سیاست

4

دوشنبه  12مرداد 17 . 1394شوال  . 1436شماره 19034

عراقچی :پیروزی تیم هستهای نتیجه  ۱۰سال
مقاومت مردم در برابر تحریمهای ناعادالنه بود

معاونوزیرخارجهدرجشنوارهکوهسرانشهرستانشمیراناتگفت:دستاوردهایهستهایوپیروزیتیممذاکرهکنندهمتعلقبههمهمردمایران
است.عراقچیافزود:پیروزیتیمهستهاینتیجه10سالمقاومتمردمدربرابرتحریمهایناعادالنهبودوشجاعتوحمایتمردمازاعضایتیممذاکره
کنندهدرسایهرهنمودهایحکیمانهرهبرمعظمانقالبموجبشدتاطرفهایمذاکرهکنندهبدانندکههیچکسنمیتواندبرسریکایرانیفریادبزند.

...

دفاع قاطع روحانی از برجام

ویژه های خراسان
هشداردربارهواگذاریاموردونپایه
بهنخبگانسرباز
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی
از مدیران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ،تاکید شده
است که با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری نخبگان
و استعدادهای برتر که به صورت نیروی وظیفه در تعدادی
از ادارات فعالیت می کنند ،در بخش های تخصصی و
تحقیقاتی مناسب ،از واگذاری اموری مانند ترجمه متون به
این نخبگان به جز دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با زبان
های خارجی خودداری شود.

دستورجدیددولتبهظریفوپورمحمدی
دربارهروسیه
ب��ر اس��اس تصمیم جدید هیئت وزی���ران ک��ه ب��ه مصطفی
پورمحمدیومحمدجوادظریفابالغشده،مقررشدهاست
وزارتدادگستریدراجرایماده 2آییننامهچگونگیتنظیم
قهایبینالمللیباهماهنگیوزارتامورخارجه
وانعقادتواف 
برایانجاممذاکره،پیشامضا(پاراف)وامضایموقتپروتکل
اصالحی موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و
دولت فدراسیون روسیه به منظور معاضدت در پرونده های
ب نامه
مدنی و جزایی ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصوی 
اقدامومراحلقانونیراتاتصویبنهاییپیگیریکند.

اخبار
زاهدی:افرادیکهاسامیبورسیههارا
رسانهایکردندبایدپیگردقضاییشوند
پس از آنکه کوچکی ن��ژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس به خراسان از تعلیق دو تن از عامالن
انتشاراسامیبورسیههادررسانههاخبرداد،رئیسکمیسیون
آموزشمجلسگفتکهماخواستاررسیدگیبهجرمصورت
گرفته و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن این افراد هستیم
محمد مهدی زاه��دی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه
کمیسیون آموزش برای برخورد با مسببان بحث بورسیه
ها گفت :در نشست اخیر کمیسیون آموزش با دکتر محمد
فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری به این مسئله اشاره
شد.وی ادامه داد :وزیر هم عنوان کرد که دو نفر از عامالن
انتشاراسامیبورسیههاازکارمعلقشدهاندولیمعلقشدن
یک بحث است و رسیدگی به جرم و تحت پیگرد قضایی قرار
گرفتن این اف��راد یک بحث دیگر است.رئیس کمیسیون
آم��وزش اع�لام ک��رد :کمیسیون خواستار پیگرد حقوقی و
قضاییمسببانبحثبورسیههااست.

سخنگویوزارتکشور:الیحهشفافسازی
هزینهانتخاباتیراتقدیمدولتکردیم
سخنگوی وزارت کشور بابیان اینکه هزینه های انتخاباتی
شفاف سازی می شود گفت :الیحه شفاف سازی هزینه
انتخاباتی را تقدیم دولت کردیم و امیدواریم هر چه زودتر
به مجلس برود و تصویب شود .حسینعلی امیری درگفت
وگو با ایرنا با اشاره به نشست ستاد انتخابات کشور گفت :
در جلسه اخیر  ،موضوع تبلیغات و ستاد انتخاباتی زودرس
در دستور کار بوده و شرایط استان ها را رصد می کنیم و از
نامزدهای احتمالی تقاضا کردیم زودتر از موعد انتخابات،
فضای کشور را انتخاباتی نکنند.قائم مقام وزیر کشور در
امور مجلس افزود :الیحه شفاف سازی هزینه انتخاباتی
را تقدیم دولت کردیم و امیدواریم هر چه زودتر به مجلس
برود و تصویب شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا این
الیحه قبل از انتخاب دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
تصویب می شود ،گفت :امیدواریم تا قبل از آن به تصویب
برسد که این موضوع البته به تراکم کار در دولت و مجلس
شورای اسالمی بستگی دارد.

رییسجمهور :امیدوارم توافق در روند اجرایی به نتیجه برسد
رییس جمهور در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود پس
از جمع بندی مذاکرات هسته ای در مورد انطباق نتیجه
برجام با وعدههای خود اظهار کرد :بدون اغراق می گویم
که دستاورد امروز بیش از تصورات دیروز است و آنچه که
امروز به دست آوردهایم بیش از مقداری است که دو سال
پیش به آن فکر میکردیم و امیدوارم توافق در روند اجرایی
نیز به نتیجه برسد.
رئیس جمهور در این گفت وگوی خبری که بیشتر مباحث
آن به مسائل هسته ای مربوط بود همچنین با تاکید بر
این که نگرانی در مورد بنیه دفاعی و اسرار ما در دوران
پسا تحریم نابه جاست افزود :دو سال دولت به میزان 80
درصد  10سال قبل سالح های الزم و تجهیزات الزم را
آماده و انبار کرده است  .دکتر روحانی همچنین در حوزه
اقتصادی نیز با بیان این که رویکرد دولت برای بعد از توافق
به سمت اقتصاد مقاومتی و درون زا خواهد بود و نگرانی
واردات بی رویه پس از رفع تحریمها نگرانی به جایی است
گفت :ما به قولهاى خود به مردم عمل كردیم و ان شاء ا...
تا پایان دولت به تورم یک رقمى خواهیم رسید .
به گزارش ایسنا و سایت ریاست جمهوری ،حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در
گفتوگوی تلویزیونی با مردم با بیان اینکه مردم طی دو
سال گذشته سرمایه هایی در کشور به صحنه آوردند اظهار
کرد:انتخابات سال  92نوعی رفراندوم در مورد چگونگی
حرکتوموفقیتماودربارهبحثتعاملسازندهبادنیاونحوه
رفتاربادنیابود.روحانیبااشارهبهاولینمصاحبهخوداظهار
کرد:مندرهمانمصاحبهگفتمکهدرشتگوییپیروزنمی
شود ،بلکه این درست گویی است که پیروز می شود و ما نیز
راه منطق را در پیش گرفتیم.رییس جمهور در پاسخ به این
پرسش که چقدر برجام را با آن چه که در گذشته وعده داده
اید منطبق میدانید اظهار کرد :بدون اغراق می گویم که
دستاورد امروز بیش از تصورات دیروز است و آنچه که امروز
به دست آوردهای��م بیش از مقداری است که دو سال پیش
به آن فکر میکردیم.رییس جمهور گفت :این موفقیت،
موفقیتملتبزرگایران،هدایتهایرهبربزرگانقالب

و عنایت حق و فداکاریها و ایثار و شهامت و دانش مذاکره
کنندگان کشورمان است که توانستند این بار  ،این بار مهم
رادرگامنخستبهمقصدبرسانند.منبهجدمعتقدمتوافق
برد-باختشدنینیستواگرهمبشودپایدارنمیمانداما
ماباتوافقبرد-بردبهاهدافخودرسیدیموطرفمقابلهم
بهاهدافخودرسید.ویبابیاناینکهدرمذاکراتسیاسی
اعتماد صددرصدی وجود ندارد ،افزود :امیدوارم توافق در
رونداجراییهمبهنتیجهبرسدومردمثمرهایستادگیخود
راببینند.مادراینتوافقسههدفمهمداشتیمیعنیتثبیت
حقوق،خروجازفصل 7سازمانمللولغوتحریمهاکهبهآن
دست یافتیم و طرف مقابل هم می گوید که به هدف خود
رسیدهاستیعنیتوافقبرد-بردحاصلشدهاست.
رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه طبق فتوای رهبری
ساخت ،نگهداشت و استفاده از سالح کشتار جمعی حرام
استاظهارکرد:اگرطرفمقابلماادعاکندکهبهموفقیت
دست یافته  ،اشکالی ندارد به هر حال ما دنبال ساخت
بمب اتمی نبودهایم موفقیت بزرگ ما این بود که ایران
تحت فصل 7منشور ملل متحد و ماده  41آن بود که این به
معنای آن است که طبق ادعای سازمان ملل ایران صلح و
امنیت جهانی را تهدید میکند اما قطعنامه اخیر سازمان
ملل ( )2231بیان میکند که ای��ران کشوری است که
دنبال فناوری صلح آمیز هستهای است و از دیگر کشورها
میخواهدکهباایرانهمکاریکنند.درادامهبهگزیدهمهم
ترین اظهارات رئیس جمهور اشاره می شود:
*مابدونجنگ،خواهشوتسلیمدربرابرسازمانمللکاری
کردیم با منطق دیپلماسی و در مسیر حقوقی سازمان ملل
موضعخودراعوضکردهاست.
*نگرانیدرموردبنیهدفاعیواسرارمادردورانپساتحریم
نابهجاستولیدرموردهزینهكردسرمایهآزادشدهنگرانی
بهجاست.
*دراینتوافقماازلحاظفرهنگیپیروزشدیموثابتکردیم
گفتمانماپیروزاست.
*ملتهایمنطقهوتمامملتهاازاینتوافقخوشحالندجز
عدهایجنگطلبوصهیونیستهایغاصبواشغالگر.

*طبق قطعنامه  2231قدرت موشکی ما تحدید نخواهد
شد چون این قطعنامه از موشکی یاد میکند که کالهک
هستهایحملمیکند.
اجرای این توافق و قطعنامه مشکلی را برای امنیت ملی
ایجاد نمیکند بلکه تحریم را محدود و آن هم برای  5سال
تبدیلکردهاستوبیانیهجمهوریاسالمیایرانپسازاین
قطعنامه نیز به صراحت گفت که ما به هیچ عنوان نخواهیم
گذاشتامنیتملیوقدرتدفاعیمانتضعیفشود.
*ب��رای اینکه مردم عزیز بدانند می گویم که ما در دولت
یازدهم در سالحهای استراتژیک و در تقویت بنیه دفاعی
کشور کاری که در دو سال اخیر انجام دادهایم به اندازه80
درصد  10سال قبل بوده است و در این دو سال دولت به
میزان 80درصد 10سال قبل سالح هایالزم و تجهیزات
الزمراآمادهوانبارکردهاست.
*نخستینتستمکانیکیIR8کهبزرگتریندستاوردهسته
ایکشوراستدردولتیازدهمانجامگرفتهاست.
*مانخواهیمگذاشتاسرارنظامیاجتماعیواقتصادیما
ذیلمسئلههستهایبرمالشود.
*صدا و سیما اگر می تواند یک کشور پیدا کند که مثل ما از
تحتفصلهفتخارجشدهباشد.
*درفرصتیبرایمردمتوضیحمیدهمچهروزوشبهایی
برماگذشتدرایندوسال.
*کاسبانتحریمازاینتحریمهاسودبسیاریبردندواکنون
ازاینتوافقعصبانیهستند.
*ما به دنبال طرحهای هوشمند برای اخالق و دین مردم
هستیم.
*تحریمکهبهکناررفتبایدشرایطرابرایاقتصادمقاومتی
مهیاکنیم،یعنیدرونزابودناقتصاد.
*مادلمانبرایرفتوآمدباغربیهالكنزده،آنچهدنبالش
هستیماشتغالورشداقتصادیاست.
*اگربتوانیمرشد 8درصدیموردنظررهبریرااجراکنیم
درآمدکشور 59درصدافزایشپیداخواهدکرد.
*به فابیوس گفتم بعد از تحریم با هر كشوری كه سرمایه و
تكنولوژیواردكندومشاركتكنیمبرایصادراتمشترك،

علیعسگری:طرحسه گانه«هاشمی،
روحانیوحسنخمینی»منتفیاست

خوشآمدمیگوییم.
*درگذشته700میلیارددالرپولنفتیخرجکردیمولیدو
هزاربنگاهاقتصادیتعطیلشد،پانصدهزارنفربیکارشدند.
*ما به قولهاى خود به مردم عمل كردیم ،ان شاء ا ...كه تا
پایاندولتبهتورمیکرقمىخواهیمرسید.
*یک وزیرخارجه میآید ،نیاییم بیست سال پیش را ورق
بزنیموپروندههایقدیمیرابازکنیم.
*حتماتوافقبرایحلنهاییمسائلکهیکراهحلسیاسی
استفضایجدیدیایجادخواهدکرد.

درحاشیه
پیوستن گروهک تروریستی
منافقین به داعش

فشارهابرتفحصکنندگانازبنیاد
شهیدرارسانهایخواهمکرد

احتمال کاندیداتوری محسن
هاشمی در انتخابات مجلس

تکذیب حضور فرزند ظریف در
مراسم ازدواج فرزند کری

نشستهماندیشیانتقالپایتخت
بهریاستجهانگیریبرگزارمیشود

تسنیم-گروهک تروریستی
منافقین با انجام همکاری های
اطالعاتی و عملیاتی  ،به داعش
پیوسته اس��ت.ای��ن س��ازم��ان در شناسایی
مسئوالنوفرماندهانمیدانیوموثردرمقابله
با داعش مسئولیت پذیرفته است و در حال
شناساییطرحترورآنانمیباشد.

ایلنا  -خجسته عضو کمیته
تحقیق از بنیاد شهید با انتقاد
از برخی فشا رهای جانبی بر
تحقیق کنندگان گفت :در آینده نزدیک
فشارهایی که بر نمایندگان ملت در اینباره
اعمال شد را برای افکار عمومی و رسانهها
بازگو خواهم کرد .

ایسنا -محسن هاشمی فرزند
آی���تا ...هاشمی رفسنجانی
درجمعخبرنگارانبابیاناینکه
«حضورم در انتخابات پیش رو را رد نمیکنم»
گفت:هنوزتصمیمیدراینخصوصنگرفتهام،
البتهاگردعوتیشود،امکانحضوردرانتخابات
مجلسوجوددارد.

تسنیم -یک مقام مسئول در
وزارت امور خارجه ادعای یک
سایت آمریکایی در مورد حضور
فرزند محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه
کشورمان در مراسم ازدواج فرزند جان کری
وزیر امور خارجه آمریکا را خبر سازی محض
دانست.

ف��ارس  -نشست هم اندیشی
درخصوص انتقال پایتخت قرار
اس��ت عصر ام���روز دوشنبه به
ریاست معاون اول رئیسجمهور در نهاد
ری��اس��ت ج��م��ه��وری ب��رگ��زار ش���ود .اسحاق
جهانگیری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران شرکت خواهد کرد.

▪ ▪توضیحات 2عضوکمیسیونامنیتملی
دربارهاظهاراتزاکانی

شدهبودرادیدمباتهیهمتنتکذیبیهایازایشان
اجازه خواستم که پاسخ این مطالب بیاساس
را صرف ًا بهمنظور روشن کردن اذهان عمومی
بدهم .با وجود اصرار اینجانب ،ایشان بهدلیل
مصلحتوممانعتازورودبهبحثهایجنجالی
بیموردکهبهنفعکشورنیستپیشنهادتکذیبیه
رانپذیرفتندوگفتندترجیحمیدهندسکوتو
صبر پیشه کنند .تا لحظه ورود ایشان به هیئت
دولتبهصورتتلفنیبرارسالتکذیبیهاصرار
کردم که البته نتیجهای نداشت لیکن حال
مشغول
که هنوز ایشان در جلسه هیئت دولت
 /٩٤٠٩٤١٠٧ف
هستند پس از ساعتها کلنجار با خود و با دل
تصمیم گرفتم به ندای دل پاسخ دهم هر چند
عقلدلراازآنبرحذرداشتهواجابتخواسته
رییس را بیشتر به مصلحت و تدبیر نزدیک
میداند .میخواهم به آن نماینده محترم که
از او در یکی از خبرگزاریها نقل شده است که
"آقایصالحیدرمجلسبهماگفتندبرویددعا
کنید توافق به هم بخورد ،چون واقع ًا خطرناک
است" سوال کنم چرا به نجواهایی که معلوم
نیست منشاء آن چیست گوش فرا دادی��د اما
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ص��دای رس��ا و قاطع ایشان در جلسه علنی
مجلسمقابلنمایندگانملتراکهباصراحت
وقاطعیتهرچهتمامتراعالمکرد":بندهاینجا
آم��دهام که شهادت بدهم مسئولیت شرعی،
وجدانی ،عرفی و عقالنی آن چه را که در بعد
فنیبهدستآوردهایم،میپذیریم"رانشنیدید؟

اظهارات زاکانی درباره صالحی و واکنش کمالوندی
برخی امروز دارند.هیچ کس را متهم به خیانت
نکرده و از این حرف های سخیف نمی زنم ولی
معتقدم زور تیم مذاکره کننده به آنها نرسید و
ما باید کمک کنیم که بروند زورشان را بیشتر
کرده و سطح توافق را باالتر ببرند .زاکانی با
اشارهبهبرخیمسائلازسویمسئوالنسازمان
ان��رژی اتمی درب���اره توافق هسته ای گفت:
متاسفانه برخی صحبت های آق��ای صالحی
علمی نیست و ایشان حرف نادرست می زند.

اکبری-علیرضازاکانینمایندهمردمتهراندر و تصریح کرد :آقای صالحی می گفت که ما در
مجلس صبح دیروز در جمع تعدادی از اساتید زمانخاموشکردنسانتریفیوژهابا 50درصد
دانشگاهدرمرکزفناوریپژوهشگاهشاخصپژوه خرابی مواجه می شویم و حدودا  50درصد در
بااشارهبهمتنبرجاموبیاناینکهاینمتندارای زمان خاموش کردن از بین می رود و اگر خیلی
ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی است گفت :خوبدرزمانجابهجاییعملکنیم 30درصد
در بعد اقتصادی آن چیزی که ما دنبال کردیم نیزدرزمانجابهجاییازبینخواهدرفت؛یعنی
و به آن رسیدیم این است که تحریم ها برداشته در مجموع  80درصد سانتریفیوژهای جمع
نخواهد شد و به عنوان مثال سوئیفت که در شده از بین م��ی رود .زاکانی محدودیت های
اعمالشدهدرزمینهخریدموادباقابلیتمصرف
سال 91اروپاآنرابستوبهماضربهزد 8سال
دیگر برداشته می شود و در بخش دیگر بحث دوگانهرایادآورشدوادامهداد:دراینحوزهبرای
▪ ▪کسی که  3.5درصد را برای ما ایجاد کرد
ما محدودیت گذاشتند که باید این گونه مواد از
عادیشدنمعامالتدالریایران 8سالدیگر
االن در آب و فاضالب کار می کند
کانالی خاص خریداری شود و فروشنده و مواد
صورت می گیرد و در تحریم ها ما را همانطور
نگه داشتند .به گزارش «نسیم»،وی موضوع موردمعاملهوهمهچیزبایدبرایآنهامعلومباشد؛ زاکانی با انتقاد از برخی اقدامات جناحی
فناوری دفاعی ای��ران پس از برجام را مورد درواقعگلوگاهیگذاشتندکههیچکسجرات صورتگرفتهدرزمینهفناوری هسته ایگفت:
نکند در حوزه "هایتک" به ما کمک کند .وی با کسی که 3.5درصد را برای ما ایجاد کرد االن
اشاره قرار داد و اظهار داشت :در حوزه دفاعی
و در برجام برای ما آسیب پذیری ایجاد کردند .بیاناینکهدرحوزهتحقیقوتوسعهبرایمامانع در آب و فاضالب کار می کند و او را از صنعت
تراشیکردهوپاشنهآشیلدرستکردندگفت :هسته ای بیرون کردند؛ درواقع کسانی که در
آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم
▪ ▪درحوزهتحقیقوتوسعهمحدودیت های آقای صالحی در مجلس به ما می گفت بروید سال 84درزمینههسته ایمدالگرفتندهیچ
ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ� و ﺧﺪﻣﺎت ا�ﻤﻨ� ﺷﻬﺮدار�
ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ دعا کنید که این توافق به هم بخورد .زاکانی دخلیبهپیشرفت هایهسته ایمانداشتند.
هستیم
داردشاهد
ﻧﻈﺮبرجام
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ساختن رﺗﺒﻪ ممکن است از سوی طرف مقابل یک پیروزی تصویب شود ولی رهبر انقالب فرمودند هم
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ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٤٫٥٫٢٢
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز
ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤٫٥٫٢٤در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادار�
ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .
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ﻃﺮ�ﻖشﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪﺻﻼﺣﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
)درﮔﺰ( ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮ�ﺒ� ١٣٫٠٠٠ﻣﺘﺮ را از
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وﻣﺮاﺟﻌﻪ
 /٩٤٢٠٧٥٨٨آ
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪار� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� ﺑﻪ واﺣﺪ
در�ﺎﻓﺖ

درهمینحالاسماعیلکوثریعضوکمیسیون
امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خراسان با
بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون امنیت
ملی و رئیس سازمان انرژی هسته ای چنین
اظهاراتی را از صالحی نشنیده است گفت:
ممکناست چنینسخنیازسویصالحیدر
جایدیگریبیانشدهباشداماتصورنمیکنم
چنین اظهاراتی را در کمیسیون امنیت مطرح
کردهباشدبرایناساسبهتراستشخصایشان
بهاینسوالپاسخدهندکهکجاچنینسخنیرا
شنیده اند .همچنین منصور حقیقت پور نایب
رئیسکمیسیونامنیتملیمجلسنیزبااشاره
بهاینکهچنیناظهارنظریراازآقایصالحیدر
کمیسیون و صحن مجلس قبل و بعد از توافق
برجام نشنیده است به خراسان گفت :ممکن
است این سخن را آقای صالحی بیرون از جمع
نمایندگان به شخص آقای زاکانی گفته باشد.

▪ ▪واکنش سخنگوی سازمان ان��رژی اتمی
بهاظهاراتزاکانیدربارهصالحی

درهمینحالبهگزارشایسنابهروزکمالوندی
م��ع��اون و سخنگوی س��ازم��ان ان���رژی اتمی
درواکنشبهاظهاراتزاکانیدربارهصالحیدر
مطلبی نوشت :وقتی عنوان مطلبی که از روی
کمیانصافبهآقایدکترصالحینسبتداده

مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درب��اره
طرح سه گانه هاشمی ،روحانی و سیدحسن خمینی
در انتخابات خبرگان رهبری که اخیرا در برخی روزنامه
ها مطرح شده است گفت  :من این موضوع را از آیت ا...
هاشمی رفسنجانی پرسیدم و ایشان فرمودند که این
بحث منتفی است .حجت االسالم عسگری درگفت وگو با
ایسنا گفت :واکنش آیت ا ...هاشمی به برخی از بحث های
مطرح ش��ده نه تقابل که بر تعامل فعال اس��ت .مشاور
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شرکت قطعی
هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد
و افزود :ایشان بدون شک در انتخابات خبرگان رهبری
کاندیدا می شوند اما نه برای انتخابات مجلس و نه برای
خبرگان لیستی نخواهند داد.
در همین حال دو روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی
روزیکشنبه تیتر ه��ای مهم خ��ود را به حضور هاشمی
،روحانیوسیدحسنخمینیدرانتخاباتمجلسخبرگان
رهبری اختصاص دادند .دراین ارتباط « ابتکار»درگزارشی
با تیتر«مثلث جماران برای مجلس خبرگان» می نویسد:
چشم اصالح طلبان همچون چندسال اخیربه آیت ا...
سیاست ایران است .به نظر می رسد آیت ا ...با طمانینه
درحال چینش پازل های انتخابات مجلس خبرگان است.
به میدان آوردن حسن روحانی به این دوره از انتخابات از
یک سو و راضی کردن سیدحسن خمینی برای شرکت در
این انتخابات؛ برگ های برنده هاشمی رفسنجانی هستند
تا هاشمی رفسنجانی این بار با دو بال همراه و قدرتمند و
محبوب پا به مجلس خبرگانی بگذارد که شاید ریاستش را
از آن خود کند».

روزنامه «آرمان» نیز با اشاره به اینکه اخیرا برخی سایت ها
و رسانه های خبری ،لیستی از کاندیداهای جریان
اصالح طلب و اعتدالیون را ب��رای حضور در انتخابات
خبرگان مطرح ساخته اند نوشت :فارغ از اینکه حضور
این افراد قطعیت یافته یا نه مرور نام های حاضر در لیست
نشان دهنده وزنه سنگین این جریان و پتانسیل بالقوه آن
برای حضور در انتخابات حساس مجلس خبرگان است.
لیستی که در آن چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی،
حسن روحانی ،حسن خمینی و تنی چند از مقامات عالی
دولت یازدهم که جملگی سابقه حضور در مجلس خبرگان
را داشته اند و توانایی آنان بر کسی پوشیده نیست در آن
حضور دارند.
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ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺴ�ﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋ� ﺳﻘﻒ
 /٩٤٢٠٨٥٦٤آ
ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻد� )ﻣﺘﺎل د�( ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ�
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دارا� ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ �ﺎر� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل �ﻪ از ﻧﻴﺮو� ﺗﺨﺼﺼ�،
ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت �ﺎﻓ� و ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻤﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر� دارﻧﺪ دﻋﻮت
ﻣﻴﺸﻮد از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٤٫٥٫١٢ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٣٩٤٫٥٫١٥ﺟﻬﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
و در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪار� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� ﺑﻪ واﺣﺪ
ﺑﺎزار�ﺎﺑ� و ﺗﺪار�ﺎت ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه -ﺷﻤﺎره ٤٣٩
ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻔﺎﺋ� و ﻣﻴﺪان د�ﺘﺮ ﺷﺮ�ﻌﺘ� -ﺗﻠﻔﻦ  (٠٥١) ٣٨٤٢٢٦٦٩ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
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