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ویژه های خراسان

راهوروداختالسگرهابهکارخانجات
خصوصیشدهبستهشد
طبقپیشنهادیکنهاداقتصادیدولتیوموافقت
تعدادی از مسئوالن اجرایی ،مقرر شده از این پس
در زمان انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
شرکتهاییکهقصدخریدشرکتهاوکارخانجات
دولتی را دارند ،موضوعاتی چون نداشتن سابقه
کالهبرداری،اختالس،خیانتدرامانت،سرقت،
جعلیاپولشوییوپرداخترشوهبهصورترسمی
و قانونی استعالم شود و بدهکاران بانکی نیز با
بررسی بدهی های سررسید شده آن ها ،امکان
ورودبهاینعرصهراداشتهباشند.

دستور ویژه دولتی برای ایجاد
شهرک های خاص
با توجه به تاکیدات قانون برنامه پنج ساله ششم
توسعه به دولت برای ایجاد شهرک های دانش
سالمت در نقاط مختلف کشور ،یک مسئول مهم
دولتی در نامه جدید خود به تعدادی از اعضای
کابینه از آن ها خواسته است آیین نامه اجرایی
مربوطبهایجاداینشهرکهاراباتوجهبهضرورت
حمایت از بخش خصوصی و تعاونی تهیه و در
چارچوب قوانین و بودجه سنواتی تقدیم هیئت
وزیرانکنندتاتصویبوابالغرسمیآنانجامشود.

چهره ها و گفته ها

ارتشآمادهبرایحراست
امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی
ارتــش با تاکید بر نقش بازدارندگی ارتــش در
مقابل تهدیدات دشمنان خاطر نشان کرد:
ارتش با تمام وجود همواره در
آمادگی کامل برای حراست
از مرزهای هوایی ،زمینی و
دریایی کشور است/.
باشگاه خبرنگاران

پکنآمادهتقویتهمکاریها
وانــگ یــی وزیــرخــارجــه چین در پیامی خطاب
به ظریف نوشت :چین آمــاده اســت در راستای
مشارکت جامع راهبردی
دو کــشــور ،همکاریهای
دوستانه با ایــران را در همه
زمینههاتقویتکند/.ایلنا

دیداری برای1400
علی صوفی فعال سیاسی اصالحطلب درباره
دیدار روحانی،خاتمی و ناطق نوری گفت :این
نشست قطعا تأثیرش را بر انتخابات
ریاست جمهوری سال 1400
خواهد گذاشت .این نشست می
تواند فاصله ها را کم کند / .
نامه نیوز
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در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور بیان شد

اظهارات صریح رئیسجمهور درباره انتخابات

می ترسم یک روزی این کلمه جمهوری هم جرم شود
رئیس جمهور  ،دوم اسفندماه و زمان برگزاری
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای
اسالمیرایوما...خواندوخطاببهمردمباتاکید
بر این که «نباید با صندوق قهر کرد و امروز روزی
است که باید پای صندوق رای رفت» ،گفت :من
هم نامه های الزم را نوشته ام اما همه باید تالش
کنیمرقابتیبودنانتخاباترادرستکنیم.
وی همچنین از همه برگزارکنندگان این
انتخاباتخواستتمامتالشخودرابربرگزاری
انتخاباتی رقابتی و پرشور متمرکز کنند و اجازه
دادهنشودصفهایرایدهندگانخلوتشود.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری
( ،)president.irحجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحانی روز گذشته در همایش
استاندارانوفرماندارانسراسرکشوربابیاناین
که مردم باید مطمئن شوند رای آن ها کم و زیاد
نمی شود و مشارکت ،نظارت ،سالمت و امنیت
انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه یک وظیفه
همگانیاست،اظهارکرد:اگرمیگویندمجلس
بعدیصددرصدمالآنهاست،بگذارندحداقل
یکرقابتشکلبگیردومشارکتباشد،مجلس
هممالآنهاونوشجانشان.
▪بعضیازکلمهرفراندومخوششاننمیآید

وی با بیان این که شرایط امــروز ما با همیشه
متفاوت است افــزود :االن ما در آستانه سی و
هفتمین انتخابات ملی هستیم .از آن انتخابات
اولی که در فروردین سال 58با رفراندوم (همه
پرسی)شروعشدچونبعضیازکلمهرفراندوم
خوششاننمیآید.پایهانتخاباتماازرفراندوم
وازهمهپرسیشروعشدهاست .پایهاصلینظام
ما روی رفراندوم است .آن همه پرسی اول بود
که تعیین کرد ،نظام ما جمهوری اسالمی است
وهمانهمهپرسیاولبودکهبهماگفتدوچیز
را تا پایان این نظام مد نظر قرار دهید؛ اسالمیت
و جمهوریت و مــردم رأی دادنــد به جمهوری
اسالمی .وی تاکید کرد :همه ما باید پاسدار
اسالموجمهوریتباشیم.یعنیپاسداررضایت
عامه ،پاسدار نظر مردم و پاسدار خواست مردم.
بههمینرأیدادیم.
▪بـــزرگ تــریــن خطر بـــرای دمــوکــراســی و
حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات،
تشریفاتشود

وی همچنین گفت :به تازگی بعضیها به این
کلمه همه پرسی حساسیت پیدا کــرده اند و
بعضی حساسیتها نه به اندازه کرونا خطرناک
است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری
سرایت نکند و یک اصل مهم و اساسی را که در
کشور ما و در قانون اساسی ماست  ،نظر دیگری
درباره آن پیدا نکنیم .روحانی با بیان این که
بزرگ ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت
ملی آن روزی است که انتخابات تشریفات شود

لجستیک.روحانیاضافهکرد :کلمهجمهوری
در قانون اساسی ما هست اما می ترسم یک
روزیاینکلمهجمهوریهمبازجرمشود.
▪ترامپاولبرجامراترورمیکند،بعدسردار
عزیزماسپهبدسلیمانیرا

افــزود :جای دیگری انتصاب بفرمایند و بعد
مردم پای صندوق بروند بخواهند تشریفات
انتخاباتراانجامدهند.خدانکندیکهمچون
روزی برای کشور ما پیش بیاید.
▪اگریکجنسبیشترنیست،یکمارکهم
بیشترنیست،دیگرانتخابالزمنیست

وی افـــزود :حــاال اگــر میخواهیم برویم پای
صندوق ،رأی بدهیم .به شما میگویند بروید
وارد یک فروشگاه بــزرگ شوید و یک جنسی
را انتخاب کنید ،اگر یک جنس بیشتر نیست،
یک مارک هم بیشتر نیست ،دیگر انتخاب الزم
نیست ،دیگر بزرگ خانواده الزم نیست برود
فروشگاه  ،یک بچه هم بــرود ،یک مارک است
دیگر میگویند این جنس را برداریم ،پول را بده
و بیا .دیگر نیازی نیست .وی با اشاره به سالیق
سیاسی در کشور گفت :فرض کنید کشوری
داریــم که در آن سه تا سلیقه وجــود دارد ،یک
سلیقه،سلیقهاصولگرا،یکسلیقهاصالحطلب
ویکسلیقهاعتدالگراست.گفتممثالمیزنم،
ممکن است  4یا  5گــروه باشد .اگر روی این
فرض ،جامعه ما سه نوع سلیقه داشت ،آن وقت
تویانتخابات،یکسلیقهفراوانو یکیدیگریک
دانهرابایدباذرهبینوتلسکوپدرآسمانهفتم
پیدایش کرد و یک سلیقه هم که اصال نیست و
وجود ندارد .البته گفتم مثال می زنم ان شاءا...
کهاینجااینطورنیست.
وی افزود :ما  22بهمن را در پیش داریم آیا همه
ملتیایکجناحخاصرادعوتمیکنیم؟
رئیس جمهور تاکید کــرد :مجری انتخابات
و مجری قانون  ،وزارت کشور ،استانداران و
فــرمــانــداران هستند .حــاال قانون اساسی ما
احتیاط کرده و گفته است یک دستگاهی هم از
کنارنظارتکندیعنییکعدهایراگفتندشما
اینجااینباالبایستید،نگاهکنیدببینیداینها
یکوقتخالفنکنند–همین-نظارتیادمان
نــرود .یک دستگاه در کشور مجری انتخابات
استوبارانتخاباتبردوشاوست،اعتمادمردم
بایدبهاینگروهباشد.یکگروههمآنباالنظارت
می کنند که خالف یک وقتی واقع نشود و اگر
یک جایی هم خالف بود بگویند حــواس شما
باشد که این جا دارد خالف می شود .وی افزود:
حاال برعکس شد ،ناظر شد مجری ،مجری شد

وی با بیان این که اسرائیل و ترامپ با کمک
عربستان  ،دست به دست هم دادند که برجام
را تــرور کنند افــزود :ترامپ اول برجام را ترور
میکند ،بعد ســردار عزیز ما سپهبد سلیمانی
را ترور میکند ،بعد میخواهد رفاه و وحدت و
آسایشمردموانسجامملیماراترورکند.اینها
همه یک مسیر است .این ها میخواهند به دنیا
بگویند که ایران یک جزیره تنها و منزوی است و
می خواهند دور ایران را دیوار همیشگی بکشند
ومانبایدبگذاریماینکاربشود.اینهامیخواهند
ماراازدنیاجداکنند.روحانیدربارهبرخیلوایح
نیز گفت :نمیشود یک قانون و مقرراتی که
دولت آن را تصویب کرده ،به عنوان الیحه داده
به مجلس و مجلس به عنوان نماینده ملت  ،آن را
تصویب کرده  ،بین زمین و آسمان بماند و روابط
ما با دنیا دچار مشکل شود .مگر چنین چیزی
میشود و مگر میشود روابط بانکی ایران با دنیا
قطع شود و بهم بریزد.چه کسی در این کشور
تصمیمگیراست؟دولتبهصورتالیحهتصویب
کرده ،مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به
صراحت میگوید با لوایح دولت مشکلی ندارم.
حالچطورمیشود؟اینهابایدپاسخگوباشندو
نمیشودباشعاروچهارتاحرفدرفضایمجازی
یا حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه ،منافع ملی
را زیر پا گذاشت .روحانی گفت :بیایید به مردم
اعتماد دهیم و به مردم بگوییم که نظام ما ،نظام
تک حزبی نیست ،ما نظام کمونیستی نیستیم،
ما نظام شاه نیستیم و ما فقط حزب رستاخیز

و کمونیسم نداریم .تک حزبی نیستیم و نظام
چند حزبی هستیم و احزاب در این کشور آزاد
هستند .وی افزود :در انتخابات اگر هم دیدیم
نقص و ایـــرادی اســت ،خواهش میکنم روز
انتخابات 2 ،اسفند یک روز تاریخی و یوما...
برای ماست ،کاری نکنیم که صفهای ما خلوت
باشد ،همه ما بیاییم پــای صندوق هــای آرا،
البته از حاال تا آن زمان به آقای وزیر کشور ،همه
مسئوالن و استانداران و فرمانداران میگویم
شما با هیئتهای نظارت رابطه و گاهی دوستی
و رفت و آمد دارید و این ها را میشناسید .آن
هایی که مسئوالن باالتر را میشناسند ،خود
من هم اقدامات را انجام دادم و نامههای الزم را
نوشتمومصلحتندیدمبرخیازنامههارامنتشر
کنم ،همه ما باید تالش کنیم و این رقابتی بودن
را درست کنیم .رئیس جمهور درباره مشارکت
در انتخابات نیز گفت :مشارکت های ما معموال
اینطوربودهکههرچهبیشتر،بهتر،مثالبین50
درصد چرخش کرده تا 70درصد ،چنین چیزی
در مجلس  ،حاال در ریاست جمهوری یک کم
بیشتربوده،نگذاریمحداقلشود،نگذاریمخدای
ناکردهحداقلآراباشد،باید حداکثرآراباشد.

نامزدهایشورایاصولگرایاندر
 ۱۵۰حوزهانتخابیهمشخصشدند
معاوناستانهایشورایائتالفنیروهایانقالب
با اعالم خبر مشخص شدن نامزدهای این شورا
در ۱۵۰حوزه انتخابیه گفت :در صورتیکه نتایج
نظرسنجی بقیه حوزهها نیز تا ۱۲بهمن مشخص
شود تا اواسط هفته آینده اسامی نامزدهای نهایی
شورایائتالفرااعالممیکنیم.
به گزارش تسنیم ،نورالدین قدیمی با اشاره به
آغاز فرایند نظرسنجی در  202حوزه انتخابیه
کشور گفت :از هر حوزه انتخابیه اسامی  3تا 5
نفر پیشنهادشده از طرف مجامع عمومی برای
فرایند نظر سنجی ارســال شد .وی ادامــه داد:
تا این لحظه اسامی نامزدهای  150حــوزه با
حدود  165نماینده مشخص شده است و نتایج
نظرسنجی ها به خود مراکز استا نها ارسال
خواهد شد و در کمیته استانها با حضور نامزد
پاکتهای حاوی نتایج نظرسنجیها باز و قرائت
خواهد شد .قدیمی با بیان این که نامزدها در روند
اعالم نتایج باید متعهد به دستورالعمل شورای
ائتالف باشند ،تأکید کرد :انتظار از نامزدهایی
که در نظرسنجیها از اقبال کمتری برخوردار

▪انتقاد سخنگوی دولت از عدم پخش زنده
سخنرانی رئیس جمهور

سخنگویدولتازصداوسیمابابتخودداریاز
پخشزندهسخنرانیرئیسجمهورانتقادکرد.
به گزارش ایرنا ،علی ربیعی با اشاره به نزدیک
بودنانتخاباتمجلسشورایاسالمیواهمیت
سخنرانیرئیسجمهوردرهمایشاستاندارانو
فرماندارانکلکشورگفت:شایستهنبودصداو
سیمادرچنینشرایطیازپخشسخنرانیدکتر
روحانی که در راستای هرچه باشکوهتر برگزار
شدنانتخاباتبود،امتناعکند.

خبر مرتبط

انتقادتند20:30وبرخیکاربراناز سخنانروحانی
سخنانروحانیدربارهانتخاباتوهمچنین
تــوئــیــت بــعــدی وی کــه در آن از هشتگ
انتخابات تشریفاتی استفاده کــرده بود به
سرعت با واکنش هایی مواجه شد  .بخش
20:30تلویزیون در گزارشی تند از این
سخنان و استفاده از هشتگ انتخابات
تشریفاتی انتقاد کرد و با اشاره به استقبال
شبکههای فارسی زبان و کاربران مخالف
انقالب و نظام از این سخنان و هشتگ  ،آن را
نوعیبازیدرزمینآنها دانست.واکنشها
بههمینجامحدودنماندوبسیاریازکاربران
فضای مجازی به ویژه کاربران اصولگرا هم
در مقابل این سخنان موضع گرفتند .سید
نظامالدینموسویفعالسیاسیورسانهای
اصولگرا در توئیتی نوشت :آقای روحانی در
واکنش به اعمال نظارت شورای نگهبان در
انتخابات مجلس یازدهم ،این انتخابات را

اخبار

تشریفاتیخواندهاست.درانتخاباتریاست
جمهوری همین نظارت شــورای نگهبان
اعمال شد ،برخی چهره های مشهور رد
شدند و آقای روحانی بهرغم همه شبهات
تاییدشد.چراآنزمانانتخاباتراتشریفاتی
نخواند؟ کاربر دیگری نیز نوشت :هشتگ
انتخاباتتشریفاتیروحانیدرواقعگرادادن
به دشمن برای ایجاد موجها و جریانهایی
است که میتواند منجر به دو قطبی سازی
در داخــل کشور شــود! به عبارتی هیزم به
اجــاق دشمن ریختن اســت! یکی دیگر از
کاربرانهمنوشت:درزمانیکهبایداعتماد
عمومیایجادشود،فتنههایانتخاباتیکلید
خورد...اگرانتخاباتامکانتشریفاتیشدن
داشــت جنابعالی خود فاقد مشروعیت
هستی چرا که از فرایند همین انتخابات
رئیسجمهورشدید!

بودند ،این است که طبق تعهد داده شده  ،از
ادامه حضور در انتخابات انصراف دهند و برای
رای آوری نامزدهای نهایی ائتالف تالش کنند.
قدیمی با تأکید بر ایــن که تــاش داریــم نتایج
نظر سنجی همه استانها را تا آخر وقت اداری
سه شنبه  8بهمن ماه به دفاتر استانی ائتالف
ارسال کنیم ،گفت :تا این لحظه از حوزه انتخابیه
شهرستانهای استان تهران 5 :حوزه ،اصفهان:
 8حــوزه ،ایالم  2 :حــوزه ،آذربایجان شرقی8:
حــوزه ،آذربایجان غربی 8 :حــوزه  ،بوشهر5 :
حوزه ،چهارمحال و بختیاری 3 :حوزه ،خراسان
جنوبی 2 :حــوزه ،خراسان رضــوی7 :حــوزه و
خراسان شمالی 3 :حوزه ،خوزستان 8 :حوزه،
زنجان 4 :حــوزه ،سمنان 4 :حــوزه ،سیستان و
بلوچستان 5 :حــوزه ،فــارس8 :حــوزه ،قزوین:
 2حوزه ،کردستان 5 :حوزه ،کرمان 8:حوزه،
کرمانشاه 6 :حــوزه ،کهگیلویه و بویراحمد:
 3حــوزه ،گلستان 5 :حــوزه ،گیالن 8 :حوزه،
لرستان6 :حوزه ،مازندران 7 :حوزه ،مرکزی:
 4حوزه ،هرمزگان 3 :حوزه ،همدان 4 :حوزه و
یزد 3 :حوزه  ،نتایج نظرسنجی ها مشخص شده
است و سایر حوزههای انتخابیه نیز تا دو روز آینده
مشخص و ارسال خواهد شد.
معاون استا نهای شــورای ائتالف با بیان این
که مجامع شهرستانی در معرفی نامزدها دقت
نظر مناسبی داشتهاند اعــام کرد  :بر اساس
نتایج نظرسنجیهایی که تا کنون اعالم شده،
بیش از  70درصــد نامزدهای معرفی شده ما
به نظرسنجی ،جزو نفراتی هستند که احتمال
رایآوری آن ها باالست.

