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محسن رضایی :مجمع تشخیص
شورای نگهبان دوم و سنا نیست

...

ویژه های خراسان
بخشنامه آنی دولت درباره پرداخت بسته
حمایتی برای کارمندان
یک مسئول مهم دولتی طی روزهــای گذشته با ارسال
بخشنامه ای با قید "آنی -حائز اهمیت" به همه دستگاه
های ملی و استانی که حقوق و فوق العاده هایشان را
از منابع عمومی بودجه  97دریافت کرده اند ،از آن ها
خواسته با توجه به دستور دولت برای واریز کمک جبرانی
به حساب کارکنانی که کمتر از  3میلیون تومان حقوق می
گیرند ظرف سه روز به ارسال تعداد این نوع کارمندان خود
به تفکیک رسمی ،پیمانی ،قــراردادی و شرکتی اقدام و
متوسط دریافتی آن ها بر اساس حکم کارگزینی یا قرارداد
را ذکر کنند.

چهره ها و گفته ها

محمد عطریانفر عضو حــزب کــارگــزاران دربــاره
نسبت جریان اعتدال و اصالحات در انتخابات آینده
گفت :موقعیت اصــاح طلبان
در انتخابات سال  98نسبت
به  94بیشتر است و موقعیت
اعتدال و توسعه در  98نسبت
به  94در جبهه اصالحات
کمتر است/ .نامه نیوز
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت :برخی
از چهر هها در جــریــان اصال حطلب ایــن نقش را به
عهده گرفتهاند که حرف آنها فصلالخطاب جریان
اصالحات اســت .اصولگرایان از
مسئله شیخوخیت عبور کردهاند
امــا اصال حطلبان گرفتار این
مــســئــلــه شـــدنـــد/ .
اعتمادآنالین

...
خبر

صدرالساداتی با قرار کفالت آزاد شد

دادسرای روحانیت :بازداشت ،در پی شکایت
شاکی خصوصی بوده است

دادسرای ویژه روحانیت تهران ،از آزادی سیدمحمدمهدی
صدرالساداتی روحانی مطرح در فضای مجازی خبر داد .به
گزارش تسنیم ،در اطالعیه کوتاه دادسرای ویژه روحانیت
تأکید شده که علت بازداشت اخیر او شکایت چهار شاکی
خصوصی بوده است.
روز دوشنبه اطرافیان صدرالساداتی مدعی شدند که او
به دلیل پیگیری هایش در ماجرای تخریب منازل اهالی
ده ونک توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده ،اما
اطالعیه روابــط عمومی دادســرای ویژه روحانیت تهران
نشان می دهد پرونده این فعال اینستاگرامی ،ناشی از
شکایت شاکی خصوصی بوده و او پس از انجام تحقیقات
و صدور قرار تأمین کفالت ،آزاد شده است .برادر این فعال
اینستاگرامی ،اتهامات او را «تشویش اذهان عمومی علیه
نظام و نیروی انتظامی» اعالم کرده بود .خود صدرالساداتی
نیز دیروز در صفحه شخصی اش ضمن ارائه توضیحاتی
دربــاره بازداشت اش نوشت« :شکایت خانم مال نظری
(رئیس دانشگاه الزهرا) از این جانب به اتهام تشویش
اذهان عمومی ،نشر اکاذیب و افترا ،تقریبا تمامی پست ها
و استوری های مربوط به دانشگاه را نشان دادند ،چندین
صفحه کامنت های مخاطبان را نشانم دادند ،این که گفته
بودم "هل من ناصر ینصرنا" "ان شاءا ...دانشگاه هیچ کاری
نخواهد کرد" و مهم ترین آن ها عبارت "چه کسی غاصب
است؟" را نشانم دادند و تفهیم کردند که دارم اذهان مردم را
تشویش می کنم ،ساعت هفت شب قرار وثیقه صادر کردند
و من آن موقع وثیقه نداشتم».

پاسخ های صریح کدخدایی به سواالتی درباره عملکرد
شورای نگهبان و لیست رای آیت ا ...جنتی
سخنگویشوراینگهبانبهپرسشهایصریحجواناندربارهعملکردشورای
نگهبان پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،عباسعلی کدخدایی که شامگاه دوشنبه
در سری جدید برنامه تلویزیونی«بدون توقف» به سواالت جوانان حاضر در این
برنامه پاسخ می داد ،در پاسخ به این سوال که نبود امکان تقلب در انتخابات
ایران ،به چه معناست؟ گفت :پس از انقالب که انتخابات مفهوم واقعی خود را
بهدستآوردبهموجبقوانینمختلفیکهداشتیمسازوکارهایبسیارتفصیلی
برای اجرای انتخابات و نظارت بر آن پیشبینی شد .هیئت های اجرایی که
یک نهاد کامال مردمی است از آغاز انتخابات تا پایان اعالم نتایج روند بسیار
پیچیده و دقیقی دارند و کامال هم مردمی هستند .روند نظارتی که براساس
قانوناساسیپیشبینیشدهنیزنظارتمردمیوبراساسسازوکارهایبسیار
مفصل قانونی است .ما هیئت های نظارت متعدد و مراحل مختلفی داریم تا آرا
بهشوراینگهبانبرسد.هیئتهایاجراییمتشکلازمعتمدانمردمهستند
که در هر حوزه انتخابیه با سازوکار خاصی انتخاب میشوند و مسئول اجرا
و برگزاری انتخابات هستند و هیئت های نظارت نیز توسط شورای نگهبان
انتخابمیشوندوحتمابایداعضایغیرشوراینگهباندرآنهاحضورداشته
باشند .همه این ها از میان مردم مورد اعتماد همان محل هستند.
▪برای هر صندوق رأی حداقل 17تا 20نفر عوامل داریم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «آرا پس از شمارش به
ستاد انتخابات ارسال میشود در حالی که سیاسیون در آن جا حضور دارند،
آیا دخالتی در شمارش آرا صورت نمیگیرد؟» ،تصریح کرد :اصوال ما در خود
انتخابات و برای همین صندوقی که اشاره شد حداقل  ۱۷تا  ۲۰نفر عوامل
مختلفداریمکهسرصندوقهاهستند.دربرخیحوزههاممکناستبهدلیل
مسائل امنیتی حوزه ،نیروهای امنیتی هم حاضر باشند .زمان حضور پای
صندوق امکان چنین تخلفی نیست .برای شمارش هم همین افراد هستند
و فرمهای خاصی وجود دارد که از ابتدا تا انتها همه عوامل اجرایی و نظارتی
باید آن را امضا کنند و در نهایت آن فرمها برای شمارش آرا مبنا قرار میگیرند.
▪به 2تن از حقوقدان های شورای نگهبان در انتخابات  88تذکر دادیم

وی در پاسخ به این سوال که «آیا خود اعضای شورای نگهبان هم جانبداری
نمیکنند؟» ،تصریح کرد :غالبا این طور نیست که در بررسی صالحیتها یا
اعالم صحت انتخابات دخالت کنند .البته هر کسی نظری دارد .مجری در
واکنش به گفته کدخدایی پرسید :در انتخابات ۸۸هیچ یک از اعضای شورای
نگهبان دخالت نکردند؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد :چرا .من عرض
کردم و گفتم دو نفر از حقوقدانان که آن زمان در دولت هم بودند ،اقدامی
کردند و ما هم به آن ها تذکر دادیم .در دورههای گذشته هم حتی برخی افراد
را داشتیم که به نفع دیگری بیانیه صادر میکردند.

▪توضیحات کدخدایی درباره لیست همراه آیت ا ...جنتی در انتخابات٩٤

مجری پاسخ داد :اما در انتخابات  ۹۴مجلس هم تکرار شد .فرض کنیم
شورای نگهبان داور انتخابات باشد .یک داور نمیتواند عضو یک تیم باشد و
در چیدمان تیم هم نقش داشته باشد .روز رایگیری میشود و در آن روز تصویر
آیتا ...جنتی منتشر میشود که در دست خود لیست اصولگرایان را دارد و در
حال رایدادن است .کدخدایی پاسخ داد :ما این را گالیه کردیم به همکاران
شما .قائل به این تفکیکهای اصولگرا و  ...نیستم .به هر حال اعضای شورای
نگهبان مانند دیگران به محلی میروند و رای میدهند .البته دوستان رسانه
هم به دنبال خبر داغ هستند و توانسته بودند آن عکس را بگیرند .شما که قطعا
موافق نیستید بگویید همه افراد مانند شما فکر کنند یا شما مثل ما فکر کنید؟
ولی در کار و انجام وظیفه باید مستقل باشید .آقایان هر لیست «الف» یا «ب»
که در دست داشتند و از آنان عکس گرفته شد چه باید کنند؟ این یک تبلیغ و
تخلف نیست .برای مثال زمانی که من رای خود را درون صندوق میاندازم
و یک دوربین حرفهای تصویر رای من را بگیرد ،آیا به معنای تخلف من است؟

غیب پرور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به

رونمایی از خودروی ضدمین و
ضدکمین «طوفان»

خط تولید و رونمایی از خودروی زرهی ضدمین و ضدکمین طوفان ساخت
سازمان صنایع دفــاع ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای
انجام ماموریتهای پشتیبانی رزمی و تردد در مناطق جنگی و عملیاتی
با حضور امیر سرتیپ حاتمی و فرمانده مرزبانی افتتاح و تحویل نیروی
زمینی سپاه شد.
به گزارش تسنیم ،وزیر دفاع در آیین رونمایی خودروی زرهی «طوفان» در
تشریح ویژگی های این نفربر تاکتیکی گفت :طراحی و ساخت خودروی
«طوفان» براساس نیازمندی نیروهای مسلح برای دست یابی به محصولی
با قابلیت سرعت باالتر ،حرکت در شیب های طولی و عرضی تند و عبور
از موانع انجام شده اســت .امیر سرتیپ حاتمی ادامــه داد :خــودروی
طوفان یک خودروی  4×4با قابلیت مقاومت در برابر انفجار مین و تله
های انفجاری با قدرت چندین کیلوگرم  TNTو سطح حفاظت در برابر
ِ
مختلف هسته فوالدی است .وی در تشریح قدرت مانور این
گلوله های
خودرو اظهار کرد« :طوفان» به گونه ای طراحی شده است که عالوه بر
تحرک باال و توانمندی عبور از موانع ذو عارضه ،قابلیت عبور از کانال آب
با عمق  1.5متر و عبور از موانع عمودی 50سانتی متر را داراست .امیر
حاتمی با بیان این که نفربر ضد مین و ضد کمین طوفان قابلیت حمل 10
سرنشین را داراست ،افزود :این خودرو با تجهیز به چرخ های پنچررو
قادر است عملیات را ادامه دهد و نیز برای ترک محل درگیری در حالت
پنچری چرخ ها تا شعاع  50کیلومتری حرکت کند .وزیر دفاع با تشریح
ویژگی های دیگر این نفربر ،قابلیت نصب سالح های نیمه سنگین ،بهره
مندی از دریچه های تیراندازی از کابین عقب ،حفاظت بالستیکی برای
حفاظت از نفرات کابین و سرعت  100کیلومتر بر ساعت این خودرو را از
دیگر مشخصات نفربر« طوفان» بیان کرد.

اینکههمکاریهایبسیجبادولتآغازشده،گفت:
ما به دولت محترم برای همکاری اعالم آمادگی
کردهایموباردیگرنیزازهمینجادرخواستخودرا
تکرارمیکنیم.دربخشهاییهمکاریهاآغازشده
اماکفایتنمیکند.بسیجآمادهمقابلهبامحتکران
وکسانیکهبهفکرجیبخودشانهستند،است.
بسیجمیتوانددرهرعرصهایکهنیازانقالبباشد
به میدان بیاید و منتظر دعوت کسی نمیشود اما
زمینههاییبرایورودبهترالزماست.
▪پیام سرلشکر باقری بــرای چهلمین سال
تأسیسبسیج

همچنینرئیسستادکلنیروهایمسلحدرپیامی
به مناسبت ورود بسیج به چهل سالگی خود تأکید
کرد:ایننهادافتخارآفرینبابرافراشتهنگهداشتن

پرچم "ما میتوانیم" خواهد توانست حربه دشمن
را ناکارآمد و امنیت و پیشرفت ایــران اسالمی را
همچنانازگزندکین هتوزانمصوندارد.
سرلشکر باقری در پیام خود افزود :برکات حضور
بسیج در عرصههای خطیر و تعیین کننده کشور
اثربخشی فرازمانی و راهبردی اقدام بنیان گذار
فقید و به عرش پیوسته بسیج را یــادآور می شود و
اهمیت نفوذ و نقش آفرینی های فرهنگ و تفکر
بسیجی در آن سوی جغرافیای ایران و در صحنه
تشکیلهستههایمردمیحزبا...ومقابلهجبهه
مقاومت اسالمی ضد تروریسم تکفیری و جنگ
هــای نیابتی و تحمیلی مثلث شیطانی آمریکا،
رژیم صهیونیستی و آل سعود در منطقه  -از جمله
در عــراق ،سوریه و یمن -را در معرض قضاوت و
بازخوانیقرارمیدهد.

...

نگاه سوم

وقتی فرمانده نیروی هوایی ارتش روی
س ِر یک خلبان آب سرد ریخت
خبرآنالین  -روز گذشته تصویری از ریختن آب سرد
رویسریکخلبانتوسطامیرسرتیپ«عزیزنصیرزاده»
فرماندهنیرویهواییارتشمنتشرشد.طبقرسمنیروی
هواییارتشازدیربازتاامروز،هرگاهکهیکخلبانبرای
اولین بار به تنهایی و بدون حضور استاد با هواپیما به
پرواز در میآمد ،بعد از فرود موفقیت آمیز ،مافوق روی
شاگردش آب سرد میریخت تا از فشار عصبی او بکاهد
و این آخرین درس استاد به شاگرد خلبان برای پرهیز از
غروردرشغلپرریسکپروازاست.

...

خارج از دستور
در جلسه فراکسیونهای سیاسی مجلس با
الریجانی چه گذشت؟

▪فروغی :کار سخنگوی شورای نگهبان شایسته باالترین تحسین هاست

دوران مشکالت اقتصادی به پایان می رسد

▪بسیج آماده مقابله با محتکران و کسانی که به
فکرجیبخودشانهستند،است

با حضور وزیر دفاع و فرمانده مرزبانی ناجا صورت گرفت

در زمینه حضور سخنگوی شورای نگهبان دربرنامه بدون توقف و پاسخ به
سؤاالت جوانان ،علی فروغی مدیر شبکه سوم سیما در پستی اینستاگرامی
نوشت :وقتی استاد دانشگاه به سختی حاضر میشود در کالس درس به
شاگردانش اجازه بحث و نقد و نظر بدهد ،وقتی فیلم سازان ما غالبا حاضر
به نشستن روبه روی منتقدان شان نیستند ،وقتی که مسئوالن از پرسش
و پاسخهای چالشی رسانهها فراری اند ،وقتی بررسی کردن سواالت در
برنامههای تلویزیونی تبدیل به توقع شده است و به طور کلی در شرایطی که
مونولوگ بیش از دیالوگ هوادار دارد ،کاری که سخنگوی شورای نگهبان در
برنامه "بدون توقف" شبکه سه سیما کرد ،شایسته باالترین تحسین هاست.

سردارغیبپرور:درخواستخودرابرایهمکاریبادولتتکرارمیکنیم

رئیسسازمانبسیجمستضعفینبااشارهبهمشکالت
اقتصادی مــردم ،مجدد تکرار کرد که بسیج آماده
همکاری بیشتر با دولت است .سردار غالمحسین
غیبپرور که به مناسبت آغاز هفته بسیج در مراسم
تجدیدمیثاقبسیجیانباآرمانهایامامخمینی(ره)
در حرم امــام راحــل ،حضور یافته بــود ،با بیان این
که مشکالت اقتصادی مردم ما را رنج میدهد اما
اطمینان داریم که این دوران نیز به پایان میرسد و
میگذرد ،افزود :فشار و درد زندگی در بخشهای
اقتصادی داریم اما این حربهای نیست که انقالب
اسالمیرامضمحلکند.بهگزارشفارس،ویگفت:
آمریکابهجاییرسیدهکهحتیدرونخودرانمیتواند
کنترلکند.آتشسوزیدرکالیفرنیارخدادهاماحکام
آمریکاحتینمیتوانندبهدادمردمخودشانبرسند.
در همین ایــران خودمان میبینید که در حوادث
طبیعی این مردم هستند که به کمک دولتمردان
میروند .رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب
بهآمریکاییهاگفت:اینمانیستیمکهصحنهانقالب
اسالمی را خالی می کنیم ،این شما و رژیم غاصب
صهیونیستی هستید که باید میدان را خالی کنید.
وجودرژیمصهیونیستیازاساسجعلیاست.امامنیز
فرمودندکه"اینرژیمیکرژیمسرطانیاستوبایداز
روزگارپاکشود"ومابهامیدروزینشستهایمکهروی
کرهزمیننامیازاسرائیلنباشد.

فارس-محسنرضایی دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام  درنخستینواکنشبهاظهارنظرهاراجعبهجایگاهحقوقیهیئتعالینظارتمجمعدرصفحهخوددراینستاگرام نوشت«:مجمع،
شوراینگهباندوموسنانیست،بهجایحملهبهدیگرانپاسخعملکردتانرابدهید!...اینروزهابامطرحشدننظارتبراجرایسیاستها،بمبارانتبلیغاتیبهراهانداختهاندکهجلوینظارت
رابگیرندوبهکسیحسابپسندهند...دریکروز،چندینتنطالوطیچندماهمیلیاردهادالرذخایربانکمرکزیرابهبازارهایکاذبسوقمیدهندوازجوابگوییفرارمیکنند».

سفیر دانمارک در تهران ،نرفته
بازگشت!

پس از برگزاری نشست مشترک شورای سه فراکسیون
اصلی مجلس با الریجانی در صبح روز گذشته ،علیرضا
سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با حضور
در جمع خبرنگاران اظهارکرد :موضوع چگونگی مواجهه
با تحریمهای ظالمانه و طرح مسائلی دربــاره "عبور از
تحریمها" از جمله موضوعات مطرح شده این نشست بود.
وی خاطرنشان کرد :تحوالت منطقه و مسائل مربوط به
تحرکات برخی کشورها ،احیای کارت سوخت و این که
مجلس در این برهه از زمان چه وظایفی برعهده دارد ،از
جمله محورهای نشست رئیس مجلس با فراکسیون های
والیی امید و مستقلین بود.

دهمرده :تنگه احد سیستان در حال تخلیه
شدن از جمعیت است

سفیر ایران در دانمارک خبر داد که سفیر این کشور اروپایی امروز چهارشنبه
به تهران بر می گردد و فعالیت خود را آغاز میکند .سفیر دانمارک در پی
تنش آفرینی های برخی کشورهای اروپایی در روابط با ایران به درخواست
دولتش برای مشورت فراخوانده شد و تهران را به مقصد کپنهاگ ترک
کرد .در پی ادعاهای مضحک و سیاسی دانمارک علیه کشورمان و ادعای
تالش برخی اتباع ایران برای «عملیات تروریستی در دانمارک و فرانسه»
روابط ایران و دانمارک تیره شد تا جایی که دو روز پیش خبرگزاری رویترز
مدعی شد در نشست دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا ،وزیران خارجه
این قاره تصمیم گرفته اند تحریم هایی علیه برخی اتباع ایران اعمال کنند.
به گزارش ایسنا ،حاال مرتضی مرادیان سفیر ایران در دانمارک در صفحه
توئیتر خود نوشت« :امروز سه شنبه که با دنی عنان سفیر دانمارک در تهران
صحبت کوتاهی داشتم ،خبر داد که چهارشنبه به تهران برمیگردد .اظهار
امیدواری کردیم تا با تالش و کوشش دو سفارت مشکالت برطرف شود».
اوایل آبان دانمارک با این ادعا که اتباع ایران به دنبال ترور یک فعال تجزیه
طلب در خاک این کشور هستند ،سفیر خود از ایران را فراخواند ،اما حاال
این کشور اروپایی سفیر خود را به ایران بازگردانده است .چند هفته پیش
از اتهام زنی دانمارک ،فرانسه هم در سناریویی مشابه مدعی شده بود که
ایرانقصدداشتهگردهماییگروهکتروریستیمنافقیندرپاریسراهدف
حمله قرار دهد .این کشور که باید بابت میزبانی و حفاظت از قاتالن هزاران
ایرانی پاسخ گو باشد ،با اتهام واهی خود موجب شد یک دیپلمات ایرانی در
آلمان بازداشت و دادگاهی شود.

نماینده شادگان :مسئوالن به نطق
نمایندگان مردم گوش نمیدهند

در همین حال فدریکا موگرینی پس از جلسه روز دوشنبه وزیران اروپایی به
این ادعای ضدایرانی دانمارک پرداخت و گفت« :در خصوص پیشامدهای
دانمارک هم باید بگویم که امروز همه از تحقیقات در این خصوص حمایت
کردند و متحد در کنار دانمارک ایستادند ».به گزارش فارس ،موگرینی
مسئول سیاست خارجی اروپا حتی تهدید کرد که «شورای اروپا به کار خود
برای بررسی پاسخی هدفمند و مناسب به آن چه رخ داد ،ادامه میدهد».

مجید ناصر ینژاد نماینده شادگان در مجلس در نطق
میان دستور گفت :نطقهای نمایندگان تنظیم و مسائل
مهم و درد دل مردم مطرح می شود ولی متاسفانه گوش
شنوایی نیست.وی تصریح کرد :در واقع مسئوالن به نطق
نمایندگان و دغدغههای مردم که در نطقها مطرح میشود
گوش نمیدهند و عمل نمیکنند از این رو در نتیجه خیلی
از نطقها بدون اثر میماند.

▪موگرینی :همه متحد در کنار دانمارک ایستادند

حبیب ا...دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس در تذکری
شفاهی خطاببهروسایقوایسهگانه،اظهارکرد:روسای
بزرگوار قوا بدانید که تنگه احد سیستان در حال تخلیه
شدن از جمعیت است ،اقدام عاجل کنید.وی خطاب به
رئیس جمهور متذکر شد :ضمن تشکر از مصوبات مربوط به
خشکسالیمنطقهسیستانلطفا دستوردهیداینمصوبات
هر چه سریع تر اجرایی شود.

پزشکیان :مسلمانان با وحدت مانع اختالف
افکنی دشمنان میشوند
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از نواخته شدن
زنگ آغاز جلسه علنی ضمن تبریک میالد پیامبر اعظم(ع)
گفت :امیدواریم آغاز هفته وحدت با کالم ائمه اطهار ما را به
سمت وحدت پیش ببرد ،البته این وحدت نه فقط در زبان و
گفتار بلکه باید در عمل ما نیز پدیدار باشد.وی خاطرنشان
کرد :هر مسلمانی باید تالش کند اختالف و تفرقه بین
مسلمانان دیگر را با امر به معروف و نهی از منکر حل کند.
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