
سایه ابهام بر سر کاهش  وابستگی به درآمدهای نفتی 

۷ هزار و ۶۲۸ حمله به 
یمن در یک ماه

 

قانونگذاری سنتی در 
محاصره ضعف ها و 

کاستی ها!!؟

مردم ورود 
غربگرایان به مجلس 

را ممنوع کنند
صفحه 3

صفحه 6

ائتالف آمریکایی-سعودی همچنان 
به جنایت و کشتار ادامه می دهد

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش 
رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی پرسشگری 

)11( می کند:

نگاهی به تالش غربزدگان برای راهیابی 
به خانه ملت 

صفحه 8

»آبه« از تدارک میزبانی از روحانی خبر داد

توکیو در آزمون استقالل از آمریکا 
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طی بیش از ش��ش س��ال گذش��ته یک جریان 
ثابت سیاس��ی بر قوه مجریه کشور حاکم است 
در حال��ی  که ثانیه ای از ای��ن دوران طوالنی با 
محاس��بات دودوتا چهارتا به  منظور آینده نگری 
سرنوش��ت اقتصادی جامعه پیش نرفته! وقتی 
 ک��ه تبلیغات اغ��وا کننده متکی ب��ه کلیدهای 
سرنوشت س��از بهار س��ال ۱۳۹۲ در رسانه های 
مختل��ف و ش��بکه های مج��ازی و روزنامه های 
زنجیره ای افکار کشور را تصاحب می کرد و این 
مژده را می داد که مسیر تعالی اقتصاد متکی به 
سرمایه های موجود راه خود را یافته و به  واسطه 
کلیدهای قفل  گشا به جریان می افتد، اکثریت 
مردم خوش��حال بودند اگر چه امید چندانی به 
وعده های توخالی این جریان بر اس��اس رزومه 

گذشته آن ها نداشتند. 
منفی بودن رون��د اقتصادی تمام��ی جامعه را 
غافلگی��ر کرده بود و ارائه س��بد معیش��تی به 
 تمام��ی خانواده ه��ا می توانس��ت آرام بخش��ی 
موق��ت برای آن ها باش��د، اما بعض��ی از نادیده 
گرفتن زیرس��اخت های نیم��ه  کاره و باقیمانده 
از دولت های نهم و دهم که بایس��تی در اولین 
گام به اتمام می رس��ید تا گوشه ای از این سبد 
خانواده را پر کند مورد بی مهری اعضای کابینه 
و بخصوص وزیر یک  دنده راه و شهرسازی قرار 
گرف��ت که برای نمونه، مس��کن مهر در س��ایه 
بی مهری ها به زباله دانی تبدیل ش��ود و به حال 
خ��ود رها گردد که مصالح باقیمانده آن به یغما 
رفته و یا در میان باد و باران و طوفان مضمحل 

گردد! 
بهار سال ۹6 بود که پس از سپری شدن دولت 
یازده��م در همین س��تون س��رمقاله ای تحت 
عنوان »هفتصد گام به کدامین س��و« در هشت 
هزار و دویست کلمه سه صفحه کامل را به خود 
اختصاص داد تا ش��اید دولتمردان با مطالعه آن 
بدانند ضع��ف در اداره اقتصاد مملکت می تواند 

بعضی ها پنبه در 
گوش هایشان چپانده اند!

ادامه صفحه 2

آیت هللا رئیسی:
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باید در 
زمان وقوع باشد، نه بعد از انتخابات
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خ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 7

سیاست روز وضعیت درآمدهای نفتی در الیحه بودجه ۹۹ را بررسی می کند؛

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

در نخستین روز سفر استانی محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام به مازندران، مراسم احیای 
 کارخانه نساجی قائمشهر باحضور استاندار ، نماینده ولی فقیه و مسئوالن استانی برگزار شد.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم اظهار داشت: در ۱۵ ماه گذشته توانستیم 
نزدیک به ۲۰ هزار طرح را به نتیجه برسانیم. وی افزود:ما آمادگی داریم حداکثر ظرف شش ماه آینده 
تمام فازهای این کارخانه که چیزی حدود ۷۰۰ شغل ایجاد می کند را راه اندازی کنیم که این مسئله 

کنترل و نظارت آقای استاندار را میطلبد. مخبر با تاکید بر اینکه همه چیزمان برای مردم است و 
دشمن بعد از مایوس شدن از تقابل در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی به بخش اقتصادی روی آورده 
است و تمام فشار آن را روی آن گذاشته است گفت: ما در این بخش ضعف داریم و علت آن هم این 

است که این بخش را به دست مردم نداده ایم و اگر آن را دست مردم می دادیم همانطور که جنگ و 
مردم جنگ و مسائل امنیتی را به این شکل اداره کردیم، اقتصاد را هم به همین شکل می توانستیم 

اداره کنیم. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام افزود: در استان مازندران در همین سفر تقریباً 
۵۸۰۰ طرح را که ۱۴۰۰ طرح آن بازآفرین و احیا است را افتتاح میکنیم. 

کارخانه بزرگ نساجی قائمشهر با سرمایه گذاری ۱۷۰میلیاردی 
ستاد اجرایی فرمان امام احیا شد

  محمد مخبر: با راه اندازی تمام فازهای کارخانه میتوانیم ۷۰۰شغل ایجاد کنیم 
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چه زمانی گفتم مشکالت را 
وزه حل می کنیم؟ ۱۰۰ ر

صفحه 2


