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آيت اهلل رئيسي:

رئيس دولت بايد
مدعي مبارزه با فساد باشد

»

صفحه2

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

دكتر احمد توكلي:

سياستمداران رفاه طلب
عامل ركود اقتصادي هستند

»

صفحه4
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رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از فرماندهان ارتش:

انتخابات بايد سالم  ،گسترده و با امنيت برگزار شود
دشمنان وسوسه م يكنند
انتخابات را خ راب كنند

اگر كسي م يخواهد از دشمن بترسد
بترسد اما از طرف مردم نترسد

رئيس جمهور:

دولت در كنار مردم
استانهاي سيل زده است

ترس مسئوالن از تهديد دشمن
بر روي معيشت مردم و نيروهاي
معيشت مردم به عهده مسئولين
است ،بايد با جديت دنبال شود مسلح و تقويت اقتصاد كشور تاكيد دارم در را ب راي تجاوز او باز مي كند

صفحه2

خبري از لغو تحري مها نيست ؛

»

دکتر حسن کرباليي

مردم در  100روز اول آثار تحول اقتصادي را خواهند ديد.
چنان گشايش و رونقي به اقتصاد بدهيم که مردم از شندرغاز يارانه
بينياز شوند.
معيار تورم جيب مردم است.
با اجراي توافق همه تحريمهاي بانکي و مالي و نظامي و موشکي يکجا
لغو خواهد شد.
تحريمها بايد لغو شود تا مشکل اشتغال ،رکود ،توليد و سرمايهگذاري،
آلودگي هوا و آب خوردن مردم حل شود.
و ...
اين روزها مردم به چه فکر مي کنند؟ وعدههايي که خوانديد بخشي از
سخنان رئيس جمهور محترم در مصاحبهها و مناظرات و سخنرانيهاي
وي بوده است .مردم به فاصله کمتر از يک ماه ديگر به پاي صندوقهاي
راي ميروند و خود را براي يک حضور عظيم براي حفظ اقتدار و امنيت
ملي آماده ميکنند.
مردم به زودي تصميم خواهند گرفت چهار سال آينده را با همين دولت
سر کنند يا "اجرا" را به رجل سياسي و مذهبي ديگري بسپارند.
بدون شک آنها در داوري خود به توصيه روحاني اول به جيب خود و
وعدههايي که داده شده نگاه ميکنند .مردم همچنين در نگاه ديگر به
کارنامه دولت در حفظ عزت ملي هم گوشه چشمي خواهند داشت و
دادهها و ستاندههاي برجام را ارزيابي ميکنند و حتما ادعاهاي رئيس
جمهور را در اين مورد به داوري مي نشينند.
نظرسنجيهاي متفاوت از نهادهاي گوناگون تصوير اميدوارکنندهاي
براي حاميان دولت کنوني به دست نميدهد.
رئيس جمهور با تفاوت راي ميليمتري در سال  92آن هم با بهرهگيري
از اختالف و تکثر رقبا به قدرت رسيد ،آيا اين دوره هم اين اتفاق
خواهد افتاد؟!
آقاي روحاني در پاسخ به سواالت مردم ميگويد؛ تورم را پايين آورديم،
از رکود عبور کرديم ،سرمايهگذاري افزايش يافته ،وضع زندگي و معيشت
مردم بهبود يافته است و  ...اما آيا مردم هم همين داوري را از اوضاع
اقتصادي دارند؟!
بيکاري جوانان بسياري از خانوادهها را رنج ميدهد ،کاهش ارزش پول
ملي در اثر استقراض دولت از بانکها و دو برابر شدن حجم نقدينگي
در هر جيبي محسوس است ،بنگاههاي اقتصادي واحدهاي توليدي
يکي پس از ديگري تعطيل ميشوند.
حتي رسانههاي حامي دولت از عملکرد اقتصادي روحاني ناراضي هستند
و هر از چندي مجبورند نظرات مردم و نخبگان اقتصادي را در ضعف
عملکرد دولت در اين باره يادآور شوند .اما رئيس دولت همچنان کارنامه
خود را پربار و ارزشمند و قابل قبول ميداند!
در مورد مهمترين توفيق دولت يعني مذاکرات هستهاي و توافق برجام،
رئيس کل بانک مرکزي دستاورد برجام را "تقريبا هيچ" ميداند.
رئيس سازمان انرژي اتمي ميگويد سرمان کاله گذاشتند و وزير خارجه
هم مي گويد؛ تحريمها روي کاغذ برداشته شده است اما رئيس دولت
همچنان آن را آفتاب تابان و ابر بارانزا تلقي ميکند.
مردم از گرايش اشرافيگري برخي مديران دولتي دلخورند و مديران
نجوميبگير را عامل اصلي عدم توفيق دولت در حوزههاي مختلف ميدانند
اما وجود چنين مديراني "ذخاير نظام" معرفي ميشوند و برخالف قوانين
موجود در مورد دستمزد و حقوق و پاداش مديران ،پرداختهايي صورت
ميگيرد که حيرت افکار عمومي را برانگيخته است.
حاميان دولت در آخرين لحظههاي تصميمگيري به اين فکر افتادهاند که براي
پاسخگويي به سواالت مردم دو نفر به ياري نامزد مورد تاييد خود بفرستند تا در
مناظرات و سخنرانيها و گفتگوهاي صدا و سيمايي به روحاني کمک کنند.
ادامه در صفحه 2

پيرهادي:

در فضاي مجازي ميخوانيد
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منيره نوبخت:

مردم تشخيص ميدهند
كدام حرف شعار است
آيت اهلل مكارم شيرازي :

آيت اهلل علوي گرگاني :

نامزدهاي انتخاباتي به مردم
وعده دروغ ندهند

صفحه 2

مملكت بايد به دست افراد جوان
و انقالبي اداره شود

رسيدن به كانديداي واحد دست يافتني است
توجه به مشكالت زنان و خانواده بايد در اولويت باشد

آيت اهلل نوري همداني :

صفحه 3

رويكرد مردم براي حضور
در انتخابات ،تكليف مدار باشد

سناريوي تقسيم سوريه

تروريسم عليه تروريسم

صفحه 3

هشدار معنادار لوپن

امير حاتمي:

» سرمقاله

hassankarbalaei@gmail.com
@hassan_karbalaei
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معاون اول قوه قضائيه  :امروز
مسئله آسي بهاي اجتماعي
روي زمين مانده است

وزير خزان هداري آمريكا :تحريمهاي
بيشتري عليه اي ران وضع م يكنيم

درد مقبوليت

رحيمپور ازغدي :ب راي برخي انتخابات
ماشين جوجهكشي قدرت است

پنج وزارتخانه در حادثه
پالسكو قصور داشتند

ترامپتعليقتحريمهارا
سه ماه تمديد كرد
بخش سياسي خارجي :با وجود گذشت بيش از يکسال از
اجرايي شدن برجام ،همچنان اياالت متحده آمريکا در صدد
حفظ وضعيت قبل از برجام و عدم عادي سازي روابط تجاري و
بانکي با ايران است .در اين خصوص وزارت خزانه داري دو دولت
اخير و فعلي آمريکا نقش پررنگي ايفا مي کنند.
در اين خصوص يک ديپلمات ارشد روسيه از انفعال موسسات
مالي آمريکا در رفع تحريمهاي غيرهستهاي عليه ايران انتقاد
کرده است« .والديمير وورونکوف» ،نماينده دائم روسيه در
سازمانهاي بينالمللي روز سهشنبه به خبرگزاري ايتارتاس
گفت که اين موضوع جزء محورهاي مورد بحث در نشست
آتي کميسيون مشترک برجام خواهد بود.اين ديپلمات درباره
محورهاي مورد بحث در نشست کميسيون مشترک برجام که
قرار است سهشنبه هفته آينده در وين برگزار شود به ايتارتاس
گفت« :من فکر ميکنم که نقش نهادهاي مالي در اجراي اين
توافق ،موضوع بسيار داغي خواهد بود».
«وورونکوف» ،در ادامه گفت« :اکنون فرايند باز کردن يخ روابط
اقتصادي با ايران به عنوان بخشي از فرايند رفع تحريمهاي
چندجانبه عليه ايران مطرح است ،اما بانکهاي آمريکايي به
اندازه کافي فعال نيستند و براي فراهمسازي ساز و کارهاي
مالي اين فرايند همکاري نميکنند ».ديپلمات روسيه ،در بخش
ديگري از اظهاراتش تصريح کرد که تحريمهاي اقتصادي آمريکا
به ايجاد فضايي نامطلوب براي از سرگيري روابط با ايران منجر
شده است.دور بعدي نشست کميسيون مشترک برجام قرار است
روز سهشنبه هفته آينده در وين برگزار شود.
ادامه درصفحه 9
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ي نيروهاي مسلح را داريم
توان توليد تمام نيازمنديهاي تسليحات 
ت نيروهاي
جانشين وزير دفاع گفت :توان توليد تمام نيازمنديهاي تسليحا 
مسلح را در وزارت دفاع توسط متخصصين متعهد و جوان ايراني داريم.به
گزارش خبرگزاري مهر ،امير سرتيپ امير حاتمي در جمع نمازگزاران
مسجد شهر اميد به مناسبت روز ارتش و حماسه آفرينيهاي نيروي
زميني قهرمان با بيان اينکه حضرت امام خميني (ره) تصميمات بسيار
مهمي را بعد از پيروزي انقالب اسالمي گرفتند ،اظهار داشت :ايشان در
آن شرايط خاص انقالب که مردم نسبت به رژيم طاغوت اظهار تنفر
ميکردند و زمزمههاي انحالل ارتش از سوي عناصر ضدانقالب و فتنهگر
شنيده ميشد ،تصميم بر حفظ و تقويت ارتش گرفتند و مانع از انحالل
اين قدرت دفاعي کشور شدند.وي با بيان اينکه اوج اعتماد حضرت امام
راحل در شرايطي رقم خورد که بسياري از افراد و گروهکها شعار انحالل
ارتش را سر ميدادند ،افزود :ولي ايشان در پيامي ارتش را اسالمي خواند
و دستور دادند تا ارتشيان در تمام شهرهاي کشور با ساز و برگ نظامي
رژه بروند.جانشين وزير دفاع با تاکيد براين نکته که امام راحل ارتش را
صاحب انقالب و عنصر مهم در پيروزي آن دانستند ،خاطرنشان کرد:

برخي تصميم ايشان را يک تصميم تاکتيکي تحليل کردند که بعداز
تثبيت انقالب اتفاق ديگري خواهد افتاد ولي اينگونه نبود و بنيانگذار
کبير انقالب ،مسئوليتمهم دفاع از استقالل و تماميت ارضي کشور
و نظام جمهوري اسالمي را در قانون اساسي برعهده ارتش گذاشتند.
حاتمي به ساير ابعاد اين فراز تاريخي از رهبري حضرت امام (ره) اشاره
کرد و گفت :اين تصميم بزرگ ابعاد و آثار ديگري نظير حفظ آماده
بهکاري نيرويي کارآزموده ،آماده مبارزه و مدافع انقالب داشت که با
اين راهبرد حکيمانه ،امنيت کشور پس از هجمههاي ضدانقالب فراهم
و تمام توطئههاي نقش بر آب شد.وي در ادامه سخنان خود با تحليل
روشن از جنگ عراق و آمريکا و اثرات انحالل ارتش عراق تصريح کرد:
انحالل ارتش عراق موجب شد تا هنوز امنيت و آرامش به آن کشور
بازنگشته و برخي داعيه تجزيه شدن عراق را سر ميدهندو اين در
حالي است که نيروهاي مسلح پرافتخار ايران اسالمي به ويژه ارتش
جمهوري اسالمي با تقديم  ۴۸هزار شهيد جانانه از اسالم ،انقالب و
ايران اسالمي محافظت کرد و امروز امنيت ،آرامش و سربلندي ايران را

ست روي سكو هم رفت ،اما
اخيرا ً رئيس سابق دانشگاه صنعتي شريف گفته است« :ماهواره شريف َ
با تهديد آمريكا پرتاب نشد!» رضا روستا آزاد در ادامه گفته است« :بايد از اشك و گريه دانشجويان و
اساتيد در زماني كه جلوي پرتاب اين ماهواره را گرفتند ،گزارش تهيه ميكرديد؛ از دولت پيگيري
كرديم كه چرا اجازه پرتاب نداديد ،گفتند به شما ربطي ندارد »...روزنامه جوان در اين باره نوشت:
حاصل زحمات بيش از 100نفر از نخبگان كشورمان در حالي همچنان گوشهاي از سازمان فضايي
خاك ميخورد كه مسئوالن وزارت ارتباطات و سازمان فضايي كشور در آغاز به كار دولت يازدهم،
بارها براين موضوع تأكيد داشتند كه نبايد در مقول ه فناوريهاي فضايي ،فقط روي پرتاب ماهواره
تمركز كرد .بر همين اساس ميتوان گفت ،فرضيه دوم مطرح شده مبني بر بياعتقادي دولت نسبت
پيشرفتفضايينسبتبهموضوعنزديكتراست.درنهايتتأسفبايدبگوييمبههمريختگيتشكيالت
فضايي و سردرگميها و اصطكاكهاي درون سازماني ايجاد شده همچنان تا روزهاي پاياني فعاليت
كابينه يازدهم ،باعث توقف برنامه فضايي ايران و از هم گسستگي سياستهاي فضايي در كشور
شده است .امري كه بعضي از آن به عنوان يك حركت خواسته و مطلوب دولت ياد ميكنند ،زيرا
از يك سو در رأس وزارت ارتباطات و مشاورين ويژه فضايي وزير ارتباطات و در هرم تصميمگيري
در دولت يازدهم اعتقادي به برنامه فضايي وجود نداشته است و از سوي ديگر در ميان مطلعان از
برنامه فضايي كشور به عنوان اولين قرباني در مذاكرات برجام ياد ميشود.
***

جناب آقاي عليرضا باقري
مدير روابط عمومي شهرداري زرينشهر

عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي در همايش کميتهها و کانونهاي فکري اين جبهه گفت :به دليل اينکه
يداند ،قرار است آقاي جهانگيري در اين زمينه به او کمک کند .به گزارش
رئيسجمهور آمار و ارقام را نم 
خبرگزاري مهر ،مهدي محمدي با بيان اينکه جامعه در همه طبقات خود در حال عبور از روحاني است
اظهار کرد ۶۰ :درصد مردم معتقدند وضعيت اقتصادي بد شده و حتي رو به بدتر شدن است و اين درصد
از نارضايتي اقتصادي درباره هيچ رئيسجمهوري در پايان ۴سال اول سابقه نداشته است .وي افزود :شرايط
اقتصادي کشور ،شرايط وخيمي دارد و کشور طوري اداره شده که حتي طرفداران دولت هم نميتوانند از
آن دفاع کنند .محمدي در ادامه با اشاره به کانديداتوري جهانگيري گفت :خود آقاي روحاني هم نميتواند
از کارنامهاش دفاع کند و متوجه شده است در حوزه اقتصاد و معيشت و اجرا توان الزم براي پاسخگويي
ندارد و به همين دليل دوپينگ کرده است .محمدي افزود :يک اعتراض پنهان در خود دولت و حتي
جريان اصالحات نسبت به کارنامه روحاني وجود دارد که اين امر در کانديداتوري نزديکان رئيسجمهور
متجلي است .از جمله کانديداتوري آقاي محمد هاشمي که با هيچ کسي هماهنگ نشده بود.
***

با كمال تاسف درگذشت پدر ارجمند و بزرگوارتان را به شما و
خانواده محترم تسليت عرض نموده براي آن مرحوم طلب آمرزش
و براي بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم.

دفتر نمايندگي و خبرگزاري مطبوعات در فوالدشهر  -شريفي

آگهي مناقصه عمومي پروژههاي شهرداري باقرشهر
نوبت دوم

شهرداري باقرشهر به استناد مجوزهاي شماره  4/4/7006مورخه  95/11/7و شوراي محترم اسالمي
باقرشهر در نظر دارد عمليات اجرايي سيستم اطفاء حريق اتاق سرور از نوع  FM200را با برآورد
اوليه  500/000/000ريال به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي
دعوت ميشود با در دست داشتن داراي تاييديه از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و يا مجوز صنفي
سيستمهاي حفاظتي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت  10روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به
امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران  -قم مراجعه يا با تلفن 55203710
داخلي  324تماس حاصل نمايند .بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و
هزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه ميباشد .مهلت دريافت اسناد از شركتكنندگان تا پايان
وقت اداري  96/02/16و اسناد در مورخه  96/02/17در كميسيون معامالت مفتوح ميگردد .هزينه
خريد اسناد پروژه  500/000ريال ميباشد.
رديف

پروژه

مبلغ اوليه

سپرده شركت در مناقصه

1

اجراي سيستم اطفاء حريق اتاق سرور شهرداري باقرشهر

 500/000/000ريال

 25/000/000ريال

تاريخ انتشار نوبت اول96/1/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/1/31 :
خ ش96/1/24 :

ماهوارهاي كه با تهديد آمريكا پرتاب نشد!

روحاني آمار و ارقام نمي داند؛ قرار است جهانگيري کمکش کند

برنامه نماز جمعه  1ارديبهشت ماه  - 96دانشگاه تهران

نماز عبادي  -سياسي جمعه  1ارديبهشتماه  ،96به امامت آيتا ...موحدي كرماني و سخنراني
آقاي دكتر سيدحسن قاضيزاده هاشمي ،وزير محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در دانشگاه تهران برگزار ميشود.
برنام ه پيش از خطبههاي اين هفته ،از ساعت  11:55با زيارت آل ياسين آغاز و با تالوت آياتي
از كالما ...مجيد توسط قاري نوجوان ،آقاي اميرحسين حيدري ادامه مييابد و سپسآقاي
دكتر قاضيزاده هاشمي به مناسبت «هفته سالمت» سخنراني مينمايند.
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ت ر96/1/31 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران

بهرغم همه ناامنيها در اطراف کشور ،براي مردم به ارمغان آورده است.
حاتمي همچنين به نقش مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم کل
قوا در هدايت ،راهبري و اقتدار نيروهاي مسلح در شرايط امروز اشاره
کرد و اظهار داشت:فرماندهي معظم کل قوا با درايت و هوشياري چه
در بدو پيروزي انقالب که به عنوان نماينده حضرت امام در شورايعالي
دفاع مسئوليت داشتند و چه در دوران دفاع مقدس در شرايط حاضر
که با عنوان ولي امر و فرماندهي کل قوا عهده دارند زمينه اقتدار واقعي و
آمادگي در حد بسيار باالي نيروهاي مسل ح در زمينههاي آموزش نيروي
انساني و ساخت تجهيزات به دست آمده است.وي با تاکيد بر اينکه امروز
ي نيروهاي مسلح را در وزارت
توان توليد تمام نيازمنديهاي تسليحات 
دفاع توسط متخصصين متعهد و جوان ايراني داريم ،خاطرنشان کرد:
آنچه که موجب شده دشمنانتابهحال نتوانستهاند تصميمات خود را
عليه جمهوري اسالمي عملي کنند همين حفظ آمادگي رزمي و پا در
رکاب بودن نيروهاي مسلح تحت رهبري حکيمانه فرمانده معظم کل
قوا و وحدت و همدلي مردم بوده است.

اخبار برگزيده »

شهردار باقرشهر  -سعيد استادفرج

کارخانه بزرگ دوچرخ ه سازي خاورميانه
در دولت روحاني ورشکست شد!

کارخانه دوچرخه سازي آساک قوچان که يکي از بزرگترين کارخانههاي دوچرخه سازي در خاورميانه
محسوب مي شود و محل ايجاد اشتغال براي بسياري از هموطنانمان در اين منطقه به شمار مي
آمد رسما تعطيل شد .مجتمع صنعتي دوچرخه سازي قوچان با نام تجاري«آساک دوچرخ» در
زميني به مساحت  ۲۰هکتار در سال  ۱۳۶۲طرح ريزي و در  ۲۲مهرماه ۱۳۷۷با ظرفيت توليدي
۳۰۰هزار دستگاه دوچرخه در سال به بهره برداري رسيد .اما در نهايت مشکالتش به دليل رکود
کنوني و همچنين بي تدبيري مديران و مسئوالن آن به اوج خود رسيد و اين کارخانه را به پايان خط
 20ساله خود رساند .يونس ضيائي ،رئيس شوراي کارگري مجتمع دوچرخه سازي قوچان در ارتباط
با تعطيلي اين کارخانه گفته است که اين کارخانه طبق نامه مالک کارخانه از تاريخ  12اسفند ماه 95
رسما تعطيل و  40کارگر باقي مانده در اين واحد توليدي نيز بيکار شدند .يکي از شهروندان قوچاني
نيز در گفتگو با خبرنگار نسيم آنالين گفته است :نزديک انتخابات مجلس سال  94بود که برخي از
مسئوالن به دليل تبليغات بيان کردند که چرخ کارخانه دوچرخه سازي آساک دوباره خواهد چرخيد و
اين تبيلغات در بسياري از رسانه ها نيز منتشر شد اما بعد از انتخابات هم هيچ تغييري صورت نگرفت.
به گفته بسياري از شهروندان قوچاني اين روزها دوچرخه هاي ساخت چين و تايوان است که در بازار
جايگزين دوچرخه هاي آساک شده و اين در حالي است که تا پيش از بسته شدن اين کارخانه ،هيچ
يک از فروشگاه هاي منطقه تمايلي براي فروش دوچرخه هاي وارداتي نداشتند.
ادامه در صفحه 2

بانك صنعت و معدن

آگهي مزايده عمومي

Bank of Industry & Mine
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