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آیت ا ...نوری همدانی:
مسئول کم کار از مردم سیلی می خورد

...

ویژه های خراسان
ختم شکایت قضایی از مصوبه  4هزار
میلیاردی دولت
اگرچه مصوبه تابستان ســال  95هیئت وزی ــران ،مقرر
می کرد مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات
مقابله با حوادث غیرمترقبه ،برای احداث و تکمیل خدمات
زیربنایی پروژه های مسکن مهر اختصاص یابد ،سازمان
بــازرســی کــل کشور بــا طــرح یــک شکایت ،متذکر شده
تخصیص این بودجه مربوط به شرایطی چون حــوادث و
اقدامات اضطراری است که بر این اساس ،دستگاه قضایی
با بررسی این موضوع و وارد دانستن ایراد قانونی سازمان
بازرسی ،حکم به ابطال مصوبه دولــت قبل داده که در
روزهای اخیر به مسئوالن اجرایی ابالغ شده است.

افشای تسهیالت بی سر و صدا به برخی
شرکت های دولتی
در حالی که بر اساس دستور  21تیرماه هیئت دولت به
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ،امهال تسهیالت مربوط
به حوادث غیرمترقبه بخش کشاورزی مانند سرمازدگی
و خشکسالی برای شرکت های کشت و صنعت وابسته
به دولت و موسسات عمومی غیردولتی ممنوع شده بود،
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه روزهای اخیر خود
به تعدادی از اعضای کابینه ،خبر داده که این ممنوعیت با
تصمیم جدید کابینه لغو شده است.

...

چهره ها و گفته ها
حجت االسالم محسن رهامی از چهره های برجسته
اصالح طلبان تأکید کرد :ما از دولت روحانی از سال
 ٩٢حمایت کرده ایم و االن هم حمایت می کنیم  ،اما
امروز الزم است بگوییم که به طور
صد در صد حساب مان را از بعضی
تصمیمات و انتصاباتی که منجر به
اینگونهمشکالتشدهاست
،جدامیکنیم/.خبرآنالین
محسن هاشمی رئیس شــورای شهر تهران با
بیان این که قول دادم دیگر رئیس
محافظه کار نباشم ،افزود :تجربه
شـــورای اول ب ــرای اعضای
شورای پنجم درس عبرت
شده است/ .مهر
محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس
در توئیتی نوشت :در شرایط فعلی کشور لحاظ کردن
منافع ملی و وحدت و انسجام ملی از سوی مسئوالن
قــوای سه گانه و تــریــبــو نداران باید بیش از گذشته
مــورد توجه قــرار بگیرد .جــای تاسف اســت اف ــراد و
رسانههایی که مدعی انقالبیگری و
ارزشمداری هستند ،برای مخالفت
با اظهارات یک مسئول یا یک نماینده
مـــردم متوسل بــه ادبــیــات
ضــــدارزشــــی و کــوچــه
بازاری میشوند/ .ایلنا
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با بیان این که آمریکایی ها هر روز پیغام مذاکره می دهند

اخبار

روحانی :پیروزی ملتهای بزرگ ،نتیجه ایستادگی در روزهای سخت است

کسی فکر نکند با علیه دولت سخن گفتن محبوب می شود
رئیس جمهور با بیان این که آمریکایی ها
هــر روز پیغام مــذاکــره مــی دهــنــد ،افــزود:
آن ها از یک طرف ملت ایران را تحت فشار
قرار میدهند و از طرف دیگر از طرق مختلف
پیغام مذاکره میفرستند ،در این شرایط قسم
حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را؟
پیغام و نرمش در پیا متان را ببینیم یا عمل
ددمنشانهتان را مالک قرار دهیم؟
وی تاکید کرد  :تاریخ می گوید که پیروزی
ملت هــای بـــزرگ ،نتیجه ایستادگی در
روزهـــای سخت اســت .بــه گـــزارش پایگاه
اطــاع رســانــی ریــاســت جمهوری ،حجت
االســام و المسلمین دکتر حسن روحانی
روز گذشته در چهاردهمین جشنواره ملی
شهید رجایی با اشاره به این که ملت ایران
در برابر سخت ترین شرایط عقب نشینی
نکرده است ،گفت :روز آزمایش بزرگ ملی
است؛ کسی فکر نکند با علیه دولت سخن
گفتن محبوب مــی شــود و مــردم بــه افــراد
غیور احترام می کنند نه کسانی که هنگام
رویــارویــی پشت دولــت را خالی می کنند.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط دوران دفاع
مقدس و نیز کشتار مردم در کوچه و خیابان
از طــرف گروهکهای ضدانقالب ،خاطر
نشان کرد :به رغم مشکالتی که در آن دوران
با آن مواجه بودیم و هر روز عزیزی را از دست
میدادیم ،مردم نه تنها دچار ترس نشدند
و عقبنشینی نکردند ،بلکه با روحیه قوی
ایستادگی کردند و از آن شرایط عبور کردیم.
ویتصریحکرد:ملتینمیتواندازگردنههای
صعب و دشوار عبور کند و به هدف بلند ملی
خود نایل شود مگر آن که آن ملت بهای آن را
پرداخت کند و این چیزی است که تاریخ در

زندگی انبیا هم آن را به ما گوشزد میکند و
پیروزی ملتهای بزرگ در طول تاریخ نیز
هــمــواره چنین بــوده است .رئیس جمهور
تصریح کرد :مگر ملت ایران ملتی است که در
برابر فشار یک گروه حاکم جدید در
کاخ سفید که خودشان هم نمیدانند
چه میگویند و چه کار میکنند و با
همه درگیر هستند ،دچــار هراس
شــود؟ دکتر روحــانــی اضافه کرد:
گـــروه جــدیــدی کــه در کــاخ سفید
مستقر شدند نه تنها با نظام جمهوری
اسالمی ایران بلکه با دوستان قدیمی
و سنتیشان و با کشورهایی که با
آن ها روابــط اقتصادی بــاال دارنــد،
نیز دچــار درگیری هستند .رئیس
جمهور خاطرنشان کــرد :آن ها از
یک طرف ملت ایــران را تحت فشار
قرار میدهند و از طرف دیگر از طرق
مختلف پیغام مذاکره میفرستند،
در این شرایط قسم حضرت عباس
را قبول کنیم یا دم خروس را؟ پیغام
و نــرمــش در پــیــا متــان را ببینیم یا
عمل ددمنشانهتان را مــاک قرار
دهــیــم؟ دکــتــر روحــانــی خــطــاب به
سردمداران کاخ سفید ،گفت :اگر
راســت میگویید و دوســتــدار ملت
ای ــران هستید چــرا میخواهید به
زندگی مردم ایران فشار وارد سازید؟
اگر تصور میکنید با فشار و اقدامات
شما مــردم به خیابا نها می آیند و
دستان خــود را به نشانه تسلیم در
مقابل آمریکا و کاخ سفید باال میبرند
در خطا و اشتباه هستید.

رئیس جمهور با اشــاره به این که دولــت در
صف مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد ،اظهار
کرد :در این شرایط همه احــزاب ،گروهها،
قوا و نهادهای مختلف بدانند که امروز نه روز

گلهمندی ،نه روز رقابت و نه خدای ناکرده
روز انتقام اســت ،چــرا کــه همه در میدان
مبارزه قرار داریم .رئیس جمهور تأکید کرد:
زمانی که جنگ شــروع شــد ،اختال فنظر
و اختالف سلیقه معنا نــدارد و باید
همه در کنار هم و پشتیبان یکدیگر
باشند.دکتر روحــانــی بــا اش ــاره به
این که پس از حضور و سخنرانی در
مجلس ش ــورای اســامــی ،نامهای
دریافت کرده که در آن توصیه شده
که ای کــاش در آن جلسه چنین و
چنان سخن میگفتی ،اظهار کرد:
در پاسخ به این نامه اعالم کردم که
همه حر فهای شما درســت است،
اما این ها برای شرایط صلح است و
اگر چنین شرایطی بود و دشمن به
میدان نیامده و آمریکا شمشیر را از
غالف بیرون نیاورده بــود ،قطع ًا به
گونه دیگری سخن میگفتم ،اما
امروز روز جنگ با دشمن است و همه
باید با انسجام و یک دلــی در کنار
یکدیگر باشیم .امروز مجلس ،دولت
و قوه قضاییه با هم هستند.
▪مــردانــگــی ،مـــروت ،اخـــاق و
اصول انقالب و منافع ملی ،اقتضا
میکند که در کنار یکدیگر و یاور
یکدیگر باشیم

رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت
بیانات رهبر معظم انقالب در روز
پنجشنبه گذشته ،اظهارکرد :رهبر
معظم انقالب در بیانات خود ،تصریح
کردند ،در روز سخت کسی حق ندارد

پشت دولــت را خالی کند از ایــن رو امــروز
مردانگی ،مروت ،اخالق و اصول انقالب و
منافع ملی ،اقتضا میکند که در کنار یکدیگر
و یاور یکدیگر باشیم.دکتر روحانی با بیان
این که دولت نمیتواند از یک طرف با آمریکا
بجنگد و از طرفی حواسش به راست و چپ
باشد ،افــزود :امــروز روبه روی دولــت ،رژیم
صهیونیستی قرار دارد و باید راست و چپ
در ایــن میدان جنگ حامی دولــت باشند.
رئیس جمهور با اشاره به وجود انتخابات در
سال آینده و این که شرایط انتخابات را به
خوبی درک میکند ،اظهار کرد :امروز باید
همه چیز را کنار بگذاریم و شرایط کنونی روز
آزمایش ملی است .در این شرایط اگر جناحی
تصور کند که چنان چه علیه دولــت حرفی
بزند ،محبوب میشود ،در خطا و اشتباه
است و بدانید که مغضوب خواهید شد و مردم
به شما پشت خواهند کرد .چرا که مردم به
انسا نهای غیور احــتــرام میگذارند و در
زمان جنگ غیرت اقتضا میکند که در مقابل
دشمن در کنار و پشتیبان یکدیگر باشیم.
دکتر روحانی با بیان این که امروز دشمنی
به جز آمریکا ،رژیم صهیونیستی و اذنابش
نداریم ،تصریح کرد :امروز باید راست و چپ
همه با هم باشیم.
رئیس جمهور گفت :میدانیم که کارمندان
دولت در فشار معیشتی و اقتصادی هستند،
چــرا کــه از حــقــوق ثابتی بــرخــوردارنــد و
مسئوالن وظیفه دارنــد به فکر کارمندان
باشند و از آن ها حمایت کنند و در این زمینه
هفته گذشته از ابتدا تا شب پنجشنبه بخش
بزرگی از موضوعات جلسات چگونگی تهیه
بستههای حمایتی بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

میان اعضای فعلی مجلس خبرگان  5نفر هم مانند سید حسن خمینی پیدا نمیشوند
یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ضمن
تجلیل از مقام سید حسن خمینی از احراز
نشدن صالحیت وی برای انتخابات مجلس
خبرگان رهبری اظهار تعجب کرد.
بــه گـــزارش جــمــاران ،آیــت ا ...سید جعفر
کریمی در مصاحبه با نشریه حریم امام با اشاره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بــه ویــژگــی هــای شخصیتی حجت االســام
سید حسن خمینی گفت :خــداونــد متعال
به ایشان عنایت کرد و استعداد خاصی داد
کــه ایــن استعداد و توانایی در کمتر کسی
دیــده میشود .ایشان هم نــوه حضرت امام
خمینی(ره) و هم نوه مرحوم آیتا ...سلطانی

طباطبایی اســت .بحمدا ...تا االن توانسته
است به خوبی خود و جایگاه حضرت امام را
حفظ کند.
وی افــزود :ایشان به نوعی جانشین حضرت
امام محسوب میشود و باید تالش کند رفتار
و منش خود را عین ًا با شخصیت امام تطبیق

بــدهــد .از عجایب روزگـــار اســت کــه چنین
شخصیتی را با ایــن همه توانایی علمی در
مجلس خــبــرگــان رهــبــری تأیید صالحیت
نکردند؛ در حالی که در میان اعضای فعلی
مجلس خبرگان رهبری پنج نفر هم مانند حاج
سید حسن خمینی پیدا نمیشوند.

ابراز تأسف امام جمعه بابل از اقدام شنیع
 5عضو شورای شهر بابل
امامجمعهبابلباابرازتأسفازاقدامشنیعپنجتنازاعضای
شورای شهر بابل و دستگیری آنان توسط نیروهای امنیتی،
در بخشی از خطبههای نماز جمعه این شهرستان گفت:
متاسفانه صحنهای که از سوی برخی اعضای شورای شهر
بابل صورت گرفته ،آبرویبابل به عنوان شهر دارالمومنین
و مهد علمای شیعه و شهدای استان مازندرانرا بردهاند .به
گزارش تسنیم و تابناک ،حجتاالسالم حسن روحانی در
توضیح بیشتر این موضوع گفت :این افراد رذل در شورای
شهرباهمکاریبرخیازافراددربیرون،گردنکلفتیکردند
و زنی را در این زمینه به فحشا کشاندند و دام پهن کردند.
پول های کالنی برای حذف فیلم های غیراخالقی خود
رشوه دادند و این خفت بارترین صحنه است که جانورهایی
این چنین در این شهر نفوذ کنند .وی تصریح کرد :مسائل
شورایشهربابلورسواییهایاخیرماننددملیبودکهسر
بازکرد.خدابهمارحمکردکهاینافراداینموقعرسواشدند
 .این صحنه یک دفعه به وجود نیامد و برخی از افراد رذل
درون شورا از مدت ها قبل این اقدام ها را انجام می دادند .
چشمانیناظراینصحنههانبودند؟براساسگزارشسایت
خبری شمال نیوز ،امام جمعه بابل در سخنانی می گوید:
«اعضایشورابههمرحمنکردند...یکی ٣٧٠میلیون،یکی
 ۴۵٠میلیونتومانویکیدیگریکمیلیاردودویستمیلیون
تومانبرایمحوفیلمهزینهدادند...اینپولهاازکجاآمد؟»

موسوی تبریزی :برخی افراد پشت پرده
تجمع فیضیه را می شناسم
دبیرکل مجمع مدرسین و محققین قم در خصوص موضوع
توهینهایاخیریکهازسویبرخیچهرههاوطالبفیضیه
بهروحانیشدوتهدیدبهقتلرئیسجمهورگفت:برخیافراد
پشت پرده تجمع فیضیه را میشناسم؛ قطعا با برنامهریزی
قبلیبود.آیتا...سیدحسینموسویتبریزی کهباایلناگفت
وگومیکرد،افزود:گروههاییوجوددارندکهخیلیتندروو
به بعضی جاها هم وابسته هستند ،از زمان احمدینژاد هم
وجود داشتند و در پشت پرده این موضوع رد پای آنها وجود
دارد.موسویتبریزیبابیاناینکهبرایشرکتدرتجمعات
فیضیه برای وی پیامک ارسال شده بود ،تصریح کرد :مگر
بدونهماهنگیمیتوانیکتجمعحتی10نفرهدرفیضیهیا
دارالشفاتشکیلداد؟روحانیهمبدونهماهنگینمیتواند
بهفیضیهبیایدچهبرسدبهتجمع.ویاظهارکرد :منمعتقدم
دست هایی در کار است و متاسفانه تا حــوزه هم رسیده
است ،این افراد همان افرادی هستند که در جاهای دیگر
هم شعار میدهند و مدرسهای را هم در کرج تخریب کردند
و علیه ریشه نظام که دین و روحانیت است تالش میکنند.
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