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معاون رئیس جمهور :یادمان نرفته دولت قبل
چطورحکومت داری می کرد

...

ویژههایخراسان
مجوز  80میلیاردی دولت برای تکمیل
 7زندان
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به وزارت کشور و دادگستری ،مقرر شده مبلغ  80میلیارد
ت��وم��ان از محل منابع م��اده  10ق��ان��ون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دول��ت ،ب��رای تکمیل و اتمام عملیات
بازسازی ،به سازی و ایمن سازی هفت اردوگاه زندانیان با
توجه به مجوزهای ناشی از مفاد قانون اصالح قانون مبارزه
با مواد مخدر در اختیار سازمان زندان ها قرار گیرد و این
سازمان باید هر سه ماه یک بار در خصوص نحوه اجرای این
مجوز ،به سازمان برنامه و بودجه گزارش دهد.

کمک  4میلیون تومانی کابینه
برای فوت  2هموطن!
بر اساس مصوبه نیمه آبان ماه هیئت دولت که به وزارتخانه
های اقتصاد و کشور ابالغ شده ،قرار است مبلغ چهار
میلیون تومان کمک بالعوض ،بابت فوت دو هموطن در
حوادث غیرمترقبه رخ داده در استان همدان و به ازای هر
نفر دو میلیون تومان ،از محل منابع ماده  12قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور ،در قالب اعتبارات هزینه ای
در اختیار استانداری همدان قرار بگیرد تا با رعایت قوانین
و مقررات مربوطه هزینه شود.

...
خبر

مدیر مسئول روزنامه کیهان به دادگاه رفت
حسین شریعتمداری ،مدیر مسئول روزن��ام��ه کیهان
یک شنبه گذشته ب��رای پاسخ گویی به شکایات متعدد
دستگا ههای دولتی از جمله ریاستجمهوری ،شورای
عالی امنیت ملی ،سازمان بهزیستی ،وزیر دادگستری،
وزارت ارشاد ،میراث فرهنگی و ...دردادسرای فرهنگ و
رسانه حضور یافت و در مقابل اتهامات وارد شده دفاع کرد.
به گزارش فارس ،روزنامه کیهان دراین باره نوشت :ترجیح
میدهد در دادگاه مطبوعات که علنی برگزار خواهد شد،
به اتهامات وارد شده پاسخی مستند و روشنگرانه بدهد.
بنابراین گزارش شریعتمداری در  6ماه اخیر چند مرتبه
ب��رای پاسخگویی به شکایات دستگاه ه��ای دولتی در
دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده است .فارس ادعا
کرد شریعتمداری در میان مدیران مطبوعات بیشترین
مراجعه به دادگاه را داشته است.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮ�ﺖ ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص ﻧﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ�
درﻧﻈﺮ دارد ﺳﺮو�ﺲ ا�ﺎب و ذﻫﺎب �ﺎر�ﻨﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ� ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ واﺟﺪﺷﺮا�ﻂ
واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮمﻫﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ�
ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٨٫٢٢ﻫﻤﻪروزه از ﺳﺎﻋﺖ ٨ﺻﺒﺢ
اﻟ�  ١٤ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ -اﺑﺘﺪا�
ﺑﺰرﮔﺮاه آﺳﻴﺎ�� -ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺪان ﺑﺰرگ ﻗﺎﺋﻢ-
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

 /٩٥٢٤٥٥٤٧آ

آملی الریجانی :برخی درخواست برخورد با رسانه ها را دارند
اما ندای آزادی مطبوعات سر می دهند
رئیس دستگاه قضایی ب��ا انتقاد شدید از برخی
اظ��ه��ارات در روزه���ای اخ��ی��ر تصریح ک���رد :برخی
مسئوالن به ص��ورت شفاهی یا کتبی ،با واسطه یا
بی واسطه درخواست برخورد با برخی مطبوعات و
رسانهها را دارند اما وقتی در میان اهالی رسانه قرار
می گیرند ،ندای آزادی مطبوعات سر می دهند .به
گزارش میزان ،آیت ا ...آملی الریجانی که روز گذشته
در جلسه مسئوالن عالی قضایی سخن می گفت،
افزود:برخی می گویند قلم ها را به بهانه های واهی
نشکنیم یا دهان ها را به بهانهای غیر اساسی نبندیم؛
واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است .این
نوعی افترا به قوه قضاییه است و بلکه توهین و عجیب
است کسانی که چنین افتراها و اهانت هایی را به قوه
قضاییه روا می دارند ،مدام هم دم از اخالق و اسالم
می زنند .این گونه افتراها و توهینها با کدام اخالق و
اسالم ،سازگار است؟! این گونه افتراها به قوه قضاییه
و تضعیف دستگاه قضایی به سود چه کسی است؟
آی��ت ا ...آملی الریجانی خطاب به گوینده چنین
سخنانی تصریح کرد :ب��رادر بزرگوار شما خودتان
شفاه ًا یا کتب ًا با واسطه یا بیواسطه بارها گفته اید
که چرا با فالن روزنامه یا فالن سایت برخورد نمی
کنید یا نزد مقام معظم رهبری گالیه می کنید که چرا
دستگاه قضایی با فالن روزنامه برخورد نکرده است.
اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می
یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و این که
قلمها را نشکنید و دهان ها را نبندید! البته ما به هیچ
کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را
می رویم .رئیس دستگاه قضا با بیان این که موضوع
رسانه واجد حساسیت های خاصی است اظهار کرد:
ما همواره تاکید داری��م که پیش از طی شدن روند
قانونی یک پرونده و رسیدگی های قضایی و صدور
حکم ،نام کسی در رسانه ها برده نشود و آبروی کسی

دانست و با بیان این که چنین مطالبی باید برای همه
مطبوعات خط قرمز باشد ،تصریح کرد :متاسفانه قوه
قضاییه در همه جا مظلوم واقع می شود زیرا کار این
قوه ،قضاوت است و در هر پرونده ای ممکن است یک
طرف ناراضی یا حتی هر دو طرف ناراضی باشند.
در مورد مطبوعات نیز همین گونه است یعنی گاهی
مطبوعات شاکی خصوصی دارند یا دادستان از جنبه
عمومی به موضوع ورود پیدا می کند که این را نباید
تقیید مطبوعات بدانیم.
نرود .البته منکر این نیستیم که ممکن است خود قوه
قضاییه هم در جاهایی مرتکب این اشتباه شده و از
کسی نام برده باشد اما اصل این موضوع همواره مورد
تاکید است که به بهانه آزادی بیان و آزادی مطبوعات
نباید به کسی افترا بزنیم و آبروی افراد را در معرض
تهدید قرار دهیم .وی تاکید کرد :در عرصه مطبوعات
و رسانه ها از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها ،همه قوا
را نقد می کنند منتها برخی انتظارات باالیی دارند
و می خواهند آزادی شان مطلق باشد در حالی که
در هیچ کجای دنیا و در هیچ نظام سیاسی ،آزادی
مطلق وجود ندارد زیرا آزادی ها با هم دچار تزاحم
می شوند .گاهی آزادی یک فرد با آزادی فرد دیگر
مزاحمت ایجاد میکند .گاهی آزادی فردی ممکن
است با ارزش های اخالقی یا مصالح ملی تزاحم پیدا
کند .در تمامی کشورها حتی در نظام های لیبرال
دموکراسی معتقدند که آزادی به نحوی باید محدود
شود چنانکه می بینیم خود آن ها در بحث تاریخی
هولوکاست انکار آن را مخالف مصالح خود می بینند
و آن را ممنوع می کنند .رئیس دستگاه قضا با تاکید بر
لزوم نقش آفرینی مطبوعات در جهت ارتقای سطح
فرهنگی جامعه ،انتشار مطالب مبتنی بر افترا ،توهین
و شایعات از سوی رسانه ها را شرعا و قانونا ممنوع

▪ ▪آخرین مورد بدعهدی آمریکایی ها در موضوع
برجام بود

آیت ا ...آملی الریجانی با اشاره به سالروز  13آبان و
برپایی راهپیمایی ضد استکباری در کشور ،به سخنان
مهم رهبر معظم انقالب به مناسبت این روز اشاره کرد
و گفت :برخی تالش دارند بغض و دشمنی آمریکا را
نسبت به کشور ما و انقالب تا حد یک تعصب تقلیل
دهند و آن را کمرنگ کنند که البته خوشبختانه مقام
معظم رهبری این سخن فریبکارانه را افشا کردند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد :آمریکاییها
تا امروز ظلم های بسیاری بر ملت ما روا داشتهاند و
فریبکاری آن ها بیش از پیش آشکار شده است که
آخرین مورد آن نیز بدعهدی و خلف وعده آمریکا در
موضوع برجام بود .از سوی دیگر در همین چند روز
اخیر رئیس جمهور آمریکا که مدت زیادی به پایان
مسئولیتش باقی نمانده بار دیگر زهر خود را به ملت
ایران ریخت و قانون تمدید وضعیت اضطراری علیه
ایران را امضا کرد .آیت ا ...آملی الریجانی تاکید کرد:
ملت ما با فریاد بلند «مرگ بر آمریکا» می خواهد بگوید
که دشمنی آمریکا با ای��ران تمام نشده اما مشخص
نیست چرا عده ای به دنبال کمرنگ جلوه دادن این
دشمنی واقعی هستند.

مهر-معاونپارلمانیرئیسجمهوردرواکنشبهانتقاداتنمایندگانکرمانشاهبهعملکرددولتگفت:یادماننرفتهکهدولتقبلچطورحکومتداری
میکردوکشوریکروزثباتنداشت.حسینعلیامیریگفت:شرایطاقتصادیکشورنهبههفتهوماه،باوربفرماییدبهروزهمقابلپیشبینینبود.وی
افزود:مگریادمانرفتهاست،دردولتگذشتههرجاکهکممیآوردندازداراییهایمردمدربانکهابرمیداشتندوازذخایربانکمرکزیاستفادهمیکردند.
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سفر زائران به سامرا
ممنوع شد

مصطفی طاهری

 80مصدوم حادثه تروریستی سامرا
به بیمارستان های تهران منتقل شدند

political@khorasannews.com

دوگانه غلط
«مذاکره» یا «جنگ»

مدیرکل امور مرزهای وزارت کشور با ابراز تاسف از حادثه
انفجار اتوبوس های مسافربری در پایانه سامرا که منجر
به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از زائران کشورمان
شد ،گفت :به علت حادثه ایجاد شده و برای امنیت بیشتر
زائران کشورمان سفر به شهر سامرا تا اطالع ثانوی ممنوع
خواهد بود .مجید آقابابایی در گفت وگو با تسنیم تاکید
کرد :جای هیچ گونه نگرانی برای زائران اربعین حسینی
وجود ندارد .در عین حال سرپرست اورژانس کشور نیز
گفت 88 :تن از مجروحان حادثه تروریستی سامرا ،به
بیمارستانهای تهران منتقل شدند اما  11نفر دیگر به
دلیل شرایط جسمیشان ،امکان انتقال نداشتند .به
گزارش ایرنا  ،پیرحسین کولیوند اضافه کرد :وضعیت
این مجروحان را پیگیری می کنیم و به محض پایدار شدن
شرایط شان ،برای ادامه روند درمانی به کشور منتقل
خواهند شد .همچنین در صورت لزوم برای رسیدگی به
وضعیت این  11مجروح ،پزشک و جراح به کشور عراق
اعزام می کنیم.کولیوند افزود :حدود  10بیمارستان در
تهران که خدمات تروما ارائه میدهند ،این مجروحان را
پذیرش می کنند و روند درمانی آن ها را ادامه میدهند.
به گفته وی ،عملیات انتقال مجروحان از فرودگاه به
بیمارستان ها به وسیله 20آمبوالنس و 5دستگاه اتوبوس
آمبوالنس انجام شد.سرپرست اورژان��س کشور گفت:
حال تمام این  88مجروح تقریبا خوب است.کولیوند
تاکید ک��رد :رسیدگی به وضعیت این مجروحان را در
بیمارستانها به طور جدی پیگیری می کنیم.درجریان
انفجارهای تروریستی یک شنبه گذشته که در پارکینگ
اتوبوس های زائران در سامرا و همچنین در مسیر زائران
رخ داد ،تعدادی از زائران ایرانی مجروح شدند و تعدادی
هم به شهادت رسیدند.

درحاشیه
امیرآبادی :رأی مجلس به  3وزیر برای
گرفتن بهانه از دولت بود

مطهرنیا :ادبیات دولت درباره پسابرجام
توقعات را فزاینده کرده است

رسانه صهیونیستی:زیباکالم قدر رابطه
اسرائیل با ایران را میداند!

مافی :روحانی نامزد سه طیف در انتخابات
آینده است

خبرگزاری رس��ا -امیرآبادی نماینده قم
درب��اره رأی اعتماد به وزی��ران پیشنهادی
گفت:مجلس میخواست بهانه را از دست
دولتبگیرد،چوندولتاگرمیخواستبهمشکالتمردم
توجه کند باید دراقتصاد دنبال ترمیم کابینه میگشت.

فارس-مطهرنیاکارشناسمسائلبینالملل
یکی از مهم ترین مشکالت دولت را به کار
بردن مباحثی همچون پسابرجام دانست و
اف��زود :ما هنوز در دوران برجام هستیم ادبیات دولت
همچون پسابرجام و برجام توقعات را فزاینده کرده است.

میزان -رسانه صهیونیستی «جوییش پرس»
درمطلبی به اق��دام اخیر ص��ادق زیبا کالم
وخ��ودداری وی از زیرپا نهادن پرچم رژیم
صهیونیستی پرداخت و نوشت :او انسانی سلیم است و قدر
روابط ایران و اسرائیل را میداند!

ایسنا  -پروانه مافی عضو فراکسیون امید با
بیان این که روحانی نامزد اصال حطلبان،
اعتدا لگرایان و اصولگرایان معتدل در
انتخابات خواهد بود ،گفت :اگر چند حزب مهم وجود
داشته باشد افراد شناخته شدهتری بر سر کار میآیند.

آن گونه که رسانه های گوناگون از دکتر والیتی نقل
کرده اند ،ایشان در برنامه متن و حاشیه به تحلیل مسائل
منطقه ای و بین المللی پرداخته اند و در خالل سخنان
خود گفته اند« :اگر این مذاکرات انجام نمیشد گزینه
دیگر جنگ بود».
کلیت تحلیل ایشان درباره برجام به نظر درست می رسد
اما این عبارت که البته ممکن است ناشی از سهو باشد،
به نظر دقیق نیست .توضیح آن که ،معنا و مراد گوینده از
این عبارت اگر این باشد که مذاکره ،کشور را از جنگ دور
کرده است ،عبارتی درست و مبتنی بر واقعیت نیست.
مقامات آمریکایی نیز مکرر در خالل مذاکرات هسته ای،
ادعای روی میز بودن همه گزینه ها ازجمله گزینه نظامی
را برای تحت فشار قرار دادن ایران مطرح می کردند .اما
چه کسی است که نداند اگر دشمنان ،احتمال پیروزی
در نبرد نظامی در مقابل ایران را می دادند ،لحظه ای
درنگ نمی کردند .نبردهای نیابتی آمریکا و متحدانش
در منطقه از جمله جنگ  33روزه حزب ا ...لبنان ،جنگ
6ساله در سوریه در کنار تجربه ه��ای شکست حمله
نظامی به افغانستان و ع��راق ،به خوبی به آمریکا ثابت
کرده است که گزینه نظامی برای مقابله با ایران الف در
غریبی زدن است.
«تحمیل اراده خود به دیگران» هدفی است که آمریکا
همواره آن را دنبال ک��رده اس��ت ،ای��ن ه��دف گاهی به
وسیله «حمله نظامی» ،گاهی با «تهدید» و گاهی نیز
با «مذاکره» دنبال می شود .در موضوع مذاکرات نیز
همانگونه که مسئوالن کشور تصریح کرده اند ،بدعهدی
های آمریکا،ادامه داشته است.
از سوی دیگر نیز این ادعا که مذاکره باعث شده است
ای��ران دچار جنگ نشود نیز نشان دهنده نوعی خوش
بینی به دشمنان است .آمریکا که همواره از هر فرصتی
برای براندازی نظام و تأمین منافع خود استفاده کرده
است ،اگر قصد حمله نظامی به کشور را داشت ،اگر بهانه
هسته ای نبود ،بهانه ای دیگر پیدا می کرد و نیت شوم
خود را عملی می کرد.
در نهایت آنچه تاکنون باعث شده است ،دشمنان ،تصور
حمله به این کشور را نداشته باشند« ،قدرت بازدارنده
دفاعی» است .تجهیزات نظامی در کنار پشتوانه مردمی
و فرماندهی هوشمند ،تشکیل دهنده هندسه دفاعی
کشور اس��ت که خ��واب حمله نظامی به کشور را برای
بدخواهان بی تعبیر گذاشته است.

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﮐﺎﺷﯽ زﻫﺮه ﮐﺎﺷﻤﺮ در ﻧﻈﺮ دارد
ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎدر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد  ،ﻧﻴﺮوى ﻣﺠﺮب ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ .
رﺷﺘﻪ
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺳﺮاﻣﻴ� �ﺎ ﻣﻮاد
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ارﺷﺪ ﺳﺮاﻣﻴ� �ﺎ ﻣﻮاد

ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺮد
ﻣﺮد

ﺗﻌﺪاد
٢
٢

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ  ٠۵١-۵۵٣٩٣۵٨٣و ﯾﺎ اﯾﻤﻴﻞ info@zohrehtile.com
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ۵۵٢٠٠:
 /٩٥٢٤٨٩٦٨ش

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره -٩۵,٢۴٠٩:م ١٧٠/

ﺷﺮ�ﺖ ا�ﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد  ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎز�  ،اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺳﺮو�ﺲ و ﻧﮕﻬﺪار� ) (pmﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟ� و آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎرﺑﺮ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ�
ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٨٫٢٤در روزﻫﺎ� �ﺎر� از ﺳﺎﻋﺖ
 ٨اﻟ�  ١٥ﺑﻪ آدرس ﺷﺮ�ﺖ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ  -ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� �ﺎ ﺑﻪ آدرس ﺳﺎ�ﺖ
 tender.ikk.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .

ﺗﻠﻔﻦ  ٠۵١-٣٣۵۶٣٠۵٠:ﻧﻤﺎﺑﺮ ٠۵١-٣٣۵۶٣۵۴٠:
)ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در رد ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ (
)ﻫﺰﯾﻨﻪ درج ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ (

 /٩٥٢٤٩١٤١ش

 /٩٥٢٤٧٣٩٥ل

 /٩٥٢٤٨٥٤١آ

 /٩٥٢٤٥٧٨٢ت

 /٩٥٢٤٣٩٩٢ت

CMYK

