
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی، اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت 
نوران�ی پیامبر اعظ�م صّلی اهلّل علیه و آله و  س�ّلم را 
محکوم کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح 

زیر است:
بسمه تعالی

گناه بزرگ و نابخش��ودنی یک نش��ریّه ی فرانس��وی در 
اهان��ت ب��ه چه��ر ه ی نورانی و قدس��ی حضرت رس��ول 
اعظ��م )صلّی الّل علی��ه و آله( بار دیگ��ر عناد و کینه ی 
شرارت بار دستگاه های سیاس��ی و فرهنگی دنیای غرب 
با اس��ام و جامعه ی مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه ی 
آزادی بی��ان برای محکوم نک��ردن این جرم بزرگ که از 
س��وی برخی سیاستمداران فرانس��وی گفته شده کامًا 

م��ردود و غلط و عوام فریبانه اس��ت. سیاس��تهای عمیقاً 
ضّد اس��امِی صهیونیست ها و دولتهای استکباری عامل 
این گونه حرکتهای دش��منانه اس��ت که هر چند یک بار 
بُ��روز می یابد. این حرکت در این برهه ی زمانی می تواند 
نی��ز به انگی��زه ی منصرف کردن ذهن ملّته��ا و دولتهای 
غرب آس��یا از نقشه های ش��ومی باشد که آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی برای این منطقه در س��ر دارن��د. ملّتهای 
مس��لمان به  ویژه کش��ورهای غرب آس��یا، ضمن حفظ 
هوشیاری در مس��ائل این منطقه ی حّساس، باید هرگز 
دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به 

اسام و مسلمین را فراموش نکنند.
واهلل غالب علی امره 

سّیدعلی خامنه ای

سرلشکر سالمی:

رفع مشکل آب در 
خوزستان با شتاب بیشتری 

ادامه می یابد
فرمانده کل س��پاه با قدردانی از اقدام��ات قرارگاه خاتم 
االنبی��ا)ص( در اج��رای پروژه آبرس��انی به روس��تاهای 
غیزانی��ه اهواز تاکید کرد: خدمت رس��انی به مردم و رفع 

مشکل آب در خوزستان ادامه خواهد یافت.
در پ��ی تکمی��ل و تحویل فازه��ای دوم و س��وم پروژه 
آبرسانی به روستاهای غیزانیه اهواز در استان خوزستان 
و س��رعت در رفع مش��کل مردم این منطقه، سرلش��کر 
حس��ین سامی فرمانده کل س��پاه با قدردانی از اهتمام 
جه��ادی و انقابی قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا )ص( 
در این عرصه گفت: خدای بزرگ را ش��اکریم به فرزندان 
ملت ایران در سپاه پاس��داران انقاب اسامی و قرارگاه 
حضرت خاتم االنبیا )ص( توفیق داد در لبیک به مطالبه 
رهبر انقاب اسامی با سرعتی مثال زدنی کاری که باید 
طی چندین ماه صورت می پذیرفت، در یک مدت کوتاه 
و ۲۵ روزه، دغدغه مردم خونگرم، مومن، مقاوم، مجاهد 
و فهیم خوزستان با اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای 
غیزانی��ه اهواز مرتفع و یک رکورد ک��م نظیر در اجرای 
پروژه های آبرس��انی رقم زده ش��ود. سرلش��کر سامی 

رف��ع مش��کل آب در برخ��ی مناطق کش��ور را در زمره 
اولویت های س��پاه و قرارگاه خاتم )ص( قلمداد و ضمن 
قدردانی از مجاهدان و تاش گران خدمت در این عرصه 
تصریح کرد: ب��ه توفیق الهی نقش آفرینی های نیروهای 
انقاب و ملت در نهاد مردمی و انقابی سپاه با پیشتازی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( شتاب بیشتری ادامه 
خواهد داش��ت و با همراهی دولت محترم و مردم شریف 
ایران در آینده ای نه چندان دور ش��اهد حل مشکل آب 
و دغدغه های ناش��ی از آن به ویژه دراستان های جنوبی 

کشور خواهیم بود.
فرمانده کل س��پاه همچنین با تش��کر از همکاری بنیاد 
مس��تضعفان و س��ایر مجموعه های اس��تانی در اجرایی 
فازهای دوم و س��وم این پروژه که ش��امل ۳۰ کیلومتر 
خ��ط انتق��ال لوله پل��ی اتیلن ب��ود، بر لزوم توس��عه و 
تعمیق خدمت رسانی های مش��ترک و دلسوزانه توسط 
دس��تگاه های اجرایی و نهادی کشور تاکید کرد و گفت: 
م��ا در مکتب امام و رهبری معظم انقاب آموخته ایم که 
بزرگترین راه مبارزه با آمریکا و دش��منان انقاب و نظام 
خدم��ت به مردم اس��ت. وی در پایان با اش��اره به طرح 
ساماندهی حاشیه شهر اهواز خاطرنشان کرد: با توجه به 
برنامه ریزی ها و توافقات خوب به عمل آمده بین قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص(، اس��تانداری خوزس��تان و فرمانداری 
اهواز امیدواریم در اجرای طرح س��اماندهی حاشیه شهر 
اهواز که می تواند شرایط بهتری برای زندگی مردم عزیز 

فراهم می کند تسریع به عمل آید.  سپاه نیوز

محسن رضایی: 

وزرای دولت آینده باید از 
نسل سومی  ها باشند

دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گف��ت: تربیت 
حکمرانان تولید انس��انی و حکمران سازی است، بیشتر 
نمایندگان مجلس جدید از نس��ل سومی هاس��ت و اکثر 

وزاری دولت آینده باید نسل سومی ها باشند.
اولی��ن دوره تربی��ت مدرس در ح��وزه حکمرانی زنان و 
خانواده در مدرس��ه حکمرانی ش��هید بهش��تی وابسته 
به دانش��گاه و پژوهش��گاه عالی دفاع مل��ی و تحقیقات 
راهبردی با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام افتتاح شد.

محس��ن رضایی در این مراس��م، گفت: انتقال بین نسلی 
از خألهایی اس��ت که دیر متوجه ش��دیم، یکی از قواعد 
مهم انتقال مس��ئولیت ها از نسلی به نسل دیگر به موقع 
همراه با کارآمدی باید باشد اگر آسیب داشته باشد نظام 
را متزلزل می کند. دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
ادامه دادک انتقال کارآمدانه مس��ئولیت های بین نسلی 
از قواع��د بنیادی حفط نظام هاس��ت و باید در جمهوری 
اس��امی رعایت می شد ولی ما این کار را به موقع انجام 
ندادیم. رضایی اظهار داش��ت: ۱۰س��ال آینده نسل دوم 
و س��وم اگر در قید حیات باش��ند نقش بنیادی در نظام 
نخواهند داش��ت، انتقال بین نسلی سرمایه گذاری باالتر 
از ۲۰ساله است و بافاصله ۱۰ساله این انتقال باید انجام 
ش��ود. دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرد: 
تربیت حکمرانان تولید انس��انی و حکمران سازی است، 
بیش��تر نمایندگان مجلس جدید از نسل سومی هاست و 

اکثر وزاری دولت آینده باید نسل سومی ها باشند.
وی افزود: س��ه سالی است که خارج از مجمع تشخیص 

مدیران راهبردی جهادی را تربیت می کنم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام اظهار داشت: این 
مدرس��ه پش��توانه قوی و قابل اتکا دارد که باید استفاده 
ش��ود. وی ادامه داد:والیت به تعبیر مقام معظم رهبری 
پیوند داش��تن و وحدت داش��تن اس��ت و کنار هم قرار 
داشتن اس��ت با الهام از بیانات ایش��ان والیت یعنی در 
هم تنیدگی است. رضایی اظهار داشت: قاسم سلیمانی و 

شهید باکری محصول سامانه والیی هستند.  میزان

رج��ال  معیاره��ای 
سیاس��ی و مذهبی در 
کمیس��یون  نشس��ت 
کش��ور  داخلی  ام��ور 
و ش��وراهای مجل��س 

مصوب شد.
علی حدادی سخنگوی 
کمیسیون امور داخلی 
ش��وراهای  و  کش��ور 
تش��ریح  در  مجل��س 
جزییات نشس��ت روز )سه شنبه ۱8 شهریور( کمیسیون 
متبوع��ش اظهار داش��ت:  در این نشس��ت تعریف رجال 
سیاس��ی و مذهبی و نحوه احراز آن بررسی شد. وی در 
باره ش��رط احراز رجال مذهبی اظهار داشت: این احراز 
ناظر بر سیاس��ت های اباغی مقام معظم رهبری است و 
بر همین اس��اس تعریف آن بر اساس چند بند گنجانده 

شده که عبارت است از:
۱- اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه

۲- ثبات و اس��تواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، 
احکام و اخاق اس��امی از جمله انجام واجبات اسامی 

وتقید به ترک محرمات واشتهار به آن
۳- بهره من��دی از اطاع��ات الزم در ح��وزه اعتق��ادات 
و اص��ول دی��ن و مذهب در ح��د اثب��ات حقانیت دین 
اس��ام ومذهب تش��یع و توانایی در پاسخگویی شبهات 
و تهدی��دات در موضوعات دینی و مذهبی متناس��ب با 

جایگاه ریاست جمهوری
4-دفاع از آرمان های اس��امی در امور مختلف از جمله 
فرهنگی، سیاس��ی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و 

اعتقادی

۵- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج 
ارزش های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر 

به معروف و نهی از منکر
6- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررس��ی سوابق 

از جمله در گزارشات مرتبط با سمت ها و مسئولیت ها
سخنگوی کمیسیون ش��وراهای مجلس گفت: ماده ۳۵ 
مکرر در باره احراز رجال سیاس��ی است که برای آن هم 

تعاریفی مشخص کردیم که عبارتند از:
۱- بهره مندی از صراط الزم و قدرت تحلیل در خصوص 
مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی وانقاب اسامی 
واس��تمرار آن از جمله تاریخ انقاب و نقش شخصیت ها، 

افراد و جریانات سیاسی
۲- تعهد و التزام عملی به قانون اساس��ی در آش��نایی با 
نس��بت به اصول آن و حدود صاحیت ها و جایگاه قوای 

سه گانه و سایر نهادهای اساسی
۳- توانای��ی علم��ی در پاس��خگویی به تحلیل ش��بهات 
مطروح��ه علی��ه نظام اس��امی، والیت مطلق��ه فقیه و 

دستاوردهای انقاب اسامی
4- دارا بودن مواضع روش��ن وعملکرد ش��فاف راجع به 
جریان ه��ای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام س��لطه در 

کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقاب اسامی
۵- س��ابقه دفاع از اصول و آرمان های انقاب اسامی در 

امور داخلی و بین المللی مندرج در قانون اساسی 
ح��دادی با بیان چن��د مورد دیگر برای رجال سیاس��ی 
در کمیسیون بررس��ی خواهد شد، گفت:  تعاریف رجال 
سیاس��ی و مذهبی و نحوه احراز ش��رایط آن به تصویب 
کمیس��یون امور داخلی کشور و ش��وراها رسیده است و 
چن��د مورد مذکور هم پس از نهایی ش��دن در نشس��ت 

کمیسیون اطاع رسانی خواهد شد.  فارس

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز گرفتار 
مس��ئوالن بی دغدغه ای هستیم که اصا دغدغه مردم را 

ندارند.
احم��د توکلی درباره نظ��ر گروهی از نماین��دگان برای 
تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی گفت: مطمئن 
نیس��تم االن زمینه ای برای این تغییر وجود داشته باشد 
چون کش��ور گرفتاری های مهمتری دارد که باید بیشتر 
فکرها روی حل آنها متمرکز ش��ود. معتقدم س��رعت در 
حل این مش��کات ضروری اس��ت و مش��غول شدن به 
اموری که اگر نتیجه ای داش��ته باش��د بلند مدتی است، 

به صاح نیست.
وی با اش��اره به مشکات اولویت دار کشور، افزود: امروز 
گرفتار مس��ئوالن بی دغدغه هس��تیم. عده ای که اصا 
دغدغه مردم را ندارند. فس��اد در سیستم است. الگوهای 
نامناس��ب برای اداره کش��ور تعقیب می ش��ود. تعارض 

مناف��ع همه را دارد بیچاره می کند. همچنین توزیع 
درآمد وحش��تناک ناعادالن��ه و ظالمانه 

اس��ت. اخت��اف طبقات��ی در جامعه 
بی داد می کند که بر اثر آن استخوان 
مردم در حال خورد ش��دن اس��ت. 

اینها دردهای اصلی است.
عض��و مجم��ع تش��خیص 

مصلحت نظام درباره 
تقوی��ت  تأثی��ر 

ت  ا ر ختی��ا ا
برای  مجل��س 
کردن  س��اقط 

دول��ت و تغییر نخس��ت وزیر در زمان های��ی کمتر از 4 
س��ال، یادآور ش��د: برای آنکه چنین تغییرات ساختاری 
را انج��ام دهیم محتاج ب��ه تفاهم ملی هس��تیم. اعمال 
تغییرات س��اختاری سیاسی به این معنا که وزن مجلس 
در برابر دولت باال برود تا دولت از درون مجلس انتخاب 

شود، مقدمه هایی الزم دارد.
وی اف��زود: برای حاکم کردن نظام پارلمانی نیاز اس��ت 
آنق��در در جامعه راجع به آن حرف زده ش��ود که برای 
اکثری��ت مردم موضوع جا بیفتد. ح��ال آنکه االن مردم 
نمی توانند به چنین مس��ائلی توجه کنند چون بدجوری 
گرفتار هس��تند. علت بسیاری از این گرفتاری ها برآمده 
از دولتمردان اس��ت. فعال سیاس��ی تأکید کرد: اگر یک 
مجل��س بخواهد نظارت ق��وی بر دولت کن��د با همین 
قوانین و س��اختار کنونی نیز می توان��د این کار را انجام 
ده��د. امروز بیش��تر تمرکز نماین��دگان مصروف اهداف 
جزیی و منطقه ای اس��ت، آنها بعد از جلس��ه علنی روز 
چهارش��نبه به حوزه های انتخابی��ه می روند و صبح روز 
یکشنبه با خستگی زیاد خود را به صحن علنی مجلس 
می رس��انند. آنها در چنین وضعیتی معلوم اس��ت که 

نمی توانند جلوی قانون  شکنی های دولت را بگیرند.
توکل��ی ب��ا بی��ان اینکه مش��کل اصلی امروز کش��ور 
س��اختاری نیس��ت، افزود: تف��اوت بین نظام 
پارلمانی و نظام ریاس��تی آنقدر نیس��ت 
که بتواند در اداره کشور تحول ایجاد 
کند. آنچه ام��روز تحول ایجاد می 
کند ایمان و وفاداری به اسام و 

ایران است.  نامه نیوز

ادامه از صفحه اول
علی��ه خود، مس��ائل مهمی را تحم��ل می کند، که  
پرداخت��ن به آن در واقع کارزاری اس��ت برای پایان 
دادن به هجمه های گس��ترده غرب و صهیونیست ها 
علیه جهان اس��ام. رهبر معظم انقاب روز گذشته 
در پیام��ی، ضمن محکوم کردن اهانت یک نش��ریه 
فرانسوی به ساحت نورانی پیام اعظم)ص( به نکته ای 
اشاره کردند که اهمیت آن مضاعف است.اگر تاکنون 
غرب و صهیونیس��ت ها با اقداماتی از قبیل اهانت به 
قرآن کریم و س��احت مقدس پیامبر اکرم)ص( قصد 
تحریک مس��لمانان جهان را برای منحرف کردن از 
مس��ائل مهم جهان اسام را داش��تند، اکنون سعی 
دارند با اینگون��ه اقدامات، ذهن ملت ها و دولت های 
غرب آس��یا را از نقشه های شومی که آمریکا و رژیم 
صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند، منصرف 
کنن��د، نکته ای که حضرت آی��ت الل خامنه ای در 
پیامشان به آن اشاره کردند و فرمودند که »ملت های 
مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا، ضمن حفظ 
هوش��یاری در مس��ائل این منطقه ی حساس، باید 
هرگز دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی 

نسبت به اسام و مسلمین را فراموش نکنند.«
اکن��ون جه��ان اس��ام ب��ا توطئ��ه عادی س��ازی 
روابط رژیم های کش��ورهای عربی منطق��ه با رژیم 
صهیونیس��تی مواجه است. سال ها است که غرب در 
تاش است، قبح این موضوع در اذهان مردم مسلمان 
غرب آسیا و همه مسلمانان جهان فرو بریزد و به یک 
مس��اله عادی تبدیل شود. گام نخست در این راه از 
سوی رژیم خیانت کار امارات متحده عربی برداشته 
ش��د. واکنش جهان اس��ام به این تصمیم، واکنش 
مناسبی بود، اما باید در انتظار واکنش های قوی تر و 
تاثیرگذارتر از سوی دولت ها و ملت های مسلمان در 

منطقه غرب آسیا به اقدام حکام امارات باشیم.
از س��وی دیگ��ر مس��اله فلس��طین بای��د همچنان 
مهمترین مساله جهان اس��ام باقی بماند، غفلت از 
این موضوع است که اکنون باعث شده که رژیم های 
عرب��ی منطقه در همراهی با سیاس��ت های آمریکا و 
رژیم صهیونیستی، دست به عادی سازی روابط خود 

با رژیم اسرائیل بزنند.
در این میان نباید مس��اله یمن را نیز نادیده گرفت. 
ملت مظلوم یمن، بیش از ۵ س��ال اس��ت که مقابل 
هجوم گس��ترده و وحشیانه آل س��عود و آل نهیان 
مقاومت می کنند. شرایط مردم این کشور به وضعیت 
مردم فلس��طین بسیار ش��باهت دارد. تفاوت در آن 
است که فلسطین به دست رژیم صهیونیستی اشغال 
ش��ده و مردم این کشور تحت س��تم اسرائیلی قرار 
دارند اما، یمن از سوی دو رژیم کشور مسلمان ویران 
گشته و مردم و کودکان یمنی زیر حمات وحشانه 
آل س��عود و آل نهیان به خ��اک و خون می افتند و 
به شهادت می رسند. همه سناریوهای مثلث غربی � 
عبری و عربی در راس��تای منصرف کردن مسلمانان 
جهان به ویژه مردم مس��لمان منطقه غرب آسیا بر 
این پایه و اس��اس بنا نهاده ش��ده ت��ا از اولویت های 
جهان اسام رویگران شوند. در واقع هدف آن است 
تا، مردم مس��لمان از اعتق��ادات و غیرت دینی خود 
چشم بپوشند و به اهداف این مثلث شوم و شیطانی، 
تن بدهن��د و به آن وجهه قانونی ببخش��ند. جهان 
اسام در برهه ای حس��اس قرار دارد که برای اداره 
این کارزار نیازمند هوش��یاری و دقت نظر از س��وی 
مردم مسلمان منطقه است تا غفلت آنها باعث نشود 
که جهان اس��ام به تبعات ناخوشایند و ناگوار روبرو 
شود. مردم مس��لمان کشورهای اسامی منطقه که 
زیر یوغ سران سرسپرده سر می کنند، باید روحیه ای 
همچون روحیه مردم فلسطین و یمن داشته باشند. 
در غیر این صورت غفلت آنها عوارض وعواقب جبران 
ناپذیری برای آنها و جهان اس��ام خواهد داشت، اما 
سرانجامی جز نابودی جبهه کفر وجود ندارد، آیه ای 
ک��ه حضرت آیت الل خامنه ای در پایان پیام ش��ان 
نوشته اند برگرفته از سوره حضرت یوسف است که 
خداوند فرمود؛ »... خداوند بر کار خود پیروز اس��ت، 

ولی بیشتر مردم نمی دانند.«

دانشجویان و مردم انقالبی در 
محکومیت توهین نشریه شارلی ابدو 

راهپیمایی می کنند

جمعی از دانش��جویان انقابی و اقش��ار مختلف مردم 
در محکومیت توهین نش��ریه ش��ارلی اب��دو به پیامبر 
اکرم )ص( فردا از س��فارت فرانسه تا میدان فلسطین 
راهپیمایی می کنن��د. جمعی از دانش��جویان انقابی 
و اقش��ار مختلف مردم در محکومیت توهین نش��ریه 
شارلی ابدو  به پیامبر اکرم صلی الل علیه واله وسلم از 
سفارت فرانسه تا میدان فلسطین راهپیمایی می کنند. 
این راهپیمایی امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۷ 
برگزار می شود که به دعوت هسته مرکزی بین الملل 

بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد.  فارس

سرمقاله

خبر
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گزارش

حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش در جلسه 
کمیسیون تاکید کرد که حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است و 
آموزش و پرورش موظف اس��ت خدمات آموزش��ی را به دانش آموزان ارائه 
کند. احمد حس��ین فاحی درباره جلسه کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس، اظهار داشت:جلسه این کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش 
برگزار ش��د و در این جلس��ه درباره مباحثی چون بازگشایی مدارس و مباحث 
مربوط به استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
وی با اشاره به حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه این کمیسیون گفت: 
وزیر علوم در این جلس��ه به س��واالت 8 ت��ن از نمایندگان پاس��خ داد که برخی از 
نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند و برخی دیگر دو هفته به وزیر فرصت دادند 

تا مشکات مطروحه را حل و فصل کند.  مهر

درخواست سازمان تامین اجتماعی برای اصالح قانون مشاغل سخت 
نائب رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت: رئیس س��ازمان تامین 
اجتماعی در نشس��ت این کمیس��یون خواس��تار اصاح قانون مش��اغل 
س��خت و زیان آور شد. عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس 
شورای اسامی افزود: رئیس سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد که در 
ماجرای بیمه کارگران س��اختمانی هم کارگر ناراضی است هم کارفرما و 
هم سازمان تامین اجتماعی و درخواست داریم قانون مربوط به این موضوع 

اصاح شود. 
وی گفت: ساالری همچنین خواستار اصاح قانون بازنشستگی بر مبنای پرداخت 
حق بیمه دو سال پایانی خدمت شد و گفت که این مسئله باعث شد تا برخی ها 
در دو س��ال پایان��ی خود با س��مت مدیریتی ادامه خدم��ت داده و با این حقوق 

بازنشسته شوند.  فارس

دولت بازار خودرو را رها کرده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت بازار خودرو 
را رها کرده اس��ت، با اشاره به روند افزایشی قیمت خودرو در چند روز 
اخیر، گفت: قیمت ها در سایه نبود نظارت مناسب در چند روز گذشته 

روند افزایشی داشته و دولت نیز این بازار را رها کرده است.
مصطفی طاهری با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای س��اماندهی بازار 
خ��ودرو ۳ طرح آماده کرده ان��د، ادامه داد: البته این طرح ها برای بلند مدت 
و حل مش��کل ریشه ای این بازار است که در س��ال های گذشته دارای مشکات 
فراوان ش��ده اس��ت. نماینده مردم زنجان با تاکید براینکه باید در ش��رایط فعلی 
برنامه های کوتاه مدت برای ثبات بازار خودرو وجود داش��ته باش��د،گفت: یکی از 
مواردی که باید دولت ورود جدی به آن داشته باشد بحث دالل بازی در این بازار 

است، دست این افراد باید از این بازار کوتاه شود.  تسنیم

پیام رهبر انقالب در محکومیت اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم 

اهانت به پیامبر اسالم)ص( برای منصرف کردن اذهان از نقشه های آمریکا برای منطقه است

احمد توکلی: 

استخوان مردم در حال خورد شدن است
گرفتار مسئوالن بی دغدغه شده ایم

معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در کمیسیون 
شوراهای مجلس مصوب شد


