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ویژه های خراسان

هشدار جدی به مدیران
درباره باز کردن پاکت
یک مسئول مهم دولتی در ابالغیه روزهای اخیر
خود به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی،
با اشــاره به تاکیدات مندرج در قانون برگزاری
مناقصات ،متذکر شــده اســت عــاوه بر قانون
مذکور ،اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات
قانون برگزاری مناقصات ،حاکی از آن است که
مناقصه گران حق شرکت در جلسات گشایش
پاکت ها اعم از نوع "الف ،ب یا ج" را داشته باشند و
باید از آن ها برای حضور در این جلسات دعوت به
عمل آورده شود بنابراین رعایت نکردن این دستور
و تکلیف ،از مصادیق حق طرح شکایت خواهد بود.

اولین دستور دولتی
پس از تاکیدات رهبر انقالب
درباره دانش بنیان ها
پس از دیدارها و بیانات رهبر انقالب در روزهای
گذشته بــا نخبگان و پــژوهــشــگــران بــرتــر که
محورهای مهمی در خصوص تقویت و حمایت از
شرکت های دانش بنیان مطرح شد ،یک مسئول
اقتصادی در کابینه با صدور بخشنامه ای خطاب
به مدیران زیرمجموعه خود از آن ها خواسته
است برنامه و راهکارهای خود در حوزه هایی
چون مشارکت با شرکت های دانش بنیان در
قالب ایجاد  R&Dمشترک ،رویدادهای استارت
آپی ،تفویض اختیارات به مراکز نوآوری و شتاب
دهنده ها و نیز حمایت مالی از این مجموعه ها را
گردآوری ،ارسال و در عین حال اجرایی کنند.

چهره ها و گفته ها

برخی تازه فهمیده اند
آیت ا ..مصباح یزدی با اشاره به مذاکره چندساله
سیاستمداران با اروپا و آمریکا :امروز تازه برخی
هیچ نتیجه
می فهمند که مذاکرات
مقابل به
ای نــداشــتــه و طــرف
هیچ وجه قابل اعتماد
نیست و اگر امضا کند
زیـــر آن م ـیزنــد.
/رسا

ردصالحیت توسط مردم
شــهــاب الــدیــن طباطبایی عضو حــزب نــدای
ایرانیان :پیشبینی میکنم رد صالحیتها
گسترده باشد ،اما این بار پای صندوقها و توسط
مــردم ،اطمینان دارم کسانی که با وعد ههای
دروغ یا نشدنی امید
مــــردم را نــاامــیــد
کـــردنـــد از ســوی
مردم رد صالحیت
مــــیشــــونــــد.
/ایلنا
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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با بیان این که برخی از اظهارات و اقدامات بوی  2قطبی کردن جامعه را می دهد

خطیب جمعه تهران :تحقیر قانون
در شان مسئوالن نیست
محمداکبری -خطیب جمعه تهران
گفت :بــرای بــرگــزاری انتخابات باشکوه
باید همه قانونمدار باشیم از جمله مجریان،
مـــردم و نــامــزدهــای انــتــخــابــاتــی؛ قانون
شکنی و تحقیر قانون در شأن مسئوالن
نــیــســت .وی همچنین تــاکــیــد کـــرد :دو
قطبی کــردن جامعه از جمله رفتا رهای
ناپسند در آستانه انتخابات است .برخی
از اظهارات و اقدامات و برخی از ابالغات
بوی دوقطبی کردن جامعه را میدهد .به
گزارش خراسان آیت ا ...سید احمد خاتمی
در خطبه هــای نماز جمعه تهران اظهار
کرد :انتخابات در حقیقت جشن سیاسی
است؛ هرکسی دلــداده انقالب است باید
تالش بــرای حضور با شکوه مــردم در پای
صندوقهای رأی داشته باشد.به گزارش
ایسنا وی افزود :ما هم قبول داریم که باید
رای مــردم را تمکین کــرد امــا ایــن به این
معناست که نظارت نباشد؟ هر کسی از راه
رسید بگوییم بفرما؟ این نظارت استصوابی
چیز جدیدی نیست .می گویند شــورای
نگهبان نبوده؛ خب شــورای نگهبان نبود
اما در زمان امام ،هیئتی ایجاد شد و آنها
نظارت استصوابی را انجام دادند .کدش را
بگویم؟ مسعود رجبی خبیث را رد کردند؛
دستشان هــم درد نکند .خطیب جمعه
تهران با بیان این که برخی از اظهارات و
اقدامات و برخی از ابالغات بوی دوقطبی

کــردن جامعه را مـیدهــد ،اف ــزود :ما می
فهمیم و به جایش پاسخ میدهیم ،اما نکنید
این کار را .اگر مصلحت کشور را می خواهید
این کار را نکنید به مصلحت اتحاد جامعه
اسالمی نیست.خطیب جمعه تهران از
فــرد خاصی نــام نبرد امــا به نظر می رسد
ایــن جمالت در واکنش به اظــهــارات روز
چهارشنبه رئیس جمهور است که گفته
بود « :در مجلس اول نظارت به این شکل
وجــود نداشت و حتی شــورای نگهبان و
ایــن همه دفاتر نظارتی وجــود نداشت و
همه از جناحهای مختلف آمدند و ثبت نام
کردند؛ حتی منافقان هم در آن انتخابات
ثبت نــام کــردنــد ...و بهترین انتخابات و
بهترین مجلس ثمره آن بود ».اظهاراتی که
همان روز با واکنش عباسعلی کدخدایی
سخنگوی ش ــورای نگهبان مواجه شده
بــود.امــام جمعه موقت تهران همچنین

با اشــاره به اغتشاش های اخیر در عراق،
اظهار کرد  :بی تردید دشمنان مردم عراق،
ســوار این موج شدند .یکی از اهــداف آن
ها تحت الشعاع قــراردادن اربعین بود که
مردم از آن ها بترسند و البته به فضل خدا
ناکام ماند.امروز از همه جای دنیا به کربال
میروند و تعداد زائران ایرانی اربعین کربال
چهاربرابرشده است.خطیب جمعه تهران
دربخشدیگریازسخنانخودگفت:اقدام
اخیر ترکیه ،تجاوز به یک کشور مستقل
و موضع نظام ناصحانه است ،آنکارا باید
حمالت خود را متوقف کند و به خاک خود
برگردد .وی افزود :ترکیه مواظب باشد در
باتالق نیفتد .شما را نصیحت می کنیم که
عربستان به عنوان نوکر آمریکا حرف آمریکا
را گوش داد و االن پنج سال است در باتالق
یمن افتاده اســت .مراقب باشید باتالق
جدید برای خودتان درست نکنید.

جامعه روحانیت؛ داور
اصولگرایان ؟

پورمحمدی :در ضرورت ائتالف
فراگیر ،هیچ اختالف نظری نیست
یک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت تاکید کرد که
نقش و کارکرد جامعه روحانیت مبارز در فرایند فعالیت
شورای ائتالف «هدایت ،نظارت و داوری» خواهد بود.
در حالی که فعالیت های شورای ائتالف اصولگرایان
در پشت درهــای بسته رسانه ای شدت گرفته ،حجت
االسالم موسی پور در جلسه ای که هشتمین «نشست
جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل های انقالبی»
اعالم شده ،از «تحرکات مثبت و اقدامات همگرایانه
نیروهای انقالب» یاد کرد و افزود« :برای رسیدن به نظر
واحد ،شورای ائتالف و جامعه روحانیت تالش ها و برنامه
های زیادی داشته و تصمیم های اجرایی مهمی نیز برای
حصول ائتالف و اتحاد حداکثری گرفته شده است.
نقش و کارکرد جامعه روحانیت مبارز در فرایند فعالیت
شورای ائتالف هدایت ،نظارت و داوری خواهد بود ».به
گزارش ایرنا مصطفی پورمحمدی ،دبیر عالی جامعه
روحانیت مبارز نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از کم و
کیف تعامل و حضور جامعه روحانیت در فرایند فعالیت
های شــورای ائتالف گفت :خوشبختانه در ضرورت
و اهمیت دستیابی به یک ائتالف موثر و فراگیر هیچ
اختالف نظری در میان اجزای شورای ائتالف و تشکل
های انقالبی و ارزشی وجود ندارد .در این نشست آیت
ا ...موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت انتخابات
پیش رو را یکی از ابتالئاتی دانست که به واسطه آن
سرنوشت کشور و انقالب رقم می خورد .وی گفت :برای
رسیدن به یکمجلس شایسته و راهگشا و گره گشا ،باید
تعصب های گروهی و سهم خواهی کنار گذاشته شود و
از خرده گیری درباره یکدیگر در مجموعه جریان ارزشی
خودداری کنیم تا به اتحاد و وحدت برسیم.

سرلشکرباقری:امنیتتهران،باثباتوپایداراست
رئــیــس کــل ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح
تاکید کرد که امنیت تهران امنیتی پایدار
و با ثبات اســت .سرلشکر باقری در دیــدار
فرماندهان سپاه تهران با بیان این که سپاه
مسئولیتهای سنگینی بــرای بــرقــراری و

حفظ امنیت تهران بر عهده دارد ،افــزود:
برقراری امنیت در مراسم سالگرد ارتحال
امام (ره) ۲۲ ،بهمن و روز قدس نمونه هایی
از تال شهایی است که در این بــاره صورت
می گیرد؛ بنابر این به واسطه تال شهایی

که تاکنون صورت گرفته امنیت امروز تهران
با ثبات و پایدار است .وی همچنین تأکید
کــرد :تمام دستگا هها مسئول حمایت و
پشتیبانی از نیروی انتظامی هستند .رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح با بیان ایــن که

عملکرد ناجا میتواند به عنوان عملکرد نظام
محسوب شود ،افــزود :باید نیروهایی که از
تمام لحاظ واجد شرایط هستند جذب نیروی
انتظامی شوند و بهترین گزینه جذب جوانان
بسیجی است.

دولت

واعظی :نامزدها به جای پول
پخش کردن با مردم صحبت کنند

رئیس دفتر رئیس جمهور با انتقاد از ورود پول
کثیف به عرصه انتخابات ،گفت :نامزدها باید
با مردم بیشتر صحبت کنند تا برای رای دادن
اقناع شوند نه این که با پول پخش کردن بخواهند
رای جمع کنند.محمود واعظی در گفت و گویی
با خبرآنالین با تایید این که هر انتخاباتی برای
نامزدها هزینه هایی به همراه دارد ،افزود :اما
وقتی هزینه ها از حدی بگذرد یعنی انتخابات
ناسالم است .بنابراین بهترین شیوه این است
که با مــردم بیشتر صحبت شــود تا بــرای رای
دادن اقناع شوند نه این که با پول پخش کردن
بخواهند رای جمع کنند.
وی همچنین در خــصــوص اظهارنظرهای
انتقادی محمدباقر قالیباف علیه دولت گفت:
«قالیباف با این انتقادی که به دولت میکند
خیلی روشن است که کار انتخاباتی میکند و
اصال پنهان هم نمیکند .باالخره خیلی زودرس
است و تجربه گذشته او هم نشان داده وقتی
خیلی زود ،بــرای انتخابات میآید به ضررش
میشود .به نظر من قالیباف باید روش خود را
عوض کند».
واعــظــی همچنین در پاسخ بــه ایــن ســوال که
«عربستان توسط چه کشورهایی در حاشیه
مجمع عمومی سازمان ملل پیام میفرستاد»
گفت :بگذارید مقداری پیش برود و کار به جایی
برسد .در دنیای امــروز کانا لها بــرای این که
مطالب منتقل شوند الی ماشاء ا ...است ،هم
کشورها هستند و هم کانالهای دیگر.
محمود واعظی در ادامه بیان کرد :مهم برای
ما این است که مسلمان کشی در یمن خاتمه
یابد .منطقه ما امن باشد و بهانه دست نیروهای
خارجی ،برای حضور در منطقه ندهیم ،به همین
دلیل ما از هر گامی که برای صلح و امنیت در
منطقه برداشته شود ،استقبال میکنیم.

