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ادعای آمریکا و عربستان علیه ایران

رئیس جمهور آمریکا و مشاور وزیر دفاع عربستان در دیدار 
با یکدیگر ادعایی بی اساس علیه ایران مطرح کردند. محمد 
بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در دیدار با یکدیگر به 
این نتیجه رسیدند که ایران امنیت منطقه را تهدید می کند. یک 
مشاور شاهزاده عربستان با اعالم این خبر گفت: »این دیدار 
امور را به مسیر صحیح خود بازگرداند و تحول بزرگی در روابط بین دو کشور در زمینه های 
سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی ایجاد کرد و این به خاطر فهم و درک دونالد ترامپ در 
مورد اهمیت روابط دو کشور است.« جانشین ولیعهد عربستان در جریان سفرش به واشنگتن 
روز گذشته با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد؛ دیداری که محوریت آن روابط 

اقتصادی دو طرف و تحوالت سوریه و دیگر مسائل بود.

انتخاب روحانی از سوی اصالح طلبان عاقالنه بود

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب، درباره معرفی حسن 
روحانی به عنوان گزینه نهایی اصالح طلبان، گفت: »اصالح طلبان کار عاقالنه ای 
کردند و شاید بهترین کار برای آنها همین بود. زیرا اگر راهی جز این می رفتند با 
مشکالت جدی روبرو می شدند و انشقاق ایجاد می شد. اگر هم به دولت مستقر 
آقای روحانی نه می گفتند؛ این در واقع به نوعی عزل رئیس جمهور به حساب 
می آمد و برای جبهه ای که می خواهند به شکل هماهنگ کار کنند، اقدام درستی 
نبود.« وی افزود: »جمنا و نیروهای انقالبی که در این جبهه جمع شده اند بنا دارند عملکرد دقیق و حساب شده ای 
داشته باشند و در انتخابات ریاست جمهوری هم با تدبیر و بر اساس نیاز و واقعیت جامعه قدم بردارند که اگر 
این معیارها رعایت شود می توانند نتیجه موفقیت آمیزی به دنبال داشته باشند.« وی تاکید کرد: »این انتخابات نه 
برای اصالح طلبان و نه برای جمنا و دیگران انتخابات آسانی نخواهد بود. بلکه انتخابات پیچیده ای است که نیاز 

به تحلیل دقیق واقعیت های اجتماعی دارد تا بر اساس آن تصمیم بگیریم.«

مخالفان تفحص از شهرداری گرفتاری های تهران را ندیده اند؟

محمدرضا بادامچی، عضو فراکسیون امید، رای موافق 90 نماینده مجلس برای 
تفحص از شهرداری تهران را یک موفقیت دانست و درعین حال گفت: »خدا 
می داند برخی از مخالفین تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، چه منطقی را 
پیگیری می کنند و تحت تاثیر چه عواملی قرار گرفته اند که این همه گرفتاری های 
کالنشهر تهران را ندیده اند و به ادامه فعالیت های غیرمنصفانه شهرداری راضی 
شده اند؟« وی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: »گزارش کمیسیون عمران 
به صحن علنی برای رای گیری ارائه شد؛ موضوعی که در نهایت با موافقت 132 نماینده و مخالفت 90 نماینده 
از دستورکار مجلس خارج شد. این رای نشان می دهد که 90 نماینده با تفحص از شهرداری تهران موافق 
هستند. پیش از این، متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 21 نماینده بودند که از این تعداد 15 نفر 
نماینده تهران  و شش نفر نماینده استان های مختلف بودند. با توجه به اینکه 90 نماینده با تفحص موافقت 

کردند؛ لذا الزم است یک بار دیگر این مهم از طریق کمیسیون های مرتبط در دستور کار مجلس قرار گیرد.«

خبرسازان

احزاب گزارش سیاسی روز   دولت

  فاصله زیاد روحانی با رقبا
 در تازه ترین نظرسنجی محرمانه

معاون حقوقی رئیس جمهور در تحلیل شرایط 
پیش روی انتخابات96 و برخی اظهارات نسبت به 
یک دوره ای شدن دولت حسن روحانی گفت: »با 
شناختی که از جامعه دارم، معتقدم که روحانی در 
مرحله نخست انتخابات 96 با رای خوب پیشگام 
خواهد شد.« مجید انصاری درباره تشدید حمالت 
و تخریب ها علیه دولت و شخص رئیس جمهور 
در آستانه انتخابات سال 96 به پیش بینی های خود 
از تشدید این حمالت اشاره و خاطرنشان کرد: 
»پیش بینی ما این است که جریان تخریب گر برای 
تخریب شخص آقای روحانی و دولت ایشان 

تدارک وسیعی دیده است.« وی درباره کاندیداتوری 
روحانی نیز گفت: »آنچه که من اطالع دارم این 
است که انشاءاهلل آقای روحانی برای دور آینده هم 
کاندیدا خواهد بود. ایشان در برخی از جلسات از 
اعضای دولت و برخی از بزرگان مشورت هایی 
انجام داده اند. انشاءاهلل حتما کاندیدا خواهند بود. 
یکی از شخصیت هایی که خیلی قبل از دیگران 
اصرار زیادی نسبت به کاندیداتوری آقای روحانی 
برای دور دوم ریاست جمهوری داشتند؛ آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی بودند و بارها بر ادامه راه دولت 
تدبیر و امید تاکید زیادی داشتند.« وی در ارزیابی 
فضای عمومی جامعه از نظر رای آوری روحانی 
نیز گفت: »با استناد به نظرسنجی های معتبر و 
بیطرفانه می گویم که اقبال جامعه نسبت به اقای 
روحانی بسیار خوب است و بر اساس آخرین 
نظرسنجی که یکی از مراکز مهم طی چند روز اخیر 
انجام داده است؛ جایگاه و رای ایشان با اختالفی 
زیاد نسبت به سایر افرادی که نام آنها این روزها 
به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح می شود؛ 
در رتبه اول اقبال عمومی قرار دارد.« وی افزود: »این 
مسأله طبیعی است؛ چراکه دکتر روحانی در چهار 
سال حضورد درمسند ریاست جمهوری چهره ای 
شناخته شده برای مردم بودند و صادقانه برای تحقق 
وعده هایی که به مردم داده بود با همه وجود در 
کنارهمکاران خود به میدان آمدند و تالش کردند 
و با مردم نیز همواره صادقانه تر صحبت کردند و 
اگر در جایی نیاز به عذرخواهی بوده، این کار را 
انجام دادند.« عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز 
تاکید کرد: »مردم ایران احساسشان بر این است 
که آقای روحانی صادقانه به میدان آمده است و 
با همه توان درحال انجام فعالیت هستند. آنها 
می دانند که آقای روحانی کارهای بزرگی انجام 
می دهد؛ گرچه نارسایی هایی و جود دارد. با این 
وجود آنها می دانند که دولت به دنبال رفع این 

نارسایی ها است.« 
وی در پاسخ به این سوال که »اما منتقدان دولت 
با استناد بر نظرسنجی هایی که منابع آن مشخص 
نیستند، معتقدند که احتمال موفقیت حسن روحانی 
در انتخابات سال 96 بسیار کم است؟«، گفت: 
»منابعی که بنده به آنها استناد کردم منابعی رسمی و 
محرمانه هستند اما سوال من این است در صورتی 
که رقبا مدعی هستند که در نظرسنجی هایی که 
انجام داده اند احتمال موفقیت آقای روحانی پایین 
است دیگر چرا به تخریب ایشان روی آورده اند؟ 
اتفاقا از هفته قبل که نتایج یک نظرسنجی محرمانه، 
رسمی و قابل استناد منتشر شد، نظر سنجی که 
حاکی از موفقیت و اختالف بسیار زیاد رای آقای 
روحانی نسبت به سایر کاندیداها بوده است آتش 
تخریب ها علیه ایشان بیشتر شده و مشخص است 
که این تخریب ها پس از مشاهده نتایج نظرسنجی 

مذکور شدت یافته است.«

ظریف: برای اجرای برجام 
به آمریکا فشار آورده ایم

محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه دیروز 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره عملکرد 
دستگاه دیپلماسی در سال 1395 توضیح داد: 
»وزارت خارجه سال پرکاری را داشت و من 
57 سفر خارجی داشتم که بیشتر به کشورهای 
آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین بود و  بیش 
از 84 هیئت سیاسی و تعداد زیادی هم هیئت 
اقتصادی به ایران آمدند.« وی افزود: »اجرای 
ما  خارجی  سیاست  مسئله  مهمترین  برجام 
بود. ما برای اجرای دقیق برجام وقت زیادی 
را صرف کردیم، چون بدعهدی آمریکا برای 
با  امورخارجه  بود.« وزیر  پیش بینی  قابل  ما 
اشاره به اینکه »برای اجرای برجام به آمریکا 
فشار آورده ایم«، تصریح کرد: »مثال 9 ماه طول 
کشید تا آمریکا را مجبور کردیم دستور فروش 
هواپیما را صادر کند. همین زمان هم برای 
حل مشکل بیمه صرف شد. در حوزه نفت 
هم نه تنها سهم خود را گرفتیم؛ بلکه قیمت 
نفت را هم حفظ کردیم و اکنون دو میلیون 
و 800 هزار بشکه به قیمت باالی 50 دالر 

می فروشیم.« وی با اشاره به سیاست منطقه ای 
ایران نیز گفت:  »در بحث سوریه تالش های 
زیادی انجام گرفت و اکنون ایران به عنوان یکی 
از سه پایه اصلی راه حل سوریه در نظر گرفته 
می شود و دیگران از ما می خواهند در مذاکرات 
شرکت کنیم.« ظریف در همین راستا افزود: 
»مهمترین اولویت ما روابط با همسایگان است. 
به دلیل سیاست های رژیم سعودی نتوانستیم 
خیلی موفق باشیم. ما دنبال ارتباط سازنده با 
همه همسایگان خود از جمله عربستان هستیم 
که به دلیل سیاست های تنش زای عربستان در 
از  البته بعد  این حوزه توفیق کمتری داشته 
سفر رئیس جمهور به عمان، کویت و سفر من 
به قطر ان شاءاهلل زمینه ای برای ایجاد ارتباط 
فراهم می شود و با تالش های سازمان حج و 
زیارت شاید امسال بتوانیم حج را برگزار کنیم.« 
ظریف در پاسخ به پرسشی درباره رابطه ایران 
و ترکیه افزود: »رابطه ما با همسایگانمان بر 
اساس تفاهم و احساس همسایگی است که 
خویشتنداری بخش مهمی از روابط همسایگی 
محسوب می شود. امیدواریم دوستان و برادران 
ما در ترکیه نگاه جدی تری به مسائل منطقه ای 
داشته باشند. روابط ما با ترکیه در زمینه سیاسی، 
اقتصادی و احتماعی بسیار خوب است که البته 
برخی مشکالت هم وجود دارد که باید به تدریج 
با رفتار ترکیه حل شود.« وزیر امورخارجه 
در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه 
سال  آینده  سال  »معتقدم  گفت:   96 سال  با 
بسیار حساسی برای مردم است. آنچه باعث 
شد غرب پای میز مذاکره بیاید و به خواسته 
ما تن دهد حضور گسترده مردم در سال 92 
نخبگان  و  مردم  هم  امسال  امیدواریم  بود. 
سیاسی با انسجام به سمت انتخابات بروند 
و بار دیگر امنیت ملی کشور را تأمین کنند.« 
وی در پایان درباره سیاست خارجه کشورمان 
نسبت به ایرانیان خارج از کشور گفت: »وزارت 
امور خارجه اعتقاد دارد که باید از توانایی های 
علمی، مالی و سرمایه انسانی ایرانیان خارج از 
کشور بهره ببرد، بنابراین امیدواریم با همکاری 
سایر دستگاه ها بتوانیم خدمات بیشتری برای 
ایرانیان خارج از کشور فراهم کرده و امکان 

مشارکت بیشتر آنها را نیز مهیا کنیم.«

سپید: رئیس جمهور با اعالم اینکه »سال 95 سال 
بسیاری از گشایش ها بود«، اظهار امیدواری کرد 
که در سال 96 این گشایش ها ادامه پیدا کند. حسن 
روحانی دیروز در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت 
در سال 95 در جمع خبرنگاران گفت: »خدا  را 
شکر می کنیم که در روزهای پایانی سال 95 به 
خاطر الطاف بی کرانش می توانیم درخدمت مردم 
گشایش ها  از  بسیاری  سال  امسال  باشیم.  ایران 
بود که امیدواریم بتوانیم در سال آینده این راه را 
ادامه دهیم.« وی ادامه داد: »امسال خداوند به ما 
امنیتی ارزانی کرد که توانستیم قدم هایی با حمایت 

و کمک مردم برداریم.« 
وی با اشاره به دستاوردهای دولت در سال 95 
یادآور شد: »امسال با خودکفایی در گندم، تحوالت 
در زمینه انرژی، تولیدات نفت و گاز و صادرات نفت 
خام و میعانات گازی توانستیم عقب ماندگی های 
گذشته را پشت سر بگذاریم. ما در تولید گاز، 
مواد غذایی و کشاورزی رشد خوبی داشتیم و 
در حمل و نقل ریلی،  جاده ای و ناوگان هوایی 
قدم هایی به پیش برداشتیم. در زمینه منابع آبی، 
سدها و نیروگاه های جدیدی اضافه کردیم و در 
مجموع در زمینه زیرساخت های اقتصادی و تولید 

حرکت مثبتی داشتیم.« 
سال  گذراندیم  که  »سالی  کرد:  اضافه  روحانی 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود که برنامه ریزی ها 
و طرح های بلند و کوتاه مدتی که در این زمینه 
انجام شده گزارش داده خواهد شد. اتکای ما به 
نفت کمتر و به مالیات بیشتر شده و صادرات به 
واردات فزونی گرفته و قدم های خوبی در رشد 
برداشته ایم. در صادرات نفت جایگاه گذشته  را به 
دست آوردیم و در حمل ونقل می توانیم مشکالت 

را پشت سر بگذاریم.« 
وی افزود: »در بخش نفت قدم های اولیه برداشته 
شده و در بخش بانکی گشایش ها امسال نسبت 
به پارسال بیشتر شده است . اینها نشانه این است 
که در اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی داشته ایم. 
البته اقتصاد مقاومتی اختصاص به سال 95 ندارد 
و به عنوان یک سیاست کلی پیش رویمان و یک 

برنامه همیشگی است تا به اهدافمان دست پیدا 
موجود  امنیت  به  اشاره  با  رئیس جمهور  کنیم.« 
امنیت و  در جامعه خاطرنشان کرد: »امسال در 
ما  نظام  و  برای دولت  مهمی  آرامش که هدف 
منطقه  که  از معضالتی  را  توانستیم کشور  بوده 
گرفتار آن است مصون بداریم. نیروهای امنیتی 
دست  آنها  به  و  کردند  زیادی  تالش  نظامی  و 
مریزاد می گوییم و این راه را برای امنیت بیشتر 

ادامه می دهیم.« 
وی همچنین بیان کرد. »در مبارزه با آسیب های 
مقام  و  شده  برداشته  خوبی  قدم های  اجتماعی 
معظم رهبری اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته اند 
معاون  و  برگزار شد  و در محضرشان جلساتی 
اجتماعی وزارت کشور به سازمان تبدیل شد که 
طبق همان جلسات بود.شورای اجتماعی به ریاست 
رئیس جمهور هم شروع به کار کرد و آمارها نشان 
می دهد موفقیت های خوبی در این زمینه داشتیم. 
گرچه هنوز راه زیادی در پیش داریم.« روحانی 
در ادامه اظهار امیدواری کرد که سال آینده سال 
پر خیر و برکتی برای مردم ایران باشد و گفت: 
»سالی که در پیش داریم سال نکویی است که با 

میالد حضرت فاطمه )س( آغاز می شود. حضرت 
فاطمه )س( سبک زندگی را به ما آموخته و مبارزه 
با انحرافات را نشان می دهد. از طرفی زندگی ایشان 
نشان می دهد که یک بانوی جوان چطور می تواند 
به چنین منزلتی برسد. باید به همه مادران و زنان 
وی  بگوییم.«  تبریک  مادر  و  زن  روز  خاطر  به 
اضافه کرد: »ما باید بتوانیم در زمینه خدمات بانوان 
قدم های  دولت  بیاوریم.  به دست  موفقیت هایی 
خوبی در این زمینه برداشته و بانوان ما همپای 
مردان در زمینه های علمی و فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی حرکت می کنند. تبعیض های جنسیتی از 
قرن های پیش وجود داشته که باید جبران شود. بانوان 
در این سال ها در مدیریت بوده اند که حضورشان 
باید بیشتر شود و از وظایف دولت این است که 

این گام را ادامه دهد.« 
رئیس جمهور با بیان اینکه »در عید نوروز صله 
رحم کار مهمی است که انجام می شود«، گفت: 
»صله رحم موجب غرابت بین انسان ها می شود. 
امیدواریم سال جدید سال دوستی و برادری باشد 
و کینه ها را کنار بگذاریم و به فکر تفرقه، انشقاق 
و مسائل جناحی نبوده و دنبال منافع و مصالح 

باشیم.«  برابری  و  وحدت  و  ملی  امنیت  ملی، 
روحانی تأکید کرد: »در عید نوروز باید اخالق، 
رفتار و روابطمان را نو کنیم. سال جدید باید سال 
انسجام بیشتر اجتماعی باشد زیرا ما با وحدت، 
اتحاد و همبستگی می توانیم به اهداف بلند خود 
دست پیدا کنیم.« رئیس دولت یازدهم با اشاره به 
اینکه »اقدامات خوبی توسط دستگاه های مختلف 
برای ارایه خدمات به مسافران نوروزی انجام شده 
است«، اظهار کرد: »امکانات جدید از جمله راه ها 
ایجاد شده است و دولت  و تونل های جدیدی 
مسیر برای رفاه بیشتر مردم در زمینه حمل و نقل 

را دنبال می کند.« 
روحانی همچنین گفت:  »باید در تعطیالت نوروز 
مراقب محیط زیست باشیم و این سال را با رفتار 
خوب با محیط زیست آغاز کنیم. در سال گذشته 
مشکالتی به دلیل عدم احتیاط و عدم مراقبت از 
قانون رخ داد که پدیده ریزگردها در استان خوزستان 
و سیل و سرما در استان های دیگر نمونه آن بود. 
حوادث  چنین  شاهد  جدید  سال  در  امیدواریم 
آغاز  نشاط  با  را  سال جدید  و  نباشیم  غمباری 
کنیم و شاهد شکوفایی در همه زمینه ها باشیم.« 
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: »در سالی که 
گذشت مردم در همه زمینه ها از جمله اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی کنار دولت بودند و ان شاءاهلل 
و وحدت  انسجام  با تالش  هم  در سال جدید 
اقتصادی  بیشتر  شکوفایی  و  رشد  شاهد  بیشتر 
خواهیم بود و برای حل مشکالت اجتماعی تالش 
بیشتری می کنیم.« روحانی با بیان اینکه »امیدواریم 
کل  برای  سعادت  و  خوشبختی  سال    ،96 سال 
ایرانیان باشد«، گفت: »از اعضای دولت و همه 
مسئوالن دولتی در سراسر کشور بابت زحماتی 
که کشیده اند، تشکر می کنم. همچنین، از رسانه ها 
هم تشکر می کنم. رسانه ها تالش زیادی کردند تا 
مسائل سیاسی، تحلیلی و خبری را به گوش مردم 
برسانند. حضور رسانه ها در سال آینده برای ما 
اهمیت دارد. رسانه ها در هر امری برای پیشرفت 
باید پیشتاز باشند و با تحلیل و خبررسانی دقیق 

به منافع ملی کمک کنند.«

رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال جاری اعالم کرد

95 سال گشایش  ها بود؛ 96 سال ادامه راه

سپید: »نامه ای که به رئیس جمهور فرستاده شده، از سوی هشت 
نماینده بوده نه هشتاد نفر.« این مطلب را حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز خود عنوان کرد. 
وی با بیان اینکه »سئوال کردن یا نامه نوشتن نمایندگان اشکالی 
ندارد و حق آنهاست«، گفت: »در رسانه ها آمده بود که هشتاد نفر 
از نمایندگان به رئیس جمهور نامه نوشتند و توصیه هایی داشته اند، 
اما در واقع فقط هشت نفر نامه را امضا کردند که اسامی آنها موجود 
است.« وی در ادامه گفت: »در این نامه توصیه هایی به رئیس جمهور 
شده است، درحالیکه سابقه آشنایی رئیس جمهور با رهبری به قبل از 
انقالب برمی گردد و پس از انقالب هم آقای روحانی سال ها نماینده 
رهبری در شورای عالی امنیت ملی بوده است. شناخت رهبری از 
رئیس جمهور و والیت پذیری رئیس جمهور هم پیشینه طوالنی دارد.« 

حمایت بدون شرط فراکسیون امید از روحانی
امیری درباره جلسه فراکسیون امید با رئیس جمهور نیز تصریح کرد: 
»رابطه فراکسیون امید با دولت خوب است، اما جایی ممکن است 
امکانات کشور محدود باشد و دولت نتواند خواسته های نمایندگان 
را کامال اجرایی کند. با این وجود، معیارهای دولت با فراکسیون 
امید مشترک است. رئیس جمهور هم تاکید دارد آن جا که شدنی و 
قانونی است حتما نظر نمایندگان اعالم شود و اگر جایی هم امکانش 
نیست نمایندگان را اقناع کنید.« به گفته امیری، در جلسه فراکسیون 
امید با رئیس جمهور، 14 نفر از نمایندگان مطالب خود را مطرح 

کردند. وی در پاسخ به این سوال که »آیا این جلسه انتخاباتی بوده 
است و فراکسیون امید برای حمایت از روحانی شروطی را مطرح 
کرده اند؟«، تصریح کرد: »این جلسه بسیار صمیمی بود و نمایندگان 
خیلی متین و با ادبیات فاخر صحبت کردند و هیچ شرط و شروطی 
هم برای حمایت از روحانی مطرح نشد. این جلسه انتخاباتی نبود و 
از مدت ها قبل برگزاری آن تنظیم شده بود. رئیس جمهور پیش از این 
با سایر فراکسیون های مجلس نیز دیدار داشته است. در این جلسه نه 
تنها شروطی مطرح نشد، بلکه فراکسیون امید گالیه داشت که چرا 
دولت اقدامات خود را اطالع رسانی نمی کند.« در ادامه خبرنگاری 
گفت که در این جلسه گالیه های زیادی هم مطرح شده که دولت 
چه برنامه ای برای پیگیری این گالیه ها دارد که امیری در پاسخ 
گفت: »من نگفتم که گالیه ای مطرح نشده است، گفتم شرطی مطرح 
نشده است. در این جلسه گالیه هایی هم مطرح شد که برای برطرف 
کردن آن به کار کارشناسی و پیگیری نیاز است،  البته برخی گالیه ها 
خارج از اختیارات دولت است که باید با هماهنگی سایر دستگاه ها 

دنبال شود. ما پیگیر گالیه های نمایندگان هستیم.« 

استیضاح وزیر ارشاد مطرح نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور در  پاسخ به این پرسش که »اکنون در 
مجلس چند استیضاح برای وزرای دولت مطرح  است؟«، گفت:  
»دو مورد بحث جمع آوری امضا برای استیضاح مطرح است که 
دالیل آن هم بحث های محلی و منطقه ای است که موضوع هم 

توسط معاونت های پارلمانی دو وزارت خانه حل می شود و نیازی به 
مداخله معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیست.« وی در پاسخ به 
خبرنگاری که گفت که »آیا استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هم مطرح است؟«، عنوان کرد: »خیر چنین بحثی در مجلس در مورد 
آقای صالحی امیری مطرح نیست.« وی درباره رای نیاوردن تحقیق و 
تفحص از شهرداری تهران در مجلس خاطر نشان کرد: »این سوال 
را باید از خود نمایندگان بپرسید، اما من همین قدر می توانم بگویم 
که به موجب احکام شهرداری تهران، دولت اشرافی به اقدامات 
شهرداری ندارد و سوال در این زمینه از دولت به جایی نمی رسد.«

مهندسی برنامه ششم تغییر کرد
که  خبرنگاری  به  پاسخ  در  خبری  نشست  این  ادامه  در  امیری 
گفت:   پرسید،  سوالی  ششم  برنامه  شدن  اجرایی  امکان  درباره 
»الیحه دولت در کمیسیون تلفیق دچار تغییرات قابل توجهی شد 
و مهندسی برنامه ششم تغییر کرد و بار مالی قابل توجهی برای 
دولت ایجاد شد . از سویی اولویت های دولت هم تغییر پیدا کرد. 
هرچه تبدیل به قانون شود، دولت آن را اجرا می کند؛ ولی اگر 
قابلیت اجرا نداشته باشد، دولت با تقدیم الیحه ای آن را اصالح 
بر  توسعه هم  »برنامه ششم  کرد:  کرد.« وی خاطرنشان  خواهد 
اساس نگاه اقتصاد مقاومتی تنظیم شد که متاسفانه در کمیسیون 
تلفیق دستخوش تغییرات قابل توجهی شد که در نتیجه تحقق آن 

سخت و در جاهایی نشدنی است.«

8 نماینده به رئیس جمهور نامه نوشتند نه 80 نفر!
روایت معاون پارلمانی رئیس جمهور از نامه مخالفان و دیدار اصالح طلبان با روحانی


