جهانگيري:

ترامپ ميخواست
به مردم ايران
شوک رفتاري بدهد
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معاون اول رئيسجمهور گفت :سخنراني ترامپ با هدف شوک رفتاري به مردم ما صورت
گرفت.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري تسنيم ،اسحاق جهانگيري در مراسم
معارفه منصور غالمي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري با بيان اينکه دانشگاهها از مراکزي
هستند که ميتوانند به ما کمک کنند اقتصاد کشور را از نفت جدا کنيم ،يادآور شد :برخي
جايگزين اقتصاد نفتي را معادن و يا ساير محصوالت کشور ميدانند در حالي که به گفته
رهبري تکيهگاه اصلي ما در اقتصاد فکر جوانان است که ايشان به اقتصاد دانشبنيان تعبير
کردهاند .دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان ،کانون اصلي اين ديدگاه هستند و با اقدامات
مناسب ميتوانيم از اين فرصت به خوبي استفاده کنيم.وي با اشاره به نقش دانشگاه ها در
مقوله اقتصاد مقاومتي نيز گفت :در اقتصاد مقاومتي انتظار از دانشگاه بيشتر از ساير مراکز
است .اقتصاد مقاومتي فقط براي تحريم نيست بلکه بنيان اقتصاد ما را از خطرات و آسيبهاي

سياسي
» خبر

احتمالي مصون ميدارد .دانشگاه بايد در اين زمينه وارد شود و با ارائه طرحها و راهکارهايي
دولت را در اين زمينه کمک دهد .اقتصاد مقوله مهمي براي کشور است اگر اميد مردم از
آينده کشور از دست رود ،بهترين سياستها و جهتگيريها نيز موثر نخواهد بود.جهانگيري
در همين زمينه به اظهارات اخير رئيس جمهور آمريکا اشاره کرد و گفت :سخنراني ترامپ با
هدف ،شوک رفتاري به مردم ما صورت گرفت .ميخواستند با اين اظهارات مردم را در شوک
اقتصادي قرار دهند تا به سمت خريد دالر ،ارز و بخشهاي ديگر بروند اما ديديم مردم اسير
اين جو نشدند و شوک سياسي که آنها به دنبال آن بودند ،حاصل نشد .ما در دولت يازدهم
از نفت  120دالر به  30دالر رسيديم اما مردم کاهش قيمت نفت را در زندگي خود احساس
نکردند زيرا ديدند تيم اقتصادي بر سر کار است که ميتواند چارچوبهاي اقتصادي را حفظ
کند و جهتگيريهاي درستي را در پيش گيرد.

اخبار برگزيده »

فرار يکي از متهمان صندوق ذخيره فرهنگيان

»
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شمخاني:

رئيس جمهور:

براي سناريوهاي مختلف برنامه داريم
رئيس جمهور گفت :براي سناريوهاي مختلف برنامه داريم.به گزارش خبرگزاري مهر حجت
االسالم حسن روحاني رئيس جمهور ،آيت اهلل صادق آملي الريجاني رئيس قوه قضائيه و
علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي در نشست سران قوا درباره مهمترين مسائل
کشور و منطقه با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.رئيس جمهور در پايان اين جلسه و در
جمع خبرنگاران با ابراز خرسندي از برگزاري نشست سران سه قوه و گفتوگو درباره مسائل
مهم کشور و تصميم گيري درباره آنها گفت :در مورد برجام  ،آمريکاييها دنبال توطئه
هستند ،توطئه اصلي آنها هم اين است که مردم ما را نسبت به آينده اقتصاد و پيشرفت
کشور دچار ترديد کنند.روحاني اظهار داشت :بايد از طرف سه قوه از مردم بزرگوار ايران
تشکر کنم که مثل هميشه در برابر اين توطئهها با قدرت ايستادگي کردند و ايستادگي
ميکنند و اساس برنامه آمريکا هم ايجاد يأس و نااميدي در ميان مردم است که مردم در
عمل و بيان ،پاسخ قاطع دادند.رئيس جمهور گفت :البته ما در اين جلسه ،براي سناريوهاي
مختلفي که ممکن است پيش روي ما باشد ،بحث کرديم و هماهنگي الزم براي تصميمات
آينده ما بحمداهلل وجود دارد.روحاني ،مسائل اقتصادي را يکي ديگر از محورهاي گفتگو
بيان کرد و افزود :در اين جلسه همچنين به طور مفصل درباره رفع برخي معضالت اقتصاد
به گونهاي که مردم کام ًال احساس امنيت بکنند و بدانند براي سرمايهگذاري و فعاليت
ي آنان امنيت کامل در کشور وجود دارد ،بحث شد.رئيس جمهور همچنين با بيان
اقتصاد 
اينکه ساز و کاري هم در اين جلسه در ارتباط با اين موضوع پيشبيني کرديم ،گفت:
براي جذب بهتر سرمايهگذاري بويژه از سوي کارآفرينان ايراني خارج از کشور تصميمات
خوبي اتخاذ کرديم به گونه اي که همه سرمايهگذاران و کارآفرينان بتوانند در چارچوب
قانون و مقررات کشور ،از فضاي اقتصادي کشور بهرهبرداري بکنند.روحاني مسائل منطقه
را از ديگر محورهاي بحث و بررسي در نشست سران سه قوه بيان کرد و افزود :در منطقه
ما استکبار جهاني همواره دنبال ناامني و بيثباتي و ايجاد اختالف بين کشورهاي منطقه
است و ما معتقديم مسائل منطقه بايد توسط کشورهاي منطقه و با هماهنگي اين کشورها
حل و فصل شود و براي آن ساز و کار الزم وجود دارد.رئيس جمهور به تالش استکبار
براي ايجاد ناامني و گسترش تروريسم در منطقه اشاره کرد و اظهارداشت :امروز بحمداهلل
قدم به قدم در حال عبور از اين معضل در منطقه هستيم و اميدوارم کشورهاي منطقه در
آينده نزديک بتوانند از معضل تروريسم خالصي يابند و تروريسم در منطقه ما مضمحل شود
و استکبار نتواند به آن اهدافي که دنبال مي کرد ،دست يابد.روحاني با اشاره به تالشهاي
استکبار جهاني براي تغيير در مرزهاي جغرافيايي منطقه  ،گفت :تير استکبار دراين عرصه
نيز به سنگ خورد و نتوانست موفقيتي کسب کند.برپايه اين گزارش علي الريجاني نيز در
حاشيه نشست سران سه قوه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسشي پيرامون
گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در خصوص اجراي برجام ،گفت :وزارت امور خارجه
گزارش هاي سه ماهه در خصوص نحوه اجراي برجام مي دهد و کميسيون امنيت ملي نيز
گزارش هايي  6ماهه ارائه مي کند که با توجه به حساسيت مسائل اخير داشته مي توانند
مطابق ماده  49آيين نامه به صورت سه ماهه نيز گزارشي به مجلس ارائه کنند که سيماي
روشني از اقدامات آمريکا ارائه داده و برخي پيشنهادات عملي مطرح شود.وي با بيان اينکه
در جلسه رؤساي قوا بحث نسبتا مفصلي راجع به سناريوهاي مختلف و روش کار از نظر
ملت ايران در مقابل عملکرد طرف مذاکره کننده برجام انجام شد ،اظهار داشت :مسير
جمهوري اسالمي داهيانه و دقيق بوده و دشمن بيشتر به دنبال ايجاد اضطراب است و در
رسانه ها بارها گفته مي شود که آمريکايي ها ما را تحريم کرده اند اما ذات اظهارات آنها را
که مي بينيد بيش از اينکه در مقام عمل جدي باشد ،پروپاگانداست.وي تأکيد کرد :البته
قطعا اقدامات ايذايي انجام مي شود و قبول داريم که گاهي نقض برجام صورت مي گيرد
اما بايد هدف آنها را بشناسيم که قصد دارند روي مسائل اقتصادي ايران تأثير بگذارند لذا
در اين جلسه تصميماتي در زمينه مسائل هسته اي گرفته ايم که بخش هاي اجرايي چه
اقداماتي کنند.الريجاني ادامه داد :از رسانه ها خواهش مي کنيم توجه داشته باشند حريف
به دنبال ايجاد اضطراب در مسائل اقتصادي و سرمايه گذاري در کشور است که بايد آن را
شناخت؛ حتي اگر ديده باشيد رئيس جمهور فعلي آمريکا از هر فرصتي استفاده کرده تا
نقش مخرب رواني ايجاد کند که در آن بستر نبايد حرکت کرد.

تحت هيچ شرايطي مذاکره مجدد نمي کنيم
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :تحت هيچ شرايطي درباره
برجام مذاکره مجدد نمي کنيم.به گزارش خبرنگار سياسي
ايرنا ،علي شمخاني در نشستي خبري در خصوص موضع
ايران درباره مذاکره مجدد بر سر برجام و برنامه موشکي افزود:
جمهوري اسالمي ايران ضمن اين که در عمل ثابت کرد که
پايبند توافق صورت گرفته است ،آژانس بين المللي انرژي
اتمي نيز هشت بار آن را تاييد کرد و از سوي ديگر ،به هيچ
عنوان و تحت هيچ شرايطي مذاکره مجدد در خصوص هيچ
بندي از برجام نيست و در خصوص مسائل دفاعي هم ،تحت
هيچ شرايطي مذاکره نخواهيم داشت.وي افزود :هيچ گونه
مذاکره اي در خصوص برنامه موشکي ايران انجام نخواهد
شد و مسير تامين نيازمندي هاي دفاعي کشور را با اتکاء
به توانمندي هاي بومي با قدرت ادامه خواهيم داد.وي در
پاسخ به سوالي درباره اظهارات وزير دفاع روسيه در ديدار با
مقامات اسرائيلي که اعالم کرده است که ايران و حزب اهلل
لبنان بايد از جنوب سوريه خارج شوند ،اظهار کرد :تا کنون
چنين مطلبي را از منابع موثق نشنيده ام ،اين حرف را دولت

روسيه هم تاييد نکرده و احتماال اين مطلب را رسانه هاي
اسرائيلي عنوان کرده اند.شمخاني گفت :نيروهاي ايران و
حزب اهلل لبنان فقط در جنوب سوريه نيستند بلکه با درخواست
دولت اين کشور در همه مناطقي که درگيري با تروريست هاي
تکفيري در جريان است حضور دارند.وي در خصوص تمديد
قانون کاتسا عليه ايران که به مادر تحريم ها معروف است،
گفت :همانگونه که مادربمب ها نتوانست تاثيري بر اراده
جمهوري اسالمي ايران در پيگيري برنامه هاي متعارف
هسته اي ايجاد کند مادر تحريم ها نيز نمي تواند به اقتدار و
عزم کشورما براي توسعه و پيشرفت لطمه اي وارد کند .اين
مادرهاي بي ريشه در اقدامات بنيادين ملت ايران در دفاع از
هويت ملي و سرزميني خود هيچ اثري ندارند.دبير شوراي
عالي امنيت در پاسخ به سوالي در خصوص آينده تحوالت
اقليم کردستان عراق با توجه به عقب نشيني حزب بارزاني
تصريح کرد :اقليم کردستان و مردم کرد ،دوستان و برادران
تاريخي و تمدني و مذهبي ما هستند ،هميشه مردم ايران
بهترين پناهگاه براي همه کردها بوده است.وي ادامه داد:

ساخت نيروگاههاي هستهاي کوچک
و متوسط در سطح کشور
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران از ساخت نيروگاه هاي هستهاي کوچک و متوسط در سطح
کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر علياکبر صالحي در حاشيه کلنگ
زني واحد دوم نيروگاه اتمي اين شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت :امروز واحد دوم
نيروگاه اتمي بوشهر کلنگزني شد و شاهد فصل جديدي در همکاريهاي ايران و روسيه
در عرصه صنعت هستهاي هستيم.وي همچنين از برنامهريزي براي توليد  ۲۰هزار مگاوات
برق در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد :براي احداث هر نيروگاه هستهاي هزار مگاواتي
به پنج هزار ميليارد دالر نياز است که هزينه بسيار بااليي است.رئيس سازمان انرژي اتمي
ايران با بيان اينکه  ۱۰۰هزار ميليارد دالر سرمايهگذاري براي توليد  ۲۰هزار مگاوات برق
نياز است ،تصريح کرد :هر نيروگاه هزار مگاواتي در سال معادل  ۱۱ميليون بشکه نفت
صرفهجويي را در پي دارد.وي ادامه داد :از ديگر مزيتهاي نيروگاه هستهاي ميتوان به
جلوگيري از انتشار گازهاي آالينده اشاره کرد و هر نيروگاه هزار مگاواتي ساالنه از انتشار هفت
ميليون تن گازهاي آالينده جلوگيري ميکند.صالحي ساخت نيروگاههاي هستهاي را مقرون
به صرفه دانست و بيان کرد :احداث نيروگاههاي هستهاي کوچک و متوسط در نقاط مختلف
کشور مقرون بهصرفه خواهد بود.معاون رئيس جمهور با بيان اينکه نيروگاههاي بزرگ بايد
در کنار ساحل خليجفارس و درياي خزر ساخته شود ،افزود :انتقال برق اين نيروگاهها
به ديگر نقاط کشور بسيار هزينهبر است.صالحي در خاتمه گفت :از توانمندي کشور روسيه
در مشارکت براي ساخت نيروگاههاي هستهاي کوچک و متوسط استفاده ميکنيم.

سردار جزايري:

تعميقامنيتمنطقه،هدفديپلماسيدفاعي
ستاد کل نيروهاي مسلح است

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران گفت :تعميق امنيت منطقه هدف
ديپلماسي دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح است.سردار سرتيپ پاسدار سيد مسعود جزايري
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ديپلماسي دفاعي جمهوري اسالمي ايران که با سفرهاي
اخير سردار باقري رئيس ستادکل نيروهاي مسلح شکل گرفته است ،اظهار داشت :جمهوري
اسالمي ايران بخصوص در کشورهاي پيراموني ،ارتباطات و تعامالت بيش از گذشته را
ميتواند داشته باشد.وي افزود :خوشبختانه ستاد کل نيروهاي مسلح تصميم گرفت که به
منظور تعميق امنيت عمومي براي منطقه ،مراودات و ارتباطات خود را در سطوح نظامي
ارتقاء دهد که با کشورهاي مختلف از جمله سوريه و عراق اين تعامالت برقرار شده است.
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با بيان اينکه اين تعامالت در آينده
نيز گستردهتر خواهد شد ،ادامه داد :ما به لحاظ مسائل مرزي ،تحقيقي ،پژوهشي ،آموزشي،
امنيت ،مقابله و مواجه ه صحيح با تروريسم و مواجه ه حساب شده با زيادهخواهيهاي آمريکا
و صهيونيسم ،کارهاي زيادي داريم که براي به نتيجه رساندن آنها بايد با کشورهاي همسايه
تعامل داشته باشيم.جزايري تصريح کرد :اين تعامالت در قالب ديپلماسي دفاعي در حال
س
گسترش است و هر روز هم دامنه آن وسيعتر خواهد شد؛ بدونشک سفرهاي اخير رئي 
ستاد کل نيروهاي مسلح نيز در اين راستا انجام شده است.

نهاجا رسما به بمبهاي هوشمند
و نقطهزن مجهز شد

پهپادهاي نيروي هوايي ارتش رسماً به بمبهاي هوشمند و نقطهزن مجهز شدند.به گزارش
خبرنگار دفاعي خبرگزاري تسنيم براي اولين بار پهپادهاي تهاجمي ارتش مجهز به بمبهاي
هوشمند نقطهزن با پرواز برد بلند و در محيط جنگ الکترونيک ،با غافلگيري دشمن،
سامانههاي پدافندي و دور از انتظار دشمن را منهدم کردند.سخنگوي هفتمين رزمايش
اقتدار هوايي فدائيان حريم واليت با اعالم خبر فوق گفت :در اين مرحله از رزمايش تيمهاي
متخصص در حوزههاي جنگ نوين حاضر در منطقه رزمايش به مقابله با تک شيميايي دشمن
فرضي پرداختند و گروه جنگهاي نوين نهاجا با به کارگيري انواع سامانههاي رفع آلودگي
بومي سازي شده توسط متخصصان کشورمان به مقابله با حمله شيميايي دشمن پرداختند.
امير سرتيپ دوم خلبان مسعود روزخوش افزود :همچنين در ادامه هواپيماهاي بمبافکن
راهبردي سنگين سوخو 24و فانتوم با استفاده از غافلگيري شبانه و در ارتفاع پست اقدام
به بمباران سنگين هوا به زمين ( )Carpet Bombingبه سمت اهداف از پيش تعيين
شده خواهند کرد و هواپيماي اف 4نيز با استفاده از فلر اقدام به روشنايي صحنه نبرد در
راستاي شناسايي و انهدام اهداف توسط پرندههاي مشابه ميکند.

روحاني ضد آمريکا!
سانسور
ِ

ما به بارزاني نصيحت کرديم که مسير آغاز شده نمي تواند
تامين کننده منافع جامعه کردي باشد اما متاسفانه وي بر
پايه يک سري اطالعات غلط وتوهم نسبت به دارا بودن پايگاه
اجتماعي در اکراد به نصايح توجه نکرد.شمخاني ادامه داد:

اقدامات بارزاني منجر به انشقاق در مردم کرد و واکنش هاي
جدي از سوي دولت عراق و همسايگان اين کشور گرديد
بنابراين بارزاني مسير ديگري به غير از واگذاري قدرت که
دوره قانوني آن نيز پايان يافته است پيش رو ندارد.

دکتر علي الريجاني:

تريبون حرف ِ
مفت آمريکا نشوند
رسانهها،
ِ

تريبون حرف ِ
مفت آمريکا نشوند.به گزارش ايسنا،
رئيس مجلس گفت :رسانهها
ِ
علي الريجاني در ديدار جمعي از اصحاب رسانه استان خراسان رضوي با اشاره
به مرکزيت مهم فرهنگي مشهد مقدس براي ايران گفت :وجود مبارک امام
رضا(ع) برکت را به سمت مشهد سمت و سو داد.وي با تأکيد بر اينکه بايد
زمينه براي رشد استان خراسان فراهم شود ،عنوان کرد :تاکنون اقدامات خوبي
در حال انجام بوده که مهم ترين آن احداث خط راه آهن پرسرعت خراسان
بود که چند ميليارد دالر براي آن سرمايه گذاري شد لذا در حال حاضر به
دنبال اتصال خط آهن از خواف به خراسان هستيم که بسيار مهم است.وي
افزود :مسائل اقتصادي کشور ظرفيت هاي محدودي براي مانور ايجاد کرده
که در بودجه سال  ۹۷با نگاه بهتري به موضوع خراسان نگاه مي کنيم البته در
بخش رونق اقتصادي مشکالتي وجود دارد که تحرکات دشمنان نيز در راستاي
تخريب رواني جامعه است.الريجاني با بيان اينکه جيغ و فرياد آمريکاييها براي
ايجاد اختالل در وضعيت اقتصادي کشور است ،اظهار داشت :آنها قصد دارند
ترس و يأس براي سرمايه گذاري در کشور فراهم کنند لذا بايد به مسائل
اقتصادي با توجه بيشتري بپردازيم و اولويت نخست اقتصاد باشد از اين رو
هر زمان که روزنامه را ورق مي زنيم بايد احساس کنيم دغدغه اول کشور
اقتصاد است نه مسائل سياسي.رئيس قوه مقننه با تأکيد بر اينکه ترجمان
دغدغه اقتصادي بايد در رسانه اولويت باشد ،گفت :مجلس هم اقتصاد را اولويت
خود قرار داده لذا رسانه ها به خصوص رسانه ملي نيز بايد اين اقدام را داشته
باشند و به کارآفرينان که از نسل جوان بوده و مبتکر و باهوش هستند راه

دهند تا مطرح شده و جوانان ديگر از آنها اقتباس کنند که همين موضوع
باعث ايجاد نشاط اقتصادي در جامعه مي شود.وي افزود :اقتصاد ،کارآفريني
و توليد بايد اولويت خارج از جناح بنديها شود و در خصوص ارتباط رسانه
و صنعت بايد گفت اين اعتقاد صحيح است که اگر صنعت رونق پيدا نکند،
آگهي به روزنامه داده نمي شود و رونق از روزنامهها نيز گرفته مي شود از اين
رو وظيفه رسانه ها اين است که بايد از مجلس درباره امور اقتصادي سوال
کرده و نقد کنند و از دولت براي اقدامات اقتصادي پاسخ بخواهند.الريجاني
تصريح کرد :تحليل روشن در اين شرايط اين است که آيا آنها فقط در موضوع
برجام مشکل دارند يا قصد ديگري دارند لذا بايد قصد آنها را بشناسيد چرا
که حرف پر سروصدا زياد مي زنند و ما نبايد تريبون حرف مفت آنها شده
و اضطراب را در کشور ايجاد کنيم بلکه بايد دغلکاري آنها را نمايش دهيم.
رئيس نهاد قانونگذاري کشورمان با بيان اينکه يکي از سياستمداران آمريکايي
سخني مي گويد و ما آن را پوشش ميدهيم ،عنوان کرد :اين در حالي است
که گفته او اصال اهميت ندارد و فقط ايجاد اضطراب مي کند از اين رو بايد
به جاي بستر دادن به اهداف آنها ،بدل بزنيم و به دنبال ايجاد وفاق باشيم
لذا جهت خود را به گونه اي شکل دهيد که صالح کشور در آن است.وي
درباره قانون جامع رسانه گفت :دولت اليحه اي بايد در اين زمينه ارائه کند
که مشکل اصل  ۷۵نداشته باشد که در اين زمينه آقاي پژمانفر پيگير است
همچنين درباره کاغذ مازندران نيز مشکل مسئله جنگل است که ظرفيت آن
محدود است و استفاده ناهنجار از جنگل آن را از بين مي برد از اين رو بايد

مراسم چهارمين سالگرد درگذشت
عسگراوالدي برگزار مي شود

مراسم چهارمين سالگرد درگذشت «حبيب اهلل عسگراوالدي» شنبه هفته
آينده در سالن همايشهاي مجتمع فرهنگي رفاه برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر ،مراسم چهارمين سالگرد درگذشت مرحوم
«حبيباهلل عسگراوالدي» روز شنبه  ۱۳آبان از ساعت  ۱۸در سالن

اقدامات ديگري نيز براي تهيه کاغذ صورت گيرد .الريجاني با تأکيد بر ضرورت
آموزش به دبستاني ها و دبيرستاني ها در حوزه فضاي مجازي اظهار داشت:
اين اقدام بايد در حيطه وزارت آموزش و پرورش صورت گيرد.رئيس مجلس
همچنين با اشاره به مشکالت حاشيه نشيني در مشهد بيان داشت :حضرت
آقا نيز در اين خصوص تأکيد داشتند که مسائل آسيب شناسي اجتماعي
حاشيه نشيني صورت گيرد و در قانون برنامه گنجانده شود لذا فصلي اندازه پذير
در قانون برنامه براي حاشيه نشيني آمد که بتوان آن را مستمرا پيگيري کرد.
وي افزود :بر اين اساس متوجه شديم بسياري از حاشيه نشينان امالکي دارند
که مالکيت آنها در هاله اي از ابهام است براي همين آب ،برق ،گاز و تلفن نيز
ندارند لذا اين قانون گذاشته شد که سه سال به آنها اين امکانات داده شود
و آنها نيز ظرف اين مدت به موضوع مالکيت رسيدگي کنند چرا که تهيه
غيرقانوني اين اقالم نيز باعث مخاطراتي براي آنها شده بود.الريجاني تأکيد
کرد :مسئله مسکن و اشتغال حاشيه نشينان از مهم ترين معضالت است که
بايد برطرف شود اما انجام راهکارها نيز اندکي کند است که بايد تسريع شود.
رئيس مجلس در پايان درباره سخت گيري هايي که در حوزه خبر و براي
انتشار اخبار وجود دارد ،خاطرنشان کرد :برخي خبرنگاران با اخبار خود فضا
را سياه و تيره نشان مي دهند که اين درست نيست مسائل و مشکالت بايد به
گونه اي برطرف شود که اقدامات بعدي در راستاي حل مشکالت نيز پوشش
داده شود لذا اين روش عالج و بازدارندگي خواهد بود که فضاي جامعه رسانه
بايد به اين سمت حرکت کند.
همايشهاي مجتمع فرهنگي رفاه برگزار مي شود.در اين مراسم ،پرويز
فتاح رئيس کميته امداد امام خميني(ره) ،محمدنبي حبيبي دبيرکل حزب
موتلفه اسالمي ،محمدرضا باهنر رئيس جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري
و اسداهلل عسگراوالدي سخنراني مي کنند.

آگهي فروش اتوبوسراني اسقاطي
مرحله دوم  -نوبت اول

صالحي خبر داد:

سازمان اتوبوسراني مراغه و حومه به استناد مجوز شماره  2675مورخه  1396/5/1شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد از طريق مزايده كتبي
تعداد  2دستگاه از اتوبوسهاي هايگر (زندا) مدل  86ملكي خود را به صورت اوراقي به شرح جدول ذيل به فروش برساند.
رديف

شماره انتظامي

سيستم

رنگ

مدل

1

( 1211بدون پالك و سند انتظامي)

هايگر زندا

زرد

1386

2

( 1212بدون پالك و سند انتظامي)

هايگر زندا

زرد

1386

متقاضيان حقيقي و يا حقوقي ميتوانند جهت اخذ شرايط مزايده در ساعات اداري از مورخه  1396/08/10تا  1396/08/29به امور مالي سازمان واقع
در اتوبان اميركبير  -ميدان مجلس  -طبقه دوم سازمان تاكسيراني مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند .ضمنا متقاضيان شركت در مزايده جهت
بازديد از اتوبوسهاي مذكور ميتوانند در ايام ذكرشده به پاركينگ سازمان اتوبوسراني مراغه و حومه مراجعه نمايند.
تذكرات:
 -1واريز مبلغ  15/000/000ريال براي هر دستگاه اتوبوس به شماره حساب  700799993137نزد بانك شهر به نام سازمان اتوبوسراني مراغه و حومه
جهت شركت در مزايده
 -2ساير شرايط در اسناد مزايده قيد گرديده است.
شماره تماس سازمان041-37279061 :
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :

مديرعامل سازمان اتوبوسراني مراغه و حومه  -داود صادقيزاده

آگهي مزايده عمومي
شهرداري باقرشهر

نوبت اول

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره  96/08/03-5/1/8425شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به فروش  23دستگاه خودرو
سبك به صورت كلي و يكجا به شرح ذيل به صورت مزايده اقدام نمايد .لذا از متقاضيان دعوت ميشود جهت بازديد از خودروها تا تاريخ
 96/08/29به خدمات موتوري شهرداري و جهت دريافت اسناد مزايده به ساختمان اصلي شهرداري واقع در جاده قديم تهران  -قم
روبروي شهر سنگ طبقه دوم واحد امور مالي مراجعه يا با شماره تماس  55203710داخلي  324تماس حاصل نمايند .آخرين مهلت
تحويل اسناد به دبيرخانه پايان ساعت اداري روز پنجشنبه  96/9/02و اسناد در روز جمعه  96/9/03در كميسيون مفتوح ميگردد .هزينه
آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد و شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

تاريخ انتشار نوبت اول96/8/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/17 :
خ ش96/8/10 :

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آخرين وضعيت پرونده
صندوق ذخيره فرهنگيان را تشريح کرد .جبار کوچکينژاد در
گفتگو با ايلنا گفت :فرايند تحقيق و تفحص  ۹ماه زمان برد و
بيشک اين يکي از تحقيق و تفحصهاي خيلي سنگين بود و ما
در اين مدت توانستيم بخشهايي از آن را به اتمام برسانيم .وي
ادامه داد :اگر زمان بيشتري به ما ميدانند ،حداقل  ۳ماه بيشتر ،اين
امکان وجود داشت که تمام بخشها را به اتمام رسانده و گزارش
کنيم .با اين وجود ،اکنون گزارش نهايي را دادهايم و کميسيون
به دنبال تنظيم آن است و به محض به انجام رسيدن تنظيم
گزارش ،به صحن خواهد رفت .کوچکينژاد با اشاره به حجم باالي
تخلفات صورت گرفته ،افزود :باالي  ۱۴تا  ۱۵هزار ميليارد تومان
ميزان تخلفات بودهاست .در صندوق ذخيره و شرکت هاي تابعه
از جمله بانک سرمايه ،شرکت خانهسازي ،پترو فرهنگ ،شرکت
سرمايه گذاري و  ...تخلف شده است .وي در پاسخ به اين سوال
چه مقدار از اين پول بازگشته است ،اظهار داشت :بيش از  ۲۰نفر
در اين ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون
با وثيقه بيرون آمده و متعهد شدهاند که پول ها را برگردانند.
وي تصريح کرد :البته تعدادي نيز از جمله آقاي "ميم" از کشور
گريختهاند .البته وکيل اين فرد در گفتگويي که با ما داشت ،قرار
است ترتيبي صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت
به بازگرداندن حدود  400 - 5۰۰ميليارد توماني که به او مربوط
است ،اقدام کند.
***

خودرو

تعداد

پژو 405

 7دستگاه

پژو پرشيا

 7دستگاه

پيكان

 1دستگاه

نيسان شوگا

 4دستگاه

مينيبوس كروز

 2دستگاه

مزدا

 2دستگاه

عليرضا ناصريپور  -شهردار باقرشهر

پايگاه خبري تحليلي فتن نوشت :سخنان ضدآمريکايي روحاني در
صفحه اول روزنامه هاي زنجيره اي حامي دولت جايي نداشت!
***

ما در صف تب کردگانيم

مرتضي علوي در روزنامه جوان نوشت :ساعت  23شب ،بچه
 6سالهام آنقدر تب داشت که گفت« :من را ببريد دکتر! آمپول هم
زد طوري نيست!» با آنکه ميدانستم نتيج ه اين ويزيت شدن بچه،
يک شربت استامينوفن است ،اما بچه را براي تعظيم به «مدرنيته» و
اهميت دادن به قواعد کار و البته احساس خطري که از اشاره خود
بچه داشتم ،به بيمارستان اطفال در انتهاي بلوار کشاورز بردم .براي
سه ساعت بعد نوبت دادند! درمانگاهي که عنوان «پيشرفتهترين
بيمارستان کودکان خاورميانه» را يدک ميکشد ،اما آنقدر بينظم و
شلوغ است که حتي پذيرش آن سيستم نوبتدهي ندارد و بيست،
سي نفر پدر و مادر سر پا ايستادهاند و بچههاي مريض و تب کرده
خود را در بغل گرفتهاند تا مسئول پذيرش آنها را يکييکي صدا کند!
از آنجا خارج شدم و به درمانگاهي متعلق به کودکان در خيابان
طالقاني رفتم .پس از يک ساعت نوبت ما شد .پزشک در کمتر از
 30ثانيه تشخيص بيماري داد و با آنکه دفترچه بيمه را نشانش
دادم ،نسخه را آزاد نوشت و گفت :داروخانه اين درمانگاه دفترچه
قبول نميکند .برگههاي دفترچه را حرام نکن! او خود ميداند که
اين برگهها تمامشدني و حرامشدني نيست ،اما وقت و توضيحاتي
که براي داروخانه صرف ميکند ،بيشتر از توضيحاتي است که
براي سالمت بچه به من ميدهد .از مسئول داروخانه ميپرسم،
چرا دفترچه را قبول نميکنيد؟ هيچ توضيحي نميدهد .خانمي
که نوبتش جلوتر از من است ،داروها را ميگيرد ،اما وقتي ميشنود
هزينه آن با دفترچه  52هزار تومان شده است ،اعتراض ميکند.
مسئول داروخانه ميگويد اگر جاي ديگري هم برويد فقط  6هزار
تومان کمتر ميشود ،اما آن خانم در نيمه شب با بچهاي تب کرده
در بغل ،دفترچه را پس ميگيرد و ميرود .مردم در بيمارستانهاي
اصلي پايتخت چنين وضعي دارند .آنها ميلياردر نيستند6 .هزار
تومان هم براي آنها آنقدر هست که بچه تب کرده را نيمهشب به
جاي ديگري ببرند براي خريد داروي ارزانتر .يعني به رغم طرح
تحول سالمت ،مادران و پدران براي يک سرماخوردگي بچه خود
در بيمارستانهاي اصلي پايتخت ،يا در صف هستند يا مغموم از
هزينه دارو؛ آن هم با دفترچه درماني در دست!
***

کيفيت نامعلوم بنزين هاي پايتخت

ناصر رئيسي فرد رئيس کانون کارفرمايي جايگاهداران سوخت به
روزنامه اعتماد گفته است :ما به عنوان جايگاهدار اصال نميدانيم
کيفيت محصول عرضه شده از جايگاهها از چه شاخصهاي کيفيتي
برخوردار است .در بارنامه ما تنها نوع بنزين درج ميشود اما
اشارهاي به متريال آن نميشود و ما نميتوانيم بر اساس اينکه
اين بنزين يورو  ٢يا  ٤است يا سوپر و بدون سرب است آن را به
مصرفکننده توصيه کنيم .بنابراين الزم است اطالعرساني مناسبي
شود تا مردم با علم کافي از مناسبترين نوع بنزين ،سوخت مورد
نياز خودرويشان را انتخاب کنند چرا که مالک خودرو ميخواهد
از سوختي استفاده کند که ضمن تامين کيفيت مطلوب ،شتاب و
ايمني الزم در موتور خودرو وکمترين آلودگي را داشته باشد ،که
البته ما اين ملزومات را در ايران نداريم.
***

پشتک واروي سياسي!

ح طلب به تازگي طي
حميدرضا جالييپور ،از فعاالن ستادي اصال 
اظهاراتي در يک ميتينگ سياسي که روزنامه اعتماد آنها را منتشر
کرده ،گفته است« :وعده هايي که به مردم داده شده ،هنوز به
چشم مردم نيامده است .حتي رشد اقتصادي هم هنوز به چشم
مردم نيامده است .مردم انتظار دارند چيزي را ببينند ».مشرق در
ي پور در زمينه کارنامه
اين باره نوشت :حقيقتا واروي سياسي جالي 
اقتصادي دولت آقاي روحاني و البته برجام ،انسان را متحير ميکند.
او دو سال قبل و در بخشي از مصاحبه خود با شماره  ۱۸۸نشريه
تجارت فردا گفته بود« :اگر روحاني با تدبير جلوي رشد فزاينده
تحريمها را نميگرفت من شک ندارم که وضعيت معيشتي مردم
ايران به وضع فعلي و بحراني ونزوئالي کنوني نزديک ميشد.
خوشبختانه برجام توانست جلو ونزوئاليي شدن ايران را بگيرد».
جالييپور همچنين افزوده بود« :به نظر من ما اگر وارد دوره تدبير
و برجام نميشديم ،ايران بايد روند سوماليايي شدن را سريعتر طي
ميکرد ».او همچنين در صبح روز امضاي توافق برجام در وين نيز
طي اظهاراتي گفته بود« :اين تحريمها نه از لحاظ اقتصادي بلکه
از ساير شؤون براي رونق اقتصادي ايران مانند طناب دار بود .اين
طناب دار بايد برداشته ميشد».
***

شهروند عليه شهروند!

روزنامه دولتي «شهروند» از زيان دهي صنعت برق به دليل تعرفه
غيرواقعي انتقاد کرده و نوشته است :ايران در بين  ٢٠٠کشور
دنيا ارزانترين برق را به مصرفکنندگانش ميرساند .آنقدر ارزان
که حاال صنعت برق زيانده شده است و ساالنه کسري ٧هزار و
٢٠٠ميليارد توماني روي دست دولت ميگذارد .اين اطالعات را
هوشنگ فالحتيان ،معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو ميدهد
که مهمان غرفه «شهروند» در بيستوسومين نمايشگاه مطبوعات
شده بود .او تأکيد ميکند :اين کسري ناشي از زياندهي صنعت
ق سال به سال بر اساس نرخ تورم باال و باالتر ميرود و به مانع
بر 
بزرگي براي سرمايهگذاري در اين صنعت تبديل شده است .با
وجود اين فالحتيان اميدوار است اصالح تعرفه برق در دستور
کار دولت دوازدهم قرار بگيرد تا هم سرمايهگذاري در اين صنعت
توجيهدار شود و هم اينکه اقتصاد ملي از بار سنگين اسراف
مصرفکنندگان ايراني رها شود.
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» خبر

با صدور حکمي؛

رهبر انقالب ،حسين فدايي را به عنوان
مسئول دفتر بازرسي منصوب کردند
رهبر معظم انقالب اسالمي ،حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي (مدظله العالي)،
طي حکمي حسين فدايي را بهعنوان مسئول دفتر بازرسي خود منصوب
کردند.به گزارش خبرگزاري مهر ،رهبر معظم انقالب اسالمي ،حضرت آيتاهلل
العظمي خامنهاي (مدظله العالي) ،طي حکمي حسين فدايي را بهعنوان
مسئول دفتر بازرسي خود منصوب نمودند.رهبر معظم انقالب اسالمي با
تشکر از زحمات حجت االسالم ناطق نوري ،حسين فدايي را بهعنوان
مسئول دفتر بازرسي خود منصوب نمودند.حسين فدايي که از جمله مبارزان
انقالبي برجسته نهضت امام خميني (ره) و زندان کشيده رژيم ستمشاهي
بوده  ،پيش از اين مسئوليت هاي مهمي داشته اند که از آن جمله مي توان
به موارد زير اشاره نمود:
 نماينده مردم تهران در دورههاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسالمي نايب رئيس کميسيون اصل  90مجلس شوراي اسالمي فرمانده ستاد فوريتهاي جنگ تحميلي نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي -رئيس شوراي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا.

سردار غي بپرور:

ملت ايران در مقابل زيادهخواهيهاي
نظام سلطه ايستاده است
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :ملت ايران در مقابل زيادهخواهيهاي
نظام سلطه ايستاده است.به گزارش پايگاه اطالعرساني بسيج ،سردار غالمحسين
غيبپرور با تاکيد بر نقش بيبديل جوانان در پيروزي انقالب اسالمي اظهار
داشت :همانگونه که دانش آموزان و دانشجويان با حضور فعال خود در دوران
ش موثري داشتند در استمرار
مبارزات انقالب در پيروزي انقالب اسالمي نق 
و پيشبرد اهداف بلند نظام اسالمي نيز نقش تعيين کنندهاي دارند.
وي با اشاره به فعاليت هاي بسيج دانش آموزي افزود :يکي از اولويتهاي
سازمان بسيج توجه و تقويت بسيج دانش آموزي در مدارس و جامعه است
چرا که معتقديم آينده انقالب اسالمي و کشور عزيز ايران متعلق به دانش
آموزان امروز است.رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به جهاد علمي که
ِ
از تاکيدات رهبر معظم انقالب است عنوان کرد :اولين اولويت دانش آموزان
و دانشجويان بايد تحقق فرمان رهبر معظم انقالب در امر جهاد علمي باشد،
به گونهاي که کشور عزيزمان سرآم د کشورهاي منطقه و جهان در توليد
و رشد علمي شود.وي ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانش آموز
اظهار داشت :امروز اگر به رفتار و منش دانش آموزان بسيجي نگاه کنيم،
در بين آنها شهيد فهميدهها و بهنام محمديهاي زيادي خواهيم يافت
که هر کدام به نوعي در عرصه علم و عرصههاي مورد نياز کشور در حال
خدمت به مردم هستند.
غيبپرور با اشاره به رويکرد مسجد محوري در برنامههاي بسيج گفت :حضور
دانش آموزان ،دانشجويان و جوانان در مساجد و انجام برنامههاي بسيج با
هماهنگي هيئت امنا  ،در پويايي و نقش آفريني مساجد بسيار موثر است و
يکي از طرحهايي که در بسيج دانش آموزي دنبال ميشود اتصال و ارتباط
برقرار نمودن دانش آموزان با مساجد است.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در پايان با تاکيد بر اينکه مردم ايران و
جريانات سياسي کشور در مقابل زورگويي ها و زيادهطلبي هاي مستکبران
هميشه امت واحده بوده و ايستاده اند افزود :هم ه ما تحت رهبري حکيمانه
رهبر معظم انقالب اسالمي و با حفظ اتحاد و انسجام ملي خود ،ايران
اسالمي را به فضل خداوند در هم ه ابعاد به قلههاي افتخارآميز پيشرفت و
تعالي خواهيم رساند.

پدر سردار سليماني دار فاني را
وداع گفت
پدر سردار سليماني دار فاني را وداع گفت .به گزارش خبرگزاري فارس از کرمان
محمد سليماني پدر سردار حاج قاسم سليماني بامداد روز سه شنبه در سن 95
سالگي در اثر کهولت سن درگذشت.

»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شرايط ارجاع پرونده عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را
به اين مجمع را تشريح کرد.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،محمدرضا
باهنر در نشستي خبري در پاسخ به اين سوال که با توجه به حضور شما در مجمع تشخيص
مصلحت نظام پرونده سپنتا نيکنام عضو زرتشتي شوراي اسالمي يزد به مجمع تشخيص
سپرده ميشود يا خير ،گفت :اوال فقهاي شوراي نگهبان به تکليف شرعي خود عمل کردند
و تصميم شان قابل احترام است و من از افرادي که بخواهند به خاطر اين موضوع به شوراي
نگهبان حمله کنند گاليه دارم و امثال من صالحيت اظهارنظر شرعي در اين زمينه نداريم.
وي افزود :اما اينکه نتيجه نظر شوراي نگهبان نافذ است يا خير ،در انتخابات شوراي شهر غير
از قانون آن که تصويب شده ،شوراي نگهبان حق ورود در مسئله ديگري از انتخابات شوراي
شهر را ندارد مگر اينکه تشخيص دهد فالن بند از قانون انتخابات شوراي شهر خالف شرع

است و آن را ملغي اعالم بکند که تاکنون در اين زمينه شوراي نگهبان چنين حرفي نزده است.
باهنر با بيان اينکه اگر شوراي نگهبان رسما اعالم کند بندي از قانون انتخابات شوراها ملغي
است ،اظهار داشت :در اين صورت بايد اين مسئله به مجلس بيايد و اگر مجلس نظري خالف
شوراي نگهبان داشت و بر نظرش اصرار ورزيد آن زمان اين موضوع در مجمع بحث ميشود.
وي با تشريح اينکه وظايف مجمع شامل رفع اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان ،تصويب
سياستهاي کلي نظام و رسيدگي به معضالتي است که رهبري ارجاع ميدهند خاطر نشان
کرد :اگر اين موضوع به اختالف رسمي بين مجلس و شوراي نگهبان تبديل شود آن وقت به
مجمع ميآيد يا مگر اينکه مقام معظم رهبري آن را به عنوان يک معضل به مجمع تشخيص
محول کند.وي افزود :اوال نظر فقهاي شوراي نگهبان محترم است و اينکه نظريه فقها در مقام
اجرا نافذ است يا خير بايد روند خود را طي کند.

باهنر ؛

پرونده سپنتا نيکنام
در چه شرايطي به مجمع
تشخيص ميرود؟

سياسي
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فريدون عباسي:

موشک قارهپيما ،نياز امروز ايران در حوزه فضايي است
رئيس سابق سازمان انرژي اتمي گفت :موشک قارهپيما
نياز امروز ايران در حوزه فضايي است.فريدون عباسي
در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکلهاي گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به فرمايشات اخير مقام
معظم رهبري درباره ارتقاي توان موشکي اظهار کرد :با
توجه به تهديداتي که از گذشته به ويژه بعد از پيروزي
انقالب در سال  57تا به امروز متوجه جمهوري اسالمي
ايران است ،بايد توان دفاعي خود را افزايش دهيم.وي ادامه
داد :در گذشته تهديدات نظامي عليه ايران با کودتاهاي
نافرجام آغاز و به جنگ تحميلي ختم شد که در اين
دوران همه شاهد بوديم دشمنان نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران با حمايت تسليحاتي به خصوص موشکي
از صدام عليه کشورمان اقدام کردند ،پس ما نيز نياز به
اقدام متقابل داشتيم که اگر اين اقدام متقابل صورت
نميگرفت جنگ با متارکه به نفع جمهوري اسالمي ايران
پايان نمييافت.وي تصريح کرد :در آن زمان فرصت براي
جمهوري اسالمي ايران پيش آمد تا از فناوري موشکهاي
موجود در جنگ نامتقارن براي دفاع از مرزهاي خود
بهره ببرد تا امروز بتوانيم هم در منطقه و هم در سطح

بينالمللي تأثيرگذار باشيم.رئيس سابق سازمان انرژي
اتمي با بيان اينکه يکي از راهبردهاي دفاعي ايران؛ دفاع
از منافع ملي در نقاطي دورتر از مرزهاست ،افزود :برنامه
موشکي يکي از اين راهبردهاي دفاعي است که امروز
به خوبي به آن پرداختهايم و متخصصان ما توانستهاند
به موقع جواب نيازهاي دفاعي کشور را حتي در نقاط
دوردست بدهند تا اطراف کشور را ايمن نگ ه داريم .وي
درباره اظهارات اخير نيکي هيلي مبنى بر اينكه آمريكا
نمى خواهد ايران در فناورى موشكى شبيه كره شمالى
شود ،گفت :برنامه موشکي و مسئله انرژي اتمي اصال
ربطي به هم ندارند و دستاوردهاي علمي کشور مشخص
است .توليد سالح به ويژه سالح کشتار جمعي برنامهاي
است که به بعد از جنگ جهاني دوم باز ميگردد که
بشر با توسعه علمي توانست در ابتدا آن را به صورت
يک انرژي کنترل نشده در اختيار بگيرد و فقط در آن
زمان،آمريکا بود که از اين انرژي به عنوان يک سالح
کشتار جمعي استفاده کرد و امروز هم استفاده ميکند.
وي درباره فناوري موشکهاي قارهپيما اظهار کرد :هر
موشکي که برد بلند يا قارهپيما باشد لزوما براي حمل
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کالهک هستهاي ساخته نشده است؛ چرا که اگر ما
بخواهيم در فضا حضور داشته باشيم و جلوي تهديدات
عليه کشورمان را در اين حوزه بگيريم يا ماهواره در
مدار قرار دهيم ،نياز به ساخت اينگونه موشکها داريم.
وي با بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران ميخواهد در
زمينههاي محيطزيست ،ارتباطات و مواردي از اين دست

سند كمپاني سواري نيسان پاترول 4درب مدل  1369به شماره انتظامي 497-61ب 59و شماره
شاسي  PNA35P900208و شماره موتور تعويضي فابريك مغاير  575211به مالكيت لقمان
رحيمي فرزند مصطفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  93رنگ نقرهاي شش ايران 377-75د 15مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو آردي مدل  81رنگ يشمي شش ايران 457-65ب 37مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا تيپ  141SXمدل  1390به رنگ سفيد روغني و شماره
موتور  4477086و شماره شاسي  S3482290356254مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پرايد تيپ جيالايكسآي به رنگ سفيد روغني مدل  1388و شماره پالك
انتظامي ايران 612-24ص 51و شماره موتور  2945792و شماره شاسي S1412288975167
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد سند مالكيت خودرو سواري تيپ  ROAبه رنگ نقرهاي متاليك
مدل  1385به شماره موتور  11685016807و شماره شاسي  15414580به نام محمدنبي
طهماسبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پيكان وانت مدل  1353به شماره انتظامي ايران 213-66د 77و شماره موتور 57330
و شماره شاسي  016627مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي وانت پيكان  1600مدل  1379به شماره انتظامي 423س-25
ايران  95و شماره موتور  11517823366و شماره شاسي  79900215به نام ادريس كنگوزهي
فوال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي سواري پژو  405مدل  1378به شماره انتظامي 171ج-65
ايران  45و شماره موتور  22527713319و شماره شاسي  78301010به نام مهران سيستاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي وانت تويوتا  1600مدل  1983به شماره انتظامي 196ق-36
ايران  65و شماره موتور  2738961و شماره شاسي  RN40143156به نام حسن چاكري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي وانت تويوتا لندكروز مدل  1984به شماره انتظامي
179ج -84ايران  73و شماره موتور  772211و شماره شاسي  386296به نام جميله محمودي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت پيكان  1600مدل  1379به شماره انتظامي 991ب-22
ايران  94و شماره موتور  11517901711و شماره شاسي 0079902482به نام سليمان هوتي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پيكان  1600مدل  1378به شماره انتظامي 396ب-35
ايران  85و شماره موتور  11127881689و شماره شاسي  0078485373به نام محمدقاسم
كرد تنها مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و بنچاق پژو آردي مدل  1384به شماره انتظامي 416-53د 75به شماره
موتور  11784058611و شماره شاسي  13460831مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سمند مدل  1383به رنگ بژ متاليك و شماره پالك
815ب -28ايران  79و شماره موتور  12483049965و شماره شاسي  83224108مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا تيپ  131SEمدل  95به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 5590395/M13و شماره شاسي  NAS411100G3475673و پالك ايران 196-24ج69
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو و پروانه تردد گمركي خودرو سواري كيا تيپ اپتيما مدل  2014رنگ
سفيد به شماره موتور  G4KED11145429و شماره شاسي  KNAGN412BE5477734و
پالك  19815اروندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بيتا وجدي مطبعهچي فرزند غالمرضا شش  6332از تهران
مقطع كارداني رشته زيستشناسي دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .يابنده لطفا به دانشگاه آزاد واحد شمال تهران غرب به شرق
اتوبان بابايي حكيميه خ صدوقي بلوار وفادار ارسال نمايد.
مدرك كارشناسي ارشد فارغالتحصيلي اينجانب سميه غريب شائيان فرزند محمدعلي به
شماره شناسنامه  1547صادره از سمنان در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق (كنترل)
صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب به شماره /08-04/638ت مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران جنوب به نشاني تهران  -خيابان كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش
آذرشهر پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
اينجانب ابراهيم وحيدي فرزند مصطفي مالك خودروي سواري پيكان مدل  1382به شماره
انتظامي 553-61د 86و شماره شاسي  82565077و شماره موتور  11282044837به علت
فقدان اسناد فروش (برگ كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است.
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب عبدالباسط كريمپور فرزند جليل مالك خودرو سواري پژو پارس مدل  1389به شماره
انتظامي 599-61د 48و شماره شاسي  602717و شماره موتور  12688001487به علت فقدان
اسناد فروش (برگ كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايرانخودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز موتورسيكلت هيلدا تيپ  XXL249با شناسنامه  105/8918297و شماره پالك
 481-65375و شماره موتور  1009783و شماره تنه  1009050متعلق به مرتضي سياري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  405مدل  91رنگ نقرهاي ايران 887-65ق 63و شم 124KOO25283
و ش شاسي  394847مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ما به دنبال جهان بدون ترور هستيم
ايران بارها خباثتهاي شما را با چشم خود ديده است چگونه بپذيرد که
توانمنديهاي دفاعي اش را با خواست شما هماهنگ کند؟.وي افزود :مگر
ملت ايران کودتاي  28مرداد و حمله نظامي شما به طبس را فراموش کرده؟
مگر پشتيباني شما از رژيم بعث عراق را فراموش کرده است؟ مگر  11سپتامبر
را فراموش کرده ايد که ميخواستيد با حمله به افغانستان و عراق و محاصره
ايران ما را تهديد نظامي کنيد ،اما فهميديد توان اين کار را نداريد.جعفري
ادامه داد :مگر ما تالش و توطئههاي شما را در تابستان  78و  10سال بعد
از آن در سال  88فراموش کرده ايم که ميخواستيد براي سست کردن اراده
ملت و تضعيف حکومت اقدام کنيد؟.وي افزود :مگر فريبکاري و خلف وعده
شما را ملت ايران تجربه نکرده است ،پس چرا باز هم به اين فريبکاريها
ادامه ميدهيد و انتظار داريد ملت حرف شما را باور کند؟.جعفري با بيان
اينکه آمريکا بداند ايران پاسخ قدرتهاي کوچک و بزرگ را با قاطعيت و
البته با غافلگيري خواهد داد افزود :هرچه آمريکا فشارهايش را بيشتر کند،
عزم و اراده ملت ما براي افزايش تجهيزات دفاعي را بيشتر و برد تجهيزاتش
را بيشتر ميکند.فرمانده کل سپاه افزود :ما يکبار در دوران دفاع مقدس
ثابت کرده ايم اگر آن تجربه نبود ميتوانستيد بگوييد اين ادعا پوچ است،
اما عملکرد ما در آن دوران و بعد از آن گواه ادعاي ماست.وي ادامه داد :ما
آماده ايم ،اگر شما چنين قصدي داريد ايران آماده اين امتحان بزرگ است،
سراسر ملت ايران خودش را براي امتحانهاي بزرگتري آماده کرده است،
شما بايد مراقب آبروي ريخته شده خودتان در دنيا باشيد.جعفري گفت:
همه ميدانند آمريکا بزرگترين حامي تروريزم و رژيمهاي جعلي و غاصب
در جهان است و اين واقعيت تلخي است که به دنيا ثابت شده است ،اما در

برگ سبز خودرو سواري پژو مدل  1383به شماره شهرباني 927-25ب 93و شماره شاسي
 83303129و شماره موتور  12483165367به رنگ خاكستري  -نوكمدادي روغني متعلق به
اينجانب رحيم حسيني ديورزم فرزند محمدحسين صادره از مراغه به شماره ملي 1540263002
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي موقت اينجانب فاطمه روستا نرجآباد به شماره دانشجويي  79233245ورودي 79
موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري سيستم سمند تيپ  SEXU7مدل  1392به شماره
انتظامي 321-27ج 34و شماره شاسي  NAACN1CM3DF220719و شماره موتور 124K0196663
سند كمپاني به نام علي علينژاد برگ سبز به نام اسعد مولوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد3022 .
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) اتومبيل سواري سيستم پرايد تيپ
جيتيايكسآي به رنگ سفيد روغني مدل  1384به شماره پالك انتظامي ايران 735-34ص75
و شماره موتور  01179628و شماره شاسي  S1412284544147و به نام مالك حسن يوسفنژاد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت خودرو مربوط به وانت سيستم پيكان  1600OHVبه رنگ
سفيد شيري روغني مدل  1390و شماره انتظامي 115ج -87ايران  59و شماره موتور 11490024774
و شماره شاسي  NAAA46AA6BG200926متعلق به اينجانب مهران رادمهر مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت نيسان دوكابين مدل  85رنگ مشكي شش ايران 943-75س 53و شم
 24982353و ش شاسي  22513077مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رحيم حسيني ديورزم مالك خودروي سواري پژو مدل  1383به شماره شهرباني -25
927ب 93و شماره شاسي  83303129و شماره موتور  12483165367به علت فقدان اسناد
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در
تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك و كارت سوخت موتور بهپر رنگ
قرمز مدل  1386به نام محمدايوب حسينزهي به شماره انتظامي  -78393ايران  819و شماره
موتور  157FMIBP1072120و شماره شاسي  125A8669420/4/NBدر تاريخ  95/12/6به سرقت
رفته است و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل مجوز حمل سالح شكاري دولول ساچمهزني تهپر مدل كوسه ساخت كشور ايران به شماره
سالح  16HUB00432و به شناسه  013219685658و به سريال كارت  1793248و به نام
عبدالحسين يزدي نام پدر صفرعلي به شماره شناسنامه  135تاريخ تولد  1332/3/26و به شماره
ملي  2001962673مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارشناسي فارغالتحصيلي اينجانب سهيل محمودكاليه فرزند جعفر به شماره شناسنامه
 10442صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي صنايع صادره از واحد دانشگاهي تهران
جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر
شمالي ،نبش آذرشهر ،پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب افسانه بختياري فرزند محمد به شماره شناسنامه  7196صادره
از تهران در مقطع كارشناسي رشته پرستاري صادره از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
با شماره /1401ف به تاريخ  88/2/16مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك دانشنامه را به دانشگاه مذكور به نشاني اوين ،بلوار دانشجو ،خيابان
كودكيار ارسال نمايد.
مدرك تحصيلي اينجانب آرمينا رضائي فرزند فاضل به شماره شناسنامه  2150140047صادره
از قائمشهر در مقطع كارشناسي رشته مهندسي تكنولوژي معماري صادره از واحد دانشگاهي
اسالمشهر با شماره سريال  3086935مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر به نشاني اسالمشهر ،ميدان
نماز ،خيابان صياد شيرازي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر ارسال نمايد.
مدرك فا رغالتحصيلي اينجانب سميه متش فرزند روحاهلل به شش  4صادره از بروجرد در مقطع
كارداني رشته مامايي صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمي با شماره  158511200529مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد بروجرد و
نشاني مجتمع امام خميني ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب جواد بهرامي كليشمي فرزند يوسف به شماره شناسنامه 0440031451
صادره از شميرانات مقطع كارشناسي رشته عمران صادره از واحد دانشگاهي آزاد كرج با شماره
 139011505395مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج به نشاني :كرج  -گوهردشت  -بلوار ابوذر ارسال نماييد.
مجوز حمل سالح شكاري آقاي اميد كاكاپور فرزند احمد به شماره سريال  1454092به تاريخ
 91/6/7مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت اتومبيل پروتون مدل  2007به رنگ سفيد و ش شهرباني ايران 379-68ص61
و ش شاسي  PL1CM6LNL7G097093و ش موتور  S4PHNG3633به نام محمود يوسفي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني وانت پيكان تيپ  1600به رنگ سفيد شيري روغني مدل  1389و ش شهرباني ايران
147 -22ص 68و ش شاسي  NAAA36AA5BG233094و ش موتور  11489067334به نام
بابك سلطانزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو وانت پيكان مدل  1392به رنگ سفيد شيري روغني با شماره پالك 961ب-63
ايران  89و شماره موتور  114F0053388و شماره شاسي  NAAA46AA0DG386613مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل  1388به شماره موتور  12488224817و شماره شاسي
 417691و شماره انتظامي 613-89ج 59به نام هادي خالقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب رسول عباسزاده فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 5470011062
صادره از خشت در مقطع كارداني رشته امور گمركي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي واحد
بوشهر به شماره  16-11-6/2277به تاريخ  93/8/4مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر به نشاني بوشهر خيابان
مطهري روبروي آتشنشاني دانشگاه آزاد واحد فارغالتحصيالن ارسال نمايد.

اخبار برگزيده»

انفعال دولت در مقابل دبّه توتال

در حوزه فضايى حضور داشته باشد ،افزود :ما با اين
اوصاف نياز به ساخت و داشتن موشک ماهوارهبر داريم
و بايد آن را بسازيم ،اما اينکه دشمنان اين موضوع را به
بحث حمل کالهک هستهاي توسط موشکها متصل
ميکنند بيشتر براي جلوگيري از داشتن اقتدار فضايي
جمهوري اسالمي ايران است.

سردار س رلشکر جعفري در همايش جهان بدون ترور :

فرمانده سپاه پاسداران گفت :ما به دنبال جهان بدون ترور هستيم.به گزارش
خبرگزاري صدا و سيما سردار سرلشکر عزيز جعفري در همايش سراسري
«جهان بدون ترور» گفت :ما که به دنبال جهان بدون ترور هستيم بايد به
فکر جهان بدون استکبار و نظام سلطه باشيم ،ما به وعدههاي الهي در قرآن
کريم ،ايمان راسخ داريم و همچنان مصمم هستيم که اين راه را ادامه دهيم.
وي گفت :بزرگترين درس عاشورا زير بار زور و استکبار نرفتن است و امروز
که آمريکا ميخواهد از ما بيعت بگيرد ،حرکت عظيم راهپيمايان اربعين
حسيني «نه» بزرگي به اين مستکبران زمان است.وي افزود :نتيجه  40ساله
انقالب اسالمي ما حقانيت اين راه ضد استکباري است و هر روز که ميگذرد
محوري بودن اين اصل براي ملتهاي تحت ستم بيشتر آشکار ميشود.جعفري
با بيان اينکه اگر بخواهيم حرکت امام حسين را در يک کالم خالصه کنيم،
آن شهادت و شهادت طلبي است ،گفت :خدا را شاکريم که امروز نه تنها
ملت ايران بلکه همه ملتهاي تحت ستم به اين نتيجه رسيده اند که تنها راه
نجات؛ ايستادگي در برابر ظالمين و حاکمان دست نشانده آمريکا در کشورهاي
خودشان است.فرمانده سپاه با تاکيد بر اينکه مردم موشک را مثل ناموس
خودشان دوست دارند و غيرتمندانه از آن دفاع ميکنند گفت :تجهيز شدن
جامعه به سالح و تجهيزات دفاعي الزمه حيات هر جامعهاي است و ما که
مرکز ايستادگي هستيم بايد همه آنچه را که براي دفاع الزم است از موشک،
سالح ،توپ و تانک گرفته تا انواع فناوريهاي دفاعي و امنيتي داشته باشيم.
جعفري با تاکيد بر اينکه تحريمهاي جديد اقتصادي آمريکا عليه ايران به
بهانه توانمنديهاي نظامي و موشکي اعمال ميشود ،اما هدف اصلي فشار
اقتصادي به ملت ايران است گفت :سوال از آمريکا اين است که وقتي ملت
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برابر اين واقعيت تلخ امروز يک حقيقت روشن و اميدبخش ديگر وجود دارد.
فرمانده کل سپاه گفت :همه ملتهاي آزاده و تحت ستم ميدانند ايران تنها
کشوري است که به تنهايي مقابل توطئههاي آمريکا ايستاده و به همين خاطر
است که روز به روز بر تعداد سينه چاکان جمهوري اسالمي ايران افزوده
ميشود چيزي که شما اسمش را نفوذ ايران گذاشته ايد.وي افزود :اگر ايران
نبود اکنون لبنان در دامان فرزند ناخلف شما ،رژيم صهيونيستي بود و اگر
امروز اقدامات و روشنگريهاي ايران و رشادتهاي مستشاري ايران نبود،
ملتهاي عراق و افغانستان همچنان در آتش شما ميسوختند ،اگر ايران
نبود سرنوشت سوريه بدتر از ليبي و مصر بود که شما ادعاي منجي بودن
آن کشورها را داريد.جعفري گفت :اگر مبارزات ملت ايران و ديگر مجاهدين
نبود ،امروز داعش بر عراق و شام حکومت ميکرد و دست به دست آل سعود
همه شيعيان را به خاک و خون ميکشيد ،اما تا چند روز آينده تمام عراق
از لوث وجود داعش پاک ميشود و ديگر سرزمين دست آنها نيست.وي
گفت :اين اقدامات و اين دستاوردها يک پيامد بزرگ و مهم به دنبال داشته
و آن جايگاه و محبوبيتي است که امروز ايران در دل مردم منطقه و جهان
قرار دارد.جعفري ادامه داد :ايران امروز مرکز تشعشع انوار الهي و مدافع
حق و حقيقت است و همه آزادگان جهان از اين موضع دفاع ميکنند ،اين
موضع گيريها با حمايتهاي مقام معظم رهبري و همراهي ملت ايران ادامه
دارد.فرمانده سپاه پاسداران گفت :ايران با اين سابقه تمدن ،مذهب ،تاريخ و
مردم ايستاده است و با اتکا به خداوند اين راه را ادامه خواهد داد.فرمانده کل
سپاه :امروز صداي شکست امپرياليسم و استکبار جهاني شنيده ميشود و
بدون ترديد ما بايد راه خود را محکم تر از گذشته ادامه بدهيم.

برگ سبز و برگ كمپاني خودرو پژو  206مدل  1384رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران
257-13د 29و شماره موتور  10FSS15202974و شماره شاسي  19840085به مالكيت گيتي
نهجيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودرو پژو  206مدل  1385به رنگ خاكستري متاليك و
شماره انتظامي ايران 827-14ج 62و شماره موتور  13085016529و شماره شاسي  10845200به
مالكيت ابراهيم برون مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهرهبرداري دامداري به شماره  18612به تاريخ  1393/8/27به نام ابراهيم شريعتي نجفآبادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت تكساز 125CCCDIرنگ نوكمدادي
به نام اسمعيل مرادي مطلق مدل  1390به شماره انتظامي  -54769ايران  821و شماره موتور
 156FM1N1J451935و شماره تنه  N1J125K9041290مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب كبري عبدالهي به شماره دانشجويي  9541303رشته علوم اجتماعي
مردمشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت اتوبوس ولوو بي  12مدل  1382به شماره انتظامي 713ع -55ايران  59و
شماره موتور  294102و شماره شاسي  011213مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل  1387به شماره انتظامي 189ج -52ايران  85و
شماره موتور  12487250202و شماره شاسي  NAAN01CA19E809523مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالكت بدنه و پالكت بغل نصب در خودرو و پالك جلو خودرو وانت تويوتا استاوت  2000به رنگ قرمز
روغني مدل  1992به نام خدابخش الهياري به شماره انتظامي 564س -25ايران  95و شماره موتور
 4Y326057و شماره شاسي  YK1100008056مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني پژو پارس  XU7سفيد به ش شهرباني ايران 588-68م 66و ش شاسي
 NAAN01CE4GH914369و ش موتور  124K0918029به نام قمري اشكدار مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب فاطمه باقرپور مالك خودرو پژو 405به شماره شاسي 81015189و شماره موتور22568108826
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايرانخودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب صابر نظري مالك خودروي سواري پژو  405به شماره بدنه NAAM11CAXCE303625
و شماره موتور  12491024670و شماره پالك 391ق -54ايران  82به علت فقدان اسناد فروش
تقاضاي رونوشت المثني سند مالكيت خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي
درخصوص خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر 5
جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو  405به شماره انتظامي 391ق -54ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

روزنامه کيهان درباره قرارداد توتال نوشته است :در حالي که دولت
از مزاياي قرارداد با شرکت نفتي توتال سخن ميگويد ،مسئوالن اين
شرکت ميگويند منتظر اعالم رأي کنگره درباره تحريم ايران هستند و
پس از آن درباره حضور در ايران تصميم خواهند گرفت .براساس گزارش
رويترز« ،پاتريک پويانه» مديرعامل شرکت بدسابقه توتال در روزهاي
گذشته در اظهارنظري تأمل برانگيز گفت« :توتال درباره قرارداد پارس
جنوبي با ايران هنوز سرمايهگذاري نکرده است و تا آخر سال ميالدي
جاري در اينباره تصميم خواهد گرفت ».پويانه تصريح کرد« :در صورت
تصميم آمريکا مبني بر خروج شرکتهاي سرمايهگذاري ،حتي اگر ايران
و فرانسه نيز به اين توافق وفادار بمانند ،توتال از ايران خارج خواهد شد.
اين شرکت در حال بررسي عواقب تصميمات ترامپ است و در صورتي
که راهي قانوني براي ماندن در ايران پيش روي اين شرکت نباشد ،به
طور قطع از ايران خارج خواهد شد .حتي در صورتي که ايران به برجام
پايبند بماند و اتحاديه اروپايي ،چين و روسيه نيز تصميم بگيرند برجام
بدون حضور آمريکا به کار خود ادامه دهد ،باز هم آمريکا تحريمهاي يک
جانبهاي عليه ايران وضع خواهد کرد که در اين صورت توتال از ايران
خارج خواهد شد .توتال در حال بررسي گزينههاي موجود است و همه
چيز به تصميم کنگره آمريکا درباره تحريم مجدد ايران و نوع تحريمهاي
احتمالي که از سوي آمريکا عليه ايران وضع خواهد شد ،بستگي دارد .ما
قراردادي در ايران امضا کردهايم .اگر بتوانيم پيش برويم ،پيش خواهيم
رفت و اگر نتوانيم ،توقف خواهيم کرد .راه و رسم کسبوکار همين
است» .الزم به ذکر است که پيش از اين نيز در سال  ۷۹توافقنامهاي
بين ايران و توتال براي توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبي امضا شده بود اما
به دليل بهانهگيريهاي مداوم اين شرکت فرانسوي در موضوعاتي مانند
رقم قرارداد ،اين توافقنامه هيچگاه تبديل به قرارداد نشد و توسعه اين
فاز پارس جنوبي هشت سال به تاخير افتاد و در نهايت توتال در سال
 ،۸۷به بهانه ريسک بسيار زياد سرماي ه گذاري در ايران ،دبّه کرد و از
صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد.
***

از بيداري اسالمي مي ترسيم!

محمد بنسلمان ،وليعهد جوان سعودي در مصاحبه با گاردين ضمن
اعتراف به بستن فضاي سياسي کشورشان به دليل ترس از امواج بيداري
ناشي از انقالب اسالمي ،گفت :پس از انقالب ايران در سال ،1979
مردم منطقه از جمله عربستان سعودي ميخواستند اين مدل را در
کشورهاي خود کپي کنند .ما نميدانستيم چگونه با آن برخورد کنيم
و اين مشکل در سراسر جهان پخش ميشد؛ اکنون زمان آن است که
شر آن خالص شويم.
از ّ

برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري امويام تيپ  X33مدل  1391به شماره موتور
 MVM484FAFA017510و شماره شاسي  NATGBAXK4A1017425و شماره پالك
415ص -57ايران  21به مالكيت آقاي ناصر صديقپور جوقان به شماره ملي  4898904191مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قرارداد اجاره عرصه از اراضي  2000هكتار شهرداري چابهار يك قطعه زمين مسكوني به مساحت
 150مترمربع واقع در بخش  16بلوچستان شهرستان چابهارمحله  20-27متري خيابان راسك به
شماره قطعه زمين  9بلوك  3و به ش قرارداد  - 17310الف مورخ  92/10/22به نام عمر تباور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين بنياسدي مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0834341و شماره شاسي
 GH867656به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز
به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرشته جلولي مالك پژو  405به شماره موتور  12490253783و شماره شاسي CR569440
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه
يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مراد مرادياني خليفهآبادي مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0210449و شماره
شاسي  DH680218به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده
روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بالل خيراللهي مالك پژو  405به شماره موتور  22528008652و شماره شاسي IN80308630
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه
يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسينعلي ساكت مالك پژو  405به شماره موتور  13991003540و شماره شاسي CK361145
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه
يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پيكان  1600مدل  1375به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
ايران 145-13م 42و شماره موتور  01127556793و شماره شاسي  0075564010به مالكيت علي
جزي خرزوقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي تجديد مزايده عمومي
مرحله دوم

پيرو آگهي منتشر شده در روزنامه رسالت مورخ  ،96/7/22اداره كل راه و
شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) در نظر دارد تعداد
 20دستگاه انواع اتومبيلهاي سواري و وانت با رعايت آييننامه معامالت
دولتي از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
از متقاضيان محترم دعوت ميشود حداكثر ظرف مدت  10روز از درج تجديد
آگهي در روزنامه رسالت با مراجعه به آدرس :استان سيستان و بلوچستان -
شهرستان ايرانشهر  -خيابان امام خميني(ره)  -اداره كل راه و شهرسازي
جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)  -دايره اموال مراجعه اسناد
مزايده را دريافت نمايند.
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي جنوب
استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)

