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نیچروان بارزانی امروز
به تهران سفر می کند

...

ویژه های خراسان
ضرب االجل  14روزه دولت به وزرا درباره
حمل و نقل کالن شهرها

هشدار نظارتی به دستگاه ها درباره
کدپستی 1111111111
با توجه به طرح جدید دستگاه های دولتی و نظارتی برای
مقابله با توزیع کاالی قاچاق در کشور ،طبق بخشنامه
روزهــای اخیر یک مقام اجرایی به تعدادی از ادارات و
سازمان های مسئول ،تاکید شده است از این پس ارسال
و حمل کاال به اقصی نقاط کشور بدون استعالم صحت
کدپستی مبادی ارسال کننده ،با محدودیت قابل توجهی
مواجه شده و استفاده از کدپستی  1111111111به
جایکدپستیواقعیمحلبارگیری،کامالکنترلمیشود
لذا باید به سرعت ،میزان استفاده از این مدل کدپستی ،به
حدود  15درصد کل محموله ها کاهش یابد.

چهره ها و گفته ها

علیمحمد بشارتی وزیــر کشور دولــت آیــتا...
هاشمی رفسنجانی و نماینده اسبق مجلس گفت:
دید ه اند،
آقا (رهبر انقالب) یک دوره تندخوانی
بنابراین کتاب  300صفحهای را
یکشبه میخوانند و جالبتر این
که ایــرادهــا را میگیرند،
حتی غلطهای تایپی را
هم میگیرند! /فارس

تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی در شورای نگهبان نهایی شد
محمد اکبری -سخنگوی شــورای نگهبان
با تاکید بر این که کل بودجه شورای نگهبان
خیلی کمتر از پول تو جیبی برخی مسئوالن
است گفت :دوستانی که میخواهند انتقاد
کنندسری بــه ســازمــان بــرنــامــه و بودجه
بزنند و از آن ها در این باره سؤال کنند .وی
همچنین درباره آخرین وضعیت بررسیهای
شــورای نگهبان در موضوع رجل سیاسی،
گفت :عمده مباحث پیرامون تعیین مصادیق
رجل سیاسی و مذهبی را به اتمام رساندیم .به
گزارش خراسان و ایسنا ،عباسعلی کدخدایی
در نشست خبری روز گذشته خــود افــزود:
جــزء  5بند  10سیاستهای کلی ایــن بود
که معیارها و شاخصهای رجــل سیاسی،
مذهبی ،مدیر و مدبر بــودن توسط شورای
نگهبان تبیین شود .در دو بخش ،این تعاریف
در شورای نگهبان مورد بحث بود و یکی دیگر
از شرایط و معیارهای الزم بــرای تشخیص
آن ها مــورد رسیدگی قــرار گرفت .مثال در
حوزه مذهبی بودن ،افراد باید آگاهی الزم
را به دین داشته و در زندگی خود به آن ملتزم
باشند و در حــوزه سیاسی درک عمیقی از
مسائل سیاسی داخلی و بینالمللی داشته
و در حوزه مدیریت دارای مهارت باشند .سن
متناسب برای ریاستجمهوری را داشته و
دارای صالحیت علمی باشند .وی با بیان
این که هنگامی که موضوع جمعبندی شد
آن را به مجلس ابالغ میکنیم ،اضافه کرد:
البته رئیس مجلس کمیسیونی را در این باره
ایجاد کرده تا کارها رسیدگی شود ،هر زمانی
به جمعبندی نهایی رسیدیم موضوع را اعالم
میکنیم.کدخدایی همچنین درپاسخ به

انتقادهای مطرح شده دربــاره آن چه چند
برابر شدن بودجه این شــورا در الیحه سال
 97عنوان شده است اظهارکرد :برای بودجه
شورای نگهبان  7درصد افزایش بودجه پیش
بینی شده است واین درحالی است که معموال
بخشی از بودجههای مصوب نیز به دستگاهها
اختصاص داده نمیشود .وی با بیان این که
برخی رسانهها اعالم کردند شورای نگهبان
امسال  50میلیارد تومان بودجه نظارت بر
انتخابات گرفته است گفت :این در حالی
است که سال آتی انتخابات نداریم واساسا
اختصاص چنین بودجهای به شــورا امکان
پذیر نیست و این توهین به دوستان سازمان
برنامه و بودجه است .کدخدایی اظهار کرد:
در جــواب شخصی که با ادعــای حقوقدان
بودن درانتقاد به شورای نگهبان بودجه سال
 67شورا را با  97آن مقایسه کرده است باید
بگوییم آیا حقوق ایشان در سالهای  67تا
 97تغییر نکرده است و آیا قیمت منزل ایشان

در باالی شهر امسال با سال  67یکی است؟
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که آقایی
گفته است شورای نگهبان  12عضو دارد ،این
بودجه را برای چه میخواهد گفت :این سخن
مانند آن است که بگوییم بودجه قوه مجریه
برای رئیسجمهور و هیئت وزیــران است یا
بودجهای که نهادتان دریافت میکند فقط
برای شماست.

حجت االســام تقی رهــبــر خطیب نــمــاز جمعه
اصفهان گفت :باید حضور در نماز جمعه ها بیشتر می
شده اما این اتفاق نیفتاده است شاید دلیلش این باشد
کهمردمدرگیرمشکالتومعیشتشدند؛این
کمترشدنحضورمردمبهدلیلآن
نیست که مردم از دین بیزار شدند
بلکه فراز و فرودهایی وجود دارد
که طبیعی و معمول است/.
خبرآنالین

عزم مجمع برای نظارت برحسن اجرای سیاست های
کالن نظام

در حاشیه

▪حضور احمدی نژاد در جلسه مجمع پس از شایعات
اخیر

خودکفایی نزاجا در صنعت قطعهسازی
مهر-امیر سرتیپ حــیــدری فــرمــانــده نــیــروی زمینی
ارتــش بــا بیان ایــن کــه امـــروز ارتــش یــک ارتــش انقالبی و
معنویتمحور است ،گفت :در سال اقتصاد مقاومتی نیروی
زمینی در زمینه قطعهسازی به خودکفایی رسیده است.

اسالوین :ترامپ همانند احمدینژاد خود را
قهرمان معرفی کرد

براساس این گزارش در حالی که در روزهای اخیر و پس
از سخنرانی احمد ینژاد در بوشهر شایعاتی درباره
بازداشت وی مطرح شده بود محمود احمدینژاد هم

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشکر از رئیس جمهور به دلیل ارائه
توضیحاتی درباره اظهارات خبرساز اخیرش ،تأکید کرد :نقد معصومین غیرقابل
قبول است اما نقد در زمان حکومت معصومین وجود داشته و در زمان حکومت
امام زمان (عج) هم وجود خواهد داشت .آیت ا ...مقتدایی که با ایسنا گفت و گو
می کرد ،افزود :در زمان حکومت امیرالمؤمنین امام علی(ع) می آمدند و به والی
و استاندار حضرت ایراد می کردند و می گفتند استاندار شما چنین و چنان کرد و
امیرالمؤمنین(ع) هم پس از بررسی ،وقتی می فهمیدند کار اشتباهی از سوی آن
استاندار سر زده ،او را عزل می کردند؛ این نقدها پذیرفته می شد و طبق آن عمل می
کردند .این عضو جامعه مدرسین با بیان این که در حکومت امام زمان(عج) هم ،نقد
امکان پذیر است؛ ادامه داد :مسئوالن و خدمت گزاران و کارگزاران نظام نقد می
شوند ،تا اشکاالت رفع شود اما بازهم نباید فراموش کنیم که نقد خود معصوم جایز
نیست .دبیر شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور با اشاره به این که ادامه
دادن این موضوع به مصلحت نیست از توضیحات رئیس جمهور بابت سخنانش در
زمینه امکان نقد در زمان حکومت معصومین ،تشکر کرد و در انتها گفت :انتقاداتی
که مطرح شده ،اگر بر اساس این نظر باشد که نقد حکومتی که امام زمان(عج) در آن
حکومت می کند ،درست نیست ،اشتباه است و شاید سیاسی کاری باشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات
شهردار تهران دربــاره تخلفات انتخاباتی
مدیریت شهری سابق پایتخت و این که آیا
شورای نگهبان این موضوع را به قوه قضاییه
اعالم میکند یا خیر؟ گفت :اگر در رابطه با
تخلفات انتخابات گزارشهایی به ما برسد آن
را در حیطه اختیارات شورای نگهبان بررسی
و به مرجع قضایی اعالم میکنیم.

اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شدند

مجمع تشخیص مصلحت نظام روزگذشته به ریاست
آیتا ...هاشمی شاهرودی تشکیل شد و اعضای هیئت
عالی نظارت مجمع انتخاب شدند .دربــاره وظایف
و شرح کار این کارگروه هنوز جزئیاتی منتشر نشده
است اما به نظر می رسد مجمع تشخیص با این هیئت
عمال عزم خود را جزم کرده که بر سیاست های کالن که
طی دو دهه اخیر ابالغ شده و اجرای پاره ای از بندهای
برخی از این سیاست ها در هاله ای از ابهام قرار دارد،
نظارت جدی کند .به گزارش ایلنا  ،اعضای این هیئت
با رأی اعضای مجمع انتخاب شدند .براساس این رأی،
عالوه بر رئیس و دبیر ،نبوی ،ایروانی ،مظفر ،وحیدی،
انــصــاری ،مصباحیمقدم ،میرسلیم ،آقامحمدی،
در ی نجفآبادی و
توکلی ،باهنر ،دانشجعفریّ ،
رئیسی به عنوان اعضای این هیئت نظارت انتخاب
شدند.

آیت ا ...مقتدایی :در حکومت امام زمان
(عج) نقد امکان پذیر است ولی نقد خود
معصوم جایز نیست

▪واکنش به ادعــای تخلفات انتخاباتی
شهردار سابق تهران

محسنکوهکن،عضو فراکسیون نمایندگان والیی
گفت :احــزاب زیــادی مجوز تاسیس گرفتهاند ولی
عملکرد و ساختار آنها حزبی نیست ،تعدادی از احزاب
م ــج ــوزدا ِر کــشــور ،دولتساخته
هستند؛ در دولت های گذشته
برخی افــراد وزیــر شدهاند و با
چهار نفر از رفقایشان حزبی را
تشکیل دادهانــد /.خانه
ملت

امیر محبیان چهره ســیــاســی اصــولــگــرا گــفــت:
متاسفانه آن هایی که متولی اجرای منویات رهبری
بــودنــد آن گــونــه کــه بــایــد عمل
نکردند و بی توجهی کردند؛ آن
چه مردم را ناراحت می کند به
این دلیل است که اعتراض آن
ها شنیده نمی شود /.ایرنا

با تشکر از توضیحات رئیس جمهور

روزگذشته در جلسه مجمع حاضر شد .نکته قابل توجه
غیبت چندباره روسای سه قوه در جلسه مجمع بود.
▪آیت ا ...هاشمی شاهرودی :ضرورت دارد همه
مسئوالن کشور برای حل معضالت اقتصادی اقدام
عاجل کنند

براساس این گزارش ،در ابتدای این جلسه ،آیتا...
هاشمی شاهرودی مسئله اقتصاد و معیشت کشور را
یکی از اولویتهای اصلی کشور دانست و با اشاره به
جنگ اقتصادی که امروز آمریکا علیه نظام جمهوری
اسالمی در پیش گرفته است ،گفت :امروز دشمنان
مشکالت اقتصادی کشورمان را به عنوان زمینهای
برای اعمال فشار و جلوگیری از پیشرفتهای ملت
ایران مورد سوءاستفاده قرار میدهند و ضرورت دارد
همه مسئوالن کشور برای حل معضالت اقتصادی
و گرفتار یهای معیشتی مــردم اقــدام عاجل کنند.
بــر اســـاس ای ــن گــــزارش ،رئــیــس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،توجه به سیاستهای کلی نظام را در
قانونگذاری و اجرا بسیار مهم دانست و گفت :باید در
تدوین آییننامه نظارت مجمع ،موضوع ضمانت اجرایی
به جد مدنظر قرار گیرد.
در ادامـــه ایــن جلسه ،محسن رضــایــی دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام با ارائــه گزارشی از بررسی
الیحه بودجه سال  ۹۷در کمیسیون نظارت گفت:
براساس بند  ۷آییننامه نظارتی ،مجمع باید طرحها
و لوایح پیشنهادی به ویژه قوانین برنامه و بودجه را
از جهت انطباق با سیاستهای کلی نظام همزمان
با مجلس بررسی کند ،که برای این منظور جلسات
کمیسیون نظارت در دبیرخانه آغاز شده است.

حسین کمالی خبرداد:

«پارلمان اصالحات» در دستور کار امروز جبهه اصالحات
فائقی-پس از آن که تشکیل «پارلمان
اص ــاح ــات» آذر م ــاه گذشته از سوی
دبیرکل حزب مردمساالری مطرح شد در
جدیدترین خبر ،رئیس دورهای شورای
هماهنگی جبهه اصالحات اعــام کرد:
«پارلمان اصالحات » امــروز (یک شنبه)
در ایــن شــورا بررسی می شود.حسین
کمالی بــا اع ــام ایــن خبر افـــزود :طرح
پارلمان اصالحات در دستور کار شورای
هماهنگی جبهه اصالحات قرار دارد و ما در جلسه عصر
امــروز (یک شنبه) بهعنوان اولین دستور آن را بررسی
میکنیم .در همین حــال ،عضو شــورای مرکزی حزب
اعتماد ملی با بیان این که تشکیل پارلمان اصالحات
جدید نیست ،به خبرآنالین گفت :آقــای نجفی قبل از
سال 92چنین پیشنهادی را مطرح کرد ولی امروز فاصله
قابل توجهی تا رسیدن به این نتیجه وجود دارد.محمد
جواد حق شناس تاکید کرد :اگر بخواهد تغییری ایجاد
شود نیاز به زمان و مطالعه بیشتری درباره سازوکار جدید
است .از سوی دیگر زهرا صدراعظم نوری عضو شورای
عالیسیاستگذاریاصالحطلباندراینبارهکه جلسات
شورای عالی بعد از انتخابات ریاستجمهوری و شوراها
مثلقبلاستبهایلنا گفت:جلساتهیئترئیسهشورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان به صورت مستمر و
مداومبرگزارمیشودوبعدازبرگزاریانتخاباتهمهیچگاه
تعطیل نشده است .اما جلسات شورا بعد از انتخابات مثل

رونــد گذشته برگزار نمیشود .دلیل
آن هم این است که با نظرخواهی که از
اعضای شورا شد ،در حال جمعبندی
دیدگاهها و نظرات هستیم تا ســاز و
کارهای الزم فراهم شود و شورا بتواند
به صــورت قویتر وبــا کیفیت باالتری
جلسات را برگزار کند.او دربــاره ساز و
کار حضور اشخاص حقیقی در شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :این مسئله در دستور کار هیئت رئیسه است که بر
اساسپیشنهادهایکمیتهارزیابیبررسیهایالزمانجام
میشودوجمعبندیتوسطهیئترئیسهصورتمیگیرد.
این عضو شــورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمات کمیته ارزیابی با
سیدمحمد خاتمی در میان گذاشته میشود؟ گفت:
هرگاهدرشورایعالیمباحثیداریمباآقایخاتمیودیگر
صاحبنظران مشورت کرده و از نظرات آن ها هم استفاده
میکنیم.گفتنیاست،مصطفیکواکبیاندبیرکلحزب
مردمساالری آذر ماه گذشته در هفتمین کنگره حزب
اسالمیکارازارائهپیشنویسطرح«پارلماناصالحات»به
رئیسدولتاصالحاتخبردادهبود.حمیدشکوهیعضو
توگوبافارس
شورایمرکزیحزبمردمساالرینیزدرگف 
گفته بود که رئیس دولت اصالحات از کلیت طرح پارلمان
اصالحطلباناستقبالکردهاماقرارشدهمهاقداماتپس
ازنظرنهاییویصورتبگیرد.

...

نگاه سوم

عکس :ایسنا

بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به چهار عضو کابینه ،تاکید شده حسب اختیارات دولت
بر اساس اصل  138قانون اساسی ،وزارت صنعت باید
با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و نیز
سازمان برنامه و بودجه ،فقط ظرف دو هفته از زمان ابالغ
این دستورالعمل ،با استفاده از حداکثر توان تولید داخل و
همه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری قانونی ،طرح به سازی
و نوسازی فوری ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها
را ارائه کند.

کدخدایی :بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئوالن کمتر است

ایسنا-نیچروانبارزانینخستوزیرحکومتمحلیکردستانعراقامروزیکشنبهدرجریانسفربهتهران،باتعدادیازمقاماتکشورماندیدارورایزنیمیکند.نیچروان
بارزانیدرحالیکهقبادطالبانیمعاوننخستوزیر،ویراهمراهیمیکنددرادامهرایزنیهایخودبادیگرکشورهادرراسهیئتیبهمنظوربحثوتبادلنظردربارهمسائل
سیاسی،اقتصادی،امنیتیوفرهنگیبهجمهوریاسالمیایرانعزیمتودرتاریخاولبهمن( ۹۶امروز)بامقاماتکشورماندیداروتبادلنظرخواهدکرد.

تصویراسحاقجهانگیریدرلباسخاصایزولهدر
یک موسسه سرم سازی در کرج روز گذشته مورد
توجه خاص کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

...

آن سوی سیاست
هادی محمدی

political@khorasannews.com

پای دورهمی در کفش دیپلماسی
برنامهطنز"دورهمی"بااجرایزیبایمهرانمدیریازمعدود
برنامه های تماشاگرپسند این روزهای تلویزیون است که
هم در حوزه شادی آوری به خانواده ها و هم نقد طنز مسائل
اجتماعی و سیاسی موفق بوده است و بنده نیز از بینندگان
دایمی آن هستم .اما نکته ای که در چند هفته اخیر در این
برنامه دیده شد و به نظرم باید درباره آن تامل شود ،طنازی
مهران مدیری و در واقع نویسندگان متن های دورهمی در
حوزه سیاست خارجی و به ویژه در مورد رهبر کره شمالی"
کیم جونگ اون" است .شاید برای ما در ایران این اسم خنده
دارباشدیاسیاستهاواقدامات"اون"غیرعقالنیجلوهکند
امایادماننروداورئیس جمهورکرهشمالیونمایندهرسمی
اینکشوروملتبهشمارمیرودواستهزا یاتحقیراوعلیرغم
مخالفتمانبامکانیزمهایسیاسیآنکشورکارپسندیده
اینیست.اینموضوعزمانیحساسیتپیدامیکندکهاین
کشورروابطنسبتاخوبوپایداریباایراندارد.طنزسیاسی
اگر صرفا در داخل کشور و درباره مسئوالن داخلی باشد نه
تنهابدنیستبلکهآثارمثبتفراوانیهمداردکهدراینزمینه
دورهمیکامالموفقبودهاماطنزدرعرصهسیاستخارجی
حساسیت های باالیی دارد و می تواند به روابط حسنه دو
کشور دوست لطمه بزند.بحران سال گذشته میان آلمان
و ترکیه در پی یک برنامه تلویزیونی موید این مطلب است .
قطعانمایندگاندیپلماتیککرهشمالیدرایرانبرنامههای
تلویزیونایرانراکهبهنوعیتلویزیوندولتیورسمیوواجد
مسائل حقوقی می شود  ،رصد کرده و با توجه به حساسیت
و تعصب باالی این ماموران به رهبر خود بعید نیست گزارش
های منفی بابت این نوع شوخی های مدیری به پایتخت
کره شمالی مخابره کرده باشند ،گزارش هایی که می تواند
موجب دلخوری های بی دلیل و فایده میان تهران و پیونگ
یانگشود.

...

دیپلماسی
استوارنامه سفیران جدید  ۵کشور
تقدیم روحانی شد
تسنیم  -سفیران جدید کشورهای لهستان،
غنا ،قبرس ،کوبا و شیلی روزگذشته در
دیـــدارهـــای جــداگــانــه بــا رئــیــس جمهور
کشورمان استوارنامه های خود را تقدیم حجتاالسالم
ن روحانی کردند.
حس 

ایلنا  -باربارا اسالوین روزنامه نگار آمریکایی درباره علت
محبوب نبودن ترامپ گفت :ترامپ همانند احمدینژاد
خود را به عنوان قهرمان آمریکاییهای فراموش شده
معرفی کرد.
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