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 نکردند اقامه را جمعه نمازهای جنوبی خراسان جمعه ائمه
 استاندار سخنان به اعتراض پی در جنوبی خراسان استان مردم از جمعی و طالب و روحانیون جمعه، ائمه

 در اسفند 2۲ روز از بود شده برگزار ماه بهمن 1۲ در که استان این هنرمندان جمع در جنوبی خراسان

 به تحصن این در حضور با استان جمعه ائمه دیروز.اند کرده تحصن بیرجند هدایت سفیران علمیه مدرسه

 ائمه امامت به ها شهرستان امروز های نمازجمعه.نکردند اقامه را ها شهرستان جمعه نمازهای اعتراض نشانه

 به کشور وزارت توجهی بی و استاندار سخنان به اعتراض نیز آنها سخنان محور و شد اقامه موقت جمعه

 صورت در کردند اعالم تحصن محل درخراسان جنوبی  استان جمعه ائمه همچنین .بود مردم اعتراض

گفتنی استاندار خراسان جنوبی در .شد خواهد تعطیل آینده هفته جمعه نمازهای استاندار نشدن برکنار

 االسالمحجت د نمی کند.سخنانی هنجارشکنانه گفته بود رقص مختلط زن و مرد لطمه ای به اسالم وار

 دفتر با تلفنی تماس طی: گفت بیرجند هدایت سفیران علمیه حوزه مدیر عارفی، صدرالدین والمسلمین

 قدم ثابت فرمودند جنوبی خراسان کنندگان تحصن به خطاب تقلید مرجع این خراسانی، وحید اهللآیت

 .کنممی صحبت جمهوررئیس با باشید؛

 نبود اینگونه مردم زندگی وضع شدمی اجرا مقاومتی اقتصاد اگر 

گذشته در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، این مجلس را  ب اسالمی صبح پنجشنبه هفتهای رهبر معظم انقالاهلل العظمی خامنهحضرت آیت

ویژه در مسائل مسئولیت مسئوالن در قبال مردم به کشور خواندند و با تأکید بر ضرورت احساس و تأثیرگذار در حال و آینده استثنایی، بسیار مهم

اخیر را شتاب و رونق بیشتری پرافتخار چهار دهه کردن آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم، حرکتوقفه و عینی تالش بی معیشتی افزودند: باید با

خبرگان با قرائت بخشی از فرمان معروف  های مجلسای با اشاره به ضرورت عمق و کیفیت بیشتر فعالیتالعظمی خامنه اهللحضرت آیت.بخشیم

برای هر اقدام و سخن و حتی  دند: امیرمؤمنان در این بخش از فرمان خود تأکید دارند که مسئولین بایدافزو السالم( به مالک اشتر،حضرت علی )علیه

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگر احساس  .باشند و بتوانند پاسخگوی آن باشند سکوت خود در برابر خداوند و مردم حجت داشته

دهد آنان در خطوط اصلی داشتند، نشان می گرایی و مجاهدتان همواره دغدغه کار و تالش و هدفای بود که آنگونهبه مسئولیت در مسئوالن

هبر انقالب اسالمی،  .ایمهای حکومت اسالمی خارج شدهبرخالف این بود باید بدانیم که از چارچوب کنند اما اگرحکومت اسالمی حرکت می

 شدت مسئولخواندند و گفتند: در قبال مسائل فرهنگی و معیشت مردم، به« واجب وری وفوری، ضر»را موضوعی « احساس مسئولیتِ مسئوالن»

ای افزودند: به اهلل العظمی خامنهحضرت آیت .شود، ما مسئولیم هستیم و اگر حتی یک جوان مؤمن در اثر عملکرد ما خدای ناکرده از راه منحرف

ها در زندگی و معیشت هرحال اینبه ن خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اماهای کالبیان شاخص ام کهجمهور محترم هم گفتهرئیس

اثرگذاری عینی در زندگی مردم وجود دارد،  هایی برایرهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه.گذاردنمی مدت اثرمدت و میانمردم در کوتاه

بردن رکود به معنای واقعی  رسد و باید در مسائلی نظیر تولید، اشتغال، از بیندست ما میظران بهنصاحب هایافزودند: شکایات مردم و دیدگاه

 .گونه نیستاین کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی خود کامالً احساس کنند اما اکنون ای عملگونهکلمه، قاچاق و واردات و صادرات به

 خاتمی به سوروس مشاور انتخاباتی پیغام 
شده بود اخیرا از طریق یکی از نزدیکان محمد خاتمی به وی پیام  دستگیر نیز مدتی که  ۲۲ فتنه فعالین از و کیان تاجبخش مشاور بنیاد سوروس 

اولین نکته این بوده که در بیرون از ایران :وی در این پیغام چند نکته ذیل را خطاب به خاتمی گفته است .خارج از کشور ابالغ کرده است های را از

بیرون منتقل شده، همین است.  ر خواهد شد و از داخل ایران پیام هایی که بهآقای روحانی مجدداً رئیس جمهو یک اطمینان خاطری وجود دارد که

 خودتان روحانی از حمایت عدم با باشید مواظب شما که گویدمی خاتمی به مشاور بنیاد سوروس ()وی درباره این پیام ها توضیح خاصی نداده است

کنند خطاب در مورد تحوالت ایران کار می کسانی است که در بیرون از ایران تاجبخش که معتقد است روحانی کاندیدای قطعی.نکنید خراب را

همچنین .توجه خواهید زد در حمایت از او تردید کنید به جایگاه خودتان در بیرون از ایران ضربه قابل به ریس دولت اصالحات گفته است: اگر

توجهی برای روحانی ایجاد نخواهند کرد البته اروپا در حال فشار به  ایش قابلها تا پیش از انتخابات گشنکته دوم که گفته این است که غربی

اگر دولت ترامپ نپذیرد، اروپا به تنهایی قادر به ایجاد  است برای اینکه این گشایش ایجاد شود ولی بعید است که دولت ترامپ بپذیرد و آمریکا

 .نخواهد بود گشایش برای ایران
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 )!(کنیم اجرا ظالمانه قیمت همان با باید را کرسنت: ترکان  

 .گوید: کرسنت قرارداد غلطی است اما باید با همان قیمت ظالمانه اجرا شودشبکه پنج سیما می« خطدست»اکبر ترکان در مصاحبه با برنامه 

رخی انعقاد این قرارداد، از سوی دادگاه پذیرفته نشد چرا که ب است شکایت ایران به دادگاه الهه درباره انجام زد و بند و مبادله رشوه در گفتنی

میلیارد  14تا  91ای بالغ بر قرارداد، ایران به جریمه قرارداد اکنون در وزارت نفت حضور دارند. به همین دلیل در صورت عدم اجرای متهمان این

)دبیر شده است. حتی نامه روحانی  های هنگفتی مبادلهدر دولت دوم اصالحات )خاتمی( منعقد شد و ضمن آن رشوه کرسنت.شوددالر محکوم می

های قرارداد خسارت نیز باعث توقف مسیر انعقاد و نهایی شدن کرسنت نشد. روحانی معتقد بود این جمهور وقتشورای عالی امنیت ملی( به رئیس

زیر قیمت  برابر 20ساله کرسنت، گاز ایران  11شود در قرارداد یادآور می.دهدنمی هنگفتی برای کشور دارد اما وزیر نفت )زنگنه( به وی پاسخ

 .شودعلی کارور( جزو متهمان این پرونده محسوب می) جهانی به طرف اماراتی فروخته شده است. مدیر عامل فعلی شرکت نفت

 شد وارد ایران ۳۳۳ ایرباس اولین 
 پیماینخستین ایرباس قاره  .چپ فرودگاه مهرآباد به زمین نشست 13کشور متعلق به هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در باند  994اولین ایرباس 

A994  141صندلی بیزینس کالس و  93صندلی شامل  19۲این هواپیما  ظرفیت.المللی مهرآباد به زمین نشستدر فرودگاه بین صبح امروزکشور 

عنوان هواپیمای خریداری به 912اولین ایرباس .دارد کیلومتر است و برای پروازهای دوربرد کارایی 044ار و هز 29 این هواپیما اکونومی است. برد

 .ماه تحویل ایران شددی 19شده هما 

 !شومنمی وارد مستقیم انتخابات در فعال البته و عالف  
شرایط  گفت:  احمدی نژاد در جمع شوراهای بازخوانی خط امام .کرد انتقاد جمهور رئیس و یازدهم دولت از دیگر بار نژاد احمدی محمود

ماه پیش  0.چهارماه پیش برای آن زمان و در پاسخ به سواالت آن مقطع بود. االن شرایط فرق کرده است. خیلی وقت ها نمی شد مستقیم حرف زد

دوستان که  بقیه ولی ٬فعال و البته فعال در مقوله انتخابات مستقیم وارد نمی شوم  می خواستند یک عده را بیاورند و به اسم ما قالب کنند. من خودم

آقای بقایی انسان مومن، پاک، والیی .ما باشد گفتم اصال از این خبر ها نیست منعی ندارند. به من گفتند تو خودت نباش ولی رایت را بیاور پشت سر

ور بی تفاوت باشم و کش فرمودند تو کاندیدا نشو معنی اش این نیست که من نسبت به انقالب و وضعیت و خط امامی است. اینکه رهبری عزیز

همه حق دارند نامزد انتخابات شوند و کسی آمریکا؟! سکوت کنم تا مردم را له کنند ؟ به بدهند دستی دو را کشور که کنم سکوت  سکوت کنم.

می تواند به فرصتی  انتخابات! نیاید. آنها که مدعی دموکراسی بودند امروز از حذف رقیب سخن می گویند نباید بگوید چه کسی بیاید چه کسی

اهمیت است. برخی  تبیینی را به انتخابات گره نزنید ولی معنی اش این نیست که انتخابات بی برای تبیین مبانی انقالب تبدیل شود. گفتیم کار

 ند ، ورود کنند ،اشکالی دارد؟ دوستانی که می خواهند وارد کار انتخاباتی شو تشخیص می دهند که انتخابات هم نیاز است ورود کنند ، چه

  .از ایام نوروز ادامه خواهیم داد استعفای کتبی هم نیاز نیست. به فضل الهی سفرهای استانی را با هدف تبیین پس

 زمان انتخاب ریاست مجمع  

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارومیه گفت: محتمل است که احکام در خصوص ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم 

شود. محسن رضایی درباره انتخاب ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احکام مربوط به مجمع تشخیص  انقالب تا پایان سال صادر

 مصلحت نظام اغلب از طرف رهبر معظم انقالب در اسفندماه صادر شده است. 

 از سوی عربستانتکذیب میانجیگری چین 
داشت، مدعی شد که ایران میانجیگری بین تهران  ای که با خبرگزاری شینهواالماضی، سفیر عربستان سعودی در چین طی مصاحبه محمدترکی بن 

کند ولی ایران استقبال می های چین در راستای برقراری صلح و آرامش در خاورمیانهمدعی شد کشورش از تالش و ریاض را قبول ندارد. الماضی

باشد؛ ولی ایران  هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بخواهد روابط خوبی با همسایگان خود نداشته :نشدنی است. وی ادامه دادو رام غیرقابل عالج

 .ای تعامل کردمیانجیگری توان با آن بر هیچ اساس یاناپذیر بوده و نمیعالج
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 در آورد؟چه کسی اشک رئیس جمهور را  

کشور را برکنار کرد. خانم رئیس جمهور ضمن  جمهور اینرئیس« پارک گئون های»طور رسمی دادگاه قانون اساسی کره جنوبی به

 تظاهرات اما بود،  ها لغو کردهناآرامی رای رسیدگی بههایش را بمشاوران خود را از کار برکنار و حتی نشست خواهی، چندین نفر ازمعذرت

جنجال بزرگی تبدیل شد و تیتر  نفر بود رفته رفته به میلیون ها نفرافزایش یافت تا حدی که این موضوع به 144 تا  244 از کمتر اوایل  که مخالفان

ساختار قدرت  جنجالی رئیس جمهورکه به صورت غیرقانونی در رفیق از  هایی عکس و  موضوع یک روزنامه های چاپ سئول نیز هر روز به این

چشم بادامی ها، باعث شده است تا با وجود سوء استفاده هرازگاه  بود، اختصاص داشت. واقعیت این است که حساسیت عمومی و روش منطقی

خاتمه دهند.ماجرای خانم پارک گئون های نیز  داین کشور از قدرت، آن هایا برکنار و دستگیر شوند یا با خودکشی به زندگی خو سیاستمداران

برود، از تخلفات بسیاری جلوگیری  و فساد مالی برای مسئوالن به ویژه رئیس جمهور یک کشور و نزدیکانش باال های تخلفنشان داد که اگر هزینه

رفتارسیاستمدارانشان بیشتر باشد،  اجتماعی شان بهعنوان اساس قاعده هرم قدرت، هر چقدر حساسیت  ، مردم به«جامعه هوشیار»خواهد کرد. در یک 

درآورد و او را از  جامعه کمتر خواهد بود. این همان دلیلی است که اشک های خانم رئیس جمهور را به همان میزان سوء استفاده از قدرت در

 .کاربرکنارکرد

 واکنش پوتین به ادعاهای نتانیاهو علیه ایران 
ای دیگر به جهان نگاه کند. به گونهعلیه ایران، از وی خواست به وزیر رژیم صهیونیستیبه ادعاهای تکراری نخست جمهور روسیه در واکنشرئیس

« والدیمیر پوتین»روز پنجشنبه در مسکو با  وزیر رژیم صهیونیستی،نخست« بنیامین نتانیاهو»به نقل از خبرگزاری فرانسه،  گزارش تسنیم

نباید به ایران اجازه داد تا در  وزیر رژیم صهیونیستی در این دیدار بشدت به ایران حمله کرد و مدعی شدنخست .جمهوری روسیه دیدار کردرئیس

از بین بردن یهودیان  هایی برایپیش در ایران تالشسال  1144»پیدا کند. نتانیاهو گفت: « پای ثابتی جای»حلی برای حل بحران سوریه هرگونه راه

شود. برگزار می نام بوریم دارد که روزهای یکشنبه و دوشنبهاسرائیل عیدی به«. داریمنگه می شد که ناکام ماند و ما یاد آن را در جشن بوریم زنده

صورتی به وضوح تمام وگیرد. آنها این را بهر یهودیان صورت میبرای نابودی کشو امروز هم تالشی از سوی میراثدار پرشیا، ایران،»وی افزود: 

است و  والدیمیر پوتین در واکنش به این اظهارات، گفته این وقایع مربوط به گذشته اما«. کنندهای بالستیک خود ابراز میباورنکردنی روی موشک

 .«صحبت کنیم کنیم. بیایید درباره زمان حالما اکنون در جهانی متفاوت زندگی می»

 حلب شرق در کیلومترمربع ۰۵۲۳ آزادسازی  

های پمپاژ آب در این منطقه، آب شرب بیش از پنج میلیون شهروند دستگاه که« الخفسه»ازی منطقه استراتژیک نیروهای ارتش سوریه پس از آزادس

 را استحکاماتی و تونل زیادی تعداد خود عملیات ارتش سوریه در جریان  نیروهای.کند، به کرانه رودخانه فرات رسیدنداستان حلب را تأمین می در

ارتش و نیروهای مسلح سوریه طی این عملیات دادند، می قرار استفاده ای خود مورد رای حمالت موشکی و خمپارهها بکردند که تروریست کشف

آزادشده از سوی نیروهای  کیلومتر آزاد کردند، مساحت مناطق 31کیلومتر و عمق حداقل  14طول به ایجبهه روستا و شهرک را در 221بیش از 

 .است کیلومترمربع 2114شجاع سوری و همپیمانان حداقل 

 پیچدیرا ممخالف دولت نسخه کانال های تلگرامی  

 سخنگوی دولت گفت: دستور معاون اول رییس جمهور برای برخورد با شایعه پراکنی ها علیه دولت در کانال های تلگرامی در حال پیگیری است.

ل های محمد باقر نوبخت با اشاره به دستور اسحاق جهانگیری به وزارت اطالعات برای شناسایی و برخورد باعوامل ایجاد شایعه علیه دولت در کانا

وی در  تلگرامی اظهار کرد: مطلع هستم که این دستور در حال پیگیری است، اما اطالع دقیقی ندارم که این رسیدگی در چه مرحله ای قرار دارد.

ت دولت آنطور که هست به مردم چیست، اظهار کرد: عده ای عالقه مند نیستند که خدماپاسخ به این پرسش که به نظر شما دلیل ایجاد این شایعات 

 ، با ایجاد ابهام و سوال افکنی و حتی ایجاد انحراف ذهنی افراد ، این خدمات را مخدوش کنند.کنند در پایان دوره. پس تالش میمنتقل شود
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 بردند انبار به را برماهواره موشک امریکا تشر یک با آقایان 
ایم اما آقایان بر برای اهداف غیرنظامی را آماده پرتاب کردهماهواره فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اکنون ما موشک

تحسین  داریم که همه دنیا آن راما در کشورمان جوانان و نیروهای مستعدی  ادامه داد:وی  .اندنبار بردهتشر امریکا این موشک را به ا با یک

این  :فرمانده هوافضای سپاه ادامه داد .گذاری کنندها بیایند و سرمایهغربی کنند، همچنین در کشورمان همه عناصر را داریم، حال چرا منتظریممی

اوالد ناقصی را تحویل ملت خواهد داد. ما در  شود حتماًامروز بسته می ای کهیک مصیبت است که رفتیم با دشمن قرارداد بوئینگ بستیم. این نطفه

برای ایران و ایرانی  زاده افزود: آیاسردار حاجی .بزنند ترسیم که تهمت و افترا به ماشود، میای نمیکنیم که رسانهکارهای بزرگی می داخل

فرانسه در  سال گره بزند؟ امروز امریکا و انگلیس و 114خود را به امریکا با قدمت  تحقیرآمیز نیست که ایران با تمدن چند هزار ساله سرنوشت

 ای کنیم و هیچ اعتراضی هممان را رسانههایترسیم رزمایشاما ما می دهندها آن را پوشش میرسانهکنند و فارس رزمایش برقرار میخلیج

اهداف غیرنظامی است با تشر امریکا به انبار برود! تا کی باید باج  بر که دارایکنیم. وی گفت: برای ما تردیدآمیز است که موشک ماهوارهنمی

تر مان خراباند عمل کنیم روز به روز وضعیتکه به گل نشسته ردمان را تغییر ندهیم و به دستورات برخی از خواصکوتاه بیاییم. ما اگر راهب دهیم و

فارس و موشک هرمز یک، با موشک بالستیک بعد از خلیج ام، ماای برای خانواده شهدا آوردههوافضای سپاه ادامه داد: امروز هدیه شود. فرماندهمی

  .کنیمهدیه می کیلومتری هدف بسیار کوچکی را مورد اصابت قرار داده و ثواب آن را به شهدا 114از فاصله  1هرمز 

 ارتش امریکا درباره ایران ادعای رئیس فرماندهی مرکزی 

ت را برای ثبات در منطقه به همراه ترین تهدید بلندمدتهران بزرگ» فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در اظهاراتی ضدایرانی، مدعی شد که رئیس

ایران را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه خواند ودر جلسه کمیته نیروهای  دیگر بار پنجشنبه روز خود ادعاهای ادامه در ووتل جوزف  ژنرال« دارد.

تهدید »این فرمانده امریکایی مدعی شد که « قه به همراه دارد.منط ترین تهدید بلندمدت را برای ثبات درایران بزرگ»سنا امریکا تصریح کرد:  مسلح

ای ]برجام[، رفتار ایران در قبال از زمان توافق هسته»داد:  وی ادامه« تر است.های تروریستی نیز بزرگاز داعش و القاعده و دیگر گروه ایران حتی

است... ایران به دنبال این است که به یک هژمونی  بینم، کمکی نکردهمی ای که من در منطقهکننده بوده است و به هیچ مسأله ثباتمنطقه بی

باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد... هیچ  ایران»این ژنرال ارشد امریکایی گفت: « اثرگذارترین کشور در منطقه باشد. ای تبدیل شود ومنطقه

 «.آنها باید تبعات کارهایشان را بپذیرند ...ای، غیرایمن و غیرعادی استن، غیرحرفهکند. اقدامات ایراشیوه عمل نمی کشور دیگری در منطقه به این

 ایزنجیره فروشگاه رمز با نفوذ  
های گذاری خارجی، از اشتباهات استراتژیک در سیاستجذب سرمایه ای ترکیه به بهانههای زنجیرهفروشی کشور به فروشگاهواگذاری بازار خرده

دهد به طوری که برخی نشان می بار خود را بیشترشود که روز به روز تبعات خسارتهای اخیر محسوب میسال تجاری کشور طی

که پس از آن .اندگرفته های ترکیه بازار را از آنهااند، زیرا این فروشگاهکاروبار خود را جمع کرده اسابقه کشورمان بتدریجهای بفروشیعمده

 فروشی ایران محکم کردند، اکنون خبردر بازار خرده کم جای پای خود را، کم«جانبو»ای های زنجیرهاندازی فروشگاهترکیه با راه گذارانسرمایه

به  دهیاندازی کند. کارشناسان معتقدند این شیوه امتیازای در ایران راهزنجیره فروشگاه 944 قصد دارد« بیم»ای به نام ترکیه رسد که برند دیگرمی

های فروشگاه فروشی ایران ایجاد کند؛ زیرابخش تولید و بازار خرده ای برایتواند در آینده مشکالت عمدهترکیه یا هر کشور خارجی دیگر می

 .اندای به محلی برای فروش کاالهای وارداتی از این کشور تبدیل شدهترکیه ایزنجیره

 !زیست محیط ملی صندوق برای جدید تهدید

 برکنار و بگیرنجومی مدیرعامل حسینی، صفدر حضور

 محیط لیم صندوق در بار این ملی توسعه صندوق شده
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