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حزب کارگزاران:بحثی درباره
ریاست عارف نداریم

...

ویژه های خراسان
تعیین مدت زمان پاسخ به نامه های دفتر
رئیس جمهور
بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری
به دفاتر اعضای کابینه با تشریح ضرورت پیگیری به موقع
مکاتباتاداریتاکیدشدهاستارائهپاسخنامههایارجاعی
از سوی دفتر رئیس جمهور ،دفتر معاون اول رئیس جمهور،
کمیسیونهایهیئتدولتبایدباتوجهودقتدرحساسیت
موضوع مورد پیگیری قرار گیرد و در خصوص مکاتبات با
اولویت های آنی ،خیلی فوری و فوری ،به ترتیب حداکثر،3
 5و 7روزودرمواردعادی 15روزکاریدرنظرگرفتهشود.

طبق ابالغیه روزهای اخیر به تعدادی از سازمان ها و ادارات
دولتی ،از آن ها خواسته شده با توجه به ممنوعیت ایجاد
تعهد مازاد بر منابع اعتباری دستگاه ها ،هرگونه بخشنامه،
دستورالعمل یا انعقاد قـــرارداد همچون قــراردادهــای
پشتیبانی ،خدمات و نگهداری یا طرح های تحقیقاتی که
متضمن بار مالی برای آن دستگاه هاباشد ،تنها در صورتی
قابل اجرا و برگزاری مناقصه است که بار مالی ناشی از آن
قبالپیشبینیوتاییدشدهباشدکهنظارتبراینموضوعبر
عهدهمسئوالنارشدهرادارهومدیرانبخشمالیآناست.

چهره ها و گفته ها

سیده فاطمه حسینی نماینده مــردم تهران در
مجلس با اشاره به اغتشاشات اخیر
تهران گفت :دولــت و شخص
رئیسجمهور میتواند با ترمیم
کابینه پیام مهمی مبنی بر
تغییر بــه جامعه مخابره
کند/ .ایلنا

ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران مشکالت ایران
را نه اقتصادی بلکه ناشی از سوءمدیریت دانست و
گفت :حاکمیت در راس یک سیستم،
اگــر تصور کند چــون در قــدرت
است میتواند هر کاری بخواهد
انجام دهد این امر خطرناک
است .قدرت درواقع،
برای دفاع از مردم
است/ .ایلنا
سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی تأکید
کرد :هما نگونه که رهبر معظم انقالب از بازی تیم
ملی فوتبال تشکر میکنند ائمه جمعه نیز میتوانند در
نمازهای جمعه از قهرمانی یک دانش آموز یا موفقیت
یک شهر یا استان در عرصههای ورزشی تقدیر کنند،
تبلیغ و تــشــویــق ورزش
تــوســط تــریــبــونهــای
رســمــی نــمــون ـهای از
اســتــفــاده درســــت از
ظرفیتهای نرم افزاری
در ایــــن زمــیــنــه
است/ .باشگاه
خبرنگاران

دستگیریتحریککنندگانوکمترشدنحجمتعطیلیهادربازارتهران
رئیس کل دادگستری تهران :عموم جمعیت بازار تهران به هیچ وجه اخاللگر نظام اقتصادی نیستند

دادســـتـــان عــمــومــی و انــقــاب تــهــران از
دستگیری تــعــدادی از مــحــرکــان اصلی
تعطیلی بازار در حوادث  2روز اخیر خبر داد.
در همین حال بعد از آن که در روز دوشنبه
بازار تهران تعطیل و پس از آن اغتشاشاتی
همراه با شعارهای تند سیاسی انجام شد،
دیروز هم بخشهایی از بازار تهران تعطیل
بــود و حــوالــی ساعت  12در خیابان 15
خــرداد تهران عــد های تجمع کردند و در
این میان برخی به سر دادن شعار و آتش
زدن سطل هــای زباله اقــدام کــردنــد .  در
همین زمان برخی کسبه مغازه های خود
را بــاز کــرده و آمــاده فعالیت شدند ،امــا در
ادامــه با تنشهای ایجاد شــده در خیابان
 15خرداد ترجیح دادنــد ،مغازههای خود
را ببندند .به گزارش فارس ظهر روز گذشته
تعداد اندکی از مغازهداران در بازار زرگران،
ساعتفروشان ،بازار قیصریه ،بازار پوشاک
و دیگر بخشهای منتهی به مسجد بازار به
باز کردن مغازههای خود اقدام کردند ،اما
مسئوالن هر پاساژ اعالم کردند که زودتر
مغاز ههای خود را ببندید  .همچنین مدیر
مرکز ارتباطات و امــور بین الملل شرکت
بهره بــرداری متروی تهران و حومه اعالم
کــرد :ایستگاه مــتــروی ملت در خــط  2به
دنبال تجمع های اخیر در محدوده بازار
تا اطالع ثانوی خدمات رسانی نمی کند.
این ایستگاه بین خیابان های امام خمینی
(ره) و بهارستان قرار دارد .در این میان در
پی ادعای برخی کانال های خبری بیگانه
مبنی بر تعطیلی چند بازارچه در شهرهای
دیگر تعدادی از مسئوالن اصناف استان
های مختلف این موضوع را تکذیب کردند.

را دستگیر کند کــه طبق قــاعــده ایــن کار
انجام شــد .به گــزارش تسنیم وی بــا بیان
این که حساب اخاللگران نظام اقتصادی
از افــرادی که تحت تاثیر مسائل اقتصادی
معیشتی و گرانی اعتراضاتی دارنــد کامال
از هم مجزاست ،گفت :اخاللگران کسانی
هستند که بانی و باعث این اخالل و تالطم
در بازار ارز و سکه و خودرو میشوند.

از جمله رئیس اتاق اصناف استان مرکزی
و مسئول روابط عمومی اتاق اصناف تبریز
ضمن تکذیب این موضوع تأکید کردند که
خرید و فروش روزانه مردم در این بازارها در
روال عادی قرار دارد.
▪رئیس اتاق اصناف ایران :با لگد به در
مغازه ها حمله کردند

درهمین حال برخی کسبه بازار تهران در
گفت و گو با فارس با اشاره به این که ممکن
اســت ،تعدادی از بازاریان در جمع تجمع
کنندگان حضور داشته باشند گفت :اما
اغلب افــرادی که اعتراض کننده هستند،
برای بازاریان ناشناخته هستند .همچنین
فاضلی رئیس اتــاق اصناف ایــران به ایرنا
گفت« :این که با لگد به در مغازه ها حمله
کنند و به بازاری ها با تحکم بگویند که باید
مغازه را ببندید ،نشان می دهد که این کار
سازمان یافته است ».به گفته وی در تجمع
دیروز(سه شنبه) فقط یک شعار اقتصادی
وجود داشت (شعار "دالر  10تومانی نمی
خواهیم") و بقیه شعارها سیاسی بود .وی
افزود :بازار مقاومت می کند اما وقتی به بازار
حمله می شود تنها دفاع بازار این است که
ساعتی کرکره را پایین بکشد تا آسیب نبیند.
▪معاون فرماندار تهران :خواسته های این
قشر اقتصادی است

عبدالعظیم رضایی معاون امنیتی -سیاسی
فرمانداری تهران دربــاره اتفاقات روزهای
اخیر بازار تهران گفت :در جلسه با روسای
اتــحــادیــه هــا و صــنــوف قـــرار شــد خواسته
های بازاریان و کسبه از طریق آن ها اعالم

▪رئیس قوه قضاییه :با کسانی که شیشه
شکستند برخورد خواهد شد

منبع  :ایرنا

مدیران دولتی مراقب تعهد مازاد بر بودجه
باشند

ایرنا-مسئولروابطعمومیحزبکارگزارانسازندگیرسانهایبخشهاییازمصاحبهبا«غالمحسینکرباسچی»رابرجستهوبخشیراکمرنگکردهواینشیطنتوبی
تجربگیبهاینداستانهادامنزدهاست«.مصطفیپهلوانی»افزود:خبرنگارباشگاهخبرنگاراندربارهاحتمالجایگزینیدونفربهجایعارفپرسیدکهکرباسچیعبدا...
نوریراتاییدکردبدونآنکهنظرمنفیدرباره«محمدرضاعارف»ابرازکند.ویتاکیدکرد:مابحثیدربارهشخصعارفنداریمبلکهبحثاصلیاصالحروندهاست.

و پیگیری شــود؛ خواسته هــای ایــن قشر
اقتصادی اســت امــا عــده ای سوءاستفاده
گر نیز با ورود بین این افــراد قصد داشتند
بــا شیطنت مسیر اعــتــراض را از مسائل
اقتصادی خارج کنند که با برخورد عوامل
انتظامی مواجه شدند.
▪جعفری دولت آبادی :اخاللگران بازار از
جنس بازار نیستند

همزمان دادستان عمومی و انقالب تهران
از دستگیری تــعــدادی از محرکان اصلی
تعطیلی بــازار در حــوادث  2روز اخیر خبر
داد .به گزارش میزان جعفری دولت آبادی
در ایــن بــاره گفت :محرکان اصلی حادثه
که با برنامهریزی در نقاط مختلف تهران به
تهدید بازاریها اقدام کردند که اگر بازار را
نبندید فالن کار را انجام میدهیم توسط
پلیس و دستگاه امنیتی شناسایی و روز

گذشته تحویل دادستانی شدند .دادستان
تهران افزود :من به این افراد و خانوادههای
آن هــا اطــاع مـیدهــم تــا محاکمه نشوند
آزاد نخواهند شد .کسانی که اخالل نظام
اسالمی را نشانه رفته اند از جنس بازاریها
نیستند و خواهید دید که بازار یها سمت
خود را جدا خواهند کرد.
▪اسماعیلی :به هیچ وجه عموم جمعیت
در بازار تهران را اخاللگر نظام اقتصادی
نمیدانیم

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان
این که به هیچ وجه عموم جمعیت در بازار
تهران را اخاللگر نظام اقتصادی نمیدانیم
گفت :امــا افــراد اخاللگر نظام اقتصادی
در برابر میز قاضی زمین خواهند خورد.
اسماعیلی افـــزود :بــرابــر قــانــون ،نیروی
انتظامی در جرایم مشهود حق دارد آنان

...

اظهارات این  2مقام قضایی تهران در حاشیه
همایش سراسری قوه قضاییه ایــراد شد.
در این همایش آیت ا ...آملی الریجانی هم
تصریح کرد :شما دیدید که برخی راه افتادند
و میخواستند بازارها را به تعطیلی بکشانند.
کــارهــایــی انــجــام دادنـــد کــه بــا هوشیاری
نیروی انتظامی و بخش اساسی و اصلی
بــازار این توطئهها منتفی شد .رئیس قوه
قضاییه با بیان این که بازاریان صفشان را
از اخاللگران جدا کنند ،اظهار کــرد :این
هایی که در بازار شیشه میشکنند ،بدانند
با آن ها برخورد خواهد شد .شب گذشته
نشست رؤســای اتحادیه ها و اصناف بازار
تهران با هدف اعالم برائت از اخاللگری در
بازار برگزار شد .در مجلس هم امیر آبادی
عضو هیئت رئیسه مجلس در تذکری گفت:
مسئوالن امنیتی دربــاره خالی کردن یک
کامیون آجــر در خیابان جمهوری تهران
پاسخ دهند .همچنین مطهری هم در پاسخ
به اخطار قاضیپور از وزارت اطالعات و
نیروی انتظامی خواست درباره تعطیلی بازار
گزارش دهند.

درحاشیه
فرماندار اهواز تغییر کرد

یک عضوارشد حماس به ایران سفر میکند

ماریا دوتسنکو :ایران حامی صلح و امنیت است

ایرنا  -پس از یک دوره15ماهه سرپرست فرمانداری اهواز نبی
ا...خــون میرزایی کرسی فرمانداری کالن شهر اهــواز را به
جمال عالمی نیسی واگذار کرد.جمال عالمی نیسی پیش از
این معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان بود.

ایسنا -ابومرزوق ،عضوارشد حماس که به روسیه سفر کرده
است ،با بیان این که به برخی کشورها از جمله ایران سفر می کنم
 ،گفت  :ما و مسکو متفق هستیم که اجازه ندهیم معامله قرن با
هدف ایجاد جبهه علیه ایران انجام شود.

ایسنا  -ماریا دوتسنکو رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد
در ایران کشور ایران را مخالف خشونت و همیشه حامی صلح و
امنیت اعالم کرد و گفت :ایران نقش بسیار مهمی در همکاری با
سازمان ملل داشته است.

...

نگاه سوم

اعالم همبستگی تماشا گران با مردم
یمن در جریان دیدار ایران و پرتغال

ابناـ گروهیازتماشاگرانایرانیدردیدارمقابلپرتغال
در جام جهانی روسیه با در دست گرفتن تصاویر و دست
نوشتههایی تجاوز نظامی ائتالف سعودی به یمن را
محکوم و با مردم این کشور اعالم همبستگی کردند.

...
گزارش

جانفشانی مرزبانان غیور برای وطن

 5شهید  2بازی

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از درگیری رزمندگان با
یک تیم تروریستی تکفیری در شامگاه دوشنبه در منطقه
میرجاوه خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،روابط
عمومی قــرارگــاه قــدس نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعــام کــرد :شامگاه
گذشته ( 4تیرماه) یک تیم تروریستی وابسته به گروهک
های تکفیری از منطقه تهالب میرجاوه ( میل  ) ۹۶قصد
نفوذ به عمق خــاک جمهوری اسالمی ایــران و انجام
اعمال خرابکارانه و تروریستی را داشتند که با هوشیاری
رزمندگان مستقر در منطقه مرزی ،ناکام و پس از درگیری
و دادن تلفات متواری شدند .این اطالعیه می افزاید:
«طی درگیری و تبادل آتش بین رزمندگان قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه و تروریست ها ،سه تروریست تکفیری
به هالکت رسیده و تعدادی زخمی شدند و مابقی آنان نیز
به عمق خاک کشور پاکستان گریختند .همچنین دو تن از
بسیجیان بومی منطقه و یک نفر از پاسداران قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه طی این درگیری به فیض عظمای
شهادت نائل شدند ».چند شب پیش نیز همزمان با بازی
تیم های فوتبال ایران و اسپانیا ،نیروهای مرزی کشورمان
با گروه های اشرار وتروریستی درگیر شدند که در این
حادثه استوار دوم محسن شهرکی از زابل و سرباز جالل
بهبودی از خراسان رضوی به شهادت رسیدند.
▪توصیفات برخی کاربران توئیتری از شهدای مدافع
وطن

همزمان برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه در
توئیترضمناشارهبههمزمانیحملهتروریستهابهپاسگاه
های مرزی کشورمان از مقام شامخ شهیدان مدافع وطن
تجلیل کردند .یکی از کاربران توئیتر با هشتگ #میرجاوه
نوشت«:دیشبتواوجبازیوقتیازشدتاسترسمیخکوب
شبکه ۳بودیم،وقتیبیرانوندپنالتیرونالدوروگرفت،وقتی
بااین که باختیم ولی به غیرت ملی پوشامون به خودمون
بالیدیم یه سری افراد لب مرز بااشرارمبارزه می کردن که
منو تو بازیمونو ببینیم ؛آره دوست من امنیت ما الکی به
دستنیومده»کاربردیگرینیزباکنارهمگذاشتنتصویری
از لحظه دفع پنالتی رونالدو توسط بیرانوند و تصویری از
مرزبانان غیورکشورمان نوشت:تیمیبهدنبالتسخیرقلب
ها  vsتیمی به دنبال حفظ مرز ها .کاربردیگر هم با اشاره
به شهدای اتفاق دوشنبه شب نوشت« :واژه غیرت در برابر
عمل این ها سر تعظیم فرود میاره دیشب موقع بازی ایران-
پرتغال برای این که آب تو دل هموطناشون تکون نخوره
و شادی شون بعدبازی خوب بچه های تیم ملی شیرین
بمونه،لبمرزبااشرارجنگیدنوشهیدشدن.برادرانخوبم
مالشاهی گمشادزه ،تونی شهادتان مبارک ...میرجاوه
مرزبانان».
▪واکنش حقانیان به شهادت نیروهای بسیج و سپاه طی
درگیریباتروریستها

در همینبارهسیدوحید حقانیانمعاونامور ویژه دفتر مقام
معظمرهبریدرمطلبیدرفضایمجازیبهشهادتنیروهای
سپاهوبسیجدرمیرجاوهسیستانوبلوچستانواکنشنشان
داد.ویدراینبارهبااشارهبههمزمانیمسابقهفوتبالایران
وپرتغالبادرگیریمرزیدرمیرجاوهنوشت«:درایندرگیری
 3غیور مرد سپاه و بسیج ،شهید و پنج غیور مرد دیگر مجروح
شدند؛درودبرایندالورمردانپاسداروطنوآنغیورمردان
عرصه ورزش که امنیت و عزت را به مردم و کشور هدیه می
کنند.مانیزچنینباشیم».
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