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نهاوندیان:هیچ مسئولی حق ندارد نسبت به
مردم بیتفاوت باشد

...

ویژه های خراسان
فراخوانی پالک قرمزها به پارکینگ نوروزی
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی
از دستگاه های دولتی ،تاکید شده است با توجه به نزدیکی
ایام ن��وروز و ض��رورت نظارت ویژه روی تردد خودروهای
دول��ت��ی ،مسئوالن مربوطه از هم اکنون ضمن تعیین
ماموریتهاونیازهایدستگاههایزیرمجموعهخوددراین
ایام ،نسبت به صدور برگه ها و مجوزهای تردد این خودروها
اقدام و سایر اتومبیل های در اختیار مدیران و کارمندان
دولت را در زمان مقرر در مراکز معتبر و مورد تایید ،تا پایان
تعطیالت مستقر کنند تا تبعات قضایی و اداری هرگونه
تخلف از این موضوع ،متوجه آنها نباشد.

لغو دستور مهم دولت سابق درباره واردات
خودرو
در حالی که بر اساس مصوبه سال 90دولت سابق در زمینه
واردات خودروهای سواری خارجی ،مقرر شده بود برند،
مدل و مشخصات اصلی خ��ودروه��ای قابل ورود توسط
وزارت صنعت و برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش باشد
و پس از آن تا زمان اعالم نظر مجدد وزارت مربوطه ،سازمان
حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد مبنی بر اتمام
اعتبار تأییدیه قبلی ،ثبت سفارش واردات خودرو مربوطه
بالمانع خواهد بود ،طبق ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول
ارشد اجرایی ،این مصوبه لغو شده است.

...
اخبار

الریجانی:دولت روحانی  2دوره ای است
رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از او برای وحدت
اصولگرایان دعوت شده ،گفت« :من که به عنوان رئیس
مجلسوپارلمانمصلحتینمیبینمکهدرایناموردخالتی
داشته باشم» .علی الریجانی گفت و گویی با روزنامه «ایران»
انجام داده که در بخشی از این گفت و گو که توسط این
روزنامه منتشر شده به نقل از الریجانی درب��اره فعالیت
اصولگرایان ،آم��ده اس��ت« :ارتباط نزدیکی ب��رای اینکه
بدانم اینها در شرایط فعلی چگونه عمل میکنند ،ندارم
که بدانم اینها چه محورهایی را مد نظر دارند و چه سیاستی
را دنبال میکنند ».الریجانی افزوده است« :اصولگرایان
گروههای متفاوتی با نقطه نظرات متفاوت دارند ،یکدست
نیستند و صفبندیهای متفاوتی دارن��د ».براساس این
گزارش «رئیس مجلس سرد بودن فضای انتخاباتی را تأیید
کرده و یکی از دالیل آن را دور دومی بودن دولت حسن
روحانی میداند».
این گفت و گوی روزنامه ایران ،با یک حاشیه همراه بود؛
عبارت اخیر این مصاحبه در نسخه متنی و پی دی اف این
روزنامه به این شکل منتشر شده بود« :رئیس مجلس سرد
بودن فضای انتخاباتی را تأیید کرده و یکی از دالیل آن را
دور دومی بدون دولت حسن روحانی میداند ».اگر چه
فحوای کلی خبر منتشر شده از مصاحبه با رئیس مجلس
نیز نشان دهنده همان «دور دومی بودن دولت روحانی»
است همچنانکه خبرگزاری های گوناگون عبارت «دور
دومی بدون دولت حسن روحانی» را به شکل «دور دومی
بودن دولت حسن روحانی» منتشر کردند که به نظر می
رسد ،منظور گوینده همین باشد.

اعضای فراکسیون امید هفته آینده به دیدار
روحانی می روند
سخنگوی فراکسیون امید از دیدار هفته آینده اعضای این
فراکسیون با رییسجمهور خبر داد .به گزارش ایلنا ،بهرام
پارسایی  ،با اشاره به انجام رایزنی برای این دیدار گفت:
قرار است هفته آینده ،اعضای فراکسیون امید در نشست
با حجتاالسالم حسن روحانی درب��اره آخرین مسائل و
موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور
در آستانه سال جدید گفتوگو و تبادلنظر کنند .وی با
بیان اینکه هنوز روز برگزاری این نشست مشخص نشده،
اعالم کرد :در این دیدار تمامی اعضای فراکسیون امید
حضور خواهند داشت و حتی صحبتهایی درباره اینکه
عالوه بر اعضای فراکسیون ،از اعضای لیست امید دعوت
شود ،مطرح شده که هنوز در این مورد نیز به تصمیم نهایی
نرسیدهایم .پارسایی تأکید کرد :به طور کلی صحبت درباره
افزایشتعاملمیانفراکسیونامیدودولتمحوراصلیاین
دیدار خواهد بود .الزم به ذکر است پیش از این نیز اعضای
هیئت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
درخصوص برنامه های انتخاباتی خود با روحانی دیدار و
گفت و گو داشتند.
▪ ▪فرامرزیان :هفته آینده شاخصههای کاندیداهای
اصالحطلبان اعالم میشود

در همین ح��ال ژال���ه ف��رام��رزی��ان ،عضو ش���ورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان درباره برنامه اصالح طلبان
درخصوص انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری
گفت :جدول شاخصهها هفته آینده منتشر می شود.
▪ ▪حسین زاده :لیست ان��ت��خ��اب��ات��ی ش����ورای شهر
اصالحطلبان در هفتههای آینده نهایی میشود

همچنین عبدالکریم حسینزاده ،عضو ش��ورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان گفت:اینشورادرهفتههای
آینده به خروجی خوبی در مورد فهرست انتخاباتی شورای
شهر خواهد رسید.
وی با اشاره به شاخص های انتخاب لیست های انتخاباتی
گفت :اگر چهرههایی هستند که کارایی و عملکرد داشته
باشند دلیلی بر کنار گذاشتن آنها نیست و البته باید تعادل
را بین صنوف مختلف رعایت کنیم.

سدفتررئیسجمهور،گفت:بنایدولتتنشنبوده،نیستونخواهدبود؛بلکهبنایدولتیازدهمخدمتهمهجانبهبهمردموتامینمنافع
میزان-رئی 
پایدارآناناست.نهاوندیانگفت:هیچمسئولیحقنداردنسبتبهافکارعمومیومردمبیتفاوتباشد.همهوظیفهداریمکهبهحقآگاهیمردمتوجهکرده
وهرگاهباانگیزههایمختلفاطالعرسانینادرستیبهجامعهشکلگرفت،آنرااصالحوبامردمدرنهایتخضوعوتواضعوپاسخگوییبرخوردکنیم.

آیت ا ...جنتی :رئیس جمهور به مردم گزارش عملکرد بدهد

...
دولت

نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد واین مصیبت است
محمد اکبری -رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره
به لزوم ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم در ماه پایانی
سال «اقتصاد مقاومتی؛ اق��دام و عمل» گفت :بگویند
روی زمین چه کارهایی کردند واگر عمل نشده ،از مردم
عذرخواهی کنند و بگویند دلیلش چیست.
به گزارش خراسان ،آیت ا ...احمد جنتی که روز گذشته
در آئین افتتاحیه دومین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان
رهبری در دوره پنجم سخن می گفت ،اظهار کرد :آقای
رئیسجمهور هم تشریف دارن���د ،بهتر اس��ت گ��زارش
عملکردی از اقتصاد مقاومتی به مردم بدهند تا مردم
عملکردها را ببینند.وی با بیان اینکه به آم��ار و ارقام
نمیشود اکتفا کرد،گفت :گزارش بدهند تا اگر کارهایی
شده مردم خوشحال شوند که حرفهای رهبر انقالب
زمین نمانده است .جنتی تصریح کرد :اکنون مشکالت
زی��ادی در کشور داری��م و درد جامعه ما بحث معیشت و
مشکالت اقتصادی است.
▪ ▪نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد
واین مصیبت است

وی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به اینکه سال
آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی
ب��رگ��زار می ش��ود ،اظ��ه��ارداش��ت :متاسفانه نظارت در
انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد واین مصیبت
اس��ت .جنتی اف���زود 400 :ه��زار نفر وارد عرصه این
انتخابات می شوند که باید سوابق آنان شناسایی شود
که آیا شرایط دارن��د یا ندارند؟ عملکرد بسیاری نشان
داده که خوب نبوده است و در برخی مواقع کارشان به
دادگاه کشیده شده است.رییس مجلس خبرگان رهبری
همچنیندرخصوصانتخاباتریاستجمهورینیزگفت:
دراصل 115قانوناساسی 9شرطبرایرییسجمهوری
در آن پیش بینی شده است که باید احراز شود.
وی با بیان اینکه یکی از این شرطها بحث رجل مذهبی و
سیاسی بودن است ،گفت :باید بررسی شود به چه کسی
رجل سیاسی و مذهبی میگویند.رئیس مجلس خبرگان
خاطرنشان کرد:شرط مدیر و مدبر بودن یعنی در حد
اداره مملکت نه مدیریت مدرسه و اداره بوده و مدبر باشد
بدین معنی که باید بداند راه گریز از مشکالت چیست .وی
افزود :مدیریت ،امانتداری ،تقوا و شجاعت رئیسجمهور
بر اساس قانون باید احراز شود و اگر این شرایط توسط
شورای نگهبان که مسئولیت سنگینی نیز به عهدهدارند
احراز نشود نمیتوان هیچگونه اظهارنظری کرد.

▪ ▪فتنه اگر مسئله اول ما نباشد مسئله دوم است

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فتنه گران
عامالن نفوذی در نظام هستند ،گفت :وظیفه خبرگان
در تبیین فتنه و ماهیت فتنه گران سنگین تر از دیگران
است.
وی با تاکید براینکه نباید فتنه را سبک بگیریم ،تصریح
کرد :فتنه اگر مسئله اول ما نباشد مسئله دوم است.
جنتی خاطرنشان ک��رد :باید به م��ردم بگوییم که فتنه
خاموش نشده و عد های همچنان دنبال فتنه هستند و
فتنه یعنی براندازی اسالم ،انقالب و نظام .رئیس مجلس
خبرگان رهبری تصریح کرد :برخی فتنهگران اکنون
در پستهای نظام و در سطوح مختلف مسئولیت دارند،
متاسفانه برخی سمتها دست فتنهگران است و اینها با
جوانان حزباللهی و انقالبی برخورد میکنند ،ما باید
این موضوع را به عنوان عوامل نفوذ تلقی کرده ونسبت
به آن حساس باشیم .وی با انتقاد از طرح موضوع «آشتی
ملی» گفت :بحث آشتی ملی را مطرح می کنند یعنی این
که هر بالیی سر مملکت آوردیم ،ما را بپذیرید و به ما جایزه
بدهید .جنتی اف��زود :رهبر معظم انقالب با این قضیه
برخورد کردند و اگر آنان عقل داشته باشند سرجای خود
بنشینند و بدانند مردم فتنه آن ها را فراموش نمی کنند.
▪ ▪جای برادرمان آقای هاشمی واقعا خالی است

جنتیدربخشیازسخنانخودباگرامیداشتیادوخاطره
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی نماینده فقید مردم تهران در
مجلس خبرگان گفت :امروز جای برادرمان آقای هاشمی
رفسنجانی واقعا خالی اس��ت .ایشان همکار ما و عضو
خبرگان بودهاند و از قدیمیترین یاران امام به شمار می
آمدند که به زندان رفتند و شکنجه شدند.
▪ ▪آی �تا ...رئیسی :دغدغه معیشت مردم از مسائل
اساسی کشور است

به گزارش فارس آیتا ...سید ابراهیم رئیسی عضو هیات
رئیسه مجلس خبرگان نیز در حاشیه این اجالسیه با اشاره
به نزدیکی به پایان سال «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»،
افزود :طبیعت ًا دولتمردان باید دراینباره کارنامهای از
خود نشان دهند .وی افزود :با نزدیک شدن به ایام نوروز
و پایان سال ،دغدغه معیشت مردم و همچنین موضوع
اقتصاد مقاومتی مطرح شد که فکر میکنم از مسائل
اساسی برای کشور و تمام نمایندگان مردم در خبرگان
رهبری است.

روحانی :دولت در پایان امسال
گزارش مفصلی درباره اقتصاد
مقاومتی ارائه خواهد داد
آمریکاییهانگاهیبهمسائلاخیرخودشانبیندازند
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مقامات
آمریکایی مبنی بر آزاد نبودن انتخابات ریاست جمهوری
گذشته ایران ،گفت« :انتخابات در ایران آزاد ،سالم ،رقابتی
و دموکراتیک است و فکر می کنم آنانی که به انتخابات ایران
انتقادی دارند باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسائلی که
خودشان داشتند بیندازند ».حجت االسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی که روز گذشته پس از حضور در اجالس
خبرگانرهبریدرمصاحبهاختصاصیباخبرنگار خبرگزاری
صداوسیما سخن می گفت ،افزود« :انتخابات اخیر آمریکا
مورد اعتراض دو طرف بود و خود رئیس جمهور فعلی آمریکا
هم قبل از انتخاب شدن در سالمت انتخابات تردید داشت
بنابراین آمریکایی ها باید به انتخابات خودشان بیشتر نگاه
و آن را اصالح کنند ».اشاره رئیس جمهور به گزارش حقوق
بشریاخیردولتآمریکاستکهانتخاباتسال 92درایران
را«غیرآزادوغیردموکراتیک»خواندهبود.روحانیدراینباره
افزود:وقتی 70تا 73درصدمردمدرانتخاباتپایصندوق
هایرایمیآیندمعلوماستکهمردمبهاینانتخاباتاعتقاد
دارندوشمامیبینیدکهچگونهتاپایانزمانرایگیریصف
های طوالنی برای ریختن آرا به صندوق ها وجود دارد .ما
طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور سیستم اجرایی
بسیاردقیقیداریموسیستمنظارتیقویشوراینگهبانبر
انتخاباتهانظارتمیکند.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان
* پیش از نواخته شدن زنگ آغاز جلسه خبرگان حضورعباسعلی کدخدایی رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان
رهبری و سخنگوی شورای نگهبان که درحال احوالپرسی با برخی اعضای خبرگان بود توجه خبرنگاران را جلب
می کرد.
* آنچه در منظر نخست عمده توجهات را به خود جلب می کرد جای خالی مرحوم آیت ا ...هاشمیرفسنجانی بود که
روی آن تصویر وی در قابی آذین شده با گل قرار داشت.
* در کنار کرسی نماینده فقید مردم تهران در مجلس خبرگان آیت ا ...امینی دیگر عضو خبرگان که سابقه دوستی با
مرحوم آیت ا ...هاشمی داشت جلوس داشت.
* درحالی که رئیس مجلس خبرگان درحال ایراد نطق بود رئیس جمهور و وزیر اطالعات در مقام دو عضو دیگر
خبرگان وارد صحن شدند این ورود با تاخیر پس از آغاز رسمی جلسه موجب تکاپوی تصویر برداران و عکاسان برای
ثبت دقیق این لحظه بود.
* رئیس مجلس خبرگان هنگام ورود رئیس جمهور به رغم ایجاد جنب و جوش خبرنگاران و تعدادی از نمایندگان
برای خوش آمد گویی به روحانی درحالی که صدای مداوم باز و بسته شدن دریچه شاتر دوربین های عکاسان آرامش
صحن را تحت الشعاع قرار داده بود همچنان مشغول نطق بود .
*زمانی که دربخشی از نطق رئیس مجلس خبرگان موضوع وضعیت معیشتی مردم مطرح شد آیت ا ...جنتی با
اشاره صریح به حجت االسالم روحانی گفت آقای رییس جمهوراین جا تشریف دارند از ایشان می خواهیم گزارشی
از عملکرد یکساله خود درخصوص وضعیت اقتصاد مقاومتی به مردم بدهد.
*رئیسمجلس خبرگان درحالی که خطاب به رئیس جمهور اعالم می کرد که گزارشی به مردم ارائه کنیدتادرصورت
موفقیت خوشحال شوند و در صورت عدم موفقیت دولت پاسخگو باشد ،روحانی با چهره ای خالی از لبخند و کامال
جدی به میز مقابل خود خیره شده بود.
* آیات آملی الریجانی ،امینی  ،علم الهدی ،موحدی کرمانی ،جنتی ،امامی کاشانی ،خاتمی و حجج اسالم روحانی و
رئیسی از جمله افرادی بودند که ورود و جلوسشان در صحن اجالسیه برای عکاسان اهمیت بیشتری داشت.

...

▪ ▪دولت در پایان امسال گزارش مفصلی درباره اقتصاد
مقاومتیارائهخواهدداد

درحاشیه
اعزام یک ناو گروه
ارتش ایران به روسیه

'خالد حمود' :سالح های ایران در جنگ با
داعش اثرگذار بود

دادستان رامهرمز :با خبرنگارنماها
برخورد می کنیم

بذرپاش:چرخجامعهنمیچرخدچون
آقایانبا ۲ساعتکارراهیاستخرمیشوند

ای��س��ن��ا  -ن���اوگ���روه ای����ران ب��ا ه���دف به
اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری
اسالمی ای��ران در آبه��ای دری��ای خزر و
ابالغپیامصلحودوستیبندرانزلیرابهمقصدمخاچقلعه
داغستان روسیه ترک کرد.

ایرنا' -خالد حمود' مشاور نظامی نخست
وزی��ر ع��راق گفت :مهمات و س�لاح های
ایرانی در جنگ مان با گ��روه تروریستی
داعش بسیار اثرگذار بود و همکاری و هماهنگی بین دو
کشور در این جنگ بیشترین تاثیر را داشت.

ایلنا  -علیرضا قاسمی ن��ژاد دادستان
رامهرمز ضمن تقدیر از اهالی رسانه که
مخلصانه  ،اخبار واقعی را در اختیار عموم
قرار می دهند ،گفت :با خبرنگارنماهایی که قصد برهم
زدن نظم عمومی را داشته باشند ،برخورد می کنیم.

تسنیم  -م���ه���رداد ب���ذرپ���اش م��ع��اون
رئیسجمهور سابق گفت :وقتی آقایان با۲
ساعت کار روزانه راهی استخر میشوند و
صرفا کنترل از راه دور فعالیت می کنند ،خب معلوم است
که چرخ جامعه درست نمی چرخد.

مطهری :متاسفانه فصل سوم قانون اساسی در اکثر
موارد مغفول مانده است
نایبرئیسمجلس گفت:
فصل سوم قانون اساسی
در م����ورد ح��ق��وق ملت
اس���ت ک��ه متاسفانه در
اکثر موارد مغفول مانده
اس��ت .به گ��زارش ایسنا
علی مطهری در سخنانی
با عنوان «قانون اساسی از
متن تا عمل» در دانشگاه
اص��ف��ه��ان خ��اط��ر نشان
کرد :برخی از رئوس این فصل قانون اساسی عبارتند
از منع تفتیش عقاید ،منع آزادی اجتماعات ،منع
دستگیری افراد بدون حکم قضایی ،اصل برائت،
منع شکنجه ،منع هتک حرمت و حیثیت که در
واقع حقوق مردم در قانون اساسی دیده شده است.
نایب رئیس مجلس اف��زود  :برای مثال کار اصلی
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای
مجازی سیاست گذاری است نه قانون گذاری که
این روند باید اصالح شود زیراهمه باید بدانند که
در قانون اساسی حق قانونگذاری به مجلس داده
شده است نه به نهاد دیگری.وی همچنین با اشاره
به موضوع حصر به آنچه «دخالت ش��ورای عالی
امنیت ملی در کار قوه قضاییه» خواند ،انتقاد کرد
و افزود:تصمیم این شورا دراین مورد برای مدت
محدود و اوض��اع بحرانی پذیرفته است اما پس از

آرامش این حق راندارد .وی در
پاسخ به سوال یکی از دانشجویان
که از او پرسید آیا مجلس خبرگان
وظایف خود را به درستی انجام
م �یده��د ی��ا خ��ی��ر؟ گ��ف��ت :خیر
اعتقاد دارم مجلس خبرگان
رهبری هم اکنون وظایف خود
را کامل انجام نمی دهد عدهای
فکر میکنند که اگر کلمه نظارت
را در خصوص رهبری به کار ببرند
توهین به والیت فقیه شده است؛ در صورتی که این
گونه نیست .البته این را باید بگویم که نظر مقام
معظم رهبری این نیست .ایشان به صراحت گفتهاند
که کسی ممکن است برخالف رهبری حرف بزند
اما باید آزاد باشد .منتهی کسانی را سراغ داریم که
کاسه دا غتر از آش هستند و میخواهند از والیت
فقیه بت بسازند.مطهری افزود :نگاه به والیت فقیه
باید درست باشد .بنده شخصا در خصوص رفع حصر
آزادانه نظراتم را به مقام رهبری گفتم؛ هرچند ایشان
با نظر من موافق نبودند اما با روی باز سخنان بنده
را شنیدند.وی افزود :مسئوالن نظام باید همسطح
مردم زندگی کنند و این نکته خیلی مهمی است و در
دین توصیه شده است که رهبر یک جامعه باید در حد
ضعیفترین مردم زندگی کند و خوشبختانه زندگی
مقام رهبری هم همین گونه است.

با اشاره به این که در رأی گیری اولیه رئیسی اول و قالیباف دوم شد

آل اسحاق :آقای رئیسی مصلحت ندانستند
حضور داشته باشند
یحیی آل اسحاقعضو شورای مرکزی
جمعیتمردمینیروهایانقالببابیان
اینکهدرحالحاضربعدازکنارهگیری
آقای رئیسی تکلیف نامزد نهایی این
جبههتامجمعبعدیمشخصنخواهد
بود ،گفت :خبر کاندیداتوری ایشان
را یکی از اعضا بدون هماهنگی اعالم
کردهبودند.
آقای رئیسی قبل از آن با اطالعیه ای
این را اعالم کرده بودند اما اقبال به
ایشان در این جبهه وجود دارد و تعداد
زیادی از اعضا دوست دارند که ایشان
کاندیداشود.منتهاخودشانمصلحت
ندانستندکهحضورداشته باشند .وی
در ادامه گفتگو با جماران توضیح داد:
در رابطه با بحث آقای رئیسی ،قرار بر
اینبودکهازسرتاسرکشورنمایندگان
نیروهای مردمی انقالب جمع شوند
که این اتفاق افتاد و حدود سه هزار نفر
گردهمآمدندکهایندرنوعخودشبی
سابقه بود .وی در ادامه افزود :در حال
حاضرهنوزاین 10نفرقطعینیستند.

معاون سابق احمدی نژاد :کاندیداتوری بقایی ،برنامه ای
ایذایی و حاشیه ای است
محمدرضا میرتاج الدینی ،معاون سابق احمدی نژاد در
پاسخ به سوالی درباره احتمال کاندیداتوری حمیدرضا
بقایی و برنامه طیف نزدیک به او در انتخابات ریاست
جمهوری تأکید کرد برنامه آنها ایذایی و حاشیهای است
که به پایان خط نمیرسند.
وی در ادامه گفت و گو با دیده بان ایران تصریح کرد:
پرداختن به تحرکات طیف آنها را چندان به صالح
نمیدانم و احساس میکنم جریان رسانهای اصالح طلب
از آنها سوژهای ساخته تا هم در جریان اصولگرا ایجاد
اختالف کنند و هم از پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت
متبوع شان فرار کنند.
در همین حال به گزارش دولت بهار ،حمیدرضا بقایی،
معاون اجرایی دولت دهم در تشریح یکی از دالیل اعالم
آمادگی خود برای حضور در رقابت های انتخاباتی گفت:

ادام��ه راه و مشی مدیریتی جناب آقای احمدی نژاد و
استفاده از تجارب گرانقدر در دولت ایشان  ،همراه با
رفع نواقص  ،کاستی ها و بهبود شرایط برای گسترش و
ارتقای اعمال ابتکارات نوین جهت خدمت به مردم عزیز
کشورم ایران بزرگ.
وی در پاسخ به سوالی درب��اره دوقطبی شدن جامعه
درص��ورت حضورش در انتخابات گفت :ب��دون حضور
اینجانب نیز عم ً
ال فضای انتخاباتی کشور دو قطبی شده
است.
وی اف��زود :حضور بنده به عنوان نماینده ای از تفکر
مدیریتی احمدی نژادی که مستقل از دو جریان یاد شده
می باشد نه فقط موجب از بین رفتن فضای دوقطبی
موجود شده است ،بلکه چند قطب در عرصه انتخابات
خواهیم داشت.

السالم  ،نیازمندان  ،زوار ومجاوران
حضرتشان را واالترین مقام و توفیق
میدانند.
▪ ▪ادعایروزنو:کاندیداتوریرئیسی
بامشورتبزرگانمنتفیشد

بهعبارتیهنوزهیچجمعبندینهایی
بر روی آن ها ص��ورت نگرفته است.
روزی که نام آق��ای رئیسی اع�لام شد
یک رأی گیری اولیه ای صورت گرفته
بود که آقای رئیسی در آن رأی گیری
بیشترین رأی را آوردند و آقای قالیباف
دوم شد .رضا خوراکیان ،رئیس دفتر
تولیت آستان قدس رضوی نیز چندی
پیش درب��اره برخی شایعات مبنی بر
احتمال کاندیداتوری آیت ا ...رئیسی
در انتخابات ریاست جمهوری گفته
بود :ایشان با صراحت اشاره کردند که
خدمت به حضرت ثامن الحجج علیه

برگزاریسومینجلسه
دادگاه 7فعالاصالحطلب
ایلنا -صبح روز گذشته سومین جلسه رسیدگی به
اتهامات  ۷چهره سیاسی اصالحطلب در شعبه ۲۶
دادگ��اه انقالب به ریاست قاضی احمد زاده برگزار
شد .حجت کرمانی وکیل دادگستری با بیان این که
در این جلسه به اتهامات آقایان جالییپور و محسن
صفاییفراهانی ،رسیدگی شد ،ادام��ه داد :پس از
تفهیم اتهام ،آقایان جالییپور و صفاییفراهانی به
دفاع از خود پرداختند .به گفته کرمانی قرار است در
جلسهبعدیکههنوززمانآنمشخصنیستبهاتهام
آقایشکوریرادوخانمآذرمنصوریرسیدگیشود.
کرمانیدرشهریورماهبهایلناگفتهبود«:برایموکالنم
اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و
عضویت در گروههای غیرقانونی در کیفرخواست
اعالمشدهاست».

در همین رابطه ایسنا به نقل از روزنو
مدعی شد« :با توجه به اینکه آیت ا...
رئیسیدررایگیری«جمنا»حائزرتبه
اولدرمیانکاندیداهایاصولگرابرای
انتخابات ریاست جمهوری  96شده
بود ،تصمیم گرفت که این موضوع را با
مشورت با بزرگان بررسی کند .او در
هفته جاری طی جلساتی با نزدیکان
خودوچهرههایشاخصاصولگرااین
پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد و با
تصمیمجمعیکهازمشورتبانزدیکان
و بزرگان اصولگرا به دست آورد به این
نتیجه رسید که در انتخابات ریاست
جمهوری دوازده��م کاندیدا نشود و
به فعالیت در آستان ق��دس رضوی
ادامهدهد».

روحانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه باید
قدرتهایمان را نمایان کنیم گفت :دولت در پایان سال
گزارشمفصلیدربارهاجرایاقتصادمقاومتیارائهمیدهد.
رئیس جمهور به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی،
اق��دام و عمل» اش��اره کرد و اف��زود :دول��ت در پایان امسال
گزارش مفصلی ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه در طول سه
سالونیمگذشتهبرایاقتصادمقاومتیچهاقداماتی انجام
گرفتهاست.ویراهاقتصادمقاومتیرایکقدرتبراینظام
توصیفوتأکیدکرد:همانطورکهمقاممعظمرهبریتاکید
کردند مابایدقدرتهایمانرانمایانکنیمتاهمگانبدانند
ایرانماقدرتمنداست.

▪ ▪ انتقاد از دولت پاداش هم دارد

به گزارش ایرنا و ایسنا رئیس جمهور همچنین شب گذشته
در شصت و چهارمین سالگرد استقالل کانون وکال از وکال
خواستباصراحتلهجهازدولتانتقادکنندوگفت«:الاقل
از قوه مجریه با خیال راحت انتقاد کنید .چون انتقاد از قوه
مجریهپاداشهمدارد».روحانیبااشارهبهلزومرعایتحقوق
شهروندیوپرهیزازتجسس،گفت«:ماحقسرککشیدنو
تفتیشزندگیخصوصیمردمرانداریم.بهتوچهربطیدارد
که این آدم در خانه خود چه میکند؟» رئیس جمهور با تأکید
براینکهاستقاللدستگاهقضاحقحکومتاستواستقالل
وکیلنیزحقمردماست،ادامهداد:امنیتقضاییبدونوکیل
الاقلبرایذهنعامهمردمبهطورکاملتحققنخواهدیافت.
روحانیدربخشدیگریازسخنانشبابیاناینکهبعضیمی
گویندآثاربرجامرابایدببینیم،افزود«:آثاربرجامایناستکه
برایتبادلپولیومالیمجبورنیستیمفقطازطریقصراف
استفادهکنیمکهبرخیازمواردهمقابلاطمیناننبود».

وزیراطالعات:رسالتوزارتاطالعاتخفه
کردنگلولههااستنهقلمها
وزیراطالعاتگفت:بستندهانهاوشکستنقلمهابهبهانه
توطئه با هویت انقالب اسالمی ما منافات دارد لذا وزارت
اطالعات رسالت خود را درخفه کردن گلولهها میداند
نه خفه کردن گلوها .به گزارش ایلنا ،حجت االسالم سید
محمودعلویدرکنگرهمسئوالنوزارتارشادافزود :جامعه
وقتیفرهنگمعنویداشتهباشدخودبهخودمصونیتپیدا
میکند.انسانهایباایماندرتورسرویسهایضدامنیتی
نمی افتند .آن ها خودشان خودشان را صیانت می کنند.او
ادامهداد:اگربخواهیمفرهنگعبودیتدرجامعهحاکمباشد
باید اقتصاد جامعه پویا باشد چراکه شکمهای گرسنه ایمان
نمیشناسند.ازطرفدیگراگرامنیتدرجامعهپایدارنباشد
فرهنگعبودیتدرجامعهنهادینهنمیشودودرواقعفرهنگ
ارزشیبرامنیتجامعهاثرمیگذارد.
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�� دﺳﺘﮕﺎه
�� دﺳﺘﮕﺎه
�� دﺳﺘﮕﺎه
�� دﺳﺘﮕﺎه
�� دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮح ﺗﺠﻬﻴﺰات
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﻓﻴﻠﺮ ﺧﻄ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻤﭗ ﺧﻼء
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﺮ�ﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ�
ﺳﻪ ﻋﺪد
ﻧﻮار زﻧﺠﻴﺮ� و ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻪ ﻋﺪد
ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻴﻞ
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻴﺮ ﮔﻴﻼس و آﻟﺒﺎﻟﻮ
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻼﻧﭽﺮ ﺑﺨﺎر
دو ﻋﺪد
د�ﮓ ﺗﻬﻴﻪ آب ﺟﻮش
ﺣﺪود  ٢٠ﺗﻦ
آﻫﻦ آﻻت ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺎ�ﺖ ﺳﺎز ﺧﻂ آﺑﻤﻴﻮه
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺮ�ﻦ ﭘﺎ�ﺖ آﺑﻤﻴﻮه  ١٢ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﻤﻮﻧﻴﺮ
�� دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺮ�ﻦ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� آﺑﻤﻴﻮه
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫١٨ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٣٩٥٫١٢٫٢٢از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ اﻟ�  ١٦ﺑﻪ آدرس اﺑﺘﺪا�
ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن روﺑﺮو� ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎ� ﻏﺬا�� رﺿﻮ� و �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫٢٤در ﭘﺎ�ﺖ درب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ادار� ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 /٩٥٣٥٩٢٨٢آ
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
CMYK

