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علی صوفی وزیر تعاون
دولت اصالحات :انفعال آقای
روحانی بیتأثیر نبوده است،

اگر آقای روحانی همچنان
فعال ،محکم و مقاوم ایستادگی
میکرد وضع کشور قطعا بهتر

www. payameasalooye.ir

به جای پرچم ،عکس ترامپ را آتش می زدند

کنارهگیری روحانی بهتر از انفعال است
از االن بود .رئیسجمهور اگر
رئیسجمهوری باشد که پای
تعهداتش بایستد ،ولو اینکه
مجبور به کنارهگیری هم شود،
خیلی بهتر است تا اینکه منفعل
بوده و اوضاع کشور در حالت
بالتکلیفیباشد.
حتی اگر آقای روحانی مانند
دوره اول خود رفتار میکرد قطعا
بهتر از االن بود .اما همه متغییرها،
متغییرهای دولت نیست ،بلکه
متغیرهای دیگری هم هست
که بالفاصله بعد از برجام کاری
کردند که برجام عملیاتی نشود.
آقای روحانی از این گروه به نام
کاسبان تحریم یاد کرد و با الفاظ
متفاوتی آنها را مورد خطاب قرار
داد.

به هر حال اینها واقعیت است
که عدهای هم در کشور ما هستند
که همان اوضاع نابسامان دوره
احمدینژاد برای آنها ایدهآل بوده
است .آنها بیکار ننشستند و به کار
خود ادامه دادند.
شانزده میلیون رایی هم که آقای
رئیسی آورد رای کمی نبود و آن
جریانهمچنانباقوتبهکارخود
ادامه داد و کارشکنی کرد .اما به هر
حال همه چیز این نبود مخصوصا
این موضوع اهمیت زیادی دارد
که آقای روحانی هر چه بیشتر
شفاف عمل میکرد ،میتوانست
امیدواری را در مردم بیشتر کند و
حداقل مردم آگاه میشدند که چه
کارهاییامکانپذیروچهکارهایی
امکانپذیرنیست/.اعتمادانالین

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفت و گویی اظهار داشت :موضوع روز ما این نیست
کهآقایجنتیچهفرمودندیانمایندهمجلسچهنطقکردند؟امروزنمیخواهندبفرمایندمصلحتکشورچیست؟
مصلحت کشور این است وقتی مردم امریکا با ترامپ همراهی نمیکنند ،ما در مجلس پرچم امریکا را آتش بزنیم؟
خب عکس ترامپ را آتش میزدید؛ چرا پرچم را آتش زدید؟ کسی نمیتواند بگوید اگر ما در میانه راه با مکر ،حیله
وبدعهدییکشریکبدعهدمواجهشدیمحاالمیتوانیمهرگونهدلمانخواستعملکنیم.امروزازآنروزیکه
امام خطاب به عدهای از منتقدان فرمودند« :شما دل مسئوالن را شکستید» حساستر است .هیچ کس نباید دل آقای
ظریف را بشکند .نظرسنجیها نشان میدهد 70درصد مردم امریکا با ترامپ موافق نیستند .در چنین شرایطی چرا
در مجلس شورای اسالمی به جای آتش زدن عکس ترامپ ،پرچم امریکا را آتش میزنیم؟ عکس ترامپ که برای
آتشزدناولویتداشت.طنزهم ساختندعلیهما؛گویاپرچمآتشنمیگرفتوبهطعنهدررسانههایشاننوشتهاند
اینهاکهنمیتوانندیکپرچمآتشبزنند،چگونهمیخواهندبمباتمبسازند؟/ایران

چالشفراکسیونهابرایانتخاباتهیأترئیسهمجلس

تعداد چکهای برگشتی آب رفت

مهر نوشت :بالغ بـر  ۱.۴میلیون
فقره چک در اسفند ٩٦در
کشـور به ارزش حدود ١٨٥
هزار میلیارد ریال ،برگشت داده
شد که نسبت به ماه قبل ،از نظر
تعداد  ۳.۱درصـد کاهش و از
نظر مبلغ  ۲۳.۷درصد افزایش

نشان میدهد .بیش از  ١٠میلیون
فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٧٦
هزار میلیارد ریال در اسفندماه
 ،١٣٩٦در کل کشور مبادله شد
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد
و مبلغ به ترتیب  ۴.۴درصد و ۲۰
درصد افزایش نشان میدهد .در

ماه مورد گزارش در استان تهران
بالغ بر  ۳.۷میلیون فقره چک به
ارزشی بالغ بر  ٥٦٠هزار میلیارد
ریال مبادله شد ۵۴.۴.درصد از
تعداد چکهای مبادلهای کل
کشور در اسفند ماه  ،١٣٩٦در سه
استان تهران ،اصفهان و خراسان
رضوی مبادله شده است که
به ترتیب با  ۳۶.۹درصد۹.۶ ،
درصد و  ۷.۹درصد بیشترین
سهم را در مقایسه با سایر
استانها دارا بودهاند .همچنین
 ۷۳درصد از ارزش چکهای
فوق در سه استان تهران (۶۳.۹
درصد) ،اصفهان ( ۴.۶درصد)
و خراسان رضوی ( ۴.۵درصد)
مبادله شده است که بیشترین
سهم را در مقایسه با سایر
استانها دارا بودهاند.
در اسفند ماه  ،١٣٩٦درکل

کشور بالغ بر  ۸.۶میلیون فقره
چک به ارزشی بالغ بر ٦٩١
هزار میلیارد ریال وصول شد که
نسبت به ماه قبل از نظر تعـداد
و مبلغ به ترتیب  ۵.۷درصد و
 ۱۹درصد افزایش نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش ،درکل
کشور  ۸۶.۱درصد از کل تعـداد
چکهای مبادلهای و ۷۸.۹
درصد از کل مبلغ چکهای
مبادلهای وصول شد .همچنین
در اسفند ماه  ،١٣٩٦در استان
تهران بالغ بر  ۳.۲میلیون فقره
چک به ارزشی حدود  ٤٤٣هزار
میلیارد ریال وصول شد .در ماه
مورد گزارش در استان تهران
از نظر تعداد  ۸۷.۱درصد و از
نظر ارزش  ۷۹درصد از کل مبلغ
چکهای مبادلهای وصول شده
است.

مهرداد الهوتی ،سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی با تأکید بر اینکه گزینه قطعی این
فراکسیون برای ریاست در سال سوم مجلس دهم علی الریجانی است ،گفت :در صورت
همراهی دو فراکسیون امید و والیی ،ما آمادگی داریم از نایب رئیسی آقایان پزشکیان و مطهری
حمایت کنیم .فراکسیون مستقلین والیی در جلسه صبح روز چهارشنبه ( ۲خرداد) جمعبندی
نهایی خود را اعالم میکند .نگاه فراکسیون مستقلین این است که برای ارائه لیست مشترک با
دو فراکسیون دیگر به اجماع برسد البته این فراکسیون معتقد است که برای ریاست مجلس
گزینه قویتر و بادرایتتر از آقای الریجانی وجود ندارد بنابراین قطعا گزینه ما برای ریاست،
ایشان است .محمدرضا تابش عضو هیأترئیسه فراکسیون امید (اصالحطلبان) مجلس شورای
اسالمی با اشاره به برنامههای این فراکسیون برای انتخابات هیأترئیسه پارلمان در سال سوم
مجلس دهم ،گفت :قرار است ائتالفی بین فراکسیونهای «امید»« ،مستقالن والیی» و «نمایندگان
والیی» برای انتخابات هیأترئیسه پارلمان شکل بگیرد ،اما هنوز این ائتالف قطعی نیست .هنوز
جزئیات چگونگی ئتالف فراکسیونها برای انتخابات هیأترئیسه مجلس مشخص نیست ،اگر
ما در فراکسیون امید در این ائتالف برای انتخابات هیأترئیسه مجلس به تفاهم رسیدیم ،لیست
مشترک میدهیم ،در غیر این صورت در فراکسیون امید و هر فراکسیون دیگر ،کاندیداهای
مدنظر خود را برای انتخابات هیأترئیسه پارلمان معرفی میکنیم/ .ایسنا

منایندهکازرونمتهمبه«اظهارات
تفرقهافکنانه»شد!

واکنش ایران به طرح «خروج
نیروهای خارجی از سوریه»
بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری
مبنی بر اینکه مقامات روس اعالم کردند که
نیروهای خارجی در سوریه باید از این کشور
خارج شوند و آیا ممکن است روسیه ،ایران را مجبور
کند که از سوریه خارج شود ،تصریح کرد :کسی نمیتواند ایران را مجبور به کاری
کند .ایران کشوری مستقل است که سیاستهای خود را بر اساس منافع ملی خود
در منطقه و جهان تعیین میکند .وی ادامه داد :حضور ایران در سوریه بنا به دعوت
دولت سوریه انجام شده است و هدف اصلی ما مبارزه با تروریسم و سرکوب
تروریسم در این کشور است به نحوی که تمامیت ارضی این کشور حفظ شود.
وی افزود :تا زمانی که نیاز باشد و خطر تروریسم در منطقه وجود داشته باشد و
دولت سوریه از ایران بخواهد که به این دولت کمک کند ،ایران به کمکهای خود
به دولت سوریه ادامه میدهد .قاسمی افزود :آنهایی باید از سوریه خارج شوند که
بدون اجازه دولت سوریه به سرزمین و قلمروی این کشور وارد شدهاند و تمامیت
ارضی این سرزمین را نقض کردهاند.

ت نظارت بر
علیرضا سلیمی عضو هیأ 
رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری
تسنیم نسبت به اظهارات اخیر نماینده کازرون درباره
اتفاقات اخیر این شهر ،گفت :آقای رضازاده نماینده کازرون اظهاراتی مبنی بر
منشأ اتفاقات اخیر در شهر کازرون مطرح کرده که سخنان او به درگیریها
دامن زده است.
وی افزود :اظهارات آقای رضازاده نماینده کازرون در مجلس که موجب ایجاد
اختالفات بیشتر بین مردم و تشدید درگیریها شد ،در هیأت نظارت بر رفتار
ت نظارت بر رفتار نمایندگان
نمایندگان مجلس بررسی میشود .عضو هیأ 
مجلستصریحکرد:نمایندگانمجلسبایدنسبتبههرگونهاظهارنظر،واکنش
و یا صحبتی نسبت به سایرین حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند ،زیرا
برداشتها و سوءبرداشتهای متفاوتی از صحبتها و مواضع آنها در مسائل
مختلف صورت میگیرد/ .خبر آنالین

آنقدرثرومتندهستمکهبهحقوق
دانشگاهنیازنداشتهباشم
صادق زیباکالم به یک روزنامه گفت:
بر خالف همه در جمهوري اسالمي كه
دوست دارند بگويند مستضعف هستيم ،از
طرف خانواده پدري و مادري بسيار ثروتمندم و اگر
حقوق دانشگاه را هم نگيرم ،با فرزندانم تا آخر عمر ميتوانيم خيلي راحت
زندگي كنيم ۲۵ .سال دانشكده حقوق ،چند سال دانشكده فني و  ٧سالي هم
مرخصي بدون حقوق براي دكترا گرفته بودم.
من استاد تمام هستم و قرار بود كه با استاد تمام منعطفتر برخورد شود.
در دوران آقاي احمدينژاد كه خيلي از اساتيد را به داليل سياسي بازنشسته
كردند ،چنين بحثي مطرح بود .من معتقدم اصلحترين مرجع براي تشخيص
بازنشستگي گروههاي آموزشي هستند .اگر گروه علوم سياسي بگويد من
توانمندي ندارم ،من ميروم و پشت سرم را نگاه نميكنم .اما در صورتي
كه گروه علوم سياسي بر توانايي تدريس من اذعان كند ،اعتراض قانوني به
تصميم رئيس دانشگاه خواهم كرد / .اعتماد

تلگرام طالیی و موبوگرام چگونه کار میکنند؟
پس از فیلترینگ تلگرام در ایران،
برای اغلب مردم این سوال مطرح
شده که چرا نسخههای فارسی
تلگرام همچنان کار میکند و
حتی در فروشگاههای ایرانی این
برنامهها در دسترساند و چ ه طور
کار میکنند؟ به گزارش فارس ،از
دهم اردیبهشتماه که حکم فیلتر
سراسری پیامرسان تلگرام صادر
شد ،تا امروز آمارهای مختلفی
از موفقیت یا عدم موفقیت این
تصمیم اعالم شده است .در حالی
که وزیر ارتباطات در یک استوری
اینستاگرامی ،تصویری از یک
پژوهش دانشگاهی را منتشر کرده که
نشان میدهد میزان بازدید پستها
در تلگرام در حال نزدیک شدن به
میزان قبل از فیلترینگ است و در
همین زمان استفاده از فیلترشکنها و
نسخههای فارسی رشد کرده است؛
اما دبیر کارگروه تعیین مصادیق
محتوایمجرمانه(فیلترینگ)باموفق

خواندنفیلترتلگراماعالمکرده«:پس
از مسدود شدن تلگرام ،رتبه آن در
ایران  100پله و در جهان دهها پله
سقوط کرده است ».موضوعی که
وزیر ارتباطات نیز به آن اشاره کرده
مدتهاست مورد سوال اغلب مردم
است؛ اینکه چرا علیرغم فیلترینگ
تلگرام نسخههای فارسی این
پیامرسان از جمله هات گرام ،تلگرام
طالیی و موبوگرام همچنان کار می
کنند و حتی در فروشگاههای ایرانی
برنامههای کاربردی در دسترس اند یا
اینکه این برنامهها اساسا چگونه کار
میکنند؟نسخههایفارسیتلگراماز
طریق  VPNداخلی به تلگرام متصل
می شوند و برای کاربر امکان استفاده
از تلگرام فیلتر شده را بدون احتیاج
به  VPNفراهم میکنند .در این باره
چراییمجازبودنفعالیتنسخههای
فارسی تلگرام علیرغم فیلتر بودن
اصل برنامه ،دو سناریو محتمل
است .احتمال اول به اشارهای از
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دبیر کارگروه فیلترینگ مربوط
است که اخیرا گفته« :با وجودی که
برای انتقال تدریجی و آرام مردم به
پیامرسانهای داخلی هنوز برخی از
نسخههای تلگرام مسدود نشدهاند
و هنوز مبارزه جدی با فیلترشکن
ها انجام نشده است بازدید کاربران
ایرانی از تلگرام کاهش یافته است».
این نکته میگوید :احتماال قطع
دسترسی یکباره  40میلیون کاربر
ایرانی تلگرام باعث ایجاد مشکالت
و بازخوردهای جدی میشد و
عالوه بر این ،شیب مهاجرت به
پیامرسانهای داخلی به عنوان
جایگزین تلگرام را بسیار تند میکرد
تا جایی که شاید این پیامرسانها
نتوانند پاسخگوی مراجعات باشند.
بنابراین برنامههای نسخه فارسی
تلگرام باز ماندند .اما علیرغم اینکه
پیشبینی میشد باز ماندن نسخه
های فارسی تلگرام و برخورد نکردن
با VPNها برای یک دوره کوتاه مدت

گذار در هفتههای اول و دوم فیلتر
تلگرام دیده شده باشد ،اما این رویه
باعث کند شدن رشد مهاجرت
مردم به پیامرسانهای داخلی شده
است و بسیاری از کاربرانی که به
پیامرسانهای داخلی آمدهاند به دلیل
باز بودن این سرویسها در حال
بازگشت به تلگرام هستند.در حال
حاضر کاربران تلگرام مهاجرت
را آغاز کردهاند و اگر این روال
بالتکلیفی ادامه پیدا کند در آینده
باید فاز دیگری از مهاجرت انجام
شود که شوکی دوباره خواهد بود.
از سوی دیگر این نگرانی که شیب
مهاجرت به داخلیها تند نباشد
چندان منطقی نیست .زیرا سرانجام
کاربران باید به پیامرسانهای داخلی
بیایند و از آنها استفاده کنند؛ زیرا
رشد پیام رسانهای داخلی در گرو
حضور و فعالیت مردم است و تا
این امر محقق نشود مشکل حل
نمیشود.

گالیههای روحانی از وزرا ،خود
او را هم زیر سؤال میبرد
علی تاجرنیا ،در خصوص مجموع
عملکرد دو دولت گذشته و مقایسه
آنها در دوره دوم گفت :در دو دولت
گذشته از طرف رئیسجمهور با دو
نگاه افراط و تفریط مواجه بودیم .در
دولت نهم و دهم وزیر خارجه را
در ماموریت برکنار میکردند یا بقیه
انتصاباترادرشرایطیانجاممیدادند
که موجب عدم ثبات مدیریت
در کشور و عدم اطمینان وزیر و
سازمانها برای تصمیمگیری میشد.
از طرف دیگر در دولت روحانی با
وزرایی مواجه هستیم که انگیزه کافی
برای انجام مسئولیت خود ندارند
و با کمال تعجب رئیسجمهور در
تریبونهایعمومیازآنهاگلهمیکند.
وی با بیان اینکه گالیههای روحانی از
کابینه روحانی عملکرد او را زیر سؤال
برد ،افزود :فکر میکنم صحبتهای
روحانیضمنتعجببرانگیزبودناو
را هم زیر سؤال میبرد .چراکه شاید
روحانی نتواند ایدهآلهای خود را به
عنوان وزیر تعیین کند و هماهنگی
با نهادهای عالی رتبه و کسب رای
اعتماد از مجلس این مسیر را برای
او سخت کند اما روحانی میتوانست
حداقلها را برای انتخاب وزیر در نظر
بگیرد و کسانی را انتخاب کند که با او
و برنامهها و رویکردهایش همخوان
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پاسخ دانشگاه تهران به شایعه
بازنشستگییکاستاد
در پی انتشار نامهای از سوی
جناب آقای دکتر صادق زیباکالم،
استاد محترم علوم سیاسی دانشگاه
تهران ،در رسانهها مبنی بر صدور
حکم بازنشستگی ایشان ،به اطالع
دانشگاهیان ارجمند ،میرساند که
دانشگاه تهران در سال گذشته برای
این عضو هیأت علمی خود هیچ
گونه حکم بازنشستگی صادر نکرده
است و ایشان کماکان در دانشگاه
تهران در کسوت استادی حضور و
فعالیت دارند و حقوق خود را در
فروردین ماه امسال از دانشگاه تهران
دریافت کردهاند .از اینرو از استاد
فرهیختهای چون جناب آقای دکتر
زیباکالم انتظار میرود که از نگارش
و رسانهای کردن موضوعی نادرست
بر اساس گفتهها و شنیدهها و مبتنی
بر اطالعات غیرواقعی خودداری
نمایند و با کسب اطالعات دقیق از
منابع معتبر و ذیصالح ،حقیقت را
جویاشوند.

واکنش ایران به طرح «خروج
نیروهای خارجی از سوریه»

شرق

بهرام قاسمی صبح امروز در پاسخ
به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه
مقامات روس اعالم کردند که
نیروهای خارجی در سوریه باید از
این کشور خارج شوند و آیا ممکن
است روسیه ،ایران را مجبور کند که
از سوریه خارج شود ،تصریح کرد:
کسی نمیتواند ایران را مجبور به
کاری کند.
ایران کشوری مستقل است که
سیاستهای خود را بر اساس منافع
ملی خود در منطقه و جهان تعیین
میکند.
وی ادامه داد :حضور ایران در سوریه
بنا به دعوت دولت سوریه انجام شده
است و هدف اصلی ما مبارزه با
تروریسم و سرکوب تروریسم در
این کشور است به نحوی که تمامیت
ارضی این کشور حفظ شود.

