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شکایت

ستاد امر به معروف از
علی کریمی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از
منکر استان اصفهان در پی مطالب
منتشره در رسانه ها ،پیرامون ادعای
شکایت ستاد از یکی از اهالی
فوتبال گفت :امر به معروف و نهی
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از منکر مراتبی دارد که از جمله
آن مرتبه تذکر لسانی است و از
نظر شرع بر هر مؤمنی واجب است
نسبت به ترک معروف یا انجام
منکر در جامعه بیتفاوت نباشد.
حجت االسالم عبداللهی نژاد عنوان
کرد :در آبان ماه سال جاری
گزارشی در خصوص پست های
اینستاگرامی آقای علی کریمی به
این ستاد واصل شد که پس از
بررسی ،صحت گزارش مورد تأیید
قرار گرفت و این ستاد تذکر
مکتوبی را جهت اصالح و ارشاد
نامبرده به کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال ارسال کرد .این تذکر نه تنها

البی سنگین دولت برای پس گرفتن امضای نمایندگان
حجتاالسالم پژمانفر در پایان با بیان اینکه با پیگیریهای صورت گرفته سرانجام علیرغم میل باطنی
الریجانی سؤال از رئیسجمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد گفت :در یک هفته گذشته با البی
گسترده معاونان پارلمانی دولت بیش از صد نماینده امضای خود را از طرح سؤال از رئیسجمهور پس
گرفتهاند با این وجود هنوز  77امضا پای این طرح وجود دارد و بایستی طبق آئین نامه حداکثر تا یک هفته
نماینده رئیسجمهور در کمیسیون حاضر و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد و در صورت قانع نشدن
ن مایندگان سؤال در صحن علنی مطرح و رئیسجمهور طی یک ماه برای پاسخگویی به صحن علنی
مجلس بیاید.علی الریجانی  01بهمن ماه سال جاری در پاسخ به تذکر نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد
درباره جلوگیری از طرح سؤال از رئیسجمهور در مورد موسسات مالی گفت :کسی مانع این سؤال نشده
و گزارش مربوطه موسسات مالی در صحن مجلس مطرح شده است.نصراهلل پژمانفر در تذکری به
هیئترئیسه مجلس گفته بود :اگر اجازه طرح سؤال  0۸1نماینده از رئیسجمهور درباره موسسات مالی
داده میشد ،مشکالت از خیابانها سر در نمیآورد.

از نظر محتوی هیچ گونه ارتباطی با

هزارتوی نرخ ارز

فدراسیون فوتبال و موضوعات
داخلی آن نداشته؛ بلکه از لحاظ
زمان نیز با اختالفات اخیر ایشان و
فدراسیون سازگاری ندارد .حجت
االسالم عبداللهی نژاد افزود:
تشویش اذهان عمومی ،کذب و
افترا علیه نهادهای انقالبی زیبنده
اهالی ورزش نیست .در صورت
ادامه روند پیش آمده ،این ستاد
علی رغم میل باطنی ،اقدام قانونی
را حق و تکلیف خود میداند.

شرق :دولت بنای دخالت در امور شهروندان را ندارد ،اما سوء استفاده از این دخالت نکردن نیزز مزیتوانزد
بهای گزافی برای کشور و مردم داشته باشد .الگزوی تجملزی و مسزابقه ارتقزای خزودرو ،مسزکن و سزبک
زندگی تا روستاها گسترده شده است .در این شرایط ،تأمین منابع بزرای دولزت آسزان نیسزت و ناچزار بایزد
سراغ محل های جدید کسب درآمد برود .افزایش نرخ ارز در کنار فشار تقاضای داخلی میتواند دسزتاورد
دولت در تک رقمی کردن تورم را نیز به خطر بیندازد ،اما از آن گریزی نیست .البته می توان نزرخ ارز را در
بودجه به شکل واقع بینانه تعیین کرد ،اما ممکن است به لحاظ اجتمزاعی و سیاسزی ایزن امزر ممکزن نباشزد و
دولت نمی تواند واقعیت هزای موجزود ارز را بزه عنزوان یزک هزدف رسزمی اعزالم کنزد .فرامزوش نکنزیم
سپرده هایی در بانک ها وجود داشته که بر اثر کاهش نرخ سود سپرده ،مزردم آنهزا را از ایزن سزامانه خزار
کرده اند .سپردههای موجود در بعضی مؤسسات مالی نیز یا آزاد شده یا سوخته که اینها در هجوم نقزدینگی
به سمت بازارهایی نظیر ارز و سکه و تا حدی مسکن ،بیتأثیر نیست.
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موشک بالستیکی داریم که آمریکا هم ندارد
آرمان امروز :جانشین فرمانده کل سپاه در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :من این
را گفته ام که امروز ما موشکی را میتوانیم پرتاب کنیم که شناورهای متحرک را با دقت  011مورد اصابت قرار دهد آنهم نزه
موشک کروز ،بلکه بالستیک که با قدرت  ۸برابر سرعت صوت وارد زمین میشود پس این موارد زمانی ایجاد شده که تمامی
دروازه های علم و فناوری روی ما بسته است و من به جرات میگویم که این فناوری نه در آمریکا وجود دارد نزه در روسزیه و
فقط متعلق به ایران است .سردار حسین سالمی عنوان کرد :روسیه موشکی به نام اسکندر دارد که موشکی بسیار دقیق است اما
برای هدفهای ثابت .فرزندان ملت چنین کاری کرده اند و موشکهای با دقت باال ساختهاند.
روایت باهنر از طرحهای عجیبی که احمدینژاد تصویب میکرد
نامه نیوز :محمدرضا باهنر گفت :در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ایشان به سفرهای استانی می رفتند .در
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم سفرهای استانی بسیار زیاد شد البته از این نظر که وی رو در رو و مستقیم با مردم ارتباط
داشت این مسأله امری مثبت تلقی می شد البته این مسأله به اینجا ختم نشد چرا که وی در طی سفرهای استانی خود طزرح هزای
عجیب و غریبی بدون در نظر گیری پشتوانه مالی تصویب می کرد که در نهایت نیز این طرح ها روی دست دولزت بزاقی مانزد.
جالب است بدانید اکنون نیز بسیاری از این پروژه ها از دوران دولت های نهم و دهم کماکان ناتمام مانده است البته کلنگ آن
زده شده اما بودجه عمرانی دولت امکان اتمام آنها را ندارد.
نوه امام :مخالفان رهبر انقالب با امام مشکل دارند
مرتضی اشراقی ،نوه امام در گفتوگویی گفت :امام(ره) با تشکیل جمهوری اسالمی به جهانیان ثابت کردند میتوان حکومتی
اسالمی تشکیل داد که با آرا و نظر مستقیم مردم و تحت رهبری والیت فقیه شکل بگیرد و با تشکیل جمهوری اسالمی این وعده
الهی را محقق ساختند ..همچنین باید اشاره کنم والیت فقیه با تعبیری که بیان کردم جزو اساس تفکر سیاسی حضرت امام(ره)
است و اگر فرد یا جریانی این الگو را قبول نداشته باشد،نمی تواند مدعی باشد پیرو خط امزام اسزت .امزروز نیزز خلزف شایسزته
حضرت امام خمینی(ره) ،حضرت آیت ا ...العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی سکاندار انقالب هسزتند و بدانیزد کزه
مخالفت با ایشان ،مخالفت با امام(ره) است و مخالفان ایشان در حقیقت با امام مشکل دارند .اگر کسی این حرف را قبول نداشته
باشد ،پیرو امام(ره) نیست.
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نکند نظام باید به جای شما توبه کند ؟!
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نقش جهانگیری را در دولت به حد قبلی برگردانید

محمدجواد حق شناس ،مدیرمسئول

اعتماد :حمیدرضا جالیی پور گفت :یکی از وظایف اصزالح طلبزان ایزن

روزنامه توقیف شده اعتماد ملی (روزنامه حزب

است که «سازماندهی» جبهه اصالحات باید منسجم تر عمل کند .شزورای

مهدی کروبی) نوشته که امیدوار هستم حاکمیت
سیاسی کشور در نوع رفتاری که با جریان
اصالحطلب داشته که به شدت پر اشتباه بوده
تجدید نظر کرده و فضایی را فراهم کند که با
افزایش مشارکتهای سیاسی ،این جریان بتواند با

اصالحطلبان به حضور افراد مجربی مثل بهزاد نبوی ،امین زاده و میردامادی
نیازمند است .جناب روحانى درپاسخ به اعتراضات شایسته است اوال تزیم
اقتصادیاش را بازسازى کند .هر ابرچالش جامعه باید در دولت یک مسئول
مشخص داشته باشد .شایسته است قدرت جهانگیرى در دولت اول روحانى

اتکا به رأیی که با پشتوانه مردم دارد ،وارد عرصه
عمل و خدمت شود".وقتی اصالحطلبی مثل حق

دوباره اعاده شود .خود روحانى شایسزته اسزت حاکمیزت را بزر سزر امزور

شناس با آن سابقه نگفتنی حزب متبوعش در فتنه

کلیدى به اجماع نزدیک کند .دولت چتر اجتمزاعى اش را بزراى قشزرهای

 ۸۸سخن از سوابق مدیریتی اصالحطلبان میگوید،
قلم می ماند که چه باید بنویسد! از اتهام تقلبی که

آسیب پذیر شفاف و کارا کند.

دبیرکل حزب به نظام وارد کرد تا دروغ بی شرمانه
تجاوز به زندانیان تا همه اتهامات ریز و درشت
دیگری که به جمهوری اسالمی نسبت دادند و نظام
با رأفت با آنان تعامل کرد و امثال محمدجواد حق
شناس به راحتی در انتخابات کاندیدا شده و رأی

حرف های در گوشی با صدای بلند

میآورند و  ...حاال به همان نظام میگویند رفتار

عصر ایران :وزرا و معاونین رئیس جمهور ،دارند شبیه ما می شوند کزه
توی مهمانی ها دو نفر ،دو نفر در گوش هم پچ پچ می کنیم که اوضزاع
اقتصادی و محیط زیست چون است.مدیران ارشد کشور دارند حرف های
در گوشی ما را با صدای بلند می گویند و گوش دارد اذیت می شزود از
این همه نقدی که بی برگشت است و دیالوگ اتفاق نمی افتد و نمی دانیم
پرسشی و اعتراضی اگر هست را از کدام راه به گوش شان برسانیم.مردم
که نقشی در مافیای صنعت و نفت ندارند و شنیدن این چیزها از کسزانی
که الیحه دست شان است عجیب به نظر می رسد چرا که دقیقا خودشان
باید حالل باشند و تجزیه و تحلیل به کار کسی نمی آید .با برنامه ریزی
کاری کنند تا توی خانه بزه حزرف درآیزم و کزانون خزانواده بزه سزمت
دیالوگ برود تا نوشتن .می گویند مردها سه هزار کلمزه در روز قزدرت
خر کردن دارد و آن قدر البه الی غم نان خرجش می کنند که دست
خالی برمی گردند .زن ها هشت هزار کلمه و اگر خانه دار باشند این همه
حرف روی دلشان جمع می شود و ...

شما با جریان اصالحطلب اشتباه بوده است!
نمیشود مقابل نظام ایستاد و اردوکشی خیابانی
کرد و انواع تهمتها را زد و بعد گفت ما را به
رأس مدیریتی نظام راه بدهید .حاال بماند که هم
اکنون قوه اجرایی و بخش اعظمی از قوه مقننه
دست اصالحطلبان است و باز میخواهند ادای
اپوزیسیون خار از نظام را دربیاورند .قدرت را به
جهانگیری برگردانید!
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