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بهترين راحتى و آسودگى ،بىتوقعى از مردم است.
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سرداران سالمی و حاجی زاده نظاره گر رزمایش

انعکاس
••اعتمادآنالینمدعیشد:محسنرضایی،دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :دولت آینده
باید کارآمدترین دولتی باشد که در طول انقالب
روی کار آمده است .همه نیروهای انقالب باید در
دولتآیندهحضورداشتهباشند،نهاینکهیکبرادر
حزباللهیرئیسجمهورشودوبیایدبگویدمنتیم
خودمرادارموباهرکسینمیتوانمکارکنم.بعدهم
مجلسبرایهماهنگیبادولتنمیتوانداکثروزرای
پیشنهادی او را رد کند ،مجبور میشویم چهارسال
بایکدولتضعیفکناربیاییموآنراتحملکنیم.
••مشرقنوشت:نیرویقدسسپاهدراطالعیهای
اعــام کــرد :ادعــای رسانههای بیگانه و معاند در
خصوص تلفات و به شهادت رسیدن تعدادی از
رزمندگانجبههمقاومتدرحملهاخیرجنگندههای
رژیمصهیونیستیبهمواضعیدردیرالزوروالبوکمال
سوریه،ازاساسکذبوجنگروانیورسانهایمحور
غربی  -عبری  -عربی علیه جبهه مقاومت و وحشت
آمریکاییها و رژیم صهیونیستی از انتقام سخت
است.بدین وسیله به شهادت رسیدن رزمندگان
جبههمقاومتدراینحملهکور،تکذیبمیشود.
••تابناکنوشت:محسنهاشمیبااشارهبهکاهش
تولیدزبالهدرکشورگفت:درابتدایفعالیتخوددر
شورایشهرمیدیدمکهتولیدروزانهزبالهبه ۸هزار
تن می رسد ،ولی در این سالها به حدود  ۶هزار
تن رسیده است که این نشان دهنده کوچک شدن
معیشتمردماست.
••عصر ایــران مدعی شــد :حــداد عــادل گفت:
معلوم نیست در ماههای بهمن و اسفند و فروردین
و اردیبهشت و خـــرداد چــه اتفاقهایی بیفتد و
پیوست تبلیغاتی دشمن با افکار عمومی چه بکند.
مسلما نظام سلطه راضی نیست که ما در انتخابات
۱۴۰۰دولتی از جنس مجلس داشته باشیم .بعید
نیست که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا
بامعادالتپولیومالیبازیکنندوقیمتارزوسکه
پایینبیایدومردمبهیکسمتوسوبروند.
••فردانیوز مدعی شد:صادق خرازی ،دبیرکل
حــزب نــدای ایرانیان گفت ۱۶ :ســال اســت که
مدیریت غلط بر کشور حاکم شده اســت ،چون
تشخیص درســتــی نــداشــتــیــم.اگــر راه فــاح و
رستگاری میخواهید باید مشارکت اجتماعی
شمابابینشهمراهباشد،بایدبتوانیمفهمدرست
و منطقی از مسائل جامعه داشته باشیم.ما اشتباه
کردهایم و باید بپذیریم رئیس جمهور اجــارهای
وضعیتامروزکشورراپدیدآوردهاست.

رزمایشسپاهباشلیکانبوهنسلجدیدیازموشکهایبالستیکواجرایعملیات
توسطپهپادهایتهاجمیبمبافکنآغازشد

غرشامنیتآفرین

گروهسیاسی-درحالیکهتنهایکروزازرزمایش
نیروی دریایی ارتش با شلیک موشک های برد
بلند ضدکشتی در آبهای شمال اقیانوس هند
میگذشت،مرحلهاولرزمایشپیامبراعظم(ص)
 ۱۵سپاه نیز صبح دیروز با رمز مقدس یا فاطمه
زهرا (س) با شلیک انبوه موشکهای بالستیک
زمین به زمین و اجرای عملیات توسط پهپادهای
تهاجمیبمبافکندرمنطقهعمومیکویرمرکزی

ایران برگزار شد.در این مرحله از رزمایش که با
حضور ســردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرماندهکلسپاه،سردارسرتیپپاسدارامیرعلی
حاجیزادهفرماندهنیرویهوافضایسپاهوجمعی
ازفرماندهانومسئوالنعالیرتبهنیروهایمسلح
برگزار شد؛ با بهرهگیری از نسل جدید موشک
های بالستیک زمین به زمین و پهپادها ،تهاجم
ترکیبی به پایگاه دشمن فرضی و انهدام تمامی

غروبآفتاب 17:15

لحظه شیرجه  2پهپاد انتحاری روی یک هدف

تازه های مطبوعات

••آفــتــاب یــزد-یــک کــارشــنــاس بـــازار ارز ضمن
«غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز»
بهاینروزنامهگفت«:اگرهمهپارامترهایتاثیرگذار
و تعیینکننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت
کند در خوشبینانهترین حالت 5سال طول خواهد
کشید تا نرخ دالر به 15هزارتومان در حالت تثبیت
شدهبرسد».
••جامجم-محسنقصابیانبازیگریکهنقششهید
ستاری را در فیلم سینمایی «منصور» بازی کرده در
گفتوگوبااینروزنامهگفت«:وقتیگریماولیهانجام
شد،برایمبسیارجذاببودوبعدازروتوشهاینهایی،
پوشیدن لباس و حرکت و بازی احساس کردم واقعا
به شهید ستاری نزدیک شدهام .هر چه بگویم حرف
اضافهاستوبایدفیلمدیدهشود».
••ایــــران -ایـــن روزنـــامـــه در گ ــزارش ــی بــا تیتر
«برخورد با برق دزدی بیت کوینها» نوشته است:
«وزارتخانههایاطالعاتوکشوربااستفادهکنندگان
غیرمجاز از برق برای استخراج بیتکوین برخورد
میکنند ،سخنگوی صنعت برق از پرداخت جایزه
 ۲۰میلیون تومانی برای معرفی مزارع بیتکوین
غیرمجازخبرداد».
••کیهان – ایــن روزنــامــه در انتقاد به اف ــرادی که
خاموشی های اخیر را به تحریم ها نسبت می دهند
نوشت « :همین چند ماه پیش بود که روحانی رسما
اذعان کرد که مردم میدانند که در شرایط تحریم
آب و برقشان قطع نمیشود .با این وصف نمیتوان
خاموشیهارابهتحریموتبعاتآنربطداد».
••فرهیختگان–تهیهکنندهفیلمسینمایی«دیدن
این فیلم جرم است » در گفت و گو با این روزنامه
گفت « :ما تغییری در فیلم ندادیم و چه بسا تغییر
میدادیمزودترپروانهنمایشمیگرفتیم.ابتدااعالم
کردیمبهاینتننمیدهیموسانسورنمیکنیم.من
نمیدانم چطور نظرشان عوض شد .حرفهایی
اینور و آنور زده شده و مصاحبههایی داشتم ولی
بیشازاینچیزیندارمکهبگویم».

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

اهداف تعیین شده انجام پذیرفت .در مرحله اول
رزمایشپیامبراعظم(ص) ۱۵سپاه،پسازحمله
پهپادهای تهاجمی بمب افکن نیروی هوافضای
سپاه از همه جهتها به سپر موشکی دشمن
فرضی و انهدام کامل هدفها ،انبوه موشکهای
بالستیک نسل جــدیــد ســپــاه در کــاسهــای
ذوالفقار ،زلــزال و دزفــول هم به سمت اهداف
تعیین شده شلیک و این گونه ضربات مهلکی بر
پایگاه فرضی دشمن وارد کرد.این موشکها به
سرجنگیجداشوندهوقابلیتهدایتدرخارجاز
جوونیزقدرتاخاللوعبورازسپرموشکیدشمن
مجهزشدهاند.سردارحاجیزاده؛فرماندهنیروی
هوافضایسپاهازمرحلهاولاینرزمایشبهعنوان
عملیات شبیه سازی تهاجم به نقاط قوت و ارکان

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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دفاعی دشمن نام برد و گفت :با ترکیب قابلیت
هایجدیدموشکیوعملیاتپهپادیواستفادهاز
فناوری هوش مصنوعی ،امروز قدرت جدیدی در
سپاه متولد شد.وی با اشاره به ویژگی ها و قابلیت
های موشک های شلیک شده در مرحله نخست
رزمایش گفت :موشک هایی که در این مرحله از
رزمایش مورد استفاده قرار گرفت ،نسل جدید
موشکهایبالستیکهستندکهدارایسرجنگی
جدا شونده با  RCSو سطح مقطع راداری پایین
هستندوزمانعملیاتیوآمادهشدنآنهانسبت
به گذشته به یک دهم کاهش یافته است.به گفته
حاجی زاده،ایــن موشکها در کمتر از  ۵دقیقه
از زمان استقرار ،عملیاتی شده و قابلیت پرتاب
خواهند داشــت .غــرش امنیتآفرین و دشمن
شکنموشکهایسریع،قدرتمندوجدیدنیروی
هوافضایسپاهوپهپادهایپیشرفتهوقابلاتکای
ساخت متخصصان باهوش و با ذکاوت ایرانی در
این رزمایش در حالی است که سرلشکر سالمی
نیز آزمــون موفق فناوریهای نوین در سیستم
های هدایت و کنترل موشک و پهپاد و فرماندهی
و کنترل بسیار دقیق صحنه عملیات مشترک
راهــبــردی را از ویژگی هــای برجسته رزمایش
پیامبر اعظم(ص)  ۱۵توصیف و تصریح کرد :به
فضل الهی امروز نیروی هوافضای سپاه به خوبی
توانست با به کارگیری فناوری موشکی و پهپادی
تمامهدفهایمدنظردررزمایشرابادقتهدف
اصابتقراردهد.

کمالخرازی :بازگشتآمریکابه برجام بدون رفع
تحریمها موجب باجخواهیاست

شورایمرکزیحزباعتمادملیبااستعفایکروبیمخالفتکرد

«اعتمادملی» در آستانه تعلیق
انتخابات نزدیک است و احزاب سیاسی در
هردوجریاناصالحطلبواصولگرامشغول
آمادهسازیوراهبردهاونیروهایشانبرای
ورودبهرقابتهستند.اوضاعواحوالحزب
اصالحطلباعتمادملیاماقدریفرقدارد.
کمیسیون ماده 10احزاب 4عضو آن یعنی
مهدیکروبیدبیرکلحزب،حسنکروبی،
رحیم ابوالحسنی و اسماعیل گرامی مقدم
سخنگویحزبراردصالحیتکردهاست.
درپیبروزهمینچالشجدیداستکهآقای
دبیرکل در نامهای استعفای خود را اعالم
کرد .او در نامهای به اعضای شورای مرکزی
خواستهبودکهباپذیرشاستعفایشموافقت
ویکدبیرکلجدیدانتخابکنند.کروبیدر
این نامه خطاب به الیاس حضرتی قائممقام
حزب اعتماد ملی با تاکید بر این که «بقای
مادربقایتفکرماست»نوشتهاست«:براین
باورمکهمبارزهحزبیبایدجایگزینانفعالو
شخصمحوریدرمیانجریانهایسیاسی
کشور به ویژه جریان اصالحات شود».وی
تاکیدمیکند«:کارحزبی،کارجمعیاستو
قائمبهفردنیستواهمیتهمهافرادایننهاد
حزبی مهم است که انشاءا ...فعالیتهای
حزب اعتماد ملی در راستای انتظارات به
حق ملت رقم خواهد خــورد .اعتماد ملی
امروز یک نهاد است و دیگر منحصر به فرد
نیست و به همین علت فــارغ از این که چه
کسی دبیرکل آن باشد باید به فعالیت خود
ادامــه دهد».با این حال«،مهران فرجی»
مسئول روابــط عمومی حزب اعتماد ملی
دیروز به ایرنا گفت :جلسه شورای مرکزی

اینحزببادودستورجلسهبررسیاستعفای
دبیرکل و بحث دربــاره معرفی کاندیدای
ریاست جمهوری برگزار شــد.وی افــزود:
درباره پیشنهاد استعفای دبیرکل بحث شد
ودرنهایتاکثریتاعضایشورایمرکزیبه
استعفایدبیرکلحزبرایندادند.مسئول
روابــط عمومی حــزب اعتماد ملی اظهار
کرد :همچنین مقرر شد حزب اعتماد ملی
اعتراضخودمبنیبرصالحیتدبیرکلاین
حزبرابهکمیسیونماده ۱۰قانوناحزاب
ارسال و پیگیری کند.پیشتر نیز ،اسماعیل
گرامیمقدم سخنگوی اعتماد ملی درباره
اینکهمشکلردصالحیتخودشودوعضو
دیگر چطور حل خواهد شد ،گفت« :ما هم
اعتراضخودرابهدیوانعدالتاداریارائه
کردهایم و منتظر تصمیم دیوان هستیم تا
ببینیم پیرو شکایت ما چه اقدامی انجام
میدهند».همچنینقبلازبرگزاریجلسه
دیروز شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و
مخالفت با استعفای دبیر کل آن،حسین
کروبی ،فرزند مهدی کروبی و از دیگر
ردصالحیت شدگان این حزب درباره این
که آیا شورای مرکزی با استعفای کروبی
موافقت خواهد کرد یا خیر ،گفت« :باید
قبول کند ،چون وقتی کمیسیون ماده
 ۱۰احزاب ،آقای کروبی را رد صالحیت
کردند ،خیلی صریح گفتند و حتی در نامه
هم نوشتند که حزب باید ظرف مدت  ۳ماه
دبیرکل جدید خود را انتخاب کند .اگر
اعضایحزببااینموضوعموافقتنکنند،
فعالیت حزب معلق خواهد شد».

دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتوگو با
تسنیم ،دربــاره آخرین وضعیت الکترونیکی
شدن انتخابات ریاستجمهوری  1400و این
که چه تصمیمی بــرای برگزاری الکترونیکی
انتخابات در استان تهران گرفته شده است،
گفت:ترجیح ما این است که در کالن شهرها،
انتخابات شوراها را به صورت الکترونیک برگزار
کنیم زیرا با توجه به تعداد بسیار زیاد نامزدها
و تعداد زیاد شعب اخذ رای در کالن شهرها،
عملیات اخذ رای و شمارش آرا به شیوه دستی و
سنتی بسیار سخت و زمان بر است در حالی که
در صورت استفاده از فناوری های نوین ،سرعت
و سالمت انتخابات دوچندان می شود.سید
اسماعیل موسوی افزود:ایده برگزاری انتخابات
در دو یا چند روز بر اساس نیازی که احساس
میکردیم و نیز تجربهای که در دنیا وجود داشت
از ابتدا توسط وزارت کشور مطرح شد ولی اگر
این ایده بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند قطع ًا

پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر ادامه
پرونده «حرف قطعی» موضع جمهوری اسالمی در
زمینهتحریمهاوبرجام،باآقایدکترکمالخرازی،
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و از اعضای
هیئت نظارت بر اجرای برجام گفت وگویی انجام
دادهاست،مواضعیکهبهنوعیچارچوببازگشت
آمریکابهبرجامراهمترسیممیکندکهگزیدهایاز
آن را در ادامه می خوانید:
*اگر آمریکا بخواهد بدون رفع تحریمها به برجام
برگردد موجب «باجخواهی» اســت؛ چرا که در
برابر هر تحریمی که بخواهد رفع کند خواستهای
را مطرح خواهدکرد و این اقدام عاقالنه نیست!
بنابراینراهصحیحایناستکهقبلاینکهبخواهد
به برجام برگردد تمام تحریمهایی که بعد از امضای
برجام در قالب دستورات اجرایی رئیسجمهور
وضع شده است؛ اعم از این که مربوط به هستهای
باشد یا برچسبهای تروریسم و حقوق بشر داشته
باشد ،ب ــردارد .البته اگــر آمریکا اص ـ ً
ا به برجام
برنگردد ،این اقدامی عملی است که اروپاییها
باید دنبال کنند و به تعهداتشان عمل کنند تا ما هم
به اجرای تعهداتمان برگردیم.
*ما در تمام طول بیش از چهل سال گذشته نشان
دادیــم که او ًال مهمترین مسئله ،منافع و استقالل
کشورمان است و در برابر تمام این زورگوییها و
فشارها ایستادهایم .برجام تنها یک نمون هآن است و
موارد دیگری هم بوده که حتی به جنگ منجر شده
اســت؛ بنابراین بــرای استقالل خودمان و تأمین
منافعمانهیچگاهحاضرنیستیمدربرابرفشارهای
دیگران تمکین کنیم.آنها سندی را امضا کردند و
بایدبهآنمتعهدباشند،ا ّماتعهدشانرانقضکردند.
آمریکا از آن خارجشد و شروع به اعمال تحریم کرد!
بیشاز۱۵۰۰شرکتیاشخصایرانیراتحتتحریم
قرار داد .این مسئله خیلی به ما خسارت وارد کرده
است؛بنابراینبایددربرابرچنینزورگوییبایستیم
وبهترینراهرفعتحریمها،خنثیکردنآناست.
*خسارتهای زیــادی به ما وارد شده است .در
ایــن تردیدی نیست ،هم از نظر نفروختن نفت
که خودشان اعــام کردند ایــران نتوانسته ۷۰
میلیارد دالر نفت بفروشد و چه از بابت تجارت،
سرمایهگذاری و نقلوانتقاالت بانکی و بیکاری که

افزایششعبههایاخذ رای درخرداد۱۴۰۰

دبیرستادانتخابات:براساسنظرسنجیها،عالقهمردمبرایشرکتدرانتخاباتروبه
افزایشاست
نیازمند اصــاح قانون
و تــدارک سازوکارهای
آن اســـت کــه تــاکــنــون
انــجــام نشده اســت اما
بیکار ننشستهایم بلکه
راهکارهای جایگزین
خوبی یافتهایم از جمله
میتوانیم ساعات رای
گیری را بیشتر کنیم.
وی گفت :برای تامین سالمت مردم شامل رای
دهندگان و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات با
همکاریوزارتبهداشتپروتکلهایبهداشتی
راتدوینوبهکارمیگیریم.همچنانکهگفتهشد

شعبههای اخــذ رای
را افــزایــش خواهیم
داد و داوطلبان را نیز
به صورت الکترونیک
ثبت نام خواهیم کرد.
دبیر ستاد انتخابات
بــا اظــهــار امــیــدواری
از مــشــارکــت ب ــاالی
مـــردم در انتخابات
ریاستجمهوری گفت  :بدون تردید مردم ایران
در هر نقطهای که باشند به کشور و نظامشان
تعلق خاطر دارن ــد و بــرای تعیین سرنوشت
خودشان در عرصههای سیاسی و اجتماعی از
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نگاه سوم

قــاب عکس شهید ســـردار سلیمانی در کنار
رهبر انقالب در دومین شب مراسم عــزاداری
ایــام شــهــادت حضرت فاطمهزهرا ســـا ما. ..
علیها.کاربری بــا هشتگ"رفیق خوشبخت
ما"نوشت:مجالس روضه فاطمیه امسال رهبری،
یک مهمان بیشتر ندارد:حاج قاسم.

ویژه های خراسان

مجوزروحانیبرایاخذآنالین
مالیاتازPOSها
بهپیشنهادیکعضوکابینهکهدرروزهایگذشتهبه
تاییدرئیسجمهوررسیدهوبهنهادهایاقتصادی
دردولتنیزابالغشده،قراراستبهمنظورتسهیل
در امور مالیاتی برای مودیان ،به زودی امکانی
فراهمشودتااخذآنالینوعلیالحسابمالیاتبر
ارزشافزوده-بهمیزانمجوزقانونیمصوبشده-
درپایانههایفروش( POSها)کهمشمولایننوع
مالیات هستند ،اجرایی شود .زیرساخت اجرایی
ایندستورباهمکاریسازمانامورمالیاتیوبانک
هاعملیاتیخواهدشد.

دستورویژهبرایحمایت
ازکنسرسیومهایاقتصادی

در کشور به وجود آمده و ورشکستگی شرکتها،
همه خسارتهایی است که در اثر خروج آمریکا از
برجام و نقض تعهدات اروپاییها وارد شده است.
جایی باید به این مسائل رسیدگی شود که میتواند
در چهارچوب برجام مطرح و مطالبه شود یا این
که در چهارچوبهای دیگر .باید وزارت خارجه از
نظر حقوق بینالملل بررسی کند که احیان ًا چگونه
میشود این خسارتها را مطالبه کرد.
* نفس مذاکرات(برجام) نشان میدهد که ما
اهــل مذاکره هستیم و از آن فــرار نمیکنیم .ما
در قبال مسئله مهمی مانند انــرژی هستهای
مذاکره کردیم و این خود یک نتیجهگیری بسیار
مهمی است .دوم این که در مذاکره باید همواره
مراقب بود کاله سر کشور نرود .هم از نظر انتخاب
مذاکرهکنندگان و هم از نظر تمهیداتی که از قبل
باید داشت و استفاده از مجموعه کارشناسانی که
بتوانند پیشبینی کنند و روش کار را ارائه دهند؛
بنابراین در مذاکرات باید با دقت و توان کامل
وارد شد تا موجب خسران نشود.سوم این که در
هر مذاکرهای باید مکانیسمهایی را در نظر گرفت
و طراحی کرد که در برابر نقض تعهدات دیگران از
حقوق خود دفاع کنیم .همه اینها تجربه است.
ارتباط و مذاکره با دیگران و رسیدن به توافق
جزو طبیعت روابــط بینالملل است؛ چرا که ما
نمیخواهیم در انزوا زندگی کنیم .میخواهیم
با همه ارتباط داشته باشیم ،اما زیر بار زور نرویم
و از حقوق خود دفاع کنیم .بایستیم و فشارها و
مشکالت را تحملکنیم تا دیگران به این نتیجه
برسند که زورگویی به این کشور فایده نــدارد.
بپذیرند که از طریق مذاکره ،احترام متقابل و اصل
برابری با ما وارد گفتوگو شوند تا دو طرف بتوانند
سود ببرند و نتیجه برد  -برد باشد.
جمله انتخابات شرکت میکنند .البته میزان
مشارکتدرانتخاباتبهمولفههاوشرایطمتعدد
و متفاوتی وابسته است .وزن و درجه معروفیت
و مشهوریت و محبوبیت نامزدها خیلی اثرگذار
است .رقابتی شدن انتخابات بین اندیشههای
سیاسی متفاوت و جریا نهای سیاسی نیز
از عوامل موثر است .عالوه بر این ها وضعیت
اقتصاد و معیشت جامعه ،عملکرد مجموعه در
مهار کرونا یا شیوع مجدد آن ،برنامه های ارائه
شده توسط نامزدها و  ...از مولفههای دیگری
اســت که بر ترغیب مــردم بــرای مشارکت در
انتخابات تاثیرگذار خواهد بود.وی خاطرنشان
کرد :نظرسنجی هایی توسط برخی مراجع در
حال انجام است و نتایج آن به ما اعالم میشود.
بررسی روندها نشان میدهد که گرایش و عالقه
مندی مردم برای شرکت در انتخابات بر اساس
این نظرسنجی ها رو به افزایش است.

طبق دستور جدید یک مسئول ارشــد اجرایی
به تعدادی از اعضای اقتصادی کابینه ،مقرر
شده با توجه به اختیارات اعطایی از سوی قانون
حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و حمایت
از کــاالی ایرانی و در جهت حمایت از تجمیع
توانمندی های شرکت ها و تقویت آن ها ،در
اسرع وقت دستورالعملی برای کمک به شرکت
هاییکهبهشکلگروهاقتصادیبامنافعمشترک
(کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می کنند تهیه
شود تا امکان اجرای پروژه های بزرگ تر و اشتغال
زایی بیشتر برای آن ها به صورت تسهیل شده و
قانونی فراهم شود.

چهره ها

هاشمی:نظراصالحطلبانورود
باقدرتبهانتخابات ۱۴۰۰است
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
گفت :انتخابات  ۱۴۰۰چون اهمیت زیادی دارد
حتی اصالح طلبانی که نظرشان این بود که نباید
در انتخابات فعال شوند ،االن این نظر را دارند که
باید با قــدرت در انتخابات شرکت کرد تا بتوانیم
رویــکــرد جــدیــدی را در کــشــور رقــم بــزنــیــم .باید
با اتحاد و روشنگری از این انتخابات عبور کنیم
چون اگر انتخابات بیرونق باشد و اصولگرایان
یا محافظهکاران برنده باشند یا اگر پر رونق باشد
و دوقــــطــــبــــی شـــــــود و
تحولخواهان و اصــاح
طلبان برنده شوند ،این
ـران
انتخابات بــرای ایـ ِ
پیشرومهماست.

ترکیبشورایعالیوحدت
اصولگرایاناعالمشد
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز دربــاره ترکیب
شــورای عالی وحدت گفت :اعضای هیئت عالی
شامل آقــایــان مــوحــدی کرمانی ،پورمحمدی،
سیدرضا تقوی و محمدحسن ابوترابی فــرد از
جامعه روحانیت ،آقایان محمدرضا باهنر ،منوچهر
متکی ،اســدا ...بادامچیان ،شهاب الدین صدر و
عبدالحسین روح االمینی از احــزاب ،حسین ا...
کرم از «مجموعه پیش کسوتان جبهه و جنگ» و
سیدمحمد حسینی از تشکل اساتید هستند.این
فعال اصولگرا افــزود :البته «جامعه مدرسین»،
«جبهه پایداری»« ،هیئات رزمندگان»« ،زنــان» و
«دانشجویانوجوانان»نیز
قراراستنمایندگان
خـــود را در آیــنــده
مشخصکنندکهدر
مجموع تعداد اعضای
شورایعالی۱۷
نفرمیشود.

