اخبار داخلی
يادداشت

شكرانه اين حضور غيرتمند

فتح اهلل آملی

پيمايي  22بهمن امسال از
نواز و گسترده مردم در راه
حضور چشم
جهات مختلفي قابل رصد و ارزيابي است:
1ـ مردم امس��ال احساس مسئوليت بيشتري كردند تا در صحنه
باشند علت آن هم روش��ن است شايد به جرأت بتوان گفت لحن و
هاي گذشته بسيار گستاخانه
ادبيات سردمداران كاخ سفيد در طول ماه
هاي گذشته اين
ادبانه و تهاجمي بوده است به نحوي كه در طول دهه
بي
هاي آشكار
حجم و سطح از تبليغات و اظهارات تند همراه با دخالت
بست اقتصادي
و غير ديپلماتيك و س��فرهاي سياسي براي ايجاد بن
سابقه بوده است.
س��ابقه و يا حداقل كم
ها بي
و توسعه دامنة تحريم
آويو تبليغات گسترده
هايش از جمله روسياهان تل
آمريكا و همپارگي
هاي س��نگيني به راه انداختند و همه همت خويش را به كار
و هجمه
گرفتند تا رعب و ترس و محدوديت را بر ما حاكم كنند و ملت بايد
داد.
پاسخ اين جسارت را مي
2ـ مقامات بلندپايه اردوگاه استكبار براساس يك تحليل غلط از
نمود بارها تأكيد
جامعه ايران كه از مدعيان سياست جهاني بعيد مي
اش را نخواهد ديد مردم
سالگي
كرده بودند كه جمهوري اسالمي چهل
تر آمدند
دادند لذا گسترده
بايد به اين سوداي خام هم پاسخ روشني مي
تا خيالشان را راحت كنند.
هاي گذشته ش��اهد تجمعات اعتراضي و اعتصابات
3ـ در ماه
ايم نه تنها در يك شهر بلكه در چندين شهر نه فقط در يك
چندي بوده
مورد و يا در يك مقطع زماني بلكه چندين مورد و در مقاطع مختلف.
برخورد با اين تجمع و اعتراضات براس��اس يك فهم درست همراه
با مدارا و تحمل صورت گرفت و درست هم همين بود .اعتراضات
صنفي و گاليه و فرياد از گراني و تورم و فس��اد و بيكاري و مسائلي
خواهي اس��ت كه از اصول
طلبي و عدالت
از اين قبيل از جنس حق
انقالب و از جمله حقوق طبيعي مردم اس��ت كه در ظرف و ظرفيت
گيرد و بايد شنيده و برآورده شود.
ساالر ديني صورت مي
نظام مردم
با مشاهده اين تظاهرات و تجمعات دشمنان اين ملك و ملت با فهم
زدگي ناش��يانه آن را نشانه پايان عمر نظام فرض
نادرست و با ذوق
كرد كه نامحرمان را
كردند و ملت بايد اين سوء تفاهم را برطرف مي
ي محرم نيست.
حق فضولي و مداخله در مسائل خانواده
ها و نيز نوسانات
4ـ با توجه به مشكالت اقتصادي ناشي از تحريم
ها و
پيش آمده در نرخ طال و ارز و س��كه و افزايش ش��ديد قيمت
ي اكثرا ً ناشي از سوء مديريت و تصميمات غلط
تورم افسار گسيخته
هاي گذشته براي مردم
ويژه در ماه
هايي كه به
ها و دشواري
و س��ختي
داد كه اين مشكالت را نبايد به پاي اصل
پيش آمد ملت بايد نشان مي
ها با وجود همه فشاري كه بر او
نظام و انقالب بنويسد و اين دشواري
توان
ها نيست و نمي
گرداني آنها از ارزش
كدام دليل روي
آورده هيچ
ها و
با تحريم اين ملت را به زانو درآورد .مردم با وجود همه دشواري
كنند
ها و مشكالتي كه با پوست و گوشت خود آن را لمس مي
سختي
هاي صحيح مديريتي
ها و اعتراضات بحق و نقد
و با وجود همه گاليه
و خس��تگي از س��وء مديريت و ناكارآمدي مديران و ناظران اما هر
بينند و خوشبختانه
اصالح و تغييري را در زير چتر نظام قابل تحقق مي
هنوز از ظرفيت انجام اصالحات و تغييرات مثبت و مفيد و كارآمد در
هاي مقدس آن
اند و به انقالب و ارزش
جمهوري اسالمي نااميد نشده
و رهبري اميد دارند.
5ـ و اما نكته اساس��ي و مهم و سخن پاياني اين است ،حضور
چشمگير مردم برخاس��ته از غيرت ديني انقالبي ،ملي و فهم باالي
آنهاست و لذا قابل مصادره نيست و محل سوء استفاده هم نبايد قرار
گي��رد ،اينكه هر گروهي از ما گمان كنيم اينها در تأييد ما يا حزب و
اند و يا حضور آنان نشانه
گروه و دسته ما و يا عملكرد ما به خيابان آمده
صحت عملكرد ماس��ت و يا رضايت به وضع موجود ،يك بدفهمي
ها و غيرت خود
اند تا از انقالب و ارزش
خطرناك اس��ت .آنها آمده
هاي دشمن را بدهند عزت و سربلندي و
دفاع كنند پاس��خ بدخيالي
آزادگي خود را به نمايش بگذارند اما صدها گاليه از صدها مشكلي
هاي مديريتي و اشتباهات چشمگير در
توجهي
دارند كه ناش��ي از بي
ست .اينكه با وجود
نحوه اجرا و نظارت و ضعف در حوزه حكمراني
دانيم از جمله تقس��يم ناعادالنه ثروت ،رشد
هايي كه همه مي
ضعف
گسيخته ،بيكاري آزار دهنده،
هاي طبقاتي ،تورم و گراني لجام
فاصله
فساد چش��مگير و عدم قاطعيت و ش��دت در برخورد با مفاسد و
ها و
ها و ناكارآمدي
ها و سوء استفاده
خواري
ها و رانت
خواهي
زياده
دهند نبايد
مواردي از اين دست حمايت خود را با اين صالبت نشان مي
تفاهم ايجاد كند بلكه بيش از پيش بايد عرق شرم بر چهره كساني
سوء
ي صبر و
كنند و شكرانه
بنشاند كه به اين ملت و آمالشان خيانت مي
ت آنهايي
آورند و بار مسئولي 
وفاي اين مردم بزرگ و صبور را بجا نمي
تر
را كه وظيفه رتق و فتق امور مردم را بر عهده دارند بس��ي سنگين
كند اگر قدر اين سرمايه مهم اجتماعي را ندانيم و بر ظرفيت و عِدّه
مي
و ُعدّ ة آن نيفزاييم نه تنها به آنان و نه تنها به انقالب بلكه به اين ُملك و
ايم.
مملكت نيز خيانت كرده
سخن پاياني شكر و سپاس به درگاه خداوندگار بزرگ به خاطر
ست .درود برآنان و بر وفاي
داشتن چنين مردم بزرگوار و غيرتمندي
ماندگارشان.

اخبار كوتاه
روسیه خواستار مشارکت کامل در سازوکار مالی اروپا
با ایران شد
معاون وزیر امورخارجه روسیه با بیان این که اروپا علیرغم راهاندازی
کانال ویژه مالی با ایران رویکردی دوگانه درقبال تهران دارد ،گفت :ما خواهان
مشارکت کامل در این سازوکار هستیم.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،سرگئی ریابکوف با اشاره به کانال
ویژه مالی اروپا با ایران که به تازگی ایجاد شده است ،گفت :مسکو به دنبال
مشارکت کامل با سازوکار مالی جدید با ایران است و به تالشهای خود در
این زمینه برای ارتباط مستقیم با کشورهای مربوطه و مدیریت این سازوکار
ادامه میدهد .وی ادامه داد :اما اروپا علیرغم راهاندازی اینستکس برای ایجاد
شرایط مناس���ب برای همکاری اقتصادی عادی با ایران همچنان رویکردی
دوگانه در قبال این کشور دارد و نشانههایی آشکار برای آن هست.ازسوی
دیگر،وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس ضد ایرانی ورشو شرکت نمیکند
و یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه به عنوان جایگزین وی در این
کنفرانس حضور خواهد داشت.آمریکا اعالم کرد که امروز وفردانشستی در
ورشو برای بررسی وضع خاورمیانه برگزار میکند که تمرکز این نشست بر
روی ایران خواهد بود؛ این در حالی اس���ت که برخی از مقامات اروپایی از
جمله فدریکا موگرینی ،رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا اعالم کردهاند در
این نشست شرکت نخواهند کرد یا نسبت به آن بی تمایل بودهاند.
فرماندارانساوه و عباسآباد منصوب شدند
وزیر کشور فرمانداران جدید ساوه و عباس آباد را منصوب کرد.
به گزارش ایرنا ،طبق حکم وزیرکشور«،علی میرزایی» به عنوان فرماندار
ویژه شهرستان ساوه و «جواد اصالنی» به عنوان فرماندار شهرستان عباس آباد
منصوب شدند.
در خبری دیگر« ،حمید رضا گودرزی» با حکم وزیر کشور به عنوان
معاون امنیتی و انتظامیاستانداری تهران منصوب شد.این انتصاب،به پیشنهاد
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کش���ور صورت گرفت .گودرزی پیش از این سرپرس���ت اداره کل
امنیتی انتظامیاستانداری خوزستان بود.از سویی ،وزیر کشور از تعیین شهر
کرمانشاه به عنوان کالنشهر خبر داد .عبدالرضا رحمانی فضلی در ابالغیه ای به
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،با اشاره به آخرین سرشماری رسمیکشور
در س���ال  1395ناظر بر جمعیت 946هزار و  651نفری شهر کرمانشاه و با
توجه به آخرین برآورد جمعیت در ش���هر مذکور توسط سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان کرمانش���اه در دی ماه امسال و گزارش جمعیت یک
میلیون و هفت هزار و  18نفری این ش���هر ،اعالم کرد« :شهر کرمانشاه در
زمره کالنشهرهای کشور قرارگرفته است ».پیش از این مشهد ،قم ،شیراز،
اصفهان ،اهواز ،تبریز ،تهران و کرج به عنوان کالنشهر شناخته میشدند.
ابتکار :بیش از نیمی از اعضای سمنهای کشور در اختیار زنان است
معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده با اشاره فعالیت ۲۷۰۰
سازمان مردم نهاد در حوزه زنان ،حضور آنان را در بخشهای غیردولتی،
بخش و موجب بسیج اجتماعی دانست و
ها و نهادهای مدنی ،الهام
خیریه
گفت :در بخش محیط زیست هم حدود NGO ۷۰۰محیط زیستی داشتیم
که بیشترشان از بین زنان بودند.
معصومه ابتکار در گفتگو با ایس���نا با اش���اره به نقش فعال زنان در
سازمانهای مردم نهاد گفت :حضور زنان در سازمانهای مردم نهاد خیلی
زیاد است و بیش از نیمی از اعضای سمنهای کل کشور در اختیار آنها
است .این سازمانهای مردم نهاد یا توسط زنان اداره میشوند یا نیروهای
مؤثر آنها زنان هستند.وی با تاکید بر اینکه زنان در سمنها ،بخش غیردولتی
و نهادهای مدنی اص ً
ال در حاش���یه قرار ندارند ،افزود :اتفاق ًا محور مهم
های مردم نهاد زنان هستند و عمده سمنهای موفق توسط
فعالیت سازمان
زنان اداره میشود .تحلیلها نشان میدهد زنان در بخشهای غیر دولتی،
خیریهها و نهادهای مدنی بسیار مؤثر فعال و الهام بخش هستند و بسیج
اجتماعی ایجاد میکنند.ابتکار با اشاره به انتخاب یک زن از بین  ۹عضو
هیات رئیس���ه س���ازمانهای مردم نهاد جوانان هم گفت :این اولین دوره
برگزاری این انتخابات بود و امیدواریم در انتخابات آتی مجمع جوانان هم
تعداد زنان افزایش یابد.

دستنوشته رهبر انقالب برای
«مهمانان متفاوت فرش قرمز جشنواره فجر»

مجله مهر :چن���دی پیش و در
جریان اک���ران ویژه فیلم «۲۳نفر» که
برای خانواده شهدا برگزار شد ،عکسی
از حضور خانواده شهید قاضیخانی بر
روی فرش قرمز ،سوژه عکاسان شد
و از آن به عنوان یکی از متفاوتترین
تصاویر ثبت شده در سیوهفتمین
جشنواره فیلم فجر یاد شد.
در این عکس ،عالوه بر همسر
شهید مدافع حرم مهدی قاضیخانی،
س���ه فرزند او ـ محمدمتین ،نهال و
محمدیاسین ـ هم حضور داشتند .
ش���هید قاضیخانی متولد آبان
۱۳۶۴در شهرستان بهار استان همدان
بود که در ۱۶آذر ۱۳۹۴در شهر حلب
س���وریه به فیض شهادت ئایل آمده
است.
صبح دیروز خانواده جمعی از
ش���هدای مدافع حرم از جمله شهید

مهدی قاضیخانی به دیدار رهبرمعظم
انقالب رفتند و مورد دلجویی ایشان
قرار گرفتند .در این دیدار رهبرانقالب
برای نهال قاضیزاده دستنوش���تهای
تقریر کردند:
«بسمهتعالی .
نهال عزیز .امید اس���ت برای
انقالب و کشور ذخیرهای ارزشمند
باشی .انشاءاهلل.
سیدعلی خامنهای » 97/۱۱/23
روایت همسر شهید از دیدار
با رهبرانقالب
همسر ش���هید قاضیخانی در
گفتگو با خبرن���گار مهر ،روایتش از
دیدار را این گونه ش���رح داد« :این
اولین دیدار خصوصی خانواده ما با
آقا بود .مهمان ها اکثرا از خانواده های
شهدای شهرستانی بودند .نهال با لباس
مدرسه آمده بود .آقا وارد راهرو که

شدند اولین بچهای که دیدند نهال بود.
ما را کامال میشناختند چون از همه
همسران شهدا سئواالتی پرسیدند اما
فقط از من نپرسیدند.
نماز که تمام شد نهال را با عنوان
کالهصورتی صدا کردند! محافظها
میگفتند :آقا از آندیدار قبلی نهال را
شناسد».
می
وی افزود« :رهبرانقالب کارنامه
و نمرههای نهال را هم با دقت دیدند
و گفتند همه نمرههایت خوب ،خود
نهال هم خیلی خوب و پشت دفتر
امال یادداشتی هم برایش نوشتند .یک
چفیه به ایشان هدیه دادیم که عکس
نهال و آقا روی آن بود و نهال شعری
برای ایشان خواند که :درد یتیم بودن
درد نیست ،آقا برام دواست .یک تابلو
یا زینب کبری(س) هم که خودمان
از س���وریه آورده بودیم به نیابت از
همه خانواده ها شهدای مدافع حرم به
ایشان هدیه کردیم».
داس��تان نهال و کاله صورتی
چه بود؟
شاید داستان درخواست نهال
قاضی خانی ب���رای دریافت کاله
صورتی از رهبرانقالب را نش���نیده
باشید! او زمانی که که ۴سال داشت در
حاشیه یکی از دیدارهای خانواده شهدا
با رهبرانقالب ،درخواست کودکانهای
را مطرح کرد و از ایشان خواسته بود تا
برایش کاله صورتی بخرد.
چند روز بع���د خبرگزاری
مهر با دعوت از همس���ر و فرزندان
شهید مهدی قاضیخانی ،یک کاله
صورتیرنگ را به عنوان هدیه به نهال
قاضیخانی اهدا کرد

بودجه  ۹۸شنبه آینده در مجلس بررسي میشود

عضو هیات رئیس���ه مجلس ،از نشست غیرعلنی
روز ش���نبه هفته آینده صحن برای بررسی بودجه سال
 ۹۸خبر داد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو
با خانه ملت درباره زمان بررسی بودجه سال  98در صحن
علنی مجلس ،گفت 26 :بهمن  ،مجلس جلسه غیرعلنی
برای بررسی بودجه سال  98با حضور محمدباقر نوبخت

های مرتبط با
رئیس س���ازمان برنامه و بودجه و دستگاه
کند.نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود:
بودجه برگزارمی
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال  ،98در نشست غیرعلنی
گزارشی از بررسی بودجه در کمیسیون متبوع خود ارائه
دهد .عضو هیات رئیسه مجلس ،همچنین زمان بررسی
می
گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال  98در صحن علنی را
یکشنبه  27بهمن ماه دانست.

«والدیمیر
رئیس جمهوری فردا به دعوت رس����می
پوتین» رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و با هدف شرکت
در نشست سه جانبه سرا ن ایران ،روسیه و ترکیه ،عازم بندر
شود.
سوچی در روسیه می
به گزارش ایسنا ،پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و
جمهور با اعالم این خبر ،گفت :در
رسانی دفتر رئیس
اطالع
نشست یکروزه سوچی روسیه که چهارمین نشست رؤسای
جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه با محوریت مبارزه مشترک
ای و بازگرداندن آرامش ،بازگشت آوارگان
با تروریسم منطقه
و برقراری ثبات سیاسی در سوریه است؛ نتایج مذاکرات
موسوم به روند آستانه و آغاز فرآیندهای سیاسی داخلی،
مردمسوریهوهمچنین
تمامیتارضی،حاکمیتارادهعمومی
همکاری در دوران بازس����ازی این کشور مورد بررسی و
گیرد .وی افزود :رؤس����ای جمهوری سه
نظر قرار می
تبادل
کشور در نشست سوچی ،همچنین ضمن بررسی وضع
میدانی کنونی ،به ارزیابی تحوالت سوریه پس از آخرین
های آتی را
پردازند و گام
نشست مشترک خود در تهران می
برای تحکیم ثبات و آرامش در این کشور بررسی و تدوین

کنند.به گفته وی ،عالوه بر نشست سه جانبه با موضوع
می
سوریه؛ حسن روحانی دیدارهای جداگانه و دوجانبه ای با
ای خود خواهد داشت و در آن،
همتایان روس����ی و ترکیه
ه����ا از روند اجرای توافقات فیمابین مورد
آخرین گزارش
گیرد.
بررسی قرار می
الزم به ذکر است که روحانی ،والدیمیر پوتین و رجب
طیب اردوغان برای نخس����تین بار در آذرماه سال ۹۶و در
شهر سوچی روسیه نشستی مشترک پیرامون سوریه برگزار
هایی در فروردین ماه
کردند .نشستی که به سلسله نشست
۹۷در آنکارا ،شهریورماه ۹۷در تهران و در نهایت نشست
مشترک پیش رو ،انجامیده است.رؤسای جمهوری سه کشور
های مشترک ،بر پایبندی مستحکم و
پیوسته در نشس����ت
مستمر خود به حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
سوریه و همچنین گفتگوهای سوری  -سوری و حاکمیت
اند.
اراده مردم این کشور بدون دخالت خارجی تأکید کرده
از زمان تشکیل روند آستانه تاکنون ،سه کشور نقش
مؤثر و بی بدیلی در مس����یر حل و فصل سیاسی یکی از
اند.
ای ایفا کرده
ترین معضالت منطقه
پیچیده

 نشست رؤساي جمهوري ايران ،ترکيه و روسيه در سوچي

بررسی ارتباط سازوکار مالی اروپا با FATFدر 2کمیسیون مجمع تشخیص

عض���و مجمع تش���خیص
مصلحت نظام از بررسی ارتباط
 FATFبا ساز و کار مالی اروپا در
جلسه مشترک دیروز دو کمیسیون
امنیتی و قضایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام خبر داد و گفت که
این بحث به جلسه روز شنبه آینده
مجمع درباره الیحه پالرمو کمک
بقيه از صفحه اول
های ایران به ریاست
کالن شهر
معاون اول رئیس جمهور برگزار
ش���د .اس���حاق جهانگیری در
ابتدای جلسه با اشاره به حضور
گس���ترده و چشمگیر ملت ایران
در راهپیمای���ی  22بهمن گفت:
باید مقابل کار عظیم ،آگاهانه و
هوشمندانه ملت ایران سر تعظیم
ف���رود آورد و دس���ت مردم را
بوسید.
جهانگیری افزود :دش���منان
کردند که در
ملت ایران تصور نمی
این شرایط شاهد حضور معنادار
مردم ایران در راهپیمایی باشند و
ما باید قدردان ملت ایران باشیم و
تمام تالش خود را برای خدمت
به آنها به کار گیریم.
معاون اول رئیس جمهوری
ادام���ه داد :پ���س از راهپیمایی
 22بهمن و حضور حماسی ملت
ایران در ای���ن راهپیمایی ،وقتی
جمهوری و وزیر امور
توئیت رئیس
خارجه آمریکا را دیدم ،عصبانیت
آنها از ملت ایران کامال مشخص
بود و به یاد جمله معروف شهید
بهشتی افتادم که گفت آمریکا از
دست ملت ایران عصبانی باش و
از این عصبانیت بمیر .جهانگیری
همچنین ب���ا اش���اره به نقش
مستقیم و پراهمیت شهرداران در
زندگی مردم گفت :خدماتی که
کنند ،تاثیر
ها ارائه می
شهرداری
فراوانی در آرامش روانی جامعه
دارد و این مس���ئولیتی مهم برای

کند .حجت االسالم و المسلمین
می
غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو
با ایرنا با اشاره به این که شنبه آینده
جلسه مجمع تشخیص مصلحت
نظام با موضوع بررسی کنوانسیون
یافته فراملی
مبارزه با جرایم سازمان
موسوم به پالرمو برگزار خواهد
شد ،افزود :در جلسه دیروز به این

نتیجه رسیدیم که هیچگونه ارتباطی
بین لوایح مرتب���ط با FATFبا
.
ساز و کار مالی اروپا وجود ندارد
اکنون دو الیح���ه پالرمو و
 CFTبر روی میز مجمع تشخیص
مصلحت نظام ق���رار دارد و قرار
است اعضای این مجمع در باره
این لوایح تصمیم گیری کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان به توییت
پر از خش���م و عصبانی���ت دونالد ترامپ
جمهوری آمریکا در مورد چهل سالگی
رئیس
ایران پاسخ داد.
انقالب اسالمی
به گزارش ایسنا ،ترامپ در دقایق اولیه
ش���نبه در توییتی به زبان های
بامداد روز سه
فارسی و انگلیسی نوشت:
«۴۰سال فساد۴۰ .سال سرکوب۴۰ .سال
ترور .رژیم ایران فقط موجب چهل س���ال
هاست
شکست شده است .مردم ایران که مدت
تری
در رنجن���د شایس���ته آینده روش���ن
هستند ».در برابر این توییت رئیس جمهوری
آمریکا ،محمد ج���واد ظریف به صورت
توییتری پاس���خی صریح و قاطع به دونالد
ترامپ داد و نوشت:
«چهل سال شکست در پذیرش این که
ایرانی ها هرگز مطیع نخواهند شد.
چهل سال شکس���ت در تطبیق دادن
سیاست آمریکا با واقعیت.
چهل سال شکست در بی ثبات کردن
ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن.
پس از چهل سال انتخاب های اشتباه ،
وقت آن رس���یده است که دونالد ترامپ در
سیاست شکس���ت خورده آمریکا بازنگری
کند.
ظریف همچنین در توییت دیگری به
مناسبت چهلمین س���الگرد پیروزی انقالب
نوشت :در برابر مردم مقاوم ایران سر
اسالمی
آورم.
تعظیم فرود می
وزیر امور خارجه اش���اره به حضور
باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن نوشت:
«در برابر م���ردم مقاوم ای���ران که به رغم
ها به صورت میلیونی
ها و گالیه
دش���واری
برای گرامیداشت چهلمین سالگرد انقالب
ها آمدند سر تعظیم فرود
به خیابان
اس�ل�امی
ای که برخی در آمریکا آرزو
آورم؛ واقعه
می
داشتند هیچگاه به وقوع نپیوندد .آمریکا باید
بداند :ایرانیان واقعی هرگز در برابر دیکتاتورها
کنند.
سر خم نمی
دیدار ظریف با دبیرکل حزب اهلل لبنان
دراین حال وزیر امور خارجه که برای
دیدار با مقامات لبنان به بیروت سفر کرده بود
با دبیرکل حزب اهلل لبنان دیدار و رایزنی کرد.
وی همچنین با سعد حریری نخست وزیر
این کشور به رایزنی پرداخت.
ای از
روابط دو جانبه و مس���ائل منطقه
جمله س���وریه و یمن محورهای گفتگو در
این دیدار بود.
وزیر امور خارجه در نشس���ت خبری

پاسخ ظريف به توييت اهانتآميز ترامپ

مشترک با «جبران باس���یل» وزیر خارجه
حل در س���وریه
لبنان هم با بیان این که راه
باید توس���ط مردم این کشور تعیین شود نه
دیگران ،گفت :بازگشت شرافتمندانه و امن
ترین مدت ،یکی از
آوارگان سوری در کوتاه
های مهم تضمین امنیت و آرامش در
روش
سوریه است.به گزارش ایسنا ،ظریف با ابراز
خرسندی از حضور در بیروت بیان کرد :برای
ایران باعث افتخار است که در کنار مردم لبنان
بوده و همواره در کن���ار مردم لبنان خواهد
هایی که
بود و آمادگی داریم در همه حوزه
،
دوستان لبنانی آمادگی برای همکاری دارند
دست همکاری را به سوی لبنان دراز کنیم.
ظریف تصریح کرد :همکاری ایران و لبنان
علیه هیچکس نیس���ت و به نفع همه است،
به ویژه به نفع مردم ایران و لبنان.وی با بیان
ه���ای مختلفی برای همکاری
این که زمینه
دو کشور در حوزه اقتصادی و غیره وجود
دارد ،اظهارنظر کرد :هم بخش خصوصی و
هم بخش دولتی ایران آمادگی دارند در کنار
بخش خصوصی و دولتی لبنان به همکاری
بپردازند.

باشد.ظریف ادامه داد :بازگشت شرافتمندانه و
امن آوارگان سوری در کمترین و کوتاهترین
های مهم تضمین امنیت
مدت ،یکی از روش
و آرامش در سوریه است.
جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان هم
در این نشس���ت خبری مطرح کرد :همراه با
طرف ایرانی اعتقاد داریم حل نهایی مشکل
آوارگان سوری با بازگشت آنان به کشورشان
تحقق خواهد یافت.
نشست بررسی سیاست خارجی
وزیر امور خارجه در نشس���ت بررسی
سیاست خارجی ۴۰ساله جمهوری اسالمی
ایران هم با بیان این که بسیاری از دالیل نفوذ
ایران در منطقه به خاطر اشتباهات غرب است
خطاب به سران این کشورها گفت :اگر شما
اش���تباه کردید و ما درست انتخاب کردیم ،
کنید؟
چرا ما را مالمت می
به گزارش ایسنا ،ظریف دراین جلسه
که با حضور وزرای خارجه بعد از پیروزی
های مقیم تهران
انقالب و سفرا و نمایندگی
برگزار شد ،با تاکید بر اینکه مردم به عنوان
های اصلی اقتدار و امنیت ایران فشارهای
پایه

ديداردكتر ظريف با سيدحسن نصراهلل

ظریف همچنین از موضع قوی دولت
لبنان علیه اجالس ورشو سپاسگزاری کرد
و گفت :مش���کل منطقه و جهان ما تجاوز
و اشغالگری رژیم صهیونیستی است .نباید
اجازه دهیم دیگران با ایجاد خطرات تصنعی،
خط���ر واقعی را از منطقه ما به فراموش���ی
بسپارند.
حل بحران س���وریه
وی درب���اره راه
حل در سوریه
خاطرنشان کرد :معتقدیم راه
باید توس���ط مردم این کشور تعیین شود نه
دیگران .هر طرح���ی باید متضمن تمامیت
ارضی سوریه و خروج همه نیروهای خارجی
که بدون اجازه دولت سوریه در آنجا هستند،

کنند ،گفت :این ملت وقتی
دشمن را خنثی می
آید
پای مصالح ملی و امنیت ملی به میان می
یابند
زیر باران و برف در خیابان حضور می
دهند
و نمایشی را در مقابل جهانیان نشان می
که بی سابقه است.وزیر امور خارجه گفت:
من چیزی ندار م جز اینکه باید به عنوان یک
کارگزار سر تعظیم در مقابل این ملت فرود
بیاورم .مردم پایه اقتدار این حکومت هستند
و برای همین هم هست که برای ما رعایت
حقوق این مردم تنها یک امر اخالقی نیست،
بلکه یک ضرورت امنیت ملی اس���ت .ما به
چیز دیگری جز مردم وابسته نیستیم.
وی تصریح کرد :م���ا بدون مردم هیچ

رئیس مجل���س در دیدار با
رئیس و جمع���ی از نمایندگان
مجلس مشاوران ژاپن در توکیو با
استقبال از توسعه روابط تجاری
های
میان دو کشور گفت :زمینه
گذاری ژاپن
مناسبی برای سرمایه
هایی مانند
در ای���ران در حوزه
و صنعت
نفت ،گاز ،پتروشیمی
داروسازی وجود دارد.
ب���ه گزارش ایرن���ا  ،علی
الریجانی تاکی���د کرد :روابط
ایران و ژاپ���ن دیرینه و مداوم
بوده و اكنون ه���م که نودمین
سال برقراری روابط سیاسی دو
ش���ود ،روابط
کشور سپری می
دو کشور دوس���تانه است ،اما
ت دارد میان ایران و ژاپن
ضرور
های بلندتری برداشته شود.
گام
 ،افزود :برخی
رئیس مجلس
از کشورها ممکن است به دنبال
ایجاد اختالل در روابط باشند که
نباید اجازه داد.
وی با ی���ادآوری این که
در ط���ول تاریخ ،تنش���ی میان
ایران و ژاپن ب���ه وجود نیامده
اس���ت ،تصریح کرد :علت اين
امر ،نزدیک ب���ودن فرهنگ دو

شهرداران اس���ت تا با خدمت
رس���انی و ایجاد رضایتمندی در
مردم موجب نشاط و سرزندگی
در جامعه شوند.
معاون اول رئيس جمهوری
از شهرداران کالنشهرهای کشور

به مدیریت ش���هری برشمرد و
افزود :حضور ش���هرداران مراکز
تواند
ها در این جلسات می
استان
ها در بهبود
به مشارکت شهرداری
های مختلف
اداره شهرهای استان
کشور کمک کند و وزارت کشور

مسئولیت نتوانیم کار مثبتی انجام
دهیم نارضایتی مردم و نارضایتی
درونی برای ما به همراه خواهد
داشت.
معاون اول رئيس جمهوری
ادامه داد :مردم کش���ور روزهای

خواس���ت در جلسات ادواری و
مستمر خود عالوه بر همفکری
برای اداره امور جاری ،راهکارهای
عملی و راهگشا برای بهبود اداره
شهرها تدوین و این پیشنهادات را
به دولت ارائه کنند.
وی همچنی���ن حض���ور
ها در
ش���هرداران مراکز اس���تان
جلسات شورای معاونان استان
مثب���ت در جهت کمک
را گامی

این موضوع را از طریق استانداران
پیگیری کند.
جهانگیری ب���ا بیان این که
م���ردم مرجع قض���اوت درباره
عملکرد مس���ئوالن هستند ،بر
ضرورت تالش هرچه بیشتر برای
خدمت رسانی به مردم تاکید کرد
و افزود :داشتن مسئولیت توفیق و
فرصتی بزرگ است تا بتوانیم به
مردم خدمت کنیم و اگر در دوره

کنند و انتظار
دشواری را سپری می
دارند که مدیران و مسئوالن کشور
بتوانند گره ای از زندگی آنان باز
کنند .در این ش���رایط ،مدیران به
رغم محدودیت منابع مالی باید
با خالقیت و ن���وآوری ،موانع
رو را برط���رف کرده و در
پیش
جهت رضایتمن���دی مردم گام
بردارند.
در این جلس���ه که وزرای

کشور است.
الریجانی با بیان این که در
ایران نگاه مثبتی به کشور ژاپن
های
وجود دارد ،گفت :در بخش
مختلف صنعتی ،فنی و تجاری
عالقه مند به همکاری با ش���ما
هستیم.
رئیس قوه مقننه با یادآوری
توان در زمینه روابط
این که می
بلندمدت میان دو کشور تالش
کش���ور ،راه و شهرسازی ،رئيس
س���ازمان امور مالیاتی کشور و
شهرداران کالنش���هرهای ایران
حضور داشتند ،مهمترین مسایل
های کالنش���هرها مورد
و دغدغه
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
هر یک از شهرداران گزارشی از
ها و تنگناهای پیش روی
چالش
کالنشهرها را ارائه کردند.
وزیر کش���ور نی���ز در این
جلس���ه با بیان این که شهرهای
کشور در حال گسترش بی رویه
هستند و الزم است که بر حاشیه
شهرها نظارت و کنترل بیشتری
صورت گیرد ،گف���ت :ادامه این
ها و
روند ب���ه افزایش ناهنجاری
شود و اگر
ها تبدیل می
نابسامانی
به این موضوعات رسیدگی نشود
با انباشت نارضایتی مردم روبه رو
خواهیم شد.
در ادام���ه این جلس���ه در
های
ها و چالش
خصوص دغدغه
مطرح ش���ده از سوی شهرداران
های کش���ور بحث و
کالنشهر
بررسی شد و پس از توضیحات
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه،
بانک مرکزی و رئيس س���ازمان
امور مالیاتی کش���ور تصمیماتی
برای حل مس���ائل کالنشهرهای
کش���ور اتخاذ شد .در این جلسه
همچنین تصمیماتی برای تامین
نقل
لو
مالی جهت توس���عه حم 
و تامین واگن برای قطار
عمومی
شهری کالنشهرهای کشور اتخاذ
شد.

کرد ،ادامه داد :ضروری است که
روابط اقتصادی دو کشور پایدار
های
باش���د.الریجانی از تالش
سازنده ژاپن برای تداوم توافق
ای قدردانی کرد و گفت:
هسته
کش���ورهای دنیا از جمله
تمامی
چین و روسیه هم چنین نظری
دارند؛ البته بای���د در این زمینه
اقدام���ات عملی داش���ت و به
چارچوبی دست یافت.

هایی را ایجاد کرده بودند
سطح شهر هم مزاحمت
شدند نهایتا
های ترافیکی می
و باعث ایجاد گره
یک شرکت خصوصی موتورسواران را ساماندهی
.
کرد
به گفته عضو دیگر شورای شهر تهران ،در
هایی
فروشان در غرفه
برخی شهرهای دنیا دست
شان را ارزان
های زیبا ساماندهی و اجناس
با رنگ
فروشی در برخی کشورها
فروش����ند و دست
می
شود.
جاذبه گردشگری محسوب می
مجید فراهانی گفت :پدیده دستفروشی در
تهران بسیار ملموس و معضالت جدی ایجاد کرده
است .اگر به لحاظ اجرایی به این موضوع توجه
ایم.
کنیم در واقع انگار کاری انجام نداده
نمی
فروشی در دنیا،
وی با اشاره به پدیده دست
شود و
فروشی در دنیا ساماندهی می
گفت :دست
گیرد
های الزم صورت می
ریزی
ب����رای آن برنامه
چرا که به عنوان یک جاذبه گردشگری در برخی

رواب��ط اي��ران و ژاپن
ديرينه است
در ادام���ه «چوایچی داته»
رئیس مجلس مش���اوران ژاپن
م با بیان ای���ن که ایران دارای
ه
تمدنی بزرگ و غنی و بزرگترین
کش���ور خاورمیانه است ،گفت:
ای
ایران با ژاپ���ن روابط دیرینه
داشته و در دیدار اخیر 'شینزو آبه'
وزیر ژاپن ب���ا دکتر
نخس���ت

روحانی؛ رئیس جمهوری ایران،
این رواب���ط بیش از پیش فعالتر
شده است.
وی با بی���ان این که دولت
دکتر روحانی به دنبال تعامالت
المللی بوده
سازنده با مجامع بین
و این مایه خرسندی است ،افزود:
ای حمایت
ژاپن از توافق هسته
کرده است.
رئیس مجلس مشاوران ژاپن
رود تعامل دو
ادامه داد :انتظار می
کشور از نظر سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی افزایش یابد.
چوایچی داته بر ضرورت
توس���عه روابط پارلمانی تأکید
کرد و گفت :امیدواریم این سفر
فرصتی برای افزایش تعامالت
میان دو کشور را فراهم کند.
رئیس مجلس مش���اوران
ژاپن یادآور ش���د :تعامالت دو
تواند از طریق مبادالت
کشور می
فرهنگی و ورزشی بیش از پیش
افزایش یابد و درک متقابل مبنای
توسعه دو کشور را شکل دهد.
مجلس مشاوران ژاپن مانند
مجلس سنا است و قدرت بیشتری
از مجلس نمایندگان دارد.

پیام های تسلیت مقامات به سردار حسین دهقان

مقامات کش���وری و لشگری درگذشت برادر سردار
حسین دهقان ،مش���اور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه
صنایع دفاعی رابه ایشان تسلیت گفتند.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی رئیس مجلس
در پیام تسلیتی به سردار دهقان نوشت :ضایعه درگذشت
اخوی ،همسر و فرزند خردسالشان در سانحه رانندگی را به
جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و برای ایشان
رحمت و مغف���رت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر
جزیل از درگاه خداوند رحمان مسألت دارم.
در پیام اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری
به سردار دهقان آمده است :ضایعه غمانگیز درگذشت برادر
ارجمندتان به همراه همس���ر و فرزند گرامیشان در حادثه
دلخراش تصادف خودرو موجب تأثر و تأسف فراوان شد.
وی افزود :این مصیبت تلخ و ناگوار را به جنابعالی صمیمانه
تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن عزیزان رحمت
و غفران واسعه الهی و برای شما که بحمداهلل اهل صبر و

استقام هستید و سایر بستگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم.
درپیام دریابان شمخانیدبیر شورای عالی امنیت ملی هم
آمده است :وقوع حادثه تلخ و دلخراش تصادف که منجر به
جان باختن برادر گرامیتان ،همسر ایشان و بردارزاده جنابعالی
شد ،موجب تأسف و تأثر عمیق شد .در این مصیبت جانکاه
شریک اندوه شما برادر بزرگوار هستم واز صمیم قلب این
مصیبت دردناک را به جنابعالی و خانوادههای محترم داغدار
تسلیت عرض میکنم.
درپیامامیر سرتیپ امیر حاتمی ،وزیر دفاع هم آمده
اس���ت :اینجانب فقدان این عزیزان را به جنابعالی و بیت
شهید دهقان تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند منان،
علو درجات ،شادی روح درگذشتگان و صبر و اجر برای
بازماندگان را مسألت مینمایم.
گفتنی اس���ت:علیرضا دهقان-برادرسرداردهقان -به
همراه همسر و دخترش ،روز دوشنبه بر اثر حادثه رانندگی
در جاده اصفهان  -آباده دار فانی را وداع گفتند.

تقدير ستاد كل نيروهاي مسلح از حضور ميليوني مردم
در راهپيمايي  22بهمن

س���تاد كل نيروهاي مسلح در
بيانيهاي با گراميداش���ت چهلمين
سالگرد انقالب شكوهمند اسالمي و
آغاز دهه پنج���م انقالب ،از حضور
دشمن ش���كن ملت بصير و انقالبي
ايران اسالمي در راهپيمايي  22بهمن
قدرداني كرد.
به گزارش مركز ارتباطات ستاد
كل نيروهاي مس���لح در اين بيانيه با
اش���اره به توهمات نظام سلطه كه
با بهرهگيري از هجمه رس���انهاي،
طرحهاي مضحكي مانند«تابستان داغ»
و «زمستان س���خت» را براي دلسرد
كردن مردم دنبال ميكرد ،آمده است:
راهپيمايي مردم موقع ش���ناس ايران

کلیات طرح ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار تهران تصویب شد

دستفروشی فقط برای مشاغل روستایی بوده که
تولیدات خود چون مرغ و تخم مرغ را به شهرهای
که در آن دوران وجود داشته ،بیاورند.
کمی
در حقیقت دستفروشی برای محصوالت
خانگی بوده است ،اما امروز همه نوع کاال را شامل
شود و معضل جدی را ایجاد کرده است .لذا
می
اند که در زمینه دستفروشی
همه به فکر این افتاده
فقطبحثممنوعیتمطرحنیست،بلکهساماندهی
هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای شهر تهران گفت :ورود سازمان
گذاری شهرداری به این موضوع ایجاد حق
سرمایه
روها را برای
ش����ود که پیاده
کند و موجب می
می
دستفروش����ان تبدیل به سرقفلی کنیم و بعدا این
توانیم
کند که نمی
موضوع مشکالتی را ایجاد می
از آن بگذریم در نهایت با این پیش����نهاد مخالف
هستم.
ها در
در ادامه به����اره آروین گفت :موتوری

هستیم و با این مردم همه چیز هستیم .این
قاعده اول جمهوری اسالمی است.
وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان
کرد :جمهوری اسالمی عالوه بر اصل عزت
حکمت و مصلحت دو مبنا برای سیاس���ت
خود در سطح جهان داشته است.
وی خاطرنشان کرد :ما نه تنها به حمایت
خارجی برای امنیت نیاز نداریم ،بلکه علیرغم
مان از داخل
فشار خارجی پیشرفت و توسعه
گیرد .اگر روزی درهای همکاری
نشأت می
شوند ،ضمن
با ما را ببندند مردم ما نابود نمی
اینکه عالقه نداریم این اتفاق بیفتد.
ظریف با بیان اینکه علیه هیچ کشوری
به اندازه ما از خارج توطئه نش���ده است،
گفت :چند بار باید پیش بینی کنند و اشتباه
از آب دربیاید .برژینس���کی اعالم کرد که
جمهوری اس�ل�امی بعد از حمله عراق به
ماند ،صدام حسین
ایران یک هفته باقی نمی
هفت کفن پوس���انده ما هنوز اینجا سر بلند
ایم ،خود آقای برژینسکی هم
و آزاده ایستاده
مرده است.وی افزود :چرا کشورهای غربی
شان
های
خواهند بپذیرند که پیش بینی
نمی
غلط بوده اس���ت و یک روز باید متوقف
شود.
های
ظریف خطاب به سفرا و نمایندگی
حاضر در نشست ادامه داد :آنچه دیروز دیدید
هایتان گزارش کنید که این مردم
به پایتخت
تا کجا پای انقالب ایستادند .بنویسید با فشار
توانید جدا کنید و
این مردم را از دولتشان نمی
فشار اثر عکس دارد.
وی در ادامه یادآور ش���د :امپراتوری
جهانی ما از دوران کل عمر بعضی کشورها
بیشتر اس���ت اما دنبال تعامل هستیم .دنبال
روابط مبتنی بر احترام متقابل هستیم.
رئیس دستگاه سیاست خارجی افزود:
روابط ما با روس���یه ،ترکیه ،پاکستان ،عراق
و برخی کش���ورهای خلیج فارس بی نظیر
است و ما این روابط را با عربستان و امارات
خواهیم .ما به جز یک استثنا هیچ مشکلی
می
در داشتن روابط معقول با دنیا نداریم.
وی ادامه داد :ممکن اس���ت مردم از ما
گالیه داشته باشند ،اما آن گالیه خانگی است.
ما وظیفه داریم ب���ه عنوان دولت جمهوری
اس�ل�امی این مردم را که بزرگترین عامل
قدرت ما هستند را تقویت و حراست کنیم،
ها را ایجاد کنیم و از هرگونه
برای آنها بهترین
فشاری بر مردم جلوگیری کنیم و تالش کنیم
ها را برای
که با داش���تن روابط خوب زمینه
گسترش این مردم فراهم کنیم.

نو ژاپن بايد پايدار شود
الريجاني :روابط اقتصادي ايرا 

جهانگیری :مردم مرجع قضاوت درباره عملكرد مسئوالن هستند

سرویس سیاسی -اجتماعی :با رأی اعضای
شورای شهر تهران دستفروشان و مشاغل سیار
شود.
شهر تهران ساماندهی می
موضوع بررسی طرح «ساماندهی دستفروشان
و مشاغل سیار در شهر تهران موضوع دستور دوم
شهر تهران بود که
جلسه دیروز شورای اسالمی
پس از بررس����ی ،اعضای شورای شهر تهران به
کلیات آن رأی موافق دادند.
رئیس شورای شهر تهران در یکصد و بیست
و سومین جلسه شورای علنی شهر تهران و در
کانون در شهر
بررسی جزئیات مشاغل سیار و بی
روها را به دستفروشان
توانیم پیاده
تهران گفت :نمی
بسپاریم و سرقفلی آن را به نام دستفروشان بزنیم.
اند که درباره دستفروشی
لذا همه به فکر این افتاده
فقطبحثممنوعیتمطرحنیست،بلکهساماندهی
هم باید مورد توجه قرار گیرد.
اظهار داشت :در گذشته
محسن هاش����می
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شود.
شهرها به آن نگاه می
به گفته فراهانی ،در برخی ش����هرهای دنیا
های زیبا
هایی با رنگ
فروش����ان در غرفه
دست
تر
ش����وند اما اجناس خود را ارزان
ساماندهی می
دهند.موضوع بررس����ی طرح «س����اماندهی
می
دستفروشان و مشاغل سیار در شهر تهران موضوع
شهر تهران
دستور دوم جلسه امروز شورای اسالمی
بود که پس از بررسی ،اعضای شورای شهر تهران
به کلیات آن رای موافق دادند.
همچنین در پایان یکصد و
محسن هاشمی
شهر
بیست و سومین جلسه علنی شورای اسالمی
تهران در تش����ریح مصوبات این جلسه در جمع
خبرنگاران گفت :امروز دو دس����تور کار توسط
شهر تهران به نتیجه رسید
اعضای شورای اسالمی
که نخست بررسی طرحی در زمینه نماهای شهر
تهران بود که آقای اعطا توضیحاتی دادند تا اصالح
ای انجام شود که مورد قبول هیات
طرح به گونه

پاسخي دندان شكن به همه دشمناني
بود كه ب���ا القائات خود در پي ايجاد
فاصله در صفوف مردم از يك س���و
و واگرايي از نظام اس�ل�امي از سوي
ديگر بود.
حضور دهها ميليوني ملت ايران
بدون تردي���د تقويت جمهوريت و
قدرت نرم نظام و انقالب اسالمي و
نمايش اتحاد امت مقابل دشمنان بود
و نشان داد دستگاه محاسباتي آمريكا
مانند  39سال گذشته در شناخت مردم
ايران دچار خطاست.
ستاد كل نيروهاي مسلح تأكيد
كرده اس���ت :حضور معجزه آساي
مردم در جشن  40سالگي انقالب،

تطبیق فرمانداری تهران قرار گیرد.
وی افزود :بحث دوم درباره مش����اغل سیار
های مربوطه قب ً
ال
کانون بود که کمیس����یون
و بی
های الزم را در این زمینه انجام داده بودند و
بررسی
با توجه به اینکه پیشنهادات بسیاری از سوی اعضای
شورا درباره این طرح مطرح شده بود ،وقت زیادی
از جلسه به بررسی این طرح اختصاص پیدا کرد،
اما نهایت ًا این طرح به تصویب رسید تا پس از تایید
هیات تطبیق برای اجرا ابالغ شود.
شهر تهران درباره
رئیس ش����ورای اسالمی
احتمال رد این طرح توسط هیات تطبیق فرمانداری
تهران و مغایرت آن با قانون گفت :قانون در این
است و با توجه به اینکه امروز
زمینه بسیار قدیمی
شهر مملو از دستفروشان شده حتی خود وزارت
کشور هم دستورالعملی را در این باره در دست
بررسی دارد.
ها به فکر
عالوه بر این هم����ه وزارتخانه

ضمن تحقير دش���منان قسم خورده
نش���ان داد ملت ايران به رغم همه
تحريمها و ناكارآمديها ،دل در گرو
نظام اس�ل�امي دارند؛ از اين رو الزم
است دستگاههاي مختلف كشور به
تأسي از اين حركت اصيل مردمي تمام
تالش و همت خود را براي كاستن
از مشكالت اقتصادي به كار گيرند و
همانگونه كه رهبر معظم انقالب و
فرمانده كل قوا بارها تأكيد كردهاند،
دستگاههاي مختلف اجرايي با تقويت
ساخت دروني قدرت ،به جاي تكيه بر
ديوار بلند بياعتماد بيگانگان بدعهد،
توجهات خود را به ظرفيتهاي درون
كشور متمركز كنند.

ساماندهی این موضوع و مقابله با آن هستند.
شهر تهران در بخش
رئیس شورای اسالمی
گیری از
های خود در زمینه بهره
دیگری از صحبت
ها برای خطوط مترو گفت :هر فاینانسی در
فاینانس
شود و برای سال آینده
بودجه امسال پیش بینی می
هم قابل تمدید است که البته باید شورای اقتصاد
تمدید آن را به تصویب برساند.
هستند و
های مربوط به مترو قدیمی
فاینانس
های خطوط  ۷ ،۶و  ۳مترو موجود
سهمیه فاینانس
است که معادل  ۱.۵میلیارد یورو است و شهرداری
ها بهره مناسبی
باید در شرایط فعلی از این فاینانس
داشته باشد.
وی تاکید کرد :ش����هرداری تهران قول داده
است که بخشی از خط  ۶مترو حدود  ۱۰کیلومتر
را تا پایان امس����ال افتتاح کند و همچنین چند
برداری
ایستگاه از خط  ۷مترو تا پایان سال به بهره
برسد.

