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باید اجازه دهیم دولت جدید در فرایند 
مذاکرات نقش داشته باشد

ســعید خطیب زاده صبح روزگذشته در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در 
ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر انجام برخی گفت وگوها 
بین ایران و مصر و اینکه آیا ایران انجام این گفت وگوها را 
تایید می کند، اظهار کرد: همیشه تماس بین ایران و مصر 
وجود داشته و هیچ گاه قطع نشده است. البته این موضوع 

سختی ها و باال و پایین های خود را نیز داشته است.
وی تصریــح کرد: فکر می کنیم عادی شــدن روابط بین 
کشــورهای اسالمی به نفع جهان اسالم و منطقه است و 
ما همواره از عادی شدن روابط بین کشورهای اسالمی و 
گسترش آن و افزایش مراودات در این چارچوب استقبال 

می کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری در ارتباط با آخرین تحوالت افغانســتان و موج 
احتمالی جدید مهاجران افغانســتانی به سمت مرزهای 
ایران و برخی از کشورهای منطقه گفت: در مورد مسائل 
افغانستان ما با دقت وضعیت در مرزها را کنترل می کنیم 
و زیــر نظر داریم. اوضاع را رصد می کنیم و شــرایط را 

بررسی می کنیم.
این دیپلمات ارشــد کشورمان ادامه داد: امنیت افغانستان 
امنیت ایران است و نا امنی در افغانستان برای ما قابل تحمل 
نیســت و همانطور که گفتم ما به صورت دقیق شرایط و 

تحوالت در افغانستان را رصد و بررسی می کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری در مورد حکم دیوان بین المللی دادگستری اروپا در 
خصوص منع حجاب در این منطقه و تصمیم اعالم شده 
از سوی نهاد قضایی اروپا در این زمینه اظهار کرد: تصمیم 
اعالم شده توسط این نهاد قضایی اروپایی یک تصمیم شرم 
آور اســت و عجیب است که وقتی موضوع حقوق بشر، 
اقلیت ها و آزادی مذاهب به مســلمانان می رسد در اروپا 

این موضوع معنای مضیقی پیدا می کند.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: این تصمیم تصمیمی 
تبعیض آمیز است و مهم تر از آن تبعیض ساز است و می 
تواند مبنای گسترش اسالم هراسی و خشونت نسبت به 

مسلمانان در اروپا باشد.
خطیــب زاده افزود: از مراجع ذیربط اروپایی انتظار داریم 
که این تصمیم و روند را اصالح کنند؛ چرا که این موضوع 
نقض اولیه آزادی شریعت، مذاهب و حقوق اقلیت ها در 

پهنه اروپاست.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری در مورد عادی ســازی روابط امــارات با رژیم 
صهیونیستی و افتتاح رسمی سفارت این کشور عربی در 
سرزمین های اشغالی گفت: رژیم اشغالگر قدس به عنوان 
رژیمی متجاوز مشــروعیتی از این طریق کسب نخواهد 
کرد. رژیم اشغالگر قدس در حضیض مشروعیت خود به 
سر می برد و مشروعیتی از این طریق کسب نخواهد کرد.

وی همچنین افزود: امارات متحده عربی هم باید بداند که 
مسئولیت ناآرامی ها و آنچه که از حضور رژیم اشغالگر 

قدس در منطقه مترتب شود متوجه امارات خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد توئیت اخیر 
سید عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین 
مبنی بر اینکه ادامه مذاکرات احیای برجام به دولت بعدی 

منتقل شده و پرونده این مذاکرات در دولت دوازدهم بسته 
شده اســت، گفت: مذاکرات مربوط به احیای برجام در 

شش دور در وین با دقت و جدیت جلو رفت.
وی با بیان اینکه مردم ساالری دینی در ایران حاکم است 
افزود: این گفت وگو ها به دلیل عدم اجرای آن توســط 
آمریکا با تاخیرهایی روبرو شد. به تازگی نیز انتخابات در 
ایران برگزار شــده و باید به دلیل اقتضائات مردم ساالری 
و دموکراسی اجازه دهیم دولت جدید مستقر شود و کار 

را به جلو ببرد.
این دیپلمات ارشــد کشورمان با بیان اینکه دولت مجری 
و وزارت خارجه اجرا کننده تصمیمات و سیاست های 
کالن نظام اســت که از سوی مقام معظم رهبری و دیگر 
نهادهای باالدستی تعیین می شود گفت: این موضوع در 
مسیر عادی ادامه خواهد یافت و مهم این است که منافع 

مردم و تصمیمات عالیه نظام اجرا شود.
خطیــب زاده تاکید کرد: لحظه ای که آمریکا به تعهدات 
خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل برگردد و ما این موضوع را راستی آزمایی کنیم ایران 
نیز از ســرگیری اجرای تعهدات خود را به صورت کامل 

خواهد داشت.
وی همچنین افزود: باید صبر کنیم تا انشاءاهلل دولت جدید 

مستقر شود.
ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشست خبری خود 
که با توجه به آغاز موج پنجم کرونا در کشور به صورت 
آنالین برگزار شده بود در پاسخ به سوالی در مورد انصراف 
سعد حریری از تشکیل دولت لبنان و نگاه ایران به تحوالت 
در این کشور عربی و اینکه تهران برای اینکه یک لبنان با 
ثبــات به وجود آید چه اقداماتی صورت داده و می دهد، 
اظهار کرد: این مردم لبنان هســتند که باید در مورد آینده 

کشورشان تصمیم بگیرند.
وی افزود: ما هیچ وقت از ارائه کمک به تمامی طرف های 
لبنانی به شمول دولت، احزاب و گروه های سیاسی در این 
کشور پا پس نکشیده ایم و همواره آمادگی خود را اعالم 
کرده ایم و هر گاه آنها از ما خواستند که کمکی ارائه کنیم 

کمک کردیم.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی به وجود آمده در لبنان، 
گفت: به دولت لبنان برای ارائه کمک اعالم آمادگی کردیم 
و هر گاه دولت لبنان این آمادگی را داشته باشد از ارائه این 

کمک ها دریغ نمی کنیم.
وی گفت: مهم این اســت که در یک مســیر سیاسی که 
بازتاب دهنده بلوغ مردم لبنان است گفت وگوهای سیاسی 
در این کشور به نتیجه برسد و هر چه زودتر دولت در این 

کشور تشکیل شود.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری در مورد اظهارات مقامات عراقی در مورد برگزاری 
دور بعدی مذاکرات ایران و عربستان گفت: همانطور که 
بارها گفته ایم انجام این مذاکرات به نفع مردم منطقه و ایران 
و عربستان است و انشاءاهلل این موضوع در مسیری که دو 

طرف توافق داشته باشند ادامه خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی 
در خصوص پیشنهاد وزیر خارجه هند مبنی بر اینکه بندر 
چابهار در مسیر شمال در طرح هند – پاسیفیک قرار گیرد، 

اظهــار کرد: بندر چابهار یکی از بنادر مهم ایران در حوزه 
توسعه آبی ما است و در کریدور جنوب – شمال که نزدیک 
به دو دهه اســت بین ایران، روســیه و هند صحبت شده 

است قرار دارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه توسعه بخشی از 
آن در اختیار شرکت های هندی است و ما انتظار داریم که 
آنها هر چه زودتر به تعهدات خود عمل کنند، ادامه داد: آنچه 
که به عنوان زیرساخت های ترانزیتی در جمهوری اسالمی 
ایران قرار دارد می تواند در ظرفیت توســعه و گسترش 
همکاری های منطقه ای به کار گرفته شود در چارچوب 

سیاست های کالنی که آن را اعالم کرده ایم.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری در مورد اخبار منتشــر شده در ارتباط با مذاکرات 
صورت گرفته بین ایران و انگلیس و آمریکا در خصوص 
تبادل زندانیان و توئیت اخیر وی و عراقچی در این زمینه 
و همچنین اظهار نظر مقامات آمریکایی در این خصوص، 
گفت: اظهار نظری که از سوی مقامات آمریکایی شنیده 
شده جای حیرت دارد. ما در کنار گفت وگوهای برجامی 
در ویــن به صورت کامال جداگانه گفت وگوهایی را در 
خصوص این موضوع انسانی و بشردوستانه با آمریکایی 
ها به صورت واسطه و همچنین انگلیسی ها داشتیم. ما از 
روز اول همــواره اعالم کرده ایم که رهایی ایرانیانی که به 
بهانه های واهی و به صورت ناعادالنه و ظالمانه در ایاالت 
متحده و برخی از کشــورهای اروپایی زندانی هستند به 
عنــوان موضوعی بشردوســتانه در اولویت جمهوری 

اسالمی ایران قرار دارد.
وی ادامه داد: آنچه که آمریکا انجام می دهد گره زدن یک 
موضوع انسانی و بشردوستانه با یک هدف سیاسی است 
که هیچ گاه قابل قبول نبوده است. این رویکرد غلطی است 
و این موضوع باعث می شود که همه مسیرها دچار سختی 

شوند.
وی افــزود: گفت وگوها در مورد ایــن موضوع )تبادل 
زندانیــان( در کنار گفت وگوهای برجامــی در وین به 
صورت کامال جداگانه انجام شــد. به نتیجه رسید و یک 
ســری مقدمات الزم داشــت و همه طرف ها رفتند که 
مقدمــات آن را انجام دهند. وقتی که مربوط به تعهدات 
آمریکا بود تا دیروز انجام نشده است و وقتی که ایران به 
طــرف های مقابل مذاکرات وین اعالم کرد که دور هفتم 
مذاکرات وین در دولت جدید برگزار خواهد شد به ناگاه 
آمریکایی ها تصمیم گرفتند که این موضوع بشردوستانه 
را بــه گفت وگوهای احیای برجام گره بزنند و همانطور 
که گفتم این رویکرد غلطی اســت و باعث می شود همه 

مسیرها دچار سختی شوند.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: همین امروز هم 
اگر ایاالت متحده تعهدات خود را در آن توافق انجام دهد 
این توافق برای آزادی ۱۰ زندانی از همه طرف ها )ایران، 
انگلیس و آمریکا( قابل انجام است. ما به مقامات آمریکایی 
توصیه می کنیم که از سوءاستفاده از یک امر انسانی دست 

بردارند و به جای بیانیه های توخالی اقدام کنند.
وی افزود: اگر طرف های مقابل به تعهداتشان عمل کنند 

هنوز این مسیر می تواند باز بماند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال 
مبنی بر اینکه چندی پیش خبری در ارتباط با سفر معاون 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران منتشر شده 
بود ولی خبری منتشــر نشد که آیا این سفر انجام شده یا 
نه؟ تصریح کرد: سفر مقامات فنی آژانس به ایران یک امر 
طبیعی اســت و همیشه انجام می شود و هیچ گاه ارزش 
خبری و سیاسی نداشته، انجام این سفرها و مراودات در 

چارچوب پادمان انجام می شود.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه سخنگوی طالبان اعالم کرده که اگر نیروهای 
نظامی ترکیه در افغانستان بمانند طالبان با آنها وارد جنگ 
خواهد شد واکنش ایران در مورد این تحوالت چیست؟ 
گفت: تنها راهی که افغانستان دارد از مسیر گفت وگو می 
گذرد و صلح پایدار در این کشور باید از مسیر گفت وگو 

محقق شود.

یک نام است
محمدرضا تاجیک گفت : همان طور که درباره احزاب گفته ام ما حزب بدون 
حزب داریم، درمورد دولت هم می توان گفت به یک معنا دولت بدون دولت داریم؛ 
یعنی بیشتر یک نام است و در اینکه وقتی دولتی مستقر می شود، سیکل تصمیم و 
تدبیر در درون خودش بســته می شود یا نه، تردید هست. بنابراین حتی در سطح 
آنچه قانون برای دولت مشخص کرده، این امکان در هیچ کدام از دولت های بعد از 
انقالب وجود نداشته است، چون به تعبیر آگامبنی یا اشمیتی، ما بعد از انقالب ۴۰ 
سال »وضعیت استثنایی« داشتیم؛ وضعیتی که اجازه می دهد از قانون عبور شود و 
دولت نتواند به وظایف قانونی اش آن طور که الزم است عمل کند و شرایطی به وجود 
می آید که باید یک قوه مافوق تصمیم بگیرد و تدبیر کند. این شرایط استثنایی اجازه 

نداده دولت ها حتی در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.

اخبار ویژه ...

    سرویس سیاسی - سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: همیشه تماس بین ایران و مصر وجود داشته و هیچ گاه این تماس ها قطع 
نشده است

دوازده گزینه نهایی 

مدل وین 

با شما می جنگیم

پیشگویی است

کدام خط قرمز 

تجربه نکرده اید

مردم عادی

اشتباه کردیم

اقراریان، سخنگوی منتخبین شورای ششم گفت : اسامی دوازده نفری که به مرحله 
نهایی رســیده اند اســماعیل احمدی مقدم، معصومه آباد، جمال آبرومند، مهرداد 
بذرپاش، محسن پیرهادی، مازیار حسینی، هابیل درویشی، علیرضا زاکانی، عباس 
علی آبادی، علی نیکزاد، رستم قاسمی و سید صولت مرتضوی است. این افراد یک 
هفته وقت دارند برنامه های خود را به منتخبین شورای ششم اعالم کنند تا از هفته 

آینده فرآیند بررسی آغاز شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مدل وین تکرار بدتر برجام بود و 
از چاله درآمدن و در چاه افتادن بود. برگشت آمریکا به برجام برای این کشور آورده ای 
دارد که باید هزینه آن را بپردازد اما آمریکا حاضر نیست هزینه های بازگشت به برجام 
را بپردازد. ذوالنوری گفت: بایدن نمی خواهد به برجام بازگردد و همین محتوای تاریخ 
گذشته، برجام را قبول ندارد و تالش دارد مدلی را اجرا کند که ۵۱۷ تحریم باقی بماند 
و مکانیزم ماشه نیز اجرایی شود. در این صورت شرایط تحریم ها سخت تر خواهد 

شد.مذاکرات برجام در صورتی ادامه خواهد یافت که حقوق ملت ایران تامین شود.

سخنگوی دفتر سیاسی جنبش طالبان گفت : ما با ماندن نیروهای ترکیه در افغانستان 
در چارچوب پیمان ناتو و به موجب توافق بین آنکارا و واشنگتن به بهانه تأمین امنیت 
فرودگاه کابل و مقرهای دیپلماتیک خارجی مخالفیم. در صورتی که نیروهای ترکیه 
در افغانستان بمانند ما علیه آن ها می جنگیم. بعید است با توجه به ارزش های دینی، 
فرهنگی و نژادی میان مردم دو کشور، افغان ها درباره این نیروها سهل انگاری به خرج 
دهند.آنکارا قبال تعهد داده که هیچ اقدامی که مورد قبول ما نباشد، نکند. اما متأسفانه 
بعدا در رسانه ها شنیدیم که آن ها در افغانستان می مانند. این موضوع به پایان رسیده 

است و هیچ گفتگویی درباره آن با ترکیه وجود ندارد.

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسالمی کار درباره پیش بینی تصویب FATF در دولت 
رئیسی گفت: اینکه اصولگرایان روی کار بیایند و برجام و FATF تصویب می شود، 
پیش گویی است، ولی مصلحت نظام این است که یک دوره سازندگی را آغاز و از 
تنش زدایی تبعیت کند. سیاست دولت فعلی با دولت بعدی درباره تحریم ها فرقی 
باهم ندارد . قبل از انتخابات به یک گونه حرف زده می شود و بعد از انتخابات به 
گونه دیگر.احتمال دارد در سیاست خارجی هم یک چنین وضعیتی را شاهد باشیم. 
در کشور ما تصمیم گیری در مورد مسائل سیاست خارجی در شورای عالی امنیت 
ملی و به نوعی توسط شخص رهبری کنترل می شود البته رابطه نزدیک بین دولت 
و رهبری می تواند تسهیل کننده امور باشد. گمانه ها درباره کابینه رئیسی یک کار 
تبلیغاتی اســت. در این لیســت هایی که ارائه می شود معموال یک نفر می خواهد 
خودش را مطرح کند و ده، بیست نفر دیگر را کنار خودش می گذارد. همه کسانی که 
به نوعی خودشان را در رئیس جمهور شدن آقای رئیسی شریک می دانند می خواهند 

یک سهمی در کابینه آتی داشته باشند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در چارچوب حکومت داری فقط باید به 
رفتارهایی پرداخت که نظم اجتماعی را مختل می کند، نظمی که برآمده از خواست 
عمومی است و نه نظمی که محصول اراده عده معدودی در حکومت است.حکومت 
مقتدر حکومتی نیست که خطوط قرمز آن زیاد باشد و بدتر اینکه افراد زیادی از آن 
عبور کنند. اینکه مردم در تابستان گرم در یک محل گردشگری آب بازی کنند، چه 
نظمی را به هم می زند، جز اینکه خطوط قرمز بی ارتباط با نظم اجتماعی برای رفتار 
مردم تعریف شده است؟ هنگامی که اسیدپاشی اصفهان به دختران بی گناه، واکنش 
جدی در مقابله با آن ایجاد نمی کند، ولی یک آب بازی ساده به سرعت با واکنش تند 
و قاطع مواجه می شود، به معنای آن است که فلسفه نظم به نفع فلسفه ای دیگر که 

مدعی هدایتگری است، عقب نشینی کرده است.

مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و فعال اقتصادی در مطلبی هشدارآمیز 
نوشته است: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور 
کرده و نســبت به دو ســال پیش دوبرابر شده. اگرچه طی ماه های گذشته نسبت 
به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم هشــدار داده شــده، اما دریغ. با این 
روند در ماه های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچ گاه در کشور 

تجربه نشده است.

در صورتی که طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی« 
تصویب شود، زندگی روزمره بخش عمده ای از ایرانی ها به طور بالقوه تحت تأثیر 
بخش هایی از آن قرار خواهد گرفت. اکنون توییتر، تلگرام و فیســبوک در ایران 
فیلتر هســتند. با تصویب طرح مزبور اینستاگرام، واتساپ و احتماال سیگنال در 
نوبت فیلترینگ قرار می گیرند. این در حالی است که بسیاری از مردم با فیلتر شدن 
تلگرام و همچنین در زمان شیوع کرونا، برای برقراری ارتباط با بستگان، اقوام و 
دوستان خود در ایران و سراسر جهان به واتساپ گرایش پیدا کردند. اینستاگرام 
به پلتفرمی برای امرار معاش بخش قابل توجهی از مردم تبدیل شــد؛ از یک زن 
سرپرســت خانوار گرفته تا یک روستایی که محصوالت خود را عرضه می کند. 
با تصویب این طرح، جی میل، یاهومیل، گوگل مپ، ســرویس ابری گوگل و... 

هم فیلتر خواهند شد.

زاکانی اظهار داشت : »اینکه مِن حزب اللهی احساس کنم، حاال که رقیب از میدان 
به  در رفت، االن تســویه حســاب های درونی را شروع کنم و به  خودمان بپردازم 
نیز یک تهدید اســت. ما که اینجا هســتیم، به تعداد خودمان سالیق داریم، ولی 
مبانی فکری ما مشــترک اســت، باید مبانی را مدنظر قرار دهیم، در دوره آقای 
احمدی نژاد این اشتباه را کردیم و به جای مبانی به سالیق مختلف توجه داشتیم. 
بچه های انقالب باید احساس کنند که بیش از هر روزی به انقالب و به نایب امام 
زمان )عج( و مردم بدهکار هستند، بیایند دست به دست هم بدهند و بیش از قبل 
انتخابات انســجام داشته باشند، چون اگر ما نتوانیم با هم کار کنیم و یکدیگر را 
تحمل نماییم، یک انقالبی نما، محور می شود و تمام میراث امام و شهیدان را که با 
زحمت های نیرو های انقالب و متن مردم، تحت تدابیر رهبر معظم انقالب منجر 

به چنین پیروزی شده نابود خواهد کرد.«

سرویس سیاسی-   سخنگوی دولت گفت: به منظور پیشگیری و کنترل شیوع 
ویروس کرونا در ســطح جامعه، تمامی ادارات استان های تهران و البرز از امروز 

سه شنبه تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است. 
علی ربیعی با اعالم این خبر گفت: بنابر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رییس جمهور، تمامی ادارات استان های 

تهران و البرز از سه شنبه این هفته )امروز ( تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
بر اساس تقویم رسمی کشور، روز چهارشنبه هفته جاری به مناسبت عید سعید 
قربان تعطیل است و عالوه بر آن، ادارات دولتی نیز بر اساس مصوبه اخیر دولت به 

منظور مدیریت کرونا و مصرف برق، روزهای پنجشنبه تعطیل هستند.
به این ترتیب، استانهای تهران و البرز از روز سه شنبه ) امروز( به مدت شش روز 
تعطیل است که از این میزان، سه روز تعطیالت ناشی از کرونا و سه روز دیگر نیز، 

تعطیالت رسمی و پایان هفته خواهد بود.
ســخنگوی دولت گفت: بنابر این مصوبه، در مدت تعطیالت یادشــده، تردد 
خودروهای ســواری غیربومی ممنوع است و در صورت رعایت نکردن افراد، 

عالوه بر جریمه، خودروهای آنان نیز از مسیرها بازگردانده خواهد شد.
ربیعی خاطرنشان کرد: موضوع استمرار ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز و نارنجی 
براساس طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها ادامه داشته و براساس وضعیت 

شهرها اطالع رسانی خواهد شد.
بنا به اعالم کارشناسان، تعطیالت پیش رو به عنوان یک عامل بازدارنده از هرگونه 
تجمع در هر سطح برای جلوگیری از ابتال و افزایش تلفات انسانی کرونا صورت 
گرفته است و از این رو، هر گونه سفر، تردد، تجمع و دورهمی می تواند به ابتال به 

بیماری مرگبار کرونا منجر شود.
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی کرونا را در سطح کشور در شــرایط کنونی به میزان ۴۷ درصد اعالم 
کرده اند، درحالی که این رقم برای تحقق هدف پیشگیری از کرونا باید به ۹۰ درصد 
برسد. پر کردن این فاصله و کاهش شیوع کرونا در کشور تنها با اقدام جدی هر فرد 

از طریق زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و عدم تجمع و تردد میسر است.
پزشکان نیز به مردم توصیه می کنند عالوه بر اینکه خودشان پروتکل های بهداشتی 
کرونــا را رعایت می کنند، دیگــران را نیز بطور جدی به رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی، زدن ماسک و عدم تردد و سفر و تجمع دعوت کنند. 
بنا به گزارش های کارشناسی، هر گونه تجمع خانوادگی حتی به صورت حداقل 
می تواند سالمت همه اعضای خانواده بویژه سالمندان و حتی، کودکان را در برابر 

کرونا به مخاطره جدی بیاندازد. 

ربیعی سخنگوی دولت خبر داد؛

ادارات تهران و البرز از امروز سه شنبه  
تا یکشنبه هفته آینده تعطیل شد

سرویس سیاسی-  رییس شورای ائتالف 
نیروهــای انقالب در واکنــش به برخی 
شایعات انتخاب شهردار را جزو وظایف 

شورای شهر عنوان کرد. 
غالمعلی حدادعادل با اشــاره با شایعات 
درباره گزینه های شهرداری تهران گفت: 
ممکن است شورای ائتالف شاخص هایی 
را به اعضای شــورا پیشنهاد دهد، اما وارد 
مصادیــق نمی شــویم و این حق اعضای 
شــورای شهر اســت تا با رأیی که از مردم 
گرفته اند برنامه نامزدهای شهرداری تهران را بررسی و گزینه نهایی را انتخاب کنند.
رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب تاکید کرد: وارد مصادیق نشده و نمی شوم 

و اگر نکاتی درباره شاخص ها داشته باشم به دوستان منتقل خواهم کرد.
حدادعادل افزود: امیدوارم فردی شــهردار تهران شــود که با مسائل و مشکالت 
کالن شهری مثل تهران آشنا و سابق  او چنان باشد که بتواند در مدیریت موفق عمل 

کند و در عین حال نمادی از نیروهای انقالبی باشد.

حدادعادل: 

انتخاب شهردار بر عهده شورای شهر است

سرویس سیاسی- دبیر کل حزب اسالمی 
کار با رای شــورای مرکزی به عنوان رییس 
خانه احزاب ایران در سال سوم انتخاب شد. 
محمد علی تبرایی دبیر اجرایی خانه احزاب 
ایران ، گفت: در جلسه شورای مرکزی خانه 
احزاب که با دستور کار انتخاب رییس، نایب 
رییــس اول و دوم و نیز خزانه دار و منشــی 
در محل وزارت کشــور برگزار شد با رای 
اعضا، حســین کمالی از فراکسیون اصالح 
طلبان به عنــوان رییس، مهدی پورنامدار از 
فراکسیون مستقلین به عنوان نایب رییس اول، 
عبدالحسین روح االمینی از فراکسیون اصولگرایان به عنوان نایب رییس دوم انتخاب 
شدند. دبیر اجرایی خانه احزاب ایران ادامه داد: محسن صفرپور و امیرمیثم نیک فر از 
فراکسیون مستقلین و اصولگرایان نیز به عنوان منشی و خزانه دار رای اعضای شورای 

مرکزی را بدست آوردند.
تبرایی افزود: برای انتخاب روسای کمیته های خانه احزاب مقرر شد در جلسه بعدی 

شورای مرکزی انتخابات کمیته ها برگزار شود.

حسین کمالی رییس خانه احزاب 
ایران شد 

سرویس سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تقاضای تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز  دوشنبه با )۱۶۰( رای موافق، 
)۱۶( رای مخالف و )۱۰( رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان 
سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱موافقت کردند. پیش از رای گیری »شیوا قاسم 
پور« عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سخنانی با تشریح 
فرایند بررسی این تقاضا در کمیســیون آموزش اظهار کرد: در اجرای ماده )۲۱۲( 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و اطالعات واصله از دستگاه های اجرایی 
در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و  در 
جلسه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۲۱ نفر حاضرین از نمایندگان 
عضو و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار شد، ضرورت انجام تحقیق و تفحص 

به تصویب رسید.

تحقیق و تفحص از سازمان سنجش و 
آموزش کشور تصویب شد

سرویس سیاسی-  فعال اصالح طلب با بیان اینکه یک جناح 
سیاسی نمی تواند به تنهایی کشور را اداره کند، گفت: سید 
ابراهیم رییسی نمی خواهد جناحی عمل کند و تا اینجای 
کار ثابت کرده به شعارهای خود پایبند است و می خواهد به 

سمت تشکیل کابینه فراجناحی برود. 
داریوش قنبری  رفع تحریم ها و تشکیل کابینه فراجناحی را 
دو مولفه مهم برای موفقیت دولت سیزدهم دانست و گفت: 
اگر دولت سید ابراهیم رییسی بتواند تحریم ها را رفع کند 

می توان به تغییر شرایط و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی 
امیدوار بود و تشــکیل کابینه فراجناحی می تواند به روند 

موفقیت این دولت کمک کند.
عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری، با اشاره به مشی 
مستقالنه و فراجناحی رییسی، درباره تماس های تلفنی دفتر 
رییس جمهوری منتخب با برخی از فعاالن اصالح طلب، 
گفت: رییسی قصد دارد خود را به عنوان فردی فراجناحی 
معرفی کند. برخی بر این باورند فراجناحی بودن امکان پذیر 
نیست و این شاید نوعی تاکتیک انتخاباتی باشد، اما رییسی 

بعد از پیروزی در انتخابات بر مشی خود ادامه داد.
وی، اداره کشور از سوی یک جناح سیاسی را دشوار دانست 
و ادامه داد: به نظر می رسد رییسی نمی خواهد جناحی عمل 
کنــد، البته باید منتظر چینش اعضای کابینه او باشــیم که 
چگونه خواهد بود اما تا اینجای کار، رییسی ثابت کرده که 
به شعارهای خود پایبند است و می خواهد به سمت تشکیل 

کابینه فراجناحی برود.
قنبری، اولویت دولت سیزدهم را رفع مشکالت اقتصادی 
کشور دانست و گفت: این مشکالت ریشه در تحریم ها دارد 
که باید به نوعی در حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم 

سامان یابد.
عضو شورای مرکزی حزب مردم ســاالری افزود: تدوام 
مذاکرات برجامی یکی از راهکارهای رفع تحریم هاست. 

دولت سیزدهم در صورتی می تواند در این زمینه موفق شود 
که تیم ماهر و توانمندی در حوزه سیاست خارجی تشکیل 
دهد تا بتواند مسائل و مشکالت حوزه سیاست خارجی 
را حل کند، زیرا پیوند عمیقی بین حل مشــکالت حوزه 

سیاست خارجی و بهبود معیشت وجود دارد.
وی ادامه داد: هر دولتی بر ســر کار آید بدون توجه به حل 
مســائل سیاســت خارجی و تدوام مذاکرات نمی تواند 

مشکالت حوزه اقتصاد و معیشت را حل کند.
قنبری گفت: با برنامه ریزی منسجم می توان بر مشکالت 
کشور فائق آمد به شرط اینکه تعامل با جهان تقویت شود، 
صحبت از تعامل به عنوان نادیده گرفتن توان داخلی نیست و 
باید از این ظرفیت به شکل مناسب و حداکثری استفاده کرد.
این فعال اصالح طلب افزود: توسعه اقتصادی هر کشوری 
وابســته به تعامل با جهان اســت و حتی پیشــرفته ترین 
اقتصادهــای جهانی هم نمی توانند بدون ارتباط با ســایر 
کشورها رشد کنند. بنابراین نیاز به تعامل با جهان داریم، مثال 
برای تامین نیازهای اساسی کشور نیاز به ۸ میلیون تن گندم 
داریم که این در سایه تعامل و مراوده تجاری با سایر کشورها 

امکان پذیر است.
قنبری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بدون منابع نمی توان 
از برنامه ریزی و چارچوب مدیریتی برای حل مشکالت 

کشور سخن گفت.  

عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری:

یک جناح سیاسی به تنهایی نمی تواند کشور را اداره کند


