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سردار صفوی :وقتی سیاستمداران نمی توانند از
کشور دفاع کنند ،فرماندهان کشور را نجات می دهند

...

ویژه های خراسان
تصمیم جدید دولت برای نظارت بر خرید
کاالهای ایرانی
بر اساس گزارش یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری
که مورد تایید مسئوالن دولتی نیز قرار گرفته است ،با
تشریح اهمیت حمایت از کاالهای ایرانی و نقش ممنوعیت
خرید کاالی خارجی دارای مشابه ایرانی در تحقق شعار
امسال ،مقرر شده طی امسال توجه ویــژه و بیشتری به
سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) صورت گیرد و
وزارتخانه های اقتصاد ،صنعت و ارتباطات با قید فوریت
برای جامع کردن و رفع نقایص مشاهده شده در این سامانه
برای نظارت بر خریدهای دستگاه های اجرایی اقدام کنند.

تذکر به وزیران درباره ارسال  CDحقوق و
مزایای کارمندان
یک مسئول مهم اجرایی با ارســال بخشنامه ای به همه
اعضایکابینه،متذکرشدهاستبهمنظورایجادهماهنگی
در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان ،دستگاه های
اجرایی ملی و استانی موظف اند فهرست حقوق و فوق
العاده های مستمر کارکنان خود را به صورت ماهیانه و در
قالب یک  CDتا بیستم ماه با امضای باالترین مقام اجرایی
دستگاه به وزارت اقتصاد ارسال کنند و مسئولیت صحت
فهرست حقوق و رعایت نکردن زمان بندی اعالم شده ،بر
عهده مسئوالن هر دستگاه خواهد بود.

...

چهره ها و گفته ها
میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران با
بیان این که ایران  6هزار ساله با تصمیم ترامپ زیر
سؤال نخواهد رفت ،افزود :ایران و آلمان باید جدای
از هر تصمیمی که توسط رئیس
جــمــهــوری آمــریــکــا گرفته
مـیشــود بــه همکار یهای
بین خود ادامــه دهند/ .
عصر ایران
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی
تولیت حرم امــام خمینی(ره) با اشــاره به این
که شبکه های اجتماعی انحصار را
شکسته اند ،تصریح کرد :انحصار
موجب می شــود میل شخصی
بر عقل غلبه بیابد امــا وقتی به
خرد جمعی برسد ،فرصت رشد
هیتلرها و صدام ها فراهم
نمی شود / .جماران
مصطفی کواکبیان نماینده مــردم تهران در
مجلس شورای اسالمی گفت :همه ما مسئوالن
باید مردمی بمانیم تا انقالب بماند .اگــر ما غیر
مردمی شویم ،معلوم نیست
این انقالب بماند ،بیتردید
اگــــر زنـــدگـــی مــســئــوالن
بــه مــســیــری غــیــر از ســاده
زیستی برود ،مردم از ما
میبرند / .ایسنا
الهه کوالیی فعال سیاسی اصالح طلب تأکید
کرد :اگر روحانی در ارتباط مستقیم با مردم به بیان
مشکالت بپردازد و امکان انتقاد
از باالترین پست اجــرایــی و
قدرتی کشور را فراهم کند،
میتواند این سیر شفافیت
را در همه عرصهها نهادینه
کند / .ایلنا

...

گفت وگو
کنعانی مقدم :خانه احزاب هنوز  2میلیارد
تومان یارانه احزاب را دریافت نکرده است
انوار -دبیر کمیته اطالعرسانی خانه احزاب ایران اعالم
کرد :خانه احزاب هنوز دو میلیارد تومان یارانه احزاب را
دریافت نکرده است .حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با
خراسان با بیان این که مبلغ یارانه دو میلیارد تومان است و
هنوز به خانه احزاب واریز نشده است ،توضیح داد  :وزارت
کشوربرایپرداختاینیارانهازخانهاحزابخواستهاستتا
آییننامهتدوینوبرایبررسیبهکمیسیونماده10احزاب
پیشنهادکند.ویافزود:بناست کمیسیونماده 10احزاب
پس از بررسی وجمع بندی نهایی آیین نامه پیشنهادی را
به صورت دستورالعمل به خانه احــزاب ابالغ کند .سپس
کمیسیون ماده  10یارانه را به خانه احزاب می دهد و خانه
احــزاب نیز براساس این دستورالعمل یارانه را در اختیار
احزاب قرار می دهد .کنعانیمقدم در این باره که باز هم این
وزارت کشور است که دستورالعمل تقسیم یارانه را تحمیل
می کند و خانه احزاب مستقل عمل نمی کند ،گفت :بله ،به
هرحالاینبودجهدراختیاروزارتکشورقرارگرفته،قوانین
ومقرراتمالینیزبهعهدهوزارتکشوراست،اماازآنجایی
که تقسیم یارانه به خانه احزاب سپرده شده است پس خانه
احزابمستقلعملمیکند.دبیرکمیتهاطالعرسانیخانه
احزاب در این باره که ممکن است وزارت کشور و کمیسیون
ماده  10احــزاب نظرات خود را در آیین نامه اعمال کند،
اظهار کرد :به طور حتم دستورالعمل ابالغی متشکل از
نظرات کمیسیون ماده  10احزاب و خانه احزاب بوده است
و نحوه و میزان پرداخت یارانه به هرحزب براساس همین
آیین نامه خواهد بود .وی دربــاره زمان واریز یارانه تصریح
کرد :زمان واریز به انجام اقداماتی که در باال به آن اشاره شده
است ،بستگی دارد که تا حدودی اقدامات انجام شده است.

خبرگزاری صدا و سیما  -سردار سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد:زمانی که سیاستمداران نمیتوانند در موقع
هجوم دشمن از کشور دفاع کنند ،این فرماندهان هستند که کشور را نجات میدهند .وی با بیان این که نخبگان و اندیشمندان می توانند کشور را به
رفاه و آبادانی برسانند ،افزود :از جمله عوامل قدرت ،فرماندهان عالی نظامی هستند که وقتی کشور و انقالب به خطر می افتد،آن را نجات می دهند.

موافقت بیشتراعضای آیونس با تشکیل ائتالف نظامیکشورهای حاشیه اقیانوس هند

وزیر اطالعات :برخی رسانه های
بیت المال عالقه ای به تبیین
اقدامات دولت ندارند

هادی محمدی  -فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره
به این که ما پیشنهاد دادهایم تا یک گروه و ائتالف نظامی
مشترک میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند تشکیل
شود ،گفت :بیشتر کشورهایی که بنده شخصا با آن ها
دیدار خصوصی و دوجانبه داشتم ،با این پیشنهاد موافق
بودند .به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش،
امیر دری ــادار حسین خــانــزادی با اشــاره به دیدارهای
دوجانبه با مقامات عالی رتبه نظامی کشورهای حاضر
در حاشیه اجالس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای
حاشیهاقیانوسهند(،)IONSاظهارکرد :درمجموع ۱۰
دیدار با هیئت های مختلف نظامی از کشورهای ترکیه،
بنگالدش ،اندونزی ،چین ،هند ،آفریقای جنوبی ،روسیه،
سریالنکا ،پاکستان و ژاپن انجام دادند که در این دیدارها
مطالب بسیار مهم و کاربردی توسط دو طرف مطرح شد.
وی همچنین از پیشنهاد نیروی دریایی ارتش ایران به
هیئت های خارجی برای تشکیل کارگروه مشترک به
منظور توسعه همکاریها در حوزههای مختلف ستادی و
تاکتیکی و همچنین عملیاتی خبر داد و گفت :قرار است
که این پیشنهاد توسط کشورها ،بررسی شود و در زمان
مناسب خودش تفاهم نامه همکاری مد نظر در این زمینه
ها نیز به امضای دو طرف برسد.

وزیر اطالعات گفت :متاسفانه در کشور رسانه هایی
وجود دارند که از بیت المال امرار معاش و از امکانات
دولتی استفاده می کنند اما نه تنها تا به حال مواضع
خود را به خدمات دولت تغییر نداده اند بلکه تمامی
عیب ها را نیز بزرگ نمایی می کنند البته این رسانه ها
عالقه ای به تبیین اقدامات دولت نیز ندارند.

خانزادی :درباره ناوهای سهند و سبالن آمریکایی ها یک روز باید بدهی خود را بپردازند

▪درباره ناوهای سهند و سبالن آمریکاییها یک روز
باید بدهی خود را بپردازند

به گزارش فارس ،دریادار خانزادی همچنین در مراسم
اختتامیه ششمین دوره اجــاس فرماندهان نیروی
دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند با بیان این که
«در جمع ما تعدادی از کارکنان دالور و قهرمان ناوهای
سهند و سبالن حضور دارند که  29فروردین سال 67

▪ ۳۰۰تیم تروریستی با هدف اغتشاش و بمب
گذاری در کشور متالشی شد

ناجوانمردانه هدف حمله وحشیانه ناوگان آمریکایی
قرار گرفتند ،در حالی که ما در آن زمان با آمریکایی ها در
جنگ نبودیم افزود :تعداد زیادی از همرزمان این عزیزان
در آن حمله به شهادت رسیدند و دو ناو ایرانی غرق شدند.
پیکر همرزمان این عزیزان همچنان در دریا آرمیدهاند.
آمریکاییها به ما بدهکارند و یک روز باید بدهی خود را
بپردازند و آن زمان ،دیر نخواهد بود.امیردریادار سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه برگزاری اجالس
فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس
هند در دیدار با دریابان یامامورا جانشین فرمانده نیروی
دریایی ارتش ژاپن با بیان این که در حوزه تبادل اطالعات
نیز ایران و ژاپن میتوانند همکار یهای خوبی داشته
باشند ،از آمادگی پذیرش ناوهای ارتش ژاپن و همچنین
اعزام ناوگروههای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران به کشور ژاپن خبر داد .دریادار سیاری همچنین در
دیدار فرمانده نیروی دریایی ارتش پاکستان گفت :چرا
نباید ما رزمایشهای مشترک زمینی ،هوایی و دریایی
داشته باشیم؟ دو کشور می توانند در زمینه های فنی،

تعمیر و نگهداری در قسمت های مختلف همکاری های
قابل قبولی داشته باشند .وی همچنین در دیدار سونیل
النبا فرمانده نیروی دریایی هندوستان گفت :ما در زمینه
تجارت از جمله تجارت نفت به شما نیاز و در توسعه بندر
چابهار با هم همکاریهای خوبی داریم و معتقدیم باید
همکاریها روز به روز افزونتر شود.
▪دیدار فرمانده نیروی دریایی عمان با معاون امور
بینالملل ستادکل نیروهای مسلح

سردار قدیر نظامی معاون امور بین الملل رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح نیز در حاشیه برگزاری اجالس با دریابان
عبدا ...الرئیسی فرمانده نیروی دریایی سلطنتی عمان
دیدار و گفت وگو کرد.وی در این دیدار با ابراز خوشحالی
از مالقات با فرمانده نیروی دریایی سلطنتی عمان طی
سخنانیباتاکیدبرنقشموثراینکشوردرمنطقهتاکیدکرد:
ماامیدواریمسطحروابطدوکشورباالتررفتهوروسایستاد
کلنیروهایمسلحوهمچنینوزیراندفاعایرانوعماننیز
بهزودییکدیگررادرتهرانیامسقطمالقاتکنند.

...

به گزارش مهر ،حجت االسالم محمود علوی عصر سه
شنبه که در دیدار عمومی با مردم شهرستان مراغه
سخن می گفت ،بابیان این که با آن که منطقه در
شرایط بحرانی به سر می برد اما مسئوالن و نیروهای
نظامی و امنیتی لحظه ای برای تامین امنیت کشور
غفلت نکرده اند افزود :خوشبختانه سربازان گمنام
امــام زمــان(عــج) بــا هوشیاری و تــاش  ۳۰۰تیم
تروریستی را که قصد ایجاد اغتشاش ،بمب گذاری و
اقدامات تروریستی داشتند شناسایی و متالشی کرده
اند و در این که سربازان این نظام همیشه هوشیار و
بیدار هستند شکی نیست .علوی با اشاره به حمله
تروریستی سال گذشته به مجلس شورای اسالمی
افزود :در زمینه وظیفه ذاتی که تامین امنیت است
سال گذشته عواملی که سالح و امکانات در اختیار
تروریست هایی که به مجلس حمله کــرده بودند،
گذاشته بودند در زمانی کمتر از  ۲۴ساعت شناسایی
و دستگیر شدند و این اقدام نه تنها دشمن را حیرت
زده کرد بلکه نشان داد که سربازان نظام جمهوری
اسالمی اجازه تحرک به هیچ جنبنده ای نمی دهند.

شمخانی شهادت صالح الصماد
را تسلیت گفت
تسنیم-شمخانیدبیرشورایعالیامنیتملیطیپیامیشهادت
صالحالصمادرئیسشورایعالیسیاسییمنرابهدولتوملتیمن
تسلیت گفت و تاکید کرد :ترور رهبران سیاسی به معنای فرار از
گفتوگووخارجشدنازمدارمنطقوراهحلهایسیاسیاست.

فارس-جمعیازاستاداندانشگاههایکشورطینامهایبهمناسبت
روز پاسدار به فرماندهان ارشد سپاه از آنان خواستند بدون توجه به
طعنههایدشمنانجنایتکارودوستانغافل،بهفکرنوسازیانقالبی
ومعماریتمدنیایننیرویبالندهایرانیبرایهمراهیواعتالیانقالبباشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه:
پاسداری از انقالب ایستایی و توقف ندارد
مهر -حجتاالسالم حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه،
پاسداری از انقالب اسالمی را باور و عملی پیش برنده که هرگز
ایستایی و توقف ندارد توصیف و تاکید کرد :تنها کسانی میتوانند
در این راه موفق باشند که در صحنه و میدان جهاد اکبر پیروز شده باشند.

روحانی :به برکت دالوری سپاه غیور ،ارتش ،نیروی انتظامی و بسیج امنیت مثال زدنی را شاهدیم
آن را ادامه خواهیم داد.دکتر روحانی افزود :زبان آذری از
افتخارات ایران عزیز است و از استاندار و مسئوالن استان و
دانشگاههامیخواهمتامرکززبانوادبیاتترکیراافتتاح
و کتابهای مربوط به آن را چاپ کنند.
▪روزی نبوده است که وعده هایم را پیگیری نکنم

خود ایستادهایم .دکتر روحانی با اشاره به این که ما به هم
وعده دادیم سرزمینمان ،سرزمین امن و امنیت باشد،
گفت :امــروز به برکت دالورمــردیهــای سپاه پاسداران
عزیز و غیور،ارتش جمهوری اسالمی و بسیج ایثارگر و
فداکار شاهد امنیت مثالزدنی در ایران عزیز هستیم.
رئیس جمهور تأکید کرد :ما هر روز امنیتی را که در سایه
وحدت و انسجام ملت ایران به وجود آمده پاس میداریم و

ضمن تکذیب شایعه فوت معاون رئیس دولت دهم
مدیرکل زندان های استان تهران :بقایی در حال سپری کردن
محکومیت خود است
شایعه فوت معاون رئیس جمهور سابق در زندان تکذیب
شد .باشگاه خبرنگاران عصر دیروز نوشت :استعالم از
مسئوالن قضایی حکایت از آن دارد که تا این لحظه چنین
خبری صحت نــدارد و مرگ این فرد تأیید نمیشود».
گفتنی است؛ این منابع غیررسمی ،اعالم کرده بودند که
بقایی به کما رفته و به همین دلیل فوت کرده است .بقایی
از ابتدای ورود به زندان مدعی شد برای اعتراض به حکم
صادرشدهاعتصابغذاکردهاست.درعینحالمصطفی

محبی مدیر کل زندانهای استان تهران در گفت و گو با
میزاندربارهشایعاتمنتشرشدهدرفضایمجازیدرباره
بقاییاظهارکرد:درروزهایاخیرتغییریدروضعیتحال
وی به وجود نیامده است .بقایی کما فی السابق در حال
سپری کردن محکومیت خود است .مهران عبدا...پور
وکیل حمید بقایی نیز در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا به
کما رفتن حمید بقایی صحت دارد؟ اظهار کرد :من تصور
نمیکنم که چنین اتفاقی رخ داده باشد.

تقدیر  246نماینده مجلس از سپاه
 246نماینده مجلس با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از
مجاهدت های سپاه پاسداران ،خواستار تقویت این نهاد
انقالبی از سوی دولت شدند .در بخشی از این بیانیه آمده
است :پرونده پرافتخار سپاه و بسیج در طول هشت سال
دفاع مقدس و حضور مستشاری آن ها در کنار مدافعان
حریماهلبیت(ع) دربرابرتوطئههایآمریکاواسرائیلوآل
سعود و تالش شبانه روزی این مجاهدان در عمران و آبادانی
کشور و حضور پررنگ در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و
اطالعاتی و امنیتی همه ،آن جمله امام را ثابت کرده است
که اگر سپاه نبود کشور نبود .نمایندگان در بخش دیگر این
بیانیه آورده اند :از مسئوالن کشور می خواهیم با تقویت
این نهاد مردمی و مجاهد ،دشمنان کشور ایــران به ویژه
صهیونیست ها و آل سعود را نابود سازند.

نمایندهزابلظریفراقسمداد!
حبیب ا...ده مــرده نماینده زابــل در مجلس طی نطق
میان دستور خود با اشاره به بی نتیجه ماندن اقدامات
دیپلماتیک دولــت بــرای رعایت حقوق ایــران در حقابه
هیرمند توسط افغانستان براساس معاهده بین المللی
گفت :آقــای ظــریــف ،بــه تمام مقدسات قسم ،حاصل
دیپلماسی شما برای مردم سیستان حتی یک لیوان آب
هم نشده است .وی با بیان این که وزارت خارجه تا کنون
درباره حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون اقدامی
انجام نداده است ،خطاب به وزیر خارجه افــزود :از شما
میخواهم به وظیفه ذاتی خود در این زمینه عمل کنید.

محمدرضا عــارف رئیس شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان درپیام توئیتری تازه خود با اشاره به چالش
اصالحطلبانبرایانتخابشهردارپایتختچنیننگاشت:
روز گذشته ،در جلسه مشترک هیئت رئیسه شورای عالی
اصالحطلبان و شورای شهر تهران همه اعضای محترم بر
ضرورت حفظ انسجام اصالحطلبان تاکید کردند .انتخاب
شهردارجدیدتهراننبایدبهمحلیبرایگسستهمبستگی
اصالحطلبان تبدیل شــود .شخصا بــرای تقویت انسجام
اصالحطلبانتمامتالشمراخواهمکرد.

کواکبیان :مافقطپوسته برجامرا
نمیخواهیم

با تأکید بر این که انسجام و وحدت ،پایه امنیت ما خواهد بود
رئیس جمهور روز سه شنبه در ادامــه سفرهای استانی
کاروان دولت تدبیر و امید ،وارد استان آذربایجان شرقی
شــد .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی رئیس جمهور،
حجت االســام و المسلمین دکتر حسن روحــانــی در
اجتماع پرشور مردم آذربایجان شرقی در استادیوم تختی
تبریز ،مردم آذربایجان را مردمی غیور و دالور برشمرد
و افزود :آذربایجان سرزمین مردان و زنان نامدار و دیار
علما ،بزرگان ،شعرا ،انقالبیون و سرزمین مقام معظم
رهبری ،ستارخانها ،باقرخانها و شهدای واال مقام
لشکر عاشوراست .دکتر روحانی با اشاره به این که ما از
اردیبهشت سال گذشته در کنار هم وعده دادیم که برای
امنیت ،آرامــش ،آزادی و پیشرفت در کنار هم باشیم،
گفت :امــروز به آن چه وعده داده بودیم پایبند هستیم.
رئیس جمهور افزود :ما به آذربایجان برای احیاء و حفظ
دریاچه ارومیه و برای تقویت فرهنگ و زبان آذری و ارتقای
ورزش و تیم تراکتورسازی وعده دادیم و پای وعدههای

محمد اکبری

توصیهعارفبهاصالحطلبان

درحاشیه
نامه  440استاد دانشگاه
به فرماندهان ارشد سپاه

...

خارج از دستور

همچنین به گزارش ایسنا ،رئیسجمهور در جلسه توسعه
آذربایجان شرقی با اشاره به این که برخی میگویند فالنی
در زمان انتخابات وعده داد ،حاال چه شده است؟ اظهار
کرد :من البته حافظهام خیلی قوی نیست اما آن قدر هم
حافظهضعیفیندارمکهقولهایسالگذشتهرافراموش
کرده باشم .ما با هم شروع کردیم و با هم ادامه میدهیم
و به اهدافمان دست مییابیم .کسانی هم که میگویند
چرا وعدههای روحانی انجام نشده است؟ باید بگویم که
در این مدت بسیاری از کارها انجام شد اما هنوز هم مسیر
ادامه دارد و در این میان الزم است که دولت به مردم و

مردم به دولت اعتماد کنند و حتما بدانید ،قولهایی که
در انتخابات دادهام ،روزی نبوده است که آنها را پیگیری
نکنم .رئیسجمهور تصریح کرد :ما باید از مشکالت عبور
کنیم ،گاهی راحتتر توانستیم این کار را انجام دهیم
و گاهی هم عبور از مشکالت سختتر بوده است .البته
میدانم که اگر به مردم نگویم که قو لهایم را پیگیری
میکنم ،بار سنگینی بر دوشم قرار میگیرد ولی این را هم
در نظر دارم که اگر مدام به مردم درباره وعدههایم بگویم و
مشکالتی که بر سر راه تحقق آن وجود دارد ،موضوع حل
نمیشود .روحانی همچنین اظهار کرد :امروز هم بر همان
مبنا حرکت میکنیم و قدمهای خوبی برداشتهایم و اگر
کسی میگوید که فالنی به مردم قول و وعده داد برای این
که رای جمع کند اما حاال دیگر به رای ما احتیاج ندارد،
وعدههایشراپیگیرینمیکند،میگویمکهوا...بهدنبال
رای گرفتن از مردم نبودم .وعدههایم را پیگیری میکنم و
در این مسیر از یاری مردم نیز مدد میطلبم.

مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در
تذکریشفاهی بااشارهبهتالشتازهکشورهایاروپاوآمریکا
برای خروج از برجام و اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران
گفت :به عنوان مسئول فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی و
عضوکمیسیونامنیتملیمجلسبهوزارتخارجهمیگویم
که واقعا اگر قرار باشد ،از برجام یک پوسته بماند و تحریم ها
بخواهد علیه ایران اعمال شود حضور در برجام معنا ندارد از
اینروبایددراینزمینهبرنامهریزیشود.وییادآورشد:مافقط
پوسته برجامرانمیخواهیموهمهمفادومحتوارامیخواهیم.

نارضایتیازاظهاراتیکنمایندهدرباره
دانشآموختگانانگلیس
پس از طرح سوال جواد کریمی قدوسی از وزیر نفت و پاسخ
زنگنه به آن علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست
جلسه را بر عهده داشت به بخشی از اظهارات این نماینده
مجلس واکنش نشان داد و اظهار کرد :صحبت آقای کریمی
قدوسی مبنی بر این که "مردم از نمایندگان شان انتظار
نداشته باشند چون گرفتار حوزههای انتخابیههایشان
هستند" حداقل تلویحا توهین تلقی می شود و بنده هم
قبول دارم .بنابراین آقای کریمی قدوسی باید دقیقتر
صحبتهایشان را مطرح میکردند.همچنین اظهارات
جواد کریمی قدوسی مبنی بر انگلیسی خواندن روش
عضوگیری افراد در " باشگاه نفت و نیرو" و بیان این که "در
انگلیس هم برای ارائه مدرک دکترا باید به ملکه قسمنامه
بخورند ،همان طور که آن مسئول ما با پوشیدن آن لباس
برای گرفتن دکترا قسم یاد کرد" انتقاد برخی نمایندگان را
در صحن مجلس درپی داشت.نمایندگان منتقد که تالش
کردندبااعالمتذکربهایناظهاراتواکنشنشاندهندپس
از پایان جلسه اعالم کردند ،این سخنان به نوعی توهین به
افراددانشآموختهایرانیازدانشگاههایآنکشوراستکه
هماکنوندانشتحصیلیخودراصرفوطنخودکردهاند.

انتقادازادبیاترئیسجمهوردرباره
دستگا ههاینظارتی
مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس با اعالم تذکری
اعالمکرد :رئیسجمهوردرفرمایشهایخودگفتهاستکه
دستگاههاینظارتیبایدبرمبنایقانونونهعقلناقصخود
عملکنندوعقلناقصمبنایعملکرددستگاههاینظارتی
نیست.ویافزود:صحبتهایرئیسجمهوردرحالیاست
کهاگرقرارباشداینطورعملکنندقطعازیرمجموعهایشان
نیز همین رویه را در پیش میگیرد .الریجانی رئیس مجلس
درپاسخبهاینتذکرگفت:دستگاههاینظارتیبایدبهوظیفه
خود بر اساس قانون عمل کنند .ما نیز باید تالش کنیم با
ادبیاتیصحبتکنیمکهاینگونهمواردایجادنشود.

تجمعاهالیمحله"دهونک"مقابلمجلس
جمعی از ساکنان محله قدیمی ده ونک تهران که در جوار
دانشگاه الزهرا(س) ساکن هستند با حضور در مقابل
ساختمان مجلس به ادعــای این دانشگاه بــرای تصرف
امالک شان اعتراض کردند.این افــراد با اعالم این که
ما بیش از  70سال است دراین محله سکونت داریم ،از
نمایندگان مجلس خواستند تا از حقوق شان دربرابر
ادعای مطرح شده از سوی این دانشگاه دفاع کنند.
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