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ارائه برنامه زمان بندی برگزاری
انتخابات به شورای نگهبان

...

ویژه های خراسان
برنامه ویژه دولت برای فعال سازی ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی
بر اساس بخشنامه روزهای اخیر دولت به مسئول دبیرخانه
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،ضمن تاکید
بر لزوم افزایش فعالیت ها و نقش های قانونی محوله ،این
مجموعه موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ این دستور با
تشکیلیککارگروهباحضورنمایندگانیازبرخینهادهای
قوه قضاییه و دستگاه های دولتی همچون امور مالیاتی و
وزارتخانههایاطالعاتوصنعت،شناساییدقیقموانعپیش
رودراجرایبرخیموضوعاتمهماقتصادیراانجامدهدودر
صورتنیازبهتصویبدولت،بهکابینهاعالمکند.

خبرخوشبرایفیشحقوقیکارمندان
کارمعین
یک مسئول مهم اجرایی در نامه ای برای تعدادی از دستگاه
هایدولتیبهآنهامتذکرشدهباتوجهبهعدمشمولقانون
کار نسبت به کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص)
و ضوابط جداگانه پرداخت حقوق و مزایا دربــاره کارکنان
مذکور ،کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی از مبلغ اضافه
کار به صورت مستمر این کارمندان که در اجرای بخشنامه
هایسازماناداریواستخدامیبهکارگیریشدهاند،مجوز
قانونیندارد.

چهره ها و گفته ها
فالحتپیشهرئیسکمیسیونامنیتملیمجلس با
بیان ایــن که موضوع قــرار دادن نــام سپاه در فهرست
گروههایتروریستیتوسطآمریکابابررسی لوایحمرتبط
با  FATFمقولههای جداگانهای هستند ،افــزود :نباید
فعالیتمرتبطباگروهاقدامویژهمالی
( )FATFرا در قالب روابط با آمریکا
دید .همچنین باید از هر اقدامی
که باعث انزوای بینالمللی ایران
میشود،پرهیزکرد./ایسنا
علی شــکــور یراد ،دبیرکل حــزب اتحاد ملت با
اشاره به اقدام آمریکا علیه سپاه نوشت :اصالح طلبان
براساس میهندوستی و از موضع منافعملی بیدرنگ
اتهام آمریکا به سپاه را محکوم کردند
اما برخی دوستان  10سال است
بــا ایــن اتــهــام علیه اصال حطلبان
تضییقات شدیدی را متوجه آن ها
کرده و هنوز هم میکنند/ .
اعتمادآنالین
حـــداد عــــادل ،عــضــو مجمع تشخیص مصلحت
نظام دربارهعملکردمسئوالندرتحققشعارامسالگفت:
مسئوالنبایدباتولیدکنندگانهمدلیکنندنهاینکهتنها
پشتمیزبنشینندوظاهراجوابردبهکاریبدهندکه
مغایربا قانوناستومراجعهکنندهرامایوس
کنند.آنها باید  ،تولید کننده را راهنمایی
کنند و این را وظیفه دینی ،شرعی و ملی
خودبدانند/.باشگاهخبرنگاران

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصالح طلب گفت:هیچ
کاریفوریتروضروریترازایننیستکهدرسطححاکمیت
به شکل گفتوگو و اقناعی به یک اجماع پایدار برای حل
چالشهای کشور برسیم.وی افــزود :از
طرفی مشکل تحریمها وجــود دارد
و از طرفی انباشتی از مشکالت و
چالشهایی که طی سالیان گذشته
ایجاد شده و در سالهای اخیر
خودرانشاندادهاست/.ایسنا

اینستاگرامصفحاتمرتبطبابرخیسردارانوبازنشستگانسپاهرامسدودکرد

آباینستاگرامبهآسیابآمریکا!

ادیب -یک روز پس از درج رسمی نام سپاه پاسداران
در فهرست سازمانهای «تروریستی» از نگاه آمریکا،
شبکه اجتماعی اینستاگرام با بی توجهی کامل به
صدهاهزاردنبالکنند ِهصفحاتمنسوببهسرداران
سپاه،اینصفحاترامسدود کردتا نشان دهدادعای
غیرسیاسیبودنمدیریتشبکههایاجتماعیتاچه
حدصحتدارد.
در اقدام خصمانه اینستاگرام در روز گذشته برخی
صفحاتمسدودشدهوپرمخاطبدیروزعبارتانداز؛
سهصفحهمختلفمنسوببهسردارقاسمسلیمانیبا
 888هزار 235 ،هزار و  104هزار دنبال کننده ،دو
حسابمنسوببهسپاهپاسدارانبا 392و 112هزار
دنبال کننده ،حساب سرلشکر جعفری با  374هزار
دنبالکننده،حسابمحمدباقرقالیبافبا 228هزار
دنبال کننده ،حساب سرلشکر باقری با  214هزار
دنبالکننده،حسابسعیدقاسمیبا 140هزاردنبال
کننده ،حساب ضرغامی با  146هزار دنبال کننده
و دیگر حساب های منسوب به چهره های سپاهی
یا صفحاتی که اخبار سپاه را بازنشر می دهند مانند
صفحه ســردار موسی کمالی ،حساب ارتش و سپاه
ایران،حسابژنرالپرس،حسابتیمخبریمقاومت
تا ظهور ،صفحه سردار حسین سالمی ،صفحه سردار
حبیبشهسواریوحسابسپاهفاطمیون.
اینستاگرام پیش از این در چند مقطع ،پس از مطالب
تأثیرگذارصفحاتچهرههایمطرحامامخمینی(ره)،
سیدحسننصرا،...سردارسلیمانیو...اقدامبهبستن
این صفحات کرده بود ،اما این بار به نظر می رسد این
حرکتبهدرجنامسپاهدرفهرستگروههایتروریستی
مرتبط باشد .طبق قوانینی که اینستاگرام دربــاره
فعالیت کاربران در این شبکه اجتماعی منتشر کرده
«مطالب ارسالی نباید دارای محتوای خشونتآمیز،
برهنگییاحتینیمهبرهنگی،تبعیضآمیز،غیرقانونی،
دشمنیوکینهتوزیومخصوصاجنسیوپورنوگرافی
باشند» در صورتی که قرار باشد این مرام نامه اجرایی
شودبسیاریازصفحاتموجوددراینستاگرامبهدلیل
محتوایغیراخالقییاحمایتازگروههایتروریستی
مانندداعشبایدبستهشود،اماایناقدامرخنمیدهد
ودرعوضصفحاتمنسوببهفرماندهانسپاهکهاکثر ًا
مطالبیغیرازموضوعاتنظامیدرآنمطرحمیشود،
مسدودمیشود.
▪ایــنــســتــاگــرام :تــعــهــدات مــربــوط بــه ســپــاه را
رعایتمیکنیم

در همین حــال یــک سخنگوی شبکه اجتماعی

اینستاگرامبستهشدنحسابفرماندهانسپاهراتایید
کرد.بهگزارشانتخاببهنقلازبیبیسی،سخنگوی
اینستاگرامدراینبارهگفت«:ماتحتمحدودیتهای
قوانین تحریمهای ایاالت متحده عمل میکنیم .با
مقامات دولتی مرتبط همکاری میکنیم تا اطمینان
حاصل کنیم که تعهدات قانونیمان ،از جمله مربوط
بهتعیینسپاه[بهعنوانسازمانتروریستیخارجی]
رارعایتمیکنیم».
ســردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستادکلنیروهایمسلحدربارهایناقداماینستاگرام
گفت :این شبکه اجتماعی با انسداد این صفحات
نشان داد کــه در خدمت صهیونیسم و استکبار
جهانی است چرا که این صفحات هیچ ارتباطی با
خشونت نداشت .به گزارش فارس ،این مقام نظامی
کشورمان درخصوص جزئیات مطالبی که در صفحه
اینستاگرامی منتسب به وی منتشر میشد ،گفت:
ترویج ارزشهــای اسالمی ،پرداختن به موضوعات
تخصصی و ارتباط با سربازان و خانوادههای آن ها
از جمله مطالبی بود که در این صفحه اینستا منتشر
میشد.
خبرگزاری تسنیم در یادداشتی درباره مسدودسازی
صفحات فرماندهان سپاه نوشت« :به نظر میرسد
این اقدام اینستاگرام در راستای شعارهای ظاهری
آن ها در مسدود کردن اکانتهای مرتبط با گروههای
تروریستی است که اگر این اقدام صحت داشته باشد،
الزم است قوهقضاییه ،وزارت ارتباطات و مجلس
شــورای اسالمی نیز به منظور تقابل با ایــن اقــدام
اینستاگرام تصمیم فوری بگیرند ».مهدی محمدی
فعال اصولگرا درباره این اقدام اینستاگرام نوشت:

«زمــان آن است که دربــاره تسخیر زیرساخت افکار
عمومی کشور توسط ایــن پلتفرمها تصمیمگیری
اساسی شــود .در بحرانهای بــزرگتــر ،زخمهای
کاریتر خواهند زد ».در همین بــاره واکنش های
کاربران به این اقدام سیاسی اینستاگرام در نوع خود
جالبتوجهبود؛
ِ
* یکی از اهــداف مهم تروریست اعــام کــردن سپاه
از سوی آمریکا اینه که در فضای مجازی (توئیتر،
اینستاگرام و تلگرام و )...دیگه نشه حتی سر سوزنی
ازسپاهنوشت.
*  24ساعت پس از اعالم تروریستی بودن سپاه در
سامانه های آمریکا ،حساب کاربری فرماندهان سپاه
دراینستاگرامبستهشدتاازسادهاندیشیبهدرآییمکه
شبکههایاجتماعینهتنهاابزارنظامسلطهاندکهبه
فرمانآناننیزعملمیکنند.
* یادش به خیر تا همین یه سال پیش یه عده ساده
لوح می گفتن که دولت آمریکا تو محتوای شبکه های
اجتماعیدستکارینمیکنهواینشرکتهامستقل
هستند!
▪دیدار پمپئو با «ایرانیان آمریکا» برای اطالع از
اوضاع داخلی ایران!

این اقدام اینستاگرام دقیق ًا با یک اتفاق جالب دیگر
همزمانشد؛اذعانمایکپمپئوبهسیاستتغییرنظام
در ایران .وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک سخنرانی
در دانشگاه «ای اند ام» تگزاس به صراحت گفت که
واشنگتنبااعمالفشاربهدنبالتغییرماهیتجمهوری
اسالمی است .به گزارش فارس وزیر خارجه آمریکا در
اظهاراتی تند علیه ایران گفت :در حال اعمال فشار
حداکثری هستیم تا اصل ماهیت جمهوری اسالمی
ایرانراتغییردهیم.تااطمینانحاصلکنیمکهاینرژیم
صرفامانندیککشورعادیرفتارمیکندودرسرتاسر
جهان تروریسم را گسترش نمیدهد .وی همچنین
دوشنبه در شهر داالس با گروهی از ایرانیهای مقیم
آمریکا دیدار کرده تا به گفته خود «از اوضاع داخلی
ایــران و اثــر سیاست هــای آمریکا» اطــاع پیدا کند.
پمپئودرایندیداریکباردیگرسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی را «تروریست» خطاب کرد و گفت :واشنگتن
به زودی تحریمهای تازهای علیه ایران اعالم میکند.
وی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران به صراحت
گفت :خانوادههای این افراد در ایران هستند و برخی
از آنها به تازگی به ایران سفر کردهاند ،به همین دلیل
اومیخواستهدیدگاههایآنهادربارهسیاستآمریکا
درقبالایرانومیزاناثرگذاریفشاربهایرانرابداند.

مهر -سید سلمان سامانی  سخنگوی وزارت کشور با بیان این که کلیات و برنامه زمان بندی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان دورهای
انتخابات خبرگان به شورای نگهبان ارسال شد ،افزود :آموزشهای دست اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات از ابتدای اردیبهشت در تمام استانها
انجام خواهد شد و معاونان سیاسی استانداریها ،مدیران کل سیاسی و انتخابات ،فرمانداران و بخشداران در این دوره آموزشی حاضر خواهند بود.

درتمرینرژهجنگندههایارتشانجامشد

نخستین نمایش هوایی
«کوثر» تمام ایرانی

روز گذشته مرحله تمرینی رژه جنگنده بمب افکن های نیروی
هوایی ارتش برای ایجاد آمادگی برای شرکت در رژه هوایی فردا،
 ٢٩فروردین سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران درحالی برگزار
شد که برای نخستین بار جنگنده بومی و تمام ایرانی کوثر که مرداد
ماه سال گذشته رونمایی شد ،در این تمرین هوایی شرکت کرد.
مرداد سال گذشته جنگنده کوثر با حضور رئیس جمهور رونمایی
شد .این هواپیما از نوع جنگنده های بمب افکن مافوق صوت به
شمار می رود که از معماری یکپارچه پیشرفته و اویونیک و کنترل
آتش با استفاده از شبکه داده دیجیتال نظامی منطبق با نسل  4و
محاسبات بالستیک سالح بهره می برد .ساخت جنگنده کوثر،
ایران را در زمره معدود کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت
جنگنده با سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل  4قرار داده
است .از مهم ترین اتفاقاتی که در پروژه کوثر رخ داده است ،نصب
«موتور توربوجت بومی اوج» روی جنگنده کوثر است؛ اوج اولین
موتور جت ساخت ایران است که همتای موتور J85به شمار میرود
و متخصصان کشورمان آن قدر به این محصول اطمینان داشتهاند
که حاال آن را برای اولین بار روی یک جنگنده سوار کردهاند .این
موتور با بیش از  14هزار قطعه و با فناوری بسیار پیچیده موجب
ایجاد یک جهش بلند در دانش طراحی و فناوری ساخت در صنعت
هوایی کشور شده است .در پروژه کوثر 10 ،دانشگاه برتر کشور،
 72شرکت پیمانکار 44 ،شرکت تامین کننده و  63شرکت دانش
بنیان همکاری داشتهاند .به گزارش دفاع پرس در حاشیه این
تمرین رژه هوایی ،امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» جانشین
فرمانده نهاجا به خبرنگاران گفت :نیروی هوایی امسال با استفاده
از جنگنده بمبافکنهای بومی «کوثر» در روز ۲۹فروردین نمایش
زیبایی را اجرا خواهد کرد تا به جهانیان ثابت کند که تحریمها بر
ملت و نیروهای مسلح غیور ایران اسالمی اثر نخواهد گذاشت .به
گزارش فارس ،در تمرین روزگذشته خلبانان تیزپرواز نیرویهوایی
با استفاده از جنگنده های رهگیر میگ ،٢٩-جنگنده بمب افکن
های اف ٥-و جنگنده بومی صاعقه به اجرای تمرین رژه هوایی
بر فراز آسمان تهران و مرقد حضرت امام خمینی(ره) بنیان گذار
انقالب اسالمی ایران پرداختند  .

...

گزارش خبری
فالحت پیشه :امدادرسانی نیروهای
حشدالشعبی قانونی است
امدادرسانیجوانانلبنانیدرمناطقسیلزده
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با تأکید بر ایــن که حضور نیروهای حشدالشعبی در
امدادرسانی به سیل زدگان خوزستانی و لرستانی قانونی
است ،افزود :ارزش معنوی این حضور از ارزش مادی آن
بیشتر است .به گــزارش ایرنا فالحت پیشه دربــاره نهاد
هماهنگکننده ورود این نیروها به کشور تأکید کرد:
وزارت کشور در این زمینه مسئولیت دارد .وی تأکید کرد
که «ورود این نیروها به کشور در قالب همکاریهایی است
که دو کشور در زمینه انسانی و عقیدتی با هم دارند ،همان
همکاری که دو کشور در موکب اربعین انجام میدهند،
همین همکاری هم در حمایت از سیلزدگان نیز صورت
میگیرد ».در روزهــای گذشته تعدادی ازکــاربــران در
فضای مجازی درباره کم و کیف حضور حشدالشعبی در
ایران سواالتی مطرح کردند اما چهره هایی مانند مریم
رجوی و رضا پهلوی در اظهاراتی مضحک مدعی شدند
امدادرسانان غیرایرانی برای سرکوب مردم وارد کشور
شــده انــد! ایــن مطالب البته با واکنش کــاربــران شبکه
هــای اجتماعی مواجه شد تاجایی که حتی عــطــاءا...
مهاجرانی و مهرداد فرهمند خبرنگار بی بی سی در دفاع
از حشدالشعبی توئیت زدنــد و مطلب نوشتند .دیروز
همچنین علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون
امنیت ملی با مهم خواندن حضور نیروهای کشورهای
همسایه در امدادرسانی به مناطق سیلزده ،به مسئله
نفوذ برخی نیروهای بیگانه در پوشش امدادرسانی اشاره
کرد و گفت« :آیا وزارت امور خارجه برای این افراد روادیدی
صادر کرده است یا خیر؟ آیا نظارتی بر تردد آن ها وجود
دارد یا خیر؟ » سردار شکارچی سخنگوی ارشد ستاد کل
نیروهای مسلح هم با اشاره به هجمه های انجام شده به
حضور امدادرسانان حشدالشعبی تصریح کرد :ایران و
عراق آسیبها و خسارتهای جدی و زیادی را از آمریکا
متحمل شده و شهدای بسیار زیادی را تقدیم اسالم کرده
اند .طبیعی است امروز نیروهای حشدالشعبی عراق در
خط مقدم برای کمک به مردم عزیز سیل زده کشورمان
کمک کنند .در همین حال شیخ معین دقیق نماینده حزب
ا ...لبنان در قم در گفت و گو با تسنیم از تأکید سید حسن
نصر ا ...برای حضور جوانان لبنانی در مناطق سیلزده
ایران خبر داد و افزود :سید حسن نصر ا ...به صورت مکرر
پیگیر وضعیت سیلزدگان است و از حزب ا ...لبنان نیز
خواسته که با تمام توان در امدادرسانی به سیلزدگان
در کنار نیروهای جهادی ،هاللاحمر و نیروهای مسلح
ایران باشد.

عاملشهادتحسینحدادیاندستگیرشد
ایرنا -یک منبع آگاه در سپاه پاسداران اعالم کرد :یکی
از عوامل شهادت «محمد حسین حدادیان» از شهدای
غائلهزمستان 96خیابانپاسدارانتهرانتوسطسازمان

اطالعاتسپاهدستگیرشد.اینمنبعآگاهگفت:اینفرد
درمناطقحاشیهایشهرستانکرجشناساییودستگیر
شدهاست.

شکایتازجانکریدرآمریکابهدلیلتالشهایشبرایحفظبرجام
ایسنا  -دیدهبان قضایی که یک سازمان محافظه کار
آمریکایی است اعالم کرد که علیه وزیر خارجه پیشین
آمریکا به خاطر پیشبرد دیپلماسی سایه برای نجات
برجام در حالیکه دولت ترامپ از این توافق خارج شده

است ،شکایت میکند .بر اساس این گزارش کری اواخر
آوریل  ۲۰۱۸در حاشیه نشست سازمان ملل با ظریف،
وزیر خارجه ایران دیدار کرد که دومین مالقات آن ها
طی دو ماه برای جلوگیری از نابودی برجام بود.
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