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اخبار
سردار جعفری :پشت اسرائیل بهلرزه
در آمده است

سرلشــکر جعفری فرمانده کل ســپاه
با اشــاره به توطئههای دشــمنان علیه
جمهوری اســامی گفت :سال  96سال
شکســت داعش و تکفیریهای مخالف
نظام مقدس جمهوری اسالمی در عراق
و سوریه بود که بزرگترین پیروزی جبهه
مقاومت اســامی در منطقه محسوب
میشود .سرلشکر جعفری اظهار داشت:
امروز پشت اســرائیل از وجود و تشکیل
همین تشــکلهای مردمــی در عراق،
سوریه ،فلسطین و یمن و لبنان بهلرزه در
آمده اســت ،در یک کالم میتوان گفت
ما به یک دســتور الهی و قرآنی و یک
اصل اساسی انقالب اسالمی یعنی اصل
ظلمستیزی و قیام علیه مستکبران عمل
کردیم که با نصرتها و امدادهای غیبی
الهی همراه بوده است.
سفیر انگلستان در ایران تغییر کرد

وزارت خارجه انگلســتان در بیانیهای روز
چهارشنبه(دیروز) از تغییر سفیر این کشور
در تهران خبر داد و اعالم کرد «راب مکِر»
جایگزین «نیکالس هاپتون» شده است.
به گزارش فــارس،در بیانیه وزارت خارجه
انگلیس آمده اســت مِکر از آوریل ۲۰۱۸
عهدهدار این سمت خواهد شد« .بوریس
جانسون» ،وزیر خارجه انگلیس در بیانیهای
به مناسبت تغییر سفیر گفته است« :ایران،
میتواند نقــش مهمی در خاورمیانه بازی
کند ،اما ضروری اســت که این کار را به
نحوی سازنده انجام دهد -این چیزی است
که من در ســفرم به تهران ،دسامبر سال
گذشــته آن را روشن کردم« ».جانسون»
همچنین از توافق هستهای ایران به عنوان
یک «موفقیت دیپلماتیک عظیم» یاد کرده
و آن را حاصل سالهای دیپلماسی صبورانه
و مستمر خوانده است .این اتفاق پنج روز
بعد از تعرض هــواداران یک فرقه تندرو
به ســفارت ایران در لندن صورت گرفته
اســت .در آن حادثه ،روز جمعه گذشــته
طرفداران فرقه شــیرازی با ورود به بالکن
ساختمان سفارت ،پرچم ایران را شکستند.
فرقه شیرازی که از آنها به عنوان «شیعه
انگلیسی» هم یاد میشــود ،تحت تاثیر
فردی بهنام ســید صادق شیرازی است.
طرفداران وی از جمله «یاســر حبیب»،
صاحب شبکه تلویزیونی ماهوارهای الفدک،
عموما به نشر مطالب تفرقهبرانگیز در جهان
اسالم شهرت دارند .شبکه تحت مدیریت
یاســر حبیب ،اقدام به پخش زنده تعرض
به ســفارت جمهوری اســامی ایران در
لندن کرده است« .مکر» در بیانیهای پس
از انتصابش به سمت سفیر انگلیس گفته
اســت« :از انتصاب به عنوان سفیر جدید
انگلیس در ایران مفتخرم .تعامل ادامهدار
انگلیس با ایران برای هدف ما جهت تبدیل
کردن خاورمیانه به مکانی امنتر و باثباتتر
حائز اهمیتی حیاتی است«».مکر» پیش
از پیوســتن به وزارت خارجه انگلســتان،
بین ســالهای  ۱۹۸۷تا  ۱۹۹۰در وزارت
دفاع این کشور فعالیت میکرده است .وی
بین سالهای  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۵در سفارت
انگلیس در بوخارســت رومانی فعال بوده
و ســپس به اداره خاورمیانه وزارت خارجه
انگلستان منتقل شده است.

گروه سیاســی 15:اسفند ماه اســتیضاح آخوندی
وزیر راه و شهرســازی و ربیعی وزیــر تعاون کار و
رفاه اجتماعی اعالم وصول شــد .شاید دلیل جدی
شــدن این اســتیضاح ها را باید در حادثه  ۲۹بهمن
ماه جستجو کرد ۲۹ .بهمن ماه هواپیمای متعلق به
شرکت هواپیمایی آسمان از تهران به مقصد یاسوج
حرکت کــرد و بعد از  ۵۰دقیقه از صفحه رادار خارج
شــد.این هواپیما به کوه دنا برخورد و سقوط کرد .به
گزارش مهر،این اتفاق در ایام بررسی الیحه بودجه
سال  ۹۷در مجلس رخ داد و بالفاصله بررسی حادثه
در دستور کار کمیسیون تخصصی عمران قرار گرفت
اما نه آخوندی که مدیریت حمل و نقل هوایی برعهده
اوست و نه ربیعی که شرکت هواپیمایی آسمان متعلق
به این وزارتخانه است مسئولیت این ماجرا را برعهده
نگرفتند؛ بنابراین اســتیضاح این دو وزیر با امضای
اعضای فراکسیون امید کلید خورد .تاجگردون نماینده
اصالحطلب و رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس
با انتشــار عکسی در اینســتاگرام ،استیضاح عباس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی و ربیعی وزیر تعاون کار
و رفاه اجتماعی خبر داد و بعدها نیز چند روز قبل از
جلسه استیضاح وزرا نوشت :در این ایام هر چه تالش
کردم وزیر عزیزی از سقوط هواپیما عذرخواهی کند،
نشد و نپذیرفتند و هرکسی گفت اگر عذرخواهی کنیم،
یعنی مقصریم؛ نمیدانم استیضاح چه میشود؛ ولی دنا
تو مقصر بودی که قامتت بلندتر از تصور ما بود .با این
حال ،در طول مهلت یک هفته ای جلسه استیضاح
نیز البی ها و شایعات زیادی برای ایجاد خلل در عزم
استیضاح کنندگان مطرح شد.

موضوعی مطرح اســت که اصولگرایان می گویند
آخوندی برود بنابراین پیامک ظهر عوض شد و اعالم
شد که آخوندی باید بماند .حاصل این استیضاح ها
این بود که ضعف های عملکردی مجلس روشــن
شد .عثمانی از حواشی دیگر بده بستان های سیاسی
در جلســه استیضاح پرده برداشت و گفت :لیستی از
نمایندگانی که بانک رفاه به آنها وام داده بود ،منتشر
شــد .این فاجعه اســت.تعدادی از اعضای یکی از
کمیسیون های مربوطه با پول یکی از این وزارتخانه
ها در روز استیضاح به سفر رفتند.
استیضاح «کثیف»

راه و شهرســازی مطرح شده بود و همین انتقادات
باعث شــد این جلســه حدود  ۴ســاعت به طول
بیانجامد .علی اکبری عضو فراکســیون امید در مور
جلسه فراکسیون امید برای بررسی استیضاح وزرای
راه و شهرسازی ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد
کشاورزی گفت :جلســه از ساعت  ۱۶اغاز تا حدود
ســاعت  ۱۹.۳۰ادامه داشــت و اعضای فراکسیون
نتوانستند برای استیضاح تصمیم گیری کنند .اکبری
در مورد نتیجه جلسه فراکسیون امید گفت :اعضای
فراکسیون شروطی را تعیین کردند و مقرر شد هیات
رئیســه فراکســیون با وزرا در این خصوص رایزنی
کنند و در صورتی که وزرا شروط فراکسیون را قبول
کنند اعضای فراکســیون مجددا به وزرا رای اعتماد
می دهند؛ در غیر این صورت با اســتیضاح موافقت
خواهند کــرد .احمد بیگدلی ،نیز اعالم کرد که قرار
است هیئت رئیسه فراکسیون متبوع خود در آستانه
استیضاح بار دیگر با وزرا جلسه داشته باشند .او گفت:
مقرر شد هیات رئیسه فراکسیون با وزرای در آستانه
استیضاح هم جلساتی داشــته باشد که نتیجه این
جلســه نیز اعالم می شود .بر همین اساس ،هیئت
رئیسه فراکسیون امید نیز صبح روز سه شنبه با عباس
آخوندی و علی ربیعی جلسه را گذاشتند و سپس نظر
خود را مبنی بر مخالفت با استیضاح وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی اعالم کردند.

موج سواری فراکسیون امید بر طرح استیضاح
آخوندی و ربیعی

دراین میان فراکسیون امید در ابتدا بر موج استیضاح
ســوار شد ،پیش از این محمد رضاعارف در دیداری
گفت :رابطه فراکسیون امید با دولت علیرغم همراهی
نمایندگان با دولت ،رابطه ای قوی نیست .احساس
عمومی اعضای فراکسیون امید این است که دولت با
حامیان اصلی خود رابطه قوی ندارد .ما یک کارگروه
سه نفره تشکیل دادیم که چگونگی کار با دولت را
بررســی کنند .بر همین اساس هم مجمع عمومی
فراکســیون امید روز یکشــنبه عصر گذشته برای
بررسی استیضاح ها تشکیل جلســه داد و انتقادات
تندی در این جلســه در مورد عملکرد آخوندی وزیر

دیکتاتوری امیدیها

اما در این میان دیکتاتوری فراکســیون امید که به

نام انضباط تشــکیالتی بر نمایندگان تحمیل شد
آینده ای غبــار آلود را بــرای مجلس دهم تصویر
کرد .فراکســیون امید به محمود صادقی اجازه نداد
در موافقت با استیضاح حجتی صحبت کند همچنین
مانع سخنرانی وکیلی در موافقت با استیضاح آخوندی
شد.این درحالی است که اسامی این دو نماینده برای
سخنرانی در مخالفت با این وزرا توسط هیات رئیسه
قرائت شده بود.

پشــت پرده های موافقت و ســپس مخالفت
فراکسیون امید با استیضاح وزرا

محمد قسیم عثمانی تنها عضو فراکسیون امید که
پای امضای خود بر طرح استیضاح دو وزیر باقی ماند
و علی رغم مخالفت فراکســیون امید در موافقت با
اســتیضاح آن ها سخنرانی کرد و در این باره گفت:
در مورد وزیر کار تالش شد که این استیضاح شکل
نگیرد .استیضاح آقای ربیعی ماه هاست در کمیسیون
تخصصی در حال بررسی است اما با البی گری ها
از ورود آن به صحن جلوگیری می شــود .باالخره
در روزهای پایانی سال  ۹۶این استیضاح به صحن
کشیده شد اما دوستان در صحن هم دست از البی
گری و دادن امتیاز دست بر نداشتند و آقای ربیعی به
صورت ناپلئونی استیضاح را پشت سر گذاشت .وی
ادامه داد :تصمیم صبح فراکسیون امید این بود که
آقای ربیعی بماند و آقای آخوندی برود .بعد از اینکه
به جلســه آمدیم و فراکسیون ها از تصمیم یکدیگر
آگاه شدند ،فراکسیون امید پیش خودش گفت حتما

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید و یکی از امضا
کنندگان اســتیضاح آخوندی و ربیعی در پایان دیروز
«اســتیضاح بازی» دراخطار قانون اساسی استیضاح
ربیعی را «استیضاح کثیف» نامید و از ُکند شدن تیغ
اســتیضاح مجلس ابراز نگرانی کرد .فرهنگی عضو
هیات رئیســه مجلس و یکی از امضا کنندگان طرح
استیضاح آخوندی و ربیعی هم در این باره گفت۵۰ :
درصد نمایندگان مجلس موافق استیضاح آقای ربیعی
بودند که نشــان دهنده نارضایتی نیمی از نمایندگان
از عملکرد آقای ربیعی بود کــه پیام مهمی را برای
دولت مبنی بر لزوم بازنگری در سیاست های وزارت
رفاه داشت .وی معتقدبود ،فراکسیون امید در جریان
استیضاح رفتارهای متضادی داشت و با اینکه جمعی
از امضاء کنندگان اصلی از فراکسیون امید بودند اول
در مورد آقای آخوندی نظر منفی دادند و بعد در آستانه
برگزاری اســتیضاح آقای آخوندی نظر خود را تغییر
دادند که این امر به مطرح کنندگان اصلی استیضاح
ضربه زد .نماینده مردم تبریز تصریح کرد:ما از خروجی
های استیضاح راضی نیستیم .مجلس وقتی شروع به
جراحــی کرد نباید اینگونه اقدام می کرد و جراحی را
نیمه کاره رها می کرد .از سوی دیگر ،احمد امیرآبادی
نماینده مردم قم در مجلس که در موافقت با استیضاح
آخوندی در صحن مجلس سخنرانی کرد گفت :این
بار پرچمدار استیضاح دوستان فراکسیون امید بودند.
انتظار داشتیم صحبت کنند اما نیامدند و انصراف دادند.
ما با صداقت تمام وارد استیضاح شدیم و می تواستیم
به دوستان کمک کنیم .وی با بیان اینکه ما باید برای
مصالح ملی تصمیم بگیریم و نه منافع جناحی تأکید
کرد :قبل از اینکه استیضاح مطرح شود ،سر استیضاح را
بریدند .متأسفم که این اتفاق در مجلس افتاد.

آیتاهلل جنتی:

گروه سیاسی:آیت اهلل احمد جنتی رئیس
مجلس خبرگان رهبری در اختتامیه اجالسه
چهارم این مجلس که عصر دیروز(  4شنبه
 23اسفند) برگزار شد طی سخنانی گفت:
در خصوص مســاله حجاب تاکید میکنم
که از مسلمات اســام است و هیچ عالم
مســلمانی و شیعه و سنی راجع به حجاب
تردیدی و شــکی ندارد و همیشه هم بوده
اســت .وقتی میگوییم روز تولد حضرت
زهــرا ،این حضرت الگوی ما اســت باید

آنهایی که علیه حجاب حرف میزنند ،توبه کنند

ببینیم حضرت چه کار میکنند .باید زنان
را توجیه کرد .آیــت اهلل جنتی گفت :عده
ای حرفهایی مــی زنند که در درجه اول
بایــد اینها را توجیه و با آنها صحبت کرد
که علت این کار چیست تا از کار خود توبه
کنند و پشیمان شوند .با آنهایی هم که توبه
نمیکنند باید برخورد کرد که تکرار نکنند.
بیانیه پایانی اجالسیه خبرگان:توان موشکی
کشورقابلمذاکرهنیست همچنین،همزمان
با اختتامیه اجالسیه خبرگان رهبری ،بیانیه

چهارمین اجالس رسمی مجلس خبرگان
رهبری «دوره پنجم» منتشر شد.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــا عنایت حضــرت حق َ
جــل و عال ،و
توجهات حضرت ولی عصر(عج) چهارمین
اجــاس رســمی دوره ی پنجم مجلس
خبرگان رهبری برگزار شــد ،در پایان این
اجالس ،ضمن قدردانی از ملت آگاه ایران
اسالمی برای حضور به موقع در صحنه و

خنثی کردن توطئه دی ماه و شــرکت در
راهپیمایی حماســی ،عزت بخش و غرور
آفرین 22بهمن ،بر نکات زیر تأکید میگردد:
در بخشی از این بیانیه آمده است:مجلس
خبرگان رهبری،ضمن هشداربه دشمنان و
گوشز د نمودن این موضوع که آحاد مردم
و دولتمردان نظام جمهوری اسالمی ایران،
طبق آموزههــای دینی و ملی خود زیر بار
زورگویی و زیادهخواهی مستکبران نخواهند
رفت و با اعتقاد راســخ به این وعده الهی

کــه «إِ َّن َّ َ
ذیــن آ َمنوا إِ َّن
الل ُیداف ُِع َع ِن الَّ َ
َّ
َّ َ
ُ
الل ال ُیحِ ُّــب کل خَ ّو ٍان َکفو ٍر» ،بدعهدی
و نقض آشــکار برجام از ســوی آمریکا را
محکوم نموده و خواستار پیگیری ج ّدی این
موضوع و اتخاذ موضع متقابل و متناسب از
سوی دستگاههای مسؤول در جهت احقاق
حقوق ملت هســتیم و بر لــزوم باالبردن
قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسالمی
بودن این عرصه،
ایران و غیر ِ
قابل مذاکره ِ
تأکیدمیکنیم.

انگلیس  ۲۳دیپلمات روس را اخراج کرد

گروه سیاســی:ترزا می نخست وزیر انگلیس روز
چهارشــنبه(دیروز) در پارلمان این کشــور درباره
مسمومیت اخیر «ســرگئی اسکریپال» جاسوس
دوجانبه روستبار در انگلیس صحبت کرد و مدعی
شد که روسیه در این حادثه که «در تضاد با قوانین
بینالمللی» اســت« ،گناهکار» اســت.به گزارش
فارس،وی با اعالم اینکه لندن  ۲۳دیپلمات روس را
اخراج میکند ،مدعی شد این افراد این افراد عوامل
اطالعاتیهستندکهباپوششدیپلماتیکدرانگلیس
فعالیت میکنند .وی گفت انگلیس روسیه را در پاسخ
به نقض حقوق بشر تحریم خواهد کرد و به زودی
بخشی از داراییهای روسیه بلوکه خواهند شد.وی
گفت انگلیس ،آمریکا ،فرانسه و آلمان در کنار هم

آمریکایی لندن علیه مسکو
برنامه
ِ

هستند و این حرکت روسیه «اقدامی مستقیم علیه
انگلیس بوده و لندن با همه متحدانش در مقابله با
هر تهدیدی همکاری میکند».به گفته می ،اخراج
ایــن تعداد از دیپلماتهای روس از انگلیس در ۳۰
ســال گذشته بیسابقه اســت .قرار است اعضای
پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) روز پنجشنبه برای
بحث درباره این حادثه دیدار کنند.
تعلیق تماسهای سطح باالی لندن و مسکو

ترزا می گفت که روســیه هیــچ توضیح معتبری
درباره حادثه «ســالزبری» ارائه نکرده است .خانم
می همچنین گفت ،ارتباط در سطوح باال با روسیه
به حالت تعلیق درخواهند آمد و دعوت از «سرگئی
الوروف» وزیر خارجه روسیه برای سفر به بریتانیا لغو

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
همراه با ارزیابی کیفی شماره 96-16

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران و مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح
ذیل اقدام نماید :
ردیف

موضوع

مبلغ برآورد (بریال)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (بریال)

1

احداث مدرسه شیخ آباد ( سایت جنب استخر )

18868291306

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه یا اوراق مشارکت943000000 -

2

مرمت شهری گذر باغ پنبه قم و محیط پیرامون بخش 3

3968000000

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه یا اوراق مشارکت198000000 -

مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه :
متقاضيان محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه كتبي از تاريخ  96/12/23لغايت  96/12/28در ســاعات اداري به اداره پيمان و
رسيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان قم مراجعه نمايند .تلفن تماس025 36660001-3:شماره فاكس 02536656061
مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:
پيشــنهادها بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  97/1/21به دبيرخانه اداره كل راه و شهرســازي قم به آدرس :قم – ما بین
عوارضی قم -تهران وکاشــان  -جنب نمایندگی ایران خودرو  -اداره كل راه و شهرســازي اســتان قم – تحويل داده و رسيد اخذ
نمايند.
تاريخ بازگشايي پاکت استعالم كيفی:
پاکت ارزيابي كيفي مناقصه گران راس ساعت  8:30مورخ  97/1/22باز و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
محل و زمان افتتاح پيشنهاد مناقصه (الف ،ب  ،ج):
كميسيون مناقصه راس ساعت  8:30مورخ  97/1/28و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشكيل و پيشنهاداتي
كه تا موعد مقرر وصول گرديده وحداقل شــرايط وامتياز ارزيابي كيفي را كســب نموده باشــد باز و مورد رسيدگي قرار خواهد
گرفت.
همچنين متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشتر مي توانند به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه
و شهرســازي استان قمqom.mrud.irو يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشــاني  iets.mporgirمراجعه نمايند .ارائه كد
كاربري ثبت نام در پايگاه اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

اداره كل راه و شهرسازي استان قم

شده است.یک سرهنگ سرویس اطالعاتی ارتش
روسیه به نام «سرگئی اسکریپال» هفته گذشته در
شهر سالزبری انگلیس مســموم شد .وی در سال
 ۲۰۱۰با جاســوسهای روس که در غرب گرفتار
شده بودند مبادله شد و از انگلیس پناهندگی گرفت.
اسکریپال به همراه دختر  ۳۳سالهاش در یک مرکز
خرید در شهر سالزبری انگلیس بیهوش پیدا شدند.
«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس تهدید کرده
ی که روســیه در مرگ جاسوس سابق
بود در صورت 
دو جانبه روس دخالتی داشته باشد  ،انگلیس ،پاسخ
قاطعانهای به روسیه میدهد«.ترزا می» نخستوزیر
انگلیس هم روز دوشــنبه روسیه را به نقشآفرینی
در مسموم کردن «سرگئی اسکریپال» متهم کرد.

نخستوزیرانگلیسروزدوشنبهمدعیشداسکریپال
و دخترش توسط یک عامل اعصاب ،از نوعی که در
روسیه تولید میشود مسموم شده است.روسیه همه
این اتهامات را رد و انگلیس را به گمراه کردن جامعه
جهانی متهم کرد .سفیر روسیه در لندن هم که روز
گذشته به وزارت خارجه انگلستان احضار شده بود،
به رسانهها گفت در صورتی که دیپلماتهای روس
احضار شوند ،روســیه مقابله به مثل میکند.دولت
روســیه میگوید لندن در حالی مسکو را به دست
داشــتن در این حادثه متهم کرده که تاکنون هیچ
مدرک معتبری که نشانهای از دخالت روسیه داشته
باشــد ،ارائه نکرده است .به اعتقاد ناظران این اقدام
انگلیس با هماهنگی آمریکا صورت گرفته است.

سرلشکر باقری:

تهدیدات روز به روز وسیعتر میشود

گروه سیاسی :سردار سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح،اظهار داشت :در نظام
اسالمی روحانیت جایگاه بی بدیل و استثنایی دارد
و در نیروهای مسلح بیش از همه جا این جایگاه
رفیع است .به گزارش فارس،باقری افزود :هرچه
زمان میگذرد ،نیروهای مسلح بطور جدی تر با
حوادث و تهدیدات روبرو هستند و این تهدیدات
روز به روز وســیعتر و متنوعتر می شــود .وی
خاطرنشان کرد :توســعه تهدیدات و تهاجمات
فرهنگی روزبه روز همه اعضای نیروهای مسلح
و خانواده هایشــان را با خطــر مواجه میکند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح اضافه کرد:
جامعه از جهت سطح فکر و عالیق با نسلهای
گذشته تفاوت اساسی دارد و در معرض خطرات
فرهنگی قــرار گرفته و این نقش روحانیت را در
توسعه اعتقادات و روحیه دینی سنگینتر میکند.
باقری گفت :دفتر عقیدتی سیاسی بیش از دو دهه
توسط حجتاالسالم صفایی بخوبی فعالیت کرد
و وضعیت اعتقادی و سیاسی نیروهای مسلح قابل
مقایسه با گذشته نیست .با ورود حجتاالسالم
سعیدی و تجربیات موفق ایشان نیز شاهد دوره
جدیدی از تحول و رشــد چشمگیر خواهیم بود.
باقری در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:

اگر انتظار داشته باشیم که نیروهای مسلح در نبرد
سخت نابرابر مقابل دشمن بایستد و در جنگ نیمه
ســخت امنیتی با توطیه ها مقابله کند و چه در
جنگ فرهنگی مقابل دسیسه ها ایستادگی کند،
باید بدانیم ساختار و ظواهر کاری از پیش نمیبرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود :با اعتقاد
قلبی و نیروی انسانی آگاه در مقابل دشمنان پیروز
شدهایم که وظیفه ارتقای روحیه عقیدتی نیروها
به عهده سازمانهای عقیدتی سیاسی است .وی
گفت :اگر نیروی انســانی معتقد و آگاه نداشته
باشیم حتی با تسلیحات روز دنیا ،پیروز نخواهیم
شد .رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد:
در هیچ بعدی با محدودیت مواجه نخواهیم شد و
مسئولیت عقیدتی سیاسی را وظیفه اول خودمان
میدانیــم تا با هماهنگی و هــم افزایی با دفتر
عقیدتی سیاسی کار را پیش ببریم.

آیتاهلل امامی کاشانی خطیب آخرین جمعه سال96

گروه سیاســی:برنامه مراســم نماز جمعه تهران
 25بهمن با گرامیداشــت شــهدای انفجار تهران
به امامت آیتاهلل امامیکاشــانی در مصالی امام
خمینی اقامه میشــود .همچنین حجتاالسالم

غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز
درباره «بررســی نحوه اجرایی شــدن شعار سال
 »96سخنرانی میکند.

اخبار
قاسمی :حضور ایران نه در منطقه
بلکه در همه جهان است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
درباره برکناری وزیر خارجه آمریکا و تاثیر
آن بر برجام نیز عنوان کرد :این تغییرات و
تحوالت ،اخراجها و آمد و شدها در دولت
ترامپ تازگی ندارد ،شــاهد این تغییرات
بودیم و یک موضوع داخلی آمریکاست و
به خودشان مربوط است .آنچه برای ما مهم
است سیاستها و رویکردهای آمریکاست
و این سیاســتهای کالن را رصد و در
قبــال آن مواضع خــود را در آینده اتخاذ
خواهیم کرد .سخنگوی دستگاه دیپلماسی
در خصوص اظهارات ترامپ درباره ایران
با بیان اینکه شاید رئیسجمهور آمریکا با
دقت الزم صحبت نکرده ،خاطرنشان کرد:
اگر منظورش حضور ایران است ،حضور
ایران نه در منطقــه بلکه در همه جهان
است و ایران در همه جای جهان حضور
دارد ،چون به عنوان تمدنی کهن که آثاری
در همه جهان از گذشــته داشته و دارد،
قابل مشــاهده است .سخنگوی دستگاه
دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره
سفر لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران
و اینکه در این ســفر هشدارهای جدی
درباره آزمایشهای موشکی و فعالیتهای
منطقهای ایران از ســوی وی به مقامات
جمهوری اســامی داده شده نیز گفت:
این سفر بر اساس برنامه زمانبندی قبلی
که در دســتور کار  2کشور بود انجام شد
و سفر خوبی بود و در زمینههای مختلف
گفتوگوهای صریح ،سازنده و مثبتی را
داشتیم و در حوزه دوجانبه گفتوگوهای
مبســوطی انجــام و جــدول زمانبندی
برای چگونگی همکاریهای دوجانبه و
اقتصادی مطرح و قرار شــد که رایزنیها
و آمد و شدها ادامه یابد.
لیندسی گراهام:ایران در خاورمیانه
درحال برنده شدن است

لیدنسی گراهام ســناتور ارشد آمریکایی
که اخیرا به ســرزمینهای اشــغالی سفر
کرده بود طی یک یادداشــت نوشــت؛
ایران در خاورمیانه درحال برنده شــدن
است درحالیکه این منطقه به پاشنه آشیل
آمریکا و متحدانش تبدیل شده است .به
گزارش فارس،وی در این یادداشت که در
روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کرده
اســت افزود؛ من چندین بار به خاورمیانه
ســفر کردهام اما ســفر اخیرم بدترین و
ناخوشــایندترین آنها بود؛ ایران با کمک
والدیمیر پوتین و بشار اسد در حال پیروز
شدن در خاورمیانه است و به پاشنه آشیل
عربهای سنی ،اســرائیل و آمریکا تبدیل
شده است.
پیکر آیتاهلل «نصراهلل شاهآبادی»
تشییع شد

پیکر مرحوم آیتاهلل نصراهلل شــاهآبادی
عضو ســابق مجلس خبــرگان رهبری
صبح دیروز(چهارشنبه) از «پامنار» تهران
تشییع و برای خاکسپاری در حرم حضرت
معصومه(س) به قم منتقل شــد .آیتاهلل
شــاهآبادی روز دوشنبه  ۲۱اسفند بهدلیل
عارضه تنفسی در تهران درگذشت.
عراقچی :دولت انگلیس در ماجرای
سفارت تعلل کرد

عبــاس عراقچــی معــاون سیاســی
وزیرامورخارجه با اشاره به تعرض تعدادی
از افراد به ســفارت ایران در انگلیس در
اواخر هفته گذشــته اظهار کــرد :دولت
انگلیس در این زمینه در دو حوزه کوتاهی
کرده است .به گزارش ایسنا،سید عباس
عراقچی پس از جلســه امروز کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
در ادامــه اظهار کرد :موضــوع اول این
اســت که از قبل تمهیدات الزم را برای
جلوگیری از این موضوع نیندیشــیده بود
و از قوع این موضــوع جلوگیری نکرده
بود .از طرف دیگــر دولت لندن در اتمام
ماجرا تعلل نشان داد در حالیکه این ماجرا
خیلی سریعتر می توانست اتمام پیدا کند
دو ساعت طول کشید.
ترامپ مدعی شد :پشت هر مشکلی
ایران قرار دارد

رئیسجمهور آمریکا در ادامه فرافکنیها
خود به تکرار ادعاهایش علیه کشورمان
پرداخــت و گفت :هر جــا در خاورمیانه
میرویم رد پای ایــران را می بینیم .به
گزارش تسنیم،وی در ادعاهای خود گفت:
ما با همکاری متحدانمان مسیر دستیابی
ایران به سالح هستهای را مسدود کردیم
ولی توافق بــا ایران از بدترین چیزهایی
اســت که در عمرم دیدم .ما به آنها 150
میلیارد دالر دادیم اما برای چه؟
هاوکینگ درگذشت

ن هاوکينگ بامداد دیروز (چهارشنبه)
استيو 
درگذشت .سه فرزند اين دانشمند کيهان
شناس خبر درگذشت او را تاييد کردهاند
و با صدور بيانيهاي در نخستين ساعات
بامداد چهارشــنبه (دیروز) گفتهاند که او
در خانهاش در کمبريج درگذشــته است.
هاوکينگ در ســن  76سالگي درگذشته
است .او در شهرک دانشگاهي آکسفورد
متولد شــده بود و مديــر مرکز کيهان
شناسي نظري دانشگاه کمبريج بود.

