص و 
شورای نگهبان گذاشتيم. آنجا کار کردند 
و منتظریم گزارش آن بياید تا هر بخشی 

ساماندهی شود.«
 ایران

رتبه اول شاخص مصرف انرژی
رئيس مجلــس درباره وقایــع پس از 

اصالح قيمت بنزین، بــا تأکيد بر اینکه 
مجلس با همکاری دســتگاه های دیگر 
بر کنترل قيمت ها نظــارت دارد، گفت: 
»ســازوکار روشن است. کميسيون های 
تخصصی مجلس شــامل کميســيون 
اقتصــادی و بودجه پيگير هســتند و با 
ســتاد تنظيم بازار، تعزیــرات و وزارت 
صمت جلسه داشــتند. یک جلسه هم 
در صحن مجلس داشــتيم و نمایندگان 
اظهارنظر کردند. این امِر مستمری است 
و کار ساده ای هم نيست. پيشنهادی هم 
فرمانده سپاه داشتند که بسيج هم کمک 
کند، بنابراین درحال پيگيری این موضوع 

هستيم.«
او ادامه داد: »گزارش آژانس بين المللی 
انرژی در  ســال ۲0۱5 گفتــه ایران در 
شاخص مصرف انرژی رتبه اول را در دنيا 
دارد و در  سال ۲0۱5، دولت 47 ميليارد 
دالر یارانه انرژی پرداخت کرده است که 
این مشکل محيط  زیســت و غيره ایجاد 
می کند. قيمت بنزین پــول همه مردم 
اســت که طبقات باال خيلی اســتفاده 
می کنند و 45 درصد مردم اصال اتومبيل 
ندارند. این مشکل هميشه وجود داشته 
است و قانون هم به همين دليل تصویب 
شد. سه ساعت در مجلس بحث شد. آنچه 
در شورای اقتصادی سران قوا مطرح شد 
دو وجه داشت؛ یک وجه مشورتی و یک 
وجه تصميم گيری بود. بحث مشــورتی 
درخصوص دولت بود، اما چون حضرت آقا 
گفتند مشورت کنيد، مشورت شد و کمی 
قيمت ها عوض شد اما چارچوب کلی با 

دولت است. البته قانون گفته 50 درصد از 
درآمد حاصل از آن به مردم تعلق بگيرد، 
اما بحث شد که چون مبلغ اندکی است 
و با توجه به شــرایط فعلی کل مبلغ را به 

مردم بدهيم.«
درباره کاندیدا نشدن فکر کرده ام

الریجانی در جواب اینکه اگر مراجع قم 
از شما درخواست کنند در مجلس بعدی 
حضور یابيد، نظر خود را تغيير می دهيد؟ 
گفت: »حقيقت این است که قصدم این 
بود در مجلس دهم هــم ورود نکنم، اما 
همان زمان بزرگانی تماس گرفتند و نظر 
داشــتند به نحوی که من را قانع کردند. 
این بار هم همين شــد، اما من هم تالش 
کردم آنها را قانع کنــم که حضور در این 
عرصه کافی است. این تصميمی لحظه ای 

نيست و مدتی درباره آن فکر کرده ام.«
 برای ریاست جمهوری هم

برنامه ای ندارم
 الریجانی در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه نيامدن شــما بــه مجلس چه 
تغييراتی ایجــاد خواهد کــرد؟ گفت: 
»اميدوارم هم موافقــان و هم مخالفان 
خوشحال باشند. من هم فرزند کوچکی 
هســتم. من از محضر نمایندگان بيشتر 
اســتفاده می کردم. می بينم نمایندگان 
می توانند کارهای اساسی انجام دهند و 
این عرصه خالی نيست. اینکه مخالفان 
مطالبی می گویند حتما حجت شرعی 
دارند. دشمن هم نيســتيم و همه داریم 
کار می کنيــم. ما هر وقــت هزینه ای به 
دوشــمان باشــد، انجام می دهيم. برای 

ریاست جمهوری هم برنامه ای ندارم.«
راه دیپلماسی باز است

 الریجانی در بخشی از حرف هایش به 
موضوع برجام اشاره کرد و گفت: »مکانيزم 
ماشه این ور هم وجود دارد. عقالیی این 
است که اگر عنصر نامطلوبی مقرراتی را 
زیر پا می گذارد بایــد جلوی او را بگيرند. 
ما یک ســال هم صبر کردیــم. معتقدم 
همچنان راه دیپلماســی باز است، اما آن 

طرف نباید حرف های گستاخانه بزنند.«
 در جریان رد صالحيت ها
به رهبری نامه می نوشتم 

رئيس مجلس شورای اسالمی درباره 
بحث رد و تأیيد صالحيت ها در پاســخ 
به این ســوال که آیا در سه دوره اخير در 
این باره با شورای نگهبان رایزنی کرده اید، 
گفت: »رایزنی هميشه بوده و من به عنوان 
رئيس مجلس با برخی خانم ها و آقایانی 
که می گفتند رد شده اند برخورد داشتم و 
پيگيری می کردم و گاهی نامه به رهبری 
می نوشتم و ایشان ارجاع می دادند. البته 
برخی موثر واقع می شد و برخی نمی شد. 
در این دوره نيز اگر احساس کنيم حقی 

ضایع شده پيگيری می کنيم.«
درباره قطع اینترنت

شورای امنيت تصميم گرفت
 الریجانی درباره قطعی اینترنت و آثار 
مخرب آن بر کسب و کارهای اقتصادی 
گفت: »این بحث موقتی بود و شــورای 
امنيت درباره اش تصميــم گرفت. البته 
به بحث کســب و کارها هم توجه شد و 

اینترنت آنها خيلی زود وصل شد.«
او در پاسخ به اینکه چرا در عمل حق 
اعتراض که در قانون آمده به رســميت 
شــناخته نمی شــود، گفت: »در مورد 
حق اعتراض مدلی در مجلس است که 
مکان آن جای مشــخصی باشد. قانون 
اساسی این حق را به رسميت شناخته 
و مشــکلی از این جهت نيست؛ مشکل 
آنجایی است که این اعتراضات تبدیل 
به رفتار خشــونت آميز می شــود. این 
اِشــکال است و مشــخص می شود دو 
صنف وجود دارد کــه یکی معترضان 
هستند و صنف دیگری که می خواستند 
موضوع دیگری را دنبال کنند. در مورد 
اینکه در این حادثه برخی افراد مجروح 
شدند و ضایعاتی به وجود آمد نيز حتما 
بخش های امنيتی کشــور کار را دنبال 

خواهند کرد.«

ثبت نــام کاندیداهــا در انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی روز گذشته با فرمان رســمی وزیر کشور آغاز 
شــد. عبدالرضا رحمانی فضلی پيش ازظهــر دیروز با 
حضور در ستاد انتخابات کشــور در جمع خبرنگاران 
اظهــار کرد: »ما امــروز را که روز مجلس اســت، آغاز 
ثبت نام نامزدها قرار دادیــم و در همه حوزه ها ثبت نام 
شروع شد، اميدواریم امسال انتخاباتی باشکوه، قانونی 

و سالم داشته باشيم.«
او افزود: »اميــدوارم مجلس پرتــوان و در حد نظام 
جمهوری اسالمی باشــد. از همه مسئوالن می خواهم 
مر قانــون را رعایت کنند و وزارت کشــور هم به همه 
وظایف خود عمل خواهــد کرد.« رحمانی فضلی تأکيد 
کرد: »هماهنگی های الزم ميان شورای نگهبان و همه 
دستگاه های اجرایی و آمادگی الزم در ۲0۸ فرمانداری 
که حوزه های انتخابيه هستند، ایجاد شده و  ثبت نام ها 

درحال انجام است.«
وزیر کشــور با تأکيد بــر اینکه اعضــای هيأت های 
اجرایی باید انتخاب شــوند، اظهار کــرد: »با همکاری 
هيأت اجرایــی و هيأت نظارت، وزارت کشــور تالش 

می کند کار خود را مطابق قانون پيش ببرد.«
او در پاســخ به پرسشی درباره ســخنان اخيرش با 
مضمــون اینکه اگر الزم باشــد فرمانــداران حتی در 
شــب انتخابات هم تغيير می کنند، اظهار کرد: »اصل 
و بنا و عقل بر این حکم می کند در شــرایطی که وارد 
انتخابــات می شــویم، در حوزه هــای انتخابيه ثبات 
حاکم باشــد، اما برخی نظرها در رســانه ها مطرح شد 
که جابه جایی ها سياســی، له یا عليه اشــخاص است، 
گفتم که ما در فرمانداری ها به ثبات می اندیشــيم، اما 
حضور فرمانــداران در فرمانداری ها و اســتانداران در 
اســتانداری ها فقط معطوف به انتخابات نيست، بلکه 
مجموعه ای از شرایط است که باید با توجه به آن ایفای 
نقش و مطابق تمامی مأموریت های خود عمل کنند.« 
وزیر کشور تصریح کرد: »این را هم گفتم که اگر اتفاقی 
افتاد که ما در بررســی های نهایی حــس کردیم باید 
جابه جایی صورت گيرد که به نفع همه است، حتما این 
کار را خواهيم کرد، اما اميدوارم این اتفاق واقعا نيفتد.« 
او افزود: »خيلی از فرمانداری ها و بخشــداری های ما 
چون به صورت سرپرستی اداره می شوند، امروز دستور 

دادیم که سرپرستی همه آنان تصویب شود، اما اگر در 
همين ایام فرماندارانی که در مسير تأیيدشدن هستند، 
بررسی ها و استعالم هایشــان به پایان برسد، ما آنان را 

نصب خواهيم کرد.«
دبيــر ســتاد انتخابات کشــور گفــت: »داوطلبان 
انتخابــات مجلــس از زمــان ثبت نــام مشــمول 
محدودیت های قانونی می شــوند.« سيداســماعيل 
موسوی در گفت وگو با ایســنا، با بيان اینکه داوطلبان 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی از هنگام ثبت نام 
در انتخابات مشــمول محدودیت هایی می شــوند که 
در قانون انتخابــات وجود دارد، اظهــار کرد: »چون 
تبليغات انتخابات هشــت روز قبــل از روز رأی گيری 
انجام می شــود، از امــروز تا زمانی که اســامی نهایی 
داوطلبان اعالم شــود، هيچ رفتاری مبنی بر تبليغات 
انتخاباتی نباید داشته باشــند.« او ادامه داد: »توصيه 
ما این است که تمرکز فعاليت داوطلبان برای تبليغات 
در  زمان مجاز خود باشــد. قطعــا از امروز هيأت های 
 اجرایی و نظــارت بــر رفتــار داوطلبــان انتخابات 

نظارت دارند.«

با فرمان وزیر کشور:  
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