
 پنج شنبه  22 خرداد 1399  شماره 5325 

اذان ظهر: 13:05 اذان مغرب: 20:40 اذان صبح فردا: 4:00  طلوع آفتاب فردا: 5:48
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

جلس��ه علنی ديروز مجلس به رياس��ت محمدباقر قاليباف 
در حالی برگزار ش��د كه در دس��تور كار خود گزارش وزير 
نيرو درباره اقدامات اين وزارتخانه درباره اجرای سياس��ت 
ه��ای كالن وزارت نيرو و صادرات انرژی و گزارش وزير راه 
و شهرسازی درباره مس��ائل و اقدامات اين وزارتخانه طبق 
بند 8 آيين نامه داخلی مجلس در دس��تور كار مجلس قرار 
داشت. همچنين گزارش شعبات 15 گانه درباره اعتبارهای 
ارجاعی به آنان نيز از مسائل مطرح در جلسه ديروز مجلس 

بود.  
يکی از برجس��ته ترين اي��ن موضوعات كه بيش از همه در 
رسانه ها مطرح ش��د موضوع اعتبارنامه تاجگردون منتخب 
گچس��اران بود. بر اساس  ماده 68 آيين نامه داخلی مجلس 
گزارش هريك از شعب درباره تأييد يا رد اعتبارنامه ها بدون 
ذكر دليل در مجلس قرائت می شود. درصورتی كه گزارش 
ش��عبه مبنی بر رد  اعتبارنامه باش��د و يا اينکه معترضين بر 
اعتراض خود باقی باش��ند، اعتبارنامه به كميسيون تحقيق 

ارجاع خواهدشد.
هنگامی كه نمايندگان پارلمان بعد از آنکه گزارش ش��عبه 
12 بررس��ی اعتبارنامه های منتخبان را اس��تماع كردند، با 
اخطار عليرضا زاكانی نماينده مردم قم مواجه ش��د ش��دند  
با رای مثبت به آن اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون منتخب 
گچساران همچنان تاييد نشده باقی ماند . حاال همگان در 
انتظار اين مس��ئله هستند كه ، سرنوش��ت اين اعتبارنامه 

جنجالی چه می شود؟
باي��د گفت، نمايندگانی كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب 
نرسيده حق دادن رأی به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان 
و همچني��ن حق حضور در ش��عبه  يا كميس��يون تحقيق، 

هنگام رسيدگی به اعتبارنامه خود را ندارند. 
عليرضا زاكانی نماينده مردم قم با استناد به اصول 93، 85 
، 72 و 73 قانون اساس��ی، اظهار داشت: براساس اصل 93 
قانون اساس��ی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی 
ندارد، مگر در تصوي��ب اعتبارنامه نمايندگان. در اين اصل 

به لفظ مجلس و تصويب اشاره شده است.
وی با اش��اره به نامه آيت اهلل جنتی دبير ش��ورای نگهبان 
يادآور شد: در بند يك اين نامه آمده است، ماده 7 موضوع 
اصالح ماده 31 فراز دوم دو بخش دارد كه اش��کال بخش 
اول آن درباره تاييد اعتبارنامه از اين جهت كه اعتبارنامه به 

تصويب مجلس نمی رسد، به قوت خود باقی است.
وی ب��ا بيان اينکه پيش از نيز آيت اهلل جنتی مطرح كردند 
كه اعتبارنامه بايد به تصويب نمايندگان برس��د، ادامه داد: 
از آنجايی كه كميسيون آيين نامه قرائت به تصميم گيری 
تغيير داد، اين باعث ش��د تا شورای نگهبان اين اعتبارنامه 
را پذيرفت، در حالی كه مجلس بايد درباره اعتبارنامه آقای 
تاجگردون تصميم گيری كند و موضوع اس��تماع نيس��ت. 
اگر اين رويه اصالح نش��ود پايه غلطی گذاشته می شود كه 
در مجال��س آينده هر فردی می توان��د نهايتاً با تامين نظر 
10 نف��ر اعتبارنامه خود را تصويب كند كه در اين ش��رايط 

مجلس مصلوب اليد می شود.
درادام��ه محمدباقر قاليباف رئيس مجلس گفت: از آنجايی 
كه سمت نمايندگی قابل واگذاری نيست، اخطار اصل 85 

شما را وارد دانسته و آن را به رأی می گذارم.
غالمرض��ا تاجگ��ردون منتخب م��ردم گچس��اران  بعد از 
اي��ن تصميم رئي��س مجلس خطاب به وی اظهار داش��ت: 
در انصاف وعدالت ش��ما و هيأت رئيس��ه شکی ندارم ولی 

تذكراتی هم دارم.
وی اف��زود: انتظار داش��تم كه قب��ل از رأی  گيری عنايتی 
داش��ته باش��يد اما اراده شما به رأ ی گذاش��تن اخطار بود 
كه اين موضوع برخالف اظهارنظر س��خنگوی هيأت رئيسه 

بوده است.
منتخب گچس��اران در مجلس گفت: تاجگردون مظلومانه 
در مجل��س بود، من داعيه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم 
و كيفم را برمی دارم و از مجلس می روم اما شما هستيد در 

درگاه قيامت و آخرت قرار داريد.
وی گفت: در هر مقام و منصبی باش��م بايد پاسخگوی هر 
احد الناس��ی باشم و حتما در ش��عبه رسيدگی هم حضور 

پيدا خواهم كرد.
قاليباف رئيس مجلس هم در پاسخ به تاجگردون گفت: من 
و هيأت رئيس��ه قس��م ياد كرده ايم ضمن اينکه از شما هم 

می خواهم آئين نامه و قانون اساسی را رعايت كنيد. 
رئي��س مجلس اظهار داش��ت: وقتی اخطار قانون اساس��ی 
وجود دارد ما اين اخطار را به رأی نمايندگان گذاشتيم كه 

اين موضوع دقيقا ُمّر آئين نامه است.
وی افزود:  شورای نگهبان ش��ما را تأييد كرده است ضمن 
اينکه در ش��عبه هم بحث اعتبارنامه شما مطرح شده است 
در آئين نامه هم  عنوان ش��ده كه بايد در مجلس اتفاق نظر 
باش��د كه اين موضوع را هم به رأی مجلس گذاشته ايم لذا 

شما بايد به رأی مجلس احترام بگذاريد.
قاليباف خاطرنش��ان كرد: بعد از اينکه اخطار قانون اساسی 
رأی آورد پرونده ش��ما به كميسيون تحقيق می رود و 15 
روز وقت اس��ت و ش��ما می تواني��د نظرت خ��ود را به آنها 
بگويي��د؛ كميس��يون تحقيق ي��ا اعتبارنامه ش��ما را تاييد 

می كند و يا رد اما اگر اين اعتبارنامه رد شد موضوع مجددا 
ب��ه صحن می آيد و ش��ما در صحن وقت داري��د اظهارنظر 

كنيد سخنگوی شعبه هم می تواند اظهار نظر كند.
از س��وی ديگر كمال عليپور خنك داری س��خنگوی شعبه 
10 ني��ز  گزارش تأييد اعتبارنام��ه كاظم دلخوش منتخب 
صومعه س��را را در صح��ن علنی قرائت كرد و س��پس چون 
معترضی به اين اعتبارنامه وجود نداش��ت قاليباف تأييديه 

اعتبارنامه دلخوش را اعالم كرد.
وی اف��زود: روح اهلل نجابت و عليرض��ا زاكانی معترضين به 
اعتبارنامه كاظم دلخوش منتخب صومعه س��را بودند اما با 
بررسی اين ش��عبه و با مذاكرات شفاهی با شورای نگهبان 
و با اكثريت آرا اعتبارنامه كاظم دلخوش در اين ش��عبه به 

تأييد رسيد.
 وعدههاونگرانیهایوزيرنيرو 

رضا اردكاني��ان وزير نيرو درگزارش خود به جلس��ه علنی 
مجلس، با اش��اره به افتتاح 50 س��د بزرگ معدنی، گفت:  
نياز ارزی كشور در سال 1200 ميليون دالر است كه نيمی 
از آن از طريق صادرات برق به كش��ورهای همسايه تأمين 

می شود.
وی ب��ا بي��ان اينکه در زمين��ه مالی دچار نات��رازی انرژی 
هستيم ، افزود : 45 هزار ميليارد تومان بدهکار هستيم كه 
به همين ميزان باب��ت مابه التفاوت قيمت تکليفی و قيمت 

تمام شده از دولت طلبکار هستيم.
اردكانيان با  يادآوری اينکه سيس��تم تش��ويقی برای مردم 

طراح��ی ش��ده ت��ا هر 
مصرف كنن��ده با تنظيم 
دمای سيستم سرمايشی 
مصرف ماهانه را كاهش 
دهد ، پاداش��ی دريافت 
كن��د، گف��ت:  ت��ا 12 
خ��رداد  در مقايس��ه با 
س��ال گذش��ته بيش از 
12 درص��د افزايش اوج 

بار را شاهد بوده ايم.
 آب،برقونظرات

نمايندگان
در جلسه ديروز مجلس 
بعد از گزارش اردكانيان 
نمايندگان  ني��رو،  وزير 
اظهاراتی را بيان كردند، 
س��يدجواد  جمل��ه  از 
نماين��ده  س��اداتی نژاد 
مردم كاشان در اين باره 

گفت: آب امروز عامل صلح و جنگ است و مديريت مصرف 
آب از اقدامات حياتی محسوب می شود.

وی تصريح كرد: س��رانه مصرف آب روزان��ه مردم ايران از 
متوس��ط جهانی بيشتر است كه بايد آن را به 150 ليتر در 

روز كاهش دهيم. 
از س��وی ديگر جبار كوچکی نژاد نماينده مردم رشت   طی 
تذكری طبق ماده 22 بند 8 و ماده 107 آيين نامه داخلی 
مجلس اظهار داش��ت: اينجا مجلس است و وزرا در مجلس 
باي��د گزارش خود را در چارچوب سياس��ت های كلی نظام 
و قانون جاری كش��ور ارائه دهند كه تا چ��ه اندازه در اين 
زمينه كار ش��ده اس��ت. وی افزود: حوزه ان��رژی در رابطه 
ب��ا سياس��ت های كلی نظ��ام و برنامه پنجم م��اده 44 چه 
اقداماتی صورت گرفت است، مثاًل در ماده 44 برنامه پنجم 
قيد ش��ده حداقل سهم همه انرژی های تجديدپذير و پاك 
بايد 55 توليد برق باش��د. متأسفانه در بحث ها اشاره ای به 

سياست های كلی نظام ديده نمی شود.
نماين��ده مردم رش��ت تأكيد كرد: خش��ك ش��دن درياچه 

اروميه و خشك شدن سد سپيدرود به دليل منحرف شدن 
از قانون بوده است و امروز دشت گيالن وضعيت نامناسبی 

دارد، چون به قانون عمل نمی كنند
محمد باقر قاليباف در پاسخ به تذكر كوچکی نژاد گفت: اين 

تذكر نبود بلکه پيشنهاد بود.
اما خ��ود قاليباف نيز در م��ورد گ��زارش اردكانيان گفت: 
برخی از نمايندگان در اين زمينه س��واالت كتبی داش��تند 

كه اميدواريم به آنها توجه داشته باشيد.
وی افزود: نمايندگان در حوزه گرمس��يری، كرمانشاه و در 
بح��ث نظارتی بحث داش��تند؛ عزيزان در حوزه انش��عابات 
غيرمجاز كه به س��اختمان های مجلل غي��ر مجاز در نقاط 
مختلف به عبارتی به ويالها در حاش��يه رودخانه ها س��ؤال 

داشتند كه چرا به آنها انشعاب داده می شود.
قاليباف با اش��اره به سياس��ت های جزيره ای و دوگانه بين 
وزارت نيرو و وزارت جهاد در نوع الگوی كشت و ميزان آب 
گفت : اين موضوع باعث ضرر و زيان جدی به كش��اورزان 

شده است. 
وی خاطرنشان كرد: كندی پيشرفت پروژه ها بود كه خيلی 
از پروژه ها يکی از س��واالتی اس��ت كه به ش��کل متعدد از 

سوی نمايندگان مطرح می شود 
 800هزارنفرواجدشرايططرحمسکنملی 

همچنين محمد اس��المی وزير راه و شهرسازی درگزارش 
خود به نمايندگان در جلس��ه علنی از ثبت نام يك ميليون 
و 600 ه��زار نفر در طرح مس��کن ملی خب��ر داد و گفت:  
صورت  ك��ه  پااليش��ی 
گرفت حدود 800 هزار 
نفر واجد شرايط هستند 
ك��ه خانه های مورد نياز 
س��اخته  آنه��ا  ب��رای 

می شود.
وی اف��زود: ت��ا قب��ل از 
ح��دود  دول��ت  پاي��ان 
و  آزادراه  كيلومتر   500
بزرگراه  كيلومت��ر   700
ب��ه آزادراه ها و بزرگراه 
ه��ای موجود اضافه می 
تصريح  اس��المی  شود. 
كرد: ب��ا توجه ب��ه نرخ 
ازدواج هاي��ی ك��ه ثبت 
می ش��ود و دهك هايی 
كه م��ا تکلي��ف قانونی 
من��ازل  تأمي��ن  ب��رای 
مس��کونی آنها را داريم، 
برنامه ريزی ما برای توليد 400 هزار واحد مسکن در سال 

است.
وی گف��ت: در بحث سياس��ت های شهرس��ازی ، مقررات 
كوچك نگه داش��تن حريم شهرها يکی از مشکالت اساسی 
م��ا بود ك��ه اين قانون را اصالح كرديم تا حريم ش��هرها را 
ب��زرگ تر ببينيم، تالش كردي��م تراكم در بخش هايی كه 
تأسيس��ات مورد نياز وجود دارد، با دست باز به افراد داده 
ش��ود. وزير راه و شهرسازی با اشاره به مشکالت آزادسازی 
زمين های حريم شهرها، گفت: وزارت جهاد كشاورزی در 
خصوص اين زمين ها تلقی خاصی داشت و اين اراضی را به 
عنوان زمين ش��هری واگذار نمی كرد. با تغييرات مديريتی 
اخيری ك��ه در وزارت جهاد اتفاق افتاد، توانس��تيم اراضی 
شهری وزارت راه و شهرسازی را از وزارت جهاد كشاورزی 

تحويل گرفته و اقدام به آزادسازی آن كنيم.
اس��المی، با اش��اره به اينکه طراحی سامانه جامع امالك و 
اسکان را از دس��تاوردهای وزارت راه و شهرسازی خواند و 
اظهار داش��ت: س��ازمان امور مالياتی با طراحی اين سامانه 

می تواند از خانه های خالی ماليات اخذ كند.
وزي��ر راه و شهرس��ازی در خصوص مس��کن مهر، گفت: از 
2 ميليون و 200 هزار واحد مس��کن مه��ر باقيمانده، يك 
ميليون و 913 هزار مسکن مهر به مردم تحويل داده شده 
است و 63 هزار واحد نيز تا قبل از آبان ماه تحويل خواهد 

شد. 
 تعيينتکليفخانههایخالیومسکنمهر

بع��د از گزارش اس��المی، نايب رئيس مجل��س خطاب به 
اس��المی گف��ت: وزارت راه بايد تکليف ع��وارض خانه های 

خالی و اتمام مسکن مهر را مشخص كند.
علی نيکزاد تعدادی از س��ؤاالت ملی نمايندگان را قرائت و 
با تاكيد بر اينکه وزير راه و شهرسازی بايد به اين سئوالت 
پاس��خ دهد، افزود: وزارت راه و شهرسازی بايد برای اجرای 
سياست های كلی شهرسازی و جلوگيری از حاشيه نشينی 

در شهرها و رفع بافت فرسوده اقدامات اساسی كند.
وی خواستار تعيين تکليف عوارض خانه های خالی و اتمام 
مسکن مهر شد، ضمن اينکه از وزير راه هم خواست درباره 

طرح ا قدام ملی مسکن توضيح دهد. 
نائب رئيس مجلس گفت: علت توقف و اجرای مسکن مهر 
از سوی وزارت راه و شهرسازی و زمان پايان اين پروژه بايد 

مشخص شود. 
وی ب��ا انتقاد از گرانی مس��کن و اجاره بهای آن، خواس��تار 

دخالت وزارت راه در اين قضيه شد. 
نايب رئي��س مجلس گفت: عدم نظارت ب��ر بهای خدمات 
حمل و نقل از س��وی وزارت راه توانسته مشکالتی را ايجاد 
كن��د. نيکزاد همچني��ن از وزارت راه خواس��ت درباره قير 
راي��گان و اس��تفاده از آن در پروژه های راهس��ازی توضيح 

دهد.
 تاكيدمجلسبراعتمادوارتقاء

جايگاهدستگاهقضايی
225 نفر از نمايندگان نيز در  در بيانيه ای عنوان كردند كه 
در 15 ماهی كه از مسئوليت آيت اهلل رئيسی در قوه قضاييه 
می گذرد، اعتماد عمومی به دس��تگاه قضايی و فراتر از آن 

سرمايه اجتماعی نظام ارتقا يافته است.
در بيانيه ای كه علی كريمی فيروزجايی عضو هيأت رييسه 
مجل��س يازده��م ديروز قرائت كرد، آمده اس��ت : انتش��ار 
گزارش مالی سال 1398 حساب های قوه قضائيه كه جزء 
وع��ده های رئيس قوه قضائيه ب��ود، يکی ديگر از گام های 
ارزشمند و تحولی در دوره رياست آيت اهلل رئيسی است. 

اي��ن بيانيه می افزايد : رئيس  قوه قضائيه در 15 ماه كه از 
مسئوليت ايشان می گذرد، با تقويت اين دو عنصر اساسی، 
اعتم��اد عمومی به دس��تگاه قضايی و فراتر از آن س��رمايه 

اجتماعی نظام را ارتقا داده است.
 چندوزيرهفتهآيندهدرمجلس

وزرای آم��وزش و پ��رورش، عل��وم، تحقيق��ات و فناوری و 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی يکش��نبه هفته آينده به مجلس 
می روند. سيدعباس صالحی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
محس��ن حاجی ميرزايی وزير آم��وزش و پرورش و منصور 
غالمی وزير علوم، تحقيقات و فناوری يکشنبه هفته آينده 

25 خردادماه به مجلس می روند.
بنا است تا در اين جلسه وزرای مربوطه گزارشی از اقدامات 

وزارتخانه های تحت امر خود را به نمايندگان ارائه كنند.
 هروزيریكهمردادماهنمرهنياورد،استيضاحشود

در مي��ان تذكر های ش��فاهی و كتبی، حس��ينعلی حاجی 
دليگانی كه عضو هيئت رئيسه مجلس يازدهم است، گفت: 
كارنامه وزرا بايد مرداد ماه بررس��ی ش��ود و هر وزيری كه 
نمره نياورد، استيضاح ش��ود. برخی دوستان می گويند كه 
چرا بنده در مجلس دهم ب��ه تعدد تذكر می دادم و اكنون 
اين اقدام را انجام نمی دهم، بنده در جواب اين س��ؤال بايد 

بگويم كه مجلس يازدهم تركيب متفاوتی دارد.

برای ایجاد 188 هزار شغل منعقد شد؛

تفاهم نامه 80 هزار میلیارد ریالی 
اشتغال زایی برکت

مديرعام��ل بني��اد بركت از انعقاد ق��رارداد 80 هزار 
ميليارد ريالی برای ايجاد 188 هزار شغل در مناطق 
محروم كش��ور با اولويت آسيب ديدگان از كرونا خبر 
داد. اميرحسين مدنی با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
با امضای تفاهم نامه همکاری ميان بنياد بركت ستاد 
اجرايی فرمان امام و 7 بانك كش��ور، 65 هزار طرح 
اشتغال زايی با اولويت متقاضيان آسيب ديده از كرونا 

راه اندازی می شود.

وی، اعتبار پيش بينی ش��ده برای ايجاد اين 65 هزار طرح اش��تغال زايی را 80 هزار 
ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: راه اندازی اين تعداد طرح منجر به ايجاد 188 هزار 

فرصت شغلی در مناطق محروم كشور می شود.
مدنی خاطرنشان كرد: بر اساس اين تفاهم نامه، تسهيالت قرض الحسنه خوداشتغالی 
ب��ه طرح ه��ای معرفی ش��ده اجتماع محور بنياد برك��ت تعلق می گي��رد. همچنين 
همکاری های مشتركی ميان بنياد بركت و بانك های عامل برای پرداخت تسهيالت 
در قالب طرح های صنعتی و معدنی به شركت های معرفی شده از سوی بنياد صورت 
می گيرد. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر اولويت داش��تن متقاضيان آس��يب ديده 
از كرونا برای اش��تغال زايی گفت: اين تفاهم نامه به منظور بهبود وضعيت معيش��ت 
خانوارهای آس��يب ديده از كرونا، ساكن در مناطق سيل زده، محروم و كمتر توسعه 
يافته، توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محروم با اولويت كسب و كارهای 
خرد و خانگی مبتنی بر مزيت های نس��بی مردم و مناطق به امضای طرفين رسيده 
است. به گفته وی، فرآيند ايجاد 188 هزار فرصت شغلی مذكور توسط تسهيل گران 

بنياد بركت در سراسر كشور آغاز شده است.

رسولاكرم)ص(: هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاری ها 
دعای او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.

سردارفضلی:
تکليفماآمادهكردنپاسداری

استكهبرایجهاددرراهخدامشق
شهادتكند

جانشين معاونت هماهنگ 
 كننده سپاه با بيان اينکه 
نايب  انتظار  م��ورد  آنچه 
ام��ام زمان)ع��ج( اس��ت 
انق��الب  ت��راز  پاس��دار 
اسالمی است، عنوان كرد: 
تکلي��ف ما آم��اده كردن 
پاسداری اس��ت كه برای 

جهاد در راه خدا مشق شهادت كند.
س��ردار علی فضلی فرمانده سابق دانشگاه افسری و 
تربيت پاسداری امام حسين)ع( و جانشين معاونت 
هماهنگ كننده سپاه در آيين توديع و معارفه فرمانده 
دانشگاه امام حسين)ع(، اظهار داشت: خدا را شاكرم 
كه توفيق يار ش��د در قطعه ای از بهش��ت پاسداران 
يعنی دانش��گاه امام حسين)ع( كه همه ساله شاهد 
حض��ور و خيرات نائب امام زمان)عج( اس��ت حضور 
داش��تم. ام��روز از بيانات يار ص��ادق امامين انقالب 
اسالمی سرلشکر سالمی عزيز درباره خودم شرمنده 
ش��دم و من اليق تعابير و تعاريف ايشان نبودم. وی 
با بي��ان اينکه در ح��وزه كارهای زيربناي��ی نياز به 
تقويت بنيه تربيتی، علمی و آموزش��ی و پژوهش��ی 
داريم، عنوان كرد: قريب به 2000 درس در دانشگاه 
وجود دارد كه با تشکيل قرارگاه امام صادق)ع( موفق 
ش��دند از هدف گذاری كه از اواخر س��ال 97 شروع 
ش��د، ح��دود 120 جلد كتاب را مطاب��ق با خطوط 
ترسيم شده تدوين كنند و اين اقدامات خداپسندانه 
اعض��ای هيئت علمی دانش��گاه تبديل به 120 جلد 
كتاب ش��ده است. فرمانده س��ابق دانشگاه افسری و 
تربيت پاسداری امام حسين)ع( ادامه داد: همچنين 
دغدغه فضای مجازی و س��ايبری را داشتيم و الزم 
بود قدم های بلند برداش��ته شود كه با تدبير فرمانده 
محترم س��پاه امروز در اين عرصه دانش��گاه لش��کر 
س��ايبری را تشکيل داده و اين لشکر كار اجرايی اش 

را از فتنه آبان ماه سال گذشته آغاز كرد.
تسنيم   

اميرسپهریراد:
آسمانكشورراباتجهيزاتبومی

حراستمیكنيم
كننده  هماهنگ  معاون 
ني��روی پدافن��د هوايی 
ارتش با بيان اينکه ديگر 
قطعات  تامي��ن  دغدغه 
س��امانه های  حس��اس 
نداريم،  دفاع هواي��ی را 
مرزهای  تمام��ی  گفت: 
هوايی كش��ور را با تجهيزات كامال بومی حراس��ت 

می كنيم.
امي��ر ابوالفض��ل س��پهری راد در جم��ع كاركن��ان 
س��تاد ني��روی پدافند هواي��ی ارتش ب��ا تاكيد بر 
توانمندی های نظامی و دفاعی كشور، اظهار داشت: 
محدوديت هايی كه به اذعان بس��ياری از كش��ورها 
فل��ج كننده ب��ود و اي��ران را در عرص��ه جهانی از 
پای درمی آورد، باعث ش��کوفايی ت��وان داخلی در 
بخش های مختلف ش��د. مع��اون هماهنگ كننده 
ني��روی پدافند هوايی با تاكيد بر اينکه اين توانايی 
جز با نگاه به داخل و اعتماد به جوانان با اس��تعداد 
اي��ن مرز و ب��وم ممکن نبود، تصريح ك��رد: تهديد 
و مقابله با كش��وری كه در ح��وزه دفاع در تمامی 
مراحل، از آموزش نيروی انسانی متخصص تا توليد 
تجهي��زات دفاعی مختلف را در داخل كش��ور و با 
اتکای به دانش بومی و استعداد جوانان خود انجام 
می دهد، ممکن نيس��ت و دشمنان به خوبی از اين 
موضوع آگاه هس��تند. امير س��پهری راد با اشاره به 
خودكفاي��ی در حوزه تجهي��زات پدافندی با وجود 
تحريم های ظالمانه، اف��زود: ما ديگر دغدغه تامين 
قطعات حساس س��امانه های دفاع هوايی را نداريم 
چرا كه طراحی و س��اخت قطعات، در داخل كشور 
انج��ام می ش��ود. وی خاطرنش��ان كرد: م��ا اكنون 
وظيفه حراست از تمامی مرزهای هوايی كشور را با 

مهر  تجهيزات كاماًل بومی انجام می دهيم.  

كدخدايی:
درحوزهپژوهشیهمکاریبيشتری

بامجلسخواهيمداشت
سخنگوی شورای نگهبان در حاشيه جلسه مشترك 
اين شورا با مجلس شورای اسالمی گفت: در حوزه 
پژوهش��ی هم��کاری بيش��تری با مجلس ش��ورای 
اس��المی خواهيم داش��ت تا بتوانيم قوانين را بهتر 
و س��ريع تر تصويب كنيم. عباس��علی كدخدايی در 
حاش��يه جلسه مشترك ش��ورای نگهبان و مجلس 
شورای اسالمی اظهار كرد: جلسه به دعوت اعضای 
محترم شورای نگهبان جهت بيان نظرات و نکته ها 
و اس��تماع س��خنان رييس مجلس شورای اسالمی 
ب��ود. خوش��بختانه جلس��ه خوبی داش��تيم نکات 

مشترك زيادی در اين جلسه مطرح شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جلسه ديروز 
قرار براين ش��د ك��ه در حوزه پژوهش��ی همکاری 
بيشتری با مجلس شورای اسالمی داشته باشيم تا 
قوانين را بهتر و س��ريع تر تصويب كنيم. در جلسه 
در خصوص انتخابات، سياس��ت های قانون گذاری و 

ايسنا موضوع اقتصاد و معيشت وضع كرديم.

گزارشخبر

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اصغر نصیرى داراى شناســنامه شماره - به شرح دادخواست به کالسه 247/99 
از این شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
چراغعلى نصیرى بشناســنامه - در تاریــخ 90/11/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- اصغر نصیرى (فرزند متوفى) 2- 
محمد نصیرى (فرزند متوفى) 3- توران نصیرى (فرزند متوفى) 4- منیژه نصیرى (فرزند 
متوفــى) 5- ایــران نصیرى (فرزند متوفى) 6- زهرا نصیرى (فرزند متوفى) 7- عشــرت 
رفیع زاده (همســر دائمى متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئیس شوراى حل اختالف شماره یک - حوزه قضائى ناغان غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ دادخواست ووقت رسیدگى 
کالسه پرونده :403/8/98- خواهان :نعمت اهللا عچرش عمیرى به نشانى :شوشتر- 
شــهرك علم الهدى -فاز 1خانصار 10 جنوبى  خوانده : ورثه مرحوم کاظمیه  عچرشاوى   به 
نشانى : مجهول المکان   خواسته : تحریر ترکه  مرجع رسیدگى شعبه 8 شوراى حل اختالف 
آبادان  وقت رســیدگى 99/4/21     ســاعت :10:00  خواهان دادخواســتى به خواســته 
فــوق به طرفیــت خوانده تقدیم این شــعبه نموده اند که تحت کالســه 403/8/98 ح به 
ثبت رســیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان مى باشــد به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى آگهى ابالغ دادخواســت و ضمایم آن ووقت رسیدگى یراى یک نوبت 
در روزنامه کثیر االنتشــار آگهى میگردد خوانده مى تواند قبل از تاریخ رسیدگى به شعبه 

مراجعه واصل دادخواست و ضمایم آن را تحویل بگیرد 
رئیس شعبه 8 شوراى حل اختالف آبادان

اعتبارنامه
 تاج »گردون« 


