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...

تازههای مطبوعات
••دنیای اقتصاد -اینروزنامهدرگزارشیباعنوان«گاماول
تعطیالت دو روزه » نوشت:طرح اصالح تقویم تعطیالتی از
سویهیئترئیسهمجلساعالموصولشد.
•• ابتکار -این روزنامه درمطلبی با اش��اره به نشست اخیر
کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئوالن وزارت اطالعات
واینکهاینوزارتخانهدرخصوصفضایمجازیبرنامههای
سنگینیداردنوشت:باردیگرشائبهاحتمالفیلترشدنبرخی
سایتهاویاکنترلشدیدفعالیتهادرفضایمجازیایجادشد.
••جوان–اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«وضعیتاقتصادی
مردم را غمگین کرده است » نوشت :کارشناسان تحلیل
ک��ردهان��د علت پایین ب��ودن رتبه ای��ران درش���ادی ،فقدان
فاکتورهایرفاهاجتماعی،وضعیتمادی،امنیتاقتصادی،
نابرابری،وضعیتبهداشتوگستردگیفساداقتصادیاست.
یاستکه
جم-ماهییکتادومیلیونتومان؛اجار هبهای 
•• جام 
برایصدهاهکتارازمناطقجنگلیشمالمانندسیسنگان
یا نمکآبرود درنظر گرفته شده است  ،نباید فراموش کرد که
جنگلهای کشور جزو انفال و داراییهای عمومی هستند،
بنابرایننبایدباچنینقراردادهاییحقوقمردمرازیرپاگذاشت.
••آرمان-سیدمحمودمیرلوحیگفت:رئیسدولتاصالحات
همواره به اصالحطلبان توصیه میکند که دیدگاههای
حمایتی خود را نسبت به دولت آقای روحانی ادامه بدهند.
حتی دریکی ازدیدارها به آقای روحانی گفتند که مراقب
هجمههایاصولگرایانباشدوبهراحتیمیدانراخالینکند.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :با توجه به رشد مالیم قیمت مسکن
در سطحی کمتر از نرخ تورم در  9ماهه اول امسال و نیز تک
رقمیشدننرخسودتسهیالتصندوقپساندازیکمبانک
مسکن،شرایطمناسببرایخانهدارشدنزوجهایجوانو
خانهاولیهادرحالحاضرفراهمشدهاست.
••انتخاب مدعی شد  :احمدی نژاد در دی��دار با تعدادی
از اساتیددانشگاهگفت:اینکهبنشینیموسالهاسخنرانی
کنیم آقا اندیشه غربی غلط است ،خب حاال بعدش چه؟ با
گفتنمنوامثالمنکهاینخیلیبداستو َاخاست،جهان
ِ
اینراکنارمیگذارد؟کنارکهنمیگذارد.گرچهمناصالاین
نوعقضاوتدربارهاندیشهراقبولندارم.نظراتگوناگونباید
مطرحشود.همهاندیشههابایدفعالشود.ویافزود:االنهر
رسانه ای باز می کنیم منفی است .از صبح تا شب دارد پتک
میزنددرسرمانکهآقاهمهچیزبههمریختهاست.
••پارسینه نوشت :سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت:
پیشرانهاازلحاظسوختمیتوانندسوختمختلفداشته
باشند،حتیتاسوخت۹۵درصد،آنچهکهمهماستجمهوری
اسالمیایرانمیخواهداینکارراباتوجهبهبرجامانجامدهد.
••مثلث نوشت  :سعید جلیلی با تاکید ویژه روی برجام به
سمتاقتصادحرکتکردهاست.اودرچندسخنرانیدرباره
مشکالت معیشتی و بیکاری و مسکن حرف زده و شایعه
نامزدیاشراتقویتکردهاست.
••جام نیوز نوشت :وب سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی
باعنوان"چهاتفاقاتیدرسال 2017خواهدافتاد؟" نوشت:
ترامپبرجامراپارهنخواهدکردامادرعوضبرایمغلوبساختن
ایران ،یک محیط سمی در رابطه با سرمایه گذاری در ایران
ایجادخواهدکردوازقدرتنرمبرایمنصرفکردنشرکتهاو
متحدانآمریکاازسرمایهگذاریدرایران،استفادهخواهدکرد.

...
توضیح

توضیحات بودجه ای فرهنگستان زبان و
ادب فارسی
در پی چاپ مطلبی در ستون تازه ها به نقل از تجارت فردا
مبنیبراینکههزینههرواژهتهیهشدهدرفرهنگستانزبان
و ادب فارسی11میلیون تومان می باشد ،این فرهنگستان
با ارسال نمابری به خراسان؛ تأکید کرد :واژه های مصوب
فرهنگستان ساالنه بین 3تا  4هزار واژه است که اگر قرار
باشد برای هر واژه یازد همیلیون و چهارصدهزار تومان
هزینه شود ،قاعدت ًا بودجه فرهنگستانباید حداقل 34
میلیارد و  200میلیون تومان باشد ،درحالیکه بودجه
فرهنگستان در سال ۹۵معادل 12میلیارد و 800میلیون
تومان بوده که البته همه آن نیز تخصیص داده نشده است.
رقم بودجه فرهنگستان برای سال  ۹۶نیز  ۱۵میلیارد
تومان است که بههیچوجه کفاف هزینههای این سازمان
را نمیدهد .کسانی که این شایعات را پراکندهاند ،چنین
وانمود کرد هاند که فرهنگستان تنها به کار واژ هگزینی
میپردازد ،حال آنکه فرهنگستان  ۱۳گروه پژوهشی با
موضوعات مختلف دارد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
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نمابرشهرستانها051 37674334 :
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دفتر تهران:
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تلفن:

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
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تهران اذانظهر  12:06غروبآفتاب  16:58اذانمغرب 17:19نیمه شب  23:21اذانصبحفردا  05:43طلوعآفتابفردا 07:13

واکنش اصالح طلبان بهنامه  30وطن فروش به ترامپ

...
احزاب

جالییپور :اگر ایران به خطر بیفتد تحت فرماندهی آیتا ...خامنهای به جبهه میروم

انتشار نامه  3٠ایرانی خارج نشین به دونالد ترامپ برای
تجدیدنظر در توافق هسته ای و نیز وضع تحریم های
تازه علیه ایران موجی از واکنش های منفی را در فضای
مجازی به همراه داشت و از سوی شخصیت های مختلف
سیاسی ازجمله فعاالن اصالح طلب موردانتقاد صریح
قرار گرفت.

کیان ای��ران و نظام اسالمی برخاسته اس��ت .عموم
رزمندههایی که در جریان جنگ ایران و عراق برای دفاع
از کشور رفتند جزو این جریان هستند؛ بنابراین هرگونه
نسبت برقرارکردن بین آن  3٠نفر و جریان اصالحات،
دس��ت وپ��ازدن یک جریان شکست خورده اس��ت که
با هر سازی که خارجی ها ب��رای آن کوک می کنند،
هم صدا می شود»

ع����ب����دا ...رم����ض����ان زاده،
سخنگوی دولت اصالحات،
با تأکید بر این که اقدام این
 3٠نفر چیزی جز خیانت
ن��ام ن��دارد ،گفت« :مواضع
ب��ران��دازان��ه و ضد نظام این
جریان که ای��ن  3٠نفر هم
شامل آنها میشوند ،روشن
است و خط فاصله اصالحطلبان
با این گروه نیازی به اثبات ندارد ».این فعال سیاسی
ادامه داد« :آنچه رهبری جریان اصالحات اعالم کرده
مسیر حرکت اصالحات را روشن کرده که جز از مسیر
قانون اساسی و اتکانکردن به نیرو های خارج نشین
نمی گذرد.
ج��ری��ان اص�لاح��ات هرکجا ک��ه الزم ب��وده ب��ه دف��اع از

▪ ▪جالیی پور :اگر ایران به خطر بیفتد تحت فرماندهی
آیتا ...خامنهای به جبهه میروم

▪ ▪رمضان زاده :اقدام 30نفر چیزی جز خیانت نام ندارد

بهگزارشجماران،حمیدرضا
جالیی پور ،نیز در واکنش به
ای��ن ن��ام��ه در مطلبی ک��ه در
کانال تلگرامی خود منتشر
ک����رد ،ض��م��ن م��ت��وه��م��ان��ه و
خائنانه خواندن نامه این سی
نفر ب��ه ت��رام��پ ،ن��وش��ت :من
اصالح طلبم و دموکراسی را
راه نجات ایران می دانم و در این مسیر از هر نوع فعالیت
مدنی و قانونی و زن��دان رفتن هم دری��غ نمی کنم .ولی
اگر کشور ایران و جان و امنیت ایرانیان به خطر بیفتد،
به عنوان تنها مردی که از یک خانواده شهید باقی مانده
تحت فرماندهی آی���ت ا ...خامنه ای به جبهه م��ی روم.

انگلیس

▪ ▪ابطحی:گرگ هم گوشت همجنس خود را نمیخورد

محمدعلی ابطحی نیز در
این ب��اره در صفحه شخصی
خود در اینستاگرام نوشت:
این کار خیانت به ملت ایران
اس����ت .گ���رگ ه���م گ��وش��ت
همجنس خود را نمی خورد.
هرکسی هرجوری و هر جایی
می خواهد زندگی کند ،اما
تشویق آدم تندخویی مثل ترامپ به سخت گرفتن بر ملت
ایران ،جنایت ملی است.
▪ ▪موسوی الری :اقدام این  30نفر در راستای کمک به
جریان دلواپس است

عبدالواحد م��وس��وی الری،
وزی��ر اسبق کشور در همین
رابطه به شرق گفت« :اق��دام
این  3٠نفر در راستای کمک
ب��ه ج��ری��ان دل��واپ��س داخلی
اس��ت .اصالح طلبان برجام
را عمل دیپلماتیکی ارزیابی
میکنندکهقراراستبهکمک
آن مشکالت حل شود؛ اما آنهایی که در خارج از کشور به

شورای شهر

دنبالمشکلتراشیبرایکشورهستندوازجملهاین3٠نفر
تالششانایناستکهبرجامراناکارآمدجلوهبدهند،مشابه
همان کاری که دلواپسان در داخل کشور انجام میدهند»
▪ ▪منصوری :رفتاری که به منافع ملی آسیب برساند
نسبتی با جریان اصالح طلبی ندارد

آذرمنصوری،ازاعضایشورای
مرکزی حزب اتحاد ملت هم
تأکید کرد جریان اصالحات
ب��ا هرگونه ج��ری��ان ب��ران��داز و
کسانی که َع َلم مخالفت با
ایران را برداشته اند ،مخالف
است و موضع آن در برابر این
جریان ها روش��ن اس��ت .این
فعال سیاسی با بیان این که مسیر اصالح طلبی از معبر
قانون اساسی می گذرد ،گفت« :با توجه به این رویکرد،
هیچ نوع رفتاری که به منافع ملی آسیب برساند یا موجب
تضعیف آن شود ،نسبتی با جریان اصالح طلبی ندارد»
وی ادامه داد :همین واکنش ها در یک روز گذشته مرز ها
را با جریان خارج نشین روشن می کند .باید برای کسانی
که خود را ایرانی می دانند؛ اما دست به نگارش چنین
نامهای زدهاند تأسف خورد ،این افراد جز دشمنی با کشور
و مردم و منافع ملی مطلب دیگری را دنبال نمی کنند.

نیروهای مسلح

تالش انگلیس برای تقویت روابط با اعراب با هدف
مقابله با ایران

توضیحات چمران درباره انتخابات آتی شورای شهر
تهران

ایسنا-پایگاهاینترنتیوارایزبورینگ(،)warisboring.comنوشت:ترزا
می،نخستوزیرانگلیسدرسخناناخیرخوددرنشستشورایهمکاری
خلیجفارسبهارائهاظهاراتیعلیهایرانپرداخت.اظهاراتیکهبانارضایتی
مقامات ایرانی مواجه شد .این پایگاه خبری با اشاره به این که انگلیس
مایل است حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را افزایش دهد،
نوشت :اگرچه ارتش انگلیس از ظرفیت کافی برای حضور در منطقه
برخوردار نیست ،پایگاه های نظامی بستری را ب��رای این کشور برای
پاسخگویی به هر گونه اقدامی از سوی ایران فراهم میکنند.

میزان -مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان این که روی
حضور نیرو های متخصص در انتخابات شورای شهر تاکید دارم افزود:
چون رشته من خاص ،تخصصی و مرتبط با امور شهری است تاکید
فراوانی دارم که افراد متخصص وارد شوند .مهدی چمران در ادامه
تصریح کرد :البته حق انتخاب با خود مردم است وی گفت :ما برای
انتخابات برنامه هایی را شروع کردیم و بخشی از کار ها تنظیم شده و ان
شاءا ...بخش دیگری از هماهنگی ها ادامه پیدا خواهد کرد و به زودی به
مراحل خوبی می رسیم.

حاجیان  -وزیر دفاع با بیان این که جریان تکفیری محدود به عراق
و سوریه نیست بلکه امنیت کل جهان را تهدید می کند گفت :مبارزه
ای��ران با جریان تکفیری هدفی انسانی است ومعتقدیم جریانی که از
هیچ انسان کشی ابایی ن��دارد ،برای جهان قابل قبول نیست و باید با
آن مبارزه کرد.سردار دهقان که در آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار
شهید «حسین همدانی» سخن می گفت ،افزود :ایران امنیت منطقه را
امنیت خود می داند و معتقد است نا امنی در منطقه ،امنیت کل جهان را
به مخاطره می اندازد.

این بود که هر دو طرف جوان هستند و مسلمان .آن ها هم
فریبخوردهاند.درواقعدشمنکسدیگریاست.درسوریه
کاریکنیدکهازهردوطرفکمترکشتهشوند؛چهموافقین
و چه مخالفین .چه مسلحان و چه نیرو های ارتش سوریه».

روایتشهیدهمدانیاز 3پیشنهادوسوسهانگیزغرببهبشاراسد
امریکن اینترپرایز :روابط میان روسیه و ایران در گرمترین شکل خود طی  500سال گذشته است

در حالی که اخیر ًا پشت پردههای بیشتری از ایجاد بحران
در سوریه توسط کشور های غربی مطرح شده ،کتاب
«پیغام ماهی ها» که به بیان خاطرات شهید همدانی
پرداخته ،جزئیات بیشتری از پیشنهاد وسوسه انگیز
آمریکا و اروپا به بشار اسد پیش از آغاز بحران سوریه را
مطرح کرده است.
به گزارش فارس در بخشی از این کتاب به نقل از شهید
همدانی اشاره شده که کشور های غربی به بشار اسد
رئیس جمهور سوریه پیشنهاد دادهاند که در قبال مالکیت
بلندی های ج��والن ،تجهیز ارتش و گسترش تعامالت
اقتصادی با اروپا ،رابطه با ایران و حزب ا ...را قطع کند،
اما او نپذیرفته است .در ادامه تأکید شده که «آن ها حتی
ملک عبدا ،...پادشاه عربستان را مأمور به مذاکره با بشار
اسد کردند و به او گفتند تا به ایشان بگوید؛ اگر شما حاضر
نشوید با آمریکا و اروپایی ها به توافق برسید ،عواقب و
مشکالتی برای شما به وجود می آید ،ولی باز آقای بشار
اسد به هیچ عنوان حاضر نشد این مذاکرات تحمیلی را
بپذیرد.
پادشاه عربستان؛ ملک عبدا ...و امیر قطر واسطه شدند،
اما باز دولتمردان سوری به این پیشنهاد ها تن در نداده و

مهدی کروبی از

دبیرکلی حزب

اعتمادملی استعفا کرد

▪ ▪ادامه تحلیلها درباره ائتالف نظامی ایران و روسیه

▪ ▪انتقاد شهید همدانی به دولت سوریه

آن ها دست از پا درازتر خاک سوریه را ترک کردند».
▪ ▪حافظ اسد در زمان جنگ ایران و عراق ،به خاطر ایران
خودش را از درآمد زیادی بیبهره کرد

شهید همدانی در ادامه با اشاره به محکومیت حمله عراق
به ای��ران توسط حزب بعث سوریه در زمان حافظ اسد،
اف��زود :در مقابل تهاجم صدام به ای��ران ،لوله های نفت
عراق که از طریق سرزمین سوریه به مدیترانه می رفت و
از آنجا فروخته می شد بسته شد و این کشور حتی خود
را از درآمدی که بابت ترانزیت این نفت نصیبش می شد
بی بهره کرد .در طول جنگ هم پشتیبانی های زیادی از
نظر تسلیحاتی و مهماتی از ایران کرد.

حجتاالسالم مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتماد ملی
استعفاکرد.حسینکروبیفرزندمهدیکروبیدرگفتوگو
با ایلنا ،با اعالم این مطلب گفت« :در دیداری که روزگذشته
با پدرم داشتم ،ایشان با توجه به مسائلی که در این چند روز
پیشآمدهوبهدلیلمحدودیتهاییکهداشتند،برایحفظ
انسجام در حزب اعتماد ملی و جریان اصالحات تصمیم
به استعفا از دبیرکلی حزب اعتماد ملی گرفت ».پیشتر

وی عملکرد حزب بعث در سوریه را که نظامیان تحت امر
این حزب بسیار خشن با مردم برخورد می کردند ،یکی
از انتقادات وارد به دولت سوریه دانست و با اشاره به آغاز
بحران در این کشور اف��زود« :همکاران ما مانند سردار
اشتریکهازفرماندهانومسئوالننیرویانتظامیبودند،
در همان مراحل اول برای کمک مستشاری به این کشور
رفتند .بعد از ایشان برادرمان سردار چیذری چند ماهی
در سوریه حضور پیدا کردند و در نهایت در سیزدهم دیماه
سال  1390بنده در این کشور مأمور شدم».
▪ ▪روایت شهید همدانی از توصیه رهبر انقالب در مورد
کشتههای سوریه

فرماندهسابقسپاهمحمدرسولا(...ص)تهران،درتشریح
چگونگی ورودش به موضوع سوریه توضیح داد« :سردار
جعفریبندهرااحضارنمودندوفرمودند:بهسوریهمیروید؟
قاسمسلیمانیگفتهشمابرایاینکارمناسبهستید،ارتشو
نظامسوریهدرخواستکمککردهاند.بالفاصلهقبولکردم»
وی درباره توصیه رهبر انقالب در مورد جنگ سوریه تصریح
کرد«:تدبیرحضرتآقادرمبارزهبامسلحانتکفیریومدافعان

حجت االسالم رسول منتجب نیا قائم مقام این حزب نیز
استعفا کرده بود .حسین کروبی ادامه داد :برداشت پدرم
این بود که با توجه به این که مشخص نیست حصر چه زمانی
پایان خواهد یافت و نبود ایشان موجب بروز اختالف سلیقه
در حزب شده است ،بهترین کار برای حفظ انسجام و اتحاد
در حزب اعتماد ملی ،استعفا از این سمت است تا دبیرکلی
که بتواند انسجام را حفظ کند ،انتخاب شود.

همزمان با شکل گیری جبهه مردمی انقالب اسالمی در
روز یکشنبه ،شخصیت ها و رسانه های گوناگون از میان
جریانهای اصولگرایی و اصالح طلبی نسبت به آن واکنش
نشاندادند.برخیازشخصیتهایاصولگراازاینموضوع
استقبال و رسانههای اصالح طلب از آن انتقاد کردند.
▪ ▪طالبزاده:جبههمردمیکاتالیزورنیروهایانقالبیاست

نادر طالبزاده عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی در گفت و گو با تسنیم ،با ابراز امیدواری
درباره پیوستن همه نیروهای جریان انقالبی به این جبهه،
اظهار کرد :بنده خوشبین هستم که ب��ه زودی با تشکیل
همایشی با حضور اعضای هیئت مؤسس و حامیان جبهه
انقالب بتوانیم تصمیمات خوبی را در راستای وحدت
نیروهای انقالب بگیریم.

▪ ▪شاکری :چینش افراد در این جبهه برای مردم اطمینان
بخش است

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی
با اش��اره به شکل گیری «جبهه مردمی نیرو های انقالب
اسالمی» باتاکیدبراینکهنوعچینشافراددرجبههمردمی
نیروهای انقالب اسالمی برای مردم اطمینانبخش است،
گفت:مردممیتواننداطمینانکنندکهتصمیماینمجموعه
برای جامعه مفید است.

▪ ▪دورانی  :امیدواریم طلیعه های خوب و مثبتی برای
مردم رقم بخورد

وزیر دفاع:
ایران امنیت منطقه را امنیت خود می داند

در کتاب «پیغام ماهی ها» منتشر شد

واکنش های متفاوت به تشکیل جبهه مردمی
انقالب اسالمی

ازسویدیگرموضوعآزادسازیحلبهمچنانموردتحلیل
رسانههایغربیاست.روزنامهفرانسویلومونددراینباره
نوشت:بهنظرمیرسدکهمسیرحلبحرانسوریهازروسیه،
ایران و ترکیه میگذرد و آمریکا و اتحادیه اروپا که تا پیش از
اینبهعنوانضامناناصلیحلبحرانسوریهدرنظرگرفته
میشدند،صحنهراترککردهاند.تسنیمهمبهنقلازرأی
الیومنوشت:تصمیمگیراندرریاضبعدازآغازتغییرموضع
ترکیه درب��اره مسائل داغ در خاورمیانه دچار سردرگمی
شدهاند و همین امر باعث شده است که رهبران سعودی،
به منظور اجتناب از غافلگیری های بیشتر ،خواستار
احتیاط و آرامش در اظهارنظر درباره پرونده سوریه شوند.
▪ ▪امریکن اینترپرایز :روابط میان روسیه و ای��ران در
گرمترینشکل خود طی 500سال گذشته است

به گزارش فارساندیشکده آمریکایی «امریکن اینترپرایز»
هم در گزارشی تحت عنوان روسیه و ایران بیش از پیش
به یکدیگر نزدیک شده اند ،نوشت که ائتالف نظامی این
دو کشور همچنان در حال گسترش است .به نوشته این
اندیشکدهآمریکاییروابطمیانروسیهوایراندرگرمترینو
صمیمانهترینشکلخوددرشاید 500سالگذشتهاست.

▪ ▪نامه کروبی به اعضای حزب

در همین حال خبرگزاری ایرنا در این باره گزارش داد
که مهدی کروبی دبیر کل این حزب در نامه ای به اعضای
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ،از دبیرکلی این حزب
استعفا داد و از آنها خواست با مدیریت «رسول منتجب نیا»
قائم مقام حزب ،دبیرکل جدید این حزب اصالح طلب را
انتخاب کنند.

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﺟﻮاد ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺣﻴﺪرى

علی دوران��ی قائم مقام جمعیت پیشرفت و عدالت ایران
اسالمی با ابراز امیدواری از پیوستن همه نیرو های جریان
انقالبی به «جبهه مردمی نیرو های انقالب اسالمی»،
اظهار کرد :عموم افرادی که به عنوان هیئت موسس در این
جبهه حضور دارند ،از نیرو های انقالبی و افراد با تجربه و
متخصص هستند که نوید یک جبهه توانمند و خوب را برای
آینده سیاسی کشور می دهند و امیدواریم جبهه مردمی
نیروهای انقالب در آینده طلیعههای خوب و مثبتی را برای
مردم داشته باشد.

▪ ▪حمایت «جبهه آرمان خواهان واقع بین» از «جبهه
مردمی نیروهای انقالب اسالمی»

بهگزارشتسنیم،همچنین«جبههآرمانخواهانواقعبین»
نیز با صدور بیانیه ای از «جبهه مردمی نیرو های انقالب
اسالمی» حمایت کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است:
به نظر می رسد در الگوی مطرح شده در بیانیه شکلگیری
جبهه مردمی نیرو های انقالب نیز این اصل مورد توجه
قرار گرفته و جبهه آرمان خواهان واقع بین از ایجاد چنین
سازوکاری استقبال و حمایت میکند.
▪ ▪واکنش اصالح طلبان

در همین حال اما برخی از رسانههای اصالح طلب واکنشی
دیگر به تأسیس این جبهه داشتند .روزنامه آفتاب یزد در این
بارهباتیتر«قلدومجبههپایداری» نوشت:یکیازنکاتقابل
توجهدراینجبههایناستکهسخنرانانجلسهروزیکشنبه،
این جبهه را «فرااصولگرایی» معرفی کردند .هرچند اگر به
ناماعضایهیئتموسسآننیزنگاهیبیندازیدخیلیسریع
متوجه خواهید شدکه مقصود ازاین فرا اصولگرایی چیزی
نیست جز زایش جبهه پایداری دوم از دل اصولگرایی...
در همین حال به گزارش شفقنا ،مدیران عامل خبرگزاری
فارس و مهر نیز از تشکیل این جبهه اعالم حمایت کردند.

...
خبر

اسقف اعظم کلیسای آشوری شرق ایران:

برای امنیت آشوریان در ایران سپاسگزار
رهبر معظم انقالب هستیم

اسقف اعظم کلیسای آشوری شرق ایران ،امنیت آشوریان
مقیم شهر های مختلف ایران را بسیار باال دانست و گفت:
از رهبر معظم انقالب ،دولتمردان و نیرو های انتظامی به
دلیل ایجاد این امنیت سپاسگزاریم و برای سالمتی رهبری
و نیروهای خدوم کشور دعاگو هستیم.مارنرسای بنیامین
درگفتوگوباایرناافزود:ما ازامنیتبسیارزیادیدرتمامی
شهرهاازجملهتهران،فردیسکرج،ارومیه،سلماس،اهواز،
شاهین شهر ،همدان و سایر شهرهایی که آشوریان زندگی
میکنند ،برخورداریم .وی درباره اقدامات داعش در کشتار
آشوریان عراق و سوریه اف��زود :اقدامات هر شخص ،حزب
یا جناحی که به نام دین موجب تخریب م��ردم ،فرهنگ و
همچنینآوارگیآنانمیشود،محکوماست.

 /٩٥٢٥٦١٦٢د

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدرﻋﺰ�ﺰﺗﺎن

ﺷﺎدروان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋﯽ

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻓﻘﻴﺪه رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺳﺎ�ﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥٢٩٣٢٣٧م

 /٩٥٢٩١٩٦٣ب

 /٩٤٤٢٩٦٢٦ل

 /٩٥٢٩٢٧١٥ب

آﭘﺎرﺗﻤﺎن -ﺑﻠﻮارﺳﺠﺎد

٣٠٠ﻣﺘﺮ٤،ﺧﻮاب،ﻣﺘﺮ�ﺎل اروﭘﺎ�� ،ﺷﻴ� و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋ�
ﺷﺮا�ﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ا�ﺪه آل ،ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت،
٠٩١۵٢۴٣۵۶۵٧
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺨﺖ ﭘﺴﻨﺪان

 /٩٥٢٨٤٤٧٨ب
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