در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،ریشه اصلی اعتراضات اقتصادی اخیر ،عدم طرح سوال از حسن روحانی بود
ی الریجانی برای جلوگیری از تحقق این حق قانونی نمایندگان میگویند
اما نمایندگان مجلس از ادامه تالشهای عل 
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اخبار
دادستان تهران :برای برخورد با
ریشه های فساد آمادهایم

عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران
با تأکید بر این که فساد از ریشهها ناشی
میشود ،گفت :ریشههای فساد در اختیار
دستگاه قضایی نیست ،اگر دستگاههای
ذیربط به جای میوههای کال فســاد،
ریشــهها و عوامل اصلی فساد را تحویل
قوه قضاییه دهنــد ،حتم ًا با آنها مبارزه
میشود؛ به شرط آن که با تعقیب قضایی
برخی افراد مرتبط با جریانهای سیاسی،
به نحوی عکسالعمل نشــان ندهید که
گویــا عرش خدا به لرزه درآمده اســت.
به گــزارش ایســنا،جعفری دولتآبادی
خاطرنشــان کرد :ما بــه صراحت برای
برخورد با ریشههای فساد اعالم آمادگی
میکنیم؛ مشــروط بر این در چهارچوب
وظایــف و اختیارات دســتگاه قضایی و
در حدود مقررات و قوانین جاری کشــور
باشد.
نوه امام(ره):مخالفان آیتاهلل
خامنهای با امام(ره) مشکل دارند

گروه سياســي_احمدرضا مســعودي:

ناکارآمدي و عملکرد ضعيف دولت حسن
روحانــي در حاليکه صداي همه مردم را
هم درآورده باعث شــده بــود از چندماه
قبل طرح سوال از رييس دولت دوازدهم
درباره به يغما رفتن پولهاي مردم توسط
مؤسسات مالي و اعتباري که بعضا مجوز
بانک مرکزي را هم داشتند ،کليد بخورد.
به گزارش «عصرايرانيان» ،در شرايطي
کــه هنوز به طور کامل و متقن ريشــه
اعتراضات خياباني در برخي شــهرهاي
کشور واکاوي نشده اما بايد يادآوري کرد
که بدون ترديــد عملکرد ضعيف دولت
روحاني و به تاراج رفتن ثروت اندک مردم
جامعه در شکل گيري چنين اعتراضاتي
که البته توســط جريانات ضدانقالب به
محاق رفت بدون تاثير نبوده و اتفاقا تاثير
مستقيم هم داشته است.
در اين بين ماهها کارشــکني توســط
دولتيها و الريجاني در منصب رياست
مجلس براي به ثمر ننشستن طرح سوال
از روحاني در صحن پارلمان در ميان بود
و به اعتقادات کارشناســان درصورتيکه
اين طرح به صحن مجلس ميآمد خشم
مردم ناراضي از دولت فروکش ميکرد.
در واقع در صحنه سياسي کشور شرايطي
بوجود آمده که نوعي ائتالف قابل تاملبين
رييس مجلس و رييس دولت در ناديده
گرفتن صداي مردم شــکل گرفت که
نقطه عطف آن هم تصويب چند دقيقهاي
برجام و حاال هم مســکوت ماندن طرح
سوال از روحاني بوده است.
هشداري که قبال داده شد

مرتضی اشــراقی نوه امام راحل با بیان
اینکه امــروز بهتریــن و مطمئنترین
شــخصیتی که میتوان برای پیگیری
راه و اهداف امــام(ره) به آن رجوع کرد،
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،خلف
شایسته ایشان اســت گفت :دقیقترین
شــیوه برای دستیابی به اندیشه حضرت
امــام(ره) را باید از بیانات حکیمانه خلف
شایسته ایشان پیگیری کرد ،زیرا انتخاب
ایشان به رهبری بعد از امام(ره) با اشاره و
تاکید شخص حضرت امام(ره) بود که با
وجود افراد دیگر در آن زمان ،نظر ایشان
به شایستهترین ،شجاعترین ،الیقترین
و آگاهترین شــاگرد خودشــان بود .به
گزارش مهر ،اشــراقی،گفت :اگر فرد یا
جریانی ایــن الگو(والیت فقیه) را قبول
نداشته باشد ،نمیتواند مدعی باشد پیرو
خط امام اســت .امروز نیز خلف شایسته
حضرت امام خمینی(ره) ،حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای رهبــر معظم انقالب
اسالمی سکاندار انقالب هستند و بدانید
که مخالفت با ایشان ،مخالفت با امام(ره)
است و مخالفان ایشان در حقیقت با امام
مشکل دارند .اگر کسی این حرف را قبول
نداشته باشد ،پیرو امام(ره) نیست.
ریابکوف :بازنگری در برجام
غیرممکن است

«ســرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور
خارجه روسیه هشدار داد هرگونه بازنگری
در متن توافق هستهای ایران (برجام) که
واشــنگتن به دنبال آن است ،غیرممکن
خواهد بــود .به گزارش فارس ،ریابکوف
در مصاحبــهای با روزنامه «ایزوســتیا»
تأکید کــرد« :هیچ راهی برای بازنگری،
ارتقاء ،به روزرســانی و یا هرنوع اصالح
دیگــری در توافق هســتهای ایران در
شرایط فعلی وجود ندارد».

سنگ تمام رفیق برجامی

در همين رابطه حجت االســام نصرا...
پژمان فر نماينده مردم مشهد در مجلس
درگفــت و گويي که دي ماه امســال با
خبرنگار سياسي «عصرايرانيان» داشت
بــه انتقاد از روند طرح ســؤال از رييس
جمهور در مجلــس پرداخت و گفت :در
اياميکه سپرده گذاران موسسه کاسپين
دچار مشکل شدند و متعاقب آن بسياري
از مؤسســات مالي و اعتباري به بحران
رسيدند سعي و تالش جمعي از نمايندگان
پيگيري اين موضوع بود که دولت و بانک
مرکزي بــه وظيفه خود عمل کنند و در
برههاي از زمان که احســاس شد اراده
جدي براي برطرف کردن دغدغه مردم
وجود ندارد ،طرح سؤال از آقاي روحاني
به امضاي  140نفر از نمايندگان رسيد اما
متاسفانه هيات رييسه مجلس و شخص
آقــاي الريجاني با خودرايــي و ناديده
گرفتن اقدام نماينــدگان مانع از به ثمر

قابل تاملدر طول سالهاي گذشته عمال
شــريک ناکارآمديهاي دولت بوده چرا
که اگر مجلس به درستي به وظيفه خود
عمل ميکرد وضعيت کشــور به نقطه
بحراني نميرســيد .بــدون ترديد تعلل
شــخص رييس مجلس و در عين حال
ممانعت توامان وي در به جريان افتادن
طرح سوال از رييس جمهور خسارتهاي
زيادي به کشور وارد کرده است.

خبــر آخر :طرح ســؤال به جريان
افتاد

نشستن اين طرح شد.
وي بــا بيان اينکه بانک مرکزي موظف
اســت به وظيفه قانوني خود عمل کند،
تاکيد کرد :بر اساس قانون بانک مرکزي
نســبت به اتفاقات موجود بايد پاسخگو
باشــد و مطمئنا اگر به درد مردم توسط
دولت و بانک مرکزي رسيدگي ميشد ما
امروز شــاهد اين نبوديم که مطالبات بر
حق مردم به کف خيابانها کشيد بشود.
نماينده مــردم مشــهد در ادامه گفت
وگــوي خود با «عصرايرانيــان» ،تاکيد
کرد :متاسفانه دولت آقاي روحاني صداي
مالباختگان را نشنيد و اهمال انجام شد
و ما شــاهد بوديم که مردم مشــهد که
دچار زيان شــده بودند نســبت به اين
موضوع اعتراض کردنــد و اکنون زمان
آن رسيده است که هيات رييسه مجلس
دســت از خودرايي بردارد و اجازه بدهد
آقــاي روحاني با حضور در صحن علني
مجلس پاســخ نمايندگان مردم را بدهد.
وي افزود :مردم از نمايندگان انتظار دارند
که به وظيفه خود عمل کنند اما مردم بايد
بدانند که ارادهاي در هيات رييسه مجلس
برخالف خواست برخي نمايندگان وجود
دارد.
انتقاد نمايندگان مردم باال گرفت

اما بايد اشــاره کرد که نقطــه اوج اين
اعتراضات به جلســه ديروز بهارســتان
برميگشــت که در آن برخي نمايندگان
اين شکواييه را مطرح کردند که ارادهاي
قوي در دولت و مجلس براي جلوگيري از
حق قانوني نمايندگان و البته مردم وجود
دارد.
در همين رابطه حجت االســام احمد
سالک نماينده مردم اصفهان در مجلس

شوراي اســاميدر نشست علني ديروز
دوشــنبه  16بهمن نســبت به تاخير در
اعالم وصول ســؤال از حجت االسالم
حسن روحاني رئيس جمهور تذکر داد.
وي در اين باره گفت 180 :نماينده مجلس
تقاضاي طرح سؤال از رئيس جمهور در
صحن مجلس درباره مؤسسات مالي را
داشــتهاند اما معاونان پارلماني دولت در
حال پر کردن فرمهايي در مجلس جهت
پس گرفتن امضاي نمايندگان هستند.
ســيدمحمدجواد ابطحي نماينده مردم
خميني شهر در مجلس شوراي اسالميهم
 ،درباره تذکر يکي از نمايندگان در مجلس
با موضوع رايزني معاونان پارلماني دولت
جهت بازپس گيري امضاي نمايندگان از
طرح ســؤال از رئيس جمهور در صحن
علني درباره مؤسســات مالي و اعتباري
گفت :بعد از سخنان آقاي نصرا ...پژمان
فر در نشست علني هفته گذشته مجلس
در اعتراض بــه عدم اعالم وصول طرح
ســؤال از رئيس جمهور ،آقاي الريجاني
ظاهرا به دولت گفته است که من ديگر
نميتوانم جلوي نمايندگان را جهت طرح
ســؤال از رئيس جمهور بگيرم .چرا که
فشار از ســوي نمايندگان در اين زمينه
افزايش يافته است و خود دولت بايد مانع
طرح سؤال شود.
بــه گزارش فــارس ،وي ادامه داد :تمام
معاونــان پارلماني و مديران کل مجلس
بسيج شــدهاند تا امضاهاي نمايندگان را
پس بگيرند و يا به حداقل برســانند که
قابليت طرح در صحن را نداشته باشند.
نماينده مردم خميني شــهر در مجلس
گفت :معاونــان پارلماني دولت از طريق
البي و صحبتهاي حضوري در صحن

نماينــدگان را متقاعد بــه پس گرفتن
امضاهاي خود ميکنند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت :فهرست
نمايندگان سؤال کننده از رئيس جمهور
در دســت معاونان پارلمانــي دولت قرار
دارد و آنها از روي فهرســت به صندلي
نمايندگان مراجعه کرده و ميخواهند که
نماينده امضاي خود را پس بگيرد.
ابطحي اظهار داشــت :معاونان پارلماني
دولت از نظر آئيــن نامه داخلي مجلس
اصال نميتوانند در داخل صحن مجلس
بچرخند و به ميان نماينــدگان بروند و
هيأت رئيســه مجلس اين تردد معاونان
را به اين شيوه مشاهده ميکنند و جاي
سؤال اســت که چرا تذکري در اين باره
نميدهند.
عضو کميسيون آموزش تحقيقات مجلس
شوراي اسالميگفت :حدود  10يا  12نفر
از نمايندگان امضاهاي خود را در نتيجه
اين البيهاي معاونان پارلماني دولت پس
گرفتند البته موجب از حد نصاب افتادن
تعداد امضاها براي طرح سؤال از رئيس
جمهور در مورد موسسات مالي نميشود.
چرا دولتيهــا و رييس مجلس حق
مردم را نميدهند؟

با دقت بر روي سخنان نمايندگان مجلس
کامال آشکار است که ارادهاي قوي حتي
از دادن حق قانوني مــردم هم گريزان
اســت و به اين ترتيب بايد اين ســؤال
مطرح شود که چطور ،چرا و چگونه علي
الريجاني و برخی حامیان وي در مجلس
مانع اســتيفاي حق نمايندگي منتخبان
مردم است؟
شايد محتملترين گمانه زني اين باشد که
اساسا الريجاني با مداراي بسيار و ائتالفي

در آخرين ســاعات روز گذشته(دوشنبه)
خبري مخابره شــد که به نظر ميرسد
باالخره تابوي طرح ســوال از حســن
روحاني شکسته خواهد شد و يقينا بسياري
از مسائل براي مردم روشن خواهد شد.
در همين رابطــه اکبر رنجبرزاده نماينده
مــردم اســدآباد در مجلــس شــوراي
اســاميبه فارس  ،گفت :طرح سؤال از
رئيس جمهور توسط هيأت رئيسه براي
بررسي به کميســيون بودجه به عنوان
کميسيون تخصصي ارجاع شد.
وي افزود :حــدود  180نفر از نمايندگان
چندي پيش طرح سئوال از رئيس جمهور
را در خصوص بحث مؤسسات مالي تهيه
کرده بودند که پس از تحويل آن به هيأت
رئيسه موضوع براي بررسي به کميسيون
تخصصي ارسال شد.
اکبر ترکي نماينده مردم فريدون شــهر
در مجلس شــوراي اسالميهم به مهر
از ارائه طرح ســوال نمايندگان از رئيس
جمهور به هيئت رئيسه مجلس و پس از
آن ارجاع آن از هيئت رئيسه به کميسيون
تخصصي خبر داد.
نماينــده مردم فريدونشــهر در مجلس
شــوراي اسالميبا اشــاره به اينکه سه
ماه پيش حدود  ۱۳۰نماينده اين طرح را
امضاء کردند ،تصريح کرد :هنوز  80امضا
براي طرح سئوال از رئيس جمهور وجود
دارد که با اصرار نمايندگان باالخره هيئت
رئيسه مجلس ناچار به ارسال اين طرح به
کميسيون تخصصي شد .به نظر ميرسد
در وراي تحليلهاي سياسي چند روز اخير
حول و حوش طرح سوال از روحاني يک
نکته هيچ گاه مغفــول نخواهد ماند و از
حافظه تاريخي ناظران سياســي کشور
پاک نخواهد شد؛ ماهها و سالها حقوق
مردم با عملکرد ضعيف دولتيها و هيئت
رييسه مجلس تضييع شــده و قطعا در
زماني که زنگ حســاب به صدا دربيايد
مشخص خواهد شد چه کساني با عملکرد
خود وضع کشور را به اينجا رسانده اند.

ضرغامیمطرحکرد

گروه سیاســی :عزتاهلل ضرغامی رییس اسبق
رسانه ملی درباره موضوع حصر و همچنین پخش
اعترافات فتنه گران در سال  ۸۸گفت :مسئله فتنه
و حوادث  ٨٨یک مسئله امنیتی بسیار مهم بود که
دشمن با هدف براندازی خیلی تالش کرد .آبروی
نظام به مخاطره افتاد .شــورای عالی امنیت ملی
در اینجا مدیریت میکرد و جلسات مکرر داشت.
حصر هم مصوبه شــورای عالــی امنیت ملی را
داشت .حصر تصمیم قضائی نبود .بهلحاظ قضائی
نمیشود برای کســی چنین حکمی صادر کرد.
درباره پخش آن دادگاهها و اعترافات ،شــورای
عالی امنیت ملی تشخیص میداد که پخش آنها
بهلحاظ مدیریت ناامنیهای موجود در کشــور و
کنترل امنیت به نفع مردم کمک میکند.
به گزارش مهر ،وی درباره علت حضور نیافتن ناطق

دسترسیبهروحانیوجودندارد

نوری و هاشــمی رفسنجانی در صداوسیما برای
دفاع از خود در سال  ۸۸گفت :براساس مصوبات
کمیسیون تبلیغات ،تنها نامزدهای انتخابات حق
پاســخگویی موارد اتهامی در مناظرهها را داشتند
و ما دقیقا براســاس قانون عمل کردیم .من در
اینباره بارها با آقای ناطق صحبت کردم .خیلی
تماس گرفتم و گفتم تلویزیون در اختیار شماست.
بیایید ســخنرانی کنید؛ اما ایشــان خودشان در
شــرایطی بودند که نمیآمدند .ضرغامی تصریح
کرد :حتی من گفتم در مراسم احیا شرکت کنید،
ما پخش میکنیم؛ اما باز هم نمیرفتند .اصال در
فضاهای عمومی نمیرفتند .الزم نبود من بگویم
مردم منتظر باشــید آقای ناطق میخواهد بیاید
درباره پســرش توضیح بدهد؛ چون این خودش
ضد تبلیغ بود .ما  ۱۰۰برنامه دیگر میتوانســتیم

ترتیب بدهیم که آقای ناطق بیاید صحبت کند.
حتی بعد برای  ٢٥بهمن خــودم به آقای ناطق
گفتم حتما شــما مصاحبه کنید کــه اتفاقا آمدند
مصاحبه هم کردند؛ اما درباره آقای هاشمی اصال
رفتارهایشان در راســتای فتنه ادامه داشت .نماز
جمعه هم که رفتند ،مراســم خوبی نشد .رییس
اسبق صداوســیما درباره منش مدیریتی رییس
جمهور گفت :من رفتار آقای روحانی را میبینم؛
میگویم ای کاش آقای روحانی کمی خصلتهای
خوب دیگران را هم میگرفت .آقای احمدینژاد
مردمی و ســادهبودنش خیلی از مشکالت را حل
میکرد .ما هر لحظه میخواســتیم میتوانستیم
احمدینــژاد را ببینیم اما در مدتی که مســئول
بودم ،یک بار نتوانســتم آقــای روحانی را ببینم.
یک بار نتوانســتم تلفنی با ایشان صحبت کنم.

ضرغامی تاکید کرد :فکر کردم فقط من هستم،
دیدم بقیه هم اینطور هستند .اصال دسترسی به
آقای روحانی نیســت .اخیرا آقای ناطق گفته من
شش صبح بیدار میشوم ،ورزش میکنم و ..چه
خوب بود آقای روحانی به جای اینکه ســاعت ٩
بیاید ،دو ساعت زودتر بیاید و مشکل وزرایش را
حل کند ک ه آنها معطل نشوند.

شرط پذیر نیستیم
درباره سفر ماکرون به تهران 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .لذا با توجه به اينكه كليه مراحل
برگزاري مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irصورت خواهد پذيرفت ،الزم است كليه مناقصهگران واجد صالحيت در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1396/11/17ميباشد.

رديف

شرح پروژه

شماره فراخوان ارزيابي

مبلغ برآورد (ريال)

رتبه مورد نياز

1

بهسازی راههای روستایی اشتهارد به طول
حدود  24/5کیلومتر

200963559000039

36,979,822,022

رتبه  5و باالتر راه و ترابري

2

بهسازی و آسفالت راه روستایی هرین

200963559000040

28,435,178,779

رتبه  5و باالتر راه و ترابري

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از ساعت  9/30صبح روز سهشنبه مورخ  1396/11/17لغايت ساعت  14/30روز سهشنبه مورخ 1396/11/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت :تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ 1396/12/05
زمان بازگشايي پاكات :روز يكشنبه مورخ 1396/12/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ((الف)):
آدرس :كرج-رجاييشــهر (گوهردشت)-بلوار جمهوري اسالمي(رستاخيز) -خ ســوم غربي -اداره كل راه و شهرسازي استان البرز  -كد پستي 3148715634 :تلفن:
026-34480420
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 021-88969737 :و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت  www.setadiran.irبخش "ثبتنام/پروفايل تأمين كننده/مناقصهگر" موجود است.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

که آمریکاییها مطرح میکنند ،تعبیر نخواهد
شد.قاسمی در پاسخ به ســوالی درباره شروط
ماکرون برای ســفر به ایــران از جمله دیدار با
مقام معظم رهبــری گفت :ایران در چهار دهه
گذشــته نشان داده که از چه منش و روشی در
سیاست خارجی و ارتباط با دول خارجی پیروی
می کند ،ما شرط پذیر نیستیم و فشار را قبول
نداریم و درباره سیاستهایمان خودمان تصمیم
میگیریم .اینکه مطرح شده ماکرون شروطی
را برای ســفر به ایران مطرح کرده ،ســخنی
است غلط ،نابه جا و کامال اشتباه و در مقوله و
چارچوب سیاستهای ایران و جایگاه کشورمان
نمیگنجد.

جزئیات تیراندازی در اطراف نهاد ریاستجمهوری

فرد مهاجم دستگیر شد

گروه سیاسی:ظهر روز گذشته (دوشنبه ) یک فرد
مهاجم که قصد داشــت از گیتهــای امنیتی نهاد
ریاســت جمهوری عبور کند با تیراندازی ماموران
دستگیر شد .در همین رابطه ،محسن همدانی معاون
امنیتی استاندار تهران  ،درخصوص جزئیات تیراندازی
در اطراف نهاد ریاســتجمهوری ،گفت :فردی که
سالح ســرد در دســتش بود تالش میکرد که از
گیتهای نهاد ریاستجمهوری بگذرد که با اخطار
نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد .به گزارش فارس،
وی افزود :با تیراندازی مأموران حفاظت این فرد از
ناحیه پا مصدوم شــد و از ادامه مسیر خود بازماند.
معاون امنیتی اســتانداری تهــران تصریح کرد :در
تالش هستیم تا هویت فرد مصدوم را شناسایی کنیم

سردار سالمی:برای غلبه بر منافع
حیاتی دشمن دست برتر را داریم

سردار حسین سالمی جانشین فرمانده
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ،گفت:
بدون اغراق صادقانه و واقعبینانه میگویم
که تمام راهکارهای نظامی دشمن کامال
مسدود شده است.به گزارش فارس ،وی
با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران
همه عرصههای نبرد نظامی دشــمن را
مسدود کرده است ،اظهار داشت :امروز
در انتخاب راهکارهای نظامی برای غلبه
بر منافع حیاتی دشــمن دســت برتر را
داریم ،اما این پایان ماجرا نیســت زیرا
رویکردی که امروز دشمن ما به انقالب
اســامی و مردم ما دارد این است که
افتخارات بدســت آمده را که ترکیبی از
اعتقاد و عزت و اقتدار و پیشرفت است
از دســت ما بگیرد.جانشین فرمانده کل
ســپاه گفت :من ایــن را گفتهام که ما
امروز موشکی را میتوانیم پرتاب کنیم
که شناورهای متحرک را با دقت 100
درصد مورد اصابت قرار دهد؛ آن هم نه
موشک کروز بلکه موشک بالستیک آن
هم با سرعت هشت برابر سرعت صوت
وارد زمین میشــود و این زمانی بدست
آمده اســت که تمام دروازههای علم و
فناوری به روی ما بسته است.
صدای اعتراضات مردمی
باید بلند باشد

آیتاهلل احمد جنتی
رییــس مجلــس
خبــرگان رهبری ،با
تاکید بر لزوم شنیدن
صدای مــردم و هم
صدا شدن با آنان بیان داشت :نباید خود
را از مردم جدا کرد؛ وضعیت معیشــتی
مردم بســیار بد است البته من وارد این
حوزه نمیشــوم چون کاری از دســتم
برنمیآید اما زمانی کــه غذا میخورم
ناراحتم که چرا ما دستمان به دهانمان
میرســد ولی برخی دیگر از مردم این
امکان را ندارند.به گزارش فارس ،جنتی
با انتقاد از اینکه مســئولین در این باره
کاری نمیکنند اظهار داشت :مسئوالن
باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا
از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع معیشتی
بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض
میکنند چرا کــه نمیتوانند زندگی را
تحمل کنند.دبیر شورای نگهبان گفت:
ما نمیتوانیم توقع داشــته باشــیم که
صدای اعتراض کسی بلند نشود؛ صدای
اعتراضات باید بلند باشــد اما باید طبق
موازین قانونی صورت گیرد.وی افزود:
ما یک مجموعه وظایف عمومی داریم
و باید مانع حرکت ماشینهای میلیاردی
در خیابانها باشیم .مردم مستضعفی که
نان برای خوردن ندارند این ماشینهای
گرانقیمت را در خیابانها میبینند؛ باید
به فکر اینها بود.
خط تولید انبوه پهپاد مهاجر ۶مسلح
به بمبهای هوشمند قائم افتتاح شد

بهرام قاسمی:

گروه سیاسی :بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
امــور خارجه کشــورمان درباره اخبار منتشــر
شــده مبنی بر موافقت ســه کشــور اروپایی
(انگلســتان ،آلمان و فرانســه) برای تشکیل
کارگروهی به منظور بررســی و اصالح برجام
و اینکه آیا این موافقت بــه معنای موافقت با
شــروط ترامپ درباره برجام است؟ عنوان کرد:
فرض سؤال اشتباه است .چنین سخن ،بیان و
کالمی را رســما از اتحادیه اروپا و ســه کشور
اروپایی دریافت نکردیم.قاســمی ادامه داد :باز
هم آمریکاییها بر اساس عادت غلط و دیرینه
خود رویاهای خودشان را از زبان دیگران مطرح
میکننــد و این خواب و رویــا به این صراحت

اخبار

و علت اقدام او را جویا شویم .همچنین مح ّمدحسین
مقیمی ،با اشاره به این حادثه که در طی آن فردی با
قمه اقدام به عبور از گیتهای نهاد ریاستجمهوری
کرده بود ،عنوان کرد :در حال حاضر فرد مورد نظر
به بیمارستان منتقل شده اما هنوز انگیزه فرد مهاجم
مشخص نشده اســت .وی افزود :اطالع من از این
حادثه در حد کلیاتی اســت که مطرح شــده است.
باید صبر کنیم وضعیت فرد مورد نظر بهتر شــود و
روند بازپرســی از وی انجام گیرد تا جزییات حادثه
مشخص شود .استاندار تهران یادآور شد :با توجه به
اینکه فرد مورد حامل قمه بوده و به هشدار نیروهای
امنیتی هم توجه نکرده ،فکر میکنم رسیدگی به این
مساله در حال حاضر بر عهده قوه قضاییه باشد.

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر خط
تولید انبوه پهپاد تاکتیکی مهاجر 6مجهز
به بمب هوشمند نقطهزن قائم با حضور
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح
و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اســامی افتتاح شد.به گزارش
تســنیم ،امیر حاتمی وزیر دفاع در این
مراسم ،با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران با وجود تحریمهــای همهجانبه
دشــمنان به توان دفاعی چشــمگیری
رسیده اســت ،افزود :امروز همزمان با
پنجمین روز از دهــه مبارک فجر و در
طلیعه ورود به چهلمین سالگرد پیروزی
انقــاب اســامی شــاهد رونمایی از
پهپــاد تاکتیکی مهاجر 6مجهز به بمب
هوشــمند نقطهزن قائم بهعنوان یکی
از دســتاوردهای مهــم صنعت دفاعی
هستیم.
زارعی:نظام پارلمانی بر اساس
قانون اساسی بهتر میتواند عمل کند

کارشناس مســائل منطقه با بیان اینکه
نظام پارلمانی بر اساس ماموریت هایی
که قانون اساسی برای نظام تعیین کرده،
بهتر می تواند عمل کند ،گفت :البته باید
عیوب این نظام برطرف شود.ســعداهلل
زارعی کارشناس مسائل منطقه ،گفت:
در نشســت نقد و بررسی نظام ریاستی
و پارلمانــی در ایران ،بــا بیان اینکه در
جمهوری اســامی ایــران تغییر نظام
از ریاســتی به پارلمانی باید بر اســاس
واقعیت های میدانی باشــد ،گفت :نباید
تنها به اصــول تئوریک در این موضوع
تکیه کرد بلکه باید بر اســاس آنچه که
در زمین جمهوری اسالمی ایران وجود
دارد با آن برخورد کرد.
کلیت پارلمان اصالحات
به تصویب رسید

حســین کمالی رئیس دورهای شورای
هماهنگی جبهه اصالحات ،اظهار داشت:
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات با
کلیت طرح پارلمان اصالحات موافقت
کرد و بــه تصویب رســید .به گزارش
فــارس ،وی همچنین از عضویت چهار
حزب اصالحطلب در این شورا خبر داد.

