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سرلشکر باقری :ارتش عملیات های موفقی
در مقابله با تروریست ها داشته است

...

ویژه های خراسان
دستور جالب دولت درباره رفتار و ظاهر
نگهبانان ادارات
براساس ابالغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی
از اعضای کابینه ،از آن ها خواسته شده با توجه به اهمیت
برقراری ارتباط بهتر و وسیع تر با شهروندان ،به تعیین
استانداردهای رفتاری ،گفتاری و ظاهری برای تمامی
مشاغل به ویــژه مشاغلی که به طور مستقیم با مراجعه
کنندگان و شهروندان در دستگاه های دولتی در ارتباط
هستند،ازقبیلنگهبان،متصدیانباجههایارائهخدمات،
مسئوالن دفاتر و مدیران روابط عمومی اقدام و نتایج آن را
در ارزشیابی های ساالنه و ارتقای آن ها لحاظ کنند.

ضرب االجل به مسئوالن برای کاهش
اختالف حقوق کارمندان
طبق ابالغیه جدید دولــت به سازمان برنامه و بودجه،
از این سازمان خواسته شده عالوه بر برنامه ریزی برای
برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی دریافتی
بازنشستگان با شاغالن دستگاه ها تا سال  ،1400برای
اصالح نظام پرداخت حقوق و مزایا به گونه ای عمل کند
که اختالف بین دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه و
شرایط مشابه از  20درصد تجاوز نکند و این مهم در سال
 97اجرایی شود.

چهره ها و گفته ها

نصرا ...پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
گفت :باید دارایی نمایندگان در پایان
و آغــاز دوره نمایندگی مشخص
و شفاف شود تا مــردم بر اساس
شناخت کامل و دقیقی که دارند
نماینده خود را دوبــاره انتخاب
کنند/ .تسنیم
مصطفی میرسلیم عـــضـــو مــجــمــع تــشــخــیــص
مصلحت نظام تأکید کرد :با اعمال مدیریت شایسته و
غیر تنگنظرانه و با یاری طلبیدن از
مردم ،تحریمهای ظالمانهای که
آمریکا بهآن ها امید بسته است،
نقش بــر آب خــواهــد شد.
/مهر
حسین مرعشی عضو شــورای مرکزی حزب
کــارگــزاران تصریح کــرد :از نظر من االن اصال وقت
مذاکره نیست ،اگر قرار است مذاکره و مصالحهای
صورت بگیرد باید در داخل باشد و همه با هم رفاقت
کنند و اختالفات را کنار بگذارند ،چند صباحی هم
مــقــاومــت کنیم تــا آمریکاییها
متوجه شوند که با این رفتارها
نمیتوانندایرانرابکشندبعداز
آن میتوان با آنها وارد
مذاکرهشد/.ایلنا
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،گفت :آمریکا در زمان
کنونی در انزوا قرار گرفته است و متحدان خود را از
دست می دهد ،این درحالی
اس ــت کــه ایــــران در قلب
تحوالت سیاسی منطقه
و جهان قــرار دارد و به
هیچ وجه انزوا پذیر
نیست/ .ایرنا

ناصری:روحانیهرجاکممیآورد
بافعاالنسیاسیمالقاتمیکند
عضو شورای مشورتی رئی 
س
دولت اصالحات گفت :اغلب
تیپهای سیاسی جــدی در
جلسه اصالحطلبان با رئیس
جمهور شــرکــت نداشتند.
من هم اگــر دعــوت میشدم
حتم ًا نمیرفتم زیرا معتقدم
هــر جایی کــه آقــای روحانی
کم م ـیآورد مالقا تهایی از
این قبیل را برگزار میکند.
عبدا ...ناصری فعال سیاسی
اصــاح طلب دربـــاره دیــدار
اخیر اصالح طلبان با رئیس
جمهور به اعتماد آنالین گفت:
خیلی از کسانی کــه دعــوت
داشتند نرفتند و جزئیاتی را
هم که آقای کمالی اعالم کرد یک سری کلیات بوده و به
نظر میرسد مسائل جدی در جلسه مطرح نبوده است.
وی افزود :آقای کمالی ،کواکبیان و جریانی که با شورای
سیاستگذاری اصال حطلبان مخالف هستند بیشتر
پیگیر این جلسه بودند و جزئیاتی که همین افراد مطرح
کردند نشان داد در جلسه موضوع مهمی مطرح نشده
است .حتی مث ً
ال اسامی پیشنهادی برای وزارتخانههای
کار و اقتصاد مطرح نشده و آقای روحانی فقط در این حد
توضیح دادند که به زودی وزیرانی تعیین خواهند کرد.

ایلنا-رئیسستادکلنیروهایمسلحتاکیدکرد:نیرویزمینیارتشکارهایبسیارمناسبیبهخصوصدرامنیتودفاعازتمامتنگههاوگذرگاههاییکهاحتمالورود
تروریستبهداخلکشوروجوددارد،انجاممیدهد.سرلشکرمحمدباقریدربازدیدازمناطقتحتحفاظتتیپ ۲۸۴شهیدرستمیدرغربکشورگفت:درچندمورد
عملیاتهایموفقیدرمقابلهباتروریستهاییکهقصدورودبهکشورراداشتهاند،انجامدادهاندکهتعدادیبههالکترسیدهوتعدادیرادستگیرکردهاند.

موسوی الری :سازوکار مواجهه با معترضان
صنفی ،برخورد امنیتی و قضایی نیست

نــاصــری افـــــزود :بــه نظرم
آقــای روحــانــی با ایــن دیــدار
میخواستند فضای سایتها
و رسانههای اصال حطلب را
تعدیل کنند .وی بــا اشــاره
به ایــن که آقــای روحانی در
مواقع خیلی حسا ستر باید
مــشــورت میگرفت و عمل
میکرد ،گفت :باید به این
نکته هم توجه داشت که این
جمع نماینده واقعی جریان
اصــاحــات نــبــودنــد و آقــای
روحانی باید دقت کنند که
مرکزیت اصال حطلبان در
کجا ق ــرار دارد و چــه افــراد
حقیقی و حقوقی را شامل
میشود .این فعال سیاسی اصالح طلب در جمعبندی
تحلیل خود از دیــدار اصال حطلبان با روحانی اظهار
کرد :در مجموع جلسهای نبود که فصل جدیدی در
مناسبات اصالحطلبان با دولت ایجاد کند .البته حتم ًا
اصالحطلبان با سابقه و تجربه برای این شرایط کشور
و کمک به دولت برنامه و پیشنهاد دارند اما این جلسه
برای گرفتن پیشنهادها نبوده و یک سری صحبتهای
کلی در آن جا مطرح شده است .در ادامه هم در روند
اجرایی دولت اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

عضو شــورای سیاست گــذاری اصالح طلبان با بیان
این که اعتراضات صنفی با بگیر و ببند حل نمیشود
و سازوکار مواجهه با این معترضان،برخورد امنیتی،
اطالعاتی و قضایی نیست افزود :ما باید میدان را برای
اعتراض باز کنیم .به گــزارش ایرنا ،حجتاالسالم
عبدالواحد موسویالری وزیر کشور دولت اصالحات
و عضو مجمع روحانیون مبارز درب ــاره اعتراضات
صنفی و مدنی در کشور گفت :برای اعتراضات یک
نسخه واحد نمیتوان پیچید ،چون از نظر ماهیتی
یکسان نیستند .وی با اشاره به اعتراضات اخیر برخی
کامیون داران گفت :اعتراضاتی از این قبیل به نظر من
راهحلهای کام ً
ال صنفی میطلبد .باید دید که اینها
مشکالت شان کجاست؟ همه این کامیو نداران که
سیاسی یا حزبی نیستند ،اینها باالخره مشکل دارند.
اگــر مشکالت شــان دیده
نــشــود و ایــن اعترا ضها
بـــا گــرفــتــن  10یـــا صد
نفرشان در مقطع فعلی
منتفی شــود  ،باید گفت
بعد از این چه میشود ؟ 
این فعال سیاسی اصالح
طلب تأکید کرد :برخورد
بــا اعــتــراض صنفی باید
متناسب با آن باشد و با

بگیر و ببند هم حل نمیشود .چون موضوعش متفاوت
است .شاید چند نفر مسئلهدار سوار این کار بشوند
که باید دستگاه امنیتی کشور بتواند آن را پیشبینی
کند ،قبل از این که دیگران بیایند موجسواری کنند.
وی اظهار کرد :اگر نظام سندیکایی ،در این کشور
پــا مـیگــرفــت ،سندیکاها خــودشــان میتوانستند
مشکل اعضای صنف خود را حل کنند یا در گفتوگو
با مدیران کشور طرف صحبت مشخص باشد.وی با
انتقاد از تالش برخی برای زیر سؤال بردن نهادهای
انتخابی گفت :متأسفانه نبود اهتمام به تشکلهای
مرد منهاد ،احزاب و تشکلهای سیاسی و نهادهای
برخاسته از رأی مردم در گذشته نه خیلی دور یعنی
همین چند سال اخیر ،واقع ًا مشکالتی درست کرده
اســت .احــزاب وقتی فرصتی بــرای فعالیت نداشته
باشند ،آن موقع چه کسی
میخواهد جایگزین آن ها
شــود؟ وقتی تشکلهای
مردمنهاد نتوانند فعالیت
کنند ،چه کسی میتواند
جــایــگــزیــن آنــــان شــود؟
آنــــان کــه بــه ایـــن شکل
عمل میکنند دانسته
یـــا نــدانــســتــه بــرخــاف
ادعایشان عمل میکنند.

نیویورکتایمز:طرحبرجامیاروپاعمقعصبانیتآنهاراازآمریکانشانمیدهد
ترامپ نمی تواند با تحریم کردن ایران را ناآرام کند

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی با اشاره
به اینکه ترامپ با بازگرداندن تحریمها
علیه ایران امیدوار است این کشور را ملزم به
پذیرش خواستههای غیرواقع بینان ه خود و به
عبارت دیگر ناآرام کند ،تصریح کرد که این
رویکرد نه تنها به نتیجه مد نظر نمیانجامد،
بلکه مــوجــب شــکــاف مــیــان واشــنــگــتــن و
نزدیکترین متحدانش شده است.
بــه نوشته روزنــامــه نــیــویــورک تایمز طرح
اروپ ــایــیه ــا بــــرای دورزدن تــحــریـمهــا،
نشاندهنده عمق عصبانیت آنها از ترامپ
اســت ،ایـنکــه ایــن ســازوکــار موثر باشد یا
خیر ،هنوز مشخص نیست اما تحلیلگران
میگویند در نهایت به نفع رقبایی خواهد بود
که خواهان جایگزینی برای دالر به عنوان ارز
رایج جهان هستند و میخواهند خسارتی
بلندمدت بــه آمریکا بزنند .در روزه ــای
گذشته رسانه های غربی متعددی به رویکرد
ضدایرانی شدیدی که ترامپ در پیش گرفته،
اعتراض و تحلیل کرده اند که راهبرد تحریم
حداکثری می تواند سلطه آمریکا در فضای
اقتصادی دنیا را کم رنــگ و در ایــران هم

تغییرات مدنظر غرب را ضعیف کند.
حال روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده
رویکرد ترامپ حتی می تواند نتیجهای عکس
داشته باشد و به تقویت تندروها در ایران و
بیثباتی بیشتر در منطقه بینجامد .چرا که
او حتی نتوانسته انگلیس ،فرانسه ،آلمان،
روسیه و چین را که همگی امضاکنندگان
توافق هستهای هستند در جنگ خود علیه
ایران همراه کند.
این روزنامه در نهایت با بیان این که ترامپ به
اهداف خود از تحریم ایران نمی رسد جمع
بندی کرده که تاریخ نشان میدهد تحریمها
زمانی که با قاطعیت و حمایت گسترد ه
بینالمللی همراه است ،بیشترین تاثیر را
دارد ،شرایطی که هم اکنون درباره تحریم
های ایران وجود ندارد.

به یک توافق جدید با ایــران بر سر مسئله
هستهای اســت ،باید اروپــا را بر واگــن خود
سوار و فراتر از تحریمها اقدام کند و از حمایت
دو حزب از سیاستهای خود در برابر ایران
اطمینان یابد.
در عین حال رئیس جمهور آمریکا همچنان
معتقد اســت کــه ایـــران ب ــرای تــوافــق بــا او
پیشقدم خواهد شد! ترامپ در یک سخنرانی
انتخاباتی دیگر با طرح این ادعا که ایران
پس از به قــدرت رسیدن او از مواضع خود
عقب نشینی کرده ،مدعی شد« :آن ها االن
مصیبتها دارنــد؛ داخــل خیابا نهایشان
شــورش اســت ،ارزشـــان نــابــود شــده و یک
روز -که شاید چندان دور نباشد -پیش ما
میآیند و میگویند "دوســت داریــم توافق
کنیم ".اشکالی ندارد ،خوب است .اما باید
توافق واقعی باشد نه معاملهای شوخیوار
مثل آن چه دولت قبل انجام داد!»

نشریه فــاریــن پالیسی هــم در گــزارشــی
ضدایرانی که قصد آن مشاوره دادن به ترامپ
است ،می نویسد :اگر ترامپ خواهان رسیدن

▪مــاکــرون :رویــکــرد ما در مهار ایــران با
آمریکا همسو است

▪ادعای مجدد ترامپ :ایرانی ها یک روز
می آیند

همزمانرئیسجمهورفرانسهدریکسخنرانی

دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان با اعالم این که
«قطع ًا قرار نیست بازسازی سوریه از طریق کمکهای
بالعوض یا با سرمایه ایران به صورت یک جانبه انجام
شود» اعالم کرد :توافق نامه جامع همکاریهای سیاسی
و اقتصادی ایران در سوریه آماده پاراف بوده و قرار است
امضای نهایی از سوی معاون اول رئیس جمهور کشورمان
و نخستوزیر سوریه انجام شود .جابری انصاری با اشاره
به سفر وزیــران دفاع و خارجه کشورمان به سوریه که
در هفته های گذشته انجام شده و همچنین سفر قریب
الوقوع وزیر راه به دمشق ،بیان کرد :بالفاصله بعد از آن

محسنهاشمی 2:سالازخاطراتپدرمرا
بعدفوتشانهمبانظررهبریچاپکردیم
پسر ارشــد مرحوم آیــت ا ...هاشمی درباره وضعیت آثار
مکتوب وی گفت :در گذشته ایشان قبل از انتشار ،نسخهای
رامیبردندخدمتمقاممعظمرهبریوبهایشانمیدادندو
نظراتایشانرامیگرفتند.منهماینروندراادامهمیدهم
که دو سال از خاطرات پدرم را بعد فوت شان با نظر رهبری
چاپ کردیم.محسن هاشمی ،در گفتوگو با ایرنا افزود:
مرحومهاشمیازسال 60خاطراتمکتوبدارند.برایهر
روز یک صفحه نوشتهاند .پس از سال 60تا سال 95ما االن
 35دفترچه تقویم مکتوب از ایشان داریم که این ها موجود و
با دست خط خودشان هم است و من هم آن ها را کامال حفظ
کرده ام ،طوری که سالم بمانند ،مشکلی پیش نیاید و خراب
نشودودرنهایتدراختیارمردمقراربگیرد.ویتصریحکرد:بر
اساسنظرشخصایشان،مااصوالاینهارابا 20تا 22سال
تاخیرمنتشرمیکردیم.درگذشتههمهمینطورمنتشرمی
کردیم.درگذشتهایشانقبلازانتشار،نسخهایرامیبردند
خدمت مقام معظم رهبری و به ایشان میدادند و نظرات
ایشان را میگرفتند که من هم این روند را ادامه میدهم،
ایشانحتییکجاهمنگفتندکهجاییازکتابحذفشود.
در گذشته هم معموال وقتی داده می شد ،تمام و کمال تایید
میکردندواصالنظرینمیدادندکهجاییبایدحذفشود.
اینبارهمهمینطوراتفاقافتاد.دوسالازخاطراتپدرمرا
بعد فوت شان با نظر رهبری چاپ کردیم.وی در این باره که
«خودتاندرکجابیشترینممیزیراداشتید؟»،گفت:خیلی
کم؛فقطمابهشوخیمیگوییم«عفتهایش»راکمکردهایم!

...
اخبار

سفیرروسیهدربیروت:ایرانهدفناتوی
عربیاست

با اشاره به این که رویکرد او در موضوع مهار
ایــران ،با آمریکا همسو است ،اذعــان کرد که
دربــاره برجام با آمریکا اختالف نظر دارد .به
گزارش ایرنا ماکرون گفت :از زمان انتخاب
دونالد ترامپ تمام تالش ما این بوده که برجام
حفظ شــود .تمام تالش ما بر این بــوده است
که ایرانی ها ازایــن توافق خــارج نشوند چرا
که اگر آن ها این توافق را ترک کنند ،در عمل
چیزی دست ما را نمی گیرد و نمی توانیم بر
فعالیت های هسته ای ایــران نظارت داشته

باشیم .وی افزود :من از ابتدای دوران ریاست
جمهوریامنیزتاکیدکردهامکهتنهاراهمقابله
با ایران ،افزایش فشارهای سیاسی الزام آور
است و خروج از توافق هسته ای ،مسئله ای را
حل نمی کند .راهبرد فرانسه در قبال ایران بر
چهار اصل استوار است :نخست حفظ توافق
هسته ای ،دوم ادامه نظارت برفعالیت های
هسته ای بعد از سال  ،2025سوم نظارت بر
فعالیتهایموشکیایرانوچهارممحدودیت
نفوذنظامیایراندرمنطقهخاورمیانه.

جابری انصاری :قرار نیست بازسازی سوریه از طریق کمک های بالعوض انجام شود
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای امضای
توافق نامه جامع همکاریهای سیاسی و اقتصادی ایران
به سوریه سفر خواهد کرد .این سفرها در واقع مقدمه
مرحله جدید همکاریها و تعامالت بین تهران و دمشق و
مرحله بعدی تالش شرکتهای ایرانی برای گرفتن پروژه
در سوریه خواهد بود.
جابری انــصــاری که با باشگاه خبرنگاران گفت و گو
می کرد ،افزود« :پس از مطرح شدن بحث بازسازی در
سوریه در داخل کشور این تلقی ایجاد میشود که قرار
است ایــران به صورت یک طرفه در سوریه هزینه کند،
در واقع از مسئله مشارکت ایران در بازسازی این کشور
تصویر بنگاه خیریه ارائه میشود؛ درحالی که جمهوری
اسالمی به عنوان دولت هم پیمان سوریه که بیشترین
هزینهها و همکاریها را در دوره جنگ و قبل از آن با دولت
دمشق داشته ،قصد استفاده از بازار گسترده برای خلق

...
خبر

فرصتهای اقتصادی در سوریه را دارد و قطع ًا قرار نیست
بازسازی سوریه از طریق کمکهای بالعوض یا
با سرمایه ایران به صورت یک جانبه انجام
شود».
جابری انصاری در بخش دیگری از
گفت و گوی خود موضوع سفر اخیرش
به پاریس را دور جدید رایزنیهای
نمایندگان ایــران ،روسیه و ترکیه با
نماینده ویــژه دبیر کــل ســازمــان ملل
اعــام کرد و گفت :پیشنهاد ایران
این بود که برای ادلب راه
حــلــی مــرحــلــهای در
نظر گرفته شــود و
تــمــامــی تــمــرکــز
هــمــزمــان روی

خــروج تروریستها ،مسئله حفظ جــان انــســان هــا یا
تراکم جمعیتی باشد .وی درباره نشست اخیر پوتین و
اردوغان هم با تأکید بر این که مذاکرات آستانه مانع
گفت و گوهای دوجانبه کشورها با یکدیگر نیست،
گفت :نشست سوچی مقدمه توافقات دیگری
است که در بیشتر مذاکرات آستانه اجرا خواهند
شد .جابری انصاری در پاسخ به این سوال که آیا
عربستان سعودی و اعضای ائتالف عربی با پیش
شرط وارد مذاکرات بروکسل درباره مسئله یمن
شده اند ،گفت :خیر ،پیش شرط علنی رسمی
نداشتهاند؛ اما پیش شرط عملی دارند
در حقیقت سیاست سعودی و
ائتالف این است که تا وقتی
پیروزی در میدان نیست
مذاکراتی انجام نشود.

ایسنا-سفیرروسیهدربیروتدربرنامهحوارالساعهکهشبکه
المیادینآنراپخشمیکنددرخصوصطرحموسومبهناتوی
عربی گفت :هنوز زود است که در این باره موضع بگیریم زیرا
شکلنهاییاینائتالفغیرواضحاست.الکساندرزاسپکین
افزود:اعالمشدهکهایرانهدفناتویعربیاستواینکشور
را حامی تروریسم توصیف کردهاند که روسیه این مسئله را
نمیپذیرد.سفیرمسکودربیروتگفت:هرائتالفیکهعلیه
محورمقاومتباشدآیندهایندارد.

تکذیبشایعهبستریشدنهاشمیشاهرودی
دربیمارستان
تسنیم  -دفتر آیت ا ...هاشمی شاهرودی اخبار منتشر شده
درشبکههایمجازیمبنیبربستریشدننایبرئیسمجلس
خبرگانورئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامدربیمارستان
را تکذیب کرد .در این اطالعیه آمده است که حال عمومی
ی وی
آیت ا ...هاشمی شاهرودی خوب است و مراحل درمان 
در حال طی شدن است .به تازگی در شبکههای اجتماعی،
خبریمبنیبروخامتحالآیتا...هاشمیشاهرودیرئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام و بستری شدن وی در یکی از
بیمارستانهایتهرانمنتشرشدهبود.
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