
 الریجانی در دیدار زیاد نخاله:

ایران همواره از مردم فلسطین و آرمان مقاومت حمایت می کند

 مجلس با فوریت طرح انتقال وزارتخانه ها از تهران مخالفت کرد
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت و یک فوریت طرح انتقال 
وزارتخانه ها از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره 

پنج ساله مخالفت کردند.
 - امروز  علنی  ادامه جلسه  نمایندگان در  ایرنا،  پارلمانی  به گزارش خبرنگار 
چهارشنبه - مجلس به بررسی دو فوریت و یک فوریت طرح انتقال وزارتخانه 
های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنج ساله 

پرداختند اما دو فوریت آن تنها 51 رای موافق را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این رای گیری از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه 108 نماینده رای 

مخالف و هشت رای ممتنع دادند.
همچنین نمایندگان با 50 رای موافق، 120 رای مخالف، بدون رای ممتنع از 
208 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح این مخالفت کردند و بنا شد این طرح 

به صورت عادی بررسی شود.
در ماده واحده این طرح آمده است: انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان 

های مستعد و دارای ظرفیت و شرایط در یک دوره پنجساله انجام می شود.
در تبصره 1 ماده واحده نیز قید شده است: باید حداقل ساالنه سه وزارتخانه به 

استان های مستعد و دارای شرایط منتقل شوند.
بر اساس تبصره 2 ، این قانون باید از سال اول اجرایی شود.

در تبصره 3 این ماده نیز آمده است: به جز تهران هیچ استانی نباید بیش از یک 
وزارتخانه را در خود جای دهد و فقط تهران می تواند حداکثر چهار وزارتخانه را 
داشته باشد. محمدرضا صباغیان نماینده مهریز به عنوان طراح این طرح در دالیل 
ارایه آن با قید فوریت گفت: با توجه به ترافیک فلج کننده در تهران بزرگ که عالوه 
بر نابودی وقت و عمر ساعات مفید کاری شهروندان هزاران مشکل جسمی و روحی 

را برای جامعه ایجاد کرده است.
وی به افزایش آلودگی اشاره کرد و یادآور شد: این آلودگی موجب نابودی سرمایه 
های انسانی، مالی و زمانی کشور شده تا جایی که مجبوریم در بعضی از روزهای 
سال عالوه بر تعطیالت حداکثری ، صدها اداره، سازمان، مراکز مختلف و مدارس 

را تعطیل کنیم.
این نماینده مجلس افزود: تعطیالتی که به نوبه خود مشکالت و آسیب های 
خاص خود را به دنبال دارد، می توان در یک بازه زمانی پنج ساله وزارتخانه های 
موجود در تهران را به استان های مستعد دارای شرایط الزم منتقل کرد، ضمن این 

که هزینه های جا به جایی پایتخت را هم ندارد.
صباغیان تصریح کرد: بر این اساس هر استان به جز تهران نمی تواند بیش از 
یک وزارتخانه را در خود جای دهد و تهران هم حداکثر چهار وزارتخانه را می تواند 

داشته باشد.
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صفحه 7

 خروج آمریکا از سوریه با طعم شکست
بعد از ادعای شکست داعش در سوریه

صفحه 2

خودمان را برای جشن بزرگ
40 سالگی انقالب آماده کنیم

رئیس جمهور خطاب به جریان های سیاسی

اینستاگرام در آستانه فیلترینگ
معاون دادستان کل کشور:

براساس آمار های رسمی منتشر شده، ازجمله آمار مرکز افکار سنجی 
ایسپا، دو پیام رسان و شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام با فاصله زیاد از 
دیگران محبوب ترین و پرکاربردترین اپلیکیشن های گوشی های هوشمند 
در میان کاربران ایرانی هستند. با این همه ابتدای امسال تلگرام به محاق 
فیلتر رفت و به نظر برای پایان سال باید خود را مهیای فیلتر دومین اپ 

محبوب کاربران در ایران بکنیم.

کشور  کل  دادستانی  مجازی  فضای  امور  معاونت  فرارو- سرپرست 
فیلتر  برای  قضایی  حکم  صدور  خبر از  پیوست  باماهنامه  گفت وگو  در 

اینستاگرام داد.
جاویدنیا با اشاره به این که طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، 
براساس  گفت:  رفت  می  باالتر  نباید  از یک سطح  اینستاگرام  ترافیک 
مصوبات این شورا باید دولت، برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر 

می کرد که این کار هم انجام نشده است.
افزود:   ادامه  در  )فیلترینگ(  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کارگروه  دبیر 
با کمک  که  داد  دولت گذشته وعده  و  فیلتر شد  بار  »اینستاگرام یک 
فیلترینگ هوشمند می تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این 

زمینه هم هزینه های باالیی صورت گرفت ولی به نتیجه ای نرسیدیم.

روحانیمقاومتمیکند
نخستین واکنش دولت به استعفای وزیر بهداشت
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صفحه 3

برای چند درصد سود بیشتر ریسک نکنیدخوشحالی رقبای منطقه ای ایران از توقف قراردادهای جدید
خطر در کمین سپرده گذاران بانک های متخلف!معاون اسبق وزارت نفت مطرح کرد

معاون پارلمانی رئیس جهمور: الریجانی در دیدار زیاد نخاله:

ایران همواره از 
مردم فلسطین و 
آرمان مقاومت 
حمایت می کند

 الیحه تفکیک وزارت 
تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی از مجلس 
مسترد می شود

صفحه 2 همین صفحه

از  حمایت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
فلسطین بر افزایش امنیت منطقه تأثیر می گذارد و 
جمهوری اسالمی همواره از مردم فلسطین و آرمان 

مقاومت حمایت می کند.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، علی الریجانی در دیدار 
امروز- چهارشنبه - با زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین و هیأت همراه، با بیان اینکه حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین وظیفه اسالمی ایران است، اظهار 
داشت: حمایت از فلسطین بر افزایش امنیت منطقه تأثیر 
می گذارد و جمهوری اسالمی همواره از مردم فلسطین و 

آرمان مقاومت حمایت می کند.
برگزاری  و  فلسطین  اخیر  تحوالت  به  اشاره  با  وی 
در  افزود:  این کشور،  مردم  توسط  بازگشت  راهپیمایی 
شرایط کنونی استراتژی آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله 
و محدود کردن محور مقاومت است، اما اقدامات و ابتکارات 
مردم فلسطین مانند راهپیمایی بازگشت این رفتارها را 

خنثی می کند.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: تردیدی نیست 
که در صحنه منطقه ای، تحوالت در راستای پیروزی 
محور مقاومت حرکت می کند و این مسئله دشمنان را 
مصمم تر به مقابله و محدودسازی مردم فلسطین می کند.

الریجانی تصریح کرد: تردیدی نیست که تنها راه غلبه 
بر دشمن حمایت از آرمان مقاومت است، اما برای تحقق 
این مسئله باید ابتکاراتی مانند راهپیمایی بازگشت صورت 
گیرد. رییس قوه مقننه بیان کرد: در چند ماه اخیر صحنه 
منطقه ای شفاف تر شده است، به طوری که در این مدت 
برخی از کشورهای عربی به صورت رسمی با صهیونیست 

ها ارتباط ایجاد کرده و برخی از این کشورها نیز سکوت 
می کنند، که این رویکردها به تالش های مردم مظلوم 

فلسطین صدمه می زند.
این  نیز در  دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
دیدار با تقدیر از حمایت های جمهوری اسالمی از مردم 
مظلوم فلسطین و آرمان مقاومت، گفت: در این دیدار باید 
از حمایت های جمهوری اسالمی از مردم مظلوم فلسطین 
تشکر کنم، ایران در شرایطی از فلسطین حمایت می کند 
که بسیاری از کشورهای عربی در حال عادی سازی روابط 

با صهیونیست ها هستند.
ایام ویژه ای برای مردم  ادامه داد: سال جاری  نخاله 
فلسطین به ویژه نوار غزه بود و به رغم محاصره نواز غزه و 
شرایط دشوار، اهالی این منطقه، ابتکار راهپیمایی بازگشت 
را اجرایی کردند که این اقدام تأثیر زیادی بر افکار عمومی 

داخلی، منطقه ای و بین المللی داشت.
وی یادآور شد: در ماه های گذشته نوار غزه شاهد دو 

نبرد مهم و سنگین بود که در هر دوی این رویارویی ها 
محور مقاومت بر نیروهای صهیونیستی پیروز شدند. امروز 
مقاومت فلسطین ابزارها و ظرفیت های ارزشمندی برای 

مقابله با تجاوزات صهیونیست ها دارد.
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین بیان کرد: به 
طور حتم محور مقاومت در منطقه پیروز خواهد شد و این 
محور با انسجام در برابر هر گونه تجاوزگری خواهد ایستاد.

جهاد  جنبش  دبیرکل  نخاله  زیاد  ایرنا،  گزارش  به 
حجت   با  شنبه(  )سه  گذشته  روز  فلسطین  اسالمی 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس  جمهوری 

کشورمان هم دیدار کرد.
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین همچنین در 
جریان سفر خود، دیدارهایی با محمدجواد ظریف وزیر 
امنیت  عالی  دبیر شورای  علی شمخانی  ایران،  خارجه 
ملی و امیر خجسته رییس گروه دوستی پارلمانی ایران- 

فلسطین نیز انجام داد.


