س رلشکر صفوي:

دولت بايد هزين ه
استقرار امنيت پايدار
در مرزهاي شرقي را
پرداخت کند
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رئيس سازمان انرژي اتمي:

» خبر

رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش:

امنيت کشور مرهون حماسهآفرينيها
در ميدانهاي نبرد است
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش گفت :امنيت امروز ما در ميهن اسالمي
مرهون حماسه آفرينيهاي ديروز امثال رزميها در ميدانهاي نبرد است.
به گزارش خبرگزاري مهر ،حجت االسالم عباس محمدحسني در حاشيه
مراسم تشييع پيکر امير رزمي گفت :امنيت امروز ما در ميهن اسالمي مرهون
حماسه آفرينيهاي ديروز امثال رزميها در ميدانهاي نبرد است.وي افزود:
ما خودمان را مديون و مرهون اين عزيزان ميدانيم و هرگز نبايد اجازه دهيم
خاطرات اين عزيزان از ذهن ها فراموش شود.

رضايي:

دولتمردان در دوران دفاع مقدس
به دنبال سهم خواهي نبودند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد :دولتمردان در دوران دفاع
مقدس به دنبال سهم خواهي نبودند.به گزارش خبرگزاري مهر ،محسن رضايي
در يادداشتي تصريح کرد :روزهاي دفاع مقدس هيچ کس مدعي فتح نبود و هيچ
دولتمردي در حرکتهاي انقالبي عليه دشمن ،سهمي براي خود قائل نميشد.
همه خود را بدهکار ميدانستند.وي افزود :کاش همه مثل رزمندگان ديروز،
صادقانه و صميمي بر شانه هاي يکديگر تکيه داشتند .عرصه خدمت واقعي،
معراج آدمي است ،ميدان ديدن خود و ديدن خداوند.دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام ادامه داد :آن روزها هيچ کس مدعي فتح نبود ،خرمشهر را خدا
آزاد مي کرد .هيچ رزمنده اي سهمي از نمايش اقتدار نمي خواست و هيچ
دولتمردي بنا نداشت در حرکت هاي انقالبي عليه دشمن سهمي براي خود
قائل شود .همه خود را بدهکار مردم و انقالب مي دانستند .اگر روزي طلبکاري
جاي بدهکاري قرار گيرد ،ديري نخواهد گذشت که استبداد از دروازه همان
اشتباه وارد خواهد شد.

با اتفاق آراي هيئت امنا؛

فرهاد رهبر بهعنوان رئيس دانشگاه آزاد
انتخابشد
هيئت امناي دانشگاه آزاد فرهاد رهبر را بهعنوان رئيس دانشگاه آزاد به شوراي
عالي انقالب فرهنگي معرفي کرد.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري
تسنيم ،جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد اسالمي با حضور اکثريت اعضا برگزار
شد.اعضاي هيئت امنا در اين جلسه بهاتفاق آرا تصويب کردند که فرهاد رهبر
بهعنوان رئيس دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي شود .بر اين
اساس ،موضوع رياست او بر دانشگاه آزاد در اولين جلسه شوراي عالي انقالب
فرهنگي مطرح خواهد شد و پس از تصويب در اين شورا ،رسماً بهعنوان رئيس
دانشگاه آزاد منصوب ميشود.

جاللي:

طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه
آمريکا نهايي شد
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس از نهايي شدن طرح «مقابله با اقدامات ماجراجويانه
آمريکا» در مجلس خبر داد.کاظم جاللي در گفتگو با خبرنگار گروه سياسي
خبرگزاري ميزان از نهايي شدن طرح «مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا»
در مجلس خبر داد.وي با اشاره به جلسات سه فراکسيون مجلس درباره تدوين
طرح «مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا» تاکيد کرد :طي اين جلسات بررسي
روي اين طرح ادامه داشت و تا دقايقي پيش هم ما جلسهاي در اين رابطه داشتيم.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس تصريح کرد :در جلسه اخير بحث مربوط به
طرح «مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا» نهايي شد و انشاءاهلل اين طرح
در مجلس مطرح ميشود.وي افزود :زمان ارائه طرح به صحن علني مجلس فعال
مشخص نيست.جاللي ادامه داد :در راستاي تهيه طرح مذکور تقريبا از تمام
نهادهايي که ميبايست از آنها نظر خواهي شود ،نظرخواهي شد.

» نكته

پنجره ارتباطي نوين شوراي نگهبان

علياکبر روحنواز
شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان يک نهاد تاثيرگذار و با وجود وظايف و
اختيارات متعدد در حوزه کنترل شرعي و قانوني مصوبات ،عموماً از منظر کارکرد
در حوزه نظارت بر انتخابات در افکار عمومي شناخته مي شود که بخش مهم اين
معرفي از جانب احزاب سياسي در ادوار مختلف صورت پذيرفته است.
تا مدتها به دليل خألهاي ناشي از اطالع رساني کارکردي -نقص بزرگ فقدان
ارتباط مستقيم با مردم -و از طرفي حجم وسيع و متراکم اعتراض هاي احزاب
و جريانهاي سياسي که شوراي نگهبان را مانع اصلي کسب قدرت مي پنداشتند،
اين نهاد متحمل شديدترين انتقادها بود اما به تدريج و از ابتداي دهه هشتاد به
وسيله ابزارهاي نوين ارتباطي منجمله تاسيساتي چون سامانه «ارتباط مرمي»،
«روابط عمومي» و بخصوص «سخنگويي» ،وارد فضاي تعاملي شد.
نقش انکارناپذير طيف حقوقدانان با خصيصه آکادميک بودن در فعال سازي
حوزه ارتباطي شوراي نگهبان با جامعه و دنياي خارج و گشودن پنجره
ديپلماسي  -تعامل ،گفتگو و تبادل تجربيات -را در اين زمينه بخصوص نبايد از
نظر دور داشت ،ضرورت و نيازي مهم تا بتوان از اين منظر جايگاه مهم شوراي
نگهبان را از سطح محدود نظارت بر انتخابات به يک نهاد فقهي -حقوقي موثر
در نزد افکار عمومي ارتقا و تعميق بخشيد.
احداث و تجهيز سالن ويژه نشست هاي خبري سخنگوي شوراي نگهبان با
رسانه ها ،پاسخگويي تلفني سخنگو به پرسش هاي خبرنگاران با وجود برپايي
منظم جلسات (دسترسي آسان) ،اختصاص زمان براي بازديد از تحريريه
رسانه ها در مناسبت هاي سال و بخصوص حضور فعال سخنگو در شبکه هاي
اجتماعي و راه اندازي کانال تلگرامي با هدف ارتقاي هر چه بيشتر ارتباطات
بي واسطه يکي از مهم ترين نهادهاي نظام با مردم را مي توان از جمله اين
تالش هاي مثبت ارزيابي کرد.
بيراهه نيست که بگوييم شوراي نگهبان در ميانه دهه حاضر در حوزه ارتباطي
«پوستاندازي» کرده و با توسعه ارتباطات خود با نهادهاي مشابه نظارتي دنيا
نقطه عطفي را رقم زده است که اين مهم در نشست اخير مشترک اعضاي
دادگاه قانون اساسي کشور تايلند با رئيس و اعضاي شوراي نگهبان براي بحث و
تبادل نظر پيرامون وظايف،کارکردها و تجارب اين دو نهاد تحقق عيني يافت.
النهايه ،دستاورد يادشده در مدت زمان کم و به رغم حساسيت هاي فوقالعاده
در نهاد شوراي نگهبان در مقايسه تطبيقي با کارکرد بخش هاي ارتباطي ساير
نهادهاي ديگر نظام نشان از بلوغ و کمال در حوزه ارتباطات اين نهاد است که
از مرزهاي داخلي عبور کرده و پنجره ديپلماسي و گفتگوي خود را به روي
جهان گشوده است.

»

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا گفت :دولت بايد هزين ه استقرار امنيت پايدار
در مرزهاي شرقي را پرداخت کند.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار سرلشکر سيد يحيي
صفوي در بازديد از قرارگاه منطقهاي ثامن االئمه (ع) و در جمع فرماندهان و معاونان اين
قرارگاه با اشاره به شکست راهبردي آمريکا از جمهوري اسالمي ايران گفت :قدرت آمريکا
رو به افول است و از سال  2025به بعد قدرت از غرب جهان به سمت شرق جهان و قاره
آسيا (چين ،روسيه و هند) به حرکت خواهد آمد و در حال حاضر ايران به عنوان قدرت
منطقه اي در منطقه غرب آسيا مطرح است.وي افزود :آمريکا از سال  2001تا کنون
شکست هاي راهبردي فراواني را متحمل شده است و با حمله نظامي به افغانستان و عراق
و هزينه کردن چند تريليون دالر و متحمل شدن چند هزار کشته و زخمي عالوه برآنکه
تضعيف شده به اهداف از پيش تعيين شده خود نرسيده است.وي ادامه داد :هم اکنون

ائتالف آمريکا و صهيونيست ها و سعودي و ترکيه و اردن با شکست مواجه شده و ائتالف
ايران ،روسيه ،سوريه و حزب اهلل لبنان به پيروزي رسيدهاند و به فضل الهي ايران به يک
قدرت منطقه اي تبديل شده است.دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا با اشاره به
تالش دشمنان در هدف قرار دادن امنيت در داخل کشور گفت :اولويت دشمنان خارجي ما
خدشهدار کردن امنيت داخلي کشور در ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي فرهنگي و امنيتي
است و استقرار نيروي زميني سپاه در مناطق مرزهاي شرقي کشور در جهت ثبات و استقرار
امنيت پايدار در شرق کشور است و در اين راستا نيز دولت بايستي هزينههاي استقرار
امنيت پايدار در مرزهاي شرقي را پرداخت کند ،چراکه تامين امنيت پايدار زمينه اجراي
برنامه هاي پنج ساله ششم دولت را در مناطق شرقي کشور يعني استان هاي سيستان و
بلوچستان و خراسان جنوبي و خراسان رضوي و شمالي فراهم ميکند.

اخبار برگزيده »

نگاه به برجام بايد منصفانه باشد
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :بايد نگاه منصفانه
اي به برجام داشته باشيم.به گزارش خبرنگار مهر،
علي اکبر صالحي در يازدهمين همايش اساتيد و
دانشجويان ايراني خارج کشور در مشهد اظهارکرد :در
خصوص برجام بحث هاي مختلفي مطرح شده است
که بايد منصفانه به موضوعات نگاه کنيم.
وي افزود :ما بايد چه کاري انجام مي داديم که تحريم ها
برداشته مي شد؟ اين تفکر غلطي است که فکر کنيم
اعضاي تيم مذاکره کننده شخصا مذاکرات را تعيين
تکليف مي کردند که اين سخن به اين معناست که
کشور متولي و مسئولي ندارد.رئيس سازمان انرژي اتمي
خاطرنشان کرد :ما در مذاکرات هسته اي چارچوب
مشخصي داشتيم و خط قرمزها نيز تعيين شده بود که
همه اين موضوعات در آينده روشن خواهد شد.صالحي
تصريح کرد :دشمن مي خواست ما درچرخه هسته

اي خودمان تحقيق،توسعه،استخراج و غني سازي را
نداشته باشيم اما امروز همه اين ها را در اختيار داريم
و ذخاير اورانيوم ما نيز طي دو سال گذشته  ۳۶۰تن
افزايش يافته است.
وي خاطرنشان کرد :سوال اصلي اينجاست که اگر توافق
هسته اي براي طرف مقابل و آمريکا مطلوب است پس
چرا آنها مدام از برجام ناراحت هستند و مي خواهند
اين توافق را نقض وبرجام را پاره کنند؟
رئيس سازمان انرژي اتمي کشور خاطرنشان کرد:
پس از برجام موفق شديم ميزان فروش نفت را از
 ۹۰۰هزار بشکه در روز که پولش هم به سختي به
کشور باز مي گشت به دو و نيم ميليون بشکه در روز
رسانيم وحاال صادرات نفت به سهولت انجام مي شود
و در وصول پول نيز مشکلي نداريم.
صالحي بيان کرد :عالوه بر موضوع فروش نفت طي

پيشبيني زيباکالم از احتمال شکست
اصالحطلبان در ۱۴۰۰

دوسال گذشته موفق شديم قرارداد ساخت دو نيروگاه
هسته اي جديد را منعقد کنيم و جذب سرمايه گذاري
خارجي در کشور داشته باشيم.
وي تاکيد کرد :معتقدم در مذاکرات مي توانستيم بهتر

عمل کنيم و سعي خودمان را انجام داديم اما بايد
بدانيم در آن مقطع در معرض خطر قرار داشتيم و
انسان عاقل آماده مقابله با خطر است اما خود را در
مقابل آن قرار نمي دهد.

محمدنبي حبيبي:

دولت اعالم کند کدا م تحريمها پس از دو سال لغو شده است

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :دولت اعالم کند
کدا م يک از تحريمها بعد از  ۲سال لغو شده است.به
گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،محمدنبي حبيبي
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در پايان نشست دبيران
اين حزب با اشاره به گذشت دو سال از امضاي برجام،
گفت :دولت صريحا اعالم کند کدام يک از تحريمها
لغو شده است.حبيبي با اشاره به تيتر رسانههاي
اصالحطلب در  3سال پيش اظهار کرد :رسانههاي
دوم خردادي آن روز تيتر زدند؛ حصر ايران شکست،
کليد چرخيد ايران خنديد ،فتح الفتوح ديپلماسي
ايران ،انفجار اميد ،مهر تدبير بر پيشاني تحريم و…
اما امروز با کمال تأسف شاهديم به بهانههاي گوناگون
قفل و بست تحريم ها را محکم کردند و بر آن به هر
بهانه اي ميافزايند.وي افزود :آقاي رئيسجمهور به مردم
قول داده بودند چيزي را امضا نميکنند مگر اينکه در
همان روز امضا ،همه تحريمهاي اقتصادي ،بانکي و…
برداشته شود .امروز  2سال از آن وعدهها ميگذرد ،اما
چه شد؟ امروز رژيم صهيونيستي ميگويد برجام براي
اسرائيل يک موهبت است .چرا براي ملت ايران برجام
جز ضرر و زيان چيزي نداشته است .چه کسي در اين
مورد پاسخگو است؟وي با اشاره به بيانيه وزير خارجه
انگليس به مناسبت  2سالگي امضاي قرارداد برجام
گفت :انگليسيها سريعا گفتهاند در کنار آمريکاييها
قرار دارند و بر طبل بدعهدي ميکوبند؛ آيا دولت ما
حاضر است حداقل پاسخ ياوهگوييهاي انگليسيها را
بدهد؟ آيا حاضر است پاسخ فرانسويها را که ميتينگ
براندازي نظام در پاريس برگزار ميکنند ،بدهند؟حبيبي
با اشاره به اظهارات جديد سخنگوي وزارت خارجه
آمريکا که گفته بود ما با ايران از طريق کانالهاي

رسمي و غيررسمي ارتباط داريم ،گفت :اين کانالهاي
ارتباطي چه ميکنند؟ مشروعيت اين ارتباط چيست؟
در اين ارتباط منافع آمريکا حفظ ميشود با منافع
ايران؟ اينها سؤاالتي است که بايد دولت به آنها پاسخ
دهد.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به
پيروزي مقاومت در عراق و سوريه گفت :ضربهاي که
مقاومت به سياستهاي تجاوزکارانه و تجزيهطلبانه
آمريکا در منطقه زد ،انتقام ملت ايران را هم از بدعهدي
آمريکا گرفت .امروز داعش اين بازوي آمريکا ،انگليس
و اسرائيل در منطقه ضربه خورده است و روزهاي آخر
عمر خود را ميگذراند و بزودي به جان خود آنها خواهد
افتاد .استکبار جهاني تاوان اين جنايات را در منطقه
خواهد داد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با اشاره به
مناقشه قرارداد توتال تصريح کرد :چرا بايد وزارت نفت
يک قرارداد مهمي در اندازه قرارداد توتال را بدون
برگزاري تشريفات مناقصه منعقد کند؟ کدام قانون

چنين اجازهاي داده است؟ در حالي که پيمانکاران
داخلي توان اجراي چنين قراردادي را دارند ،قرارداد
با دولتي بسته شد که در دشمني با ملت ايران تاکنون
چيزي کم نگذاشته است.حبيبي با اظهار تأسف از عدم
نظارت مجلس بر چنين قراردادهايي ،خاطرنشان کرد:
چه تضميني وجود دارد که قراردادهايي نظير قرارداد
کرسنت در قرارداد توتال تکرار نشود؟ تمام قوانين
اساسي و عادي را ناديده ميگيرند و هيچ دستگاه
نظارتي در قوه قضائيه و مجلس صدايش در نميآيد.
آيا با اين رويکرد ميتوان منافع و مصالح ملي را
رعايت کرد؟!دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در بخش
ديگري از سخنان خود از راهپيمايي عظيم بانوان در
تهران و شهرستان ها به مناسبت روز عفاف و حجاب
ياد کرد و گفت :يک راهپيمايي خودجوش در تهران
و شهرستان ها توسط بانوان عزيز برگزار شد .پيام
اين راهپيمايي صيانت از خانواده و حفظ مرز حيا و

غيرت در مناسبات اجتماعي بود.وي ادامه داد :مردم
نسبت به عدم اجراي قانون حجاب و عفاف به دولت
معترضند و دولت بايد به اين مطالبه فرهنگي عنايت
ويژه کند و حق امر به معروف و نهي از منکر را وفق
اصل هشتم قانون اساسي براي مردم به رسميت
بشناسد.حبيبي با تشکر از معاون اول رئيسجمهور
در اعالم لغو سند  2030و لغو تصويبنامه دولت در
اين مورد گفت :ما از دولت مي خواهيم اجراي اسناد
ملي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي را در دستور
کار قرار دهد .سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،
نقشه مهندسي فرهنگي ،نقشه جامع علمي کشور،
سند امور نخبگان و… بايد پس از لغو سند  2030در
دولت مطرح و براي اجراي آن همان کارگروههايي که
براي اجراي سند  2030تشکيل شده بود ،به کار گرفته
شود و هر ماه گزارشي را به ملت بدهند که چقدر در
اجراي اين اسناد ملي جلو رفته و پيشرفت حاصل
شده است.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي همچنين
افزود :ما از رئيس جمهور ميخواهيم هر چه زودتر
برنامه پنجساله ششم توسعه را ابالغ کنند.وي با اشاره
به سخنان رئيس مجلس در همايش مديران ستادي
سازمان فني و حرفهاي گفت :ضعف اهتمام دولت به
توليد و اشتغال صداي رئيس مجلس را هم در آورده
است .اينکه وي بگويد بخش توليد با آمپول تقويتي
سرپاست و اعالم کند  90درصد بودجه صرف امور
جاري ميشود ،يک فاجعه است.حبيبي اظهار کرد:
نبايد پس از گذشت  2سال امضاي برجام ما با چنين
وضعي در بودجه کل کشور و اقتصاد مملکت روبه
رو باشيم .دولت و مجلس بايد پاسخي به مطالبات
اقتصادي مردم داشته باشند.

صفاره رندي:

ويالييها ،روايت جديدي از دفاع مقدس را برايمان به ارمغان آورد
وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت« :ويالييها»
روايت جديدي از دفاع مقدس را برايمان به ارمغان
آورد.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران
پويا ،مراسم تقدير و تکريم خبرگزاري تسنيم از عوامل
فيلم سينمايي «ويالييها» با حضور جمعي از خانواده
معظم شهدا و تني چند از هنرمندان و اصحاب رسانه
در تاالر ايوان شمس برگزار شد.در اين مراسم حسين
صفارهرندي وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره
فيلم «ويالييها» گفت :ما اينجا جمع شدهايم که کار
بزرگي را ستايش کنيم ،کار بزرگي که خانم قيدي
و دوستانشان توليد کردند و روايتي جديد از دفاع
مقدس مان بود .کار زيبايي که عوامل اين فيلم انجام
دادند آن بود که شخصاً از مخاطبان دعوت کردند که
به تماشاي «ويالييها» بنشينند .درست است که اين
فيلم از نظر گيشه فروش چشمگيري نداشته است؛
اما اين موضوع چيزي از ارزش هايش کم نميکند .ما
از عوامل اين فيلم قدرداني ميکنيم که روايتي تازه
از دفاع مقدس را برايمان روايت کردند.سپس مجيد
زينالعابدين مدير شبکه  5سيما در اين مراسم بيان
کرد :بهنظرم عنصري که فيلم سينمايي «ويالييها»
را از ساير آثاري که تاکنون در عرصه دفاع مقدس
ساخته شده بود تمييز ميداد ،فيلمنام ه خالقانه اين
فيلم سينمايي بود .همچنين کنار فيلمنامه ،ايفاي
نقش فوقالعاده بازيگران اين فيلم بسيار چشمگير
بود« .ويالييها» بهنظرم فيلمي بود که کنار تکنيک،
از مفهوم استواري برخوردار بود .از عوامل اين فيلم
تشکر ميکنم که چنين داستان پرکششي را برايمان

به ارمغان آوردند.مجيد قليزاده مديرعامل خبرگزاري
بين المللي تسنيم نيز گفت :طي اين چند وقت اخير
کارهاي بسيار خوبي در زمينه فيلمهاي دفاع مقدس
صورت گرفت ،کارهايي که منتج به نمايش نقش زنان
در روزهاي دفاع مقدس بهعنوان مادران و خواهران
دفاع مقدس بود .متأسفانه سينماي امروز کشورمان پر
شده است از فيلم هايي که از نظر فرم و محتوا حرفي
براي گفتن ندارند ،اما صرفاً جهت به نمايش درآوردن
صحنههاي سخيف مخاطبان را بهسمت خود ميکشند
و مسموم ميکنند.
در اين آشفتهبازار فيلمهاي سخيف ،جاي دارد که از
خانم قيدي ،آقاي ملکان و دوستانشان قدرداني کنيم
که عليرغم کمتوجهياي که به آنها شد کار درست
را انجام دادند .در سال هاي دفاع مقدس ما بهعنوان
يک نوجوان در خط مقدم جبهه حضور داشتيم و اين
حضورمان باعث ميشد که کمتر اين بخش از دفاع
مقدس را بعينه ببينيم .اين بخش از دفاع مقدس مغفول
مانده بود که خانم قيدي با زحمات دوستان شان ،اين
بخش از دفاع مقدس را نيز در حافظه تاريخ کشورمان
ثبت و ضبط کردند.حميدرضا مقدمفر مشاور فرهنگي
و رسانهاي فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم
در اين مراسم اظهار کرد :چندين مرتبه تاکنون از
مقام معظم رهبري شنيدهايم که اجر خانواد ه شهدا
و رزمندگان دفاع مقدس کمتر از شهدا نيست .اگر
نگاه کنيد به فيلم سينمايي «ويالييها» ،ميبينيد که
چطور خانوادههاي رزمندگان و شهدا سختي ميکشند
و با هر پيام شهادتي که از سوي خط مقدم به دست

عصر انديشه مجدداً منتشر ميشود
مديرمسئول مجله «عصر انديشه» که انتشار آن از اواخر سال گذشته
متوقف شده بود ،از انتشار دوباره اين مجله طي روزهاي آينده خبر داد.
محمدمهدي داني در گفتگو با مهر ،از انتشار دوباره «عصر انديشه» با
تيم جديد طي روزهاي آينده خبر داد و با بيان اينکه «عصر انديشه»

چهارنکته به بهانه دو سالگي برجام

ادامه از صفحه اول
اما اين عقالنيت قراردادي اص ًال در اجرا و عمل و حتي متن ديده
نمي شود! چرا؟ براي اينکه به آمريکايي ها اعتماد شد! به اتحاديه اروپا
اعتماد شد! براي اينکه اين طرف ميز حسن نيت بود و آن طرف ميز ،سوء
نيت ،خصومت ورزي و بي اعتمادي!
يکي نيست اين وسط بگويد با آن همه سابقه خصومت غرب با ايران ،اين
اعتماد و حسن نيت را حضرات از کجا آورده اند؟!
 -4يکي از شيرين کاري هاي برجام اين بود که طرف هاي مقابل بپذيرند
ايران در فعاليت هاي هسته اي هيچ گونه انحرافي نداشته است و تهران
قصد ساختن بمب ندارد.سه شنبه  24آذر ماه  1394آمانو مدير کل آژانس
بين المللي انرژي اتمي بيانيه صادر کرد و رسماً اعالم نمود آژانس مدرکي

به گزارش پايگاه مرکز اسناد انقالب اسالمي ،پس از اکران فيلم ماجراي
نيمروز در سيوپنجمين دوره جشنواره فيلم فجر ،اين فيلم در محضر
رهبر معظم انقالب اسالمي ،حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي ،اکران
شد و پس از آن عوامل اين فيلم در اول اسفندماه  1395به ديدار
مقام معظم رهبري رفتند و ايشان ضمن تفقد عوامل اين اثر نظرات
شان را درباره فيلم بيان فرمودند .رهبر معظم انقالب اسالمي در
ديدار عوامل فيلم ماجراي نيمروز فرمودند« :اين فيلم بسيار خوب
بود ،همه اجزاء فيلم عالي بود ،کارگرداني عالي بود ،بازيها عالي،
قصه عالي بود .فيلم خوش ساخت بود ».رهبر معظم انقالب با اشاره
به سکانسي از اين فيلم درباره محاصره و پاکسازي خانه موسي
خياباني توسط نيروهاي اطالعاتي و امنيتي فرمودند« :آن روزي که
اين قضيه (محاصره منزل موسي خياباني) اتفاق افتاد من محضر
امام (ره) بودم .بچهها آمدند و گفتند ،از جمله همين آقاي سيفاللهي،
آمدند و گفتند که قضيه تمام شده .آمدند که به امام گزارش بدهند.
با ديدن فيلم شيريني آن روز تكرار شد ».ايشان درباره لزوم توجه
سينما به شهيد الجوردي خطاب به كارگردان ماجراي نيمروز فرمودند:
«ان شاء اهلل يک کاري هم براي آقاي الجوردي بکنيد .ايشان از آن
شخصيتهايي است که شايسته است برايشان کار انجام بشود .در
اين فيلم اسمش بود اما الجوردي کسي است که از قبل از انقالب
ما به او ميگفتيم مرد پوالدين».
***

صادق زيباکالم در انتقاد از اختالفات پيش آمده گفت که ادامه
چنين وضعي مي تواند به شکست جريان اصالح طلب منجر شود.
به گزارش انتخاب ،وي همچنين گفت که در صورت ادامه فعاليت
غيررضايت بخش شوراي عالي اصالح طلبان ،جريان اصالحات به
تصميمي جديد در اين باره خواهد رسيد .صادق زيباکالم ،استاد
دانشگاه تهران در اين باره اظهار داشت :گمان نمي کنم که خود
روحاني منکر نقش اصالح طلبان در موفقيت ايشان باشد .اما
مسئله اساسي اين است جرياني که پيروزي روحاني را رقم زده،
يک جريان ائتالفي است ،يک طيف و جبهه اين پيروزي را شکل
داده که شامل اصالح طلبان از قبيل جبهه مشارکتي هاي سابق و
کارگزاران ،هواداران مرحوم هاشمي ،خاتمي و طرفداران معتدل و
ميانه روي خود روحاني .زيباکالم تاکيد کرد :چند پاره شدن اصالح
طلبان سم است ،رمز پيروزي ما در سال  94 ،92و  96تشکيل
ائتالف بود .اگر ائتالفي عمل نکنيم و عارف و همراهان شان يک
جريان شوند ،کارگزاران يک جريان شوند ،خاتمي جرياني جدا
شود و ...در انتخابات مجلس در  98و رياست جمهوري در 1400
شکست خواهيم خورد.
***

پليس اشتياقي براي ورود به حوزه حجاب ندارد

سخنگوي نيروي انتظامي با تاکيد بر اينکه آخرين درمان در حوزه
حجاب ،اقدامات سلبي است ،گفت :پليس به هيچ وجه اشتياقي
براي ورود به حوزه حجاب و برخورد با هنجارشکني اجتماعي و
فرهنگي ندارد ولي زماني که هيچ يک از دستگاههاي مسئول،
کارکرد درستي در اين حوزه ندارند ،پليس به عنوان ضابط قضائي
و با توجه به وظيفه و تکليف قانوني خود ،ناگزير از ورود به اين
بخش است .سردار منتظرالمهدي در گفتگو با خبرنگار پايگاه
خبري پليس خاطرنشان کرد :اساساً نوع ورود به اين حوزه ،بايد
از نوع وفاقي باشد و بايد توسط مردم انجام شود؛ مردم بايد به
اين حوزه ورود کرده و با تذکر لساني ،احساني ،انساني و امر به
معروف ،در جهت اصالح وضعيت گام بردارند .وي همچنين گفت:
بديهي است  26دستگاه درحوزه ترويج و پاسداشت فرهنگ عفاف
و حجاب مسئوليت دارند و پليس آخرين ايستگاه در بين اين
 26دستگاه مي باشد و طبيعي است نيروي انتظامي بر اساس
وظيفه قانوني خود با هنجارشکنان برخورد مي کند.
***

نبض!

روزنامه کيهان ديروز در ستون گفت و شنود نوشت؛ گفت :اردوگاه
مشترک اصالحات و سازندگي و اعتدال ،حسابي به هم ريخته و
بدجوري براي تعيين شهردار تهران و اعضاي کابينه به يکديگر
پريدهاند! گفتم :خب! وقتي اصالحاتيها دولت را رحم اجارهاي
خودشان ميدانند و کارگزارانيها آن را تحت قباله خود تلقي ميکنند
ن را قبول ندارند ،معلوم است
و اعتداليها هيچکدام از آن دو جريا 
که سر تقسيم سهم دعوايشان ميشود .درباره شهرداري تهران هم
که هر کدام يکطرف آن را گرفته و به طرف خود ميکشند و ...گفت:
تازه ادعا ميکنند که با يکديگر وحدت کامل دارند! گفتم :خان
يک روستا مريض بود .دو تا پزشک که با هم رقابت هم داشتند به
بالينش آمدند و از زير پتو نبض خان را گرفته و گفتند حال خان
خيلي وخيم است .خان هر دو دستش را از زير پتو بيرون آورد و
ن شدهها ،شما زير پتو نبض خودتان را گرفتهايد!
گفت؛ فالن فال 
***

نبايد اثري از ايران در جنوب سوريه باشد!

شان ميرسد ،هزاران مرتبه جان ميدهند .سينماي
حال حاضر ما بهسمتي رفته است که ديگر فيلمسازان
شهامت ساخت فيلمهاي دفاع مقدسي را ندارند؛ اما خانم
قيدي و همکاران شان با دانستن همه اين موضوعات،
شهامت به خرج دادند و فيلم سينمايي «ويالييها»
عوامل سازنده فيلم سينمايي
را توليد کردند .بيشک
ِ
«ويالييها» نزد خداوند و شهدا اجر و ثواب وااليي
خواهند داشت.طوبي عربپويان همسر سردار شهيد
عليرضا نوري نيز در اين مراسم گفت :تشکر ميکنم
که عوامل فيلم سينمايي «ويالييها» گوشهاي از
زندگي سخت خانوادههاي رزمندگان دفاع مقدس را
به تصوير کشيدند .خانم قيدي شخصي بود که وراي

از موضوعات مالي اين فيلم سينمايي را توليد کرد.
ت سال هاي
من اگر دستانم ميلرزد بهخاطر مجروحي 
دفاع مقدس است که باعث شد شيميايي شوم .قدر
آرامش اين روزهايتان را بدانيد چرا که بهخاطر اين
آرامش جوانان بسياري جان شان را فدا کردهاند.منير
قيدي کارگردان فيلم سينمايي «ويالييها» هم بيان
کرد :اميدوارم که لياقت محبتهايتان را داشته باشم.
سال گذشته در همين روزها بود که ما مشغول توليد فيلم
سينمايي «ويالييها» در دماي بيش از  50درجه جنوب
کشور بوديم .از همسر شهيد نوري نيز تشکر ميکنم که
صبورانه ما را براي ساخت اين فيلم راهنمايي کردند و
بخش اعظم اين فيلم داستان زندگي ايشان بود.

مجلهاي است که به خاطر ارائه يک الگوي بديع و استفاده از يک تيم
حرفهاي چه در سطح محتوايي در دو بخش داخلي و خارجي و چه در
سطح فرم و طراحي ،در زمان کوتاهي توانست مورد اقبال گسترده اقشار
فرهيخته و بويژه جوانان و دانشگاهيان قرارگيرد و جايگاه مناسبي را در
فضاي مطبوعاتي کشور به خود اختصاص دهد ،دليل توقف انتشار آن را
مشکالت مالي عنوان کرد.وي در عين حال اعالم کرد :با تالشهاي صورت

گرفته جهت رفع مشکالت ،زمينه انتشار دوباره اين مجله فراهم شده است
و «عصر انديشه» طي روزهاي آينده روانه کيوسکهاي مطبوعاتي خواهد
شد.داني همچنين ضمن اعالم تغيير سردبير و تيم تحريريه «عصر انديشه»
در دوره جديد ،از زحمات تيم قبل براي شکوفايي و بالندگي عصرانديشه
تقدير کرد و گفت :دکتر روحاالمين سعيدي از اين پس مسئوليت سردبيري
مجله را برعهده خواهد داشت.

دال بر نظامي بودن برنامه هسته ايران نيافته است.
پس آنها هم پذيرفتند فعاليت هاي هسته اي ما انحراف نداشته و ساخت
بمبي در كار نبوده است! سؤال اين است که اگر پذيرفتند بايد به ملت
ايران و افکار عمومي جهان پاسخ دهند چرا تحريم هاي ظالمانه عليه
ايران وضع کردند و تا سرحد تهديد نظامي پيش رفتند؟ اگر پذيرفتند
چرا تحريم ها را ادامه دادند و حتي بر خالف برجام ،بر آن هنوز پاي مي
فشارند؟ اگر پذيرفتند فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است ،چرا
مي خواهند تأسيسات هسته اي ما را  10-15سال زير دوربين هاي نظارت
سازمان انرژي اتمي بين المللي نگه دارند و محدوديت هاي علمي و فني
در سر راه پيشرفت هاي هسته اي ايران وضع کرده اند؟
صدر و ذيل توافق هسته اي با هم نمي خواند .داخل اين صدر و
ذيل هم مبهم و چندپهلوست .به مواردي هم که صراحت دارد ،اص ًال
عمل نمي کنند.

نگاه طرف هاي برجام به ويژه آمريکا به ايران در مذاکرات هسته اي ،نگاه
به مجرمي بود که به دليل انحراف در فعاليت هاي هسته اي مي خواست
بمب هسته اي بسازد ،يک سري مجازات را نيز با شرکاي بين المللي
خود اعمال مي کردند ،بعد که خودشان اعتراف کردند چنين چيزي نبوده
است ،بايد پوزش مي خواستند و بساط اتهامات و مجازات ها را جمع
مي کردند .اما چنين کاري نکردند .چرا؟ اگر ايران مي خواست بمب بسازد،
اص ًال مذاکره نمي کرد .مثل کره شمالي مي رفت بمب خود را مي ساخت و
کاري هم به مذاکره نداشت .همين دليل کافي بود که آنها بفهمند انحرافي
در فعاليت هاي هسته اي ما نيست .اما خودشان را به خريت زدند و يک
دوره مذاکره نفسگير با نتايج تقريباً هيچ را به ما تحميل کردند.
حال چه بايد کرد؟ اين سؤالي است که دولت و ديپلمات هاي ما هنوز
نمي خواهند به آن پاسخ دهند .مردم مي گويند؛ مقاومت! دولت چه
مي گويد؟

«آويگدور ليبرمن» وزير جنگ رژيم صهيونيستي اعالم کرد؛ کارشناسان
روسي ،آمريکايي و اسرائيلي در «وين» درباره مناطق کاهش تنش در
جنوب غرب سوريه بحث و گفتگو خواهند کرد .وي به روزنامه روسي
«کامرسانت» مدعي شد« :ايران امروز کل سوريه از جمله جنوب را
به «سرپل» عليه اسرائيل تبديل کرده است .ما آماده تسليم در برابر
اين موضوع نيستيم و به همين دليل تالش ميکنيم اثري از آنها
در اين منطقه نباشد و اين يکي از شروط اصلي است که ما بر آن
اصرار داريم ».در اصطالح نظامي ،سرپل به منطقهاي با فاصله نسبتاً
زياد از کناره رود در اراضي دشمن يا دشمن بالقوه گفته ميشود ک ه
پس از تسخير ،عبور سربازان و تجهيزات را تسهيل ميکند و نيز
نقش پايگاهي را دارد که از آنجا ميتوان عمليات آفندي را تداوم
بخشيد يا از اراضي کليدي در پشت سر حفاظت کرد.
***

ادامه مرگهاي مشکوک مخالفان هيالري

وطن امروز با چاپ گزارشي به نقل از منابع آمريکايي از ادامه مرگهاي
مشکوک مخالفان هيالري کلينتون رقيب ترامپ در انتخابات گذشته
آمريکا مينويسد :ماجراي رسوايي ايميلهاي هکشده هيالري کلينتون
يک مرگ مشکوک ديگر در پي داشت .به گزارش شيکاگوتريبون،
طبق اسناد پليس «پيتر دبيلواسميت»  ۸۱ساله از حاميان مالي
حزب جمهوريخواه روز  ۱۴مه در هتلي در شهر «راچستر» ايالت
مينهسوتا خودکشي کرده است .بنا بر اين گزارش ،اسميت چند روز
پيش از خودکشي در گفتگو با روزنامه والاستريتژورنال گفته بود
تالش زيادي کرده تا ايميلهاي هکشده هيالري کلينتون را از
هکرهاي روسي به دست آورد .به نوشته والاستريتژورنال ،پيتر
اسميت در پي بهدست آوردن  ۳۰هزار ايميلي بود که هيالري کلينتون
مدعي شده شخصا حذف کرده ،چرا که ايميلهاي شخصي بودهاند.
پيش از انتخابات رياستجمهوري نوامبر سال پيش نيز يک عضو
برجسته حزب دموکرات ،تنها چند روز پس از افشاي ايميلهاي
هک شدهاي که تباني مقامات ارشد حزب براي حذف برني سندرز،
نامزد دموکراتها به نفع هيالري کلينتون را نشان ميداد درگذشته
بود .علت مرگ او در رسانهها طبيعي گزارش شده بود ،اما مخالفان
کلينتون در حزب دموکرات مرگ او را قتل و خفه کردن يک صداي
مخالف هيالري تلقي کردند ،چرا که بر اثر افشاگريهاي او «دبي
واسرمن شولتز» رئيس کميته ملي دموکراتيک حزب دموکرات مجبور
به اعالم کنارهگيري شده بود.
ادامه درصفحه 3

» اخبار برگزيده

ادامه از صفحه 2

آغاز مبارزه با حجاب در تاجيکستان

به گزارش العالم ،مقامات استان سغد تاجيکستان کارگروهي تشکيل داده اند تا
براي ممنوعيت آنچه "لباس مغاير فرهنگ ملي اين کشور" ناميده شده تبليغ
کند .دفتر مطبوعاتي کميته امور زنان و خانواده ،وابسته به دولت تاجيکستان
اعالم کرد که اين کارگروه متشکل از نمايندگان نهادهاي آموزشي ،بهداشتي
و ديني ،سازمان هاي جوانان ،جنبش هاي زنان ،نيروي انتظامي و نهادهاي
ورزشي است .نادره ميرزا زاده ،رئيس اداره امور زنان و خانواده استان سغد
به تشديد تبليغات عليه رعايت حجاب از سوي زنان شهر خجند به عنوان
"پوشاک مغاير فرهنگ تاجيک ها"! فرا خواند و قرار است اعضاي کارگروه
با اين هدف ازهمه محالت ،مرکز تجاري ،بهداشتي ،کارگاه هاي توليدي
پوشاک مدارس ،کودکستان ها ،رستوران ها و بازارهاي شهر خجند ديدن
کنند.اين ادعا در حالي مطرح مي شود که حتي دوران  70ساله احاطه
کمونيس ِم شوروي سابق بر تاجيکستان هم نتوانسته بود رعايت "حجاب"
را به طور کلي از فرهنگ اين کشور اسالمي حذف کند.
***

رقابت ضد انقالب بر سر چنبره زدن
در کنگره آمريکا

در ماههاي پس از روي کار آمدن دولت جديد در آمريکا ،هر يک از طيفها و
گروههاي اپوزيسيون ،با برگزاري همايشها و ديدارهايي با مقامات آمريکايي ،به
دنبال جلب حمايت آنها هستند .به گزارش سايت جنبش مقابله با رسانههاي
بيگانه ،در ماههاي پس از انتخاب ترامپ و به قدرت رسيدن جمهوريخواهان
در مجلس آمريکا ،راهروهاي کنگره آمريکا و کا خ سفيد به جوالنگاه عناصر
ي اسالمي از «ربع پهلوي» تا «نيک
اپوزيسيون تبديل شده و مخالفان جمهور 
آهنگ کوثر» و «فضائل عزيزان» براي پول گرفتن از سناتورها ،کنگره آمريکا را
قرق کرده اند .خيانت و درخواست کمک عناصر اپوزيسيون آن قدر برايشان
عادي شده که در توجيه اين اقدام خود ميگويند؛ «بسياري از رهبران بزرگ
بخش جهان مانند گاندي و ماندال نيز مذاکره
و خوشنا ِم حرکتهاي آزادي ِ
با دوست و دشمن را با آغوش باز ميپذيرفتند ».همايشي اخيرا برگزار شد
که با انتقادات فراواني از طرف نيروهاي اپوزيسيون خارج مواجه شد و باعث
درگيري بسياري از اين افراد در فضاي مجازي هم شد .پيمان عارف که اين
روز ها در اروپا با اذناب آمد نيوز و همکاران سابق خود درگير است در انتقاد
به کساني که در اين همايش حضور داشته اند مي نويسد :کساني که در
آمريکا مرتکب تجاوز جنسي به يک زن شده و در آنجا مدتها در زندان بوده
و حال ديده اند که مخالفت با نظام اسالمي برايشان آب و نان دارد به اين
کار رو آورده اند واال هيچ سابقه سياسي در ياران نداشته اند.
***

پيش انگاره دولت
مغرض بودن تمامي منتقدين است

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي گفت :مطابق اصل  122قانون
ب قانو ن
ي ک ه ب ه موج 
ت و وظايف 
س جمهور در حدود اختيارا 
اساسي رئي 
ت و الزمه
ي ب ه عهده دارد در برابر ملت مسئو ل اس 
ن عاد 
اساسي يا قواني 
اجراي اين اصل قانون اساسي ،هموار کردن بستر الزم براي سؤال از عملکرد
رئيس جمهور است .به گزارش کانال حزب مؤتلفه اسالمي ،مهدي اسالمي
افزود :رئيسجمهور بايد ميدان نقد را فراهم سازد و حتي اگر اطرافيان و
رسانههاي حامي اش بر منتقدين تاختند نيز به آنها هشدار دهد .متاسفانه
در تمام اين دوره چهارساله شاهد بي مهري زياد به نقدهاي علمي بوديم
به شکلي که پيش انگاره دولت ،مغرض بودن منتقدان فهميده ميشود.
وي همچنين گفت :دستور العمل اميرالمؤمنين (ع) به مالک اشتر اين است
که زمينه اي بساز که هر کسي با صراحت و بدون ترس و لکنت ،سخنان
خود را با تو بگويد و تأکيد مي فرمايند که خشونت و تندي آنها در سخن
را تحمل کن .اسالمي ادامه داد :صراحت نقد ،موهبتي براي مسئولين است
و نبايد موجب هياهوي رسانه اي و تخطئه ناقدين شود.

»

معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران گفت :نيروي قدس در منطقه پوزه آمريکايي ها را به
خاک ماليد.سردار محمدرضا نقدي در گفتگو با خبرنگار شبکه اطالع رساني راه دانا با اشاره به
هجمههاي ايجاد شده عليه سپاه عنوان کرد :آمريکا از ابتداي انقالب تا به امروز ،هر وقت خواسته
به انقالب و ايران ضربه بزند سپاه را مثل يک سد مقابل خود ديده است.وي افزود :اوايل انقالب و
در ماجراي ترورها و دستگيري منافقان ،سپاه مقابل دستنشاندههاي آمريکا ايستاد؛ در مقابل با
آشوبهاي کردستان حاج احمد کاظميها و شهيد بروجرديها باعث شکست پروژه آمريکاييها
شدند؛ در دفاع مقدس نيروهاي سپاه و بسيج حضور داشتند ،وقتي آمريکاييها ما را با موشک تهديد
کردند ،هوا و فضا سپاه با ساخت موشک پاسخ آنها را داد.وي ادامه داد :آمريکاييها خواستند از
راه دريا به ايران نفوذ کنند ،نيروي دريايي سپاه را مقابل خود ديدند ،خواستند در منطقه شرارت
کنند نيروي قدس سپاه پوزه آنها را به خاک ماليد ،خواستند فشار اقتصادي بياورند قرارگاه خاتم

سپاه اجازه نداد سناريوي آنها تکميل شود ،خواستند از مرزهاي هوايي وارد کشور شوند ،سپاه
پهپاد آنها را به غنيمت گرفت ،وارد عرصه تهاجم فرهنگي شدند باز هم نيروهاي سپاه و بسيج
را مقابل خود ديدند.وي اظهار داشت :وقتي آمريکا در همه پروژهها و برنامههاي ضدايراني که
دارد سپاه را مقابل خود ديده ،معلوم است که براي نابودي و حذف سپاه تالش ميکند.وي گفت:
کساني که در داخل عليه سپاه فعاليت ميکنند قطعا دستنشانده آمريکا هستند؛ انتقاد با توهين
و طعنه تفاوت دارد ،همه را ميشود نقد کرد حتي سپاه را ،اما انتقاد نبايد با توهين جابهجا شود.
نقدي عنوان کرد :اگر انتقادي نسبت به عملکرد دستگاهي وجود دارد بايد در جلسات و مکاتبات
مطرح شود تا آن موضوع تصحيح شود ،اما اينکه عدهاي در افکار عمومي با عبارات توهين آميز
حرفهاي نادرستي را عليه سپاه مطرح کنند نشان از دو موضوع دارد؛ يا اين افراد جزء ايادي
استکبارند يا فريب خوردهاند و خودشان نميدادند.

سردار نقدي:

نيروي قدس در منطقه
پوزه آمريکايي ها را
به خاک ماليد

سياسي
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رئيس مجلس در مراسم افتتاحيه کنفرانس بين المللي بودجه ريزي :

وزرا مشکل را حل نمايند
نه اينکه در جلسات درد دل کنند

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :وزرا در دولت
آينده اگر مشکلي مي بينند جرات اين را داشته باشند
که آن را حل کنند نه اينکه در جلسات درد دل
کنند؛ اين کار به درد ما نمي خورد.به گزارش خبرنگار
مهر ،علي الريجاني در هشتمين کنفرانس بين المللي
بودجه ريزي بر مبناي عملکرد گفت :در قانون برنامه
ششم بر موضوع اين کنفرانس تاکيد شده است .اين
مسئله سازوکارها و تحوالتي را نيازمند است کار ساده
اي نيست اما مهم است.وي با اشاره به اينکه براي
بودجه جاري کشور از سهم قابل توجهي از نفت استفاده
مي شود افزود :نفت سرمايه است و بايد صرف امور
زيربنايي شود .اين نشان دهنده يک خلل جدي در
نظام کشور از نظر بودجه ريزي و امور ديواني است.
رئيس مجلس با اشاره به حجم وسيع دولت ادامه
داد :ما چند ميليون کارمند داريم ،وضع خدماتمان
هم نارس است .امور ديواني مفصل مانع پيشرفت
شده است.وي افزود :ما از نظر رشد ناخالص داخلي
از بين  ۲۴کشور منطقه نفر دهم هستيم و در
جهان از بين  ۱۹۸نفر رتبه  ۸۱را داريم.الريجاني

روحاني:

با بيان اينکه کارآمدي سيستم در کشور ما ضعيف
است ،گفت :امسال سهم قابل توجهي از بودجه ،96
بودجه جاري است يعني پول نفت هم صرف هزينه
جاري مي شود .ما بايد هزينه هاي زائد را کم کرده
و کارآمدي را افزايش دهيم.رئيس مجلس با اشاره
به اينکه ساختار حکمراني در کشور ما مسئله مهمي
است که بايد به آن توجه جدي شود گفت :در کتب
اسالمي مسئله عدالت در حکمراني مورد تاکيد است.
بايد در امر عدالت سمت گيري به طرف محرومان
باشد ،قانون براي همه يکسان بوده و آزادي فکر و
عقيده براي همه وجود داشته باشد .اگر مفهوم عدالت
را قبول کنيم نبايد دولتمان حداکثري باشد  ،نبايد
سيستم ديواني ما جاي افراد تصميم بگيرد.الريجاني
گفت :ما بايد امنيت مردم را حفظ کنيم تا خودشان
تصميم بگيرند و در مسابقه اجتماعي شرکت کنند.
بايد تا حدي که افراد استعدادهايشان شکوفا شود
تمهيدات الزم را بينديشيم.وي با بيان اينکه بعد از
انقالب سيستم نيمچه سوسياليستي به وجود آمد
که تصور مي کرد ما بايد همه چيز را دولتي کنيم

گفت :اين اقدام باعث انباشت مسئوليت ها براي دولت
شد .اين با ساختار حکمراني سعادت مداري که به
آن اعتقاد داريم همخواني ندارد.الريجاني ادامه داد:
بايد بدانيم مشکل کجاست ،به اندازه کافي شواهد
وجود دارد که بدانيم اشکاالت حکمراني ما کجاست
تا متناسب با آن راهکار تعيين کنيم.
رئيس مجلس گفت :سازمان برنامه براي رتق و فتق
امور هر سال اليحه اي به ما مي دهد اما حادثه اي در
کيفيت رخ نمي دهد .ما بدون اصالح برخي نظامات
نمي توانيم رفع اشکال کنيم و با اين روند توفيقي

در توسعه پيدا نخواهيم کرد.الريجاني تصريح کرد:
رشد  ۸درصد نيازمند اصالح چندين مورد است که
اميدواريم دولت تازه نفس اين کار را انجام دهد .وزرا
در دولت آينده اگر مشکلي مي بينند جرأت اين را
داشته باشند که آن را حل کنند نه اينکه در جلسات
درد دل کنند اين کار به درد ما نمي خورد.
رئيس مجلس تصريح کرد :رجال ملي کساني هستند که
وقتي مشکالت را مي بينند بگويند آنها را حل مي کنيم
چراکه به تاخير انداختن مشکالت روزمرگي
مي آورد.

ي دارند
عدهاي شوق زيادي به لبخند مسئول آمريکاي 

مدرك تحصيلي اينجانب فاضل بهزادي فرزند عزيزقلي شماره شناسنامه 60
صادره :ايذه متولد  1362/3/21رشته تحصيلي :الكتروتكنيك  -برق صنعتي
واحد دانشگاهي اهواز شماره  12/91553مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اهواز كد پستي  61349-68875و يا صندوق پستي
 1915ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مانديس خياطي گرگري فرزند عليقلي به شماره
شناسنامه  11916صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي صنايع
(برنامهريزي و تحليل سيستمها) صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب به
شماره 138714103632مفقود 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.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس نقرهاي متاليك مدل 1387
به شماره پالك 294ص -49ايران  18و شماره موتور  12487065988و شماره
شاسي  NAAN21CA28E401251به نام ارجعلي غالمي فرزند قدرتاله
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب غضنفر توبرهريزي مالك خودرو پيكان مدل  1379به شماره انتظامي
236ق -23ايران  21و شماره بدنه  11127926532و شماره شاسي 79427857
به علت فقدان برگ كمپاني 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 شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر 14
جاده مخصوص كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري سايپا تيپ  141SXمدل  1390رنگ بژ
متاليك به شماره پالك 986-32ق 47و شماره ملي  0918976693به نام
هاجر فاطمي نوكر نام پدر عباسعلي محل صدور گناباد به شماره موتور
 3875711و شماره شاسي  S3482289341358مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (شناسنامه مالكيت) پژو پارس مدل  93رنگ سفيد به شماره
انتظامي 723ل -23ايران  32به نام فاطمه مسعودي تربتي فرزند محمد و
شماره موتور  124K0473389و شماره شاسي NAAN01CA3ER170533
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پيكيآي مدل  1384به رنگ سفيد و شماره شهرباني
533د -23ايران  36و شماره موتور  131062450و شماره شاسي 050036
به نام محمود رضاميراوه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني سواري مزدا تيپ  323GLXمدل  1381به رنگ نقرهاي متاليك
و شماره شهرباني ايران 132-11ط 69و ش شاسي BGBASDZM811216
و شماره موتور  ZM569958به نام عليرضا زينالي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب شهين قائمي بدينوسيله اعالم ميدارد يك فقره پرونده به تاييديه
نظارت كار نظام مهندسي استان البرز فرم به شماره  10341849و فرم معرفي
نظام مهندسي شماره  240007611و با نظارت آقاي مهندس محمدجواد علمائي
كوپائي منظور گرديده ،مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك (برگ سبز ،سند كمپاني ،بنچاق) خودرو وانت مزدا مدل  1371به
رنگ نقرهاي متاليك و شماره شهرباني ايران 213-56ج 28و شماره شاسي
 71602235و شماره موتور 203671به نام اكرم اسماعيل نياي رودبنه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،سند مالكيت خودروي سواري هاچبك پژو  206به
رنگ خاكستري متاليك مدل  1385به شماره شهرباني ايران 753-38ب33
و ش شاسي  10850630و ش موتور  13085030242به نام سعيد كوليوند
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدرشيد زارعي مالك خودرو سواري پيكان به شماره شهرباني
936-61ب 25و شماره بدنه  83415717و شماره موتور  11283025519به
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 پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نيز دارد و اين عقل است که براي ما مسئوليت معين ميکند،
بنا بر اين براي اينکه موجودي برتر از حيوانات شويم ،بايد به
آنچه عقل ميگويد عمل کنيم.مصباحيزدي ادامه داد :اما عدهاي
باور دارند که اصل تکاليف از خداست؛ حتي اموري که گفته
شد ،نشانههايي از تکاليف خداست و حتي حکم عقل هم نشانه
خواست خداوند است که ما را مکلف کرده است .به عبارت بهتر
خداوند از آن جهت که هستي و مالکيت ما از اوست ،ميتواند
ما را مکلف کند و ما در مقابل او مسئوليم.عضو جامعه مدرسين
حوزه علميه با اشاره به اينکه اين تفکر در دنيا ترويج ميشود،
اظهار کرد :همين حقوق بشر به عنوان ابزار و بهانهاي است تا
کشورهاي استکباري به مقاصد و اهداف خود برسند ،در حالي
که بسياري ازاين نظريات ،داراي اصل و ريشه صحيحي نيست،
اما بمباران تبليغاتي سبب انتشار و پذيرش آن توسط مردم شده
است.استاد حوزه علميه قم در ادامه افزود :يا بايد دنبال رضايت
کدخدا و لبخند ترامپ باشيم يا بايد آرزويمان لبخند رضايت امام
زمان(عج) باشد ،شهداي ما چرا آرزو داشتند به شهادت برسند؟

اينجانب محمد حقيقيان مالك خودرو پيكان وانت مدل 1391به شماره شهرباني
163د -82ايران  12و شماره بدنه  287300و شماره موتور 11491005800
به علت فقدان اسناد فروش و (سند كمپاني و شناسنامه مالكيت) 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 پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودروي سواري سمند به شماره انتظامي 929-27د 64و شماره
موتور  12490245644و شماره شاسي  NAACA1CB3CF246973به نام
فرحناز حسن اقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1282 .
اينجانب نورمحمد رويانيان مالك خودرو پژو سواري پارس به شماره بدنه
 NAAN21CA6AE416552و شماره موتور  12488183975و شماره
پالك 175-72ص22به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز خودرو تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع
در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند رانندگي پايه يكم به شماره  1296612به نام آقاي محمود
كشاورز فرزند محمد صادره از سيرجان به شماره ملي  3071726228و به
شش  52مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند (ناوگان عمومي) مينيبوس مدل هيوندا كروز به رنگ سفيد
روغني مدل  1390و شماره انتظامي 622ع -57ايران  22و شماره شاسي
 NAB37901790916524صادره از سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
استان ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند (ناوگان عمومي) مينيبوس مدل هيوندا كروز به رنگ سفيد
روغني مدل  1390به شماره انتظامي 551ت -28ايران  98و شماره شاسي
 NAB37901790916929صادره از سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
استان ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد هاچبك مدل  87رنگ سفيد شش
ايران 298-65ب 98و شم  2397668و ش شاسي S1442287192861
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1385به
شماره موتور  1747925و شماره شاسي  S1412285267709و شماره انتظامي
537-69ص 36مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه ساعتزني شماره  6/26543به نام خيراهلل غيجي فرزند محمدعلي
به شماره شناسنامه  29صادره از عليآباد كتول مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان باري راننده به شماره  2631851به نام صفدر
بهاروند فرزند محمدتقي به شماره ملي  193119279مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبمعصومهاكبريمالكخودروپژو 206بهشمارهبدنهNAAP03ED7BJ4944
و شماره موتور  14189084944و شماره پالك 591-77ي 12به علت فقدان
سند كمپاني و برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف
ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري
به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري زانتيا مدل 1389به شماره انتظامي877م-46
ايران  69و شماره موتور  145480و شماره شاسي  S1512289191502به نام
سلطان بيبي امدادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيتخودروسواريپرايد 132مدل 1390بهشمارهانتظامي798ط-14
ايران  21و شماره موتور  3930357و شماره شاسي  S1422289233031به نام
حسين مرادي پناهنده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1386به شماره
انتظامي 725د -99ايران  85و شماره موتور  2039866و شماره شاسي
 S1412286147803مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت تويوتا مدل  1992به شماره انتظامي 199د -56ايران
 85به نام مجيد پودينه به شماره موتور  723163و شماره شاسي 0037824
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خبر »

اميدوارم بتوانيم دولتي کاراتر
به مجلس معرفي کنيم

آي تاهلل مصباح يزدي:

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) گفت :عدهاي
ي دارند.به گزارش خبرگزاري
شوق زيادي به لبخند مسئول آمريکاي 
فارس از قم آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي در ديدار جمعي از
مديران ارشد ناجا با اشاره به اينکه برخي معتقدند انسان به خودي
خود هيچ مسئوليتي ندارد ،ادامه داد :عدهاي منشأ مسئوليت را
نيازهاي مادي بشر ميدانند؛ از آنجا که انسان نميتواند به تنهايي
همه نيازهايش را تأمين کند ،به زندگي اجتماعي روي آورده و
زندگي اجتماعي ايجاب مي کند که اگر کسي مسئوليتي را بر
عهده نگيرد ،نيازهايش تأمين نميشود.
وي با اشاره به نظر ديگري در مورد منشأ تکاليف اظهار کرد :برخي
منشأ تکاليف را ارزشهاي اجتماعي يا عواطف و احساسات دانسته
و ميگويند انسان نيازهاي فطري و عاطفي هم دارد که ارضاي آن
در گرو کمک به همنوع و بر دوش گرفتن مسئوليتهايي دربرابر
آنهاست.وي سومين نظر در مورد منشأ تکاليف را که عمدتا از
طرف فيلسوفان غربي بيان شده ،عقل عملي دانست و افزود :برخي
از فالسفه ميگويند انسان به غير از احساسات و عواطف ،عقل
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حسيني:

چون آنها باور داشتند هنگام شهادت جمال سيدالشهدا(ع) را
ميبينند و حاضر بودند تمام هستي ايشان را براي آن لحظه فدا
کنند .اين در حالي است که عدهاي شوق زيادي به لبخندي از
جانب مسئول آمريکايي دارند ،همان مسئولي که خود مردم
آمريکا صراحتا ميگويند که ديوانه است و خجالت ميکشند که
وي رئيس جمهورشان است! آيا جا دارد که افتخار و آرزوي ما
اين باشد که طبق خواست دولتي عمل کنيم که چنين فردي در
رأس آن قرار دارد؟مصباح يزدي افزود :کسي که دائم به فکر اين
است که چه کنيم تا چنين دولتي از ما راضي شود تا تحريمها
برداشته شود ،بيشتر به دنبال شکم است و خداي او شکمش
است؛ ارزشهايش در همين زندگي خالصه شده که مظهر آن،
خوردن و آشاميدن است ،و البته ديديم چگونه تحريمها برداشته
شد ،در مقابل اين تفکر کساني هستند ،که عشقشان ،شهادت
و کسب رضايت امام زمان(عج) است؛ بنده ميشناسم کسي که
هر شب جمعه به قم ميآمد و شب تا صبح احيا ميگرفت به اين
نيت که خداوند توفيق شهادت را نصيبش کند.

برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1396به شماره انتظامي665و -66ايران
 12و شماره موتور 124K1075550و شماره شاسيNAAN01CE1HH835839
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت هوندا مدل  90به رنگ قرمز
و شماره شهرباني  -71343ايران  813و شماره موتور  85112157و شماره
تنه  9043830مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا تيبا مدل  1393به شماره 117-41ج 49و شماره
موتور  8151585و شماره شاسي  5794030مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري رنو تيپ  TONDAR90K4Mبه رنگ سفيد
شيري روغني مدل  1391و شماره موتور  100014067RD165906و شماره
شاسي  NAALSRALDCA092538و شماره پالك 171ب -27ايران 25
متعلق به منوچهر خدائي گول به شماره ملي  1550904795مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند ،برگ كمپاني كاميون كشنده سيستم بنز مدل  84رنگ نارنجي
روغني به شماره پالك 533ع -25ايران  24و شماره موتور  520743و شماره
شاسي  15110638مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پيكان به رنگ سفيد روغني مدل  80و شماره شهرباني
ايران 141-21ص 62و ش شاسي  80509764و ش موتور 91128007572
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  405جيالايكس  1800آي به رنگ نقرهاي متاليك
مدل  1385و ش شهرباني ايران 273-32ي 69و ش شاسي  13231877و
ش موتور  12485058770به نام ناصر بازوبندي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت پژو  405مدل  88به شماره شهرباني ايران 243-46ع 58و
ش شاسي  NAAM01CA29E387726و ش موتور  12487194987به
نام شركت تعاوني سواريداران سفرگيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد عرب فرزند اسحق به شماره شناسنامه 1
صادره از مينودشت در مقطع كارشناسي ناپيوسته در رشته مهندسي تكنولوژي
تاسيسات حرارتي و برودتي صادره از واحد دانشگاه آزاد مركز كردكوي به
شماره  2067196مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز كردكوي
به نشاني كردكوي  -جاده كردكوي بندر تركمن دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مركز كردكوي ارسال نمايند.
مدارك كارگاه واقع در تهران ،پاكدشت ،شهرك صنعتي عباسآباد ،ابتداي
بلوار ابنسينا ،بلوار خليج فارس ،خ دهخدا ،خ غزالي يكم ،پالك  568قطعه
 26Eشامل 1 :قولنامه شماره  9926251مشاور امالك  5759مسكن قصر
حوزه غرب تهران  2تعداد  3فقره وكالتنامه سند  90/8/22-24767دفتر
 437تهران  3مدارك تحويل ملك و كليه صورتجلسات مفقود گرديده و از
عبدالحميد درخشان
		
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون  M502به شماره انتظامي 621ع -43ايران  62و شماره
موتور  01513087و شماره شاسي  NA2D2JKD48A000375مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت نيسان زامياد به شماره انتظامي 794ق -44ايران
 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف فساد به
عهده مالك است.
كليه اسناد و مدارك اعم از سند كمپاني و شناسنامه مالكيت (برگ سبز)
و سند قطعي سواري پژو  206به رنگ مشكي متاليك مدل  1383و شماره
شاسي  83680189و شماره انتظامي 671ب -39ايران  62به نام اسماعيل
يوسفينيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي پژو پارس مدل  1395به شماره انتظامي 172ق -21ايران
 52و شماره موتور  139B012470و شماره شاسي NAAN11FE1GH708208
به نام حسن نژاد عبداله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ملي اينجانب اميرهوشنگ فالح فرزند علياصغر به شماره شناسنامه
 2010و شماره ملي  0040158098و تاريخ تولد  1343/11/5و شناسنامه
اينجانب صادره از تهران و كارت پايان خدمت به شماره  82093500746و
تاريخ صدور  95/5/27و كارت ايثار به شماره كارت  100558107و شماره
شناسايي  2000567662مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

رئيس جمهور در ديدار اعضاي کميته تعامل شوراي عالي اصالح طلبان
گفت :اميدوارم بتوانيم دولتي کاراتر به مردم و مجلس شوراي اسالمي
معرفي کنيم.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدرضا عارف رئيس شوراي
عالي سياست گذاري اصالح طلبان با همراهي کميته تعامل و رايزني
اين شورا با حسن روحاني رئيس جمهور ديدار و گفتگو کردند.در اين
ديدار حسن روحاني اظهار کرد :اميدوارم بتوانيم دولتي کاراتر به مردم
و مجلس شوراي اسالمي معرفي کنيم و کماکان از همکاري متقابل با
اصالح طلبان در همه زمينه ها بهرهمند شويم.محمدرضا عارف رئيس
فراکسيون اميد همچنين در اين ديدار با اشاره به انتخابات اخير رياست
جمهوري و پيروزي روحاني اظهار کرد :مردم فهيم ايران اسالمي با
حضوري گسترده و حماسي در انتخابات شرکت کردند که اين حضور
نشان داد مردم نسبت به تعيين سرنوشت خود و جامعه احساس مسئوليت
مي کنند.وي همچنين نقش اصالح طلبان در حمايت از نامزدي دکتر
روحاني در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري را کم نظير و
بسيار موثر دانست.عارف بر ضرورت همکاري متقابل حاميان رئيس
جمهور و فراکسيون اميد با دولت در آينده و ادامه رايزني در زمينه هاي
مختلف تاکيد کرد.

فرهاد رهبر ميتواند در ارتقاي سطح علمي
و تعالي فرهنگي دانشگاه آزاد موفق باشد
دبيرکل کانون دانشگاهيان گفت« :فرهاد رهبر» ميتواند در ارتقاي سطح
علمي و تعالي فرهنگي دانشگاه آزاد موفق باشد.سيد محمد حسيني در
گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس ،با اشاره به انتخاب فرهاد
رهبر به عنوان رئيس دانشگاه آزاد گفت :انتخاب مناسبي صورت گرفت و
موجب اميدواري شد که شاهد تحول و اقدامات ارزشمند در دانشگاه آزاد
اسالمي باشيم.وي ادامه داد :دانشگاه آزاد ابردانشگاهي است که به اندازه
جمعيت بعضي کشورها دانشجو دارد و شخصيتي ميتواند رياست آن رابه
عهده گيرد که از توان مديريتي باال ،تخصص و تجربه کافي و تعهد الزم
برخوردار باشد .خوشبختانه اين ويژگيها در دکتر رهبر جمع است.وي
تاکيد کرد :سالها رياست دانشگاه تهران که دانشگاه مادر و الگويي براي
دانشگاههاي کشور است و نيز معاونت رئيس جمهور و روحيه انقالبي و
پرکاري و تعامالت مثبت از وي چهرهاي ارائه کرده که به نظر ميرسد
بسيار بهتر از قبل ميتواند در جهت ارتقاي سطح علمي و تعالي فرهنگي
دانشگاه موفق باشد.

سند خودرو پژو  206مدل  1381رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران -53
827ل 29و شماره موتور  10FSE24048663و شماره شاسي 81625760
به مالكيت عليرضا مزروعي فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت نيسان مدل  1388رنگ جيگري
متاليك به شماره انتظامي ايران 659-53ب 35و شماره موتور 514908
و شماره شاسي  NAZLX140TNM003373به مالكيت حشمت چاالك
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو هاچبك سايپا  111SXمدل  1391رنگ سفيد
روغني و شماره انتظامي ايران 561-53د 59و شماره موتور  4671306و شماره
شاسي  S5430091723397به مالكيت مليحه بهنامنيا مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كاميون كشنده مدل  1383رنگ سفيد به
شماره انتظامي ايران 992-43ع 48و شماره موتور  601362و شماره شاسي
 IZCD44P30HE003765به مالكيت كبري هاروني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينانب رضا شهباززاده فرزند مسلم به شماره شناسنامه
 1610087682صادره از مغان در مقطع كارشناسي رشته شيمي كاربردي صادره
از واحد دانشگاهي آزاد اردبيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل
به نشاني :اردبيل ،ميدان بسيج ،مجتمع دانشگاه آزاد ارسال نمايد.
سند كمپاني (مادر) سواري رنو لوگان ال  90مدل  1390به رنگ سفيد روغني و
شماره انتظامي446س -96ايران 82و شماره شاسيNAPLSRALD91090236
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري  206SDTU5مدل  1394به رنگ سفيد و شماره
موتور  163B0176582و شماره شاسي  NAAP41FE2FJ273187و شماره
شهرباني ايران 417-31د 61به نام يونس رحمتي فرزند حسين به شماره ملي
 4073685635مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به شماره سريال  1873610تاريخ صدور  1395/4/2به نام
عوض باقري بدلبو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1287 .
برگ سبز خودروي سواري  131SEمدل  94به شماره پالك انتظامي 556ص-42
ايران  99و شماره شاسي  NAS411100F1166922و شماره موتور 5439993
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405مدل  92به شماره
پالك انتظامي 588ن -49ايران  88و شماره شاسي  918059و شماره موتور
 0223389مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور سمند به شماره شاسي  FF050553و شماره انتظامي
627ق -84ايران  99به نام بهمن كرمبكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب الياس جهانگيري مالك وانت پيكان به شماره موتور 11285008623
و شماره شاسي  12174674به 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 كمپاني ،اسناد فروش خودرو سواري  MVMX33مدل  1393و شماره
انتظامي 617-27و 38و شماره شاسي  NATGBAXKXE1029830و شماره
موتور  MVM484FAE029749به مالكيت كامران حسيني آيديشه فرزند
حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي پژو  GLXI 405خاكستري متاليك مدل 1390
به نام ميثم پيلافكن به شماره شاسي NAAM11CA8BK433726
و شماره موتور  12490085018مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
مدرک تحصيلي موقت اينجانب محسن احمدي خالق آبادي فرزند حسن به
شماره شناسنامه  2928صادره از کرمان در مقطع کارشناسي رشته عمران
صادره از دانشگاه صنعتي شريف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرک را به دانشگاه صنعتي شريف به
نشاني تهران خيابان آزادي ارسال نمايد.

