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مسکو :غیر از ایران و روسیه ،بقیه نیروهای
خارجی از سوریه خارج شوند

...

ویژه های خراسان
درخواست عجیب یک وزارتخانه درباره
حقوق کارمندان دختر
یک نهاد نظارتی در نامه خود به تعدادی از مدیران مهم
دولتی با اشــاره به درخــواســت یکی از وزارتخانه های
اقتصادی برای معافیت دختران خودسرپرست کارمند آن
وزارتخانه از پرداخت مالیات به موجب ماده  139قانون
مالیات های مستقیم ،متذکر شده این معافیت درج شده،
مربوط به درآمد موقوفات عام است که یکی از محل های
مصرف آن اشتغال دختران خودسرپرست اعــام شده
اســت ،لذا معافیت حقوق پرداختی به این کارمندان،
مطابقتی با ماده مذکور ندارد.

گام مهم دولت برای مدیریت پول های
پرداختی به پروژه ها
یک مسئول مهم اجرایی در ابالغیه روزهــای اخیر خود
خطاب به سازمان ها و ادارات دولتی اعالم کرده حسب
تاکیدات ماده  3قانون مقابله با فساد مصوب سال ،90
از ابتدای اردیبهشت امسال هرگونه دریافت و پرداخت
اعتبارات دولتی بابت قراردادهایی چون طراحی ،نظارت
و مدیریت پروژه ،منوط به اطمینان مسئوالن مربوط از ثبت
رسمی قرارداد و ضمایم آن در وب سایت طراحی شده برای
این موضوع است و در صورت ثبت نشدن ،پرداخت هرگونه
وجه اعم از نقدی یا اسنادی ،غیرقانونی تلقی می شود  .

چهره ها و گفته ها

حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی تأکید کرد :حداقل کار در هر رشته ای ،علنی
کردن دفاع از خون شهید است
که یک راهش ایجاد کرسی های
آزادانــدیــشــی بــرای مطالبه
گری از مسئوالن است.
/فارس
حجت االسالم نصرا ...پژمانفر نماینده مشهد در
مجلس با اشاره به این که مطالبهگری هزینه دارد و
هر کار اصالحی پرهزینه است ،تأکید کرد :این که در
ادبیات مطالبهگری و پیگیر یها
دقیق عمل نمیکنیم ،به این
دلیل اســت که هنر ایــن کــار را
نــداریــم و درســـت از ایـــن هنر
استفاده نمیکنیم/ .ایسنا
نصرت ا ...تاجیک تحلیل گر ارشد مسائل سیاست
خارجی با بیان این که بغداد ظرفیت میانجی گری
میان تهران و ریــاض را نــدارد ،تاکید کــرد :مادامی
که رویکرد عربستان سعودی درخصوص اهــداف و
منافع سیاست خارجی ایران بر همین پاشنه بچرخد و
تحرکات سیاسی ایران را امنیتی تلقی کند و علیه خود
بپندارد ،ظرفیت نزدیکی ایران
و عربستان سعودی یا ذوب
شدن یخهای روابط در شرایط
کنونی وجــود ن ــدارد/ .
ایلنا

فارس -نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد گفت اقدامات و تحریمهای آمریکا علیه ایران منجر به افزایش تنشها در منطقه غرب آسیا خواهد شد« .واسیلی
نبنزیا» در گفت و گو با الشرق االوسط افزود :ما به درخواست دولت قانونی آن جا هستیم تا به آن ها در مقابله با تهدید تروریسم کمک کنیم البته ،ایران هم به صورت
قانونی در سوریه حضور دارد .وی افزود :غیر از این دو کشور ،کشورهایی که بدون دعوت دمشق در سوریه هستند باید خاک این کشور را ترک کنند.

روند کمک های کشورهای متحد ایران در منطقه به مناطق سیل زده شدت گرفت

پویش«اهلوفا»در 6کشورِ ،
گلزداییپلدخترتوسطفاطمیونواستقرارموکبهایعراقی

روند کمک های محور مقاومت به مردم سیل
زده غرب و جنوب غرب کشورمان در روزهای
گذشته و به خصوص پس از دعــوت ســردار
سلیمانی شــدت گرفته اســت .در حالی که
اعــضــای لشکر فاطمیون کــه از بــــرادران
افغانستانی هستند در پلدختر حاضر شده و
در حال کمک به مردم سیل زده هستند ،در
ششکشورعربینزدیکبهایراننیزپویشیبا
عنوان«اهلوفا»شکلگرفتهاست.چهارشنبه
در غزه در فلسطین ،پویشی متشکل از فعاالن
اجتماعیومردمششکشورفلسطین،لبنان،
سوریه ،یمن ،عراق و تونس برای جمع آوری
کمک به سیلزدگان ایرانی اعالم موجودیت
کرد .به گزارش مهر ،در این مراسم ابراهیم
احمد به نمایندگی از شورای مرکزی کمپین
ضمن همدردی با مردم ایران و عرض تسلیت
به بازماندگان سیل اخیر اعالم کرد که پویش
اهل وفا برای پاسخ به حمایتهای معنوی و
مادیملتشریفایرانازملتمظلومفلسطین
در طول سال های متمادی شکل گرفته است
و میخواهیم به برادران و خواهران عزیز خود
در ایران و مردم آسیب دیده از سیل این پیام
را برسانیم که ما اهل وفای به عهد و شکرگزار
آن هــا هستیم و در سختیها و مشکالت
یاور آن هاییم چرا که آن ها هم در زمان جنگ
و محاصره و سختیها در کنار مــا بــودنــد و
حمایتمان کردند و ما هرگز آن ها را فراموش
نمیکنیموتنهایشاننمیگذاریم.
▪کمک اتحادیه علمای اسالم و استقرار
موکبهایعراقیدرخوزستان

اتحادیه علمای اســام در عــراق هم اعالم

▪ورود رزمندگان لشکر فاطمیون از شرق،
ورود موکب ها به ایران از غرب

تصویری از ورود تجهیزات مهندسی الحشد الشعبی به مناطق سیل زده خوزستان

کرد  70میلیون دینار عراقی به عالوه مقدار
زی ــادی مــواد غــذایــی بــه سیل زدگ ــان ایــران
کمک کــرده اســت که نصف ایــن کمکها از
سوی اهل سنت است .به گفته حسن پالرک
رئیس ستاد بازسازی عتبات ،بعد از بیانیه
سردار سلیمانی برای کمک به مردم سیلزده،
گروهها و طیفهای عراقی به منظور حمایت و
کمکرسانی بهمردم سیلزده کشورماناعالم
آمادگی کردند که در این زمینه موکب های
عراقی به همراه  40کامیون حامل کمک های
مردم عراق به زودی وارد کشور می شوند .این
موکب ها با محوریت حشدالشعبی از مرزهای
ایالم و خوزستان وارد کشور شده و به کمک
سیل زدگان به ویژه در استانهای خوزستان،
ایالم و لرستان خواهند شتافت .چندی پیش
خبر جمع آوری کمک های مردمی به دعوت
جنبش مقاومت اسالمی النجباء عــراق در

رسانه ها منتشر شده بود .همچنین موکب
هایی که از کشور عراق برای کمک به سیل
زدگ ــان اســتــان خوزستان وارد ای ــران شده
بودند ،فعالیت خود را با طبخ غذا و اعطای آن
به سیل زدگان در روستاهای خوزستان آغاز
کرده اند که از جمله می توان به موکب ۲۰
نفره اهالی بصره اشاره کرد که در خوزستان
روزانــه  ۱۵۰۰پرس غذا طبخ میکنند .در
همین حــال ســازمــان حشد الشعبی عــراق
در بیانیهای اعالم کرد که یگان مهندسی و
برخی ماشین آالت سنگین این سازمان برای
منحرف کردن جریان آب سیل و جلوگیری از
ورود آن به عراق وارد خاک ایران شدهاند .به
گزارش ایسنا ،در این بیانیه آمده است :ورود
نیروهایحشدالشعبیبهخاکایرانبهمنظور
حفاظت از مناطق عــراق بــه خصوص شهر
عماره مرکز استان میسان از ورود سیل است.

در همیـن حـال اولیـن کاروان رزمنـدگان
افغانسـتانی لشـکر فاطمیـون بـه صـورت
داوطلبانه برای امدادرسـانی به سـیلزدهها
بـه روسـتاهای اطـراف پلدختـر رفتـه انـد و
مشـغول ِگلزدایی از خیابان هـا و منازل این
شـهر هسـتند .طـی روزهـای گذشـته گـروه
هـای جهـادی از سراسـر کشـور بـه مناطـق
سـیل زده پلدختـر آمد هانـد و جهادگـران
پاکسـتانی ،عراقی و افغانسـتانی نیز در کنار
آن هـا بـه سـیل زدگان کمـک میکننـد .در
ایـن بیـن هلال احمـر مجـدد اعلام کـرد بـا
توجـه بـه تحریـم هـای ضـد انسـانی آمریـکا
هیـچ کمـک نقـدی خارجـی بـه سـیل زدگان
نشـده اسـت .بـر اسـاس اطالعیـه جمعیـت
هالل احمر کشـورمان ،صلیب سـرخ آلمان،
جمعیت هلال احمر ترکیـه و جمعیت هالل
احمـر کویـت از جملـه جمعیـت هـای ملـی
بودند کـه کمک هـای غیـر نقدی برای سـیل
زدگان ارسـال کردنـد کـه توسـط جمعیـت
هالل احمـر دریافـت و برخـی از آن هـا نیز در
میـان سـیل زدگان توزیع شـده اسـت .هالل
احمـر عربسـتان سـعودی و امـارات متحـده
عربـی اعلام کردنـد کـه طـرح مشـترکی
بـرای کمـک بـه سـیل زدگان ایرانـی در
نظـر دارنـد و مـی خواهنـد بـا تکیـه بـر اصـول
«بـرادری اسلامی» کمـک هایی برای سـیل
زدگان ایرانـی اختصـاص دهنـد .سـفیر
پاکسـتان محمولـه کمک ایـن کشـور را برای
سـیلزدگان بـه مسـئوالن کشـورمان تحویل
داد.

موحدی کرمانی :اگر رهبری اجازه دهند سپاه تل آویو را با خاک یکسان می کند
محمداکبری -خطیبجمعهتهرانباتاکیدبراینکهسپاه
بازویتواناوقدرتمندکشوراستخطاببهرئیسجمهور
آمریکا گفت :آقای ترامپ با دم شیر بازی نکن .اگر رهبری
اجازه دهد سپاه می تواند با قدرت موشکی خود تلآویو را
با خاک یکسان کند .به گزارش خراسان ،آیت ا ...محمد
موحدیکرمانی بابیاناینکه ترامپبایکاقداماحمقانه
سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریست قرار
داد ،اظهارکرد :ترامپ از انقالب اسالمی ایران و سپاه
پاسداران عصبانی است و به قول شهید بهشتی ،آمریکا از
ماعصبانیباشوازاینعصبانیتبمیر.وی  باتاکیدبراین
که برای تمام مردم دنیا ثابت شده است که مادر تروریست
آمریکاست ،گفت :این سپاه بود که مولود خبیث آمریکا
یعنیداعشرادرمنطقهبهفالکتانداختوجلویتحقق
اهدافآمریکادرمنطقهراگرفت.
آیت ا...موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنان خود
بااشارهبهوقوعسیلدرکشورگفت:دراینسیلنالههایی
بلند است که برخی خوب میشنوند خدا هم صدای این
افرادرامیشنودواجابتمیکندامابرخیافرادپولدارند

ولی به سیلزدگان کمک نمیکنند .من به اینها هشدار
میدهمکهبهخودتانرحمکنیدتاخداصدایتانرابشنود.
▪فرمانده نزاجا :اقدام آمریکا درباره سپاه خودزنی
بود

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
هم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران

به مناسبت سالروز ارتــش جمهوری اسالمی ایــران
اظهارکرد :آمریکاییها با اقدام خود علیه سپاه ،خودزنی
کردند .وی اف ــزود:روز آوارگــی غاصبان اسرائیل هم
نزدیک است و در نیروی زمینی ارتش در سردر همه
پادگانها روزشمار نابودی اسرائیل به صورت سیگنالی
نصب شده و این جبهه تقویت میشود تا نابودی این رژیم
به کمتر از  ۲۵سال تنزل یابد.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از نماز جمعه و راهپیمایی تهران
*ازجلوههاینمازجمعهاینهفتهتهرانحضور آیتا...موحدیکرمانیخطیبجمعهتهران بالباسپاسداریدرجایگاه
نمازجمعه بود.
*همچنین حضورمتفاوتحجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیرئیسدستگاهقضادرموقعیتیخارجازنردههایحفاظتی
ودرمیاننمازگزاران وهمچنینمتعاقباحضورویدرجمعراهپیمایانتهرانیازجلوههایدیگرنمازجمعهروزگذشتهبود.
* عالوه بر حضور چشمگیر آحاد مردم در میعادگاه جمعه این هفته برای ادای فریضه آدینه و همچنین اعالم حمایت از
سپاه پاسداران ،جمعیت قابل مالحظه ای از ارتشیان نیز با لباس نظامی به بهانه سالروز ارتش و همچنین یکصدایی با
ملتایراندرراهپیماییحضوریافتهبودند.

▪فرود  3هواپیمای حامل کمک های عمان
درتهران

روز پنج شنبه نیز ســه فــرونــد هواپیمای
نظامی حامل دومین محموله کمک های
بشردوستانه عمان به سیل زدگان کشورمان
شامل ده ها تن مواد غذایی و ملزومات امداد
و نجات از جمله قایق های نجات در تهران
به زمین نشست .چهارشنبه گذشته نیز
چهار فروند هواپیما حامل کمک های انسان
دوستانه عمان شامل بــرنــج ،آرد ،خرما،
حبوبات ،شکر ،روغــن ،چای ،شیر خشک،
خیمه ،پتو ،فرش ،قایق های بادی و اقالم
پزشکی از پایگاه نظامی «المصنعه» وارد
تهران شده بود.

نگاه سوم

لشکر فاطمیون در پلدختر

اولین کــاروان رزمندگان افغانستانی
لشکر فاطمیون هم برای امدادرسانی
به مناطق سیل زده به روستاهای اطراف
پلدختر رفتند.

هشدار اروپا به آمریکا درباره احتمال
خروج ایران از برجام
برخی منابع آگاه به یک روزنامه آمریکایی اطالع دادهاند
که مقامات اروپایی در روزهای اخیر به کاخ سفید هشدار
دادهاندممکناستایراندرصورتتمدیدنکردنمعافیت
همکاریهایهستهایازسویآمریکا،ازبرجامخارجشود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه آمریکایی مک کالچی،
یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا گفته که در هفته های
اخیر نشستهایی تنشزا در کاخ سفید ،میان مقامات این
کشور با اتحادیه اروپا و دیپلماتهای فرانسه و انگلیسی
برگزارشدهکهدرآناروپاییهادربارهتبعاتانقضایمدت
معافیتهای نفتی در تاریخ چهار ماه مه هشدار داده اند.
این روزنامه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه درباره مواضع
مقاماتآمریکاییدربارهمعافیتهامینویسد:سرانوزارت
امورخارجهآمریکامانندبرایانهوک،نمایندهویژهآمریکادر
امورمربوطبهایرانبراینشاندادنحسننیتبهاروپاییها
ازتمدیدمعافیتهاحمایتمیکننداماجانبولتون،مشاور
امنیت ملی آمریکا با این عقیده که این اقدام به ادامه دار
شدنفعالیتهستهایایرانمشروعیتمیبخشد،باتمدید
معافیتهامخالفاست.

آنسویسیاست
امیرحسین یزدان پناه

نگاهیمتفاوتبهسیلسهمگین

سیل سهمگین و بی سابقه در یکصد سال اخیر گرچه هزینه
های زیادی به برخی مناطق وارد و تعداد زیادی از مردم را
از خانه و کاشانه و محل آرامش شان آواره کرد و هنوز هم در
شرایط سخت زندگی می کنند ،اما اگر دستگاه های امداد
رسان و نیز نهادهای اجرایی مسئول در جبران این خسارت
هابهوظایفخودعملکنند،میتوانامیدواربودکهدرفاصله
زمانیمعقول،بخشزیادیازاینمشکالتبرطرفشود.در
این شرایط نمی توان برخی تحوالت مهمی را که نتیجه بروز
اینحادثهسهمگینبودندید.ازجمله:
ازروزنخستبروزسیلدراستانگلستانبهدستورفرماندهکل قوا ،قوای نظامی کشور ،توان تجهیزاتی و مدیریتی خود
رابهمنطقهگسیلداشتندتاباسیلمقابلهکنند.بعدازآندر
حالی که تمرکز این اتفاق در شمال کشور بود ،استان های
لرستانوخوزستاننیزباسیالبسهمگینمواجهشدندودر
نتیجهبازهمعدهو ّعدهبیشتریازتواننظامیکشوربهدوسه
منطقهکشورگسیلشدند.اتفاقیکهنیروهایمسلحکشور
را هم در زمینه انتقال تجهیزات و نیرو و هم در زمینه مدیریت
مشترک نهادهای مختلف نظامی ،در یک رزمایش واقعی
آزمودوآنهانیزامتحانخوبیراپسدادهاند.
 هم افزایی میان نیروهای دولتی و نظامی و گروه هایمردمی در مقابله با یک تهدید جدی ،خود یکی از مهم ترین
دستاوردهایی است که پس از این بحران باید تجربه نگاری
شود .این که مثال در یک شهرستان کوچک مانند پلدختر
چندینیگاننظامی،دولتیومردمیمشغولفعالیتباشند
ودرشرحوظایفایننیروهاتداخلیاناهماهنگیپیشنیاید
واشکاالتاحتمالیبهسرعترفعشودازجملهنقاطمثبتی
استکهدرمیدانعملواقعیآزمودهشودونهرزمایش.
 حضور نیروهای داوطلب از لشکرفاطمیون در پلدختربرای ِگلزداییکوچههاوخیابانهاومنازلمردمسیلزده،
استقرارموکبهایعراقی درخوزستانبرایکمکبهمردم
ایناستانوپختدههاهزاروعدهغذایگرمتوسطاینموکب
ها،حضورتجهیزاتمهندسیحشدالشعبیدرمناطقسیل
زدهوکمپین«اهلوفا»واتفاقاتیازایندستتحوالتیبسیار
مهموراهبردی استکهقرابتدلهاویکیشدناینگروهها
بامردمایرانرانشانمیدهد.حتیازمنظرسیاستخارجی
ایناتفاق،نشانهایمهمازجایگاهمنطقهایایراناستوعمق
استراتژیککشورراهمنشانمیدهد.ازاینمنظرمیتوان
به گروه هایی نظیر لشکر فاطمیون و حشدالشعبی که گروه
هایغیرایرانیهستندوبرایمقابلهباتهدیدتروریستهای
تکفیری شکل گرفته اند اشاره کرد .گروه هایی که در کنار
دیگر گروه های منطقه نظیر حزب ا ...لبنان به عناصر مهم
قدرتمحورمقاومتتبدیلشدهاند.
 اما شاید مهم ترین اتفاق پس از سیل سهمگین و بی سابقهاخیر را باید ایجاد حس همدلی و هم افزایی مردم دانست.
جاییکهمردمایرانازهرقشروطایفهایبهکمکهموطنان
خودشتافتند وصحنههایحماسیوغرورآفرینازجهادواز
خودگذشتگیرابهنمایشگذاشتند.
اتفاقاتی که نشان می دهد گرچه سیل سهمگین ،خسارت
هایزیادیواردکردومتاسفانهجانبرخیهموطنانمانراهم
گرفت،امادرکناراینخسارتها،برخیدستاوردهارانیزبهرخ
کشیدکهدرجایخودبایدبهآنهاتوجهکرد.دستاوردهاییکه
میتوانددربسیاریدیگرازحوزههابهکمکپیشرفتکشورو
مقابلهبادشمنومشکالتمردمبیاید،انشاءا....

حــمــیــدرضــا حــاجــی بــابــایــی رئــیــس فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس با بیان این که وزارت خارجه
باید محوریت اروپا را تغییر دهد و به
سمت کشورهای دیگر به ویژه
شرق برود ،افزود :از گور آمریکا
و اروپا برای ما چیزی در
نمیآید/ .مهر

...
خبر

بازیگر فیلم های مسیح علی نژاد
بازداشت شد
«یاسمن.آ» که چندی است به عنوان همکار مسیح علی نژاد
در پروژه «آزادی های یواشکی» فیلم هایی از کشف حجاب
خود را در اماکن عمومی منتشر میکرد ،روز چهارشنبه
بازداشت شد .براساس گزارش فارس ،چندی پیش یک
کلیپ از کشف حجاب «یاسمن.آ» و دوستانش به مناسبت
روز  ۸مــارس(روز جهانی زن) در متروی تهران ،توسط
مسیح علی نژاد منتشر شد .مسیح علی نژاد به تبلیغ کشف
حجاب و ترویج فساد و اباحه گری در فضای مجازی و شبکه
های ماهواره ای مشغول است .اسناد کمک مالی آمریکا
به علی نژاد چندی قبل در رسانه ها منتشر شد و او دیدار
صمیمانه ای نیز با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا داشت.
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