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ستاد کل نیروهای مسلح :در آینده ای نه چندان
دور ،طومار رژیم صهیونیستی پیچیده می شود

...

چهره ها و گفته ها
امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قال با تأکید بر
این که مسئوالن باید مردمی باشند ،گفت :اگر امام
جمعه مردمی نباشد و رابطه خوبی
با مردم نداشته باشد ،نمیتواند امام
جمعه مد نظر مقام معظم رهبری
باشد/ .تسنیم
الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس
تصریح کــرد :تــاش در حــوزه دیپلماسی عمومی
برای نشان دادن چهره جنگ طلب و بدعهد ترامپ
باید افــزایــش یابد و برخی از عناصر و
جریانهای داخلی که از ابتدا با مذاکره
و برجام مخالف بودند باید مهار
شوند / .فارس
زهرا مصطفوی دختر امام خمینی(ره) و دبیرکل
اتحادیه بین المللی سازمان هــای غیر دولتی
مدافع مــردم فلسطین گفت :خــون ده ها جوان
شهید فلسطینی در ســالــروز یــوم النکبة همچون
سیل خــروشــانــی پایه هــای لــرزان
حکومت آل صهیون و آل سعود و
هم پیمانان ذلیل و حقیر آنان
را بر باد خواهد داد / .جماران

...

اخبار کوتاه
انصاری :مرجع تشخیص  2تابعیتی ها وزارت
اطالعات است
محمدی  -جمشید انصاری معاون رئیس
جمهور و رئــیــس ســازمــان ام ــور اداری و
استخدامی کشور در پاسخ به سوال خراسان
مبنی بر این که آیا دو تابعیتی بودن فرزندان
مدیران کشور هم منع قانونی دارد؟ گفت  :درقانون آمده
کسی که به استخدام دولت در می آید باید خودش تابعیت
ایران داشته باشد و ربطی به فرزندانش ندارد .وی با بیان
این که مرجع تشخیص دو تابعیتی ها وزارت اطالعات است
افــزود  :طبق گــزارش محرمانه وزارت اطالعات داخل
مجموعه دولت دوتابعیتی نداریم اما اگر باشد بررسی
می کنیم .

اسماعیلی :بی اطالعی از عملکردهای مثبت
قوه قضاییه ناشی از ضعف اطالع رسانی است
ایسنا  -غالمحسین اسماعیلی رئیس کل
دادگستری استان تهران در اولین نشست
شــورای معاونان دادگستری کل استان
تهران مقوله اطالع رسانی را بسیار مهم و
حساس برشمرد و تاکید کــرد :در تشکیالت قضایی،
اقدامات بیشماری صورت میگیرد که هم مدیران قضایی
استانوهمستادقوهقضاییهبعض ًاازآنهابیاطالعهستند
و این ناشی از ضعف در اطالع رسانی است ،پس میطلبد
عملکردهای مثبت در واحدهای قضایی به صورت مرتب و
همراه با تحلیل الزم به مبادی مربوط منعکس شود.

فارس -ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای ضمن محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن ده ها فلسطینی و اقدام تحریکآمیز رئیس
جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تلآویو به قدس اشغالی وعده داد :شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم پوشالی صهیونیستی آغاز شده و در
آیندهای که چندان دور نخواهد بود ،طومار رژیم اشغالگر قدس برای همیشه درهم پیچیده می شود.

عارف:ماندگاری نظام با ماندگاریگفتمان اصالحاتیکی است

واکنش وزیر کشور به تخریب ویالی
منتسب به وی در ساوجبالغ

رئیس فراکسیون امید گفت :معتقدم ماندگاری نظام با ماندگاری گفتمان
اصالحات یکی است و راه حل برخی چالشهای درون نظام را گفتمان
اصالحات میدانم .به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف در دیدار با هیئت
راه اندازی بنیاد امید ایرانیان در استانهای گیالن و کردستان با بیان این
که گفتمان اصالحات خود را در داخل خانواده نظام تعریف میکند ،تاکید
کرد :معتقدم ماندگاری نظام با ماندگاری گفتمان اصالحات یکی است و
راهحل برخی چالشهای درون نظام را گفتمان اصالحات میدانم .رئیس
بنیاد امید ایرانیان تصریح کرد :یکی از راهبردهای اصلی بنیاد امید ایرانیان
اولویت قائل شدن برای جوانان و زنان است .متاسفانه در حالی که جوانان
در اکثر انتخاباتها برای کشور و گفتمان اصالحات حماسه ساز هستند
اما عمال در مقطعی از آن ها غافل شده بودیم به همین دلیل در بنیاد امید
ایرانیان تالش می کنیم توانمندسازی جوانان و زنان را به صورت جدی
دنبال کنیم.

در حالی که این روزها عکس و خبری مبنی بر تخریب ویالی وزیر کشور در
ساوجبالغ به دلیل تخلف قانونی در فضای مجازی دست به دست می شود
 ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته به این خبر در حاشیه
نشست هیئت دولت واکنش نشان داد و آن را «دروغ» دانست .به گزارش
تسنیم ،وزیر کشور در گفتوگو با خبرنگار این خبرگزاری ،در واکنش به
خبر تخریب ویالی متعلق به وی در ساوجبالغ گفت که این خبر دروغ است.
وی در پاسخ به این سؤال که دادستان ساوجبالغ مشخص ًا گفته ویال متعلق
به وزیر کشور است ،تکرار کرد که این مسئله دروغ است .خبر تخریب ویالی
غیرمجاز یکی از وزیران در روستای فشند ساوجبالغ به دستور دادستانی
ساوجبالغ را روزنامه جمهوری اسالمی برای اولین بار منتشر کرد و نوشت:
«تالش استاندار البرز و فرماندار ساوجبالغ برای جلوگیری از تخریب ویالی
غیرمجاز بینتیجه ماند ».پس از آن دادستانی ساوجبالغ در گفتوگو
با روزنامه خراسان در پاسخ به این سوال که آیا ویالیی که به تازگی در
شهرستان ساوجبالغ تخریب شد متعلق به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور
بوده یا نه؟ گفته بود « :بله ،بوده اما هرچه بوده گذشته و تمام شده است».

▪توفیقی :مسئوالن کشور نیاز به تزریق افکار جدید دارند

در این نشست ،جعفر توفیقی ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بنیاد امید
ایرانیان با بیان این که مسئوالن کشور نیاز به تزریق افکار جدید دارند،
شکلگیری بنیاد امید ایرانیان را بر دو محور«اخالق» و «عقالنیت» دانست و
تاکید کرد :جامعه ما از کمبود اخالق و عقالنیت رنج می برد و در بنیاد امید
ایرانیان به دنبال ترویج اخالق و عقالنیت هستیم.
▪حکیمیپور :باید اصالحات را از رفتن به سمت روابط محفلی دور کرد

احمد حکیمیپور هم طی سخنانی در جلسه جوانان احزاب اصالحطلب
که در دفتر حزب اراده ملت ایران برگزار شد ،تصریح کرد :اکنون زمان آن
است که گروه شما جوانان پرچم گفتوگوی درون جریانی را دست بگیرد
و نقد و آسیبشناسی درونجریانی را دنبال کنید .وی افــزود :با توجه به

این که بیشترین سرخوردگی و ریزش را در میان جوانان شاهد بودهایم باید
بسترسازی الزم برای چرخه جوانگرایی شکل بگیرد و جریان اصالحات را
از رفتن به سمت روابط محفلی منع کرد و این با مطالبهگری و پرسشگری
شما میسر است .حکیمی پور گفت :نباید فراموش کرد که باید به دنبال نقد
فرایند بود ،نه فرد و جوانان باید پرچمدار جریان باشند در غیر این صورت
اصالحطلبان از تحوالت اجتماعی عقب میمانند.
▪مجرد :جوانان احزاب اصالحطلب به دنبال همگرایی با جوانان احزاب
اصولگرا هستند

در همین باره پیام مجرد رئیس شاخه جوانان حزب اسالمی کار هم گفت:
جوانان اصالحطلب در حوزه گفتوگوی ملی جلساتی را برگزار کردند و
پیگیرتحققاینموضوعهستند.دراینجلساتپیشنهادهاییمطرحشدهکه
قرار است در روزهای آینده با جریان اصولگرا مطرح شود .وی افزود :جوانان
احزاب اصالحطلب به دنبال همگرایی با جوانان جریان اصولگرا هستند تا
پشت سر نظام و رهبری بتوانند پیام محکم ،قاطع و جامعی به دنیا از جمله
آمریکا بدهند.

...

▪توضیحات رئیس کل دادگستری استان البرز

در همین حال به گزارش «آخرین خبر البرز» روز گذشته احمد فاضلیان
رئیس کل دادگستری استان البرز با تکذیب برخی ادعاها درباره رایزنی و
تالش مسئوالن اجرایی استان البرز برای جلوگیری از تخریب بناها گفت:
درباره ساوجبالغ چنین خبری صحت ندارد و مسئوالن اجرایی استان در
این زمینه تماسی با دادگستری استان نداشته اند و دخالتی در این مورد
خاص نکرده اند .فاضلیان افزود :سوابق حاکی است که در تمامی موارد
هماهنگی و تعامل بسیار مثبت و سازندهای بین مجموعه دستگاه قضایی
و اجرایی استان وجود دارد.

درحاشیه
وکیل ثالث  :شنبه درخواست اعاده دادرسی را ارائه
می کنم

ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره حضور
سردار سلیمانی در عراق

اعالم انزجار حزب اتحاد ملت از تداوم جنایتهای رژیم
نژادپرست صهیونیستی

ایسنا  -زینب طاهری وکیل مدافع جدید متهم پرونده حادثه
خیابانپاسداراندربارهآخرینوضعیتموکلشگفت:شنبه۲۹
اردیبهشت اعــاده دادرســی می کنم.وی گفت :حکم موکلم
قصاصاست،امابهدلیلآغازماهرمضانفع ً
الاینحکماجرانخواهدشد.

ایسنا  -هیتر نوئرت سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا درباره
ادعای حضور سردار قاسم سلیمانی در بغداد  ،گفت :من تایید
میکنم که وی اکنون در عراق است ،اما جزئیاتی درباره برنامه
سفر وی ندارم و اینکه چرا در آن جا به سر میبرد.

ایلنا  -حزب اتحاد ملت در بیانیهای ضمن اعالم انزجار از تداوم
جنایتهایرژیمنژادپرستوناقضحقوقبشرصهیونیستی،از
جریانهاواحزابسیاسیدعوتکردتاضمناعالمهمبستگی
باملتفلسطین،یکصدارهاییسرزمینهایاشغالیرافریادبزنند.

ضرغامی :اگر صداوسیما بیفتد دست دولت ،مردم بدبخت می شوند

رئیس اسبق صداوسیما از دوقطبی سازی های بی
ربط برخی جریان های سیاسی در کشور انتقاد کرد.
به گزارش فردانیوز ،مهندس عزت ا ...ضرغامی با بیان
این که متاسفانه در کشور ما سال هاست یک عده بر
طبل دو قطبی میکوبند ،افــزود :من یکی از وظایف

خودم را در طول چند سال اخیر این موضوع تعریف
کردم که هر جا دو قطبی بی ربط شکل میگیرد نگذارم
شکل بگیرد .به تازگی هشتگی بــرای خــودم تعریف
کــردم که دو قطبی ممنوع.رئیس اسبق رسانه ملی
در بخش دیگری از این مصاحبه درباره قرائت رسمی

توضیحات معاون پارلمانی رئیس جمهوردرباره قانون
مبارزه با تامین مالی تروریسم
هادی محمدی –معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به
وضعیترسیدگیبهلوایحمربوطبهقانونمبارزهباپولشویی
و همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،اظهار کرد:
در خصوص اظهار نظرها پیرامون لوایح کنوانسیون پالرمو
و  FATFدر مجلس شورای اسالمی ،چند الیحه در مجلس
داریم که در دست بررسی است .قانون مبارزه با پول شویی

را از گذشته در کشور داشتیم و در طول مدتی که
اجرا شد ،اشکاالتی را در عمل نشان داد و نیاز به
اصالح داشت.
بهگزارشخراسان،حسینعلیامیریکهروزگذشته
در حاشیه نشست هیئت دولت با خبرنگاران گفت
و گو می کرد ،افــزود :قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم (پالرمو) نیز تقریبا از زمــان تصویب آن
دوسال می گذشت که مجریان این قانون احساس
کردند در برخی مــوارد ناقص است و به تکمیل و
تاسیس نیاز دارد .امیری با تاکید بر این که رویکرد
قــانــون مــبــارزه بــا تامین مالی تــروریــســم ،تقویت
نهادهای داخلی اســت ،گفت :در برخی مــوارد
قضات با خالء قانونی در برخورد با مجرمان موضوع
این قانون مواجه بودند که تصویب این الیحه این
صالحیت را به قوه قضاییه میدهد تا در هر جا اگر
افراد موضوع این قانون اقدامی انجام دادند با آن ها
برخورد کند .وی افزود:در الیحه دولت تشخیص
سازمانهای آزادیبخش یا سازمانهای تروریستی
بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده
است.

در رسانه ها گفت :قرائت رسمی در کشور خود ما هم
وجود دارد مثال شما روزنامه ایران را ببینید ،خبرگزاری
ایرنا را ببینید که بــرای دولــت اســت ،کامال قرائت
رسمی دولتی میکنند .یعنی اگر صدا وسیما بیفتد
دست دولت ،مردم بدبخت میشوند .وی افزود :خدا

پدر آن کسانی که در خبرگان نشستند و صدا وسیما
را دست دولت ندادند ،بیامرزد ،دست هر دولتی چه
احمدی نژاد بود و چه روحانی مردم هیچ گونه نشانی
از آن طراوت ،چند صدایی و آزادی بیان در صدا وسیما
نمیدیدند.

انتقاد وزارت اطالعات از متن موسوم به گزارش نهایی  2تابعیتی ها
وزارتاطالعاتدرپیانتشارگزارشمنتشرشدهدرخبرگزاریفارسباعنوان"متنگزارشتحقیقوتفحصازدوتابعیتی
ها" در نامه ای از عالءالدین بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی خواست برخی مفاد نادرست گزارش پیش از قرائت
در صحن مجلس اصالح شود .در بخشی از این نامه آمده که در متن منتشر شده از شناسایی  210مدیر دوتابعیتی طی
دو سال گذشته خبر داده شده است در حالی که در گزارش وزارت اطالعات تأکید شده طی دو سال گذشته تعداد ۲۱۰
نفر به دلیل دو تابعیتی یا اقامت از نوع گرین کارتی ،رد صالحیت شده اند .به گزارش ایسنا در نامه وزارت اطالعات آمده
است« :در صفحه ۲۳گزارش کمیسیون امنیت ملی به "عدم همکاری و مسامحه وزارت اطالعات در این امر مهم  "...اشاره
شده که به دلیل استفاده از عبارات کلی ،کانه تمام مشکالت موضوع دوتابعیتی ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است.
در حالی که به رغم تمام خالءها ،کاستی ها و مشکالت موجود (که در گزارش خود هیئت نیز به آن ها اشاره شده) سربازان
گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت های زیادی نموده و می نمایند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون
در دستگاه های حاکمیتی و حتی بعضا خصوصی مهم جلوگیری نمایند».

معاونوزیرخارجهروسیهاظهاراتمنتسببهخودراتکذیبکرد
معاون وزیر خارجه روسیه عبارت منتسب به خود را مبنی بر این که ایــران باید در مذاکرات برجام امتیاز بدهد ،تکذیب
کرد .سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که به هیچ وجه درباره امتیاز دادن ایران برای حفظ توافق
هستهایسخنینگفتهاست.ریابکوفکهباایرناگفتوگومیکرد،توضیحداد«:بههیچوجهنگفتهامکهایرانبایدامتیازبدهد».
اشارهریابکوفبهمصاحبهایاستکهخبرگزاریاینترفکسازاومنتشرکردهودرتیترآنآمدهبود:ادامهبرجامبدونامتیازدهی
ایرانممکننیست.ریابکوفتصریحکردکهباخبرگزاریاینترفکستماسگرفتهوگفتهاستکهاینمطلببایداصالحشود.وی
درانتهاافزود:مابههیچوجهنمیتوانیمازایرانبخواهیمکهامتیازیبدهدبلکهمعتقدیمبرجامیکتوافقکاملومتوازناستکه
دوطرفرویآنبسیارفکرکردهاندوبایدحفظشود.اینکهاکنونچیزدیگریازایرانخواستهشود،کامالنادرست،غیرسازنده
وزیانباراست،برعکسمااکنونبایدبههمراهایرانشرایطیرافراهمکنیمکهازفعاالناقتصادیفعالدرایران،دفاعشود.

...

گفت وگوی روز
عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با
خراسان:

افشانی کار خود را رسما آغاز کرد

انــوار -عضو شــورای شهر تهران از ابــاغ حکم انتصاب
شهرداری تهران به محمدعلی افشانی خبر داد .حسن
رسولی در گفت و گو با خراسان با اعالم این خبر گفت:
عصر روز گذشته در جلسه ای در دفتر وزیر کشور دکتر
افشانی حکم خود را به عنوان شهردار تهران دریافت کرد.
وی افزود :در همین حال برای ُحسن استفاده از فرصت
و این که آقای شهردار در اسرع وقت در محل مسئولیت
جدید مستقر شود و کار خود را آغاز کند ،عصر روزگذشته
رئیس و تعداد زیادی از اعضای شورای شهر تهران از دکتر
افشانی به عنوان شهردار در دفترش استقبال کردند و وی
کار خود را به عنوان شهردار جدید تهران آغاز کرد.خزانه
دار شورای شهر تهران افزود  :روز یک شنبه هفته آینده
نیزدر جلسه رسمی شورا آیین تحلیف و قرائت سوگند نامه
مصوب برگزار خواهد شد .عضو شورای شهر تهران با اشاره
به نشست اعضای شورای شهر تهران گفت :عصر همان روز
با دعوت محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و رئیس
مجمع نمایندگان تهران ،نشستی با حضوراستاندار به
عنوان نماینده وزارت کشور،اعضای شورای شهر تهران و
نمایندگان شهر تهران در مجلس برگزار خواهد شد.

...

خارج از دستور
محمد اکبری

political@khorasannews.com

نماینده لنگرود ،وزیر راه را تهدید به
افشاگری کرد
مهرداد الهوتی نماینده لنگرود در تذکری شفاهی خطاب
به وزیر راه و شهرسازی ،با اشاره به دستورات آخوندی
درباره بندر چمخاله تهدید کرد که اگر سازمان بنادر به این
موارد توجه نکند ،برخی مسائل این سازمان را از تریبون
خواهد گفت .وی افزود :روسای سازمان بنادر به دستور
وزیر راه و شهر سازی گوش نمی دهند .آن ها برای یک
کمربندی شهری که ربطی به سازمان بنادر ندارد 1500
میلیارد تومان هزینه کردند ،اما مصوبه دولت و دستورات
وزیر را اجرا نمی کنند.

تاکید قاضی پور بر حقوق آذری زبانان
برای انتشار روزنامه
در جریان بررسی دستور جلسه مجلس با طرح سوال از
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نادر قاضیپور نماینده سوال
کننده از صالحی "ترک" زبان ها را قوم اکثریت در ایران
خواند و با بیان این که  40میلیون ترک در ایران وجود دارد
افزود :حتی یک روزنامه سراسری ترکی نداریم.

تعداد امضای اصالحیه قانون اقدام متقابل
در اجرای برجام به  80رسید
حجتاالسالممجتبیذوالنوررئیسکمیتههستهایمجلس
ازافزایشامضاکنندگانطرحدوفوریتیاصالحقانوناقدام
متقابلومتناسبدولتایراندراجرایبرجامبه 80نماینده
خبرداد و اظهار کرد :این طرح یک شنبه آینده بررسی می
شود .وی افزود :در این طرح آمده است که اگر اروپاییها
تضمینهای عملی ارائه ندادند ،دولت موظف است تمام
محدودیتهایبرجامیرالغوودرابعادمختلف،فعالیتهای
هستهایصلحآمیزراباقوتوبهصورتگستردهشروعکند.
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