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جادری استاندارهرمزگان :

باید مراقبت بیشتری صورت می گرفت
نماینده ولیفقیه :مسئوالن از این حادثه بهآسانی عبور نکنند

گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان گفت :پس از وقوع حادثه واژ گونی اتوبوس
دانش آموزان هرمزگان ،بنده به همراه تعدادی از مسئوالن
استان به شهرستان داراب عزیمت کردیم و جلسه ویژه
شورای مدیریت بحران در این شهرستان تشکیل شد و
رسیدگی به مصدومین و حادثه دیدگان با بسیج تمامی
امکانات صورت گرفت.

جاسم جادری ضمن ابراز همدردی با خانواده های حادثه
دیدگان و جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس حامل
دانش آموزان هرمزگانی ،عنوان کرد :از این حادثه نمی
توان به آسانی گذشت و نیاز است مسئوالن مربوطه از
جمله سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش نسبت به
آن پاسخگو باشند.وی ادامه داد :پس از بروز این حادثه
استاندار فارس و فرماندار داراب تمامی اقدامات و کمک
ها را جهت رسیدگی به حادثه دیدگان انجام دادند و سه
بالگرد نیز جهت انتقال مصدومان اعزام شد .استاندار
هرمزگان افزود :باید مراقبت بیشتری در این خصوص
صورت می گرفت چون دانش آموزان امانتی در دست
مسئوالن مربوطه بودند و امیدوارم این حادثه درس عبرتی
برای کسانی باشد که دانش آموزان را به اردو می فرستند و از
این پس دانش آموزان را شبانه اعزام نکنیم.جادری گفت:
پس از وقوع این حادثه بنده به همراه تعدادی از مسئوالن
استان به شهرستان داراب عزیمت کردیم و جلسه ویژه
شورای مدیریت بحران در این شهرستان تشکیل شد و
رسیدگی به مصدومین و حادثه دیدگان با بسیج تمامی
امکانات صورت گرفت.وی با بیان اینکه افکار عمومی
مردم ایران و به خصوص هرمزگان از این حادثه متاثر شده
است ،اظهار داشت :در این راستا روز شنبه را در هرمزگان

عزای عمومی اعالم کردیم تا در غم داغداران این حادثه
شریک باشیم.جادری همچنین بیان داشت :تمامی
خدمات درمانی ارائه شده به مصدومان و حادثه دیدگان
رایگان بوده و هیچ هزینه ای به آن تعلق نمی گیرد.شایان
ذکر است؛ اتوبوس حامل دانش آموزان استان هرمزگان که
قصد داشتند در اردوی ملی فرزانگان در شیراز شرکت کنند،
بامداد جمعه  10شهریور در شهرستان داراب استان فارس
واژگون شد که بر اثر آن جمعی از دانش آموزان جان باختند
و تعداد دیگری نیز دچار مصدومیت شدند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با انتشار بیانیه ای:
مسئوالن از این حادثه بهآسانی عبور نکنند
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امامجمعه شهرستان
بندرعباس در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشآموزان با
انتشار بیانهای این حادثه تسلیت گفت.
«حادثهی تلخ  ،اندوهبار و دلخراش واژگونی اتوبوس
حامل دانش آموزان دختر نخبه هرمزگانی در مسیر داراب
که به جانباخته و آسیبدیدگی جمعی از آنها انجامید،
م استانیها و هممیهنان
اینجانب را همچون دیگر ه 
و خانوادههای عزادار ،مصیبتزده کرد .حادثههایی
ازایندست و تکرار آن نشان میدهد که به دالیل مختلف ،تا
رسیدن به وضعیت اطمینانبخش در حملونقل جادهای
کشور راه درازی باقیمانده که پیمودن آن جز با مشارکت
همگانی و عزم ملی امکانپذیر نخواهد بود .حافظه تاریخی
مردم هرمزگان بهخوبی گواه است که سالها قبل محور
بندرعباس-سیرجان نیز در وضعیت نامطلوب قرار داشت
که با پی گیری مردم و مجاهدت مسئولین در دو استان
هرمزگان و کرمان و همچنین وزرای وقت در وزارتخانه راه،
بحمداهلل ا کنون در وضعیت مناسبی قرارگرفته و جا دارد

امروز نیز همین حمیت و همت را در اصالح مسیر پرتردد
بندرعباس داراب شاهد باشیم تا بیش از این شاهد از بین
رفتن سرمایههای انسانی و ملی کشور نباشیم .اینجانب
ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا
برای شفای آسیبدیدگان و عرض تسلیت به خانوادههای
آنان ،از مسئوالن و دستاندرکاران در هر دو استان هرمزگان
و فارس میخواهم که از این حادثه جانگداز بهآسانی عبور
نکنند و دغدغهی حل ریشهای این ضایعه و امثال آن را در
صدر اولویتهای خود قرار دهند و ا کنون نیز همهی تالش
خود را برای عالج مصدومان و کاستن از مصائب داغداران
به کار برند».
نماینده مردم بندرعباس در مجلس:
متولیان بخش حمل و نقل هم مقصر هستند
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی گفت:
بخشی از موارد در خصوص وقوع حادثه برای دانش آموزان
هرمزگانی به آموزش و پرورش برمیگردد که باید نظارت الزم
صورت میگرفت و بخشی نیز به متولیان امر در بخش حمل
و نقل مرتبط است که متولیان امر باید پاسخگوی عدم
ل انگاری صورت گرفته باشند.به گزارش فارس
دقت و سه 
حسین هاشمی تختی ،جان باختن تعدادی از دانش
آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان
داراب را ضایعهای برای مردم ایران و بهخصوص استان
هرمزگان دانست و اظهار داشت :این واقعه نا گوار را به تمامی
خانوادههای داغدار که فرزندان آنها از دانش آموزان برتر و
نخبه استان بودند و همچنین تمامی مردم هرمزگان بهویژه
مردم شهرستانهای میناب و رودان تسلیت میگویم.
وی ادامه داد :مسؤوالن مربوطه و متولیان امر که در این
خصوص مسؤولیت بر عهده داشتند باید در این خصوص
پاسخگو باشند چون به نظر میرسد بیدقتیهایی در این
خصوص صورت گرفته و خوب عمل نشده است .نماینده
مردم بندرعباس ،حاجی آباد ،بندرخمیر ،قشم و ابوموسی
در مجلس شورای اسالمی افزود :براساس بخشنامه وزارت
آموزش و پرورش نباید اتوبوس دانش آموزان ساعت  11شب
حرکت میکرد و بیدقتیهایی در این زمینه صورت گرفته
است و مسؤوالن پاسخگو باشند که چرا در این ساعت
اتوبوس حرکت کرده است.
هاشمی تختی تصریح کرد :زمانی که قرار است دانش آموزان
نخبه استان به اردو اعزام شوند باید پاسخ داده شود،
که چرا رانندهای بیحوصله با عدم آمادگی پشت فرمان
نشسته است .وی گفت :بخشی از موارد در این خصوص
به آموزش و پرورش برمیگردد که باید نظارت الزم صورت
میگرفت و بخشی نیز به متولیان امر در بخش حمل و نقل
مرتبط است که متولیان امر باید پاسخگوی عدم دقت و
سهل انگاری صورت گرفته باشند .رئیس مجمع نمایندگان
استان هرمزگان در مجلس خاطرنشان کرد :چنین حوادثی
نه تنها در هرمزگان بلکه در دیگر مناطق کشور نیز رخ
داده و وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای متولی باید
تدابیر الزم را در این خصوص بیندیشند .هاشمی تختی با

بیان اینکه تمامی نمایندگان مردم هرمزگان پیگر و نگران
وضعیت حادثه دیدگان بوده اند ،عنوان داشت :تمامی
نمایندگان استان با عزیزان داغدار این حادثه ابراز همدردی
کرده و در غم آنها شریک هستند.وی اضافه کرد :هرکدام از
نمایندگان استان به نحوی پیگیر این موضوع بوده و بنده
نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران پیگیریهای الزم
را در حوزه حمل و نقل که مرتبط با این کمیسیون است
انجام خواهم داد .عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی افزود :از مواردی که باید به صورت زیربنایی در این
خصوص مورد توجه قرار گیرد توسعه خطوط ریلی است
تا شاهد سفرهای ایمنتر در کشور باشیم.هاشمی تختی
تا کید کرد :در مجموع باید ابعاد مختلف این حادثه مورد
بررسی قرار گیرد و مسئوالن نیز پاسخگو باشند و همچنین
الزم است پس از انجام بررسیها و مشخص شدن مقصران
این حادثه برخورد قاطع با آنها صورت گیرد تا دیگر شاهد
بروز چنین حوادثی در کشور نباشیم.وی گفت :نمایندگان
استان هرمزگان از طریق برگزاری جلسهای با وزیر آموزش و
پرورش پیگیری خواهند کرد تا تدابیری در نظر گرفته شود
که دانش آموزان سراسر کشور از این پس سفرهای ایمنتری
داشته باشند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس:
نباید با غفلت و سهل انگاری سرمایههای کشور را از
دست داد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه نباید با
غفلت و سهل انگاری ،سرمایههای کشور را از دست داد،
گفت :باید هرچه سریعتر بررسی شود که علت وقوع حادثه
چه بوده است و نتیجه به مردم اعالم شود.به گزارش فارس
 ،احمد مرادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس
به موضوع سانحه رانندگی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی
ورود میکند ،اظهار داشت :نباید با غفلت و سهل انگاری،
سرمایههای کشور را از دست داد .باید هرچه سریعتر
بررسی شود که علت وقوع حادثه چه بوده است و نتیجه
به مردم اعالم شود.وی افزود :نمایندگان پیگیر دالیل بروز
این حادثه هستند ،چرا که در گذشته نیز چنین اتفاقاتی رخ
داده و نمیتوان از کنار آن بهراحتی گذشت.نماینده مردم
بندرعباس در مجلس شورای اسالمی عنوان داشت :این
دانش آموزان نخبگان و سرمایه کشور بوده و تنها متعلق به
استان هرمزگان نیستند ،لذا نباید به سادگی این سرمایهها
را با یک غفلت و سهل انگاری از دست داد.
مرادی بیان کرد :این موضوع از طریق رئیس مجلس
شورای اسالمی و وزیر آموزش و پرورش پیگیری میشود تا
دیگر شاهد چنین صحنههای دلخراشی در کشور نباشیم.
وی با بیان اینکه شاهد هستم که همراهی و همدلی مردم
شهرستان داراب تا این ساعت از جمعهشب ادامه دارد
که واقعا جای تشکر دارد ،گفت :مردم شهرستان داراب
بهخوبی رسم مهماننوازی را ادا کرده و ا کنون تعدادی از
خانواده دانش آموزان حادثه دیده را نزد خود برده و حتی
در اهدای خون از هیچ تالشی کم نگذاشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

امروز نداجا را بهعنوان یک قدرت و نیرویی توانمند میشناسند
گروه سیاسی//
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :تأمین منافع و امنیت ،انتقال
فرهنگ و ارتقاء توانمندی رزمی و دفاعی کشور از مهمترین اهداف اعزام
ناوگروههای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

به گزارش ایسنا ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری در مراسم استقبال
ناوگروه  ۴۷متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر
نیروی دریایی ارتش و بدرقه ناوگروه  ۴۸متشکل از ناوشکن الوند و
ناو پشتیبانی الوان اعزامی نداجا به خلیج عدن با اشاره به اهداف
مأموریتهای این ناوگانها ،اظهار کرد :حدود  9سال است که در
آبهای دورحضوری مقتدرانه داشتهایم و این در حالی است که
بسیاری از مدعیان قدرت فکر میکردند حضور ما مقطعی و موقتی
است.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی اظهار کرد:
ناوگروه  ۴۷متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر،
در مأموریت خود  ۸هزار و  ۵۰۰مایل دریایی پیمود.امیر دریادار
حبیباهلل سیاری افزود :این ناوگروه توانست در این مأموریت،
امنیت یک هزار و  ۸۵۱فروند کشتی تجاری و نفتکش داخلی و
خارجی را در خلیج عدن ،باب المندب و دریای سرخ تأمین کند
و در بندر دقم عمان پهلو بگیرد.وی اضافه کرد :تأمین منافع و
امنیت ،انتقال فرهنگ و ارتقاء توانمندی رزمی و دفاعی کشور از
مهمترین اهداف اعزام ناوگروههای نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران است.امیر سیاری بابیان اینکه امروز نیروی دریایی
ایران را بهعنوان یک قدرت و نیرویی توانمند میشناسند ،افزود:

جا دارد موفقیتها و دستاوردهای ناوگان اعزامی چهل و هفتم
را تبریک بگوییم چرا که این ناوگان موفق به انجام تمام و کمال
اهداف و وظایف محوله شده است.فرمانده نیروی دریایی ارتش
ادامه داد :آنچه مقام معظم رهبری میخواهد مبنی بر توسعه
دریانوردی و حضور مقتدرانه در آبهای بینالمللی است که
امروز شاهد آن هستیم که نیروی راهبردی دریایی ارتش گامهای
مهمی در این حوزه برداشته است.
سیاری بابیان اینکه امروز جایگاه دریانوردی ما و حضور ما در
آبهای آزاد بیش از هرزمانی دارای اهمیت شده است ،افزود:
در این سالها از بیش از  4هزار شناور تجاری در آبهای ناامن
خلیج عدن و شمال اقیانوس هند محافظت کردیم و این به
معنی اقتدار بیچونوچرای ما در این حوزه است.وی ادامه داد:
دیگر نمیتوان نیروی دریایی ارتش را یک نیروی ساحلی دانست
چرا که ما امروز به هرکجا که مقام معظم رهبری بخواهند میتوانیم
ناوگانهایمان را ارسال و مأموریتهای معوقه را انجام دهیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش بابیان اینکه انجام این مأموریتها
نشاندهنده این است که جمهوری اسالمی یک کشور منزوی
و گوشهگیر نیست ،افزود :امروز با حضور در شمال اقیانوس هند
تمام تحرکات شناورهای نظامی منطقهای و فرا منطقهای را رصد
میکنیم که این مسئله از درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
سیاری خاطرنشان کرد :امروز نیروی دریایی ارتش نهتنها در
حوزه خودکفایی به دانشهای الزم دستیافته بلکه توان انجام
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امتیاز زمین تعاونی مسکن ملوانان دریای جنوب واقع در شهرک ولی عصر نیروی دریایی ارتش در انتهای بلوار
پردیس و غرب زمین های  13هکتاری و لحاظ اینکه فعال به صورت امتیاز بندی و مبلغ پرداخت جایگاه هرفرد
به صورت گروه های  4نفره و ابعاد زمین  200تا  260متری بنا به امتیاز اخذ شده مشخص می گردد هنوز زمینی به
افراد وا گذار نشده وهمین امتیازهای اخذ شده به فروش می رود و به نسبت با قیمت کمتری معامله می گردد و
در صورت وا گذاری و میخکوبی زمین ها واخذ سند قیمت ها رشد خواهندکرد ،امتیاز زمین مذکور به صورت گروه
های چهار نفری بوده که سهم امتیاز زمین مذکور بنام مرحوم حسین اصغرزاده کاریزکی با توجه به جمیع جهات و
موقعیت فعلی منطقه و عدم وا گذاری زمین مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به ادارات دولتی و شهرداری
ودارایی مبلغ  550/000/000ریال تعیین می گردد.
مبلغ کارشناسی  550/000/000ریال می باشد.
شرایط مزایده:
 -1فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد-2.کلیه هزینه های مربوط به معامله و
هزینه های انجام مزایده به عهده خریدارمی باشد -3.پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هماهنگی
اجرای احکام 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت نقدی بحساب شماره  2171295409008به نام تمرکز وجوه
سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم
تحویل نمایند -4.اجرای احکام در قبول یا رد پیشنهادات مختار است -5.مزایده در ساعت روز یک شنبه مورخ
 1396/7/2ساعت  11الی  11/30به صورت حضوری در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس بعمل می آید
برنده شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید-6.در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با
انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید
مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده
مسترد نخواهد شد.متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به دفتر شعبه سوم اجرای
احکام حقوقی بندرعباس بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس  -زهرا جاللی
زهرا جاللی -منشی شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرعباس
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هر مأموریتی که منابع کشور ایجاب کند را در هر جای دنیا دارد
و درواقع با حضور خود در منطقه و دنیا به دوستان و دشمنان
پیامهای الزم را میرساند.وی بابیان اینکه ناوگروه چهل و
هشتم نیز بالفاصله و در ساعات آینده به مأموریت خلیج عدن
و شمال اقیانوس هند اعزام میشود ،بیان کرد :ما تا کنون بناتر

درخواستهای صورت گرفته عالوه بر صیانت از امنیت خطوط
تجاری شناوری ایران از  25شناور دیگر مرتبط با سایر کشورها نیز
در برابر تهدیدات دزدان دریایی پاسداری کردهایم که اینگونه
مسائل سبب اثبات قدرت نیروی دریایی ارتش ایران در منطقه
شده است.

آ گهی مزایده( نوبت اول)
در اجرای دادنامه شماره  8909977652101504صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم که
به این اجراء واصل و به کالسه  8709987652100011اجرایی ثبت شده،محکوم علیه (یونس اسالمی ،محمد
دریایی دوالبی ،حسن اسالمی ،علی خا کسار فرد) به پرداخت مبلغ  908/304/656ریال بابت اصل و سود و
تاخیر و تسهیالت و پراخت روزانه  92534ریال بابت خسارت تاخیر قراردادی الی یوم االءدا درحق محکوم له
بانک کشاورزی و همچنین پرداخت مبلغ  18/572/656ریال بابت نیم عشر دولتی درحق دولت صادرگردیده،
که دراجرای دادنامه مجوز صیدیک فروند شناور صیادی  110اسب بخار به شماره  3031150و ظرفیت ناخالص
 22/10به شماره ثبت  3/9848توقیف که برابر نظریه کارشناسی به مبلغ  1/350/000/000ریال ارزش یابی و برآورد
قیمت گردیده ،بدینوسیله ضمن ابالغ نظریه کارشناسی از طریق آ گهی به محکوم علیه اعالم می گردد تا چنانچه
اعتراضی دارند ظرف یک هفته کتبا ارائه نمایند درغیراینصورت اموال از طریق مزایده کتبی وحضوری با شرایط ذیل
به فروش می رسد.
 -1فروش نقدی و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء سه روز است.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال 10درصد سپرده نقدی بحساب دادگستری به شماره  2171295477003سپرده
دادگستری تودیع و فیش آن را ضمیمه پرونده نماید.
-4پیشنهادات باید در پا کت ال ک ومهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده ومشخصات کامل ومحل اقامت
پیشنهاددهنده روی پا کت تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  1396/7/1اجرای احکام دادگستری قشم تسلیم
شود.
 -5پیشنهادات مشروط ،مبهم  ،فاقد سپرده وبرخالف شرایط آ گهی وهمچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر
برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -7پیشنهادات در ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1396/7/4باز و قرائت خواهد شدوحضور پیشنهاد
دهندگان درجلسه مزایده بالمانع و عنداالقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-8در صورتی که برنده سه روز پس از جلسه مزایده و یا در انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری
نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می
شود و رسید مربوطه تاتعیین خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
 -9متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری قشم مراجعه نماید.
هدایت کمالی -رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قشم
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گزارش خبری

از کنایه کیروش به فدراسیون فوتبال تا پیشنهاد عجیب
حمید بقایی به مهدی خزعلی!
عصبانیت نشریه اماراتی از بازگشت سفیر قطر به ایران
گلف نیوز چاپ امارات نوشت :اقدام قطر به برقراری روابط
دیپلماتیک با ایران اتفاق بحران سازی است .تصمیم
قطر به بازگرداندن سفیر خود به تهران تصمیمی تحریک
برانگیز و خطرنا ک است که مانند ریختن بنزین بیشتر
بر آتشین افروخته شده است .این نشریه انگلیسی زبان
آورده است :برقراری کامل روابط بین این دو کشور باعث
افزایش نفوذ تهران در خلیج فارس و سایر نقاط خاورمیانه
می شود .این اتفاق بعالوه دروازه ای جدا برای ایران
فراهم می اورد تا در امور منطقه دخالت کند(!) .در عین
حال ،قطر این ارتقای روابط با ایران را تالشی در جهت
تأثیرگذاری بر نظام قدرتی در حال ظهور در منطقه می
داند .به نظر می رسد بحران قطر احتماال به این زودی ها
به پایان نمی رسد .اقدام اخیر قطر در ارتقای روابط با ایران
نه تنها حمله ای به حا کمیت دوحه بلکه حمله ای به
حا کمیت کل اعضای شورای همکاری خلیج فارس است.
ایران به دنبال انتقام است .هر چه زودتر دوحه این مسأله
را درک کند بهتر است چرا که می تواند خود را از خودکشی
نجات دهد و از طرفی دیگر می تواند از ایجاد دایره ی نفوذ
بیشتری در خلیج فارس از سوی ایران جلوگیری بعمل
آورد .قطر باید عاقالنه رفتار کند .درحالیکه روابطش با
ایران به لحاظ اقتصادی به پارس جنوبی وابسته است،
نباید فراتر از آن حرکت کند که اختالفات و نزاع بین دوحه
و همسایگانش را بیشتر کند .نزدیکی سیاسی اخیر دوحه
به ایران نشانه دیگری نسبت به افزایش تنش ها و بی
اعتمادی است ،آن هم زمانیکه انتظار میرفت قطری ها
سعی داشته باشند همه چیز را در خلیج فارس به زمان
اول خود بازگردانند.
ترکی فیصل :کشورهای منطقه علیه ایران بایستند
«ترکی الفیصل» ،مدیر سابق سازمان استخبارات
عربستان در مصاحبهای روز جمعه با تکرار اتهامات
اثباتنشده علیه ایران خواستار تالش جمعی کشورهای
منطقه علیه تهران شد .این شاهزاده عربستان در
مصاحبه با شبکه خبری «سیانبیسی» مدعی شد که
سیاستهای ایران باعث نامناسب شدن فضای برای
شرکتهای تجاری در این کشور شود .وی عالوه بر متهم
کردن ایران به نداشتن سیستم قضایی با ثبات و دخالت
نهادهای حکومتی در فضای اقتصادی ،گفت« :ایران با
تجاوزگری و نظامیگری در منطقه از لبنان گرفته تا عراق
و سوریه پیشروی کرده است« » .ترکی الفیصل» در ادامه
با نام بردن از یمن ،بحرین و کویت ،مدعی شد ،ایران در
حال انجام فعالیتهای مخرب در این کشورها است و
گفت« :ما چه اقدامی میتوانیم انجام بدهیم؟ میتوانیم
با تالش جمعی از بهرهبرداری ایران از تجاوزگریاش
جلوگیری کنیم » .این مقام سابق عربستان در بخش
دیگری از مصاحبه به موضوع تنشهای دیپلماتیک
کشورهای عربی با قطر پرداخت و گفت که امیر قطر ،به
مفاد توافقنامه یازده بندی امضا شده در سال 2015
متعهد نبوده است/ .فارس
آرزوی توئیتری روحانی در عید قربان
حسن روحانی در صفحه توئیترش با هشتگ عید قربان،
این عید را به همه مسلمانان تبریک گفت و نوشت:
عید ایثار بر همه مسلمانان مبارک باد .به امید آنکه در
سالهای آتی شاهد برقراری امنیت و ثبات در منطقه و
برگزاری عید برای همه باشیم/ .خبرآنالین
پیشنهاد مازنی برای حفظ وحدت اصالح طلبان
یک نماینده مجلس می گوید :اصالح طلبان بیش از آنکه
به اصالح طلبان فکر کنند باید به اصالح طلبی بیندیشند؛
یعنی تمام سعی بر این باشد که اوضاع کشور را به
سمت اصالح پیش ببرند .این اصالح می تواند سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و ...باشد .احمد مازنی نماینده
تهران و عضو فرا کسیون امید در خصوص راهکارهای
پیشنهادی برای حفظ انسجام و وحدت اصالح طلبان در
مقاطع مختلف گفت :برای حفظ وحدت و سازماندهی
تشکیالتی ،رهبری جریان اصالحات باید همه افراد جبهه
را ببیند و اینطور نباشد که بعضی اشخاص که شأن
حقیقی دارند در شورای سیاست گذاری اصالح طلبان
حضور داشته باشند و حضورشان نیز پر رنگ باشد و
بعضی افراد که در قامت یک حزب رسمی کار می کنند
احیانا کمتر دیده می شوند .نگاه واحد باید نسبت به
همه وجود داشته باشد .وی تأ کید کرد :مسأله دیگر اینکه
اصالح طلبان بیش از آنکه به اصالح طلبان فکر کنند باید
به اصالح طلبی باندیشند .یعنی تمام سعی اصالح طلبان
بر این باشد که اوضاع کشور را به سمت اصالح پیش
ببرند .این اصالح می تواند سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و ...باشد.
این نماینده مجلس افزود :اصالح طلبان باید با این دید
وارد فضای قدرت و فضای فعالیت های سیاسی کشور
شوند نه اینکه اصرار داشته باشند که خود در قدرت
باشند و به هر قیمتی به قدرت برسند .کاری که ما در
انتخابات ریاست جمهوری با آقای روحانی انجام دادیم
نشان دهنده همین موضوع است .ایشان اصولگرا بود و
ما دیدیم که شعارهای اصالح طلبانه می دهند و تا کنون
برای دو دوره رییس جمهوری شده است .دولتی هم که
معرفی کردند مشی اصولگرایانه و اعتدالی دارد اما دولت را
حمایت کردیم و همچنان هم حمایت خواهیم کرد.
بزرگان اصالحات با محذورات روحانی آشنا هستند
تناسب اصالحات با دولت و آینده این رابطه را با حجت
االسالم مهدی شیخ عضو فرا کسیون امید مطرح کرده
و نظر وی را جویا شدیم .این نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :هدف جریان
اصالحات ،تجدید نظر در رویکردهای کالن فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به اسناد باالدستی در
این حوزههاست و اصالحات نشان داده است که در این
مسیر خستگی ناپذیر است.
وی با بیان اینکه چه اصالحات را تأیید کنند و چه رد،
پا پس نمیکشد ،تصریح کرد :این جریان صحنه را ترک
نمیکند و سختیها و مقاومتهای سخت و نرم آن را از راه
به در نکرده و نخواهد کرد .این عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری آنا افزود:
اصالحات جریانی ریشه دار در ایران است که در دل آن

نگرشهای متفاوتی وجود دارد .راهبرد امروز اصالحات،
ُ
پیشبرد این پروژه بر مبنای اعتدال ،آرامش و ایجاد وفاق
ملی است و یکی از بهترین گزینههای اصالحات برای
رسیدن به ایده آقای دکتر روحانی است .سیاستمدار
واقعی به حوزه مقدورات توجه میکند و به نظر بنده
بزرگان اصالحات با محذورات و مقدورات آقای روحانی به
خوبی آشنایند/ .آنا
پاسخ یک عضو جمنا به گالیه های فتاح
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی درباره گله پرویز فتاح
از عملکرد جمنا درانتخابات گفت :طبیعی است که در
بعضی از موضوعات گلههایی نسبت به جمنا به وجود
آید ،چرا که بسیار جوان است و هم اینکه موج انتخابات
و حاشیههای آن بسیار وسیع و عمیق بود .پرویز سروری
درباره فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت:
توسعه ساختارهای جمنا در شورای مرکزی درحال بررسی
است و قسمت مهمی از آن جلو رفته است که تا چند
جلسه دیگر جمعبندی میشود .عضو شورای مرکزی
جمنا در مورد اظهارات و دلخوری پرویز فتاح نسبت به
عملکرد جبهه مردمی و قرار دادن نام او در لیست بدون
اطالع اظهار داشت :به طور طبیعی در حرکت جریانی
سیاسی ممکن است نقدهایی به آن وارد و گلههایی
وجود داشته باشد و ا کنون دقیقا نمیدانم آقای فتاح بر
چه مواضعی این نقد و گله را دارند .سروری ادامه داد:
در کل جبهه مردمی در مدت کوتاهی تصمیماتی گرفت
و با توجه به شرایط پرچالشی که وجود داشت ،توانست
اقدامات موثری انجام دهد و هدفگذاریهایی که در نظر
داشت را به نتیجه برساند و انسجام بین نیروهای انقالب
را به وجود آورد/ .ایلنا
پاسخ رهبر انقالب به انتقادهای طالب نسبت به
وضعیت حوزهها
در نود و هفتمین شماره نشریه خط حزب اهلل
حاشیهنگاریهایی از دیدار سه ساعت ه رهبرانقالب با
طالب تهران با تیتر «شیرین و لذت بخش» منتشر شده
است .دیداری که مهمترین خصوصیت آن ،صراحت
و بیواسطه سخن گفتن طالب با رهبر انقالب بود .به
گزارش خبرآنالین ،در این دیدار یکی از طالب از رهبر انقالب
درخواست کرد که فرصت بیشتری برای شنیدن دغدغه
های طالب در طول سال قرار دهند .رهبر انقالب در خالل
بیانات خود در این باره فرمودند «شما انتقادهایی به
حوزه دارید ...این حوزه ای که شما می خواهید ...این را
شما به وجود بیاورید .حوزه را اراده شما و خواست شما به
وجود می آورد» .یکی از طالب هم با محور اینکه «ما آمده
بودیم در حوزه تا « ...انتقادهایی را نسبت به وضعیت
حوزه ابراز کرد که رهبر انقالب در وا کنش به این موضوع
نیز چنین فرمودند« :یکی از دوستان درباره حوزه گفتند
که «ما به حوزه آمده بودیم که این کار بشود ،آمده بودیم
که آن کار بشود» ،من با این تعبیر مخالفم ،نگویید «آمده
بودیم» ،بگویید «آمدهایم»« ،بودیم» یعنی چه؟ بگویید
«ما آمده ایم برای اینکه این کار بشود» یعنی دوام حضور
خودتان را در تعبیرتان هم بیان کنید .در بیانات خودتان،
آن عزم راسخ را ،مثل یک رونده ،مثل یک دونده ،مثل
یک پیماینده قاطع و مصمم این راه ،همین طور عزم را
شما نشان بدهید و بگویید».
سانسور  ۱۳۰صفحه از خاطرات ابراهیم یزدی توسط
دفتر نشر آثار امام
محمدجواد مظفر (مدیر انتشارات کویر) درباره سرانجام
انتشار مجلدهای سوم به بعد خاطرات مرحوم ابراهیم
یزدی گفت :مجلدهای اول و دوم کتاب خاطرات مرحوم
ابرهیم یزدی را با عنوانهای «شصت سال صبوری و
شکوری :خاطرات دکتر ابراهیم یزدی :از تولد تا هجرت»
و «شصت سال صبوری و شکوری :خاطرات دکتر ابراهیم
یزدی :هجده سال در غربت» از سال  ۹۲و با آمدن دولت
تدبیر و امید و سکانداری علی جنتی بر وزارت ارشاد مجوز
چاپ گرفته و فرصت انتشار یافتد تا در سالهای  ۹۳و ۹۴
به ترتیب زیر چاپ رفته و به کتابفروشیها بیایند .اتفاقا
هم این کتابها به سرعت یا استقبال مخاطبان موجه
شدند و در مدت کوتاهی به چاپ دوم به بعد رسیدند.
این مدیر انتشارات اضافه کرد :اما متاسفانه در  ۱۶ماه
اخیر برای انتشار جلد سوم خاطرات مرحوم ابراهیم یزدی
به مشکل برخوردیم .در این مدتی که کتاب تحت عنوان
«شصت سال صبوری و شکوری :خاطرات دکتر ابراهیم
یزدی ۱۱۸ :روز در نوفللوشاتو» برای دریافت مجوز به
ارشاد رفته است و از یک سال قبل که ارشاد آن را تحویل
دفتر نشر آثار امام خمینی داده است با اعالم این موسسه
برای حذف  ۱۳۰صفحه از کتاب که نه مورد موافقت من
و نه خود دکتر یزدی قرار گرفت برای انتشار به مشکل
برخورده است/ .ایلنا
اطاعت از ولیفقیه مانند اطاعت از امام زمان واجب
است
آیتاهلل جنتی در خطبههای نماز عید سعید قربان
مسجد جمکران گفت :اطاعت از ولیفقیه مانند اطاعت از
امام زمان واجب است چرا که هر دو در پی اجرای دستور
خداوند در جامعه است که حساسیت رهبری نیز نسبت
به مسأله فتنه از همین مسائل برخاسته است/ .انتخاب
تکذیب عملیات انتحاری داعشی در استان فارس
در پی انتشار برخی شایعات در شبکه های اجتماعی مبنی
بر حضور عامل انتحاری داعشی در دادسرای شهرستان
زرقان ،معاون اجتماعی پلیس فارس ضمن تکذیب
هرگونه عملیات تروریستی و برقراری امنیت کامل در
این شهرستان توضیحاتی ارایه کرد .سرهنگ محمدی،
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت:
فردی که دارای اختالفات ملکی بوده است قصد داشته
با ورود به دادسرای شهرزرقان و ضمن همراه داشتن مواد
محترقه طرف دعوا را تهدید و واداربه رضایت نماید که
به محض مراجعه به دادسرا با هوشیاری مامورین ناجا
شناسایی و دستگیر شده است.
سرهنگ محمدی همچنین با هشدار جدی به اشاعه
دهندگان شایعات کذب که مایه به هم زدن آرامش
در جامعه میشوند تا کید کرد با همکاری پلیس فتا و
دادگستری استان،با چنین مواردی برخورد جدی خواهد
شد/ .میزان

آ گهی تغییرات

شرکت فوالد صنعت کسری کادوس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  14859و شناسه ملی 10800175759

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/3/7تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:آقای کیوان پور میرزا طوالرودی به شماره ملی 2631647701
آقای ساالر سلمان پور به شماره ملی 2631660501
خانم نوشین وطن دوست عربی به شماره ملی 2595732668
آقای کیوان ذکاوت به شماره ملی  0939764709به سمت بازرس اصلی وخانم اسما معلم دوست آباد به شماره
ملی  2032153491به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت انتخاب گردید.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشار ،انتخاب مدیران،انتخاب بازرس 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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