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گفت وگوی تلفنی
ظریف و چاووش اوغلو درباره ونزوئال

...

ویژه های خراسان
توقفپیشنهادهایافزایش
تعرفههایدولتیدرایستگاهکابینه
بـــا ت ــوج ــه بـــه اخ ــت ــی ــارات ــی کـــه مــطــابــق
ماده  ۷۰قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت به دستگاه های اجرایی داده شده تا با
کسب مجوز از هیئت وزیران ،خدمات خود
را با تصویب نرخ جدید به فروش برسانند،
گــزارش یک مقام مسئول نشان می دهد
برخی دستگاه ها که در ســال هــای اخیر
تعرفه های خود را افزایش نداده اند ،اقدام
به ارس ــال درخــواســت هــای رسمی برای
تصویب نرخ های جدید کــرده اند که این
پیشنهادها فعال به تایید نهایی هیئت دولت
نرسیده است.

چهره ها و گفته ها

حــجــت االســـــام صـــادقـــی مــعــاون
فــرهــنــگــی قــــوه قــضــایــیــه گــفــت:
دامادساالری و برادرساالری با شایسته
ســــاالری و دانــــشســــاالری متفاوت
اس ــت بــنــابــرایــن همه
متخصصان باید ارج
نهاد ه شوند ولی آن
چه مبتنی بر دانش
است مهم تر است/ .
فارس

حجتاالسالمعلیرضاپناهیاناستاد
حوزه و دانشگاه با اشاره به این که چهره
واقعیتروریستهایداعشیباحماسهای
کهمدافعانحرمساختند،
آشکار شــد ،گفت:
ما باید هنر معرفی
کــردن شخصیت
و مقام این شهدا را
داشته باشیم.
/تسنیم

محسن اسماعیلی عــضــو مجلس
خبرگان رهــبــری بــا بــیــان ایــن کــه بر
اساس آموزههای دینی تا تکلیف شرعی
نباشد نباید به استقبال منصب رفت،
افزود :اگر کسی مشتاق ریاست باشد و
برای رسیدن به آن تالش کند ،کارش
بــرای خــدا نیست و
م ـیخــواهــد از
این نمد برای
خود کالهی
بـــــــــدوزد/ .
ایسنا

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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ایسنا  -محمد جواد ظریف و مولود چاووش اوغلو ،وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه روز گذشته در یک گفتوگوی تلفنی
در خصوص مسائل منطقهای و آخرین تحوالت در ونزوئال رایزنی و تبادل نظر کردند .بر اساس این گزارش جزئیاتی از این گفت و گو منتشر
نشده است.

سرتیپ نعمتی  :رویکرد آفندی رزمایش اقتدار 97بنا بر تهدیدات احتمالی طراحی شده بود
فائقه انــوار -سخنگوی رزمایش بــزرگ اقتدار
 ۹۷نزاجا گفت :رویکرد رزمایش اقتدار 97بنا بر
تهدیداتاحتمالی طراحیشدهبودکهبهبهترین
صــورت اجــرا شد.امیر سرتیپ نــوذر نعمتی در
گفت وگو با خراسان ضمن موفقیت آمیز خواندن
رزمایش اقتدار  ۹۷گفت :اهداف مختلفی برای
ایــن رزمایش پیش بینی شــده بــود؛ یکی از این
اهداف وارد کردن یگان های مختلف از استان ها
و رسته های مختلف در کوتاه ترین زمان به مناطق
رزمایش بود .وی ضمن بیان این که در این مقطع
از سال به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی فصل
متنوعی در کشور داریم،افزود :در این عملیات
یگان های کوهستانی و برفگیر تا مناطقی مثل

خوزستانباآبوهوایمعتدلوبدونبرفانتخاب
شده بود تا درزمان ترابری نیروها با سرعت زمانی
قابل قبولی وارد منطقه رزمایش شوند که با توجه
به زمان پیش بینی شده سرعت عمل بسیار خوب
بــود و به اهــداف مد نظر دســت یافتیم.سرتیپ
نعمتیتاکیدکرد :بحثدیگرهماهنگیبینیگان
های مختلف از جمله واکنش سریع و نیروهای
مخصوص ،گروه های توپخانه و مخابراتی و جنگ
های الکترونیک ،یگان های پهپاد با پشتیبانی
آتشجنگندههاینیرویهوایی،یگانهایپیاده،
زرهی ،پیاده مکانیزه ،توپخانه ،مهندسی رزمی،
جنگال ،هوابرد ،متحرک هجومی و هوانیروز
حاضر در رزمایش بود که در این زمینه با توجه

به ساختار جدید نیروی زمینی به دستاورد های
قابل توجهی دست یافتیم.سخنگوی رزمایش
بزرگ اقتدار  ۹۷در پاسخ به این سوال که چرا این
رزمایش رویکرد تهاجمی و آفندی داشت ،گفت:
تغییر ساختاری و تاکتیکی نیروی زمینی ارتش

لزوم نام نویسی برای رای دادن درانتخابات ،منع نظامی ها از عضویت در شوراهای نظارت و اجرایی و  3شرط
جدید برای ثبت نام نامزدها

جزئیاتجدیدازالیحهجامعنظامانتخابات
سخنگوی وزارت کشور جزئیات جدیدی از
الیحه جامع نظام انتخابات کشور را تشریح
کــرد .هفته گذشته رئیس جمهور از نهایی
شدن این الیحه در دولت و ارسال آن به مجلس
در آینده نزدیک خبرداده بود .درباره جزئیات
این الیحه سلمان سامانی سخنگوی وزارت
کشور با اشــاره به شرایط احــراز صالحیت
ها گفت :براساس ایــن الیحه در انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا ،هیئت نظارت
مرکزی زیــر نظر مجلس تشکیل میشود و
ترکیب فراقوهای است ،در انتخاباتهای دیگر
مانند ریاست جمهوری و خبرگان و مجلس
هم نظارت بر عهده شورای نگهبان است .وی
افــزود :یکی از مــواردی که در سیاستهای
کلی انتخابات بر آن تأکید شده ،تأمین حقوق
داوطلبان است که یکی از آن موارد ،رسیدگی
بــه صالحیت نــامــز دهــاســت .در ایــن الیحه
پیشبینی کردیم که زمان بیشتری در اختیار
شورای نگهبان قرار بگیرد ،بنابراین با توجه
به ایــن که شــورای نگهبان فرصت بیشتری
برای بررسی صالحیتها دارد ،خروجی این
شورا احراز صالحیت یا احراز عدم صالحیت
خواهد بود و انشــاءا ...چیزی با عنوان عدم
احــراز صالحیت نخواهیم داشت.سامانی،
وزارت اطــاعــات ،دادســتــانــی کــل کشور،
نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال را چهار
مرجع این الیحه برای استعالم درباره احراز
صالحیتها یا احــراز عــدم صالحیت افــراد
مشخص شــده نــام بــرد .وی تاکید کــرد :در
این الیحه هم نوشتیم که نیروهای نظامی
و انتظامی حــق دخــالــت در امــور اجــرایــی و
نــظــارت انتخابات را نــدارنــد و اســتــفــاده از
کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش ،سپاه،
نیروهای انتظامی ،سازمان بسیج و همچنین
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی برای عضویت
در هیئتهای اجرایی نظارت و بازرسی شعب
اخذ رأی ممنوع است؛این مسائل در حوزه
اجرا و نظارت است.

▪اعضای جدید در ترکیب هیئت اجرایی
مرکزی انتخابات

ویدربارهترکیباعضایهیئتاجراییمرکزی
انتخابات به جز مقامات و مسئوالن برخی
وزارتخانه ها و نهادها گفت :پیش بینی شده که
دو نفر از خانه احزاب ،رئیس اتحادیه سراسری
کانونوکال،نمایندهمدیرانمسئولمطبوعات
وخبرگزاریهاونمایندهتشکلهایمردمنهاد
بهعنوان اعضای هیئت نظارت اجرایی مرکزی
باحقرأیحضورداشتهباشند.
▪داوطلبان مکلف شدهاند حساب بانکی
مشخصیرابهستادانتخاباتاعالمکنند

سامانیدربارهشفافشدنهزینههایانتخاباتی
در الیحه جدید گفت :بــرای شفافسازی هر
چه بیشتر داوطلبان مکلف شدهاند که حساب
بانکیمشخصیرابهستادانتخاباتکشوراعالم
کنند و تمامی منابع مالی که به آن ها پرداخت
میشود باید از طریق حساب اعالم شده باشد.
هزینههایی که میشود هم باید صرف ًا از طریق
همینحسابباشد.
▪شرکت در انتخابات و دادن رأی به نامزدها
منوط بهنامنویسی می شود

وی تصریح کرد :از مــواردی که میتوان گفت
جزو نوآوریهای الیحه است موضوع ثبتنام
رأیدهندگانقبلازبرگزاریانتخاباتاست.به

اینترتیبکهپیشبینیشدهشرکتدرانتخابات
و دادن رأی بــه نامزدها منوط بهنامنویسی
بــرای شرکت در انتخابات است که از  15روز
قبل از برگزاری انتخابات تا  24ساعت قبل از
رأیگیری در مراکز ثبتنام رأی دهندگان که
توسط هیئتهای اجرایی مشخص میشوند ،با
ارائهکارتملیهوشمند،بهصورتالکترونیکی
انجام میشود و هر فردی تنها در همان شعبهای
کهثبتنامکردهاستمیتواندرأیدهد.
▪شرایطجدیدبرایثبتنام

ما در این الیحه پیشبینی کردیم که به شرایط
نامزدی برای شوراهای اسالمی شهر و روستا
ومجلس ش ــورای اســامــی عــاوه بــر شرایط
عمومی و اختصاصی ب ــرای هــر یــک از این
انتخاباتهاسهموضوعجدیدهماضافهکنیمکه
فردبایدحائزیکیازآنهاباشد؛یکیاینکهباید
از طرف یک حزب دارای فعالیت معتبر معرفی
شده باشد ،یا این که امضای الکترونیکی قابل
شناسایی  10هزار نفر ،یا یک درصد واجدان
شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوط را داشته
باشدیامبلغیکهمیزانوشرایطآندرآییننامه
اجراییتعیینمیشودرابهصورتسپردهدریک
بانک سپردهگذاری کند تا بتواند در انتخابات
بهعنوان نامزد شرکت داشته باشد .از این سه
شرط،یکیازآنهابرایاینکهفردبتوانداعالم
نامزدیبکندکفایتمیکند.

از سنتی به مدرن تاکتیک جدیدی را می طلبید
بنابراین باتصویبسلسلهمراتبفرماندهیارتش
و ستاد کل نیروهای مسلح این رزمایش تهاجمی
و آفندی برگزارشد.وی اضافه کرد :موضوع دیگر
اینکهنیروهایمسلحطبقوظیفهذاتی،تهدیدات
احتمالی را رصد می کنند تا بنابر آن آموزش ها و
رزمایش ها طراحی و برنامه ریزی شود.به عبارت
دیگررویکردرزمایشهابنابرنوعتهدیداتمتصور
برنامه ریزی و طراحی می شود.از این رو در این
رزمایشبهایننتیجهرسیدهبودیمکهبایدرویکرد
تهاجمی و آفندی مورد ارزیابی قرار گیرد ویگان
ها با این رویکرد ارزیابی شوند که خدا را شکر به
بهتریننحوانجامشد.

واکنش ها به جشن
تولد جهانگیری درکاخ
سعدآباد
جشن تولد اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور و صاحب امتیاز ماهنامه صنعت
و توسعه که عصر پنج شنبه در دفتر کار وی در
کاخ سعدآباد برگزار شد ،واکنش های گسترده
ای را برانگیخت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
در فضای مجازی کاربران هشتگ هایی چون
«جشن تولد جهانگیری»« ،اشرافی گری» و
«اشرافیت» را داغ کردند .احمد امیرآبادی
نماینده قم نیز در توئیتی خطاب به جهانگیری
نوشت« :واقــع ـ ًا آن قــدر فرصت داریــد که در
کاخ سعدآباد جشن می گیرید؟» سیدمحمد
حسینی وزیر اسبق ارشاد هم نوشت :لطف ًا با
نمایش جشن تولد و ادا و اطوارهای مرفهان بی
درد ،نمک به زخم مردم گرفتار نپاشید! در عین
حال برخی کاربران نیز انتقادها از این اقدام
جهانگیری را با رویکردی سیاسی دانسته اند.
کاربری نوشت  :آخر کجای این مراسم اشرافی
گــری اســت.ایــن از خیلی جشن هــای تولد
محیط کاری ما ساده تر است چرا بی خود گیر
می دهید؟
سجاد سالک سردبیر ماهنامه جهان صنعت نیز
در واکنش به این انتقادات به این مسئله اشاره
کرد که این جشن نه در روز کــاری بلکه عصر
پنج شنبه در ساعت غیراداری و تنها با پذیرایی
یک چای و یک کیک برگزار شده اســت .وی
همچنین درباره استفاده از کاخ سعدآباد هم
نوشت« :از سال ها پیش نهاد ریاست جمهوری
دفــتــری در کــاخ ســعــدآبــاد داشــتــه کــه برخی
مالقات ها و دیدارهای غیررسمی به خصوص
روزهای پنج شنبه آن جا برگزار می شود».
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آن سوی سیاست
دکتر هادی محمدی
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سیاست ما و ونزوئال
به دنبال حمایت ایران از نیکوالس مادورو
رئیس جمهور فعلی ونزوئال در مقابل خوان
گــوایــدو رئــیــس مجلس و رئــیــس جمهور
خودخوانده این کشور باز هم این سوال
همیشگی در بخشی از افکار عمومی شکل
گرفته که چرا ما باید از کشوری کمونیستی
که احتماال با مردمش رفتار خوبی نداشته و
وضعیت اقتصادی فجیعی هم دارد حمایت
کنیم .فارغ از رویکردهای ضد امپریالیستی
و ضد آمریکایی ونزوئال ،پاسخ نگارنده در
یک عبارت کوتاه ترجیح منافع ملی ایران
در این دعواست .اما برای توضیح بیشتر
باید گفت این که اگر رئیس جمهور قانونی
کشوری سیاست های موفقی نداشته باشد
و عده ای از مردم از او ناراضی باشند را با
فشار خارجی و حمایت های بیگانه کنار
بزنیم بدعت خطرناکی است که با اساس
نظام هــای دموکراتیک در تضاد اســت؛
کما این که امــروز این ســوال جدی وجود
دارد که حمایت مــاکــرون رئیس جمهور
فرانسه از گوایدو با وجــود مخالفت های
داخلی ایــن کشور به چه معناست؟ و آیا
امروز اکثریت مردم آمریکا از رفتار ترامپ
راضی هستند؟ باید تاکید کرد که اصل مهم
روابط بین الملل مبنی بر دخالت نکردن
در امور داخلی کشورها همچنان برقرار و
مورد احترام است و تنها استثنا نیز نقض
شدید حقوق بشر است که حداقل درباره
ونزوئال چنین بهانه ای دیده نمی شود  .از
منظر دیگر و درباره ایران باید توجه داشت
که امروز ونزوئال یکی از بزرگ ترین تولید
کنندگان نفت و گــاز دنیاست و روی کار
آمدن یک دولت دست نشانده ترامپ می
تواند زنجیره تحریم نفتی ایران را تنگ تر
و سخت تر کند و یک متحد ما را در برابر
عربستان در اوپک به یک متحد سعودی ها
در این سازمان بدل سازد .همچنین ایران
از دو استوانه بولیوی و ونزوئال برای حضور و
نفوذ در آمریکای التین بهره می برد و ونزوئال
تاکنون نه تنها میزبان شرکت های بزرگ
ایرانی برای سرمایه گذاری بوده بلکه در
بسیاری از مجامع بین المللی ،هم راستا با
جمهوری اسالمی عمل کرده است .نباید
فراموش کنیم که ونزوئال در دوران سخت
مذاکرات هسته ای در شــورای امنیت به
قطعنامه های این شورا رای منفی می داد.
بر اساس آن چه گفته شد به نظر می رسد
حمایت ایــران از دولت مستقر ونزوئال در
شرایط فعلی منطقی و در چارچوب منافع
ملی باشد و این سیاست نشان دهنده ثبات
در حمایت از دولت های دوست ما در منطقه
آمریکای التین است.

