
 توضیح سخنگوی دولت 
در مورد حاشیه جلسه با دانشجویان

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، توضیحاتی 
را در مورد حاشیه جلسه با دانشجویان توضیحاتی 

ارائه کرد.
سخنگوی دولت گفت: »شب حدود ساعت 10:30 
رفتم خوابگاه و تا ساعت 2 بامداد خوابگاه بودم که 
ســه الی چهار ساعت جلسه پرسش و پاسخ برگزار 
شــد. از 4 ساعت جلسه پرسش و پاسخ یک جمله 
منتشر کردند )چون نباید اجازه دهد حرف شنیده 
شود(. آن یک جمله ای هم که منتشر شد چه بود؟ 
پرســش کننده از من می پرسد چرا برخورد سخت 
نمی کنید؟ چــرا مثال حاکمیت اجــازه تیراندازی 
نداده اســت؟ من در پاســخ می گویم این کار که 
راهکارنیست؛ همیشه توانســتن به معنای درست 
بودن نیســت. مثال بیماری به شما مراجعه می کند 
و پایش عفونت کرده است، ساده ترین راه این است 
کــه پاِی بیمار را قطع کنید،  آیا این درســت ترین 
راه اســت؟ نه باید عفونت درمان شــود، اتفاقا هنر 
شــما در این است که عفونت را درمان کنید. عین 
همین توضیح را دادم و دوستان ما کلیپ آن را نیز 
منتشــر کردند. دقیقا برعکس آن را تیتر می زنند، 
چرا؟ چون کارش این است که باید جنگ شناختی 
راه بیندازد و مانع شود مردمم صدای من را بشنوند 
و من صدای مردمم را بشــنوم. کارشان این است و 

باید در مخاطب تصور غلط ایجاد کند.«

 واکنش قالیباف به ساخت
 موشک بالستیک فراصوت 

رئیس مجلس ضمن تجلیل از سردار حاجی زاده و 
متخصصان نیروی هوافضای ســپاه برای دستیابی 
به توان ساخت موشــک هایپرسونیک تاکید کرد: 
ساخت این موشک، عالمت روشنی است از ترکیب 

علم و ایمان در صنعت دفاعی کشور.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی 
طی پیامی در صفحه شخصی خود ساخت موشک 
هایپرســونیک توســط نیروی هوافضای ســپاه را 
تبریــک گفت. رئیس مجلس در این باره نوشــت: 
»ســاخت موشــک بالســتیک فراصوت با قابلیت 
مانورپذیری بی سابقه، شکستن رکورد سرعت، توان 
عبور از تمامی سامانه های پدافند موشکی در جهان 
و قابلیت هدف قرار دادن آنها، عالمت روشنی است 
از ترکیــب علم و ایمان در صنعت دفاعی کشــور.
خداقــوت به برادرم ســردار حاجــی زاده و همه 

دالوران متخصص نیروی هوافضای سپاه.«

نماینده چابهار: استعفا نداده ام 
در پی انتشــار شــایعه ای در فضای مجازی مبنی 
بر اعالم کناره گیری معین الدین ســعیدی، نماینده 
مردم چابهار از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
وی با رد این موضــوع تاکید کرد: انگیزه من برای 
دفاع از حق مردم بــه ویژه مردم حوزه انتخابیه نه 

تنها کم نشده، بلکه بیشترهم شده است.
معین الدین ســعیدی در گفت وگو با ایســنا با رد 
شایعه اســتعفای خود از نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: من از تمام ظرفیت های قانونی 
در حــوزه نمایندگــی مجلس تــالش می کنم در 
راســتای استیفای حقوق مردم به ویژه مردم حوزه 
انتخابیــه گام بردارم و انگیزه من برای دفاع از حق 
مردم نه تنها کم نشــده بلکه بیشتر هم شده است.
وی گفت: ویدیویی که در فضای مجازی منتشــر 
شده بخش هایی از یک سخنرانی انتخاباتی من در 
زمان تبلیغات انتخابات مجلس است و ارتباطی به 
اتفاقات اخیر ندارد و من بنایی برای استعفا ندارم.
در ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی، سعیدی 
طی ســخنانی در جمع تعــدادی از هواداران خود 
می گوید که »اگر زرق و برق صندلی  سبز مجلس، 
اصول، اخالق و هویت من را عوض کرد، خدایا این 

صندلی را نمی خواهم«.

۳ میلیون نفر از جوانان مشمول 
 می توانند از وام ازدواج

 و فرزندآوری استفاده کنند 
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه گفت:با موافقت 
نمایندگان با اضافه شدن یک ماده به قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت در جلســه علنی، 3 
میلیون نفــر از جوانان مشــمول می توانند از وام 

ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند.
احســان ارکانی عضو کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاســبات مجلس شورای اســالمی درگفت وگو 
با تســنیم، با اشــاره به تصویــب دو فوریت طرح 
الحــاق یک ماده بــه قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت در جلسه علنی روز چهارشنبه این 
هفته، گفت: مجلــس در قانون جمعیت و خانواده 
تســهیالتی را برای کمــک به ازدواج و تشــویق 
فرزنــدآوری پیش بینی کــرده بود امــا به دلیل 
وجود یک ســری خالءهای قانونی بخش زیادی از 
جوانــان  امکان دریافت این وام را نداشــتند. وی 
بیان کرد: ســربازان مشــمول و غائــب خدمت از 
برخی از خدمات اجتماعی محروم هســتند و یکی 
از محرومیت هایی هم که به آنها تحمیل شد، عدم 
امــکان دریافت وام ازدواج بــود که این ممنوعیت 
در واقــع ضد فلســفه ازدواج و یکی از دالیل عدم 
تشــکیل خانواده از سوی آنها بود. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس گفت: با ممنوعیتی که قبال 
ایجاد شده بود در واقع مشموالن غائب نظام وظیفه 
که حدود 3 میلیون نفر هستند و در سن ازدواج و 
تشکیل خانواده هم قرار دارند از دریافت وام ازدواج 

و فرزندآوری  محروم شده اند.

اخبار
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: همیشه 
دشمن بر اساس اشتباهات خودش، خود را می شکند. این 

بار هم با اشتباه خودشان، شکستشان می دهیم.
سرلشــکر »حسین ســالمی« فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مراسم یازدهمین سالگرد شهادت سردار 
حســن تهرانی مقدم فرمانده یگان موشــکی سپاه که روز 
جمعه در قطعه 24 بهشــت زهرا و در جوار مزار این شهید 
برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان این روزها آرزوهایشان را 
به هم گره زدند و به خیال خودشــان همه راه ها را بستند؛ 
اما صورت هایشــان به ســنگ خورد. آن ها ناتوان هستند. 

ملت ایران متوقف نشده و در حال حرکت است.
سرلشــکر سالمی گفت: در شرایطی که دشمن تالش کرد 
ما را در درون کشــور درگیر کند و نــگاه ما را از افق های 
بلنــد به قلب تهران معطوف کنــد، ضدانقالب را در اقلیم 
کردســتان زدیم. در کرانه رود ارس رزمایش بزرگ برگزار 
کردیم، ماهواره بر پرتاب کردیم، سامانه موشکی باور 3۷3 
را در بــرد 300 کیلومتر آزمایش کردیم و اعالم کردیم که 
موشک جدیدی را توسعه دادیم که هیچ سپر موشکی توان 

مقابله با آن را ندارد.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد: به 
دشمنان گفتیم آرامش تان را می گیریم؛ قطعاً آرامش شان 
را خواهیم گرفت. اکنون چند شــبانه روز است که آرامش 

ندارند و به حالت آماده باش درآمده اند.
سرلشکر سالمی افزود: آن ها ترسیده اند و مرتب به ما پیغام 
می دهند که نزنید. از طریق چند کشور به ما پیام می دهند 

که نزنید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
ملت ایران در حال تغییر محاســبات دشمن است. دشمن 
با یک اشــتباه تصور کرد که با به میدان فرستادن تعدادی 
جوان که فریب خورده و پاره تن خودمان هستند، می توانند 

با شکوه یک انقالب جهانی و بزرگ مقابله کنند.
سرلشــکر ســالمی تاکید کرد: همیشه دشــمن بر اساس 
اشــتباهات خودش، خود را می شکند. این بار هم با اشتباه 

خودشان، شکست شان می دهیم.
سرلشــکر ســالمی در ادامه با اشــاره به برگزاری مراسم 
راهپیمایی روز 13 آبان در سراســر کشور، بیان کرد: هفته 

گذشته در چنین روزی حجم حضور مردم را در خیابان ها 
دیدید. در آن روز ملت تجدید قوا کرد.

فرمانده کل ســپاه بیان کرد: مردم ایــران با آگاهی، ژرف 
اندیشــی، عقالنیت و منطق صف خود را از سیاســت های 
دشــمن جدا کردند. آنچه در ایران در حال رخ دادن است 

صف آرایی سیاسی همه قدرت ها است.
سرلشــکر ســالمی افــزود: تصاویــر همه شــیاطین که 
ورشکســتگان سیاســت جهانی هســتند در رخدادهای 
اخیــر دیده می شــود از بایدن تا نتانیاهو تا بن ســلمان تا 
فرانســوی ها و آلمانی ها که ورشکستگان سیاست جهانی 
هســتند که عقبه این جدال هستند، اما در خطوط مقدم 
بخش کوچکــی از جامعه فریب خورده ماســت که ما در 
صدد آگاه ســازی این بخش و جداسازی آن از استراتژی 

دشمن هستیم.
فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه با قلیل افرادی که در 
خیابان ها هســتند همانند نجات غریــق عمل می کنیم و 
حتمــاً آن ها را نجات می دهیم، تصریــح کرد: نمی گذاریم 
دشــمن جوانان ما را تســخیر کند و به عنوان یک سرباز، 
خــادم و فدایی ملت، به این بخش کوچک از جوانان فریب 
خورده عرض می کنم که این مسیر از کاخ سفید، تل آویو، 
ریاض، پاریس و اتاق های فکر بیگانگان طراحی می شــود 
و از طریق رســانه های وابســته به آن ها عقایدشان منتشر 

می شود.
سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه دشمنان ایران را وابسته 
می خواهنــد، ادامــه داد: آن ها ایران غیرمســتقل و بدون 
دین می خواهند، اما باید بدانند که ملت ایران زنده اســت 

و خودشان سرنوشت شان را می ســازند. وی با بیان اینکه 
مقیاس انتقام ما یک نفر نیســت، اگــر یکی از ما را بزنند، 
همه آن ها را خواهیم زد، گفت: حاج قاســم ما را زدید، اما 
ما همه شــما را خواهیم زد و از منطقه بیرون خواهیم کرد 
و دســتتان را تا ابد از ایران دور خواهیم کرد. حال اگر مرد 

میدان هستید، پا جلو بگذارید و به میدان بیایید.
فرمانــده کل ســپاه بیان کــرد: آن ها به عشــق براندازی 
آمده اند، اما ما مطمئن هستیم در زمان حیاتمان فروپاشی 
همه دشــمنان را می بینیم، این آرزوی شــهدا بود و ملت 
ایران به کمتر از این قانع نیست. اگر مرد میدان هستید پا 

جلو بگذارید وگرنه حرف هم نزنید.
سرلشکر ســالمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
شهید حســن تهرانی مقدم و توان موشکی ســپاه، اظهار 
کرد: قرآن منطق و کالم حق اســت. آنچه که می گوید در 
حقیقت عالم جاری است. وقتی خداوند از زنده بودن شهدا 
سخن می گوید، یک حقیقت مسلم است؛ به عنوان وسیله 

می توان با آن ها به خداوند و عالم معنا متصل شد.
وی افزود: شــهید تهرانی مقدم مــرد آرزوهای دوربرد بود. 
افق های اندیشه ای او بسیار وسیع بود و در منطقش چیزی 
کمتر از فروپاشــی نظام های اســتکباری وجود نداشت. او 

هرگز ناامید نمی شد.
فرمانده کل سپاه انقالب اســالمی بیان کرد: او کسی بود 
که سازمان توپخانه و موشک ها را در میانه جنگ به همراه 
شهید حسن شفیع زاده پایه گذاری کرد. او از اولین کسانی 
بود که برای مقابله با تهاجمات موشــکی صدام، سپاه را به 

موشک های زمین به زمین مجهز کرد.

سرلشــکر ســالمی ادامه داد: در آن زمان که دنیا ما را در 
حصار خود گرفته بود و ما هنوز قدرت تولید موشــک های 
کوتاه برد هم نداشــتیم، تهرانی مقدم و یارانش توانســتند 
توازن را با شلیک موشک ها به بغداد برقرار کنند. آن ها در 
فرازهای ســخت ایران و اسالم راه گشودند، تاریخ ساختند 

و سرنوشت ملت ایران را تغییر دادند.
وی با بیان اینکه حســن تهرانی مقدم علمدار و پیشگام در 
عرصه موشــکی بود، تاکید کرد: اولین گام ها را او برداشت. 
در افق دید او تل آویو دیده می شــد. او البته به کاخ سفید 
نیــز نگاه می کرد. او از موال علــی )ع( آموخته بود که نگاه 

خود را به عمق دشمن بیاندازد.
فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: شهید تهرانی مقدم برای 
انهدام آرزوهای دشمن قدرت آفرید و خستگی ناپذیر بود؛ 
از عدم موفقیت ها ناامید نمی شــد و مسیر را تا رسیدن به 
توفیقــات طی می کرد؛ این وســعت نگاه او بود که ما را به 
درجه ای از قدرت رســاند و به مرور قدرتمند و قدرتمندتر 
شدیم. سرلشــکر ســالمی در خصوص طراحی و ساخت 
موشک های بالســتیک برای انهدام اهداف ثابت و متحرک 
دریایی گفت: وقتی او بــرای زدن اهداف ثابت و متحرک 
در دریا برنامه ریزی می کــرد، چنین چیزی در ذهن هیچ 
تئوریســین نظامی نبود؛ تصورش هم ممکــن نبود که با 
موشک های مافوق صوت بتوان کشتی ها را هدف قرار داد؛ 

چند بار آزمایش انجام داد تا به نتیجه رسید.
وی تاکیــد کرد: فرماندهان امروز مــا در نیروی هوافضای 
سپاه راه او را ادامه می دهند و پیشرفت های بسیاری حاصل 

شده است.
فرمانده کل ســپاه به ویژگی های اخالقی این شــهید نیز 
اشــاره و بیان کــرد: هنر تهرانی مقدم تنهــا در تاکتیک و 
تکنیکش نبود، بلکه در کنار همه شــکوهی که می آفرید، 
بسیار صمیمی، خوش اخالق، نیکو رفتار، دوست داشتنی، 
ورزشــکار و جوان دوســت بود و با همه می جوشید. هیچ 
کس فکر نمی کرد، چنین کســی درصدد انهدام اســرائیل 
اســت. او رخ در نقاب کشــید و با دســت های شــما در 
عــرش بدرقه شــد و جان عزیــزش را از دســت داد، اما 
 آرزوهــا و یارانش همچنان زنده هســتند و راه او در حال 

طی شدن است.
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گزارش
سرلشکر سالمی: 

دشمنراشکستمیدهیم
ترسیدهاندوبهحالتآمادهباشدرآمدهاند

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اســالمی از ســاخت موشک 
بالســتیک هایپرســونیک خبر داد و گفت: این موشک جدید از همه سامانه های 

سپر موشکی عبور می کند.
ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران در حاشیه 
مراسم یازدهمین سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی مقدم در جمع خبرنگاران 
از ســاخت موشک بالستیک هایپرسونیک توسط ســپاه برای مقابله با سپرهای 
دفاعــی هوایی خبر داد. ســردار حاجــی زاده افزود: این موشــک جدید از همه 
ســامانه های سپر موشکی عبور می کند و فکر نمی کنم تا ده ها سال بعد هم یک 

فناوری پیدا شود که بتواند با آن مقابله کند.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران تصریح کرد: این موشک سامانه های 

ضد موشــکی دشــمن را هدف قرار می دهد و یک جهش بزرگ نسلی در حوزه 
موشکی است که ان شااهلل سطح امنیت کشور را افزایش خواهد داد.وی بیان کرد: 
ما سال هاســت که در ســایه تحریم های ظالمانه و سخت ترین تحریم های تاریخ 

بشریت، کارهای خود را در حوزه هوافضا به پیش می بریم.

وی درباره ویژگی های این موشک عنوان کرد: این سامانه از سرعت بسیار بسیار 
باال و توان مانورپذیری در جو و بیرون جو برخوردار اســت؛ یعنی هم سامانه های 
پدافندی که در داخل جو دفاع می کنند و هم سامانه های فوق العاده گران قیمتی 
که در بیــرون جو با موشــک ها مقابله می کنند، این موشــک جدید جمهوری 

اسالمی ایران از همه آن ها عبور می کند. 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران خاطرنشــان کرد: در سایر حوزه ها 
اعم از حوزه هــای فضایی، پهپادی، پدافندی و جنــگ الکترونیک نیز نیروهای 
مســلح با بهره گیری از ظرفیت دانشــمندان جوان کشــور، با قــدرت به پیش 
 می رونــد و ان شــاءاهلل در آینــده نزدیــک، ملت ایــران شــاهد موفقیت های 

بزرگ تری خواهند بود.

سردار حاجی زاده خبر داد:

ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک 
توسط سپاه

»آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم«

مهدی زاده - شهردار ارومیه 

ت دوم
نوب

شهرداری ارومیه درنظر دارد به استناد ماده 5 آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات 
مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
شرکتها  کلیه  از  نماید.  اقدام   www.setadiran.ir آدرس:  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
به شرح  ذیل  مناقصه  در  آید  می  بعمل  دعوت   )5 پایه  )حداقل  آب  رشته  در  شرایط  واجد 
مراحل  کلیه  بذکر است  نمایند. الزم  قیمت  ارائه  و  آگهی شرکت  این  در  اعالمی  مشخصات 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
لذا الزم است  انجام خواهد شد.  الکترونیکی دولت )ستاد(  از طریق درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند. الزم به ذکر  می باشد شرکت 
کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس 

www.urmia.ir مراجعه نمایند.
در  کانال  پوشش  و  تربیت  سنگی  کانال  ادامه  احداث  عملیات  اجرای   : مناقصه  موضوع   -1
و  تجهیز  و  ای 1/05  منطقه  و ضریب   1/41 باالسری  با ضریب  دو  منطقه  محدوده شهرداری 

برچیدن کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل
میلیون  و  هفتاد  میلیارد و چهارصد  ریال )هجده   18/470/000/000  : مناقصه   مبلغ کل   -2

ریال(
3- مدت قرارداد: 6 ماه )شش( شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.

تا ساعت  10 روز سه شنبه مورخه 1401/8/17  از ساعت   : مناقصه  اسناد  تاریخ دریافت   -4
 www.setadiran.ir 19 روز دوشنبه مورخه 1401/8/23 در بستر سامانه ستاد به آدرس: 

اقدام نمایند.
نوبت اول 1401/8/17 ، نوبت  دوم 1401/8/21 

شماره :2001094839000111
تاریخ 1401/8/17

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان ساری
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 12 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدود امالک مشروحه ذیل در 
ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل به عمل 

خواهد آمد.
ملک واقع در قریه باالدزا قســمتی از پالک 142 اصلی بخش 3 

ساری منطقه 3  ثبت ساری
آقــای ســعید خلیلــی الندانــی فرزنــد نورعلــی به شــماره ملی 
5760016113 به شــماره پرونده 155-1401 نســبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 100)یکصد( طبق 
رأی شــماره 140160310457002006 مــورخ 1401/07/18 
در ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/09/14 انجام می 
شــود؛ لــذا از مالکین امالک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
مــی گــردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند 
.بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.تاریخ 

انتشار:1401/08/21. شناسه آگهی: 1406642
فریبــرز یوســفیان حمیدی-رییــس اداره ثبت اســناد و امالک 
منطقه 3 ساری 

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد:  امالک متقاضیان واقع در 
قریه نیرنگ پالک 21  اصلی بخش 1  قشالقی 1069  فرعی آقا/ 
خانم  داود خاصه مطلق فرزند محمدرســول  نسبت به ششدانگ   
یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  169.72   مترمربع 

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  حسین زارع
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/09/12 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضــور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق مــاده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضــا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبت ظرف مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
حــدود اعتراض خود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نماینــد در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه بــه اعتراض واصلــه عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشار :  1401/08/21   شناسه 

آگهی: 1407867
صفــر رضوانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان 
نوشهر 

ایران 
تا همیشه 

صبر نمی کند
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بحران اوکراین سرانجام با شیطنت ها و رفتارهای غیر 
ســازنده غرب به میدان جنگی مبدل شده که دامنه 
آن می تواند سراســر جهان را فــرا گیرد. این جنگ 
افروزی در حالی با تلفات انســانی و مالی بســیاری 
همراه بــوده و دامنه آن هر روز در حال گســترش 
اســت که در این میان درسها و نکات قابل تاملی را 
نیز با خود به همراه داشته که توجه به آنها می تواند 
از بحران های جهانی بعــدی جلوگیری نماید. نکته 
نخست آن است که بحران اوکراین بار دیگر جاهلیت 
مردن حاکم بر غرب را آشــکار ســاخت و نشان داد 
که ادعاهای بشر دوســتی و دموکراسی غربی صرفا 
واژه ســازی ها و توجیهاتی است برای پنهان ساختن 
ماهیــت نژادپرســت و خودبرتر پنــدار غربی که بر 
اســاس معیــار منفعــت طلبی های مــادی تعریف 
گردیده اســت. امروز همچون گذشته کارخانه های 
اسلحه ســازی با جنگی که ســران غرب با تحریک 
اوکرایــن به پا کرده اند با کشــتار مردم به کســب 
درآمدهای هنگفــت می پردازند چنانکه پیش از این 
نیز در یمن، افغانستان، عراق، سوریه و... جنگ ها به 
پا کرده و با کشتار میلیون ها انسان بی گناه به کسب 

منافع خویش پرداخته اند. 
نگاهی واقع بینانه به آنچه امروز نظام ســرمایه داری 
ترویج و با رنگ و لعاب آن را می پوشــاند، بیانگر آن 
اســت که حرص و طمع، پول، تبعیض، اســتفاده از 
علم و فناوری برای کشتار انسانها، غارت کشورهای 
ضعیف، و ابتذال شدید اخالقی و هرج و مرج جنسی، 
شــاخص ها و پایه های اصلی تمدن غربی اســت که 
در واقع شــکل مدرن شــده همــان جاهلیت پیش 
از اســالم اســت. جالب توجه آنکه همان عصبیت و 
خودبرتر پنداری جاهلیت امروز در میان سران غرب 
موج می زند چنانکه آنانی که امروز به اصطالح برای 
مردم اوکراین اشــک تمساح می ریزند سالهاست که 
در برابر درد و رنج ملت های افغانســتان، فلسطین، 
یمن و... سکوت و حتی با تحریم به دنبال نسل کشی 

و نابودی ملت ها هستند.
نکتــه دیگری که ایــن روزها در تحــوالت اوکراین 
مشــاهده می شــود خودداری مــردم از همراهی با 
خواســته های حاکمان غرب گرای این کشور است که 
بارها در طول سه دهه گذشته از خیانت ها و بی تعهدی 
غرب خسارت های ســنگینی دیده اند چنانکه افرادی 
مانند تیموشنکو نخســت وزیر و محور انقالب رنگی 
اوکراین و امروز زلنســکی رئیس جمهور این کشــور 

رسما به غیر قابل اعتماد بودن غرب اذعان کرده اند. 
ملــت اوکراین امروز نه به دلیل ناتوانی کشورشــان 
در برابــر ارتش روســیه بلکه به دلیــل نارضایتی از 
دولتمردان غرب گرایشان و خیانت هایی که غرب به 
کشورشان داشــته حاضر به میدان آمدن نمی باشند 
چرا که این جنگ را نتیجه و ثمره بحران سازی غرب 
و وابســتگی دولتمردانشــان به وعده های پوچ غرب 
می دانند و حاضر نیستند که جانشان را در راه منافع 

غرب قربانی سازند.
امــروز اوکراین مانند ســایر غرب گرایــان نه صرفا 
با بحــران جنگ، بلکه با بحران عدم مشــروعیت و 
پشــتوانه مردمی مواجه است که ریشه در دل بستن 
دولتمردان این کشــور به وعده های پوشالی غرب و 
نارضایتی ملت ها از دولتمردان غرب گرایشــان دارد. 
امــروز اوکراین در حالــی به دنبال جــذب مزدور 
از خارج از مرزهایش اســت که ایــن اقدام برخالف 
ادعای رســانه های غربی که سعی دارند آن را نشانه 
رویکرد جهانی به اوکراین و مقابله با روســیه معرفی 
نماینــد، برگرفته از نداشــتن پشــتوانه مردمی از 
سوی دولتمردان کی یف اســت که ریشه در انزجاز 
و نارضایتــی مردمی از دولتمردان وابســته به غرب 
دارد که ســقوط نظام حاکم بر کشورشان را مفید تر 
از اســتمرار وابستگی و ســردرگمی کشورشان در 
میان وعده هــای پوچ غرب می داننــد. این حقیقت 
زمانی  آشــکارتر می شود که مروری بر تحوالت یمن 
نشان می دهد که این کشور از نظر امکانات و شرایط 
اقتصادی بســیار عقــب مانده تــر از اوکراین بوده و 
22 میلیون نفر از جمعیــت نزدیک به 30 میلیونی 
آن نیازمند کمک غذایی هســتند اما در یمن آنچه 
7 ســال اســت که ائتالف تا دندان مسلح سعودی- 
آمریکایــی را زمیــن گیر کرده اســت حمایت ها و 
پشــتوانه مردمی از ارتش و ســاختار مردم نهاد به 
ریاست انصاراهلل است که باتالقی پایان ناپذیر را برای 

متجاوزان رقم زده است. 
در جمــع بندی نهایــی از آنچه ذکر شــد می توان 
گفــت که اوکراین امروز نشــان داد که از یک ســو 
غــرب همچنان در همان جاهلیت و تفکرات منفعت 
محور و غیر انسانی گذشته باقی مانده است هر چند 
که در ظاهر ژست های بشــر دوستی و دموکراتیک 
می گیرد و از سوی دیگر بحران اوکراین نشان داد که 
دوران دولت های غرب گرا پایان یافته و ملت ها دیگر 
حامی چنین دولت هایی نیســتند. هر چند که غرب 
با جوســازی رسانه ای و تبلیغاتی سعی دارد تا چنان 
وانمود سازد که آنچه در اوکراین می گذرد ایستادگی 
مردمی اســت اما حقیقت آن اســت که امروز ملت 
اوکراین پشت حاکمان خویش را خالی کرده و حاضر 
به تکرار اشــتباهات گذشــته تن دادن به وعده های 

پوشالی و پوچ غرب نیستند.

اوکراین و حقیقت دنیای امروز 

آمریکا
مسئولاتفاقات
اوکرایناست
1

ــر ــبـ خـ
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صفحه 2

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

سهمقوهقضاییه
درحمایتازکارآفرینان

بــا وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در رفع موانع از تولید 
داخل و حمایت از کارآفرینی اما همچنان صدای خرد شدن 
اســتخوانهای بخش خصوصی در بروکراســی های اداری و 

حتی پرونده های حقوقی به گوش می رسد.
شــعار امسال مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی هاست 
که انتظار می رفت تمام ارگانهای دولتی در جهت تحقق آن 
گام بردارند. یکی از این حامیان بزرگ، قوه قضاییه است که 
در اصل ملجاء و پناهگاه بخش خصوص به شــمار می رود. 
در رابطه با اقدامات انجام پذیرفته از سوی این قوه در تحقق 
حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان، ذبیح اهلل خداییان 
سخنگوی دستگاه قضا و رییس سازمان بازرسی به خبرنگار 
سیاست روز گفته بود؛ قوه قضاییه در حوزه حمایت از بخش 
خصوصی و اقتصاد مقاومتی، اقدامات بســیار چشمگیری را 
انجام داده اســت. از مهم ترین آن ها تصویب دستورالعمل 
حمایــت از اقتصــاد مقاومتی صادره از ســوی مقام معظم 
رهبری و تشکیل ســتادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

استان های مورد نظر بود. همچنین در سازمان بازرسی کل 
کشــور، شاهد ایجاد دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
بودیم. وی افــزود با این اقدامات انجــام پذیرفته، تا کنون 
حدود 1375 واحد تولیدی احیا شده که این اقدامات سبب 

بازگشت به کار 23 هزار نفر شده است.
خداییان همچنین گفت: اقــدام در جهت حمایت از تولید 
داخل در زمان ریاست پیشین قوه قضاییه نیز پیگیری شده 

بود که نتایج آن احیای دو هزار واحد تولیدی بود.
از ســوی دیگر به گفته خداییــان ، دادگاه های تجاری در 
جهــت حمایت از بخــش خصوصی در حال شــکل گیری 
هســتند. از جمله دیگر اقدامات، برگزاری جلســات متعدد 
رئیس قوه قضاییه در ســفرهای اســتانی  برای مانع زدایی 
از کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی اســت. این جلســات اغلب 
با فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان برگزار می شــود به 
بیان دغدغه ها مشــکالت این حوزه پرداخته می شود. وی 
در ادامــه اقدامات قوه قضاییه در خصوص حمایت از بخش 
خصوص گفت: ما تالش داریم تا مشاوره های قضایی رایگان 
پیرامون دعواهای تجاری به فعــاالن بخش خصوصی داده 
شود که تاکنون بیش از سه هزار تقاضا به دبیرخانه اقتصاد 
مقاومتی ارجاع داده شــده که در حال پایش آن ها هستیم 

و این نشــان دهنده آن است که قوه قضاییه در کنار دولت 
برای حمایت از بخش خصوصی در حال فعالیت است.

اما این اظهارات درحالی اســت که هر روز شــاهد افزایش 
سطح دغدغه مندی فعاالن این بخش از بوجود آمدن چالش 
های جدید بر ســر راه کارفرینی هســتیم تا جایی که اخیر 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد، در 6 سال 
گذشــته نه تنها موانع کسب و کار برداشته نشد بلکه دست 
اندازهــای جدیدی نیز اضافه شــد و امروز جاده ســنگالخ 

کارآفرینی ناهموارتر از گذشته شده است.
خوانساری با اشاره به این موضوع که وضعیت کنونی نگران 
کننده اســت، گفت: این موارد ســیاه نمایی نیست، از زبان 
بیگانه هم بیان نمی شــود، بلکه درد و دل کسانی است که 
با وجود همه این نامالیمات پای این کشــور ایســتاده اند، 
کســب و کارشان را رها نکرده و همچنان به تولید ادامه می 
دهنــد، آنان امروز یک تقاضای آشــکار از حاکمیت دارند و 
آن بازگشت به منطق حکمرانی صحیح و در تراز کشورهای 
توسعه یافته اســت و فارق از جلوههای سیاسی سوال این 
اســت که چطور سنگاپور، مالزی، چین، ترکیه و بسیاری از 
کشــورهای دیگر از مهلکه فقر و تباهی نجات یافتهاند و به 
دل توسعه قدم گذاشتهاند، چه کیمیایی در رفتار آنها پنهان 

است که برایشــان راه را همواره می سازد. آیا دسترسی به 
آن برای کشور ما با وضعیت امروز  ناممکن به نظر می رسد. 
خوانساری بیان داشت: با اطمینان باید بگویم که راه چاره برای 
گذر از این شرایط برنامه ریزی دقیق و عمل به حکمرانی صحیح 
اســت امروز فعاالن  اقتصادی در مرکز توفان ها ایســتادهاند 
که هر وزشی بادی شــرایط آن را پیش از پیش متالطم می 
سازد، دستیابی به توافق و عدم آن، برخوردهای سلیقهای در 
وزارتخانه ها، فقدان عزم جدی برای مســائل جاری، سازمان 
مالیاتی، بانکها و چندین دســتگاه دیگــر و همچنین قیمت 
گذاری دستوری، اقتصاد دولتی و عدم واگذاری کارها به بخش 
خصوصی همگی نمونه های آشکاری از مسائلی است که یک 
کارآفرین ایرانی باید روزانه به جنگ آنها برود.  وی مدعی شد: 
بسیاری از کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی خسته و ناامید از 
چشم انداز اصالح شرایط هستند و در حال خروج از کشورند و 
نگرانکنندهتر این که این اتفاق در نسلهای جوان استارتاپی به 

شدت رو به افزایش است. 
حال سوال اساســی اینجاســت که اگر ارگان های دولتی 
همچون قــوه قضاییه ادعــای حمایــت از بخش خصوص 
را دارنــد پس چرا همواره شــاهد وخیم تر شــدن اوضاع 

کارآفرینی و تولید داخلی هستیم؟

طرفدار توقف جنگ در اوکراین هستیم
ریشه بحران آمریکا است

آخرینوضعیت
دانشجویانایرانی
دراوکراین
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آگهی مزایده 
موضوع : آگهی اجاره ماشین آالت

سجاد قاسمی- شهردار برزک

احتراما شهرداری برزک در نظر دارد یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 2017 از نوع 
دوو چرخ الستیکی خود را به صورت ماهانه به پیمانکاران یا رانندگانی که واجد 
شرایط باشند اجاره بدهد ، لذا از کلیه کسانی که قصد همکاری با این شهرداری 
به همراه  پیشنهادی خود  قیمت  دارند دعوت می شود جهت دریافت شرایط  را 
مشخصات به واحد امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره 09131634633 تماس 

حاصل نمایند. 

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان
ت دوم

نوب
نقل و انتقال لنج باری به شماره 

ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت سوم

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم بزرگداشت ســی امین سالگرد شهادت سید 
عباس موســوی که در بیروت برگزار شــد، گفت: ایاالت متحده آمریکا مسئول 

اصلی اتفاقاتی است که امروز در اوکراین رخ می دهد.
»ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم بزرگداشت سی امین 
ســالگرد شهادت سید عباس موســوی که در بیروت برگزار شد، گفت: این شهید 
بزرگوار زندگانی خود را وقف حزب اهلل و مقاومت کرد. ســید حسن نصراهلل یادآور 
شد: در قبال ایاالت متحده آمریکا نیز شهید سید عباس موسوی موضع قاطعانه ای 
داشت. موضع او در این زمینه مشابه موضع امام خمینی )ره( بود. او ایاالت متحده 
آمریکا را شــیطان بزرگ می دانســت.وی افزود: ایران از نظر شهید عباس موسوی 
یک کشور اصلی برای امت اسالمی به شمار می رفت. سید حسن نصراهلل در بخش 
دیگری از سخنانش به تحوالت اوکراین اشاره کرد.او در این خصوص گفت: فارغ از 

موضعی که در قبال نبرد کنونی در اوکراین داریم باید تأکید کنم آنچه که در حال 
حاضر میان مسکو و کی یف اتفاق می افتد بسیار خطرناک است.دبیرکل حزب اهلل 
لبنان تصریح کرد: اســتانداردهای دوگانه کشورهای غربی و جامعه بین الملل در 
قبال حوادث اوکراین کاماًل مشهود است. شما مواضع جامعه جهانی در قبال حمله 
آمریکا به افغانســتان و نیز عملیات نظامی روسیه در اوکراین را با یکدیگر مقایسه 
کنید. جامعه جهانی در زمان حمله آمریکا به افغانســتان چه موضعی اتخاذ کرد و 

اکنون که روسیه وارد اوکراین شده است چه موضعی اتخاذ می کند؟

نصراهلل افزود: در آن زمان، آمریکایی ها با اســتفاده از قدرت تحکم خود و نیز با 
زورگویی شــان، جهانیان را در قبال ظلم های خود در افغانســتان ساکت کردند. 
یکی از آخرین اقدامات آمریکایی ها در افغانستان را نیز بایدن انجام داد. او اموال 
مردم افغانســتان را غارت کرد، اما جامعه جهانی باز هم ســکوت کرد. لذا کاماًل 
واضح است که جامعه جهانی مواضع دوگانه ای را در قبال بحران اوکراین در پیش 
گرفته اســت. دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد: آمریکا مسئول اتفاقاتی است که در 
اوکراین رخ می دهد. ایاالت متحده آمریکا دولتمردان اوکراین را تحریک به جنگ 
کرد. آمریکایی ها هیچ تالشــی برای یافتن راهکار دیپلماتیک برای حل و فصل 
بحران اوکراین نکردند. ایاالت متحده آمریکا به عنوان شــیطان بزرگ مســئول 
تمامی فجایعی است که امروز در جهان رخ می دهد. مسئولیت تمامی مخاطری 

که امروز جهان را تهدید می کند، متوجه آمریکایی ها است.

دبیرکلحزبهللاتاکیدکرد

آمریکا مسئول اتفاقات اوکراین است

اروپاوآمریکابرایطوالنیکردنبحراناوکراینتقالمیکنند

غرب صحنه گردان پیوند تروریست ها و نئونازی های اوکراینی 
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خطیب نماز جمعه تهران: 

بسیاری اعتراضات به فاصله ما 
از شایسته ساالری باز می گردد

خطیب نمــاز جمعه ایــن هفته تهران گفت:بســیاری از 
مشکالت امروز و اعتراضاتی که مطرح است به فاصله ما از 

شایسته ساالری باز می گردد.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد 
در خطبه های این هفته نماز جمعه با دعوت همه به تقوای 
الهی گفت: بدون تردید گام برداشتن در مسیری که قرآن 
و پیامبر اســالم و اهل بیــت آن بزرگــوار تبیین کردند، 

تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت است.
وی افــزود: مقامات و مدیران کشــور اگر در کشــور مصر 
فردی بود که به اندازه پــر کاهی توانایی  و قدرتش برای 
رهبری و اســتانداری مصر باالتر بــود، قطعا علی)ع( او را 
منصوب می کرد؛ مساله خطیر است.  بسیاری از مشکالت 
امروز و اعتراضاتی که مطرح اســت به فاصله ما از شایسته 
ســاالری باز می گردد. حضرت علی )ع(در مورد مالک این 
جمله بلند را دارد که مالک در کنار من جایگاهی دارد که 

من در کنار پیامبر اسالم داشتم لذا او را انتخاب کردم.
وی تاکید کرد: شایسته ساالری در نظام دینی به دو اصل 
تقــوا و امانت داری و رعایت بیــت المال و حقوق مردم و 
حقوق عامــه و دیگری دانش و علــم و تخصص و قدرت 
مدیریت باز می گردد. سمت های کلیدی در کشور را باید 
به دســت کسانی بسپاریم که امین باشند و حقوق شما را 
پاس دارند و دغدغه مدیریت منابع کشور را عالمانه داشته 
باشند و از تخصص الزم بهره مند باشند. لذا مردم ساالری 
و دین باهم پیونــد خوردند و جریان قدرتمندی که امروز  
روبروی  امریکا ایســتاده تکیه گاهش بعد از خداوند، ملت 
های مســلما است لذا مساله مردم ساالری اصل مهمی در 

تفکر دینی است.
وی افــزود: یکــی از مهمترین اصول مدیریــت وحیانی، 
مدیریت دانش بنیان است و  هر مقام و مسئولی در کشور 
که تالش الزم را برای رســیدن به راهکار درســت مبتنی 
بــر دانش مبذول ندارد و  تصمیم نگیرد در پیشــگاه خدا 
مسئول است، لذا تصمیمات در نگاه قران کریم باید دانش 
پایه باشــد و ما در این حوزه با افق های مورد نظر فاصله 
داریم. چرا دانشــگاه در خدمت مدیریت کشــور نیست؟ 
چرا حــوزه، نقشــه راه حرکت را تعریف نمــی کند؟ هم 
دانشــگاهیان و حوزویان و هم مســوالن باید پاسخ دهند. 

باید دستگاه حکمرانی به دانشگاه و حوزه فشار آورد.
وی تاکید کرد: دفاع مقدس به دلیل سپردن مسئولیت ها 
به اهلش قله اقتدار ایران شــد .اگر مسئولیت ها به اهلش 

سپرده نشود، عدالت در جامعه قطعا محقق نخواهد شد.
ابوترابــی فرد ادامــه داد: این چه رفتاری اســت که برای 
رسیدن به هر سمتی راه میفتند و تماس می گیرند و برای 
رســیدن به قدرت البی می کنند، این موضوع  با اندیشــه 
دینی ســازگار نیست لذا باید بدنبال شایستگان رفت. وی 
ادامه داد:  عدالت خواهی و عدالت گستری هم  مهم است 
و این مســئولیت خطیر برعهده همه ماســت. وی تاکید 
کرد: رشــد و تعالی و پیشرفت و ساخت یک کشور مدرن 
و ارتقــای رفاه عمومی در مدار نظام تعلیم و تربیت و نظام 
فرهنگی کشــور اســت. باید مردم از نظر اخالق و مبانی 

اعتقادی و بینش و دانش به سوی قله ها حرکت کنند. 
ابوترابــی فــرد ادامه داد: ما در 4 دهه گذشــته قدم های 
بلندی برداشتیم و دانشــگاه تهران ظرفیت متراکم علمی 
را دارد و بدنــه دانشــگاه که تحلیل گــران غربی فکر می 
کردند با نظام دینی فاصله مــی گیرد، ولی امروز در کنار 
نظام اســالمی است. بدیهی است در هر جامعه ای افرادی 
هســتند که با متدینین فکری و اخالقی همراه نباشند که 
ما دغدغه آنها را هم داریم و آنها فرزندان ما هستند. ما باید 

راه را برای حرکت رو به تعالی اقشــار جامعه هموار کنیم. 
ما باید بگونه ای حرکــت کنیم که اکثریت بدنه جامعه را 
در کنار ارزش های انقالبی و اســالمی داشــته باشیم. اگر 
کاســتی هست در رفتار امثال حقیر است و ما باید حرکت 
های خود را اصالح کنیم لــذا تعلیم و تربیت پایه حرکت 

جامعه است.
ابوترابی فرد در خطبه های دوم نماز جمعه گفت: امســال 
سومین پاییز خشک تهران سپری می شود. مخازن سدهای 
تهران 3۵2 میلیون مترمکعب اســت که نســبت به سال 
قبل کاهش 1۸ درصدی را دارد. نزدیک یک پنجم ذخایر 
کاهش یافته اســت. آیا مصرف ما هم به این میزان کاهش 
پیدا کرده اســت؟ در تهران روزانه 3 میلیون و 100 هزار 
مترمکعب اب شــرب مصرف می شود، در هیچ جامعه ای 
این مصرف نیســت. وی تاکید کرد: اگر می بینید در برابر 
امپراتوری رسانه ای و جنگ ترکیبی گستاخانه نطام سلطه 
می توانیم مســیر امنیت و حرکت نظام را هموار کنیم، در 
ســایه بیداری و آگاهی ملت و دانشگاهیان و دانشجویان و 
جوانان و نیروهای مقتدری است که در خدمت نظام تالش 
می کننــد. وی تاکید کرد: انتقاد و اعتراض را می پذیریم و 
اگر جایی الزم باشــد در مورد اشتباهی که انجام داده ایم 

اصالحاتی انجام دهیم، حتما انجام می دهیم.


