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اخبار کوتاه

گزارش روز
مقامات استانی و ملی تشریح کردند

آخرینوضعیتسیل
درکشور

برخی شهرها ی سه استان خراسا 
ن
رضــوی ،خراسا ن شمالی و گلستان
طی روزهای جمعه و شنبه درگیر سیل
تابستانی بودند.
اسماعیل نجار ،رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور ،در اینباره اظهار داشت:
«تاکنون ۱۱تــن از هموطنان ما در
حادثۀ سیالب و طوفان کشته شدهاند
که هشت تن در استان خراسان رضوی،
یک تن در استان خراسان شمالی و
دو تن دیگر در استان گلستان جان
باختهاند و یکی از کشتهشدگان استان
گلستان به خاطر طوفان بوده است.».
وی بیان کــرد« :مسافران بسیاری،
بیتوجه به هشدارها ،روز جمعه در
استان خراسان رضوی به تفرجگاهها
بهویژه به درگز سفر کردند .».به گفتۀ
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور،
تاکنون ۱۱۴خودرو در سیالب شمال
شرق کشور خسارت دیدهاند .».وی با
بیان اینکه آمار دقیق مفقودان حادثۀ
سیل مشخص نیست افــزود« :بیشتر
مفقودان حادثۀ سیل مسافرند و اهل
منطقۀ سیلزده نیستند .».رئیس
سازمان مدیریت بحران کشور با بیان
اینکه شمار جانباختگان حادثۀ سیل
افزایش مییابد گفت « :هنوز میزان
خسار تهای ناشی از سیل و طوفان
مشخص نشده است و گروههای ارزیاب
بهزودی میزان خسارتهای واردشده را
تعیین میکنند.».

فوت یک نفر در استان خراسان شمالی

محمدرضا صالحی ،استاندار خراسان
شمالی ،دربارۀ آخرین وضعیت سیل در
استان خراسان شمالی گفت« :سیل
روز جمعه در این استان تنها یک نفر
فوتی داشته اســت .».وی ادامه داد:
«سیل در رازوجرگالن خراسان شمالی
رخ داد و یک خــودروی پراید در مسیر
سیالب منطقۀ غالمان گرفتار شد.».
صالحی تصریح کرد« :رانندۀ یک پراید
که در جــاده درحــال حرکت بود بنابه
دالیل نامشخص تصمیم میگیرد از
مسیر این رودخانه عبور کند که سیالب
ماشین را با خود میبرد .».وی افزود:
«یک خانم 45ساله در این حادثه جان
باخت و  3مصدوم به درمانگاه شهر
غالمان اعــزام شدند و درحــال مداوا
هستند که انشاءا ...شفا بیابند.».
اســتــانــدار خــراســان شمالی گفت:
«مشکل انسانی دیگری در این استان
گزارش نشده است و تنها خساراتی به
کشاورزی و باغات وارد شده که درحال
رصد خسارتها هستیم تا ازطریق بیمه
یا موارد دیگر بتوانیم به خسارتدیدگان
کمک کنیم.».صالحی افزود« :در سیل
اخیر خبررسانی بموقعی صورت گرفت
و زیرنویسهای تلویزیون پشتسرهم
بــود .ستاد بحران و سایر دستگا هها
با ایــن اطــا عرســانــی کامال آمادگی
داشتند که به مــردم خدما ترسانی
کنند.».

تالش برای یافتن پیکر کشتهشدگان
سیل در گلستان

علیرضا ابــراهــیــمــی ،عضو مجمع
نمایندگان استان گلستان ،نیز دربارۀ
آخرین وضعیت سیل اخیر در استان
گلستان گفت« :براثر سیالب دو روز
اخیر در گلستان متأسفانه  3نفر از
هموطنان جان باختند.».
عضو هیئترئیسۀ کمیسیون فرهنگی
مجلس ادامــه داد« :یکی از اجساد
فوتشدگان در این سیالب پیدا شده
و تالش برای یافتن اجساد  2تن دیگر
از غرقشدگان ادامه دارد.».ابراهیمی
تصریح کرد« :عصر روز جمعه در منطقۀ
زرینگل و فارسیان در چشمهساران
ً
مجددا سیالبی در مسیر رودخانه با
همان شــدتوحــدت بــهراه افتاد و به
چند ماشین و تراکتور آسیبهای جدی
وارد کرد .».نمایندۀ رامیان و آزادشهر
اضافه کرد« :سیل روز جمعه به مزارع
کشاورزی در این مناطق هم آسیبهای
جدی وارد کــرد ،اما هنوز بــرآوردی از
میزان ریالی ایــن خسار تها انجام
نشده و کارشناسان د رحــال بررسی
هستند .».وی تأکید کرد« :چندین
خانه در روستاهای وطن ،فارسیان،
قورچای و یزدانی در حــوزۀ رامیان و
آزادشهر دچــار خسارت شد هاند.».
وی افزود« :در کالله و علیآباد کتول
هم سیل آمده و آسیبهایی وارد کرده
است.».

تولد ،1342/11/1 :مشهد
شهادت ،1362/7/6 :نوسود

سهدوتابعیتیدرراهپاستور

بهارستانیها که این روزها سرگرم بررسی لیست پیشنهادی کابینۀ دولت دوازدهم هستند از دغدغههای خود میگویند

لیست کابینۀ دوازدهم توسط رئیس جمهور به مجلس
شورای اسالمی ارائه شد و تا روز سهشنبه ،که آغازبهکار
رسمی بررسی صالحیت وزراســت ،رایزنیها برای
رسیدن به ساختمان پاستور ادامه خواهد داشت.
اکبر رنجبرزاده ،عضو هیئت رئیسۀ مجلس و مسئول
میز کــاری رأی اعتماد به وزرا ،در مــورد جلسۀ روز
سهشنبه که از ساعت  8صبح آغاز خواهد شد گفت:
«ابتدا رئیس جمهور فرصت خواهد داشت به مدت دو
ساعت و نیم از خط مشی ،ترکیب وزرا و برنامۀ دولت
دفاع کند .».وی افزود« :پس از آن ،پنج نمایندۀ موافق
و پنج نمایندۀ مخالف ،هرکدام به مدت 15دقیقه،
بهترتیب یک موافق و یک مخالف ،دیدگاههای خود را
دربارۀ برنامه ،خط مشی و ترکیب دولت بیان خواهند
کرد .وزیر پیشنهادی نیز 30دقیقه فرصت دفاع و ارائۀ
برنامههای خود را خواهد داشت.».مسئول میز کاری
رأی اعتماد به وزرا در مجلس افزود« :رأی اعتماد وزرا
از روز سهشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در مجلس
انجام خواهد شد و پیشبینی میشود ،تا روز شنبۀ
آینده ،تکلیف رأی اعتماد به وزرا مشخص شود.».
وی گفت« :جلسات رأی اعتماد به وزرا به صورت زنده
پخش میشود و ،با توجه به اینکه هنوز وزیر پیشنهادی
علوم معرفی نشده است ،بررسی جلسۀ رأی اعتماد به
وزرا حداقل 25ساعت و 30دقیقه طول خواهد کشید
و ،با احتساب سخنرانی رئیس جمهور و نیز 10نمایندۀ
موافق و مخالف در ابتدای جلسۀ بررسی که پنج ساعت
نیز زمان آخر خواهد بود ،پیشبینی ما از زمان جلسات
بررسی رأی اعتماد 30ساعت و 30دقیقه است.».

در صحن مجلس دربارۀ وضعیت تابعیت دوگانۀ
مسئوالن اطالعرسانی میکنیم

اما فرصت باقیمانده تا روز سهشنبه فرصتی است که
نمایندگان مردم وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار
دهند .در این راستا ،تعدادی از نمایندگان اصولگرای
مجلس نسبت به حضور برخی افــراد دوتابعیتی در
میان وزرای پیشنهادی کابینۀ دولت دوازدهم حساس
هستند .جواد کریمی قدوسی ،نمایندۀ مشهد و کالت
در مجلس شورای اسالمی ،که ریاست هیئت تحقیق و
تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارد

و رفاه اجتماعی ،رحمانی فضلی ،وزیر پیشنهادی
کشور ،و جهرمی ،وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری
اطالعات ،رأی اعتماد نمیدهند.».

رئیس جمهور لیست اموال وزرا را اعالم کند

در حوزۀ مسئوالن و مدیران ارشد را عهدهدار است ،در
این زمینه گفت« :بر اساس اطالعاتی که ما داریم،
ً
حدود  65نفر ،که دارای تابعیت دوگانه هستند و بعضا
گرینکارد هم دارند ،در دولت مشغولبهکارند.».
وی افزود« :نمایندگان مجلس نسبت به اشتغالبهکار
دوتابعیتیها و افــراد دارای گرینکارد در دولت
حساساند و ،اگر این افراد بهعنوان وزیر پیشنهادی
به مجلس معرفی شوند ،ما در صحن مجلس دربارۀ
وضعیت تابعیت دوگانۀ آ نها اطال عرسانی خواهیم
کــرد .».نمایندۀ مشهد و کــات گفت« :بــر اساس
اطالعاتی که ما داریم ،نهتنها برخی از مسئوالن دولتی
دارای تابعیت بیگانه هستند ،بلکه همسر یا فرزندان
آنها هم تابعیت دوگانه دارند و حتی در خارج از کشور
اقامت دارند.».

 3وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم
دوتابعیتی هستند

محمدجواد ابطحی ،نمایندۀ خمینیشهر ،هم در این
زمینه گفت« :در روزهای گذشته ،ما هم شنیدیم که
برخی افراد دوتابعیتی برای وزارتخانههای اقتصادی
مطرح هستند .».وی گفت« :در صورت معرفی این
ً
افراد به مجلس از سوی رئیس جمهور ،قطعا مجلس
به این افراد رأی نخواهد داد .».این نمایندۀ مجلس

تصریح کــرد« :وضعیت دوتابعیتی بــودن برخی از
مسئوالن دولتی برای ما نمایندگان محرز است و ما از
رئیس جمهور میخواهیم که چنین افرادی را به عنوان
وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نکند .».حسین
مقصودی ،نمایندۀ مردم سبزوار در مجلس شورای
اسالمی ،نیز بیان کرد« :سه وزیر پیشنهادی دولت
دوازدهم دوتابعیتی هستند و همچنین داماد و دختر
یکی از وزرای پیشنهادی عامل فساد  8هزار میلیاردی
صندوق ذخیرۀ فرهنگیان است که مجلس شورای
اسالمی مخالف حضور این افــراد در کابینۀ دولت
است .».این نمایندۀ مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه فراکسیون والیت مجلس به دنبال همافزایی و
حضور وزرای کارآمد است گفت« :در حال حاضر ،نگاه
این فراکسیون به بطحایی ،وزیر پیشنهادی آموزش و
پــرورش ،و شریعتمداری ،وزیر پیشنهادی صنعت،
معدن و تجارت ،تعلل دارد.».
مقصودی ادامــه داد« :در شرایط کنونی ،دیگر
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم رأی اعتماد باالیی
از نمایندگان مجلس شـــورای اســامــی دریافت
میکنند .».وی در ادامۀ سخنانش ،روز گذشته ،در
جمع خبرنگاران ،از دغدغۀ اصال حطلبان دربــارۀ
کابینه هم گفت« :اعضای فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی به ربیعی ،وزیر پیشنهادی تعاون ،کار

رحمانی فضلی ضمن تکذیب ممانعت از اخذ رأی  4میلیون نفر مطرح کرد

ی آمریکا:
وزیر امور خارجه با اشاره به بدعهدیها 

نظررهبرانقالبدربارۀزمانرأیگیری

عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیــر پیشنهادی
کشور ،روز گذشته در مجمع نمایندگان خراسان
پیرامون تشریح برنامههای خود اظهار داشت:
«بــنــده هیچ اســتــانــداری را بــدون هماهنگی
انتخاب نکرد هام .هماهنگی به معنای مشورت
کردن و رعایت اصول است.» .وی دربــارۀ اینکه
گفته میشود در انتخابات سال جاری 4میلیون
ً
رأی از دست دادیم گفت« :واقعا اینگونه نبوده
است .اگر 4میلیون نفر رأی نداده باشند و یک
میلیون نفر از این تعداد در تهران باشند ،باید
همان شب انتخابات در تهران هــزار کیلومتر
صف تشکیل میشد .».وزیر پیشنهادی کشور
گفت« :یکبار در دورۀ قبل ،که انتخابات مجلس

بود ،بنده انتخابات را بعد از ساعت 12نیز ادامه
دادم که ،پس از آن ،خدمت مقام معظم رهبری
رسیدم و ایشان فرمودند« :آقای رحمانی فضلی،
شنید هام در بعضی از حوزهها تا ساعت 1:30
شب هم رأیگــیــری کــردهایــد .».پس از پاسخ
مثبت اینجانب ،مقام معظم رهبری فرمودند این
کار غیر قانونی است.».رحمانی فضلی گفت:
ً
«واقعا ارزیابی ما این نیست که از 4میلیون رأی
گرفته نشد بلکه ارزیابی ما 700هزار نفر بود و ،با
در نظر گرفتن 300هزار نفر که از صبح آمدند و به
علت شلوغی رأی ندادند ،جمع کل آرا حدود یک
میلیون نفر میشود.».وی نسبت به شایعاتی که
دربارۀ استخدام اطرافیان و اقوام وی مطرح شده
است بیان کرد« :وزارت کشور میتواند 38هزار
مدیر داشته باشد .حتی اگر یک نفر از اقوام خود
را استخدام کرد هاند شما بررسی کنید .».وزیر
پیشنهادی کشور ادامــه داد« :انتقاد دیگر به
من این است که چرا از بین خراسانیها فرماندار
انتخاب میکنم .پاسخ من این است که خراسان
بزرگ است و میتوان تعداد زیادی فرماندار در
ً
آن پیدا کرد و واقعا اینگونه نیست که بخواهم
هموالیتیهای خودم را انتخاب کنم.».

همچنین محمود صادقی ،عضو فراکسیون امید
مجلس شورای اسالمی ،دربارۀ برآورده شدن انتظارات
با توجه به چهرههای معرفیشده از سوی رئیس جمهور
بــرای دولــت دوازدهــم ابــراز کــرد« :بخشی از کابینۀ
پیشنهادی میتواند در جهت برآورده کردن انتظارات
قدم بردارد ولی نسبت به بعضی از وزرا چندان امیدوار
نیستم بخصوص بخشهایی که جنبۀ نمادین دارند.
اینها نشانگر رویکرد سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
دولــت هستند و وزارتخانههای فرهنگی-آموزشی
چندان انتظارات را بــرآورده نمیکنند.».وی اظهار
داشت« :در هر جمعی که اکنون حضور پیدا میکنم
که بدنۀ سیاسی ،اجتماعی و تودههای مردم را شامل
میشود ،مردم قدری دچار شوک شدهاند و احساس
سرخوردگی در آ نهــا مشهود است.».همچنین
صادقی روز گذشته نامهای به رئیس جمهور نوشت
و از لــزوم شفافیت اطالعات اقتصادی وزرا گفت و
خواست اطالعات مالی وزرا شفافسازی شود.در این
نامه آمده است« :نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی
مسئوالن دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و
پیشگیری از سوءاستفادۀ احتمالی از امکانات عمومی
و موقعیتهای حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف
قانونیازجملهاصول۱۴۱و۱۴۲قانوناساسیوقانون
رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران نظام
جمهوری اسالمی ،مصوب  ۹آبان  ۱۳۹۴و نیز فرامین
مؤکد رهبر معظم انقالب ،که شفا فسازی را شرط
فسادستیزی دانستهاند ،از جنا بعالی درخواست
میشود به وزرای محترم معرفیشده به مجلس شورای
اسالمی تکلیف بفرمایید اطالعات دقیقی از وضعیت
مالی و فعالیت اقتصادی خود ،همسر و فرزندانشان،
بهویژه فعالیتهایی که زمینۀ تعارض منافع بین
فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات
حاکمیتی را فراهم میکند ،را در اختیار نمایندگان
مجلس شورای اسالمی قرار دهند.».

بایدطوریپاسخدهیمکهبهنفعآنهانباشد
محمدجواد ظریف ،وزیر پیشنهادی امور خارجه،
در جلسۀ روز گذشتۀ فراکسیون امید حضور یافت
و دربــارۀ برنامههای این وزارتخانه بــرای چهار
سال دوم کاری خود گفت« :در حوزۀ سیاست
ً
خارجی ،طبق قانون ،وزارت خارجه صرفا مسئول
روابــط خارجی نیست و تمامی امــور بخصوص
این حوزه زیر نظر مقام معظم رهبری است که در
چهارچوبها تعیین میشود.».
وی در ادامــه حــوزۀ همسایگان و دیپلماسی
اقتصادی را از مهمترین اولویتهای وزارت امور
خارجه دانست و افــزود« :تا پیش از این ،هیچ
سهمیهای در معادالت بینالمللی دربارۀ سوریه
نداشتیم اما اکنون ما تعیینکنندۀ برگزاری
جلسات و اعضایی که میتوانند در این جلسات
حاضر شوند هستیم.».
وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه با اشاره به
تغییرات ساختاریای که این وزارتخانه در دستور
کار دارد عنوان کرد« :متناسب با اولویتها ،تغییر
در ساختار خواهیم داشت که ،بر همین اساس،
معاونتهای منطقهای حذف و معاونت سیاسی با
تمرکز بر حوزههای مورد نیاز فعال میشود.».
ظریف در ادامــه با اشــاره به هماهنگیهای

داخلیای که وزارت خارجه با سایر دستگا هها
دارد اظهار کرد« :در حوزۀ برجام به اهداف خود
رسید هایم و تاکنون موانع حملونقل ،حوزۀ
نفت و بانک برداشته شده است و ،از آنجایی که
در مذاکرات دربارۀ سایر حوزهها صحبت نشد،
نمیتوان انتظار داشت تحریمها در حوزههای
دیگر نیز برداشته شــود .».وی در ادامــه با بیان
اینکه تاکنون میلیاردها دالر سرمایۀ خارجی بعد
از برجام وارد کشور شده است ابراز داشت« :البته
بدعهدی آمریکا باید به نحوی پاسخ داده شود که،
در پایان ،این اقدامات به نفع آمریکاییها نباشد
چنانچه سرمایهگذاری توتال در ایــران یک پله
جهش محسوب میشود.».

بهجایاسطورهسازیالگوسازیشود

مجتبی شاکری ،رئیس کمیسیون نامگذاری شورای
شهر تهران ،دربارۀ سرانجام دو فوریت معبری به نام
نابغۀ ریاضی ،مریم میرزاخانی ،با اشاره به رایزنیهایی
که با پدر وی انجام شده است گفت« :احمد میرزاخانی
اعالم کرد به سه دلیل نیاز به این نامگذاری نیست:
نخست اینکه باید ،به جای اسطورهسازی ،الگوسازی
شود و نباید از دختر وی اسطورهای دستنیافتنی
ساخت که قابلتکرار نباشد ،دوم آنکه موفقیت مردم
در آرامش خانواده است و سوم اینکه هرگز پول و درآمد
تأثیری در این موفقیت نداشته و این خانواده مرفه
نبوده است و این روال را صحیح نمیداند.».
قرهجه طیار ،عضو فراکسیون اهلسنت مجلس ،با
اشاره به موضوع مطر حشده توسط برخی رسانهها
پیرامون دعوت نکردن بزرگان اهلسنت به مراسم
تحلیف اظهار کــرد« :آقــای الریجانی در پاسخ به
فراکسیون اهلسنت اعــام کردند که هیچیک از

مراجع تقلید اهلتشیع ،ائمۀ جمعۀ کشور ،بزرگان
دینی و نمایندگان ولی فقیه در استانها نیز در این
مراسم دعوت نشدند .بنده به عنوان یک نمایندۀ
اهلتسنن از توضیحات مفصل آقای الریجانی قانع
شدم و به همۀ مردم عزیز ،بهویژه عزیزان اهلتسنن،
اطمینان میدهم که هیچ قصدی برای جسارت یا
نادیده گرفته شدن حقوق اهلتسنن وجود نداشته
است.».

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر پیشنهادی ارتباطات،
در پاسخ به برخی شایعات ،با بیان اینکه به خطوط قرمز
نظام پایبند است گفت« :کشور به شنود نیاز دارد زیرا با
موضوعات و مشکالت امنیتی روبهروست اما در دوران
فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم .».وی در جلسۀ
هیئت رئیسۀ فراکسیون شفافسازی نیز آمادگیاش
را برای جلسۀ حضوری با کسانی که گفتهاند از آنها
بازجویی کرده است اعالم کرد.

مشرقنوشت« :روزنامۀ اصالحطلب قانون ،در مطلبی
توهینآمیز ،ضمن مالمت سپاه قدس و تذکر دربارۀ
بیتوجهی به هشدارهای آمریکا ،شلیک موشکهای
سپاه به مقر داعش در دیرالزور را اقدامی تنشزا معرفی
کرد و شهادت جوانان ایرانی مدافع حرم را نتیجۀ
اشتباهات محاسباتی ایرانیها دانست.».

حمیدرضا گــــودرزی ،سخنگوی
ســتــاد اربــعــیــن ،گــفــت« :مسئوالن
عراقی از آمادگی خود برای پذیرایی
از زائــران ایرانی خبر دادنــد و ما اعالم
کردیم ممکن است امسال تا 3میلیون
زائــر به کربال اعــزام شوند .همچنین
کمیتههای دو کشور تا  15شهریور
مشکالت قبلی را شناسایی و آ نها
را بررسی میکنند .قرار است جلسۀ
بعدی برای بررسیهای بیشتر در عراق
تشکیل شود.».
وی با بیان اینکه امسال خط قرمز
مــا داشــتــن گذرنامه و ویـــزای معتبر
اســت تأکید کــرد« :در ســال گذشته
تعدادی زائر بدون گذرنامه و ویزا وارد
عــراق شدند که مشکالت فــراوانــی را
بهوجود آوردنــد .برای اربعین امسال
اعالم میکنیم که خط قرمز ما داشتن
گذرنامه و ویــزای معتبر اســت .افــراد
بدانند بــدون گذرنامه و ویــزا امسال
اجـــازۀ خـــروج حتی یــک نفر را هم
نمیدهیم.».

ساختمانبعثهدرمکه
افتتاحشد
حمید محمدی ،رئیس سازمان حج
و زیــارت ،بــرای بررسی رونــد عملیات
اجرایی حج در ستاد مکه وارد این شهر
شد .وی در بدو ورود ابتدا ساختمان
جدید بعثۀ مقام معظم رهبری در مکه را
افتتاح کرد.
قـــرار اســت محمدی در نشست با
دستاندرکاران حج در این شهر ضمن
بررسی روند عملیات اجرایی از اقدامات
صورتگرفته برای خدماترسانی بهتر
به زائران ایرانی مطلع شود.
رئیس سازمان حج و زیارت که یکشنبۀ
گذشته از طــریــق فــرودگــاه مدینه
ً
وارد عربستان شد مجددا به مدینه
بازمیگردد.
گفتنی است هماکنون حدود ۲۳هزار
ایرانی مدینهقبل و مدینهبعد در
زائر
ِ
مکۀ مکرمه بهسر میبرند .انتقال زائران
مدینهبعد هم از هجدهم مرداد شروع
شده و این گروه از زائران پس از ورود به
جده مستقیم به مکه میروند.

دستورساخت
رآکتورهایتحقیقاتی

سایه روشن

صادق زیباکالم ،استاد دانشگاه تهران ،که به اتهام
نشر اکاذیب به دادستانی تهران احضار شده بود ،روز
گذشته ،پس از مراجعه و بازپرسی ،با قرار وثیقه آزاد
شد .زیباکالم دربارۀ جزئیات بازپرسی گفت« :بعد
از دو سه ساعت بازپرسی ،به من تفهیم اتهام شد و
پرونده به دادگاه فرستاده شد .من متهم به توهین به
قوۀ قضائیه و تشویش اذهان عمومی شناخته شدم که
مبنای اتهام مصاحبۀ بنده با رادیوی آلمانی دویچهوله
بود.».

گذرنامه و ویزا
خطقرمزاربعینامسال

بیژن نامدار زنگنه ،وزیــر نفت ،با اشــاره به پروندۀ
دکـلهــای نفتی در دول ـتهــای نهم و دهــم گفت:
«قرارداد  30دکل شامل  20دکل خشکی و  10دکل
دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد
شــد .پروندۀ مفصلی دربــارۀ ایــن دکلها تشکیل
شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده
مشخص شود.».
محسن جاللپور ،رئیس سابق اتاق بازرگانی  ،دربارۀ
طیبنیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) گفت« :تنها
ایراد طیبنیا شاید کمتجربگیاش در تنظیم برخی
مناسبات بود .شاید حرفهایی زد که نباید میزد.
شاید دستبهقلمهایش بموقع نبود و شاید هم ،از دید
بزرگان ،کم هماهنگ بود .هرچه هست علی طیبنیا
دیگر وزیر نیست .او وزیر خوبی بود .طبیب تورم را
خوب استقبال کردیم .بیایید بد بدرقهاش نکنیم.».

اســحــاق جهانگیری ،مــعــاون اول
رئیسجمهور ،در نامهای به علیاکبر
صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی،
مصوبۀ اخیر هیئتدولت در اصالح
اساسنامۀ شرکت مادرتخصصی تولید
و توسعۀ انرژی اتمی ایران را برای اجرا
ابالغ کرد.
در این نامه آمده است« :هیئتوزیران
بهپیشنهاد ســازمــان انـــرژی اتمی
ایران تصویب کرد :اساسنامۀ شرکت
ماد رتخصصی تولید و توسعۀ انرژی
اتــمـی ایـــران مــوضــوع تصویبنامۀ
مــورخ  22 /7 /1383و اصالحات
بــعــدی آن بـــهشـــرح زیــــر اصـــاح
میشود :متن زیــر بهعنوان بند 20
به مــادۀ  7الحاق میشود :طراحی،
ساخت و بهرهبرداری از رآ کتورهای
تحقیقاتی درراستای تحقق اهداف
و مأموریتهای سازمان انــرژی اتمی
ایران.».

آزمایشموفقتسلیحات
جدیدرویجنگندهF-7
امیر خلبان مسعود روزخوش ،فرمانده
پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان،
دســتــاوردهــای جدید نیروی هوایی
ارتش را اعالم کرد.
وی از آزمــایــش مــوفــق مــوشـکهــا و
سال حهای جدید روی جنگندۀ F-7
خبر داد و اعالم کرد بمبهای مختلفی
درحال آزمایش است.
فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی
ادامــه داد« :قابلیت عملیات رزمی
با هواپیماهای  PC-7ایجاد شــده و
مسلسل روی آن نصب و با موفقیت
آزمایش شده است.».
وی همچنین از طــر حهــای ساخت
هواپیماهای رادارگریز نسل پنجم در
وزارت دفاع خبر داد و گفت« :قابلیت
رهگیری هواپیماهای رادارگریز نیز در
دستورکار است.».

