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ویژه های خراسان

دستورویژهرئیسیبرایتسریع
درمجازاتکارمندانمتخلف
طبق ابالغیه روزهــای اخیر آیت ا ...رئیسی به
مسئوالن دادگستری های سراسر کشور ،مقرر
شده در زمینه فراهم کردن نظارت موثر بر کاهش
تخلفات اداری و نیز تسریع در اعمال مجازات
های اداری درباره کارمندان متخلف ادارات و
سازمان ها ،اعمال تنبیهاتی چون اخطار کتبی و
توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی مندرج
در ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،به
روسای دادگستری های استان ها واگــذار می
شود تا بتوانند در این موارد ،اقدام الزم را انجام
دهند  .

مجوزدولتبرایخلعیدامالک
تصرفشدهتوسطیکوزارتخانه
پس از آن که مشخص شد به رغم وصیت یکی از
خیرین در سال های اول انقالب مبنی بر واگذاری
قسمتی از دارایی هایش به یک مسجد مشهور در
مرکز کشور ،این اراضی و امالک در اختیار یکی
از دستگاه های دولتی قرار داشته ،یک مسئول
مهم اجرایی در ابالغیه ای به تعدادی از اعضای
کابینه ،دستور عمل به این وصیت نامه را صادر
کرد که طی روزهای اخیر و با اتمام گردش کار
این پرونده ،امالک مذکور به مدت  ۹۰سال به
سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شد.

چهره ها و گفته ها

سازشباآمریکاممنوع
آیــت ا ...جـــوادی آملی از اســتــادان برجسته
حوزوی :امام حسین(ع) فرمود مثل
من با امثال یزید بیعت نمی کند،
این حرف ابدی و جهانی است،
کسی که چنین تفکری دارد
هرگز با آمریکا و اسرائیل
سازش نمی کند/ .رسا
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واکنشغیرمستقیم رئیسیبه روحانی

رئیسقوهقضاییهدراظهاراتیکهبرخیآنراواکنشبهانتقادهایاخیررئیس
جمهوردانستهاند،تاکیدکردهکه«وقتیپروندهکسانیکهمتصلبهقدرتوثروتاند
رویمیزقاضیمیآیدفریادهابلندمیشودکهاینجناحیاست»

رئیس قوه قضاییه یک روز پس از سخنان
رئیس جمهور در انتقاد از بازداشت های
اخیر ،در سخنانی با بیان این که اگر می
خواهید پرونده قضایی تولید نشود ،نظام
بانکی و مالیاتی را اصالح کنید افزود:
«وقتی پرونده کسانی که متصل به قدرت
و ثروتاند روی میز قاضی میآید فریادها
بلند میشود که ایــن جناحی اســت یا
این سیاسی است .به هیچ کدام از این
سخنان توجه نخواهیم کرد».
دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در
سخنانی از آن چه «دخالت بیش از حد
دستگاه های نظارتی» توصیف می کرد
انتقاد کــرده و گفته بــود که «بــا دادگــاه
و دستگاه قضایی ،فساد از بین نمی
رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله
است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد
رفــت ».در عین حال روز پنج شنبه آیت
ا ...رئیسی در گردهمایی بزرگ مبلغان
محرم اظهاراتی مطرح کرد که برخی
کاربران فضای مجازی آن را واکنشی
به ایــن سخنان رئیس جمهور توصیف
کردند .به گزارش میزان ،رئیسی با بیان
این که نباید اجازه داد در نظام اداری ما
فساد النه کند افــزود« :اگر کسی فساد
کرد که دستگاه قضایی نمیتواند نسبت
به آن بیتفاوت باشد ...چرا نظام پولی
و بانکی در کشور اصالح نمیشود که ما
هر روز شاهد تولید یک پرونده روی میز
قاضی باشیم».

▪اگرمیخواهیدپروندهقضاییتولید
نشود،نظامبانکیومالیاتیرااصالح
کنید

رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از این که
تفاوتبینقیمتدالرایجادپروندهمیکند
ادامــه داد :اگر میخواهید پروندهها به
دستگاه قضایی و روی میز قاضی نیاید،
باید نظام بانکی ،نظام مالیاتی و نظام
واردات و صادرات در کشور اصالح شود؛
چطور از یک کارمند با حقوق کم مالیات
گرفته میشود ،اما کسی که درآمدهای
میلیونی و میلیاردی دارد فرار مالیاتی
میکند؟!
▪بهخصوصیسازیهارسیدگی
خواهیمکرد

رئیسی همچنین از خصوصیسازیهای
صورتگرفتهانتقادکردوگفت:آقایانباید
سخنانکارگراناراکیوتبریزیوسخنان
دردمــنــدانــه و دغدغهمندان کــارگــران
هفتتپه و کرمانشاهی را بشنوند؛ اینها
دربــاره خصوصیسازیهایی که صورت
گرفته ،حرف دارند .وی ادامه داد :من در
سفربهاراکدراولینجلسهخوددوساعت
بهحرفهایکارگراناراکیگوشکردم؛
آقایان شما هم حرفهای این کارگران را
بشنوید؛آیامنظورقانونازخصوصیسازی
این بود؟! این تاراج دادن اموال عمومی
است؛مابایدبهاینمسئلهرسیدگیکنیم
ورسیدگینیزخواهیمکرد.

مسئلهاخالق

حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی:
مسئله اخــاق درد عمیقی بر
جان و روح جامعه ماست/
اگــــر بـــه دنـــبـــال جــامــعــه
اخالقی هستیم ،باید به
ســـــراغ زدودن فقر
برویم/ .جماران

تشخیصاصالحطلبنماها
شهیندخت مــــوالوردی عضو شـــورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان :در فرصت پیش رو
و با اجماع سازی و کنار گذاشتن چند دستگی ها،
همه اصالح گران دلسوز تالش کنند از این جریان
اعاده حیثیت شود و با تعریف
شاخص های دقیق تکلیف
اصالح طلبان واقعی از
فرصت طلبان و اصالح
طلب نماها مشخص
شود/ .ایسنا

خبر

روایتطحاننظیفاز
ریشسفیدیآیتا...جنتیبرای
حلاختالفات
طــحــان نظیف عــضــو جـــوان شــــورای نگهبان
درخصوص تصاویر منتشرشده از خوش و بش
آیات یزدی و آملی الریجانی در جلسه اخیر این
شورا نوشت :حضور آیتا ...یزدی و آیتا ...آملی و
گفت وگوی آنها با یکدیگر تصویر زیبای وحدت و
همدلیرادرچشمسایراعضانقشبست.تصویری
کهباحکمتوتدبیرآیتا...جنتیایجادومقبولیت
ایشاندرمیانبزرگاننظامعاملوحدتوناامیدی
دشمنشد.اودرعینحالدریادداشتخودمتذکر
شدکههمیناتفاقنشانمیدهدچقدرهمهماباید
ازتوجهبهشایعاتپرهیزوآنهاراازمجاریمطمئن
وصحیحپیگیریکنیمودرمقابلآنچهمیشنویم،
بایدصبروحلموسعهصدرداشتهباشیم.

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح خبرداد

پیشنهادروسیه وچینبرایفروشجنگندهبهایران
رئیس ســازمــان صنایع هوایی نیروهای
مسلح از پیشنهاد روسیه و چین برای فروش
جنگنده به ایران و همچنین از درخواست
مسکو بــرای خرید پهپاد از ایــران خبرداد.
بــراســاس گـــزارش تسنیم ،امــیــر سرتیپ
عبدالکریمبنیطرفیاینمطلبرادرحاشیه
نمایشگاه هوافضای روسیه (ماکس)2019
مطرح کــرد .وی در پاسخ به سوالی مبنی
بر این که تحریمهای تسلیحاتی بر اساس
برجام تا  14ماه دیگر برداشته خواهد شد و
آیا موضوع خرید جنگنده در دستور کار قرار
دارد یا خیر؟ گفت :کشورهای مختلفی به ما
پیشنهاد میدهند و درباره آن بحث و مذاکره
هم صورت میگیرد ،اما همه این ها منوط به
آناستکهتاریخپایانتحریمهایتسلیحاتی
فــرا برسد .وی افــزود :روسهــا و چینیها
پیشنهادهایی را به ما دادهانــد ،البته ما هم
پیشنهادهای خودمان را داریم ،منتها همه
این ها در حد مذاکره و صحبت است.
امیر بنی طرفی همچنین با بیان این که همه

تجهیزاتی را که در این نمایشگاه به نمایش
گذاشتهایم با هدف صادرات و برای فروش
عرضه شده ،افــزود :البته اولین سالهایی
است که ما وارد این عرصه شدهایم ،اما تا به
امروز چند تفاهم نامه با چند شرکت منعقد
کردهایم .وی افزود :در حوزه پهپاد یکی از
پیشرفته ترین کشورهای جهان هستیم و
به برخی از کشورهای جهان هم صادرات
داریــم .حتی کشور روسیه هم درخواست
برخی پهپادها را از ما داشتهاند که باید آن
را بررسی و مجوزهای الزم را برای صادرات
آن دریافت کنیم .رئیس سازمان صنایع
هوایینیروهایمسلحهمچنیندربارهتولید
جنگنده کوثر نیز بیان کرد :کارخانه و خط
تولید جنگنده کوثر را راهانــدازی کردهایم،
البته هنوز این جنگنده را تحویل نیروهای
مسلح ندادهایم .ما در حال تولید هواپیما و
تجهیزات و ملزومات آن مانند موتور ،صندلی
پران و اویونیک هستیم و در این زمینه با دهها
شرکت دانش بنیان همکاری میکنیم.

روایتعارفاز 2اشتباهراهبردیاصالحطلبان
درانتخاباتمجلسدهم

کل جریان اصالحات فقط با یک حزب ائتالف کرد
رئیس فراکسیون امید در سخنانی به دو اشتباه
راهبردی اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم
اشاره کرد و در عین حال گفت :اگر بنا باشد مقصر
برخی اشتباهات جریان اصالحطلب یک یا دو
نفر معرفی شود ایــرادی نــدارد چرا که اصالحات
گفتمانهزینهدادنوقربانیشدناست.بهگزارش
امیدنامه،محمدرضاعارفدرجمعتعدادیاز فعاالن
اصالح طلب استان خراسان رضوی با تبریک هفته
دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی
و باهنر بر لزوم همراهی تمامی ارکان حاکمیت با
دولت تاکید کرد و گفت :دولت آقای
روحانیدستاوردهایارزشمندیدر
حوزههای مختلف به ویژه در عرصه
بینالمللداردوبیانصافیاستاگر
مشکالتفعلیکشور راتمامامتوجه
دولتبدانیم.ویهمچنینتأکیدکرد
که موانع و مشکالتی که دولت بر سر
راه دارد باید توسط رئیس جمهور به
مردمگفتهشود.
▪گفتماناصالحاتهدفگیریشدهاست

رئیس فراکسیون امید با بیان ایــن که بناست
تا کارهای اصالحطلبان دیــده نشود و گفتمان
اصالحات هدفگیری شــده اســت ،تأکید کرد:
فراکسیون امید و دیگر بخشهای در اختیار
اصالحطلبان عملکرد خوبی داشتهاند که از جمله
آن اقداماتمیتوانبهاصالحقانونکاهشمجازات
اعدام و تابعیت فرزندان مادر ایرانی اشاره کرد .این
چهرهبرجستهاصالحاتهمچنینادامهداد:حتی
درهجمههایرسانههایخارجی،تمرکزحمالتبر
اصالحطلباناستچراکهاصالحطلبانازنیروهای
اصیلانقالبهستندوتازمانیکهاصالحاتوجود
داشتهباشد،نظامدوامدارد.اوهمچنیناذعانکرد
که در بسیاری از موضوعات و کارهای فراکسیون
امید ،مانند حل موضوع حصر ،علنی و رسانهای
شدن رسیدن به موفقیت را سخت میکند .عارف
همچنین با دفاع از عملکرد فراکسیون متبوع خود
گفت:مجمععمومیفراکسیونهاکهسالییکبار
برگزارمیشود،درفراکسیونامیداما 10تا 12بار

در سال برگزار میشود هیچ فراکسیونی حتی یک
سومجلساتمارابرگزارنکردهاست.
▪ 2اشتباه راهبردی اصالح طلبان در انتخابات
مجلسدهم

رئیسفراکسیونامیددرادامهاظهاراتخودبهدو
اشتباه راهبردی در انتخابات مجلس دهم اشاره
کرد و گفت :اول این که با حامیان دولت ائتالف
کردیم که در واقع جبهه حامیان دولت نبودند و
فقط یک حزب بود و کل جریان اصالحات با یک
حزب فقط ائتالف کرد و اشتباه دوم
مربوط به لیست بستن یا حمایت از
اشخاص به صورت سلبی بود ،یعنی
به دلیل این که فردی رای نیاورد،
از افرادی حمایت کردیم .عارف در
توضیح اشتباه دوم گفت :بر اساس
سیاست دوم ،ما در بعضی مناطق از
افرادی حمایت کردیم که مشخص
بود به محض ورود به مجلس روبه
روی ما خواهند ایستاد اما به دلیل
این که فرد دیگری رای نیاورد از آنها حمایت
کردیمکهاشتباهبود.رئیسشورایعالیسیاست
گــذاری اصــاح طلبان تأکید کــرد :نمایندگان
مستقل مجلس در حرف و کالم اصالحطلب و
همراه ما هستند امــا هنگام رایگیریها و در
بزنگاهها عموما و تقریبا همیشه رایهایشان در
سبد رقیب فراکسیون امید بوده است.
▪آیاترامپقابلاعتماداست؟

عارف همچنین در حاشیه شانزدهمین کنفرانس
بین المللی انجمن رمز ایــران دربــاره زمزمه ها
درخصوص مذاکره ایران و آمریکا گفت :چقدر
میتوان به رئیس جمهوری که توافق بین المللی
را زیر پا میگذارد اعتماد کرد؟ و این سوالی است
که نخبگان دنیا باید به آن جواب بدهند که آیا
آقای ترامپ قابل اعتماد است که رئیس جمهوری
ایران بخواهد پای میز مذاکره با او بنشیند؟ و اگر
نشست ،چه تضمینی وجود دارد که تفاهم ایجاد
شده را زیر پا نگذارد؟

اخبار کوتاه

گافبزرگرژیمصهیونیستیدربارهایران
باشگاه خبرنگاران -ارتش رژیم صهیونیستی
مدعی شده اسنادی را درباره برنامه ایران برای
تجهیز حزبا ...لبنان به موشکهای هدایت
دقیق از رد هبندی محرمانه خارج کرده است،
اما آن چه این گزارش را به حاشیه برده ،انتشار
تصویری به نام سردار «علیاصغر نوروزی» است
که در واقع مربوط به ســردار «علی عبداللهی»
است .اسرائیل در حالی در این گزارش مضحک،
مدعی شده فرماندهان ایرانی حاضر در این پروژه
را معرفی کرده که قادر به تشخیص تفاوت چهره
فرماندهان سپاه نیست.

آغازائتالفآمریکادرخلیجفارستنهابا
 3کشور

فارس -ائتالف دریایی آمریکا برای به اصطالح
ایجاد امنیت در خلیج فارس در حالی پس از ماه
ها کش و قوس آغاز به کار کرد که به جز آمریکا،
تنها سه کشور استرالیا ،انگلیس و بحرین به این
ائتالف پیوسته اند .پایگاه خبری میدلایستآی
بــا گـــزارش ایــن خبر ،بــه صــورت غیرمستقیم
پیوستن تنها سه کشور به این ائتالف را بهرغم
همه تالشهای آمریکا نوعی شکست بیان کرد.
ائتالف ضدایرانی آمریکا پس از اسقاط پهپاد
جاسوسی ایــن کشور توسط سپاه پــاســداران
تشکیل شد و برخی متحدان واشنگتن مانند
آلمان و ژاپن از حضور در آن استنکاف کرده اند.

وزیراطالعاتبهکمیسیونامنیتملی
میرود
ایلنا  -محمود صادقی ،نماینده تهران از حضور
وزیر اطالعات در جلسه روز سه شنبه کمیسیون
امنیت ملی بــرای پاسخ گویی به حواشی اخیر
درباره مازیار ابراهیمی خبر داده است .صادقی
در حساب توئیتری خــود نوشت« :ســؤال این
جانب درباره پرونده ترور دانشمندان هستهای در
دستوراینجلسهکمیسیونامنیتملیوسیاست
خارجی مجلس قرار دارد ».پیشتر علی ربیعی و
غالمحسین اسماعیلی ،سخنگویان قوای مجریه
و قضاییه از وعده وزیر اطالعات برای پاسخ گویی
بهابهاماتمطرحشدهدراینبارهخبردادهبودند.

