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تحریم مسافران پرواز نروژی
به دلیل فرود اضطراری در ایران !

...

ویژه های خراسان
انتقال کارمندان به تهران
آزاد شد
در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم
توسعه هــرگــونــه انــتــقــال یــا مــأمــوریــت به
استثنای مأموریت روزانه به کالن شهرهایی
همچون تهران جز درباره مقامات و موارد
خاص ممنوع شده بود ،یک مقام مسئول
ضمن ارســـال نامه ای بــرای تــعــدادی از
سازمان های دولتی متذکر شده با توجه
به ســواالت و پیگیری کارکنان دستگاه
های مختلف درباره ادامه این ممنوعیت،
بررسی ها نشان می دهد این حکم منقضی
محسوب شده و کارمندان دولت می توانند
با کسب موافقت دستگاه مبدا و مقصد به
انجام انتقال ،حتی به کالن شهرها اقدام
کنند.

تذکر جدید دولت درباره پاداش
به مدیران مناطق آزاد
بر اساس ابالغیه روز های اخیر یک مسئول
ارش ــد اجــرایــی بــه تــعــدادی از مسئوالن
اقتصادی کابینه ،تاکید شــده پرداخت
پــاداش به اعضای هیئت مدیره سازمان
های مناطق آزاد کشور بر اساس تشخیص
دبیر شورای عالی ،اما مطابق با سقف تعیین
شــده در بخشنامه مــرداد  1397رئیس
سازمان برنامه و بودجه که دربــاره نحوه
اعــطــای پ ــاداش بــه اعــضــای هیئت مدیره
است ،تعیین و ابالغ می شود و خارج از این
چارچوب ،مجوز قانونی نخواهد داشت.

چهره ها و گفته ها

سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون
دانشگاهیان ایران اسالمی ،مجلس
فعلی را پراشکا لترین مجلس پس از
دور ششم نامید و تصریح کرد :در صورت
تغییر اســاســی در مجلس دومینوی
کــنــار رفــتــن غــرب
گرایان از دولت
و شوراها شروع
مــــــیشــــــود/ .
فارس

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور
در پاسخ به این سوال که آیا اصالح طلبان
پوست خربزه زیــرپــای محصورین می
انــدازنــد تا با ادامــه حصر ،زمــان رقابت
های سیاسی از این وضعیت بهره برداری
انتخاباتی کنند؟ گفت :خیر این طور
نیست .اصالح طلبان به عنوان فعاالن
سیاسی یکی از امتیازاتی
که داشتند ،موضوع
برخورد صادقانه
با مــردم بــود/ .
خبرآنالین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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فارس  -مسافران اروپایی یک پرواز نروژی که به دلیل نقص فنی مجبور به فرود در شیراز شده بود ،اکنون مشمول قوانین تحریمی دولت
آمریکا شده اند .بر اساس قانونی که اوباما امضا کرد ،اگر شهروندان یکی از 38کشور هم پیمان به یکی از کشورهای ایران سفر کنند ،باید
برای هر بار ورود به آمریکا فرایند طوالنی را در سفارت آمریکا طی کنند.

امام جمعه جوان تهران با دستور برچیدن میله های حایل در مصلی ،نماز را اقامه کرد

حاج علی اکبری :فاصله ظاهری و واقعی بین مردم و مسئوالن برداشته شود

اکبری -خطیب جمعه جدید و جــوان تهران
که روز گذشته بــدون تشریفات و درحالی که
در حلقه جوانان و نوجوانان و دیگر نمازگزاران
تهران احاطه شده بود قدم به مصالی پایتخت
گذاشت ،درحالی نخستین خطبه خود را در این
جایگاه خواند که همان ابتدا از دستور خود برای
حذف میله های حایل میان مردم و مسئوالن در
مصلی خبرداد و از «نقد مشفقانه» استقبال کرد و
البته ابراز امیدواری کرد« :امیدوارم هم فاصله
ظاهریهمفاصلهواقعی-اگرچیزیهست-بین
مردم و مسئوالن برداشته شود ،یکپارچه و متحد
در کنار هم باشیم و راه نهضت اسالمی مان را
پرشورتر از همیشه با نشاط بیشتر ادامه بدهیم».
به گــزارش خراسان و ایسنا ،حجت االســام و
المسلمین محمد جــواد حــاج علی اکبری که
هفته گذشته از سوی رهبر انقالب به عنوان امام
جمعه موقت تهران منصوب شد ،ضمن تقدیر از
رهبر انقالب به دلیل اعتمادی که به وی داشته
اند ،گفت :از همه عزیزانی که ابراز خوشحالی و
محبت کردند و کسانی که دغدغه و نقد و نگرانی
داشتند تشکر می کنم پس از این به نقد مشفقانه
بیشتر نیاز داریــم .وی دربــاره میله های محوطه
نماز جمعه تصریح کرد :به نظر میرسید عزیزان
مان از وجود میلههای زیاد در محوطه نمازجمعه
خشنود نیستند ،لذا از ستاد برگزاری نمازجمعه
خواهش کــردم ،دوستان حفاظت هم محبت
کردند و دو ردیف از موانع برداشته شد .بخشی که
باقی مانده ،مورد نیاز هست که آن هم انشاءا...
اصــاح دقیقتری خواهد شــد .چــون در نماز
جمعه دوستان عالقه مندند محیط دوستانه
باشد ،مسئوالن هم همین احساس را دارنــد،
خیلی از آقایان بین مردم نشستند .هر قدر این
ارتباطها مخصوصا در محیط نماز صمیمیتر
و دلنشینتر باشد ،بهتر است .حاجعلیاکبری
ادامه داد :وظیفه داریم هم به عنوان وظیفه الهی و
همانقالبیدرچهلمینسالپیروزیانقالبازاین
دستاورد عظیم انقالب مانند جانمان محافظت

هموارهدشمنانراباحضورمومنانهبهخشمآورده
است .انشاءا ...امسال متفاوت تر از هر سال ملت
بر محور آرمان های الهی و بر مدار امامت و والیت
جشنبزرگآزادیواستقاللوجمهوریاسالمی
را برگزار خواهد کرد.
حاجعلیاکبری ادامه داد :آن چه به دست آوردیم
حاصلکیمیایمقاومتاست.ماباملتیبینظیر
مواجهیمکه ۴۰سالمقاومتراپشتسرگذاشته
است .ملت روزهای تلخ و سیاه تسلیم و سازش با
مستکبران را از یاد نمیبرند .روزهایی که ملت
ما تحقیر شــد ،عظمت ملت به حــراج گذاشته
شد و آزادی در گوشه زنــدانهــا ذبــح میشد.
روزهــای نوکری آمریکا و استکبار و دوستی با
صهیونیستها و غارت منابع ملی توسط دشمن
و روزهای وابستگی را فراموش نمیکنیم .تولد
دوباره ملت را با پیروزی انقالب در  ۲۲بهمن آن
هم با راهنمایی عبد صالح خدا به یاد بیاوریم۴۰ .
سالپشتسرگذاشتهشدوملتعزیزمامیوههای
شیرین این شجره طیبه را میچشد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش خروج نیروهای
آمریکایی از منطقه و حضور شبانه رئیس جمهور
آمریکا در عراق را زبونانه توصیف کرد و گفت:
حضور نیروهای آمریکای جز نکبت و بدبختی با
خود نداشت .البته ما مراقب دیگر توطئهها هم
هستیم.

مثل بهمن و هیچ
کنیم .کیفیت بخشی به
روزی مــثــل ۲۲
نمازهای جمعه موضوع
بهمننیست،گفت:
مهمی اســت .نیاز ما به
لطف الهی شامل
نــمــازجــمــعــه رحمانی
حال این ملت رشید
ه ــم بــیــش از گذشته
شد .ملت با حضور
است .هم خطبای نماز
پــرشــور و حماسی
جمعه ،هــم ســتــادهــا و
ورود خطیب جمعه به مصلی از محل ورود مردم
باطلالسحر فتنهها
کارگزاران نمازجمعه و
آحاد برادران و خواهران برای برگزاری با کیفیت و از بین برنده فتنهها شد .برای دشمنان دیدن
وفا و صفای ملت سخت و دشــوار است .ملت ما
بیشترنمازجمعهوظیفهمندیم.
امامجمعهموقتتهرانبااشارهبهسالگردپیروزی
انقالب اسالمی اظهار کرد :به ماه بهمن نزدیک
حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از مصالی تهران
می شویم .آن چه به برادران و خواهران عزیز و همه
* از جلوه های ویژه نماز جمعه تهران در روز گذشته به امامت خطیب جوان پایتخت حضور زودهنگام
اصحاب فرهنگ و قلم و دارندگان تریبون عرض
بسیاریازنمازگزارانبهمصالیتهرانبودبهطوریکهبرخالفمعمولدرحالیکههنوز خطبهاول
میکنم این است که امسال باید بهمن متفاوتی
تمامنشدهبودبخشنخستمحوطهتعیینشدهنمازگزارانکامالپرشدوپردههاییکهبرایتفکیکاین
داشتهباشیم.چهلمینسالپیروزیانقالباست
بخشکشیدهشدهبودبرایحضورنمازگزارانتازهحضوریافتهبهمصلیزودترازمعمولگشودهشد.
و این روزهــای خدایی باید گرامی داشته شود.
*درلحظهورودخطیبجمعهدرجمعمردمونمازگزارانتعدادیازجوانانوبهخصوصنوجوانانگرد
آن روزی که خبر آزادی یک ملت بزرگ منتشر
ویجمعوخواستارسلفیگرفتنباحجتاالسالمحاجعلیاکبریشدند.
میشود،فرمانالهیمستقرمیشودوفرمانخدا
* تعدادی از نمازگزاران تهرانی درگفت و گو با خبرنگار خراسان یکی از دالیل استقبال و رشد کمی
بزرگداشتهمیشودوطاغوتذلیلوخوارداشته
صفوفنمازجمعهدیروزتهرانرا،حضورخطیبجوانپشتتریبون بیانمیکردند.
میشود ،روز خداست.
وی با بیان این که در تاریخ ملت ما هیچ ماهی

...
خبر

حجتاالسالمگلپایگانیروایتکرد:

ماجرایسرنوشتهدیهگرانقیمت
ملکعبدا...بهرهبرانقالب

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشــاره به
هدیه گران قیمت پادشاه سابق عربستان به
رهبرمعظمانقالبگفت:ایشانتمامهدایارا
فروختندوباپولآنمنازلیراساختندوبهفقرا
دادند؛ هدایای بسیاری برای ایشان می آید؛
اما هیچ کدام را تصرف نمی کنند .به گزارش
حوزه ،حجت االسالم والمسلمین محمدی
گلپایگانی در مجمع عمومی نمایندگان
طالب و فضال با اشاره به خصوصیات رهبر
معظم انقالب ،بیان کرد :تقید کامل ایشان
بهاحکاماسالمی،یکیازخصوصیاتایشان
اســت؛ معظم له همانند یک مقلد پایبند،
اجراکننده دقیق احکام اسالمی هستند؛ به
عنوانمثال،غیبتیکیازگناهانکبیرهاست
و متأسفانه قبح این قضیه نیز کمی در جامعه
از بین رفته است؛ اما بنده تا به امروز ندیدم
که ایشان از یک نفر غیبت کرده باشد؛ حتی
اگر کسی بخواهد چیزی بگوید ،اگر بتوانند،
نهیمیکنندواگرنتوانند،گوشنمیکنندو
استماعنمیکنند.ویبااشارهبهاینکهبنده
ازخودایشانشنیدمکهاگرمسائلحفاظتی
نبود،باپیکانبهاینطرفوآنطرفمیرفتم،
اظهارکرد:دردفترایشانخودروهاییوجود
دارد و از آن استفاده می شود؛ اما معظم له هر
ششماهیکبارپولبنزینوهزینهاستهالک
خودرو هایی را که از آن استفاده کرده اند،
به حفاظت بر می گردانند .رئیس دفتر مقام
معظم رهبری همچنین در بخش دیگری از
سخنانخودتأکیدکرد:بندهحدود 30سال
استکهخدمتمقاممعظمرهبریبودهوسن
بازنشستگیمارسیدهاستوآرزودارممجدد
بهحوزهعلمیهقمبرگردمودراینشهرمقدس
حضورداشتهباشم.

قالیباف :اغلب مسئوالن ،شرمنده زن و بچه شان
نشده اند تا شرایط مردم را درک کنند
محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بیان این که اغلب مسئوالن
ما متاسفانه میان مردم نیستند و خالی بودن
جیب و کارت بانکی را درک نکردهاند ،افزود:
 ۴درصدیهای رانتخوار هر روز بر ثروت شان
افزوده و فربهتر میشوند.
به گزارش تسنیم این فرمانده لشکر پنج نصر
در دوران دفــاع مقدس در یــادواره شهدای
گران قدر اردکان در این شهر با اشاره به وجود
امنیت فیزیکی در کشور ،ادامــه داد :وقتی
اتفاقاتی در کشور میافتد که سرمایه مردم
به یک سوم تقلیل پیدا میکند ،مردم از نظر
ذهنی و از منظر اقتصادی احساس ناامنی
میکنند .سرمایه مردم کجا میرود؟ به جیب
4درصدی ها.
▪چون واقعیت ها را می گویم علیه من جنگ
روانی راه می اندازند

قالیباف بــا بیان ایــن کــه اغلب مسئوالن ما
شرمنده زن و بچهشان نمانده و ناتوان از تهیه
جهیزیه نشدهاند تا شرایط سخت امروز مردم را

با پوست و گوشت و استخوانشان لمس کنند،
تأکید کرد :نمیشود سیاستها انقالبی باشد،
شعار مبارزه با فساد بدهیم اما نهادهای مالی و
سازمانهای ما ناکارآمد باشند.
شهردار اسبق تهران همچنین از نامه ای که به
تازگی به سران قوا نوشته است ،خبر داد و در
تشریح این نامه گفت« :در این نامه راهکارهای
حل مشکالت فعلی اقتصادی را که گریبان
کشور را گرفته ،تشریح کــرده و گفته ایم که
چطور میشود دست 4درصدیها را از جیب
مردم کوتاه کرد.
البته آن حرف ها را زدیــم که نتیجهاش شد
شایعات و جنگ روانی علیه ما .شروع کردند
به شایعه سازی که فالنی فرار کرده ،اختالس
کــرده و  ». ...قالیباف همچنین بخشی از
سخنانش در اردکــان را توئیت کرد که آمده
اســت« :مجموع مبلغ مالیات ۱۰۰نــفــر از
کسانی که مالیات واقعی نمی دهند ،بیشتر از
 ۲میلیون مالیات دهنده کم درآمد است؛ چون
این واقعیت ها را میگویم ،نتیجهاش میشود
راهانداختن جنگ روانی علیه من».

