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وزیر دفاع امروز
به روسیه می رود

...

ویژه های خراسان
طرحمهمکابینهبرایشفافسازیدخلو
خرجها
براساسابالغیهروزهایاخیرهیئتدولتبهتمامیوزیران
و معاونان رئیس جمهور ،مقرر شده به منظور شفاف سازی
اعتباراتدریافتیدستگاههایدولتیازمحلبودجهعمومی
و تکریم حقوق شهروندی ،خزانه داری کل کشور تمامی
اعتبارات پرداختی از این محل را به تفکیک ملی و استانی
منتشر کند و دستگاه ها نیز باید عملکرد خود را در مقاطع
زمانی سه ماهه ،در پایگاه اطالع رسانی متعلق به خود اعالم
عمومیکنند.

دستورمهمبرایرصدمالیاتینقلوانتقالسهام
طبق بخشنامه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به مدیران
وزارت اقتصاد ،تاکید شده حسب اهمیت اجــرای هرچه
بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،سازمان بورس و
اوراق بهادار موظف است با توجه به تایید دولت و به استناد
ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم ،راجع به ایجاد
دسترسیسیستمیوآنالینبهاطالعاتجمعگردشساالنه
نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده نزد آن سازمان برای
سازمانامورمالیاتی،اقدامکند.

چهره ها و گفته ها

معصومه ابــتــکــار مــعــاون امـــور زنـــان و خــانــواده
رئیسجمهور با ابراز تاسف از تالشی که برای نشان
دادن ایران به عنوان یک کشور مسئله دار می شود،
گفت :نیروی نظامی ما را تروریست
معرفی می کنند یا تحریم ها و
انواع محدودیت ها را اعمال
می کنند تا مقاومت ایران را
بشکنند/ .جماران
غالمعلی جــعــفــرزاده ایــمــن آبـــادی نــایــب رئیس
فراکسیون مستقلین والیی با اشــاره به این که در
مجامع بینالمللی از نسبت ترکیبی زنــان و مردان
در مجلس خجالت می کشم ،گفت :امــروز روســای
مجالس یا همه تیمهای پارلمانی بسیاری از کشورهای
عربی را که از ما عقبتر بودند و هستند،
بانوان تشکیل میدهند در حالی که
ما تعداد محدودی از بانوان را در
مجلس داریم و تعداد محدودی را
در هیئتها میبریم/ .برنا
فریدون مجلسی دیپلمات سابق
کشورمان تأکید کــرد :صــادرات
نفت ایران به صفر نخواهد رسید
و تهران با استفاده از مسیرهای
غیررسمی ،نفت خود را خواهد
فروخت/ .انتخاب

تاجیک :جریان اصالح طلبی در چنبره اصالح طلبان
مصنوعی گرفتارشده است

باید فاصله خود را با اصالح طلبان معروف مشخص کنیم
یک چهره برجسته جریان اصالحات با اشاره به
اینکهدرخزاناصالحطلبیقرارداریمو«جریان
اصالحطلبیدرچنبرهاصالحطلبانمصنوعی
گرفتارشدهاست،گفت:اگرمیخواهیماصالح
طلبیرادوبارهبهجامعهمعرفیکنیم،بایدفاصله
خودرابااصالحطلبانمرسومومعروفمشخص
کنیم .بــه گ ــزارش ایــرنــا ،محمدرضا تاجیک
در نشستی با عنوان «آسیب شناسی جریان
اصالحات»بهمیزبانیاعضایجداشدهازحزب
اعتمادملی(حزبدرشرفتاسیس)اظهارکرد:
در فضای اصالح طلبی برخی اشخاص و بعضی
از آموزه ها و ایده ها کفایت نمادینی داشتند که
ماراذیلیکگفتمانجمعمیکردندولیامروز
ما با یک نوع بحران حامالن و عامالن اصالح
طلبیمواجههستیم،بنابرایناگرکسیبخواهد
گفتمان شاداب ،متفاوت و پراتیکالی را ایجاد
کند،نبایدازحامالنوعامالنمرسوماصالحات
استفادهکند.ایناستاددانشگاهشهیدبهشتی
افزود :اصالح طلبان به عنوان دستگاه قدرت با
اصالح طلبی برخورد کردند ،ما اصالح طلبی
را ابزار قدرت قرار دادیم و هر زمان که به قدرت
رسیدیم ،فراموش کردیم از کجا آمده ایم و چون
«اصالحطلبیبدوناصالحطلب»داشتیم،مثل
دموکراسی بدون دموکرات؛ در فردای قدرت
وقتی آب دیدیم مشخص شد شناگران ماهری
هستیم و معلوم شد می توانیم مستبدان قاهری
همباشیم.مدیرمسئولفصلنامهگفتمانیادآور
شد:ایناصالحطلبانامتحانخودراپسدادند
وازمردمبهعنوانیکتاکتیکوابزاربراینجات

خود بهره بردند و می برند ،تاکتیکی برای عبور
از بحران و نه یک راهبرد که به آن باور داشته
باشند .وی تأکید کرد :جریان اصالح طلبی
در چنبره اصالح طلبان مصنوعی گرفتار شده
است ،اصالح طلبانی که از اصالح طلبی برج
بابل ساخته اند بــرای این که به عرش قدرت
برسندودراینمسیرهمهآرمانهاوآموزههایی
را که بیان می شد ذبح کردند .این تحلیل گر
برجسته سیاسی با بیان این که اگر نظم و نظام
کنونی ساقط شود در فردایش یک دیکتاتوری
واستبدادخشنبرپاخواهدشد،گفت:کسانی
که در متروپل های دموکراسی نشسته اند و
رسانه دارنــد ،هنوز به قدرت نرسیده مخالف
خود را برنمی تابند ،هنوز به جایی نرسیده اند
اعالممیکننداولینکسانیراکهباالیدارمی
بریم ،روحانیون ،اصالح طلبان و فعاالن مدنی

قالیباف :پذیرفتن  FATFدر شرایط
فعلی قطع ًا به ضرر ماست

پاسخ سریع و صریح بله یا خیر منافع ما را تأمین نمی کند

داخل کشور هستند .تاجیک در بخش دیگری
از سخنانش تأکید کــرد :اگــر می خواهیم
اصــاح طلبی را دوبـــاره بــه جامعه معرفی
کنیم ،باید فاصله خود را با اصــاح طلبان
مرسوم و معروف مشخص کنیم .این تحلیل
گــر سیاسی گفت :بسیاری در حــال ترک
سرزمینگفتمانیماهستندچونخشکسالی
مفهومی و گفتمانی آمده است ،اکنون به نظرم
در خزان اصالح طلبی قرار داریم .وی افزود:
بر ویرانه های ساختمان نمور و پرترک اصالح
طلبی باید امارتی نو بنا کنیم ،این راه برون
رفت اصالحات از وضعیتی است که دچارش
شده است در غیر این صورت تردید ندارم این
جریان به طور فزاینده ای از صحنه سیاست
جامعه و کنش گری های اجتماعی و فرهنگی
ایران خارج خواهد شد.

محمدباقرقالیبافعضومجمعتشخیص
مصلحت نظام با بیان این که در شرایط
کــنــونــی پــذیــرفــتــن تــوصــی ـههــای نهاد
 FATFقطع ًا به ضرر ماست ،تأکید کرد:
پاسخسریعوصریح«بله»یا«نه»نیز،منافع
ملی امروز و فردای ما را تأمین نمیکند.
این عضو مجمع تشخیص در یادداشتی
در روزنامه صبح نو با اشاره به این که ایران
تغییر هویت و ماهیت و ارزشهایش برای
پذیرفته شــدن در جامعه بینالمللی را
پیششرط ناعادالنه و تحمیلی و البته
خالفحقوقوقواعدبینالمللیمیداند،
نوشت :مــبــارزه ما با آمریکا ادامــه دارد
اما شرایط آن عوض شده اســت .وی در
یادداشت خود تصریح کرد« :غیر از گزینه
تسلیم شدن یا خستگی از مبارزه با حریف
یا وارد نشدن به زمین بــازی ،گزینههای
دیگر و شیوههای دیگری از مبارزه و تقابل
وجــود دارد که میتواند ما را به مقصود
برساند؛ هرچند نیازمند طراحی دقیق
و فعالیت بیشتر اســت .ما نمیتوانیم از
کنار آمریکا و مسائل دیگری نظیر FATF
عبور کنیم و آنها را نادیده بگیریم .به هر
حال فشار آنهــا وجــود دارد و روزبــهروز
هم بیشتر میشود ».به نوشته شهردار
اسبق تهران ،نهاد مالی  FATFخــود را
مسئول حفظ امنیت نظام مالی جهان

واکنش ها به انتصاب فرمانده جدید سپاه؛ از فضای مجازی تا پمپئو!
روسای قوا و مقامات کشوری و لشکری طی پیام هایی به
سرلشکر حسین سالمی انتصاب وی به عنوان فرمانده کل
سپاه را تبریک گفتند .این انتصاب با موضع گیری هایی در
توئیترونشستخبریوزیرخارجهآمریکانیزهمراهبود.رئیس
جمهور در پیام تبریک خود خطاب به فرمانده جدید سپاه
نوشت« :امیدوارم با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای
آرمانی و مأموریتهای قانونی و نیز توانمندیهای پرسنل
انقالبی،خدومومردمیسپاه،بیشازپیششاهدهمبستگی
و همدلی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،اقتدار و عزت
روزافزوننظاماسالمیدربرابرهرنوعتهدیدوتوطئهدشمنان
و پاسداری از ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی ،در
چارچوبقانوناساسیباشیم».روحانیدراینپیامهمچنین
از تالشهای دلسوزانه و خدمات سردار سرلشکر جعفری
تقدیرکردهاست.
حجتاالسالم و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس
قوه قضاییه نیز در پیامی ابراز امیدواری کرد همکاری دو
مجموعهسپاهوقوهقضاییهبتواندمنشأخدماتبیشازپیش
در اجرای عدالت و امنیت و افزایش اعتماد عمومی شود.
علیالریجانیرئیسمجلس،دریابانشمخانیدبیرشورای
عالی امنیت ملی ،سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس

ایسنا-وزیردفاعجمهوریاسالمیایرانبهدعوترسمیارتشبدسرگئیشویگووزیردفاعفدراسیونروسیهامروزبرایسخنرانیدر
کنفرانسامنیتیروسیهواردمسکوخواهدشد.ویدراینسفرباهمتایروسیخوددیدارودربارهمسائلدوجانبه،منطقهایوبینالمللی
مذاکرهخواهدکرد.

ستادکلنیروهایمسلح،امیرسرلشکرعبدالرحیمموسوی
فرماندهکلارتشوامیرسرتیپحاتمیوزیردفاعوپشتیبانی
نیروهای مسلح نیز در پیام های جداگانه به سردار سالمی
تبریکگفتند.
اسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهورنیزدرپیامتبریک
خود تأکید کرد :با توجه به نقش تاثیرگذار و توانمندیهای
فــراوان نیروهای مسلح و به ویــژه سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در روند توسعه کشور (که یکی از جلوههای زیبای
آن حضور سپاه و ارتش در جریان سیالب های اخیر کشور
بود) ،دولت آمادگی کامل دارد ،ضمن حمایت از نیروهای
مسلح از این توانمندی در حل مشکالت مردم و پیشرفت
کشور استفاده کند .ضرغامی هم در تحلیلی جالب نوشت:
ابالغ حکم فرمانده در روز تعطیل ،یعنی پاسداری از انقالب
تعطیلبردارنیست.باانتصابسردارسالمیخوابحرامیان
آشفته شد .شجاع ،صریح ،کــارآزمــوده و اهل تعامل ،یک
انتخابشایسته.خداقوتبهسردارجعفری.
همچنینگنجیمدیرمسئولروزنامهجواندرپاسخبهاینکه
آیاایجادتغییراتدرفرماندهیسپاهبهتصمیماخیرترامپو
آمریکاییها برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست
گروههای تروریستی ارتباطی دارد یا نه ،تصریح کرد :این

تصمیم بر خالف آن چه از روز گذشته در برخی تحلیلها
شاهد آنیم ،هیچ ارتباطی به تصمیم اخیر آمریکاییها علیه
سپاه ندارد .وی همچنین تأکید کرد که تغییر راهبردی در
سپاهصورتنمیگیرد.
انتصابسردارسالمیبهنشستدیروزپمپئوهمکشیدهشد.
یکی از خبرنگاران در اولین سوال خود از وزیر خارجه آمریکا
دربارهانتصابسرلشکرسالمیواینکهسردارسالمییک
تندروی ضدآمریکایی است پرسید .پمپئو در واکنش گفت:
«نظری درباره این انتصاب ندارم ،وقتی هر مسئول ایرانی
از جمله روحانی و ظریف این ایده پایه ای را قبول کردند که
حکومت باید پابرجا بماند و این که جمهوری اسالمی ایران
الگویمناسبیبرایتعاملبادنیاستووقتیاینراقبولمی
کنید،دیگربرایماتندروومیانهرووجودندارد».
دراینبینواکنشهایفضایمجازینیزبهانتصابسرلشکر
سالمیجالببودکهبرخیازآنهارادرادامهمیخوانید؛
* به نظرم سنگینترین جمله سردار سالمی همون جمله
بود که گفت« :تیم هستهای اگر مجدد با تهدید آمریکا در
مذاکرات مواجه شد ،مذاکرات را ترک کند و میدان عمل را
بهمابسپارد».
* سرلشکر سالمی تنها مسئول کشوری بود که در سیل

می داند و حتی عضویت در این نهاد در
توانایی آن تأثیری نداشته و این نهاد بر
رفتار کشورهای غیرعضو نظارت و در
صورت نیاز آن ها را تحریم هم می کند.
قالیبافتصریحکرد:اینرویکردکهبرخی
در جبهه انقالب صادقانه معتقدند نباید
وارد سازوکارها و معاهدات بینالمللی
شویم ،در شرایط امــروز دنیا به مصلحت
جمهوری اسالمی ایران نیست ...سوال
بسیار مهم پیش روی ما و جبهه انقالب از
یکمنظرنواصولگرایانهایناستکهروش
کارآمدوروزآمداینمبارزهچگونهاست؟
▪الگوی مبارزه با سلطه «روزآمد» شود

قالیباف سیاست کالن نظام ،مبنی بر
کنار نکشیدن از صحنههای بینالمللی
را یــادآور شد و از الگویی به نام «روزآمــد
کردن مبارزه با سلطه» یاد کرد .این عضو
مجمع در تشریح الگوی خود نوشت :با
حضور هوشیارانه و آماده در عرصههای
بینالمللی میتوانیم بــرای جمهوری
اسالمی فرصتسازی کنیم .میتوانیم از
دفع تهدید فراتر برویم .البته که الزمه این
کاربهرهمندیازدیپلماتهاوکارشناسان
و متخصصان انقالبی است که هم دنیا را
خوببشناسند،همبهارزشهایبنیادین
نظامباورداشتهباشند.

خوزستانبیشاز ۱۲روزدرایناستانماند.
* االن پردرآمدترین شغل تو اسرائیل آموزش شنای سگی
هست .از امــروز کالس های تخصصی شنا در مدیترانه و
فلسطیناشغالیدایرشدهاست![اشارهبهجمالتهشداری
سردارسالمیخطاببهنخستوزیررژیمصهیونیستی:شنا
کردندرمدیترانهراتمرینکنچراکهبهزودیهیچراهیجز
بهدریاگریختننداری].
* این انتصاب بهترین اقدام متقابل در واکنش به تروریستی
اعالم شدن سپاه و سیلی سنگینی به آمریکا بود که صدایش
بعدهادرمیآید.
* با انتصاب ســردار سالمی به عنوان فرمانده کل سپاه
همچنین فیلمی از وی که او در آن می گوید« :دیدن کارتون
گوریلانگوریرابرشنیدنسخناننتانیاهوترجیحمیدهم»
درفضایمجازیبازنشرشد.

...
اخبار

چهارمین جلسه دادگاه حسین فریدون
برگزار شد
چهارمین جلسه دادگــاه حسین فریدون (بــرادر رئیس
جمهور) روزگذشته (دوشنبه  ۲اردیبهشت ماه) در شعبه
 ۱۰۵۷دادگــاه ویــژه کارکنان دولــت به ریاست قاضی
عالیشاه به صورت غیرعلنی برگزار شد  .به گزارش باشگاه
خبرنگاراندرسومینجلسهدادگاهکهاسفندسالگذشته
برگزار شد فریدون و دو نفر از مرتبطان به همراه وکالی خود
و همچنین وکیل دو نفر دیگر از متهمان حضور داشتند که از
اتهامات انتسابی در کیفرخواست دفاع کردند .نمایندگان
دادستان نیز ضمن حضور در جلسه دادگــاه به دفــاع از
کیفرخواست صادر شده پرداختند و مطالب خود را با توجه
به روند دادگــاه بیان کردند .همچنین به گزارش میزان
جلسه اول و دوم این محاکمه به قرائت کیفرخواست و دفاع
متهم ردیف دوم پرونده گذشت  .بر اساس گزارش تسنیم
حسین فریدون بهدلیل مشارکت با بدهکاران کالن بانکی
و کمک به این افراد برای انجام اقدامات شان مورد اتهام
قرار گرفته است .وی در تاریخ  ۵تیر  ۹۶به دلیل «اتهامات
مالی» بازداشت و پس از انتقال به بیمارستان یک روز بعد با
قرار وثیقه  ۵۰میلیارد تومانی آزاد شد.

 ۱۷نیروی نظامی که درجه سرلشکر
گرفته اند
دوشنبه شب گذشته طی حکمی از سوی فرمانده معظم
کل قــوا ،ســردار «حسین سالمی» ضمن ارتقا از درجه
سرتیپی به سرلشکری ،به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب
شد.به گزارش ایسنا و میزان ؛ با این ارتقای درجه ،تعداد
سرلشکرهای نیروهای مسلح کشورمان به  ۱7نفر رسید.
درجه سرلشکری(دریابان) باالترین درج ـهای است که
به برخی فرماندهان نیروهای مسلح در حال خدمت در
جمهوری اسالمی ایران اعطا شده است.بر اساس قانون
نیروهای مسلح ،ارتقا به درجات سرتیپی ،سرلشکری و
سپهبدی برحسب نیاز ،با پیشنهاد ستاد کل نیروهای
مسلح و حکم فرماندهی کل قوا انجام میشود.
پیش از این امیر عبدالرحیم موسوی  ،سردار سلیمانی ،
سردار باقری ،سردار ایزدی  ،سردار محمدعلی جعفری ،
سردار غالمعلی رشید  ،دریابان شمخانی  ،سردار صفوی
ســردار رضایی  ،امیر شهبازی  ،امیر صالحی  ،ســردار
فیروزآبادی و امیر حسین حسنی سعدی از سوی آیتا...
سید علی خامنهای فرماندهی معظم کل قوا به درجه
سرلشکری نائل شدهاند .همچنین بر اساس گزارش میزان
مرحوم سرلشکر محمد سلیمی  ،شهید امیر سپهبد «علی
صیاد شیرازی» و شهید امیر سپهبد «محمدولی قرنی» نیز
به درجه سرلشکری رسیده بودند.
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