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سردار سلیمانی:برخی به بهانههای واهی
درصدد حذف سپاه هستند

...

ویژه های خراسان
تذکر الریجانی به روحانی درباره مجوز
ویژه به یک صندوق مالی
در حالی که بر اســاس مــاده  ۱۴قانون برنامه پنج ساله
ششم ،انجام هرگونه عملیات بانکی بدون دریافت مجوز
از بانک مرکزی ممنوع اعالم شده است ،علی الریجانی
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به این که
در اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی،
امکان سپردهگذاری بخش غیردولتی در صندوق مذکور
مجاز اعالم شده ،تاکید کرده است عدم تصریح به لزوم
دریافت مجوز فعالیت این صندوق از بانک مرکزی ،مغایر
قانون است و باید مصوبه آذرماه دولت ،سریعا اصالح شود.

خودروهای ایرانی هنوز سن فرسودگی
ندارند!
گــزارش یک مقام مسئول به مدیران ارشد نهاد ریاست
جمهوری نشان می دهد به رغم آن که بر اساس ماده 8
قانون هوای پاک مصوب مرداد  ،1396تمامی مالکان
وسایل نقلیه موتوری مکلف اند وسایل نقلیه خود را پس
از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند ،تعیین
سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری به آییننامهای
واگذار شده است که باید حداکثر ظرف سهماه پس از ابالغ
این قانون بهتصویب دولت می رسید اما تاکنون به تصویب
کابینه نرسیده است.

...

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم تصریح کرد :این موضوع بسیار
خطرناک است که روحانیون ما با مسجد و مردم
غریبه باشند یا تنها هنگام وقت نماز آن هم با تاخیر
در مساجد حاضر شوند در حالی
که شایسته است آن ها به صورت
مرتب بین مردم حاضر شوند و
به سواالت و ابهامات ذهنی آن ها
پاسخ دهند/.ایسنا
محمدباقرنوبختدبیرکلحزباعتدالوتوسعه
گفت :از نیروهای زبــده بــرای کابینه
دعوتکردیمولیواقعیتایناست
که این دولــت بین هماهنگی که
بــا اصــاحــات و اعــتــدال وجــود
داشت،شکلگرفت/.فارس

فارس  -فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت :سپاه ،ستون خیمه انقالب اسالمی اســت که امروز تداوم انقالب به وجود آن وابســته است ،اما برخی به
بهانههای واهی و با استداللهای ضعیف میخواهند آن را حذف کنند.سردار قاسم سلیمانی گفت :سپاه مانند محافظ یک شخصیت است و همان
طورکهیکمحافظبادیدعمیقاطرافرانگاهمیکندتاخطریشخصیتراتهدیدنکند،سپاهنیزبابصیرتازشخصیتانقالباسالمیدفاعمیکند.

همزمان با مراسم تشییع شهدای امنیت صورت گرفت

افشای ناگفتهها از جنایت «گلستان هفتم» و صدورکیفرخواست قتل عمد در پرونده
توضیحاتبیشتریدربارهپشتپردههایماجراارائهکرد.
وی که در گفت و گوی ویژه خبری سخن می گفت ،تصریح
کرد :تعداد زیادی از افراد بازداشت شده کسانی هستند
که ماه قبل مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواهان آزادی
چند زندانی شده بودند .به گفته سردار رحیمی نیروی
انتظامی اجــازه نداد قطره ای خون از بینی شهروندی
ریخته شود .وی هشدار داد :ما می توانستیم با یک آر پی
جی منزل مد نظر را نابود کنیم اما با اقتدار و درایت رفتار
کردیم .ما باید صف مردم را از اغتشاش گران و اراذل و
معاندین نظم و امنیت جدا می کردیم .وی با بیان این که
فردی که برای نیروی انتظامی خط و نشان می کشید در
زندان پاسخ اش را خواهد دید ،ادامه داد :راننده اتوبوسی
که اقدام به زیر گرفتن نیروهای انتظامی کرد پرونده های
قضایی سنگینی دارد و سال ها با فرقه نامبرده همکاری و
رفت و آمد داشته است .توقع من این است که این فرد ضد
انقالب داعشی در حداقل زمان ممکن به آن چه سزاوار
است یعنی اعدام برسد.

همزمانباتشییع پیکرشهدایامنیتناگفتههاییازپشت
پرده های جنایت خیابان گلستان هفتم مطرح شده است
و برخی اظهارنظرها درباره ماهیت جنایتکارانه این حادثه
فضا را روشن تر می کند .از سویی دیگر چند مقام سیاسی
و امنیتی کشورمان درخصوص اهداف و برنامه ریزی این
گروه برای کشته سازی افشاگری هایی کردند و هشدار
دادند که اجازه تکرار این حوادث را نمی دهند.
▪وزیر کشور:اخبار دقیقی داریــم که افراطیون این
جریان به دنبال کشته سازی بودند

به گزارش ایسنا وزیر کشور در مراسم تشییع پیکر شهدای
امنیت نیروی انتظامی که در حادثه خیابان گلستان هفتم
به شهادت رسیدند ،تأکید کرد :ما از برنامه همه گروههایی
که به دنبال ایجاد بحران در کشور هستند اطالع داریم.
این گــروه اقلیت افراطی خشونت طلب میخواستند
در نقاط مختلف جریاناتی ایجاد و کشور را دچار تالطم
کنند .رحمانی فضلی با بیان این که اخبار دقیقی داریم که
افراطیون این جریان به دنبال کشته سازی بودند تا انگیزه
الزم را برای تحریک ایجاد کنند ،افزود :نیروی انتظامی با
درایت ،فرصت دادن و مذاکره تالش کرد تا این موضوع
را برطرف کند .وزیر کشور نگرانی نیروی انتظامی را این
مسئله دانست که آشوب گران اقدام به کشتن افرادی از
میان خود کنند .وی تصریح کرد :زمانی که ضرب االجل
تمام شد طی  ۱۰دقیقه نیروی انتظامی وظیفه خود را
انجام داد .رحمانی فضلی با اشاره به حادثه وحشیانه عبور
اتوبوس از روی حافظان امنیت افزود :چطور کسانی که
به ظاهر از عرفان ،عشق ،دل و آزادی صحبت میکنند با
خنجر ،تیغ و درفش وارد میشوند .ما از اکثریت این جریان
خواستیم تا خود را از این گروه اقلیت جدا کنند.
▪شمخانی :ریشه این فتنه ها خشکانده می شود

مراسم تشییع پیکر سه تن از شهدای نیروی انتظامی و
همچنین تشییع پیکر بسیجی شهید حدادیان با حضور
خانواده « شهدای نظم و امنیت» پنج شنبه در تهران برگزار
شد .دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
در حاشیه این مراسم در گفتوگو با شبکه خبر هشدار داد:
جمهوری اسالمی حتم ًا با بانیان ،طراحان ،عناصر پشت
پرده و عناصر مجری برخورد قاطعی خواهد کرد و ریشه
این نوع فتنهها را در کشور خواهد خشکاند .سردار اشتری
فرمانده ناجا نیز در حاشیه این مراسم با بیان این که با
همه کسانی که با هر عنوان ،فرقه و تفکری بخواهند نظم
و امنیت کشور را به مخاطره بیندازند با قاطعیت برخورد
میشود ،افزود :با همکاری دستگاه قضایی در اسرع وقت،
مخالن نظم و امنیت و اراذل و اوباش داعشی در محکمه
عدل جمهوری اسالمی محاکمه خواهند شد.
▪تقدیر رئیس ستاد کل و فرمانده سپاه از نیروی
انتظامی

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در
پیامی از عامالن جنایت دوشنبه گذشته با عنوان «جرثومه
هایفسادوتفالههایداعشیدرویشنما»یادوتأکیدکرد:

مدافعان مقتدر حریم امنیت ملی اجازه تکرار نمایشهایی
را مانند آن چه در خیابان پاسداران رخ داد ،نمی دهند و با
هر تهدیدی علیه امنیت شهروندان با قاطعیت برخورد می
کنند .وی تصریح کرد :تأمین امنیت پایدار و آرامش فراگیر
غداره بند ملت
ملی امروز کشورمان که دشمنان خبیث و ّ
ایران را به شدت عصبانی کرده ،به آسانی به دست نیامده
است که جماعتی پلید و مزدور بخواهند با هدف قرار دادن
آنموجبهراسونگرانیشهروندانعزیزبشوند.سرلشکر
باقری همچنین از نیروی انتظامی به خاطر ناکام گذاشتن
توطئه آشوب گران تقدیر و تشکر کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران
هم در پیام تقدیری خطاب به سردار اشتری تأکید کرد:
اقدامات خردمندانه و مقتدرانه نیروی انتظامی جلوهای از
توان،اقتداروهوشمندیحافظانامنیترابهتصویرکشید.
▪دادستان :عناصر اخیر از پوشش دراویش استفاده
کردند

درعینحالحجتاالسالموالمسلمینمنتظریدادستان
کشور از برخورد قاطعانه قوه قضاییه با متخلفان این حادثه
خبر داد و گفت :متأسفانه عــدهای از عناصری که خود
را وابسته به گروهی از دراویش میدانستند در حقیقت
افرادی هستند که از این پوشش استفاده کردند .این مقام
ارشد قضایی با اشاره به این که ریشه این جریانات در خارج
از کشور است ،گفت :در این خصوص عالیم و نشانههایی
به دست آورده ایم .در همین حال سردار کوثری جانشین
قرارگاهثارا...بهمهرگفت:هماکنونهماوضاعمنطقهآرام
است و امنیت منزل آقای تابنده نیز توسط نیروی انتظامی
تامینمیشودوکسیازاینافرادنهحضوردارندونهاجازه
حضور به آن ها داده خواهد شد.
▪کیفر خواست عامل شهادت ماموران ناجا صادر شد

در همین حال عباس جعفری دولــت آبــادی دادستان

تهران با اشاره به درخواست قصاص اولیای دم شهدای
ناجا از صدور کیفرخواست در مورد عامل شهادت سه نفر
از مأموران ناجا به اتهام قتل عمد خبر داد .به گزارش مهر
وی افزود :عاملی که در یک اقدام مجرمانه با اتوبوس سه
نفر از مأموران ناجا را به شهادت رسانده بود توسط مأموران
پلیس دستگیر و پس از انجام تحقیقات به قتل مأموران
اعتراف کرده است.
▪نورعلی تابنده :مسئوالن با عامالن ،قاطعانه برخورد
کنند؛ از این واقعه معذورم

به گزارش ایسنا نورعلی تابنده سرسلسله دراویــش نیز
در دومین پیام خود به مناسبت اتفاقات هفته گذشته ،از
مسئوالن خواست با عامالن حادثه خشونتبار اخیر اعم
از کسانی که به نام درویشی در وقوع آن دخالت داشتهاند،
مطابققانونوعدالتبرخوردکنند.براساسگزارشایسنا
تابنده در پیام خود تصریح کرد:محرک این قائله عمدتا
غلبه احساسات ،قضاوت اشتباه ،نادانی و رعایت نکردن
دستوراتموکداینجانبتوسطچندتنازدراویشبهرغم
میل و اراده من و تذکراتی که چند بار داده و نصیحت کرده
چ وجه مورد تایید نیست و این
بودم ،صورت گرفت که به هی 
قبیل رفتارها را محکوم میکنم .وی افزود :اصو ًال هیچیک
از اعمال یا گفتار افراد یا جمعیتی که به نام درویشی خود
را به من منتسب میکنند از جانب من نیست .وی با اشاره
به این که برخی نکات بیانیه نخست اش موجب ایجاد
ابهاماتی شده است ،ضمن تسلیت به خانواده شهدای
ناجا و بسیج تصریح کرد :رفتار نادرست این منصوبان به
درویشی اسباب زحمت همسایگان و مسئوالن ذیربط را
فراهم آورد که از این بابت نیز معذورم.
▪رحیمی :فکر می کنم عامل جنایت گلستان هفتم در
کمترین زمان ممکن اعدام شود

همزمان سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران

▪کشف سالح گرم در یک خانه تیمی

در همین باره حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی با
بیان این که گروهی که در هفتههای اخیر در اطراف خانه
آقایتابندهحضورداشتند،شاملافرادافراطیوجداشده
از دراویش هستند ،افزود :در اغتشاشات اخیر عالوه بر
گروههای  افراطی وابسته به دراویش ،عناصر وابسته
به ضدانقالب ،صحنهگردان بودند و  با همکاری  برخی
سرویسهای جاسوسی ،تعداد زیــادی ســاح گــرم را
در یک خانه تیمی جاسازی کرده بودند تا با باال گرفتن
اغتشاشات  ،این درگیریها را تبدیل به عملیاتی مسلحانه
کنند که ایــن موضوع با هوشیاری نیروهای امنیتی و
سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و خنثی شد.
▪تقدیر خطیب جمعه تهران و  201نماینده مجلس از
نیروی انتظامی

همچنین  ۲۰۱تن از نمایندگان مجلس در بیانیهای
اقدامات "گــروه آشــوب گر گلستان هفتم پــاســداران" را
محکوم و از اقدامات پلیس تجلیل کردند .علی الریجانی
رئیس مجلس نیز طی نطقی درآغــاز جلسه پنج شنبه از
عملکرد نیروی انتظامی و نیروهای بسیج در ماجرای
خیابانپاسدارانتقدیرکرد.همچنین آیتا...محمدعلی
موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه های
دیروز نماز جمعه تهران ،ضمن محکوم کردن آشوبهای
اخیر در خیابان پــاســداران تهران و تشکر از اقدامات
سنجیده و مدبرانه نیروی انتظامی ،تأکید کرد :از دستگاه
قضایی می خواهیم با قاطعیت و شدت رفتار کنند زیرا
مسئله امنیت مسئله ساده ای نیست که بتوان به سادگی
از کنار آن گذشت .وی اظهار امیدواری کرد تا مردم شاهد
مجازات قاطعانه حریم شکنان باشند .آیت ا ...هاشمی
شــاهــرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطالعیههایی شهادت
حافظان امنیت را تسلیت گفتند و خواستار برخورد قاطع
با مجرمان و آشوبطلبان حادثه پاسداران شدند.

نگاه سوم

حضور حجت االسالم سنجری ،امام جمعه
جلفا در اردوهای جهادی

...

خارج از دستور
محمد اکبری

تقدیر  ۲۰۰نماینده از انتصاب حاج علی
اکبری و ابوترابی
 200نماینده مجلس در نامه ای به رهبر معظم انقالب از
ایشانبهدلیلانتصابحجتاالسالموالمسلمینحاجعلی
اکبریبهریاستجدیدشورایسیاستگذاریائمهجمعهو
حجتاالسالموالمسلمینابوترابیفردبهعنوانامامجمعه
موقت جدید تهران تقدیر و تشکر و از «حاج علی اکبری» و
«ابوترابی فرد» به عنوان «دو دانشمند برجسته» یاد کردند.

توصیه مطهری به وزیر ورزش درباره یک
دقیقه سکوت !
علی مطهری در مطلبی خطاب به وزیر ورزش و جوانان با
اشاره به توافق مسئوالن ورزشی کشور با فدراسیون فوتبال
آسیا برای برگزاری یک دقیقه سکوت در ابتدای بازی
استقالل و الهالل نوشت":یک دقیقه سکوت "از آداب
کشورهای غربی و غیرمسلمان است و مسلمانان برای
اموات خود حمد و سوره میخوانند.چه معنی دارد که در
ابتدای مسابقه دو تیم از دو کشور اسالمی برای اموات خود
یک دقیقه سکوت کنند.

...

درحاشیه
وزارت خارجه  :مصاحبه ظریف با پی بی اس
مربوط به سال گذشته است
ایرنا -مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه
اعالم کرد که مصاحبه ظریف وزیر خارجه با شبکه پی بی
اس آمریکا که به تازگی پخش شده ،مربوط به سال گذشته
در حاشیه اجالس مونیخ است.

مراسم ترحیم مادر زهرا رهنورد برگزار شد
ایلنا  -مراسم ترحیم احترام السادات نواب صفوی ،مادر
زهرا رهنورد روزگذشته با حضور فعاالن سیاسی برگزار
شد.بههمینمناسبتجهانگیریمعاوناولرئیسجمهور
و سید محمد خاتمی پیام های تسلیتی صادر کردند.
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