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احتمال تغییر مجدد حداقل
حقوق کارگران
یکعضواقتصادیکابینهدرنامهخودبرایتعدادی
ازمسئوالنارشددولتیضمنتشریحاینکهرویه
عملیشورایعالیکارتاکنون،تعیینبیشازیک
باردرسالحداقلمزدکارگراننبودهاماباتوجهبه
معیارهایماده ۴۱قانونکارولزومتامینزندگی
یکخانوادهمتوسطایرانیکهبایدازطریقحداقل
مزد تعیینشده صورت پذیرد ،ضرورت مراعات
درصد تورم اعالمی بانک مرکزی نشان می دهد
ی عالی کار،
به فرض تحقق شرایط و تصمیم شورا 
تعیین حداقل حقوق به صورت بیش از یک بار در
سالغیرقانونینباشد.

چهره ها و گفته ها

دیوار بتنی!

نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای از گلوله
باران مقر تروریستها در حاشیه مرزهای اقلیم
کردستان عــراق با ایــران و هالکت و زخمی
شدن شمار زیادی از آن ها خبر داد .این اقدام
پس از تحرکات اخیر تروریست هــای تجزیه
طلب در مرزهای غربی با هدف ناامن کردن
منطقه و شهادت سه پاسدار از جمله شهید
«حاصل احمدی» در منطقه پیرانشهر انجام
شد .ایران پیشتر به مقامات اقلیم کردستان
عــراق دربــاره ایجاد هرگونه ناامنی از خاک
این اقلیم علیه کشورمان هشدار داده بود.
سپاه تاکید کرده است که «تروریستها را در
هر سوراخی که خزیده باشند به سزای اعمال
ننگین و جنایتکارانه شان خواهد رساند».
سرهنگ شهید «حاصل احمدی» از
فرماندهان غیور مبارز علیه گروهک
های خودفروخته و تجزیه طلب غرب
کشور و از عشایر بومی منطقه بود
که سابقه  40سال مبارزه وی با
گروهک های تروریستی ،او
را کابوس تروریست کرده
بـــود .شهید احــمــدی که
از فرماندهان با تجربه و
کــارآزمــوده در مقابله با
ناامنی گروهک های
خــودفــروخــتــه بـــود،
از هــمــان رو زهــــای
ابــــتــــدای پ ــی ــروزی
انــقــاب شکوهمند
اســـامـــی در صف
پــاســداران حفاظت
از شرافت و عزت ملت
ایــران قرار گرفت و بارها مورد
تهدید و تــرور قــرار گرفته بود و
در نهایت چهارشنبه گذشته در
یک حمله تروریستی به همراه
دو پــاســدار دیگر بــه نــام «ستار
پــیــروتــی» و «امــیــد مــــازاده» به
جمع یـــاران شهیدش پیوست.
شهید «ستار پیروتی» خواهرزاده

شهید «حاصل احمدی» بود .براساس گزارش
«سپاه نیوز» ،در پی این اقــدام تروریست ها،
واحدهای موشکی ،پهپادی و توپخانه نیروی
زمینی سپاه ،مراکز فعال تروریستها در اقلیم
کردستان را هدف قرار دادند که در این حمالت
عالوه بر انهدام آ نها ،شمار زیادی از عناصر
تروریستی به هالکت رسیدند یا زخمی شدند:
«با اشراف اطالعاتی و شناخت دقیق یگانهای
اطالعاتی و عملیاتی از نقاط و محلهای
استقرار تروریستهای مزدور ،اهداف مدنظر
به دقــت هــدف اصابت قــرار گرفته و مراحل
عملیات نیز تصویربرداری و مستند سازی شده
است ».سپاه همچنین روزگذشته تصاویر این
عملیات را منتشر کرد .در پایان اطالعیه
سپاه به «تالش تروریستها در استفاده
از روستاییان به عنوان سپر انسانی»
اشاره کرده و از مردم شریف کردستان
عــراق خواسته اســت از محلهای
اســـتـــقـــرار گـــروهـــکهـــای
تروریستی فاصله بگیرند.
سپاه همچنین از اقلیم
کردستان عراق خواسته
اســـت کــه هــشــدارهــا و
تذکرات ایــران را جدی
بگیرد و اجـــازه ندهد
سرزمینش به پناهگاه
و مـــحـــل آمــــــــوزش،
تربیت و سازمان دهی
تروریستها علیه امنیت
ایران تبدیل شود.
چهارشنبه گــذشــتــه نیز
رزمندگان قرارگاه نجف
اشــــرف نــیــروی زمینی
سپاه،یکتیمتروریستی
را ک ــه قــصــد نــفــوذ به
کــشــورمــان از طریق
مرزهایغربیداشتدر
منطقه عمومی جوانرود
منهدم کردند و پنج تروریست
آن را به هالکت رساندند.
تصو

مهدی چمران عضو جبهه مردمی نیروهای
انقالب تأکید کــرد :از ابتدا هم مطرح شد که
فعالیت ایــن جبهه فصلی نــبــوده و همچنان
مسئولیت خود را پی میگیرد و در شرایطی که
ضــرورت سامان دهی نیروهای انقالب بیشتر
احساس میشود سخن
گــفــتــن از تــردیــد و
رکــود نه منصفانه
و ن ــه ب ــا واقــعــیــت
هما هنگا ست .
/ایرنا

سپاه در پاسخ به شهادت یکی از فرماندهان زبده مقابله با گروهک های
تجزیه طلب ،مقر تروریست ها در مرزهای غربی را گلوله باران کرد

یری از شهید «

جمنا فصلی نیست

انتقامفرمانده

نماز جمعه

حاصل احمدی»

مرتضی حاجی عضو ش ــورای عالی سیاست
گــذاری اصــاح طلبان با اشــاره به ایــن که بین
اصولگرایان و اصالح طلبان دیــوار بتنی وجود
نــــدارد ،گــفــت :دو طیف
بــزرگ سیاسی کشور به
این نتیجه رسیده اند که
باید با هم گفت و گو
کنند/ .ایرنا
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خطیبجمعهتهران:انگلیسبه
زودیسیلیخواهدخورد

ضمن تأکید بر این که مهم نیست چه کسی پیروز
انتخابات می شود

ظریف :انتخابات امسال ارزش راهبردی برای
کشور دارد
وزیــر امــور خارجه کشورمان با اشــاره به
برگزاری انتخابات گفت :امسال هم مردم
با حضورشان ثابت میکنند که سیاست
آمریکا سیاست شکستخورده است .مهم
نیست چه کسی پیروز میشود مهم این
است که در انتخابات ،ایران پیروز شود و
آمریکا شکست بخورد؛ بنابراین انتخابات
امسال و سال آینده ارزش راهبردی برای
کشور دارد .محمدجواد ظریف کــه در
نشست فرمانداران سراسر کشور سخن
می گفت ،تصریح کرد :در انتخابات ۹۲
آمریکاییها خیال کــرده بــودنــد مــردم
با صندوق رأی قهر کردند و میگفتند
مردم بعد از  ۸۸به پای صندوقهای رأی
نمیآیند ،امــا  ۷۳درصــد مــردم آمدند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان
افـــزود :آن چــه باعث شــد در بــرابــر شش
قــدرت جهانی بایستیم و مقابله کنیم و
توافقی انجام دهیم که رئیس جمهور
آمریکا میگوید بدترین تــوافــق اســت ،
حضور مردم است.
▪جــهــانــگــیــری :انــتــخــابــات مجلس
میتواندنقطهعبورازمشکالتکشورباشد

اســحــاق جهانگیری مــعــاون اول رئیس
جمهور هم در نشست فرمانداران ضمن

اشاره به این که «انتخابات مجلس میتواند
به نقطهای برای عبور از مشکالت کشور
تبدیل شـــود» ،تصریح کــرد :انتخابات
آزاد ،سالم ،قانونمند و مشارکت جویانه
میتواند جامعه را زنده و فعال نگه دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این
که ما باید دنبال افزایش مشارکت معنادار
مــردم در انتخابات باشیم ،گفت :پیش
نیاز مشارکت حداکثری هم این است که
همه مــردم احساس کنند در انتخابات
نامزدهایی حضور دارند که به دیدگاههای
آن ها نزدیک هستند و میتوانند به آن ها
رأی دهند .مردم باید احساس کنند از همه
گروهها ،جریانها و اقوام که در چهارچوب
نظام هستند در انتخابات حضور دارند.
▪کــدخــدایــی :بـــار اصــلــی بــرگــزاری
انتخابات بر دوش مردم است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان هــم در ایــن نشست گفت :اگر
قانون اجرا شود نگران میزان مشارکت
یا اعتراض به سالمت انتخابات نخواهیم
بــود .وی افــزود :افــرادی که انتخابات را
برگزار می کنند یا بر برگزاری انتخابات
نظارت دارند از مردم کوچه و بازار هستند،
بار اصلی انتخابات بر دوش مردم است.

محمداکبری -خطیبجمعهتهران  درخصوص
توقیف کشتی نفتکش ایــرانــی توسط دولــت
انگلیس نیز تصریح کرد :این اطمینان را می دهم
که انگلیسیها از بازوان پرتوان و قدرتمند نظام
ما به همین زودی سیلی خواهند خورد که برای
همیشه پشیمان باشند  .به گــزارش خراسان،
حــج ـتاالســام والمسلمین کــاظــم صدیقی
همچنین گفت :مسئوالن نظام به صورت متفق
القول بر مسئله افزایش غنی سازی تا  20درصد
تاکید دارند و براین باورند که به میزان الزم باید
این اقدام را ادامه دهیم و مالحظه کسی را نکنیم.

اخبار کوتاه

رویترز:آمریکافعالًظریفراتحریم
نمیکند
ایسنا -دو منبع مطلع به رویترز گفتند که آمریکا
تصمیم گرفته است فع ً
ال وزیــر امــور خارجه ایران
را تحریم نکند و این می تواند نشانهای باشد که
واشنگتنممکناستدریبرایدیپلماسیگشوده
باشد.انتظارمیرودکهظریفهفتهآیندهدرنشستی
درسطحوزیراندرسازمانمللشرکتکند.

خداحافظیامامجمعهبندرعباس
فارس -آیت ا ...غالمعلی نعیم آبادی در خطبه
های روزگذشته نمازجمعه بندرعباس ضمن
خداحافظی از مردم بیان کرد :حجت االسالم
محمد عــبــاد یزاده به عنوان جانشین بنده و
نماینده ولی فقیه در هرمزگان انتخاب شده است
و همه موظف به حمایت از ایشان هستیم.

اماراتدستبهدامنایرانشد
صداوسیما -روزنامه االخبار فاش کرد امارات
پس از شکست در یمن از جمهوری اسالمی
ایران خواسته است زمینه خروج آبرومندانه اش
را از یمن فراهم کند .پاسخ ایران آن بوده است
که چیزی وجود ندارد که تهران بر سر آن مذاکره
کند .االخبار افزود :اماراتیها از روسیه خواسته
اند میانجیگری و ایران را متقاعد کند ،اما پاسخ
ایران همان پاسخ قبلی بوده است.

