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دولت توجهي به
استفاده از بسته
راهکارهاي اقتصادي
قاليباف ندارد

پژوهشگر مسائل اقتصاد کالن گفت :دولت توجهي به استفاده از بسته راهکارهاي اقتصادي
قاليباف ندارد.ابراهيم رزاقي در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه
خبرنگاران جوان؛ با اشاره به لزوم بهره گيري از مديران جهادي در شرايط فعلي براي برون رفت
از بحران توسط دولت ،اظهار کرد :حمايت از مديران جهادي موضوعي است که حاکميت بايد آن
را بيش از پيش مورد توجه قرار دهد چراکه در غير اين صورت شاهد سيل عظيمي از مطالبات
و اعتراضات حق مردم خواهيم بود.وي افزود :نظام جمهوري اسالمي بايد با استفاده از مديران
جهادي در برابر مديران فاسد بايستد و نيروهاي انقالبي و مردم را براي تقويت نظام بسيج کند،
يقينا اگر نيروهاي انقالبي و جهادي وارد عرصه عمل شوند يعني عرصه براي آنها بازشود با کوتاه
کردن دست اشرافيت و برتري دادن فقرا ديگر جواني بيکار نمي ماند و بسياري از خطرات از
سر کشور دفع مي شود.وي افزود :اگر مديران جهادي و انقالبي وارد عمل نشوند به زودي در
ايران اسالمي شاهد رواج روشن و شفاف فرهنگ آمريکايي که همان برتري ثروت و قدرت بر

سياسي

فرمانده نيروي دريايي سپاه:

امنيت خليج فارس را تامين مي کنيم
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران گفت :امنيت خليج فارس را تامين مي کنيم.به گزارش
خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد دريادار عليرضا تنگسيري در
جمع خبرنگاران گفت :در خليجفارس نيروي دريايي سپاه و در درياي عمان نيروي دريايي
ارتش آمادگي دفاع از آبهاي نيلگون خليجفارس و درياي عمان را دارند ،در خليج فارس
بيش از گذشته اين آمادگي وجود دارد و اين آمادگي شامل اشراف اطالعاتي بر دشمن و
رصد حضور فيزيکي دشمن است.وي با بيان اينکه در خليج فارس هيچ مشکلي که دشمن
ايجاد کند نداريم ،خليج فارس خانه ماست و ميتوانيم امنيت آنجا را تامين کنيم اظهار
کرد :در تنگه هرمز حضور و ورود ناوهايي که وارد ميشوند طبق قانوني که براي آبها و
تنگههاي ساحلي کشور داراي آن تنگه ،وجود دارد« ،کنترل باند» را صورت ميدهيم و
تمامي ناوها و شناورهاي نظامي و غيرنظامي کنترل ميشود و اشراف کاملي بر خليج فارس
وجود دارد و حضور ما در منطقه ،فيزيکي و دائمي و شب و روز است.فرمانده نيروي دريايي
سپاه پاسداران گفت :طول عمر جمهوري اسالمي نشان داده به هيچ کشوري حمله نکرده
و اين ترفند دشمن براي حضور در منطقه و فروش سالح است و حضور اينها در منطقه
مخل امنيت است و هيچ امنيتي را در بر ندارد.

فرمانده کل سپاه:

نماينده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبري گفت:
دولتمردان دست از شعار بردارند.حجتاالسالم اماناهلل
عليمرادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا با
ابراز گاليه از عملکرد دولت در مسائل اقتصادي ،گفت:
متأسفانه دولت آنگونه که بايد مشکالت اقتصادي و
معيشتي مردم جامعه را برطرف نکرده است.وي با
بيان اينکه منشأ اصلي مشکالت اقتصادي کشور به
سبب ضعف مديريت و سوء مديريت مسئوالن است،
گفت :رهبر معظم انقالب سالها است که بر عملياتي
سازي اقتصاد مقاومتي در کشور تأکيد کردهاند ،اما

مديريت جهادي،گرهگشاي مشکالت
امروز کشور است
سرلشکر محمد علي جعفري گفت :مديريت جهادي گرهگشاي مشکالت امروز کشور است.
به گزارش خبرنگار گروه استانهاي باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد سرلشکر محمدعلي
جعفري در مراسم تکريم و معارفه فرماندهان سابق و جديد نيروي دريايي سپاه گفت :از
نظر مکاني و زماني در موقعيت بسيار برجستهاي قرار گرفتهايم؛ اميدواريم نيروي دريايي
سپاه پاسداران بهتر از گذشته در مسير رشد و بالندگي بهتر و موثرتر نسبت به گذشته گام
بردارد.وي افزود :شرايط کنوني کشور پيچيده و حساس و آزمون الهي است که قاطبه مردم
با ادامه راه امام راحل و تحت منويات رهبر معظم انقالب پاي اصول و آرمان هاي انقالب
اسالمي و نظام ايستاده اند و با ايمان به اين راه و مسير نوراني انقالب با شور و بصيرت براي
پيشبرد انقالب و دفع توطئه هاي دشمنان همچنان در صحنه هستند.جعفري با بيان اينکه
دشمنان تالش مي کنند با ايجاد جو نا اميدي ميان مردم ،انقالب را به حاشيه بکشند ،زيرا
باورشان شده است با جنگ و حمله نظامي نميتوان کاري از پيش برد شرايط حساس امروز
کشور را برآيند چند عامل تهديد و نقاط ضعف از جمله دشمني دشمنان خارجي ،شيطنت
برخي مخالفان داخلي که ناشي از تفاوت نگاه آنها با ديدگاه انقالبي و اسالم ناب محمدي (ص)
است و نيز غربت مديريت انقالبي و جهادي در کشور عنوان کرد.

شادماني :دشمن به اين نتيجه رسيده
که ايران در موضع قدرت است
معاون هماهنگکننده قرارگاه خاتماالنبياء (ص) گفت :دشمن به اين نتيجه رسيده که
ايران در موضع قدرت است.سردار علي شادماني در گفت و گو با خبرنگار گروه سياسي
خبرگزاري ميزان ،با بيان اينکه يکي از داليل اصلي وقوع جنگ در مواقعي است که يک
طرف جنگ قوي و طرف ديگر ضعيف باشد ،اظهار کرد :در چنين حالتي جنگ حتما به
وقوع ميپيوندد.وي با بيان اينکه در محاسبات فعلي چه از نظر ما و چه از نظر دشمنان ما،
جمهوري اسالمي ايران در وضعيت قدرتمند دفاعي قرار دارد ،گفت :دشمن در محاسبات
خودش به اين نتيجه رسيده است که جمهوري اسالمي ايران در موضع قدرت است و مقام
معظم رهبري هم با تکيه بر همين واقعيت است که ميفرمايند «جنگ نخواهد شد».وي
افزود :ماداميکه ملت ايران داراي قدرت دفاعي است دشمن جسارت تجاوز به خاک ما را
نخواهد داشت و اين يک معادله محاسبه شده و منطقي است.

هاشمي :االن وقت تفرقه ،حسابکشي
و انتقامگيري از انتخابات نيست
عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :االن وقت تفرقه ،حسابکشي و انتقامگيري
از انتخابات نيست.محمد هاشمي در گفت و گو با ايسنا ،در پاسخ به اين پرسش که طرح
سوال مجلس شوراي اسالمي از رئيس جمهور در حال حاضر ضرورت دارد يا خير ،اظهار
کرد :مجلس شوراي اسالمي بايد تشخيص بدهد .در شرايط سياسي کشور آنچه بسيار
مهم است انسجام ،وحدت و همفکري است و االن وقت تفرقه ،جدايي ،حساب کشي و
انتقامگيري از انتخابات نيست.وي افزود :اين کارها خواست دشمن است و آنچه که ميتواند
ما را از بحران نجات دهد همراهي ،همدلي و انسجام ماست .دشمن به يک تفرقه و جدايي
مردم از نظام و تفرقه بين مسئوالن سرمايهگذاري کرده و يکي از راههايي که ميتواند به
نظام ضربه بزند کارهاي اينگونه است.

نعمتي :رئيسجمهور بايد ترکيب دولت
را متناسب با شرايط کشور تغيير دهد
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت :رئيسجمهور بايد ترکيب دولت را متناسب با شرايط
کشور تغيير دهد.بهروز نعمتي در گفت و گو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري
آنا ،درباره اثر جلسه سوال از رئيسجمهور در روند استيضاح تيم اقتصادي دولت ،اظهار کرد:
رئيسجمهور بايد به خواست اقتصادي مردم توجه کند .نمايندگان ملت پيش از اين به
آقاي روحاني دو نامه زدند و درخواست کردند که تيم اقتصادي خودش را اصالح کند ،اما
رئيسجمهور توجهي نکرد.وي با بيان اينکه وقتي رئيسجمهور درخواست تغيير در راستاي
اصالح اقتصادي را نشنيده گرفت ،مسلم بود که نمايندگان تصميم خواهند گرفت تاکيد
کرد :در هر دو نام ه نمايندگان به رئيسجمهور مطرح شده بود که اگر تيم اقتصادي تصميم
نگيرد نمايندگان ملت تصميم ميگيرند.نعمتي خاطرنشان کرد :کابينه را به نوعي ميتوان به
تيم فوتبال تشبيه کرد .بعضي وقتها شرايط اينگونه است که تيم بايد به حالت دفاعي در
بيايد يا در شرايطي نياز به اين باشد که تيم تهاجمي عمل کند؛ بنابراين رئيسجمهور بايد
ارنجهاي مختلفي را در دولت براي زمانهاي مناسب در نظر بگيرد و مجلس بسيار شفاف
اين پيام را به روحاني منتقل کرد که رئيسجمهور واکنشي نداشت.

امير حيدري:

دشمن جنگ جرياني را عليه ملت
ايران به کار گرفته است

»

ادامه از صفحه اول
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ابراز
کرد :برجام را خيلي بزرگتر از آن چه که وجو.د داشت
در فضاي کشور تبليغ کردند و امروز که مي بينند
برجام اثر بخشي الزم را نداشته و پاسخي براي
ملت ندارند مسئله را اين گونه تعريف مي کنند
که بازي هاي سياسي و تقابل ها باعث شد از
ظرفيت برجام استفاده نشود.
محمد ابراهيم رضايي با تاکيد بر اين که برجام
کامال دست دولت بوده است گفت :عده اي در
حوزه رسانه يا جاي ديگر حرفي زدند و انتقاد
کردند حال اين مسئله را براي اثربخشي برجام
بهانه کرده اند در صورتي که برجام کامال دست
دولت بوده است ،اگر راست مي گويند در حوزه
عمل بايد به نتيجه مي رساندند چرا که دولت
حيثيتش به اين امر گره خورده بود.
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس دهم
بيان داشت :امروز ديگر اين حرف ها که بازي هاي
سياسي باعث شده از دستاوردهاي برجام استفاده

اين مهم از سوي دولتمردان مغفول واقع شده است.
وي اجراي اقتصاد مقاومتي را راهکار اصلي برون رفت
از مشکالت اقتصادي معرفي کرد و گفت :متأسفانه
عدهاي تفاوتي ميان اقتصاد مقاومتي و اقتصاد رياضتي
قائل نميشوند.وي افزود :با اجراي اقتصاد مقاومتي توان
و استعدادهاي داخلي تقويت شده و نظام اقتصادي
کشور در برابر تحريمها و تهديدهاي خارجي مقاوم
ميشود در حالي که مباني اساسي اقتصاد رياضتي
به تحميل محدوديتهاي اقتصادي بر جامعه استوار
است .عليمرادي با اشاره به نقض برجام توسط آمريکا،
عنوان کرد :مسئوالن دولتي حل مشکالت اقتصادي
کشور را در گرو حضور سرمايهگذاران خارجي در کشور
ميدانستند ،از اين رو بيشتر عمر دولت را به مذاکرات
برجام اختصاص دادند.وي با اشاره به اينکه تداوم مشکالت
اقتصادي کشور بر زندگي و معيشت مردم تأثير بسيار
منفي گذاشته است ،افزود :مسئوالن و مديران دولتي
بايد دست از شعار بردارند و در سالهاي باقيمانده
مسئوليت خود به اقدام و عمل رو آورند.

پيشنهاد ميرسليم به روحاني درباره تغيير وزراي دولت
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :به آقاي
روحاني پيشنهاد دادم "قبل از اينکه مردم اعتماد خود
را به شما از دست بدهند ،تغييري در هيئت وزيران
بهوجود بياوريد".سيد مصطفي ميرسليم در گفت و
گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،درباره
استيضاح وزير اقتصاد و مطالبه تغيير وزراي اقتصادي
دولت ،گفت :من شخصاً به آقاي روحاني پيشنهاد دادم
"قبل از اينکه مردم اعتماد خود را به شما از دست
بدهند ،تغييري در هيئت وزيران بهوجود بياوريد ،در
غير اينصورت مجلس اقدام خواهد کرد".وي افزود:
به ايشان گفتم "ديديد که وزير کار برکنار شد ،ممکن
است باز هم اين مسائل پيش بيايد؛ لذا خودتان ابتکار
عمل را بهدست بگيريد که اينگونه موجهتر است و
اين واقعيتهايي است که وجود دارد".رئيس شوراي
مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي درباره حضور رئيسجمهور
در مجلس براي پاسخ به سؤاالت نمايندگان گفت:
رئيسجمهور اگر بتواند صادقانه مسائل و مشکالت
را مطرح کند ،اين صداقت موجب خواهد شد که او

دشمن بزرگ نيست

نشود قابل قبول نيست ،شما که حيثيت دولتتان
به برجام گره خورده بود بايد از اين ظرفيت خوب
استفاده مي کرديد .مگر چه کسي يا کدام گروه
براي استفاده از ظرفيت برجام مانع شده بود؟

چنين چيزي صحت ندارد.
وي با بيان اين که کارشناسان تاثير رفتار دشمنان بر
اقتصاد را نهايتا  20درصد مي دانند ،گفت :مردم همه
واقف هستند که اثر بخش بودن دشمني آمريکا و

بتواند روي اعتماد مردم حساب کند چون که نميتوانيم
مشکالت کنوني کشور را جز با همکاري مردم حل
کنيم.وي درباره برجام و بسته  18ميليون يورويي
اتحاديه اروپا گفت :اروپاييها نسبت به آمريکا استقالل
رأي ندارند و ميترسند ابراز عقيده ميکنند ،ولي در
عمل چيز ديگري اتفاق ميافتد و اين از ابتداي ماجرا
نيز مشخص بود؛ احتماالً همين هم خواهد شد.وي
افزود :نميشود اميدي به اروپاييها بست و کار زيادي
از دستشان برنميآيد .ما بايد روي پاي خود بايستيم ،کار
کنيم و اميد بستن به ديگران فايدهاي ندارد.

اسرائيل و ديگران چندان قوي نيست ،کارشناسان اين
اثربخشي را نهايتا  20درصد مي دانند.نماينده مردم
خمين در ادامه افزود :مشکالت موجود بر مي گردد
به مدل اعمال مديريت ،تصميم گيري هاي درست،
استفاده از ظرفيت هاي داخلي و حمايت از توليد
که از اين ها محروم بوديم ،به طور مثال عمل
نکردن به سياست هاي اقتصاد مقاومتي و بسياري
از کارهايي که دولت مي توانست انجام بدهد اما
نداد و متاسفانه امروز دستش خالي است .عضو
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
در پايان با بيان اين که کم کاري و ضعف مديريت
است که به کشور آسيب وارد مي کند تاکيد کرد:
مردم کامال آگاه هستند که کشورشان ظرفيت
اقتصادي بسيار بااليي دارد و اين کم کاري و
ضعف مديريت است که به کشور آسيب مي زند
و همه مي دانند که دشمن بزرگ نيست ،مگر
اينکه بعضي از دولتمردان ما که محبوب آمريکا
هستند مي خواهند نقش آمريکا را در اين زمينه
بزرگ تر از حد واقع ببينند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي خبر داد؛

اعزام بيش از هزار گروه جهادي با حمايت آستان قدس رضوي به مناطق محروم کشور

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از اختصاص اعتبار 50
ميليارد ريالي اين آستان براي اعزام بيش از هزار گروه جهادي دانشجويي
به مناطق محروم سراسر کشور خبر داد.
مصطفي خاکسار قهرودي با تأکيد بر اينکه امروز مهمترين جبهه جهاد
عليه دشمنان ،خدمترساني صادقانه به مردم و تالش براي رفع مشکالت
نيازمندان و محرومان کشور است ،گفت :معاونت امداد مستضعفان
آستان قدس رضوي بر اساس سند باالدستي خود که همان حکم رهبر
معظم انقالب اسالمي براي توليت آستان قدس رضوي است؛ موضوع
خدمترساني به نيازمندان ،رفع مشکالت محرومان ،اشتغالزايي براي
مستضعفان بويژه در مناطق محروم کشور و فراهم آوردن شرايط زيارت
آسان براي مشتاقان بيبضاعت و زيارت اولي حضرت رضا(ع) را از رئوس
برنامههاي خود قرار داده است.
وي با بيان اينکه هزار گروه جهادي دانشجويي و عالوه بر آن صدها
گروه جهادي مستقل در سال  97با حمايت آستان قدس رضوي به
مناطق محروم سراسر کشور اعزام ميشوند ،ابراز کرد :طي تفاهمنامهاي
ميان معاونت امداد مستضعفان آستان قدس و بسيج دانشجويي ،هزار

گروه جهادي دانشجويي به مناطق محروم کشور با حمايت آستان
قدس اعزام خواهند شد.
وي ادامه داد :عالوه بر اين هزار گروه جهادي دانشجويي ،معاونت امداد
مستضعفان آستان قدس رضوي از ابتداي سال جاري تاکنون از صدها
گروه جهادي که به اين معاونت مراجعه کردند ،پس از بررسيهاي الزم
حمايت کرده است.

ضرورت مشارکت شهروندان در حفاظت از مبلمان شهري
شهردار شهر جديد هشتگرد ضرورت مشارکت شهروندان
در امر حفاظت از مبلمان شهري ،نگهداري و حفاظت
از مبلمان و تأسيسات شهري را بيانگر فرهنگ باالي
مردم و احساس مسئوليت آنها در برابر داراييهاي
شهري دانست.
مهندس اصغر آقائي با اشاره به اينکه تخريب اموال
عمومي هزينههاي بسياري را به مديريت شهري تحميل
ميکند ،اظهار کرد :حفظ و نگهداري وسايل و امکانات
عمومي در پارکها و معابر عمومي يک وظيفه همگاني
است و اين عمل در واقع نشانگر احساس مسئوليت
مردم در قبال داراييها و اموال شهري است.
وي با اشاره به اينکه امکانات شهري براي استفاده عموم
شهروندان است ،بيان کرد :همگان حق استفاده از اين
امکانات را دارند که عدهاي خاص با بيمباالتي باعث

تحميل هزينههاي زياد به شهر و ساکنان آن ميشوند.
شهردار شهرجديد هشتگرد از عموم شهروندان خواست تا به منظور جلوگيري از تخريب اموال عمومي ضمن
حراست و نگهداري از اين اموال با مجموعه شهرداري در راستاي اشاعه فرهنگ مناسب شهروندي و شناسايي
و برخورد جدي با اين ناهنجاريها همکاري کنند.
مهندس آقائي ساماندهي مکانهاي عمومي را از وظايف عمده شهرداري اعالم کرد و افزود :ما نيز در قبال
اين وظيفه از مردم انتظار همکاري داريم چرا که اگر اين توجه به مسائل شهري دوطرفه نباشد شهرداري به
تنهايي کاري از پيش نخواهد برد.
وي اجراي طرحهاي بهسازي و بازسازي بوستانهاي شهري را يادآور شد و اضافه کرد :ما با اجراي اين طرحها
و مبلمان شهري سعي داريم تا مردم از بهترين امکانات شهري بهرهمند شوند و اين اموال را جزو داراييهاي
خود محسوب کنند.
شهردار شهرجديد هشتگرد بهبود شاخصهاي امنيتي در نقاط مختلف شهر را يادآور شد و اذعان کرد :نصب
چراغهاي روشنايي در مناطق متنوع شهري عالوه بر جذابيتبخشي به فضاي عمومي شهر ،احساس امنيت
را در مردم ايجاد ميکند که شهرداري با اجراي اين روشناييها در سطح شهر درصدد افزايش اين حس در
ميان مردم است.
با توجه به اينکه در چند ماه اخير شاهد اتفاقات ناگواري در خصوص آسيب فراوان به مبلمان شهري و سيستم
روشنايي از جمله شکستن چراغ ها و سرقت کابل هاي برق بوده ايم...
شايسته است با نگهداري مناسب از مبلمان شهري به جاي تعمير و جايگزيني مبلمان،در جهت توسعه و
افزايش آن در شهر گام برداريم.
در صورت مشاهده هرگونه تخريب به اموال عمومي با شماره شهرداري  44266400الي  4و يا پليس 110
تماس حاصل نماييد.

محمدرضا بادامچي نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در
مصاحبه با روزنامه قانون گفت« :از آن زماني که افزايش ارز
خودنمايي ميکرد ،نمايندگان مجلس با تمام مديران کشور جلسه
گذاشتند ولي متاسفانه دولت هيچگونه برنامهاي براي چنين
روزهايي نداشته است .اين خطاهاي دولت دربخش اقتصادي باعث
شد که ارز درمدت چند ماه ازسه هزارتومان به  9هزارتومان برسد.
ازخطاهاي بزرگ مسئوالن کشور اين است که براي حالت فوق العاده
و بحراني هيچ برنامهاي نداريم .حتي بانک مرکزي وتيم اقتصادي
دولت پيشبيني نکرده بودند که اگر آمريکا از برجام خارج شود
چه اقداماتي بايد انجام دهند ».گفتني است ظريف در سال 94
در نشست بررسي برجام در شوراي راهبردي روابط خارجي گفته
بود« :آمريکا نميتواند از برجام خارج شود»!
***

صدا و سيما آدمربايي را ترويج ميکند

محمد ابراهيم رضايي عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درگفت و گو با رسالت:

خت 97/6/6-26

فرمانده نيروي زميني ارتش گفت :دشمن جنگ جرياني را عليه ملت ايران به کار گرفته
است.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير کيومرث حيدري در جمع مسئولين و کارکنان معاونت
هاي نيروي انساني ،بازرسي ،حقوقي ستاد نيروي زميني ارتش با بيان اينکه دشمن در صدد
راه اندازي جنگ در بين مردم جامعه است تاکيد کرد :جنگ اين نيست که فکر کنيم نبرد
مسلحانه اي بين دو جبهه صورت گيرد بلکه حمله به ارزش ها ،فرهنگ ،اقتصاد و  ...يک
کشور است.وي تصريح کرد  :امروز دشمن با ما وارد جنگ جديدي شده است ،اين جنگ
يکسري ويژگيها و تعاريفي دارد ،جنگي که دشمن راه اندازي کرد با سناريو و برنامهاي
بسيار دقيق ،تاکتيکي و عملياتي طراحي شده است که نحوه جذب سرباز و عضويت در
جبهه اي که دشمن فرماندهي آن را بر عهده دارد به گونه اي است که تعداد کثيري نا
خواسته به شکل سرباز دشمن عمل مي کنند.حيدري خاطر نشان کرد :جنگي که دشمن
راه اندازي کرد «جنگ جرياني» است ،جنگي که در کالبد جامعه در جريان است ،اين
جنگ بدون هيچگونه هزينه اي براي دشمن نيرو فراهم مي کند .در اين جنگ دشمن از
موشک ،توپ ،تانک و تجهيزات نظامي استفاده نمي کند ،به اين معنا که دشمن جرياني
را راه انداخته که جوامع مختلف را با خود همسو و همراه مي کند.وي ادامه داد :جنگ
جرياني مانند خوني است که در رگ ها حرکت مي کند و در کالبد جامعه خود را به جريان
مي اندازد و وقتي در جامعه جاري شد بدون هيچ هزينه اي مسير خود را ادامه ميدهد.
فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينکه دشمن با راه اندازي شبکه هاي مجازي و شبکه هاي
معاند نظام در صدد تخريب عقايد و آرمان هاي جامعه است گفت :دشمن پايه جنگ را
بنا مي کند و ما جريان را ايجاد ،جاري و به حرکت در مي آوريم .بايد حواسمان باشد که
امروز درگير عمليات رواني ،جنگ رواني هستيم در جنگ رواني دشمن ذهن پردازشگر ما
را نشانه گيري مي کند و برنامههاي خود را بر ذهن ما معطوف مي کند.

دولت ،خروج آمريکا از برجام را
محاسبه نکرده بود
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عليمرادي :دولتمردان دست از شعار بردارند

» خبر

فداکاري ،گذشت ،عشق و مهرباني به همنوع خواهيم بود.وي بيان کرد :در چنين فرهنگي که
دولت اتفاقا آن را دنبال مي کند ،پولدار حق حيات دارد و بي پول مي تواند بميرد! عمال اين خط
آمريکايي توسط دولت دنبال مي شود بنابراين به شدت نيازمند حضور مديران جهادي از نوع
قاليباف ،سپاه و بسيج براي اداره امور کشور و خروج از اين بحران هستيم.رزاقي با اشاره به بسته
پيشنهادي راهکارهاي اقتصادي که قاليباف چندي پيش در مصاحبه اي به آن اشاره کرده بود،
گفت :دولت توجهي به استفاده از بسته راهکارهاي اقتصادي قاليباف ندارد و اين در حالي است
که آقاي روحاني به عنوان رئيس جمهور در يکي از سخنرانيهاي هفتههاي گذشته از بوسيدن
دست مخالفان سخن گفت و اينکه از همه نيروها براي سامان دادن به اقتصاد ايران دعوت مي
کند.وي افزود :هر چند رئيس جمهور اين جمله را بر زبان آورد اما بدان اعتقاد و الزام عملي
نداشته و ندارد ،همانگونه که به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي که مقام معظم رهبري
بارها بر آن تاکيد کرده توجهي ندارد.

اخبار برگزيده »

خاکسار افزود :آستان قدس رضوي با اختصاص اعتبار ويژه  50ميليارد
ريالي از هزار گروه جهادي دانشجويي در سال  97حمايت ميکند،
همچنين در سال جاري گروههاي جهادي مستقل بسياري در استانهاي
خراسان رضوي ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان و  ...مورد حمايت
آستان قدس قرار گرفتند تا در قلب مناطق محروم کشور براي کاهش
فاصله طبقاتي و زدودن چهره فقر در اطراف شهرها و روستاهاي ايران
اسالمي تالش کنند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي ،جهادگران رضوي را سفيران
کار ،تالش و خدمترساني صادقانه در سراسر کشور خواند و اضافه کرد:
اعزام گروههاي جهادي دانشجويي از دهه کرامت سال جاري آغاز شده
که تاکنون بيش از  300گروه از آنها در بخشهاي عمراني و پزشکي به
مناطق محروم کشور اعزام شدند.
خاکسار با اشاره به برکات فراوان اردوهاي جهادي براي خدمترساني به
نيازمندان و خودسازي براي جهادگران ،تصريح کرد :دانشجويان آينده سازان
کشور هستند و اين جوانان در اردوهاي جهادي از نزديک مشکالت
محرومان را ميبينند و در آينده نيز مردم را فراموش نخواهند کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت دوم شركت تعاوني مسكن
رانندگان اتوبوس برونشهري زنجان

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن رانندگان اتوبوس برونشهري زنجان در تاريخ
 97/6/21روز چهارشنبه ساعت  17بعدازظهر در محل سالن اجتماعات
پروژه تعاوني مسكن واقع در پونك تشكيل خواهد گرديد .لذا بدينوسيله
از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي
اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم
رسانند و يا وكالي خود را با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع
از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش توسط هيات مديره تعاوني از آخرين وضعيت پروژه
 -2اتخاذ تصميم نسبت به ادامه عمليات اجرايي و مالي پروژه
 -3گزارش بازرس قانوني شركت تعاوني درخصوص صورتهاي مالي مربوط
به سالهاي  96-95-94و عملكرد هيات مديره
 -4طرح و تصميمگيري درخصوص صورتهاي مالي شركت مربوط به سالهاي
 1394و  1395و 1396
 -5طرح و تصويب دستورالعمل حقوق ،مزايا و پاداش و حقالجلسه هيات
مديره
 -6انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -7انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1397
 -8تصميمگيري درخصوص حقالزحمه و پاداش حقالجلسه هيات
مديره
 -9طرح و تصويب حقالزحمه بازرس براي سال مالي 1397
 -10تصميمگيري نسبت به اعضايي كه به تعهدات خود عمل ننمودهاند
توضيح :اعضايي كه كانديداي تصدي سمت هيات مديره و بازرس شركت
ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت
مجمع عمومي ضمن ارائه يك قطعه عكس  3×4و كپي شناسنامه و حكم
كارگزيني جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به دفتر شركت مراجعه
فرماييد .بديهي است به درخواستهاي پس از موعد ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
هيات مديره شركت تعاوني مسكن
تاريخ انتشار97/6/6 :
رانندگان اتوبوس برونشهري زنجان
خ ش97/6/6 :

اصالحيه مجمع عمومي

پيرو آگهي مورخ  97/5/29شركت تعاوني مصرف فرهنگيان زنجان عنوان
آگهي مزبور از مجمع عمومي عادي به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/6/6 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان زنجان
خ ش97/6/6 :

آزار و اذيت زنان از سوي برخي رانندگان مسافربرنما يکي از
جرائمي است که در سالهاي اخير در شهرهاي مختلف کشور
بخصوص تهران باعث نگراني شديد مردم شده است .به گزارش
روزنامه ايران ،عبداهلل رستگار ،حقوقدان و وکيل دادگستري مي
گويد :به سريالهاي داخلي و خارجي تلويزيون نگاه کنيد ،ميبينيد
که انواع و اقسام شيوههاي آدم ربايي را به شکل محسوس و
نامحسوس آموزش ميدهد اما در هيچ يک ازمجموعههاي ايراني
نميبينيم که به مردم آموزش دهد که تو ميتواني در مواقع خطر
مث ً
ال فرمان خودرو را بچرخاني يا با ته ميله پشت سري صندلي،
شيشه را بشکني و فرار کني.
***

اصالح طلبان نتوانستند انتظارات مردم را
برآورده کنند

محمد رضا تاجيک ،مشاور رئيس دولت اصالحات در مصاحبه با
روزنامه آرمان گفت :جنبههاي معرفت شناختي گفتمان اصالحات
روزبهروز نحيف و نحيفتر شده و از يک جريان فرهنگي و اجتماعي
فراگير به يک جريان در قدرت تبديل شد .اين افراد حيات و ممات
جريان اصالحات را به قدرت گره زدند .با اين وجود در همين
نقش نيز ناموفق بودند و نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند.
تاجيک در ادامه گفت :امروز عدهاي به نام اصالحطلبي مانع بزرگي
در مسير توفندگي و بالندگي جريان اصالحات به وجود آوردهاند.
اين عده جريان اصالحطلبي را به منفعت طلبيهاي خود تقليل
دادهاند و يک چهره غير لطيف و غير اصالحي از جريان اصالحطلبي
به مردم ارائه دادهاند .نکته قابل تأمل در اين زمينه اين است که
اصالحطلبان هنگامي که در سرير قدرت قرار ميگيرند همان
کنش را از خود نشان ميدهند که قبل از اينکه به قدرت برسند،
آن را نقد ميکردند.
***

حداقل حقوق کارگران بايد  ۵/۳ميليون تومان باشد

به گزارش اعتماد آنالين ،احسان سهرابي عضو هيئتمديره کانون
عالي شوراهاي اسالمي کار گفت :به زودي جلسه ترميم دستمزد
در شوراي عالي کار کشور برگزار ميشود و خواسته ما اين است
که حقوق کارگران به واقعيات کنوني جامعه نزديک شود .هماکنون
قدرت خريد کارگران  48درصد کاهش پيدا کرده و شاخص تورم
هم گوياي اين است که ادامه زندگي با اين دستمزدها قابل انجام
نيست و البته اين را نيز بايد گفت که وضعيت کارگران تاکنون
به اين حد بحراني نبوده که ما مجبور به ترميم دستمزد در نيمه
سال شويم .تحقيقات ميداني نشان از اين دارد که يک کارگر براي
اينکه شرمنده خانواده خود نباشد نياز به  5ميليون و  300هزار
تومان حقوق دارد و البته نميتوان در مورد خروجي اين جلسات
براي تعيين دستمزد هيچ پيشبيني داشت.
***

ِ
ظريف دوران گل و بلبل برجام مدام
ي شد ،چه برسد به االن!
عصباني م 

روزنامه آفتاب يزد نوشت :دوشنبه هفته گذشته ،قبل از تعطيالت
خبري از چشمها پنهان ماند ...اين بار هم ظريف به عنوان وزير
خارجه ايران و در بحبوحه اتفاقات اخير ،به کميسيون امنيت ملي
رفته بود تا به سواالت مختلف پاسخ دهد ...تنها سند اين جلسه
شايد توئيت عليرضا رحيمي ،عضو کميسيون امنيت ملي است
که در توئيتي درباره اين نشست گفت« :روز گذشته رکورد حضور
ظريف در کميسيون امنيت ملي شکسته شد ۴ .ساعت حضور بي
وقفه براي پاسخگويي به  ۱۲سوال نمايندگان از رژيم حقوقي خزر
و گرين کارتهاي ادعايي ذوالنوري تا تحريم و برجام و عفرين و
خطوط قرمز ۴ .ساعت جلسه' ۳نوبت عصبانيت ظريف ۲ ،صلوات
تنفسي و يک توصيه به صادقي» سيد حسين نقوي حسيني،
عضو کميسيون امنيت ملي به آفتاب يزد مي گويد :عصباني
شدن ظريف موضوع تازهاي نيست .ظريف در همه صحبتها
نيمي خندان و نيمي از آن را عصباني است ...عصبانيت ظريف و
پرداختن به آن مگر چه موضوعي از ديپلماسي ما را حل ميکند؟
وزير در پارلمان که نميآيد بگو بخند کند! کسي با کسي تعارف
ندارد .بحث در کميسيون ،بحث جدلي است ...اينکه ظريف سه بار
ي کند؟! آقاي ظريف
عصباني شده کجاي کار ديپلماسي ما را حل م 
آن موقع که دوران گل و بلبل برجام بود مدام عصباني ميشد،
چه برسد به االن.
***

جزئيات دستگيري مجري ري استارت

نامه نيوز نوشت :حسيني ،سرکرده گروه ضدانقالب ري استارت
به اتهام ترور يک ضدانقالب ديگر در آمريکا دستگير شد .يازدهم
ارديبهشت ماه امسال بود که منابع خبري اعالم کردند منصور
اسانلو درپي يک حادثه رانندگي ،در بخش مراقبتهاي ويژه يکياز
بيمارستانهاي نيويورک آمريکا بستري شده است .اين در حالي
بود که در پي اين حادثه عناصر ضد انقالب در خصوص اين حادثه
عليه نظام جمهوري اسالمي اقدام به سناريو سازي کردند .پس
از بستري شدن اسانلو در بيمارستان پزشکان متوجه شدند که
نوعي ميکروب در قسمت پيشاني او سريعا در حال رشد است.
به همين دليل مسئوالن بيمارستان ماجرا را با پليس در ميان
گذاشتند .تحقيقات پليسي حاکي از اين بود که اسانلو پيشتر به
دليل عدم اتحاد با حسيني و تشکيل يک اپوزيسيون واحد عليه
نظام جمهوري اسالمي از جانب سرکرده ري استارت مورد تهديد
قرار گرفته بود .تا اينکه اخيرا منابع خبري اعالم کردند که پليس
اف بي آي آمريکا سيد محمد حسيني ،ليدر گروه ضد انقالب
ري استارت را هنگامي که قصد داشت از کشور آمريکا به يکي
از کشورهاي حوزه خليج فارس بگريزد به اتهام ترور شيميايي
منصور اسانلو ،يکي از فعاالن ضد انقالب دستگير کرد .بنابراين
گزارش اسانلو پس از يک تصادف ساختگي از جانب يکي از عناصر
سرکرده ري استارت با جسمي آغشته به مواد ميکروبي به سر او
چندين ضربه زد و از محل حادثه گريخت .هم اکنون اسانلو روي
تخت بيمارستان با سرنوشت خود در حال مبارزه است و حسيني
نيز در بازداشتگاه پليس آمريکا تحت نظر قرار دارد .سيد محمد
حسيني هم اکنون براي ضد انقالب نيز يک مهره سوخته به حساب
مي آيد اما توهماتي که در ذهن او مي گذرد موجب مي شود تا
او خود را ليدر يک جنبش چند ميليوني بداند! چندي پيش نيز
دادستان تهران از درخواست تعقيب قضائي براي سرکرده گروهک
ري استارت از طريق پليس بين الملل خبر داد.

