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حقانی:ژن توطئه گری درخون سفرای 
انگلیس است

رئیس پژوهش��کده تاریخ معاصر با اش��اره به س��ابقه 
شرارت س��فرای انگلیس در ایران گفت: ژن مداخله 
گری و ژن توطئه گری در خون و رگ سفرای انگلیس 
در ایران جاری است. موسی حقانی با اشاره به حضور 
سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی اخیر گفت: سفیر 
انگلیس گفته بود برای ابراز همدردی با مردم ایران در 
ای��ن تجمع حضور پیدا کرده اس��ت؛ اوالً حضور یک 
مقام رس��می دیپلماتیک در چنین تجمعی مرسوم 
نیس��ت، ثانیاً باید پرسید ش��ما از کی با مردم ایران 
اظهار همدردی کردید؟ کشوری که دستش در خون 
ملت ایران آلوده اس��ت و از ۲۰۰ س��ال پیش تا االن 
چند میلیون ایرانی به خاطر سیاست های این دولت 
اس��تعماری در ایران کشته شدند، چگونه می تواند با 

مردم ایران همدرد باشد؟

اخبار

مقاومت اسالمی برآمده از مکتب شهید سلیمانی است
دبیرکل حزب اصالح طلب ندای ایرانیان گفت: مقاومتی که در میان ملت ها 
تبدیل به یک مکتب ش��ده، بخش عمده ای از حکمت اس��المی و ایرانی و 

حاصل تالش های سپهبد شهید قاسم سلیمانی است.
محمدص��ادق خرازی در برنامه »افق های نو« ک��ه با موضوع کارکرد عزت 
ملی در سیاس��ت خارجی، امنیت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران روی آنتن 
رادیو گفت وگو رفته بود، گفت: دیپلماس��ی و سیاس��ت خارجی بستری برای اتخاذ  
تصمیمات استراتژیک و مهم در کشور است، ما با استفاده از سیاست خارجی تالش 
می کنیم عزت و استقالل کشور را حفظ کنیم تا بیگانگان طمعی به کشور نداشته 
باش��ند.  خرازی با اشاره به اهمیت سه مقوله عزت، حکمت و مصلحت در سیاست 
خارجی ایران  گفت: عزت یعنی مش��ارکت جدی و اساسی در تمام شئونات روابط 

خارجی در  دنیای اسالم، منطقه و محیط بین الملل.  فارس

بارگیری بیش از ۶۰ تن محموله توسط نیروی هوایی ارتش برای سیل زدگان
معاون اجرایی ارتش از بارگیری بیش از ۶۰ تن محموله غذایی و دارویی توسط 
هواپیما های ترابری نیروی هوایی ارتش خبر داد و گفت: این محموله امدادی 
ام��روز صبح به زاهدان انتقال یافته و از طریق قرارگاه جنوب ش��رق نزاجا در 
اختیار یکان های امدادی جهت توزیع بین مردم مناطق سیل زده استان قرار 
خواهد گرفت. امیر سرتیپ محمد محمودی که به منظور بررسی و بازدید از نحوه 
امدادرسانی یگان های ارتش به مردم مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان در 
این اس��تان حضور دارد، گفت: در ادامه عملیات مردم یاری و امدادرس��انی یکان های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در مناطق سیل زده، تجهیزات مهندسی نیروی زمینی 
ارتش بویژه در مناطق روستایی نیک شهر، نوبندیان و نگور، اقدامات الزم در بازسازی 
معاب��ر، جاده ها و پل های ارتباطی و آبرس��انی به مدارس و مراکز آموزش��ی را با تمام 

ظرفیت ممکن و استعداد موجود انجام دادند. روابط عمومی ارتش

شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی ها نیست
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون والیی مجلس با بیان اینکه ش��ورای نگهبان 
هیچگاه تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیرد، گفت: متخلفان ردصالحیت شده 
نباید پرونده های خود را کتمان کرده و مظلوم نمایی کنند. ابوالفضل حسن بیگی 
اظهار داشت: قانون اساسی از ابتدای انقالب مسئولیت بررسی صالحیت نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری را به شورای نگهبان داده است 
تا افرادی که اهلیت ندارند به این مراکز مهم راه پیدا نکنند. نماینده مردم دامغان گفت: 
برخی از نمایندگان فعلی و ادوار در دوره کاری شان در مجلس تخلفاتی انجام داده اند که 
این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شده و این افراد دارای محکومیت قضائی هستند. حتی 
برخی از آنان بازداشت شده اند و شکایت های خصوصی در مورد آنها وجود دارد. وی اظهار 
داشت: قانون مربوط به بررسی صالحیت نمایندگان مجلس باید اصالح شود تا به صورت 

جزئی تر موضوعات مربوط به رد صالحیت ها بررسی و بیان شود. مهر

رئیس جمهور در جلس��ه هیئت دولت با اشاره به خطبه های 
مق��ام معظم رهبری در نماز جمعه تهران و تأکید ایش��ان بر 
مسئله قدرت ملی و توانمند شدن گفت: بزرگترین قدرتی که 
خداوند در کشور ما قرار داده است قدرت ملی و مردمی است 
و مردم ایران بزرگترین قدرت ما هستند و هیچ قدرتی باالتر 

از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم.
روحان��ی با تأکید بر اینکه امروز ق��درت ملی باید بیش از هر 
زمان دیگری مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: قدرت ملی 
ترکیبی از قدرت فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و 
این چهار قدرت باید در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانیم 

در مسیر درست حرکت کنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر کجا با مشکل مواجه شدیم، 

با حضور ، اتحاد و وفاق مردم از این مشکالت عبور کردیم.
رئیس جمه��ور تقویت قدرت اقتصادی را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: اینکه امروز در س��ایه ص��ادرات غیرنفتی درآمدهای 
کش��ورمان افزایش یافته و ۲۰ میلیارد دالر صادرات به بانک 
مرکزی و س��امانه نیما واریز شده، این نش��ان دهنده قدرت 

اقتصادی کشورمان در سایه صادرات غیرنفتی است.
وی با اشاره به اینکه وقتی از قدرت صادراتی برخوردار باشیم 
به طور طبیعی تولید نیز افزایش پیدا می کند، اظهار داش��ت: 
اگر صادرات داش��ته باشیم تولیدات کشورمان می تواند حتی 
جمعیتی یک میلیاردی را هم پوش��ش دهد و حتی تولیدات 
خود را به کشورهایی مانند هند، چین و کشورهای همسایه و 
اطراف نیز صادر کنیم اما اگر قدرت صادراتی نداشته باشیم در 

نهایت شاید بتوان صرفاً نیازهای داخل کشور را تأمین کرد.
وی تصریح کرد: بدون صادرات نمی توانیم رقابت و پیش��رفت 
علمی داشته باشیم و پیشرفت علمی و فناورانه در سایه رقابت 

و حضور در بازارهای جهانی است.
رئیس جمهور گفت: اگر توان سیاسی نداشته باشیم حتی اگر 
بتوان قدرت اقتص��ادی را در داخل ایجاد کرد و این ناممکن 
با عصای موس��ایی ممکن شود، این قدرت در منطقه و جهان 
تاثیرگ��ذار نخواهد بود. روحانی گفت: اگر کس��ی در کش��ور 
می خواهد اقدامی انجام دهد که با قدرت ملی کشورمان سازگار 
نیست حتماً مسئول است و باید در برابر مردم پاسخگو باشد. 

اگر کس��ی کالم، سخن و مصوبه اش به یک تنش غیرضروری 
تبدیل شود باید به مردم پاسخگو باشد و اگر قوانین و مقرراتی 
تصویب می ش��ود که رابطه بانکی و مالی کش��ورمان را با دنیا 
دچار مشکل می کند باید در مقابل آن مسئول بوده و به مردم 
جوابگو بود. وی گفت: هیچ نهاد غیر انتخابی در کشور وجود 
ندارد و همه نهادها و مس��ئولین مشروعیت خود را از اراده و 
خواس��ت مردم کس��ب می کنند. لذا به همین دلیل است که 
مردم را پای صندوق رأی دعوت می کنیم واال چه لزومی دارد 

که اکثریت مردم در انتخابات شرکت کنند.
روحان��ی تصریح کرد: رضایت خاص��ه و رضایت یک جناح و 
یک قوم ما را به جایی نمی رساند و باید رضایت عامه مردم را 

مدنظر قرار دهیم و بر این اساس اقدام و حرکت کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت انتخابات آتی و قدرت سیاسی 
و اجتماعی حاصل از آن، اظهار داشت: باید همه پای صندوق 
آرا حضور پیدا کنند و درست است که باید با دقت افرادی که 
شرایط الزم را دارند، برگزینند اما نباید هدف را فراموش کنیم 
و هدف اصلی حضور اکثریت قاطع مردم پای صندوق آرا است 
واال می توان انتخاباتی مانند بعضی از کش��ورها حتی برخی از 
کش��ورهای اروپایی با حضور 15 و ۲۰ درصدی مردم برگزار 
کرد اما چنین انتخاباتی مورد رضایت ما نیس��ت و هیچ وقت 

نخواستیم که در انتخابات حضور مردم کمرنگ باشد.
روحانی با طرح این س��وال که حضور پرش��ور مردم را چگونه 
می توان ایجاد کرد، اظهار داشت:  بدون تردید تنها عامل ایجاد 
چنین ش��رایطی وجود فضای رقابتی است و مردم بایستی به 
سالمت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند. 
رئیس جمهور تصریح کرد: همه باید بدانند که باالتر از مردم و 

باالتر از قانون، هیچ نهادی مقدس نیست.
روحان��ی گفت: وقتی رهبری دس��تور می دهند که قدرتمند 
ش��ویم این قدرت با حضور و تالش و تعامل با جهان حاصل 
می شود و باید با همه توان این توصیه رهبری را اجرایی کنیم و 
در این زمینه خطبه های مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار 
دهیم. بی تردید اگر در کنار یکدیگر حرکت کنیم می توانیم از 
مشکالت عبور کنیم. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود خطاب به سه کشور اروپایی تاکید کرد: دوستان اروپایی 

دچار خطا و اش��تباه نش��وند، آمریکا یک خطای بزرگی را در 
خروج از برجام و زیر پا گذاشتن تعهدات خود مرتکب شد که 
یک خطای بزرگ اخالقی، سیاسی، حقوقی و حتی نسبت به 

احترام به قوانین و مقررات بین المللی و سازمان ملل بود.
روحانی گفت: آمریکا همچنین در به شهادت رساندن سردار 
بزرگ کشورمان هم خطای بزرگ دیگری مرتکب شد و تصور 
کرد که سردار سلیمانی از بین بردنی است در حالی که کسی 
با شهادت از بین نمی رود بلکه جاودانه می شود. آمریکا با این 
کار خود س��ردار س��لیمانی را برای هزاران س��ال و در تاریخ 
جاودانه کرد و آرزو می کنیم خداوند چنین توفیقی به انسان 
دهد که پایان عمرش جاودانگی باشد. رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه آمریکا خطا کرده و جزای آن را خواهد دید، خطاب به 
سه کشور اروپایی گفت: آیا شما هم می خواهید خطا و اشتباه 
کنید؟ رئیس جمهور تاکیدکرد: شما بعد از خروج آمریکا، مگر 
ب��ه ما یازده تعهد ندادی��د که به آن عمل کنید؟ به کدام یک 
از آنه��ا عمل کرده اید؟ بی تردید وفای عه��د ، اخالق ، تاریخ 
و ش��رافت باالتر از تعرفه ماشین است. انس��ان که شرافت و 

عهدش را به خاطر تعرفه زیر پا نمی گذارد!
روحانی تصریح کرد: به س��ه کشور اروپایی تاکید می کنم که 
اگر تخلفی کردید و تعهدی را زیر پا گذاش��تید، مسول تمام 

تبعات آن شما هستید.
رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه جمهوری اس��المی ایران به 
دنبال سالح هسته ای نبوده و نیست، گفت: حتی اگر برجام و 
پادمان هم از بین برود و روابط کشورمان با آژانس بین المللی 
هسته ای خوب یا بد باشد، به دنبال سالح هسته ای نیستیم و 
این بر مبنای فتوای رهبری عزیز و مطابق تعهد اخالقی هیچ 
وقت دنبال س��الح هس��ته ای هم نمی رویم اما در عین حال 
می خواهیم روابط خوب با شما داشته باشیم. اگر به تعهدات 

خود عمل کنید ما هم عمل می کنیم.
روحانی گفت: در جایی که نمی خواهید کاری بکنید ، نگویید 
که ناتوان و ضعیف هستید اما چطور در جایی که می خواهید 
تخلف کنید، توانمند می ش��وید؟ جایی که باید به عهد خود 
عمل کنید ناتوان می شوید و می گویید آمریکا فشار می آورد 
و نمی توانید و از ما عذر خواهی می کنید اما چطور علیه ملت 

ایران، یک مرتبه توانمند می شوید؟ وقتی نسبت به ملت ایران 
می خواهید تعهدات را عمل کنید سر را به زیر می اندازید و 

می گویید ناتوان هستید.
رئیس جمهور گفت: امی��دوارم اروپا به عهد و تعهداتش عمل 

کند در این صورت ما هم به تعهدات خود پایبند هستیم.
روحانی گفت: امروز تقریب��ا مرحله اول کمک های امدادی و 
اضطراری به اتمام رسیده است و باید خودمان را برای مرحله 

بازسازی مناطقی که در سیل تخریب شدند، آماده کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان استان 
زرخیزی اس��ت، گفت: این استان به ویژه مناطق جنوبی آن 
ک��ه بخش زرآب��اد نیز در آن جا دارد از زمین های مس��تعد و 
مناس��بی برخوردار اس��ت و می تواند جایگاه مهمی در حوزه 
کشاورزی داشته باش��د. رئیس جمهور گفت: سازمان برنامه 
و بودجه کمک های خوبی به هالل احمر به منظور تخصیص 
به س��یل زدگان انجام داده است که بر این مبنا 1۰۰ میلیارد 
توم��ان برای ش��ارژ انبارها و 5۰ میلیارد تومان برای وس��ایل 
پروازی تخصیص یافته است و مردم استان مطمئن باشند که 
دولت تا آخر در کنارشان خواهد بود. روحانی گفت: همانطور 
که با سرعت مشکل بخش راه، برق و تقریبا آب استان برطرف 
شده است و  تا حل و فصل تمام مشکالت، این روند ادامه پیدا 
خواه��د کرد. وی گفت: به زودی مرکز مهم نوآوری در زمینه 
توس��عه هوش مصنوعی تحت عن��وان 17۶ برگرفته از تعداد 
مس��افران هواپیمای اوکراینی به ویژه 13 نفری که در زمینه 

علم و دانش فعال بودند، راه اندازی خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: از امروز به بعد غیر از همدردی با 
خانواده جانباختگان، س��ایر امور از لحاظ فنی و تخصصی بر 
عهده متخصصین امر و سازمان هواپیمایی کشور است. ضمن 
اینک��ه در این زمینه همکاری با کش��ور اوکراین که اتباع آن 
دچار حادثه شده و همچنین رعایت همه مقررات بین المللی 

مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
روحانی گفت: بی تردید در بررسی این حادثه در هر بخشی به 
نتیجه رسیدیم آن را به مردم اعالم خواهیم کرد و قوه قضاییه 

نیز مسوولیت خود را انجام خواهد داد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن 
روز وفاق اس��ت ن��ه تبلیغات جناحی، گف��ت: راهپیمایی 
گرامیداش��ت ۲۲ بهمن سوخت انتخابات شورانگیز است، 

باید صدای وحدت از آن شنیده شود.
علی الریجانی در دیدار روس��ای کارگروه های بزرگداشت 
ایام اهلل دهه فجر چهل و یکمین س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و روسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات 
اس��المی گفت: باید توجه ش��ود در چه شرایطی مراسم 
گرامیداش��ت ده��ه فجر برگ��زار می ش��ود و دیگران چه 

تصوری نسبت به این حرکت مردمی دارند.
وی تصریح کرد: همزمانی س��الگرد صدور بیانیه گام دوم 
انقالب با ایام دهه فجر و همچنین چهلمین روز ش��هادت 
سردار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش بدون شک 
انرژی جدیدی برای حرکت آینده کشور رقم خواهد زد و 

تحول بزرگی در روحیه ملی کشور ایجاد خواهد کرد.
رئی��س مجلس با تأکید بر اینکه دش��منی آمریکا پس از 
پیروزی انقالب اسالمی هیچ وقت به این اندازه همه جانبه 
نبوده است، با بیان اینکه بحث آمریکایی ها صرفاً اقتصادی 
نیس��ت، افزود: آمریکایی ها از نفوذ جمهوری اسالمی نیز 
هراس دارند؛ نمونه این هراس ترور دولتی اس��ت که برای 
کش��ور ابرقدرتی که مدعی اس��ت امری موهن محسوب 
می شود چنان که سابقاً رژیم صهیونیستی اقدام به چنین 
کاری می ک��رد. الریجان��ی تصریح ک��رد: آمریکایی ها در 
مصاف همه جانبه با کش��ورمان تالش می کنند بازوهای 
ایران را معطل کنند که ش��یطنت های رخ داده در عراق و 

لبنان از همین حیث است.
وی با اشاره به اینکه در برخی از زمینه ها آسیب هایی رخ 
داده که نمی خواهیم آنها را کتمان کنیم، گفت: به عنوان 
مثال وقتی بودجه کش��ور را بررس��ی می کنیم مشکالتی 
برای تأمین منابع مالی وجود دارد که سبب کندی توسعه 
می شود و مسائلی مانند اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. 
رئیس پارلمان با اشاره به اینکه رفتار اروپایی ها در مواجهه 
با مسئله هسته ای کشورمان برگرفته از رفتار آمریکایی ها 

است، گفت: اینکه اروپایی ها صحبت از بهره گیری از ماده 
3۶ می کنند، نش��ان می دهد که چ��ه غرضی دارند البته 
ایران پاسخ آنها را خواهد داد اما از چنین رفتاری که شبیه 
آمریکایی ها است معلوم می شود آنها در چنین اردوگاهی 
قرار گرفته اند و البته طبیعی است که زد و خورد سیاسی 
ب��رای طرفین تبعاتی خواهد داش��ت. رئی��س مجلس با 
اش��اره به اینکه شهادت سردار س��پهبد قاسم سلیمانی و 
یارانش، در داخل کشور و همچنین منطقه بیداری ایجاد 
کرده افزود: وفاق در داخل و همبستگی ملی و همچنین 
مخدوش ش��دن وجهه آمریکا از مصداق های این بیداری 
است. اینکه ابرقدرتی مهمان کشوری دیگر را ترور کند و 
بخواهد به راحتی از کنار آن بگذرد امری امکانپذیر نیست 
لذا مش��اهده ش��د که آمریکایی ها آس��یب دیدند. وی با 
تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن روزی تاریخی و ملی برای کشور 
محس��وب می شود، ادامه داد: انقالب اسالمی دورنمایی را 
برای ملت ایجاد کرد و بر این اس��اس همه  آحاد مردم را 
تحت پوش��ش قرار داد بنابرای��ن ۲۲ بهمن مهمترین روز 
سیاسی کشور اس��ت که سرنوشت این سرزمین را تغییر 
داد. رئیس مجلس با اشاره به اینکه مسائل مختلفی برای 
مردم مهم محس��وب می شود که حوزه اقتصادی یکی از 
آنها اس��ت، گفت: متأسفانه رسانه های خارجی و عده ای 
در داخل تالش می کنند ناکارآمدی را پررنگ و این گونه 
القاء کنند که در 4 دهه گذشته دستاوردی ایجاد نشده 
است. الریجانی با اشاره به اینکه ممکن است اشتباهاتی 
وجود داش��ته اما مهمترین مسئله روشن شدن خدماتی 
اس��ت که در طی 4 دهه گذش��ته انجام ش��ده اس��ت، 
افزود: باید برای مردم مش��خص ش��ود چقدر در زمینه 
خدمات رسانی طی 41 س��ال گذشته کار شده است؛ 8 
س��ال جنگ تحمیلی را پشت س��ر گذاشتیم که متعاقباً 
برای رفع مشکالت اقتصادی باید زمان صرف شود اما در 
هر دوره دش��منان تالش کردند کش��ور را درگیر مسائل 
مختلفی کنن��د و نگذارند جمهوری اس��المی روی پای 

خود بایستد.  خانه ملت

عین االسد همچنان سخن می گوید
ادامه از صفحه اول

اش��غالی ادعای اقدام ب��رای توافقنامه جدید به جای 
برجام را با محوریت مسائل موشکی مطرح کرد. تکرار 
این ن��وع موضع گیری ها بعد از عملیات عین االس��د 
نش��انگر یک اصل اس��ت و آن اینکه سیاس��ت غرب 
همچن��ان بی دفاع س��ازی ای��ران در برابر تهدیدات 
دش��منان است و از سوی دیگر با حذف توان دفاعی 
و جایگاه منطقه ای ایران به دنبال جلوگیری از تکرار 
الگو شدن ایران برای ملت های جهان است. ملت ایران 
با ایستادگی و مقاومت توانست شکست هیمنه آمریکا 
با تس��خیر پذیر بودن النه جاسوسی ، جهانی سازی 
حمایت از فلسطین با روز قدس، بین المللی ساختن 
حماسه حسینی با برگزاری باشکوه اربعین حسینی 
)ع(، رس��یدن به دانش هس��ته ای بدون وابستگی به 
غرب را محقق س��ازد و اکنون با به رخ کشدین توان 
موش��کی و وارد کردن خس��ارت ها و تلفات سنگین 
توانست افسانه شکست ناپذیری آمریکا را پایان دهد. 
این مسئله قطعا ابعاد جدیدی از الگو بودن ایران برای 
جهانیان را رقم می زند لذا غرب سراس��یمه به دنبال 
بازکردن پرونده خلع س��الح موشکی ایران است تا از 

این الگو شدن جلوگیری نماید. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
که عین االسد همچنان پیام های مهمی را به جهان 
مخابره می کند که نباید از آنها غافل شد. عین االسد 
صرفا یک پایگاه نظامی نیس��ت بلک��ه می توان آن را 
نشانه ای بر اقتدار، صداقت، ایستادگی و جایگاه جهانی 
ایران دانست. در عین حال اصلی ترین پیام عین االسد 
آن است که دوران اش��غالگری و حضور امپریالیسم 
آمری��کا در منطق��ه به پایان رس��یده و گزینه ای جز 

خروج از منطقه در پیش روی ندارد.

سرمقاله

خرزو خان نمی گذارد پالسکو را بسازیم

 ب��رادر قالیباف: از نظر نگاه سیاس��ی هیچ توجیهی 
وجود نداش��ت که بنده وارد صحنه انتخابات مجلس 
ش��وم و یک خودکش��ی سیاس��ی بود، ول��ی آ برای 

سربازی آمدم.
جای کدام یک از کلمات زیر در اظهارنظر فوق خالی 

است؟
الف( گازانبری

ب( پالسکو
ج( تکلیف

د( دهقان فداکار
وزیر کشور: موضوع کیک های حاوی قرص ها حتی به 

شورای امنیت ارجاع و در آنجا بررسی شد.
با توجه به این اظهارنظر پرونده هواپیمای ساقط شده 

در کدام یک از نهادهای زیر بررسی می شود؟
الف( اتحادیه تولید کنندگان کیک و کلوچه ایران

ب( هیات مدیره کیک پم پم
ج( انجمن بوفه داران و فروش��ندگان کیک مدارس 

سراسر کشور
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

پرویز فتاح: مانع نشوند پالسکو را می سازیم.
به نظر شما منظور رییس بنیاد مستضعفان کدام یک 

از گزینه های زیر است؟
الف( عمه رهبر کره شمالی

ب( ننجون و اذناب فریب خورده اش
ج( امپریالیس��م شرق و غرب و در راس آن آمریکای 

جهانخوار
د( خرزو خان

ننجون
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شناسنامه: 11354 صادره از: تهران مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی مکانیک 
صادره از واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسالمی ساری با شماره: 14۹4۲۰۸۰1۰15 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
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روحانی در جلسه هیئت دولت: 

هیچ قدرتی باالتر از حضور، ایستادگی 
فداکاری و اتحاد مردم نداریم
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روزنامه 

 تلفنی آگهی می پذیرد

الریجانی:
۲۲ بهمن سوخت انتخابات شورانگیز است

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان گف��ت: رئیس  
جمهور نباید اظهاراتی داش��ته باش��د 
که خدای نکرده افکار عمومی را نگران 
کند یا موجب یأس مردم و مورد سوء 

استفاده دشمنان قرار گیرد.
آیت اهلل احمد جنتی در جلسه شورای 
نگهبان با عرض تس��لیت به مناس��بت 
ایام شهادت حضرت زهرا )س(، گفت: 
باید از اعضای ش��ورای نگهبان تش��کر 
کنم که در این ایام حداکثر وقت خود 
را گذاش��ته اند تا رسیدگی به شکایات 
و پرونده ه��ای داوطلبان با کمال دقت 

انجام شود.
وی در ادام��ه از همکاری خوب مراجع قانونی چون ناجا، 
وزارت اطالعات و قوه قضائیه با شورای نگهبان در پروسه 
بررسی صالحیت ها تشکر کرد و افزود: در کنار مستندات 
و مدارک مراجع قانونی، بررس��ی های محلی نیز به تأیید 
صالحیت افراد گمنام کمک کرد و بس��یاری از افرادی که 

فاقد سابقه بودند، از این طریق احراز صالحیت شدند.
دبیر شورای نگهبان با گالیه از اظهارات اخیر رئیس جمهور 
نسبت به بررس��ی صالحیت ها و سو استفاده وزیر خارجه 
آمریکا از آن، متذکر ش��د: در ش��رایط فعلی، کش��ور نیاز 

به آرامش و امی��د آفرینی دارد و آقای 
داش��ته  اظهاراتی  نباید  رئیس جمهور 
باش��د که خدای نکرده افکار عمومی 
را نگ��ران کند یا موج��ب یأس مردم 
و مورد س��و اس��تفاده دش��منان قرار 
گیرد. ش��ورای نگهب��ان از تائید یا رد 
صالحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر 
نمی ش��ود و برایش این جن��اح یا آن 
جن��اح فرقی ندارد و فقط به مر قانون 

عمل می کند.
وی در ادامه خطاب به اعضای شورای 
نگهبان تاکید کرد: باید در کمال دقت 
در این مرحله ش��کایات داوطلبان بررسی شود تا کسانی 
که حداقل شرایط قانونی را دارند در جمع داوطلبان قرار 
گیرند. آیت اهلل جنتی تصریح کرد: یکی از اشکاالت قانون 
این است که شاید فردی صالحیت های عمومی نمایندگی 
را پیش از ورود به مجلس داش��ته باش��د و انسان مؤمنی 
هم باشد و شورای نگهبان او را تائید کند، اما پس از ورود 
به مجلس و وقتی دس��تش به پول و قدرت برسد گرفتار 
مقام و موقعیت شود که در این خصوص هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان مس��ئولیت جدی دارد. روابط عمومی 

شورای نگهبان

آیت هللا جنتی:

رئیس  جمهور حرفی نزند که دشمنان سوء استفاده کنند


