بیمهری دولت
با صدا و سیما
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی ،از کاهش  ۰۹۹تا
ی کهزار می لیارد تومانی بودجه ۰۹
صدا و سیما در الیحه پیشنهادی
دولت خبر داد و خطرات این مسأ له
را تشریح کرد .سیداحسان قاضی
زاده هاشمی با اشاره به وضعیت
اعتبارات سازمان صدا و سیما در
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الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه
 ۰۹اظهار داشت :سهم  ۹دهم
درصدی صدا و سیما از بودجه
عمومی کشور که مصوب برنامه
ششم توسعه بوده ،در این الیحه
رعایت نشده ،به گونه ای که رسانه
ملی با حدود  ۰۹۹تا یکهزار
می لیارد تومان کاهش بودجه برای
سال آینده مواجه است .وی افزود:
محل جایگزینی هم برای این
کاهش بودجه صدا و سیما
پیشبینی نشده ،در حالی که دولت
باید برای این مسأله ی ک تدبیر
عاجلی داشته باشد؛ در غیر این
صورت ،اگر در صحن مجلس
اعتراضی نسبت به این مسأله شود
نیازمند دوسوم رای نمایندگان
خواهد بود ،چرا که مغایر برنامه
ششم است.

فتنه جدید غرب
تشکیل یک نیروی مرزی جدید در
سوریه مصداق عینی دخالت
آشکار در امور داخلی کشورها
است  .پیچیده تر کردن بحران
سوریه ،موجب بی ثباتی و اشتعال
بیشتر زبانه های آتش در این کشور
می شود.

کاش به جای پرچم ،مرا  11بار آتش میزدند
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران طی سخنانی در هجدهمین نشست عمومی
«بصیرت؛ یادبود سومین سالگرد عروج آسمانی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی» اظهار داشت :دفاع
مقدس در میان همه دفاعها و جهادهایی که بعد ا ز آن شکل گرفت سرآمد بود و رزمندگان دفاع مقدس
اسوه و الگو بودند و اکنون نیز که جبهه مقاومت در سطح منطقه وسعت یافته است کماکان رزمندگان
دوران دفاع مقدس اسوهها و الگوهای رزمندگان جبهه مقاومت هستند.سردار سلیمانی افزود :من وقتی
صحنه نابخردانه آن نادان در آتشزدن پرچم ایران را دیدم خی لی دلم سوخت؛ گفتم ای کاش بهجای
پرچم من را (نه تصویر من را) بلکه من را ده بار آتش میزدند؛ چرا که ما برای سرافرازی این پرچم در هر
قلهای ده شهید دادهایم.سردار سلیمانی با بیان اینکه گاهی آدمهای بزرگ ما حرفهای خطاآلود
استراتژی ک میزنند تصریح کرد :میگویند ما چرا در سوریه نبرد کردیم؟ خب ،به این سبب که یک رژیم
گمراه و گستاخی همچون رژیم صهیونیستی با دارا بودن بیش از  0۹۹کالهک هستهای و با اتخاذ استراتژی
جنگ پیشدستانه ،هر توانایی را قبل از فعلیت یافتن نابود و بمباران میکند؛ اما امروز جمهوری اسالمی با
عزت و اقتدار در برابر چنین رژیمی ایستاده است و دلیل آن عالوه بر سربازان نژادی خود در درون کشور،
سربازان دیگری هستند که در نقاط دیگر ،این دشمن را متوقف کردهاند .فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران با بیان اینکه گلوله برفی گروههای تروریستی تکفیری در سوریه شکل گرفت و با اشغال ۹۹
درصد از خاک این کشور به عراق نیز رسیدند و تا نزدیکی بغداد پیش رفتند و تبدیل به بهمن و هیوال
شدند ،گفت :ی ک زلزله  5ریشتری ،ی ک شبِ تهران را به هم میریزد؛ خب تصور کنید داعش وارد کشور
ما میشد؛ این چه عقلی است؟

نجفی با گزارش علیه قالیباف می تواند کمکی به دولت روحانی بکند؟
در روزگاری به سر می بریم که می توان آن را روزگار سیاست های مردم کش نامید .مردمی که در
دغدغه معیشت به سر می برند ولی به جای آنها ناگهان ورود زنان به ورزشگاهها یا آوازه خوانی زنان به
سوژه اصلی کشور توسط رسانه های خاص تبدیل میشود .محمدعلی نجفی ،مشاور رئیس جمهور و یکی
از هسته های اصلی دولت در سال های اخیر ماموریتی را در بهشت بر عهده گرفته که برخالف گذشته نه
عمران و آبادانی تهران بلکه تبدیل شهرداری به پایگاهی برای تبلیغ دولت و برهم زدن بازی رقبای سیاسی
دولت در مواقع حساس است .نیروهای جدید مدیریت شهری از همان آغاز کار عنوان کردند که ویرانه
تحویل گرفته اند و برای تکمیل پروژه ویرانه نمایی تهران در روزهای اخیر به آمارسازی نیز دست زده اند.
گزارش  5۹۹صفحه ای نجفی درباره عملکرد مدیریت سابق ،سیاهه ای پر از اتهام و آ مارسازی بود .وی
در ماموریت خود برای تغییر جهت اولویت های کشور ،شهرداری را سکو قرار داده تا با تاختن به مدیران
سابق و اصولگرا هراسی ،اهداف مختلفی را دنبال کند.چگونه است که اصالح طلبان و حامیان آنها مانند
علی مطهری ،سید حسن خمینی و موسوی خوئینی ها از مدیریت قالیباف تقدیر می کنند و به اصالح طلبان
هشدار می دهند که به جای سیاه نمایی به فکر آباد کردن تهران باشند ،اما نجفی در گزارش خود از
عملکرد شهردار سابق حتی اموری چون آلودگی هوا را که مستقیما در حوزه دولت قرار دارد بر سر
مدیران سابق می کوبد و کلیه دستاوردهای بزرگ و بی نظیر  21سال گذشته را نادیده می گیرد
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کنگره امریکا عبور از برجام را کلید زد
همزمان با هشدار مجدد روس ها درباره احتمال فروپاشی برجام  ،طرحی از سوی دو قانونگذار جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا ارائه شده
است که مفاد برجام را برای ایران سختتر میکند.به نقل از رویترز ،این طرح تحت عنوان « قانون تحریم ها و سیاست آزادی ایران» از سوی پیتر
روسکام و لیز چنی که هر دو جمهوریخواه هستند ،ارائه شده است .چنی گفت :این طرح واضح بیان میکند که هرگونه توافقی باید شامل چه
چیزهایی باشد .وی در اظهاراتی بیاساس و در حالی که آژانس اعالم کرده است سطح دسترسیها به سایتهای ایران کامل و بیسابقه است ،گفت:
یک توافق با ایران باید حداقل اجازه بازرسی در هر زمان و از هر مکان از جمله سایت های نظامی در ایران را شامل شود .همچنین باید یک ممنوعیت
در مورد غنیسازی اورانی وم در حد نظامی و یک منع توسعه برنامه موشکی در آن اعمال شود .در همین حال ،پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل
متحد شاهد نشست خلع سالح و سخنرانی اعضای این شورا در این باره بود که طبق معمول برجام هم یکی از مباحث اصلی به بحث گذاشته
شد «.نیکی هیلی» نماینده امریکا در شورای امنیت گفت در حال حاضر ،هیچ مسئله ای مانند مناقشه اتمی کرهشمالی ،چالشی برای نظام منع اشاعه
نیست .او گفت واشنگتن در صورت لزوم ،آماده است از خود و همپیمانانش «دفاع» کند .وی سپس همانطور که انتظار میرفت به تکرار اتهامزنی
علیه ایر ان پرداخت و گفت« :رژیم ایران عامل اصلی بیثباتی در یکی از بیثباتترین نقاط جهان است و از تروریسم و شبهنظامیان نیابتی حمایت
میکند ».هیلی با متهم کردن ایران به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و ارسال موشک به یمن گفت این موشک ها برای هدف قرار دادن
اهداف غیرنظامی در عربستان به کار گرفته میشوند .وی پس از تکرار اتهاماتی که ارتباطی به مسئله جلسه نداشت ،به موضوع برجام پرداخت و
گفت« :زمانی که شورای امنیت قطعنامه  1102را تصویب کرد ،مجموعهای از ممنوعیتها بر رفتار ایران را حفظ کرد .رژیم ایران بارها این ممنوعیت
را نقض کرده و با این کار نشان داده است که ارزش اعتماد و اطمینان ما را ندارد ».نماینده امریکا با بیان اینکه کشورها باید به «تعهدات موجود» پایبند
باشند ،گفت « :در مسئله ایران ،ایاالت متحده در حالی که به پایبندی به تعهداتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک ادامه میدهد ،جامعه بینالملل هم باید
از ایران بخواهد که به تعهداتش ذیل قطعنامه  1102پایبند باشد».

الوروف :برجام همچنان پا برجا است
به نقل از رویترز ،سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت توافق هسته ای ایران هنوز زنده است و تا زمان بررسی بعدی آمریکا همچنان
پابرجاست .وی افزود :تصمیمی در خصوص توافق هسته ای در واشنگتن اتخاذ نشده است و ما هیچگونه خدشه ای به این توافق را نمی پذیریم .
به گفته وزیر خارجه روسیه ،اروپایی ها به خوبی خطرات این مساله را درک می کنند.الوروف با انتقاد از رویکرد ضدایرانی آمریکا یادآور شد:
درخو است از ایران برای مداخله نکردن در امور خاورمیانه غیر ممکن است زیرا تمامی کشورها منافع خود را دارند و این مساله شامل عربستان نیز می
شود .وی در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به تحوالت سوریه تاکید کرد :ما ناظران روس را از شهر عفرین خارج نخواهیم کرد و به دنبال
ایجاد منطقه کاهش تنش در ادلب هستیم.

ستایش اسماعیل هنیه از مواضع ایران در قبال قدس
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) در نامهای به حضرت آیتاهلل خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره
به ابعاد توطئه بزرگ استکبار علیه قدس و ملت فلسطین با هدف سرنگون کردن غزه به عنوان قلعه مقاومت و پایان دادن به مبارزه علیه رژیم اشغالگر و
عادیسازی روابط حکام وابسته منطقه با آن ،از حمایتهای ملت ایران و هدایت های رهبر انقالب اسالمی از جنبش مقاومت قدردانی و تأکید کرد :ما
با شروع انتفاضه خروش ان مردمی در داخل کرانه باختری و قدس ،به اذن خداوند توطئه طاغوتِ عصر (ترامپ) و حاکمان نفاق در پایتختهای دور و
نزدیک را در پایان دادن به مساله فلسطین ،خنثی خواهیم کرد .هنیه در این نامه با اهدای سالم فرماندهان و مجاهدان جنبش حماس و همه مردم
فلسطین به رهبر انقالب اسالمی و ملت ایران ،از ایرانیان به عنوان مردمی اصیل که در کشوری با ثبات ،مقاوم و استکبارستیز زندگی میکنند ،یاد کرده
و افزوده است :تمام مردم پایدار فلسطین مواضع ثابت و ارزشمند جمهوری اسالمی را در مساله فلسطین و قدس و حمایت از مقاومت مردمی فلسطین با

2
ستایند.
انواع کمکها ،می
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غیبت شهردار تهران در مراسم سالگرد شهدای

رویترز :عملیات نیروهای
ترکیه علیه گروه های مستقر در
عفرین سوریه آغاز شد
خبرگزاری رویترز به نقل از «نورالدین جانیکلی»
وزیر دفاع ترکیه از آغاز عملیات این کشور علیه
شبه نظامی ان کرد در منطقه عفرین سوریه خبر
داد .وی در مصاحبه ای که با شبکه Ahaber
داشت ،گفت :در واقع ،این عملیات با حمالت
خمپاره ای عمال آغاز شده اما نیروهای ترکیه از
مرز عبور نکرده اند .وی افزود :وقتی می گویم
«عمال» ،به این دلیل است که نمی خواهم
سوءبرداشتی ایجاد شود .این عملیات بدون عبور
از مرز شروع شده است .جانیکلی گفت که
ترکیه در حال توسعه سامانه های تسلیحاتی علیه
موشک های ضدتانکی است که اعضای «یگان
های حفاظت خلق – ی.پ.گ» از آن استفاده
می کنند.یگان های حفاظت خلق اعالم کرده که
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آتشنشان
صبح دیروز مراسم نخستین سالگرد شهدای آتشنشان در قطعه  5۹بهشت زهرا(س) با
حضور خانوادههای شهدای آتشنشان و برخی مسؤوالن شهری برگزار شد .در این
مراسم ،رباطی معاون امور مناطق ،یزدانی معاون خدمات شهری ،شیخ معاون منابع
انسانی ،عارفنیا رئیس مرکز ارتباطات ،مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری و سعید خال
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) حضور داشتند ولی خبری از محمدعلی نجفی،
شهردار تهران نبود .گفته می شود که نجفی با حضور در پروژه سارینا 1کیش  ،بازدید از
این پروژه را به حضور در مراسم شهدای آتش نشان ترجیح داده است.

بنز برای تولید به ایران میآید
اعالم شد که از اوایل سال آینده خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران تولید می
شوند که این موضوع را می توان به عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر
و امید عنوان کرد.طبق اطالعات به دست آمده باید گفت که توافقات نهایی بین ایران
خودرو و شرکت دایملر برای تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران صورت
گرفته و از اوایل سال آینده ( ) 20۰۹تولید این محصوالت در ایران آغاز میشود .بر
اساس این گزارش برای سال آینده تولید حدود  15۹۹دستگاه خودروی بنز پیشبینی
شده و مدلهای اقتصادیتر این خودرو در ایران تولید خواهد شد.تولید خودروهای
مرسدس بنز در ایران با ساخت داخل باالی  1۹درصد آغاز خواهد شد و با توجه به
آنکه در حدود دو دهه قبل نیز خودروهای سواری بنز در ایران تولید میشد هماکنون
خط تولید این محصول در ایران در حال بهروزسانی و آمادهسازی است.

نیروهای ترکیه نیمه شب در اقدامی که از نیمه
شب گذشته شروع شده است ،حدود  ۹۹خمپاره
به روستاهای کردنشین منطقه عفرین شلیک
کردند .این نیروهای شبه نظامی کردی این اقدام
را سنگین ترین حمله ترکیه بعد از آغاز

بیمهری دولت با صدا و سیما
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،از کاهش  ۰۹۹تا ی کهزار میلیارد
تومانی بودجه  ۰۹صدا و سیما در الیحه پیشنهادی دولت خبر داد و خطرات این مسأ له را

تهدیدهای آنکار توصیف کردند .یک تصویر

تشریح کرد .سیداحسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به وضعیت اعتبارات سازمان صدا و

بردار رویترز تصاویری از توپخانه ترکیه را در

سیما در الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه  ۰۹اظهار داشت :سهم  ۹دهم درصدی صدا

روستای مرزی «سوگدیگی» ضبط کرده که

و سیما از بودجه عمومی کشور که مصوب برنامه ششم توسعه بوده ،در این الیحه

صبح جمعه منطقه عفرین را در شمال غرب
سوریه بمباران می کنند.دولت ترکیه مدعی است
شمال سوریه از جمله منطقه عفرین به پرورشگاه
عناصر گروه های تروریستی از جمله

رعایت نشده ،به گونه ای که رسانه ملی با حدود  ۰۹۹تا ی کهزار میلیارد تومان کاهش
بودجه برای سال آینده مواجه است .وی افزود :محل جایگزینی هم برای این کاهش
بودجه صدا و سیما پیشبینی نشده ،در حالی که دولت باید برای این مسأله یک تدبیر

پ.ک.ک ،پ.ی.د و داعش تبدیل شده است

عاجلی داشته باشد؛ در غیر این صورت ،اگر در صحن مجلس اعتراضی نسبت به این

که تحت رهبری آمریکا تهدیدی علیه ترکیه

مسأله شود نیازمند دوسوم رای نمایندگان خواهد بود ،چرا که مغایر برنامه ششم است.

محسوب می شوند.
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