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الیحه قوه قضاییه برای رصد منابع مالی
نامزدهای انتخابات مجلس و شوراها

...

گفتوگویروز
معاون رئیس جمهور:هنوز درباره منع
اشتغال مقامات بازنشسته اتفاق خاصی
نیفتاده است
انوار-معاونرئیسجمهوردراین
باره که کدام یک از استانداران با
مصوبه اخیر مجلس درخصوص
منع به کارگیری بازنشستگان
بازنشسته خواهند شد ،گفت:
براساسآماراکنون۱۵ استاندار
و ۱۴ معاون استانداربازنشسته
داریماماهنوزچیزیمشخصنیست.جمشیدانصاری رئیس
سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت وگو با خراسان
افزود :مصوبه اخیر مجلس هنوز ابالغ نشده بنابراین هیچ
اتفاقی نیفتاده که ما اعالم کنیم کدام استاندار یا فرماندار
بازنشستهمیشودوکدامنه.ویتاکیدکرد:اینمصوبهبرای
بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود و در صورتی که
ازسوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته
نشدبرایابالغبهرئیسمجلسارسالخواهدشدکه 15روز
پسازآنالزماالجراخواهدبودودولتهمبایدظرفدوماهآن
رااجرا کند.رئیسسازمان اداری واستخدامیکشور دراین
بارهکهآیازمینهاجرایاینمصوبهازسویسازمانمتبوعشما
فراهم شده است ،تاکید کرد :ما پس از ابالغ براساس قانون
اقداماتمتناسبرافراهمواجراخواهیمکرد.ویدراین باره
کهچرامسئوالنمربوطبهاینسوالکهچهکسانیشاملاین
مصوبهمیشوندپاسخینمیدهند،گفت:چونهنوزقانون
ابالغ نشده است مصوبه ممکن است در روند تبدیل شدن به
قانون تغییر کند برای مثال شورای نگهبان ممکن است به
یک کلمه از مصوبه ایراد بگیرد که الزم است برای تصحیح،
مجددبهمجلسبرگرددبنابراینهیچاتفاقخاصینیفتاده
است .وی گفت :خبری که دررسانه ها به آن پرداخته اند
مصوبه مجلس است و نه قانون .رسانه ها به دنبال اخبار داغ
هستند.انصاریدرپاسخبهاینسوالکه آیادربارهشهرداران
همسازماناداریواستخدامیکشوراعمالقانونمیکند،
گفت:خیروزارتکشوراینکارراانجاممیدهد.

چهره ها و گفته ها

پرویز ســروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب
اسالمی با اشاره به این که اصالحطلبان با یک نمایش
خیمهشب بازی می خواهند پای خود را ازچالشهای
جدی کشور بیرون بکشند ،گفت :به نظر میرسد که
فهرست هــای فرمایشی و سیاسی
نمیتواند دیگر برای اصالحطلبان
کارآمدی داشته باشد و شعار "تکرار
میکنم"دیگرتکرارنخواهد
شد/.باشگاهخبرنگاران
اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دایم
ایران در سازمان ملل علت اصلی بحران خاورمیانه را
اشغال فلسطین خواند و گفت :طی هفت دهه گذشته
رژیم اسرائیل به دلیل اطمینان خاطر از حمایتهای
بی دریغ آمریکا و عدمتحرک شورای
امنیت که منجر به گستاخ تر شدن
آن شده ،به اشغالگری ،اقدامات
وحشیانه و سیاستهای
توسعهطلبانه خود ادامه
داده است/ .فارس
ی عضو شورای مرکزی
غـــامـــحـــســـیـــن کرباسچ 
حزب کارگزارا ن سازندگی با بیان این که حمایت
از دولت روحانی در بدنه جریان اصالح طلب نسبی
است ،گفت :اگر سیاه نماییها و یک
جانبه گراییها دربــاره عملکرد
دولــت نباشد و مــدیــران موفق
تشویق شوند ،در دل مردم
امید ایجاد میشود/ .
باشگاه خبرنگاران

...

کوتاهازسیاست

ضمن تقدیر از مواضع انقالبی دولت در مبارزه با دشمنان

فرمانده سپاه  :تمام گلوگاه های جابه جایی نفت
در اختیار ایران است
فرمانده کل سپاه تأکید کرد :این که دولت آمریکا اعالم میکند تا چند ماه
آینده اجازه نمیدهد قطرهای نفت از ایران خارج شود رفتاری خنده دار
بوده و نمیداند که تمام گلوگاههای جابه جایی نفتی در اختیار ایران است
و هر لحظه که نظام اسالمی اراده کند صادرات نفت به تمام دنیا را میبندد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع فرماندهان ردههای
مختلفسپاهاستانفارسبااشارهبهاینکهحرکتانقالبیدولتدرمبارزه
با دشمنان است و جای تقدیر دارد ،بیان کرد :رفتارها و حرفهای رئیس
جمهور آمریکا مانند پهلوان چوب پنبهای است که در کاخ خود نشسته و
فقط شعار میدهد .وی با بیان این که روسای جمهور آمریکا بعد از پیروزی
انقالب اسالمی در همه دوران به دنبال براندازی نظام اسالمی بودند و
تاکنون این آرزو را به گور برده اند ،به
تهدیدات سران آمریکایی و اسرائیلی
اشاره کرد و افــزود :صحبتهای آنان
فقط در حد حرف است و جرئت مقابله
با ایران را ندارند ،زیرا میدانند نظام
جمهوری اسالمی قدرتمند به اراده
مردم مسلمان خود است .فرمانده کل
سپاه تصریح کرد :این که دولت آمریکا
اعالم میکند تا چند ماه آینده اجازه
نمیدهد قطرهای نفت از ایران خارج
شود رفتاری خنده دار بوده ،و نمیداند
که تمام گلوگاههای جابه جایی نفتی
در اختیار ایران است و هر لحظه که نظام اسالمی اراده کند صادرات نفت
به تمام دنیا را میبندد .فرمانده کل سپاه اضافه کرد :دشمن با ایجاد فتنه
انگیزی در داخل کشور قصد دارد مردم را از مسئوالن نا امید کند ،اما مردم
در برابر فشارها ایستادگی میکنند و مسائل اخیر نمیتواند ضربهای به
آرمانهای نظام وارد کند ،زیرا ما مردمی با بصیرت داریم.
▪توانمندیهایسپاهبهگوشترامپبرسد،هرگزازاینغلطهانخواهدکرد

همچنینبهگزارشفارس،سرلشکرجعفریدرمراسمرونماییاز 10فروند
هواپیمای سوخو  22نیروی هوافضای سپاه،نیز گفت :اگر توانمندیهای
امروزسپاهکهبرگرفتهازهمتوارادهمتخصصانجوانانقالبیاستوبخشی
ازآنامروزدرنیرویهوافضایسپاهمشاهدهشدودرشعاع 2000کیلومتری
قابلیت بروز و ظهور دارد ،به گوش رئیسجمهور ماجراجوی آمریکا برسد،
هرگزازاینغلطهانخواهدکردوبهاینباورخواهدرسیدکهتهدیدنفتینیز
بهراحتیقابلپاسخگوییاست.

▪ترامپ:آمادهتوافقواقعیهستم!

درهمینحال«دونالدترامپ»،رئیسجمهورآمریکادریکسخنرانیدرشهر
کانزاسپسازاظهاراتوتهدیدهایگستاخانهاخیرخودعلیهکشورمان بار
دیگر برجام را «یک جانبه و وحشتناک» خواند و گفت :من آمریکا را از توافق
هستهای یک جانبه و وحشتناک ایران خارج کردم و ایران دیگر آن کشور
سابق نیست .ترامپ اضافه کرد« :باید ببینیم چه اتفاقی میافتد ،اما آماده
توافق واقعی هستیم ،نه توافقی که توسط دولت قبلی حاصل شد و فاجعه
بود ».جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا هم در اظهاراتی ضدایرانی تصریح کرد:
وقت آن است که ایران خودش را اصالح کند و به عنوان یک کشور مسئول از
خودشمسئولیتنشاندهد.
تعداد کارکنان میز تحریم ایران در
وزارت خزانهداری آمریکا به  ۳۸۰نفر
افزایش یافت

در همین بـــاره و بــه گــــزارش فـــارس،
در اقــدامــی که نشان دهنده خصومت
و دشمنی دولــت آمریکا با مــردم ایــران
است در ماههای اخیر تعداد کارشناسان
خــزانــهداری آمریکا که مستقیما روی
نحوه اعمال موثر تحریمها علیه ایران کار
میکنند ،از  300به  380نفر افزایش
یافته است .این در حالی است که معاونت
تروریسم و اطالعات مالی خزانهداری
آمریکاجمعاحدود 700نیرودارد.
▪سخنگویوزارتخارجه:تصورمذاکرهیکسویهدرسایهتهدیدباایران
رابهفراموشیبسپارید

بهگزارشمیزان،درواکنشبهسخنانمقاماتمختلفآمریکاکههمزمانبا
تهدید،درخواستمذاکرهباایرانرامطرحمیکنند،بهرامقاسمیوزیرخارجه
کشورماناظهارکرد:ملتشجاع،متمدنوتاریخسازایرانهموارهودرطول
تاریخپرافتخارخودبابهرهمندیازفرهنگغنی،هوشوخرد،بههنگامودر
جای خود ،تهدید را با تهدید و تکریم را با تکریم پاسخ داده است و هیچ گاه در
برابرزیادهخواهی،سلطهجوییوفشار،لحظهایدردفاعوحفاظتازحقوق
مردم،تمامیتارضیواستقاللایرانتعللنکردهاستونخواهدکرد.قاسمی
بار دیگر به مقامات دولت آقای ترامپ توصیه کرد تصور مذاکره یک سویه و از
سر زیاده جویی و در سایه تهدید با ایران سرفراز را برای همیشه به فراموشی
بسپارندودرپیتکرارتجاربشکستخوردهودیرینخودنباشند.

زیباکالم :اگر نظام سقوط کند
به مدینه فاضله نمی رسیم

صادق زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
که مناظره چند شب پیشش در شبکه معاند من و تو سر
و صدای زیادی در بین برخی کاربران فضای مجازی
به پا کرد ،یک بار دیگر تأکید کرد :اگر نظام جمهوری
اسالمی ایران سقوط کند ،به آن مدینه فاضلهای که
تصور میکنند ،به آن لیبرال دموکراسی که آقای گلریز
و اعتمادی(شرکت کنندگان در برنامه مناظره) گفتند،
نمیرسیم .وی که با پایگاه فردانیوز مصاحبه می کرد ،با
بیان این که از نظر من انتقاد های زیادی به نظام وجود
دارد ،تصریح کرد :اگر این نظام سقوط کند ،نمره آن در
دموکراسی از  ۱۲یا  ۱۳به  ۱۷نمیرسد ،حتی ،۱۴
 ۱۵هم نمیشود ،بلکه به صفر می رسد .وی افزود :اگر
اساس و بنیاد قدرت مرکزی از بین برود ،این بار پدر رضا

شاه هم بیاید نمیتواند کشور را یکپارچه کند ،جدا از
مسائل قومیتی که در جامعه ما وجود دارد آن وقت من
معتقدم که قدرتهای خارجی که با ایران مشکل دارند
آنها هم مداخله خواهند کرد.

آنا-معاونحقوقیقوهقضاییهازتدوینالیحهرصدمنابعمالینمایندگانمجلسوشوراهادرزمانانتخابات،خبردادوگفت:دراینحوزهخألقانونی
داریم .ذبیح ا...خداییان افزود :زمانی که میگوییم منابع مالی احزاب و نمایندگان شفاف باشد به این منظور است که اگر زمینه شفافیت آن فراهم
نباشدقطعافضایایجادفسادرابهوجودمیآورد.بهدنبالتدوینقانونومقرراتیهستیمکهاینمباحثاحصاشود.

الریجانی :نمی توان روی مذاکره با اروپا
حساب باز کرد
رئیس مجلس شورای اسالمی
تأکید کرد :مذاکرات با اروپایی
ها همچنان ادامه داد و همان
طــور که مقام معظم رهبری
اشاره کردند مذاکرات در حال
انجام است اما این که چقدر
مذاکره با اروپاییها به نتیجه
برسد نمیتوان روی این موضوع حساب باز کرد .به گزارش خانه ملت ،دکترعلی
الریجانی که به استان قم سفر کرده است در مراسم افتتاح و بهره برداری پروژه
عظیم بولوار آیت ا ...العظمی بروجردی شهر قم گفت :دشمنان در منطقه نیز از
نیروهای واپسگرا استفاده می کنند تا فشار روانی را بیشتر کنند؛ در هر صورت
با اهداف دشمنان آشنا هستیم اما سوال این است که آیا جمهوری اسالمی و
مسئوالن نظام میتوانستند مانع اقدام آنان شوند؟ باید توجه کرد نظام جمهوری
اسالمی همه راهها را برای جلوگیری از اقدامات دشمن انجام داد تا فشاری به
مردم وارد نشود .وی افزود :باید توجه کرد جمهوری اسالمی ایران هیچ زمانی
با آمریکا مذاکره نکرده بود اما در مسئله هستهای با تدبیری که اتخاذ شد ایران
مذاکرات طوالنی با گروه  5+1انجام داد و وزیر امور خارجه حدود دو سال گفت
وگو را پیگیری کرد بنابراین مسیر را جمهوری اسالمی طی کرد و به تعهدات خود
عمل کرد حتی زمانی که رئیس جمهور آمریکا با رفتار ناشیانه اصطالحا زیر میز
زد و بسیاری از کشورها این اقدام را تقبیح کردند .روسای جمهور بسیاری از
کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام تماس گرفتهاند و اظهار کردهاند
ایران حق مقابله به مثل دارد اما ما میخواهیم که با ایران کار کنیم و از روشهای
مختلف برای مبادالت بانکی و خرید نفت استفاده کنیم که ایران این موضوع را رد
نکرد .دکتر الریجانی اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران به این دلیل درخواست
اروپاییها را رد نکرد که نمیخواستیم فضا تندتر شود و رفتاری مشابه با آمریکا
انجام دهد البته مذاکرات همچنان ادامه دارد و همان طور که مقام معظم رهبری
اشاره کردند مذاکرات در حال انجام است اما این که چقدر مذاکره با اروپاییها به
نتیجه برسد نمیتوان روی این موضوع حساب باز کرد که علتهای مختلفی دارد.
در هر صورت نمیتوان سرنوشت ایران را به وعده و وعیدها گره زد.
▪کسی به غرش دشمنان اعتنا نمیکند

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :هر چند دشمنان اصطالحا غرش می
کنند اما کسی اعتنا نمیکند و میتوان رفتار آمریکا با ایران را با دیگر کشورها
مقایسه کرد به طور مثال برای سعودیها خجالتآور است که با یک تلفن 250
میلیارد دالر برای بازسازی زیرساختهای آمریکا پرداخت میکنند یا 110
میلیارد دالر تسهیالت نظامی خریداری کردند و حتی آمریکا در جریان کنفرانس
ریاض شروط چهارگانه تعیین کرد تا با اسرائیل ارتباط داشته باشد و حتی دعوا
بین دو کشور راه انداخت و از هر دو کشور پول دریافت کرد اما دربــاره ایران
نمیتوانند اصطالحا حرف گندهتر از دهانشان بزنند چرا که ایران توانسته است
بنیه دفاعی خود را تقویت کند.

پس از گذشت 6ماه

سفیر جدید ایران در هند انتخاب شد
«علی چگینی» به پیشنهاد محمدجواد ظریف و موافقت
رئیسجمهور به عنوان سفیر جدید ایــران در «هند»
منصوب شد .به گزارش مهر ،در ادامه تغییرات و انتصابات
جدید در سفارتخانهها و نمایندگیهای ایران در خارج
از کشور ،علی چگینی مدیرکل فعلی کنسولی وزارت
امــور خارجه به پیشنهاد محمدجواد ظریف و موافقت
رئیسجمهور به عنوان سفیر جدید ایران در هندوستان
منصوب شد .چگینی در کارنامه خود سابقه سفارت ایران
در کوبا (هاوانا) را دارد .براساس این گزارش سفارت ایران
در هند حدود شش ماه است بدون سفیر به سر میبرد؛
پیش از این غالمرضا انصاری ،سفیر ایران در دهلینو بود
که بهمن سال گذشته به عنوان معاون اقتصادی دستگاه
دیپلماسی معرفی و منصوب شد.

▪قاسمی :به زودی جایگزین همتی معرفی خواهد شد

در همین حال روزگذشته و پس از آن که عبدالناصر همتی
سفیرایراندرچینازسویهیئتدولتبهعنوانرئیسجدید
بانکمرکزیمعرفیشدسخنگویوزارتخارجهاعالمکرد:به
زودیفردجدیدیبهعنوانسفیرجدیدایراندرچینانتخابو
معرفیخواهدشد.بهرامقاسمیدرگفتوگوباایسنا،باتبریک
این انتصاب به همتی تصریح کرد: :با توجه به روابط بسیار
مطلوب ایران و چین و همچنین اهمیت روابط فیمابین پکن
و تهران ،به زودی فرد جدیدی از سوی وزارت خارجه به عنوان
سفیرجدیدایراندرچینانتخابومعرفیمیشود.براساس
این گزارش کمتر از یک ماه پیش عبدالناصر همتی جایگزین
خارجی سفیر پیشین ایران در پکن شد و رونوشت استوارنامه
خودرابهمقاماتوزارتامورخارجهچینارائهکرد.

برای اولین بار اعالم شد

سردار حاجی زاده :کروز  1500کیلومتری روی جنگنده های سپاه نصب می شود

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از نصب موشکهای
هوا به زمین کــروز نقطه زن با بــرد  15۰۰کیلومتر روی
جنگندههای سپاه در آیندهای نزدیک خبر داد .به گزارش
ف ــارس ،س ــردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه در مراسم رونمایی از  10فروند جنگنده
بمب افکن سوخو  22که به همت متخصصان نیروی
هوافضای سپاه و شرکتهای دانش بنیان داخلی ،بهینه
سازی شده و ارتقا یافته است ،گفت  :هواپیمای سوخو 22
با وجــود قابلیتهای پــروازی ممتاز همچون سرعت  2و

یک دهم ماخ ،ارتفاع پروازی  50هزار پا ،به لحاظ برخی
تجهیزات ،به روز نبوده که با همت متخصصان داخلی ارتقا
یافتوواردناوگاننیرویهواییسپاهپاسدارانشد.حاجی
زاده افزود :با این ارتقا ،این جنگنده بمب افکنها قادر به
حمل و بهره برداری بمبهای هوشمند و نقطه زن سیمرغ
خوشهای ،موشکهای هوا به زمین و هوا به هوا ،انتقال
اطالعات از پهپادها در فواصل چند کیلومتری خواهند
بود و در آیندهای نزدیک سامانه موشکهای هوا به زمین
کروز نقطه زن با برد 1500کیلومتر روی این جنگنده بمب

افکنها نصب خواهد شد .فرمانده نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :نیروی هوافضا با الطاف
الهی و با تکیه و اعتماد به متخصصان داخلی و معجزه اراده
و روحیه جهادی بار دیگر تهدید و تحریم دشمن را به فرصت
تبدیل و بدخواهان نظام اسالمی و ملت ایران را مقهور عزم و
اراده فوالدین خود کردند.
حاجی زاده گفت :در روزهــایــی کــه بــا حمله داعــش،
شهرهای عراق به علت نبود نیروی هوایی یکی پس از
دیگری سقوط میکرد ،نیروی هوافضای سپاه پاسداران

در یک اقدام انقالبی 10روزه به خلبانان عراقی هواپیمای
سوخو 25آموزشوآنانرابهجنگباداعشگسیلکردند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :با توجه به این که کشورمان از نظر تجهیزات جنگی
و نظامی تحریم است ،ولی این نیرو آمادگی به روز کردن
هواپیماهای سوخو  22را دارد.

...

خارج از دستور
محمد اکبری

political@khorasannews.com

حواشی انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90
با برگزاری انتخابات رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
شــورای اسالمی نمایندگان به داود محمدی نماینده
مردم قزوین و رئیس فعلی این کمیسیون به عنوان تنها
گزینه معرفی شــده از ســوی هیئت رئیسه مجلس رای
اعتماد دادند .در خالل این انتخاب بهرام پارسایی عضو
هیئت رئیسه کمیسیون اصل  90با انتقاد از روند برگزاری
ایــن انتخابات گفت :رویــه مجلس بــرای انتخاب رئیس
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس در دو سال گذشته معرفی دو
نامزد به صحن علنی بود .در خالل صحبت های پارسایی،
الریجانی شروع به ارائه توضیحاتی کرد که پارسایی در
واکنش به این رفتار الریجانی ،گفت :آقای الریجانی ۱۴
سال است که تریبون در اختیار شماست ،اجازه دهید ما
هم چند دقیقه صحبت کنیم .الریجانی پاسخ داد۱۴ :
سال نیست .پارسایی ادامه داد :ناراحت نباشید با امسال
میشود  ۱۴سال!

پورمختار :مجلس به دژ نظامی تبدیل شده
است!
محمد علی پورمختار در تذکری شفاهی خطاب به هیئت
رئیسه مجلس گفت :مجلس به یک دژ نظامی تبدیل
شــده اســت .متاسفانه ساخت و ســازهــای غیر ضــروری
که در حال انجام است از مراکز نظامی نیز بیشتر است.
علت این امر چیست که خانه ملت در حال جدا شدن از
ملت اســت؟ پورمختار همچنین در گفت و گو با فارس
درخصوص اخبار منتشر شده درباره یکی از مراکز صدور
ویزا برای کشورهای اروپایی که به صورت غیرقانونی در
تهران مشغول به فعالیت است ،اظهار کرد :ما در مجلس
شورای اسالمی این موضوع را بررسی می کنیم تا آسیبی
از این نظر به کشور وارد نشود .پورمختار در این خصوص که
برخی رسانه ها مدعی شده اند این دفتر با حمایت شخص
آقای ظریف وزیر امورخارجه مجوز فعالیت گرفته است،
گفت :طبق این ادعا وزیر امور خارجه باید پاسخ گو باشد
و ابعاد این موضوع روشن شود .براساس گزارش فارس،
این دفتر توسط فرزند یکی از سفرای سابق ایران و یک تبعه
غیرقانونی سریالنکایی تاسیس شده است.

بیرانوندی :راهیابی سپنتا نیکنام به شورای
یزد نقطه عطف تحقق حقوق شهروندی بود
محمد بیرانوندی در نطق میاندستور نشست روز گذشته
مجلس تأکید کرد :تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای راهیابی سپنتا نیکنام هموطن زرتشتی به شورای
شهر یزد نقطه عطفی در احترام به حقوق شهروندی و گامی
به سوی توسعه سیاسی -اجتماعی و ظرفیت سازی نظام
جمهوری اسالمی ایران بود ،به این عزیزان دست مریزاد
میگوییم.

عثمانی :ستاد احیای اعتماد عمومی باید
تشکیل شود
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در
تذکر شفاهی خود اظهار کرد :امروزه اعتماد به حاکمیت
به دلیل عملکرد بد مسئوالن با خدشه مواجه شده است.
وی با بیان این که ستاد احیای اعتماد عمومی باید تشکیل
شــود ،افــزود :مــردم نبودها ،کمبودها و فشارها را می
پذیرند ،اما تفاوت ها و تبعیض ها را برنمی تابند و می گویند
چرا برای اختالس پول است!؟ عثمانی ادامه داد :امروز
وقتی به مردم گفته می شود با کمبود منابع ارزی مواجهیم،
می گویند چرا برای سپرده گذاری برخی آقــازاده ها در
خارج از کشور ارز فراوان است؟

مولودی خوانی خادم حرم حضرت
امام رضا (ع) در صحن علنی مجلس
مراسم مولودی میالد با سعادت امام هشتم در صحن علنی
مجلس برگزار شد .در این جلسه یکی از خدام حرم امام رضا
(ع) آقای عارف به مولودی خوانی و مدیحه سرایی آن امام
همامپرداخت.

توضیحات سخنگوی جمنا درباره آغاز
فعالیت های انتخاباتی این تشکل

ایسنا-سیدمحمدحسینیسخنگویجبههمردمینیروهای
انقالب در این باره که آیا این تشکل وارد مرحله فعالیتهای
انتخاباتیشدهیانهگفت:ماهنوزنهستادیتشکیلدادهایم
و نه جلسهای دربــاره انتخابات داشتهایم چرا که این اقدام
را زودهنگام میدانیم اما ممکن است که در شهرستانها
اقداماتیازسویدفاترماانجامشدهباشدآنهمبرایبررسی
کارنامه نمایندگان فعلی تا به این جمعبندی برسیم که
نمایندگانفعلیکارکردوکاراییالزمرادارندیاخیر.

CMYK

