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نماینده خاش :مرزبانان ربوده شده
به زودی به وطن باز می گردند

...

ویژه های خراسان
خودروهای فرسوده دولتی
را تا آذرماه بفروشید
بــراســاس ابــاغــیــه یــک نــهــاد مسئول به
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،به
آن ها یادآوری شده است با توجه به ضرورت
سامان دهــی خــودروهــای دولتی موجود
در دستگاه ها و رعایت ممنوعیت هرگونه
نگهداری و استفاده از خودروهای سواری
فرسوده دولتی ،مدیران مربوط باید ضمن
شناسایی این خودروها که متعلق به سال
 1382و قبل تر و  2003میالدی و قبل
از آن هستند ،برای دریافت مجوز فروش و
برگزاری فرایند مزایده تا آذرماه اقدام کنند تا
برندگان فرصت اخذ سند و دریافت خدمات
شماره گذاری را داشته باشند.

تذکر نظارتی به یک وزیر درباره
واگذاری بدون مجوز ساختمان
بــراســاس گــزارش یک مسئول دولتی به
تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری،
با اشاره به این که در سال گذشته و با دستور
وزیر وقت ،یکی از ساختمان های متعلق به
وزارتخانه مذکور در تهران به یکی از سازمان
های دولتی واگــذار شده تا مشکل کمبود
مکان در آن سازمان حل شود ،اعالم شده
است این اقدام با تذکر و پیگیری دستگاه
هــای نظارتی همراه شــده چراکه مراحل
رسمی و اداری واگــــذاری تمام نشده و
هرگونه هزینه کرد در آن مجموعه به همین
علت ،قانونی نیست.

چهره ها و گفته ها

کنایههایرقبایروحانیدرسخنرانیهایدانشگاهی
رئیسی :خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دالر  ۵هزار تومان شود!
روز گذشته سه چهره برجسته منتقد دولت طی
سخنانیدردانشگاههابهتبییندیدگاههایخود
دربارهوضعیتفعلیکشورپرداختند.
▪خدارحمکردکهرئیسجمهورنشدمکهدالر
 5هزارتومانشود!

که شما نیایید و آقای میرسلیم گفت فکر میکنم
کسانی که به من رای می دهند به فرد دیگری رای
نخواهند داد ،گفتم پس بمانید .وی گفت :رقبای
ما پس از پیروزی ،دو سه روز بعد انتخابات همان
حرفهای ما را اجرایی کردند ،در حالی که زمان
انتخابات مرکز پژوهش های مجلس چند جزوه
علیهبرنامهمنپخشکردند.ویافزود:تفاوتمن
بارقیبمایناستکهمابهاستقاللکشورمعتقدیم
امااوآبخوردنراهمبهبیگانهمتصلمیکرد.
▪انتخابات 96ازانتخاباتهایپرتخلفبود

به گ ــزارش فــارس و ایسنا ،حجت االس ــام سید
ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و عضو
مجمعتشخیصمصلحتنظامدرجمعدانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی ،در پاسخ به این پرسش که
اگرشمارئیسجمهورمیشدیدوضعیتکشوربهتر
بود،در سخنانی کنایه آمیز گفت :خدا رحم کرد که
رئیس جمهور نشدم که دالر پنج هزار تومان شود!
رئیسی در ادامه افزود :باید منابع و مصارف ارزی
به درستی مدیریت شود .نقدینگی اگر در اختیار
تولیدقرارنگیرد،بهسیلبنیانکنتبدیلمیشود.
رئیسیدرپاسخبهاینسوالکهاگرشمابودیدچهمی
کردید؟گفت:ماتولیدمسکنرامتوقفنمیکردیم،
قانون فرانسه را بر قانون مترقی محیط زیست خود
ترجیحنمیدادیم،مرکزهوشمند دررابطهباکنترل
قاچاق بنزین را تعطیل نمیکردیم .تولیت آستان
قدس رضوی همچنین درباره مالیات آستان قدس
خاطرنشانکرد:آستانقدسمالیاتارزشافزوده
و مالیات تکلیفی می پردازد ،اما مالیات را هم باید از
یقهسفیدهاگرفتکهفرارمالیاتیمیکنند.
▪قالیبافنمیخواستکاندیداشود

احمد حسین زادگان استاندار جدید
مازندران در نخستین هفته آغاز فعالیت
رسمی خــود در استانداری با ارســال
دستورالعملیبرایتمامی
دستگاههایاجرایی،
آن ها را از شکایت
علیه رسانه ها منع
کرد/.ایرنا

ایرنا -نماینده خاش در مجلس گفت :به مردم نوید می دهیم که مرزبانان ربوده شده در سالمت هستند و به زودی به خاک وطن باز می گردند.
علی کرد افزود :برای آزاد کردن گروگان های اخیر که در مرز میرجاوه از سوی گروهک تروریستی ربوده شده اند ،نمایندگان  ،مسئوالن سیاسی،
امنیتی ،سپاه ،علما ،معتمدان و قشرهای مختلف مردم پای کار هستند.

رئیسی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات
اخیر ریاست جمهوری ،اظهار کرد :آقای قالیباف
نمیخواست کاندیدا شــود و گفت که آمادگی
دارم به شما کمک کنم ،اما من گفتم مانع حضور
هیچ کس نخواهم شد .آقای جلیلی هم گفت اگر
شمابیایید،مندیگرنمیآیم.تولیتآستانقدس
رضویادامهداد:آقایقالیبافاظهارکردپسمن
کاندیدامیشوموبعدنگاهمیکنیمبهسنجشآراو
پسازنظرسنجیمناظرهسومطبقوعدهشانکنار
رفتند .البته من به هیچ کس از کاندیداها نگفتم

این نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری درباره
تخلفات ایــن انتخابات گفت :انتخابات  ۹۶از
انتخاباتهای پرتخلف کشور بود و ما هم بیش از
 ۶۰۰گزارش داشتیم ،اما من معتقد بودم که نباید
کشور با بحران مواجه شود ،لذا با این که بسیاری از
ادارات دولتی را ستاد انتخاباتی خود کرده بودند،
اما گفتم صرفا به تخلفات رسیدگی شود تا سنگ
بناییبرایآیندهنشودودولتمستقربهخوداجازه
ندهد دست به هر کاری بزند.رئیسی همچنین با
اشارهبهاینکهجمناکارشاشکاالتیداشتوباید
یکبازنگریدرکارشبکند،ادامهداد:آمدنمنبه
میدان نتیجه جمنا نبود و تا اسفند  ۹۵هم تصمیم
نداشتم کاندیدا شوم ،اما دعوت جریانات مرا به
تکلیفواداشت،االنهماگربرگردمبهآنروز،همان
تصمیمرامیگیرماماامروزهیچفعالیتانتخاباتی
ندارم.چراکهمسئلهامروزماانتخاباتنیست،بلکه
گفتمانامامورهبریوکارآمدینظاماست.

امام خمینی گفتند آن ها که حکمشان تایید شده
ولی اجرای آن به دالیلی به تاخیر افتاده  ،هیئت
هاییبنشینندوبررسیکنندکهآیاشرایطاجرای
حکم وجود دارد یا نه ؟ فقط برای کسانی که جرم و
حکمشانقطعیشدهبود.رئیسیگفت :برخورد
امام در جریان نفاق ،برای همیشه کشور را از لوث
وجودمنافقانپاککردامابرخیبرایآنکههدف
برایشان ،وسیله را توجیه می کند ،نسبت به من و
اماموانقالبتسویهکردند.
▪واکنش قربانزاده به سخنان رئیسی

در همین حــال بــه گـــزارش جــمــاران ،حسین
قربانزاده مشاور قالیباف در یادداشتی با اشاره
به سخنان حجت االســام رئیسی نوشت :در
تمام نظرسنجیهای قبل از رای گیری ،آرای
هیچ کس غیر از قالیباف نزدیک به روحانی
نبود.وی با اشاره به این که با کنار رفتن رئیسی
به نفع قالیباف ،شوک بزرگ تری رقم میخورد،
نوشت :اگر به جای رئیسی ،قالیباف میماند،
انتخابات به دور دوم میرفت .قربانزاده همچنین
افزود :این صحبت را که میگویند قالیباف گفته
«حاضرم در ستاد رئیسی باشم» ،امروز شنیدم.
▪جلیلی:برجامتوافقینیستکهبتواندمنافع
کشورراتأمینکند

▪پاسخ رئیسی به سؤالی درباره اعدام منافقان
در سال67

معاون اول سابق قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی
دربــاره اعــدام های منافقان در سال  67با بیان
ایــن که «در همین تهران روزی  ۱۰۰تا ۱۲۰
تــرور صــورت می گرفت ،از نیروهای انقالبی و
هرکس که عکس امام را در مغازه زده بود تا رئیس
جمهور ،نخست وزیر ،رئیس دیوان عالی کشور و
 ...را کشتند» افزود :در سال  ۶۷پرونده تعدادی
از منافقان مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه
حکم داده بود و دیوان عالی کشور نیز تایید کرده
بود ،ولی فورا نیاز نبود که حکمشان اجرا شود،
مثل همین االن که بعضی پرونده های قاچاق
حکم صادر و تایید شده اما نسبت به بعضی دیگر
شدت کمتری دارد و اجرا نمی شود .وی افزود:

به گزارش ایسنا ،سعید جلیلی عضو شورای عالی
امنیتملیونامزدانتخاباتریاستجمهوریسال
 92نیز در دانشگاه تهران گفت :کسانی می آیند و
تجویزواقعبینیمیکنند،بلهخیلیهمخوباست،
امانبایدبهبهانهواقعبینی،ازآرمانهابگذریم.اتفاقا
جالب این است که همان افراد با ژست واقع بینی،
شــعــارهــای رمانتیک و مــوهــوم مـیدهــنــد .مثال
میگویند اگر امروز برویم و با ترامپ مذاکره کنیم
هیچ کس مثل او به ایران امتیاز نمی دهد .جلیلی
تصریحکرد:امروزآقایانمیگویندکهانتخاباتتمام
شد ،میگویند باید انسجام ملی داشته باشیم ،بله
حتما درســت اســت ،امــا قــرار نیست که بازهم ما

اشتباهات گذشته را تکرار کنیم .وی اضافه کرد:
امروز اروپا حاضر نیست که بگوید در حالی که در
مذاکراتبرجامحضورداشتهودربطنماجرابوده،
آمریکا دارد اشتباه میکند .حاضر نیستند چنین
حرفیرابزنند.فقطمیگویندمامتاسفیم.توییکه
متاسفهستیچگونهعملکردهای؟
▪قــالــیــبــاف :شـــادی را از مـــردم گــرفــتـهایــد و
سرمایهشانراهمیکشبهبهنصفتقلیلدادهاید!

محمدباقر قالیباف نامزد دیگر انتخابات ریاست
جمهوری 96همدردانشگاهتهرانبابیاناینکهبه
عنوانفردیبابیشازسهدههتجربهعرضمیکنم
همهمشکالتاقتصادیباهمینشرایطقابلحل
است،افزود :البته به شرط آن که به توان خود تکیه
کنیم و مهم ترین و اساسیترین تــوان ما مــردم و
جواناناینکشورند،نهامیدبهبیگانه؛بهشرطآنکه
باتولیدکنندگانوباصادرکنندگانمذاکرهکنیمنه
با بیگانگان .در صف مذاکره باقی نمانیم تا آن ها
وعدههای سر خرمن به ما بدهند و فرصت ها را از
دستبدهیم.بهجوانانفرصتومیدانبدهیمونه
بهدوستانوهمکیشانوهمحزبانوافرادخستهو
بستهونشسته.بهشرطآنکههمهدغدغهماخوب
کار کردن باشد و البته که کار خوب کردن و با خرد
جمعی حرکت کردن و گوش شنوا برای شنیدن
مشورتهاونقدهاداشتن.بهشرطآنکهخدمتبه
مردم به ویژه مستضعفان و محرومان و مبارزه با
دشمنان این ملت ،دغدغه اول ما باشد .قالیباف
اظهارکرد:جالباینجاستکهبرخیمسئوالننه
تنها مشکل را به صورت ریشهای حل نمیکنند،
بلکه آن را سیاسی هم میکنند و طوری وانمود
میکنند که انگار رقیب سیاسی آن ها نمیخواهد
مشکلمردمحلشود.اینهماناشباعناکارآمدی
است .وی ادامه داد :آمدید گفتید فالنی تخصص
نداشته،شماتخصصداریدکهمیگوییدبایدبرویم
از خارج مدیر بیاوریم؟ چرا به جای این همه حرف
کار نمیکنید برای مردم؟ نایب رئیس کمیسیون
اقتصادیمجمعتشخیصمصلحتنظامبابیاناین
که وقتی کسی کار نکند و دغدغه مردم و مدیریت
نداشتهباشدچارهاینداردجزاینکهوعدهخالف
بدهد و تهمت بزند ،افــزود :تــازه به من هم اکتفا
نمیکنید.بهدخترمنبهپسرانمن،بههمسرمن
تهمت میزنید که امیدوارم قوه قضاییه به شکایت
منرسیدگیونتیجهرااعالمکند.قالیبافبابیان

اینکهبهجایاینکهبهسفرهخالیمردمفکرکنید
وبهآنبپردازید،ورودبهورزشگاهوبرگزاریکنسرت
و  ...موضوع اول حرف های شماست ،اظهارکرد:
البته ما هم با آزادی های اجتماعی موافقیم .در
همینحوزهبرگزاریمراسمجشنوکنسرت،مگر
در تهران و در پارک ها هر شب بیش از ۳۰۰برنامه
برگزار نمیشد؟ چرا تعطیلش کردید؟ ما مخالف
شادی مردم هستیم یا شما؟ شادی را که گرفتهاید
هیچ،سرمایهشانراهمیکشبهبهنصفتقلیلداده
اید .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان
تصریحکرد:تنهاراهعزتاینکشور،عزتاینملت
وافتخارآن،اصلیترینراهمبارزهبادشمناناصلی
ماآمریکاوانگلیسواسرائیلومهمترینخدمتبه
مردم با هر گرایش و هر سلیقه و با هر دین و آیین و
مذهبدراینسهکلمهاست:کار،کار،کار.
▪هاشمی :اگر دانشجویان نتوانند از فضای
باز در دانشگاه ها استفاده کنند ،جریان های
واپسگراجایخالیراپرمیکنند

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز به
مناسبت روز دانشجو تأکید کرد :اگر دانشجویان،
به عنوان قشر آزاداندیش و آرمانگرا که در بهترین
دوران حیات فکری خود به سر میبرند نتوانند از
فضای باز و بسترهای مهیا در دانشگاهها استفاده
کنند ،جریانهای واپس گرا و خشونتگرا ،جای
خالی جنبش بالنده دانشجویی را پرخواهند کرد.
وی افزود :همان گونه که رکود جنبش دانشجویی
در دهه  90و محدود شدن فضای فعالیتهای
فرهنگی و سیاسی در دانشگا هها موجب شد
فضای فعالیت جنبش دانشجویی که میتوانست
آثار مثبتی هم برای خود دانشجویان و دانشگاه و
هم برای جامعه و مسئوالن به همراه داشته باشد،
جای خود را به اعتراضات کور وخشونت آمیز در
دی ماه گذشته بدهد.
▪خانیکی:دردانشگاهبایدآزادیوجودداشته
باشد

هــادی خانیکی استاد دانشگاه و فعال سیاسی
اصالح طلب هم در مراسم روز دانشجو در شیراز
گفت :در دانشگاهها باید آزادی تحقیق ،بحث،
مطالعه و آزادی در دیگر زمینههای مرتبط وجود
داشتهباشدچراکهاگراینهانباشددانشگاهدیگر
دانشگاهنیست.

