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روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد

انهدام یک تیم تروریستی در منطقه مرزی سراوان

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای از انهدام یک 
تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی در منطقه مرزی سراوان و هالکت و 

زخمی شدن ۶ تروریست خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 

در اطالعیه ای اعالم کرد:
در پی عملیات اطالعاتی دقیق یگان های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مبنی 
بر قصد یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی برای حمله به پاسگاه های 
مرزی جمهوری اسالمی ایران از خاک کشور همجوار، صبح امروز)جمعه ۶ مهرماه( با 
هوشمندی نیروهای عملیاتی، تیم مذکور قبل از هرگونه اقدام در نزدیکی پاسگاه ۱۶۳ در 

منطقه مرزی سراوان در کمین رزمندگان سپاه اسالم گرفتار و منهدم شد.
این اطالعیه افزوده است:

از  این تیم تعداد ۴ تن  انهدام  با  نیروهای خودی،  طی درگیری و آتش سنگین 
تروریست ها به هالکت رسیدند و ۲ تن نیز زخمی شدند و مابقی تروریست ها به عمق 

کشور همجوار گریختند.
این اطالعیه با اشاره به اینکه طی این عملیات هیچگونه تلفاتی به نیروهای خودی 
وارد نشده و سالح، مهمات و تجهیزات تروریست ها به دست رزمندگان اسالم افتاده 

است، تاکید کرده است:
همانگونه که بارها اعالم شده است، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سایر نیروهای 
امنیتی، اطالعاتی و انتظامی با هوشیاری و اشراف اطالعاتی همه جانبه، هرگونه تحرک 
گروهک های تروریستی و عناصر مزدور و اجیر شده توسط سازمان های جاسوسی بیگانه 
که بخواهند امنیت ملت ایران را تهدید و به مخاطره بیندازند را رصد و قاطعانه با آن 

برخورد خواهند کرد.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها :

طرح "تبدیل مدارس متروکه به دهسرا" به هیات دولت 
می رود

طرح تبدیل مدارس متروکه به دهسرا که چندی پیش تحت عنوان پیشنهادی 
از سوی وزارت کشور به آموزش و پرورش مطرح شد قرار است به زودی برای 

تصویب به هیات دولت برود.
سعیدرضا جندقیان در گفت وگو با ایسنا آخرین وضعیت "طرح تبدیل مدارس متروکه 
به دهسرا" را تشریح کرد و گفت: آمار و اطالعات مدارس متروکه را درکل کشور احصا 
کردیم و قرار شد که در قالب تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش، بهره برداری از 
مدارس متروکه به دهیاری ها واگذارشود. در حقیقت به استناد قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت، این امکان به نهادهای عمومی و غیردولتی داده شده که از فضاهای 

بالاستفاده دولتی بهره برداری کنند.
وی ادامه داد: به استناد این قانون تصمیم گرفتیم که با آموزش و پرورش مکاتبه کنیم 
و در پیشنهادی مشترک توسط وزارت کشور و آموزش وپرورش این طرح را به هیات 
دولت بفرستیم تا تصویب شود.در حقیقت قصد داریم مصوبه هیات دولت را در این زمینه 
اخذ کنیم. معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح 
کرد:این اقدام  استناد به قانون است و اگر هم قرار باشد تفاهم نامه ای میان وزارت کشور 
و آموزش و پرورش منعقد شود بعد از دریافت مصوبه هیات دولت دراین زمینه خواهد 
بود.تااین دو وزارتخانه در فرآیند انجام کار هماهنگ تر شوند.بنابراین اولین گام ما در این 

حوزه ارسال این پیشنهاد به هیات دولت است.
به گزارش ایسنا،چندی پیش در پیشنهادی از سوی وزارت کشور به وزارت آموزش و 
پرورش این موضوع مطرح شد که مدارس متروکه و بدون استفاده که تعداد آنها به حدود 
۲۰۰۰ مدرسه می رسد در اختیار سازمان دهیاری های وزارت کشور قرار گیرد تا آنها از 
این مدارس به عنوان "دهسرا" یا "خانه روستا" استفاده  کنند. به عبارت دیگر قرارشد 
این دهسراها در روستاها همانند فرهنگسراهای شهری در مقیاس کوچک  باشند که در 
آنها  کالس های آموزشی برای زنان، دوره های توانمندسازی، دوره های مشاوره  اجتماعی و 

بهداشتی برای خانواده ها و کالس های ورزشی برای جوانان  و... برگزار شود.

صادقی:

مشکل اغلب دانشجویان ستاره دار حل شده است
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم 
اصالح الیحه دولت برای حل مشکل دانشجویان ستاره دار و برداشتن هرگونه 
استثنایی، گفت: دولت در مقطع فعلی تمامی تالشش را برای حل مشکل 

دانشجویان ستاره دار انجام داده است.
محمود صادقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه هیات وزیران در الیحه الحاق 
یک تبصره ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
با محتوای پذیرش حق ادامه ی تحصیل برای همه دانشجویان گفت: این الیحه هنوز به 
مجلس شورای اسالمی ارائه نشده است. ما امیدواریم دولت قبل از ارائه ی آن اصالحات 

الزم را انجام دهد.
وی توضیح داد: در قسمتی از این الیحه آمده است که در برخورداری از حق آموزش 
در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت مستثنی هستند. این بدان معناست که 
دولت پیشاپیش حکم صادر کرده است که یک نقض غرض است و ضدیتی در این الیحه 
دیده می شود. این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: نباید دولت کار قضایی در الیحه انجام 
دهد این که در این الیحه به این موضوع اشاره شده که اگر فردی محکومیت داشته از 
ادامه ی تحصیل محروم است یعنی دولت پیشاپیش حکم صادر کرده است و باید اجازه 
دهیم در پرونده های قضایی دادگاه حکم دهد که اگر اشاره داشت که محکوم از حق 
تحصیل محروم است، بحث دیگری است کما این که بحث دیگری وجود ندارد. صادقی 
با اشاره به اقدامات دولت برای ادامه تحصیل دانشجویان گفت: طبق پیگیری های بنده از 
طریق هیات مرکزی گزینش دانشجو و وزارت علوم، مشکل اغلب دانشجویان ستاره دار 
حل شده و برای ادامه تحصیل مشکلی ندارند کما این که با قاطعیت هم نمی توانم بگویم 
که دانشجوی ستاره دار نداریم، اما مطلع هستم که تالش زیادی برای رفع این مشکل 
شده است. هیات وزیران ۱۸ شهریور الیحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را جهت تقدیم به مجلس شورای 
اسالمی تصویب کرد که به موجب آن، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و 
هیچکس را نمی توان به عذری غیر از عدم صالحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع 
مختلف تحصیلی محروم نمود. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد 
دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و 

جاسوسی مستثنی هستند.
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 وزیران علوم و فرهنگ هفته آینده به صحن مجلس می روند
وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پاسخ به پرسش جمعی از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی حضور می یابند. همچنین الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن علنی 

بررسی می شود.  به گزارش پنجشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسالمی هفته آینده روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد. قرار است هفته آینده »منصور غالمی« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به پرسش های 
نادر قاضی پور و محمدحسین فرهنگی نمایندگان ارومیه و تبریز )یک مورد( و محمدرضا صباغیان و سیدمحمدجواد ابطحی نمایندگان بافق و خمینی شهر )یک مورد( پاسخ دهد.

نقش جهانگیری و بررسی عملکرد دولت:

 روحانی و راه های نرفته
به گزارش اتحاد ملت ،صادق زیباکالم استاد دانشگاه  در 
خصوص نامه اخیر روحانی به علی الریجانی مبنی بر اینکه 
بعد از بازگشت از نیویورک، تغییرات در کابینه را اعالم 
می کند، اظهار کرد: »یک تصوری در کشور ایجاد شده 
است مبنی بر اینکه آقای روحانی باید تغییراتی اعمال 
کنند، اما هیچ کس به درستی و دقیق نمی داند که این 
تغییرات چه هستند و فقط می دانند و باور دارند که باید 

تغییراتی صورت بگیرد. 
از طرف دیگر یک تصوری در فضای کشور به وجود آمده که 
برخی معتقدند که آقای روحانی در اعمال تغییرات، تعلل دارند 
و چرا تغییرات الزم را اعمال نمی کنند. به خصوص در خصوص 
وزارتخانه هایی که وزیر ندارند یا وزارتخانه های مانند صمت که 
انتقاد های زیادی به عملکرد آقای شریعتمداری مطرح است.« وی 
ادامه داد: »حاال به نظر می رسد که آقای روحانی با نامه ای که به 
آقای الریجانی نوشتند، سعی دارند که کمی فضا را مدیریت کنند 
تا نوعی امید در جامعه ایجاد شود و از آقای الریجانی خواسته 
اند که کمی در خصوص استیضاح ها و طرح سواالت دست نگه 
دارند تا ایشان از نیویورک برگردند و لیست تغییرات را اعالم کنند. 
اما موضوع این است که در خصوص اینکه انتظارات بسیاری به 
وجود آمده، و دولت آقای روحانی هم یک دولت پرانرژی و فعال 
و پرتحرک نیست، شکی وجود ندارد، اما اینکه ما تمام انتظارات و 
تخم مرغ هایمان را در سبد دولت بگذاریم، بسیار غلط است.« او 
تصریح کرد: »اینکه اکثر تصور می کنند که وضعیت موجود ناشی 
از اقدامات دولت و عدم کارآمدی و اشتباهات دولت است، فاصله 
زیادی با واقعیت دارد. زیرا صرفا بخشی از مشکالت در داخل دولت 
و بخش دیگر در نهاد ها و ارکان های مختلف قدرت قرار دارد و 

دولت هیچ نفوذ و اختیاری درباره آن ها ندارد. 
یعنی اگر هر دولت دیگری هم روی کار می آمد، همین وضعیت 
بود. البته نمی توان خیلی دقیق گفت که چند درصد مشکالت 
به دلیل ضعف دولت است و چند درصد دیگر به این نهاد ها و 
سیاست های خارج از اختیار دولت مربوط می شود، اما به وضوح 
مشخص است که تندرو ها تالش دارند که همه تقصیرات را به 
گردن دولت بیاندازند. اما من با قاطعیت و بدون هیچ شک و 
تردیدی عرض می کنم که این جو رسانه ای و روانی که تندرو ها 
به راه انداخته اند به هیچ عنوان درست نیست و ادعای آن ها صرفا 
بازی سیاسی است تا به اهداف خود دست پیدا کنند و ارکان های 
مختلف حاکمیت در بروز وضعیت فعلی مقصر هستند.« این 
تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که چرا دولت دوم 
روحانی تا این اندازه منفعل و بی تحرک است، اظهار کرد: »به طور 
کلی رضایت بیشتری نسبت به دولت اول آقای روحانی وجود 
داشت و به همین دلیل هم همه از آقای روحانی در انتخابات 
حمایت کردند و امید داشتند که دولت دوم به مراتب کارآمد تر 
شود. شاید بخشی از این به نقش آقای جهانگیری در دولت یازدهم 
مربوط می شود. آقای جهانگیری در دولت اول آقای روحانی بسیار 
فعال تر بودند، اما در این دولت نقششان کمتر شده است. من 

همیشه درباره آقای جهانگیری یک مثالی می زنم و میگویم ایشان 
مثل یک تریلی هجده چرخ است که می تواند 5۰ تن بار با خود 
حمل کند. در دولت اول آقای روحانی، آقای جهانگیری حدود 
۴۰-۴5 تن بار حمل می کردند، اما در دولت دوم بیشتر از ۱۰ 
تن بار حمل نمی کند. یعنی یک چیزی حدود ۸۰ درصد ظرفیت 
آقای جهانگیری به کار گرفته نشده است.« وی عنوان کرد: »شاید 
اگر یک تغییر و تحولی به وجود بیاید که آقای جهانگیری نقش 
بیشتری داشته باشد و برخی افراد مانند آقای واعظی که در این 
دولت اختیارات بسیاری دارند، نقششان کمتر شود و ما به همان 
مدل و الگوی دولت یازدهم برگردیم، بخشی از مشکالت حل 
خواهد شد و دولت تحرک بیشتری پیدا خواهد کرد. البته باز هم 
می گویم که این صرفا محدود به بخشی از مشکالت است که دولت 
در آن نقش دارد و نباید اینگونه تصور کرد که دولت می تواند تمام 

مشکالت را با تغییراتی در هیات دولت رفع کنند.«
 این استاد دانشگاه در خصوص این تفکر که میان توده مردم 
وجود دارد و تنها مقصر را دولت می دانند و اصال امید خاصی 
به آن ندارند و بسیار ناامید و بدبین هستند، عنوان کرد: »دلیل 
این اتفاق، فعالیت های رسانه ملی و تریبون های نماز جمعه است. 
متاسفانه این ها مداوم در حال تبلیغ علیه دولت هستند و تاکید 

دارند که »آی مردم این وضعی که درست شده نتیجه اقدامت و 
تصمیم های اشتباه دولت بوده« در حالی که بسیاری نخبگان و 
اقتصاددانان می دانند که اینگونه نیست و سایر نهاد های قدرت 
نقش به سزایی در وضعیت فعلی دارند. اما با اینحال بخشی از 
مردم به شدت تحت تاثیر صدا و سیما و ائمه جمعه هستند و این 
موجب شده که جو ناامیدی و بدبینی در کشور به خصوص در 
الیه های توده مردم افزایش پیدا کند.« او ادامه داد: »من همیشه 
تاکید داشتم که آقای روحانی باید با مردم صحبت کنند و واضح 
و مشخص از مشکالت و موانع بگویند، اما اینکار را انجام ندادند و 
حاال دیگر این مسئله کمکی نمی کند. یعنی اگر االن آقای روحانی 
بیایند و با مردم حرف بزنند هم مانند قبل نمی تواند تاثیرگذار 
باشد. زیرا دیگر کار به جایی رسیده است که مردم را نمی توان با 
گفتاردرمانی آرام کرد یا جو ناامیدی و بدبینی در کشور را کاهش 
داد. االن مردم نیاز دارند که اقدامات عملی ببیند و آقای روحانی 
باید سعی کند یک برگه برنده رو کند و تحولی در این وضعیت 
فعلی ایجاد کنند.« وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد 
با اعمال تغییرات در دولت مجددا اصالح طلبان کابینه کم تر شود 
و روحانی از این جریان فاصله بگیرد، اظهار کرد: »ببیند آقای 
روحانی بنا به دالیلی که برای من هم خیلی مبهم است، سهم 

زیادی از دولت دوم خود را به اصولگرایان داده است و این در 
حالی بود که آن ها در دولت اول سهم کمتری داشتند. اما در 
دولت دوم چه در خصوص استانداران و فرمانداران و چه درباره 
بسیاری از مدیران سهم زیادی را به اصولگرایان اختصاص داد و 
من هم واقعا نمی دانم که چرا آقای روحانی همچین کاری انجام 
دادند. اما به هرحال آنچه که مسلم است، این امتیازات موجب 
نشده که اصولگرایان خیلی جدی از ایشان جانبداری کنند و بر 
ابعاد مشکالت افزوده شده است.« زیباکالم در پایان در خصوص 
گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه برخی افراد نزدیک به علی الریجانی 
وارد دولت می شوند، گفت: »قطعا شراکت و ائتالف با الریجانی، 
استراتژی آقای روحانی در دو دولت خود بود که در این دولت 
بیشتر هم شده است. ولی واقعیت امر بر این است که این ائتالف 
و شراکت تا اینجا نتیجه خوبی به بار نیاورده است. منظورم این 
نیست که آقای روحانی از اینها فاصله بگیرند بلکه منظورم این 
است که حتی اگر قرار است برخی نزدیکان الریجانی وارد دولت 
شوند، افراد الیق تر و کارآمدتری را معرفی کنند. زیرا اگر قرار باشد 
اعمال تغییرات در دولت به جای اینکه یک گام به جلو باشد، 
دو گام به عقب برویم این حالت سرخوردگی و بدبینی به شدت 

افزایش پیدا می کند و نگران کننده است.«

 امام جمعه موقت تهران:

مواضع رییس جمهوری در سازمان ملل مقتدرانه بود
رییس  مقتدرانه  و  مواضع هوشمندانه  از  تشکر  با  تهران  موقت  امام جمعه   
جمهوری در نشست مجمع عمومی گفت: نمایندگان و سخنگویان ملت ایران در 
سازمان ملل منطق استوار و انسانی، ضد ظلم و جهانخواری و یک جانبه گرایی 

را تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت اهلل »محمدعلی موحدی کرمانی« در خطبه دوم نماز 
جمعه این هفته تهران افزود: حضور موفق هیات جمهوری اسالمی ایران به ریاست دکتر 
روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در خور توجه و موجب خرسندی است، از 
یک طرف مواضع طاغوتی و ابلهانه سردسته مستکبران یعنی ترامپ، منطق رسوا، زورگویی، 
عربده کشی، ناهنجاری، بی قانونی، تجاوز و بی آبرویی سردمداران آمریکایی، تابلو برجسته 

سازمان ملل بود.
انسانی و ضد ظلم و  این نشست منطق استوار و  از طرف دیگر در  ادامه داد:  وی 
جهانخواری و یک جانبه گرایی توسط نمایندگان و سخنگویان ملت ایران ارائه شد؛ انتظار 

داریم این مواضع در همه عرصه نمود و بروز داشته باشد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد: مستکبران در خواب عمیقی فرو رفته 
اند، وقتی بیدار می شوند که سیلی محکم بخورند، عاقبت ظلم و ستم نابودی است؛ ترامپ 
فکر نمی کرد که روزی پیش آید که در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان به 
او بخندند، جا داشت که خودش گریه می کرد، البته روزی می رسد که خود او گریه کند. 
آیت اهلل موحدی کرمانی یادآور شد: سیاست های سخیف ترامپ پیوسته مورد تمسخر 
کشورها و حتی کشورهای اروپایی قرار گرفته است، این ذلت او را بس که التماس می 
کند ایران با او حرف بزند و ایران از او رو برمی گرداند و این هم عاقبت ابرقدرتی بد است.

حرکت تروریستی اهواز نشانه ضعف دشمنان مردم است
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در ادامه به حمله تروریستی در اهواز اشاره کرد و 
گفت: حمله ناجوانمردانه و تروریستی عده ای عناصر وابسته، وطن فروش، منحرف و آدم 
کش فاجعه غم بار را در اهواز ببار آورد، این حرکات نشانه ضعف و زبونی و حیوان صفتی 
دشمنان این مردم است؛ اربابان فاسد و خبیث آنان از این مردم ناامید شده اند و راهی جز 
آزار نمی بینند. آیت اهلل موحدی کرمانی یادآور شد: حرکت کور و تروریستی سالح انسان 
های زبونی است که از طریق منطق، رفتار مقبول و پیام صحیح و قدرت تاثیرگذاری و 
جذب مخاطب و مردم را ندارند و به خشونت، ایجاد رعب و وحشت و آدم کشی روی می 
آورند. وی ادامه داد: دشمنان بدانند این رفتارها نه تنها تاثیری بر مردم ما نمی گذارد بلکه 
آنان را مصم تر در ادامه راه و استقامت بیشتر وادار می کند، شهادت رد راه اسالم و انقالب 
برای همه ما عزت و شرف است، حضور باشکوه مردم عزیز در تشییع جنازه این شهدا گواه 

روشنی بر این مدعا است
آیت اهلل موحدی کرمانی با درود بر روان شهدای حمله تروریستی اهواز و آرزوی سالمتی 
برای مصدومان این حادثه عنوان کرد: مقامات اطالعاتی و امنیتی کشور باید از این حوادث 

عبرت بگیرند و رفتارهای نفوذ دشمن را بهتر بشناسند.
راه غلبه بر دشمن استفاده از فرصت های داخلی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هدف دشمن از توطئه گسترده و به راه انداختن 
جنگ تمام عیار اقتصادی- روانی، ایجاد یاس، ناامیدی و خستگی در ملت پرانگیزه، بانشاط 

و حاضر در صحنه ایران اسالمی عنوان کرد.
امام جمعه موقت تهران افزود: انقالب اسالمی در ۴۰ سال گذشته بنیاد نظام استکبار 
به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین المللی را به لرزه درآورد و شکست های سنگین و 

مستمر آنان از جبهه مقاومت همچنان ادامه دارد.
آیت اهلل موحدی کرمانی یادآور شد: راه غلبه بر دشمن بهره گیری از فرصت های داخلی 

و تقویت روحیه ایستادگی و هم افزایی همه مسئوالن با محوریت والیت است.
ضعف مدیریت اقتصادی بیش از تحریم ها اثر گذار بوده است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت کارآمد گفت: 

تحریم های آمریکا در برابر استحکام درون زا و استحکام ملت اثر چندانی ندارد، آنچه که 
شرایط نامناسب اقتصادی را ایجاد کرده ضعف مدیریت اقتصادی و باور نداشتن اقتصاد 

مقاومتی و گره زدن منافع ملی و گشایش اقتصادی به بیگانگان است.
آیت اهلل موحدی کرمانی تصریح کرد:در این شرایط حساس ابتکار عمل حکیمانه رهبر 
معظم انقالب و دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران سه قوه و معاونان 
بالاختیارات ویژه و همچنین فراخوان دولت و توصیه ها و رهنمودها و دستورات دقیق، 
اقدامی بسیار مهم در ترسیم راه مشکالت اقتصادی و حل مشکالت معیشتی مردم است. 
وی گفت: انتظار آن است قوای سه گانه با عزم و اراده جدی، وحدت و همدلی و تمرکز به 
مطالبات رهبری و ملت در تقویت تولید و اشتغال و اصالح نظام بانکی و ایجاد انضباط مالی، 
رفع فقر و محرومیت و تقویت پول ملی و مدیریت بازار ارز و سکه، حل مشکالت گرانی 
و رکود و مبارزه قاطع با فساد و اخالل اقتصادی گام های استوار و امید بخشی در میدان 
عملیات فرماندهی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بردارند و گزارش رضایت بخش و قانع 

کننده ای به افکار عمومی ارائه دهند.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: ملت هوشمند و تیزبین ایران تیم اقتصادی و 
مدیراین ارشد مالی و پولی دولت را مسئول اوضاع نابسامان پیش آمده می دانند و انتظار 
دارند تحولی اساسی و تغییراتی دقیق در بخش وسیعی از کابینه و مدیران ارشد اقتصادی 

و مالی و استفاده از نیروهای بانشاط وبا انگیزه و دارای برنامه به وجود آید.
آیت اهلل موحدی کرمانی افزود: مردم از نمایندگان ملت انتظار دارند با روحیه انقالبی 
و استفاده از همه ظرفیت های قانونی و تصویب قوانین کارآمد در تقویت تولید و اشتغال 
و اصالح نظام بانکی و پولی با نظارت بر اجرای دقیق قوانین و تحقق مطالبات رهبری و 
مردم به بهبود اوضاع اقتصادی و حل معضالت معیشتی مردم و افزایش سطح رضایتمندی 
عمومی کمک و از این طریق اعتماد مردم به مسئولین را کسب کنند. وی تصریح کرد: 
مردم انقالبی از قوه قضاییه به عنوان ملجا مردم در احقاق حق و اقامه عدل انتظار دارند 
پرچم احیای حقوق عامه و عدالت قضایی را برافراشته نگه دارد و نسبت به کشف جرم و 

مجازات اخالل گران و مفسددان اقتصادی با سرعت و دقت و شفافیت عمل کند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: مردم از قوه قضاییه انتظار دارند با صیانت از 
بیت المال و اموال عمومی در جهت مبارزه با خوی کاخ نشینی و اشراف گری در برخی 
مسئولین و منصوبان آنان در خصوص مطالبه رهبری و مجازات دریافت کنندگان حقوق 

های نجومی تدبیر و اقدام عاجل نموده و گزارش شفافی به مردم بدهند.
آیت اهلل موحدی کرمانی ادامه داد: دیگر برای مردم قابل تحمل نیست به طور مکرر 
خبر اختالس های کالن و فرار غارتگران بیت المال و تاراج سرمایه های مردم را بشنوند، 
الزم است قوه قضاییه و دادستانی و ضابطین عام و خاص قضایی در جهت احقاق حقوق 
عامه در بخش پولی و مالی و بانکی بیش از پیش و با حساسیت ویژه اقدام کرده همچنین 

راه نفوذ و اختالس و اخالل و آشفتگی اقتصادی و سوء استفاد از بیت المال را سد کنند.
انتخابات عراق، تودهنی محکم به آمریکا بود

وی در ادامه درمورد انتخابات عراق گفت: انتخابات هوشمندانه و انقالبی عراق و تشکیل 
مجلس قوی و مقتدر و انتخاب رییس شایسته و انقالبی را به مردم با هوش و بصیر و نظام 
حاکم برعراق تبریک می گویم این حرکت تو دهنی محکم به آمریکا و ایادیش تا علی 
رغم بودجه کالنی که برای رسیدن به اهداف خود صرف کرده اند برای همیشه از نفوذ در 

منطقه مایوس شوند.
 تذکرات خطیب نماز جمعه این هفته تهران

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تاکید بر سوق سرمایه ها به بخش تولید گفت: 
ضرروت دارد سرمایه ها اعم از دولتی و بخش های خصوصی به سوی تولید اعم از صنعتی 
و کشاورز سوق یابد و از جذب سرمایه توسط بنگاه های رفاهی و واسطه گری پرهیز شود.

آیت اهلل موحدی کرمانی لزوم توجه به حمایت هرچه بیشتر از تولیدات داخلی و خطر 
روی آوردن به تولیدات خارجی را یادآور شد و تاکید کرد: مسلمان نباید اقتصاد بیگانه را 

رونق بخشد و تقویت کند. با توجه به تغییر نرخ ارز و به وجود آمدن درآمدهای مازاد بر 
عدد بودجه برای دولت سزاوار است که این مازادر در راستای حل مشکالت معیشتی مردم 
به ویژه مستضعفان قرار گیرد. وی همچنین بر توجه به آموزش های کاربردی در دانشگاه 
ها تاکید و عنوان کرد: یکی از مسائل مهم تقویت نظام علمی، آموزشی و کاربردی است 
و ایجاد ارتباط کامل میان دانشگاه و بخش های مولد مانند و صنعت و کشاورزی است؛ 
صنایع کشور باید نیاز خود را به نیروی انسانی واجد ویژگی های مورد نظر از کمی و کیفی 
مشخص کنند و دانشگاه ها به منظور تامین نیازرهای مذبور دانشجویان را به سالح علم 
و دانش تخصصی مجهز کنند در این صورت جذب دارندگان تحصیالت عالی به سهولت 

انجام می شود و مشکل بیکاری در حد چشمگیری کاهش می یابد.
وی در ادامه به آمار بیکاری، اشتغال و ازدواج و طالق رد کشور اشاره کرد و توصیه هایی 

را در راستای اشتغال، ازدواج آسان و کاهش آمرا طالق ارائه کرد.
فضای مجازی در اختیار دشمن است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین در خطبه نخست نماز جمعه با انتقاد از 
مسئوالنی که فکری به حال شایعه سازی در فضای مجازی نمی کنند، گفت: این فضا در 
اختیار دشمن است. بیگانگان در فضای مجازی هر سخن دروغی را ساخته و به خورد 
مردم می دهند . آیت اهلل موحدی کرمانی با طرح این سوال که برخی مسئوالن چه زمان 
از خواب بیدار می شوند، خاطرنشان کرد: تشکیالتی که برای استفاده ما است نباید در 
اختیار دشمن قرارگیرد. وی یادآور شد: دشمن در فضای مجازی بسیار فعال است که باید 

جلوی آن گرفته شود.
وی با تاکید بر این که باید جلوی سوء استفاده دشمن در فضای مجازی را گرفت، 

خواستار استفاده از متون دینی و تاریخی در فضای مجازی شد.
شایعه سازان، خیانت کار هستند

و  کرد  توصیف  کاران  خیانت  را  سازان  شایعه  همچنین  تهران  موقت  جمعه  امام 
اظهارداشت: باید با آنها برخورد شود. آیت اهلل موحدی کرمانی با قرائت آیاتی از قرآن مجید 
که در آن به برخورد های سخت خداوند با شایعه پراکنان اشاره شده است، گفت: حفظ 
روحیه در جنگ بسیار مهم است. وی ادامه داد: منافقان و دشمنان تالش دارند دل های 

رزمندگان را خالی از آرامش کرده و در آنها ایجاد اضطراب کنند.
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت: مردم مبارز ایران وظیفه دارند شایعه سازان را 

معرفی کنند و با نیروی انتظامی همکاری کنند.
 حفظ اسرار باید جدی گرفته شود

آیت اهلل موحدی کرمانی همچنین بر حفظ اسرار توسط مردم تاکید کرد و گفت: اگر 
کسی سری را فاش کرد خیانت کرده است . وی افزود: باید اسرار را حفظ کرد و به دشمنان 

نگفت که چه نیروها و امکاناتی در کشور وجود دارد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: نیروهایی در کشور وجود دارند که اگر 

رهبری اجازه دهند آنها تل آویو را با خاک یکسان خواهند کرد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: اگر آمریکا و اسرائیل دست از پا خطا کنند، 
پایگاه های آنها امنیت نخواهند داشت و آنچنان به آنها حمله می شود که پشیمان شوند.

آیت اهلل موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنان خود هفته دفاع مقدس را هفته ای 
درخشان در تاریخ کشور توصیف کرد که عزت های انقالب اسالمی را روشن و ذلت های 

دشمنان را شفاف کرده است.
وی به تحریک صدام توسط آمریکا و ایادی آن برای حمله به ایران اشاره کرد که سبب 

شد به مرزهای کشور از آبادان تا قصر شیرین حمله کند.
امام جمعه موقت تهران، اهداف صدام از حمله به ایران را حاکمیت کامل بر اروند رود، 
بازپس گیری سه جزیره ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و جدا سازی استان خوزستان 
و استقالل آن برشمرد که صدام در این مناطق جاپای خود را محکم کرد و از طرف دیگر 

با حضور نیروهای لیبرال داخلی و بنی صدر تحریم ها بر نیروهای داخلی صورت گرفت.


