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اخبار استان

پروژههانیمهتمامرهاشدهاست
تسنیم -جلیل رحیمی جهان آبادی ،با بیان
اینکه در حوزه انتخابیه تایباد و تربت جام
مشکالت متعددی ذربــاره راهسازی وجود
دارد ،اظهار کرد :در بخشهای مختلفی
از حــوزه انتخابیه بنده جــاد ههــای اصلی
دسترسی مردم روستا به شهر هنوز خاکی
است و ظرف  20ماهی که نماینده این حوزه
انتخابیه هستم وزارت راه و شهرسازی نه
تنها عملکرد قابل قبولی نداشته بلکه در
بسیاری از موارد پروژهها به صورت نیمه کاره
رها شده است .نماینده مردم تایباد و تربت
جام در مجلس با بیان اینکه در بسیاری از
مناطق مرزی جاد ههایی مــرزی ،خاکی و
صعبالعبور است ،یــادآور شد :این سبب
شده روستاهایی که جادههای ارتباطی آنها
خاکی است تمایل به کوچ روستاها و تخلیه
روستاهای مرزی داشته باشند که این امر به
امنیت مناطق ارضی آسیب میرساند.

دبیرخانهپایتختکتابدرکاشمر
فــارس -مرادعلی احــمــدزاده ،سرپرست
فــرمــانــداری کاشمر ،در جلسه انجمن
کتابخانههای عمومی ایــن شهرستان با
تقدیر از همراهی و حمایتهای شهرداری
کاشمر در پرداخت سهم نیم درصــدی به
کتابخانههای عمومی یــادآور شد :با توجه
به اینکه سهم کتابخانههای کاشمر برای
آخرین بار درآبــان ماه از سوی شهرداری
این شهر پرداختشده است ،انتظار داریم
ماههای باقیمانده تا پایان سال نیز پرداخت
شود تا خللی در فعالیت و اقدامات انجمن
ایجاد نشود .وی با تأکید بر را هانـــدازی و
فعال کردن دبیرخانه پایتخت کتاب در این
شهرستان بهمنظور فراهم کردن بستر و زمینه
برای کاندیدا شدن کاشمر در سال آینده،
بیان کرد :تالش و اقدامات مجموعه انجمن
کتابخانههای عمومی باید ارتقای تمامی
شاخصها در حــوزه کتاب و کتا بخوانی
باشد.

تدفین  6شهید در تایباد
صبح توس -حسین شرافتی راد ،فرماندار
تایباد ،از همه اقشار مردم شهرستان تایباد
برای شرکت در مراسم باشکوه تشییع شش
شهید گمنام ،در شهرستان تایباد دعوت
کرد .وی بیان کرد :با هماهنگی انجام شده
با متولیان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مقرر
شد هاست از این شش پیکر شهید گمنام،
دو شهید در محوطه دانشگاه آزاد اسالمی
تایباد ،دو شهید در پارک شهر کاریز و دو شهید
هم در بوستان شهر مشهدریزه دفن شوند که
میطلبدمردمتشیعوتسننشهرستانمرزی
تایباد ،در تشییع این شهدای گمنام شرکت
پررنگی داشته باشند و در حضورحداکثری
خود در این مراسم ،سنگ تمام بگذارند.

در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت مطرح شد

ازتعطیلیپیکنوروزیتاپیگیریحقوقزندانیان
هیئت وزیــران روز گذشته به ریاست حجت االسالم
حسن روحانی ،رئیس جمهوری ،دربــاره اقدامات
پیشنهادی بانک مرکزی برای کنترل بازار تصمیمات
الزم را اتخاذ کرد.به گزارش ایرنا ،در این جلسه ،اعضای
دولت به بررسی مجموعه اقدامات پیشنهادی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای کنترل بازار ارز
پرداختند و تصمیمات الزم در این زمینه گرفته شد که
از سوی بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
همچنین ،به گزارش ایسنا ،اعضای کابینه یازدهم
در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت در حیاط
دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سؤاالتشان پاسخ
دادند.

حداکثر برد دوربینها  50متر

عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیط زیست ،در
جمع خبرنگاران درباره وضعیت آلودگی هوای اهواز،
گفت :آلودگی هوای اهواز به دلیل وجود ریزگردهای
باالی  10میکرون است و کامال منشأ داخلی دارد.
وی افزود :تا زمانی که حقآبه محیط زیست پرداخت
نشود ،همچنان شاهد این وضعیت خواهیم بود.
رئیس سازمان محیط زیست در ادامه درباره بازداشت
برخی فعاالن زیست محیطی و اقدامات انجام شده
توسط سازمان محیط زیست با بیان اینکه این موضوع
در دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است ،اظهار کرد:
هماکنون وزارت اطالعات در حال پیگیری موضوع
است.کالنتری با تأکید بر اینکه کاوه مدنی بازداشت
نشده است ،درباره وضعیت پرونده سید امامی ،اظهار
کرد :اطالعی از این پرونده ندارم.
وی درباره اینکه آیا کاوه مدنی مورد بازجویی قرار گرفته
است نیز تأکید کرد که او تاکنون بازجویی نشده است.
رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسش دیگری
درباره طرح برخی اظهارات از سوی بعضی از مسئوالن
دربــاره استفاده از دوربینهای محیط زیستی برای
جاسوسی فعالیتهای موشکی کشور ،خاطرنشان
کرد :دوربینهایی که برای رصد یوزپلنگها در برخی
مکانها نصب شده است حداکثر دارای برد  50متر
هستند.

طرح تعطیلی زمستانه

سیدمحمد بطحایی ،وزیر آموزش و پــرورش ،نیز در
حاشیه جلسه هیئت دولــت دربــاره وضعیت طرح
تعطیلی زمستانه مدارس ،اظهار کرد :در این باره هنوز

همچنین محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :شامگاه سه

محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان،
در گفتوگو با جام جم ،در پاسخ به این سؤال که
وزارت خارجه بهجز برجام چه دستاوردهای
دیگری در زمینههای منطقهای و دیپلماسی
عمومی داشــت ،تصریح کــرد :تحول عمده در
سیاست خارجی طی پنج ســال گذشته این
اســت که ایــران از کشوری که به صــورت غیر
عــادی به آن نگاه میشد به کنشگری فعال
و جــدی در صحنه منطقهای و بینالمللی
تبدیل شد.
وی ادامــه داد :شاید در طول یکسال گذشته
سنگینترین هجمهها علیه ایـــران از سوی
آمریکا شکل گرفته است تا جایی که در طول
عمر  30سالهای که از نزدیک موضوعات مربوط

پیگیر تحقق حقوق زندانیان هستیم

شهیندخت موالوردی ،درباره طرح مطالبی مبنی بر
رعایت نشدن حقوق زندانیان و بازداشتیان در دوران
بازداشت ،اظهار کرد :در مجموعه دولت پیگیر تحقق
حقوق زندانیان چه به صورت موردی و چه به صورت
کلی هستیم و این پیگیریها در میانه راه بودهاست و
ادامه خواهد یافت.وی با اشاره به دستور رئیسجمهور
مبنی بر تهیه گزارشی جامع در مورد اتفاقات اخیر
بیان کرد :یکی از حقهای موجود در منشور حقوق
شهروندی حق دادخواهی عادالنه است که ذیل آن
بندهای بسیاری وجود دارد که اجرای بخش عظیمی
از آنها به قوه قضائیه باز میگردد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی
افزود :آنچه که در منشور حقوق شهروندی موردتأکید
قرار گرفته است ،تعامل و هم افزایی با سایر قوا برای
تحقق حقوق مصرح در این منشور است .در این زمینه
نحوه این تعامل در حال بررسی است تا در تعامل
با جامعه و سایر قوا به ساز و کاری برسیم تا بتوانیم
هماهنگیهای الزم را انجام دهیم در غیر این صورت در
شرایطی که مسئولیت تنها برعهده دولت قرار بگیرد ،در
مورد وظایف سایر قوا نخواهیم توانست موفقیتهای
الزم را کسب کنیم.

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به وقایع سال : 88

کمترین هزینه تسلیحاتی را در منطقه داریم

به احمدینژاد برای تحریک مردم اعتراض کردم

به آمریکا را دنبال میکنم هیچ زمانی به اندازه
یکسال اخیر از سوی آمریکا هجمه علیه ایران
صورت نگرفته بود .این در حالی است که شاهد
بیشترین میزان سرمایهگذاری و امضای قرارداد
کشورمان با دیگران طی ایــن مــدت بود هایم.
چنین رویکردی نشاندهنده این واقعیت است
که ایران در صحنه بینالمللی و با وجود برخی
شعارهایی که داده میشود به کنشگری سازنده
تبدیل شده و این همان شعار تعامل سازنده
است که در ابتدای دولت یازدهم مطرح شده
و همچنان ادامه دارد.
وزیر امور خارجه همچنین در بخش دیگری از
این مصاحبه اظهار کــرد :سیاست منطقهای
و دفاعی جمهوری اسالمی ایــران کامال قابل
دفاع است و این سیاست را در همه صحنههای
بینالمللی با شجاعت اعــام میکنیم ،امروز
کمترین هزینه تسلیحاتی را در منطقه داریم.
ایــن در حــالــی اســت کــه کــشــورهــای شــورای
هــمــکــاری خلیج فـــارس ســال گذشته 116
میلیارد دالر هزینه تسلیحاتی داشتند اما
ایــران کمتر از  16میلیارد ،بنابراین ما نکات و
سخنان بسیاری در زمینه تسلیحات در منطقه
داریم.

سرلشکر حسن فیروزآبادی ،رئیس سابق ستاد
کل نیروهای مسلح و مشاور مقام معظم رهبری،
در گفتوگو با خبرگزاری فــارس ،با اشــاره به
وقایع سال  88گفت :من هیچوقت به اطالعاتی
دسترسی پیدا نکردم که شخص موسوی ،کروبی
یا رئیس دولت اصالحات از جریان سازماندهی
فتنه سبز مطلع بودند .جریان سازما ندهی
فتنه سبز چیزی غیر از اخــاق و اعتقادات
این آقایان بود .اینکه آقا هم فرمودند چرا شما
نگفتید اینها با ما نیستند هم مبتنیبر این
موضوع است.
وی افزود :یکی از اینها نخستوزیر بود و دیگری
هم رئیس مجلس و دیگری هم رئیس جمهور .این
سه نفر قبال کلی با ما حرف زده بودند و اعتقاداتی
داشتند .از اینها شعار علیه اصل والیت فقیه
درنمیآمد .این کار اینها نبود اما غربیها و
سازمانهای جاسوسی که از قدیم روی مسائل
داخلی کشور کار کرده بودند و رابطها و آدمهایی
داشتند و برنامهریز یهایی کــرده بودند وارد
قضیه شدند و منافقین هم به همین صورت .لذا
سازماندهی مردم را با سرشاخههایشان صورت
میدادند.
رییس سابق ستاد کــل نــیــروهــای مسلح در

ادامــه با اشــاره به تعبیر «خــس و خاشاک» از
ســوی رئیس دولــت دهــم نیز تصریح کــرد :در
جلسه شــورای عالی امنیت ملی ،من محکم
بــه آقـــای احــمــدینــژاد اعــتــراض کـــردم که
«چــرا شما رفتید و اجتماع میدان ولیعصر را
تشکیل دادیــد و آن حر فها را زدیــد؟ شما که
رئیسجمهور شده بودید .میرفتید مینشستید
و کــارتــان را مـیکــردیــد .چــرا مــردم را تحریک
میکنید؟» .این موضوع در شورای عالی امنیت
ملی هم مطرح شد اما ببینید ،هردو طرف آمدند
و عــداوت را به درون ملت تزریق کردند و این
مصیبت کمی نبود .آقایان رفتند خانههایشان
ِ
امــا مـــردم در خیابان آواره و ملتهب بودند
که «رأی ما چه شد؟».

سایه روشن

فرسودگیدردانشگاهفرهنگیان
ایرنا -سیدحسن مجتبوی ،رئیس دانشگاه
فرهنگیان خراسان رضــوی ،در نشستی
خبری در سبزوار گفت :حــدود  40درصد
فضاهای در اختیار این دانشگاه در سطح
استان فرسوده و نیازمند مرمت و بازسازی
است .وی افزود :تاکنون دانشگاه فرهنگیان
بودجه عمرانی مستقل نداشته و برای
ساخت فضاهای آن از محل طر حهای ملی
اعتباری در نظر گرفته میشد اما از سال آینده
اعتبارعمرانی برای این دانشگاه تخصیص
مییابد .رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان
رضوی ادامــه داد :تربیت معلمان کارآمد،
برقراری تناسب بین اعضای هیئت علمی
با تعداد دانشجو ،نحوه جذب واستخدام و
نوسازی فضاهای فرسوده از چالشهای
پیش روی دانشگاه فرهنگیان در خراسان
رضوی است که رفع آن نیاز به بودجه بیشتری
دارد .البته تحصیل در دانشگاه فرهنگیان
رایگان است و هر دانشجویی که وارد این
دانشگاه میشود برای یک دوره چهار ساله
حدود  500میلیون ریال برای دولت هزینه
دارد.

ش دهند
مردم تخلفات را به مراجع مربوطه گزار 

دامپزشکی و محیط زیست در حالت آمادهباش

محمود حجتی با اشاره به شیوع موج جدید آنفلوآنزای
مرغی در پرندگان در مناطقی از کشور ،اظهار کرد:
حــدود یکی دو هفته قبل تعداد زیــادی از پرندگان
مهاجری که در تاالب بینالمللی بوجاق در حال تردد
بودند ،تلف شدند که پس از انجام آزمایشهای الزم

ظریف ضمن دفاع از سیاست منطقهای و دفاعی کشور:

اشتغال زایی در کمیته امداد

ایسنا -سید سعید عــبــدا...زاده ،رئیس
کمیته امــداد کاشمر ،با اشــاره به اینکه در
راســتــای اجــرای فرمایشات رهبر معظم
انقالب دربــاره اقتصاد مقاومتی و با توجه
به بیکاری موجود در جامعه ،کمیته امداد
حضرت امــام(ره) اشتغال و توانمندسازی
خانواد هها را مدنظر خود قرار داده است،
افزود :اکنون چهار هزار و  335طرح اشتغال
در زمینههای کشاورزی ،دامپروری ،صنایع
دستی ،خدماتی و ...در سطح شهرستان
فعال است .وی با بیان اینکه در همین راستا
تفاهمنامه سهجانبهای بین کمیته امداد،
بسیج سازندگی و آستان قدسرضوی تنظیم
شــده اســت ،اظهار کــرد :در ایــن بــاره یک
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که جذب
شده است.

به نتیجه نرسیدهایم و متغیرهای زیادی مطرح است که
باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما به عنوان وزارت
آموزش و پرورش از منظر تربیتی و آموزشی ،تعطیلی
بیش از دو هفته در میان سال را به صالح نمیدانیم.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح تعطیلی زمستانه
مدارس مزایایی هم به دنبال خواهد داشت ،بیان کرد:
منتظریم تا مجلس از دستور کار بودجه خارج شود تا
مباحث تخصصی را با کمیسیون مربوطه پیگیری
کنیم.وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر نگرش این
وزارتخانه نسبت به پیک نــوروزی ،گفت :آمــوزش و
پرورش مصمم است تا هر آنچه که محیط شاد و پر نشاط
مدرسه را برای دانشآموزان تلخ میکند ،به شرط آنکه
به آموزش و تربیتشان لطمهای وارد نشود ،حذف کند.
پیش از این مباحثی درباره حذف آزمونها و کتابهای
کمک آموزشی در دوره ابتدایی مطرح شده است.
وی بیان کرد :موضوع پیک نوروزی از جمله تکالیفی
اســت که از سر دلــســوزی از ســوی مسئوالن برای
دانشآموزان مقرر میشود با این وجود برای نوروزی
که در پیش داریم پیک نــوروزی به معنای آنچه پیش
از این مطرح بود ،وجود نخواهد داشت و به جای آن
تکالیفی نظیر داستا نگویی ،خاطرهنویسی و بیان
آنچه که دانشآموزان از طبیعت مشاهده میکنند،
مقرر خواهد شد.

شنبه جلسه تنظیم بازار با حضور سازمانهای مختلفی
که مسئولیت نظارت بر توزیع کــاال و خدمات در
تعطیالت نوروز را بر عهده داشتند ،برگزار شد و وزارت
جهاد کشاورزی و صنعت گزارشهای خود را درباره
اقالم مورد نیاز از جمله مرکبات ،مطرح کردند.
وی گفت :در حوزه تأمین نیازهایی که سازمان میراث
فرهنگی مطرح کرده است نیز در این جلسه مقدمات
خوبی فراهم شد تا با انجام هماهنگیهای الزم،
نیازهای این سازمان در نقاط مسافرخیز برطرف شود.
وزارت راه نیز اعالم کرد که همکاریهای الزم را با ستاد
تنظیم مقررات انجام خواهد داد و شخص وزیر راه کامال
در جریان امور قرار خواهد داشت.وزیر صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه سازمانهای نظارتی تحت نظارت
ستاد تنظیم بازار اکیپهای ویژه نوروز تشکیل خواهند
داد ،بیان کرد  :مردم اگر تخلفی را مشاهده کردند
حتما به مراجع مربوطه گزارشهای الزم را ارائه دهند
تا با این تخلفات برخورد شود.وی در پایان اظهار کرد
که سازمانهای مربوط به جهاد کشاورزی نیز با کمک
اصناف در تالش هستند تا اقدامات الزم در راهاندازی
فروشگاههای بهاره را انجام دهند.

مشخص شد ابتال به سویه جدید آنفلوآنزا علت تلف
شدن این پرندهها بوده است.
وی با بیان اینکه این سویه جدید متأسفانه قابل انتقال
به انسان نیز هست ،تصریح کرد :بهتازگی یک مورد از
این دست نیز در دریاچه خلیجفارس تهران مشاهده
شده است .در این زمینه کارهای مقدماتی الزم از جمله
سمپاشی ،اقدامات ایمنی و اعالم اخطارهای مربوطه
انجام شده است و مسئوالن دامپزشکی و محیط زیست
و نیز استانداران شمالی کشور همه در حالت آمادهباش
قرار گرفتهاند.
حجتی افــزود :با تسهیالتی که دولت در این زمینه
تعیین کرده همکاران ما و همچنین بخش خصوصی
اقــدام به واردات تخممرغ کــردهانــد و ایــن واردات
روز به روز در حال افزایش است تا بتوانیم نیاز بازار
را تأمین کنیم.وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان
اینکه هماهنگیهای الزم برای تأمین میوه شب عید
انجام شده است ،بیان کرد :در این باره هیچ نگرانی
وجود ندارد و میوه مورد نیاز خریداری و تأمین شده و
هماکنون در حال انتقال به نقاط مختلف کشور است.

محمدجواد فتحی ،نماینده مردم تهران در مجلس،
ضمن تذکر به رئیسجمهور دربـــاره ریزگردهای
خوزستان ،گفت :الزم است ذهن رئیسجمهور را به این
سمت متمایل کنم که تیم اقتصادی ریاستجمهوری
تیم قوی نیست .تیم اقتصادی نیاز دارد به شخصیت
آقــای جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور .آقای
رئیسجمهور علیکم به جهانگیری( .ایسنا)

به انتصاب حجتاالسالم ابوترابیفرد ،به امامت نماز
جمعه تهران ،در توئیتر خود نوشت :با تبریک انتصاب
حا جآقا یابوترابی بهامامتجمعهتهران ،امیدوارم
ایشا ن بتوانند در غنا بخشید ن به خطبههای نماز
جمعه مانند اوایل انقالب که شخصیتهایی همچون
آیتا...طالقانی باعث حضور جوانا ن درنماز جمعه
شدند ،تأثیرگذار باشند .با شناختیکه از ایشان دارم
تحقق اینخواسته دور از انتظار نیست( .ایلنا)

حمیدرضا ترقی ،عضو حزب مؤتلفه ،گفت :امروز باید
گفتوگوها بین احزاب شکل بگیرد و احزاب به جای
اشخاص با هم به گفتوگو بنشینند .بر همین اساس
مؤتلفه اعالم آمادگی کرد .اما روی مصادیق از جناح
مقابل هنوز گروهی مشخص نشده است .در مجموع
مؤتلفه اسالمی ،حاضر است با احزاب استخواندار و
فراگیر جناح اصالح طلب گفتوگو کند( .خبرآنالین)

ســردار سالمی ،جانشین فرمانده سپاه ،گفت:
انقالب اسالمی با قــدرت امــروز خــود عرصه را بر
قــدرتهــای بــزرگ دنیا تنگ کــرده اســت .دشمنان
همیشه به دنبال ایــن هستند که بگویند انقالب
اسالمی دستاوردهایی نداشته است .مسئوالن باید با
مدل جنگ رفع مشکالت امروز کشور را در دستور کار
خود قرار دهند( .ایسنا)

محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید ،در واکنش

محسن مهرعلیزاده ،استاندار اصفهان ،در پاسخ به

سؤالی مبنی بر این که آیا بعد از استاندار شدن به پرونده
اسید پاشیها در استان اصفهان ورود کرده است یا
خیر؟ گفت :تا این لحظه به این مسئله ورود نکردهام.
وی ادامه داد :ما مسائل بسیار داریم ،آب ،اشتغال،
محیط زیست و سایر مسائل و معضالت از موضوعاتی
است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد( .ایلنا)
غالمحسین کرباسچی ،دبیر کل حزب کارگزاران،
گفت :متأسفانه نمایندگان مجلس با وزیــری که به
حرفشان گوش کند ،کاری ندارند و حل گرفتاریهای
حوزه انتخابیه خود را در اولویت قرار می دهند .در این
وضعیت معتقدم که باید مشکل را در سطح کالن کشور
حل کرد .همه مسئوالن و مقامات باید شایستهساالری
را در اولویت قرار دهند و بر اساس آن گزینش کنند و
کسی را از قطار انقالب پیاده نکنند( .نامه نیوز)
سید مهدی طباطبایی ،عضو جامعه روحانیت مبارز،
بر ضرورت ارتباط ائمه جمعه با مردم تأکید کرد و گفت:

امروز مردم این توقع و انتظار را دارند که ائمه جمعه با
آنها حشر و نشر و نشست و برخاست داشته باشند و
پای دردودلهای مردم بشینند و حصاری بین آنها و
مردم نباشد .من این هشدار و نصیحت را به ائمه جمعه
میکنم که ابهت خود را در جدایی از مردم و فاصله
گرفتن از توده مردم و جلوتر از میلهها و حصارکشیهای
نماز جمعه بودن نبینند( .خبرآنالین)
حمید محمدی ،رئیس سازمان حج و زیارت ،اظهار
کرد :تعداد افرادی که به حج تمتع مشرف میشوند
مثل سال گذشته است و بر این اساس اعزام بیش از
 85هزار زائر به این سفر تا کنون قطعی شده است.
وی افزود :ما درخواست افزایش سهمیه زائران ایرانی
برای مراسم سال آینده را با کشور عربستان مطرح
کردهایم و در صورت موافقت مقامات حج عربستانی،
حــدود پنج هــزار نفر به آمــار فوق افــزوده میشود و
در نهایت  90هزار زائر ایرانی راهی بیت ا ...الحرام
میشوند.

شماره 2486

اخبار کوتاه

عملکرد هیئتهای اندیشه ورز

فارس -آیـتا ...سید احمد علمالهدی ،با
اشــاره به تشکیل هیئت اندیشهورز توسط
مجلس خبرگان اظهار کرد :این شورا کار
خود را با تشکیل کارگرو ههایی با حضور
نخبگان کشور آغاز کرد تا مؤلفههای اصلی
انقالب را بر اساس اندیشههای امام استخراج
کند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد .عضو
هیئت اندیشهورز مجلس خبرگان تأ کید
کرد :این هیئت درصدد است مشخص کند
چه مقدار از این مؤلفهها اجرایی شده و چه
تعداد در شرایط فعلی جامعه قابلاجراست.
علم الهدی با تأکید بر اینکه نتیجه شورای
اندیشهورز برحسب مصلحت اعالم میشود،
افزود :با توجه به تداوم این جلسات نتیجه
را برحسب مصلحت و دستور مقام معظم
رهبری و نظریه عمومی اعضای خبرگان
اعالم میکنیم.

بهکارگیری تانک کرار در ارتش
تسنیم -امیر کیومرث حیدری ،فرمانده
نیروی زمینی ارتــش جمهوری اسالمی
ایــران ،در حاشیه دهمین جشنواره جوان
سرباز و در جمع خبرنگاران گفت :تانک
کرار یکی از محصوالت منحصر به فرد است
که قراردادهای بهکارگیری این تانک توسط
نیروی زمینی ارتش منعقد شدهاست و برای
تولید انبوه نیز تحویل کارخانجات شده
است .وی افزود :بهزودی این تانک در چرخه
نیروی زمینی قرار میگیرد و شاهد حضورش
در یگا نها و رزمایشهای نیروی زمینی
ارتش خواهیم بود.

قانونی حضور داریم
فـــارس -علی اکــبــر والیــتــی در حاشیه
گردهمایی استادان بسیجی دانشگاه آزاد
و در جمع خبرنگاران درباره ادعای غربیها
برای خروج ایــران از سوریه گفت :ایــران با
دعوت دولت قانونی سوریه در آنجا حضور
دارد و کسانی باید از سوریه بروند که بدون
دولت و اجــازه دولت قانونی آنجا هستند.
وی همچنین تصریح کرد :توقع این است
که استاد بسیجی عالوه بر تسلط بر علوم
تخصصی ،برای ایجاد تمدن جدید اسالمی
تالش کند ،زیرا اگر امیدی به تمدن نوین
اسالمی هست بیش از هرجای دیگری به
دانشگاه مربوط است.

برخی فرافکنی میکنند
میزان -عباس جعفری دولت آبادی درباره
آخرین پرونده مرحوم سید امامی اظهارکرد:
وقتی اسناد و تحقیقات به متهم ارائه شد،
فرصتی بـــرای پــاســخ خواسته اســت که
تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این فرد
مالحظه کرده که اسناد و اطالعات زیادی در
اختیار سیستم تحقیق کننده قرار گرفته،
تصمیم به خودکشی گرفته است واین امر
ناشی از نبود نظارت نبوده است .دادستان
تهران همچنین تصریح کــرد :برخی علی
رغم اینکه هم پزشکی قانونی و هم قاضی
ویژه دادسرای جنایی و هم خانواده متوفی
اعالم کردهاند که این موضوع خودکشی بوده
است ،کماکان فرافکنی و تشکیک میکنند،
در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش
کالبد شکافی پزشکی قانونی وجود دارد.

پاسخ به طرح مذاکره با اروپا
دانشجو -امیر حبیبا ...سیاری ،معاون
هماهنگ کننده ارتش ،در پاسخ به این سؤال
که به تازگی برخی رسانهها پیشنهاد میکنند
که برای اعتمادسازی و جدا کردن اروپا از
آمریکا ،باب مذاکرات موشکی را با اروپاییها
باز کنیم ،گفت :آنها اشتباه میکنند و توان
دفاعی ایران قابل مذاکره نیست .حاال اینکه
ابعاد مختلفی به آن بدهند و دالیلی بیاورند
که از این راه اقدام کنیم تا به کشوری نزدیک
شویم یا دور شویم ،نباید تأثیری روی مسئله
دفاعی کشور بگذارد .وی در اینباره افزود:
هدف این است که قــدرت دفاعی باید آن
قدر باال باشد که بازدارندگی ایجاد کند و
ما چهارچوب قواعد بین الملل را رعایت
کردیم.

انتقال داعش با هلیکوپتر
خانه ملت -علی الریجانی ،رئیس مجلس
شورای اسالمی ،در دیدار با هیئت پارلمانی
اتحادیه اروپــا با اشــاره به اینکه بحثهای
مبناییتر باید انجام شود تا مسائل مختلف
بین ایران و اروپا فهم شود ،گفت :در مورد
مسائل منطقهای هم همین طــور اســت و
برخی رفتار اروپاییها بــرای ما تعجب آور
اســت ،مثال در یمن مــردم را میکشند و به
بیمارستانها و مدرسه ها حمله میکنند ولی
برخی کشورهای اروپایی به عربستان سالح
میدهند و ما نمیدانیم که از نظر حقوق بشر
این اقدامات چگونه توجیه میشود .وی
افزود :آمریکاییها داعش را با هلیکوپتر به
افغانستان میبرند ،آیا شما نمیخواهید این
مسائل را ببینید.

