
در دیدار هفته گذشته رئیس جمهور و اعضای هیات 
دولت با مق��ام معظم رهبری ن��کات مهمی مطرح 
ش��د که توجه به هریک از نکات یاد ش��ده میتواند 
راهگش��ای مش��کالت دولت در اداره کش��ور باشد 
، مش��کالتی که هم اکنون از یک س��و موجب شده 
تا مردم با چالش های مختلف اقتصادی دس��ت به 
گریبان شده و از سوی دیگر دشمن را به ادامه نقشه 
های خود علیه مردم کشورمان تشویق کند.  یکی از 
نکاتی که در بیانات مقام معظم  رهبری مورد تاکید 
قرار گرفت»گرفتار ش��دن به فروع و حواش��ی« بود. 
به گفته ایش��ان این مسئله از آفاتی است که دولتها 
در طول س��الهای مختلف به آن گرفتار شدند و آنها 
به جای پرداختن به مس��ائل اساسی  کشور، مسائل 

حاشیه ای را در اولویت قرار دادند.
نگاهی به نحوه اداره کشور نشان می دهد که حاشیه 
س��ازی علیه دولتها رفتار جدیدی نیس��ت و حتی 
برعکس در مواقعی به ابزاری برای خود دولتها تبدیل 
شده تا ناکارآمدی ها و نقایص  خود را در پس طرح 

این مسائل پنهان کنند. 
حضرت امام خمینی )ره( درباره این آفت فرموده اند: 
"اگر بنا باش��د که ش��ما به جای اینکه اقتصاد مردم 
را درس��ت کنید، به جای اینکه این کشور را بررسی 

کنید ببینید کجاهاست که مخروبه است ...، به جای 
این، اگر چنانچه بنشینید سر مسند و با حرف و با 
فحاش��ی به هم، از مسائل غفلت بکنید، این همان 
اس��ت که قدرت ه��ای بزرگ م��ی خواهند تا این 
مملکت خرابه بماند...، این همان اس��ت؛ شما هم 
عمال امریکائید منتها ملتفت نیستید." و اینک نیز 
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تاکید کردند 
ظهور فضای مجازی سبب شده است تا حربه حاشیه 
سازی به شدت کارایی پیدا کند و مانع از توجه دولت 

به اولویت های اصلی شود. 
در این میان اگرچه برخی از مسئولین موفقیت خود 
را در حاشیه سازی می بینند، اما مردم نشان داده اند 
که با ایجاد یک حاشیه ، ذهن آنها از مطالبات اصلی 

خود منحرف نمی شود . 
بارها شاهد بوده ایم که بسیاری از فرصت های کشور 
در س��ال های پایانی دولت ها صرف اقدامات حاشیه 
ای ش��ده که این امر صدمات زیادی به کش��ور وارد 
کرده که از جمله می توان به تصمیمات شتاب زده 
و نظری��ه پردازی ها و تئوری س��ازی های بی فایده 
اشاره کرد. حاال که شش سال از عمر دولت تدبیر و 
امید می گذرد و تنها دو سال از زمان این دولت باقی 
مانده، ضروری است که دولت به خود آمده و حداقل 
از فرصت باقی مانده برای بهبود وجهه خود در میان 
م��ردم و عمل به وعده های خود اس��تفاده کند. در 
حالی که کشور با مسائل جّدی اقتصادی و معیشتی 
رو به رو است و مقام معظم رهبری بارها دغدغه خود 
را  معیش��ت مردم عنوان کرده اند و دشمن نیز تمام 
قد تالش می کند تا از این میان ماهی درشتی به نفع 
خود صید کند و مردم را به خیابانها بکش��اند، دولت 
باید به جای حاشیه به اصل پرداخته و به جای حرف 
عمل کند. آیا زمانی که  مردم از بیکاری و گرانی رنج 
می برند، پرداختن به مسأله ورود زنان به ورزشگاه ها 

یا دوچرخه سواری بانوان ضرورتی دارد؟

مردم  این مرز و بوم در همه زمانها نشان داده اند که 
تالش دولت و دولتمردان را قدر دانس��ته و همراهی 
آگاهانه ای با دولت ها داشته اند. بنابراین دولت ابتدا 
باید به فکر ترمیم اقتص��اد و حرکتی جهادی برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی باشد و با ارائه آمارهایی دهان 
پر کن که هیچ یک از آنها در اقتصاد کشور ملموس 

و شفاف نیست، فرصت ها را از دست ندهد.
از س��وی دیگر با عملکردی هوشیارانه خط اختالف 
افکنی رسانه های بیگانه بین نهادهای کالن نظام  را 
کمرنگ و نفوذی های حاشیه سازی که قطعا هیچ 
نسبتی با سیاست های کالن دولت ندارند برسر جای 
خود بنشاند. تجربه نشان داده است که این حاشیه 
س��ازی ها نه فایده ای ب��رای دولت و نه ملت دارد و 
نتیجه آن به بن بست رسیدن خود مسئولین است. 
حاش��یه س��ازی ها  کارآمدی دولت را کاهش داده 
و مانع اس��تفاده از ظرفیت های قابل توجه کش��ور 
می ش��ود و کشور را به س��مت بیراهه می کشاند. 
همانگونه که مق��ام معظم رهبری تاکید کردند دو 
اولویت اصلی کش��ور »اقتصاد« و »فرهنگ« است 
ک��ه هریک به جای خود حساس��یت ویژه دولت را 

می طلبد. 
یادمان باش��د که تغییر نگاه و رونق تولید، استفاده 
از توانمندی ه��ا و نیروهای با ارزش داخلی، حرکت 
جهادی و تأمین عدالت از جمله روش��هایی اس��ت 
که بارها از س��وی رهبر انقالب ب��ه عنوان راه حل 
مشکل اقتصاد کشور مطرح ش��ده و همانگونه که 
ایش��ان فرمونده اند؛ اگرچه  چرخاندن کلید تولید 
داخلی در قفل مشکالت اقتصادی آسان نیست اما 
باید این کار را انجام داد. یادمان باشد که اگر اوضاع 
اقتص��ادی و بیکاری جوانان و حاش��یه آفرینی بی 
حاصل ادامه داش��ته باشد می تواند منجر به فجایع 
اجتماعی و حتی امنیتی شود که دود آن به چشم 

همه می رود. 
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یادداشت

 سامانى معاون هماهنگى وزارت کشور شد
س��ید سلمان سامانی طی حکمی از س��وی وزیر کشور، به سمت معاون هماهنگی 
وزارت کشور منصوب شد.   در پی تغییر ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی در وزارت 
کش��ور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در حکمی سید سلمان سامانی را به 
س��مت معاون هماهنگی وزارت کشور منصوب کرد. در متن حکم وزیر کشور آمده 

است: جناب آقای سید سلمان سامانی ، سالم علیکم ،نظر به مراتب تعهد، توانمندی و 
تجارب مفید و موثرتان و با عنایت به ضرورت هماهنگی حوزه های وظیفه ای و مأموریتی 

وزارتخانه در مراحل برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و نظارت در سطح ستاد و صف؛ به موجب 
این حکم جنابعالی را به سمت "معاون هماهنگی" منصوب می نمایم.  توفیق روز افزونتان را 
در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تحت منویات و فرامین 
رهبر معظم انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل العظمی خامن��ه ای )مدظله العالی( و تحقق 

سیاست های دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.   فارس 

 شهدای ترور در آتش کینه دشمنان سوختند
فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل تهران گفت: شهدای ترور از مظلوم ترین شهدای 

انقالب اسالمی هستند که در آتش حقد، کینه و خیانت دشمنان سوختند.
 سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل تهران بزرگ در 
همایش تجلیل از خانواده های وزیران شهید و خانواده های شهدای کارمند که 

صبح امروز شنبه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد،گفت: در طول انقالب 
اسالمی تاکنون ۲۸ هزار شهید از کارمندان دولت تقدیم آرمان های انقالب شده اند. 

وی شهدای ترور را از مظلوم ترین شهدای انقالب اسالمی دانست و افزود: این عزیزان در 
آتش حقد، کینه و خیانت دش��منان سوختند. سردار یزدی با اشاره به حضور تعدادی از 
کارمندان در صف مدافعان حرم گفت: در میان کارمندان دولت، حتی شهدایی از مدافع 
حرم دیده می ش��وند که این بیانگر حضور و احس��اس مسئولیت کارمندان خدوم دولت 

در صحنه های مختلف مبارزه با جبهه کفر و الحاد است.  مهر

 اولویت مردم مقابله با مفاسد است
حمیدرضا ترقی  با بیان اینکه خواس��ت مردم عمدتا مقابله با فس��اد اقتصادی و 
حیف و میل بیت المال اس��ت، اظهار کرد: بنابراین این خواس��ت و مطالبه مردم 
بای��د در اولویت قرار گیرد. مردم خواهان حف��ظ و مراقبت از بیت المال، نظارت 
بر بودجه برای اجرای آن در مس��یر قانونی خود و مقابله با کسانی هستند که با 

مدیریت مالی خود به کشور ضرر می زنند که خوشبختانه دستگاه قضایی در حال 
پیگیری مطالبات مردم اس��ت. وی ادامه داد: تعلل در برخورد با مفاسد اقتصادی در 

درجه اول س��رمایه اجتماعی کش��ور را کاهش می دهد. در درجه دوم موجب هدررفت 
اموال عمومی کش��ور ش��ده و در درجه سوم  توسعه و پیشرفت کش��ور را به تاخیر می 
اندازد. این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره دلیل پایدار بودن ریشه های 
فس��اد اقتصادی در کش��ور تصریح کرد: علت اصلی این است که عوامل فساد اقتصادی، 

وابستگان و پشتیبانانی در دستگاه های  مختلف دارند.  ایسنا 

وزیر کش��ور گفت: مدیران کش��ور باید با دل و جان کار کنند و در این مسیر 
وج��دان خ��ود را م��الک کار ق��رار دهن��د.

در نشست رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان امور شهرداری ها و دهیاری 
های کش��ور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور، در نخستین روز 
از هفته دولت، به منظور ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این س��ازمان، در 

محل وزارت کش��ور برگزار ش��د.
رحمان��ی فضلی وزیر کش��ور در این نشس��ت با تاکید بر اینک��ه تمامی امور 
عمرانی و زیربنایی ش��هرها، روستاها، شهرستانها و استانها مرتبط با معاونت 
عمرانی و س��ازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها است، تاکید کرد: عملکرد 
ای��ن بخش می تواند نقش مهم��ی در رضایتمندی و یا ع��دم رضایت مردم 
داش��ته باش��د؛ چرا که این امور به صورت مستقیم با زندگی مردم در ارتباط 
اس��ت. رحمان��ی فضلی همچنین به چالش های حوزه ش��هری اش��اره کرد و 
گفت: گس��ترش ش��هرها و ساختمان س��ازی ها، آنچنان که باید، منطبق بر 
قواعد نیس��ت و فرهنگ شهری با چالش��هایی مواجه شده است. لذا سازمان 
امور ش��هرداریها و دهیاریها بایستی ضمن اعمال قوانین و مقررات، فرهنگ و 

زیس��ت ش��هری را بازتعریف کند.
وی همچنی��ن بر ضرورت اصالح هرچه س��ریعتر اساس��نامه س��ازمان های 
همی��اری و نظ��ارت بر آن ها تاکید کرد و افزود: مدیران کش��ور باید با دل و 

جان کار کنند و در این مس��یر وجدان خود را مالک کار قرار دهند.
وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه ش��عار ما کار اس��ت، گفت: به ظرفیت عظیم 
روس��تاها توجه کنید، اکنون حرکت برای بازگش��ت به روس��تاها بسیار زیاد 
اس��ت که نیازمند برنامه ریزی اس��ت تا این بازگش��ت قانومند و ضابطه مند 

باشد.
وی اضافه کرد: باید در روستاها تسهیالت ارزان قیمت ارائه دهیم. به هر فردی 
که بخواهد در داخل روس��تاها فعالیت کند، مج��وز دهیم تا از این امکانات و 
تسهیالت بهره مند شود، چراکه این فعالیتها در درون محیط روستایی موجب 

اشتغال و رونق روستاها می شود.

رحمان��ی فضلی یادآور ش��د: مغز متفکر هر س��ازمانی معاون��ت برنامه ریزی 
اس��ت. در این عرصه باید ضمن مرور روند اقدامات از گذشته تا حال، برنامه 
ها و پروژه های کاربردی با هدف رفع مش��کالت حوزه کاری ش��هرداری ها 
و دهیاری ها طراحی ش��ود و برای هرکدام دس��تورالعملی تدوین و بر اساس 

آن تقس��یم کار ش��ود.
وزی��ر کش��ور همچنین بر لزوم آم��وزش های موثر و کاربردی اش��اره کرد و 
گفت: از ظرفیت شبکه های استانی صدا و سیما برای معرفی شهرداری ها و 

دهیاری ها و ارائه آموزش به تمامی ش��هروندان اس��تفاده ش��ود.
وی همچنی��ن تاکید کرد: باید بر س��فرهای خارجی و دوره های آموزش��ی 
خارجی و دس��تاورد آنها نظارت ش��ود، همچنین می توان از تکنولوژی های 
جدید درمس��یر تب��ادل تجربیات و آموزش بیش از پی��ش بهره برد تا ضمن 

کاهش هزینه ها، در زمان نیز صرفه جویی ش��ود.  
وزیر کش��ور همچنین به اقدامات عمرانی و توسعه ای معاونت عمرانی وزارت 
کش��ور  برای تسهیل عبور و مرور، افزایش رفاه و بهبود شرایط اسکان زائران 
اربعین اش��اره کرد و گف��ت: به برکت اربعین اقدام��ات خوبی در حوزه های 
عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در اس��تانهای مرزی مس��یر مس��افرین اربعین 

انجام ش��د که آثار و ثمرات زیادی برای مردم این اس��تانها نیز داش��ت. 
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: این جلسات به صورت دوره ای با هدف 
گزارش گیری از تمام بخش��های س��ازمان های امور ش��هرداری و دهیاری و 

معاونت عمرانی وزارت کش��ور دنبال خواهد ش��د.   
گفتنی اس��ت؛ جمالی نژاد معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روستایی 
وزارت کشور و رئیس سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها در این نشست 
ضمن اش��اره ب��ه اینکه از ابتدا بر چاب��ک، پرتوان و ش��بانه روزی بودن این 
س��ازمان تاکید شده اس��ت، اظهار کرد: این سازمان مغز متفکر شهرداری ها 
و دهیاری های سراس��ر کش��ور اس��ت که وظیفه تصمیم س��ازی، تصمیم 
گیری و سیاس��ت گذاری را دارد و کوچکترین اقدامات این س��ازمان می 

تواند تاثیرات بس��یاری در کش��ور داش��ته باش��د.   مهر

 مدیران کشور وجدان خود را مالک کار قرار دهند

دولت مسائل اصلی را در اولویت 
قرار دهد

دولت در این دو س��ال باقیمانده، از حواش��ی و مسائل 
فرعی که متأس��فانه با ظهور فضای مجازی، امکان آن 
بیشتر هم شده اس��ت، فاصله بگیرد و مسائل اصلی را 

در اولویت کاری خود قرار دهد.
 بهتری��ن مقابله با این دش��منی ها، رونق تولید اس��ت 
ک��ه به فضل الهی در این زمینه حرکتی در بخش��های 
مختلف دیده میشود که به نوبه ی خود نشان دهنده ی 
ظرفیتهای بالقوه در سراس��ر کش��ور اس��ت، بنابراین 
مس��ئوالن باید تولید داخلی را اس��اس کار قرار دهند.  
»قطع وابس��تگی به ص��ادرات نفت خ��ام«، »توجه به 
پیشرانهای اقتصادی که میتوانند موتور محرکه ی دیگر 
بخش��ها قرار گیرند« و »ضرورت تغییر نگاه مسئوالن 
و دس��تگاه ها ب��ه تولیدکنن��دگان«. حتی در ش��رایط 
غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری 
و میزان خرید، دس��ت مصرف کننده ه��ای بزرگ دنیا 
یعنی کش��ورهای غربی است و آنها میتوانند بر اساس 
منافع خود و جهت گیری های سیاسی، تولیدکنندگان 
را تحت فش��ار بگذارند. همچنان که بارها گفته ش��ده 
است، میتوانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، 
عالوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده 
به ترکیبات و تولیدات دیگری دس��ت یابیم که ارزش 
صادرات��ی آنها چندین برابر نفت خام باش��د. مش��کل 
هزینه ی تولید پاالیش��گاه را نیز میت��وان با نقدینگی 

موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 
با رهبر انقالب
30/مرداد/1398

مخاطب شمایید

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/65
(مرحله دوم) 

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: خرید 21 عدد درب کرکره اى برقى غرفه هاى میدان 
میوه و تره بار مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 240/000/000 (دویست و چهل میلیون 
یا سپرده  ماهه  اعتبار حداقل سه  با  بانکى  به صورت ضمانتنامه  ریال) 

نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/06/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/06/16 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/06/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:55440055-8(031) 

LX

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خود راننده شهرستان بروجرد

رئیس هیئت مدیره- شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خود راننده 
شهرستان بروجرد

بدینوسیله به اطالع اعضا شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خود 
راننده شهرستان بروجرد مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى به منظور رسیدگى به دستور جلسه 
مشروح ذیل راس ساعت 9/30 صبح روز شنبه مورخه 1398/07/13 در 
محل قانونى شرکت واقع در روبروى میدان بار فروشى منعقد مى گردد 
خواهشمند است راس ساعت مقرر در محل یاد شده حضور بهم رسانید

دستور جلسه: 
1- تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) سال 1397

2- انتخاب اعضاى هیئت مدیره
3- انتخاب بازرسین

ضمنًا اعضائى که تمایل به تصدى پست هیئت مدیره یا بازرس شرکت 
تعاونى را دارند موظفند ظرف مدت یک هفته از انتشار این دعوتنامه 
ضمن مراجعه به هیئت مدیره نسبت به تکمیل فرم مربوطه و تحویل 

مدارك خود به به دفتر شرکت اقدام فرمایند.

دولت بیراهه نرود

کتایون   مافی
mafi.katayoon@gmail.com

دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: 
متاسفانه یک عده در داخل تبلیغ اشتباه کردند 
و گفتند اگر حوادث دی ماه ۹۶ نمی شد ترامپ 
ایران را تحریم نمی کرد که اصال این طور نبود.

  محسن رضایی دبیر مجمع در یادواره ۱۰ هزار 
شهید گمنام و شهدای جبهه مقاومت در روستای 
خوش��واش شهرس��تان آمل گف��ت: در ابتدای 
انق��الب با جهاد و مردم س��االری دینی، س��الم 
سازی و پاکسازی وارد سیاست و دفاع و امنیت 
جمهوری اس��المی شد ولی متاسفانه برای ورود 
مفهوم پاکسازی و سالم سازی به عرصه اقتصاد 
و فرهنگ ممانعت و کارش��کنی می شود. وی با 
بیان این که سالم سازی و پاک سازی سیاست و 
امنیت شعاع عظیمی برای انقالب اسالمی ایجاد 
کرد که حتی از منطقه نیز فراتر می رود، خاطر 
نشان کرد: از ابتدای انقالب تا کنون تعداد زیادی 
رئیس جمهور، نخست وزیر و سیاستمدار مخالف 
با جمهوری اس��المی در کشورهای متعدد روی 
کار آمدند و حتی به جنگ نیز متوسل شدند، اما 
در مقابل سیاست والیی و امام جامعه ما شکست 

خوردند که آخرین آن آقای ترامپ است.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با طرح 
این پرس��ش که چرا پاکسازی و سالم سازی در 
اقتصاد کش��ور وارد نشده است؟  اظهار کرد: در 
داخل و خارج کش��ور نیروهایی هستند که نمی 

خواهند اقتصاد و فرهنگ سالم سازی شود.
دبیر مجمع تش��خیص مصحلت نظ��ام با اظهار 
این که در داخل کشور هم نیروهایی هستند که 
نمی خواهند در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ سالم 

سازی شود و همچنان شاهد مقاومت در این دو 
حوزه هستیم، گفت: دنیا امروز متوجه شده است 
نبای��د در حوزه اقتصاد و فرهنگ ای��ران را وارد 
سالم س��ازی و پاک س��ازی کنند. امروز حرف 
اصلی اروپاییان با دولت آمریکا این است که چرا 
بای��د ایران را در حوزه اقتصادی و فرهنگی بیدار 
کنیم که شاهد تقویت آن شویم و  امروز مساله 
اروپا این اس��ت که چرا بای��د ایران را وادار کنند 
ک��ه نیروهای جهادی و انقالبی را به عرصه های 
اقتصادی و فرهنگی وارد کنند و بیایند در صحنه 

و اقتصاد و فرهنگ را قدرتمند کنند. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ترامپ 
با برآورد غلط و اشتباه وارد صحنه شد و معتقد 
بود با کامل کردن تحریم های اقتصادی سالهای 
۹۱ ، مردم ایران علیه نظام ش��ورش می کنند. 
در حوادث دی ماه سال ۹۶ مردم در بسیاری از 
شهرهای کشور به دلیل مشکالت بانکی و برخی 
مسائل معیش��تی در حد محدود و متوسط وارد 
خیابان ها شدند و دس��ت به اعتراض زدند ولی 
همین که رئیس جمهور آمریکا خواس��ت سوار 

این موج بشود مردم از اعتراض دست کشیدند.
وی افزود: متاس��فانه یک ع��ده در داخل تبلیغ 
اش��تباه کردند و گفتند اگر حوادث دی ماه ۹۶ 
نمی شد ترامپ ایران را تحریم نمی کرد که اصال 
ای��ن طور نبود. در حوادث دی ماه ۹۶ به محض 
ورود دولت آمریکا به این مس��ئله مردم دس��ت 
از اعتراض کش��یدند و درس��ت اس��ت که مردم 
ناراح��ت و انتقاد دارند ولی هیچگاه با آمریکایی 

ها همراهی نکردند.   فارس

عده ای نمی خواهند اقتصاد و فرهنگ سالم سازی شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

وزیر کشور: 


