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گزیده

میــــــــز خبـ ــر

اظهارات
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی گفت :با توچه به انتظاراتی که مردم از گذشته پر
رونق خود دارند باید سیر تحوالت اقتصادی را در بندرلنگه
بیشتر ببینیم چرا که بندرلنگه بعد از بندرشهیدرجایی
مهمترین بندرهرمزگان است.احمد مرادی اظهار کرد:
بندرلنگه یکی از بنادر مهم کشور با قدمتی دیرین است
و بهنوعی تحوالتی که در گذشته در آن وجود داشته
همراه با توسعه و رونق اقتصادی بوده است و زمینه
اشتغال را برای مردم این منطقه به وجود آورده است.
وی افزود :این بندر مهم کشور باید مثل سابق قلمداد
شود و در زمینه کسب و کار حرف اول را در منطقه جنوب
کشور بزند.رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :بندرلنگه بعد از
بندر شهیدرجایی مهمترین بندر هرمزگان است ،در بندر
شهیدرجائی 60درصد از صادرات و واردات کشور انجام
میگیرد و بندرلنگه نیز میتواند بازوی خوبی برای این
بندر به حساب بیاید.این نماینده مجلس گفت :دومین
بندر ما بندرلنگه و سپس بندر شهیدباهنر است که باید
تالش کنیم که روزبهروز و سالبهسال وضعیت این بنادر
مهم را بهتر کنیم و این بندر را رونق دهیم.

استاندار هرمزگان:
ثروت جدید در علم ،دانش
و فناوری است

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی مراسم جشن
انقالب امروز در مدارس هرمزگان برگزار شد.
این مراسم به صورت نمادین در سالن گرمساری
بندرعباس با حضور دانش آموزان برگزار شد.
استاندار هرمزگان در این مراسم گفت :دانش آموزان که
آینده سازان کشور هستند با تالش ،پشتکار و وحدت و
همدلی آینده ایران را خواهند ساخت.فریدون همتی
افزود :ا کنون جمهوری اسالمی ایران در عرصه تولید علم
و دانش در دنیا سهمی دارد که این سهم باید با تالش
دانش آموزان و فرهنگیان و دانشجویان بیشتر شود.
وی خاطرنشان کرد :امروزه ثروت جدید در علم ،دانش
و فناوری است که نیروی انسانی متخصص میتواند
جامعه بهتری ایجاد کند.استاندار هرمزگان اضافه کرد:
پس از پیروزی انقالب اسالمی توطئههای دشمنان در
کشور ادامه داشت ،اما با هدایتگریهای امام خمینی
(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمی و هوشیاری مردم
هیچگاه نتوانستند به اهداف خود دست یابند.همتی با
بیان اینکه مردم با شور و شعور انقالبی همیشه از انقالب
اسالمی حفاظت و حراست میکنند ،اضافه کرد :ا کنون
جمهوری اسالمی ایران به الگوی کشورهای دیگر تبدیل
شده است.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
هرمزگان در این مراسم گفت :دهه فجر انقالب اسالمی
ایام اهلل است که برکات بسیاری با خود به همراه دارد.

از کنایه «نقوی حسینی» به عراقچی
تا شوخی همسر امام خمینی

نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان:

خدمات نظام
جمهوری اسالمی
بر هیچکس
پوشیده نیست
گروه سیاسی//

نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان گفت :خدمات نظام
جمهوری اسالمی بر هیچکس پوشیده نیست زیرا در استانی
مانند هرمزگان قبل از انقالب اسالمی از امکانات اولیه
همچون آب ،برق و پزشک هم بیبهره بود اما ا کنون با تالش
مسئولین اقدامات ارزندهای صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی در جمع
نمازگزاران بندرعباسی با بیان اینکه خمس تکلیف قطعی و
شرعی شیعیان است ،افزود :خمس یک واجب آسان است و
نباید آن را سخت کرد و به دنیا حبی داشت و جدا کردن مال
از خود را مشکل بدانیم.
وی با بیان اینکه نباید در انجام تکالیف ،گوش خود را به
بیگانگان بسپاریم ،تصریح کرد :بیگانگان به دنبال ایجاد

تفرقه و رسیدن به خواستههای خود هستند پس نباید
گوش خود را به سخنان آنها بسپاریم.آیتاهلل نعیمآبادی
در ادامه با اشاره به اینکه در دنیای مجازی بیش از دنیای
حقیقی باید دقت شود ،خاطرنشان کرد :ا گر چیزی شنیدید
یا دیدید ابتدا فکر کنید و در صورت غیبت یا تهمت نبودن
سپس بر زبان جاری کنید.
امامجمعه بندرعباس با بیان اینکه ا گر هر چه شنیدیم یا
دیدیم نپذیریم آن زمان شایعهسازان از بین میروند،اضافه
کرد:تقوای الهی یعنی هرچه میشنوید و میبینید ،باور نکنید
بلکه باید بررسی شود.وی با گرامیداشت ایاماهلل دهه فجر،
عنوان کرد :خدمات نظام جمهوری اسالمی بر هیچکس
پوشیده نیست زیرا در استانی مانند هرمزگان قبل از انقالب
اسالمی از امکانات اولیه همچون آب ،برق و پزشک هم

بیبهره بود اما ا کنون با تالش مسئولین اقدامات ارزندهای
صورت گرفته است.وی با بیان اینکه حکومت پهلوی با
کودتا روی کارآمد و امروز همگان میدانند که نظامهای
کودتایی بدترین نوع حکومتی هستند ،افزود :کشف حجاب
اجباری در زمان رضاشاه هیچگاه از اذهان خارج نمیشود.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به اینکه تغییر
لباس یک ملت از سوی رضاشاه ،ضربه زدن به فرهنگ یک
کشور بود ،تصریح کرد :بشناسید کسانی که در گذشته در
این کشور حکومت کردند و چه بر سر کشور آوردند.آیتاهلل
نعیمآبادی در پایان تصریح کرد :امام خمینی(ره) با تغییر
نظام ،حکومت سلطنتی را از میدان سیاست خارج کرد تا
امروز شاهد باشیم کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت قرار
دارد و بههیچوجه کشورمان با گذشته قابل قیاس نیست.

عضوکمیسیون عمران مجلس:

باید از ظرفیتهای ملی برای جمعآوری فاضالب شهر بندرعباس استفاده کنیم
گروه سیاسی//
عضو کمیسیون عمران مجلس یکی از کارهای شاخصی
که باید بسرعت انجام شود را جمعآوری فاضالب شهر
بندرعباس دانست و گفت :بدنبال ظرفیتهای ملی برای
مدیریت این وضعیت نامناسب هستیم.

حسین هاشمیتختی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
امام (ره) و شهیدان گفت  :مردم سالها به مبارزه علیه
طاغوت و رژیم شاهنشاهی پرداخته و برای سرنگونی
ظلم و ستم ،خونهای زیادی اهدا کردند تا این نظام
و انقالب که خواسته مردم بود ،روی کار آمد .وی ادامه
داد :خدا را شا کر هستیم که در این سالها شاهد رشد و
پیشرفت ایران بوده و متکی به خود باشیم.
نماینده مردم بندرعباس ،حاجیآباد ،قشم و بندرخمیر در
مجلس شورای اسالمی همچنین در مراسم افتتاح احداث

خط انتقال فاضالب ایستگاه پمپاژ نبوت و جمعآوری
فاضالب شهر بندرعباس خاطرنشان کرد :مشکل فاضالب
بندرعباس معضلی بوده که از سالیان دور ،چهره این شهر

بندری و ساحلی را زشت جلوه داده است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس با اشاره به اینکه در حوزه
آب و فاضالب کارهای خوبی صورت گرفته و یا در دست
پیگیری است بیان داشت :بزودی مشکالت فاضالب شهر
بندرعباس حل شده و ما امیدواریم تا دو سال آینده این
مشکل کامال رفع شده و رضایت مردم را به همراه داشته
باشد.
هاشمیتختی ادامه داد :یکی دیگر از پروژههای شاخص در
حوزه تامین آب شرب ،آبرسانی از آب شیرینکن  100هزار
متر مکعبی بندرعباس است که امیدواریم هرچه سریعتر فاز
اول آن به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان عنوان داشت :تا کید داریم که فازهای بعدی
این پروژه نیز سریعتر تکمیل شود تا وابستگی به سد استقالل
میناب کاهش یابد.

سخنگوی دولت ؛

پرداخت یاران ه نقدی در سال  ۹۷تغییری نمیکند

گروه سیاسی//
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای حذف یارانه نقدی
نمی تواند جیب  ۸۰میلیون نفر را بگردد ،گفت :پرداخت
یارانه نقدی در سال آینده تغییری نخواهد کرد.

به گزارش مهر  ،محمدباقر نوبخت گفت :اینکه فقط
گفته شود که افراد ُپردرآمد بدون ساز و کار حذف شوند
عملیاتی نیست ،به همین دلیل سال آینده پرداخت
یارانه ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست.
وی با اشاره به اعمال تغییرات در تبصره  ۱۴الیحه
بودجه ،گفت :براساس تبصره  ۱۴منابعی که برای
پرداخت یارانه های نقدی در نظر گرفته شده بود،
حدود  ۲۳هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق
 ۷هزار میلیارد تومان به این رقم افزود ،تا ا گر در اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه خانوارهای پر درآمد دولت
دچار مشکل شد منابع الزم را در اختیار داشته باشد تا بتواند

آ گهی تغییرات

شرکت توزیع مواد غذایی وبهداشتی لبن پخش دماوند شرکت سهامی خاص

به این وضعیت پرداختی ادامه دهد.رییس سازمان برنامه
و بودجه افزود :این اقدام نیز متناسب و در مسیر خواست
دولت بود به همین دلیل ما با این موضوع موافقت کردیم.
وی با بیان اینکه به این دلیل که مشخص نیست که به چه

طریق باید دهک های پردرآمد حذف شوند نحوه حذف
دهک های پردرآمد همانند سال  ۹۶می شود ،ادامه داد:
در سال  ۹۶نیز دولت اجازه داشت که یارانه  ۲۴میلیون نفر
را قطع کند ،اما واقعیت موضوع این است که ا گر فرمول
نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب  ۸۰میلیون نفر
را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه
شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه
و بودجه تصریح کرد :ا گر مشخصا بدانیم که به چه کسانی
باید یارانه پرداخت کنیم این یارانه پرداخت می شود اما
اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار
حذف شوند عملیاتی نیست ،به همین دلیل سال آینده
پرداخت یارانه ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست و
تا کنون مجلس ساز و کار مورد نظر برای حذف دهک های
پردرآمد را ارائه نکرده است.

آ گهی فقدان سند مالکیت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/10/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده  13اساسنامه به شر ح ذیل اصالح گردید:تعداداعضاء هیات مدیره از  3نفر به  2نفر کاهش یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه(کاهش/افزایش تعداداعضاء هیئت مدیره) انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت
قابل دسترس می باشد.

نظر به اینکه آقای حسین زار ع فرزندابراهیم به استناد دوفقره استشهادیه محلی بوارده شماره  2/32021مورخ
 1396/8/10درخصوص پال ک  1/2294اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ
یک باب خانه بشماره چاپی  090660که در صفحه  341دفتر  56محلی ذیل ثبت  10892ثبت و سند بنام آقای مالک
فوق صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی مفقود شده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا
به استناد ماده  120آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به
پال ک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی ازتاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نمایدبدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم
وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
انتشار آ گهی 96/11/15:

اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 3427 96/11/9م الف 121658

اسمعیل ربیع نژاد -رئیس اداره ثبت اسنادو امالک منطقه 2بندرعباس
 34825 96/11/8م الف 121627

به شماره ثبت  10341و شناسه ملی 10800124867

آ گهی تغییرات

آ گهی تغییرات

شرکت توزیع مواد غذایی وبهداشتی لبن پخش دماوند شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  10341و شناسه ملی 10800124867

شرکت توزیع مواد غذایی وبهداشتی لبن پخش دماوند شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  10341و شناسه ملی 10800124867

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/10/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمدرضا نوذری به کدملی  3391812869به سمت مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالعلی نوذری به کدملی  2511226650به سمت رئیس هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/10/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای عبدالعلی نوذری به کدملی 2511226650
آقای محمدرضا نوذری به کدملی 3391812869
خانم مژگان سیدجعفری اولیاء به کدملی  0068922329به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن نوذری به کدملی
 3391987936به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین شد.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران،انتخاب بازرس،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.

اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 3429 96/11/9م الف 121660

اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
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رونوشت آ گهی حصر وراثت

رونوشت آ گهی حصر وراثت

آقای بهرام یوسفی فرزند یوسف به شماره ملی  3410787577به شرح دادخواستی که به کالسه  234/96در این
شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان یوسف یوسفی فرزند
محمد به شماره ملی  3421234477درتاریخ  96/1/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم عبارتند از-1 :علی یوسفی فرزند یوسف متولد  1342به شماره ملی  3421234485پسرمتوفی-2
عیسی یوسفی فرزند یوسف متولد  1347به شماره ملی  3469710880پسرمتوفی-3حسین یوسفی فرزند یوسف
متولد  1358به شماره ملی  3421237549پسرمتوفی-4بهرام یوسفی فرزند یوسف متولد  1379به شماره ملی
 3410787577پسرمتوفی-5فاطمه یوسفی فرزند یوسف متولد  1348به شماره ملی  3421197210دخترمتوفی-6
کلثوم یوسفی فرزند یوسف متولد  1360به شماره ملی  3421237557دخترمتوفی -7هاجر یوسفی فرزند یوسف
متولد  1364به شماره ملی  3422310894دخترمتوفی-8حوا یوسفی فرزند یوسف متولد  1368به شماره ملی
 3410174745دخترمتوفی-9کبری یوسفی فرزند یوسف متولد  1370به شماره ملی  3410297677دخترمتوفی-10
مریم ساربانی فرزند محمد متولد 1337به شماره ملی  3421235201همسر متوفی والغیر.
اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد
ویا وصیتنامه ایی از متوفی نزد او باشد ازتاریخ انتشارآ گهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
گواهی صادر خواهد شد.

آقای ابراهیم عبداللهی فرزندعلی به شماره ملی  3489355679به استشهاد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  56/96ح ش تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان
علی عبداللهی فرزند احمد بشماره شناسنامه  893و شماره ملی  3489320794درتاریخ  1396/8/18درجناح
درگذشته است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
-1آقای محمد عبداللهی فرزند علی به شماره ملی  3489820533متولد  1344/1/1صادره از بستک( فرزند ذکور
متوفی)-2آقای احمد عبداللهی فرزند علی به شماره ملی  3489826086متولد  1348/1/1صادره از بستک(
فرزند ذکور متوفی)-3آقای ابراهیم عبداللهی فرزند علی به شماره ملی  3489355679متولد 1349/7/1
صادره از بستک( فرزند ذکور متوفی)-4آقای ارسالن عبداللهی فرزند علی به شماره ملی  3489289676متولد
 1351/7/1صادره از بستک( فرزند ذکور متوفی)-5آقای فرهاد عبداللهی فرزند علی به شماره ملی 3480020283
متولد  1368/12/19صادره از بستک( فرزند ذکور متوفی)-6آقای فردین عبداللهی فرزند علی به شماره ملی
 3480073794متولد  1371/12/6صادره از بستک( فرزند ذکور متوفی)-7خانم لیال عبداللهی فرزند علی به شماره
ملی  3489353617متولد  1345/3/2صادره از بستک( فرزنداناث متوفی)-8خانم عایشه عبداللهی فرزند علی
به شماره ملی  3480106927متولد  1373/10/6صادره از بستک( فرزند ذکور متوفی).
با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد.

مجید حسینقلی -قاضی شورای حل اختالف شعبه شهر سیریک
121661 96/11/3

احمد حاجی زاده  -قاضی شورای حل اختالف شعبه شهری جناح
121664

انسانهای فاسقی که در تهران روسری از
سر برمیدارند ،از غرب دستور دارند
آیت اهلل سید یوسف طباطبایینژاد در خطبههای نماز
جمعه این هفته اصفهان ،پیرامون موانع روشن بینی
عقل ،اظهار کرد :یکی از چیزهایی که باعث انحراف انسان
خواهد شد رفیق و هم نشین ناردست است که رفیق بد
جلوی بصیرت و فهم انسان را می گیرد .وی با بیان اینکه
افراد را می توان از دوستان و رفیقان او شناخت ،افزود:
در روایت آمده یکی از حقوقی که فرزندان به گردن پدر
دارند انتخاب مادر خوب برای فرزندان است و پدران حق
فرزندان آینده خود را باید رعایت کنند .وی اضافه کرد:
امیرالمومنین می فرماید بپرهیزید از رفیق فاسق .بسیاری
از انسان های فاسقی که دستور از غرب می گیرند و در
خیابانی در تهران روسری را از سر خود بر می دارند ،دستور
دارند و با قصد کمرنگ کردن حجاب در میان مردم مومن
این اعمال را انجام می دهند .زمانی که انسان در انجام
گناه بی با ک شد دیگر با آن گناه مانوس خواهد شد.
هاشمزادههریسی :قرار نبود نرده های
نمازجمعه دائمی باشد
آیت اهلل هاشم هاشمزاده هریسی درباره برداشتن شدن
نردهای بین مردم و مسئوالن در نمازجمعه های تبریز و
استقبال آن از سوی برخی چهره های روحانی گفت :باید
به کسی که این کار را کرد ،آفرین گفت ،چون وقتی فاصله
بین جامعه و مسئوالن کم شود آثار خوبی خواهد داشت؛
بنابراین ،اتفاق خوب و مبارکی است و باید قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه کشیدن نرده بین مسئوالن و مردم در
نمازجمعه از بدعت های اجتماعی بود که جنبه دینی
هم پیدا کرد ،افزود :اوایل انقالب منافقین اقدام به ترور،
کشت و کشتار و ایجاد ناامنی کردند؛ بنابراین ،موقت
این نرده ها را در نمازجمعه کشیدند اما بعد که منافقین
ساقط و ناامنی ها رفع شدند و امنیت بسیار ریشه داری در
کشور به وجود آمد ،این اقدام موقتی و موردی متأسفانه
ادامه پیدا کرد و ماند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عالوه بر نرده
کشیدن ،محافظت های وسیع و نه معمولی از روحانیت
و مسئوالن انجام شد ،اظهار کرد :وقتی  5یا  10محافظ
دور اشخاص هستند ،این مسأله روحانیت و مسئوالن
را از مردم جدا کرد و می کند ،حال آنکه امنیت در کشور
برقرار و اثر و آثاری از منافقین ،ترور و ناامنی در کشور باقی
نمانده است.
وی یادآور شد :فقط مسأله وجود نرده بین مردم و
مسئوالن در نمازجمعه نیست .با از بین رفتن عوامل
ناامنی ،کسی نیست که سطح حفاظت از شخصیت ها را
تعدیل کند تا در یک حد ضروری فقط انجام شود بنابراین
معتقدم باید حکومت را ساده اداره کنیم ،نگذاریم مردم
تصور کنند نامحرم هستند و امکان دسترسی به روحانیت
و مسئوالن ندارند.
هاشم زاده هریسی بیان کرد :هرچه سطح حفاظت ها
کمتر شود بهتر است چون روحانیت و مسئوالن باید به
مردم برگردند متأسفانه این مسأله عادت شده فکر کردند
نباشد ناامنی می شود ،خیر این طور نیست .خیلی از
روحانیون این را نمی خواهند ولی در عمل انجام شده قرار
گرفتند و تصور می کنند ا گر نباشد ناامنی می شود اما وقتی
ببیند با برداشتن اینها اتفاقی نمی افتد و آثار خوب نیز به
دنبال دارد حتما استقبال و دیگران را به این کار تشویق
می کنند بنابراین همان مسئوالن و روحانیت باید قدم
جلو بگذارند تا این کار انجام شود ،از هم الگو و سرمشق
بگیرند تا این مسائل به تدریج حل شود.
احمد خاتمی :هرچه بتوانیم موشک تولید کرده و
بردش را باال میبریم
احمد خاتمی گفت :کاهش قدرت موشکی ایران برای
اینکه خیال اسرائیل راحت باشد است اما من به صراحت
و شفافیت میگویم که ما به دستور قرآن در عرصه سیاست
بازدارندگیمان هر چه بتوانیم موشک تولید میکنیم و هر
چه بخواهیم بردش را باال میبریم .در این عرصه با هیچ
کس مذا کره نمیکنیم و به هیچ دولتی هم حق فضولی
نمیدهیم.
وزیر خارجه فرانسه و دیگران نیز این پنبه را از گوششان
بیرون کنند که ا گر میخواهند برای این بیایند مذا کره
کنند ،جوابش همین است که شنیدید/ .خبرآنالین
کنایه «نقوی حسینی» به عراقچی
سیدحسین نقوی حسینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر
عراقچی ،معاون وزیر خارجه مبنی بر برطرف شدن موانع
بر سر راه معامالت پولی و بانکی بین المللی کشورمان پس
از برجام اظهار داشت :طبق گفته آقای سیف ،رئیس کل
بانک مرکزی بانکهای خارجی با ما همکاری نمیکنند
حال ا گر بانکی با آقای عراقچی کار میکند ما از آن بی
خبریم!وی با بیان اینکه بانکهای اروپایی با ما همکاری
ندارند ،تصریح کرد :برخی مقامات از جمله رئیس کل
بانک مرکزی اخیرا اعالم کرده اند که همچنان در معامالت
پولی و مالی با مشکل مواجه هستیم ،بنابراین هیچ
گشایشی صورت نگرفته است.
حاشیه سفر روحانی به «کوهبنان»
در حالی رئیس جمهور و وزیر کشور در مناطق زلزله زده
استان کرمان حضور پیدا کردند که رسانه های هم سو
با دولت برای پوشش این رویداد دعوت شده بودند .از
ابتدایی ترین ساعات هماهنگی برای پوشش اخبار رئیس
جمهور به استان کرمان مشکالت عدیده ای برای برخی
رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر به وجود آمد و سرانجام
خبرنگاران این خبرگزاری بعد از طی هفت خوان رستم
توانستند در جلسات مرتبط با این سفر حضور پیدا کنند.
رئیس جمهور راهی هجدک از مناطق زلزله زده استان
کرمان شد شاهد انتخاب گزینشی رسانه ها برای پوشش
این رویداد بودیم و تنها دو خبرگزاری خاص دعوت شده
بودند .برای پوشش نشست خبری رئیس جمهور داستان
نگاه دوگانه به رسانه ها باز هم تکرار شد و بدون انجام
قرعه کشی خبرنگاران رسانه های خاص و از پیش تعیین
شده پرسش های خود را با رئیس جمهور مطرح کردند.
نکته جالب توجه این است که رئیس جهمور در کوهبنان
که خسارت بیشتری در اثر زمین لرزه متحمل شده است
حضور پیدا نکرد و تنها از هجدک بازدید کرد و وزیر کشور
به عنوان نماینده وی در مناطق زلزله زده کوهبنان حاضر
شد و مردم کوهبنان در انتظار رئیس جمهور ماندند/ .مهر
رهامی :امید مردم از اصالحطلبان رو به کاهش است
محسن رهامی ،فعال سیاسی اصالحطلب ،عضو شورای
مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها و عضو شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان درباره ناامیدی مردم
از اصالحطلبان گفت :البته امید داشتن و یا ناامیدی از
یک جریان سیاسی ،مانند اصالحات یا اصولگرایان ،امری
نسبی است .بدین معنا درصورتیکه بنا باشد مردم از بین
جریانهای موجود سیاسی یک امید نسبی داشته باشند
به اصالحطلبان بیش از اصولگرایان تمایل دارند ولی
بههرحال امید مردم ،با توجه به انتظاراتی که داشتند ،رو
به کاهش است .وی در ادامه ابراز کرد :دلیل آنهم برآورده
نشدن وعدهها بر اساس انتظارات است ،بهخصوص که
در مورد حوزه اقتصادی ،بازار کار و امور عینی و ملموستر
مردم گشایش چندانی مالحظه نمیکنند .البته در امور
کالن مانند مسأله برجام و توافقات  5+1و رفع خطر حمله
نظامی ،مردم متوجه تأثیر آنها هستند ،اما توده مردم
نسبت به زندگی یومیه (اشتغال فرزندانشان ،تعطیلی
کارخانهها ،تولیدیها ،پرداخت حقوقهای عقبمانده
و امثال آنها) حساسترند و تصور میکنند که کارها بر
اساس رفع این نوع نیازها پیش نمیرود/ .رویداد 24

شوخی همسر امام خمینی قبل از دستگیری امام
همسر حضرت امام خمینی ،بانو خدیجه ثقفی ،حدود
شصت سال با حضرت امام زندگی کردند و خاطرات جالب
زیادی از زندگی با ایشان دارند .در بخشی از خاطرات خانم
ثقفی از سالهای دستگیری امام در سال  ۴۲آمده است:
در منزل یخچال قاضی (محلهای در قم) اوضاع شلوغی
داشتیم .اول ،آقا در دو اتاق کوچکی که برای عروسی
مصطفی ساخته بودیم ،زندگی میکرد و به حساب آن روز
بیرونیاش بود که امروز نام دفتر بر آن گذاشتهاند .یک عمر
روحانیون با اندرون و بیرونی زندگی کردهاند و امروز خود
دفتر ،دفتر و دستکی شده است! بعد یکییکی اتاقها را از
ما گرفتند و ما را از آن خانه بیرون کردند که هنوز بیرون از
آن خانه زندگی میکنیم .در مواقعی که شایعه دستگیری
آقا باال میگرفت ،شب آقا به من میگفت :ا گر مرا گرفتند،
دستپاچه نشو ،طوری نیست و من به شوخی به او
میگفتم :خوبست ،نفسی میکشیم!اول مبارزات من
و پسر عزیزم مصطفی کربال بودیم و احمد نقل میکرد و
خود آقا میگفت که هر شب آقا به احمد میگفته است:
«احمد امشب مرا دستگیر میکنند ،نترسی .ا گر آمدند و
مرا گرفتند تو کاری نداشته باش ،به کسی متوسل نشو ،از
این و آن مخواه که برای رهایی من کاری کنند حتی برای
مخارج زندگی پولی از هیچ آقایی قبول نکن!» آقا نقل
میکرد« :صبح ،سر صبحانه ،هر روز احمد به من میگفت:
شما را نگرفتند ،خبری نشد و من به او میگفتم :امشب!»
و این وضع تا آمدن ما به قم طول کشیده بود .احمد در
آن موقع  ۱۶-۱۵ساله بود]۱[ .
مسئوالن باید فاصله خود را با مردم کم کنند
فعال سیاسی اصالح طلب گفت :مسئوالن بایستی با
بازنگری در روابط و کوتاه کردن فاصله خود با مردم در
راستای ارتقای شاخص ها تالش کنند .حسین مرعشی
در نشست با جمعی از نمایندگان و دبیران احزاب
اصالحطلب در سنندج با بیان اینکه شکلگیری جریان
اصالحات با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است،
گفت :این جریان برگرفته از احزاب و چهرههای سیاسی
اثرگذاری است که به عنوان سرمایه ،نقش تعیینکنندهای
را در ارتقای شاخصهای سیاسی ایفا میکنند/ .ایلنا
خ نجفی به انتقادها از مدیریت برف اخیر
پاس 
شهردار تهران نسبت به عملکرد شهرداری در مدیریت
برف اخیر در تهران وا کنش نشان داد .نجفی در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص انتقاداتی که
نسبت به عملکرد شهرداری در مدیریت برف اخیر در
تهران مطرح است و انتظارات مردم گفت :صبح روز
یکشنبه که روز بعد از برف بود تمام خیابان های اصلی
تهران باز بود .بیشتر از این شهرداری باید چه اقدامی
انجام می داد؟وی ادامه داد :این برف وضعیت ویژه ای
داشت و  28 -27ساعت مداوم بارید که در طول سال
های اخیر بی سابقه بود و حجم بارش و سرعت آن و نیز
میزان برودت هوا زیاد بود و برف به سرعت تبدیل به
یخبندان شد .شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری آنچه
را که در توان داشت انجام داد گفت :حتی در مواردی
هم به وزارت راه در ارتباط با فرودگاه مهرآباد و بخشی از
جاده تهران  -قم و تهران  -کرج کمک کردیم .وی افزود:
مسائلی هم خارج از اراده شهرداری یا هر دستگاه دیگری
است .وقتی مثال جاده به سمت کهریزک بسته می شود
و کامیونهای حمل زباله نمی توانند رفت و آمد کنند.
نجفی تصریح کرد :کشور ما به ویژه شهر تهران از نظر
امکانات خیلی ضعیف تر از شهری است که برای حدود 10
میلیون سا کن آماده شده باشد بنابراین مشکالت وجود
دارد همه باید تالش کنیم که تدریجا امکانات و قدرت
مدیریت را افزایش دهیم/ .فارس
اندیشه سیاسی هیچ تقدسی ندارد و
میتواند تغییر کند
محسن آرمین در نشست آموزشی حزب اتحاد ملت گفت:
اساسا اندیشه سیاسی دینی تصور اشتباهی به وجود
آورده که چون براساس مراجعه به متن مقدس به وجود
میآید ،چگونه میتواند در یک برداشت به دیکتاتوری
برسد و در یک برداشت به جمهوری .اندیشههای سیاسی
دینی ،همگی نشأت گرفته از متن مقدس نیست و چهار
عامل در شکلگیری آن موثر است .عامل اول حدیث و
قرآن و دومین عامل تجربه تاریخی است؛ به خصوص
در طول سه ،چهار قرن نخست و دورههایی که ایران و
مثال ا گر این
روم با مسلمانان برخورد داشتند ،چرا که ً
حتما تفاوتهایی
برخوردها در یونان اتفاق افتاده بود،
ً
ایجاد میکرد .عامل سوم عقل و عامل چهارم نیز ساختار
قدرت است .چنانچه بخش زیادی از اندیشه سیاسی ما
نیز متاثر از ساختار قدرت است؛ بنابر این میتوان گفت
که این اندیشه سیاسی هیچ تقدسی ندارد و میتواند
تغییر کند .چنانچه پیش از این هم تغییر کرده که در
بازه زمانی طول زندگی یک فرد یا در بازه طوالنیتر تغییر
میکند؛ چنانچه آرای امام و آیتاهلل منتظری در طول
زندگیشان دستخوش تغییر بود و این درباره دیگران
هم صدق میکند .شما هم آن را باز بگذارید و فکر نکنید
قابل تغییر نیست .این مطالب هیچ تقدسی ندارد مثل
نظریات متعددی همچون والیت فقیه و والیت امت که
آقای مومن در کتاب خود نوشتند و آقای سروش محالتی
توضیح دادند که میتواند نقد شود/ .ایلنا
درخواست یک عضو شورای شهر
از مردم برای نامگذاری خیابان
از آن روزی که من و همکارانم در شورای شهر تهران با
رای بیبدیل و تکرار بینظیر شما به عنوان منتخب مردم
تهران فرصت خدمت یافتیم همان گونه که با شما عهد
كردهبودیم تامین خواست و نظر عمومی را در دستور کار
قرار دادیم و با خود و خداوند بزرگ عهد بستیم که بهترین
مشاور ما در انجام امور نظر و رای شهروندان عزیز تهران
است .کميسيون نامگذاری شورای شهر تهران  ،رى و
تجريش در هفدهم دی ماه نامگذاری گذرگاهای بنام
یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران دکتر محمد مصدق
را در دستور کار خود قرار داد و مصوب کرد .این وظيفه
ای برای ما بود که توانستیم این امر را محقق سازیم و
ا كنون در آستانه طرح آن در روزهای آینده در صحن علنی
شورای شهر هستیم و باور دارم با ا كثريت قريب به اتفاق
آراء به تصويب نهايى خواهد رسيد .اما مردم عزیز آنچه
تصمیمگیری ما را بهتر و به خواسته شما نزدیکتر خواهد
کرد آ گاهى از اين است كه نامگذاری کدام خیابان را شما
بیشتر به جايگاه دکتر مصدق از يكسو وبه خواسته مردم از
سوى ديگر نزديك ميدانيد.
پیش از این نام چهار گذزگاه پیشنهاد شده بود .خیابان
نفت ،زیرگذر خیابان آرش ،بزرگراه فتح و بلوار كشاورز ،که
در نظرسنجی توييترى اولیه صورت گرفته توسط برخی
همکاران عضو شورا بلوار کشاورز و تونل تازه تاسیس
خیابان آرش بیشترین اقبال را نزد مشاركت كنندگان
داشتهاند.
در اين ميان پیشنهاد نسبتا مناسب دیگری طر حشد
که خیابان کارگر(شمالى)حدفاصل انقالب تا بررگراه
حکیم(امیرآباد سابق) را به نام دکتر مصدق بنامیم.
ا کنون از مدیران رسانه و کانال های خبری و عمومی
تقاضا دارم تا با همراهی و همکاری به عنوان نماینده افکار
عمومی اعضاء شورا را یاری رسانند و با انتشار یک نظر
سنجی در پایگاه های خبری،کانال های تلگرامی و توئیتر
خود از دیروز شنبه ساعت ٩صبح با جمعآوری نظرات
مردم و انتقال نتیجه آن به اعضاء شورا یا اینجانب به
انتخاب گذرگاه بهتر کمک کردند .به شما قول میدهم در
صورت موفقیت این اقدام ،روش مذکور را در برخى موارد
دیگر نیز َتکرار کنم/ .خبرآنالین

