
هیأت رئیسه مجلس با رئیس قوه قضائیه دیدار و گفت و گو کردند. بهروز نعمتی 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به ایرنا گفت: در این جلسه علی �ریجانی رئیس 
مجلس و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس حضور نداشتند.وی با بیان 
ایــن کــه «در این دیدار طرفین بــر تعامل و ادامه برگزاری جلســات میان دو قوه 
تأکید کردند» اظهار داشت: آیت اهللا آملی �ریجانی از برگزاری چنین دیدارها و 
جلساتی استقبال کرد و برگزاری این جلسات را برای کشور مفید و مؤثر دانست. 
نعمتی با یادآوری اینکه در این جلسه مسائل و موضوعات بسیار مهمی مطرح 
شد، تأکید کرد: در این جلسه برخی از همکاران بیان کردند که خواهان تسریع در 

رسیدگی تحقیق و تفحص های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه هستند.
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می خواهم در آغاز نخســتین ســفر رســمی ام به ایران، 
بــه د�لــت تاریخــی توافــق ۱٤ ژوئیــه ۲۰۱٥ [برجــام] و 
دورنماهــای نویدبخش آن بپردازم. فرانســه به تحقق 
توافق کمک بســیار کرد زیرا همیشه بر این اعتقاد بوده 
که مسأله برنامه هسته ای ایران باید با ذهنیت گفت وگو 
و از طریــق مذاکــره حــل شــود. هنــگام امضــای توافق، 
پرزیدنت فرانســوا او�ند گفت: «برعهده ایران است که 
مجموعه تدابیر اتخاذ شده را طبق تقویم مقرر به اجرا 
درآورد. فرانســه و شــرکایش  با حســن نیت و قاطعیت 
پیگیر رعایت توافق خواهند بود...  اینک ضروری است 
که ایران بتواند با کنشگری، مسئول ثبات در همسایگی خود باشد.» از دیدگاه ما، 
توافــق باید گشــایش فصلی جدیــد در روابط میان ایران و جامعه جهانی باشــد. 
توافق، فرصتی است تا روابط مان را در همه عرصه ها عادی سازی کنیم: سیاسی، 
اقتصــادی، فرهنگــی، علمــی و انســانی. معنای ســفر ۲۸ ژانویــه ۲۰۱٦ پرزیدنت 

روحانی به پاریس نیز چنین بود.
توافق از هم اکنون میوه داده است. همچنان که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گزارش داده، ایران در مسیر احترام به تعهدات خود است. اروپا و ایا�ت متحده 
نیــز تحریم هــای اقتصــادی و مالی ناشــی از عدم رعایــت تعهدات ایــران را لغو 
کرده اند. پیامدهای مثبت فوری بوده، اقتصاد ایران راه رشد مستمر را از سر گرفته 
اســت. در مدت ۱۲ ماه، صادرات نفت دو برابر شــده و به میزان پیش از تحریم ها 
بازگشــته است. شرکت های بزرگ فرانسوی توافق های تجاری و سرمایه گذاری با 
ایران منعقد کرده اند که هم در ایران و هم در فرانسه اشتغالزاست. خودروسازان 
فرانســوی و شــرکای ایرانی شــان هزاران خودرو می ســازند و نخســتین هواپیما از 
۱۰۰ هواپیمای ایرباس در ماه ژانویه تحویل ایران شده است. جهش جدید روابط 
ایران و فرانسه باید شامل مباد�ت انسانی اعم از تجار، دانشجویان و جهانگردان 
نیز بشــود. فرانسه حاضر نیســت در برابر چالش هایی که جهان با آن روبه روست 
در خــود فــرو رود یا دیگران را طرد کند. انتخاب فرانســه، همــکاری بین المللی و 
چندجانبه گرایی اســت. تروریسم ملیت ندارد. گذشــته از این، با توجه به جایگاه 
ایــران و نقش و مســئولیت ایران، این ســفر فرصتی برای طرح وضعیت اســفبار 
خاورمیانه و نیاز عاجل منطقه به صلح و امنیت اســت. هیچ  یک از درگیری های 
جاری راه حل نظامی ندارد، نه در ســوریه و نه در عراق یا یمن و فقط اقدام برای 
آشــتی ملی کــه ضمناً به حاکمیت و تمامیت هر کشــور احترام بگــذارد می تواند 

صلح را با رعایت تنوع و حقوق و خواست های همه شهروندان برگرداند.
باید کوشــش قاطع برای ریشه کن  کردن داعش و القاعده را نیز بر این رویکرد 
افزود. فرانسه در ائتÐف برای آزادسازی موصل و رقه شرکت دارد و همه باید در 
برابر دشــمن مشترک متحد باشــیم و با تروریسم بجنگیم. فرانسه یقین دارد که 
با هم پیوند شــدن دوباره ایران با جامعه جهانی، زمان آن رســیده است که ایران 
با همســایگان خود همکاری و با آنها پیوند اعتماد ببندد. فرانســه با همه به یک 
صدا ســخن می گوید و یقین دارد که امنیت جمعی فقط می تواند حاصل تعهد 

همگانی باشد. فرانسه آماده کمک به تحقق این امنیت است.
 نوشتار اختصاصی برای روزنامه ایران

در پــی اعتراض های گســترده به فرمان دونالد ترامــپ، مبنی بر تعلیق ویزای 
شــهروندان ۷ کشــور عمدتاً مســلمان، یک مقام عالیرتبه کاخ ســفید از عقب 
نشــینی رئیس جمهــوری امریــکا در جزئیات این دســتور پرده برداشــت و خبر 
داد، کســانی کــه دارای گریــن کارت هســتند، بدون هیچ ممنوعیتــی می توانند 

وارد خاک امریکا شوند.
به گزارش نیویورک تایمز، رینس پریباس، رئیس ســتاد کارکنان کاخ ســفید، 
بــا اعــÐم این خبر تأکیــد کرد، با این حال مأمــوران مرزبانی امریــکا این اختیار را 
دارند که اگر به کسی ولو اینکه دارای گرین کارت باشد، مظنون شدند، وی را برای 
پرســش و پاسخ، دســتگیر و بازجویی کنند. نیویورک  تایمز با انتقاد از بیانیه های 
متناقض کاخ سفید افزوده است: این سخنان نشان می دهد کاخ سفید در تنظیم 
بیانیه خود در اعÐم دستور اجرایی ترامپ درباره ویزاهای ۷ کشور بی دقت بوده 
و اکنون نیازمند ادای توضیح درباره جزئیات این فرمان اســت. بخش دیگری از 
این بیانیه که موجب ابهام هایی شــده  بود، ویزا و ســفر شــهروندان غیر مسلمان 
این کشورها به امریکا بود که ترامپ شخصاً ساعتی پس از صدور فرمانش، اعÐم 
داشــت دستور تعلیق ویزا شامل حال این شهروندان نخواهد شد. گفتنی است، 
عقب نشــینی زودهنــگام ترامپ از فرمان خود علیه مهاجــران، پس از آغاز موج 

انتقادهای داخلی وخارجی علیه وی اعÐم شد. گزارش صفحه ۲۰ را بخوانید. 
ë اولین حمله امریکا به یمن در عصر ترامپ

از ســوی دیگر شــب گذشــته رویترز خبر داد در پی دســتور ترامــپ مبنی بر 
حملــه نظامیان امریکا بــه عناصر القاعــده در یمن، نیروهای ویــژه امریکایی 
اولیــن عملیــات خــود را در ایــن خصــوص کلیــد زدنــد. بــه گفتــه پنتاگــون 
 ۱٤ عضــو القاعده در این حمله کشــته شــدند. به گزارش وال اســتریت ژورنال 
 در ایــن عملیات یک نظامی امریکایی کشــته و ۳ نظامی دیگر زخمی شــدند. 

به این ترتیب اولین نظامی کشته شده امریکایی در دوران ترامپ ثبت شد.

از  جهــان  گردشــگری  راهنمــای   ۳۲۰
٤٥ ملیت جهان در ادامه سفر خود به 
ایران بــا تاریخ تهران دیــدار کردند. به 
گفته مجتبی گهســتونی یکی از اعضای 
کانــون سراســری انجمن هــای صنفــی 
راهنمایان گردشگری، آنها در پایتخت 
مــوزه  ســعدآباد،  گلســتان،  کاخ  از 
جواهرات، موزه ملی و... بازدید کردند. 
راهنمایان گردشــگری جهان به دنبال 
میزبانی ایران از هفدهمین کنوانسیون 
بــه  گردشــگری  راهنمایــان  جهانــی 
ایــران آمده انــد. آنها پیــش از تهران از 
جاذبه هــای تاریخــی و طبیعی زنجان، 
قزویــن و همــدان بازدیــد کردنــد. پس 
اصفهــان،  شــیراز،  بــه  هــم  تهــران  از 
یــزد و کاشــان ســفر خواهنــد کــرد. این 
هفتــه  گفت و گوهــای  در  راهنمایــان 
«میهمــان  رســانه ها  بــا  خــود  جــاری 
بــاز»  «آغــوش  و  «لبخنــد»  نــوازی»، 
گردشــگری  برنــد  را  ایــران  مردمــان 
ایران دانســته اند. همزمانی ســفر آنها 
ورود  ممنوعیــت  قانــون  امضــای  بــا 
بــه امریــکا از ۷ کشــور جهــان از جملــه 
ایران باعــث واکنش های اعتراض آمیز 

میهمانان جهانی ایران به ترامپ شد.
راهنمایــان  از  یکــی  لــر»  «کریســتن 
گردشــگری از انگلســتان در گفت و گــو با 
«ایــران»، ایــران را یکی از کشــورهای پر 
رمــز و راز و گنجینــه ای تاریخی می داند 
و از وضعیت ساخت و سازهای دور کاخ 

جهانی گلستان اظهارتعجب می کند. 
او می گویــد انتظار نداشــته اســت که 
پیرامون کاخ گلســتان این همه ساخت 
و ســازهای مــدرن ببینــد. کاخ گلســتان 

تنهــا اثــر ثبــت جهانــی شــده پایتخــت 
در فهرســت یونســکو اســت که ســاخت 
بیدارکــردن فرونشســت ها  بــا  و ســازها 

به جان آن افتاده اند.
او که برای نخستین بار به ایران سفر 
می گویــد:  گلســتان  کاخ  دربــاره  کــرده، 
«درون کاخ گلســتان انســان را فریفتــه 
کاری هــای  شیشــه  کنــد.»  مــی  خــود 
شــمس العماره و کاشی کاری های تا�ر 
کاخ از جملــه نقاطــی اســت کــه توجــه 

او را بســیار بــه خــود جلب کرده اســت. 
او آثــار هخامنشــی مــوزه ملــی را هــم 
بســیار باشــکوه و زیبا توصیــف می کند و 
می گوید: از این ناراحت اســت که وقت 
نداشــت تا بخش اســÐمی موزه ملی را 

ببیند.
«ژوئــل ولتف» راهنمای گردشــگری 
فرانســوی نیــز در گفت و گــو بــا خبرنگار 
بســیار  را  ایــران  جواهــرات  مــوزه  مــا 
خاطره انگیز توصیف می کند و می گوید: 
راهنمــای  کــه  اســت  ســال   ٥۰ «مــن 
گردشگری هستم و موزه های جواهرات 
بســیار زیادی را دیده ام. حتی می توانم 
بگویــم که موزه جواهــرات ایران از موزه 

لوور هم بسیار زیباتر است.»
او کــه به گفتــه خودش دربــاره ایران 
بســیار خوانــده اســت، می گویــد: «مــن 
در کاخ گلســتان توانســتم رابطه بســیار 
خوبــی بین معمــاری و میراث فرهنگی 
ایران و اروپا برقرار کنم. چیدمان بســیار 

عالی بود و ترکیب بندی چشم نواز.»
بــه گفتــه ولتــف برخــÐف کاخ هــای 
دیگر از جمله کاخ های فرانسه، کاخ های 

ایران بسیار «درخشان» هستند.

۳۲۰ راهنمای گردشگری جهان در کنوانسیون ۲۱۰۷

مدیرعامل شرکت فروشــگاه های زنجیره ای رفاه 
اعــÐم کــرد که ســاختمان جمهوری این شــرکت 
آمادگــی همــکاری بــا کســبه پÐســکو را دارد. وی 
همچنیــن از انجام ســفری با هزینــه ۴۰۰ میلیون 
تومانی در این فروشــگاه در ســالیان گذشــته پرده 
برداشــت. بــه گــزارش ایســنا، فرشــید گلــزاده بــا 
اشــاره به اینکه فروشــگاه رفاه آمادگــی کامل دارد 
تا ســاختمان جمهوری را در اختیار کسبه پÐسکو 
قــرار دهد، اظهــار کرد: اگــر بتوانیم از لحاظ ضوابط زیرســاختی شــرایط را 
فراهم کنیم در مجموع ۱۰۰ واحد کسبه پÐسکو را می توانیم در ساختمان 
جمهوری فروشگاه رفاه داشته باشیم؛ هرچند در مورد رایگان یا غیر رایگان 
بــودن این واگذاری تصمیمی نگرفتیم. وی در ادامه گفت: در دهه فجر به 
مناســبت جشن ۲۲ سالگی این فروشــگاه، افتتاح ۲۲ فروشگاه نسل جدید 
را در دســتور کار قرار داده ایم. مدیر عامل شــرکت فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه با بیان اینکه ۳۵۰ میلیارد ریال برای توسعه فروشگاه های جدید هزینه 
شده است، اظهار کرد: ۱۴۳ میلیارد ریال هزینه مربوط به سال های گذشته 
را پرداخت کرده ایم و ۱۱۵ میلیارد ریال وصول مطالبات داشته ایم. عÐوه بر 
این ۷۰۰ میلیارد ریال نیز به مردم تخفیف داده ایم در حالی که قدرت خرید 
مردم پایین آمده و در شرایط رکود بسیار با� قرار داریم. مدیر عامل شرکت 
فروشــگاه های زنجیــره ای رفاه در مــورد آخرین وضعیــت تعیین تکلیف 
پرونده های تخلفاتی در فروشگاه رفاه، اظهار کرد: بخشی از پرونده هایی که 
رســانه ای شده در حال پیگیری اســت هرچند که تنوع پرونده ها زیاد است 
و برخــی از آنها پرونده های خاص نیســتند. عÐوه بر ایــن بخش دیگری از 
پرونده هــا مربــوط به وصــول مطالبات مالی فروشــگاه بوده اســت.گلزاده 
همچنین در خصوص شرکت های زیان ده تحت مجموعه فروشگاه رفاه، 

گفت: طی سال های گذشته ۶۰ شرکت زیان ده شکل گرفته اند.

بــا تصویــب دولــت، میــزان پــاداش پایــان 
ســال ۱۳۹٥ (عیدی) کارکنان دولت، مبلغ 

۷۷۰ هزار و ٥۰۰ تومان تعیین شد.
به گــزارش پایگاه اطÐع رســانی دولت، 
رئیــس   وزیــران،  هیــأت  دیــروز  جلســه  در 
جمهوری به دستگاه های اجرایی، نیروهای 
مســلح، نیــروی انتظامــی و قــوه قضائیه و 
ســایر دســتگاه های اجرایی مشمول قوانین 
خاص اجــازه داد بــه کارمندان خــود (اعم 
از رســمی، ثابــت، پیمانی، خریــد خدمت، 
قراردادی و موقــت)، اعضای هیأت علمی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و 
تحقیقاتــی و قضات که به طــور تمام وقت 
اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۷ میلیون 
و ۷۰٥ هــزار ریال به نســبت مدت خدمت 
تمام وقت در ســال ۱۳۹٥ به عنوان پاداش 
آخــر ســال (عیــدی) در بهمــن مــاه ســال 
جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های 

اجرایی پرداخت نمایند.
همچنین براساس تصمیم هیأت وزیران، 
پرداخــت هرگونــه وجــه دیگــری بــه عنــوان 
پاداش آخر ســال (عیدی) یا عناوین مشــابه 
ممنوع اســت و ذی حســابان و مدیــران امور 
مالی دســتگاه های اجرایــی مکلفند نظارت 

گــزارش  را  خــÐف  مــوارد  و  اعمــال  را  �زم 
نمایند. پرداخت پاداش آخر ســال (عیدی) 
موضــوع این بند به کارکنــان خرید خدمت، 
قــراردادی و موقت به نســبت خدمات تمام 
وقت آنان در ســال ۱۳۹٥ بــوده و در هر حال 
میــزان عیــدی این گونــه افــراد از ٥۰ درصــد 
رقم مذکور کمتر نخواهد بــود. عÐوه بر این، 
میــزان پرداخــت پاداش آخر ســال (عیدی) 
حقــوق  مســتمری بگیران،  بازنشســتگان، 
وظیفــه از کارافتادگــی، حقوق وظیفــه وراث 
مســتخدمین متوفای مشمول صندوق های 
و  معذوریــت  صنــدوق  و  بازنشســتگی 
از کارافتادگی جهاد کشــاورزی، صندوق های 
نیــروی  و  مســلح  نیروهــای  بازنشســتگی 
انتظامــی و ســایر صندوق های بازنشســتگی 
و نیــز شــهدا و جانبــازان از کار افتاده کلی نیز 
مبلــغ ۷ میلیــون و ۷۰٥ هــزار ریــال از محل 
بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط 

قابل پرداخت است.
�زم بــه ذکــر اســت خدمــت نیمه وقت 
بانــوان از لحاظ اجــرای ایــن تصویب نامه، 
تمام وقــت محســوب می شــود و معلمان 
حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس 

مشمول این تصویب نامه خواهند بود. 

در جلسه هیأت دولت تصویب شد

  هیأت وزیران بهمن ماه را زمان 
پرداخت این مبلغ مقرر کرد

  خبر آخر: ریزش «بهمن» در سردشت
  جان ۴ کوله بر را گرفت

  بیانیه سفارت پاریس در ایران : وزیر خارجه فرانسه دوشنبه (امروز) در راس هیأتی متشکل از 
نمایندگان ۶۰ شرکت فرانسوی  وارد تهران می شود
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پیام رهبر معظم انق�ب اس�می در تجلیل از فداکاری آتش نشانان:

 ۱۱ اصÐح طلب و ٤ اصولگرای عضو شورای شهر به تشکیل این کمیته رأی دادند
 حافظی به شهرداری درباره عدم تخصیص اعتبارات مصوب به آتش نشانی تذکر داد

طرح «دو فوریتی» در شورای شهر  رأی آورد

از این طریق انزجار خود را از شــرایط تحمیلی نا عاد¤نه به ایرانیان و مردم ۶ کشور دیگر برای ورود به امریکا ابراز می کنم

 معاون ســازمان جنــگل ها: یک میلیــون هکتــار بیابانزایی جدید 
در ٥ سال  اخیر رخ داده است

ضمیمه رایگان جشنواره فیلم فجر

سخنگوی قوه قضائیه  در جمع خبرنگاران :

کاخ سفید: دارندگان «گرین کارت» بدون هیچ ممنوعیتی می توانند وارد خاک این کشور شوند

بیانیه آکادمی اســکار پیش از اع�م انصراف فرهادی  : به عنوان حامی فیلمســازان و حقوق بشــر شــدیداً از احتمال منع ورود فرهادی به امریکا ناراحتیم

تشکیل نخستین جلسه «هیأت گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پ�سکو» 
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