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کمالی:طرح پارلمان اصالحات
تا  2هفته آینده تصویب می شود

...

ویژه های خراسان
مجوز 500میلیاردی دولت برای خرید
هواپیمای جدید
طبقابالغیهروزهایاخیریکمسئولمهمدولتیبهوزارت
راه و شهرسازی ،اعالم شده حسب موافقت شورای اقتصاد،
انتشاراوراقمالیاسالمیبهمنظورتامینمنابعمالیخرید
هواپیماهایجدیدبرایشرکتهمابهمیزانپنجهزارمیلیارد
ریالبالحاظسهشرطمجازخواهدبودکهازجملهاینشروط،
پرداختاصل،سود،کارمزدودیگرهزینههایناشیازانتشار
ایناوراقازمحلمنابعداخلیاینشرکتاست.

مدیرانمراقبتجهیزاتباشند؛همهچیزگران
شدهاست
طبق ابالغیه روزهــای اخیر یک مقام مسئول اقتصادی به
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،با اشاره به افزایش
قیمت خرید بسیاری از ادوات و تجهیزات فنی در حوزه های
مختلف و وصول گزارش هایی در زمینه نبود دقت کافی در
نگهداری از این سامانه ها ،از مدیران مربوط خواسته شده
ضمنکنترلفضاهاینگهداریونحوهحفاظتومراقبتاز
وسایلمختلف،برایصدوردستوراتالزمبهمنظورافزایش
مراقبتواستفادهازآنهااقدامکنند.

چهره ها و گفته ها
الهه کوالیی فعال سیاسی اصــاح طلب در پاسخ
به ایــن ســوال که چــرا در ســال  88اصــاح طلب ها به
رای مردم تمکین نکردند ،گفت« :یک مجموع عوامل
داخلی و خارجی و بی تدبیری ها موجب شد که هزینه
های گزافی را چه داخلی و چه خارجی بپردازیم .در
واقع برای کشورهای خارجی این تصور وجود داشت
که ایران با یک بحران انتخاباتی از
جنس بحران های انتخاباتی
کهدرانقالبهایرنگی وجود
داشته،روبهروشدهاستومی
شود از این فرصت استفاده
کرد/.رجانیوز
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این که
نواصولگرایی با مخالفت یا ممانعت
مواجه نمی شود ،گفت :جایگاه
قالیبافنسبتبهسال 96تقویت
شــده و نواصولگرایی به
کمک او می آید/ .نامه
نیوز

 3اقدام ضدایرانی فرانسه در یک روز

فرانسه :دارایی های وزارت اطالعات ایران را مسدود کردیم!
فرانسه دیروز در سه اقدام ضدایرانی ،او ًال به یک مرکز مسلمان
نشین در این کشور حمله و  11نفر را بازداشت کرد مرکزی که
رسانه های غربی مدعی شده اند که مرتبط با ایران بوده است،
ثانی ًا دارایی های دو شهروند ایرانی و آن چه را ادعا شده دارایی
های وزارت اطالعات ایران است ،مسدود کرد و در نهایت وزیر
دفاع این کشور از موشک های ایران به عنوان یک تهدید سخن
گفت .به گزارش مهر به نقل از راشاتودی ،این مطلب در بیانیه
وزیران خارجه ،اقتصاد و کشور فرانسه اعالم و ادعا شده یکی
از این دو ایرانی ،اسد ا ...اسدی (دیپلمات ایرانی در سفارت
وین) است که ماه ژوئیه (تیر) به اتهام آن چه برنامهریزی برای
بمبگذاری در همایش منافقین در پاریس خوانده شده ،دستگیر
شد .در روزهای گذشته دادگاهی در آلمان با این ادعا که او از
مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیست ،با استرداد دیپلمات
ایرانی به بلژیک موافقت کرده بود .همچنین سعید هاشمی
مقدم دیگر فردی است که فرانسه اقدام به مسدود کردن اموال
او کرده است.
یازدهم تیر امسال ،همزمان با سفر رئیس جمهور به اروپــا
پلیس بلژیک اعالم کرد دو شهروند بلژیکی ایرانیتبار را که
ادعا شده قصد داشتند با سفر به فرانسه به همایش منافقین
در پاریس حمله کنند ،دستگیر و در خــودروی آن ها یک بمب
دستساز حاوی  ۵۰۰گرم ماده منفجره  TATPکشف کرده
اســـــت! مــنــافــقــیــن به
سرکردگی مریم رجوی
هر سال گردهمایی های
متعددی در پایتخت این
کشور برگزار می کنند.
این فضاسازی رسانهای
درســت در آستانه سفر
رئیسجمهور کشورمان،
به اروپا انجام شد .ظریف
همان زمــان در یک پیام
توئیتری نوشت« :چقدر

خبر مرتبط

هشدار بهرام قاسمی به فرانسه
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به بیانیه سه وزیر دولت فرانسه و اتهام واهی به یکی از دیپلمات های کشورمان در
ماجرای ادعایی بمب گذاری در تجمع منافقین ،آزادی فوری این دیپلمات ایرانی را خواستار شد و تأکید کرد :خواهان واقع بینی
مقامات فرانسوی در قبال جمهوری اسالمی ایران هستیم و مجدد درباره دست های شوم بداندیشان که درصدد تخریب روابط کهن
و دیرپای ایران و فرانسه و دیگر کشورهای موثر اروپایی هستند ،هشدار می دهیم .وی تمام ماجرا را سناریو و توطئه ای برای تخریب
روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا دانست که در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی و با صحنه گردانی یک گروهک
تروریستی و ضد مردمی مقیم فرانسه انجام می گیرد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما وی از اعتراض شدید جمهوری اسالمی به
دستگیری دیپلمات ایرانی خبر داد و گفت :با توجه به اسناد و مدارک موجود ،نقش معاندان ،بدخواهان و عوامل مخرب شناخته
شده در طراحی این نمایش مضحک روشن است.

یونسی« :اطالعاتی ها» وارد مسائل سیاسی و اقتصادی نشوند
علی یونسی دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقلیتها و
وزیر اسبق اطالعات درخصوص حوادث اخیر تروریستی در
اهواز ضمن توصیه به سازمان های اطالعاتی کشور به ایسنا
گفت :سازمان های اطالعاتی در داخل کشور برای ریشه
یابی حادثه ،از مقابل مردم قرارگرفتن بهشدت پرهیز کنند.

هماهنگ ،درست وقتی که ما سفر در سطح رئیسجمهور را به
اروپا آغاز کردیم ،عملیات ادعایی علیه ایران مطرح می شود و
"توطئهگران" آن بازداشت میشوند .ایران به صراحت خشونت
و تروریسم را در هر نقطه محکوم میکند و آماده همکاری با تمامی
طر فها برای پرد هبرداشتن از توطئههای شیطانی و عملیات
پرچم عوضی (اشاره به منافقین) است ».با این حال خبرگزاری
رویترز دو هفته پیش به نقل از چند منبع نوشت ،فرانسه تا
هنگامی که ایران از طرح ادعایی بمبگذاری در نشست گروهک
تروریستی منافقین در پاریس اطالعاتی به فرانسه ندهد ،سفیر
جدید خود را به جمهوری اسالمی معرفی نمی کند!
همزمانرادیوفرانسهاعالمکرد،صبحروزگذشته 200نفرازاعضای
پلیسفرانسهدریکعملیاتگسترده،یکانجمنمربوطبهمسلمانان
به نام مرکز «زهرا» و خانههای اعضای این انجمن را به اتهام مقابله با
تروریسمبازرسیکردهاست.گزارشهاحاکیاست،دراینعملیات
 1نفردستگیرشدهاند.بهگزارشفارسمرکززهرایکنهادشیعی
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است که به دلیل فعالیتهای ضد صهیونیستی شهرت دارد .این
گزارش میگوید که پلیس فرانسه با ادعای ارتباط این افراد با ایران
آن ها را بازداشت کرده است .همزمان با این فضاسازی ،وزیر دفاع
فرانسهدرکنفرانسخبریمشترکباهمتایآمریکاییخودباردیگر
ادعاهاییرادربارهبرنامهموشکیایرانتکرارکرد«.فلورانسپارلی»
در حالی برنامه موشکی ایران را مایه تهدید خوانده که ایران همین
چند روز قبل ،با موشک
هــای خــود چند تــن از
ســرکــردگــان گروهک
های تکفیری را به درک
واصلکردهبود.فرانسه
بارها تا کنون موضوع
مــذاکــرات موشکی را
پیش کشیده که آخرین
بار اظهارات ماکرون در
نشست ســازمــان ملل
بودهاست.

سازمانهایاطالعاتیبایدمردمیترینسازمانهاباشند.در
هنگامبروزچنینحوادثورویدادهایی،طوریعملکنندکه
بهمردمسختگرفتهنشودبلکهمردمبهدلیلوجودنهادهای
امنیتیمقتدر،احساسامنیتبیشتریکنندونگراننشوند.
وی ادامه داد :مردم عرب ،کرد و بلوچ ما عاشق جمهوری

باشگاهخبرنگاران-رئیسخانهاحزاب،دربارهآخرینوضعیتطرحپارلماناصالحاتگفت:طرحپارلماناصالحاتظرفیکیادوهفتهآیندهتصویبمیشودومسئولیتکل
اصالحطلبانباپارلماناصالحاتخواهدبود.حسینکمالی ،دربارهآخرینروندپیشنویسقانوناحزابتصریحکرد:قانوناحزاببهمنظورنظرخواهیمجددبرایاحزابفرستاده
شدهاستونظراتجمعبندیمیشودکهاینجمعبندیدراختیارمجلسقرارمیگیردوبهصورتیکطرحدرمجلسشورایاسالمیاجرامیشود.

سردار غیب پرور خبر داد:

اجتماع 700هزار نفری بسیجیان
در سراسر کشور برگزار می شود

رئیس سازمان بسیج
بــا اشـــــاره بــه تجمع
700هــــــــزار نــفــری
بسیجیان در سراسر
کــشــور در روز پنج
شنبه ،گفت۱۰۰ :
هزار نفر از بسیجیان
تـــهـــران و کــــرج در
ورزشگاه  100هزار
نفری آزادی اجتماع
خــواهــنــد کـــــرد .به
گــزارش فــارس ،ســردار غالمحسین غیبپرور
رئیسسازمانبسیجمستضعفینطیسخنانی
در نشست خبری که با هــدف تشریح مرحله
دوم رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج
(سپاهیان حضرت محمد رسول ا )۲ ...برگزار
شد ،با بیان این که این رزمایش از  ۹شهریور
در تمام استان های کشور آغاز شد و روز پایان
آن نیز پنج شنبه  ۱۲مهرماه است ،اظهار کرد:
این رزمایش دو بخش داشت که بخش اول آن،
رزمایش هزار گردان بیت المقدس در بیش از
 ۵۰۰شهرستان در سپاه های استانی و بخش
جبود.وی
مهمدیگررزمایش،خدمترسانیبسی 
افزود:دربخشخدمترسانیبنابودهفتهزار
و 14گروهجهادیاعزامشوندامادراینیکماه
هشتهزارگروهخدمترسانداوطلببهمیدان
آمدندوبهخدمترسانیمشغولشدند.
▪168هزارخدمتپزشکیو26هزاربرنامه
فرهنگیآموزشیدررزمایشبسیج

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به انجام
 ۱۹۷۳پروژه در بخش عمرانی اشاره کرد و
گفت ۶۰:درصد اعتبارات مورد نیاز نیز توسط
مردم و خیران تامین شد و مردم نشان دادند به
رغم گرفتاری های معیشتی ،در موضوع خیر و
خدمترسانی وارد عرصه میشوند .غیبپرور
ادامه داد :ما توانستیم نزدیک به  ۱۶۸هزار
خدمت پزشکی ارائه دهیم که شامل ویزیت
عمومی و تخصصی ،دندان پزشکی و زنان و
زایمان بود .وی تأکید کرد :در بخش فرهنگی
نیز  ۲۶هزار برنامه فرهنگی و آموزشی انجام
گرفت .بــرای مثال در برخی روستاها که

...

گزارشخبری

هنوز امکان اکران
فـــیـــلـــم ن ــی ــس ــت،
 ۲۲خــــــــودروی
سیار تجهیز شد و
فــیــلـمهــایــی را که
مورد استقبال مردم
ب ــود ،اکـــران کــرد.
رئـــیـــس ســـازمـــان
بسیج مستضعفین
همچنین اظــهــار
کـــــرد :در بخش
اقتصاد مقاومتی و واحدهای کوچک تولیدی،
ظرف یک ماه گذشته  ۱۱۸۷پروژه مربوط به
اقتصاد مقاومتی راه اندازی و  ۳۶۲هزار بسته
معیشتی و نوشت افزار و بهداشتی و درمانی
و جهیزیه توسط بسیجیان در سراسر کشور
توزیع شد.
▪اجتماع 100هـــزار نفری بسیجیان در
ورزشگاه آزادی

وی همچنین به دیگر خدمات نیروهای بسیج
در یک ماه گذشته اشــاره کرد و افــزود :ما یک
ماه را با این کار بزرگ در سراسر کشور پشت
سر گذاشتیم و این رزمایش بعد از  ۳۵روز ،پنج
شنبهباتجمعبیشاز ۷۰۰هزارنیرویبسیجی
ن میرسد .رئیس سازمان
سازمان یافته به پایا 
بسیج مستضعفین با بیان این که حضور این
تعداد بسیجی در یک سازمان در دنیا بینظیر
است ،ادامــه داد ۱۰۰ :هزار نفر از بسیجیان
تهرانوکرجدرورزشگاه 100هزارنفریآزادی
پنجشنبهقبلازظهراجتماعخواهندکرد.وی
ادامه داد :تجمع روز پنج شنبه اعالم و آغازی
برایشروعدومین 40سالگیانقالباسالمی
است و ما چهلمین سال انقالب را در دور دوم با
نوظرفیتباالوایمانواعتقادشروعخواهیم
توا 
کرد .رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:
برای سخنران روز مراسم تالش میکنیم در
باالترینسطح،میزبانمهمانیویژهباشیمواین
موضوع فردا قطعی میشود .غیبپرور درباره
حضور نسل جوان در بسیج گفت :بیش از ۸۰
درصد نیروهای جهادی و گردان های ما جوان
وزیر 30سالهستند.

پاسخ دفتر والیتی به منتقدان
دفتر علی اکبر والیتی درباره اظهارات جنجالی اخیر وی در
خصوصمقاومتمردمیمنکهباواکنشکاربرانشبکههای
اجتماعیوبرخیفعاالنسیاسیروبهروشد،توضیحاتیارائه
کرد.چندیپیشوالیتیدرسخنانشگفتهبود:ازیمنیهایاد
بگیریمکهچگونهدربرابرتهدیدوتحریممقاومتمیکنند.به
جایلباسلنگمیبندندواسلحهبهدستدارندوچندتکه
نانخشکدستشاناستباپایپیادههستندوسعودیها
از دست اینها عاجز شده اند .این موضوع با واکنش منفی
فعاالنسیاسیورسانهایروبهروشد.
▪مطهری:اظهاراتمسئوالندرشرایطیتأثیرگذاراست
کهخودشاننیزسادهزیستباشند

علی مطهری نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی درباره
اظهارات برخی مبنی بر قناعت و خــوردن نان خشک به
شفقناگفت:اینحرفهازمانیتاثیرخواهدداشتکهمردم
احساسکنندمسئوالنهمدرشرایطسختیهستندوساده
زیستی و مقاومت میکنند و تبعیضی در کار نیست .وی در
عین حال تصریح کرد :این حرف که به خاطر شرایط سختی
که در آن هستیم و باید مقاومت کنیم حرف درستی است.
من معتقدم اگر مردم مدتی بعد از  ۱۳آبان مقاومت کنند و
آمریکا احساس کند اتفاق خاصی در ایران نمیافتد ،تغییر
روشخواهدداد.
روز گذشته منوچهر جمالی در نطق میاندستور خود در
مجلس هم بدون آن که مشخص کند مخاطب سخنانش
چه کسی است ،گفت :چرا باید بعضیها با داشتن چندین
شغلرسمیوغیررسمیبدونآنکهذرهایازگرفتاریهای
مردم را لمس و تجربه کرده باشند ،از مردم انتظار ریاضت
آنچنانیداشتهباشند.درهمینبارهدفترعلیاکبروالیتی
طیاطالعیهاینوشت:اظهاراتایشانبیشازآنکهمتوجه
مردم ایران عزیزمان باشد ،متوجه کسانی است که دلباخته
مهروخودباختهقهرسراناستکبارجهانیهستندومتأسفانه
وشرمآورانهبهجایتقویتقدرتمقاومتمردمنسخهسازش
راتئوریزهمیکنندوباخالیکردندلمردمتنهاراهبرونرفت
ازمشکالتراتسلیمدربرابرزیادهخواهیهایدشمنانمی
دانند .این اطالعیه تصریح کرده است :از غرضورزان که نه
دلشانبهحالملتیمنسوختهاستونهملتایران،انتظاری
نیستاماازدلسوزانیکهعمریتالشمجاهدانهشخصیتی
که کارنامه درخشانی در دلگرم ساختن جبهه مقاومت در
داخلوخارجازکشورداشتهاستشکریاستباشکایتکه
باید با مرور مواضع روشن ایشان نکتهدانی خود را به نمایش
میگذاشتند و ناروا بر فردی که مواضع روشنی در اعتقاد به
ایستادگیمردمایرانداردوبهنمایندگیآناناینایستادگی
را بارها و بارها در عرصه دیپلماسی کشور به نمایش گذاشته
است ،نمیتاختند و ناروا خرده نمی گرفتند و با غرضورزان
همزبانینمیکردند.

اسالمی ایران هستند و مطالبه اصلی آنان  ،برخورداری از
امنیت،عدالتوآرامشاستبنابراینسازمانهایاطالعاتی
میتوانند،ایناهدافراباتدبیروهوشمندی،تأمینکنند.وی
افزود:اینسازمانهابایدبهشدتازانجاماقداماتغیرمرتبط
با وظایف خود پرهیز کنند و به مسائل جناحی و اقتصادی و
سیاسی ورود نکنند .این گونه امور قطعا برای سازمانهای
اطالعاتیوامنیتیسمیمهلکاست.
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