رئيس مجلس:

نظام بودجه ريزي
بايدمتناسب
باعملکرد دستگاه هاباشد

2

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :نظام بودجه ريزي بايد متناسب با عملکرد دستگاه ها
باشد.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ،عادل آذر رئيس ديوان محاسبات و محمدباقر نوبخت
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علني روز دوشنبه مجلس گزارشي
از نظام بودجه ريزي کشور به نمايندگان ارائه کردند.علي الريجاني نيز در اين جلسه با
تاکيد بر اين که نظام بودجه ريزي کشور بايد بر اساس عملکرد باشد ،گفت :يکي از مسائلي
که ما از گذشته بارها از دولت درخواست داشتيم بودجه عملياتي بود از اين رو بنا شد
که بودجه بر اساس مدل جديدي تهيه شود.وي تاکيد کرد :ما از دولت خواستيم که نظام
بودجه ريزي به نحوي باشد که بودجه کشور متناسب با عملکرد ارائه شود.رئيس مجلس
افزود :در اين راستا از آقاي نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه تشکر مي کنم که در
جلسه گذشته مجلس تاکيد کرد دولت بودجه سال آينده را بر همين اساس تهيه مي کند.

سياسي
» خبر

وي از دولت خواست حداقل گام اول را در اين راستا بردارد ،مطمئنا اين گام مهمي خواهد
بود که ان در آينده نظام بودجه ريزي تغيير کند.رئيس مجلس ادامه داد :در بررسي هايي
که مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده است نشان مي دهد که قانون بودجه ريزي را در
مجلس بايد متناسب با اين امر تغييراتي دهيم ،در اين راستا مرکز پژوهش هاي مجلس با
کمک ديوان محاسبات بحث هاي طوالني داشتند.الريجاني تاکيد کرد :در اين جلسه عادل
آذر رئيس ديوان محاسبات و محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه توضيحاتي
درمورد نظام بودجه ريزي کشور ارائه دادند که نمايندگان در جريان باشند که نظام بودجه
ريزي اقتضائات خاص خود را در نگارش و تخصيص بودجه دارد و اين که بايد تغييراتي در
قانون ايجاد شود.وي افزود :اين جلسه بسيار مهم است زيرا اين اقدامات مي تواند در شرايط
کشور و بودجه عمراني تغييراتي را ايجاد کند.

ادامه از صفحه اول

رژيم صهيونيستي عامل ترور عرفات است
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رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

رهبر معظم انقالب:

پديده اربعين نشانه گسترش روح جهاد
و شهادت در راه خداست
رهبر معظم انقالب فرمودند :پديده اربعين نشانه گسترش روح جهاد و شهادت در راه
خداست.به گزارش خبرگزاري مهر ،حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
صبح روز دوشنبه در ديدار جمعي از مسئوالن و فعاالن فرهنگي استانهاي آذربايجانشرقي
و قم ،با تجليل از پديده با شکوه و حيرتانگيز راهپيمايي اربعين و با دعا و آرزوي قبولي
زيارت زائران ،از دستاندرکاران برگزاري اين مراسم تقدير و تشکر کردند.حضرت آيت اهلل
خامنهاي راهپيمايي عظيم اربعين را نشانه گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و
آمادگي براي شهادت ،در همه دنياي اسالم دانستند و افزودند :حضور اين جمعيت عظيم از
نقاط مختلف دنيا با وجود تهديدهاي تروريستي ،پديدهاي عظيم و نشاندهنده اوجگرفتن
تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگي عمومي و همگاني در اين راه است.رهبر انقالب اسالمي
پديده الهي و معنويِ راهپيمايي اربعين را بيسابقه و غيرقابل توصيف خواندند و با تشکر
از دستاندرکاران برگزاري اين حرکت عظيم گفتند :از دولت عراق که وسايل برگزاري
اين حرکت با شکوه را فراهم کرد ،از ملت عزيز عراق که اينگونه مخلصانه و شادمانانه از
زائران حضرت اباعبداهلل عليهالسالم پذيرايي کرد ،از جوانان مبارز عراقي و حشد شعبي
و دستاندرکاران تأمين امنيت مراسم ،و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف و کربالي
معلي ،قلباً تشکر ميکنيم و برکات الهي را براي آنان خواستاريم.

پيام تسليت آيات عظام در پي حادثه
زمين لرزه غرب کشور
در پي زمين لرزه در مناطق غرب کشور آيات عظام نوريهمداني ،مکارم شيرازي و علوي
گرگاني با صدور پيام هاي جداگانه با آسيب ديدگان اين حادثه دردناک ابراز همدردي
کردند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما،در بخشي از پيام آيت اهلل نوري همداني آمده
است ،خبر زمين لرزه در منطقه غرب کشور که باعث جان باختن و مصدوم شدن
عده اي از هموطنان ما شد موجب تاسف و تاثر شد.الزم است مسئوالن محترم هرچه
سريعتر با در اختيار گرفتن همه امکانات مادي و معنوي به کمک حادثه ديدگان
ت اهلل مکارم شيرازي هم در پيامي با آسيب ديدگان ابراز همدردي داشت
بشتابند.آي 
و خواستار شد دولت و همه مسئوالن هر چه زودتر به ترميم خرابىها و نگهدارى
آسيبديدگان و نجات مجروحان اقدام کنند.در خبر آيت اهلل علوي گرگاني هم آمده
است  ،خبر درگذشت تعدادي از هموطنان ما در مناطق مرزي غرب کشور موجب تاثر
و تالم اينجانب شد.اميد است خداوند به بازماندگان اين حادثه تلخ صبر و اجر جميل
عنايت فرمايد و درگذشتگان را مشمول رحمت خود قرار دهد و مجروحان اين حادثه را
هرچه زودتر سالمت عنايت فرمايد.

واکنش سرلشکر محسن رضايي
به طرح مذاکره موشکي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به مذاکره بر سر توان موشکي تأکيد کرد در
موضوع موشک ،قصد ساختن آن براي دفاع از خود را داريم بنابراين مذاکره معنا ندارد.به
گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم ،سرلشکر محسن رضايي در يادداشتي در صفحه
شخصي خود به مناسبت  21آبان سالروز شهادت شهيد حسن طهرانيمقدم پدر موشکي
ايران نوشت که صنعت موشکي ما دفاعي و غيرقابل مذاکره است.متن يادداشت رضايي
که در اينستاگرام وي منتشر شده ،به شرح زير است:در موضوع هستهاي مذاکره کرديم،
زيرا قصد ساختن بمب را نداشتيم؛ اما درموضوع موشک ،قصد ساختن موشک را براي
دفاع از خود را داريم .بنابراين مذاکره معنا ندارد .ما حاضريم درمذاکرات خلع سالح اتمي
اسرائيل و مذاکرات منطقه عاري از سالح اتمي شرکت کنيم؛ ولي موشک سپر دفاعي
ماست .اگر اين سپر تضعيف شود ،ما در دفاع از خود ضعيف ميشويم.

ثروتي:

آمريکا و رژيم صهيونيستي از توان
دفاعي و موشکي ايران هراس دارند
نماينده دوره نهم مجلس گفت :آمريکا و رژيم صهيونيستي از توان دفاعي و موشکي
ايران هراس دارند.موسيالرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس استان تهران
در شهرري درباره دور زدنهاي ايران توسط آمريکا و جنايات آن اظهار کرد :رد پاي
جنايتكارانه آمريکا در تاريخ کشور بهويژه انقالب شکوهمند اسالمي قابل لمس است.وي
ادامه داد :حملههاي نظامي متعدد مانند حادثه طبس و حمايت از رژيم بعث عراق در
هشت سال دفاع مقدس در جهت تخريب نظام جمهوري اسالمي ايران و خيلي جنايات
ديگر و توطئههاي گوناگون انجام دادند؛ ولي ما سکوت کرديم.نماينده دوره نهم مجلس
با بيان اينکه ملتي که برابر استکبار جهاني سر تعظيم فرود بياورد بايد توسريخور باشد،
تصريح کرد :اين اتفاق در خيلي از کشورهاي جهان و بهويژه منطقه افتاده است ،متأسفانه
رفتارهاي ديپلماسي دولت ايران را يک مقدار توسريخور کرده است؛ اين رفتارها در
شأن ملت مبارز و نظام استکبارستيز جمهوري اسالمي نيست.ثروتي با تأکيد بر اينکه
دولت با اينکه سوابق و کارنامه ننگين و سياه آمريکا را بهويژه مواضع با نظام جمهوري
اسالمي ميدانست بازهم در برجام به آمريکاييها اعتماد کرد ،اضافه کرد :جواب اين
اعتماد را بايد با بياعتمادي ديد.وي با بيان اينکه بايد توان موشکي و دفاعي کشور را
در مقابل اين عهدشکنيها ادامه داده و تقويت کنيم ،اضافه کرد :آمريکاييها باز دنبال
ما ميآيند.ثروتي با تأکيد بر اينکه آمريکا و رژيم صهيونيستي و مزدورانش در منطقه
مانند عربستان سعودي از توان موشکي و دفاعي ايران ترس دارند ،تصريح کرد :بايد برابر
تهاجم دشمن با توطئه تحريمها بيش از گذشته مقاومت کنيم.نماينده دوره نهم مجلس
در خاتمه اظهار کرد :بايد رفتارهاي بازدارنده مقابل استکبار جهاني داشته باشيم؛ که
ديگر آمريکا جرأت تحريم کردن را نداشته باشد.

سرمايهگذاري گروه توسعه اقتصادي تدبير در منطقه شهرستان
راور ،ايجاد ظرفيت بزرگ نيروگاهي با خوراک زغالسنگ است
گفت :شهرستان راور در کنار دو شهرستان کوهبنان و زرند
بزرگترين معادن زغال استان کرمان را دارند ،اما به داليل
مختلف صنعت زغال ما نتوانسته هدفگذاري در سالهاي
گذشته خود را محقق کند.پورابراهيمي با بيان اينکه ما راهي
غير از تحقق فعاليتهاي اقتصاد مقاومتي نداريم ،موضوع برجام
به خوبي نشان داد که اگر تاکنون نيمنگاهي هم به خارج از
کشور داشتيم ،بايد متوقف شود گفت :عربستان ،آمريکا و
رژيم صهيونيستي مثلثي را عليه جمهوري اسالمي در منطقه
تشکيل دادهاند و هر جرياني که ميخواهند شکل ميدهند.
وي ادامه داد :حرکت آمريکا نشان ميدهد که با اصل نظام
و ارزشهاي ما مخالف هستند ،لذا با اتکا به توانمندي دروني
در اقتصاد بايد حرکت کنيم ،راه حل بسياري از مشکالت
اقتصادي ما در درون است.وي با اشاره به اقدام استاندار

کرمان در زمينه حضور معينهاي اقتصادي در استان گفت:
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ميتواند منشأ تحوالت
اقتصادي در منطقه راور باشد و مجلس ،مديران و ائمه جمعه
آمادهاند تا تمام تالش خود را براي توسعه اين منطقه داشته

ي جمهور آمريکا ،دکترين خود را در تضاد با منافع ايران تبيين کردهاند
تمام رؤسا 

و بازدارنده نظامي داريم ،سازمان نظامي ايران و قدرت
هوافضاي ايران بسيار تأثيرگذار است؛ ما و اياالت متحده
آمريکا در مقابل هم در حال طي کردن يک دوره کامل
جنگ سرد هستيم.خرازي در رابطه با اينکه چرا رابطه با
آمريکا را عادي نميکنيم ،ادامه داد :ما تجربه جنگهايي
که در منطقه رخ داده را داشتيم ،همه استراتژيستها مطرح
ميکنند که قدمهاي دو کشور را براي عادي کردن روابط
ايران و آمريکا خيلي کوتاه ميديدند؛ در مقاطع مختلفي
شاهد اقداماتي از آمريکا بوديم که همه ساختمان اعتماد
را به يک باره فرو ريخت.وي با اشاره به اينکه اياالت متحده
آمريکا خودش را پدرخوانده کشورهاي منطقه ميداند و با
پول ميخواهد امنيت اينها را بگيرد ،اضافه کرد :روزي که
آمريکا صحبت از خاورميانه دموکراتيک ميکرد ميدانستيم
بهانه است و صدها هزار نفر با اين نظريه در مصر ،ليبي،
تونس و عراق به قربانگاه رفتند؛ از کنار تشکيل بوکوحرام،

در رياض بخواهند استعفا دهد و او را محصور کنند.وي
ادامه داد :اين کارها با هيچ عرف بينالملل سازگار نيست،
ايران ،حزباهلل ،سوريه و عراق هم با آن مشکل دارند ،اما
همين کشورها مهمترين مدافعانش هستند و از آن دفاع
ميکنند و غلط بودن اين حرکت عربستان در رابطه با
نخست وزير لبنان يک روزي مشخص ميشود.دبيرکل
حزب نداي ايرانيان تبيين کرد :تحوالت در رژيم سعودي
خارج از اتفاقات موجود در منطقه نيست ،از سال 1979
رژيم سعودي تصميم ميگيرد که به بخش سياسي وهابيت
مشروعيت بدهد که بتوانند خارج از عربستان فعاليت کنند
که نتيجه آن بحران تروريستي در کشورهاي منطقه بوده
است و کاهش امنيت و اعتبار اياالت متحده در کنار آن
رخ داد.وي تصريح کرد :افکار عمومي ميدانند عربستان
سعودي با ارتش استيجاري نميتواند کاري بکند ،بيش
از  60درصد قدرت نيروي دريايي عربستان سعودي با
حمالت نيروهاي يمن نابود شدهاند ،اينها ارتش نيستند
بلکه پارتيزان هستند ،عربستان تواني ندارد که در منطقه
کار کند؛ موشکهايي هم که يمنيها استفاده ميکنند
بومي خود آنهاست که البته دانش بومي را ما به آنها
داديم .خرازي در رابطه با دليل حمله به سفارت آمريکا و
درست يا نادرست بودن آن گفت :نتيجه عملکرد اياالت
متحده آمريکا طي چند دهه سرکوب انقالبهاي مردمي،
سقوط دولت قانوني دکتر مصدق و تصرف در حقوق
حقه مردم از داليل اين حرکت بود؛ سفارتخانهها محل
جمعآوري اطالعات هستند ،نخستين کار در سفارتخانه
جمعآوري اطالعات از کشور مقصد ،ارتباط و تأثيرگذاري
بر اذهان است؛ آمريکاييها قبل از پيروزي انقالب اسالمي
نسبت به حمايت از رژيم پهلوي دچار ترديد شدند ،اما به
منزله اين نبود که از انقالب اسالمي ايران هم به صورت
آشکارا دفاع کنند.

جبهة النصره ،داعش و القاعده نميشود به سادگي عبور
کرد.دبيرکل حزب نداي ايرانيان خاطرنشان کرد :تمام
اينها توسط پنتاگون تشکيل شده است که سالها براي
آن تالش کردند و تمام تصورشان اين بود که از اين طريق
ميتوانند قدرت بازدارندگي ايران را از بين ببرند.وي همچنين
گفت :در جنگ  33روزه لبنان خانم رايس گفت که تنها
راه متوقف کردن جنگ از بين بردن قواي نظامي لبنان
است ،روز چهارم با اقدامات مهم مقاومت سست شدند و
از روز شانزدهم جنگ به بعد هم به دنبال استفاده از نفوذ
ايران براي متقاعد کردن حزباهلل براي آتشبس بودند؛
آمريکاييها هرچند وقت يک بار فراموش ميکنند که چه
تجربياتي دارند و باز هم ميخواهند تجربه کنند.خرازي
اضافه کرد :ايران براي تأمين امنيت ملي دستش باز است
که درگير نشود و تا جايي که در توان داريم از مقاومت دفاع
خواهيم کرد ،پسنديده نيست از نخست وزير يک کشور

پزشکيان:

آيا پستهايي که ما به افراد ميدهيم براساس عدالت است

نايب رئيس مجلس گفت :آيا پستهايي که ما به افراد ميدهيم براساس
عدالت است.به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز مسعود پزشکيان در
نطق ميان دستور خود با بيان اينکه نزديک به  2/5ميليون نفر از جمعيت
کشور براي اربعين و زيارت امام حسين(ع) سفر کردند ،گفت :ميگويند
سر بريده امام حسين(ع) روي نيزه قرآن ميخواند و قرآن براي پيغمبر
دستور ميدهد ،پيامبران را فرستاديم و به آنها کتاب و ترازو داديم تا در
بين مردم بر اساس عدالت رفتار کنند ،براي هر امتي پيامبري فرستاديم،
پيامبران زماني که فرستاده شدند در بين مردم براساس عدالت رفتار
ميکنند و بر هيچ کس ظلم نميشود.وي با تاکيد براينکه عده بسيار زيادي
از مردم شغل ندارند و مدارس آموزش و پرورش ما دولتي ،نيمه دولتي
و خصوصي هستند ،آيا خدمات اوليه آموزش براساس عدالت است؟

عنوان کرد :يک فرد ميتواند فرزند خود را با  10ميليون تومان آموزش
دهد ،اما فرد ديگر نميتواند هزينه اوليه آموزش را پرداخت کند ،آيا اين
براساس عدالت است.
وي ،گفت :آيا توسعه راه ،صنعت ،اقتصاد و پستهايي که ما به افراد
ميدهيم براساس عدالت است ،اگر ما راه امام حسين (ع)را ميرويم و
قصد داريم براساس حکم خداوند عمل کنيم ،آيا براساس عدالت اين رفتار
را انجام ميدهيم ما آيات را تنها براي مردگان ميخوانيم ،بايد عدالت را
براساس ميزان در بين مردم رعايت کنيم آيا اينگونه رفتار ميکنيم.نايب
رئيس مجلس با اشاره به اينکه اگر سوره الرحمن را در کشور اجرا کنيم
اختالفات و مشکالت از بين ميروند و کشور گلستان ميشود ،تصريح کرد:
آيا قوميتهايي که در کشور وجود دارند براساس عدالت پست و شغل

دريافت ميکنند ،آيا صداي آنها را ميشنويم ،اجازه نميدهيم قوميتها
براساس قانون بنويسند و سخن بگويند.پزشکيان افزود :امام حسين(ع) براي
عدالت و اقامه عدالت شهيد شد ،در حال حاضر بيش از هر موقعي کشور
به وحدت نياز دارد و بايد دست به دست هم دهيم تا برخالف خواسته
آمريکا و دشمناني که نميخواهند اين کشور روي پاي خود بايستد روي
پاي خود بايستيم ،بپذيريم که در اين مملکت مشکل وحدت وجود دارد
بپذيريم که در اين مملکت خودمان را حذف ميکنيم.وي ادامه داد :اين
گره ناگشوده را بايد باز کرد اگر اين گره ناگشوده باز نشود نميتوانيم به
وحدت برسيم ،نميتوانيم انکار کنيم وحدت در جامعه وجود ندارد ،تنها
در خاورميانه مسلمانان در حال جنگ و کشتن يکديگر هستند آن هم بر
سر مسائلي که نبايد جنگ داشته باشيم.

ميرزاده:

مشکل اصلي کشور نبود نظام آماري مناسب است
سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت :مشکل اصلي کشور نبود نظام آماري
مناسب است.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس ،سيد حمايت ميرزاده در
نشست علني روز دوشنبه ،پارلمان پس از سخنان محمدباقر نوبخت رئيس سازمان
برنامه و بودجه درباره بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در سال  97گفت :اعتبارات
بودجه اي بايد بر مبناي عملکرد تخصيص يابد و بخش مصارف و منابع بايد شفاف
شود که اين امر ميسر نمي شود؛ مگر با بودجه ريزي بر مبناي عملکرد.وي افزود:
نظام آماري و يکپارچه سازي بايد اصالح شود ،چرا که مشکل اصلي کشور نبود نظام
آماري مناسب است که به دليل نبود تعريف مناسب عملياتي و يکسان نداشتن در

کشور است ،آيا در کشور پس از  39سال از انقالب مشاهده شده است که مديري
اظهار کند که عملکرد بنده کاهش يافته است؟ خير ،تمامي مديران طي اين سال ها
اظهار داشتند که عملکرد آن ها بهبود داشته است که اين ناشي از نبود سيستم
خوب آماري است.ميرزاده با بيان اينکه شاخص توزيع بين دستگاه ها و استان ها
مشخص نيست،ادامه داد :تا چه زماني اعتبارات بين دستگاه ها و استان ها براساس
البي گري و سليقه اي توزيع مي شود لذا عملکرد بايد براساس برنامه باشد نه هر
عملکردي و بودجه براساس برنامه ششم توسعه تدوين شود.وي بر لزوم بازنگري در
برخي رديف هاي ملي که به صورت مادام العمر براي برخي دستگاه ها و استان ها

آگهي مزايده

شركت انرژي كاوش پرشيا (سهامي خاص) به شماره ثبت  354443و شناسه ملي
 10104046244در نظر دارد كليه تجهيزات و ماشينآالت خود را (دستگاههاي
نمودارگيري چاههاي نفت و گاز) به باالترين قيمت پيشنهادي از طريق مزايده
به فروش رساند .لذا متقاضيان ميتوانند جهت بازديد از تجهيزات و دريافت فرم
مربوطه در ساعات اداري به كارگاه شركت واقع در اهواز ،روبهروي صنايع فوالد،
شهرك صنعتي شماره  ،3خيابان ابتكار  2انتهاي خيابان كد پستي 6177861441
مراجعه نمايند و حداكثر ظرف مدت 10روز از تاريخ نشر آگهي قيمت پيشنهادي خود
را ارائه نمايند .جهت كسب اطالعات بيشتر و هماهنگي به منظور بازديد با شماره
همراه  09166200531يا تلفن ثابت  02188573814تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ش96/8/23 :

باشند.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت :اجراي
سياستهاي اقتصاد مقاومتي تنها راه برونرفت از مشکالت
است ،تعامالت اقتصادي با دنيا را ادامه ميدهيم ،اما اتکا به
خارج از کشور را نخواهيم داشت.

صادق خرازي:

ي جمهور
دبيرکل حزب نداي ايرانيان گفت :تمام رؤسا 
آمريکا دکترين خود را در تضاد با منافع ايران تبيين
کردهاند.به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان ،صادق
خرازي در نشست دانشجويي ايران و آمريکا اظهار داشت:
ترديد نداريم که ما و آمريکا در دوران جنگ سرد به سر
ميبريم و شايد به تعبيري يک صلح مسلح در مقابل دو
کشور قرار گرفته است.وي افزود :در طول  40سال گذشته
بررسي خردمندانه و به دور از حب و بغض ،فارغ از روحيه
انقالبي ،متعادل و سازشکارانه تمام دکترينهاي امنيتي اياالت
متحده آمريکا از کارتر به عنوان رئيسجمهور دموکرات
تا ريگان ،بوش پدر ،کلينتون ،بوش پسر ،اوباما و ترامپ
نشان ميدهد که اينها همواره دکترين خود را در تضاد
با منافع امنيت ملي ايران تبيين کردهاند.دبيرکل حزب
نداي ايرانيان با اشاره به اينکه اين افراد شايد زبانهاي
متفاوتي داشته باشند ،افزود :در کل اين سياستها حقيقت
آشکاري نهفته است ،اياالت متحده آمريکا به دنبال مهار
ايران ،کاهش قدرت بازدارندگي ،کاهش قدرت منطقهاي
ايران در منطقه خاورميانه و سپس در معرض تغيير قرار
دادن حکومت و دولت ايران در صورت توانستن است؛ در
طول  40سال گذشته محققان و افرادي که بدون توجه
به جدولبنديهاي جهان سياست ،سياستها را بررسي
ميکنند به همين مسائل اشاره دارند.وي با اشاره به اينکه
آمريکا بيش از  31پايگاه نظامي رسمي در منطقه دارد،
تصريح کرد :اين پايگاههاي نظامي در کشورهاي جنوبي
خليجفارس و کشورهاي شرق و غرب ما وجود دارد؛ تمام
اين پايگاهها يک هدف عمده دارند و آن نه روسيه بلکه
مهار قدرت عظيم ايران از مديترانه تا جلگه هند و از قفقاز
تا يمن است ،مرزهاي جغرافيايي تغيير نکرده ،اما مرزهاي
جغرافيايي قدرت فزاينده ايران قطعاً تغيير کرده است.وي
همچنين مطرح کرد :ما امروزه قدرت اطالعاتي ،امنيتي

هيات مديره شركت انرژي كاوش پرشيا

ناصر قدوره رئيس موسسه ياسر عرفات تاکيد کرد که ادله و
شواهد نشان مي دهد که رژيم صهيونيستي عامل ترور وي بوده
است .به گزارش روسيا اليوم ،قدوره در اظهارات خود به مناسبت
سيزدهمين سالروز ترور عرفات گفت :موسسه ياسر عرفات با وجود
اينکه سه سال بعد از مرگ وي ايجاد شد ولي با جديت تمام به
مأموريت خود ادامه مي دهد .قدوره ادامه داد :کشور فلسطين
وجود دارد و هدف اصلي تحقق استقالل ملي براي کشور فلسطين
در مرزهاي  ۱۹۶۷به پايتختي بيت المقدس و بازگشت آوارگان
فلسطيني است.
***

تحريم کاتسا ويروسي است
که تمام اقتصاد کشور را فرا مي گيرد

برجام نشان داد نيمنگاهي هم به خارج از کشور
نبايد داشت

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت :برجام نشان داد
نيمنگاهي هم به خارج از کشور نبايد داشت.به گزارش
خبرگزاري فارس از راور ،محمدرضا پورابراهيمي در همايش
مديران ،سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي شهرستان راور با
اشاره به حضور ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به عنوان
معين اقتصادي شهرستان راور اظهار داشت :مجموعه ستاد
فرمان را به عنوان يک عقبه فعاليتهاي اقتصادي ميدانيم
و در کميسيون اقتصادي مجلس آنچه را براي کمک به اين
مجموعه الزم باشد ،انجام ميدهيم.وي با اشاره به بازديدي
که به همراه مدير گروه سرمايهگذاري تدبير از مجموعه
زغالسنگ و  ...در شهرستان راور داشتند ،عنوان کرد :چند
فعاليت اقتصادي امکانپذير براي شهرستان راور تعريف کرديم
که ميتوانند به عنوان يکي از طرحهاي با مزيت اقتصادي
اجرا شوند و در کنار آن ايجاد اشتغال را در منطقه عملياتي
کنند .پورابراهيمي با بيان اينکه نخستين پيشنهاد ما براي

اخبار برگزيده »

اختصاص يافته است ،تاکيد کرد و يادآور شد :چه زماني مي خواهيم رديف هاي
ملي را اصالح کنيم ،چه روزي مي خواهيم به فکر استان ها و دستگاه هايي باشيم
که هيچ اعتباري براي آن ها تعريف نمي شود .سخنگوي کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس با بيان اينکه اگر بر مبناي يافته هاي علمي بودجه تخصيص
يابد ،بودجه ريزي بر مبناي عملکرد تحقق مي يابد،تصريح کرد :بودجه ريزي بر
مبناي بافته هاي ذهني هيچ نتيجه اي براي کشور حاصل نمي شود و دولت بايد
توضيح دهد که براي تمرکززدايي و تفويض اختيار به استان ها که از نکات مثبت
اعالم شده؛ براي بودجه سال  97است چه برنامه ريزي دارد؟

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي گفت :در واقع تحريم کاتسا
ويروسي است که تمام اقتصاد کشور را فرا مي گيرد و اين مسئله تنها
مرتبط به يک بخش از کشور نخواهد شد .حميدرضا ترقي در گفتگو
با نمانيوز در ادامه اظهار داشت :تمام معادالت مالي و اقتصادي ايران
تحت تاثير اين موضوع قرار خواهد گرفت؛ بنابراين نمي توان گفت
صرفا هدف گذاري براي تحريم سپاه پاسداران صورت گرفته بلکه هدف
کلي تري در نظر گرفته اند .وي افزود :در واقع کاتسا مستقيما با بحث هاي
مبادالت پولي و ارزي در ارتباط است و تاثير مستقيم بر اين موارد
دارد و به جهت اينکه اين مورد براي تحريم کاتسا پيش بيني
شده است به همه مبادالت اقتصادي سرايت خواهد کرد و مي تواند
خطر بزرگي براي کشورمان باشد .وي متذکر شد :مسلما پاسخ جمهوري
اسالمي ايران و دولتمردان کشور به چنين اقدامي بايد به تناسب اهميت
تاثير تحريم به صورت متقابل شديد تر از گذشته باشد چرا که اقتصاد
کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد و هرگونه ضربه به اقتصاد ممکن
است اتفاقات جبران ناپذيري را پديد بياورد.
***

سوء استفاده از زائران اربعين تمامي ندارد

در نبود نظارت کافي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي ،سوءاستفاده
از زائران اربعين حسيني وارد فاز جديد شده و بليت اتوبوس مهران-تهران
به  ۲۰۰هزار تومان افزايش يافته است ،حال آنکه با لحاظ کردن افزايش
 100درصدي بليت اتوبوس براي اربعين و مصوبه ستاد اجرايي مراسم،
بليت اتوبوس اين مسير بايد  76هزار تومان باشد .يکي از زائران اربعين
حسيني در گفتگو با تسنيم ،اظهار کرد :متأسفانه در زمان بازگشت زائران
اربعين حسيني هيچ نظارتي از سوي سازمان راهداري و حملونقل
جادهاي بر عملکرد رانندگان اتوبوس صورت نميگيرد .وي ادامه داد:
اين مسئله باعث شده تا هر سال در زمان بازگشت زائران نرخ بليتهاي
اتوبوس بخصوص از مرز مهران ،باالتر از نرخهاي مصوب تعيين شود.
وي با بيان اينکه رانندگان اتوبوس هر قيمتي را که دوست داشتند
اعالم ميکردند ،تصريح کرد :سازمان راهداري عمال هيچ ابزاري براي
برخورد با رانندگان نداشت .هر سال زائران اربعين حسيني با اين
مشکالت مواجه ميشوند و هيچ مسئولي هم نيست که به اين وضعيت
رسيدگي کند ،آنها فقط شعار ميدهند.
***

 ۲۰۰روز از وعده  ۱۰۰روزه روحاني گذشت!

مشرق نوشت ۵ :ارديبهشت ماه  ۹۶و در اوج دوران تبليغات انتخابات
رياست جمهوري دوازدهم ،حسن روحاني که آن زمان رياست دولت
وقت را نيز برعهده داشت ،بازهم به شيوه انتخابات سال  ،۹۲سخن
از وعده  ۱۰۰روزه براي حل مشکالت کشور به ميان آورد .روحاني
که براي ضبط برنامه تبليغات انتخاباتي خود به ساختمان سازمان
صداوسيما رفته بود در پاسخ به سوالي در خصوص برنامههاي خود
در صورت انتخاب گفته بود« :برنامه مدون  ۴سالهاي براي بهبود وضع
توليد و اشتغال و حل مشکل رکود دارد و در عين حال در خصوص
رونق اقتصادي نيز در اين برنامه وجود دارد ،در عين حال بازهم يک
برنامه  ۱۰۰روزه خواهم داشت ».حال پس از گذشت  ۲۰۰روز از زمان
اعالم وعده اين برنامه و همچنين  ۱۰۰روز از آغاز بهکار دولت ،سوال
اصلي که اين ميان مطرح ميشود اين است که وعده  ۱۰۰روزه به
کجا رسيد؟ و آيا در روزهاي پس از روي کارآمدن دولت دوم روحاني
تاکنون وضع معيشت و زندگي مردم بهتر شده است يا خير؟ پيش
از انتخابات ،کشور با مشکالتي نظير بيکاري و تورم و رکود اقتصادي
دست و پنجه نرم ميکرد .امروز نيز به گواه واقعيتهاي اجتماعي و
آمارهاي موجود همين روند ادامه دارد.
***

اول منافع ملي ،بعد منافع اهل سنت

مولوي عبدالحميد در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال که
«پس از انتخابات ميزبان آقاي رئيسي بوديد .بعد از اين ديدار
تعبيري مطرح شد مبني بر اينکه مولوي عبدالحميد که در زمان
انتخابات سال 96از حسن روحاني و جريان اصالح طلب حمايت
کرده ،گردش به سمت اصولگرايان داشته و ممکن است در انتخابات
آتي ظرفيت اهل سنت به سمت اصولگرايان بچرخد .تا چه اندازه
اين نظر درست است؟ فکر مي کنيد مطالبات اهل سنت در کنار
همکاري با کدام يک از جريانهاي سياسي بيشتر و بهتر تحقق
پيدا ميکند؟» گفت :من از آقاي رئيسي شناخت ديرينه دارم.
سالمعليک داريم و در زماني که در تهران معاون قوه قضائيه بودند،
اينجا رفت و آمد مي کردند .در انتخاباتي که ايشان براي مجلس
خبرگان از بيرجند شرکت کردند ،من هم به مردمم توصيه کردم
به ايشان راي دهند ،چرا که انسان موجهي است .من هميشه
منافع ملي را اول در نظر مي گيرم و بعد منافع جامعه اهل سنت
را که در مشکل هستند در نظر مي گيرم.

آگهي مزايده شماره 96/05

بانك كارآفرين در نظر دارد ،امالك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان تنكابن به صورت (ششدانگ) با شرايط پرداخت نقد/نقد و اقساط از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:
 -1مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل  %5مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي ميباشد كه ميبايست توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در برگ شرايط مزايده (قابل پرداخت در تمامي شعب بانك
كارآفرين) واريز و اصل رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.
 -2متقاضياني كه جهت دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري به بانك مراجعه ميكنند ميبايست فيش واريزي مبلغ  200/000ريال به شماره حساب  01-651-9به نام امور مالي بانك واريز نمايند.
 -3بانك در قبول يا رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.
 -4كليه امالك مربوطه با وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش ميرسند و بانك تعهدي از بابت هر گونه طرح احتمالي امالك (مطروحه از جانب شهرداري) نخواهد داشت و خريدار شخصا مسئول ميباشد.
 -5در مواردي كه سهمالشركه به صورت مشاعي واگذار ميگردد ،بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ سند تفكيكي ندارد و خريدار شخصا مسئول ميباشد.
شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:
 -1نقد %50 :بهاي مورد معامله ظرف مدت  10روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذيربط و همزمان با انتقال قطعي مورد معامله و تحويل
ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت ميگردد.
 -2نقد و اقساط:
گروه الف) فروش اقساطي به صورت  %50بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد %50 ،به صورت اقساط  24ماهه با نرخ %18
گروه ب) فروش اقساطي به صورت  %40بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد %60 ،به صورت اقساط  36ماهه با نرخ %20
گروه ج) فروش اقساطي به صورت  %30بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد %70 ،به صورت اقساط  48ماهه با نرخ %22
* در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي ،تقاضاي نقدي براي كليه امالك در اولويت ميباشد.
* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري ،بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك هفته (غيركاري) به "شعبه تنكابن" واقع در :تنكابن،
بلوار شهيد شيرودي ،جنب بانك رفاه مركزي با شماره تلفنهاي  011-54212901-5مراجعه و يا از طريق سايت اينترنتي بانك به نشاني   www.karafarinbank.irجهت دريافت فرم شركت در مزايده
اقدام فرمايند.
* متقاضيان ميبايستي پيشنهادات خود را به آدرس :تهران ،صندوق پستي  15875-4659و يا حضورا به نشاني ساختمان مركزي بانك كارآفرين تا تاريخ اعالمي تحويل و رسيد دريافت نمايند.
رديف

آدرس

نوع

كاربري

عرصه

اعيان

قيمت پايه
(مزايده)

توضيحات

وضعيت
اموال

شرايط
پرداخت

1

تنكابن  -نشتارود  -عبدالهآباد -
خيابان گلستان

زمين با بناي
احداثي

مسكوني

ششدانگ 2860
مترمربع

 138همكف
 100انباري

4/600/000/000

---

داراي سند
و تخليه

1و2

2

نوشهر  -بعد از كمربندي نوشهر به
سمت نور  -تقريبا روبروي دانشگاه
آزاد  -جنب مجموعه دلسا

زمين

مختلط

مشاعي
سهمالعرصه
 1404مترمربع

 120اعيان

21/060/000/000

داراي درختان مركبات و طرح
عقبنشيني از سمت جاده و
حريم دريا ميباشد

داراي سند
و تخليه

1

3

تنكابن  -خيابان چالوس  -كوچه
رسوليان (دوراهي سيدمحمد) -
انتهاي كوچه شهيد غالمي  -كوچه
شهيد مرادي خواجهوند

آپارتمان

مسكوني

قدرالسهم

 85/5طبقه اول

750/000/000

داراي پاركينگ

داراي سند
و تخليه

1و2
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بانك كارآفرين

