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نامه معاون اول رئیس جمهوری به آیت اهلل جنتی:

دیگه
چه خبر

اقتصاد امسال مقاومتیتر شد
حضور اعضای مجلس خبرگان رهبری
در حرم بنیانگذار انقالب اسالمی و دیدار
آنها با رهبر معظم انقالب پایان بخش
دومین اجالســـیه پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری بود.
ایـــن اجالســـیه امـــا بیـــش از دیگر
اجالســـیههای قبلی تحت تأثیر اظهار
نظرها و موضعگیریها درباره اقتصاد
مقاومتـــی و اجـــرای آن در کشـــور بود.
در حالـــی که آیـــتاهلل جنتـــی ،رئیس
مجلس خبـــرگان رهبـــری در افتتاحیه
اجالســـیه اخیـــر از دولت خواســـته بود
تـــا گزارشـــی از عملکرد خـــود در حوزه
اقتصـــاد مقاومتـــی ارائه کند ،اســـحاق
جهانگیری در نامهای به وی ،توضیحی
دربـــاره اقدامات دولـــت ارائـــه و البته
تأکید کرد« :کســـانی دولت را استیضاح
میکننـــد کـــه خـــود بایـــد پاســـخگوی
اقداماتشـــان باشند ».ارسال این نامه
و گزارشی که اســـحاق جهانگیری ارائه
کرده بود ،با تشـــکر سید احمد خاتمی،
ســـخنگوی مجلـــس خبـــرگان رهبری
همراه شد.
 ëëنامهجهانگیریبهخبرگانرهبری
جهانگیـــری در نامه خـــود خطاب به
آیتاهلل جنتی ضمن اشـــاره به ارســـال
گزارش عملکرد دولت در زمینه اقتصاد
مقاومتـــی بـــرای ایـــن مجلس نوشـــته
اســـت« :انتظار بود در اجالسیهای که به
ایـــن موضوع مهم و از جمله معیشـــت

مـــردم پرداختـــه میشـــود ،ایـــن امکان
برای متولیان اجرایی که با دشواریهای
فـــراوان و محدودیتهـــای گســـترده،
تحقق فرمایـــش مقام معظـــم رهبری
و بهبـــود معیشـــت مردم که متأســـفانه
در طـــی ســـالهای قبـــل از اســـتقرار این
دولت آســـیبهای جـــدی دیده بـــود را
در چارچـــوب سیاســـتهای ابالغـــی و
اولویتهای تعیین شـــده از ســـوی مقام
معظم رهبـــری در آغاز ســـال  1395در
دســـتور کار خـــود قـــرار داده و به اســـتناد
گزارشـــی که تقدیم میشود ،عملکردی
فراتـــر از حد انتظـــار داشـــتهاند،فراهم
میشد تا گزارشی را به استحضار خبرگان
محتـــرم برســـانند .اینجانـــب بـــا آگاهی
از دســـتور جلســـه اخیر از طریق معاون
امور مجلس رئیـــس جمهوری ،آمادگی
برای حضور در اجالس و پاســـخگویی به
نمایندگان محترم را اعـــام کردم که به
قرار اطالع در این اجالسیه میسر نشد».
وی یادآور شده اســـت« :اکنون با احترام
بـــه جایـــگاه رفیـــع و منزلت ارزنـــده آن
مجلس محترم ،آمادگی ارائه گزارشـــی
دقیق و تفصیلی از عملکرد ستاد اقتصاد
مقاومتـــی را اعـــام مـــیدارم و ضمـــن
تقدیـــم گـــزارش خالصهای به پیوســـت
به عنوان مســـئول این حرکت اطمینان
میدهم که براســـاس شـــواهد ،حقایق،
آمارهای رســـمی و گزارشهای میدانی
اقتصـــاد ایـــران در پایان ســـال  1395در

برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاستجمهوری منتفی شد
ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان برگزاری
«تما م الکترونیک» انتخابات ریاست
جمهـــوری دوازدهـــم را منتفی اعالم
کرد .عباسعلی کدخدایی در گفتوگو
با تســـنیم ،گفت :وزیر کشور هم اعالم
کرده که نمیتوانند انتخابات ریاســـت
جمهوری ســـال آینـــده را بـــه صورت
تما م الکترونیک برگزار کنند.

کدخدایـــی اضافـــه کـــرد :درحـــال
حاضر شورای نگهبان فقط با پیشنهاد
وزارت کشـــور مبنـــی بر احـــراز هویت
الکترونیکـــی رأیدهنـــدگان بـــرای
انتخابـــات ریاســـتجمهـــوری ســـال
آینده موافقـــت کرده که این انتخابات
در این ســـطح به صـــورت الکترونیک
برگزار میشود.

مقایســـه با آغاز ســـال و ســـالهای قبل،
مقاومتیتر شـــده اســـت و اســـتمرار این
سیاســـت راهبـــردی مهمتریـــن اولویت
دولـــت خواهد بود ».معـــاون اول رئیس
جمهـــوری با تأکیـــد بر اینکـــه «پرواضح
اســـت که ترمیـــم بیماریهـــای مزمن و
دیرپای اقتصاد ایران همدلی ،همکاری
و مشـــارکت بیشـــتر و زمان طوالنیتری
میطلبد کـــه در پرتـــو رهبریهای مقام
معظم رهبری و تالش همه ارکان نظام
دست یافتنی اســـت» ،ادامه داده است:
«استحضار دارید مخاطب سیاستهای
ابالغی همه ارکان نظـــام بودند و در این
میان دولت با وجود ســـازماندهی ویژه و
اهتمام گسترده به موضوع ،همواره مورد
استیضاح کسانی قرار میگیرد که خود نیز
بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و
به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح

 ëëتجدیدبیعتخبرگانباامامراحل
در همیـــن حـــال اعضـــای مجلـــس
خبرگان رهبری روز پنجشنبه با حضور در
مرقد امام راحل با آرمانهای بنیانگذار
انقـــاب تجدید میثـــاق کردنـــد .در این
مراســـم آیتاهلل جنتی ،رئیس مجلس
خبـــرگان رهبـــری طی ســـخنانی گفت:
«امام خمینی اسالم را زنده کرد و نشان
داد اســـام یک قدرت ،عزت ،شهامت و
شجاعت اســـت و میتواند با کفر مبارزه
و کفـــار را منکوب کند که خودشـــان هم
همین کار را کردند».
رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه
داد« :آنچه سبب شد عزت اسالم حفظ
شود ،سیاستهای امام بود و باید با تمام
وجود اعتراف کنیم نه میتوانیم امام را
آنچنان که بود بشناسیم و نه میتوانیم
حقش را ادا کنیم .آنچه میتوانیم ،این
اســـت که راه ایشـــان را ادامه دهیم .باید
بدانیم اصول و مبانی نهضت اسالمی با
رهبری امام چه بود؛ مبارزه با مستکبرین
یکی از این اصول بود».
جنتی در پایان از سیدحسن خمینی
به دلیل ساخت حرم امام خمینی (ره)
قدردانـــی کرد و گفت :من از کســـانی که
اینجـــا را آباد کردند تا زائـــران امام جای
مناسبی داشته باشند ،تشکر میکنم و به
ن آقا و کسانی
ســـهم خودم از حاج حس 
که ایشـــان را در ایـــن راه کمـــک کردند،
قدردانی میکنم.
(ره)

ایرنا

 ëëحجتاالسـ ــام ابراهیم رئیسـ ــی
تولیت آستان قدس رضوی در پاسخ
بـ ــه سـ ــؤال خبرنـ ــگاران درخصوص
نامـ ــزدی در انتخابـ ــات آتی ریاسـ ــت
جمهـ ــوری گفـ ــت  :االن خـ ــادم امام
رضا(ع)هستم/.فارس
ëëمحمدعلـ ــی نجفی مشـ ــاور رئیس
جمهـ ــوری :نـ ــه کاندیـ ــدای انتخابات
میشومونهرئیسستاد/.فارس
 ëëمصطفی معین وزیـ ــر علوم دولت
اصالحـ ــات :قصـ ــد کاندیداتـ ــوری
در انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری و
شـ ــوراهای اسالمی شـ ــهر و روسـ ــتا را
ندارم/.ایلنا
 ëëبهرام قاسـ ــمی ،سـ ــخنگوی وزارت
خارجـ ــه گـ ــزارش اسـ ــما جهانگیـ ــر،
گزارشگر جدید وضعیت حقوق بشر
کشـ ــورمان را غیرمنصفانه و سیاسـ ــی
توصیفکردهمچنینادعاهایتکراری
مطرح شـ ــده در بیانیه پایانی نشست
وزرای خارجه اتحادیه عـ ــرب در مورد
جزایر س ـ ـهگانه را بی اسـ ــاس و مردود
خواند/.ایران
 ëëسید حسن خمینی :بیارزشترین
سیاستمدار کسی اسـ ــت که از دشنام
بترسد/.ایلنا
 ëëخبرگزاری «اینترفکس» روسـ ــیه به
نقل از یکی از مقامـ ــات وزارت خارجه
روسـ ــیه نوشـ ــت« :آزمایش موشکی
توسط ایران ،ناقض قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل یا توافق هستهای
نیست/».فارس
ëëحمیـ ــد بقایی :صـ ــد در صـ ــد تأیید
صالحیت می شوم .وزارت اطالعات
محتوای پرونده بازداشـ ــتم را منتشـ ــر
کند/ .ایلنا
ëëمحمود احمدینـ ــژاد :حمید بقایی
انسانمؤمن،پاک،والییوخطامامی
است ...اینکه رهبری عزیز فرمودند تو
کاندیدا نشو ،معنیاش این نیست که
مننسبتبهانقالبووضعیتکشور
بیتفاوتباشموسکوتکنم/.انتخاب
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دهند کـــه در تحقق این سیاســـتها چه
اقداماتـــی انجام دادهانـــد ».وی در پایان
آورده است« :انتظار دارم که برای جبران
حق تضییع شـــده خیل عظیـــم فعاالن
که بـــا وفـــاداری بـــه رهنمودهـــای مقام
معظم رهبری تالش گســـتردهای انجام
دادهاند ،به نحو شایسته اقدام فرمایند».
آیتاهلل خاتمی ،روز چهارشنبه در جمع
خبرنگاران درباره این نامه گفت« :امروز
معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری نامهای
بـــرای اعضـــای هیـــأت رئیســـه مجلس
خبرگان ارســـال کرد وما نیز بین اعضای
این مجلس توزیع کردیم ».عضو هیأت
رئیســـه مجلس خبرگان رهبری تصریح
کـــرد« :کارنامـــهای را عرضـــه کردند و ما
در همیـــن حـــد کـــه معـــاون اول رئیس
جمهـــوری در ایـــن عرصه وارد شـــدند و
پاسخگو بودند ،تشکر میکنیم».

انتقاد سردار حاجیزاده از سیاست های موشکی مسئوالن
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی گفت :اکنون ما موشک
ماهوارهبر بـ ــرای اهـ ــداف غیرنظامی را
آماده پرتـ ــاب کردهایم؛ اما آقایان با یک
تشـ ــر امریـ ــکا این موشـ ــک را بـ ــه انباری
بردهاند .به گزارش تسـ ــنیم ،سردار امیر
علی حاجیزاده در گردهمایی فرزندان
شـ ــهدا گفت :این یک مصیبت است که
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رفتیم با دشمن قرارداد بوئینگ بستیم.
این نطفهای که امروز بسـ ــته میشـ ــود،
حتماًاوالدناقصیراتحویلملتخواهد
داد .ما در داخل کارهای بزرگی میکنیم
که رسـ ــانهای نمیشـ ــود؛ میترسیم که
تهمت و افترا به مـ ــا بزنند ،مثالً چندی
پیش هلیکوپتری کـ ــه وزیر محترم دفاع
آن را معرفـ ــی کـ ــرد در رسـ ــانهها پخش

شـ ــد و در مقابل هواپیمایـ ــی که از غرب
خریداری شد در همه شـ ــهرها گردانده
شـ ــد .سـ ــردار حاج ـ ـیزاده افـ ــزود :امروز
امریـ ــکا و انگلیـ ــس و فرانسـ ــه در خلیج
فارس رزمایش برقرار میکنند و رسانهها
آن را پوشش میدهند اما ما میترسیم
رزمایشهایمان را رسانهای کنیم و هیچ
اعتراضیهمنمیکنیم.
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ادعای رئیس فرماندهی مرکزی
ارتش امریکا درباره ایران

س فرماندهـ ــی مرکـ ــزی ارتـ ــش امریـ ــکا در اظهاراتـ ــی
رئی ـ ـ 
ضدایرانـ ــی ،مدعی شـ ــد کـ ــه «تهـ ــران بزرگتریـ ــن تهدید
بلندمدت را برای ثبات در منطقه به همراه دارد ».به گزارش
فارس ،ژنـ ــرال جوزف ووتل در ادامه ادعاهای خود روز پنجشـ ــنبه بار دیگر ایران را
تهدیدی برای ثبات خاورمیانه خواند ودر جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا امریکا
تصریح کرد« :ایران بزرگترین تهدید بلندمدت را برای ثبات در منطقه به همراه
دارد ».این فرمانده امریکایی مدعی شد که «تهدید ایران حتی از داعش و القاعده و
دیگر گروههای تروریستی نیز بزرگتر است ».وی ادامه داد« :از زمان توافق هستهای
[برجام] ،رفتار ایران در قبال منطقه بیثبات کننده بوده اسـ ــت و به هیچ مسألهای
که من در منطقه میبینم ،کمکی نکرده است ...ایران به دنبال این است که به یک
هژمونی منطقهای تبدیل شود و اثرگذارترین کشور در منطقه باشد ».این ژنرال ارشد
امریکایی گفت« :ایران باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد ...هیچ کشور دیگری
در منطقه به این شـ ــیوه عمل نمیکند .اقدامات ایـ ــران ،غیرحرفهای ،غیرایمن و
غیرعادی است ...آنها باید تبعات کارهایشان را بپذیرند».

پترائوس :لغو برجام ،امریکا را منزویتر میکند

دیوید پترائوس ،رئیس پیشین سیا تأکید کرد که «تصمیم امریکا برای
لغـ ــو توافق برجام بیـ ــش از آنکه تهـ ــران را منزوی کند ،باعـ ــث انزوای
واشنگتن خواهد شد ».به گزارش ایسنا به نقل از فاکس نیوز ،پترائوس
که هم اکنون رئیس مؤسسـ ــه جهانی  KKRاسـ ــت ،همچنین به برخی
نـ ــکات مثبت دیگر توافق هسـ ــتهای ایران از جملـ ــه کاهش قابل توجه
فعالیتهای اتمی تهران اشاره کرد.

اعتراض ائمه جمعه خراسان جنوبی به استاندار

ائمه جمعه اسـ ــتان خراسان جنوبی در اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان
جنوبی نماز جمعه اقامه نکردند .شـ ــماری از طالب و اسـ ــتادان حوزههای علمیه
خراسان جنوبی از روز چهارشنبه در مدرسه سفیران هدایت تحصن کرده و خواستار
برکناری اسـ ــتاندار بودند .به گزارش فـ ــارس در ادامه ایـ ــن اعتراضها بود که ائمه
جمعه اسـ ــتان خراسان جنوبی روز گذشـ ــته نماز جمعه را اقامه نکردند .بر اساس
گزارشـ ــی که فارس منتشر کرده اسـ ــت در صورت عدم برکناری استاندار نمازهای
جمعه هفته آینده نیز تعطیل میشود.

آخرین وضعیت جسمی مهدی کروبی

فرزنـ ــد مهـ ــدی کروبی وضعیت جسـ ــمانی پدر خـ ــود را خوب توصیف
کـ ــرد .به گـ ــزارش ایلنا ،حسـ ــین کروبی در حاشـ ــیه مراسـ ــم ترحیم پدر
محسـ ــن امینزاده گفت :آخرین تماس سهشنبه بود که با نظر پزشک
به بیمارستان منتقل شدند و علت آن هم افت تپش قلب عنوان شده
است .او درباره نامه فاطمه کروبی به وزیر اطالعات گفت :هنوز جوابی به
این نامه داده نشده است .الزم است که حداقل اقدام عملی شود و قبول
کنند که بتوانیم در سایر بیمارستانها نیز بستری کنیم؛ چرا که مأموران
امنیتی فقط بیمارسـ ــتان قمر بنیهاشـ ــم را قبول دارند .حسین کروبی
درباره اینکه آیا شکایتی از کانالهایی که خبر جعلی فوت کروبی را منتشر
میکنند صورت گرفته است ،گفت :صبح تا شب راجع به آقای روحانی
خبرجعلیمیزنندچهبرسدبهآقایکروبیکهدرحصراست.ماتاکنون
هیچشکایتینکردیم.

