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حبيبي:

موتلفه بايد براي انتخابات۹۸
به تعداد کل نمايندگان نامزد داشته باشد
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :اگر موتلفه اسالمي ميخواهد
براي انتخابات سال  ۹۸تاثيرگذار باشد ،بايد به تعداد کل نمايندگان
مجلس کانديداي شناخته شده معرفي کند.به گزارش خبرگزاري
مهر ،محمدنبي حبيبي ،دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در اجالس
دبيران استاني اين حزب با بيان اينکه ما در مجموعه حزب دو
وظيفه داريم که از باالترين درجه اهميت برخوردار است اظهار کرد:
اولين وظيفه ما حفظ نظام و دومين آن حفظ کيان حزب موتلفه
اسالمي است.وي با روايتي از يک جلسه خصوصي در حضور رهبر
معظم انقالب ،گفت :در سال  ۷۸ايشان يک مجموعه  ۳۵نفره را به
صورت خصوصي دعوت کرده بودند و نگرانيهايشان را در دو موضوع
اعالم فرمودند .يکي اينکه امروز دشمن خيلي پيچيدهتر از گذشته
رفتار ميکند و همه بايد مراقب باشند و دوم اينکه مبادا نيروهاي
انقالب به بهانههاي مختلف در مقابل هم قرار بگيرند .ايشان در آن
جلسه به ما توصيه کردند که به سراغ رقبايي که در اصول با شما
اشتراک نظر دارند برويد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي افزود :بعد
از آن جلسه ما به سراغ خيلي از افراد رفتيم که نتيجه آن هم به
تشکيل گروهي با نام «وفاق» انجاميد.حبيبي با تاکيد بر اينکه امروز
هم دشمن خيلي پيچيدهتر و حساب شدهتر از گذشته در مقابل ما
قرار دارد ،گفت :در حال حاضر برخي عقالي نظام حتي با تفاوت
سليقههايي که دارند ،دراين مسئله داراي اتفاق نظر هستند که
رابطه و ظرفيت ما چگونه بايد در خدمت تقويت نظام قرار گيرد.
وي تصريح کرد :ما در موتلفه اسالمي هم در اين موضوع خود را
مسئول ميدانيم و معتقديم زماني ميتوانيم اين مسئوليتها را
عملياتي کنيم که يکپارچه بوده و مراقب باشيم تا برخي آفتها به
ما آسيب نرساند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با تاکيد بر اينکه هر
حرکت و حرفي که در موتلفه اسالمي بوي تفرق و انشقاق بدهد
براي ما مضر است ،اظهار کرد :بحمداهلل همه ما براي داشتن يک
حزب مقتدر و يکپارچه توافق داريم.وي با بيان اينکه ما يک حزب
ديني بوده و اعضاي ما از نيروهاي متدين و انقالبي هستند ،تصريح
کرد :در مجموعه ما يک فصلالخطاب و مرجعي به نام هيئت نظارت
وجود دارد که مسئوليت اصلي آن حفظ کيان موتلفه اسالمي است.
ت آينده مجلس شوراي اسالمي گفت :ما
حبيبي با اشاره به انتخابا 
اگر ميخواهيم براي انتخابات سال  ۱۳۹۸موثر باشيم ،بايد از امروز
شروع کنيم تا دستمان پر باشد .يعني بايد به تعداد کل نمايندگان
مجلس کانديدا براي انتخابات از داخل يا خارج در موتلفه اسالمي نامزد
شناخته شده داشته باشيم.وي ادامه داد :در نزديکيهاي انتخابات هم
ميتوانيم در مورد اينکه آيا روحانيت وارد ميدان انتخابات ميشود يا
نميشود يا اينکه آيا اصولگرايان وحدت و ائتالف دارند يا ندارند وارد
بحث شويم ،اما آنچه امروز ضروري به نظر ميرسد ،اين است که ما
بايد کار مستقل خودمان را انجام دهيم تا اگر قرار شد با گروههاي
همفکرمان وارد مذاکره شويم ،دستمان پر باشد.دبيرکل حزب موتلفه
اسالمي در ادامه با بيان اينکه امروز حزب موتلفه اسالمي به اين
سطح از نظاممندي رسيده که مجموعه تشکيالتش را به جاي اتکا به
اشخاص ،متکي به سيستم کرده است ،گفت :مرحوم استاد عسكراوالدي
پايه گذار اين تفکر در حزب موتلفه اسالمي است.حبيبي با بيان اينکه
مرحوم عسكراوالدي معتقد به نظاممند شدن تشکيالت حزبي بود،
خاطرنشان کرد :ما براي اين نظاممندي کارهاي فراواني با هدايت
آن مرحوم و شوراي مرکزي حزب انجام داديم .اين نظاممند بودن
و رشد معنوي تشکيالت شرايط خوبي براي ما فراهم کرده است که
بايد اين را حفظ کنيم.وي در پايان افزود :امروز موتلفه اسالمي بايد
در راستاي اقتدار مشروع حرکت کند تا بتواند در حوادث سياسي
اثرات مهمي برجاي بگذارد.
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برميدارند.وي با اشاره به اينکه با توجه به بيانات رهبر انقالب ارتقاي تحرک ،کارآمدي و پاسخ
به نيازهاي عملياتي در اين نيرو به عنوان سه محور در سال جاري هدفگذاري شد ،بيان کرد:
هماکنون سپاه ،ارتش و نيروي انتظامي به عنوان نيروهاي مسلح ايران اسالمي در آمادگي
کامل به سر ميبرند و بر اساس شرح وظايف در مأموريتها براي حراست و پاسداري کشور،
دين اسالم ،قرآن ،ناموس و مواضع جمهوري اسالمي برابر کوچکترين تحرک دشمن اقدام
ي از دستاوردهاي جديد نيروي
سريع داشته و مقابل به مثل ميکنند.وي با اشاره به رونماي 
زميني ارتش در آينده نزديک ،گفت :دستاوردهاي جديد در حوزههاي دفاعي و نظامي در
ايام گراميداشت دفاع مقدس مهر امسال رونمايي ميشوند.جهانشاهي بيان کرد :رونمايي
از دستاوردهاي جديد در بخشهاي ارتقاي بالگرد ،ادوات زرهي ،بهينهسازي ادوات زرهي،
تجهيز يگانها و سالحهاي انفرادي و مهمات خواهد بود.

معاون هماهنگکننده نيروي زميني ارتش گفت :دستاوردهاي جديد نيروي زميني ارتش
رونمايي ميشود.به گزارش خبرگزاري فارس از آمل ،امير علي جهانشاهي در حاشيه سفر
به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي توجه ويژه
به ارتقاي سطح ايمان ،آموزش و نوآوري نيروها را در اولويت امور جاي داده است و در زمينه
خالقيت ،تجهيز يگانها ،مهيا کردن تجهيزات ،تغيير در ساختار برخي از تيپهاي تکاور به
تيپهاي واکنش سريع و تيپهاي پياده و تکاور به تيپهاي متحرک اقدامات سودمندي
داشته است.وي با اشاره به در حال اجرا بودن طرحها و برنامههاي مطلوب نظامي از سوي
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ،افزود :در ديدار اخير مسئوالن ارتش با مقام معظم
رهبري معظمله از نيروهاي مسلح سه خواسته داشتند و هماکنون نيروها در راستاي تحقق
منويات و جامه عمل پوشاندن به بيانات رهبر انقالب بر اساس اولويتها در سال جاري گام
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ذوالنور خبر داد:

قاض يپور:

روحاني به خاطر تحريمهاي جديد از ملت
عذرخواهي کند

نماينده مردم اروميه در مجلس گفت :روحاني به
خاطر تحريمهاي جديد از ملت عذرخواهي کند.نادر
قاضيپور در گفتگو با خبرنگار فارس در اروميه اظهار
کرد :تحريمهاي جديد آمريکا نشان داد تغييري در
سياست خارجي اين کشور در دشمني عليه ايران
اتفاق نيفتاده و مسئوالن بايد برخورد الزم در اين
زمينه را داشته باشند.وي تصريح کرد :شوراي نظارت
بر اجراي برجام بايد در اين زمينه ورود کرده و در
مقابل نقض عهد کشورهاي مقابل واکنش مناسبي

از خود نشان بدهند ،البته مسئوليني که از برجام به
عنوان پيروزي تاريخي ياد ميکردند نيز بايد از ملت
عذرخواهي کنند.وي با بيان اينکه شخص رئيس
جمهور بايد در مورد اين اقدامات و بدعهدي دشمن
واکنش نشان داده و دستورات الزم را در اين باره بدهد،
افزود :روحاني که در مورد هشدارهاي دلسوزان نظام
در مورد بدعهدي آمريکا و دشمنان پيرامون عمل به
تعهدات مربوط به برجام موضع ميگرفت و اين افراد
را بيسواد خطاب ميکردند االن بايد در مورد ريختن
بتن در قلب راکتور اتمي پاسخگو باشد.وي تصريح کرد:
طرح يکفوريتي برخورد با بدعهدي آمريکا و نقض
برجام در کميسيون امنيت ملي تصويب شده است
که در هفته آتي براي بررسي در صحن علني مجلس
ارائه خواهد شد.قاضيپور گفت :مذاکره با آمريکا به
صورت غيرمستقيم و تنها در چارچوب احقاق حقوق
بوده و اگر باز هم شاهد بدعهدي باشيم اقدامات ويژه
انجام خواهيم داد.

بازديد از تاسيسات هسته اي کرج و اصفهان
پس از راي اعتماد به وزرا

رئيس کميته هسته اي مجلس از موکول شدن بازديد
از تاسيسات هسته اي اصفهان و کرج به بعد از جلسات
راي اعتماد خبر داد .مجتبي ذوالنور در گفتگو با خبرنگار
مهر ،درباره زمان قرائت گزارش  6ماهه دوم اجراي برجام
در صحن علني مجلس اظهار داشت :در جلسه اخير
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به رئيس
کميسيون گفتيم که سريعتر پيگيري کنند که اين
گزارش در صحن مجلس در نوبت قرائت قرار گيرد.
وي با بيان اينکه قرار شد از سوي رئيس کميسيون با
هيئت رئيسه مجلس مکاتبه شود تا در قرائت اين گزارش
تسريع کنند در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است
قرائت اين گزارش به پس از جلسات راي اعتماد به وزرا
موکول شود ،تصريح کرد :اميدواريم اين اتفاق نيفتد،
چرا که از وقتش مي گذرد و از طرفي طرح مقابله با
اقدامات تروريستي آمريکا در منطقه نيز آماده شديم و
تالش ما اين است که تا قبل از جلسات راي اعتماد در
صحن مجلس بررسي شود.وي همچنين درباره برنامه
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امير روزخوش اعالم کرد:

آزمايش موفق موشکها و سالحهاي
جديد روي جنگند ه اف۱۴-

کميته هسته اي مجلس براي بازديد از تاسيسات هسته
اي کشور در راستاي بررسي گزارش هاي پنجم و ششم
وزارت امور خارجه از روند اجراي برجام نيز گفت :براي
بازديد از تاسيسات هسته اي «يو سي اف» اصفهان و
کرج برنامه داريم که پس از جلسات راي اعتماد وزرا
اين دو برنامه انجام شود.وي خاطرنشان کرد :اين بازديد
يا در بازه زماني تعطيالت تابستاني نوبت دوم يا پس از
آن صورت مي گيرد اما در هر صورت تا پيش از اتمام
فصل تابستان اين بازديدها انجام مي شود.

آي تاهلل درينجفآبادي:

مجلس چشم بسته به وزرا راي ندهد

امام جمعه اراک گفت :مجلس چشم بسته به وزرا راي ندهد.به
گزارش خبرگزاري فارس از اراک ،آيتاهلل قربانعلي دري نجفآبادي
در خطبههاي نماز جمعه اين شهر با اشاره به معرفي وزراي کابينه
دولت دوازدهم به مجلس گفت :مسئله مهم امروز انتخاب کابينه
است ،بعد از مراسم باشکوه تنفيذ و تحليف اين موضوع مهم است
و نمايندگان مردم در مجلس بايد وزراي متعهد ،دلسوز و انقالبي
را براي پذيرش مسئوليت انتخاب کنند و به آنان راي دهند.وي
تصريح کرد :نمايندگان سعي کنند شايستهترينها و اليقترينها را
انتخاب کنند ،وظيفه مجلس نيست که در برابر هر شخصي تسليم
شود ،سوابق وزراي پيشنهادي را بررسي کنند و وزرايي انتخاب
شوند که پاسخگوي نيازهاي کشور و جامعه باشد.وي با بيان اينکه
مجلس چشم بسته به وزرا راي ندهد ،اظهار کرد :اشتغال ،فساد،
بيکاري و تبعيض از مشکالت کشور و جامعه است و نمايندگان
مجلس به کسي راي دهند که قرار است براي چهار سال آينده
کشور تصميمگيري و دولت را در مسير رفع مشکالت و رشد کشور
همراهي کند تا دولتي با عزت ،عظمت و افتخارآفرين داشته باشيم.
درينجفآبادي خاطرنشان کرد :همانطور که مقام معظم رهبري
فرمودند مسئوالن بايد دلسوز ملت و در مقابل دفاع از حقوق امت
سازشناپذير با دشمنان باشند .يکي از مشکالت جدي مسئله

مديريت است چراکه مديران شايسته گرهگشا هستند ،مديران
تنپرور و پشت ميزنشين که حقوق نجومي ميگيرند درد مردم را
نمي فهمند ،بنابراين همگي بايد رعايت کنيم چراکه در مقابل خون
شهدا ،اهداف امام راحل و رهبري و امت اسالمي مسئول هستيم.
نماينده وليفقيه در استان مرکزي با اشاره به سلفيگرفتن برخي
نمايندگان در مراسم تحليف گفت :مسئله سلفي هم سبب تاسف
و اندوه شد زيرا انتظار نداشتيم نمايندگان رفتاري کنند که سبب
وهم و حرمتشکني شود.وي افزود :اميدواريم نمايندگان عظمت و
حرمت ملت را حفظ کنند زيرا وظيفه شخصي ما اين است که تذکر
بدهيم نمايندگان جاي مدرس نشستهاند و بدانيم که بايد پاسخگوي
خون شهدا باشيم.درينجفآبادي خاطرنشان کرد :انتظار نبود با
نماينده سياست خارجي اروپا چنان رفتاري کنند که سبب وهن
باشد زيرا اين در شأن نمايندگان نيست درحالي که مردم فداکاري
کرده و با شور در پاي صندوقها حضور يافتند ،نمايندگاني براي
عکس گرفتن با موگريني صف ميکشند که جاي تاسف دارد.امام
جمعه اراک در ادامه با اشاره به حوادث اخير در افغانستان و عراق
گفت :کشته شدن  100نفر از شيعيان افغانستان توسط داعش و
جنايت وحشيانه آمريکا و داعش در مزر سوريه که سبب شهيد شدن
 40نفر از نيروهاي حشدالشعبي شد دل هر انساني را به درد آورد و

بايد اين موضوع را يادآوري کرد که نبايد به آمريکا و ديگر دشمنان
اسالم اعتماد کرد و سردسته اينها آلسعود است.وي با بيان اينکه
آل سعود سردسته جنايت پيشگان در منطقه است ،اظهار کرد200 :
سال است که جريان وهابيت در منطقه عليه مسلمانان جنايت ميکند
و براي اين کار هم با رژيم صهيونيستي ،انگليس و آمريکا عليه اسالم
سازش ميکند.دري نجفآبادي با اشاره به سالروز مقاومت مردم سوريه
در مقابل اسرائيل ادامه داد :مقاومت  33روزه برگ برنده ديگري
در تاريخ امت اسالمي در مقابل دشمنان شد.نماينده وليفقيه در
استان مرکزي در ادامه با انتقاد از عملکرد ستاد اقتصادمقاومتي استان
مرکزي گفت :انتظار داشتيم اين ستاد جلسات را مستمر برگزار کند
و پيگير مشکالت صنايع استان باشد ولي متاسفانه چنين نبوده و هر
بار هم بهانه آوردند.وي افزود 23 :شهرک صنعتي در استان داريم
بايد سياستگذاريها جديتر باشد ،نميدانم مسئوالن در آينده چه
ميخواهند کنند ولي بايد مشکلگشاي مشکالت موجود در استان
باشند.دري نجفآبادي ادامه داد :در بحث پيگيري مشکالت صنايع
استان با وجود اينکه مسئوليت بنده هم نبوده ولي جلسات متعددي
برگزار کرديم و تذکر داديم ،حال وظيفه مسئولين ،دولت و نمايندگان
است که مشکالت را برطرف کنند و بهجاي گرفتن عکس سلفي به
کار مردم و کشور برسند.

فرمانده پايگاه هوايي شهيد بابايي اصفهان از آزمايش موفق موشکها
و تسليحات جديد روي جنگنده اف ۱۴-خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،امير خلبان مسعود روزخوش از آزمايش
موفق موشکها و سالحهاي جديد روي جنگنده اف ۷-خبر داد و
اعالم کرد :بمبهاي مختلفي در حال آزمايش است.
وي ادامه داد :قابليت عمليات رزمي با هواپيماهاي پي سي ۷-ايجاد
شده و مسلسل روي آن نصب و با موفقيت آزمايش شده است.
روزخوش با بيان اينکه کاهش حجم و رقومي کردن شبيهسازهاي
اف ۱۴-انجام گرفته است ،گفت :جنگندههاي اف ۱۴-و اف ۴-قابليت
درگيري دريايي دارند.وي همچنين از طرحهاي ساخت هواپيماهاي
رادارگريز نسل پنجم در وزارت دفاع خبر داد و گفت :قابليت رهگيري
هواپيماهاي رادارگريز نيز در دستور کار است.
فرمانده پايگاه هوايي شهيد بابايي با بيان اينکه رادارهاي اف ۱۴-با
همکاري دانشگاههاي کشور ارتقا يافته است ،اظهار داشت :تهديدهاي
مرزي عالوه بر سامانههاي پدافندي با رادار اف ۱۴-رهگيري ميشوند.
روزخوش تاکيد کرد :قابليت عمليات هوا به زمين روي اف ۱۴-و
بيشتر جنگندهها ايجاد شده است .اف ۱۴-هنوز هم ميتواند نقش
ميني آواکس را ايفا کند.
فرمانده پايگاه هوايي شهيد بابايي همچنين با اشاره به اتفاقات
اخير در اطراف کشورمان و کشورهاي همسايه اظهار داشت :در
ابتدا اشاره به اين نکته ضروري است که ايران با کسي سر جنگ
ندارد اما آماده مقابله با هر نوع تهديدي است و اگر اين تهديد از
سوي کشورهاي منطقه باشد ،نيروي هوايي ايران آماده مقابله با
اين تهديدهاست و دشمنان اين نظام مقدس بايد بدانند که در
صورت هرگونه حمله احتمالي پاسخ محکم و دندان شکني از نيروي
هوايي ارتش دريافت خواهند کرد.
وي افزود :امروزه نيروي هوايي ارتش نيز با توجه به اتفاقات اطراف
کشورمان دفاع از عمق را سرلوحه کارش به عنوان يکي از اهداف
مدنظر قرار داده و با توجه به برد بلند هواپيماهاي کشورمان دفاع
در عمق ،يکي از بهترين مقولههايي است که ميتواند توسط نيروي
هوايي به انجام برسد زيرا نيروهاي سطحي به واسطه مسئوليتهايي
که دارند نميتوانند دفاع در عمق را داشته باشند.
روزخوش تاکيد کرد :البته ملت ايران بداند و آگاه باشد که اگر
دشمنان اين نظام مقدس ميتوانستند تا امروز کاري عليه کشورمان
انجام دهند دريغ نميکردند و يکي از ترسهاي دشمنان نظام از
عدم حمله به ايران وجود نيروي الهي هوايي ارتش است.

شهرداري قرچك

صورت تعادل درآمد و هزينه تفريغ بودجه ششماهه اول سال  1395مصوبه شماره  60/1/5376مورخه 95/11/12
درآمدها و منابع تامين اعتبار و تخصيص به اعتبارات جاري و عمراني

كد
طبق ه
بندي

اعتبارات جاري و عمراني به تفكيك وظايف و برنامهها

كد
طبقهبندي

از محل اعتبارات عمراني

شرح

از محل اعتبارات جاري

وظيفه خدمات اداري

58/588/068/397

58/588/068/397

111/836/559/756

111/836/559/756

شرح

سهم اعتبارات جاري

سهم اعتبارات عمراني

جمع

01

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

86/959/839/549

62/789/558/488

149/749/398/037

10000

02

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

6/386/277/000

5/958/149/638

12/344/426/638

20000

وظيفه خدمات شهري

03

بهاء خدمات و درآمد موسسات شهرداري

5/013/282/628

3/342/188/419

8/355/471/047

30000

جمع هزينههاي خدمات اداري

04

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري

1/203/940/836

802/627/224

2/006/568/060

30000

وظيفه عمران شهري

05

كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي

12/110/685/553

0

12/110/685/553

31000

برنامه «برنامهريزي توسعه شهري»

17/834/440/855

06

اعانات هدايا و داراييها

30/664/197/352

20/442/798/235

51/106/995/587

32000

برنامه «هدايت و دفع آبهاي سطحي داخل
شهري»

18/000/000

07

ساير منابع تامين اعتبار

0

12/328/788/050

12/328/788/050

33000

برنامه «حمل و نقل و بهبود عبور و مرور
شهري»

10/147/518/797

جمع درآمدهاي شهرداري

142/338/222/918

105/664/110/054

248/002/332/972

34000

برنامه «ايجاد تاسيسات حفاظتي شهرها»

13/005/760/392

248/002/332/972

35000

برنامه «بهبود محيط شهري»

7/159/857/650

36000

برنامه «ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي و
فرهنگي»

0

37000

برنامه «ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري»

1/468/033/375

38000

برنامه «ايجاد تاسيسات درآمدزا»

1/485/880/925

39000

برنامه هزينههاي پيشبيني نشده و ديون
عمراني

5/659/101/237

جمع هزينههاي وظيفه عمران شهري

56/778/593/231

جمع موازنه شش ماهه اول درآمدهاي سال 1395

ذيحسابان شهرداري:

مسئول امور مالي:
محمد داعي

شهردار:
سيدحجت موسوي

در اجراي ماده  71قانون شهرداريها عملكرد ششماهه اول سال 1395

شهرداري قرچك با رعايت آييننامه مالي و دستورالعملها و ساير بخشنامههاي

ت انتشار آن
مربوطه و پرداخت هزينه در حدود اعتبارات بودجه مصوب جه 

براي اطالع عموم و همچنين ارسال به استانداري تهران به تصويب رسيد.

تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

رئيس شوراي اسالمي شهر  -ايرج شيرنژاد

3

جمع هزينه ساير پرداختهاي جاري و بازيافت
وامهاي اعطايي

جمع

170/424/628/153

0

56/778/593/231
0

جمع كل هزينههاي شهرداري

227/203/221/384

مازاد درآمد بر هزينه پايان شش ماهه اول
1395

20/799/111/588

ش ماهه هزينهها و موجودي پايان دوره با
جمع موازنه ش 
درآمدها

170/424/628/153

56/778/593/231

248/002/332/972

