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آيت اهلل نوري همداني:

هر كس انقالبي بماند
مردم از او
تجليلميكنند

»

فريدون عباسي:

صفحه2

احمدي روشن،مدير جهادي
شكستنتحريمها
در صنعت هسته اي بود

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

صفحه3
پنج شنبه  23دي  13 1395ربيع الثاني  12 1438ژانويه  2017سالسي و دوم شماره12 8848صفحه تك شماره2000ريال

آيت اهلل مكارم شيرازي :

خبري از پايان رسيدگي به حقوقهاي نجومي نيست
پ راكنده كاري عيب بزرگي
ب راي نهادها است

مسئله قاچاق ،مواد مخدر و فضاي مجازي بهدليل پ راكنده كاري
روي زمين مانده است

»
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قاضي عسك ر:

در فضاي مجازي ميخوانيد
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دكتر ژاله رجوي در گفتگو با رسالت:

لنزهاي رنگي
خطرناك هستند

بيشترين خطر استفاده از لنز عفونت چشم است
چسب مژه مصنوعي وارد چشم بشود ،آن را از بين مي برد

مراسم ترحيم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برگزار شد
آيت اهلل موحدي كرماني  :ملت اي ران مبارزات يار ديرين امام و رهبري را از ياد نمي برد

صداي پاي گابريل

اميدواري اردوغان به بهبود روابط با آمريکا

صفحه 3

اقتدار ملي در گرو همت ملي

الريجاني:

» سرمقاله

محمود فرشيدي
شكل گيري جبهه مردمي نيروهاي انقالب  ،نويد دهنده رويكرد
تازه اين نيروها براي حضور در عرصه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي
مي باشد كه با توجه به تجربه فعاليت هاي گذشته ،طراحي شده است تا
نقاط ضعف پيشين را جبران نمايد  .به خصوص در يازدهمين انتخابات
رياست جمهوري روشن شد كه شيوههاي گذشته از جمله شيوه پاسداشت
حرمت پيشكسوتان به تنهايي نمي تواند نيروهاي انقالب را به وحدت
برساند همچنانكه هيچ تشكلي نيز به تنهايي نتوانست آراي اكثريت
را جلب نمايد و موفق شود ودر عمل نامزدهاي رياست جمهوري از
تشكل هاي مختلف نيز از سه يا چهار شخصيت و پيشكسوت با
ديدگاههاي كامال متفاوت رهنمود گرفتند و لذا تا آخرين نفس در
صحنه ماندند تا رقيب را به پيروزي برسانند!
اينك با تكيه بر آن تجربيات و نيز با بهره گيري از الگوي مردم ساالري
ديني  ،راهكارهاي جديد پيشبيني شده تا به ظرفيت مردمي نيروهاي
انقالب بهايي واال و نقشي تعيين كننده داده شود و اگر پيش از اين
احزاب و شخصيت ها تصميم مي گرفتند و آنگاه از بدنه خواسته
مي شد كه از اين تصميمات حمايت كنند  ،در رويكرد جديد به ظرفيت
خواص و نيروهاي فعال انقالب  ،مسئوليتي سنگين محول مي شود تا از
توانمندي اين ظرفيت عظيم در جهت رسيدن به وحدت استفاده شود و
طبعا هر كس هم كه از اتحاد نيروهاي انقالب دوري گزيند  ،تنها بماند.
در رويكرد جديد تالش خواهد شد نيروهاي انقالب از شهرستان ها
نيز چند تن از اهل بصيرت و داراي پايگا ه اجتماعي را انتخاب كنند
و از مجموعه اين برگزيدگان مجلس نيروهاي انقالبي با جمعيتي
بيش از يك هزار نفر در كشور تشكيل شود و هيئت رئيسه خود را
برگزيند و آنگاه همه از تصميمات اين هيئت رئيسه  ،حمايت كنند.
روشن است كه كار آتي اين رويكرد و طراحي اين ساختار محدود به
انتخابات رياست جمهوري و شوراها نخواهد بود بلكه اين دستاورد
جديد  ،شيوه اي براي بهرهبرداري از ظرفيت عظيم مردم درعرصه
اجتماع مي باشد.
در حقيقت رويكرد جديد راهكاري است براي تجميع ظرفيت شخصيت ها
و احزاب از طرفي با ظرفيت بدنه نيروهاي انقالبي ،از طرف ديگر در
يك گفتمان برابر و نه از باال به پايين و به دور از هر گونه گروه گرايي و
امتياز طلبي حزبي  ،بلكه صرفا بر اساس لياقت ها و محبوبيت ها و اين
بدان معنا نيست كه اين حركت بي نياز از تجربيات و ظرفيت احزاب و
شخصيت ها در برنامهريزي ها و انديشه ورزي هاست كما اينكه جريان
رقيب ،مسئوالن خويش را در باالترين سطح مرتبا گرد هم مي آورد
تا براي پيشبرد اهداف خود و ايجاد تفرقه در ميان نيروهاي انقالبي ،
برنامه ريزي نمايند .بر همين اساس جبهه مردمي نيروهاي انقالب با
حفظ رويكرد مردمياش  ،نياز به مديريت هوشمند و برنامهريزي دقيق و
وقت گذاري دارد و صرف گردهمايي نيروها براي بالندگي آن كافي نخواهد
بود و مديريت جبهه بايد از هم اكنون نكاتي را مورد توجه قرار دهد؛
 -1هر گونه اقدامي كه شيوه انتخاباتي و آزاد جبهه در برپايي
مجلس نيروهاي انقالبي و رسيدن به نامزد واحد بر اساس تصميم
اكثريت را از هم اكنون زير سوال ببرد و جبهه را متهم به تصميمات
پيش ساخته نمايد ،قطعا حركت جبهه را با كندي مواجه خواهد ساخت،
به خصوص نيروهاي شهرستان ها  ،نبايد منحصرا افراد منسوب به ستاد
انتخاباتي يك نامزد باشند و چنين تلقي شود كه جبهه از قبل تصميم
خود را گرفته است.
 -2انتخاب ده نفر اوليه بيانگر آن است كه تالش مي شود جبهه فرصتي
فراهم آورد براي حضور در تمامي نيروهاي واليتمدار و دلبسته به انقالب
اعم از چپ و راست  ،همچنين جبهه مي خواهد زمينه حضور جوانان
و بانوان را هر چه بيشتر فراهم سازد .
ادامه در صفحه 2

اسرائيل صدها کالهک هستهاي دارد
و سالح شيميايي توليد م يکند

انهدام باند فحشا و قاچاق دارو
دريك مجتمع مسكوني شمال ته ران

دموکرات ها و جمهوري خواهان به دنبال نابودي
دولت در کاراکاس هستند

جبهه مردمي نيروهاي انقالب؛
پاسخي كارآمد به انتظاري منطقي

برجام از بزرگ ترين
دستاوردهاي دولت من است

پنجاسفند،هيئتايرانيبراي
مذاكره به عربستان مي رود

توطئه جديد واشنگتن
در آمريکاي التين
بخش سياسي خارجي :اياالت متحده آمريکا با استناد به همان
فرمولي که در قالب آن ديلما روسف رئيس جمهور برزيل را
برکنار نمود ،در صدد است تا تحوالت داخلي ونزوئال را به سود
خود مديريت نمايد.
در اين خصوص ميان دموکراتها و جمهوري خواهان همکاري و
هماهنگي کامل وجود دارد .نکته قابل تامل اينکه کاراکاس طي
سال هاي گذشته و اخير يکي از اصلي ترين کانون هاي مقابله
با سياست هاي آمريکا در آمريکاي التين بوده است .از اين رو
همواره توطئه هاي مستمر دموکرات ها و جمهوري خواهان
در قبال ونزوئال ادامه داشته است.
هم اکنون اياالت متحده آمريکا در صدد راه اندازي توطئه
خطرناک تازه اي در ونزوئال است.هدف از اين اقدام واشنگتن،
به انحراف کشاندن رويکرد چپگرايانه حاکم بر اين کشور و
جايگزين ساختن دولت فعلي با دولتي وابسته به غرب است.
اين توطئه ،با هماهنگي مستقيم دولت آمريکا و پارلمان
ونزوئال صورت گرفته است .پارلمان ونزوئال اخيرا قطعنامه اي
را به تصويب رساند که اعالم مي دارد «نيکالس مادورو» رئيس
جمهور وقت اين کشور از مقام خود کناره گيري کرده است؛
اقدامي نمادين که به احتمال بسيار در رفع بن بست يکساله ميان
قواي مجريه و مقننه ونزوئال کاري از پيش نخواهد برد.
«خوليو بورگس» رئيس پارلمان ونزوئال در پي تصويب اين
قطعنامه گفت« :مهمترين نکته (در مورد قطعنامه) اين است
که خواهان راه حلي انتخاباتي براي بحران ونزوئال است و
اينکه مردم مي توانند نظرات خود را از طريق رأي گيري
بيان کنند».
ادامه درصفحه 9

اوباما:

جوانان كار را عار ندانند ،كار تنها
پشت ميز نشيني نيست
صفحه 2

پشت پرده اعالم برکناري مادورو چيست؟
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بازنشستگان فوالد آنقدر جلوي مجلس تجمع کردهاند که خجالت ميکشيم

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :بازنشستگان فوالد آنقدر جلوي
مجلس تجمع کردهاند که خجالت ميکشيم.به گزارش خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران تسنيم «پويا» ،علي الريجاني در جلسه علني نوبت عصر
روز چهارشنبه قوه مقننه در جريان بررسي ماده  13اليحه برنامه ششم

که مربوط به انتقال صندوق بازنشستگان فوالد به صندوق بازنشستگي
کشوري بود ،گفت :بايد اقدامي انجام دهيم تا مشکل صندوق بازنشستگان
فوالد حل شود.وي ادامه داد :پيرمردان (بازنشستگان فوالد) آنقدر جلوي
درمجلس تجمع کردهاند که خجالت ميکشيم.رئيس مجلس تصريح

مجيد انصاري:

آخرين توصيه هاشمي رفسنجاني به جوانان
حفظ انقالب بود

معاونحقوقيرئيسجمهورگفت:آخرينتوصيههاشمي
به جوانان حفظ انقالب بود.به گزارش خبرگزاري فارس از
شيراز ،حجتاالسال م مجيد انصاري در آيين بزرگداشت
آيتاهلل هاشميرفسنجاني در حرم شاهچراغ اظهار داشت:
اين مجلس به پاس احترام يکي از استوانههاي نهضت
اسالمي و همراهان بنيانگذار انقالب و ياور هميشگي
رهبر انقالب و خدمتگزار صديق مردم تشکيل شده
است.وي بيان کرد :در دوران نهضت آقاي هاشمي در
مقام طلبهاي هوشمند انقالبي ،مصائب بسيار متحمل

شد و مجاهدتهاي بسيار و در جريان شکنجهها ساواک
را خسته کرد و پس از آن نيز چند دهه در دفاع مقدس
و فراز و نشيبهاي ديگر همواره در حفظ انقالب
کوشيد و در مقاطع بسياري کانون وحدت انقالبيون
حول ايشان شکل ميگرفت.انصاري با اشاره به اينکه
آخرين سخنراني آيتاهلل هاشمي در مراسم چهلم و
بزرگداشت آيتاهلل موسوي اردبيلي بود ،گفت :در آن
مراسم آقاي هاشمي بيان کرد که ما رفتني هستيم و
جوانان بايد اين انقالب و راه امام را حفظ کنند.

قائ ممقام وزير بهداشت:

 100هزار تخت بيمارستاني
کم داريم
قائممقام وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي گفت 100 :هزار
تخت بيمارستاني کم داريم.به گزارش خبرگزاري فارس از ياسوج،

کرد :بهدليل اينکه صندوق بازنشستگي کشوري خود مفلس في امان
اهلل است ،عقالني نيست که صندوق بازنشستگان فوالد را زيرمجموعه
اين صندوق کنيم.الريجاني گفت :بايد فکري به حال بازنشستگان فوالد
در بودجه سنواتي کشور کنيم.

کدخدايي خبر داد:

برگزاري انتخابات مياندورهاي در تهران
منوط به درخواست مجلس خبرگان

سخنگوي شوراي نگهبان گفت :براي برگزاي
انتخابات مياندورهاي مجلس خبرگان رهبري
بايد هيئت رئيسه اين مجلس درخواست کنند.
عباسعلي کدخدايي در گفتگو با خبرنگار سياسي
خبرگزاري تسنيم ،درباره نظر شوراي نگهبان براي
برگزاري انتخابات مياندورهاي مجلس خبرگان
رهبري براي جايگزيني فرد جانشين مرحوم آيتاهلل
هاشميرفسنجاني ،گفت :اين مسئله منوط به
پيشنهاد خود اعضاي مجلس خبرگان رهبري است.

ايرج حريرچي در آيين توديع و معارفه روساي سابق و جديد دانشگاه
علوم پزشکي استان کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اقداماتي که
در طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت و درمان کشور انجام شده
است ،اظهار کرد :يکي از کارهاي بزرگي که در طول اجراي اين طرح
انجام شد اين بود که هزينه درمان افراد در کشور در عرض يک سال
 10هزار ميليارد تومان کاهش يافت.وي افزود :از ديگر کارهاي بزرگ
اين بوده که در طول يک سال  9ميليون نفر در کشور بيمه شدند که
در دنيا چنين کاري بيسابقه است.حريرچي با بيان اينکه  100هزار

وي افزود :بايد مجلس خبرگان رهبري پيشنهاد اين
کار را بدهد و ما نيز در شوراي نگهبان اين مسئله
را بررسي کرده و درباره برگزاري آن نظر ميدهيم.
محمدحسين مقيمي ،قائممقام وزير کشور نيز در
گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم
از آمادگي وزارت کشور براي برگزاري انتخابات
مياندورهاي مجلس خبرگان در تهران خبر داد و
گفت :ما پيشنهاد برگزاري آن را به شوراي نگهبان
و مجلس خبرگان رهبري ميدهيم.

تخت بيمارستاني کم داريم  ،گفت :تا قبل از طرح تحول سالمت به
ازاي هر هزار نفر يک و نيم تخت بيمارستاني داشتيم که در عرض
سه سال اين يکي از مشکالت به تختهاي بيمارستاني مربوط ميشود
که در حال حاضر  128هزار تخت بيمارستاني داريم که  100عدد به
يک و هفت دهم تخت بيمارستاني رسيد که هر چند نسبت به ژاپن با
 13و نيم تخت کم و پايين هستيم اما کار بزرگي صورت گرفته است.وي
گفت :متاسفانه از همين تعداد تخت بيمارستاني که در کشور داريم 57
درصد آنها فرسودن بوده و قابل نوسازي و بهسازي نيست.

مناقصه عمومي

اقالم خوراك ف آماد و پش م جنوبغرب نزاجا (مديريت خريد و پيمان)
مقدار نيازمندي خواروبار و ترهبار در سال 1396
R

نوع كاال/جنس

2

كره  20گرمي

1

3
4
5

6

7
8
9

مقدار (كيلوگرم)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (به ريال)

30/000

262/500/000

ماست  100گرمي

210/000

كتلت گوشت %40

100/000

470/000/000

لوبيا چيتي

120/000

342/000/000

15/000

36/000/000

عدس

80/000

تن ماهي ( 333333قوطي 180گرمي)

60/000

مربا  40گرمي هويج

15/000

مربا  40گرمي بالنگ
نمك

70/000

267/750/000

208/000/000

540/000/000
31/500/000
14/000/000

10

خرما  60گرمي تكنفره

80/000

12

سيبزميني

322/000

128/800/000

گوجه

300/000

135/000/000

11

13
14

تخممرغ
پياز

100/000

186/000

320/000/000

225/000/000
93/000/000

تاريخ چاپ آگهي روزنامه كثيراالنتشار نوبت اول95/10/23 :
تاريخ چاپ آگهي روزنامه محلي نوبت دوم95/10/25 :
تاريخ تسليم پيشنهادات :تا ساعت  14بعدازظهر روز چهارشنبه 95/11/6
مكان برگزاري مناقصه :شهرستان دزفول  -ف آماد و پش م ج غ نزاجا (مديريت خريد و پيمان)
زمان برگزاري مناقصه :پنجشنبه  95/11/7ساعت  8صبح
تلفكس -06142421853 :شماره تلفن06142420734 :
فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا
تاريخ انتشار 95/10/23 :خ ش95/10/23 :

اخبار برگزيده »

خاطره يک مالقات

به گزارش مشرق ،در کتاب خاطرات رهبر معظم انقالب "يادمان زندانها و بازداشتگاهها"
روايت جالبي از مالقات ايشان وهمسر مکرمه شان با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در
زندان قزل قلعه نقل شده است .در اين خاطره آمده است :در آن مقطع (اواخر سال
 )1350آقاي هاشمي نامهاي به امام خميني نوشته و درخواست کرده بود کاري
کنند که دستگيرشدگان سازمان مجاهدين خلق اعدام نشوند که افتادن اين نامه
به دست ساواک ،باعث محکوميت هاشمي به  7ماه زندان ميشود و وي به زندان
داخل پادگان عشرتآباد منتقل ميشود .در ارديبهشت  ،1351آيتاهلل خامنهاي
به همراه همسرشان راهي تهران ميشوند تا با هاشمي ديدار کنند .ديدار با زندانيان
سياسي شبيه مالقاتهاي معمول با زندانيان عادي نبود و مجبور بود ترفندي بزنند.
وقتي به در نگهباني ميرسند ،ايشان با لهجه کرماني اشاره به همسرش ميکند
و ميگويد« :اين خانم ،خواهر (منظور خواهر ديني) آقاي هاشمي است که براي
ديدار او آمده ،من هم شوهر اين خانم هستم ».نگهبانها به هم نگاه کردند و قرار
شد از فرمانده بپرسند .فرمانده گفت فقط خواهرش ميتواند وارد شود« .همسرم
دل به خدا سپرد و وارد شد .من هم نگران و دلواپس ،از اينکه راز آشکار شود که
وي خواهر آقاي هاشمي نيست ،زيرا ديدار محارم با يکديگر ويژگي خاصي دارد.
اما از آنجا که آقاي هاشمي فرد زيرکي بود ،وقتي همسرم را از دور ديد ،متوجه
ي که همسر من در مقابل وي در
موضوع شد ...کنار يک جوي آب ايستاد ،ب ه طور 
طرف ديگر جوي قرار گرفت ».ظاهرا ً آقاي هاشمي سراغ دوستش را ميگيرد و
وقتيکه متوجه ميشود در نگهباني است ،از نگهبانها ميخواهد اجازه ورود شوهر
خواهرش(!) را بدهند« .در اين وقت يک نظامي دواندوان بهطرف من آمد و اجازه
ورود داد .من وارد شدم و آقاي هاشمي از ديدار من بسيار شادمان شد ».درزماني
که آنها کنار يکديگر درحال گفتگو بودند ،يک نظامي آنجا ايستاده بود و درحاليکه
لبخندي بر لب داشت ،به آيتاهلل خامنهاي خيره بود« .من هم با تبسم متقابل و
ادب و نزاکت الزم پاسخ وي را دادم ».چندي بعد آقاي هاشمي از زندان آزاد شد،
ت اهلل خامنهاي پرسيد آن نظامي لبخند به چهره را شناخته بود؟ «گفتم :نه،
از آي 
گفت :او همان استوار زماني بود و ب ه احتمالقوي تو را هم شناخته بود ».آنجا بود
که ميفهمند اين استوار بامعرفت زندان قزلقلعه در سال  ،42اينجا هم ايشان را
از لطف خود بينصيب نگذاشته است.
***

ايران تحت فشرده ترين بازرسي هاي سرزده قرار دارد

سخنگوي کاخ سفيد گفت :ايران تحت فشرده ترين بازرسي هاي سرزده قرار دارد .به
گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از «اي پي تي ان» ،جاش ارنست در پاسخ به سوال
خبرنگاري که پرسيد :آيا ارسال اورانيوم طبيعي از روسيه به ايران بخشي از طرح جامع
اقدام مشترک است ،گفت :من مي دانم که برخي گزارش هاي علني در اين رابطه وجود
داشته است .آنچه که مي توانم به شما بگويم اين است که به دنبال توافقنامه بين المللي
براي جلوگيري از دستيابي ايران به تسليحات اتمي ،اين کشور با شماري از فشرده ترين
بازرسي هاي سرزده که تاکنون مي توانسته درباره هر کشوري وضع شود براي نظارت
موافقت کرده است .بنابراين هرگونه اورانيومي که دولت ايران از آن نگهداري مي کند بايد
به شدت تحت نظارت باشد .هر آنچه که ما انجام داده ايم بر اساس توافقي بوده است که
از دستيابي ايران به سالح اتمي جلوگيري کرده و اين توافق اين کار را انجام داده است و
از کوتاه شدن زماني که ايران بتواند سالح اتمي توليد کند ،جلوگيري کرده است.
ادامه در صفحه 2

نماز جمعه  24ديماه  95تهران
در مصالي امام خميني(ره) برگزار مي شود
نماز عبادي – سياسي جمعه  24ديماه  95به امامت آيتاهلل امامي كاشاني و سخنراني جناب
آقاي دكتر محسن رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصلي امام خميني(ره)
برگزار ميشود .برنامه پيش از خطبههاي اين هفته با ويژهبرنامهاي به مناسبت گراميداشت
ياد و خاطره آيتاهلل هاشمي رفسنجاني ،رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام و با
حضور نمازگزاران محترم از ساعت  10:30آغاز و با تالوت آياتي از كالماهلل مجيد توسط
آقايان محمدحسين سبزعلي و حجتاالسالم روحاهلل اسدي و چند ميانبرنامه ادامه مييابد
و سپس جناب آقاي دكتر محسن رضايي ،سخنراني خواهند نمود.
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