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پیشنهاد موالوردی برای برگزاری تجمعات
مردمی در پارک الله یا بوستان گفتوگو

...

ویژه های خراسان

رهبر انقالب :انتظارات جدید از جوانان امروز را بشناسید

دستور کابینه به یک مسئول برای پیگیری
 2الیحه جنجالی از مجلس
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به معاون پارلمانی رئیس جمهور ،تاکید شده است با
توجه به ماده  104آیین نامه داخلی مجلس ،از قوه مقننه
تقاضا شــود در خصوص الیحه الحاق دولــت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین
مالی تروریسم و الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم که در آبان تقدیم مجلس شد ،تقاضای اولویت از
سوی دولت مطرح و پیگیری شود.

...

چهره ها و گفته ها
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در توئیتر نوشت :اگر منتظر باشیم تا در دولتی که با ما
هم سو نیست مشکالت بیشتر شود و بر
اثرآنمردمبهمااقبالکنند،چنین
نگاهی مبنای دینی ندارد .باید
کمک کرد تا مشکالت مردم در
همیندولتحلشود/.ایلنا
محسن آرمین فعال سیاسی اصــاح طلب تأکید
کرد :بازسازی«امید به آینده» و ایجاد و تقویت «اعتماد
به کارآمدی حاکمیت» راهبرد حل مشکالت است .وی
افــزود :اصالح طلبی ،تنها راه و گزینه
فــراروی نظام برای حل مشکالت و
تضمین رشد و پیشرفت کشور در
آیندهاست/.جماران

حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به نشست
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا تأکید کردند :جوان
دانشجو باید زمان کنونی و تحوالت آن را بشناسد و خود را آماده سازد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای ،متن
پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح روز گذشته حجتاالسالم جواد اژهای
آن را در مرکز اسالمی امام علی(ع) در وین قرائت کرد ،به این شرح است:
الرحیم؛ جوانان عزیز دانشجو ،زمان کنونی و تح ّوالت
الرحمن ّ
بسم اّ ...

همزمان با آغاز سناریوی جدید شوی موشکی رقم خورد

آغاز نشست های کارگروه ضدبرجامی آمریکا و اروپا

انتقاد برجامی فارین پالیسی از اروپا
جلسات کارگروه آمریکایی – اروپایی بازبینی
بــرجــام آغ ــاز شــده اس ــت .رکــس تیلرسون
وزیــر خارجه آمریکا این مطلب را دیــروز در
نشست خبری بــا همتای لهستانی خود
اعالم کرد .این کارگروه با حضور آمریکا و
سه کشور اروپایی فرانسه ،آلمان و انگلیس
تشکیل شده و به گفته تیلرسون قرار است
مشخص کند در مسیر بازبینی برجام «باید
به چه حوزههایی و با چه مکانیسمی پرداخته
شــود ».به گــزارش تسنیم دیــروز خبرنگار
آسوشیتدپرس در نشست خبری وزیــران
خارجه آمریکا و لهستان درباره این موضوع
ســوال کرد که تیلرسون اظهارات را با این
ضــرب المثل آمریکایی آغــاز کــرد که «قبل
از سپید هدم ،هوا از هر وقت دیگر تاریکتر
است و من میخواهم حرفم را با تاریکترین
مسئله در میان این سه مسئلهای که پرسیدید
آغاز کنم ».تیلرسون افــزود« :آمریکا ،به جز

توافق هسته ای نگرانیهایی بــزرگ تر و
فوریتر دربــاره اقــدامــات مخرب ایــران در
منطقه ،حمایت از حوثیها در یمن ،پرتاب
موشک از یمن به عربستان سعودی ،تأمین
تسلیحات بــرای شبهنظامیانی که منطقه
را بیثبات میکنند و حمایت از حزبا...
دارد ».به گزارش ایرنا تیلرسون پس از پایان
سفر اروپایی خود درخصوص مذاکرات با اروپا
درباره ایران اعالم کرد که «مقامات آمریکا،
انگلیس ،فرانسه و آلمان در دیدار اخیر خود
بحث های رسمی را برای پرداختن به نگرانی
های واشنگتن درباره توافق هسته ای با ایران
آغاز کرده اند ».اشاره تیلرسون به همکاری
با سه کشور اروپایی متحد آمریکا در حالی
استکهلیبرمنوزیرجنگرژیمصهیونیستی
اعالم کرد آلمان ،فرانسه و انگلیس «آماده
تجدیدنظر در توافق هستهای امضا شده با
ایران (برجام) هستند ».این سه کشور در عین

آن ،انتظاراتی از جوانان را تعریف میکند که در دورانهای گذشته وجود
نداشت یا شناخته نبود .جوان دانشجو باید آن تحوالت و این انتظارات را به
درستی بشناسد و خود را آماده سازد .انجمنهای اسالمی و فضای دینی
در آن ،میتواند در این آمادگی ،شما را یاری دهد .نقطه اصلی آن است
که کار را برای خدا و به شوق انجام وظیفه بکنید .اگر این توفیق را یافتید
هدایت الهی هم به کمک شما خواهد آمد ان شاءا ....سعادت همه شما را
از خداوند متعال خواهانم.

ها برای تشدید فشارها علیه تهران در حوزه
برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای
همراه شد هاند.
▪ناهار ضد موشکی آمریکا با حضور ترامپ
و اعضای شورای امنیت!

مخالفت با مواضع رژیم صهیونیستی و ترامپ
مبنی بر لغو «برجام» ،با درخواستهای آن

از ســوی دیگر به گــزارش تابناک در ادامــه
رویــکــرد ضــد ایــرانــی آمریکا و تــاش بــرای
ایجاد اجماع علیه برنامه موشکی ایــران،
آمریکا از سفرای  15کشور عضو شــورای
امنیت سازمان ملل دعــوت کــرده است که
فــردا دوشنبه به واشنگتن بروند و آن چه
را «شواهد» خوانده اســت ،مشاهده کنند
که براساس ادعای آمریکا «نشان می دهد
ایران برای یمن سالح فرستاده است ».قرار
است سفرای این  15کشور با دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ناهار بخورند ،ناهاری
که می تــوان از آن به «نــاهــار موشکی» نام
برد .پیشتر نیکی هیلی با نمایش پاره های
موشکی مدعی شده بود که ایــران به یمن
موشک فرستاده است! بی بی سی درباره
شوی احتمالی و جدید آمریکا هم مدعی شد:
«در ماه جاری میالدی گزارش کارشناسان

...

...
اخبار

در پیامی خطاب به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان دراروپا:

مجوز ویژه برای جریمه ساختمان های
دولتی پرمصرف
با توجه به اختیارات ناشی از قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی مصوب سال  1389به دولت ،یک مقام مسئول در
نامه ای به وزیران نفت و نیرو به آن ها تاکید کرده است ،در
صورتی که ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی
حداکثر ظرف دو سال موفق به تهیه برنامه ای برای رسیدن
به الگوی مناسب مصرف انــرژی و اجــرای آن تا 1399
نشوند ،تعرفه حامل های انرژی آن ها را با معیار درج شده
در این قانون (که امکان افزایش تا  100درصد قیمت را
می دهد) محاسبه و دریافت کنند.

مسمایی دارد یا پارک الله که مدنظر شورای شهر است ،می تواند محلی
ایسنا  -دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت :جایی مثل بوستان گفتوگو که اسم با ّ
برای تجمعات آرام و اعتراضی مردم باشد.شهیندخت موالوردی به خبرآنالین گفت :تا جایی که من در جریان هستم برای آن که صدای مردم شنیده شود ،برنامه ریزی هایی
در حال انجام است تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی ،امنیت تجمع کنندگان نیز تأمین شود .باید ببینیم چه زمانی این پیگیری ها جواب می دهد.

به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد
که در آن نتیجه گرفتهاند ایران تحریمهای
سازمان ملل را برای منع رساندن سالح به
یمن را نقض کرده است .آن ها در گزارش
شان نوشتهاند "ایران نتوانسته است اقدامات
الزم را بــرای جلوگیری از ارائــه مستقیم یا
غیرمستقیم"موشکهایبالستیککوتاهبرد
و دیگر تجهیزات نظامی به یمن به عمل
بیاورد ».به نظر می رسد جلسه ناهار فردای
ترامپ را که با محوریت نیکی هیلی برگزار
شده است ،باید آغاز سناریوی شوی موشکی
جدید آمریکا علیه کشورمان تلقی کرد.
▪انتقاد برجامی فارین پالیسی از اروپا

همزمان با این تحرکات نشریه فارین پالیسی
از رویکرد غیرمستقالنه اروپــا انتقاد کرد
و نــوشــت :ایــن تصمیمی اســت کــه هزینه
گزافی بــرای اروپاییها دارد .ســران اروپا
باید از تجربه گذشتهشان درس بگیرند و
مواضع محکمتری در قبال سیاستهای
خطرناک ترامپ درباره ایران داشته باشند تا
از یک رویارویی خطرناک دیگر در خاورمیانه
جلوگیری کنند.

درحاشیه
نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های
تهران به علی عسکری

رئیس جمهور فردا به سیرجان
سفر می کند

آزمون موفق  ۷سالح جدید
در رزمایش ارتش

«فروزنده» از جمعیت ایثارگران
استعفا داد

مهر -بسیج دانشجویی شش دانشگاه
تهراندرنامهایبهعبدالعلیعلیعسکری
رئیس ســازمــان صداوسیما،با تشکر از
تولید« مستند خارج از دید» تاکید کردند :مستند خارج
از دید مصداق بــارز روشنگری و تبیین یکی از وقایع
حساس انقالب اسالمی بود.

مهر-رئیسجمهورفردا(دوشنبه)درسفر
به شهرستان سیرجان در استان کرمان
ضمن افتتاح چندین پروژه در جمع مردم
ایــن شهرستان سخنرانی مــی کند.با حضور دکتر
روحانی در این سفر از چندین پروژه صنعتی معدنی بهره
برداری می شود.

مهر -پنجمین رزمایش مشترک محمد
رسول ا(...ص) ارتش با حضور نیروهای
زمینی ،هوایی ،دریایی و قرارگاه پدافند
هوایی خاتم االنبیا(ص) در منطقه عمومی جنوب شرق
کشور؛ سواحل مکران برگزار شد در این رزمایش از هفت
دستاورد دفاعی کشور بهره برداری شد.

فــارس  -جــواد عامری دبیرکل جمعیت
ایثارگران با اشــاره به استعفای فروزنده
سخنگوی این تشکل دربــاره این جمعیت
گفت:دراولینجلسهشورایمرکزی،دبیرکلوسخنگوی
جمعیت انتخاب خواهند شد.بر اســاس ایــن گــزارش
هفتمینکنگرهاینجمعیتهفتهگذشتهبرگزارشد.

امام جمعه یزد :گفته ایم موانع را بردارند اما
تصمیم با مسئوالن امنیتی است
پس از آن که ائمه جمعه برخی از مراکز استان ها از جمله
تبریز،مشهد،گرگانوکرماندستوربرداشتننردههایمیان
مسئوالنومردمدرنمازجمعهراصادرکردند،ائمهجمعهشیراز
و اصفهان هم نظر خود را در این باره اعالم کردند .به گزارش
فارس ،آیتا ...اسدا ...ایمانی امامجمعه شهر شیراز با اشاره
بهتصمیمائمهجمعهبرخیشهرهامبنیبربرداشتنموانعبین
ی نماز جمعه ،گفت :این موانع باید
مردم و مسئوالن در مصال 
برطرف شود و مانعی سر راه نباشد تا مردم راحت به مسئوالن
دسترسی داشته باشند و بین مــردم و مسئوالن فاصلهای
وجود نداشته باشد .آیتا ...ایمانی تأکید کرد :من معتقدم
اینموانعبایدبرداشتهشودوبهمسئوالنهمگفتهایمتاموانع
راازسرراهمردمبردارندحاالاینکهبرمیدارندیانهمربوطبه
خودشان است چون میگویند بحث حفاظت مطرح است.
▪امام جمعه اصفهان :تصمیم گیری درباره برداشتن
نرده ها مربوط به حفاظت است

آیـتا ...سید یوسف طباطبایینژاد امامجمعه اصفهان در
پاسخ به این سؤال که نظر شما درباره برداشتن موانع بین
مــردم و مسئوالن در برخی مصالهای نماز جمعه کشور
چیست ،اظهار کرد :نظر خاصی ندارم چون این مربوط به
حفاظت است و هر طور صالح بدانند عمل میکنند .وی در
پاسخ به این سؤال که نظر شما درباره نفس عمل برداشتن
فاصلههای بین مردم و مسئوالن در کشور چیست ،تصریح
کرد :من این را نمیدانم .حفاظت هرطور که صالح بدانند،
خودشانبررسیمیکنند.

واکنش بهروز نعمتی به ادعای استفاده از
رانت در تهیه بلیت هواپیما
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به
خبری از سوی خبرنگار شرق مبنی براین که وی با استفاده
از رانت موجب تاخیر نیم ساعت پرواز هواپیمایی شرکت
آسمان و معطلی و ناراحتی مسافران شده اســت ،گفت:
«خدا شاهد است که بنده ساعت هیچ پروازی را تغییر نداده
و موجب اذیت مسافران نشدهام».دراین باره بهروز نعمتی
به باشگاه خبرنگاران گفت :بنده برای پرواز ساعت  9صبح
شرکتهواپیماییآتابهتهرانبلیتداشتمبنابراینساعت7
صبحدرفرودگاهکرمانشاهحضورداشتمامایکیازنمایندگان
برای محبت به من و به دلیل این که در بازگشت به تهران در
یکپروازهمراهآنهاباشم،بلیتمرابرایپروازساعت 8صبح
هواپیمایی آسمان تغییر داد .نعمتی تاکید کرد :تاکنون یک
موردراهمسراغندارمکهنمایندهمجلسیتوانستهباشدحتی
پنج دقیقه ساعت پروازی را جابه جا کند بنابراین انتشار این
خبربیشترشیطنترسانهایبودهاست.
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