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تازههای مطبوعات
••آفتابیزد-اینروزنامهدرگزارشیبااشاره
به ماجرای بستری شدن نماینده ســراوان
در بیمارستان نوشت :واقعیت آن است که
بسیاری از مردم عادی و بیپناه روزانه در زیر
شدیدترین فشارها و تألمات روحی ناشی از
گرفتاریهای زندگی قرار دارند که مسئوالن
برای آن ها ایجاد کردهاند ،اما اغلب آنان هر
دقیقه قلب شان نمیگیرد و در بیمارستان
بستری نمیشوند .مسئوالن باید مسئولیت
کارشانرابپذیرندودرمقابلدرخواستملت
برایپذیرشاشتباهسرفرودآورند.
••جــوان -این روزنامه با اشــاره به حواشی
انتصاب دامــاد سیداحمد خاتمی به عنوان
مسئول حوزه ریاست دفتر نوبخت نوشت:
نکته ماجرا آن بود که اصالحطلبان عالقه
نداشتند از نسبت فامیلی دامــاد خاتمی با
نوبختبنویسند.اوبرادرخانمپسرنوبختبود
و وقتی در دفتر نوبخت سمت گرفته ،روشن
استازچهکانالیایناتفاقافتادهاست.
••آرمان-ترقیعضوموتلفهدربارهاخبارمربوط
به شرکت نکردن قالیباف و جلیلی در جلسات
شــورای وحدت اصولگرایان اظهار کرد :این
موضوع کذب است .هم قالیباف و هم جلیلی
در جلسات شرکت میکنند و هــردو به کار
تشکیالتیووحدتاصولگرایانمعتقدهستند.
••فرهیختگان-پرویزامینیجامعهشناسدر
تحلیلیدربارهفیلمجدیداصغرفرهادینوشت:
اینفیلمکهفارغازجریانوسازوکارممیزیدر
ایرانساختهشدهاست،نشاندادکهدستکم
فقدان ممیزی ،تاثیر مثبتی به لحاظ سینمایی
بر فیلم فرهادی نداشته است و در مقایسه با
فیلمهایقبلیفرهادیازنظرسینمایی،دست
پایینراداردوزیادیمتوسطبهنظرمیرسد.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  13 :نهاد فرهنگی از
سال 93تا 23225،98میلیاردتومانبودجه
داشتند!عمدهترینسهمصداوسیمابا7785
میلیارد بودهوپسازصداوسیما،وزارتارشاد
با  5012میلیارد بیشترین اعتبارات را دارد.
بودجهصداوسیمااز 1521میلیاردبه1840
میلیارد و بودجه وزارت ارشــاد از  1145به
 1237میلیاردافزایشیافتهاست.
••عــصــرایــران خبر داد  :عباس عدالت،
شهروند ایرانی-انگلیسی و استاد دانشگاه
امپریال کالج لندن که به اتهامات امنیتی در
ایران بازداشت و زندانی شده بود ،آزاد شد و به
انگلیسبازگشت.
•• امیدنامه نوشت  :حسنرحیمپورازغدی
عضوشورایعالیانقالبفرهنگیدرمراسمی
کــه در روز دانشجو در دانشگاه فرهنگی
خوارزمی برگزار شد از دست یک دانشجو که
ازبختیارآخریننخستوزیرپهلویدومدفاع
میکرد ،عصبانی شد.رحیم پور ازغــدی در
بخشی از پاسخهایش به این دانشجو گفت:
«شما کتاب نمیخوانی چه کارت باید کرد؟
شماکهکتابنمیخوانیبایدمحکومتکنند
بهکتابخانهو ۲۳تاکتاببخوانیونمرهباالی
 ۱۵بگیری؛زیر ۱۵قبولنیستتادیگردرباره
بختیاراینطوریصحبتنکنی».
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روز گذشته و با حضور ژنرال اسیپوف برگزار شد

دومینکمیسیوننظامیمشترکایرانو
روسیهدرتهران

هـــادی مــحــمــدی – هــمــزمــان با
سفر روز گذشته معاون ستاد کل
نیروهای مسلح روســیــه بــه تهران
دومین کمیسیون مشترک نظامی
ایــــران و روســیــه عــصــر دوشــنــبــه با
حضور برخی مقامات نظامی دو
کشور در محل ستاد کل نیروهای
مسلح کشورمان بــرگــزار شــد .در
این اجالس که ریاست آن برعهده
ســـردار قــدیــر نظامی مــعــاون بین
الملل ستاد نیروهای مسلح ایران و
ژنرال اسیپوف معاون رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح روسیه بود ،دو
طرف ضمن مشورت و گفتوگوهای
تخصصی در خصوص زمینههای
هــمــکــاری نظامی بین نیروهای
مــســلــح دو ک ــش ــور ،بــرنــام ـههــای
همکاری بــرای ســال  2019را به
تصویب خواهند رساند .همچنین به
گزارش ایرنا ،صبح روز گذشته ژنرال
اسیپوف معاون ستاد کل نیروهای
مسلح روسیه ابتدا با سرلشکر محمد
باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح کشورمان دیدار کرد.
▪نـــیـــروهـــای مــســلــح  ۲کــشــور
بــا نگاهی بلندمدت ،حــوز ههــای
همکاری فیمابین را توسعه دهند

در این دیدار ژنرال اسیپوف با بیان
گزارشی از روند تشکیل کمیسیون
مــشــتــرک نــظــامــی دو کـــشـــور و
محورهای توافق طرفین ،زمینههای
ف ــراوان موجود بــرای همکاری دو
کــشــور را مـــورد تــاکــیــد قـــرار داد.
سرلشکر باقری نیز با اشاره به شرایط
بسیار حساس کنونی منطقه و جهان
و ضرورت ایجاد پیوندهای همگرایی
بین نیروهای مسلح ایران و روسیه

علیه تروریسم ،گفت :ظرفیت های
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران
و روسیه ایجاب میکند نیروهای
مسلح دو کشور با نگاهی بلندمدت،
حــوز ههــای همکاری فیمابین را
توسعه دهند و در چارچوب توافقات
کمیسیون مشترک نــظــامــی ،آن
ها را مدیریت و برنامهریزی کنند.
همچنین در دیدار معاون ستاد کل
نیروهای مسلح روسیه و مقامات
ارشد نظامی کشورمان در تهران،
دو طرف ضمن مرور همکاری های
نظامیدردومینکمیسیونمشترک
نظامی ایــران و روسیه ،بر افزایش
این همکاری ها در حوزه های فنی،
ژئوپلیتیکی ،رزمایش ها و مبارزه با
تروریسم تاکید کردند.
ی فنی و برگزاری رزمایش
▪همکار 
مــیــان نــیــروهــای دریــایــی ایـــران و
روسیه در آینده بیشتر میشود

همچنین بــه گــــزارش خــراســان،
ژنـــرال اسیپوف مــعــاون ستاد کل
نــیــروهــای مسلح روســیــه ظهر روز

گذشته مالقاتی نیز با امیر دریادار
خــانــزادی فرمانده نیروی دریایی
ارتش کشورمان داشت .در حاشیه
این دیدار ،خانزادی با بیان این که
ما به دنبال شتاب دادن و توسعه
همکاری ها در دو حوزه ژئوپلیتیکی
دریای خزر و ناوگان جنوب هستیم،
خاطرنشان کــرد :محور مذاکرات
با مقام روس نیز براساس تعامالت
در دریــا در حــوزه هــای عملیاتی،
فنی ،آموزشی ،تبادل ناوگروه ها
و برگزاری رزمایش های تاکتیکی
و رزمایش مقابله با دزدی دریایی
در دریــای جنوب بــود .وی دربــاره
همکاری در حــوزه تجهیزات زیر
دریایی با روسیه اظهارکرد :قطعا
کــشــور روســیــه در زمــیــنــه ساخت
زیردریایی و تسلیحات پیشگام است.
البته ای ــران هــم بــه دســتــاوردهــای
زیادی در زمینه زیردریاییها دست
پیدا کــرده و تا یک ماه دیگر اولین
زیــردریــایــی کــاس متوسط فاتح
ایران به ناوگان نیروی دریایی ارتش
ملحق خواهد شد.

کدام نمایندگان ازدرازهی شکایت
کردند؟
اکبری -بــه رغــم آن که علیرضا سلیمی نماینده محالت طی روزهــای
گذشته به عنوان عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با انتقاد از رفتار
عبدالباسط درازهی نماینده سراوان اعالم کرده بود موضوع رسیدگی به
این پرونده در دستور کار هیئت متبوعش قرار بگیرد و نصرا...پژمانفر نماینده
مشهد نیز خبر از درخواست تعدادی از نمایندگان برای رسیدگی هیئت
نظارت به این موضوع داده بود اما این دو نماینده از اعالم این که خود نیز
جزو امضا کنندگان این درخواست هستند امتناع کردند.همچنین برخی
دیگر از نمایندگان که گمان می رود جزو درخواست کنندگان طرح شکایت
از نماینده سراوان باشند پاسخی به این سوال خبرنگار پارلمانی خراسان
ندادند.این نمایندگان و همچنین یک عضو هیئت رئیسه به خبرنگار خراسان
اعالم کردند« :امضا کنندگان این درخواست ترجیح می دهند به دلیل همکار
بودن با این نماینده نامشان مطرح نشود ».برخی شنیده ها نیز حکایت از
وجود حدود  40امضا پای این شکایت دارد هرچند هیچ نماینده ای حاضر
نشده این مطلب را تایید کند.
در همین حال ،محمد جمالی سخنگوی هیئت رئیسه با بیان این که آقای
درازهــی به دلیل کسالت جسمی همچنان در بیمارستان بستری است
به خبرنگار خراسان گفت :حتی اگر نماینده ای هم شاکی نباشد هیئت
نظارت ملزم به رسیدگی به پرونده آقای درازهی است .وی گفت :از آن جایی
که هیئت رئیسه به هیئت نظارت دستور رسیدگی به این موضوع را داده است
حتی در صورت باز پس گیری شکایت نمایندگان امضا کننده این شکایت
این مسئله در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تا حصول نتیجه مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.همچنین به گزارش مهر و ایلنا ،سخنگوی هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان گفت :هیئت نظارت روز گذشته با حضور رئیس گمرک
و معاون پارلمانی وزیر اقتصاد برای بررسی پرونده نماینده سراوان تشکیل
جلسه داد .محمد جواد جمالی نوبندگانی درباره جزئیات این جلسه گفت:
این جلسه با حضور میراشرفی رئیس گمرک و جلیلی معاون پارلمانی وزیر
اقتصاد برگزار شد .وی افزود :در این جلسه درازهی نماینده سراوان حضور
نداشت ،ایشان به دلیل کسالت نتوانستند حضور پیدا کنند و فیلم اتفاقات
آن روز مورد بازبینی قرار گرفت .جمالی تصریح کرد :در جلسه روزگذشته بنا
شد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه ای
فوقالعاده به ادامه مذاکرات بپردازند ،به دلیل آن که رئیس جمهور دیروز
بودجه  ۹۸را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد ،لذا جلسه هیئت نیمه تمام
ماند و ادامه آن به امروز موکول شد .سخنگوی هیئت نظارت درباره بررسی
شکایت نمایندگان از نماینده سراوان گفت« :هنوز شکایتی از نمایندگان به
دست هیئت نظارت نرسیده است ،البته تفاوتی هم نخواهد کرد چون هیئت
رئیسه از ما خواسته که پرونده را بررسی کنیم و اگر نماینده ای هم شاکی
نباشد ما میتوانیم به این موضوع ورود کنیم».شایان ذکر است طی روزهای
گذشته انتشار فیلم منتشرشده از درگیری محمد درازهی در اداره گمرک،
حواشی و بازتاب های زیادی در رسانه ها ایجاد کرده بود.

آیت ا ...مکارم :برخی برای تضعیف حوزه های علمیه به مراکز حساس نفوذ کرده اند
آیت ا ...مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان با
بیان این که گروهی برای تضعیف مرجعیت و
حوزههای علمیه تالش میکنند ،گفت« :این
افراد منافع خود را در تضعیف حوزه و مرجعیت
میبینند ،حتی گاهی به مراکز حساس نفوذ
میکنند ».به گزارش تسنیم ،این استاد حوزه
علمیه دیروز هم در دیدار اعضای ستاد مرکزی
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با
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اشاره به نقش و اقدامات موثر مرجعیت در دو
کشور ایــران و عراق تأکید کرد :هر چه داریم
از حوزه و مرجعیت است و امام خمینی (ره) با
استفاده از مرجعیت خود توانستند قیام کنند.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش
با تاکید بر ایــن که در دوران تحریمها ساده
زیستی اهمیت زیادی دارد ،تصریح کرد :اگر
این گونه نباشد مشکالت حل نمیشود ،باید

حکومت مردمی باشد .آیت ا ...مکارم شیرازی
تحزب و قبیله گرایی را جزو آسیبهای انقالب
اسالمی دانست و افــزود :برخی از گروهها به
مسائل اسالمی همچون حجاب و مجالس
آلوده حساسیت ندارند ،این مسئله ارزشهای
انقالب اسالمی را کم رنگ میکند و با کم رنگ
شدن این ارزشها اسالمیت جمهوری اسالمی
یشود.
حذف م 

...

کوتاه از سیاست
پیامتبریککریسمسیرئیس
جمهوربهسرانکشورهایجهان
خبرگزاری صدا وسیما  -رئیس جمهور
در پیامهایی به ســران کشورهای جهان،
میالد پیامبر صلح و آشتی ،حضرت عیسی بن
مریم (ع) و آغاز سال  ۲۰۱۹را به آنان تبریک
گفت.آقای روحانی در این پیامها ،تصریح
کرد :امیدوارم در آستانه سال نوی میالدی ،با
بهرهگیری از آموزههای پیامبران الهی برای
گسترشصلحمبتنیبرعدالتتالشکنیمتا
شاهدبرقراریامنیت،آرامشوبرابریباشیم.

افشایپیشنهادمالیبهسودان
دربرابرقطعروابطباایرانوقطر
تسنیم  -سودان پیشنهادهایی از کشوری
(که نامش در خبر ذکر نشده )دریافت کرده
استکهروابطشباقطر،ترکیهوایرانراقطع
کند تا به حمایتهای مالی از آن دست یابد.
محمد مصطفی الضو معاون رئیس بخش
سیاسی حزب کنگره ملی گفت :این کشور
پیشنهادکردهکهسوداندرقبالدریافتآرد
و سوخت که به بحران کنونی این کشور پایان
میدهد ،باید روابطش با قطر ،ترکیه ،ایران و
اخوانالمسلمینراقطعکند.

عراقچی:کشورهایاروپایی
برایحفظبرجاماقداماتعملی
انجامدهند
ایسنا  -درآستانهآغازدورهریاسترومانیبر
اتحادیه اروپا« ،آدریان کوزیاسکی» سفیر این
کشوردرتهران،بامعاونسیاسیوزیرخارجه
کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.سید عباس
عراقچیدرایندیدارضمناستقبالازمواضع
سیاسیکشورهایاروپاییدرحمایتازایران
و برجام ،این مواضع را کافی ندانست و بر
ضرورتاتخاذاقداماتعملیدرکنارمواضع
سیاسیتاکیدکرد.

