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پروین فرشچی :به عنوان دومین سفیر زن
در فنالند معرفی شده ام

...

ویژه های خراسان
گام جدی  3قوه برای رصد بدهکاران به
حساب ذخیره ارزی
پس از ابــاغ تصمیمات گرفته شــده توسط کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس به تعدادی از اعضای
کابینه ،یک مقام مسئول اقتصادی در دولــت با ارسال
فهرستی از بدهکاران حساب ذخیره ارزی برای تعدادی
از نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی ،از آن ها
خواسته است ضمن بررسی و کمک به تعیین وضعیت
تسهیالت گیرندگان مذکور ،موضوع را ابتدا از طریق
کارگروه های استانی پیگیری و سپس در جلسات مشترک،
این مسئله را بررسی کنند تا کسانی که در این بخش ،دچار
سوء استفاده شده اند ،شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار
بگیرند.

دولتی ها هم موتور برقی سوار می شوند
بر اساس بخشنامه یک مسئول اقتصادی به وزارتخانه ها و
سازمان های دولتی ،از آن ها خواسته شده است با توجه به
تاکیدات ماده  38قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم
از رده خارج کردن ساالنه  10درصد موتورسیکلت های
بنزینی از چرخه فعالیت ،برای جایگزینی این وسایل نقلیه
با انواع موتورسیکلت های برقی استاندارد اقدام کنند.
این بخشنامه همچنین از مدیران خواسته است پس از
جایگزینی ،فهرست مشخصات موتورسیکلت های جدید
را برای تهیه بانک اطالعاتی ،به سامانه مربوط در دولت
ارسال کنند.

...

چهره ها و گفته ها
محمدرضا تابش نماینده مردم اردکاندرخصوص
رابطه رئیسجمهور و رئیس دولت اصالحات گفت:
رئیسجمهور و آقای خاتمی سالی چندین بار جلسه
داشتند که هنوز هم هست .هیچ وقــت جلسات
منظم ماهانه یا هفتگی وجود
نــداشــتــه ،دیــدارهــا مقطعی
بــوده اســت کــه االن هــم هر
وقت ضرورت پیدا کند،
هست/ .ایلنا
سعیدحجاریانتئوریسینبرجستهاصالحاتبا
اشارهبهاینکهدرسیاست«سیاستورزیبهداشتی»
بهتراز«سیاستورزیدرمانی»است،گفت:گندزدایی
از زبــان و نزاهت و نزاکت گفتار
سیاسی وظیفه اخالقیون است
که باید فعال شوند و آن را دایما
به مردم گوشزد کنند/.
اعتماد
حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر ناطق نوری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد:
آن چه امروز در اداره کشور مورد نیاز است ،تخصص
و تعهد در کنار اخالق و داشتن
فرهنگ بــرخــورد مناسب با
مــردم بر اســاس عقالنیت
است/ .ایسنا

اکبر ترکان عضو حزب اعتدال و توسعه با بیان
ایــن که مربیان بــزرگ وقتی شرایط بــازی تغییر
میکند ،ارنج تیم را تغییر میدهند ،تصریح کرد:
ما باید مردانی را که برای مقابله
با تحریمها مناسب هستند به
عرصه بفرستیم و برخیها روی
نیمکت بروند/ .فارس
صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب
با اشاره به دیدار اخیرش با ضرغامی گفت :دلم
برای او سوخت .دیدم این بنده خدا باالخره 10
سال رئیس صدا وسیما بوده چقدر آ نجا خدم و
حشم داشته ،ولی االن یکی دو نفر آن جا هستند
و هیچ کسی هم نمیآید بگوید
خــرت بــه چــنــد اســت چیکار
میکنی ،هستی؟ نیستی؟
/فردانیوز

بازدید آژانس از دانشگاه ها؛ ادعای بسیج،
تکذیب وزیر علوم ،پاسخ مبهم کمالوندی

با رأی گیری از  2میلیون نفر برای «باروت خیس»

ترامپ برنده یک جایزه بین المللی
در ایران شد

بسیج اساتید :بازرسان آژانس در روز تعطیل ،دفاتر کار استادان علم و صنعت را تفتیش
کردند
ماجرای بازدید بازرسان سازمان بینالمللی انــرژی اتمی از
دانشگاهها وارد مرحله جدیدی شده است .در حالی که وزیر علوم
این موضوع را تکذیب کرده ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی در
پاسخی مبهم ،موضوع را نه تأیید و نه تکذیب کرد و گفت :ما در
خصوص دسترسیهایی که در داخل سایتهای هستهایمان
به آژانــس میدهیم هم اطالعاتی نمی دهیم و از آژانــس هم
خواستیم اطالعاتی ارائه ندهد و این سیاست کلی ماست .به
گزارش ایسنا ،کمالوندی افزود :دسترسیهای تکمیلی طبق
پادمان و پروتکل الحاقی محرمانه است؛ به همین دلیل عالقه
نداریم بگوییم از کجا و به چه دلیل بازرسی شده است.
▪وزیر علوم تکذیب کرد

در عین حال وزیر علوم دراین باره گفت :این بحث مربوط به
شورای عالی امنیت ملی کشور است ،ولی به تازگی یعنی از
زمانی که من این مسئولیت را بر عهده گرفتهام ،چنین اتفاقی
نیفتاده و بازرسی از دانشگاهها صورت نگرفته است .منصور
غالمی ضمن تکذیب این موضوع افزود :مسئول تعیین حد و
حدودهای امنیتی ،شورای عالی امنیت ملی است و دانشگاهها
متولی تحقیق هستند و در تحقیقات علمی برای خود محدودیت
خاصی تعریف نمیکنند ،مگر این که این تحقیقات در تعارض
با منافع ملی قرار بگیرد .اظهارات وزیر علوم در حالی است که
دو روز پیش یک عضو هیئت علمی دانشگاه شریف که خواست
نامش فاش نشود ،خبر داده بود که بازرسان از دانشگاه صنعتی
شریف هم بازدید داشتهاند ولی این موضوع رسانهای نشده
است .گفته می شود ،دانشگاه های شهید بهشتی و امیرکبیر
هممقصدبعدیمأمورانآژانسبینالمللیانرژیاتمیهستند.
در همین حال سازمان بسیج اساتید ،در بیانیه ای مدعی تشریح
جزئیاتی از بازرسی های اخیر آژانس شد .به نوشته این بیانیه
تعدادی از ماموران آژانس انرژی اتمی طی هفته های اخیر،
اجازه یافته اند تا در روز تعطیل و به صورت پنهانی اقدام به تفتیش
و بازرسی از دفاتر کار استادان و آزمایشگاه های دانشکده برق

ایسنا  -پروین فرشچی گزینه پیشنهادی ایران برای تصدی مسئولیت سفارت تهران در فنالند ،گفت  :انتخابم مراحل اداری خود را طی میکند.
فرشچی اخبار منتشر شده مبنی بردو تابعیتی بودنش را رد کرد.براساس این گزارش در صورت نهایی شدن انتخاب فرشچی به عنوان سفیر جدید
ایران در فنالند ،بعد ازمرضیه افخم سفیر فعلی ایران در مالزی او دومین سفیر زن ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی خواهد شد.

دانشگاه علم و صنعت کنند .به گزارش فارس این بیانیه تصریح
کرده که در چند دانشگاه دیگر نیز این اقدام تاسف بار تکرار
شده و حتی اطالعات استادان دانشگاه ها ،نقشه دانشگاه ها،
آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی در اختیار ماموران خارجی
قرار داده شده است .این بیانیه با انتقاد از این که حتی نیروهای
انتظامی کشورمان هم برای حفظ امنیت شهروندان و محیط
دانشگاه ،باید با مجوز خاص به محوطه دانشگاه (چه رسد به اتاق
اساتید و آزمایشگاه ها) وارد شوند ،اما دشمنان ملت اجازه ورود
به اتاق استادان و آزمایشگاه های آنان را پیدا می کنند ،تهدید
کرده است :مانع ورود آنان به حریم مقدس دانشگاه و آزمایشگاه
شوید و از بازرسی های ماموران مستتر موساد ،اینتلیجنت
سرویس و سیا جلوگیری کنید و چه بسا این بار این جنبش
استادی فرزندان ایران خواهد بود که «مهارت تاریخی انقالب
دوم» در صدر نهضت امام خمینی (ره) را بازاندیشی خواهد
کرد .در همین حال خبرگزاری آنا متعلق به دانشگاه آزاد نوشت
که علیاکبر صالحی در پاسخ به سوال این خبرگزاری ،درباره
چرایی بازدید مأموران آژانس از دانشگاهها ،گفت :موضوع اصال
به ما ربطی ندارد و باید دلیل این بازدید را از رئیس دانشگاه علم
و صنعت سوال کنید.

ج ــای ــزه بــی ـنالــمــلــلــی «بــــــاروت خــیــس» که
نشا ندهنده منفورترین چهره استکباری در
جهان است ،پس از شمارش آرای مردمی ،بار
دیگر به ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعلق گرفت.
به گزارش فارس ،در مراسم اختتامیه ششمین
جایزه بینالمللی «باروت خیس» که دوشنبه
شب برگزار شد ،پس از شمارش آرای مردمی
همانند سال گذشته این جایزه به رئیس جمهور
آمریکا تعلق گرفت .جایزه باروت خیس از سال
 91آغاز به کار کرده و هر سال منفورترین چهره
سیاسی جهان را معرفی می کند و یک جایزه
مردمی اســت که با هــدف استکبار ستیزی و
نشان دادن چهره شــوم دشمن ،راه انــدازی
شده است.

▪سومین جایزه انصار المستضعفین به سردار
قاسم سلیمانی رسید

در این مراسم همچنین سومین جایزه انصار
المستضعفین بــه سرلشکر قاسم سلیمانی
فرمانده سپاه قدس به دلیل مجاهدت هایش
در طول سالیان گذشته رسید .گفتنی است،
هدایایی معنوی از سوی خانواده معظم شهدا
به نماینده سرلشکر قاسم سلیمانی تقدیم شد.

▪محرابی :بیش از  2میلیون رای در ششمین
جشنواره بینالمللی باروت خیس دریافت شد

حجت االسالم محرابی رئیس شورای سیاست
گذاری ششمین جایزه بین المللی باروت خیس
طی سخنانی در این مراسم گفت :تفاوت این
دوره از جشنواره بــاروت خیس با دوره های
قبل این است که در دوره های قبل ،رای گیری
در داخل کشور انجام می شد و اگر بحث رای

گیری بین المللی بود ،به صورت مجازی صورت
می گرفت اما امسال ما رای گیری را در خارج از
کشور و در کشورهای سوریه ،عراق ،هند ،لبنان،
افغانستان و ...برگزار کردیم .رئیس شورای
سیاست گذاری باروت خیس با بیان این که در
دوره های قبل ،در نهایت تا  90هزار رای جمع
آوری می شد ،تصریح کرد :یکی از اتفاقات قابل
توجهی که در ششمین دوره جایزه بین المللی
باروت خیس رخ داده است ،دریافت بیش از دو
میلیون رای در این کشورها بوده و نکته مهم آن،
مشارکت بیش از  400هزار دانش آموز در رای
گیری است.
▪غیب پـــرور :مــردم مظلوم جهان اســام
جبههای متحد در برابر دشمنان تشکیل
دادهاند

ســــردار غــیــب پــــرور رئــیــس ســـازمـــان بسیج
مستضعفین در مراسم اختتامیه ششمین جایزه
بین المللی باروت خیس با تاکید بر لزوم حفظ
یکپارچگی در برابر رژیــم غاصب و اشغال گر
افزود :امروز مردم مظلوم جهان اسالم ،جبهه ای
متحد در برابر دشمنان اسالم تشکیل داده اند که
دشمن را به هراس انداخته است .وی افزود :ما
یاد گرفتهایم هرجایی که مقاومت کردهایم ،فتح
و ظفر از آن ما بوده است و این را از پیامبر اسالم
یاد گرفته ایم .حکومت اسالمی در صدر اسالم
تشکیل نمیشد مگر غزوه احدی پیش میآمد.
غیب پرور خطاب به ترامپ ادامه داد :ما شهید
نداده ایم که از توی کم عقل بترسیم ،آینده از آن
اسالم است و تو حتما از بین میروی .تو مثل یک
شیر پوشالی و یک خرس کاغذی هستی و کسی
از ترقه بازی تو نمیهراسد.

گام های وزارت کشور و مجلس برای رفع خأل قانونی تشکل های صنفی

عضو کمیسیون شوراها :طرح آیین نامه فعالیت تشکل های صنفی تصویب شده است
نورایی -دبیر کمیسیون ماده  10احزاب وزارت کشور
گفت  :صدور مجوز فعالیت تشکل های صنفی نیازمند
رفع خأل قانونی است .همزمان عضو کمیسیون شوراهای
مجلس اعالمکرد:طرحیباعنوان«آییننامهنحوهتأسیس
و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان» ،
در این کمیسیون تصویب شده است که این خأل قانونی را
برای تشکل های صنفی برطرف می کند.
▪سرمست  :باید خأل قانونی را رفع کنیم

بهرام سرمست در گفت و گو با ایرنا با بیان این که تعداد
زیــادی از تشکل ها و انجمن های صنفی و کانون های
بازنشستگان از سال های قبل و بر اساس قانون مصوب
سال  ،1360پروانه تاسیس و فعالیت دارند ،افزود :این
تشکل ها و انجمن ها دارای حقوق مکتسبه ای هستند
و امــور جــاری آن ها همچنان بر مبنای اساسنامه انجام
می شود.

مــدیــرکــل سیاسی
وزارت ک ــش ــور
همچنین اظــهــار
کـــــــــــرد :بـــــــرای
تقاضاهای جدید
تاسیس تشکل ها و
انجمن های صنفی
کــه بــه کمیسیون
ماده  ١٠احزاب ارائه شده است ،باید خأل قانونی رفع و
قانون جدید  -شامل اصالح یا الحاق ماده واحده به قانون
احزاب (مصوبه ســال -)1395تصویب شود تا بتوانیم
فرایند صدور پروانه فعالیت این تشکل ها را تعیین تکلیف
کنیم.
وی به طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس دربــاره فعالیت تشکل های صنفی اشــاره کرد و
گفت :این طرح برای رفع خأل قانونی موجود ارائه شده و

وزارت کشور نیز با آن موافق است.دبیرکمیسیون ماده
 10احزاب توضیح داد که این کمیسیون پیش از این هم
به احــزاب سیاسی و هم به انجمن های صنفی مجوز می
داد و هم اکنون عــاوه بر احــزاب ،تشکل های مربوط به
اقلیت های دینی هم مشمول قانون فعلی هستند اما با
اصالحی که در قانون احزاب در سال  1395اتفاق افتاد
این خأل پیش آمد و تا امــروز هم این بند مسکوت گذاشته
شد.سرمست ی ــادآور شــد :مجلس اکنون به دنبال رفع
آن اســت ،همچنین در اصــل 26قانون اساسی آزادی
جمعیت ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های
اسالمییااقلیتهایدینیشناختهشده،مطرحشدهاست.
▪روایت میرزایی نیکو از تصویب ماده واحده الحاقی

در همین ارتباط قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند
و فیروزکوه در مجلس در گفت وگو با خراسان از تصویب
طرح الحاق ماده واحده با عنوان «آیین نامه نحوه تأسیس

و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان»
به قانون فعالیت احــزاب ،در کمیسیون شوراها و امور
داخلی خبر داد و گفت :تالش کردیم که وزارت کشور در
قالب یک الیحه این مشکل را برطرف کند اما این گونه نشد
ازاین رو کمیسیون در
نشست هــای متعدد
ایــــن مـــــاده واحــــده
الحاقی را تدوین کرد.
ع ــض ــو کــمــیــســیــون
شــوراهــا بــا بیان این
که هم اکنون بیش از
 700تشکل صنفی
بالتکلیف هستند ،اضافه کرد :امیدوارم این طرح به زودی
در دستور کارهیئت رئیسه قرار بگیرد تا با تصویب آن در
مجلس روند ثبت و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنفی
نیز مانند فعالیت احزاب قانون بشود.

...
اخبار

مسکو :حضور مستشاران ایرانی در سوریه
به درخواست دمشق است
ایسنا  -نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در
امور سوریه گفت  :حضور مستشاران ایرانی
در سوریه بنا به درخواست دولــت مشروع
دمشق بوده است.ا لکساندر الورنتیف با بیان این که هیچ
نیروی ایرانی در جنوب سوریه وجود ندارد ،تاکید کرد:
حضور مستشاران ایرانی در سوریه بنا به درخواست دولت
مشروع دمشق بــوده است .نماینده ویــژه رئیس جمهور
روسیه گفت که گرو ههای مسلح در این منطقه (جنوب
سوریه) به غیر از داعش و جبهه النصره خواستار مصالحه با
دولت دمشق هستند.

بازداشت  ۳۰تروریست مسلح در آشوبهای
اخیر خرمشهر
تسنیم  -عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
گفت :بر اساس بررسیهای صورت گرفته،
دشمنان انقالب اسالمی و سعودی ها بنا
دارند گزینههای مختلفی را در این مقطع برای جمهوری
اسالمی تدارک ببینند .کریمی قدوسی افزود :آن ها قصد
دارند تا زمانی که جامعه ملتهب میشود تیمهای ترور را
وارد ایــران کنند .همانند همان چیزی که در خرمشهر
اتفاق افتاد و  30نفر از اعضای یک گروهک تروریستی که
مسلح هم بودند با هوشیاری نیروهای امنیتی  ،نظامی و
انتظامی بازداشت شدند و جلوی تحرکات آن ها گرفته
شد.

طرح تشدید برخورد با قضات متخلف روی
میز کمیسیون حقوقی مجلس
باشگاه خبرنگاران  -عضو کمیسیون
قضایی مجلس گفت :طرح تشدید مبارزه با
قضات متخلف یکی از طر حهایی است که
اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد .محمد دهقان
افــزود :نیازمند متولی چابک ،قدرتمند و مقتدر برای
مبارزه با فساد در کشور هستیم .وی با بیان ایــن که
متأسفانه اکنون وضعیت خوبی درباره مبارزه با مفاسد
اقتصادی در کشورنداریم ،افزود :با وجود این وضعیت
فساد اقتصاد یمان نسبت به بسیاری از کشو رها بهتر
است .نماینده طرقبه و چناران گفت:آن گونه که انتظار
میرفت از طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن استقبال
نشد.

تکذیب ادعای منتسب به وزیر اطالعات
ایرنا -روابط عمومی وزارت اطالعات با رد
برخی اظهارات منتسب به وزیراطالعات ،به
نگارندگان چنین مطالبی توصیه کرد اخالق
رسانه ای و تقوای شرعی را رعایت کنند .در اطالعیه وزارت
اطالعات آمده است :وزیرمحترم اطالعات هیچ گاه عبارتی
را که به نقل از ایشان درباره رژیم کودک کش صهیونیستی
مبنی بر این که «همه حرف های نخست وزیراسرائیل بد
نیست»منتشرشدهنگفتهوذکرچنیندروغیبهنقلایشان
را مصداق بی شرمی می داند .از همین تهمت بی شرمانه
به وزیر اطالعات میزان صحت دیگر سخنانی که این گونه
رسانه ها به وی نسبت می دهند ،مشخص می شود.

...

درحاشیه
امیرعبداللهیان:سیاست آمریکا در بازی
با کارتمنافقینشکست خورده است

تکذیب استعفای برخی از اعضای
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

فارس -دستیار ویژه رئیس مجلس با
سوزان ترستال سفیر فعلی هلند در
ایران دیدار کرد .امیرعبداللهیان با
توجه به سیاست شکست خورده آمریکا در بازی با
کارت سوخته گروهک منافقین برای اعمال فشار به
ایران خواستار توقف فعالیت های این گروهک در
هلند شد.

باشگاه خبرنگاران  -گرامی مقدم
سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره
استعفای تعدادی از اعضای شورای
مرکزی این حزب گفت :تاکنون کسی از اعضای
شورای مرکزی استعفا نکردهاست  ،اگر افرادی طبق
سلیقه شخصی استعفا کنند ،ما ضمن احترام به
تصمیمات شان استعفایشان را بررسی می کنیم.
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