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خبر

شنبه>  ۷مرداد> ۱۳۹۶
سال دوم> دوره جدید
شماره ۱۹۷

الریجانی:

دادستان تهران خبر داد

تعقیب قضائی بقایی به دلیل
اظهارات پس از آزادی

انتخاب :دادستان تهران اظهارات حمید بقایی را تکذیب
کرد .جعفری دولت آبادی ضمن تکذیب اظهارات حمید
بقایــی در مورد وضعیت برخی زندانیان و ســایر موارد
ادعا شــده ،گفت :با توجه به ادعاهــای بقایی در مورد
وضعیت یک زندانی ظرف روز جاری گزارشی از پرونده
متهم از دادســرای ناحیه  ۳۷تهران اخذ و دادیار ناظر
زندان دادســرا روز پنجشنبه با زندانی مالقات کرد که
نشان میدهد اقدامات دادسرا در مورد زندانی از جمله
صدور قرار تأمین طبق مقررات صدورگرفته و به عالوه
حسب گزارش رئیس زندان و دادیار ناظر زندان ،زندانی
در ایام بازداشــت از امکان مالقات ،خدمات پزشکی و
تماسهای تلفنی متعدد بــا خانوادهاش برخوردار بوده
است .به عالوه ،آقای قاسمزاده بازپرس پرونده اظهارات
آقــای بقایی در مورد آقای حســین فریدون را تکذیب
کــرد و ادعاهای مطروحه در مورد انفرادی بودن حمید
بقایی در بنــد  ۲۰۹با توجه به نامــه وزارت اطالعات
به دادســتانی تهران کذب اســت و دادستانی تهران بر
همیــن مبنا ،با توجه به اظهارات حمید بقایی در تاریخ
 ،۹۶ /۵ /۴نامبرده را بــه اتهامات جدید مجدداً تحت
تعقیــب قضایی قرار داده و پرونده قبلی وی به زودی با
صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
رئیس فتا:

توییتر رفع فیلتر نخواهد شد

ایسنا :رئیس پلیس فتای ناجا درباره رفع فیلتر توییتر،
اظهــار کرد :چنین چیزی صحت نــدارد و توییتر رفع
فیلتر نخواهد شــد .سردار کمال هادیانفر افزود :توییتر
عامل فعالیت تروریستهاست و من در نشست اسپانیا
رســما به مدیــر آن گفتم که در حــال حاضر بیش از
750هــزار نفر در دنیا از داعــش طرفداری میکنند و
عامل تروریســتی داعش هستند و تمام فعالیت آنها در
توییتر رخ میدهد .وی با اشــاره به عملیات تروریستی
ش در مجلس و حرم امام گفت :ما فراموش نکنیم
داعــ 
هماهنگیهای همیــن عملیات تروریســتی گروهک
داعــش در تهران تماما در تلگــرام رخ داد .هادیانفر با
تاکید بر اینکه ما چنین مواردی را فراموش نمیکنیم،
تصریــح کرد :مدیر تلگرام هم ایــن موضوع را میداند
و مــا این مــوارد را به آنها منتقل کــرده ایم .به گفته
رییس پلیس فتای ناجا ،بستر عملیاتهای تروریستی
و ارتباطی تروریســتها در دنیا در درجه اول توییتر و
در درجه دوم تلگرام اســت .وی در پایان تصریح کرد:
بنابراین با توجه به وضعیــت موجود توییتر رفع فیلتر
نخواهد شد.
آمریکا:

پرتاب موشک ماهوارهبر ایران،
نقض روح برجام است
انتخــاب :وزارتخارجه امریکا در واکنش به پرتاب موشــک
ماهوارهبر سیمرغ ،گفته است ایران با این کارش «روح برجام»
و یکی از قطعنامههای شــورای امنیت سازمان ملل متحد را
نقض کرده اســت .ایران روز پنجشــنبه اعالم کرد که موشک
ماهوارهبر «ســیمرغ» را به صورت آزمایشــی به فضا فرستاده
است .هدر نوآرت ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،در این باره
به خبرنگاران گفت که آمریکا ،این پرتاب موشک را نقض یکی
از قطعنامههای ســازمان ملل میداند و همچنین نقض روح
توافق هستهای قطعنامه  ۱۹۲۹که تابستان هفت سال پیش و
در پی باالگرفتن تنش بر سر برنامه هستهای ایران در شورای
امنیت تصویب شــد ،تهــران را از هرگونــه فعالیت در زمینه
موشکهایی که توانایی حمل سالح هستهای دارند ،منع کرد.
اما پس از توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی ،شورای
امنیت ســازمان ملل قطع نامه  ۲۲۳۱را تصویب کرد که جای
قطعنامههــای قبلی را گرفت .در ایــن قطع نامه جدید ،ایران
برای هشت سال از فعالیت درباره موشکهایی که برای حمل
ســاح هستهای طراحی شوند ،منع شــده است .در قطعنامه
 ۱۹۲۹که با اجرای توافق کنار گذاشته میشود ،این ممنوعیت
شامل هرگونه موشــکی بود که توانایی حمل سالح هستهای
را داشــته باشــد .ایران میگوید از آنجا که این موشکها را
برای حمل ســاح هســتهای طراحی نمیکند ،آزمایشهای
موشکیاش مشمول قطعنامه  ۲۲۳۱نمیشود.

هشدار نماینده فسا به کویت

ایسنا :یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اقدام کویت در کاهش تعداد
دیپلماتهای ایران در این کشور با فشار عربستان انجام شده
است ،گفت که این اقدام در نهایت به ضرر کویت تمام میشود.
محمدجــواد جمالی اظهار کرد :قطعا فشــار منطقهای و بین
المللی بی تاثیر در تصمیم کویت در کاهش دیپلماتهای ایران
در این کشــور نبوده است .عربســتان به عنوان رئیس شورای
همکاریهای خلیج فارس و پدرخوانده کشــورهای عربی این
فشــار را وارد میکند؛ موضوعی که محدود به کویت نخواهد
شد و در مورد عمان نیز دیده شده است .وی فشار کشورهایی
همچون آمریــکا و دولت ترامپ را در ایــن تصمیم بی تاثیر
نخوانــد و گفت :دولت آمریکا با هدف تســلط بر کشــورهای
کوچک این فشــارها را انجام میدهد که با همین پیش زمینه
به دنبال تجزیه عراق و سوریه نیز هست.
جمالــی در واکنش به ادعای دولــت کویت مبنی بر برگزاری
جلســه گروههای تروریستی در ســفارت ایران گفت :کویت
کشــوری بسیار کوچک در حد و اندازه یک شهر ایران است و
قطعا تمامی اقدامات سفارت ایران در تیررس منابع اطالعاتی و
امنیتی کویت و عراق دارد .پس وجود چنین ادعایی از اساس
کذب است و تنها آن را میتوان یک بهانه واهی تعبیر کرد .این
عضو هیئت رئیســه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان اینکه کویت گذشته خود را نباید فراموش کند،
یادآور شــد :علی رغم تمامی کمکهــای کویت به صدام در
هشــت سال جنگ تحمیلی باز هم ایران در زمان حمله صدام
به این کشور کمک کرد ،پس بهتر است مقامات کویتی گذشته
را از یاد نبرند و تســلیم فرد افراطی جــوان جویای نام یعنی
محمد بن سلمان نشــود .وی با بیان اینکه کویت به کشوری
قدرتمندی همچون ایران نیازمند است ،گفت :کویت چارهای
جز پذیرش واقعیات ایران ندارد .پس بداند که این اقدام تنها به
ضررش تمام خواهد شد.

سخن شهروندان

 90درصد تحریمهای مصوبه جدید امریکا ،در حال حاضر موجود است
انتخاب :رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :آمریــکا در تصویب
تحریمهای جدید به دنبال عصبانی کردن ایران است.
علی الریجانی در برنامه اشــاره که از شبکه خراسان رضوی پخش شد،
اظهار کرد :چند سال پیش آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران متحد
شــده بودند و ایران در این شــرایط پا به مذاکرات هستهای گذاشت و
موفق شدیم برخی تحریمها و اجماع جهانی علیه ایران را بشکنیم.
وی افزود :در حال حاضر ایران و روســیه و نیروهای مقاومت ضربههای
کاری به تروریســتها زدند و کمر داعش شکســت و آمریکا و اسرائیل
وقتی با این موضوع مواجه شــدند نتوانستند تحمل کند هم مشکالت
نفتی ایران حل شود و هم تروریستها شکست بخورند و تالش میکنند
با یک عصبیت این موفقیتها را از بین ببرند.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :آمریکا در مصوبه اخیر تحریمهای
خود به دنبال این است که شیب سرمایه گذاری به سمت ایران را از بین
برده و ایران را نیز عصبی کند تا به اهداف خود برسد.
الریجانی بیان کرد :رسانهها باید حد و اندازه این مصوبه را درست ترسیم
کننــد و وقتی این تحریمها را تحلیل میکنیم ،میبینیم ۹۰درصد آنها
در حال حاضر موجود است و حاال آن را قانونی کردند.
وی اظهارکرد :البته کمی پیاز داغ تحریمها را زیاد کرده اند و قبال سپاه
قدس تحریم بود و حاال سپاه پاسداران هم اضافه شد.
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :صدا و ســیما و رسانهها نباید

اضطراب ایجاد کنند و نباید در دام تبلیغاتی آمریکاییها بیفتیم.
الریجانی بیان کرد :ما آماده مقابله با این تحریمها هســتیم و یک ماه
است روی یک طرح مشخصی کار کردیم زیرا پیش بینی میکردیم این
کار انجام شود و فوریت آن هم در مجلس تصویب شده است ،کمیسیون
امینت ملی هم از شنبه به صورت ویژه این طرح را بررسی خواهد کرد.
وی در ادامه به عملکرد دولت اشــاره کرد و گفت :دولت توانست برخی
آشفتگیها را سامان دهد که از جمله آنها میتوان به مذاکرات هستهای
اشاره کرد.
الریجانی تصریح کرد :دولت توانست تورم را کنترل کند که شاخصهای
بین المللی نیز این مهم را نشــان میدهد؛ اما در حوزه خروج از رکود

صالحی امیری:

این افتخار نیست که کسی هر روز
یک تحریم بگیرد
انتخاب :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :انقالبی بودن شعار
نیست بلکه شعور ،درک از جامعه و تالش برای حل مشکالت
مردم اســت .بنابراین از این منظر دولت تدبیر و امید ،انقالبی
محســوب میشود .سیدرضا صالحی امیری روز پنجشنبه در
جلسه شورای اداری استان زنجان افزود :افتخار و انقالبی گری
این است که از طریق گفت وگو و تعامل با دنیا منافع مردم را
تامیــن کنیم .وی ادامه داد :امروز انقالبی بودن به معنای کار
و تالش و تولید در کارخانه ها ،رفع بیکاری از جامعه ،دغدغه
معیشت و سفره مردم را داشتن و همراهی با همه ارکان نظام
در جهت توســعه ملی اســت .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
خاطرنشان کرد :به اذعان همه صاحبنظران تغییر ریل توسعه
کشور از ناکجا آباد به ســمت قلههای متعالی دستاورد مهم
دولت یازدهم است.
وی اظهار کرد :مجموعه شــاخصها و آمارها نشان میدهد
که امکان تداوم گذشــته وجود نداشت؛ چرا که چند شاخص
اصلی گذشته بیانگر فروپاشی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
کشــور بود .صالحی امیری اظهار کرد :در کشوری که با رشد
اقتصادی منفی  6.8و تورم 43درصدی و گرانی سرسام آور و
با قطعنامههای پی در پی و تحریمهای گسترده و با تجزیه در
سطح ملی ،انگ زنی ،تخریب و اتهام جویی مواجه بود و در آن
نهال اختالف ،نفاق ،تهمت و شایعه هر روز گسترده میشد ،در
حدی که رئیس قوه در مجلس علیه رئیس قوه دیگر افشاگری
میکرد ،ما به نا کجا آباد سیر میکردیم.
وی با بیان اینکه هیچ کس دوست ندارد به آن فضا بازگردد،
گفت :تغییر ریل توســعه در شــرایطی که کشــور به سمت
فروپاشی میل میکرد ،کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود
که دولت یازدهم توانســت از عهده آن برآید .صالحی امیری
با بیان اینکه کشــور در زمان درآمد 143میلیارد دالری قبل
از دولت یازدهم شاخصهای منفی را تجربه کرد ،افزود :ولی
در دولت یازدهم با وجود کاهش قابل توجه درآمدها ،کشــور
به تورم یک رقمی و رشد هفت درصدی رسید .وی به تالش
دولت برای تحقق ثبات و امنیت در حوزه اقتصادی در کشور
اشاره کرد و گفت :در حوزه نفت ،تولید 975هزار بشکه در روز
به 3.7میلیون بشکه رسید که با تداوم گذشته و کاهش سالیانه
250هزار بشــکه در تولید ،امروز به طور قطع دیگر صادرات
نفت نداشــتیم .صالحی امیری با بیان اینکه سرمایه گذاری
صورت گرفته در پارس جنوبی در تاریخ کشور بی نظیر است،
خاطرنشان کرد :در حوزه گاز هم که فاصله جدی با همسایه
داشــتیم امروز توانستیم از آن پیشی بگیریم و به خودکفایی
در تامین گاز برســیم تا کشور از واردات گاز بی نیاز شود .وی
به خودکفایی در تولید گندم طی فعالیت دولت یازدهم اشاره
کــرد و افزود :طی این مدت بیــش از 20میلیون تن افزایش
تولید محصوالت کشاورزی در کشور اتفاق افتاده است .وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :اکنون در حوزه دفاعی بیش از
هر زمان دیگری امروز دارای توان هســتیم و در این خصوص
باید به نیروهای مسلح ،سپاه ،ارتش و نیروهای نظای و امنیتی
افتخار کنیم؛ چرا که در بهترین وضعیت دفاعی کشور در بعد
از انقالب قرار داریم .وی با بیان اینکه دولت یازدهم در حوزه
دفاعی ،چند برابر گذشته ســرمایه گذاری انجام داده است،
گفت :معتقدیم همزمان با فعال شدن دیپلماسی سیاسی ،باید
قدرت نظامی را هم ارتقا ببخشیم .صالحی امیری به سرمایه
گذاریهای انجام شــده در حوزه صنعت کشور اشاره کرد و
افزود :امروز صف گسترده شرکتهای بزرگ صنعتی برای عقد
قراردادهای جدی با شرکتهای ایرانی بیانگر امن بودن ایران
برای سرمایه گذاری است.
این مسئول به رشد رقم اشتغال زایی از 14هزار مورد در سال
به 700هزار مورد در دولت یازدهم اشــاره و تصریح کرد :این
اقدامات انجام گرفتــه در حوزههای مختلف محصول برجام
اســت .وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی گفت :قبل از روی کار
آمدن دولت یازدهم ،کشــور دچار چالش سیاسی جدی شده
بود و تجزیه سیاسی در کشــور به گونهای بود که جامعه به
گروه و دستههای مختلف تقسیم شده بود .صالحی امیری با
بیان اینکه ذرهای کردن و اتمیزه کردن جامعه ،خیانت در حق
ملت بزرگ ایران اســت ،اظهار کرد :انسجام ،وفاق ،همگرایی،
همنوایی و همدردی ملی ،از تبار و تاریخ این سرزمین نشئت
داشــته ولی ما در شــرایطی قرار گرفته بودیم که هیچ کس
به کســی اعتماد نمیکرد .وی افزود :اکنون در منطقه نا امن
خاورمیانه تنها کشــوری که جسارت برگزاری انتخابات دارد،
ایران است که در حد اعال و در آزادی کامل رقابت سیاسی در
آن شــگل میگیرد .صالحی امیری اظهار کرد :تقویت اعتماد
بین مردم و نظام از دســتاوردهای دولــت یازدهم در حوزه
سیاسی است و در این زمینه شاخصها و آمارها حاکی از آن
هســتند که جوانان نشاط بیشتری نسبت به گذشته دارند و
میزان مشارکت ،اعتماد و رضایت مردم نیز نسبت به گذشته
افزایش پیدا کرده اســت .وی خاطرنشان کرد :ما باید بدانیم
که بدون سرمایه مردم نمیتوانیم حرکت کنیم ،چرا که مردم
موتور محرکه نظام و دولت هستند ،بنابراین محصول عملکرد
ما باید به رضایت و اعتماد مردم ختم شود .صالحی امیری با

بیان اینکه تالش برای کســب رضایت مردم نه تاکتیک بلکه
یک راهبرد است و منحصر به زمان انتخابات نیست ،تصریح
کرد :دولت بعد از رأی دوباره مردم به آن ،مسئولیت سنگینی
را بر دوش خود احساس میکند .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :مردم از ما انتظار مناقشه و مجادله ندارند ،بنابراین باید
با وفاق و همدلی رقابتها فرامــوش کرده و رفاقتها را آغاز
کنیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به وضعیت منطقه و تدبیر
دولت یازدهم در مدیریت شــرایط اشاره کرد و گفت :اکنون
قدرتهای بزرگ اذعان دارند که ایران بازیگر اصلی در منطقه
خاورمیانه است .صالحی امیری ادامه داد :امروز در شرایطی به
ســر میبریم که منطقه در آتش میسوزد و در تالطم جنگ
و خونریزی اســت ،ولی ایران امن است و این امنیت محصول
تصادف نیست.
وی افزود :این امنیــت محصول اراده دولت برای ایفای نقش
در منطقه بــرای تامین امنیت و منافع ملی و همچنین اراده
نیروهای مسلح کشور برای ایجاد یک قدرت دفاعی برتراست.
صالحــی امیری با بیان اینکه رهبــری حکیمانه رهبر معظم
انقالب نقش بی بدیلی در این ایجاد این فضا دارد ،اظهار کرد:
در کشورهای مرتجع منطقه به دلیل حاکمیت افراد مستبد و
سبک مغز ،مردم در عذاب قرار گرفته اند اما در ایران اسالمی
با رهبری معظم له و تدبیر دولت ،آرامش و امنیت حاکم است.
وی با بیان اینکه دولــت راهبرد تعامل و مذاکره را در تامین
منافــع ملی انتخاب کرد ،گفت :امروز کانون و شــاخصهای
قدرت تغییر کرده است و عناصری همچون دیپلماسی ،رسانه
و تکنولوژیهای جدید جزو مولفههای قدرت هستند.
صالحی امیری به توان دیپلماســی کشور اشاره و اضافه کرد:
این قدرت نرم توانست منافع منطقهای ما را تامین کند ،البته
در کنار قدرت نرم ،قدرت سخت برای بازدارندگی است تا در
دشــمن انگیزه تجاوز ایجاد نشود اما برای تامین منافع ملی
باید از زبان قدرت نرم وارد شــد و این راهبرد را نظام اسالمی
انتخاب کرد و پیروز شد.
وی تصریح کرد :بنابراین «برجام» نه به معنی دستاورد چند
محصول یا آزادســازی مقداری ارز و برداشتن تحریم ،بلکه به
عنوان انتخاب مسیر جدید یعنی تعامل و مذاکره برای تامین
منافع ملی شناخته شد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
راه رسیدن به آرامش در خاورمیانه نیز از همین مسیر است.
وی با بیان اینکه حضور محدود ما در برخی از کشــورها هم
برای امنیت ملی اســت ،اظهار کرد :مدافعان حرم و شهدای
این راه ،هم مدافــع حریم اهل بیت و هم حافظ امنیت ملی
ما هســتند .صالحی امیری ابراز کرد :ما در فضای بین المللی
ضمن پرهیز از تنش و جنگ فضای کار با دنیا را ایجاد کردیم
تا جایی که امروز اروپاییها به طور رسمی اعالم میکنند که
اگر آمریکا بد عهدی کند ما به همکاری با یران ادامه خواهیم
داد و این شکاف بین آمریکا و اروپا از دستاوردهایی بود که از
مذاکرات حاصل شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :برخی معتقدند که برجام
دستاورد نداشــت ،این عده باید به این سوال پاسخ دهند که
اگر ما در گذشته میماندیم ،امروز چه وضعیتی داشتیم؟ وی
افزود :این افتخار نیست که کسی هر روز یک تحریم بگیرد و
ملت را به سمت فقر و فساد هدایت کند .صالحی امیری اظهار
کرد :ما باور داریم این دولت زمینی اســت و مدعی آسمانی
بودن نیستیم و از این منظر دولت خود را محتاج نقد و هدایت
مردم میداند.
وی با بیان اینکه ما برای اثبات ناکارآمدی خود از مقدســات
سوء استفاده نمیکنیم ،گفت :صف وزیران را آخر هفتهها برای
دیدار با مراجع و کسب ارشادات از ایشان میبینید ،ولی هیچ
کدام از اعضای دولت از هیچکدام از مقدســات سوء استفاده
نکردنــد و نخواهند کرد .صالحی امیری گفت :ما روحانیت را
ابزار اهداف خود قرار نمیدهیم چرا که معتقدیم روحانیت در
متن جامعه با ارزشها و باورهای مردم عجین شده و استفاده
ابزاری از مقدسات خیانت بزرگ در حق آرمانهای ملت است.
صالحی امیری تاکید کرد :باید بپذیریم که دولت ملی هستیم
نه دولت جناح ها ،ما نمیتوانیم جامعه را تجزیه کنیم و بعد
شعار توسعه داشته باشیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان
اینکه امروز با ســوء تغذیه فرهنگی در جامعه روبهرو هستیم،
گفت :معتقد هستیم که باید در سبد مصرف خانواده تغییرات
جدی شــکل بگیرد .وی افزود :امــروز وضعیت کتابخوانی و
وضعیــت مصرف فرهنگی در جامعه بســیار ناگوار اســت و
شاخصهای موجود در کشــور با شاخصهای جهانی فاصله
زیــادی دارد .صالحی امیری با بیان اینکه امروز شــبکههای
اجتماعی جایگزین تعامل بین والدین و فرزندان شــده است،
اظهــار کرد :تقابل در این حوزه ما را به هدف نمیرســاند ،از
طرفی دیگر معتقدیم تسلیم شدن هم عمل صحیحی نیست
بنابراین در مدیریت فضای مجازی به نحو صحیح وارد شویم.
وی با بیان اینکه فضای مجازی یک واقعیت و بستر است که
تولید محتوا میتواند این بســتر را هدایت کند ،تصریح کرد:
رسالت اصحاب فرهنگ به ویژه روحانیون این است که با تولید
محتوای مناسب و گسترده فضای مجازی را مدیریت کنند.

همشهریان گرامی؛
شــما میتوانید ضمن برقــراری ارتباط با
تحریریه شــیرازنوین مشکالت خود را بیان
کنید.

توفیقات زیادی نداشتند.
رئیس مجلس گفت :مهمترین موضوع این اســت که باید برای ۱۰سال
به صورت مجاهدانه کارها انجام شــود اما دولت فعلی شتاب کمی برای
پیشبرد امور داشت.
پرداخت یارانهها به شیوه فعلی معقول نیست
وی در ادامه تصریح کرد :پرداخت یارانهها به شیوه فعلی نه معقول و نه
امکان پذیر است و از ابتدا نیز قرار نبود اینگونه عمل شود.
الریجانی گفت :برای ساماندهی به موضوع تصمیم گرفتیم یارانه اقشار
تحت پوشــش نهادهای خدماتی را افرایش دهیم که البته این موضوع
نباید باعث تنبلی و عدم اشتغال شود.
رئیس مجلس تاکید کرد :دولت نیز اصالح در پرداخت یارانهها را شروع
کرده است که البته اشکاالتی وجود دارد و باید رفع شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :لجبازی آمریکا در منطقه
نشــان میدهد ما درســت حرکت میکنیم و نباید مضطرب شویم و
بــه لطف خداوند و تدابیر رهبری جایــگاه ایران هر روز در منطقه بهتر
میشود.
الریجانی بیان کرد :تحریمهای جدید تنها مربوط به ایران نیســت و به
روســیه نیز مربوط میشود زیرا ایران و روسیه توانستند ضربه کاری به
تروریستها بزنند.
رئیــس مجلس اظهارکرد :این تحریمهــا نباید حواس ما را پرت کند و
میتوانیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی از این شرایط عبور کنیم.
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امام جمعه موقت شیراز:

اقتصاد مقاومتی پای ه اشتغالزایی در کشور
قرار گیرد
تســنیم :امام جمعه موقت شیراز گفت :باید برای مردم کار ایجاد کرد و اشــتغالزایی مورد توجه مسئوالن و
ی و حرفهای میتواند پایه خوبی برای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.
دستاندرکاران قرار گیرد و فن 
حجتاالســام والمسلمین ســید ابوفاضل رضوی اردکانی دیروز در خطبههای نماز جمعه شیراز دعوت به تقوا
را مأموریت اصلی انبیا و ائمه بیان کرد و اظهار داشــت :اگر مسئله امامت و رهبری بعد از پیامبر مشخص نبود
رسالت معنا و کاربردی نداشت و راه انبیا با ختم رسالت تمام نمیشود و هم ه پیامبران جانشینهایی داشتند و
پیامبر اسالم(ص) زمانی دین را کامل کرد که جانشین مشخص کرد.
امام جمعه موقت شیراز با بیان کرد :شیعه معتقد است امام باید معصوم باشد و طبق حدیثی از پیامبراسالم(ص)
که در کتابهای معتبر ســنی و شــیعه نوشته شده است ،پیامبر فرموده که بعد از من 12امام میآید و علمای
اهل سنت این موضوع را انکار نمیکنند.
رضوی اردکانی افزود :امامت چیزی نیست که کسی آن را خلق کند ،امام باید معصوم باشد تا مردم را به بیراهه
نبرد و محکمترین دلیل در قرآن برای اثبات معصوم بودن ائمه ،آیه تطهیر است.
وی در مورد انتخاب شــهردار برای شــهر شیراز اظهار داشت :نباید شورای شــهر فرد ضعیف ،ناتوان ،بیدین و
بیتخصص را برای سمت شهرداری شهر شیراز انتخاب کنند ،پس باید برای انتخاب این سمت دقت الزم انجام
شود.
امام جمعه موقت شیراز با گرامیداشت سالروز برگزاری نخستین نمازجمعه به امامت آیتالله طالقانی گفت :در
900نقطه در سراســر کشور نماز جمعه برگزار میشود و در استان فارس 77نقطه استان هم نمازجمعه برقرار
است و این از برکات نظام جمهوری اسالمی است.
وی با اشــاره به خدمات ارزنده آیتالله مشــکینی بیان کرد :این عالم بزرگوار منشا خیرات بسیاری شدهاند و از
ایشان کتابهای آموزندهای به یادگار مانده است.
رضوی اردکانی عنوان کرد :باید برای مردم کار ایجاد کرد و اشتغالزایی باید مورد توجه مسئوالن و دستاندرکاران
ی و حرفهای میتواند پای ه خوبی برای اقتصاد مقاومتی باشد.
قرار گیرد و فن 
امام جمعه موقت شــیراز در مورد روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه گفت :استان فارس به عنوان سومین
حرم اهل بیت(ع) شناخته شده است؛ زیرا بیشترین امام زادگان در استان فارس قرار دارد و این استان میزبان
حرم مطهر فرزند امام موسیبن جعفر(ع) یعنی شاهچراغ است.

عملیات ســاخت و ســاز زیرگذر سر شهرک
گلستان با کندی انجام میشود و این مسئله برای
اهالی صدرا ،گلســتان ،گویم و قالت مشــکالت
زیــادی را به وجود آورده اســت .گاهی باید یک
ســاعت در ترافیک بمانیم و وقت و انرژی زیادی
تلف شــود .خواهشمند اســت برای اتمام زودتر
پــروژه از پیمانکار بخواهید تا با کار 24ســاعته،
زودتر پروژه را به اتمام برساند و از مشکالت مردم
کم کند.
قنبرپور
چه کسی مسئول نظارت و ساماندهی قیمت
مرغ اســت؟ هر روز شاهد هستیم که قیمت آن
نســبت به روز قبل زیادتر میشود و هزینههای
بیشــتری به خانوادهها وارد میکند .مســئوالن
باید در کنترل قیمت مواد غذایی با ســختگیری
بیشــتری عمل کنند و به ســودجویان و دالالن
اجازه سوء استفاده ندهند.
غالمی
ویدئوهایی در شــبکههای مجازی منتشــر
میشــود که بعضی از فروشــگاههای بزرگ مواد
غذایــی و هایپرمارکتهــا از مــواد پروتئینــی
غیراســتاندارد اســتفاده میکنند و خریداران به
دلیل قیمت پایینتر آنها نســبت به بازار ،آنها را
مصــرف میکنند .لطفاً بر فروشــگاههای بزرگ
موادغذایی نظارت بیشتری اعمال شود.
جهانبازی
تعداد اتوبوسهای خط  96پاسخگوی مسافران
نیست و مردم باید مدت زیادی در انتظار بمانند.
پس از رسیدن اتوبوس هم جمعیت زیادی در آن
حضور دارد و امکان ســوار شدن نیست .با توجه
به اینکه خط  96از خطوط پرازدحام هست ،لطفاً
چند دســتگاه اتوبوس مدرن و مجهز به کولر به
آن اضافه کنید.
ریحانی
تعــداد پارکینگهــای عمومــی خیابان زند
پاسخگوی خیل عظیم مراجعه کنندگان نیست.
بهتر است شهرداری برای تأسیس پارکینگهای
بیشتر اقدام کند.
محبی

آگهی مزایده عمومی 96/08
()96 -386

نوبت اول :شنبه به تاریخ  1396/05/07روزنامههای خبرجنوب ،عصر مردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه ،سبحان و شیرازنوین
نوبت دوم :یکشنبه به تاریخ  1396/05/08روزنامههای خبرجنوب ،عصر مردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه ،سبحان و شیرازنوین

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش یک بسته مســکونی ،تجاری با مساحت عرصه  279/25مترمربع به صورت یکجا به شرح
جدول زیر با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد
شــرایط دعوت به عمل میآید ضمن بازدید از محل پس از نشر اولین آگهی ،با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد
مدیریت بازاریابی و فروش و اداره قراردادهای معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار چمران ،حوزه معاونت مالی و
اقتصادی ،طبقه اول ،مدیریت بازاریابی و فروش مراجعه نمایند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای مستقیم
 071-36260820و  071-36283684تماس حاصل فرمایند.
نام ملک

ساختمان
شهرداری
منطقه 9

طبقات

4
همکف

مشخصات واحدها
هشت واحد دو خوابه
به انضمام انباری
گهای
و پارکین 
مربوطه
یک باب مغازه

کاربری

متراژ تقریبی
(مترمربع)

مسکونی

800

تجاری

31

متراژ عرصه
(مترمربع)

279/25

قیمت پایه (ریال)

10/840/000/000

سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

542/000/000

آدرس

بلوار صلح
انتهای خیابان
نبی اکرم(ص)
نبش کوچه 34

شرایط مزایده:
 -1شرکت کنندگان در مزایده میبایســت مبلغ سپرده شرکت در مزایده را براساس مبالغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت
نامه معتبر بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره  700791888145نزد بانک شهر شعبه چمران واریز و
ارایه نمایند.
 -2برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.
 -4از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع میگردد.
 -5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ  1396/05/16میباشد.
 -6محل تسلیم پیشنهادات شیراز  -ابتدای بلوار چمران  -ساختمان معاونت مالی و اقتصادی -دبیرخانه اداره قراردادها میباشد.
 -7بدیهی اســت هزینه انتشار آگهی ،کارشناسی و سایر هزینههای متعلقه ،برعهده برندههای مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا
تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپردهها مسترد خواهد شد.
 -8به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9تاریخ بازگشــایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده :پیشنهادات واصله راس ساعت  10صبح روز سه شنبه به تاریخ  1396/05/17در
محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به آدرس بلوار شاهد باغ مهر جوان باز خواهد شد .ضمن ًا حضور پیشنهاد دهندگان یا
نمایندگان آنها در کمیسیون بالمانع میباشد.
 -10شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری
یافته به سایر کالن شهرها و مراکز استانها میباشد.
 -11امکان تهاتر بستانکاری برنده مزایده از شهرداری با مبلغ معامله برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از پیمانکاران و سایر اشخاص
که مطالبات آنها قطعی شده است ،وجود دارد.
 -12سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

روابط عمومی و بینالملل شهرداری شیراز

