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روی موج کوتاه

معاون وزیر کشــور گفت: شورای 
امنیت وقایع آبــان ۹۸ را پیش بینی 
کرده بود و مــا معتقــد بودیم زمان 
اجرای طرح اعالم نشــود تا مردم به 

پمپ بنزین ها نروند.
حسین ذوالفقاری در نشست خبری 
دیروز خود توضیحاتی درباره وقایع آبان 
۹۸، چالش ایجاد شده میان »روستای 
ابوالفضل« و بنیاد مستضعفان، انتخابات 
دور دوم مجلــس و برگزاری مراســم 
اربعین امسال در شرایط کرونا ارائه کرد. 
وی در مورد اینکه برخی نمایندگان 
مجلس معتقدند در دولت تدبیر و امید 
بحران های اجتماعی و کارگری افزایش 
یافته و مسئوالن هم علی رغم اعتراضات 
در بین مردم معترض حضور نمی یابند، با 
تاکید بر اینکه در دولت یازدهم کمترین 
بحران های اجتماعی را داشتیم، گفت: 
از سال۹۶ اتفاقاتی در کشور رخ داد که 
منجر به افزایش بحران ها شد . ریشه های 

بحران به مسائل اقتصادی، سیاسی باز 
می گردد و ریشه برخی مسائل، خارج از 
کشور است  و بحران ها تک علتی نیست.

آنها که گفتند تا روز جمعه 
نمی دانستیم...

ذوالفقاری تصریح کرد: مستندات 
مکتوب وقایع سال۹۶ و ۹۸ و ریشه های 
ایجاد آن وجود دارد. شورای امنیت وقایع 
آبان۹۸ را پیش بینی کرده بود و نظر ما 
این بود که قیمــت بنزین تک نرخی و 
۱۵۰۰ تومان باشد. پیش بینی اعتراضات 
را هم کرده بودیم. ما پیامدهای اجتماعی 
اجرای طرح افزایش قیمــت بنزین را 
پیش بینی کرده بودیم. قرار بود ســال 
گذشته قیمت گازوییل افزایش یابد که ما 
گفتیم این کار شدنی نیست . درخواست 
کردیم قبل از اجرای طرح، مســئوالن 
مزایای طرح را برای مردم توضیح دهند، 
اما معتقد بودیم زمان اجرای طرح اعالم 
نشــود تا مردم به پمپ بنزین ها نروند. 

در ساعات اولیه اجرای طرح، مشکلی 
به وجود نیامد اما از ظهر جمعه برخی 
مسئوالن داخل کشور با توئیت و حضور 
در فضای مجازی ســخنانی گفتند که 
مســتندات آن وجود دارد و یک گروه 
از خارج کشــور اقداماتی آغاز کردند و 
عده ای از مردم هم اعتراض کردند و بعد 

حوادث دیگری رخ داد.
معاون امنیتــی و انتظامی وزارت 
کشور با بیان اینکه گزارش های مستند 
و مکتوب این وقایــع وجود دارد، اظهار 
داشــت: آنها که گفتند تــا روز جمعه 
نمی دانستیم، مستنداتش وجود دارد 
که چه ساعت و چه روزی و توسط چه 

کسی به آنها گفته شده است.
رد پای زد و بندها در پرونده 

»روستای ابوالفضل«
وی در مورد موضوع اتفاقات اخیر در 
روستای ابوالفضل بیان کرد: متاسفانه 
برخی دوستان بدون اطالعات از موضوع 

صحبت می کنند. ایــن منطقه ۳۰۰ 
هکتار اســت که ۱۰۰ هکتار آن قباًل 
توسط بنیاد واگذار شده اما ۲۰۰ هکتار 

آن اصال در محدوده شهری نیست. 
به گفته ذوالفقاری، افراد سودجو 
اقداماتــی در آنجا صــورت دادند و 
زمین هــا را غیرقانونــی واگذار کرده 
بودند و بنیاد مستضعفین هم یک فنس 

دور زمین نکشیده بود. اکثر زمین ها به 
صورت باغ ویال درآمده اســت و فقط  
۳۵ خانوار در آنجا ســاکن هســتند. 
بنیاد مستضعفین حکم قضایی برای 
تخریب گرفته اســت و تدبیر شورای 
تامین این بود که بخش منطقه باغ ویال 
تخریب شود. اصال ما نام این روستا را 

در تقسیمات کشوری نداریم.
این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه 
برخی از افرادی که خود ذی نفع هستند 
و در فضای مجازی فعال هستند، دخالت 
کرده انــد و اعتراض هایی به تخریب ها 
انجام شد و چهار نفر از نیروها و چهار نفر 

از مردم مجروح شدند. 
وی افزود: بنیاد مستضعفان تصمیم 
گرفت که برای ۳۵ خانوار، مبلغ ۴۰ تا ۵۰ 
میلیون برای گرفتن خانه در شهر جدید 

رامین اختصاص دهد.
ذوالفقاری همچنین با بیان اینکه 
بنیاد مستضعفان باید دور زمین را فنس 
می کشید و شهرداری هم باید با تخلفات 
برخورد می کرده اســت، تصریح کرد: 
قطعا زدو بندهایی در ادارت دولتی در 
این زمینه صورت گرفته است؛ آب، برق، 
گاز به صورت غیرقانونی به این باغ ویالها 

رسیده است.
 نامزدهای انتخاباتی مجلس 

حق تشکیل ستاد ندارند
ذوالفقــاری در بخــش دیگری از 
نشست خبری خود درباره انتخابات 
دور دوم مجلس شــورای اسالمی در 
روز ۲۱ شــهریور در ۹ اســتان و ۲۴ 
شهرستان، گفت: دستورالعمل تامین 
نظم و امنیت به اســتان ها و ضوابط 
بهداشتی هم ابالغ شده است. بر این 
اســاس نامزدها حق تشــکیل ستاد 
انتخابات ندارنــد و از فرصت فضای 
مجازی و صداسیما می توانند استفاده 
کنند. در شعب اخذ رأی باید فاصله دو 
متری رعایت شود. مجریان شعب از 

قبل غربالگری می شوند. 

وی افزود: اولویت محل شــعب در  
فضای باز است و شعب از قبل ضدعفونی 
می شود. رأی دهندگان باید فواصل را 
رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند. 
برگزاری هرگونه تجمع ممنوع است. 
اگر نامزدی رعایت نکنــد، از حضور در 
شبکه تلویزیونی استانی محروم می شود 
و حتی ممکن است به دستگاه قضایی 

معرفی شود.
 عراق اربعین امسال 

زائر خارجی نمی پذیرد
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور 
همچنیــن درباره وضعیــت برگزاری 
مراسم اربعین امسال، گفت: سفیر ایران 
در بغداد به ما اعالم کرد که مســئوالن 
عراقی به صراحت اعــالم کرده اند که 
امســال به خاطر بیمــاری کرونا، زائر 

خارجی را نمی پذیرند.
پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز 

به نتیجه نرسیده است
وی در پاسخ به پرسشــی درباره 
آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشــی 
اصفهان نیز اعالم کــرد: این پرونده 
واقعا رســیدگی شــد. عزم همه این 
بود که پرونده حل شــود ولی پرونده 
هنوز باز است و معلوم نشد که این کار 
توسط چه کســی انجام شد. با کمال 
تأســف این پرونده هنوز بــه نتیجه 

نرسیده است.

معاون وزیر کشور تشریح کرد؛

جزئیات مهم درباره وقایع »آبان« و »روستای ابوالفضل«

خبر

عضو کمیســیون تدوین آئین نامــه داخلی مجلس با 
بیان اینکه امــروز ضرورت دارد مجلس متحول شــود و 
ظرفیت هــای نظارتی مجلس افزایش پیــدا کند، گفت: 
معتقدیم  ساختار قانون گذاری باید تغییر کند و به سمت 
کمیسیون محور و تخصصی شدن پیش برود، چراکه در 
بسیاری موارد وقت نمایندگان در مجلس سرگرم کارهای 
نمادین و ســمبلیک می شــود، به همین دلیل است که 

اعتقاد داریم باید به سمت و سوی تغییر و تحول برویم.
علی اصغــر عنابســتانی در گفت وگو با ایلنــا، درباره 
»قرارگاه تحول« مجلس برای تغییر در ساختار آئین نامه 
داخلی گفــت: قرارگاهی برای تدویــن آئین نامه داخلی 
مجلس وجود ندارد، قالیباف تعبیر قرارگاه را برای تغییر 
در ســاختار خانه ملت به کار برد و قرارگاهی ایجاد شــد 
 برای بررسی تغییراتی که باید در پارلمان به وجود بیاید. 

این عضو کمیســیون تدوین آئین نامــه داخلی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: ایجاد تغییر و تحول در ساختار 
مجلس به آن معنی نیســت که در حال حاضر مجلس در 
ســاز و کار قانونی خودش حرکت نمی کند؛ بلکه هدفش 
این اســت که تعدادی از صاحب نظران، ســاختارهای 
درونی مجلس را برای رســیدن به مجلــس تراز انقالب 
بررســی کنند که در این راه از اعضای شــورای نگهبان و 
 سایر اشخاصی که با این امور آشنایی دارند دعوت کردیم 

تا نظر دهند.
وی خاطرنشــان کــرد: البته کار باید به کمیســیون 
آئین نامه سپرده شــود تا مســیر قانونی اش را طی کند 
و بعد بــه صحن برود چراکــه معتقدیم هــر تغییری که 
 می خواهد صــورت گیرد بایــد ابتدا رونــد قانونی خود 

را طی کند.

فرایندهای موجود، موجب بروز فساد شده است
نماینده ســبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن 
و ششــتم، تاکید کرد: مجلس در مســیر اجرایی سازی 
قانون باید نقش ویژه ای داشــته باشــد و این باید اصالح 
شود بنابراین این قرارگاه نقش اش این است که به فرآیند 
اصالح در قانون گذاری کمک کنــد و لذا بازهم می گویم 
قطعا اگر قرار باشد مســیری غیر از آئین نامه مجلس طی 
شــود خالف قانون اســت و قطعا هم نظر آقای قالیباف و 
قاضی زاده این نیست که مســیری خالف قاعده و قانون 
حاکم بر مجلس طی شــود ما در کمیسیون آئین مراقب 
هستیم  اتفاقی و مســیری خارج از آئین نامه مجلس طی 
نشــود. وی درباره اینکه حضور اعضای حقوقدان شورای 
نگهبان در بحث تدوین آئین نامه داخلی به واقع دخالت 
کردن در کار نمایندگان و سلب فعالیت نمایندگی است و 
به طبع این کار باعث می شود هر نهادی در امر تدوین آئین 
نامه داخلی مجلس حضور پیدا کند، گفت: این کار دخالت 
اعضای شورای نگهبان نیست، اعضای این شورا در بسیاری 
از موارد برای تسهیل در فرآیند قانون گذاری در جلسات 
کمیسیون ها شــرکت می کنند و نظر می دهند و این کار 

 یک امر عادی اســت و همیشــه هم وجود داشته است. 
این عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: 
من به عنوان نماینده ای که تازه وارد مجلس شده و سال ها 
کار اجرایی کرده است می گویم یکی از مشکالت جدی ما 
در این ۴۱ سال اتفاقا فرآیند حاکم بر مجلس است و حتما 
باید یک تحول جدی صورت بگیرد؛ زیرا فرآیندهای غلط 
متاســفانه صرف نظر از این که ناکارآمــدی را برای نظام 
ایجاد کرده اســت بعضا موجب بروز فساد و صحنه های 
نامناسب دیگری شده است که حتما مجلس باید اصالح 

را از خودش شروع کند.

عنابستانی:

به دنبال تغییر در ساختار پارلمان هستیم
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سخنگوی دولت اعالم کرد
سفارش ۷ میلیون واکسن 
آنفلوآنزا برای فصل سرما

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود، با 
اشاره به پیش بینی افزایش شیوع کرونا در فصل سرما 
و اعالم اینکه بر این اساس تولیدات داخلی کفاف ما 
را نمی دهد، گفت: هفت میلیون واکسن آنفلوآنزا 
را هم سفارش داده ایم که به کشور وارد شود. علی 
ربیعی افزود: برای خرید واکسن کرونا از خارج کشور 
هم رییس جمهوری دستور داده است که این کار 
با همکاری وزارت بهداشت و بانک مرکزی صورت 
بگیرد تا در صورت ارائه یک واکســن تاییدشده ما 
نیز سهم خود را از این بازار داشته باشیم. وی تاکید 

کرد: در این زمینه در مرحله عقد قرارداد قرار داریم.
    

روسیه:
 آماده ایم تا شرایط مذاکره مستقیم 

ایران و آمریکا را ایجاد کنیم
وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی کشورش برای 
میانجیگری میان ایران و آمریکا خبر داد. سرگئی 
الوروف گفت: ما آماده ایم برای برقراری گفت وگوهای 
مستقیم بین ایران و آمریکا کمک کنیم اما این در 
صورتی است که دو طرف عالقه مند باشند. وی که 
 )MGIMO( در دانشگاه دولتی روابط بین الملل
سخنرانی می کرد، گفت:همیشه بهتر است نظرات 
خود را مستقیماً بیان کنید و مستقیماً به پاسخ آن 
گوش دهید. الوروف همچنیــن تاکید کرد: رفتار 
آمریکا با ایران در مسئله برجام شبیه به رفتار فیلی در 

یک مغازه ظروف شکستنی است.
    

هایکو ماس: 
آلمان و چین بر لزوم حفظ 

برجام اتفاق نظر دارند
هایکو مــاس وزیر امور خارجــه آلمان در یک 
کنفرانس خبری مشــترک با وانــگ یی، همتای 
چینی اش گفت که این دو کشور دیدگاه مشترکی 
مبنی بر این دارند که حفظ توافق هسته ای ضرورت 
دارد. ماس همچنین اشــاره کرد که در چند هفته 
اخیر در شــورای امنیت درباره این موضوع به طور 
مفصل بحث و گفت وگو شده است. این اظهارات در 
پی برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام که 
دیروز با حضور نمایندگان طرف های توافق هسته ای 

در وین برگزار شد، مطرح شدند.
    

رئیس مجلس در خرمشهر:
موافقت مشارکت  عراق در الیروبی 

اروندرود اخذ شده است
محمدباقــر قالیباف دیروز در حاشــیه بازدید 
میدانی از بندر خرمشــهر ضمن اطالع از آخرین 
وضعیت فعالیت این بندر، گفت: با توجه به مشکالت 
موجود و به منظور رونق بخشیدن به بنادر، موضوع 
بازگرداندن مزایای مناطق آزاد از جمله مشــکل 
ثبت سفارش پیگیری می شود. رئیس قوه مققنه 
همچنین درباره عملیات الیروبی اروندرود، افزود: 
با پیگیری های صورت گرفته توسط وزارت خارجه، 
موافقت مشارکت  عراق در الیروبی اروندرود اخذ شد 

و عملیات الیروبی به زودی انجام می شود.
    

میرزایی با اشاره به سفر قالیباف به خوزستان:
سفرهای استانی نباید برای 

انتخابات ریاست جمهوری باشد
حســین میرزایی، عضو کمیســیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اســالمی با اشاره به ســفر دیروز 
محمدباقر قالیباف به استان خوزستان، به ایلنا گفت: 
یک نگاه به سفرهای استانی رئیس مجلس این است 
که ایشان خدایی ناکرده سفرهای انتخاباتی ریاست 
جمهوری را کلید زده باشــند که جای تاسف دارد؛ 
چراکه مجلــس اولویت های مهم تــری دارد که از 
رئیس آن انتظار می رود به آن ها بپردازد. اگر ایشان 
قصد ورود به انتخابات ریاســت جمهوری را داشته 
باشند، صدمات جبران ناپذیری به مجلس خواهند 
زد. وی همچنین یادآوری کرد کــه برای انتخاب 
رئیس مجلس، نمایندگان توافق کرده بودند که فرد 
منتخب، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند.

    
جزئیات حضور مهدی کروبی 
در منزل روحانی اصالح طلب 

عصر ایران نوشت: حجت االسالم مهدی کروبی 
دوشنبه شب گذشته در منزل حجت االسالم شیخ 
قدرت اهلل علیخانی حضور یافت و با برخی چهره ها 
دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه که آیت اهلل موسوی 
بجنوردی و آقایان امام جمارانی، آشتیانی، رحمانی 
و عباسی فر و همچنین اســماعیل دوستی، سید 
عباس موسوی و حســین کروبی حضور داشتند. 
زهیر سازگار از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت 
نیز به مناسبت ایام شهادت حضرت زین العابدین 

علیه السالم مرثیه سرایی کرد.

ذوالفقاری درباره آخرین 
وضعیت پرونده اسیدپاشی 

اصفهان اعالم کرد: عزم 
همه این بود که پرونده حل 

شود ولی با کمال تأسف 
این پرونده هنوز به نتیجه 
نرسیده و معلوم نشد که 
این کار توسط چه کسی 

انجام شد

معاون وزیر کشور با بیان 
اینکه گزارش های مستند 

و مکتوب وقایع آبان 98 
وجود دارد، گفت: آنها 
که گفتند تا روز جمعه 

نمی دانستیم، مستنداتش 
وجود دارد که چه ساعت و 

چه روزی و توسط چه کسی 
به آنها گفته شده است

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در پایان شانزدهمین نشست کمیسیون 
مشترک برجام، اجرای کامل برجام را به رغم 
چالش های موجود حائز اهمیت توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، شــانزدهمین نشســت 
کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان 
وزیر و مدیران سیاســی وزارت امور خارجه 
ایران و گــروه ۱+۴، دیروز)سه شــنبه ۱۱ 

شهریور ۱۳۹۹( به ریاست مشترک »عباس 
عراقچی« معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
و »هلگا اشــمید« معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شــد تا 
گامی دیگر در راستای حفظ برجام برداشته 

شود.
این نشست حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه 
به وقت اروپای مرکزی در هتل کوبورگ وین 

با حضور نمایندگان ۶ کشــور ایران، آلمان، 
فرانسه، انگلیس، روســیه و چین به عنوان 
اعضای باقی مانده در برجام و نماینده اتحادیه 

اروپا گشایش یافت.
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در پایان پانزدهمین نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در وین، اتحاد شرکای این 
توافق برای حفظ آن را امری مهم ارزیابی کرد. 
هلگا اشمید با انتشــار پیامی در صفحه 
توئیتری خود، اجرای کامل برجام را به رغم 
چالش های موجود حائز اهمیت توصیف کرد.

نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز در توئیتی کنایه آمیز خطاب به ادعای 
آمریکا تصریح کرد که نشســت کمیسیون 
مشترک برجام با حضور مشارکت کنندگان 

واقعی )و نه ادعایی( این توافق در وین برگزار 
شد

 میخائیــل اولیانوف همچنیــن نتیجه 
نشست دیروز را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: 
تمام اعضا مصمم هستند که برای حفظ این 

توافق همه تالش خود را به کار گیرند.
نشست کمیسیون مشترک برجام به طور 
معمول هر ســه ماه یکبار برگزار اما این بار به 
دلیل فراگیری ویروس کرونا با سه ماه تاخیر 

برگزار شد.
هرچند نشست دیروز به تعبیر معاون وزیر 
خارجه کشورمان »روتین« و در ادامه جلسات 
کمیسیون مشــترک برگزار شد؛ اما به دلیل 
همزمانی با وقایعی که در نیویورک می گذرد 
و تالش هایــی که آمریکا بــرای به اصطالح 

برگرداندن قطعنامه های سابق شورای امنیت 
و به نوعی نابودی برجــام در نیویورک انجام 

می دهد، ویژگی خاصی را پیدا کرده است.
آمریکا پس از نزدیک به ۲ ســال خروج از 
برجام و کارزارهــای تبلیغاتی ناموفق جنگ 
با ایران، مدعی شده همچنان عضوی از توافق 
هسته ای اســت و می تواند از سازوکارهای 
موجود در این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط 

با آن، علیه ایران استفاده کند.
وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی خواستار 
به کارگیــری ســازوکاری در برجام شــده 
که قطعنامه های لغو شده شــورای امنیت 
بازگردانده شــود. این درخواست با مخالفت 
جمعی اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت 

مواجه شده است.

اشمید در پایان شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام  تأکید کرد:

اجرای کامل برجام به رغم چالش های موجود


