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به مناسبت دهه فجر به ياد امام راحل

اين روزها بهشت وطن،شاد بهمن است
امير عاملي

اي رفته از ميانه ،ز ميدان نرفته اي
رفتي اگر چه از نظر ،ز جان نرفته اي
بهمن بهار بود و امام از سفر رسيد
آري اما ِم آن همه گنج و هنر رسيد
آمد چنان فرشته و ديو از ميان گريخت
يعني هر آنچه بود پليدي ز جان گريخت
مرداني از قبيله خورشيد آمدند
سيلي به روي تيرگي سلطنت زدند
اين روزها بهشت وطن شاد بهمن است
ايران سرفراز کنون ياد بهمن است
هرچند جز به فکر جدايي نمي رسند
با دشمنان بگوي به جايي نمي رسند
خورشيد ،تيره کي شود از اين ظلوم ها؟
ايران سربلند کجا مکر شوم ها؟
جانم فداي رهبر و ياران رهبري
ايران شکوفه داد ز باران رهبري

» خبر

نماينده مردم اروميه در مجلس:

رفتار جنون آميز ترامپ موجب نابودي
آمريکاست
نماينده مردم اروميه در مجلس گفت :رفتار جنون آميز ترامپ موجب نابودي آمريکاست.
هادي بهادري در گفتگو با خبرنگار فارس در اروميه تصريح کرد :بعد از انقالب تعدادي
از روساي جمهور آمريکا بر سر کار آمدهاند که رفتار خصمانه خود را در قبال ايران به رخ
کشيدند.وي با بيان اينکه رفتارهاي ضد ايراني روساي جمهور آمريکا عليه ايران هيچ خللي
در عزم واراده مردم اين کشور وارد نميکند ،افزود :ترامپ بايد بداند هيچ رئيس جمهوري
از آمريکا نتوانسته ايران را تحت فشار بگذارد و خود او نيز نميتواند اقدامي عليه ايران انجام
دهد.وي به رفتارهاي اخير ترامپ مبني بر لغو ويزاي مهاجران برخي کشورهاي مسلمان
اشاره کرد و ادامه داد :چنين رفتارهاي جنون آميز از سوي ترامپ موجب نابودي اين کشور
شده وآمريکا را با بحران اساسي روبه رو ميکند.

امير پوردستان:

نيروي هوايي ارتش ،آماده دفاع
و اجراي عملياتهاي آفندي است
جانشين فرمانده کل ارتش گفت :نيروي هوايي ارتش با به روزرساني تجهيزات خود و
آموزش هاي مستمر ،آماده دفاع از آسمان کشور و اجراي عمليات هاي آفندي با نظر
فرمانده معظم کل قواست.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير احمدرضا پوردستان در مراسم
صبحگاه مشترک يگان هاي نيروي هوايي ارتش گفت :اقدام شجاعانه و شهادت طلبانه
کارکنان نيروي هوايي ارتش در بيعت با امام خميني (ره) نقطه عطفي در تاريخ ارتش
جمهوري اسالمي ايران و کشور اسالميمان بود.وي تصريح کرد :اين اقدام با بصيرت موجب
تقويت اميد مردم در مبارزات و زنده کردن روحيه ارتش براي پيوستن به صفوف مردم
شد و ترس و وحشت را به دل رژيم سفاک پهلوي انداخت.جانشين فرمانده کل ارتش اين
اقدام کارکنان نيروي هوايي را از عوامل عزت و افتخار ارتش در ميان مردم دانست و افزود:
پيروزي انقالب اسالمي در بهمن ماه  ۵۷شوک ژئوپلتيک براي آمريكا و متحدانش بود و
تمام معادالت آن ها را در منطقه بر هم زد.وي ادامه داد :قبل از پيروزي انقالب جهان به
صورت هسته پيرامون اداره ميشد و آمريكا و شوروي جهان را به دو قطب تقسيم کرده
بودند که کشور ما نيز يکي از اقمار پر اهميت و ارزشمند آمريكايي ها بود.پوردستان ضمن
بيان امتيازات موقعيت جغرافيايي ايران اظهار داشت :دسترسي به تنگه استراتژيک هرمز
و همسايگي با شوروي ،آمريكايي ها را متقاعد کرده بود که ارتش ما را به عنوان ژاندارم
منطقه و جبهه مقابله ناتو در برابر ورشو تجهيز کنند تا در صورت اراده آمريكايي ها ارتش
هاي منطقه را براي آنان به صف کنند.وي انقالب مردم ايران را بر هم زننده همه معادالت
آمريكاييها دانست و تصريح کرد :دشمنان پس از پيروزي انقالب اسالمي همواره از سرايت
نهضت مردمي ايران به کشورهاي ديگر هراس داشتند.وي ضمن برشمردن عوامل پيروزي
انقالب اسالمي تصريح کرد :حضور روحانيت و در راس آنها امام خميني(ره) ،حضور مردم
در صحنه و پيوستن ارتش به صفوف انقالبيون و اعتراضات مردمي پيروزي نهايي را براي
کشور ما به همراه داشت.وي گفت :نيروي هوايي ارتش نه تنها در پيوستن به انقالب و
مردم ،بلکه در همه عرصهها از جمله در عرصه خودکفايي ،دفاع مقدس و  ...هم پيشتازي
خود را حفظ کرده است به گونه اي که تنها يک روز پس از آغاز جنگ با اجراي عمليات
کمان  ۹۹تمام محاسبات دشمن بعثي را بر هم زد.پوردستان نيروي هوايي ارتش را بازوي
توانمند نظام در دفاع از کشور دانست و افزود :امروز اين مجموعه پر نشاط و واليتمدار با
به روز رساني تجهيزات خود و آموزش هاي مستمر ،آماده دفاع از آسمان کشور و اجراي
عمليات هاي آفندي با نظر فرمانده معظم کل قواست.

طباطبايي مزدآبادي عنوان کرد:

تحقق نيافتن برخي از اهداف اقتصاد
ملي به خاطر استفاده نکردن از
ظرفيتهاي اقتصادي داخلي
دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران گفت :استفاده نکردن از برخي ظرفيتهاي اقتصادي
مطلوب داخلي ،منجر به تحقق نيافتن بعضي از اهداف اقتصاد ملي شده است.دکتر سيد
محسن طباطبايي مزدآبادي در جمع نخبگان اردستاني با اشاره به اينکه تحريمهاي اقتصادي
و استفاده نکردن از برخي ظرفيتهاي اقتصادي مطلوب داخلي ،منجر به تحقق نيافتن
بعضي از اهداف اقتصاد ملي شده است ،گفت :در برنامه ششم توسعه عالوهبر هدفگذاري
رشد  8درصدي در توليد ناخالص داخلي ،متوسط رشد ساالنه صادرات غيرنفتي کاال و
خدمات در حدود  21/7درصد نيز در نظر گرفته شده و نرخ بيکاري  12/6درصدي پايان
سال  ،1395در پايان برنامه ششم توسعه بايد به  8/6درصد برسد که اين ارقام جز در
سايه کوشش جمعي و جهادي و توسعه ظرفيتهاي توليدي کشور محقق نميشود.وي
تصريح کرد :براي نيل به توسعه در کشور و اهداف ک ّمي اقتصادي در نظر گرفته شده ،الزم
است ظرفيتهاي اقتصادي در سراسر جغرافياي ايران مورد استفاده قرار گيرند .در حال
حاضر به اندازه  30درصد از کل مساحت کشور توسط زمينهاي بياباني و کويري ،اشغال
شده و مساحت کشور را ازلحاظ فعاليت اقتصادي ،کوچک کرده است .وي با برشمردن
زمينه هاي سرمايه گذاري در مناطق کويري گفت :يکي از زمينههاي سرمايهگذاري تجربه
شده در مناطق بياباني و کويري،کشاورزي است .کاشت گياهاني که با آبوهواي کويري
تطابق داشته و در برابر کمآبي مقاوم باشند ،ميتواند تحقق رشد  8درصدي در ارزشافزوده
بخش کشاورزي را تسهيل کند.

دشمن دست از پا خطا کند ،موشکهاي ما بر سر آنها
فرود ميآيد

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه گفت :اگر دشمن دست از پا خطا
کند موشکهاي ما غرش کنان بر سر آنها فرود مي آيد.به گزارش
خبرگزاري مهر ،سردار اميرعلي حاجي زاده در حاشيه برگزاري
مرحله اصلي رزمايش «مدافعان حريم واليت» با اشاره به ويژگيهاي
اين رزمايش پدافندي اظهار کرد :رزمايش فرماندهي پدافند نيروي
هوافضا پس از انجام موفقيت آميز مراحل مقدماتي وارد مرحله اصلي
شد.وي افزود :اين رزمايش از جنس رزمايش هاي ساالنه بوده و
در منطقهاي به وسعت  ۳۵هزار کيلومتر مربع درون کوير برگزار
ميشود.وي استفاده از سامانهها و تجهيزات کامال بومي و ايراني را
از وجوه برجسته اين رزمايش عنوان و تصريح کرد :تمام ادوات به
کارگيري شده در اين رزمايش پدافندي اعم از سامانههاي موشکي،
سامانههاي راداري ،مراکز کنترل فرماندهي و جنگ الکترونيک بومي
و ساخته دست دانشمندان و متخصصان ايران اسالمي است.حاجي
زاده با تأکيد بر اينکه پيچيدگي سامانههاي پدافندي دهها برابر
بيشتر از موشک و پهپاد است ،گفت :ما تجربه تحقيق و خودکفايي
در بخش موشکهاي زمين به زمين و هوشمند و پهپادها را داريم
اما سامانههاي پدافندي به دليل آنکه مجموعهاي از پروژههاي
تحقيقاتي پيچيده درهم تنيده است ،برخوردار از دشواري هاي

زيادي ميباشد.وي از سامان ه موشکي سوم خرداد به عنوان بزرگترين
پروژه تحقيقاتي به ثمر رسيده کشور ياد کرد و افزود :امروز بحمداهلل
با همت و مجاهدت فرزندان ايران اسالمي استخوان بندي تحريمهاي
دشمن در حوزه پدافندي کامال خرد شده است.فرمانده نيروي
هوافضاي سپاه با اشاره به ويژگي هاي ديگر رزمايش مدافعان حريم
واليت گفت :اين رزمايش بسيار سختگيرانه طراحي شده و همانند
قرارگاهي که کار دفاع هوايي را انجام ميدهد ،يک قرارگاه نارنجي
دشمن نيز با استفاده از انواع پهپادها و جنگندهها به انجام عمليات
آفندي ميپردازد که بحمداهلل يگان ها و تجهيزات با آمادگي کامل
اين مرحله از رزمايش را به انجام رساندند.وي افزود :در رزمايش
مدافعان حريم واليت براي نخستين بار ردگيري بمب هاي رها
شده از هواپيما و موشک هاي زمين به زمين توسط سامانههاي
راداري در منطقه رزمايش با موفقيت به انجام رسيد.حاجي زاده
در بخش ديگري از سخنانش تهديد ايران توسط برخي مقامات
آمريکايي را ياوه گويي بيش ندانست و تصريح کرد :با شناختي که
از توان نيروهاي مسلح و خودمان داريم با اطمينان اعالم ميکنم
که تهديد خارجي برعليه نظام اسالمي ما کارساز نيست.وي با
تأکيد بر اينکه روند تقويت قدرت ما بيش از  ۳۷سال است که

تداوم دارد ،گفت :ما بر قدرت اليزال الهي تکيه داريم در حالي که
آمريکاييها اتکا به تجهيزات و قدرت مادي دارند و در اين شرايط
هر اتفاقي رقم بخورد به طور قطع ما پيروز ميدان خواهيم بود.
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با تأکيد بر اينکه در توليد و تقويت
توانمندي دفاعي حتي لحظهاي هم درنگ نخواهيم کرد گفت :ما با
تکيه بر توانمندي خود دستي به سمت دشمن دراز نکرديم و هيچ
وابستگي اي به آنان نداريم.حاجي زاده در واکنش به بهانه جويي

آمريکايي ها پيرامون آزمايشهاي موشکي ايران با تأکيد بر اينکه
دشمنان امنيت ما را هدف قرار دادهاند ،گفت :پرداختن به مسائلي
مانند توانمندي و دانش هستهاي ،اقتدار موشکي و مسائلي از اين
دست تنها بهانهاي براي دشمني آنها با نظام اسالمي و ملت ايران
است؛ ما براي دفاع از امنيت ملت ايران شبانه روز تالش ميکنيم
و اگر دشمن دست از پا خطا کند موشکهاي ما غرش کنان بر
سر آنها فرود مي آيد.

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ملت ايران،مرعوب تهديدات آمريکا نميشود

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،تهديدات اخير مقامات آمريکا عليه کشورمان
را پوچ و توخالي توصيف و تاکيد کردند :ملت ايران هرگز مرعوب تهديدات آمريکا
نميشود.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صدا و
سيما در پاسخ به ادعاهاي آمريكايي ها مبني بر گزينه هاي روي ميز آنان در قبال
ايران گفت :آمريكايي ها هيچ سودي از اين شعار توخالي نبرده اند و من تعجب
مي کنم که چرا آن را تکرار مي کنند.محسن رضايي افزود :تکرار اين شعار اعتبار آنها
را بيش از پيش از بين خواهد برد.وي گفت :همان گونه که آنها گزينه هاي روي ميز
دارند ما هم در همه موارد ،چه تحريم و چه حمله به ايران پاسخ هاي جدي خواهيم
داشت و پاسخ قاطع خواهيم داد.وي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسالمي ايران به دنبال
جنگ نيست ،افزود :ما مي دانيم آمريكايي ها اين تهديدات را براي فروش سالح
هايشان مطرح مي کنند و مي خواهند رعب و وحشت در دل همسايگان ايران بيندازند
چراکه خود آنها مي دانند اين حرف ها روي ايران اثري نخواهد داشت.رضايي گفت:
ملت ايران در راهپيمايي  22بهمن ماه پاسخ محکمي به دولت آمريكا خواهد داد که
حواست را جمع کن ،اينجا ايران است.وي در خصوص حضور پرشور مردم در راهپيمايي
 22بهمن تصريح کرد :اين روز سالگرد پيروزي انقالب است و اين انقالب متعلق به
ايران است و مردم انقالب را متعلق به خود مي دانند و دولتمردان را ميهمانان خود
مي دانند و ميزبان واقعي اين کشور خود ملت است.وي همچنين در خصوص حضور
آيت اهلل موحدي کرماني به عنوان رئيس جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت
نظام نيز گفت :فعال اداره جلسات مجمع ازجانب مقام معظم رهبري برعهده ايشان
گذاشته شده است.ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :امروز تهديدات
آمريکا چيزي جز يک بلوف سياسي نيست.حجت االسالم والمسلمين مصباحي مقدم
در پاسخ به اين سوال که اخيرا آمريکايي ها تهديدات خود را تکرار کرده و مي گويند
همه گزينه ها روي ميز است ،افزود :آمريکايي ها هر کاري که مي توانستند براي از
بين بردن نظام جمهوري اسالمي کردند و همانطور که بنيانگذار کبير انقالب اسالمي
هم گفتند آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند.وي افزود :گفت :امروز تهديدات آمريکا
چيزي جز يک بلوف سياسي نيست.عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:
با تهديد ايران نمي توانند آمريكاي ورشکسته سياسي را نجات دهند.علي اکبر واليتي

گفت :اين اولين بار نيست که آمريكايي ها از تهديدات توخالي و تبليغاتي استفاده
مي کنند.وي افزود  :آنها مي دانند که ايران از اين تهديدات هراسي ندارد زيرا به
قدمت تاريخ انقالب ،شاهد تهديدات آمريكايي ها بوديم و مردم  ،انقالب و نظام ايران،
نظام ،دولت و مردم مقاومي هستند که بارها مقاومت خود را در برابر اين تهديدات و
گاهي عملي شدن اين تهديدات مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران که در اواخر
آن آمريكايي ها وارد شدند و هواپيماي مسافربري ايران را زدند نشان دادند اما آنها
از اين تهديدات هيچ سودي نبردند .واليتي گفت :اين تهديدات تکرار مکررات است
بنابراين بيش از اينکه بخواهند جمهوري اسالمي ايران را که مرعوب شدني نيست
مرعوب کنند مي خواهند به دوستان در حال زوال شان در منطقه مانند عربستان
سعودي که مانند انها از داعش حمايت کردند و در سوريه و عراق و يمن شکست
خوردند دلگرمي بدهند.وي افزود :اين تهديدات چيز جديدي نيست و در زمان اوباما،
بوش پدر و پسر و کلينتون بارها تکرار شده است و همين سخن تکراري مالل آور
بي خاصيت را تکرار مي کنند که گزينه نظامي روي ميز است.واليتي گفت :آنها بايد
بدانند که با اين تهديدات و با اين نوع عملکرد ،آمريكاي ورشکسته سياسي را نمي
توانند نجات دهند.ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آمريکا اهرم و
ابزاري براي اعمال تهديداتش عليه جمهوري اسالمي ايران ندارد.سرلشکر حسن
فيروزآبادي در پاسخ به تهديدات آمريکا عليه کشورمان افزود :آمريکاييها در گذشته
در راهبرد ،تاکتيک و سالح از جمهوري اسالمي ايران شکست خورده اند و تقريبا
در منطقه راهکاري ندارند.وي تصريح کرد :تهديدات جديد آقاي ترامپ مانند بقيه
حرف هايش کامال بدون مطالعه ،بي پايه و اساس و با تحريکات صهيونيستهاست.
فيروزآبادي گفت :آنان براي اعمال تهديداتشان مي خواهند عربستان را تقويت کنند
زيرا ابزار ديگري در منطقه ندارند و کشورهاي خليج فارس هم اصال به حساب
نمي آيند بنابراين آمريکا ابزار و اهرمي براي اعمال تهديداتش ندارد.معاون حقوقي
رئيس جمهور هم تاکيد کرد :ملت ايران نشان داده اند که با زبان زور و تهديد هرگز
مرعوب نمي شوند.حجت االسالم مجيد انصاري در پاسخ به تهديد دولتمردان آمريكا
مبني بر باقي بودن همه گزينه هاي روي ميز عليه ايران گفت :گزينه هاي آمريكا از
اول انقالب اسالمي روي ميز بوده است اما اين مردم بوده اند که تعيين کرده اند چه

گزينه هاي مناسبي را براي مبارزه با پهلوي ،دفاع از کشور ،مقابله با تحريم و حضور
در عرصه بين المللي انتخاب و اعمال کنند.وي افزود :ملت ايران ملتي صلح طلب
هستند که سعادت ،رفاه و آرامش را براي همه مردم دنيا به ويژه مردم منطقه
مي خواهند اما تهديد دشمن را هرگز جدي نمي گيرند و مرعوب آن نمي شوند.
انصاري اضافه کرد :اين حقيقتي است که مردم ايران در طول هشت سال گذشته
اثبات کردند و حتي از سال  42که حضرت امام پرچم نظام و انقالب را برافراشتند
ملت تهديدات رژيم شاه را به هيچ انگاشتند و در شب  22بهمن تهديد حکومت
نظامي را شکستند.وي با بيان اينکه مردم ما به شکستن تهديدات و ايستادگي مقابل
دشمن عادت دارند ،ابراز اميدواري کرد دولتمردان آمريکا مروري بر شکست هايشان
در مواجهه با مردم ايران ،جهان اسالم و واقعيت هاي منطقه داشته باشند و خود را
در دنيا و نزد افکارعمومي ملت ها منزوي و منفورتر نکنند.ديگر عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاکيد کرد :ترامپ با وجود تالش براي نشان دادن چهره اي قاطع ،فرد
بسيار منفعلي است و مي شود با اعمال سياست هاي قدرتمندانه در مقابلش او را
وادار به عقب نشيني کرد.علي آقامحمدي در پاسخ به تهديدات اخير دولتمردان آمريکا
عليه کشورمان گفت :يکي از نتايج عملي که آقاي ترامپ از صحبت هاي انتخاباتي
اش گرفته اين است که سخنانش از روي اصول بيان نشده است و اکنون براي
عقب نشيني سعي مي کند تابلوي جديدي نشان دهد تا بتواند از مواضع پيشينش
عقب نشيني کند.وي افزود :سخنان دوره تبليغات انتخاباتي او عليه جريانات تروريستي
بود که با زيرمايه اسالمي در منطقه ما فعالند که عمدتا محورش عربستان سعودي
است چه درباره برج هاي دوقلو و چه ديگر رويدادهاي تروريستي؛ اما اکنون يکباره
خط را به سمت کشورهايي برگردانده است که آماج حمالت تروريست ها هستند
مانند يمن ،سوريه ،ايران و عراق درحالي که اين ضد سخنان پيشيني اوست.وي گفت:
بنابراين نوعي ارتجاع و برگشت را در اظهارات او مي بينيم به همين علت او به عکس
اينکه بسيار تالش مي کرد خود را قاطع نشان دهد فردي بسيار منفعل و ساده ترين
مديري است که در آمريکا ديده مي شود.وي افزود :ديگر روساي جمهور اين کشور
براساس اصولي پيش مي آمدند اما وي گامي به جلو برمي دارد که اگر محکم با او
برخورد شود به عقب بازخواهد گشت.

آي تاهلل سعيدي:

اقدامات ترامپ،انگيزه شرکت در راهپيمايي  22بهمن را تقويت ميکند

توليت آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت :ترامپ رئيس جمهور خام آمريکا
کارهايي انجام ميدهد که مردم با انگيزه بيشتري در راهپيمايي  22بهمن شرکت
کنند.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل سيدمحمد سعيدي در جلسه
ستاد برگزاري مراسم دهه فجر استان قم با اشاره به اقدامات اخير ترامپ اظهار
کرد :هميشه در آستانه برگزاري راهپيمايي  22بهمن دشمن اقدامات ضد تبليغي
انجام ميدهد که موجب ميشود مردم با عالقه بيشتري در اين راهپيمايي شرکت
کنند و طي روزهاي اخير ترامپ رئيس جمهور نامعقول آمريکا حرف از گزينههاي
روي ميز زده است.وي با بيان اينکه رئيسجمهورهاي قبلي آمريکا آرزوي شکست
نظام جمهوري اسالمي را به گور بردند ،بيان کرد :ترامپ رئيس جمهور خام آمريکا
کارهايي را انجام ميدهد که مردم با انگيزه بيشتري در راهپيمايي  22بهمن شرکت
کنند و اين اقدامات دشمن از الطاف خفيه الهي است.وي با اشاره به ضرورت معرفي

رهاوردهاي انقالب اسالمي اظهار کرد :بايد اين رهاوردها در قالبهاي مختلف در
راهپيمايي  22بهمن امسال نمود پيدا کند ،همچنين بايد به توطئههاي دشمن
در اين راهپيمايي اشاره شده و بعد استکبارستيزي در راهپيمايي  22بهمن نمايان
باشد.وي ادامه داد :در کشور برخي از جريانها ميخواهند که دشمني با آمريکا را
فراموش کنيم ،از هيچ کسي نميترسيم و مصمم هستيم که انقالب اسالمي ايران
را به انقالب حضرت مهدي(عج) متصل کنيم و در روايات آمده که انتظار فرج
بهترين کارها است.سعيدي با اشاره به ضرورت شناخت دشمن اظهار کرد :يکي
از مشکالتي که بشر از ابتداي خلقت با آن مواجه شد ،ضعف در شناخت دشمن
بود ،انسان باور نميکرد که شيطان با او دشمن است و خودش را در شکلهاي
مختلف به او نشان ميدهد.وي ادامه داد :در جوامع بشري کساني که در برابر
دشمنان مقاوم بودند و از آنها نهراسيدند ،با وجود تعداد کم در برابر دشمن به

علت داشتن اين باور و نگاه پيروز شدند و اين مسئله در تاريخ انقالب اسالمي ايران
هم تجربه شده است.توليت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود :دشمني
دشمنان با انقالب اسالمي ايران و ارزشهاي آن از ابتدا بوده است ،با اين وجود
اين انقالب به سمت جلو حرکت کرد و امام خميني(ره) با نهضت خودشان لرزه بر
تن استکبار انداختند.سعيدي با اشاره به ضرورت تکرار مضامين استکبارستيزي در
جامعه ادامه داد :برخي به دليل وابستگي ميخواهند که از ماموريت استکبارستيزي
عدول کنند ،بايد بر اجراي اين ماموريت توسط مردم در راهپيمايي  22بهمن
تاکيد شود چرا که مسئله استکبارستيزي هنوز براي برخي به باور تبديل نشده
است.وي در پايان خاطرنشان کرد :راهپيمايي  22بهمن يک حرکت مردمي است
و دستگاههاي اجرايي در اين راهپيمايي تنها وظيفه خدمترساني دارند و بايد
شکل مردمي بقيه برنامههاي دهه فجر هم تقويت شود.

آيت اهلل علوي گرگاني:

بايد در مسائل اقتصادي ،فقه شيعه پياده شود

يکي از مراجع عظام تقليد تأکيد کرد :در مسائل بورس و اوراق تا ميتوان بايد
فقه اسالمي و شيعه را پياده کرد ،اينها بايد در جامعه هم مطرح شود تا بدانند
که شيعه داراي چه مقامي از فقه و فقاهت است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري
رسا ،آيت اهلل سيد محمدعلي علوي گرگاني در ديدار رئيس سازمان بورس و
اعضاي کميته فقهي اين سازمان با گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمي ،از
گزارش هاي بيان شده توسط حاضران تقدير کرد و آن را مبشرات خواند.وي
افزود :انسان در هر کاري بايد به دنبال وجه احسن باشد ،منطق اسالم منطق
احسن است؛ انسان هرکاري را که بر عهده دارد و انجام مي دهد بايد محکم بوده
و بر اساس استحکام باشد ،از اين رو بايد کارها با دقت بيشتري انجام شود.وي

با بيان اين که مرحوم حضرت آيت اهلل بروجردي در فقه مبناي خاصي داشت،
اظهار کرد :عقيده ايشان اين بود که فقه شيعه در کنار فقه اهل سنت است؛ از
اين رو نظر ايشان اين بود که اهل سنت در برخي قسمت ها از ما جلوتر هستند
و تجربيات بيشتري دارند.وي ادامه داد :مرحوم آيت اهلل بروجردي مي گفت که
اهل سنت قبل از ما شروع به حکومتداري کردند ،فقه شيعه بر فقه اهل سنت
حاکم است يعني نظر به آن ها دارد ،مرحوم آيت اهلل بروجردي به همين منطق
مي فرمود فقه شيعه ناظر به فقه اهل سنت است پس ما ابتدا بايد فقه اهل سنت
را بسنجيم بعد ببينيم که شيعه در برابر آنچه گفته است.آيت اهلل علوي گرگاني
با بيان اين که در مسائل بورس بايد فقه اهل سنت مورد نظر باشد و در کنار آن

پس از رفع نواقص فقه شيعه انتخاب شود ،ابراز داشت :فقه شيعه متقن محسوب
مي شود چون از منبع وحي آمده است ،چيزي که از خانواده وحي باشد صددرصد
بهتر است.وي عنوان کرد :در مسائل بورس و اوراق بايد فقه اسالمي و شيعه را
پياده کرد ،اين ها بايد در جامعه هم مطرح شود تا بدانند که شيعه داراي چه
مقامي از فقه و فقاهت است؛ مقام فقاهت بسيار باالست که بايد اين فقه در کارها
پياده شود.وي خاطرنشان کرد :نظرات رهبري و مراجع بايد در کارها مدنظر قرار
گيرد ،حتما کارها بايد با اذن رهبري باشد ،اگر با دفاتر مراجع و صاحب نظران
مذاکرات و مشورت هايي انجام شود بسيار در روند کارها اثرگذار خواهد بود و
نتيجه هاي خوبي خواهد داشت.

محسن رضايي:

امروز ايران ،ترکيه و سوريه مذاکره ميکنند وآمريکا را راه نمي دهند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد :امروز ايران ،ترکيه و سوريه مذاکره
مي کنند و آمريکا و عربستان را به مذاکرات راه نميدهند.به گزارش خبرگزاري مهر،
محسن رضايي در جمع خانواده شهداي تاکسيران و جمع کثيري از رانندگان تاکسي
شهر تهران با تبريک دهه فجر و سالروز پيروزي انقالب اسالمي گفت :در حماسه دفاع
مقدس ،همه مردم ايران به ميدان آمدند؛ رزمندگان زيادي نيز از جمع رانندگان و
تاکسيرانان به خيل عظيم شهدا پيوستند.وي با تأکيد بر اين که امام بيداري ملت را با
ارزش هاي انقالب و کار براي خدا ادغام کرد ،افزود :امام دست مردم را به اسالم رساند
و دست اسالم را به مردم و اين دو دست با صداقت و برادري و ايثار به هم رسيدند.

امروز هم رهبر معظم انقالب از اصول و ارزش ها سخن مي گويند تا ارتباط اسالم و
مردم قطع نشود .اگر ارزش ها از بين برود ،توان مقاومت را از دست خواهيم داد .ما
در دفاع و امنيت با ارزش هاي راستين انقالب پيش رفته ايم.وي تاکيد کرد :تهران
امروز با تهران دهه شصت فرق کرده است .آن روزها ،خبر انفجار و ترور ،آرامش را از
مردم سلب کرده بود و امروز الحمدهلل با ايثار فرزندان اين ملت ،امنيت بر قرار است.
مردم ما در دفاع مقدس جانانه از سرزمين هاي خود دفاع کردند و امروز هم فرزندان
رشيد شما تا سواحل مديترانه جلو رفته اند و کمک مستشاري مي کنند.رضايي با
اشاره به جايگاه ايران اسالمي در امنيت منطقه گفت :پنج سال پيش کشورمان را به

مذاکرات سوريه دعوت نمي کردند .چندي بعد به استراتژي اشتباه خود پي بردند
و ايران را در کنار بيست کشور دعوت کردند .امروز نيز فهميده اند که بدون ايران
نمي شود مذاکره کرد .امروز ايران و ترکيه و سوريه مذاکره مي کنند و آمريکا و
عربستان را به مذاکرات راه نمي دهند .خدا را شاکريم که امنيت و قدرت دفاعي
ايران اسالمي تا اين حد پيشرفت کرده ،اما از اين که بيکاري و تورم مردم ما را رنج
مي دهد ،در رنجيم .اگر همان ايثار و فداکاري و احساس مسئوليت دوران انقالب و
دفاع مقدس در عرصه اقتصاد ،در ادارات ،در مجلس و در ديگر اجزاي حکومت باشد،
بيکاري و تورم از کشور رخت مي بندد.

نسل جديد انقالبيها در تکرار تاريخ
ادامه از صفحه اول
درانقالبي نبودن« ،هراس از بيثباتي» عامل مهمي است .انقالبيوني که پا به سن
ميگذارند ،به سازمان و تشکيالت حاصل از رنجهاي انقالب عشق ميورزند ،و از
اين رو ،رفته رفته ،معاني منطقي انقالب را با پايداري در ساز و برگ و تشکيالت
طاق ميزنند .اين قانون آهنين ،انقالب را به رکود و سردي ميکشاند .در مقابل،
«انقالبيون جوان» از تغيير اساسي هراس ندارند ،و از اين بابت است که «انقالبي
جوان» ضرورت هر اجتماعي است ،چرا که زمانهاي همچون روزگار ما ،تغييرات
اساسي سياست را بر وفق دگرگونيهاي اجتماعي و تکنيکي ايجاب ميکند.
سياست اگر مدام مهياي پذيرش تغييرات اساسي نباشد ،سازگاري خود را با
زمانه از کف خواهد داد .پس ،در روزگار ما خصوصاً ،نيروي انقالبي عنصر ضروري
سياست به شمار ميرود.
براي ايجاد هر نوعي از انقالبيگري ،ابتدا بايد به وضع موجود نچسبيد و آمادگي اين را
داشت که اگر منطق ايجاب کرد ،هر سطح از تغييري را پذيرا شد .بر عکس« ،انقالبيون
بريده» که به «ثبات» عالقهمند هستند ،با يک ايده انقالبي روبه رو ميشوند ،شتابان
و هراسان آن را رد ميکنند ،نه به اين خاطر که ايرادي در منطق آن ايده وجود
دارد ،بلکه از اين جهت که اين ايده زياده تغيير ميآفريند ،و اين ميتواند بيثباتي
ايجاد کند که «انقالبيون سالمند» از برخورد با امواج آن هراس دارد .اما اگر واقعاً

کودک  4ماهه ايراني که قرار بود براي عمل جراحي قلب به
آمريکا برده شود ،به دليل عدم ارائه ويزا از سوي دولت آمريکا از
سفر بازماند .سي ان ان گزارش داد که آمريکا از ارائه ويزا به يک
کودک  4ماهه ايراني که براي عمل جراحي قرار بود به آمريکا
سفر کند ،خودداري کرد .عموي فاطمه به سي ان ان گفته است
که پدر و مادر اين کودک روز  5فوريه در پورالند نوبت ويزيت
داشتند اما دولت آمريکا از ارائه ويزا به آنها خودداري کرده است.
اين کودک از  2نارسايي نادر قلبي رنج مي برد و داراي  2حفره
در قلب خود است.
***

تور انتخاباتي دولت براي برخي از روحانيون

سردار حاج يزاده:

» زمزمه

»

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ،اقدام اخير آمريکا در تحريم اشخاص
حقيقي و حقوقي ايراني را نقض برجام دانست.به گزارش خبرگزاري مهر،عالءالدين بروجردي
در واکنش به اعمال تحريم هاي جديد آمريکا عليه برخي اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني
اظهار داشت :اقدام آمريکا نقض برجام است ،تحريم اخير افراد و شرکتهاي ايران به دليل
عصبانيت واشنگتن از شکست تروريست هاي مورد حمايتش در منطقه است.وي ادامه داد:
تحوالت مهمي که در سوريه رخ داد و تروريست ها شکست تاريخي را در حلب متحمل
شدند ،از يک سو و شکست تروريست هاي داعش در موصل عراق از سوي ديگر ،شرايطي
را ايجاد کرد که آمريکا دست به تحريم زد.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس گفت :ميلياردها دالر آمريکا و همپيمانانش که از تروريست ها حمايت مي کردند با
حضور تاثير گذار مستشاري ايران در دو کشور سوريه و عراق ،بر باد رفت و اکنون واشنگتن

از اين شرايط بسيار عصباني است.بروجردي تاکيد کرد :بنابراين اعمال تحريم هاي جديد
آمريکا عليه ايران عکس العملي در برابر شکست تروريست ها در منطقه است ،اما آمريکا
بايد بداند اين گونه تحريم ها تاثيري در اراده فوالدين جمهوري اسالمي در مبارزه تروريسم
نخواهد داشت ،بلکه ايران با عوامل آمريکا و انگليس در منطقه با قاطعيت مقابله خواهد کرد
و اجازه سوء استفاده آنها از منطقه را نخواهيم داد.وي عنوان کرد :امروز اقدامات دولت جديد
آمريکا در دنيا شرايطي را به وجود آورده است که شاهد عکس العمل گسترده جهاني عليه
آمريکا هستيم ،اين عکس العمل ها دولتي و مردمي است و باعث منزوي شدن اين کشور
در آينده نزديک خواهد شد.وي با اشاره به دستگيري کودک  ۵ساله ايراني در آمريکا اظهار
داشت :اين رفتار نشان از ضعف آمريکا در حفظ امنيت ملي آنها ست و اين رفتارها بيش از
اينکه به کشورهاي ديگر ضرر بزند به خود آمريکا آسيب وارد مي کند.

اخبار برگزيده »

ميخواهيم رفته رفته نابود نشويم ،بايد با اين تغييرات اساسي کنار بياييم.
چه بايد کرد؟
دردنيايي که با اين شتاب دگرگون ميشود« ،انقالبيون جوان» بايد در صدد باشند
که انقالبيگري حقيقي را در صف نيروهاي سياسي کشور خود راه بيندازند؛ براي
اين منظور و براي فائق آمدن بر هراسهاي کهنساالن مسيرهايي را ميتوان
پيشنهاد کرد:
نکته اول :بهايجاديک معيار ثابت براي ارزيابي «شرايط» و «ايدههاي واکنش به
شرايط» فکر کنيد .بايد بپرسيد و توضيح دهيد که آيا آنچه ايدهها ميخواهند با
وضع موجود فاصله زيادي دارد؟ معيار بايد طوري طراحي شود که عالوه بر «آري
يا نه» به ايدهها امتياز دهد تا مقايسه آنها معنادار شود و مردم و سياستمداران
بتوانند مقايسه بهتري به دست آورند.
نکته دوم :براي ترس کساني که از دگرگوني شرايط هراسان هستند پاسخهايي
دلگرمکننده ارائه دهيد .به عنوان مثال بگوييد« :اگر چه به ظاهر به نظر ميرسد
اين ايده موجب اختالالتي درون کشور شود ،اما ،در حقيقت ،اين تغييرات آن
قدرها هم بزرگ و پر هزينه نيست ،و پس از اجراي آنها ،همه ميتوانند همانند
قبل به مسير زندگي خود ادامهدهند» .آرام کردن شرايط و از آن مهمتر ،ارائه
چشماندازي تسهيل شده از آينده خيلي اهميت دارد.

نکته سوم :پافشاري نکنيد؛ از «منطق تيشه» استفاده کنيد« .منطق تيشه» ،گوياي
يداد ،سالهاي سال
يک روند رفت و برگشتي است .اگر فرهاد ،تيشه را بر سنگ فشار م 
هم ميگذشت ،سنگي گشوده نميشد .ولي او تواني وارد ميکرد ،سپس رها مينمود،
دوباره خيز بر ميداشت و ضربه ميزد ،سپس رها ميکرد . ...با پافشاري و اعمال فشار
بيوقفه ،معموالً ديوارهاي سخت تغيير باز نميشوند .بايد رفت و برگشت.
نکته چهارم :طراحي مسيرهاي آزمايشي تغيير ،شگرد بعدي است .پياده کردن
آزمايشي ايدهها ،هم هراسها را تسکين ميدهد ،و هم روند تغيير را پختهتر
ميسازد .ايدههاي خود را پيش از شروع ،به طور آزمايشي پيادهسازي کنيد ،تا
دست کم ،از اختالالت غير ضروري جلوگيري به عمل آيد و تا حد ممکن مشکل
کمتري براي مردم ايجاد نمايد.
نکته آخر :ازتمايل به وضع موجود در خودتان نيز غافل نمانيد .شما نيز مانند
ديگران در معرض خطر عالقهمندي غير منطقي به ثبات هستيد .اطمينان حاصل
کنيد که ايدهاي را به خاطر سختي آن رد نميکنيد .اينجا به تعهد اخالقي سفت
و سخت خود بايد ايمان پيدا کنيد .شما هم به معيارهاي استوار براي سنجش
درست و نادرست احتياج داريد و هم به مهذب بودن اخالقي در جهت رام کردن
نفس در مسير حق .اين استواري اخالقي و ايماني است که مرد انقالبي را انقالبي
نگه ميدارد (توأم با اقتباسهاي آزاد از جفري باومگارتن).

در حالي که کمتر از  4ماه ديگر تا انتخابات رياست جمهوري وقت
باقي مانده و از طرف ديگر بدنه اجتماعي دولت به خاطر محقق
نشدن وعده هاي اقتصادي دولت بعد از برجام ريزش کرده است،
دولت اقدام به برگزاري برخي از سفرهاي تفريحي کرده است .به
گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا ،طي روزهاي نخستين بهمن
ماه ،مرکز ارتباطات و اطالع رساني دولت اقدام به برگزاري يک تور
به مقصد عسلويه براي برخي از روحانيون قم کرده است .حدود
بيست نفر از اين روحانيون از منطقه ويژه پارس جنوبي (عسلويه)
بازديد کردند که به گفته سايت دولت ،اين افراد از حوزه علميه قم
بوده اند .در همين راستا مرکز ارتباطات دولت اعالم کرده است که
در راستاي برنامه هاي مرکز ارتباطات دولت و روحانيت و اطالع
رساني از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه فناوري هاي
زيربنايي و استراتژيک ،ديدار دو روزه گروهي بيست نفره از اساتيد
معظم حوزه علميه قم از منطقه ويژه پارس جنوبي (عسلويه) انجام
شد .دولت به بهانه بازديد از دستاوردهاي خود اقدام به برگزاري
چنين تورهايي کرده است که اين امر در آستانه انتخابات ،شائبه
انتخاباتي بودن اين مسئله را زياد کرده است .دولت از يک طرف
نسبت به فرمايشات علماي تراز اول کشور بي توجه بوده و با ناديده
گرفتن توصيه هاي آنان در مسائل اقتصادي ،سياست خارجي و
فرهنگ ،در عمل از راهبردهاي آنها استفاده نمي کند ،اما از طرف
ديگر ،اين گونه عمل مي کند!
***

زمان اقدام عليه ايران فرا رسيده است!

 3سناتور جمهوريخواه آمريکايي ،آنچه را تاريخچه فهرست
ضعفهاي اوباما در برخورد با ايران ميناميدند براي ترامپ تدوين
کرده و با ابراز خوشحالي از مواضع رئيسجمهور جديد گفتند
هنگام اقدام مقابل ايران فرا رسيده است .اين سه تن که از ديدن
مواضع ترامپ در قبال ايران دلگرم شدهاند ،با انتشار بيانيهاي
مشترک ،به خود نويد دادهاند که فصل مقابله عملي آمريکا با
ايران فرا رسيده است .در اين بيانيه آمده است :دولت اوباما به
افزايش اقدامات ايران در خصوص موشکهاي بالستيک ،حمايت
از تروريسم و ديگر رژيمهاي سرکش و نقض حقوقبشر ،با انفعال
پاسخ داد .اين موجب دلگرمي ايران شد؛ کشوري که دولتش
مسئول مرگ صدها آمريکايي در لبنان ،عراق و افغانستان است و
آنها اقدامات ثباتزداي خود را که موجب تهديد اياالتمتحده و
متحدانش بود ،ادامه دادند و حتي تشديد کردند .ايران با روشي
مبارزهجويانه ،همين هفته گذشته ،باز هم موشک بالستيک آزمايش
کرد .چالشي که ايران براي دولت جديد آمريکا ايجاد کرده ،اهميت
اتخاذ سياستي سختگيران ه تر را نشان ميدهد .براي بازگرداندن
ايران از اين مسير ،دولت جديد بايد با کمک کنگره ،عواقب جدي
را متوجه ايران کند و به همين خاطر بود که ما قانون تحريمهاي
غيرهستهاي ايران را براي اعمال تحريمهاي مالي و اقتصادي شديد
به خاطر آزمايشهاي موشکي بالستيک ،نقض حقوقبشر و حمايت
از تروريسم ،ارائه کرديم .ايران بزرگترين زرادخانه موشکي بالستيک
خاورميانه را دارد که تهديدي است براي سربازان ما در منطقه،
اسرائيل و ديگر متحدانمان .اقدامات تحريکآميز ايران تنها براي
اسرائيل نگرانکننده نيست بلکه جامعه اطالعاتي ما گفته که
پيشرفت آنها در زمينه موشکهاي پرتابکننده ماهواره به فضا،
به معناي طراحي موشکهاي بالستيک قارهپيماست که ميتواند
نهايتاً خاک آمريکا را با کالهک هستهاي ايران هدف قرار دهد.
نبايد دست روي دست بگذاريم و وانمود کنيم که شرايط موجود،
شرايط مطلوب ماست.
***

بدون شرح!

کانال تحليلي خبري فتن نوشت؛ -1حجت االسالم والمسلمين
محمد رضا ناصري مي گويد :در نجف امام مي فرمودند هيچ کس
حق ندارد از اينجا تلفن زيادي بکند.تلفن داخل نجف را اجازه
مي دادند ،اما به کربال يا جاي ديگر نمي توانستي متلفن بزنيم،
زيرا امام آن را تحريم کرده بودند.حتي به احمدآقا فرموده بودند:
تو حق نداري به تهران يا جاي ديگر تلفن بکني ولي اگر در مسير
انقالب بود،مث ً
ال اگر مي خواستيم به وسيلۀ تلفن اعالميه منتشر
کنيم يا خبر بگيريم ،اجاز همي دادند -2 .صفدر حسيني کمک
هزينه تفريح فرزندانش را در فيش حقوقي خود گنجانده بود.
 -3سخنگوي دولت :صفدر حسيني ذخيره نظام است.
***

شعار عليه ابتکار در اهواز

در حاشيه همايش تاالب ها در اهواز که با حضور خانم ابتکار
رئيس سازمان محيط زيست کشور برگزار شد جمعي از حاضرين
با سر دادن شعارهاي «ابتکار ،استعفا» در سالن همايش نسبت
به عملکرد دولت در مقابله با بحران گردوغبار خوزستان
اعتراض کردند .به گزارش سايت رهياب ،دست به دست شدن
منشأ ريزگردها درخوزستان بين عوامل داخلي و خارجي شايد
ساده ترين راه براي مسئوالن دولتي به ويژه مسئول مستقيم آن
يعني رئيس سازمان حفاظت محيط زيست باشد ،راهکاري که با
اتکا به آن مي توان تقصير را به گردن کشورهاي همسايه به ويژه
همسايه هاي درگير با مشکالت داخلي خود همچون عراق
انداخت و افکار عمومي را از مسير اصلي خود يعني سوء مديريت و
بي توجهي مديران داخلي به حذف منشأ داخلي ريز گردها منحرف
کرد .تا جايي که هر بار و با شدت گرفتن ميزان ريزگردها در آسمان
خوزستان ،رئيس سازمان حفاظت محيط زيست توپ را به زمين
عراق و ديگر کشورهاي همسايه مي اندازد و تنها راه غلبه بر اين
بحران طبيعي را رايزني با کشورهاي ديگر عنوان کند ،چيزي مثل
سفرهاي دوست داشتني به کشورهاي ديگر براي رايزني جهت
حل اين معضل!
***

مخالفت وزارت خارجه با حضور
تيم کشتي آمريکا در ايران

وزارت امور خارجه ايران با حضور تيمملي کشتي آزاد آمريکا در
رقابتهاي جام جهاني ايران مخالفت کرد .به دنبال دستور نژادپرستانه
دونالد ترامپ در جلوگيري از ورود اتباع هفت کشور مسلمان از
جمله ايران به خاک آمريکا ،وزارت امور خارجه ايران نيز با حضور
تيمملي کشتي آمريکا در جام جهاني کشتي آزاد که قرار است 28
و  29بهمنماه جاري در کرمانشاه برگزار شود مخالفت کرد .رضا
اليق ،دبير فدراسيون کشتي در گفتگو با ايسنا ،با اعالم اين خبر
اظهار کرد :وزارت امور خارجه اين موضوع را به فدراسيون کشتي
اعالم کرد و ما نيز در نامهاي به اتحاديه جهاني خواستار معرفي
تيم جايگزين تيم آمريکا شديم .در صورتي که تيم جايگزين از
سوي اتحاديه جهاني معرفي نشود رقابتهاي جام جهاني بدون
حضور آمريکا و با شرکت هفت تيم برگزار ميشود.

» نكته

»

معناي اقتصاد مقاومتي در عمل

احمد رضا هدايتي

باعنايت به مجموعه منويات رهبر معظم انقالب اسالمي (دامت برکاته) در سالهاي
اخير،چنين استنباط ميشود که،اقتصاد مقاومتي عبارت است از؛ «خودکفايي نسبي
و در عينحال حداکثري قابل حصول براي تأمين نيازهاي حياتي وضروري جامعه
و مصو ن سازي پايههاي اقتصادي کشور در برابر انواع تهديدات داخلي ،تهديدات
خارجي و همچنين تهديدات طبيعي ،از طريق استفاده بهينه از منابع و امکانات
موجود و قابل دسترس يا ايجاد وابستگي متقابل در تعامالت و تبادالت تجاري با ساير
کشورها ،بهگونهاي که جمهوري اسالمي ايران هيچگاه با مشکل کمبود مايحتاج
ي هاي مدرن و ماشينآالت و تجهيزات جديد و امثال آن يا
عمومي و تحريم فناور 
با محدوديت گردش مالي در معامالت بينالمللي مواجه نشود».
به اين ترتيب انجام هر نوع فعاليت اقتصادي و بهخصوص فعاليتهاي جاري کشور در
حوزه اقتصاد نميتواند در بردارنده اين مفهوم باشد ،مگر اينکه با يک شتاب فوقالعاده
و رشد جهشي همراه باشد و بتواند در کوتاهمدت يا بلندمدت ،تأثير اساسي در بهبود
شرايط اقتصادي کشور ايجاد نمايد ،بنابراين از اقدامات دولت تدبير و اميد براي تبديل
سواحل مکران به بزرگترين بندرگاه تجاري و قطب اقتصادي منطقه ،بايد به عنوان
اولين و جديترين اقدام عملي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي نام برد.
اقدام قابل تقديري که در صورت تحقق کامل،اين ظرفيت را دارد که نهتنها منجر به
بهبود شرايط اقتصادي کشور و معيشتي مردم شود ،بلکه در تقويت شرايط امنيتي کشور
نيز تأثيرگذار خواهد بود ،بديهي است با عنايت به ظرفيتهاي طبيعي و انساني فراوان
موجود در کشور ،اين اقدامات ميتواند در ابعاد و بخشهاي مختلف و در ساير موضوعات
نيز گسترش يابد ،مشروط براينکه فعاليت در اين زمينه در اولويت کار دولتمردان قرار
گيرد.طبيعي است که بخشي از اقدامات قابل اجرا در اين رابطه ،به شکل مستقيم و
گروهي ديگر بهطور غيرمستقيم موضوع اقتصاد مقاومتي را پوشش ميدهند .برخي از
مهمترين اين اقدامات عبارتند از:تمرکز بر شتاب بخشيدن به فعاليتها در عرصه توليد
علم و دانش و فنآوريهاي نوين و ايجاد سهولت و فراهم نمودن شرايط مناسبتر براي
تبديل ايدههاي علمي به محصوالت تجاريِ راهبردي و کاربردي.جلوگيري از خامفروشي
و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه توليدي مانند؛ نفت و ساير مواد معدني و همچنين
محصوالت کشاورزي و بهخصوص توليدات علمي دانشمندان ايراني ،از طريق تبديل
آنها به محصوالت اساسي.سرمايهگذاري براي ورود به باشگاه سازندگان تجهيزات مدرن
و پيچيده (هايتک) ،و همچنين تمرکز بر ساخت تجهيزات و ماشينآالت سنگين و
فوقسنگين ،مانند؛ جرثقيلهاي بندرگاهي،ماشينآالت راهسازي و معدني ،تجهيزات
پااليشگاهي و ساير موارد مشابه ،بهجاي تمرکز بر واردات اين امکانات .سرمايهگذاري
در زمينه محصوالت و موقعيتهاي تجاري انحصاري يا تقريباً انحصاري کشور از جمله؛
موقعيت منحصربفرد گردشگري ايران در بخشهايي مانند؛ قنوات ايران ،کوير ايران،
کوههاي مريخي ،سياهچادر عشاير و همچنين گسترش کشت و توليد داروهاي گياهي
و ترويج آکادميک طب سنتي ايران ،سرمايه گذاري براي احياي معماري ايران و نيز
صنايع دستي واجد شرايط براي صادرات مانند؛ فرش ،زيراندازهاي دستباف عشايري،
گيوه تبريز و ساير موارد مشابه که گاهي بهرغم حجم کم ،از ارزش افزودهاي بهمراتب
باالتر از يک بشکه نفت برخوردارند.سرمايهگذاري در زمينه انتقال آب رودخانهها و دريا
(ترجيحاً آب تصفيه شده) به مناطق خشک و احيا و گسترش کشاورزي با مشارکت
بخش خصوصي و با بهره گرفتن از تخصص ،تجربه ،دانش و نبوغ دانشمندان ومتخصصين
ايراني و همچنين احيا قنوات بازسازي محيطزيست و اقدام در جهت احياي معماري
ايراني اسالمي با استفاده از ابزار نوين ،موضوعات ديگري است که ميتواند در تحقق
اقتصاد مقاومتي نقش داشته باشد.ساماندهي واردات و صادرات و جلوگيري از واردات
بيرويه و قاچاق ،به شکل جدي و عملي و قطع نمودن دست واسطههاو اخاللگران و
مفسدين اقتصادي در بخشهاي مختلف نيز ،از اهميت فوقالعادهاي در راستاي گسترش
صنايع براي تحقق اقتصاد مقاومتي برخوردار است.اصالح نظام آموزشي و تربيتي کشور
براي تربيت نيروهاي کارآمد ،پاسخگو و متخصص با بهره گرفتن از دانش جديد ،اصالح
الگوي مصرف در تمامي سطوح و طراحي و توليد الگوهاي مدون اسالمي در زمينههاي
مختلف علمي و نيز تسهيل رابطه بين دانشگاه و صنعت و گسترش موسسات دانش بنيان،
از ديگر اقداماتي است که ميتواند در اين زمينه مؤثر واقع شود.در ارتباط با اقتصاد
مقاومتي ،هر استان ميتواند متناسب با ظرفيتهاي موجود ،در يک يا چند موضوع
خاص و به شکل کام ًال تخصصي و حرفهاي مسئوليت پيشرفت علمي و گسترش فعاليت
در آن عرصه را به عهده بگيرد ،به عنوان مثال؛ استان تهران در زمينه علمي ،استان
بوشهر در زمينه انرژي ،استان هرمزگان در زمينه تجارت ،اصفهان گردشگري ،صنايع
دستي و معماري ،مرکزي صنايع ،استانهاي شمالي و فارس کشاورزي ،کردستان
محصوالت باغي ،چهار محال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد دامپروري ،سيستان و
بلوچستان صنايع معدني و به همين ترتيب براي ساير استانها موضوعات خاص تعيين
شود.البته برخي از موضوعات مانند؛ کشاورزي ،صنايع دستي و گردشگري ميتواند در
ساير استانها نيز به عنوان محور پيشرفت و توسعه مورد توجه قرارگيرد ،اما در هر حال
براي استفاده بهينه از منابع و تمرکز علمي و تخصصي ،بهتر است محوريت کار در هر
موضوع ،به يک استان مشخص واگذار شود.

»

نماينده سابق مجلس گفت :قدرت دفاعي ايران قدرت نظامي آمريکا را مهار کرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،حجتاالسالم والمسلمين سيد محمدحسن ابوترابي در
مراسم گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمي از نيروي انساني به عنوان ستون پيشرفت و
توسعه نام برد و ادامه داد :اکنون نيروي انساني تربيت شده داخل در عرصههاي مختلف
علمي وجود دارد که ميتوانند در بخشهاي مختلف نظام نقشآفرين باشند ،دانشگاه تهران
يک ظرفيت متراکم علمي را خلق کرده است و در برخي رشتههاي علمي از جمله نانو
در گروه برترينها قرار داريم .وي با تأکيد بر اينکه دستاورد کنوني نظام اسالمي نشان از
ايستادگي ملت ايران براي حفاظت از آرمانهاست ،تصريح کرد :اکنون در ميانه راه قرار داريم،
چراکه ظرفيتهاي کمنظيري در اختيار است که براي فعالسازي آنها بايد گامهاي مهمي را
برداريم.ابوترابيفرد ،تبديل شدن جمهوري اسالمي ايران به يک قدرت بزرگ اقتصادي را از

اولويتهاي مورد نياز دانست و عنوان کرد :بايد به سرعت در گروه سه کشور نخست اقتصاد
آسيا باشيم و براي رسيدن به اين هدف بايد توليد مبتني بر دانش و علم و اقتصاد برآمده
از توان ملت نه اقتصاد دولتي را دنبال کنيم.وي يادآور شد :تا زماني که شغل را حضور در
يک نهاد دولتي ميدانيم کشور به نتيجه نميرسد چرا که شغل بايد کار باشد نه حقوق؛
هشت ساعت کار مفيد ميتواند کشور را به سمت اهداف هدايت کند اما با بهرهوري پايين
و اقتصاد نامطلوب نميتوانيم کاري کنيم.نماينده سابق مجلس با بيان اينکه خدمات بسيار
پايين اما هزينههاي پرداختي بسيار باالست ،تصريح کرد :اين وضعيت با اقتصاد مقاومتي
همسو نيست .در مصرف آب ،گاز و انرژي آمارهاي مطلوبي وجود ندارد به همين علت ايران
نميتواند به يک قدرت اقتصادي تبديل شود .بايد راه را با استقامت ادامه دهيم نه اينکه در
هنگام فشار و مشکل از بانک مرکزي استفاده کنيم.

حجتاالسالم ابوتراب يفرد:

قدرت دفاعي ايران
قدرت نظامي آمريکا را
مهار کرده است
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کوثري:

موشک هاي ايران جزء سالح هاي متعارف است

عضو سابق کميسون امنيت ملي مجلس با تاکيد بر اينکه برنامه
موشکي ما جزء سالح هاي متعارف است ،گفت :دوربين هاي
آژانسبين الملليانرژياتمي لحظهبه لحظه فيلمبرداري ميکند.
به گزارش خبرگزاري مهر ،اسماعيل کوثري در مصاحبه با
راديو گفتگو با تاکيد بر اينکه برنامه موشکي ما جزء سالح هاي
متعارف است ،گفت :دوربين هاي سازمان انرژي اتمي سازمان
ملل لحظه به لحظه فيلمبرداري مي کند و تا زماني که دستگاه ها
فعال نيستند و ما اورانيومي نداريم تا بخواهيم کالهک آن را
بسازيم اين ادعا ها همه بي پايه و اساس است.کوثري با اشاره
به جلسه شوراي امنيت در خصوص برنامه موشکي ايران،
گفت :اين جلسه را که نماينده آمريکا از اعضاي سازمان ملل
به عنوان يک جلسه اضطراري درخواست کرده نشان مي دهد
که اين کشورها فقط دارند از جايگاه هايشان سوءاستفاده
مي کنند واال اين مسئله موضوعي نيست که اين همه مشکالت
در سراسر دنيا است و اينها بيايند و به موضوعي بپردازند که
مبنايش خالف چيزي است که مطرح مي کنند.وي در خصوص

ارزيابي اين نشست عنوان کرد :معاون وزير امور خارجه روسيه،
دقيقا مطلب را عين واقعه مطرح کرد ،چون در خود برجام اصال
چنين چيزي وجود ندارد و حتي جمهوري اسالمي ايران قبل
از تصويب قطع نامه  ،۲۲۳۱اعتراض خود را براي شوراي امنيت
نسبت به اين موضوع مطرح و آن را از اساس رد کرده است
چون بحث دفاعي و موشکي يا سالح هاي ديگر به هيچ وجه
براي ما مورد بحث و پذيرش نيست .حتي فرانسوي ها هم به
نتيجه اي در اين مسئله نرسيده اند و اين نشان مي دهد که
آنها براي اين موضوع استدالل قوي اي را ندارند.عضو سابق
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر
اينکه برنامه موشکي ما جزء سالح هاي متعارف است و دليلي
نيست که آنها دخالت کنند ،تصريح کرد :وقتي که ما به تمام
تعهدات هسته اي خودمان عمل کرديم و از  ۱۱تن اورانيوم
 3/5تا  ۵درصد به  ۳۰۰کيلو رسيده ايم يا مثال اورانيوم ۲۰
درصد را تبديل به اکسيد کرديم يا مصرف شده مگر ديگر
چيزي داريم که بتوانيم در سالح ها به کار ببريم.وي با اشاره

حشمتيان خبر داد:

به رصد دوربين هاي سازمان انرژي اتمي سازمان ملل در فردو،
نطنز و خنداب اراک عنوان کرد :اين دوربين ها لحظه به لحظه
دارند فيلمبرداري مي کند و تا زماني که دستگاه ها خوابيده

و فعال نيست و ما اورانيومي نداريم تا بخواهيم کالهک آن
را بسازيم اين ادعا ها همه بي پايه و اساس است و گرنه آنها
نمي گذاشتند اين جلسه بدون نتيجه تمام شود.

کشور بر بال تدبير و عقالنيت
در حال اوج گرفتن است
وزير اطالعات گفت :کشور بر بال تدبير و عقالنيت در حال اوج گرفتن براي
پرواز است.به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز ،حجتاالسالم والمسلمين

پس از آن نيز تهديدها و تحريم هاي دشمنان همواره پابرجا بوده است ولي ملت
ايران هيچ گاه تسليم نشده است.جهانگيري با اشاره به دستاوردهاي حاصل شده در
دوران پس از انقالب اسالمي تصريح کرد :البته همچنان فاصله زيادي با آرمان هاي
انقالب اسالمي داريم و اگر موانع ،مشکالت و تحريم ها نبود ،معيشت مردم و
اشتغال جوانان امروز از وضعيت بهتري برخوردار مي بود.معاون اول رئيس جمهور
ادامه داد :با وجود همه مشکالت کارهاي بزرگي انجام شده و امروز حدود  ۵ميليون
دانشجو در کشور مشغول تحصيل هستند و ايران از نظر تعداد فارغ التحصيالن
رشته هاي مهندسي در جايگاه سوم يا چهارم جهان قرار دارد و امروز اين تعداد
فارغ التحصيالن دانشگاهي بزرگترين فرصت و سرمايه در خدمت ملت ايران هستند
تا کشور مسير توسعه را طي کند.وي با بيان اينکه ايران در دوران تحريم به نقطه
اي رسيد که در بخش فناوري نانو که مهمترين فناوري روز دنيا است ،در جايگاه
ششم جهان قرار دارد ،افزود :اخيرا ً بانک جهاني اعالم کرده است که ايران هجدهمين
قدرت اقتصادي دنيا است و در گزارش ديگري ايران از نظر توليد علم و فناوري در
رتبه شانزدهم قرار دارد و از نظر قدرت نظامي و دفاعي نيز ايران هفتمين کشور
دنيا است.جهانگيري در ادامه با بيان اينکه کشورهاي غربي هم نتايج تهديد ملت
ايران و هم نتايج تعامل با اين ملت را تجربه کرده اند ،گفت :اگر با ملت ايران با زبان
تعامل و تکريم گفتگو کنند ،مي توانند پاي ميز مذاکره بنشينند و به نتايج خوبي
دست پيدا کنند که به تعبير رئيس جمهور همه طرف ها در آن سود ببرند.معاون

سيد محمود علوي در آيين افتتاح پروژههاي گازرساني فارس اظهار داشت:
خدمت به مناطق محروم و حرمان ديده يکي از اهداف و آرمانهاي انقالبيون
و رهبر عزيز ما بوده و هست و دولت يازدهم با وجود مشکالت تحريم و کاهش
درآمد آن را در رأس برنامههاي خود قرار داد ،چراکه بر اساس باورهاي آييني
ما ،محبوبترين بندگان خدا کساني هستند که به بندگان خدا نفع بيشتري
رسانده و به آنها خدمت کنند.وي ادامه داد :هرچه زمينه معنويت در مردم
فراهمتر شود ،بارش نعمتها بر مردم بيشتر خواهد بود که اگر انسان ايمان

آگهي تجديد مزايده

اول رئيس جمهور افزود :ولي زماني که زبان آنها عوض مي شود و با تهديد سخن
مي گويند مطمئن باشند که براي آنها هيچ دستاورد و حاصلي نخواهد داشت .ملت
ايران لنگر گاه ثبات منطقه است و ايران نه تنها مشکل منطقه نيست بلکه راه حل
منطقه است و به حل مشکالت کمک مي کند.وي خاطر نشان کرد :اگر مشورت ها
و کمک هاي ايران نبود داعش امروز در عراق و سوريه حاکم بود و معلوم نبود ساير
کشورهاي عربي که خود داعش را به وجود آوردند امروز چه وضعيتي داشتند.
جهانگيري با اشاره به اتهامات کشورهاي غربي عليه ملت ايران مبني بر اينکه ايران
حامي تروريسم است ،اظهار داشت :اين اتهامات آنقدر قديمي و نخ نما شده که
گوينده آن نيز بايد خجالت بکشد زيرا کشوري که عم ًال در صحنه نبرد و مقابله با
تروريست ها بوده در حقيقت ايران است وگرنه ائتالف هاي آنها عليه گروه هاي
تروريستي ،خسارت چنداني به تروريست ها وارد نکرده است.معاون اول رئيس جمهور
افزود :دشمنان ملت ايران در حقيقت مي خواهند با تهديد ايران ،سرمايه گذاران و
فعاالن اقتصادي که قصد سرمايه گذاري در ايران دارند را بترسانند و از اين طريق
روند کار و توسعه در ايران را با کندي مواجه کنند ،وگرنه ملت و مسئولين ايران
ارزشي براي حرف هاي بي ادبانه دولتمردان آمريکايي قائل نيستند.وي اضافه کرد:
آنها خودشان متوجه شده اند که ايران برنامه هاي وسيعي براي توسعه اقتصادي در
پيش دارد و دنيا بايد بداند که يکي از کانون هاي توسعه که مي تواند چرخ توسعه
دنيا را به حرکت وادار کند ،ايران است.

بياورند و راه تقوا و پروا پيشه کنند بر آنان درهاي آسمان و برکات زمين
گشوده ميشود و از اين رو هر چه خدمت خالصانه افزايش يابد لطف الهي
شامل آن مردم خواهد بود.علوي عنوان کرد :دولت يازدهم بر پايه ارزشها
بدون هياهو با تدبير و پايمردي در برابر مشکالت ناشي از تحريم و عناد
دشمنان و نتايج مشکلزاي بخشي از بيتدبيريها راه را براي خدمت باز
کرده و يخهاي تحريم در حال ذوب شدن و کشور بر بال تدبير و عقالنيت
در حال پرواز کردن است.

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان

آگهي مناقصه سازمان پاركها و فضاي سبز
شهرداري سيرجان

نوبت اول

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان به استناد بند يك مصوبه شماره  1864هيات مديره سازمان در نظر
دارد عمليات آبرساني به فضاي سبز شهري با تانكر را از طريق مناقصه تا سقف مبلغ  5/985/000/000ريال براساس
شرايط ذيل و مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد
جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همهروزه به جز ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور
قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه:
 -1سپرده شركت در مناقصه مبلغ  299/250/000ريال ميباشد كه ميبايست به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا رسيد
پرداختي به حساب  0105938186001به نام سازمان پاركها و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3به پيشنهادات مخدوش و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط
خواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد مورخ  95/12/4ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  95/12/7ساعت  9ميباشد.
در ضمن اين مناقصه در سايت شهرداري موجود ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/24 :
روابط عمومي شهرداري سيرجان
خ ش95/11/17 :

شيوه دولت يازدهم در مقابله با آمريکا
منحصر به فرد است
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي گفت :شيوه هاي مقابله با آمريکا نسبت به
يکديگر متفاوت بوده و شيوه دولت يازدهم هم منحصر به فرد است.اسداهلل بادامچيان در
گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به عملکرد دولت يازدهم در مقابله با تهديدات سال هاي
اخير آمريکا نسبت به جمهوري اسالمي اظهار داشت :دولت هاي مختلف در جمهوري
اسالمي بر اساس خط حضرت امام(ره) ،نظام ،امامت ،مردم و انقالب ،هيچگونه کوتاهي
در مقابله با آمريکا نداشته اند.وي افزود :با اين وجود ،شيوه هاي مقابله با آمريکا نسبت
به يکديگر متفاوت بوده و شيوه دولت يازدهم هم منحصر به فرد است.وي تصريح کرد:
بايد ببينيم که آيا شيوه تجربه شده توسط دولت يازدهم مفيد بوده يا نه که به نظرم در
بخش هايي مفيد و در بخش هاي ديگر اين طور نبوده است.

حدادعادل:

حامي جبهه مردمي
نيروهاي انقالب اسالمي هستم
نماينده سابق مردم تهران در مجلس ضمن تأکيد بر وحدت اصولگرايان به ويژه اعضاي
جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي ،حمايت خود را از اين جبهه اعالم کرد.غالمعلي
حدادعادل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا بر حمايت همه جانبه خود از جبهه
مردمي نيروهاي انقالب اسالمي تأکيد کرد.وي با بيان اين که بنده حامي جبهه مردمي
نيروهاي انقالب اسالمي هستم ،تصريح کرد :بنده نيز از امضا کنندگان آن بوده و جزء
حاميان آن ها هستم و حمايت مي کنم.حدادعادل همچنين درباره وحدت اصولگرايان
به ويژه جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي ابراز اميدواري کرد و بيان داشت :إنشاهلل
به وحدت مي رسند.

آگهي تجديد مزايده عمومي

نوبت اول

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان در نظر دارد تعدادي مورد اجاره مستقر در شهر بازي ،پارك مسافر،
پارك بانوان و بوستان سعدي را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به صورت استيجاري به بخش
خصوصي واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي
نوبت دوم همهروزه به جز ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 -1سپرده شركت در مزايده مبلغ  10/000/000ريال كه ميبايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي
به حساب  0105938186001به نام سازمان پاركها و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان
ضبط خواهد شد.
 -4به پيشنهادات مخدوش ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري مورخ  95/12/4ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  95/12/7ساعت  9ميباشد.
در ضمن اين مزايده در سايت شهرداري موجود ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/24 :
روابط عمومي شهرداري سيرجان
خ ش95/11/17 :

رئيس جبهه مستقلين و اعتدالگرايان از حضور روحاني و مطهري در ميان نامزدهاي
مورد حمايتي اين جبهه در انتخابات رياست جمهوري  ۹۶خبر داد.قدرتعلي حشمتيان
در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به برنامه اين جبهه براي معرفي نامزد انتخابات
رياست جمهوري اظهار داشت :جبهه مستقلين و اعتدالگرايان براي معرفي نامزد
رياست جمهوري خود به  ۵نفر رسيده که آقايان حسن روحاني و علي مطهري هم
جزء آنها هستند .وي افزود :مقرر شده که جلسه آتي جبهه مستقلين و اعتدالگرايان
در اواخر اسفندماه برگزار و نامزد نهايي از ميان اسامي موجود مشخص شود.
رئيس جبهه مستقلين و اعتدالگرايان همچنين درباره رويکرد اين جبهه نسبت به
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان در انتخابات شوراها گفت :با شوراي عالي
اصالح طلبان تعامل داريم و جلسه خواهيم داشت اما معلوم نيست که بخواهيم با
آنها ليست مشترک بدهيم.

بادامچيان:

ارزشي براي حرفهاي بيادبانه آمريکايي ها قائل نيستيم

وزير اطالعات:

خبر »

روحاني و مطهري؛ نامزدهاي انتخاباتي
جبهه مستقلين و اعتدالگرايان

جهانگيري:

معاون اول رئيس جمهور گفت :ايران ارزشي براي حرف هاي بي ادبانه دولتمردان
آمريکا قائل نيست.به گزارش خبرگزاري مهر ،اسحاق جهانگيري در آيين افتتاح
سامانه يکپارچه معاينه فني ايران (سيمفا) با تبريک ايام پيروزي انقالب اسالمي ،گفت:
انقالب اسالمي ايران انقالبي کم نظير و متکي به آحاد ملت و رهبري پيامبر گونه و
خردمندانه امام راحل بود و با حضور همه اقشار بدون توسل به روش هاي خشونت آميز
و صرفاً با اتکا به آرمان هاي بزرگ ملت حاصل شد.وي افزود :انقالب اسالمي در
مقطعي به پيروزي رسيد که تبليغات دنيا در آن زمان اين بود که ديگر حرکت هاي
متکي به دين جايگاهي در دنيا ندارد و در اين مقطع انقالب اسالمي متکي بر دين
مبين اسالم به پيروزي رسيد و ملت ايران توانست در برابر رژيم شاهنشاهي که
به تعبير خودشان ژاندارم منطقه بود و از حمايت آمريکا بهره مي برد با استفاده از
روش هاي مسالمت آميز انقالب اسالمي را به پيروزي برساند.وي ادامه داد :امروز
پس از گذشت  ۳۸سال از انقالب اسالمي ،چيزي جز زيبايي و سربلندي ملت ايران
به چشم نمي خورد و سخنان اخير دولت آمريکا که به تصور خودشان حرف هاي
جديد و هشدار گونه مي زنند ،حرف هايي بي ارزش است چرا که ملت ايران در ۳۸
سال گذشته ،جنگي  ۸ساله را تحمل کرده که همه قدرت ها و امکانات آنها در طرف
مقابل ايران بودند و تجهيزات و تسليحات پيشرفته در اختيار ارتش عراق بود و اين
جنگ در شرايطي انجام شد که ايران تازه دوران انقالب را پشت سر گذاشته بود اما
ملت ايران با همه اين مشکالت توانست سربلند و سرافراز از اين مقطع عبور کند و

3

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

نوبت اول

شهرداري كهريزك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  621/1087مورخ  95/03/20شوراي محترم اسالمي شهر
نسبت به اجراي پروژه جمعآوري درختان شكسته و خطرآفرين سطح شهر از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام
نمايد .لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده پس از چاپ آگهي دوم به
واحد امور مالي شهرداري مراجعه نماييد .ضمنا آخرين مهلت قبول پاكات پيشنهاد پايان وقت اداري روز شنبه مورخ
 95/12/7به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد و تاريخ بازگشايي پاكات در كميسيون عالي معامالت روز
دوشنبه مورخ  1395/12/9ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -3ساير اطالعات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/24 :
خ ش95/11/17 :

شهرداري كهريزك

آگهي مزايده

شركت

عمران تهران(سهامي خاص)

شركت محراب عمران تهران در نظر دارد  800تن ميلگرد به شرح ذيل را به صورت
مزايده يكمرحلهاي واگذار نمايد.
لذا جهت شركت در مزايده مذكور از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني دعوت
به عمل آورده ميشود.
رديف

شرح كاال

مقدار

واحد

1

ميلگرد نمره  18از نوع  AIIIذوبآهن اصفهان

650

تن

جهت تهيه اسناد حداكثر به مدت  2روز كاري از تاريخ انتشار آگهي با شماره
تلفن  88353722تماس حاصل فرماييد و جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس
تهران ،خيابان كارگر ،روبروي بيمارستان قلب ،كوچه شهيد دانش ثاني ،پالك 69
مراجعه فرماييد.
تاريخ انتشار95/11/17 :
خ ت95/11/17 :

شركت محراب عمران تهران

