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رئیس جمهور در استان مرکزی:

کليد حل مشکالت کشور 
در دستان مردم است
 نه بيگانگان 

شهرنوشت 6

نتیجه مشاوره با بیش از  2 هزار نفر 
از دستگیرشدگان طرح عفاف و حجاب:  

گشت ارشاد تاکنون 
هيچ اثر مثبتی نداشته است
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2 سال حبس تعزیری برای وحید اشتری که ماجرای »سیسمونی گیت« را رسانه ای کرد : 

 مصونیت متهم، محاکمه افشاگر
 و سرگردانی عدالت

شهرنوشت 6

سياست 2

درپرونده هستهای،تحلیلهای نظامیان
جایگزینحرفهایتکراریدیپلمات ها شدهاست؛

گفتمان  فراگیری 
برجام شکست در 

از قدیم معروف بــوده که وقتی دیپلمات ها 
به نتیجه نمی رســند، نظامیــان وارد میدان 
سیاست می شوند. روند مذاکرات برجام به قدری 
فرسایشی شده که حاال پای چهره های نظامی 
هم به وضعیت رابطه ایران و امریکا و مناسبات 
منطقه ای باز شــده اســت.  جدای از داستان 
تکراری »توپ« که ماه هاست میان زمین های 
مسئوالن دیپلماتیک ایران و آمریکا رد و بدل 
می شود! حاال هم پای مقامات نظامی و امنیتی 
آمریکا و انگلستان به ماجرا باز شده و هم رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دوباره از رونــد همکاری های ایران گالیه کرده 
است. الکسوس گرینکویچ، ژنرال ارشد نیروی 

هوایی ایاالت متحده در خاورمیانه مدعی شده 
که شبه نظامیان مورد حمایت ایران ممکن است 
با افزایش تنش ها حمالت خود را در منطقه علیه 
آمریکا و متحدانش از سر بگیرند؛ حمالتی که به 
گفته او می توانند به نوبه خود منجر به تشدید 
تنش های جدید در خاورمیانه شود. گرینکویچ 
در سمت جدید خود مسئولیت عملیات نظامی 
در عراق، سوریه، افغانستان و سراسر منطقه را 
برعهده دارد. این ژنرال ارتش آمریکا به ارسال 
پهپادهای مسلح و غیرمسلح از سوی ایران به 
روسیه برای استفاده از جنگ علیه اوکراین اشاره 
کرد و گفت این اطالعات »غافلگیرکننده نیست، 

اما نگران کننده است.«

دسترنج 4

ابتالی هزاران نفر به وبا
در افغانستان

افزایش فوتی های
تب کریمه کنگو در کشور

امام جمعه کرج:

پویش مخالفان گشت ارشاد، 
مثل قرآن سر  نیزه کردن است

پسران والیبال و رویایی که به سرانجام نرسید

خیلی دور، خیلی نزدیک!

ترکیه بار دیگر غیرنظامیان دهوک
 در شمال عراق را هدف قرار داد؛ 

آنکارا؛ تکرار حمالت 
در عین فرافکنی و انکار! 

وزیر امورخارجه خبر داد:

اعالم آمادگی ایران 
و عربستان برای آغاز 

مذاکرات سیاسی و علنی

آدرنالين 8

جهان 3

سياست 2

سياست 2

جهان 3

شهرنوشت 6

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت خوداتکایی و مردم باوری در 
منظومه گفتمانی دولت سیزدهم، گفت: دولت مردمی تابع امامی 
است که »ما می توانیم« مهم ترین مبنای فکری او بود و همچنین 

رهبر انقالب که همواره بزرگترین حامی استقالل کشور است.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیســی ظهر دیروز در ادامه 
برنامه های سفر دولت مردمی به استان مرکزی، در جمع اقشار 
مختلف مردم خمین، با ابراز خرسندی از حضور در میان اهالی 
زادگاه امام خمینی )ره( گفت: افتخار خمین این است که شهر 
زادگاه رهبر عالی قدر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
است. شخصیتی که در این شهرستان پا به عرصه گذاشت، منشاء 
تحول بزرگی در جهان اسالم شــد. تحولی که نه فقط در دوران 
حیات امام خمینی)ره( بلکه پس از رحلت ایشان نیز استمرار یافت.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امــروز ملت های محروم و 
مستضعف به تبعیت از آرمان های انقالب اسالمی ایستادگی و 
مقاومت می کنند، گفت: در میان عدالت خواهان جهان، همواره 
از آموزه های امام خمینی)ره( به عنوان الگوی ایستادگی و از خود 

امام راحل به عنوان معلمی انقالبی و تحول ساز یاد می شود.
رئیسی بر ضرورت آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با شخصیت 
و منش تاریخ ساز امام)ره( تاکید و خاطرنشان کرد: اولین ویژگی 
ممتاز امام خمینی اخالص او بود. امــام)ره( عمر با برکت خود را 
در حوزه های فقه، تفســیر، اصول، عرفان، فلسفه و کالم صرف 
کرد و خداوند به خاطر اخالص به او شخصیت و جایگاهی عالی 

مرحمت کرد.
رئیس جمهور با بیــان اینکه جمله معــروف »عالم محضر 
خداست« سنگ زیربنای اندیشــه امام)ره( بود، گفت: در سیره 
و منش سیاسی امام )ره( مفهوم »مردم« محوری ترین نقش را 
داشت. ایشان مردم را به معنای واقعی کلمه باور داشت و معتقد به 

نقش آفرینی جدی مردم در حکمرانی بود.
رئیسی توجه همیشگی به محرومان جهان را دیگر ویژگی 
شاخص بنیانگذار فقید انقالب اسالمی دانست و با تاکید بر اینکه 
امروز بهترین مبّین و مفسر خط امام، رهبری انقالب است، اذعان 
داشت: رهبری دغدغه ای جز استمرار خط و راه امام راحل در جامعه 
ندارد و امروز امتداد آراء و اندیشه های امام، در سیره و کالم ایشان 

قابل مشاهده است.
رئیســی با تاکید بر لزوم حل مشــکل اشــتغال در شهر 
خمین، از اراده جدی دولت برای رونق تولید بعنوان مهم ترین 
راهکار اشتغالزایی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: تولید 
از مولفه های مهم اســتقالل و قدرت در کشــور است و دولت 
سیزدهم که با شعار ایران قوی شکل گرفته، بدون تردید، رونق 

تولید را یکی از مهم ترین اولویت های امروز کشور می داند. رئیس 
جمهور فعال سازی زیرساخت های تولیدی را جزء مهم ترین 
اهداف سفرهای استانی دولت مردمی خواند و با تاکید بر عزم 
جدی دولت بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، گفت: در سفر به 
همه استان ها تاکید کرده ام که اولویت دولت مردمی کلنگ زنی 
طرح های جدید نیست، بلکه به دنبال رفع گرفتاری های مردم 

از جمله اتمام پروژه های نیمه تمام در سراسر کشور هستیم.
رئیســی با اشــاره به ظرفیت های مهم اســتان مرکزی 
خصوصا در حوزه صنعــت، از رکود یا فعالیــت ناقص برخی 
واحدهای صنعتی استان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: استان 
مرکزی از استان های پرظرفیت کشور است، اما به دلیل برخی 
سوءمدیریت ها، بخشی از ظرفیت های استان معطل مانده است. 
ما در استانی که قطب صنعت کشور است، به هیچ عنوان نباید 

واحدهای صنعتی نیمه تعطیل داشته باشیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت باالی مفهوم »ما می توانیم« 
در منظومه گفتمانی دولت مردمی، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما 
این است که با وجود تهدیدها و تحریم ها، راهکار برای برون رفت 
از مشکالت وجود دارد و این راهکار نه در دست بیگانگان بلکه در 

دستان توانمند مردم خودمان است.
رئیســی افزود: دولت مردمــی تابع امامی اســت که »ما 
می توانیم« مهم ترین مبنای فکری او بــود و رهبر انقالب که 
همواره بزرگترین حامی استقالل و خوداتکایی در کشور است. 
ما راه خود را به تاســی از بزرگانی چون سردار شهید سلیمانی 
می پیماییم که هیچ گاه تسلیم مشکالت نشد و با وجود موانع 

بسیار، بزرگترین کارها و دستاوردها را رقم زد.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود از عزم جدی دولت 
برای ساماندهی اقتصاد ســخن گفت و با تاکید بر اصالحات 
ساختاری و نهادی بعنوان اولویت دولت، خاطرنشان کرد: با هر 
بستر اقتصادی که رانت خواری، فساد و زد و بند در آن وجود دارد 

مبارزه می کنیم؛ به جای مبارزه با معلول ها مبارزه با علت ها را در 
پیش گرفتیم تا بسترهای فسادزا را اصالح کنیم.

 رئیسی در این باره افزود: ممکن است در این مسیر مشکالتی 
هم پیش بیاید، اما یقین داریم اصالح بسترهای فسادزا می تواند 
وضعیت و شرایط اقتصادی را برای فعاالن اقتصادی بهتر از قبل 
کند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با هرگونه رابطه ناسالم، 
رشوه، رانت و یا فساد مقابله خواهد کرد، گفت: یقین داریم در این 

مبارزه و ایستادگی مردم دولت را همراهی خواهند کرد.
رئیسی در پایان تالش برای جذب سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی را دیگر اولویت دولت در حوزه اقتصاد خواند و افزود: 
عالوه بر اصالحات اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را 
دنبال می کنیم، زیرا این امر آثار ضدتورمی دارد. همچنین یکی 
از نگرانی ها و برنامه های دولت، مهار تورم اســت. مردم بدانند 
همراهی شان با مسئولین بسیاری از رانت خواری ها را از اساس 

ریشه کن خواهد کرد.

صنایع سنگین استان مرکزی
 نماد اعتماد به نفس و غرور ملی است

رئیس جمهور گفت: استان مرکزی دارای صنایع سنگینی 
است که هرکدام از آنها نماد اعتماد به نفس و نماد غرور ملی در 

کشور است و باید به این صنایع و مراکز توجه ویژه شود.
رئیسی در بدو ورود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران 
گفت: استان مرکزی دارای ظرفیتهای بسیاری است از جمله 
اینکه این استان قطب صنعتی کشور است و نقش بسیار مهمی 

در پشتیبانی از دفاع مقدس داشته است.

وی افزود: این استان غیر از تقدیم بیش از ۶۲۰۰ شهید انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس، در پشتیبانیهای فنی، صنعتی و تخصصی 

در دفاع مقدس داشته نقشی بی دلیل داشته است.
رئیسی گفت: استان مرکزی مهد پرورش انسانهای فرهیخته 
و بزرگانی است که در راس آنها حضرت امام خمینی)ره( است 

و اساتید بزرگواری چون  اراکی و ســرداران رشید اسالم از این 
استان برخاسته اند.

وی اظهار کرد: قبل از ورود به استان مرکزی بررسیهایی برای 
رفع مشکالت استان داشتیم و گروههایی اعزام شدند و نظرات 
و سخنان کارشناسان، نماینده مقام معظم رهبری در استان، 
استاندار، مدیران استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی شنیده شد و اولویت هایی برای رفع مشکالت و نیازهای 
استان تعیین شد و علیرغم همه مشکالت استان ظرفیتهایی 
بسیاری وجود دارد که یکی از ظرفیتهای مهم این استان نیروی 

انسانی کارآمد، فرهیخته و مستعد است.
رئیس جمهور افزود: نیروی کارآمد در استان می تواند کارها 
را بسیار پیش ببرد، در صورتی که باید امکانات آن از طریق دولت 

فراهم شود.
رئیسی اظهار کرد: امروز در این ســفر و در جلساتی که با 
مدیران و مسئولین استان خواهیم داشت تصمیماتی خواهیم 
گرفت که برخی در خود استان اعالم خواهد شد و برخی از آنها 

در مرکز به اطالع مردم خواهد رسید.

محصوالتی که مشابه داخلی دارند
 نباید از خارج وارد شود

رئیس جمهور گفت: دولت در خدمت هر کسی است که در 
کشور دغدغه تولید داشته باشد. رئیســی روز جمعه در بازدید 
از شرکت تولید تجهیزات ســنگین هپکو در جمع مهندسان و 
کارگران این مجتمع تولیدی گفــت: محصوالتی که در داخل 
کشور از جمله در هپکو ساخته می شــود به هیچ عنوان نباید از 

خارج وارد شود.
وی در پاســخ به درخواســت برخی از کارگران این مجتمع 
تولیدی برای عدم دخالت افراد غیرکارشناس در مدیریت هپکو 
تصریح کرد: مسائل شرکتهای تولیدی باید بصورت تخصصی 
پیگیری و حل شــود و افراد غیرمتخصص حــق دخالت در این 

موضوعات را ندارند.
رئیس جمهور با تقدیر از زحمات کارگران و کارکنان هپکو 
گفت: هپکو در کشور تولید قدرت می کند و نماد غرور و اعتماد 
به نفس ملی است. دولت در خدمت هر کسی است که در کشور 
دغدغه تولید داشته باشد.  رئیسی با اشاره به مشکالت کارخانجات 
بزرگ تولیدی در استان مرکزی گفت: خصوصی سازی ناموفق 
و غلط در کنــار مدیریت ناصحیح عوامل اصلی مشــکالت این 

مجتمع های تولیدی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکالت واحدهای تولیدی 
چون هپکو و آذراب قابل حل است، اظهار داشت: مسئولین با همت 
کارگران و مهندسان تالش کنند تا مشکالت هپکو حل شود. این 
کارخانه عظیم می تواند با سه برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت 

مصمم است زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند.

اساس مشکل مجتمع صنایع آذرآب مدیریتی است
رئیس جمهور گفت: اساس مشکل کارخانه آذرآب مشکل 
مدیریتی است. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز جمعه 
در اولین برنامه سفر خود به استان مرکزی با حضور در مجتمع 
صنایع آذرآب از نزدیک در جریان مشکالت این واحد تولیدی 

قرار گرفت.
وی در جمــع کارگــران ایــن مجتمع ضمن اســتماع 
درخواستهای آنها، با تاکید بر اینکه مشکل اصلی آذرآب نبود کار 
نیست، گفت: این مجتمع تولیدی، پول ساز و اعتبارساز است اما 

محور اساسی مشکالت اینجا مدیریت و مالکیت است.

رئیسی با ابراز ناخرسندی از عدم حمایت از مجتمع صنایع 
آذرآب، اظهار داشت: بانک کشاورزی ارتباط ماموریتی به اینجا 
ندارد و باید ســهامش به یک مجموعه ای که دارای وظایف و 

تخصص مرتبط هست واگذار شود.
 رئیسی با اشــاره به اینکه فعال و پویا بودن آذرآب با همت 
کارگران و مهندسان توانمند این واحد تولیدی رقم می خورد، 
تاکید کرد: در اســرع وقــت برای حل مشــکالت مدیریتی و 

سهامداری آذرآب تصمیم گیری خواهیم کرد.
رئیس جمهور با ابراز تأسف از اینکه کارخانه ای که خودش 
توان رفع نیازمندی های سایر کارخانجات و صنایع را دارد امروز 
با کمتر از ده درصد ظرفیت خود کار می کند، تاکید کرد: کارخانه 
آذرآب را احیا خواهیم کرد و کاری می کنیم که ان شاءاهلل ظرفیت 
کارگری این کارخانه حداقل به همان ظرفیت سه هزار نفر سابق 
بازگردد.  رئیسی افزود: هپکو و آذرآب نمادهای غرور ملی و اعتماد 
به نفس ملی هستند، این واحدهای تولیدی را احیا می کنیم و 

نمی گذاریم بیش از این لطمه ببینند.
مجتمع عظیم صنعتی اذراب در سال های گذشته طی فرآیند 
خصوصی سازی واگذار شده بود اما به دلیل تخلفات گسترده در 
زمان تصدی ریاســت قوه قضاییه توسط  رئیسی مالکیت این 
کارخانه از بخش خصوصی گرفته شد و از سوی دولت به بانک 
کشاورزی واگذار شده بود اما این بانک نیز نتوانسته به خوبی این 
واحد را مدیریت کند و در حال حاضر تنها با ۱۰ درصد توان در 

حال فعالیت است.

گزارش

رئیس جمهور در استان مرکزی:

کلید حل مشکالت کشور در دستان مردم است نه بیگانگان 

بیکاری باالی 50 درصدی دارندگان تحصیالت تکمیلی 

بازار کارحال و روز خوشی ندارد


