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تجهیز یگان های زرهی
نیروی زمینی ارتش به تانک «کرار»

...

ویژه های خراسان
خبرخوشبرایمدیرانیکه
«فوقالعادهخارجی»میگیرند
در حالی که بر اساس بخشنامه سال 1395
سازمان مدیریت ،مواردی چون عیدی ،حق
مأموریت روزانــه و حقالتدریس کارکنان
واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با
ضوابطمربوطانجاممیشود،ازشمولسقف
پرداخت مصوب شــورای حقوق و دستمزد
خارجشدهبود،طبقابالغیهیکمسئولمهم
دولتیبههمهسازمانهاواداراتدرروزهای
اخیر"،فوقالعادهاشتغالخارجازکشور"نیز
بهموارداستثنااضافهشدهاست.

عملکرددولتیهادرحقوق
شهروندیزیردستروحانی
طبق بخشنامه دولت به همه دستگاه های
اجــرایــی ،از آن ها خواسته شــده با توجه به
ضرورت تدوین گزارش تحلیلی نحوه اجرای
مصوبهسال1397درحوزهحقوقشهروندی
در نظام اداری ،مدیران مربوطه باید تا پایان
اردیبهشت ماه ضمن تهیه گــزارش مستند
نحوه اجرای موارد ابالغی با امضای باالترین
مقام دستگاه ،آن را برای جمع بندی و ارسال
ازسویسازماناداریواستخدامیوتقدیمبه
رئیسجمهورارسالکنند.

چهره ها و گفته ها

عباس عــبــدی ،تحلیل گــر سیاسی
گــفــت :مجلس هــم از حــیــث کیفیت
نامزدهایی کــه تایید میشوند و هم
از حیث حــوز ه محدودی که در قانون
گذاری برایش مانده و هر روز هم کوچک
تر میشود و هم از نظر اجــازهای که به
ایفای نقش نظارتی به آن داده میشود
مـــصـــداق شــیــر بی
یــال و دم و اشکم
شــــده اســــت/ .
خبرآنالین

ایسنا-امیرسرتیپکیومرثحیدری،فرماندهنیرویزمینیارتشدربارهآخرینوضعیتتولیدوبهکارگیریتانک«کرار»بابیاناینکه«اینتانکامسال
واردچرخهدفاعینیرویزمینیمیشود»،افزود:اولینسریتولیدشدهاینتانکدرآیندهنزدیکدراختیاریگانهایزرهینیرویزمینیارتشقرار
میگیرد.ویتاکیدکرد«:کرار»بیشاز ۱۰آپشنازتانکهایروزدنیاجلوتروبهترینتانکصحنهنبرداست.

واکنش قوه قضاییه و اطالعات سپاه به اظهارات
«سرافراز» و «میرقلی خان»
اظهارنظرهایساختارشکنانهاخیررئیسسابقصداوسیما
و بازرس ویژه وی درباره برخی نهادها و دستگاه ها با واکنش
سخنگویقوهقضاییهویکمقامآگاهدرسازماناطالعاتسپاه
روبهروشد.بهگزارشایسناومیزان،غالمحسیناسماعیلی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روزگذشته خود در
پاسخ به سوالی مبنی بر این که اظهارات آقای سرافراز که
اعالم کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به قبول حضور شان
در مناقصهآگهیهایاینسازمان کردهاندوآیانهادامنیتیاز
اینفردشکایتکردهاست؟گفت:طبقماده ۶۰۶قانونآیین
دادرســی هر یک از مسئوالنی که به وقوع
جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطالع
دهندوماگالیهداریمکهمسئوالندرزمان
اشتغال خود مطلبی را مطرح نمیکنند
و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح
میکنند و میگویند ما لیستی در جیب و
گوشیاتاقخودداریم.وظیفهآنهانیست
که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.
وی افزود« :ما منتظر هستیم اگر او چیزی
اعالمنکرد،دادستانمطالبهگریکندودر
مطالبهگریدادستاناگرمعلومشودادعای
او واقعیت ندارد ،بدون اعالم نیاز به شکایت دستگاه امنیتی،
ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و اما تا االن از جانب
دستگاهامنیتیدراینبارهاعالمشکایتینشدهاست ».گفتو
گویساختارشکنانهاخیرسرافرازباعبدالرضاداوری(ازچهره
هاینزدیکبهاحمدینژاد)کهدرشبکههایاجتماعیمنتشر
شد ،باعث شده برخی تحلیل گران او را به عنوان یکی از مهره
هایاحمدینژاد برایمقابلهبابرخیازدستگاههاونهادهای
رسمیکشورقلمدادکنند.حتیپایگاهخبریمشرقبهنقلاز
یککاربرتوئیترمدعیشدکهسرافرازپیشازاینمصاحبهبا
احمدینژاددیدارداشتهاست  .ازسویدیگریکمقامآگاهدر
بیانیه اخیر جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت
آمریکا و فضاسازی دربــاره ناوی که یک ماه پیش
از این به منطقه اعزام شده ،واکنش های متنوعی
داشته که در یکی از جالب ترین واکنش ها روزنامه
آلمانی «فرانکفورترآلگماینه» این اقدام آمریکا را
یک بلوف دانست .به گزارش فارس در این گزارش
با عنوان «آیا این یک بلوف  ۱۰۰هزار تنی [اشاره
به وزن ناو] است؟» حضور یک فروند ناو هواپیمابر
در نزدیکی مرزهای ایران یک استثنا نیست ،آمده
است :ناوهای هواپیمابر نماد قدرت نظامی آمریکا
هستند و زمانی که واشنگتن از آن ها استفاده می
کند،دردلدشمنانشرعبووحشتایجادمیکند
اما در این باره باید گفت که احتمال موفقیت آمریکا

الیحهاستانیشدندرمجمعتشخیصردشد

سازماناطالعاتسپاهنیزوجودهرگونهارتباطنامتعارفبین
شهرزاد میرقلیخان(بازرس ویژه رئیس سابق صداوسیما)
و محمد سرافراز را تکذیب کرد .این مقام آگاه در گفت و گو با
فارس تأکید کرد :هیچ گونه پروندهای در سازمان اطالعات
سپاه در زمینه ارتباطات نامتعارف بین سرافراز و شهرزاد
میرقلیخانمطرحنبودهوطرحادعاهاییازایندستصحت
ندارد .چندی پیش شهرزاد میرقلی خان با انتشار ویدئویی
مدعیشدهبودسازماناطالعاتسپاه،ویراتهدیدبهانتشار
فیلمیازرابطهغیراخالقیاشبامحمدسرافرازکردهاست.
سرافراز :مواضع خانم میرقلی خان
ارتباطی به من ندارد
محمد سرافراز نیز خود در اطالعیه ای
که رسانه ها منتشر کــرده انــد بــدون آن
که دربــاره مواضع تند و ساختارشکنانه
شهرزادمیرقلیخانموضعیبگیردصرفا
تالش کرد خود را بی ارتباط نشان دهد:
«درخصوص اظهار نظرهای اخیر خانم
میرقلی خان از من سوال میکنند ،پاسخ
من این است که زندگی شخصی ایشان
مربوط به خودشان است و از زندگی گذشتهاش در حد آن
چهدرکتابشاننوشتهاند،مطلعهستمومواضعیکهایشان
در این خصوص و سایر موارد اعالم میکنند ،ارتباطی به من
نــدارد ».به گزارش تابناک ،سرافراز در ادامه این اطالعیه
مدعی شد :ایشان با توصیه وزارت اطالعات به کار در شبکه
 press tvمشغول شدند و طی دوران حضور در سازمان
خدمات مفیدی ارائه کردند...در ضمن من فردی مستقل
هستموسودایقدرتطلبیکهدعوایاصلیسیاستمداران
استندارموکاندیدایریاستجمهورینهازطرفخودمونه
ازطرفهیچجریانسیاسیدیگرنیستم».

عــضــو هیئت عــالــی نــظــارت مجمع
تشخیص بر سیاست های کلی نظام از
رد شدن «اکثر بندهای طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس» در این هیئت
خبرداد .حسین مظفر با اشاره به این
که بررسی این الیحه در هیئت نظارت
مجمعتشخیصدرروزسهشنبه[دیروز]
به پایان رسیده ،درباره ایرادات هیئت
نظارتبراینمصوبهبهتسنیمگفت:بند
استانی شدن انتخابات موجب کاهش
مشارکت مردمی و همچنین کمرنگ
شدن رقابتهای انتخاباتی میشود.
این عضو مجمع در توضیح اشکاالت
مصوبه مجلس ادامه داد :ممکن است
ف ــردی بــهرغــم ایــن کــه در یــک حــوزه
انتخابیهفرعیمانندیکشهرستان70
درصدآراراکسب کندولیبهدلیلرأی
نیاوردن در سطح استان موفق به ورود
بهمجلسنشودواینمسئلهبرایمردم
یک حوزه انتخابیه قابل قبول نیست
و ممکن است فرد منتخب را بهعنوان
نمایندهخودتلقینکنند.بهگفتهمظفر
«افزایشهزینههایانتخاباتینامزدها،
رعایتنشدنعدالتانتخاباتیبهدلیل
استانیشدنحوزههاوکاهششناخت
مردم از کاندیداهایی که به آن ها رأی
میدهند از دیگر ایرادات مصوبه اخیر
مجلساست».مصوبهایکههماکنون
در ش ــورای نگهبان در حــال بررسی
است .هنوز نظر شورای نگهبان درباره
این الیحه مشخص نیست .اما بحث ها
درباره نرسیدن این الیحه به انتخابات

واکنش ها به بلوف « 100هزار تنی» بولتون
ضعیفاست.اعزامناوهواپیمابرآمریکاییدرحالی
استکهخبرگزاریفرانسهگزارشدادهپهپادهای
ایران به طور دایم در حال رصد ناوهای آمریکایی
و تصویربرداری از آن ها هستند.پایگاه خبری
آمریکایی اکسیوس فاش کرده که بیانیه بولتون در
نتیجه هشدار سازمانهای امنیتی اسرائیل صادر

شدهاست.اینپایگاهنوشتهبخشیازبیانیهبولتون
که به "طرح احتمالی ایــران برای حمله به منافع
آمریکاومتحدانشدرخلیجفارس"اشارهداشته،در
نتیجهاعالممنابعاطالعاتیصهیونیستهابهکاخ
سفید بوده است« .استفان والت» ،استاد دانشگاه
هــاروارد و از نظریهپردازان مشهور حــوزه روابط

پیش روی مجلس شورای اسالمی باال
گرفتهاست.دوروزپیشکولیوندرئیس
کمیسیونشوراتأکیدکردهبودکه«این
الیحه به تقویم اجرایی انتخابات دوم
اسفند نمی رسد» .به این ترتیب عمال
تا چهار سال دیگر نباید منتظر اجرای
آنبود  .همچنیناسدا...عباسیعضو
هیئت رئیسه مجلس نیز گفت :اجرای
استانی شدن انتخابات در این شرایط
شتاب زده است و باید تبدیل به طرحی
پختهوقابلاجراشود.
▪انتقاد علی مطهری از ورود مجمع
تشخیص

اظهارات حسین مظفر در حالی است
که انتقادها از نحوه ورود همزمان
مجمع تشخیص بــه مصوبه مجلس
باال گرفته است .به گزارش ایرنا ،علی
مطهری در یادداشتی با عنوان «مجمع
تشخیص مصلحت ،شــورای نگهبان
دوم نشود» ،نوشت« :این هیئت حق
نداردمصوبهمجلسرابررسیوانطباق
یا عدم انطباق آن با سیاستهای کلی
را اعــام کند به طــوری که وارد روند
قانونگذاریوتبدیلبهشوراینگهبان
دوم شود .این کار نیاز به تغییر قانون
اســاســی و تبدیل مجمع تشخیص
مصلحتنظامبهمجلسسنادارد.الزم
اســت رئیس جدید مجمع تشخیص
به این بدعت که در ماههای اخیر رایج
شــده و خــاف قانون اساسی است،
پایان دهند».

بینالمللدریادداشتیاعزامناوهواپیمابرراجنگ
روانی دانست .محمد جواد ظریف هم در توئیتی
به بیانیه اخیر اشاره کرده و نوشته« :تیم "ب" دوباره
مشغول است :از اعالم اعزام ناوگان دریایی (که در
حقیقتماهگذشتهانجامشدهبود)تاهشدارشدید
دربارهبهاصطالحتهدیداتایران.اگرایاالتمتحده
و نوچههایش احساس ناامنی دارند ،به دلیل این
است که مردم منطقه از آن ها بیزارند .متهم کردن
ایران،اینوضعیتراتغییرنخواهدداد».

...

گزارش خبری
گفت و گوی تلفنی رئیس جمهور
با سران قطر و عراق

رئیس جمهور کشورمان در گفت و گوهای
جداگانه تلفنی با امیر قطر و نخست وزیر
عــراق درخــصــوص افــزایــش همکاری های
دوجانبه ،تحوالت منطقه و حمالت وحشیانه
رژیـــم صهیونیستی بــه مـــردم مظلوم غزه
گفت و گو و رایزنی کردند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی رئیس جمهور ،حجت االسالم
و المسلمین دکتر حسن روحانی در تماس
تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر
با وی ،با تاکید بر عالقه مندی تهران برای
گسترش مناسبات با همه کشورهای منطقه
از جمله قطر  ،اظهار کــرد :در مسیر تقویت
همکاری های مشترک دو کشور در حوزه
های سیاسی و اقتصادی هیچ مانعی نیست.
روحانی همچنین وضعیت غــزه و حمالت
رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه در ماه
مبارک رمضان را بسیار نگران کننده خواند
و افزود :کشورهای اسالمی ضروری است با
اتحادخودواعمالفشاربررژیمصهیونیستی،
مانعکشتارفلسطینیهایبیگناهشوند.امیر
قطر نیز در این تماس تلفنی ضمن تبریک فرا
رسیدنماهمبارکرمضانوآرزویتوفیقبرای
رئیسجمهور،دولتوملتایران خاطرنشان
کرد:دولتوملتقطرقدردانایرانومواضع
آن هستند و هیچ گاه محبت های تهران را در
دورانسختخودفراموشنمیکنند.روحانی
همچنیندرتماستلفنی«برهمصالح»رئیس
جمهور عراق با وی ،ضمن ابراز خرسندی از
تقویتامنیت،ثباتواتحاددرکشورهمسایه
عراق ،اظهار کرد :ما با همه توان به دنبال آن
هستیم که روابط دوستانه را تعمیق بخشیم
و توافقات مشترک  ،هر چه سریع تر اجرایی
شوند .روابــط گرم تهران و بغداد در حالی
است که روزگذشته وبگاه خبری «العهد» به
نقل از منابع ویژه نزدیک به دفتر نخست وزیر
عراق،خبردادند،آمریکاطیچندروزگذشته
با پیامهای کالمی خود برای عبدالمهدی
از روابــط آن با ایــران و سفرش به کشورهای
اروپاییابرازنارضایتیکردهاست.

