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ویژه های خراسان

قبضگازندهید،ازحسابتانکسر
میشود
پس از آن که از تیر سال گذشته ،سازمان برنامه و
بودجهکشوروخزانهداریکلکشورمجوزبرداشت
مبالغمربوطبهقبضهایآبوبرقکلیهواحدهای
اداریوستادیدولتونیروهایمسلحرادرصورت
پرداختنکردنبهموقعاینقبوض،ازمحلحساب
های آن ها و واریز به حساب شرکت های مربوط
دریافتکردند،طیروزهایاخیرابالغیهجدیدی
بهدستنوبخترسیدهکهطبقآن،عالوهبرمصوبه
سابقوکمکبهوزارتنیرو،وزارتنفتنیزمشمول
اینمجوزشدهوازاینپس،پرداختنکردنبهموقع
قبض گاز توسط بخش های کشوری و لشکری نیز
باعثکسرآنمبلغازحسابهایشانمیشود.

دولتیکذرهبینمهمنظارتی
راازبانکهاگرفت
در حالی که دولت در مصوبه مهر سال  93خود،
از بانک مرکزی خواسته بود به بانک های دولتی و
خصوصی ابالغ کند جهت اجرای سیاست های
دولــت بــرای خــروج غیرتورمی از رکــود ،در زمان
اعطای منابع مالی به پروژه های سرمایه گذاری،
اطمینان حاصل کنند و حداقل  25درصد منابع
مالی مورد نیاز پروژه توسط صاحبان سهام تامین
شده باشد ،بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر یک
مسئولارشداجراییبهمسئوالناقتصادیکابینه،
اینشرطلغوشدهاست.

چهره ها و گفته ها

نامزدبیحوصله!
سعیدجلیلیعضومجمعتشخیصمصلحتنظام
گفت :همانطور که موشک نقطهزن ،جایی را
هدف میگیرد که تهدید نظامی او
رأی نقطهزن،
را از بین میبردِ ،
نــمــایــنــدهای را بـــه مجلس
میفرستد که میتواند
تحریم دشمن را بیاثر
کند/.ایسنا

جاذبهدرحداعال
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور
تاکید کــرد :نباید به بهانههای سیاسی در هر
انتخابات تعدادی را از قطار
انــقــاب پــیــدا کــنــیــم باید
مشارکتحداکثریوجاذبه
در ح ــد اعـــا داشــتــه
باشیم/.ایلنا

خطقرمزسردارسلیمانی
صادق خرازی دیپلمات سابق وزارت امور خارجه،
به اطاعت قاسم سلیمانی از مقام معظم رهبری
اشارهکردوگفت:قاسمباهمهرفیقبود،امامولفه
ارتباطات خود را اطاعت از رهبری قرار داده بود.
در حقیقت خط قرمز ایشان
رهبری بــود .بــرای او به جز
مقدسات دینی و رهبری
هیچ امــر مقدس دیگری
وجودنداشت/.ایرنا
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رایزنیهایسیاسیظریف
درحاشیهاجالسامنیتیمونیخ

هـــادی مــحــمــدی – اجــــاس مــوســوم به
کنفرانسامنیتیمونیخکهبهداووسامنیت
وسیاستخارجیمعروفاستازروزگذشته
و به مدت سه روز با حضور ده ها نفر از رهبران
و دیپلماتهای جهان در مونیخ آلمان آغاز به
کار کرد و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه
کشورمان نیز که به عنوان یکی از مهمانان
در این اجالس مهم بین المللی حضور دارد
روز جمعه در حاشیه این اجالس دیدارهای
متعدد و مهمی با برخی همتایان خود و نیز
نخست وزیر کانادا داشــت .ابتدا جاستین
تــرودو نخست وزیــر کانادا صبح روز جمعه
برخالف اصــول پروتکلی و دیپلماتیک با
حضور در محل استقرار محمدجواد ظریف
وزیرامورخارجهایراندرخصوصموضوعات
موردعالقه دوطرف به تبادل نظر پرداخت و
در ادامه نیز وزیران امور خارجه ایران و کانادا
دیدار و گفت وگو کردند .این دومین دیدار
دو طرف پس از سقوط هواپیمای اوکراینی
توسط پدافند هوایی سپاه بود  .محمد جواد
ظریف و «فرانسوا فیلیپ شامپانی» وزیر امور
خارجه کانادا روز  ۲۷دی در دیداری که به
درخواست طرف کانادایی در مسقط برگزار
شد،ضمنابرازتاسفمجددازسانحهسقوط
هواپیمای اوکراینی درخصوص همکاری

های کنسولی ،فنی و حقوقی بین ایــران و
کشورهایی که اتباع آن ها در آن سانحه اخیر
جان باختند ،گفت وگو و تبادل نظر کردندو
براساس توافق دو وزیر خارجه ،مقرر شده بود
تا تیم های کارشناسی دو وزارتخانه به تماس
هایخوددراینزمینهادامهدهند.همچنین
ظریف عالوه بر نخست وزیر و وزیرخارجه
کانادا روز گذشته با وزیــران خارجه فنالند
 ،واتیکان  ،گــروه الــدرز (ریــش سفیدان -
مقامات بلند پایه سابق سازمان ملل متحد)
و «گروه اقدام بحران» به صورت جداگانه در
حاشیهنشستکنفرانسامنیتیمونیخدیدار
و گفت وگو کرد.

فراخبر
همایش امنیتی مونیخ کنفرانسی است
که توسط بخش خصوصی و در زمینه
سیاستهای امنیت جهانی فعالیت
میکند .ایــن همایش هــرســال در ماه
فوریه در مونیخ آلمان برگزار میشود.
در کنفرانس مونیخ تصمیمی گرفته
نمیشودوصرف ًاویژهاظهارنظر،رایزنیو
دیدارهایسیاسیاست.دراینکنفرانس
هر سال بهطور ویژه به یک موضوع مهم
امنیت بینالمللی پرداخته میشود.
در ایــن گــردهــمــایــی ،سیاستمداران
متخصصدرامورامنیتی(معمو ًالرهبران
کشورها  ،وزیــران امور خارجه و دفاع)،
نظامیان کارشناس امــور بینالمللی و
نیز برخی صاحبان صنایع تسلیحاتی
از کشورهای مختلف جهان به بحث و
بررسیدرخصوصمسائلامنیتجهانی
میپردازند .هزینههای این کنفرانس
توسط وزارت دفــاع آلمان و کمکهای
مالیصنایعتسلیحاتیتأمینمیشود.
به گــزارش الجزیره و به گفته سازمان
دهندههای اجــاس ،امسال موضوع

کلی این اجــاس « بــدون غــرب» است.
این موضوع به تداوم ناخرسندی درباره
هویت و هدف غرب اشــاره میکند .این
اسم بازتابی از شکاف فزاینده در روابط
ترانسآتالنتیکونظمبعدازجنگجهانی
دوم همزمان با تالشهای دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا در دورتــر ساختن
کشورش از اروپاست.موضوع امنیت
مشترک در اروپا نیز یک مسئل ه با اهمیت
فزاینده اســت .این قــاره بعد از برگزیت
و همزمان با رشد جنبشهای ملیگرا
و غیر لیبرال دچــار چند دستگی شده
اســت .سازماندهندگان کنفرانس از
شرکتکنندهها خواستهاند که بررسی
کنند آیا جهان و خود غرب در حال کمتر
غربیشدناستیاخیرواینکهباکمرنگ
شــدن نقش و نفوذ قــدرتهــای غربی،
امنیتجهانیچطورشکلخواهدگرفت.

هشدارفرماندهسپاهبهآمریکا واسرائیل
سردار سالمی :دست از پا خطا کنید هر دوی شما را می زنیم

فرمانده سپاه با اشــاره به سخنان یک مقام
صهیونیست دربــاره ایــن که با آمریکاییها
برای زدن ایرانیها در سوریه و عراق تقسیم
کار کردهاند ،گفت :دست از پا خطا کنید هر
دوی شما را میزنیم .وی تاکید کرد :بارها به
آن ها گفتهایم روی آمریکا حساب نکنید ،آن ها
یا دیر میرسند یا نمیرسند ،اگر میخواهید
حسابی این گونه باز کنید حتما به دریا نگاه
کنید چــراکــه آن جــا نقطه نهایی سکونت
شماست .به گزارش تابناک ،سرلشکر حسین
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی شامگاه پنج شنبه در مراسم اربعین
شهادت حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش
در مصالی امام خمینی(ره) تهران ،با اشاره
به قرائت بخش هایی از وصیتنامه شهید
سلیمانی توسط ســردار قاآنی گفت :امشب
قاسم با زبــان اسماعیل با ما سخن گفت،
دستیابی به ارتفاع شخصیت بزرگی مانند
حاج قاسم برای چون منی امکانپذیر و کلمات
قابل بیان کــردن این عظمت نیست .وی با
بیان این که شهادت حاج قاسم جهان را با
بعثت جدیدی روبه رو ساخته است ،ادامه داد:
خداوند مقام محمود به حاج قاسم بخشید.
او تندیس زنده آیه شریفه «محمد رسول اهلل
الذین معه اشدا علی الکفار رحما ء بینهم»
بــود .او آموخته بود که در میدان جنگ اگر
کو هها بجنبند ،تو نباید بجنبی .فرمانده کل
سپاه گفت :او هرگز به دشمن پشت نمیکرد،
اما از سوی دیگر برای مومنان خاضع و خاکی
بــود .با لهای تواضع او در همه جا باز بود.
سرلشکر سالمی با بیان این که حاج قاسم نه
پشت میز مینشست نه در خانه ،تصریح کرد:
بیابانها او را بیشتر از خیابانها میشناختند.
هندوکش و دره پنجشیر و بامیان در افغانستان
او را بهتر از افغانستانی ها می شناختند.
وی تاکید کرد :هرجا مظلومی بود ،قاسم و
سپاهش آن جا بودند و می جنگیدند و سپر
بالی امت بودند و مانند مالک اشتر همواره
به خیمه دشمن نزدیک بود .فرمانده کل سپاه
گفت :تکیه کالمش این بود که «فــدای شما
بشوم» ،این صرف ًا یک کلمه نبود ،بلکه حرف
دل او بود تا برای مردم فدا شود .او تکیه گاه

و دلنشین بود؛ او رخساره میدانی ولیفقیه
بود و جز به اوامــر رهبر عظیم الشأ نمان به
چیز دیگری نمیاندیشید .وی گفت :آخرین
پیامکهای دختر عزیزش به دختر من در
نزدیکیهای شهادت ایــن بــود که «بابا ۲۰
روز است نیامده ،دلم برای او تنگ شده دعا
کنید برگردد ».فرمانده کل سپاه با بیان این
که قاسم سلیمانی خو نبهای آرامــش یک
ملت بود ،گفت :وقتی او وارد میدان جنگ با
صهیونیستها شد ،فلسطینی ها با سنگ می
جنگیدند ،او کاری کرد که امروز غزه ،کرانه

باختری و شمال فلسطین میدان فوران آتش
علیه صهیونیستهاست؛ به طــوری که دور
خود دیــوار کشیدند ،حاج قاسم اسرائیل را
حبس کرده بود.
▪ســردار قــاآنــی :شهید سلیمانی در هر
میدانی حاضر میشد ،پیروز بیرون می آمد

همچنین در ایــن مراسم ســردار اسماعیل
قــاآنــی فــرمــانــده نــیــروی قــدس سپاه گفت:
شهید سلیمانی قهرمان و فرمانده بیبدیل
جبهه مقاومت بود و در هر میدانی که انقالب
اسالمی اقتضا می کــرد ،مردانه حاضر می
شد ،دلیرانه عمل می کرد و موفق از میدان
خارج میشد .وی افزود :ابعاد شخصیت این
انسان ارزشمند به دلیل اخالصی که داشت،
کمتر شناخته شده اســت .اگرچه که برای
بنده خیلی سخت بود که وصیت نامه ایشان
را بخوانم ،اما چون خانواده محترم این شهید
عالی مقام فرمودند ،از باب عرض ارادت و ادب
وظیفه خود دانستم که این دستور آن ها را اجرا
و در محضر مردم قهرمان و قدرشناس وصیت
نامه این شهید عالی مقام را قرائت کنم.

خبر

اماواگرهایاجرایقانونشفافیت
مالیانتخابات
وزیرکشور:چونزمانکوتاهاست
نمایندگانشایدنتواننداینرابهصورت

کاملاجراکنند

وزیر کشور در خصوص اجــرای قانون شفافیت
مالی نامزدهای انتخاباتی گفت :این قانون به
تازگی ابالغ شده و به راحتی و به صورت کامل
اجرا نخواهد شد.به گزارش تسنیم ،عبدالرضا
رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران که
در وزارت کشور برگزار شد ،در جمع خبرنگاران
طی سخنانی اظهار کــرد :طبق گــزارشــی که
ارائه شد ،از لحاظ امنیتی و تدارکاتی امکانات
مهیاست و عوامل اجــرایــی نیز کام ً
ال آمــوزش
دیــده انــد و آمــادگــی کامل دارنــد.وزیــر کشور
همچنیندربارهاجرایقانونیکهچندروزگذشته
درباره هزینههای انتخاباتی نامزدها ابالغ شد،
تصریح کرد :این قانون به تازگی ابالغ شده و به
راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد چرا که
نمایندگان باید یک حساب باز کنند و حسابرس
داشته باشند و این به سلسله اقدامات حسابداری
نیاز دارد ولی آن چه را وظیفه وزارت کشور است
ابــاغ کردیم.وی ادامــه داد :تعیین منابع الزم
سرانه هر نامزد در انتخابات نیز در حال بررسی
است .چون زمان کوتاه است نمایندگان شاید
نتوانند این را به صورت کامل اجرا کنند .وزیر
کشور درباره تعداد رأیدهندگان و برنامه وزارت
کشور برای امکان برگزاری دور دوم انتخابات،
اظهارکرد :تعداد دقیق رأیدهندگان حدود 57
میلیون نفر است .اگر انتخابات به دور دوم بکشد،
ن را به شورای
ما دو جمعه پشت سرهم در فروردی 
نگهبان اعــام کردهایم و هر روزی که از سوی
شورای نگهبان معین شود ،ما آمادگی داریم.
▪دور دوم انتخابات مجلس چه روزی برگزار
میشود؟

در همین حال عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی
شوراینگهباندرصفحهتوئیترنوشت«:درجلسه
چهارشنبه  23بهمن شورای نگهبان با پیشنهاد
وزارت کشور در تعیین روز  29فروردین  99برای
مرحله دوم انتخابات مجلس شــورای اسالمی
موافقتشد».

