مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر داد:

تعیین برخی اماکن برای شنیده شدن اعتراضهای مردم

مدیرکل سیاسی وزارت کشور از برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون سیاسی -دفاعی هیئت دولت در ارتباط
با تجمعات قانونی خبر داد و افزود :تصویبشده که در تهران ،مراکز استانها و شهرها ،برخی اماکن خاص ازجمله
بوستانها ،میدانها و اماکن ورزشی برای تجمعات و اعتراضات قانونی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس ،بهرام سرمست  ،دیروز (دوشنبه 7خرداد) در نشست خبری کمیسیون ماده 10احزاب
از موعد 14خرداد 97بهعنوان مهلت پایانی احزاب برای تطبیق خود با قانون احزاب خبر داد و افزود :الزم است که همه
احزاب سیاسی و گروههای پروانهدار ،گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون احزاب را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند و
کمیسیون در اسرع وقت به آنها رسیدگی و تصمیمگیری خواهد کرد.
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ادامه در صفحه 2

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

اروپاییها برای تامین خواستههای ایران
راه حل های عملیاتی ارائه دهند

گشایشهایی که بعداز برجام ایجاد شد باید ادامه یابد
اگر اروپا می خواهد ایران در برجام بماند باید همه مسائل را حل کند
فشار و مهلت ایران و مشکالت فنی فضای حاکم برمذاکرات را سخت کرده است
موگرینی :نشست بروکسل برای حفاظت از سرمایهگذاری در ایران است

در صفحه 2

رئیس جمهور در دیدار با اساتید و فعاالن اقتصادی:

متاسفانه تحریمها رانت و فساد در کشور به وجود آورد

رئیس جمهور برون گرایی اقتصاد ملی را از الزامات و سیاســت های اصلی
نظام دانست و با با بیان اینکه اگر کنار هم باشیم ،هر تحریمی را به فرصت تبدیل
خواهیم کرد و بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را خنثی و فرصت سازی
کند ،گفت :دروغ می گویند که هدفشــان از تحریمها مردم ایران نیست؛ آنها ملت
ما را هدف گرفته اند.به گزارش ایســنا ،حجت االســام و المسلمین دکتر حسن
روحانی شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعاالن اقتصادی
با اشاره به اینکه "برای پیشرفت ،باید همزمان از سرمایه گذار خارجی و صادرات
ملی حمایت شــود" ،گفت :به ســرمایه گذاران ایرانی داخل و خارج کشور ،باید
اولویت و اطمینان خاطر داد.وی با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل
توجهی از تمرکز خود را صرف مسأله اقتصاد کرد ،افزود :دولت از ابتدا رسیدگی
به مسایل حوزه سیاست داخلی ،سیاست خارجی ،مسایل فرهنگی و دیگر مسایل

صفحه 3

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

را نیز مورد توجه قرار داد ،اما از آنجا که وضعیت اقتصاد کشور ،عادی نبود ،دولت
تمرکز زیادی را صرف مسایل بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت را در این حوزه
به حالت عادی بازگردانیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این راستا در بعضی از زمینهها موفقیتهای
خوبی به دست آوردیم و در بعضی زمینهها موفقیتها در سطح متوسط بود ،افزود:
با توجه به نیاز کشور و تبیین برنامههای بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی
 8درصد ،نیاز به جذب ســرمایه قابل توجهی داشتیم؛ در  4سال دولت یازدهم به
طور متوسط بیش از  4درصد رشد اقتصادی سالیانه داشتیم که اگر چه خوب بود
اما با هدفگذاری انجام شــده فاصله داشت ،اما در زمینه سرمایهگذاری و جذب
سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایهگذاری در این  4سال منفی 1.8
دهم درصد بود
ادامه در صفحه 2

صفحه 11

پشت درهای بسته مجلس مطرح شد:

تخلف در شهرداریها با عنوان
تراکمفروشی همچنان ادامه دارد

تشکیل بانک های توسعه ای
راهکار جدید برای درمان اقتصاد کشور

صفحه 12

صفحه 14

سخنگوی وزارت بهداشت:

ارز  4200تومانی به شرکت های
دارویی داده می شود

معاون توانیر:

نگران تامین برق
درپیک مصرف نیستیم

یادگار امام(ره) در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت بنیانگذار انقالب:

امام(ره) مظهر فقرزدایی است

در صفحه 2
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