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سیاست

چهار شنبه  1بهمن ماه 1399
شمــاره 4112

جوانان انقالبی پای کار بیایند ،بر همه مشکالت غلبه میکنیم

نیازی به برجام نداریم

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شما امروز نیازی به برجام نمیبینید چون حیات خود را بدون آن حفظ کردهاید ،گفت :تکیه گاه ما
آمریکا نیســت و کلید رزق و روزی ما هم دست او نیست.به گزارش خبرنگار مهر ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در
همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که صبح امروز (سهشنبه) در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
برگزار شد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ،طی سخنانی اظهار داشت :سرمایههای معنوی بزرگترین
دارایی یک ملت اســت.وی ادامه داد :سرمایه اصلی که میتواند نامحدود باشد و قلمرو عزت و افتخار یک ملت را گسترش دهد
جلوههای معنوی جامعه هســتند مانند یک مکتب بزرگ که انســانها در دامن آن بزرگ شده و متناسب با این ارزشها بزرگ
میشوند .اگر یک جامعه تابع یک مکتب بزرگ باشد بسیار بزرگتر از ظاهر مادی هستند.

اخبار

تولید اورانیوم فلزی کاربردهای
صلح آمیز و دارویی دارد

ســخنگوی وزارت امور خارجــه با بیان اینکــه اورانیوم فلزی
کاربردهــای صلح آمیــز دارد ،گفت :این موضــوع منافاتی با
معاهده عدم اشاعه و تعهدات پادمانی کشورها ندارد.
بــه گزارش مهر ،ســعید خطیب زاده ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه کشــورمان با اشاره به بیانیه اخیر ســه کشور اروپایی،
گفت :البته بیانیه منتشــره ،بیانیه مشــترک سخنگویان وزارت
خارجههای این ســه کشــور بوده و نه بیانیه مشــترک وزرای
خارجه اما در هر صورت همانگونه که از ســوی سازمان انرژی
اتمی نیز اعالم شــد ،بهــره برداری از کارخانــه تولید اورانیوم
فلزی اصفهان مندرج در قانون مجلس شورای اسالمی و تولید
سوخت پیشــرفته (سیلیساید) برای استفاده در راکتور تحقیقاتی
تهران ،دو موضوع کام ً
ال متفاوت از هم هستند.
خطیبزاده گفت :آنچه که آژانــس مبادرت به گزارشدهی در
مورد آن کرده است ،ناظر بر آغاز فعالیت تحقیق و توسعه برای
طراحی ســوخت پیشــرفتهتری برای رآکتور تحقیقاتی تهران
تحت عنوان ســوخت سیلیساید اســت که ایران دو سال پیش
برنامه آن را به اطالع آژانس رســانیده و اخیــراً نیز اطالعات
طراحی مربوطه را ارائه کرده است.
وی با اشاره به اینکه در فرآیند تولید سوخت سیلیساید ،اورانیوم
فلزی یــک محصول میانی اســت ،تصریح کرد :پرسشــنامه
اطالعــات طراحی کارخانــه اورانیوم فلزی اصفهــان هنوز به
آژانس ارائه نشده و این اقدام ،پس از انجام تمهیدات الزم و در
مهلت تعیین شده در قانون انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با انتقاد از جوسازیهای
بی اســاس در این خصوص ،افزود :اورانیوم فلزی کاربردهای
صلح آمیز نیز دارد و هماکنون برخی کشــورها از سوخت مبتنی
بر اورانیوم فلزی برای رآکتورهای خود اســتفاده میکنند و این
موضوع ،منافاتی نیز با معاهده عدم اشــاعه و تعهدات پادمانی
کشــورها ندارد .ضمــن آنکه این فناوری بــرای ایران که باید
نیازهای بیماران خود بــه رادیوداروها را با بهترین کیفیت تهیه
کند ،یک الزام اســت و کام ً
ال از جنبههای بشردوستانه و صلح
آمیز برخوردار است.

دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال
تغییر سبک زندگی ما است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :دشمن از طریق جنگ نرم به
دنبال تغییر سبک زندگی ماست و میخواهد اعتقادات و باورهایمان
را تغییر دهد زیرا پایه و اســاس ســبک زندگی ،باورها و اعتقادات
است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرســانی ارتــش ،دریادار حبیباهلل
ســیاری در آیین تجلیــل از منتخبین اولین مرحلــه طرح قرآنی
تســنیم ویژه کارکنان پایور ستاد ارتش که روز سهشنبه با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و به صورت وبینار (ویدئو کنفرانس) در سالن
همایشهای والیت ستاد ارتش برگزار شد ،اظهارکرد :خوشبختانه
در بحث اجرای برنامههای قرآنی شــاهد ابتکار و خالقیت بسیار
خوبی در ســطح ستاد ارتش هســتیم و در حال حاضر اثراتش را
میبینیم که قدردانی میکنم از همه مســئوالن امر که این بستر
را فراهم کردند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشــاره به اینکه سبک زندگی هر
جامعهای نشات گرفته از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است ،افزود:
در جمهوری اسالمی ایران سبک زندگی از آموزههای دینی ،قرآن
و فرهنگ اصیل ایرانی نشأت میگیرد و ما این سبک زندگی را به
جلو میبریم و به آن افتخار میکنیم و اجازه نمیدهیم دشمنان به
آن خدشهای وارد کنند.سیاری تصریح کرد :دشمن از طریق جنگ
نرم به دنبال تغییر ســبک زندگی ماست و میخواهد اعتقادات و
باورهایمان را تغییر دهد زیرا پایه و اســاس سبک زندگی ،باورها و
اعتقادات اســت.وی گفت :مهمترین راه مقابله با تهاجم دشمن در
عرصه فرهنگی ،بهرهگیری و بهکارگیری آموزههای قرآنی ،انقالبی
و ملی اســت ،زیرا اساس عقاید و باورهای ما به عنوان ریشه و تنه
درخت است و بقیه اعمال شاخههای درخت هستند و وقتی که تنه
و ریشه را محکم نگه داریم قطعا بقیه امور سالم میماند و این یک
ســند باال دستی بسیار قوی است که اگر به آن توجه داشته باشیم
هرگز دشمن نمیتواند آن را تغییر دهد.
معاون هماهنگ کننده ارتش ضمن قدردانی از همه مقام آورندگان
در این طرح تاکید کرد :امروز همه کســانی که در این عرصه مقام
آوردند یک مسئولیت ســنگین دارند و باید در سبک زندگی برای
دیگران الگو باشــند.در ادامه حجتاالســام والمسلمین حسین
صنعتپور رییس اداره عقیدتی سیاســی ستاد ارتش نیز گزارشی
از اهداف و نحوه اجرای برنامههای قرآنی ســتاد ارتش ارائه کرد و
گفت :قرآن همه چیز است و برای رسیدن به قلههای بلند ،تنها راه،
قرآن اســت و اگر غیر از این را انتخاب کنیم ،کارساز نخواهد بود.
قرآن کریم تنها راه هدایت اســت و تنها نسخه بشریت محسوب
میشــود.وی خاطرنشان کرد :خداوند هر کس را که دوست داشته
باشــد در کنار قرآن قرار میدهد و مورد لطف و عنایت قرآن قرار
میگیرد و کســی که مورد لطف قرآن نباشد از سفره قرآن محروم
اســت.رییس اداره عقیدتی سیاسی ســتاد ارتش افزود :انقالب ما
نیز برخواســته از قرآن کریم است و اســتمرار آن با قرآن صورت
میگیرد .داروی شفابخش برای تمام دردهای اجتماعی ،خانوادگی
و فرهنگی و راهبرون رفت از تمام مشکالت بشریت که گرفتار آن

فرمانده قرارگاه بقیهاهلل گفت :اگر مســئوالن تفکر جهادی و جوانان انقالبی را پای کار بیاورند بر مشکالت عدیدهای
که داریم ،فائق خواهیم آمد .سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل (عج) در حاشیه
همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که در سالن خلیج فارس موزه انقالب اسالمی
و دفاع مقدس برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :رهبر معظم انقالب بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی ،نگاه
به ظرفیتهای داخلی و استفاده از سرمایه انسانی و جوانان غیور ،انقالبی ،فداکار و مبتکر تأکید کردهاند.وی با اشاره
به توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح گفت :پیشرفت کشور در عرصههای موشکی و فناوریهای دفاعی که چشم
جهانیان را خیره کرده است و همچنین پیشرفت در سایر عرصههای علمی و فناوری ،نتیجه اعتماد به جوانان است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

شورایعالیبورسبرایحفظتعادلدربازارسرمایهتصمیمگیریکند

تهران -ایرنا -رییس جمهوری گفت :شورای
عالــی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار
ســرمایه و شــفافیت و صیانــت از حقوق
ســرمایهگذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و
اجرایی کند.
به گــزارش ایرنــا از پایگاه اطالع رســانی
ریاست جمهوری ،در یکصد و نود و هفتمین
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
که روز سهشــنبه به ریاست حجتاالسالم
و المســلمین حســن روحانی برگزار شد،
گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی
از تحوالت بازار سرمایه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
رییس جمهوری پس از این گزارش تاکید
کرد :شــورای عالی بورس باید برای حفظ
تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از
حقوق سرمایهگذاران تصمیمات الزم را اتخاذ
و اجرایی کند.
در این جلسه ســعید نمکی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی گزارشی از تامین
و توزیــع دارو و تجهیزات پزشــکی و نحوه
تخصیص ارز ترجیحی بابت مصارف کاالهای

خبر

دارویی و تجهیزات پزشکی ارائه کرد که پس
از تبادل نظر درباره آن تصمیمگیری شد.
براســاس این گــزارش به منظــور کنترل
قیمت دارو و تجهیزات پزشــکی و شفافیت
در حوزه توزیع و مقابله با سوء استفادهها در
این زمینه ،تمام فهرستهای ثبت سفارش
ارســالی به بانک مرکزی و تخصیص ارز در

سایت سازمان غذا و دارو بارگذاری میشود
تا همه فعاالن این عرصه به آن دسترســی
داشــته و مصــرف کننــده ،وارد کننده و
فروشــنده از فرآیند تولیــد و عرضه دارو و
تجهیزات پزشکی اطالع داشته باشند.
رییس جمهوری با تاکید بر اهتمام دولت در
زمینه تامین نیازهای ضروری بخش بهداشت

و درمان و سالمت مردم ،گفت :دولت برای
اختصاص ارز مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات
پزشکی اولویت خاصی قائل است.
وی شــفافیت فرآیند تامین و توزیع دارو را
امــری ضروری خواند و با اشــاره به راهبرد
کالن دولت و برنامهریزیهای صورت گرفته
برای افزایش تولید در حوزه دارو و تجهیزات
پزشکی گفت :دولت سیاست اصلی خود را
در ایــن حوزه بر مبنای تولید دارو در داخل
کشور قرار داده و به همین دلیل خوشبختانه
در سال جاری مصارف ارزی در واردات دارو
کاهش یافته و عمده اقدامات به سمت تولید
داخل سوق داده شده است.
در ادامه این جلســه وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گزارشــی از تامین کاالهای اساسی
ارائه کرد.
براســاس این گزارش با اقدامات انجام شده
در خصوص تولید و واردات روغن خوراکی،
نیاز مصرفــی و ذخیره اســتراتژیک روغن
تامین شده است.رییس جمهوری پس از این
گزارش دستور داد برای ترخیص و حمل و
توزیع روغن فوریتهای الزم اعمال گردد.

دولت در برابر بورس مسئول است

رییس مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکــه نمیتوان بورس را بــا بگیر و ببند
ســامان داد و مشکالت را حل کرد ،گفت:
به مسئوالن بورســی اختیار بسیاری داده
شــده و در این شــرایط عــدم برخورد با
متخلفان حقیقــی و حقوقی قابل پذیرش
نیست.
به گــزارش ایرنا از خانه ملــت ،محمدباقر
قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی ،در
نشست کمیســیون اقتصادی مجلس که با
حضور فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و
دارایی ،رییس و مدیران ارشد سازمان بورس
برگزار شد ،اظهار کرد :از ابتدای شکلگیری
مجلس یازدهم دو موضوع همیشه در دستور
کار مجلس قرار داشــت؛ نخست سند مالی
بودجه با رویکرد اصالح ســاختار آن و دوم
بازار سرمایه به دلیل اهمیت آن و نقشی که
بر سایر بازارها و زندگی مردم دارد.
وی اضافه کرد :همانگونه که کسری بودجه
بزرگترین چالش ســند بودجه بــوده و باید
حل شــود ،در حوزه ســرمایهگذاری که در
حال حاضر سرمایهگذاری قابل توجهی هم
نداریم ،باید از ظرفیت بازار سرمایه و بورس
استفاده کنیم.
قالیباف با بیان اینکه شخص ًا وضعیت بورس
را به صــورت مداوم دنبــال میکنم ،ادامه
داد :همواره در خدمــت وزیر امور اقتصادی
و دارایی بودیم تا هر مشــکلی که در حوزه
بورس وجود داشت ،حل و فصل شود.
رییس مجلس یادآور شد :هر چه که وزارت
اقتصاد درباره این بازار از مجلس درخواست
کــرد ،آن را انجــام دادیــم .حتــی الیحه
دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتها از محل
صرف سهام با سلب حق تقدم از زمان اعالم
وصــول تا تصویب و ابالغ آن حدود  ۲۵روز
طول کشید ،یعنی از شورای عالی اقتصادی
نیز زودتر مسیر طی شد.
وی اضافه کرد ۴۰ :روز پیش به وزیر اقتصاد
گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و
باید اصالح شود ،اما این بازار همچنان دچار
همان آسیب است .هر اختیاری که خواستند،
از اعمــال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره

سهامهای حقوقی داده شده است .در حال
حاضر وزیــر اقتصاد هر ابــزاری که برای
مدیریت و اداره بازار بورس نیاز داشته باشد،
در اختیار دارد.
قالیباف با بیان اینکه شــرایط کنونی بورس
نشان دهنده نارسایی مدیریتی در این حوزه
و سوءمدیریت است،تاکید کرد :دولت ،ستاد
اقتصادی دولت ،وزیر امور اقتصادی و دارایی
و رییــس کل بورس در برابر بازار ســرمایه
مسئول هستند.
رییس قــوه مقننه با بیان اینکه براســاس
مصوبات شــورای عالی بــورس ،اختیارات
بســیاری برای اداره این بازار داده شده ،به
آنچــه از خردادماه تا مردادماه ســال جاری
اتفاق افتاد ،اشاره و بیان کرد :شاخص بورس
که از  ۲میلیون واحد عبور کرده بود ،در حال
حاضر به یک میلیون رســیده است ،نوسان
یک میلیونی شــاخص بورس نشان دهنده
ضعف در مدیریت بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه چطور ممکن اســت وقتی
قیمــت ارز باال میرود بازار ســرمایه دچار
آســیب شــود و وقتی قیمــت ارز کاهش
مییابد هم این آســیب وجود داشته باشد؟
اضافه کرد :تحلیل درباره سهام فروخته شده
توسط شــرکتهای حقوقی و زمان عرضه

این سهام بیانگر وجود ایراد و اشکال در این
حوزه است که باید برطرف شود.
رییس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر
اینکه بازار ســرمایه باید قوام و ثبات داشته
باشــد ،ادامه داد :در صورت وجــود ایراد و
اشکال در بازار سرمایه ،این مشکل به سایر
بخشها ســرایت میکنــد و موجب ایجاد
خســارت در حوزههای اقتصادی میشود .از
سوی دیگر اعتماد مردم را از بین میبرد.
قالیبــاف بــا بیــان اینکه دولــت و رییس
جمهــوری رســم ًا از مردم دعــوت کرده و
اطمینان دادند که در بورس ســرمایهگذاری
کنید و گفتند که دولت در کنار مردم اســت،
تصریــح کرد :مردم باید در شــرایط کنونی
احســاس کنند که ما هســتیم ،منظور این
نیست که منطق اقتصادی بورس را عوض
کنیم ،اما فراز و نشــیب یک میلیون واحدی
قابل قبول نیســت ،فراز و نشیب معنیداری
که در آن عده خاص یا برخی شــرکتهای
حقوقی از آن منفعت بردند ،اصال قابل قبول
نیست.
وی بــا بیان اینکــه مجلــس وظیفه خود
میداند که از مردم ،ســهامداران و افرادی
کــه به بورس اعتماد کردنــد ،حمایت کند،
گفت :بیاعتمادی خسران بزرگی است .اگر

در حال حاضر بــه مردم بگوییم که در بازار
سرمایه ،سرمایهگذاری کنید ،با چه انگیزهای
به این سمت حرکت کنند؟
رییــس نهــاد قانونگــذاری اظهــار کرد:
کمیسیون اقتصادی موضوع بورس را مورد
بررســی قرار داده و گــزارش مربوطه را به
هیات رییسه ارجاع دهند تا در صحن علنی
قرائت شود ،هر چند این موضوع در شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ســران نیز مورد
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
قالیباف بیان کرد :اطمینــان دارم بورس را
میتوان بهتر از شرایط کنونی اداره کرد ،به
گونهای که رشد متناسب داشته باشد .تحقق
این مهم در گــرو اصالح برخی موضوعات
است.
وی با بیــان اینکه باید آرامــش را به بازار
بورس بازگردانیم ،گفــت :نمیتوان بورس
را با بگیر و ببند ســامان داد و مشکالت را
حل کرد ،اما از آنجا که به مسئوالن بورسی
اختیار بســیاری داده شــده ،عدم برخورد با
متخلفــان حقیقی و حقوقــی قابل پذیرش
نیست.
رییس مجلس با بیان اینکه ســتاد اقتصادی
دولــت باید اقدامات الزم برای ســاماندهی
بورس را انجام دهــد ،تصریح کرد :هرچند
بورس از نظر نرمافزار و سختافزار ایراداتی
دارد ،اما برای رشد اقتصادی و مهار نقدینگی
میتوان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد.
قالیباف با بیان اینکه در کمیســیون تلفیق
تمام تصمیمات به گونهای اخذ میشــود که
موجب تورمزایی و رشــد نقدینگی نشــود،
ادامه داد :ما توقع داشــتیم دولت اصالحات
مناسبی در بودجه انجام دهد که به دلیل بی
توجهی به این موضوع مجلس ورود کرد.
وی با اشاره به اینکه از آنجا که رسیدگی به
موضوعات اقتصادی ،اولویت من اســت در
طول شــبانه روز صبح یا شب ،هر زمان که
نیاز است ،موضوعات را بررسی میکنم ،بیان
کرد :هر چند اقتصاددان نیســتم ،اما با افراد
صاحبنظر در بازار ســرمایه گفت و گو کرده
و اطالعات را از آنهــا میگیرم ،بنابراین در
جریان شرایط و وضعیت کنونی هستم.

اخبار

انتخابات را به رقابت میان
پیشنهادها تبدیل کنیم

رییس مرکز بررســیهای استراتژیک ریاســت جمهوری ،گفت:
مســائل سیاست خارجی و داخلی را باید فهرست کنیم تا آن وقت
رقابتهای سیاســی در انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس و
درجاهایی که مردم حق انتخاب دارند به رقابت بر سر پیشنهادهای
واقعی برای حل مسائل واقعی تبدیل میشود.
به گزارش ایرنا ،حســامالدین آشنا روز سهشنبه در مراسم رونمایی
از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوای کالنشهرها بخش
مهمی از وظایف و کار دولت برای کشــور را مسالهشناسی ارزیابی
کرد و گفت :مسالهشناســی فراتر از یک کار سیاســی است و امر
سیاستی ،امری است که به همه ملت و آینده آن مربوط است.
رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه
ی را فهرست کنیم ،تصریح کرد :اگر
احتیاج داریم سیاهه مسائل مل 
یک دولت نتواند فهرست مسائل ملی را به گونهای که مورد وفاق
اکثریت مردم باشــد آماده کند به بیدردی مبتال میشود و چنین
دولتی بیسرنوشت خواهد بود و ملتی که دارای چنین دولتی است
نیز بیسرنوشت خواهد بود.
آشــنا یادآور شد :سخن من نســبت به آینده است نیاز داریم برای
دولت آینده ،فهرست مسائل را به میراث بگذاریم .شاید مهمترین
وظیفــه این دولت ،این اســت کــه به دولت بعد و بــه ملتی که
میخواهند به هر دولتی در آینده رای بدهند ،صریح ًا اعالم کند که
مسائل جاری و آتی کشور ما واقعا چه چیزهایی است.
مشاور رییس جمهوری گفت :وقتی شما مطرح میکنید که اولویت
مسائل چیست ،یعنی در عین حال میگویید که چه مسائلی اولویت
نداشته و خارج از سیاه اولویتها قرار دارد.
آشنا مساله آلودگی هوا را یک اولویت دانست و اظهار کرد :مساله
آلودگی هوا امروز ایجاد نشــده و امروز هم حل نمیشود اما توان
شناخت تفصیلی مساله را این دولت ایجاد کرد .این کار با تشخیص
یک رییس ســازمان محیط زیستی که جسارت و شهامت دارد که
بگوید شناخت مساله هم بخش بسیار مهمی از حل مساله است و
شناخت مساله را ارجاع دهد به کسانی که سالها به آنها بیتوجهی
شده است ،ایجاد شد.
وی ادامه داد :ســالها در این کشور دانشــگاهیان در حوزههای
تخصصی خودشــان ناله کردنــد و فریاد کشــیدند ولی به اینکه
«نمیدانید» یا «نمیخواهید» یا «نمیتوانید» متهم شدند .رییس
سازمان محیط زیست اعتماد کرد و گفت که اجازه دهید تشخیص
و تفصیل مســاله را به دانشگاه واگذار کنیم .او به این اکتفا نکرد و
گفت که حاضریم هزینــه بدهیم و بودجهای را که میخواهیم در
جای دیگری صرف کنیم ،صرف دانشــگاهها کنیم برای اینکه به
دانشگاهها جهت بدهیم و از آنها حل مساله را هم بخواهیم.
آشنا تصریح کرد :از این مهمتر اینکه با دانشگاهیانی مواجه هستیم
که به این بلوغ حرفهای رســیدهاند که همکاری با دولت را ننگ
ندانند و ادای روشنفکری درنیاورند و زیر بار اینکه با دولت و برای
ملت کار کنند و کار آنها نظارت و ممیزی شــود و رفت و برگشت
پیدا کند ،رفتند.
وی ادامه داد :مطمئن هستم که استادان ،دانشجویان و کارورزانی
که در این پروژه ،در پروژه سیالب ،پالسکو و دیگر پروژههایی که
پروژه مشترک دولت و دانشگاهها بوده و اینها کار کردند دیروزشان
با امروزشان کام ً
ال متفاوت است و مطمئن هستم که استادانی که
سر کالس میروند با مثالها و تجربیات متعدد ،واقعی و ایرانی بر
سر کالس میروند و مقاالتی که تولید میکنند مقاالتی است که
در سطح جهان قابلیت احترام و افتخار برای دانشمندان ایرانی ایجاد
خواهد کرد بنابراین باید از آنها قدردانی کرد.
مشاور رییس جمهوری اظهار کرد :سیاهه مسائل مهم است و ما در
سیاست خارجی و سیاست داخلی باید سیاهه مسائلمان را فراهم
کنیم .اگر سیاهه مســائل وجود داشته باشند ،آن وقت رقابتهای
سیاســی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و در جاهایی که
مردم حق انتخاب دارند رقابت بر سر پیشنهادهای واقعی برای حل
مسائل واقعی میشود.
آشنا خاطرنشــان کرد :آن وقت است که وجود احزاب معنا دارد و
سخنرانی و مناظره صرفا کافی نیست بلکه داشتن برنامه مشخص
برای حل مســائل مشخص که زمانبندی و هزینهفایده و اولویت
داشته باشد ضروری است و آنجاست که تکلیف بودجه کشور معلوم
میشود .اگر ما تصمیم گرفتیم در این  ۱۰مورد هزینه کنیم یعنی در
آن  ۲۰مورد هزینه نمیکنیم.
وی عنــوان کرد :شــناخت اولویتهای سیاســتی و اولویتهای
هزینهای کشــور وقتی اتفاق میافتد که ما بر ســر مسائل ملی و
سیاهه آن توافق داشته باشیم و رقابت برسر راهحلها باشد.
مشاور رییس جمهوری از ریاست سازمان محیط زیست و ریاست
دانشگاه تهران و همه کسانی که اجازه دادند دانشگاههای ما کنار
دولت به حل مسائل ملت ما بپردازد ،قدردانی کرد.

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت ســاوین
200ccمدل1394رنــگ مشــکی و شــماره
موتــور 0199NDR074586و شــماره تنــه
NDR***200K9475182و شــماره پــاک
ایران481-81316بنام محمد رضا اله مرادی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز وانت مزدا کارا رنگ نقــره ای متالیک
مــدل  1396به شــماره موتــور  E2J4A2115و
شــماره شاســی  NAGP2PC31HA252413و
شــماره پــاک  926د  17ایــران  74متعلق به آقای
حســن ابراهیمیــان مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند رنــگ بژ مدل
 ۱۳۸۳بــه شــماره موتــور  ۱۲۴۸۳۱۶۱۴۲۴و
شماره شاســی  ۸۳۲۴۸۳۹۸و شــماره پالک ۷۱۶
ق  ۷۱ایــران  ۹۳متعلــق به آقــای عبدالرضا چارئی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری ســمند رنگ سفید_
روغنی مدل  1395به شماره موتور124K0707947
و شــماره شاســی NAACN1CW0FF741878
و شــماره پــاک  444ل  74ایــران  99متعلــق به آقای
علیرضا قوی رخ لی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو ســواری مینی بــوس هیوندا
رنــگ ســفید شــیری مــدل  1379بــه شــماره
موتــور  D4AL5245894و شــماره شاســی
 37901798901154و شــماره پالک  996ع 85
ایران  44متعلق به آقای مصطفی لطفیان مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشــین وســند کمپانــی و کارت خــودرو و برگ ســبز

برگ ســبز خــودرو ســواری رنــو ســاندرو رنگ
آبــی دیپلماتیــک مــدل  1396بــه شــماره موتور
 R086932_K4MC697و شــماره شاســی
 NAPBSRBYAH1059952و شــماره پــاک
 964ط  58ایــران  10متعلــق بــه آقــای ســیدعلی
مرتضوی درچه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو 405
رنــگ خاکســتری مــدل  1389بــه شــماره
موتــور  12489274687و شــماره شاســی
 naam11ca6be065075و شــماره پالک 863
ص  38ایــران  57متعلــق بــه آقای رســول باقری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشــجویی اینجانب حامد احمدی فرزند علی به شماره

برگ ســبز موتور سیکلت آپاچی رنگ سفید مدل
 1395به شماره موتور  2144538و شماره شاسی
 9511197و شــماره پــاک  43396ایــران 774
متعلــق به آقــای پوریا زاهدی فر مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو خــودرو ســواری پــرو  ۴۰۵رنــگ
نقــرهای متالیــک مــدل  1397بــه شــماره موتور
 124K1200798و شــماره شاسی JK372644
و شــماره پالک  849ن  83ایران  10متعلق به آقای
حبیب پوررهنما مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

برگ ســبز خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل
 ۱۳۸۶به شماره موتور  1840597و شماره شاسی
 S1412285028976و شــماره پالک  ۷۶۷د ۳۴
ایــران  ۴۶متعلق به آقای غالم رضا فروغی گیلوائی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

خــودرو ســواری پــژو پارس رنگ مشــکی متالیک مــدل 1394
بــه شــماره موتــور  124K0636384و شــماره شاســی
 NAAN21CA6FH383493و شماره پالک  786م  19ایران
 77متعلق به آقای شــرکت ســرمایه گذاری پاک اندیشــان امین
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
شناســنامه  0012830135و شــماره ملــی 0012830135
صادره از تهران به شماره دانشجویی  921754001دانشجوی
رشــته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و فرهنگ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

