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ویژه های خراسان

دولتبهدنبالبیگدیتای
معامالتدستگاهها
یک مقام مهم اجرایی در ابالغیه روزهــای اخیر
خــود به دستگاه ها از آن ها خواسته با توجه به
الزامات قانونی که برنامه ششم توسعه و مصوبات
هیئتوزیرانبرایایجادوتوسعهسامانهتدارکات
الکترونیکیدولتتعیینکردهوهمهدستگاههای
اجرایی موظف اند معامالت خود اعم از کوچک،
متوسط یا بزرگ را که به روش هایی چون خرید،
مناقصه و مزایده انجام داده اند در سامانه "ستاد"
ثبتکنند،بنابراینباتوجهبهضرورتتجمیعکالن
دادههایمعامالتیوایجادبسترکاوشایندادهها
درتصمیمگیریهایدولتی،مخاطبانبایدبهدرج
دقیق همه اطالعات قراردادی خود در این سامانه
اقدامکنند.

تخریبسوالبرانگیز
یکظرفیت صادراتیمهم
پس از فراخوان یک مسئول مهم اقتصادی در
کابینهبرایدریافتنظراتوپیشنهادهایمدیران
دستگاه های مختلف با هدف توسعه صــادرات
غیرنفتی ،گزارش یک نهاد دولتی نشان می دهد
در حالی که یکی از ظرفیت های خوب صادراتی
ای ــران ،محصوالت پلیمری و پتروشیمی است
که بازار مناسبی در کشورهای مختلف از جمله
شبه قاره هند دارد ،اما به دلیل اعمال محدودیت
های روزافــزون از سوی برخی نهادهای دولتی،
فضای کسب وکاردر اینحوزه تخریب و ترس وبی
اعتمادیمیانتولیدکنندگانوصادرکنندگاناین
رشتهایجادشدهاست.

چهره ها و گفته ها

احساس امنیت
برای جنبش دانشجویی
محسن هاشمی رئیس شــورای شهر تهران از
دستگاههای نظارتی و قضایی و ...خواست
احــســاس امنیت و آزادی را بــه جنبشهای
دانشجویی بازگردانند.هاشمی گفت :یکی از
دالیل نا آرامی های آبان گذشته ،تضعیف نقش
جنبش دانشجویی و خالی شدن میدان تحول
خواهیاجتماعیازجریانهای
مترقی بود که گاهی موجب
مـــیـــدانداری جــریــان های
خ ــش ــون ــت طلب
شد/.ایسنا

رعایت رأفت اسالمی
حجتاالسالم حسن نــوروزی نماینده مجلس با
اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری درباره
درنظرگرفتنرافتاسالمیدربرخوردبامتهمان
گفت :رأفت اسالمی مدنظر رهبری را از رئیس
دستگاهقضاتازندانبانهابایدرعایتکنند.منظور
آقاکهفرمودند«رافتاسالمی»،مطلقاستیعنی
در بحث حق وکیل ،حتی در
بحث محکمات یعنی تفسیر
بــه نفع متهم مصداق
دارد/.ایلنا
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در مراسم گرامی داشت روز دانشجو

مومنی:کارایرانبازندهبادومردهبادجلونمیرود

رئیس جمهور امروز در دانشگاه فرهنگیان سخنرانی می کند
برنامه هــای گرامی داشــت روز دانشجو در
دانــشــگــاه هــای ســراســر کشور ادامـــه دارد.
دیروز برخی چهره های اصالح طلب به میان
دانشجویانرفتندوامروزهمقراراستروحانی
در دانشگاه فرهنگیان سخنرانی کند و سعید
جلیلی به دانشگاه شهید بهشتی بــرود .در
همین زمینه ،روز گذشته به همت انجمن
اسالمی دانشجویان آزادی خــواه دانشگاه
شهید بهشتی ،نشستی با سخنرانی پروانه
سلحشوری ،نماینده تهران  ،فرشاد مومنی
اقتصاددان و قاسم میرزایی نیکو نماینده
دماوند با محور موضوعات «مشارکت یا تحریم
صندوق رای چه تاثیری در نتیجه دارد؟»« ،چرا
حق اعتراض به رسمیت شناخته نمیشود؟»،
«اقتصاد ما کجای راه را اشتباه رفت»« ،ریشه
ناکارآمدی مجلس کجاست؟» و «اختیارات
مجلس چیست؟» برگزارشد.
▪مومنی :کار ایران با زنده باد و مرده باد
جلو نمی رود

به گزارش ایسنا« ،فرشاد مومنی» عضو هیئت
علمیدانشگاهعالمهطباطباییدر ایننشست
بابیاناینکهبزرگترینکفراننعمتدرکشور
این است که سهم دانایی در فرایندهای تصمیم
گیری و تخصیص منابع ما بسیار ناچیز است و
مثلهرحقیکهگرفتنیاستبایددراینزمینه
برای خود مسئولیت تعریف کنیم ،ادامه داد:
سلطه مناسبتهای فسادساز و رانتی باعث
شده توسعه خواهی در سطح بــاالی تصمیم
گیری جای خود را به روزمرگی و کوته نگری
بدهد ،از این رو نیاز است تا آگاهی و مسئولیت
پذیری را به جامعه تزریق کنیم و پرچم توسعه
خواهی را همچنان برافراشته نگه داریم .بنا
بر گــزارش ایسنا ،در ایــن هنگام تعدادی از
دانشجویان با فریاد و قطع سخنان مومنی
خواستار سخنرانی وی دربــاره حوادث اخیر
شدند نه بحث توسعه ملی .مومنی در پاسخ به
فریادهای اعتراضی دانشجویان ،سخنانش

را با بیان این جمله تمام کرد که «کار ایران با
زنده باد و مرده باد جلو نمی رود بلکه با آگاهی،
مسئولیت پذیری و توسعه جلو می رود».
▪میرزایی نیکو :ما فرزند احزابیم و
میخواهیم احزاب شکل بگیرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،قاسم میرزایی
نیکو نیز در این نشست طی سخنانی مدعی
شد :چهار عنصر اصلی در این  ٤٠سال شکل
واقعی پیدا کرده است که میتوان به بیارزش
بودن رای جمهور و مردم ،امنیتی شدن فضا،
انقالبی عمل کردن به جای اصالح و نبودن در
حلقه جهانی و منطقهای اشاره کرد .او در این
باره که نمایندگان در مسئله گران شدن بنزین
خود را فاقد کارایی اعالم کردند ،با این اوصاف
چرا باز هم در انتخابات شرکت کردید ،تاکید
کرد :ما فرزند احزابیم و میخواهیم احزاب
شکل بگیرد ،البته شاید پاسخ بنده قانع کننده
نباشد.
▪سلحشوری :راه اصالح طلبی از دوران
مشروطیت شروع شده است

همچنین پــروانــه سلحشوری در سخنانی
گفت :راه اصالح طلبی از دوران مشروطیت
شروع شده و حرفم با شما این است هر کاری
میکنیداینکشوررادیگربهسمتیکانقالب
دیگر نبرید .باید حاکمیت را به سمت و سویی
هدایت کنیم که دست به اصالحات اساسی
در کشور بزند .وی با اشاره به خبر استعفای
خود ،گفت :من استعفا نکرده ام ،همان شبی
که این اتفاق افتاد ،با خود گفتم که ماندن در

بــه گ ــزارش باشگاه خبرنگاران ،بــه همین
مناسبت محمود صادقی نماینده تهران نیز
که در دانشگاه تربیت مــدرس تهران سخن
می گفت ،با اشــاره به مصوبه اصــاح قیمت
بنزین اظهار کرد :هربار بحث افزایش قیمت
حاملهای انــرژی در مجلس مطرح میشد،
عمده ترس نمایندگان بابت استقبال نکردن
مردمازانتخابات بودوبههمیندلیلباموضوع
مخالفت م ـیکــردنــد.وی در بخش دیگری
از سخنان خــود با تاکید بر لــزوم شرکت در
انتخابات مجلس اظهار کــرد :قهر کــردن با
انتخابات راه حل صحیحی نیست .راه درست
بــرای اصــاح امــور ،راه مدنی اســت .نماینده
تهران خاطرنشان کرد :زمینه اصلی اتفاقات
اخیر اعتراض مردمی بود .در اینباره صرفا
نقش عوامل خارجی دیــده شــده ،ولی بحث
مهم ایــن موضوع تصمیمگیری نظام بدون
توجه به عواقب بوده است .اعتراض حق مردم
بود و شیوه برخورد بسیار جای سوال دارد.
البته از این اعتراضات سوءاستفادههایی هم
شده است که گاهی مشکوک بوده و احتمال
مداخلهعواملغیرمشخصوجوددارد.عدهای
هم آشوبگری کردند که میتوان آنهــا را از
معترضان تفکیک کرد.
▪ضرغامی :روحانی همان طور که با
جانسون می خندد با خودی ها خوش اخالق
باشد

همچنین به گــزارش صبح زاگــرس عــزتا...
ضرغامی روز گذشته در جمع دانشجویان

محمد اکبری

تذکردربارهتوزیعخمیردندان
خارجیبیندانشآموزان

این مجلس فایده ندارد ،اما در توئیتر دیدم که
دوستان ارزشی از استعفا کردن بسیار ذوق زده
هستندودرآنلحظهفکرکردمکه،وقتماندن
بــر پیمانی که با مردم بستم ،عقب نمی نشینم،
اما به موقع هم اعتراض خود را بیان میکنم.
▪محمود صادقی :قهر کردن با انتخابات
راهحل صحیحی نیست

...

خارج از دستور

دانشگاه یاسوج با اشاره به اغتشاشات اخیر
و گرانی بنزین گفت :ایــن چه بــرخــوردی با
مردم است که خود رئیسجمهور هم میگوید
وقتی از خواب بیدار شدم دیدم بنزین را گران
کردهاند ،به خصوص با آن خنده که مردم را
سر لج آورد.
وی افــــزود :مــا بــارهــا بــا آقـــای روحــانــی در
جلسات بحث کردهایم و بعضی وقتها هم
با او دعوایمان میشود و بعضی وقتها به ما
میگوید بروید بیرون و ما نمیرویم و در نهایت
خودش میرود ،همیشه اعتراض مان به آقای
روحانی این است که شما همین طور که با
خارجیها برخورد میکنید و مثل خنده اخیر
با آقــای جانسون در سازمان ملل غش غش
میخندید؛ در جلسات داخلی هم با خودیها
خوشاخالقترباشیدواگرکسیهماعتراضی
میکند با محبت و خنده و احترام اجازه دهید
حرفش را بزند.
▪رئیس جمهور امروز در دانشگاه
فرهنگیان

از سوی دیگر درحالی که گفته می شد قرار
بوده روحانی در روز دانشجو در دانشگاه تهران
سخنرانی کند ،معاون فرهنگی وزیر علوم در
گفت وگو با ایسنا اعالم کرد :رئیس جمهور
امروز (دوشنبه) به دانشگاه فرهنگیان میرود.
غالمرضا غفاری تصریح کرد :در مراسم حضور
رئیسجمهور ،حــدود هشت نفر از فعاالن و
نمایندگان دانشجویان سخنرانی خواهند
کــرد .در همین حال مسئول سیاسی بسیج
دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفت
وگو با خبرگزاری دانشجو از حضور سعید
جلیلی ،عضو شورای عالی امنیت ملی کشور
به مناسبت گرامی داشت روز دانشجو در روز
جــاری در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد.
همچنینبهگزارشعصرایران امروز(دوشنبه)
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران نیز
از پرویز فتاح برای سخنرانی به مناسبت روز
دانشجو دعوت کرده است.

سیدمحمدجوادابطحینمایندهمردمخمینیشهر
طی تذکری در مجلس اظهارکرد :به تازگی یکی
از خیران خمیر دندانهای خارجی را در مدارس
استاناصفهانتوزیعکردهاستکهتنهادوماهتاریخ
مصرفدارد.

پارسایی:دادگاههایرسیدگیبه
پروندهمعترضانبهصورتعلنی
برگزارشود
بهرامپارسایینمایندهشیراز،درتذکرشفاهیخود
خطاب به رئیس جمهور با تاکید براین که از بخشی
از سیاستهای خارجی و برجامی مانند همیشه از
شماحمایتمیکنیمگفت:امادرمباحثیبهصورت
جدیازشماگالیهداریم.دربحثاعتراضاتمدنی
مردم این که بخواهید همه را اغتشاشگر و آشوبگر
خطابکنیدبهصالحودرستنیست.ویافزود:در
پی دستور رهبری و برای شفافیت موضوع از رئیس
قوه قضاییه تقاضا داریم به جای پخش اعترافات از
صداوسیما،دادگاههارابهصورتعلنیبرگزارکند
تاح ّقیازمردمضایعنشود.

بررسیاستیضاح 3وزیر
درکمیسیونهایمجلس
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس طرح
استیضاحسهوزیرکشور،نفتوآموزشوپرورشدر
دستور کار مجلس قرار دارد و ظرف روز های آینده
سهوزیریادشدهباحضوردرکمیسیونهایمربوط
بهسواالتنمایندگانپاسخخواهندگفت.

کاهش 28درصدیبودجهنهاد
ریاستجمهوریبرایسال۹۹
ایلنا -در حالی که بودجه نهاد ریاست جمهوری
از مجموع هزینههای جاری و تملک داراییهای
ســرمــایـهای بــرای ســال  ۹۸عــدد  ۱۲میلیون و
 ۲۱۲هزار و  ۶۴۰میلیون ریال را نشان میداد
طبق جدول بودجه سال  ۹۹مجموع هزینهها و
داراییهای سرمایهای  ۹میلیون و  ۵۵۳هزار و
 ۴۰۱میلیون ریال تخمین زده شده است و این
نشان دهنده کاهش  2.6میلیون میلیون ریالی
(حدود 28درصدی)بودجهنهادریاستجمهوری
برایسالآیندهخواهدبود.

