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میــــــــز خبـ ــر

افزایش گرما در انتظار هرمزگانی ها؛افزایش
 4درجهای دما استان از امروز

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت :دمای
هوای استان از یکشنبه یازدهم تیرماه  4درجه افزایش
مییابد.به گزارش ایسنا ،کارشناس اداره کل هواشناسی
هرمزگان در این خصوص افزود :طی 3روز آینده رطوبت
هوا بهطور نسبی در استان کاهش مییابد.مرضیه
سیسی پور تصریح کرد :در این مدت وضعیت جوی
آرامی در بیشتر نقاط استان حا کم است.کارشناس
اداره کل هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد :شرایط
دریا برای تردد در خلیجفارس و تنگه هرمز مساعد
پیشبینی میشود.
سیسی پور اضافه کرد :مناطق شرقی دریای عمان
در این مدت کمی متالطم خواهد بود.وی عنوان
کرد :در  24ساعت گذشته حاجیآباد با  23درجه
سانتیگراد خنکترین شهر و رودان و بستک با 46
درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای استان بودند.
سیسی پور در پایان گفت :کمینه و بیشینه دمای
شهر بندرعباس نیز در این مدت بین  30تا  39درجه
سانتیگراد اعالمشده است.

مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان خبر داد:

آمادگی اعزام  1610مسافر به سرزمین وحی از
فرودگاه بندرعباس
مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان از آمادگی همه
جانبه این فرودگاه برای پذیرش و اعزام مسافران به
سرزمین وحی خبر داد و افزود :فاز یک بهسازی ترمینال
پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی بندرعباس بعد
از ورود حجاج از زیارت بیت اهلل الحرام آغاز خواهد
شد.محمود امانی بنی در گفت و گو ایسنا ،با اشاره
به آمادگی همه جانبه این فرودگاه برای پذیرش و
اعزام مسافران به سرزمین وحی گفت :تعداد مسافران
امسال نسبت به سال  94از  561نفر به یک هزار و 610
نفر افزایش یافته است.
امانی افزود :تجهیزات و تمهیدات الزم برای این مهم
اندیشیده شده و یکسری تسهیالت ویژه پرواز حجاج
نیز در مدت زمان باقی مانده برای خدمات رسانی
بهتر به مسافرین و مستقبلین این پروازها ارائه خواهد
شد.مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان خاطرنشان
کرد :حاجیان هرمزگانی با پرواز به مقصد مدینه و پس
از آن در برگشت از مبدا جده سفر معنوی خود را انجام
خواهند داد .وی در خصوص بهسازی ترمینال یک
فرودگاه بندرعباس بیان کرد :فاز یک بهسازی کلی
و همه جانبه که مقرر بود از مرداد ماه سالجاری آغاز
شود به اواسط شهریور ماه و پس از بازگشت مسافران
از سرزمین وحی موکول شده و ادامه بهسازی این
ترمینال تا  3فاز با ایجاد تغییرات زیربنایی در چیدمان
و افزایش چند برابری ظرفیت کنونی ترمینال پروازهای
خارجی فرودگاه بین المللی بندرعباس در دستور کار
قرار دارد.

حمله هکرهای داعش به دو سایت خبری ایران!
دو سایت خبری متعلق به خبرگزاری میراث آریا و
سازمان میراث فرهنگی هک شدند.
به گزارش ایسنا ،از ساعات اولیه بامداد دیروز (شنبه)،
سایتهای خبرگزاری میراث آریا ( )chtn.irو پورتال
سازمان میراث فرهنگی ( )ichto.irمورد حمله هکرهای
ناشناس قرار گرفتند.تصاویر قرار گرفته بر روی این
ت نشان میدهد ،این اقدام احتماال ازسوی
دو سای 
عوامل وابسته به گروهک داعش انجام گرفته است.اما
دقایقی پیش سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری در اطالعیهای اعالم کرد :کارشناسان فنی
سازمان میراث فرهنگی با گذشت دقایقی وارد عمل
شدند و هر دو سایت را از هک خارج کردند و هما کنون
این سایتها در اختیار سازمان میراثفرهنگی است.

کارت ورود به جلسه آزمون سراسری از امروز
 11تیرماه توزیع می شود

ماشااهلل آدرنگ به ایرنا اظهار داشت :داوطلبان تا
ساعت  24روز چهارشنبه  14تیرماه می توانند به سایت
سازمان سنجش مراجعه و پرینت کارت خود را دریافت
کنند.وی افزود :با توجه به اینکه آزمون سراسری سال
 96برای هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه به
طور جدا گانه برگزار می شود و هر کدام از داوطلبان در
صورت شرکت در یک ،دو یا سه گروه آزمایشی باید کارت
ورود به جلسه آزمون خود را جدا گانه دریافت کنند.وی
با اشاره به آمادگی کامل استان و فراهم بودن امکانات
الزم برای برگزاری آزمون سراسری  ،خاطرنشان کرد:
امسال 21هزار و 422هرمزگانی درآزمون سراسری سال
 96با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.الزم به ذکر
است ،آزمون سراسری سال  96پنجشنبه و جمعه 15
و  16تیر در  372شهرستان و بخش برگزار میشود.
آزمون داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی
و علوم انسانی صبح پنجشنبه و آزمون گروه هنر نیز
عصر پنجشنبه  15تیر برگزار میشود.همچنین آزمون
گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه و آزمون گروه
آزمایشی زبانهای خارجی نیز عصر جمعه  16تیر برگزار
خواهد شد.

آ گهی تغییرات

امام جمعه بندرعباس:

 12تیر باید روز
شناخت ماهیت آمریکا باشد
گروه سیاسی//
نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس ضمن
محکوم کردن جنایت جنگی آمریکا در ساقط کردن هواپیمای
مسافربری جمهوری اسالمی در  12تیرماه  67گفت :این فاجعه
ننگین را باید روز شناخت ماهیت آمریکا بدانیم و دشمنی استکبار
را بیشتر بشناسیم.

به گزارش ایرنا ،آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در خطبه
های این هفته نماز جمعه بندرعباس اظهارداشت :شلیک

جهانگیری :دولت از مسیر خود منحرف نمیشود

گروه سیاسی//
جلسه هیات امنا سازمان اسناد و کتابخانه ملی با
حضور اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به افزایش برخی
مخالفتها پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار
کرد :در این روزها برخی نمیتوانند عصبانیت خود را
از رأی مردم نادیده بگیرند به همین دلیل به دنبال آن
هستند که بگویند ملت اشتباه رأی داده است.

به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول
رییس جمهور در بیست و هفتمین همایش ساالنه
سیاستهای پولی و ارزی که در مرکز همایشهای
بینالمللی صداوسیما برگزار شد با اشاره به
انتخابات  29اردیبهشت خاطرنشان کرد :ملت
ایران  29اردیبهشت بار دیگر آ گاهی ،هوشمندی و
زمانشناسی و دقت نظر خود را به نمایش گذاشت
و در منطقه حساس و پرتالطم خاور میانه تراز
جدیدی از دموکراسی در سطح منطقه و حتی جهان ارائه کرد
و پیروزی بزرگی برای نظام و رهبری رقم زدوی با بیان اینکه بر
اثر انتخابات  29اردیبهشت سرمایه اجتماعی کشور به صورت
فزاینده افزایش یافت اظهار کرد :این سرمایه اجتماعی قادر
است به سیاستمداران و دولتمردان در همه بخشها فراغ
بال بیشتری برای خدمترسانی و انجام وظیفه بدهد.معاون
اول رییس جمهور با انتقاد از برخی اظهارات و تحرکات نسبت
به نتیجه انتخابات اخیر در کشور گفت :در این روزها برخی
نمیتوانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند .من نیز
نمیدانم که چه زمانی این افراد میتوانند راحت شوند اما باید
بدانند که مردم کاری نکردهاند که آنها عصبانی شده و اینگونه
به مردم و منتخب آنها میتازند.
جهانگیری ادامه داد :مردم در یک انتخابات رأی دادند و
فردی با رأیی بسیار باال انتخاب شد .وی با بیان اینکه در ایام
انتقال دولت ،به آرامش و گفتوگوی بیشتری نیازمند هستیم
تا دولتی قویتر برای آینده شکل بگیرد ،خاطرنشان کرد :هدف
اصلی این افراد سرگرم کردن رییس جمهور و دولت به چنین
مباحثی است اما پیداست که دولت نمیخواهد با این مسائل
خود را سرگرم کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سوابق رییس جمهوری
در پیش و پس از انقالب اسالمی خاطرنشان کرد :رییس
جمهوری فردی دارای سابقهای بسیار روشن ،در پیش و پس
از انقالب اسالمی است .آقای روحانی در شورای عالی امنیت

ملی به عنوان مهمترین رکن تصمیمگیری سالها نماینده مقام
معظم رهبری بوده و ملت نیز او را بر اساس چنین ویژگیهایی
انتخاب کردهاند .حال اینکه عدهای بخواهند استدالل کنند
که شرایط جور دیگری است ،تنها خود را اذیت میکنند و موفق
نخواهند شد که دولت را از مسیر اصلی منحرف کنند.معاون
اول رییس جمهور در بخشهای دیگری از صحبتهای خود
به بیان برخی دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه اقتصادی
اشاره کرد و گفت :دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهایی در
زمینه مباحث پولی و مالی و همچنین کنترل تورم ،توانست با
وجودتنگناهای مالی که به دلیل کاهش بهای نفت ایجاد شده
بود ،ثبات را در شاخصهای کالن اقتصاد کشور نگه داشته و به
دولت بعد منتقل کند.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار سیاست ثبات
اقتصادی ،سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز تحقق یابد،
افزود :دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی
به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاستهای مناسبی
این سیاست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود
تحقق نیافت.جهانگیری اظهار کرد :گرچه نرخ سود بانکی
اخیرا این نرخ با
طی سالهای اخیر  17درصد کاهش یافت اما
ً
افزایشی اندک مواجه شده است .در این شرایط انتظار است که
دوستانمان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود
بانکی باال ،سرمایهگذاری بسیار دشوار خواهد بود.معاون اول
رییس جمهور مدیریت بازار ارز و استمرار ثبات در این بخش را
از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی

عنوان و خاطرنشان کرد :تک نرخی کردن ارز از دیگر
برنامههای دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال
 95بود .سال گذشته فکر میکردیم که پس از تعامل
بانکهای داخلی با بانکهای بینالمللی فرصت
برای تک نرخی کردن ارز ایجاد شود اما به دالیلی
این اتفاق نیفتاد ،به همین دلیل این موضوع باید در
اولویتهای دولت دوازدهم قرار بگیرد.وی همچنین
با تأ کید بر اینکه بیکاری مهمترین چالش پیش روی
جامعه و نظام است ،اظهار کرد :در شرایط فعلی و با
توجه به نرخ بیکاری ،نیازمند ایجاد  20میلیون شغل
ساالنه هستیم.
در همین زمینه انتظار مردم از مسئولین اقتصادی
این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند.
در کنار چالش بیکاری ،چالش دیگری مربوط به
وضعیت معیشت مردم وجود دارد.جهانگیری
تصریح کرد :اقتصاد ایران باید قادر باشد که در منطقه پرتالطم
امروز در رقابت با رقبای منطقهای ایران را به کشوری مقتدر
اقتصادی تبدیل کند .در غیر این صورت ممکن است که
صحنه به رقبا وا گذار شود.معاون اول رییس جمهور با بیان
اینکه ایران همواره بزرگ منطقه بوده است ،اظهار کرد :هیچ
کس نمیتواند بزرگی ملت ایران را بگیرد .با این حال ممکن
است چند صباحی برخی کشورها با کمک کشورهای غربی
تحرکاتی انجام دهند اما ایران از گذشته تا کنون دارای جایگاه
اول در منطقه بوده است.
جهانگیری با تأ کید بر اینکه اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی راهحل چالشهای پیش روی اقتصاد کشور است،
گفت :همه قوا و تریبونها موظف به قرار گرفتن در راستای
اجرای سیاستهای مقاومتی هستند.وی در ادامه تأمین
منابع مالی را یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد کشور
برشمرد و گفت :چنانچه که بخواهیم بر چالش بیکاری غلبه
کنیم باید سرمایهگذاری فزایندهای اتفاق بیفتد و تولید رونق
و همچنین صادرات خدمات و کاالها افزایش یابد .در همین
راستا اصلیترین محدودیت تحقق این اهداف ،تأمین منابع
مالی است.معاون اول رییس جمهور نظام بانکی  ،بخش
دولتی ،منابع خصوصی و بازار سرمایه را به عنوان بخشهای
مختلف تأمین منابع در کشور دانست و خاطرنشان کرد :باید
با کمک اقتصاددانان سیاستهای برون رفت از چالشهای
پیش رو را در دولت دوازدهم اتخاذ کنیم.

آخرین جزئیات محدودیت های حجاج ایرانی در حج تمتع ۹۶
گروه سیاسی//
رئیس سازمان حج و زیارت به حجاج توصیه کرد :لپ تاپ ،تبلت
و سایر لوازم الکترونیکی شخصی که ضروری نیست را ب ه همراه
نداشته باشند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حمید

محمدی رئیس سازمان حج و زیارت در جلسه آموزشی
کاروانهای حج با بیان اینکه موضوع آموزش و آشنایی کامل
زائران با ابعاد مختلف اجرایی سفر حج و مناسک حج دارای
اهمیت و ضرورت بسیاری است ،اظهار کرد :مدیران کاروانها
کامال کارشناسی تدوین
براساس سرفصلهایی که بهصورت
ً

شرکت ابتکار آذین جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  9431و شناسه ملی 10800121904

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای مجید شیوافر به شماره ملی  3071034873رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
آقای احمد سلجوقی به شماره ملی  3130280049نایب رئیس هیات مدیره
آقای مهدی حاتمی به شماره ملی  3391538503عضو هیات مدیره
 کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاهآ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
34526 96/4/3م الف 13497

آ گهی تغییرات

موشک به هواپیمای ایرانی حامل انسان های بی پناه و
کشتن صدها افراد بی گناه در این فاجعه ،نشان دهنده نقض
آشکار حقوق بشر بوده است و ادعای دروغین آمریکا که گفته
است اشتباهی رخ داده را بار دیگر محکوم می کنیم .وی
در ادامه به پیروزی سپاه در حمله به مقر داعش اشاره کرد
و گفت :انصافا نیروهای سپاه عزت آفریدند و با این پیروزی،
دشمن بیشتر از قبل ما را شناخت که ما حرف نمی زنیم بلکه
عمل می کنیم .امام جمعه بندرعباس اظهارکرد :شلیک

موشک های سپاه به مقر داعش جانانه و به موقع بود و
داعش بداند آن جا هم از تیررس ما خارج نیست و از صدها
کیلومتر دقیق زده شد .وی ادامه داد :آن هایی که علیه نظام
و ملت ما یاوه می گویند که به جامعه اهل سنت اهمیت داده
نمی شود و سوال می کنند که آیا فلسطین و غزه شیعه بودند
یا نه ،بدانند که شیعه و اهل سنت در کشور ایران با هم متحد
هستند و در سیاست بین المللی به راستی از حق مظلوم
حمایت می کنند و با ظالم می جنگند .نماینده ولی فقیه در
هرمزگان ،همچنین به آن هایی که می گویند چرا ایران باید
موشک کلیپ داشته باشد ،هشدار داد :در دنیایی که امروز
ایاالت متحده آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و چین بیش از  50هزار
سالح هسته ای در اختیار دارند و تا بن دندان مسلح هستند
چرا ما نباید موشک داشته باشیم .وی در ادامه به مدیریت
مصرف آب اشاره داشت و گفت :صرفه جویی در مصرف آب
باید در اولویت خانواده ها باشد اما بی آبی در کنار دریا برای ما
ننگ است که دولت مکلف است این مشکل را حل کند .وی
گفت :باید مدیریت جمعی برای بحران بی آبی در هرمزگان
صورت گیرد و یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی و استاندار ،مطالبه آب باشد و ائمه جمعه نیز
در خطبه ها و سخنرانی ها این مشکل را بیان کنند و رسانه
ها نیز آن را منعکس کنند.در دوازدهم تیرماه  1367شمسی
برابر با سوم ژوئیه  1988میالدی ،هواپیمای مسافری ایرباس
ایران که از بندرعباس عازم ُدبی بود ،بر فراز آب های خلیج
فارس و در نزدیکی جزیره ‹هنگام› مورد هجوم یگان های
دریایی متجاوز آمریکایی مستقر در آب های خلیج فارس قرار
گرفت و سقوط کرد.
این هواپیما که با موشک ناو جنگی وینسنس مورد حمله
عمدی نیروهای تجاوزگر آمریکا گرفت حامل  298مسافر و
خدمه بود که تمامی آنها اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان
و کهنسال به شهادت رسیدند.در میان سرنشینان هواپیما،
 66کودک زیر 13سال 53 ،زن و  46تن تبعه کشورهای
خارجی نیز بودند که کشته شدند.جمهوری اسالمی ایران
عالوه بر شورای امنیت و شورای ایکائو ،شکایت خود را در
دیوان بین المللی دادگستری الهه نیز مطرح کرد.ایکائو
(سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی) از مسائل سیاسی
به دور نمانده و به جای بررسی فنی و ارائه طریق به شورای
امنیت به ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان سانحه پرداخت.

شرکت ابتکار آذین جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  9431و شناسه ملی 10800121904

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/3/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال منقسم به دویست هزار سهم یک هزارریالی با نام از محل پرداخت نقدی وبه موحب گواهی شماره  70/23560/59مورخ 96/3/24بانک تجارت شعبه
گاز بندرعباس افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه ،پرداخت سرمایه تعهدی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
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عمدتا در طول
شده است باید در این جلسات حجاج را که
ً
عمرشان یکبار توفیق تشرف پیدا میکنند را با همه ابعاد
کامال کاربردی و ملموس آشنا سازند.
سفر معنوی حج بهطور ً
موکدا توصیه میشود زائران حج تمتع،
محمدی اظهار کرد:
ً
لپ تاپ ،تبلت و سایر لوازم الکترونیکی شخصی و اینگونه
وسایل که ضروری نیست را ب ه همراه نداشته باشید تا در
بازرسیهای فرودگاه مقصد دچار معطلی و مشکل نشوید.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به حساسیتهای موجود ،درباره
صرفا کتب ادعیهای که نشر مشعر در اختیار حجاج
ادعیه هم ً

میگذارد میتوانید همراه ببرید.رئیس سازمان حج و زیارت
تصریح کرد :امیدواریم با رعایت برنامههایی که خدمتتان
عرضه میشود و توجه به نظم و انضباط و ضوابط کشور مقصد
و احترام به همسفران و همچنین پیش گرفتن صبر و بردباری
در این سفر الهی شاهد حجی عزتمندانه و مقبول درگاه احدیت
باشیم.در این دیدار سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی
سازمان حج و زیارت و مدیرکل حج و زیارت استان تهران و
نماینده دفتر بازرسی ،ارزشیابی و رسیدگی به شکایات سازمان
حج ،ریاست سازمان حج و زیارت را همراهی میکردند.

مشترکین محترم صبح ساحل
مشکالت و نظرات خودرا در مورد توزیع روزنامه
مستقیم با ما در میان بگذارید

32226751-107
آ گهی تغییرات

شرکت ابتکار آذین جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  9431و شناسه ملی 10800121904

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/3/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:آقای مجید شیوافر به شماره ملی 3071034873
آقای احمد سلجوقی به شماره ملی 3130280049
آقای مهدی حاتمی به شماره ملی 3391538503
 خانم نجمه سلجوقی به شماره ملی 3130280782به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم تقی پور بهشماره ملی  3131098562بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
 روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین شده است.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت
قابل دسترس می باشد.
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گزیده

از بازداشت خبرنگار معروف بی بی سی در ترکیه تا مافیای 1600
میلیارد دالری مواد مخدر
پست ویژه اینستاگرام دفتر رهبر انقالب به مناسبت آزادی
موصل
اینستا گرام دفتر رهبر انقالب به مناسبت آزادی موصل پستی
مرتبط با پیام حضرت آیتاهلل خامنهای برای آزادسازی موصل
در سی ام خرداد ماه امسال را به این شرح بازنشر داد« :این
ت و انسجام درونی در
موفقیت تحسینبرانگیز ،نتیجه وحد 
عراق و همچنین سیاست درست عراق در اعتماد به نیروهای
جوان و مؤمن و حضور آنها در وسط میدان است».
انتقاد امام جمعه اصفهان به روحانی
امام جمعه موقت اصفهان گفت :نیروهای مسلح ما تنها
قدرتشان در اسلحه نیست و اینها ایمان و تقوا دارند ،آنهایی
که میگویند «سپاه نه» بدانند ا گر سپاه نبود ایران نبود.
حجتاالسالم والمسلمین سید مجتبی میردامادی ظهر امروز
در خطبههای نماز جمعه اصفهان اظهار داشت :نیروهای
مسلح ما تنها قدرتشان در اسلحه نیست و اینها ایمان و تقوا
دارند ،آنهایی که میگویند «سپاه نه» بدانند ا گر سپاه نبود
ایران نبود ،بفهمید و حرف بزنید ،اینکه بگویند سپاه و بسیج در
مسائل اقتصادی وارد نشود کاری است که آمریکا میخواهد،
آنها به دنبال این هستند تا آدمهای بیعرضه را به سمت ما
فرستاده تا در اقتصاد کار کنند/.تسنیم
مراسم تحلیف روحانی در مجلس چه زمانی برگزار میشود؟
مراسم تحلیف ریاستجمهوری دوره دوازدهم در روز شنبه
 14مرداد ،با حضور شخصیتها و مقامات داخلی و خارجی
برگزار میشود .روابط عمومی مجلس شورای اسالمی با صدور
اطالعیهای اعالم کرد که مراسم تحلیف حجتاالسالم حسن
روحانی به عنوان رئیسجمهور دوره دوازدهم در محل صحن
مجلس انجام میشود.
دولت سوریه در جریان حمله سپاه بود؟
عملیات ضد تروریستی ایران در خا ک سوریه با هماهنگی
دولت این کشور انجام شده است .سرلشکر محمد باقری در
پاسخ به پرسشی مبنی بر این که گفته میشود دولت سوریه به
دلیل اینکه پایگاه نظامی آمریکا نزدیک مواضع داعش قرار دارد
مسؤلیت حمله بر عهده نگرفته است گفت :سوریه شبانه روز
با تروریستها در حال جنگ است و این عملیات را جمهوری
اسالمی ایران با هماهنگی دولت این کشور انجام داده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تأ کید
کرد :اجرای عملیات ضدتروریستی در خا ک سوریه با هماهنگی
کامل صورت گرفته است/.ایلنا
سوال مرعشی از اصولگرایان
مرعشی بار دیگر خطاب به اصولگرایان گفت :چرا برخی دوستان
ما مسیر را تغییر و به سمت حق و باطل و به سمت استفاده
ابزاری بردند؟ مگر ما فراموش کردیم در دوران دفاع مقدس
مردم بدون گرایش سیاسی در جبههها حضور پیدا میکردند
و شهدا متعلق به یک گروه خاص نبودند و فدا کاران جبهه و
جنگ متعلق به همه بودند؟ مرعشی تأ کید کرد :کشور ما امروز
نیازمند به سپاه و ارتش مقتدر است و کسی این را رد نمیکند،
ما هم افسران رشید و فعالی همچون سردار سلیمانی را و هم
دیپلماتهای قادر همچون ظریف را نیاز داریم .چرا تالش
میکنید سپاه را منحصر به یک گروه و حتی آستان مقدس
رضوی را وارد سیاست کنید؟ شما بیایید و برای خدمت بیشتر
رقابت کنید ،چرا شخصیتهای اصیل اصولگرا را از خود دور می
کنید؟ چرا انحراف فکری ایجاد می کنید؟ چرا قانون اساسی را
زیر پای میگذارید؟ چرا بعضی از شما اصرار دارید که رای مردم
در انتخاب ریاست جمهوری و مجلس تشریفاتی است؟/ایسنا
کنایه مطهری به مسئوالن و سران قوا؛ رودررو مذا کره کنید،
نه از طریق شبکههای اجتماعی
علی مطهری با اشاره به درگیری لفظی برخی مسئوالن و سران
قوا ازطریق شبکههای اجتماعی ،در وا کنش به پرسشی مبنی بر
اینکه چنین درگیریهایی چه تأثیری در انسجام و وحدت ملی
دارد ،گفت :مسئوالن به جای اینکه در شبکههای مجازی و
اینستا گرام به یکدیگر پاسخ دهند ،باید رودررو با یکدیگر
صحبت کنند/.ایلنا
وا کنش وزیر روحانی به شایعه دخالتش برای رأی نیاوردن
مطهری
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به برخی حواشی ایجاد
شده مبنی بر دخالت وی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس و
تالش برای عدم رایآوری علی مطهری گفت که این مطلب
کذب محض بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد.محمود واعظی در
این باره اظهار کرد :عدهای میگفتند که من در تالش هستم تا
آقای مطهری در انتخابات هیات رئیسه مجلس رای نیاورند و
به جای ایشان آقای حاجیبابایی رای بیاورند.وی با بیان اینکه
این سخن بسیار عجیبی است ،ادامه داد :آقای مطهری که در
انتخابات برای آقای روحانی سنگتمام گذاشتند و در همه جا
سخنرانی کردند ،یکی از رفقای قدیمی و همفکر من است و ما
به یکدیگر بسیار نزدیک هستیم .این عضو کابینه دولت یازدهم
گفت :ا گر کسی روابط من با آقای مطهری را بداند و همچنین
بداند که چقدر آقای حاجیبابایی در تصویب برنامه ششم ما
را اذیت کرد هیچگاه چنین حرفی که دروغی بسیار عجیب و
غریب است را بر زبان نمیآورد.واعظی با تأ کید بر اینکه تحت
هیچ شرایطی به عنوان دولت کوچکترین دخالتی در انتخابات
هیأت رئیسه مجلس نداشتهایم و نخواهیم داشت ،اظهار کرد:
فکر میکنیم که مجلس شورای اسالمی قوهای مستقل است
ضمن اینکه نمایندگان محترم مجلس برای انتخاب هیأت
رئیسه خود هیچ گاه تحت تأثیر بنده و امثال بنده نیستند .وی
تصریح کرد :هر کسی که ادعای دخالت بنده در انتخابات هیات
رئیسه مجلس را مطرح کرده دروغ گفته و این مطلب کذب
محض بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد/.ایسنا
وا کنش جالب شهید بهشتی به فحاشی کردن یک شخص
در دادگاه
حجت االسالم رفیعی افزود :تقید دینی و خودسازی شهید
بهشتی نمونه بود .فردی به دادگاه رفت و شروع به فحاشی
کرد .به شهید بهشتی خبر دادند .ایشان گفتند ا گر به من
فحش دادند کاری با او نداشته باشید و آزادش کنید ولی ا گر
به نظام و قوه قضاییه فحش داد ،مانع او شوید .او خاطرنشان
کرد :ایشان معتقد بود باید پنج هزار کلمه مطالعه کرد ولی
پنج کلمه نوشت .این در حالی است که امروز همه همه چیز
میگویند .هرکس میخواهد شهید بهشتی را بشناسد مذا کرات
تدوین قانون اساسی را بخواند .او به آزادی احزاب ،آزادیهای
قانونی و فردی اعتقاد داشت .آیت اهلل محقق داماد میگفتند
کسی به من رسید و به من گفت چرا با آقای بهشتی رفت و آمد
میکنید؟ گفتم چرا؟ گفتند ایشان با اهل سنت قدم میزنند
یا در مدرسه علم و دانش آن زمان انگلیسی و آلمانی یاد داده
میشد ،برخی اینها را کفر میدانستند/.ایلنا
بازداشت خبرنگار معروف بی بی سی در ترکیه
بی بی سی دقایقی قبل از بازداشت و دیپورت خبرنگار
کردزبانش توسط مأموران ترکیه خبر داد به گفته این منبع ژیار
گل به دلیل گزارشهاش در فرودگاه ترکیه بازداشت شد و بعد
از پنج ساعت دیپورت شد .وی همواره گزارش های میدانی
و انتقادی از صحنه های جنگ در ترکیه و مناطق کردنشین
سوریه و عراق و ترکیه تهیه کرده است ارتش ترکیه برای جلوگیری
از پیشروی کردها در مقر داعش در رقه برای جنگ زمینی آماده
شده است/.ایران آنالین
نادران :مدعیان میراث داری بهشتی حاضرند بگویند
«آمریکا از ما عصبانی باش»؟
الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسالمی پیرامون
سالروز شهادت شهید آیت اهلل بهشتی ،دو پیام توئیتری منتشر
کرده است .متن کامل پیام ها به این شرح است :آنهایی که
خود را میراث دار شهید بهشتی می دانند ،یک بار حاضرند
این جمله را فریاد بزنند؟ آمریکا از ما عصبانی باش و از این
عصبانیت بمیر! همچنین در پیام دیگری نادران در توئیتر
نوشته است:بهشتی مظلوم زیست و مظلومانه شهید شد ،اما
مظلوم تر از بهشتی مردمی هستند که این روزها زیر بمباران
سیاسی شاهد هستند که تورم در سکوت دو رقمی شده
است/.خبرگزاری بسیج
پیشنهاد جدید کوا کبیان به روحانی
مصطفی کوا کبیان ،نماینده اصالح طلب مجلس شورای
اسالمی در پیامی توئیتری به رئیس جمهور پیشنهاد کرد در
دولت دوازدهم از وزرای دوزیست استفاده نکند! کوا کبیان در
توئیتر نوشت :در دولت جدید از مدیران «دوزیست» استفاده
نشود ،در انتخابات برخی مدیران سبدشان را در چند ستاد
گذاشتند/.فارس
وا کنش توئیتری ابوطالبی به خبر آزادی کامل موصل
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به بازپسگیری
مسجد النوری و آزادی کامل موصل به ضرورت مبارزه با
تروریسم و افراطیگری تا کید کرد.حمید ابوطالبی در توئیتر خود
نوشت :فتح مسجدالنوری ،محل اعالم خالفت خشونتپرست
ضدانسانیت داعش ،نمایانگر ضرورت گرویدن به اسالم رحمانی
و دیانت واقعی در مبارزه باتروریسم و افراطگرایی است/.ایسنا
اژه ای :فتنه جدیدی در پیش است

سخنگوی قوه قضاییه گفت :امروز تخریب علیه دستگاههای
نظامی و انتظامی ،بسیج و سپاه ایجاد شده بنا به تجربه گذشته
فکر میکنم یک فتنه جدید در پیش است .امروز نهادهای
انقالبی مثل سپاه و دستگا ه قضایی تخریب میشوند ،به گمانم
فتنه جدیدی در پیش است.
بحران آب وارد مقوله امنیتی شده است
عالءالدین بروجردی در بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از حاشیه شهر مشهد
با قدردانی از اقدامات انجام شده در ساماندهی حاشیه شهر
مشهد ،اظهار داشت :اضافه بر این نکته که کار انجام شده در
این نقطه بسیار عظیم بوده ،نکته مهمتری وجود دارد که چرا
در  38سال گذشته اینقدر به این مسأله بیتوجه بودیم و در
بسیاری دیگر از نقاط کشور بیتوجه هستیم .کشور به لحاظ
منابع آبی بسیار محدود بوده و جزء کشورهای کمآب دنیا
هستیم و بحران داریم و بحران آب عمال وارد مقوله امنیتی شده
است و ما نا گزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم ،با وجود این ،در
بسیاری از رودخانههای کشور فاضالب وارد آب میشود و آب
سالم را از بین میبرد.
تجمع دستیاران جراحی شیراز در اعتراض به برخورد با
پاتولوژیستها
در پی احضار گسترده دستیاران پاتولوژی کشور ،دستیاران
رشتهی جراحی عمومی شیراز صبح روز چهارشنبه با تجمع
در دانشکده پزشکی شیراز ضمن محکوم کردن احضار و
صدور حکم علیه دستیاران پاتولوژی ،خواستار پاسخ منطقی
وزارت بهداشت به خواستههای پاتولوژیستها شدند .یکی
از دستیاران حاضر در این تجمع گفت« :دستیاران پاتولوژی
طی یک ماه گذشته اعتراضات خود را به صورت قانونی و
مشروع بیان کردهاند و برخوردهای وزارت بهداشت با این
درخواستهای صنفی برای جامعهی پزشکی قابل پذیرش
نیست» .یکی دیگر از دستیاران جراحی که پال کاردی با
مضمون «دستیاران پاتولوژی افتخار جامعه پزشکی ،تهدید
پاتولوژیستها تهدید جامعه پزشکی» در دست داشت
گفت« :دستیاران پاتولوژی مورد حمایت همهی جامعهی
پزشکی هستند و چنانچه وزارت بهداشت در نوع برخورد با
خواستههای صنفی آنان تجدید نظر نکند با اعتراضات شدیدتر
تمام جامعهی پزشکی مواجه خواهد شد».در پی اعتراضات
صنفی دستیاران پاتولوژی به یکی از آیین نامههای وزارت
بهداشت ،تعداد زیادی از دستیاران این رشته در سراسر کشور
به کمیتههای انضباطی احضار شده اند/.انصاف نیوز
افزایش اعضا مدیران یک کانال را به دردسر انداخت
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی گفت:
نشر دهندگان ا کاذیب در خصوص مفقودی کودکان تبریزی
در کمتر از یک ساعت توسط پلیس فتای استان ردگیری شده
و ضمن بازداشت در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند .سرهنگ
علی اسمعیلپور امروز تصریح کرد :این افراد که شامل سه زن
و یک مرد هستند و امروز خبر مفقودی پنجاه کودک خردسال
را در فضای مجازی بارگذاری کرده بودند از انجام این عمل
اظهار پشیمانی کرده و هدف خود از این اقدام را افزایش
مخاطبان کانال خود عنوان کردند .وی با بیان اینکه در استان
آذربایجانشرقی هیچ موضوع امنیتی خاصی وجود ندارد،
افزود :از لحظه اول بارگذاری خبر ،برای جلوگیری از تشویش
اذهان عمومی ،فرمانده انتظامی استان با تا کید بر ضرورت
ایجاد آرامش در استان اوامر الزم را ابالغ کردند و با ورود سریع
پلیس فتا هر چهار عامل انتشار این خبر کذب در کمتر از یک
ساعت دستگیر شده و در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.
اسماعیلپور همچنین از مقامات قضائی ،اصحاب رسانه و صدا
و سیمای استان که در این راستا یار و یاور پلیس بودند نهایت
تشکر را به عمل آورد//.فارس
متأسفیم که هم آمریکا به سپاه حمله میکند هم برخی
خودیها
سعیدی با اشاره به اینکه «ا گر دولت سکوالر غربی معتقد است
دولت به اخالق جامعه و ارزش ها مسئولیتی ندارد» بیان کرد:
در دولت دینی و حا کمیت دینی به نص صریح قرآن ،عملکرد
پیامبر(ص) و ائمه(ع) دولت نسبت به ارزش ها در جامعه
مسئولیت دارد .وی بابیان اینکه «دولت مسئول سالمت
جسم و روح جامعه است» افزود :باید زمینه عبادت را برای
مردم فراهم کرد و این کار را پیامبر نیز انجام میداد و نظامهای
آموزشی و اخالقی را در جامعه پایهگذاری و ترویج میداد .این
سخنران با اشاره به پاالیشگاه تازهساخت توسط سپاه در
خلیجفارس تصریح کرد :سپاه در بازسازی ها به دنبال اقدامات
انتفاعی نیست ،سپاه پروژههایی را که بخش خصوصی انجام
نمیدهد را پذیرفته و حتی بهصورت نسیه انجام میدهد که
پول هزینه شده را حتی نمیدهند و متأسفیم که هم آمریکا
به سپاه حمله میکند هم برخی خودیها به سپاه حمله
میکنند.نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
افزود :تفنگ سپاه سینه ی منافقین یعنی داعشی های دیروز
و داعشی های امروز را نشانه می گیرد و موشک سپاه همجزء
ارکان دفاعی نظام بوده و ماهیت بازدارندگی دارد/.فارس
داخل خودرو حریم خصوصی نیست
سردار حسین اشتری در آیین افتتاح تجمیع خطوط 110
فرماندهی انتظامی استان مازندران با تبریک عید سعید فطر و
تقدیر از اقدامات خوب و شایسته پلیس استان ،گفت :طرح
تجمیع  110باعث سرعت بیشتر پاسخگویی به تماس های
گرفته شده ،کاهش هزینه،کاهش نیروی انسانی و نظارت بر
اقدامات انجام شده است .فرمانده نیروی انتظامی از طرح
تجمیع  110به عنوان یکی از اقدامات خوب در ناجا و استان
مازندران نام برد و با اشاره به اجرای آن در  5استان کشور،
گفت :تا آخر سال جاری این طرح در سایر استان های کشور
نیز به اجرا گذاشته خواهد شد  .سردار اشتری ،با اشاره به اینکه
داخل خودرو ،حریم خصوصی نیست ،افزود :چیزی که در
منظر و مرئی مردم باشد ،خصوصی به حساب نمی آید و جرم
مشهود است .فرمانده ناجا با اشاره به طرح سالم سازی دریا بر
مسئول سازی دستگاه ها و تعیین سهم هر یک از دستگاه ها در
این طرح تا کید کرد و افزود :باید کلیه دستگاه ها پای کار بیایند
و همه اقدامات در طرح سالم سازی دریا برای آرامش و سالمتی
مردم است ،از سوی دیگر معدود افرادی که قوانین و مقررات را
رعایت نمی کنند ،باید به آنها تذکر داده شود.
مافیای  1600میلیارد دالری مواد مخدر
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :بخشی از گردش مالی
مواد مخدر ،محرک و روان گردانها که قابل مشاهده است،
چیزی حدود  ۱۵۰۰الی  ۱۶۰۰میلیارد دالر است .البته ارقام
متفاوت است اما این آمار به نقل از بخشهای اقتصادی
سازمان ملل است .حدود یک سوم از این گردش مالی سود
خالص است که بین کارتلهای اقتصادی و مواد مخدر
میچرخد .منشا تولید تجارت مواد مخدر سنتی عمدتا در
افغانستان است که بیش از  ۷۵درصد از مواد سنتی دنیا را
تأمین میکند .بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل بین ۴۸۰۰
تا  ۷۰۰۰تن در سال ،تولید مواد مخدر افغانستان است/.ایسنا
انتقاد خطیب جمعه از تفسیر آتش به اختیار
امامی کاشانی امام جمعه این هفته نماز جمعه تهران گفت:
اصطالح «آتش به اختیار» جنگی است که فرمانده کل میگوید
و اجازه میدهد سربازان در همان راستا اقدام کنند .این
مطلب را آقا در میان دانشجویان برای اینکه جمهوری اسالمی
باید از لحاظ فرهنگ قوی باشد ،گفتند تا دانشجویان ا گر
مشکلی دیدند به مسئوالن گوشزد کنند ،نه اینکه خودشان
اقدام عملی کنند .نباید از آتش به اختیار تفسیری کرد که هرج
و مرج ایجاد شود و یا عدهای از طریق آن مقاصد شوم خود
را پیگیری کنند .ایشان گفتند کار فرهنگی تمیز کنید .رهبر
ما رهبر قانون ،حق و منادی صلح است ایشان برای اینکه
بنیه فرهنگی کشور قوی شود این واژه را به کار بردند .جلوی
دشمنان بایستید و وحدتان را حفظ کنید ،با انسجام و توجه به
خدا ،با توکل و با دل و نیتهای پا ک این کار امکان میپذیرد.
هرکس با هر جریان و گروهی علیه وحدت شعار داد و حرف زد
حرکتش محکوم است .باید دید ولی فقیه چه میگوید بر اساس
آن حرکت کرد/.فارس
اطالعات جدید از جانشین البغدادی
«جبار المعموری» از فرماندهان حشد شعبی عراق تابعیت
جانشین سرکرده تروریست های داعش را اعالم کرد .طبق یافته
های اطالعاتی ،در صورت هال کت یا اسارت «ابوبکر البغدادی»،
سرکرده خودخوانده داعش ،جانشین وی از کشورهای حوزه
خلیج فارس خواهد بود .زیرا عناصر تبعه کشورهای حوزه
خلیج فارس ،در ساختار عالی داعش بسیار نفوذ دارند.
براساس اطالعات موجود ،بغدادی در دو سال گذشته دستور
انتقال صدها طرفدار خود از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
و پیوستن به آنها به داعش در عراق و سوریه را داده است و
دستور داده که آنها در مناطق خود باقی مانده و هسته های
سری تشکیل دهند و جنگجویان بیشتری را برای اجرایه نقشه
های این گروه جذب کنند/.مهر

