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ویژه های خراسان

چوبحراجبهاماکندولتی
نزنید
یــک نــهــاد مسئول در نــامــه ای بــه تــعــدادی از
مسئوالن اجرایی از آن ها خواسته است با توجه
به پیشنهادهای متعددی که دستگاه های دولتی
بــرای فــروش اراضــی و اماکن دولتی در زمینه
تکمیل طرح های نیمه تمام یا اتمام پروژه های
اولویت دار به دولت ارائه می کنند ،از مدیران
پیشنهاد دهنده بخواهند ضمن نظارت بر نحوه
هزینه کرد اعتبارات تخصیصی به گونه ای عمل
کنند که فروش دارایی های قوه مجریه به ساده
ترین حالت و پیشنهاد مسئوالن تبدیل نشود.

ذرهبینجدیدرویحسابو
کتاباعتباراتعلمیدستگاهها
پس از ارائه برخی گزارش ها به مدیران دولتی
درباره نحوه هزینه کرد و نتایج به دست آمده از
اختصاص مبالغی به طرح های فناورانه ،یک
مسئول مهم اجرایی در نامه ای به تعدادی از
اعضای کابینه از آن ها خواسته است گزارشی از
میزان اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در حوزه
علم و فناوری در سال های  ۹۶و  ۹۷آماده کنند
تا در جلساتی با حضور مدیران این بخش مورد
بررسی و آنالیز قرار بگیرد.

چهره ها و گفته ها

ازهرکسیحمایتنمیکنیم
محمد علی افشانی عضو شورای مرکزی حزب
اعتماد ملی :دلیلی نــدارد از هر کسی حمایت
کنیم.مراقب باشید در انتخابات ،برای هر کسی
هزینه نکنید ،از داوطلبان
ســالــم و توانمند کــه به
منافعمردممیاندیشند
و دنــبــال فساد و رانــت
نیستند حمایت
کنید/ .ایرنا

میدانداراصولگرایان
عــزت ا ...یوسفیان مــا نماینده اصولگرای
مجلس:نظراکثریتدوستانایناستکهبهترین
شخصیتی که در شرایط
فعلی مـیتــوانــد بــرای
اصولگراها میدانداری
کند ،شخص آقای
باهنر است.
/ایلنا

نارضایتیازفراکسیونامید
غالمرضا انــصــاری عضو حــزب اتحاد ملت :هم
فراکسیونامیددرمجلسوهماعضایشورایشهر
نتوانستندانتظاراترأیدهندگانراتأمینکنند،
طبیعیاستکهاینمسئلهموجبانتقادشخصیت
هـــای اصــــاح طــلــب به
عملکرد فراکسیون
امید و شــوراهــا شده
است/.نامهنیوز
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در مراسم تجدید میثاق هیئت دولت با آرمان های امام راحل

روحانی:باتضعیفدولتکسیتقویتنمیشود

هر گاه الزم باشد جمهوری اسالمی را در تطبیق با گفتمان انقالب بازنگری و اصالح می کنیم

رئیس جمهور با اشــاره به این که همه توان
دولت برای اجرای آرمان های انقالب به کار
گرفته می شود ،گفت :امروز با تضعیف دولت
کسی تقویت نمیشود ،بلکه این کار دشمنان
را خوشحال و راه را برای توطئه بیشتر آسان
تر میکند .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی
دولت،حجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانیدرمراسمتجدیدمیثاقاعضایدولت
دوازدهمباآرمانهایامامراحلدرمرقدبنیان
گــذار کبیر انقالب اسالمی ،ضمن گرامی
داشت یاد امام راحل و شهیدان رجایی و باهنر
و هفته دولت ،گفت :گفتمان انقالب اسالمی
کهامامبزرگواربرایمابهوجودآورد،گفتمانی
توأمباسعهصدربودوهمهاعتقادات،اندیشهها
و سلیقهها را در خود جای میداد و در آن  ،فضا
برایهیچکستنگنبودوبایداینگفتمانرابا
همهقدرتادامهدهیم.رئیسجمهوربااشاره
به این که آن هایی که فکر میکنند گفتمان
انقالب در برابر گفتمان جمهوری اسالمی
است ،راه اشتباه و خطایی را انتخاب کردند،
این دو در طول یکدیگر هستند و در عرض هم
قرار ندارند ،افزود :البته در بسیاری از موارد
جمهوری اسالمی را با معیارهای انقالب
تطبیق میدهیم و اگر اصالحاتی الزم است
انجاممیدهیم.
▪استفادهازنسلجواندرمدیریتکشور
ضرورتاست

دکتر روحانی تأکید کرد :نسل اول و دوم
انقالب بار مسئولیت نظام و اداره کشور را

در روزهای سخت بر دوش داشتند و آینده
نظام متعلق به نسل سوم و چهارم انقالب
است .وی افــزود :ما نسل اول و دومیها
کمکم باید خانه را تمیز کنیم و آن را به
صاحب خانه که نسل سوم و چهارم هستند
بسپاریم .بنابراین در این مقطع استفاده از
ظرفیت نسل جوان و تحصیلکرده در اداره
و مدیریت کشور یک ضرورت است.
▪امروزروزحمایتمردمازدولتوخدمت
بیشتردولتبهمردماست

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان
خود با اشــاره به این که امــروز در شرایط
بسیار سخت و پیچیدهای قرار گرفتهایم،
گفت :در طول یک سال گذشته مردم در
رنج و سختی بودند ،اما همچنان مقاوم
و استوار در برابر توطئههای بیگانگان
ایستادگی کــردنــد و ام ــروز روز حمایت
مــردم از دولــت و خدمت بیشتر دولــت به
مردم است.

▪مشکالتبهخاطرتحمیلشرایطسخت
ازسویدشمناست

دکتر روحانی تصریح کرد :دولت همه توان
خود را برای ایجاد روابــط مناسب با جهان
شرق و غرب به کار گرفته است اما یک دولت
تازهکارناشیباعثشدزحمتفراوانیبرای
مردم ما و منطقه ،حتی مردم خودش ایجاد
شود .رئیس جمهور افــزود :در این شرایط
وجود مشکالت ناشی از تقصیر و قصور معنا
ندارد،بلکهبهخاطرتحمیلشرایطسختاز
سویدشمنبرایملتایراناست،بنابراین
همه باید به این ویژگی توجه داشته باشیم
و برای تغییر این شرایط ناخواسته در کنار
یکدیگر تالش کنیم .دکتر روحانی با بیان
اینکهجامعهقویدرکناردولتقوی،دولت
قوی در کنار رهبری قوی و رهبری قوی در
کنارانقالبقویقراردارد،تأکیدکرد:امروز
باتضعیفدولتکسیتقویتنمیشود،بلکه
این کار دشمنان را خوشحال و راه را برای
توطئهبیشترآسانترمیکند.

خبر مرتبط
سیدحسنخمینی:امروزروزحمایتبیشترازدولتوخدمتبیشتربهملتاست
حجتاالسالموالمسلمینسیدحسنخمینیدرمراسمتجدیدمیثاق
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آرمان های امام خمینی(ره)،
ضمن تبریک هفته دولت گفت :امروز روز حمایت بیشتر از دولت و
خدمت بیشتر به ملت است .وی افزود :اگر خدمتی می شود مرهون
تالش همه کسانی است که در جمهوری اسالمی تالش می کنند و
اگرکاستیوجودداردهممعلولهمهکسانیاستکهدراینمجموعه

نقشدارند.وییادآورشد:خطاها،قصورها،تقصیرهاوتحمیلهای
خارجی عواملی است که می تواند مشکالت بسیار زیاد فراهم آمده را
بیشتر کند .سیدحسن خمینی ادامه داد :همه به خوبی می دانیم که
یکدولتنابخرددرایاالتمتحدهباهمراهیرژیمصهیونیستی،که
گستاخانهطالبفروپاشیملتایراناستوازجمهوریاسالمیفراتر
میاندیشد،امروزهظلمبسیاروسیعیرامتوجهکشورمانکردهاست.

پناهیان:هاشمیدرمجلس
هفتمبهمنپیشنهاد
نامزدی داد
حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان با بیان
ایــن که آرمــان هــای انقالب چیزی جز واقــع بینی
نیست ،افزود :از ابتدای انقالب هم همین بوده است.
آقای رئیس جمهور که گفتند انقالبی گری باید یک
سال یا دوسال [اول انقالب] باشد ،انقالب را درک
نکرده اند .انقالب بر اساس واقع بینی شکل گرفت و
تا همین االن هم بر اساس واقع بینی جلو رفته است.
پناهیان در کنگره مجمع آرمان خواهان واقع بین در
مشهد ،در ابتدای سخنانش زمانی که درباره لزوم
کار تشکیالتی و حزبی سخن می گفت ،اشاره ای به
درخواست ها از او برای نامزدی در انتخابات کرد و
گفت :بارها به من پیشنهاد نمایندگی مجلس شده
است ،حتی آقای هاشمی در انتخابات مجلس هفتم
به من اصرار کرد که نامزد شوم .وی درباره پاسخ اش
به این درخواست ها گفت :اما من می گویم به چه
دلیلی یک فرد مشهور سلبریتی بازی در بیاورد و تا
مشهور شد وارد انتخابات شود .دموکراسی های
غربی با همین شیوه ها زمین خوردند .این که هر کس
مشهور شد ،جلو برود و مردم هم به او رأی بدهند ،این
سیاست نیست.
▪انتقاد از فرایند فعلی تأیید صالحیت ها

پناهیان در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ضرورت
تحزب و کار تشکیالتی به معنای دقیق گفت :فشاری
که در تایید صالحیت ها بر شورای نگهبان وارد می
شود فشار سنگینی اســت ،باید به این شکل باشد
که این فشار روی احزاب قرار بگیرد و خود احزاب
افرادشان را تصفیه کنند .وی افزود :این که یک فرد در
جامعه ما به ریاست جمهوری می رسد و می گوید من
مستقل هستم ،خیلی خنده دار است و جالب تر این
که همان حامیان ،اولین منتقدان او هستند!

گزارش خبری

ایران بنیاد دفاع از
دموکراسی ها و مدیر آن را
تحریم کرد
وزارتخارجهبنیادموسومبه«دفاعازدموکراسیها»
و مدیر آن را در فهرست تحریمی جمهوری اسالمی
ایــران قــرار داد .به گزارش خبرآنالین ،در بیانیه
وزارت خارجه کشورمان که شب گذشته منتشر شد
آمده است« :با عنایت به این که موسسه آمریکایی با
نام متقلبانه «بنیاد دفاع از دموکراسی ها»  -و به ویژه
مارک دوبوویتس مدیر این بنیاد  -آگاهانه و عامدانه
از طریق اقداماتی از قبیل تولید و انتشار دروغ،
تشویق،مشورت،البیگریوکارزارتبلیغاتیمنفی
بهنحویموثردرطراحی،اعمالوتشدیدآثارتروریسم
اقتصادی علیه کشورمان مشارکت داشته و دارند؛
و به شکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن
به امنیت و منافع حیاتی مردم ایران تالش کرده و
می کنند ،وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده ۴و
تبصرهیکماده ۵از«قانونمقابلهبانقضحقوقبشر
واقداماتماجراجویانهوتروریستیآمریکادرمنطقه»
مصوبمجلسشورایاسالمی،بهدنبالهماهنگی
های صورت گرفته با مراجع ذی ربط ،بدین وسیله
این بنیاد و "مارک دوبوویتس" مدیر آن را در فهرست
تحریمی موضوع قانون مذکور قرار می دهد و لذا
نامبردگان مشمول آثار قانونی مواد  ۶تا  ۸قانون
موصوف خواهند بود».همچنین به گزارش تسنیم،
جمعی ازنمایندگانمجلسشورایاسالمیباتدوین
طرحیخواستارتحریمبرخیمقاماتدولتآمریکا،
از جمله "جــان بولتون" مشاور امنیت ملی آمریکا
شدهاند.چندیقبلتارنمایخبریتحلیلیلوبالگ
در گزارشی با اشاره به این که دونالد ترامپ و بنیاد
دفاعازدموکراسیهاعالوهبرهمکاری،اشتراکاتی
با میلیاردرهای یهودی دارند و درحال تالش برای
یک هدف مشترک یعنی شکست دیپلماسی در
باره ایــران هستند ،نوشت :ترامپ و بنیاد دفاع از
دموکراسیها و اشتراکاتی که با میلیاردرهای
یهودی دارنــد ،نشان میدهد که کاخ سفید و این
اندیشکده در حال تالش برای یک هدف مشترک
هستند .مارکوس و ادلسون به طورآشکاراز موضع
نظامیدربرابرایرانحمایتمیکنندودربارهنوشتن
چکهایبزرگبهسیاستمدارانوسازمانهاییکه
اینمأموریترادارند،خجالتنمیکشند.

