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تازههای مطبوعات
••آرمان -عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهبان به
نقل از آیتا ...جنتی در واکنش به شایعه درگذشتش گفت:
این موضوع قطعا برای من یک توفیق است.
••کیهان – حسین شریعتمداری در ی��ادداش��ت خ��ود با
عنوان « آنها که باید وآنان که نباید!» درباره کاندیداهای
انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت :فرقی نمیکند
که مدیر ناالیق به کدام جناح وابسته باشد .مدیرناالیق،
ناالیق است وحضور وی درمسئولیت فاجعهآفرین خواهد
بود.او معتقداست :کارآمدی یک مدیر الیق را نمیتوان
ازنطقهای انتخاباتی و وعدههای او شناخت ،چه بسیار
سخندانان برجستهای که در عمل با آنچه در نطقها بر زبان
داشتند فاصلهای پرناشدنی گرفتهاند.
••ج��م��ه��وری اس�لام��ی -ای���ن روزن���ام���ه درم��ط��ل��ب��ی با
عنوان«احمدینژادواطرافیانشدرحالفتنهجدیدهستند»
بهفعالیتهایمحموداحمدینژادواطرافیانشپرداختو
نوشت:سخنانعوامفریبانهرئیسجمهورسابقوپیشازآن
نامههدفمندیارغاراوبهرهبرجریاناصالحاتودرخواست
تلویحی برای اتحاد دربرابر اصولگرایان و بعضی سخنان
دیگر درفضای مجازی ،از فتنه جدیدی خبر میدهد .
••رسالت  -این روزنامه درمطلبی با عنوان «روحانی؛
رئیسجمهور یک دورهای یا دو دورهای؟» به حضور حسن
روحانی درانتخابات ریاست جمهوری سال 96پرداخت
ونوشت :رقبای روحانی بریک دورهای بودن وهمراهان
روحانی بردو دورهای بودن وی اصرار دارند .اما به نظر،
گزاره دقیقتر این است که «روحانی کماکان رئیسجمهور
دو دورهای است اما استعداد فراوانی برای یک دورهای
شدن دارد» .این استعداد با گذر زمان افزایش یافته و در
ماههای اخیر کمی شتاب داشته است .
••وطن امروز -این روزنامه در مطلبی نوشت 60 :درصد
صنایع کوچک کشور در حال تعطیلی هستند.
••آرمان – بهروزنعمتی درباره نقش وجایگاه الریجانی برای
انتخابات آتی گفت«:فکرمیکنم بحثی که آقای الریجانی
داشتند که ریاست جمهوری روحانی دو دورهای خواهد
بود مشخص کننده است وفکرمیکنم آق��ای الریجانی
ازروحانی حمایت کند.هم آقای الریجانی و هم تیمی که با
وی همراه هستند به دنبال اعتدال درکشور هستند ونقش
آقای الریجانی بیشتراز گذشته خواهد بود».
••اعتماد  -بهزاد نبوی بابیان اینکه امروز دیگر اعتقادی
به فعالیتهای چریکی ن��دارم ،گفت :معتقد نیستم کار
سیاسی نباید انجام داد اما کار سیاسی با همان روشهایی
کهآقایخاتمییعنیروشهایاصالحطلبانهوتبدیلوضع
موجود به وضع مطلوب با روشهای قانونی ،مسالمتآمیز
و تدریجی.
••ابتکار -این روزنامه درگزارشی با عنوان «اصالح طلبان
در مسیر بهشت» ،س��از وک��اره��ای اص�لاح طلبان را در
انتخابات شهر و روستا بررسی کرد و با اش��اره به حضور
چشمگیراعضای اصالح طلب ،در انتخابات شورای شهر
نوشت :نامزدهای اصالحطلب شناخته شده شورای شهر
تهرانافرادیهستندکهدرتجاربشانسابقهاجراییمرتبط
نمود بیشتری پیدا میکرد.

...
انعکاس

••انتخاب نوشت :محسن غرویان عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان پیشین خود مبنی بر
توقع مراجع و علما از روحانی برای دیدار با آنها پیش
از انتخابات ،خاطرنشان کرد :این امر به دلیل مواجه
شدن با تعطیالت نوروز و اینکه آقای دکتر روحانی در
این ایام سفرها و برنامههایی داشته به تعویق افتاده
است ،کمااینکه سفری هم به روسیه داشته است .به
احتمال زیاد این هفته دیداری با مراجع قم داشته باشد
ضمناینکه تقاضای روحانیون هم برای تحقق این مهم
به این زمان موکول شده است البته این موضوع به طور
رسمی اعالم نشده اما شواهد و قرائن گویای این مطلب
است.
••رجانیوز نوشت :روزهای گذشته ویدئویی در فضای
مجازی از مجموعه تحت مدیریت مجری مشهور منتشر
شد که فارغ از زردبازی های مرسوم با برخی رفتارهای
خالف عرف و ضد خانواده هم همراه بود ...فارغ از اینکه
سازندگان این کلیپ شأنی فراتر از این زردبازی ها برای
خود و مجموعه ای که دارند قائل نیستند سؤال جدی
اینجاست که چرا نظارت بر محتواهای منتشر شده در
فضای مجازی تا این حد پایین آمده که عده ای به راحتی
این امکان را پیدا می کنند که این رفتارهای ضد فرهنگی
را انجام دهند.
••آفتاب نیوز نوشت :روزن��ام��ه چپگرای اسرائیلی
«هاآرتص» که از جمله منتقدان دولت نتانیاهو محسوب
می شود در گزارش تازه ای اشاره می کند که دور تازه ای
از مسابقه تسلیحاتی میان اسرائیل ،حزب ا ...و حماس و
گروه های ضد اسرائیلی دیگر آغاز شده است.
••پارس نیوز مدعی شد :بعد از افشاگری بهروز افخمی
در برنامه سینمایی هفت در م��ورد دوتابعیتی بودن
برخی داوران جشنواره فیلم فجر و حمایت وی از جریان
ارزشی -انقالبی سینما ،فشار برای برکناری وی از برنامه
هفت شدت گرفته است .تعدادی از عناصر سیاسی-
سینمایی جریان اصالحات درصدد برآمده اند این فشار
را سامان دهند .حتی در این زمینه برخی از این عناصر با
مدیر شبکه سوم سیما نیز رایزنی هایی داشته اند.
••مثلث آنالین نوشت :کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که ممکن است
صالحیت افرادی که در دوره قبل انتخابات تأیید نشده،
در این دوره تأیید شود ،گفت :بله .ممکن است ما اشتباه
ک��رده باشیم .ممکن است ف��ردی مستندات جدیدی
داشته باشد و آنها را برای ما بیاورد .ممکن است قبال
یک مرجع رسمی نظری داده بود که اشتباه کرده و حاال
نظرش را اصالح کرده باشد.
••بولتن نیوز مدعی شد :بعد از زحمات بسیار سیف و
بانک مرکزی ،چندی پیش نمایندگی یکی از شرکتهای
بزرگ خارجی در ای��ران که متعلق به انگلستان است
موفق شد بعد از برجام نسبت به انجام نقلوانتقال وجوه
در شعبه بانک ملی لندن اقدام کند؛ اما هنوز شرکتهای
داخلی از این گشایش بیبهرهاند و بانک ملی اقدامی
نمیکند.
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غالمرضابنی اسدی
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جزئیات برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقالب
 45روز تا زم��ان ب��رگ��زاری همزمان انتخابات ریاست
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا باقی است.
اصولگرایان و اصالح طلبان نیز برنامه ریزی گسترده ای
برای حضور در این دو انتخابات تدارک دیده اند .تاکنون
توجه اصولگرایان بیشتر معطوف به انتخابات ریاست
جمهوری ش��ده اس��ت و دومین مجمع عمومی جبهه
مردمی نیروهای انقالب در روز پنج شنبه برگزار خواهد
شد .اصالح طلبان نیز که از چندی پیش فعالیت شورای
عالی سیاستگذاری را تمدید کرده بودند ،به دنبال ارائه
لیست در انتخابات شوراها هستند .در انتخابات ریاست
جمهوری هم اکثریت این جریان ،خواستار حمایت از
روحانی هستند و رییس دورهای شورای هماهنگی جبهه
اصالحات از برنامه ریزی گسترده ای میان اصولگرایان
معتدل و اصالح طلبان برای برگزاری انتخابات پرشور
ریاست جمهوری خبر داده است.
▪ ▪تسنیم :کاندیداتوری رئیسی قطعی است

در همین حال خبرگزاری تسنیم نیز روز گذشته مدعی
ش��د :اگرچه هنوز حجت االس�لام والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی درب���اره قطعی ش��دن ح��ض��ورش در
انتخابات  96سخنی به زبان نیاورده است ،اما گفته
شده که کاندیداتوری وی در انتخابات قطعی است.
این خبرگزاری در ادامه تصریح کرد :برخی منابع ،خبر
دادند که وی در روزهای آتی کاندیداتوری خود را اعالم
میکند.ادعایتسنیمدرحالیاستکههنوزخبررسمی
درباره کاندیداتوری آقای رئیسی منتشر نشده است.
▪ ▪تکذیب یک اظهارنظر سیدمحمد حسینی

اما روز گذشته اظهارنظری به
نقلازسیدمحمدحسینیعضو
هیئت رئیسه جبهه مردمی
ان��ق�لاب اس�لام��ی منتشر شد
مبنی بر ای��ن که وی در گفت
و گو با دی��ده ب��ان گفته است:
«حجت السالم رئیسی برنامه
خود برای ریاست جمهوری را
به جمنا ارائه داده است...جبهه مردمی با آقای رئیسی نیز
همچونسایرافراددرخصوصانتخاباتریاستجمهوری
صحبت کرده و برنامه وی را گرفته اس��ت ».با این حال
براساس گزارش روابط عمومی جبهه مردمی نیروهای
انقالب ،سید محمد حسینی در توضیحی درخصوص
این خبر نوشت :سایت دیده بان ایران مطلبی رابه بنده
نسبت داده که مطابق واقع نیست.درمصاحبه نشریافته
دراین پایگاه خبری گفته شده که ازآقایان رئیسی وفتاح
برنامه ورزوم��ه دریافت شده است .درحالی که شورای
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی ازهیچ
یک ازنامزدها چنین درخواستی نداشته اس��ت! تنها
بحثی که با کاندیداها مطرح بوده پذیرش سازوکارجبهه
است .وی با بیان اینکه این احتمال نیز وجود دارد که
گزینه نهایی «جمنا» آقای رئیسی باشد ،اظهار داشت:
در اینکه ایشان فردی شاخص و ممتاز است تردیدی
وجود ندارد و به همین دلیل برخیها احتمال میدهند
که ایشان گزینه نهایی است اما هنوز هیچ تصمیمی در
شورای مرکزی گرفته نشده و همان ساز و کاری که اعالم
شده ادامه دارد تا روز پنج شنبه که  5نفر نهایی انتخاب
شوند .وزیر ارش��اد دولت سابق همچنین در پاسخ به
این سوال که آقای فتاح بارها کاندیداتوری خود را در
انتخابات ریاست جمهوری تکذیب کرده است اما چرا
در جمع  21نفر و بعد  14نفر قرار گرفت ،تصریح کرد:
جبهه مردمی همه گزینه های احتمالی را برای انتخابات
ریاست جمهوری بررسی و به مجمع عمومی که با حضور
3هزار نفر برگزار شد معرفی کرد که قبل از قرار دادن
نام ایشان در بین  21کاندیدای احتمالی جبهه مردمی
با وی صحبت شد ایشان ساز و کار جبهه مردمی را قبول
داشتند و مانند  14نفر دیگر رزومه خود را به جمنا ارائه
داده اند .پیش از این خبرگزاری تسنیم اسامی 14



...
واکنش

▪ ▪برگزاری جلسه کمیته اقشار  28گانه جبهه مردمی
با  5نامزد

روز گذشته همچنین نشست اقشار  28گانه جبهه
مردمی با کاندیداهای انتخاباتی این جبهه نیز برگزار
شد .به گزارش میزان ،رضا روستا آزاد در این همایش
گفت :در روز پنج شنبه هریک از  10نامزد جبهه حدود
 20دقیقه برای تشریح برنامه های خود وقت سخنرانی
خواهند داش��ت ام��ا از آن جهت که ای��ن مقدار زمان
تخصیص یافته برای تشریح جزئیات برنامه نامزدها
کفایت نمی کند برای آنها یک فرصت اضافی نیز تعیین
شد و امروز از تمامی 10نامزد جبهه مردمی برای شرکت
در جلسه با اقشار 28گانه دعوت به عمل آمد .وی افزود:
از 10نامزدی که برای شرکت در جلسه امروز دعوت
شده بودند  5نامزد جهت سخنرانی و تشریح برنامه
هایشان اعالم آمادگی کردند و در نتیجه این  5نامزد
فرصت بیشتری برای طرح مباحث تخصصی دارند.
▪ ▪میرتاج الدینی :نامزدهای «جبهه مردمی» متعهد
شدند که به نفع نامزد نهایی کنار بروند

همچنینمیرتاجالدینیرئیس
کمیتهنمایندگانجبههمردمی
نیروهایانقالباسالمیگفت:
نامزدهایجبههمردمیمتعهد
شدهاند که به نفع نامزد نهایی
کنار ب��رون��د .در همین حال
محمدمهدی زاه��دی رئیس
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس هم که از وی به عنوان کاندیدای احتمالی
مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی
یاد میشود ،طی گفتوگویی تاکید کرد که در صورتی
که گزینه نهایی جبهه مردمی نباشد ،کاندیدا نخواهد
شد .وی همچنین گفت که منتظر نتایج نهایی خواهد
ماند و در نهایت تابع جبهه مردمی خواهد بود .رستم
قاسمی ،وزیر سابق نفت نیز به تسنیم گفت :در صورتی
که به عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی نباشم ،از صحنه انتخابات کنار میروم.

▪ ▪جزئیات برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی
نیروهای انقالب

لطفا ...فروزنده عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی
جبهه منا نیز با اشاره به برگزاری دومین نشست مجمع
ملی این جبهه در روز پنج شنبه گفت :در مجمع دوم
جبهه مردمی که  17فروردین ماه با حضور قریب 3000
نفر اعضای مجمع برگزار می شود 10 ،نفری که در
مجمع اول ،حائز بیشترین آرا بوده و شرایط و سازوکار
جبهه را پذیرفتهاند ،دعوت می شوند و برنامه خود را
به مجمع ارائه کرده و در معرض رای قرار میگیرند.
ف��روزن��ده ادام��ه داد 5 :نفری که در مجمع دوم حائز
بیشترین رای باشند ،گزینههایی هستند که نامزد نهایی
از میان آنها تعیین میشود.

▪ ▪قالیباف :هم مستضعفان و هم تولیدکنندگان از
عملکرد دولتمردان آسیب دیده اند

همچنین محمدباقر قالیباف نیز در مراسم روز جمهوری
اسالمی گفت :امروز هم مستضعفان ،حاشیه نشینان،
روس��ت��اه��ا و ج��وان��ان از تصمیم و عملکرد مجموعه
دولتمردان آسیب می بینند و هم تولید کنندگان.
شهردار تهران افزود :هرگز قرار ما این نبود تا کشوری
داشته باشیم که بین مسئوالن و حاکمان با مردم فاصله



...
سپاه

وجود داشته باشد و مسئوالن
به تنهایی برای مردم تصمیم
گیری کنند .قرار ما این نبود
که دغدغه ه��ای مسئوالن با
دغ��دغ��ه ه��ای م��ردم متفاوت
باشد و م��ردم در سرنوشت و
تصمیمگیریهادخیلنباشند
بلکه قرار بود خود مردم در همه
عرصه ها تصمیم گیران اصلی باشند .قالیباف با اشاره
به سفر اخیرش به خوزستان گفت :ما شاهد بودیم یک
خانواده جز از محل یارانه هیچ درآمد دیگری ندارد و
در کنار آن  ۴جوان بیکار نیز در خانه وجود دارد .روزی
که یارانه به این خانواده داده شده ،قیمت بنزین و دالر
چقدر ب��وده اس��ت؟ ام��روز حداقل قیمت ها به  3برابر
افزایش یافته است اما ای کاش یارانه آن ها را هم به
همین میزان افزایش می دادیم تا قدرت خرید خانواده
کاهش پیدا نکند.
▪ ▪مصباحی مقدم مطرح کرد :تالش اصولگرایان برای
پیروزی در دور اول انتخابات است

غالمرضا مصباحی مقدم،
سخنگوی جامعه روحانیت
ه��م در گفت و گ��و ب��ا باشگاه
خبرنگاران با بیان اینکه دولت
یازدهم به هیچ وجه نتوانست
شعارها و وع��دهه��ای خ��ود را
محققکند،گفت:اصولگرایان
تالش میکنند کاندیدایی را
معرفی کنند که بتواند در دور اول انتخابات رأی بیاورد.
حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت
مبارز نیز در گفت و گو با عصر ایران گفت :تصور می کنم
که جناح اصولگرا با اقداماتی که انجام داده ،به وحدت
می رسد و مشکلی از این بابت پیش نخواهد آمد.
▪ ▪غرضی :دولت با رو ش  50سال قبل قادر به تحقق
اقتصاد مقاومتی نیست

محمد غرضی هم که پیشتر
خ��ب��ر ن���ام���زدی خ���ود ب���رای
انتخابات ریاست جمهوری را
اعالم کرده بود ،در گفت و گو
با فارس با بیان اینکه دولت با
روشهای گذشته نمیتواند
اقتصاد مقاومتی را در کشور
اج��رای��ی کند ،تصریح ک��رد:
بعید میدانم با این سیاستها بتوانند اشتغا لزایی
کنند .غرضی با تأکید بر اینکه غیرممکن است فرمایش
مقام معظم رهبری توسط مسئوالن دولت محقق شود و
به نتیجه برسد ،اضافه کرد :هر دولتی هم بیاید و همین
روشه��ای  50یا  60سال گذشته را اجرا کند ،تولید
را از بین میبرد و بیکاری در کشور اف��زون میشود.
وی با اشاره به اینکه ایران در گذشته منبع تولید بود،
تصریح کرد :ایران امروز به منبع مصرف تبدیل شده
و این در حالی است که رقبای ای��ران در جهان هزینه
سرمایهگذاری را به صفر یا یکی دو درصد رساندهاند.
▪ ▪ص��ادق��ی :اص�لاح طلبان ب��رای انتخابات ریاست
جمهوری برنامه ریزی گسترده ای دارند

رییس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصالحات با بیان
اینکه برنامه ریزی گسترده ای میان اصولگرایان معتدل
و اصالح طلبان برای برگزاری انتخابات پرشور ریاست
جمهوری صورت گرفته است ،گفت :قطعا آقای روحانی
به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری اسالمی ایران
انتخابخواهدشد.بهگزارشایرنا،محمودصادقیافزود:
برنامه ریزی و هماهنگی گسترده ای بین اصالح طلبان و
اصولگرایان معتدل (اعتدالیون) در کشور صورت گرفته و
موسم تبلیغات که فرا برسد قطعا برنامه های این جریانات



...
سوریه

سیاسی بیشتر نمایان خواهد
شد .صادقی با اشاره به تجربه
انتخاب دوباره دولتی که خود
را باردیگر در معرض رای مردم
قرار می دهد در ایران و جهان،
تصریح ک��رد :در شرایط فعلی
جامعهماباهمهمشکالتیکهدر
آنوجوددارد،بهدنبالایناست که فرصت دیگری را در
اختیاررییسدولتکنونیقراردهدتاموفقیتهایبزرگی
که دولت یازدهم به خصوص درب��اره سیاست خارجی و
تثبیتشرایطاقتصادیبهدستآوردهاست،راادامهدهد.
▪ ▪عارف:امیدواریمبتوانیماقدامیجدی در بحثتولید
داشته باشیم

همچنین ب��ه گ����زارش ایلنا،
م��راس��م دی���دار ع��ی��دان��ه (عید
دیدنی)محمدرضاعارفرییس
فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی و رییس شورایعالی
سیاستگذاری اص�لاح طلبان
روز گذشته در محل دفتر بنیاد
امید ایرانیان و باحضور برخی
از وزرا ،مدیران دولتی ،تعدادی از نمایندگان اصالح طلب
مجلس و برخی از چهرههای برجسته سیاسی و فرهنگی
و اجتماعی برگزار شد .رئیس فراکسیون امید مجلس در
پایان این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به نام گذاری
امسال از سوی رهبر انقالب گفت :مسئله تولید و اشتغال
از جدیترین سیاستهای مورد نظر در اقتصاد مقاومتی
است که امیدواریم بتوانیم در سال جاری اقدامی جدی
در راستای شکوفایی بحث تولید داشته باشیم تا بتوانیم
بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال را نیز از طریق
شکوفایی تولید داخلی مرتفع کنیم.
▪ ▪جلودارزاده :مردم در انتخابات قبلی نشان دادند به
کدام سمت گرایش دارند

ب���ه گ������زارش ای��ل��ن��ا ،سهیال
جلودارزاده ،عضو فراکسیون
امید مجلس با اشاره به آسیب
های درونی دولت تصریح کرد:
منظورازآسیبهایدروندولت
کمکاریها ،تسلیم شدنها و
باجهایی است که به دیگران
داده میشود و زیادهخواهی اف�����رادی ک���ه در دول���ت
هستند و رییسجمهوری باید فکری ب��رای آنه��ا کند.
وی اف��زود :امروز مشاهده میکنیم که جریان خاصی با
تمامی امکاناتش از پیاده نظامهایش تا صدا و سیما ،مانع
از رسیدن اخبار درس��ت به م��ردم میشود ،دول��ت باید
مقابل این گونه رفتارها جدیت بیشتری به کار بگیرد.
جلودارزاده در ادام��ه تأکید کرد :جریان آزاد اطالعات
باید صورت بگیرد ،مردم در انتخابات قبلی نشان دادند
که به ک��دام سمت و سو گرایش دارن��د ام��ا هنوز ص��دا و
سیمای ما که با پولهای مفقود شده دولت قبلی اداره
میشود در دست یک جریان ورشکسته قرار دارد که با
دروغ و حمالت ناجوانمردانه کامال جناحی عمل میکند.
▪ ▪کمالی:ایجاداختالفبیناصالحطلبانراهبردرقباست

حسین کمالی ،ری��ی��س ک��ارگ��روه س��ی��اس�تگ��ذاری و
برنامهریزی ش��ورای عالی گفت :ایجاد اختالف بین
اصال حطلبان و ممانعت از یکپارچگی آنان راهبردی
کمهزینه ب��رای محافظهکاران و رقبا در رقابتهای
انتخاباتی آتی است .وی افزود :بدون تردید کسانی که از
ابزار تخریب در رقابتهای انتخاباتی بهره میبرند ،حتی
درصورت پیروزی منشاء خیر در جامعه نخواهند بود ،لذا
باید از همراهی با آنان اجتناب کرد .اخالق حسنه و نیکو
حلقه گمشدهای است که باید همه ما در هر جایگاهی به
آن اهتمام بورزیم.
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واکن��ش رضای��ی ب��ه اظهارات فرمانده
مرکزینیروهایآمریکا

یگانهای تکاوری سپاه به یگانهای
"ویژه"و"واکنشسریع"تبدیلمیشود

نشست کارشناسی «آستانه» اواخر
فروردین در تهران برگزار می شود

ایرنا :دیدار نوروزی واعظی بوی
خداحافظی می داد

مهر -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
دراینستاگرام خود نوشت« :آقای وتل» فرمانده
مرکزی نیروهای آمریکایی با طرح اتهاماتی
تکراری علیه ای��ران ،خواستار اق��دام نظامی
برای توقف فعالیت های کشورمان شده است.
درپاسخ به این نظامی آمریکایی باید گفت که
فعالیت های ای��ران در خلیج ف��ارس و منطقه
برای حفظ امنیت و صلح است .رضایی افزود:
مراقب باشید پوست خربزه زیرپای شما نیندازند
و تجربه آقای بوش درجنگ افروزی را هم از یاد
نبرید .بدانید ایران ،عراق یا افغانستان نیست و
هرنوع ماجراجویی پشیمانی برای شما خواهد
داشت.

تسنیم  -جانشین فرمانده نیروی زمینی
سپاه گفت :براساس منویات فرمانده معظم
کل قوا یگانهای تکاور نیروی زمینی سپاه
ب��ه ی��گ��انه��ای ن��ی��روه��ای وی���ژه تبدیل می
شود .سردار عراقی درباره میزان آمادگی
رزم��ی نزسا گفت :بر ای��ن اس��اس ،نیروها
و تیپهای تکاور ما به نیروهای واکنش
سریع ،نیروی ویژه و نیروی مخصوص تبدیل
میشود که قادرند در زمان کمی ،فراخوان
و سازماندهی و آماده به جنگ شده و در کمتر
از  24ساعت به هر نقطهای از کشور اعزام
شوند و به اج��رای عملیات پرداخته و وارد
جنگ شوند.

ایسنا  -در پی توافقی که در نشست آستانه  3که
در اواخر اسفند  95برگزار شد ،قرار شد نشست
کارشناسیروندآستانهدرتاریخ 29و 30فروردین
ماه در تهران برگزار شود .براساس این گزارش
دور چهارم نشست آستانه نیز در تاریخ  13و 14
اردیبهشت ماه  96در قزاقستان برگزار خواهد
شد .در سه نشست قبلی ریاست هیئت ایران بر
عهدهجابریانصاریمعاونعربیوآفریقایوزارت
خارجهبودهاست.درنشستآستانهنمایندگانیاز
سهکشورایران،روسیهوترکیهحضوردارند.اواخر
هفته جاری نیز دور جدیدی از رایزنی ها درباره
بحران سوریه در بلژیک برگزار می شود و محمد
جواد ظریف در این مذاکرات شرکت می کند.

ایرنا -محمود واعظی وزی��ر ارتباطات و فناوری
اطالعات،در جمع کارکنان این وزارتخانه با اشاره
به زمان باقی مانده دولت یازدهم ،گفت :ممکن
است دیگر فرصتی این چنینی برای دیدار مجدد
میسر نشود .خبرگزاری دولتی ایرنا با اش��اره به
حواشی این جلسه نوشت :دیدار نوروزی محمود
واعظی با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات،درمسجدپیامبراعظم،بویخداحافظی
میداد.براساساینگزارشواعظیهمچنینضمن
ردشایعهنامزدیخوددرانتخاباتریاستجمهوری
گفت:بهترین گزینه برای ریاست جمهوری دکتر
روحانی است و حضور ایشان برای به ثمر رساندن
تالش هایی که شروع کرده است ،ضروری است .

آملی الریجانی :نباید بگوییم یک شخص چون آدم خوبی است می تواند رئیس جمهور شود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هر گونه سهل انگاری در
تطبیق عناوین موجود در قانون اساسی در مورد داوطلبان
انتخابات ریاست جمهوری خطایی نابخشودنی است،
اظهار کرد :گاهی به نظر می رسد که در سال های گذشته
و در مورد برخی افراد ،مدیر و مدبر بودن در حد ریاست
جمهوری کشور ثابت و محرز نبوده است .بر همین اساس
نباید تابع احساسات باشیم و بگوییم یک شخص چون
آدم خوبی است می تواند رئیس جمهور شود .به گزارش
میزان آیت ا ...ص��ادق آملی الریجانی که روز گذشته

در جلسه مسئوالن عالی قضایی سخن می گفت تاکید
کرد :یک آدم خوب شاید برای امامت جماعت یک مسجد
فرد مناسبی باشد اما لزوم ًا هر آدم خوبی برای ریاست
جمهوری مناسب نیست.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم رعایت اخالق
به عنوان یک اصل اساسی در جریان رقابتهای انتخاباتی
از سوی نامزدها و هواداران آنان گفت :مردم و مسئوالن
قطع ًا اجازه نخواهند داد که در انتخابات آتی ،اتفاقاتی
نظیر فتنه  88تکرار شود و از سوی دیگر توقع ما از شورای

طلوعآفتابفردا 6:47

بدون موضوع

صادقی :اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی گسترده ای دارند
تن از نامزدهای برتر جبهه مردمی نیروهای انقالب را
اعالم کرده بود که در میان آنها افرادی مانند محمدباقر
قالیباف ،سعید جلیلی ،ابراهیم رئیسی ،پرویز فتاح،
محمدمهدی زاهدی ،حمیدرضا حاجی بابایی و مهرداد
بذرپاش قرار داشتند .براساس توضیحات حسینی این
 14نفر برنامه خود را به این جبهه اعالم کرده اند.
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نص قانون اساسی را در مورد
محترم نگهبان این است که ّ
شرایط نامزدهای انتخابات رعایت کند .آیت ا ...آملی
الریجانی تاکید کرد :مردم ،مسئوالن و مدیران باید با
بصیرت هر چه بیشتر به این گونه سخنان دشمن توجه
داشته باشند و حساسیت به خرج دهند .وی افزود :البته
مطمئنیم که قوه قضاییه ،نیروهای انتظامی وامنیتی،
مسئوالن و مهمتر از همه خود مردم این بار اجازه نخواهند
داد که مانند سال  88فتنهای شکل بگیرد .قطع ًا این گونه
نخواهد بود که همانند آن سال ،ده ماه اغماض و صبر به

خرج داده شود .کشورهایی نظیر آمریکا نیز باید بدانند که
در صورت مداخلههایی از این قبیل سیلی بسیار محکمی
خواهند خورد.

سرمایه گذاری؛ جهاد ملی و اقتصاد
مقاومتی
غ�لام��رض��ا بنی اس���دی  -س���ال ن��و و زن��دگ��ی ن���و ،نگاه
نو می خواهد .یعنی باید نشست و به تدبیر طرحی تازه در
انداخت  .چه اگر از تقویم های پارینه و طرح های پیشین،
کاریشایسته،ساختهبودمابایددرجایگاهبایستهنامخویش
و کشور خود می بودیم .اینکه در بررسی کارنامه خود ،در
برخیسرفصلهانمرههامانباالنیست،میطلبدتاباهمت
مظاعفونگاهینو،بهسمتافقهایروشنتراصالحمسیر
کنیم.دراینراستاهمبایدهمهظرفیتهارا درخدمتهدف
متعالیپیشرفت،بهفعلیتدرآوریم.شایدازهمینروباشدکه
رهبرانقالبدرهدفگذاریبرنامههایسالعالوهبرتاکید
براقتصادمقاومتی،بهمولفههایبسیارمهم"تولیدواشتغال"
تاکیدمیورزند.اشتغالیکهبهخودیخودیکهدفسازنده
است در فرهنگی که کار ،ارزشمند و کارگر ،ارجمند و حتی
کوششبیهودهراهمبهازخفتگیشمردهاندچهازکوشش،
حتیاگربیهودهباشد،پردازشتنحاصلوقوتهایجسم
فراوان می شود و دست به مهارت ورز می خورد اما از خواب
جزکسلینمیزایدکهخوداماالمراضاستومادربزهکاری
هاست که باید از آن دست و دامن شست .برای این هم می
بایدتانگاهودریافتهاراچنانارتقادهیمکهدریابیم،همان
طور که دیروز در جبهه های نبرد"،جاهدوا بانفسهم" بود و
مجاهد در خدمت هدف دست از جان می شست ،امروز باید
برسبیل"جاهدواباموالهم"،حرکتکنیموسرمایهگذاریرا
جهاد مقدس بدانیم چه آنچه بد است نه سرمایه ،که سرمایه
ساالریوبهبردگیدنیارفتنوبهتکاثروکنزمبتالشدناست
واالاگریکنفرمالکهمهدنیاباشدوآنرابرایهدفمتعالی
فعالکندنهتنهابدنیستکهازخوبهمخوبتراستبسان
صدقه جاریه ای که به تعمیق ایمان هم منجر می شود پس
توجهکنیمکهصاحبسرمایهوسرمایهگذارراباچوبسرمایه
ساالر نرانیم بلکه بستر را برای سرمایه گذاری امن چنان
فراهمکنیمکهنهتنهابافرارسرمایهمواجهنشویمکهباتغییر
بردارهاشاهدبازگشتسرمایههایرفتههمباشیم.سرمایه
هایی که وقتی بر زمین بنشیند ،آبادی و آبادانی به دنبال
می آورد و سفره را چنان گسترده می کند که همگان بر سر
آن بنشینند و لقمه حالل برگیرند .کارگر ،دست از آستین
همت بیرون آورد و کارفرما با تکریم کار و کارگر ،عدالت را
در فرصت ها و پرداخت ها رعایت کند و تولید را نیز چنان
ساماندهدکههرکاالییمیسازد،نهتنهاازرقابتبامشابه
خارجی نماند که جلوتر هم باشد .یعنی اگر مردم را به خرید
کاالی وطنی توصیه می کنیم ،قبل از آن تولید کنندگان ما
توصیه تولید بهتر را عملیاتی کرده باشند .تولیدی چنین و
کاری چنان و خریدی این گونه است که ذیل جهاد مالی و
اقتصاد مقاومتی تعریف می شود .فرایندی که باید قوای سه
گانه و همه ارکان حکومت را بسیج کند تا به فردای بهتر که
حقمسلمایرانوایرانیاستبرسیم.تالشیچنینمصداق
دینَّ ُه ْم ُس ُب َلنا" را هم نقشه
همان "جاهدوا فینا" است که " َل َن ْه َ
راه می کند .باری ،شعار سال را فراتر از همایش ها و نمایش
ها و مقاالت و کتاب ها،به راهبرد عملیاتی بر روی زمین
تبدیل کنیم و اال نه حق مطلب ادا می شود و نه حق ایران.

...

انتخابات
رئی��س س��تاد انتخاب��ات :مجری��ان و ناظران
انتخاباتاگرقصدداوطلبیدارنداستعفاکنند
رئیس ستاد انتخابات کشوربا بیان اینکه ن��ام نویسی
ازداوطلبانانتخاباتریاستجمهوریاز22فروردینماهآغاز
میشود،گفت:مجریانوناظرانانتخاباتریاستجمهوری
اگرقصد داوطلبی دارند باید قبل از نام نویسی ازسمت خود
کنارهگیری کنند .به گ��زارش میزان ،علیاصغر احمدی
افزود :بر اساس ماده  37قانون انتخابات ریاست جمهوری
کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امرانتخابات ریاست
جمهوریبهصورتاجرایانظارتدارنددرصورتیمیتوانند
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شوند که قبل از ثبتنام
ازسمتخوداستعفادادهباشندودرآنسمتشاغلنباشند.
ویدرادامهافزود:دراینزمینه تاریخمشخصیبرایدیگران
وجود ندارد .مثال اعضای دولت ،قوه قضائیه ونمایندگان
مجلس نیاز به استعفا ندارند .رئیس ستاد انتخابات کشور،
تاکیدکرد:هیئتاجراییمرکزیانتخاباتریاستجمهوری
یومکاتباتیکهباهیئتمرکزیشوراینگهبان
باتوجهبهرایزن 
انجامگرفتهطیروزهایآیندهتشکیلخواهدشد.ویدرباره
زمانبندیتعیینصالحیتداوطلبانانتخاباتشوراهاگفت:
فرمانداران و بخشداران سوابق کلی داوطلبان را به مراجع
4گانه استعالم ارسال کردهاند که آنها ظرف  10روز یعنی
از 7تا 16فروردین ماه فرصت دارند نتایج بررسیهای خود
رابهفرماندارانوبخشدارانارسالکنندکهازآنپسهیئت
های اجرایی به مدت  7روز صالحیت داوطلبان را بررسی
خواهندکردوبهطورکلیدر 3روزآیندههیئتهایاجرایی
بررسی صالحیت داوطلبان را آغاز خواهند کرد .همچنین
حجتاالسالم منتظری دادستان کل کشور با اش��اره به
برگزاری انتخابات در سال جاری گفت :به معاونت مربوطه
دردادستانیکلودادستانهایسراسرکشورتأکیدمیکنم
که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند.به گزارش
مهر دادستان کل کشور در خصوص تأمین امنیت فضای
انتخابات با تأکید بررصد فعالیتهای انتخاباتی درجامعه
ودرفضایمجازیگفت:ایجادفضایانتخاباتیسالم،تامین
امنیتانتخاباتوبرخوردبامجرمانوافرادیکهقصدبرهم
زدن فضای انتخابات را دارند ،از جمله وظایف ماست که در
انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد.دادستان کل کشور بر لزوم
نظارتجدیبرفعالیتهایانتخاباتیدرفضایمجازینیز
تأکید کرد و افزود :ما به همه کسانی که قصد ورود به عرصه
رقابتهای انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه
فعالیت خواهند کرد اعالم میکنیم که در فضای مجازی به
سمتتخریبوتوهینبهدیگرانوبهسمتتخلفاتوجرایم
نروندواگرچنینکردندبعدگالیهنکنندکهچرافالنسایت
فیلتر و یا بسته شد .منتظری گفت :از همه مدیران وافرادی
کهقصدورودبهاینعرصهرادارندانتظاراستکهدرراستای
تحققاهدافآسمانیوالهیقرآنقدمبردارندوفضاراآلوده
ومسمومنکنند.ازسخنرانهاهمانتظارمیرودکهبهمنفی
بافیروینیاورندوازاهانتوجسارتبهدیگرانپرهیزکنند.
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