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حمله تروریستی به راهپیمایی روز
قدس در سنندج دفع شد

...

ویژه های خراسان
ورود میوه و شیرینی به ادارات
دولتی ممنوع شد
طبقنامهروزهایاخیریکنهادمهماجرایی
به همه سازمان ها و ادارات ،تاکید شده با
توجه به برنامه دولت برای صرفه جویی همه
جانبه و پرهیز از مصارف غیر ضروری ،هزینه
کرد از منابع و اعتبارات دولتی لذایذ خرید
اقالم پذیرایی در جلسات و دفاتر دستگاه ها
مانند آجیل  ،میوه ،انواع شیرینی ،شکالت،
آبمیوه و نظایر آن در ســال  1398به هر
عنوان ممنوع بــوده و در صــورت برگزاری
جلسات ،صرفا باید چای و بیسکویت تولید
داخل تهیه شود.

حساب و کتاب کمک های
مردمی به دستگاه ها روشن تر
شد
یک مسئول مهم اقتصادی در دولت با ارسال
بخشنامه ای خطاب به شرکت ها و سازمان
هــای دولتی و نیز نهادهای عمومی غیر
دولتی ،از آن ها خواسته است کلیه حساب
های خود را که منابع آن از محل کمک های
مردمی تامین می شود صرفا از طریق خزانه
داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح
کنند چراکه نگهداری این گونه حساب ها در
بانکی غیر از محل ذکر شده ،در حکم تصرف
غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

چهره ها و گفته ها
ح ــج ــت االســـــــام والــمــســلــمــیــن
سید حسن خمینی با اشــاره به این
که انسانیت ما اقتضا می کند که به درد
دیگران بی تفاوت نباشیم،
گفت :یکی از وظایف
مــا ایــن اســت کــه در
کنار کمک به مردم،
امــیــد را ب ــه آن ها
بازگردانیم/ .
جماران
وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر
مقام معظم رهبری گفت :مذاکره مطلقا
امر عقالیی نیست و در این شرایط به
معنای تسلیم در برابر
دشــمــن اســـت و ایــن
مسئله هیچ گاه اتفاق
نـــمـــیافـــتـــد/.
بــــاشــــگــــاه
خبرنگاران
عزتا ...ضرغامی عضو شورای عالی
انــقــاب فرهنگی دربــــاره بــرگــزاری
جلسات این شورا با بیان اینکه مشکل
جلسات این شورا حل شده است،افزود :
جلساتتشکیلمیشود،یا
رئیس اداره میکند
یا نایب رئیس .اصال
بن بستی در اداره
کشور وجود
نـــــدارد/ .
ایلنا
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روزه داران ایران اسالمی با محکومیت معامله قرن
یک صدا از آرمان فلسطین دفاع کردند

حقیقتقـرن

پایتخت به اجتماع بزرگ حامیان آرمان
فلسطین پیوسته بودند و در راهپیمایی
شرکتداشتند.

دادند یک قیافه بی طرفانه جفت و جور
میکردندولیاینازاولگفتهکهعاشق
اسرائیلهست.

▪روحانی :معامله قرن به طور قطع
بهورشکستگیقرنتبدیلمیشود

▪آیتا ...جنتی :ترامپ را هم مانند
شاهدفنمیکنیم

حجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانی رئیس جمهور نیز که در جمع
راهپیمایان تهرانی حضور یافته بود با
تاکیدبراینکهتردیدنداریمکهپیروزی
نهایی از آن حق و فلسطین خواهد
بود و سرزمین فلسطین مامنی برای
مسلمانان،مسیحیانویهودیانخواهد
شد ،گفت :موضوع معامله قرن نیز به
ورشکستگیقرنتبدیلخواهدشدوبه
طورقطعبهنتیجهنخواهدرسید.
▪الریــجــانــی :معامله قــرن نشان
دهندهروحیهداللیآمریکاست

محمداکبری -مردم روزه دار ایران در
آخرینجمعهماهمبارکرمضان1398
همزمان با چهلمین «روز قدس» با شعار
محوری «مــرگ بر اسرائیل» در 950
شهروروستایایران بهخیابانهاآمدند
و هم صدا با مردم بسیاری از کشورهای
اسالمی و اروپایی ،حضور گسترده خود
رادرحمایت ازآرمانفلسطینومقابلهبا
«معاملهننگینقرن»بهنمایشگذاشتند.
بهگزارشخبرنگارخراسان،راهپیمایان
روزقدسطولمسیرخیابانهایمنتهی
به میعادگاه های نمازجمعه در حالی
که پالکاردهایی با مضامین نافرجام
بودن معامله قرن دردست داشتند شعار
"فلسطینتنهانیست""،مرگبرآمریکا"و
"مرگ بر آل سعود" سر می دادند تا «نه»
بزرگ جهان اسالم به «معامله قرن» به
گوش جهانیان برسد .در تهران رئیس
جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی

 ،بسیاری از مسئوالن کشوری ،جامعه
ورزشــکــاران و هنرمندان همه درکنار
اقشارمختلفمردمدرمسیرهایمنتهی
به خیابان انقالب تهران حضور یافتند.
رئیسقوهقضاییهنیزدرجمعراهپیمایان
بیرجندیحضورداشت .پرچمجمهوری
اســامــی ایـــران در کــنــار پــرچــم های
فلسطین و مقاومت حزب ا ...بیش از هر
نماددیگردردستراهپیمایانحاضردر
مسیر راهپیمایی دیده می شد .از جمله
چهره های حضور یافته در راهپیمایی
عـــاوه بــر ســـران ســه قـــوه ،سرلشکر
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارتــش ،سرلشکر سالمی فرمانده کل
سپاه ،ســردار حسین اشتری فرمانده
نیروی انتظامی ،اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ،محمدجواد
ظــریــف ،محمدرضا عــارف ،مــحــمــود
صادقی ،معصومه ابتکار ،غالمحسین

محسنی اژهای ،محسن رضایی ،سید
عباس صالحی ،پیروز حناچی شهردار
تهران ،پرویز مظلومی از پیش کسوتان
باشگاه استقالل ،حجت االسالم ناطق
ن ــوری ،محمود احمدی نــژاد  ،هادی
خامنه ای ،محمد نهاوندیان معاون
اقتصادی رئیس جمهور ،علی مطهری
و...بودند.رئیسانجمنکلیمیانتهران
همبههمراهجمعیازشهروندانکلیمی
درکنارارامنهودیگراقلیتهایمذهبی

عــلــی الریــجــانــی رئــیــس مجلس که
سخنران پیش از خطبه هــای نماز
جمعهتهرانبودنیز بابیاناینکه طرح
موسوم به "معامله قرن" نشان دهنده
روحیه داللی آمریکاست و بمب کینه
آنهارادربارهمسلماناننشانمیدهد
افزود:طرح معامله قرن را داماد آقای
ترامپ که فــردی دالل اســت ،دنبال
میکند که خود ترامپ اعــام کرد او
عاشق اسرائیل است .روسای جمهور
قبلی که معامله کمپ دیوید را سامان

به گزارش ایلنا ،آیت ا ...جنتی رئیس
مجلس خبرگان رهبری نیز در جمع
راهپیمایان روز قدس گفت :پیام مردم
ما مرگ بر آمریکاست و همان طوری
که شــاه را خــاک کردیم ترامپ را هم
دفن میکنیم و آمریکا را هم زیر پایمان
لگدمال خواهیم کــرد.وی بیان کرد:
بندهخستهنیستموخستهنمیشوم.
پــایــان بخش راهپیمایی دیـــروز روز
قــدس خطبه هــای نــمــاز جمعه بــود.
در تــهــران حــجــت االســـــام کــاظــم
صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت:
طرح معامله قرن و هر اقدام دیگری که
تامین کننده خواستههای به حق مردم
نباشد ،هرگز قادر نخواهد بود مقاومت
را پاک کند .صدیقی همچنین با تاکید
براینکهاکنونوقتآناستکهبامیدان
دادن به جوانان به اقتصاد مقاومتی
بازگردیم افزود :آیا شعار امسال رهبر
معظمانقالبمبنیبررونقتولیدعملی
شدهاست.واحدهایتولیددرحالجان
دادنهستند .بیارزششدن  پولملی
باعثسرافکندگیاستبایدریشههای
گرانیراپیداکنیم.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان
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ترامپ با ادعای ضعیف شدن ایران خواهان مذاکره شد

انتقاد روسیه از «راهبرد فشار و تاکتیک مذاکره» آمریکا
رئیسجمهور آمریکا یک بار دیگر در اظهاراتی
متناقض با اظــهــارات گذشته و نیز مواضع
برخی مقامات این کشور ،ادعا کرد که ایران به
«کشوری ضعیف» بدل شده و خواهان توافق
با آمریکاست و از همین رو او آمادگی دارد تا با
ایران مذاکره کند .دونالد ترامپ که در هفته
های گذشته ،تقریب ًا هر روز مسئله مذاکره با
ایران را در توئیت ها ،سخنرانی ها یا مصاحبه
های خود پیش کشیده ،باز هم مدعی شده که
«به خاطر تعرفههای ما ،چین در حال تبدیل
شدن به کشوری ضعیفتر شده است ،درست
مانند ایران که بسیار ضعیف شده است و ایران
هم خواهان توافق اســت ».به گــزارش فارس
وی ادامه داده است« :من میخواهم با همه
کنار بیایم ،حتی میخواهم با ایران هم کنار
بیایم ،ایــران میخواهد صحبت کند و اگر
ایران میخواهد گفتوگو کند ،من حاضرم».
همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به
صراحت هدف آمریکا از افزایش فشارها علیه
ایران را وادار کردن تهران به حضور پای میز
مذاکرهدانست .راهبردفشاروطرحتاکتیکی
آمادگی مذاکره با ایران ،در حالی است که به
نوشتهالمیادینرئیسجمهورآمریکاطیهفته
هایگذشتهعراق،عمان،سوئیسوحاالژاپن
را برای میانجی گری با ایران پیش فرستاده
که آخرین مورد آن نخست وزیر ژاپن است که
گفتهمیشوداحتماال 22خردادبهایرانسفر

کند .سیاست آمریکا در برابر ایران به حدی
عیان و زمخت بوده که وزیر امور خارجه روسیه
در خالل صحبت هایش در ژاپن ،این راهبرد
را مورد انتقاد قرار داده است .الوروف ضمن
اعالمآمادگیروسیهبرایمیانجیگری،گفت:
مذاکراتیراکهازایننقطهشروعشودکه"اول
شمارادرمضیقهاقتصادیقرارمیدهیموبعد
شما برای مذاکرات التماس کنید" ،نمیتوان
بهعنوانالگوییبرایرفتاردرعرصهبینالمللی
درنظرگرفت.سخنگویوزارتخارجهروسیه
نیز در نقد سیاست هــای ضدایرانی آمریکا
گفت:اظهاراتآمریکاییهاعلیهایرانبهخوبی
سیاستخارجیتهاجمیواشنگتندرسراسر
جهان را نشان میدهد که این خطمشی دیگر
از حد قابل تصور گذشته است .یکی از ابعاد
فشارهایآمریکا،پیگیریاتهامزنیهایخود
بهایراندرشورایامنیتاستکهدرجدیدترین
پرده آن جان بولتون اعالم کرده مدارک این
کشور علیه ایران در ماجرای انفجارهای بندر
فجیره کامل شده (!) و این کشور قرار است در
هفته جاری این مــدارک را به شــورای امنیت
تحویلدهد.پمپئووزیرخارجهآمریکاهمادعای
مشابهی را مطرح کــرده اســت .در عین حال
سرگئیریابکوفمعاونوزیرامورخارجهروسیه
میگوید:مسکوبهادعایجانبولتونمبنیبر
این که ایران «به احتمال زیاد» پشت حمله به
نفتکشهادراماراتبودهاست،اعتمادندارد.

مذاکرات نظامی ایران و روسیه به اس 400-رسید؟
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین درباره
شایعات اخیر مبنی بر درخواست ایران برای خرید
اس  ۴۰۰و جواب رد روسیه گفت :هیچ اطالعی از
اخباریکهادعامیکندروسیهصادراتاس۴۰۰-
بهایرانرانپذیرفته،نداریموبایددربرخوردباچنین
اخباری احتیاط کرد .پس از تحویل سامانه دفاع
موشکی اس  300-به ایران که سه سال قبل انجام
شد ،این نخستین بار است که به صــورت رسمی
اخباریدربارهاحتمالفروشسامانهپدافندهوایی
اس 400بهایرانمنتشرمیشود.اس 400-نسل
بهروزشدهسامانهاس 300-است.واکنشکرملین
پسازآنمطرحشدکهبلومبرگمدعیشدهبودکه
درجریانسفروزیرخارجهایرانبهروسیهدرروزهفتم
ماه مه ( 27اردیبهشت) ظریف درخواست خرید
سامانه دفاع موشکی اس  ۴۰۰را مطرح کرده اما
والدیمیرپوتینآنراردکردهاست.بهگزارشفارس
به نقل از المیادین در واکنش به ادعاها ،سخنگوی
کاخ کرملین گفت« :هیچ درخواستی از طرف ایران
برایعرضهسیستمهای400-Sبهاینکشورتوسط
طرفروسیهدریافتنشدهاست.بنابراین،صحبت
دربــاره عدم پذیرش آن درخواست ایــران از سوی
فدراسیونروسیهبرایتامینسیستمها،بیفایدهو
تنهایکاتهاماست».دربارهاینموضوعهنوزمقامات
کشورمان اظهارنظر نکرده اند .به گزارش تسنیم
همزمان«کنستانتینکاساچوف»رئیسکمیتهامور
بین الملل شورای فدراسیون (سنای) روسیه اعالم
کرد«:خبرآژانسبلومبرگدربارهاینکهگویاروسیه
از فروش سامانههای موشکی اس400-به ایران
خودداری کرده است ،بیشتر شبیه به یک «چاشنی

اطالعاتی» است و ....این اقدام بخشی از فعالیت
تبیلغاتیعلیهماستکههدفاصلیآنهنوزروشن
نبوده و بعد مشخص خواهد شــد ».همچنین به
گزارش اسپوتنیک ،یک منبع دیپلماتیک نظامی
روسیهنیزروزگذشتهاعالمکردکهفدراسیونروسیه
هیچ گونه درخواستی از ایران برای عرضه سامانه
دفاع ضد هوایی اس 400-دریافت نکرده است.
براساس گزارش های ماه های اخیر به زودی قرار
است روسیه سامانه اس 400-را به چین تحویل
دهد و  چندی پیش هم قــراردادهــای تحویل این
سامانهباترکیهوهندبهامضارسیدهکهبانارضایتی
آمریکاهمراهشدهاست.ماهگذشتهنیز سفیرعراق
در مسکو اعالم کرد که دولت متبوعش تصمیم به
خریدسامانهدفاعموشکیاس ۴۰۰ازروسیهگرفته
است.سامانهدفاعموشکیمتحرکزمینبههوا اس
 400مــعــروف به «تریومف» بــرای مقابله با انــواع
اهدافهواییدشمنهمچونهواپیماهایپارازیت
انــداز ،هواپیماهای رادار محور و کنترل هوایی،
هواپیماهای شناسایی و جاسوسی ،هواپیماهای
استراتژیکی و جنگنده های شکاری ،موشک های
بالستیک تاکتیکی و تاکتیکی-عملیاتی ،موشک
هایبالستیکمیانبرد،اهدافهواییمافوقصوت
و دیگر اهداف هوایی پیشرفته ساخته شده است.
اس ۴۰۰-با داشتن قابلیت سه موشک مختلف،
بسیار دوربرد ۴۰ان ،)40N6( ۶دوربرد ۴۸ان۶
( ،)48N6و موشکهای با برد متوسط ۹ام۹۶
(   )9M96قــادر به تشخیص  ۱۰۰هدف بهطور
همزمان و درگیر شدن با  ۱۲هدف بهطور همزمان
ازمحدوده ۴۰۰کیلومتریاست.

...
گزارش

استادان دانشگاه ها در دیدار
رهبر انقالب چه نکاتی را مطرح
کردند؟
از انتقاد به سیاسی کاری در دانشگاه
تهران تا ضرورت صدای واحد در
ماجرای برجام
بعدازظهر چهارشنبه گذشته جمعی از
استادان دانشگاه ها با رهبر معظم انقالب
دیدار کردند.
براساس تصاویر منتشر شده از این دیدار،
برخی از چهره های سیاسی و مطرح نیز
در ایــن دیـــدار حضور داشتند .در میان
چــهــره هـــای اصــــاح طــلــب محمدرضا
عارف ،صادق زیباکالم و هادی خانیکی از
دیگران شناخته شده تر بودند .غالمعلی
حـــدادعـــادل ،مــحــمــدجــواد الریــجــانــی و
محمدباقر قالیباف هــم از چــهــره های
اصولگرایی بودند که در این دیدار حاضر
بودند.
براساس گــزارش فــارس ،در این نشست
سهیال صادقیفسایی دانشیار دانشگاه
تهران در سخنانی گفت :متاسفانه تقدم
نظم سیاسی بر نظم اجتماعی و نظم علمی،
دانشگاه تهران را به جوالنگاه نــزاع های
سیاسی تبدیل و روح تعامل و همدلی را
تضعیف کرده است .وی ادامه داد :امروز
بیش از هر زمان دیگر ،عزل و نصب مدیران
دانشگاه ها و دانشکده ها بیشتر از آن که
تابع شایستگی های علمی ،اخالقی و تجربه
باشد ،تابع باند بازی های سیاسی است.
سعید مــریــد اســتــاد مــدیــریــت منابع آب
دانشگاه تربیت مدرس هم در سخنان خود
پیشنهادهایی درباره مدیریت منابع آبی در
کشور ارائه کرد .علی عبدالعالی دانشیار
مهندسی برق و استاد دانشگاه علم و صنعت
در سخنان خود گفت :آیا ترامپ میداند که
با حذف نفت از اقتصاد ایران ،چه خدمتی به
تاریخ و فرهنگ و اقتصاد ما میکند؟ ترامپ
امروز کاری را میکند که  66سال پیش در
سیاستمداران باهوشتر از
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او ،با یک کودتا برعکس اش را انجام دادند
و پول نفت را به اقتصاد ما برگرداندند تا ما
به خوردن مردار دایناسورها که از قضا در
بین حیوانات کوچکترین مغز را دارنــد،
عادت کنیم.
محمدرضا حسنی آهنگر استاد دانشگاه
جامع امام حسین(ع) نیز گفت :دانشگاهها
با سطح انتظاری که حضرت امـــام(ره)،
رهبر معظم انقالب ،شهدا و مردم تعریف
تمدنی نوین اسالمی در جهان
کردهاند تا ّ
حاکم شود ،فاصلۀ زیادی دارند .نجفقلی
حبیبی دانشیار دانشگاه تهران هم در
سخنرانی خــود تصریح کــرد :با توجه به
ضرورت یکپارچگی و انسجام در مدیریت
کشور و ضــرورت صــدای واحــد در مسئله
جاری ما یعنی برجام ،انتظار می رود اوال
موضوع به مسئول اجرایی آن یعنی وزارت
خارجه ارجــاع شــود و ثانی ًا به جــای متهم
کردن دولت خودمان که متاسفانه برخی در
این وادی گام بر می دارند ،دولت آمریکا را
به علت نقض عهد مذمت و اجرای تعهداتش
را مطالبه کنیم.
در ایــن دیـــدار بــرخــی دیــگــر از اســتــادان
دانشگاه ها هم به طرح نقطه نظرات خود
پرداختند.

