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نشست مشترک سران قوا دوم اردیبهشت
در مجلس برگزار می شود

...

ویژه های خراسان
تذکر به مدیران دولتی درباره نحوه
همکاری با خیران
بر اســاس گــزارش ارسالی از سوی یک مقام مسئول به
تعدادی از مدیران دستگاه های دولتی ،از آن ها خواسته
شده در پــروژه هایی که تمام یا بخشی از تامین مالی آن
قرار است از سوی خیران انجام شود ،باید موضوع در نظر
خیر
گرفتن سوابق عملکرد اشخاص حقیقی یا حقوقی ّ
در تامین هزینه های مذکور در نظر گرفته شود و تاییدیه
رئیس دستگاه اجرایی که این پروژه با همکاری آن ها انجام
می شود نیز دریافت شود تا پس از تصویب در شورای فنی
استان ،به عنوان اعتبار تامین شده ،پذیرفته شود.

گالیه یک نهاد نظارتی از تزریق
قطره چکانی بودجه عمرانی
یک نهاد نظارتی با تهیه گزارشی از آسیب شناسی نحوه
اجرای پروژه های عمرانی در برخی دستگاه های اجرایی
که در آخرین روزهای سال گذشته برای مدیران مربوط
ارسالشده،تاکیدکردهبررسیهانشانمیدهدتخصیص
اعتبار به برخی پروژه های عمرانی بسیار کمتر از اعتبار
مصوب بوده و به عنوان مثال ،در حالی که در سه ماهه سوم
سال مالی ،باید بیش از  75درصد اعتبار تخصیص یابد،
آمار برخی استان ها نشان می دهد تخصیص طرح های
عمرانی کمتر از  20درصد بوده است.

آیت ا ...جوادی آملی :اگر نظام آسیب ببیند لعنت ابد
دامنگیر ما می شود
آیت ا ...جــوادی آملی با اشــاره به
اهمیت نظام اسالمی تأکید کرد:
اگر ـ خدای ناکرده ـ این نظام آسیب
ببیند لعنت ابد دامنگیر ما میشود.
بــه گ ــزارش پایگاه اطــاع رسانی
دفتر  آیت ا ...جــوادی آملی ،این
مرجع تقلید در جلسه تفسیر قرآن
خود در روز یک شنبه با بیان این که
ما االن با تمام فشار موظف هستیم
خونهای پاک شهدا را حفظ کنیم،
افزود :اگر ـ خدای ناکرده ـ این نظام
آسیب ببیند لعنت ابد دامنگیر ما
میشود .وی در ادامه افــزود :االن
طوری شده که این بگوید بخندیم
و آن بگوید بخندیم ،مسخره شده
باشد در واقع ما مسئول هستیم ما
اگــر درســت همان کــار اساسی که
داریم می کنیم؛ نه بیراهه برویم نه
راه کسی را ببندیم ،نه بازی بکنیم
نه کسی را بازی بدهیم نه تعریف بیجا بکنیم نه تکذیب بیجا
بکنیم .این مفسر برجسته قرآن در ادامه با اشاره به سخت
گیری هــای رضــا خــان علیه شخصیت هــای دینی گفت:
رضاخان آمد مشهد خود حرم مطهر حضرت برای کشف
حجاب ،آنجا را به توپ بست .حاال چهار تا شهر را یک مقدار
حفظ کردند بقیه به «حمل شایع» همه حسینیهها را ویران
کرد ،خراب محض! سقاخانهها را خراب کرد ،حسینیهها را
خراب کرد ،عمامهها را گرفت.

شهیندخت موالوردی ،دستیار رئیس جمهور در
امور حقوق شهروندی گفت :گفت وگوی ملی محدود
به حوزهسیاسینیست ،ما با کسانی گفت وگو میکنیم
یا اختالف
که سوءتفاهمی درباره موضوعی است
دیدگاه و اختالف مشی داریم.
گفت وگــو بــه ایــن شکل معنا
میدهد نه آن که با همفکران
و همسوهای خودمان گفت
وگو کنیم / .خبرآنالین
محمود میرلوحی عضو ش ــورای سیاست گــذاری
اصالح طلبان با بیان این که اصالحطلب یا اصولگرا
اگــر نتوانیم بــهروز شویم از قافله عقب میمانیم،
افــزود :اصال حطلبانی که در گذشته بیقید و شرط
حامی اصــاحــات بــودنــد امــروز
بین نظراتشان تبصره اضافه
میکنند یا میگویند معلوم
نیست در انتخابات بعدی
همراهیتان کنیم/ .
فارس

...

کوتاه از سیاست
بازداشتمشایییکماهدیگرتمدیدشد

ایسنا-قراربازداشتموقتاسفندیاررحیممشاییبراییک
ماهدیگرتمدیدشد.بهگزارشایسنا،کانالتلگرامیحامیان
احمدینژاد و مشایی اعالم کرد که حکم بازداشت موقت
رحیممشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم یک ماه دیگر
تمدید شده است .بر اساس این گزارش ،رئیس دفتر رئیس
دولت دهم حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی
تهران  26اسفندماه سال گذشته توسط ماموران پلیس
دستگیروبهمنظورانجامتحقیقاتبازداشتشد.

مذاکراتپارلمانیرئیسمجلسدرویتنام
رئیس مجلس که به دعوت همتای پارلمانی خود به منظور
ارتقای همکاری دو جانبه ایــران و ویتنام به "هانوی" سفر
کرده است روز گذشته پس از استقبال مقامات رسمی این
کشور در فرودگاه بین المللی هانوی با حضور در پارلمان
جمهوری سوسیالیستی ویتنام با رئیس مجلس این کشور
دیدار و گفت وگو کرد .به گزارش خانه ملت ،الریجانی در
گفتوگوباخانموینتیگفت:اینیکتجربهاستکههرجا
که آمریکا دخالت نظامی کرده جریان های تروریستی از آن
جا فعالیت خود را آغاز کرده است و  آمریکایی ها عمال در
ایجاد و گسترش تروریسم نقش دارنـــد .رئیس مجلس
کشورمان همچنین با اعالم آمادگی ایــران برای افزایش
روابــط تجاری با ویتنام گفت :به تازگی روابــط خوبی بین
ایــران و ویتنام برای توسعه توریست فراهم شده است.در
ادامه خانم نوین وین تی کیم آن نیز با ارائه گزارشی درباره
وضعیت اقتصادی ویتنام وتاکید بر توسعه روابط پارلمانی
دو کشور گفت :ویتنام از امضای برجام استقبال کرده
است و از این توافقنامه حمایت میکند و امیدوارم مردم
ایران بتوانند با این توافقنامه زندگی خود را توسعه دهند.
رئیس مجلس ویتنام همچنین از حمله هوایی آمریکا
بــه ســوریــه ابـــراز نگرانی کــرد و ی ــادآورش ــد :بــا هــر اقــدام
علیه م ــردم بیگناه ایــن کشور مخالف هستیم و تمام
کشورها باید بر اســاس منشور سازمان ملل عمل کنند.

روایترئیسسازمانانرژیاتمیازسانسورکتابخاطراتش

صالحی:گفتندبگومی خواهمجنسبفروشمولیمنمیخواستمسیگاربفروشم!

آیــت ا ...جــوادی آملی اف ــزود :اگر
تــقــوی ـمهــای کــتــابــچ ـهای را دیــده
باشید نوشته دوره امالکی .دوره
امالکی این بود که رضاخان ملعون
میگفت که هر که هر چه دارد باید
به من بفروشد ،امالک خصوصی را
میخرید امالک رسمی را که معتبر
بود تا رسید به اوقاف ،تمام موقوفات
را ،متولیان را آورد در دفترخانه
رســمــی .فــروشــنــده فــان متولی،
مبیع فــان ِملک وقــفــی ،خریدار
اعــلــی حــضــرت همایونی .بــه طور
رسمی! وقفنامه را علناً می دیدند
پاره میکردند به طور رسمی متولی
مجبور بود که ِملک وقف را بفروشد
و صدای مردم در نیامد .این مرجع
تقلید تصریح کرد :من یک وقت رفتم
در همین آسایشگاه عزیزان (جانباز)
شاید یک وقت عرض کــردم ،دیدم
جوا نهای حسابی ،قطع نخاعی ،زیر لب زمزمه میکنند
مناجات میکنند ذکر میکنند ،من قدری دور زدم دیدم که
هیچ نمیتوانم تحمل کنم .از آنجا درآمدم و رفتم یک گوشه
نشستم و قدری گریه کردم و سبک شدم دیگر نرفتم که نرفتم،
چون جز خجالت چیز دیگری نیست .وی با تأکید بر این که ما
همیشه هر لحظهای باید خودمان را به خدا بسپاریم ،گفت:
این خطر بود و پیامد آن هم رضاخانی بود و ـ خدای ناکرده ـ
اگر ما این راه را برویم یک رضاخان دیگر هم در راه است.

چهره ها و گفته ها

مهر-سخنگویهیئترئیسهمجلسازبرگزارینشستمشترکسرانقوادردوماردیبهشتدرمجلسخبرداد.بهروزنعمتیگفت«:مواردمتفاوتی
نظیرچگونگیحمایتبیشترازکاالهایایرانیوایستادگیدرمقابلتوطئههایدشمنانموردبحثقرارخواهدگرفت».نعمتیدراینبارهکهآیامواردی
نظیرفیلترینگتلگرامیارفعحصرمطرحخواهدشدیاخیر،گفت«:احتماالتیوجودداردامامنباقاطعیتنمیتوانماینمسئلهراتاییدیاردکنم».

رئیس سازمان انــرژی اتمی گفت :در وزارت
خارجه که بــودم ،همزمان با تشدید تحریمها،
نامهای با محوریت تحریمها و ارائــه راه حل به
رهبری نوشتیم و ایشان هم تقریر زیبایی روی این
نامه نوشتند .به گزارش مهر و جماران ،علی اکبر
صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمی در آیین رونمایی از کتاب خاطراتش با
عنوان «گذری در تاریخ» با اشاره به بیان تجربیات
شخصی در کتاب خاطراتش گفت :در فرهنگ
شرقی بیان نواقص شخصی ،امر مطلوبی تصور
نمی شود اما فرنگی ها و غربی ها روی نواقص
خود تاکید دارند.
در این کتاب هم توصیه هایی بود؛ مثال من در
سال اول ابتدایی مردود شدم ،برخی می گفتند
که ایــن مطلب را نیاورید ،من هم گفتم خب
مردود شده ام چون آن مدرسه را دوست نداشتم!
وی افــزود :من به پدرم گفتم میخواهم سیگار
بفروشم ،البته در کتاب سیگار را حذف کردند!
گفتند بگو میخواهم جنس بفروشم ولی من
می خواستم سیگار بفروشم .آن موقع سیگار
چیز بدی نبود ،همه شخصیتهای مطرح سیگار
میکشیدند و این شاخصه اجتماعی بــود ،اما
االن بد شده است .صالحی درباره وزارت خارجه
گفت :وقتی وارد وزارت خارجه شدم ،اتفاقات
زیادی از جمله بیداری اسالمی ،اشغال سفارت

...

انگلیس و گروگان گیری تعدادی از ایرانیان در
سوریه را داشتیم .دوستان ما در وزارت خارجه
بسیار با تجربه ،کارشناس و فهیم هستند که اگر
راه گشایی های آن ها نبود ،در سه سال حضورم
در این وزارتخانه با بحران مواجه می شدیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود :همان وقت،
همزمان با تشدید تحریم ها ،نامه ای در وزارت
امور خارجه با محوریت تحریم ها و ارائه راه حل
برای ارسال خدمت مقام معظم رهبری تنظیم شد
و رهبری هم تقریر زیبایی روی این نامه نوشتند.
وزیر سابق خارجه کشورمان گفت :اگر این نامه
روزی چاپ شود ،نشان می دهد که وزارت خارجه
تیزبین بوده و به درستی تحوالت را تحلیل کرده
بــود؛ همین هم باعث شد بتوانیم تحریم ها را
دور بزنیم.

درحاشیه
احمدی نژاد سرپرست شهرداری
کرج شد

جلسه شبانه سران حزب اعتدال
و توسعه

تبادل  5زندانی ایرانی با 120
زندانی افغانستانی

دستاورد های جدید هوانیروز
ارتش رونمایی شد

میرزایی نیکو:پیش نویس قانون
احزاب نهایی شده است

ایسنا-رحیمخستو،سخنگوی
شــورای شهر کــرج از پذیرش
استعفای اصغر نصیری توسط
شورای این شهر در جلسه غیرعلنی خبر داد
وافزود :محمدرضا احمدینژاد ،معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری کرج به عنوان
سرپرست شهرداری کرج انتخاب شد.

ایــســنــا -نــخــســتــیــن دیــــدار
مسئوالن ارشد حزب اعتدال و
توسعه بــرگــزار شــد .در این
جــلــســه کــه شــامــگــاه یــک شــنــبــه گذشته
بــرگــزارشــد ،اف ــرادی همچون محمدباقر
نوبخت ،محمود واعظی و اکبر ترکان شرکت
کردند.

خــبــرگــزاری صــدا و سیما -
سفارت ایــران درافغانستان
اعالم کرد :پنج زندانی ایرانی
از زنــدان افغانستان آزاد و به دولــت ایران
سپرده شدند.همچنین قــرار اســت 120
زندانی افغانستانی در ایران به افغانستان
تحویل داده شوند.

مــهــر -بـــا ح ــض ــور ســرتــیــپ
جهانشاهی معاون هماهنگ
کننده نیروی زمینی ارتش از
دستاورد های بومی هوانیروز رونمایی شد.در
ایــن مراسم از موشک شفق ،بالگردهای
شناسایی ،پشتیبانی و ترابری هوایی و بالگرد
مجهز به دوربین دید در شب رونمایی شد.

خانه ملت -میرزایینیکوعضو
کمیسیون شوراهای مجلس با
اشاره به این که همیشه قانون
احــزاب در شرایط خــاص تهیه شــده است
گفت :کــارگــروه اصــاح قانون احــزاب سه
جلسه داشته و پیش نویس قانون احزاب نیز
تهیه شده است.

جانشین قرارگاه ثارا ...در گفت و گو با خراسان:

اگرالزمباشددربارهحملهبهسوریهاقداممتقابلانجاممیشود

سردار کوثری :حمله به  T4فراموش نشده و قطعا هر ضربه ای ،ضربه ای به دنبال دارد
جانشینقرارگاهثارا...سپاهپاسداراندرارزیابیازحمالت
موشکیآمریکا،فرانسهوانگلیسبهسوریهگفت:هماکنون
سوریهومردمشدرمقابلاینجنایتهامقاومتوصبرمی
کنندامااگرالزمبدانندوشرایطبهگونهایباشدکهحتماباید
اقدام متقابل انجام بگیرد این کار انجام خواهد شد .سردار
اسماعیلکوثریدرگفتوگوباخراسان اظهارکرد:اقدام
جنایتکارانهغربباحمایتاسرائیلوعربستاننشاندهنده
شکست های پی در پی جبهه استکبار و صهیونیست طی
 15-10سالاخیردرتالشبرایبراندازینظامجمهوری
اسالمی و تفکر اسالم ناب صورت گرفت.وی با بیان این
مطلب افــزود :به خصوص شکست مفتضحانه از جبهه
مقاومت و نیروهای سوریه در غوطه شرقی آن ها را وادار به
این جنایت کرد.ناتوانی آن ها به حدی بود که مجبور شدند
از راه دور با بیش از  100موشک به حمالت کور در سوریه

دست بزنند.سردار کوثری تاکید کرد :همچنین شکست
جبهه غرب به همراهی رژیم صهیونیستی و عربستان در
جنگ نیابتی علیه ایران و جبهه مقاومت موجب عصبانیت
آن ها شده بود.جانشین قرارگاه ثــارا ...سپاه گفت :این
حمالتنشاندهندهضعفجبههاستکباریوصهیونیستی
عربی است و موجب آبروریزی آمریکا به عنوان ابرقدرتدر اذهان عمومی جهان شد .از طرف دیگر این ها نشان
دادند که فقط می خواهند با قدرت اسلحه و موشک دنیا را
اداره کنند و منطق و استدالل پشت اقدامات آن ها نیست.
سردارکوثریتاکیدکرد:هفتسال جنگومقاومتنشان
داد که صبر و حوصله مردم سوریه زیاد است هم اکنون هم
سوریهومردمشدرمقابلاینجنایتهامقاومتوصبرمی
کنند اما اگرالزم بدانند و شرایط به گونه ای باشد که حتما
بایداقداممتقابلانجامبگیرداینکارانجامخواهدشد.در

گف
ت وگو
ی روز

همینحالسردارکوثریدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران
تاکیدکرد:موضعماازبدوپیروزیانقالباسالمیموضعی
شفافوعلیهرژیماشغالگربودهاست،بهفرمودهحضرتامام
خمینی(ره) این رژیم یک رژیم نامشروع است ،بنابراین در
اینباره،ایرانعجوالنهتصمیمنمیگیرد،بلکهسربزنگاهها
کار خــودش را خواهد کــرد .آن ها بدانند که این مسئله
فراموش نشده است و قطعا هر ضربهای ،ضربهای به دنبال
دارد.وی درباره توان نظامی سوریه و مقابله پدافند هوایی
اینکشورکهبیشاز 70موشکشلیکشدهازسویآمریکا
و متحدانش را در آسمان نابود کرد ،خاطرنشان کرد :این
نشاندهندهعملکردناستتاحرفزدن،عملهمینبود
کهنشاندادندواینیعنییکتوانبسیارخوبکهتوانستند
در  50دقیقه حمله هوایی موشکها را شناسایی ،رصد و
منهدمکنند.پدافندهواییسوریهتعدادموشکهاییراکه

...
اخبار

کشــف محمولــه کالن مــواد منفجــره در
مرزهای شرقی کشور توسط وزارت اطالعات
وزارت اطالعات،از کشف محموله کالن مواد منفجره در
مرزهایشرقیکشورخبرداد.بهگزارشایسنا،دراطالعیه
روابط عمومی وزارت اطالعات آمده است :سربازان گمنام
امام زمان (عج) محموله کالن مواد منفجره را که قرار بود
با پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور وارد شود،
کشف و ضبط کردند.براساس این گزارش ،نیروهای اداره
کل استان سیستان و بلوچستان با اقدامات اطالعاتی
و فنی توانستند گــروه های تروریستی را در انتقال 80
کیلوگرم مــواد منفجره ترکیبی 17 ،عدد تله انفجاری
پدالی (مخصوص به کارگیری در بمب های کنار جاده ای
و تله های انفجاری)  28 ،قبضه سالح کمری با دوهزار و
 100فشنگ 35 ،قبضه نارنجک جنگی ،ده ها چاشنی
الکترونیکی ،فتیله و تجهیزات انفجاری ناکام بگذارند.
در این عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز 580
کیلوگرم مواد مخدر از تروریست ها کشف کردند.

رئیس پژوهشکده انساب :شجره نامه
سیادت ملکه انگلیس جعلی است

حمایت فرقه شیرازی از ادعای
شجره نامه ملکه
رئیسپژوهشکدهانسابدرواکنشبهگزارشروزنامهتایمز
انگلستان که در مطلبی مدعی شده است شجره نامه ملکه
انگلیس به پیامبر گرامی اسالم می رسد ،تأکید کرد« :این
ادعاها هیچ حجیت شرعی و قانونی نــدارد و باید دانست
دست هایی در کار است که می خواهند مسئله سیادت را
لوث و سطحی جلوه دهند ».حجت االسالم رجایی با اشاره
به این که علم انساب برای حفظ کیان سیادت وضع شده،
گزارش بعضی رسانه های انگلیسی مبنی بر سیادت ملکه
اینکشورراتوطئهدانستوتأکیدکرد:اینمسئلهتازهنیست
وازقدیم برایافرادظالموخبیثیهمچونصدامحسیندر
عراقوقذافیدرلیبینیزکنگرههاییمبنیبرادعایسیادت
برگزار می شد و اگر امــروز جلوی این گونه هنجارشکنی
ها گرفته نشود ،در آینده افراد خونریز و ظالم دیگری نیز به
دروغ به عنوان سادات و ذریه اهل بیت(ع) جعل می شوند.
به گزارش خبرگزاری حوزه ،وی افزود :شجره نامه ای که
برای ملکه انگلستان تهیه شده ،بسیار ناشیانه جعل شده
است؛چراکهشجرهنامهازحیثنسببایدحداقلدرحدود
 42نفر باشد و حال آن که این شجره نامه ساختگی این گونه
نیست .در روزهای اخیر چند رسانه غربی از جمله روزنامه
تایمز انگلیس مدعی شده بودند که نسب ملکه این کشور به
ابوالقاسم محمد بن اسماعیل بن ِع ّباد می رسد؛ کسی که
ادعا شده از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است .این در
حالیاستکهروزنامهتایمزتنهابهیکروزنامهمراکشی(که
نامشنیامده)ویککتابچاپ ۱۹۸۶استنادکردهاست.
▪شروع ماجرا از شبکه تلویزیونی وابسته به شیعیان
انگلیسی

بهمحلاصابتکرد،ازقبلپیشبینیکردهبودوآنمکانها
را تا حد زیادی تخلیه کرد ،این نشان دهنده یک مدیریت و
فرماندهی بسیار قوی است ،به همین علت است که هفت
سالمقاومتکردندوتوانستندکشورخودراحفظکنند.

ادعــای روزنــامــه تایمز درحالی اســت که یاسر الحبیب
روحانی وابسته به جریان شیعه انگلیسی مقیم لندن و
مدیر شبکه فدک که وابسته به صادق شیرازی است ،دو
سال پیش در پاسخ به انتقادهای گسترده ای که به وی در
خصوص کمک مالی گرفتن از انگلیسی ها شده بود در
نهایت وقاحت گفته بود که «ملکه انگلستان از سادات بنی
هاشمی است و به همین دلیل هر کمکی از جانب وی را به
دیده منت پذیرا هستیم!» این سخنان وی با تمسخر برخی
کاربران در فضای توئیتر مواجه شده است و مخاطبان وی
نیز این سخنان را توجیهی خنده دار برای دریافت کمک ها
از طرف انگلیسی ها بیان کرده بودند.

اعتراض جمعی از مردم کازرون به
طرح تقسیم شهرستان
امــام جمعه کـــازرون کــه در تجمع دی ــروز مــردم
این شهرستان حاضر شده بــود ،با تأکید بر این
که حفظ هویت تاریخی ،وحــدت و یکپارچگی
شهرستان از خواسته های ماست ،گفت :متاسفانه
از ابتدا ،بنای تقسیم این شهرستان بر روی شفاف
نــبــودن گذاشته شــده و ب ــدون در نظر گرفتن
نظر کارشناسی ایــن بحث مطرح شــده اســت.
حجتاالسالم محمد خرسند این سخنان را در
جمع مردم کازرون که در میدان اصلی شهر تجمع
کرده بودند ،بیان کرد .به گزارش تسنیم ،دیروز
حوز ه علمیه ،بازاریان ،اصناف و فرهنگیان این
شهر به نشانه اعتراض به طرح تقسیم شهرستان
کازرون به حالت تعطیل درآمدند.
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