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ترمزخریدلوازماداریرابکشید
یک نهاد مهم دولتی در ابالغیه خود خطاب به
روسای همه سازمان ها و شرکت های دولتی،
متذکر شده با توجه به ضرورت استفاده بهینه
دستگاه ها از امکانات موجود ،مدیران مخاطب
ایــن دســتــور باید توجه داشــتــه باشند ،خرید
تجهیزات و ملزومات اداری مانند انواع رایانه،
نمابر ،تلفن ،چاپگر ،وسایل صوتی و تصویری،
میز و صندلی ،کمد و مبلمان اداری صرفا با
تشخیص مقامات مجاز و اصلی دستگاه ها و
با رعایت همه جانبه صرفه جویی در هزینه ها
مجاز خواهد بود.

کاغذبازیبرایگرفتنپولهای
خزانهممنوعشد
طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مقام مسئول
اقتصادی به مدیران مالی سازمان ها و وزارتخانه
ها ،اعالم شده ،با پیشرفت برنامه های شفاف
سازی و هوشمندسازی عملیات های مالی دولت
و استقرار خزانه داری الکترونیکی ،از این پس
انجام و پیگیری هرگونه درخواست وجه از محل
وجوه سپرده در خزانه داری کل کشور ،به صورت
دریافت فیزیکی یا پیگیری غیر آنالین متوقف
شده و امکان پذیر نخواهد بود و مسئوالن مربوط
صرفا از طریق سامانه امن طراحی شده برای این
موضوع چنین امکانی را خواهند داشت.

چهره ها و گفته ها

نقشپررنگ
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره
به این که آقای جهانگیری نقش بسیار پررنگی
در کابینه دارنـــد ،گفت:
کــســی کــه مــی گوید
حضور جهانگیری در
کابینه کم رنگ شده
است ،دلیل
بــیــاورد/ .
برنا

ترفنداصالحطلبان
محمدعلی پورمختار عضو فراکسیون نمایندگان
والیی گفت :اصال حطلبان درصــدد هستند به
عنوان اصولگرایان تقلبی
وارد عرصه انتخابات
مجلس یازدهم شوند
و بعد از رای آوردن َع َلم
اصال حطلبی خود
را بلند کنند/ .
فارس
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انصار حزب ا ...نبود  ،کارگزاران بود؟!

حاجعلیاکبری:نمازجمعهتریبون
احزابنیست

درپیانتساببرخیاعتراضهایانصارحزبا...بهیکجریاننفوذیمرتبطبا
کارگزارانتوسط«ا...کرم»«،مرعشی»ازاوخواستاسامیاینافرادرابیانکند
پسازآنکهحسینا...کرمازبنیان
گــذاران «انصار ح ــزبا »...مدعی
وجــود یک جریان نفوذی از حزب
کارگزاراندرمیانگروههایشکل
دهنده«انصارحزبا»...شدوحتی
برخیاعتراضهایافراطیمنتسب
به «انــصــار حـــزبا »...را به همان
جریان نفوذی مرتبط کرد ،حسین مرعشی سخنگوی
حزب کارگزاران سازندگی از وی خواست اسامی این
نفوذی ها را اعالم کند .به گــزارش خبرآنالین ،حسن
ا...کــرم که جمعه شب با برنامه دست خط سخن می
گفت هنگام توضیح درباره چگونگی شکل گیری انصار
حزبا...گفت:مابهعنوانجناحهیئتیهیئترزمندگان
عاشقثارا...کهدرمسجدشهدابود،یکجریانبودیمودو
جریاندیگرهمبودندکهتقریب ًاسهجریانمیشدیمویک
جریانهمنفوذیبود.درنهایتچهارجریانمیشد».وی
درباره این که جریان نفوذی چه کسانی بودند ،از ذکر نام
فردخاصیبابیاناینکه«اجازهدهیداسمایشانرابیان
نکنم.نیروهایامنیتیاسمایشانرامیدانند»خودداری
کرد اما درباره ادعای خود تصریح کرد« :کسانی بودند
که با کارگزاران که بعدها شکل گرفت ،رابطه داشتند.
چنین جریانی هم در ما نفوذ کرد...تقریب ًا میتوان گفت
در سال  75بود که متوجه این نفوذ شدیم» .ا...کرم در
این گفت و گو «بخش اعظم» تحرکات انصارحزب ا ...را
از دیدگاه خودش قابل قبول توصیف کرد اما با اشاره به
یکیازتجمعهای «انصارحزبا »...دربارهحجابگفت:
«همانجریاننفوذیوقتیتجمعدرمقابلمیدانولیعصر
داشتیم در خیابان اطراف کارهای ناشایستی را انجام
میدادند» .وی همچنین لطماتی را که به جریان انصار
حزبا...واردشدهبود،بهاینجریاننفوذیمنتسبکرد

و درباره یکی از مصادیق این لطمات
گفت« :تجمع علیه ورزش زنــان در
مقابل فائزه هاشمی به نظرم طرحی
بود که از طریق فائزه هاشمی انتقال
یافت ...مث ً
ال درگیر شدن با سروش
در دانشکده فنی بود که اص ً
ال قرار ما
نبود .حتی آقای دهنمکی هم آن جا
بحث مناظره را مطرح میکند اما میبیند جلسه متشنج
است و به هم خورده ،در حالی که انصار حزبا ...اساس ًا
درآنجلسهحضورندارد،پسجریاننفوذیدرآنجلسه
حضور دارد» .وی همچنین «حمله به سینمای قدس در
میدان ولیعصر» و اعتراض به فیلم «آدم برفی» را نتیجه
اقدامات«نفوذیها»بهانصارحزبا...دانست.اشارها...
کرم به ماجرای اعتراض جریان تحت هدایت او به نمایش
برخی فیلم هاست .یکی از فیلم هایی که به روایت ایسنا
«درسال 76مورداعتراضانصارحزبا...قرارگرفتفیلم
«آدم برفی» بود؛ چنان که اکران این فیلم به دلیل برخی
از تجمعات در شهرهای مختلف ایران از جمله تجمع در
مقابل سینما قدس اصفهان با مشکل روبه رو شد...در
سال  75در مقابل سینما قدس تهران علیه فیلم «تحفه
هند» اقدام به برگزاری تجمعی کردند که این تجمع به
درگیری و شکسته شدن شیشه های سینما منجر شد».
در واکنش به این اظهارات ،حسین مرعشی سخنگوی
حزب کارگزاران سازندگی به خبرآنالین گفت :اصال به
کارگزاران میآید که در جایی نفوذ کند؟ اصال به قیافه ما
میخوردکهدرجایینفوذکنیم؟...اینافرادنفوذیرابه
مردممعرفیکنند،خوباستکهماهمآنهارابشناسیم.
اصوال به کارگزاران نفوذ نمیآید .لطف کنند اسامی
کسانی را که نفوذی بودند  ،اعالم کنند که حداقل مردم
همازآنآگاهشوند.

اگرتعدادنمازگزارانجمعهدرشهریکمشدهباشد،نمازجمعه
آنمنطقهبایدبازنگریشود

رئیس شــورای سیاست گــذاری ائمه
جمعه کشور با تاکید بر ایــن که نماز
جمعه تریبون احــزاب نیست ،گفت:
اگر تعداد نمازگزاران نمازجمعه در
شهری کم شده یا تغییر نکرده باشد،
باید در نمازجمعه آن منطقه بازنگری
صورت بگیرد .به گزارش ایسنا و حوزه
نــیــوز ،حجت االســـام و المسلمین
محمدجواد حاج علی اکبری که در
گردهمایی نهاد امامت جمعه استان
تهرانسخنمیگفت،بااشارهبهاینکه
میزانحضورمردمدرنمازجمعهبایدبر
اساسمردمآنمنطقهباشد،گفت:باید
ببینیمکهنمازجمعهدرآنمنطقهچقدر
محبوبیت دارد ،اگر تعداد نمازگزاران
نمازجمعهشهریکمشدهباشدیاتغییر
پیدا نکرده باشد ،باید در نمازجمعه
آن منطقه بازنگری صورت بگیرد .وی
افزود:قشرحزباللهی،خانوادهشهدا،
مذهبی ها و ...در نمازجمعه حضور
فعالدارند،بایدنظرسنجیکنیمکهآیا
درنمازجمعهآنشهر،قشرخاکستری
یا افــراد جدید چقدر جذب شده اند.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد :اگر
در نمازجمعه شهری در گذشته هفت
هزار نفر شرکت می کردند و امروزه به
 ۷۰۰نفر رسیده باشد ،این یک فاجعه

بزرگاست،بایدسریعابازنگریصورت
بگیرد .حاج علی اکبری با اشــاره به
ویژگی های اعضای ستاد نمازجمعه
ها گفت :اول این که جمع ستاد باید
همگرا و متحد باشد .دوم امام جمعه و
اعضای ستاد خوش اخالق ،متواضع،
خاکسار و خوش بیان باشندو تفاوتی
بینجناحهایمختلفسیاسیومیان
مــردم نگذارند و همه را بندگان خدا
بدانند .همچنین اعضای ستاد باید
متوازن باشند یعنی از اقشار و سنین
مختلف جذب کنند تا ستاد ،طراوت
و تازگی داشته باشد .وی تأکید کرد:
رسالت اصلی امام جمعه و ستادها در
برابرپدیدههایعمومیکشورایناست
که مردم بیشتر در نماز شرکت کنند و
در کنار آن گفتمان انقالب اسالمی را
به صورت منطقی ترویج کنیم اما نماز
جمعهتریبونحزبیوسیاسیاشخاص
نشود ،زیرا ربطی به امام جمعه و ستاد
یزند.
بم 
نهاآسی 
ندار دوتنهابهآ 

اخبار کوتاه

یکمنبعآگاه:آزمایشهایموشکی
طبیعیاست
فــارس  -یک منبع آگــاه در ستادکل نیروهای
مسلح با بیان این که آزمایشهای موشکی ایران
در محدوده نیاز دفاعی طبیعی است و در صورت
ضــرورت انجام میشود ،افــزود :قدرت موشکی
جمهوری اسالمی کامال دفاعی اســت و علیه
هیچ کشوری نیست .وی تاکید کــرد :ایــران در
دفــاع از خود به گرفتن اجــازه از هیچ قدرتی در
جهان نیاز ندارد .این توضیحات پس از آن منتشر
شد که سه روز قبل شبکه سی ان ان به نقل از
یک مقام آمریکایی مدعی آزمایش یک موشک
هزارکیلومتریتوسطایرانشدهبود.

اعالم نتایج اولیه انتخابات شورایاریها
ایرنا -رئیس کمیته اطالع رسانی پنجمین دوره
انتخابات شورایاری ها گفت :نتایج اولیه پنجمین
دوره انتخابات شورایاری های شهر تهران اعالم
شد.غالمحسین محمدی افــزود :ایــن نتایج در
سایت  shorayari.tehran.irبارگذاری شده و
شهروندانمیتوانندباانتخابمنطقهومحله،نتایج
انتخاباترامشاهدهکنند.ویبااشارهبهمشارکت
 ۵۰۹هــزار نفری شهروندان در ایــن انتخابات
یادآور شد :نسبت رای دهندگان به نامزدها در این
دوره بیشتر بوده است.در همین حال خبرگزاری
فارس با بیان این که «تخلفاتی از سوی کاندیداها
گزارششدهاستکهازآنجملهمیتوانبهحضور
کاندیداها در شعب رأی و خرید و فروش رأی اشاره
کرد» به نقل از محجوب رئیس بازرسی در ستاد
هماهنگیشورایاریهانوشت:اگربهجاییبرسیم
که تخلفات صورت گرفته نیازمند ابطال انتخابات
باشد،قطع ًاآنراابطالمیکنیم.

گزارش«اکسپرس»و«شورایآتالنتیک»ازقدرتنظامیایران
اندیشکده آمریکایی شــورای آتالنتیک و نشریه
انگلیسی اکسپرس در گــزارش هایی جداگانه
با اشــاره به مولفه های قــدرت ایــران در منطقه به
توصیف نفوذ منطقه ای ایــران و نیز مقایسه توان
نظامی تهران و لندن پرداختند .به گزارش فارس،
اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی که دو روز

پیشمنتشرکرد،بااشارهبهاینکه«دونالدترامپ،
رئیسجمهور آمریکا خروجش از توافق هستهای
برجام و بازاعمال تحریمها علیه ایران را این طور
توجیهکردکهرفعاینتحریمهانفوذایراندرمنطقه
را افزایش داده اســت» ،نوشت :گرچه تحریم ها
توانستهاندبهاقتصادایرانلطمهبزننداما«اگرقرار

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بود تحریمها به تغییر در رفتارهای منطقهای ایران
منجر شود ،انتظار میرفت نفوذ منطقهای ایران
طی سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۶لطمه ببیند .با
وجود این ،رویدادها و روندها نشان داد که دقیق ًا
عکسایناتفاقمیافتد».درهمینحالبهگزارش
خبرگزاریصداوسیما،نشریهاکسپرسانگلیسنیز

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

بهنقلاز پایگاهاینترنتی«گلوبالفرپاور»بابررسی
و مقایسه قدرت نظامی ایران و انگلیس بر اساس
شاخص خاص خود به این نتیجه رسید که انگلیس
ازنظرنیرویانسانی،قدرتزمینیودریاییومنابع
نفتی ،از ایــران عقب تر است .این گــزارش قدرت
نظامی ایران و انگلیس را در سال  2019بررسی

کردوبرایناساسدرمیان 137کشوریکهقدرت
نظامی شان بررسی شده است ،این دو کشور به
ترتیب در رده های هشتم و چهاردهم قرار دارند.
اینگزارشهمچنینازبرتریقدرتنظامیایراندر
نیرویانسانی،قدرتزمینی،دریایی،توپخانههای
خودکششیهواپیماهایجنگیخبردادهاست.

