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ویژه های خراسان

تقدیر رئیس جمهور از وزیری
که سمینارها را« وبینار» کرد
پس از آن که گزارش یکی از اعضای اقتصادی
کابینه به رئیس جمهور واصل شد که نشان می
داد یکی از زیرمجموعه های مهم آن دستگاه،
با حــذف سمینارها و همایش هــای حضوری
مسئوالن مربوط ،آن ها را تبدیل به «وبینار»
و سامانه هــای ویــدئــو کنفرانس کــرده اســت،
حجت االسالم روحانی با تقدیر از این اقدام که
میلیاردها تومان صرفه جویی به همراه داشته ،به
دیگر دستگاه ها متذکر شده از این شیوه استفاده
کنند که دستور مذکور به تازگی به همه دستگاه
های دولتی ابالغ شده است«.وبینار» مخفف
اصطالح  Web-based seminarاست که به
معنی یک ارائــه ،سخنرانی ،کارگاه یا سمینار
مبتنی بر وب و از طریق ویدئو کنفرانس است.

گیر کردن الیحه مهم قضایی
در بوروکراسی دولت
در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه،
قوه قضاییه مکلف شده تا پایان سال اول اجرای
این قانون ،درگاه الکترونیکی ایجاد کند که با
اتصال به سامانههای الکترونیک دستگاههای
دولتی ،کلیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضایی
به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخ گویی
باشد ،گزارش واصله به دولت نشان می دهد این
آیین نامه ۱۱بندی که ماه هاست در حال بررسی
توسط کارگروه های تخصصی دولت است ،هنوز
برای تصویب به کابینه نرسیده است.

چهره ها و گفته ها

مخالفتهایانتخاباتیباFATF
اکبر ترکان ،مشاور سابق رئیس جمهور :مخالفت
با پیوستن به لوایح FATFنیز ممکن است از جنس
انتخاباتی باشد .متاسفانه
رقــابــت ســیــاســی در
ایران نه با اثبات خود
کهبانفیرقیبهمراه
است/.جماران

فرقبرخیمسئوالنباکلینتون!
حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه
پایداری:برخیازمسئوالنمامیگویند،چشمما
بهکدخداستبنابراینفرق
برخی از مسئوالن ما با
کلینتون چیست؟ آیا
فقطصرفنمازخواندن
نشان مسلمانی آنان
است؟/ایسنا
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هشدارعراقچی درباره
احتمالتغییردکترینهستهای ایران

معاون وزیر خارجه کشورمان در میزگردی
در کنفرانس عدم اشاعه در مسکو به شدت
دربــاره احتمال تغییر دکترین هسته ای
ایــران هشدار داد .او با اشــاره به مسئله
اسنپبک یا همان مکانیسم ماشه ،تأکید
کرد :اسنپبک و بازگشت قطعنامههای
قبلی [ش ــورای امنیت] خط قرمز ایــران
اســـت .بــه گــــزارش فــــارس ،عــراقــچــی با
بیان این که ما این مسئله را کام ً
ال برای
تمام مشارکتکنندگان بــرجــام شفاف
کــردهایــم ،اف ــزود :اگــر پــاداش ایــران پس
از این همه تعامل و مذاکره و همکاری با
آژانــس ایــن باشد که دوبـــاره تحت فصل
هفتم [منشور ملل متحد] قرار گیرد ،این
بهمعنای آن است که «دکترین هستهای»
ما اشتباه بــوده اســت و ما باید سیاست و
دکترین هستهای خود را مــورد بازبینی
و بررسی مجدد قــرار دهیم .معاون وزیر
خارجه کشورمان همچنین با اشــاره به
برخی «دســت هــای پنهان» بــرای ایجاد
اختالف در منطقه ،واکنش امارات به طرح
پیشنهادی ایران برای امنیت تنگه هرمز
موسوم به طرح «صلح هرمز ( »)Hopeرا
بهتر از دیگر کشورهای منطقه ارزیابی
کرد .پیشنهاد ایران طی نامه های جداگانه
ای با امضای رئیس جمهور کشورمان در
مهرماهبرایکشورهایعربیمنطقهارسال
شده است .براساس گزارش منابع خبری
این پیشنهاد ایــران ،از طریق کویت برای
پادشاهان عربستان و بحرین نیز ارسال
شده اســت .گفته می شود این نخستین
نامه مکتوب از رئیس جمهور ایــران برای
پادشاه سعودی طی یک دهه اخیر است.
این طرح را که «ائتالف امید» نیز نامیده می

شود ،دکتر روحانی در سخنرانی خود در
مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و تاکید
کــرد که تضمین کننده «انتقال آزادانــه
نفت»« ،تأمین همگانی امنیت انــرژی» و
«آزادی دریانوردی» است .ایران این طرح
را در مقابل ائتالف آمریکایی در تنگه هرمز
ارائــه کــرده است که با هدف دخالت این
کشور و متحدانش در آب هــای نزدیک
بــه ســواحــل ایـــران طــراحــی شــده و رژیــم
صهیونیستی یکی از مشارکت کنندگان آن
است .انگلیس ،عربستان ،امارات ،بحرین،
استرالیا و آلبانی که قدرت چندانی در حوزه
دریایی محسوب نمی شوند هم مدعی شده
اند که با آمریکا همکاری خواهند کرد ،این
درحالی است که برخی کشورهای دارای
نیروی دریایی قوی نظیر فرانسه ،ژاپن،
آلمان ،بلژیک ،چین و هند و نیز سه کشور
مطرح منطقه یعنی کویت ،عمان و قطر
تاکید کرده اند که کاری با ائتالف آمریکا
ندارند و به آن نمی پیوندند .به تازگی کویت
نیز پالس های مثبتی دربــاره طرح «صلح
هرمز» ارسال کرده است.

▪پاسخ امـــارات به طــرح «صلح هرمز»
ایران بهتر از دیگر کشورها بود

دربــاره ایــن طــرح ،سید عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان که
به مسکو رفته است در گفت و گو با شبکه
«روسیا الیوم» گفت« :واکنش اماراتی ها
به ابتکار(صلح هرمز) بهتر بود؛ در سطح
سیاسی سفرهای متقابلی انجام شد و به
باور ما میان ایران و امارات تفاهم بیشتری
وجود دارد .امیدواریم که فضاهای آرام
تــری میان ایــران و ام ــارات ایــجــاد و این
مسئله منجر به آرامی در منطقه شود ».به
گــزارش خبرآنالین ،وی در عین حال با
بیان این که «برخی طر فهای پنهان از
اختالفات میان تهران و کشورهای حاشیه
خلیج فارس حمایت میکنند» گفت« :با
تحلیل و نتیجهگیری میتوان به این امر
پی برد که برخی دستهای پنهان میان
کــشــورهــای عربی خلیج فــارس در این
اختالفات شریک هستند و امور را به سمت
و جهتی سوق میدهند که مردم خواهان
آن نیستند».

توضیحات فرمانده ارتش
درباره پهپاد ساقط شده

فرمانده ارتش با اشاره به این که تکه های پهپاد
متالشی شده و متجاوز خارجی که روز جمعه
منهدم شده ،در نیزارها و باتالق های اطراف
ماهشهر افتاده اســت ،تأکید کــرد :تا قطعات
این پهپاد را به صورت کامل به دست نیاوریم و
گرافهایمان را کامل نکنیم ،نمیتوانیم به طور
قطعی مبدأ و هدف اصلی این پهپاد را مشخص
کنیم .به گزارش فارس ،امیر سرلشکر موسوی
درباره اقدام پدافند هوایی ارتش در انهدام این
پرنده متجاوز خارجی گفت :پهپاد منهدم شده
در سطح مقطع راداری کم و توسط سامانه بومی
«مرصاد» هدف اصابت قرار گرفت .در همین
حال به گــزارش مهر ،دریــادار سیاری معاون
هماهنگ کننده ارتش نیز در گفت و گو با مهر
تأکید کرد« :آمریکا بداند آماده پاسخ به هر تهدید
و تعرض به مرزهای کشورمان هستیم ».برخی
کاربران در فضای مجازی مدعی هستند که
پهپاد ساقط شده ،متعلق به رژیم صهیونیستی
و از نوع هرمس یا هاکس بوده است .همچنین
به گــزارش خبرآنالین در منطقه ساقط شدن
این پهپاد ،دو بندر مهم ماهشهر و بندر امام
خمینی(ره) تحت پوشش سامانه مرصاد و البته
سامانه های مختلف دیگر هستند .اهمیت این
دو بندر در اقتصاد کشور به ویژه استان های
جنوب غرب کشور بسیار مهم بوده و از این رو
حفظ امنیت آن برای نیروهای مسلح کشور و
البته ناامن سازی آن برای دشمنان در زمان
بحران بسیار مورد توجه است .خصوص ًا پس از
حمله موفق ارتش یمن به پاالیشگاه نفت آرامکو
در عربستان که توسط انواع پهپادها و سالحهای
نقطهزن و زیر چتر پدافندی سامانههای پاتریوت
آمریکایی ،کروتیل فرانسوی و اورلیکن سوئدی
صــورت گرفت ،برخی فعاالن ضد ایــرانــی ،از
احتمال حمله تالفی جویانه علیه تأسیسات
حساس نفتی و اقتصادی ایران خبر می دادند.

رونماییازتانکبرفوقسنگین«کیان»۷۰۰

با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از
تانکبرفوقسنگین«کیان»۷۰۰رونماییشد.
محصولی که  17.7تن وزن داشته و قابلیت
حمل دو تانک  60تنی را داراســت .در جریان
بازدید روز گذشته سرلشکر محمد باقری از
مرکز نوسازی ،بهینه سازی و ساخت قطعات
شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش از تانکبری
به نام «کیان  »700رونمایی شد که با قدرت
موتور ۷۰۰اسب بخار و قدرت کشندگی۲۰۰
تن ،قابلیت حمل دو دستگاه تانک  ۶۰تنی را
روی کشنده فوق سنگین «سلیمان »۳-دارد.
به گــزارش فــارس ،رئیس ستادکل نیروهای

مسلح در این مراسم گفت :تجهیزات ما نسبت
به کشورهای همجوار و کشورهای دنیا بدون

این که هزینه سنگینی پرداخت کنیم و بدون
اینکهوابستهبهوارداتازخارجباشیمنوسازی

میشوند .در ایــن مراسم سرلشکر موسوی
فرمانده ارتش نیز با اشــاره به موفقیت نیروی
زمینی در ساخت چنین محصولی تاکید کرد:
یگانهای زرهی باید بتوانند به سرعت خود را
جابهجا کنند و این تانکبرهای کیان میتوانند
باسرعتوقدرتخوبیکهدارند،تعدادبیشتری
تانک و ادوات زرهی را نسبت به تانکبرهای
قبلی جابه جا کنند .همچنین روز گذشته از
توپ خودکششی  ۱۵۵میلی متری با استتار
جدید رونمایی شد .پیش از این و در جریان رژه
 ۳۱شهریور نیز یک فروند تانک بازسازی شده
چیفتنبااستتارجدیدبهنمایشدرآمدهبود.

اخبار

سرلشکرجعفری:حقوقم
زیر ۱۰میلیونتوماناست
فرمانده سابق سپاه پاسداران در یک گفت وگوی
تلویزیونی ضمن اعالم جزئیاتی از زندگی شخصی
اش تأکید کرد که سپاه پیش از این یک بار دیگر هم
ح ا ...زم سرشبکه آمدنیوز اقدام
برای دستگیری رو 
کــرده اســت .به گــزارش فــارس ،ســردار سرلشکر
جعفریدراینبارهگفت:ایناقدامازحدودیکسال
پیش در برنامههای سپاه پاسداران قرار گرفته بود و
زمانی که من فرمانده سپاه بودم در جریان جزئیات
آنبودم.یکیدوباردیگرهمتاپایدستگیریروحا...
زم رفته بودیم که این کار انجام شود ،اما شاید صالح
نبودوحادث هومشکلیپیشآمدوبرایاینکهاینکار
درستانجامشود،فرصتشنبود.سرلشکرجعفری
کهاکنونفرماندهقرارگاهفرهنگیحضرتبقیةا...
االعظم(عج) اســت ،در پاسخ به پرسشی دربــاره
وضعیت مالی خود ،گفت :سقف دریافتی نیروهای
مسلحزیر ۱۰میلیونتوماناستیعنیحقوقافراد
نباید باالی ۱۰میلیون تومان باشد .االن حقوق من
در مقایسه با زمانی که فرمانده سپاه بودم کمتر نیز
شدهاست.

دانشمندایرانیبازداشتشده
درآمریکابهزودیآزادمیشود
رئیسدانشگاهتربیتمدرسدربارهموضوع مسعود
سلیمانی دانشمند ایرانی بازداشت شده در زندان
آمریکا گفت :با توجه به تالش ها و اقدامات مختلف
دانشگاههایایراندرپیگیریرسیدگیبهاینپرونده
وهمچنینتبدیلشدنموضوعبازداشتایناستاد
بهعنوانیکجریانحقوقبشردربسیاریازدانشگاه
هایآمریکاایندانشمندایرانیدرمدتکوتاهیآزاد
میشود.محمدتقیاحمدیتصریحکرد:هماکنون
پروندهمسعودسلیمانیدرمراحلنهاییجمعبندی
قراردارد.

امضایمدیراندرصورت
عدماظهارداراییبیاثرمیشود
مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن تاکید کرد« :در
صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول
قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن ،امضای آن
ها فاقد اعتبار خواهد بود ».مسئوالن و نمایندگان
مطابق زمــان بندی اجــرای قانون ثبت امــوال
مسئوالن ،باید تا پایان ماه جاری ،اموال خود را در
سامانه برخط و محرمانه ای در بستر شبکه داخلی
اطالعات ثبت کنند  .داوود کریمی مدیر این
سامانه با اشاره به این که مهلت قانونی مسئوالن تا
پایانآبانتماممیشود،میزاناستقبالمسئوالن
نظام از این سامانه را بسیار باال توصیف و اظهار
کرد :تاکنون بسیاری از مسئوالن توانسته اند
اطالعات دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

