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مگر میشود با آمریکا کنار آمد
امام جمعه موقت تهران با اشاره به توافق هستهای گفت :معنای توافق این نیست که دیگر
فکر کنیم ما با آمریکا آشتی کرده ایم زیرا این فکر غلط است و ...
یادداشت

اردوغان تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را اعالم کرد
رئیس جمهور ترکیه از برگزاری انتخابات زودهنگام در اول ماه نوامبر ( 10آبان) آتی
خبر داد .رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد انتخابات ...

وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی:

مذاکــرات هســته ای را رژیــم صهیونیســتی
ذکــر و بیــان کــرد :خوشــحالیم کــه ایــن رژیــم
غاصــب ،یــک بــار دیگــر از مــا عصبانــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد انتظــار فزاینــده
از جمــع بنــدی مذاکــرات هســته ای داشــته
باشــیم ،گفــت :انتظــار فزاینــده ،آســیب ایــن
موفقیــت اســت.
* گشــایش ســرمایه گذاری در کشــور
از دســتاوردهای دولت اســت
وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی یکــی
دیگــر از دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد را
گشــایش در حــوزه ســرمایه گــذاری خوانــد و
گفــت :در دولــت تدبیــر و امیــد گشــایش هایــی
در حــوزه ســرمایه گــذاری اتفــاق افتــاد و
بســیاری از شــرکت هــای خارجــی ،بــرای
ســرمایه گــذاری در بخــش هــای مختلــف ابراز
تمایــل کــرده انــد کــه هــم عــزت برای کشــور
و هــم تعامــل بــا ســایر کشــورها را دارد.
وی افزایــش واردات را یــک آفــت بــرای کشــور
دانســت و گفــت :متاســفانه بــا واردات در زمینــه
چــای و برنــج  ،ذائقــه ایرانیــان بــرای چــای
تغییــر کــرد و دربــاره برنــج نیــز بــا واردات
بــی رویــه برنــج ،ایــن مســئله در حــال رخ دادن
بــود در حالــی کــه نبایــد بگذاریــم ایــن اتفــاق

بیافتــد و دولــت بــه ایــن موضــوع توجــه دارد.
* نــگاه دولــت ،نگاهــی صدقــه ای بــه
مــردم نیســت
ربیعــی بــا بیــان اینکــه سیاســت رفاهــی از
سیاســت هــای اصلــی دولــت اســت ،گفــت:
دولــت ،نــگاه جبرانــی و صدقــه ای نــدارد
چراکــه رفــاه ،حــق مــردم اســت.
وی بــا اشــاره بــه شناســایی زنــان و کــودکان
دارای ســوء تغذیــه تصریــح کــرد :طــی ســال
گذشــته بــه حــدود  10میلیــون نفــر ســبدهای
غذایــی بــرای مقابلــه بــا کمبــود کالــری و
پروتئیــن اعطــا کردیــم.
وی ادامــه داد :تاکنــون در دولــت تدبیــر و امیــد،
 10میلیــون نفــر تحــت پوشــش بیمــه ســامت
قــرار گرفتنــد و مطالعــات مــا نشــان مــی دهــد
تقریبــا بخــش اعظمــی از افــرادی کــه بیمــه
شــده انــد ،حاشــیه نشــین بودنــد.
ربیعــی دفترچــه هــای بیمــه را اوراق بهــادار
خوانــد و افــزود :فراهــم کــردن شــرایط
اســتفاده بهتــر از دفترچــه هــای بیمــه هــای
درمانــی و ســامت ،رونــدی اســت کــه دولــت
پیشــرفت آن را متوقــف نخواهــد کــرد.
وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی اجبــاری
شــدن مشــاوره ژنتیکــی ،اجــرای طــرح هــای
مســکن اجتماعــی ،شناســایی افــراد دارای
ســوء تغذیــه در کشــور و تقویــت ســفره هــای
آنــان را از دیگــر اقدامــات دولــت در بخــش
سیاست های رفاهی عنوان کرد.

داده انــد و برخــی نیــز معتقدنــد اگــر توافــق
صــورت نمــی گرفــت دیگــر ادامــه حرکــت و
پیشــرفت کشــور امــکان پذیــر نبــود و هــر دو
نظــر افــراط و تفریــط اســت.
نایــب رییــس مجلــس شــورای اســامی
گفــت:در برجــام تعــداد زیــادی واژه وجــود دارد
کــه نشــان مــی دهــد اختــاف نظرهــا بــاال
اســت و نیــاز بــه ســاعت هــا کار کارشناســی
وجــود دارد امــا ایــن موضــوع نبایــد تبدیــل بــه
مجادلــه و تخطئــه شــود و اختــاف پدیــد آورد.
باهنــر ادامــه داد :در مــورد برجــام در نهایــت
از کشــور یکصــدا بلنــد خواهــد شــد و
تصمیــم نهایــی در مــورد برجــام گرفتــه خواهــد

شــد کــه آن را تائیــد و یــا رد کنیــم.

ایــران دنبــال ســاح هســته ای نیســت و
آمریــکا هــم فکــر نکنــد کــه تعهداتــی از ایــران
گرفتــه و کاری کــرده کــه ایــران نتوانــد ســاح
هســته ای بســازد بلکــه ایــن طــور نیســت و
دیــن مــا اجــازه چنیــن کاری را نمــی دهــد.
موحــدی کرمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران
بــا اصــرار بــر رفــع تحریــم هــا ثابــت کــرد
کــه ظلــم پذیــر نیســت و زیــر بــار ظلــم
نمــی رود ،ادامــه داد :صبــر و حوصلــه مــردم و
راهنمایــی هــای مقــام معظــم رهبــری نتیجــه
بخــش بــود و رعــب و وحشــت در دل دشــمن
انداخــت .خطیــب موقــت نمــاز جمعــه تهــران

بــا اشــاره بــه مســاله یمــن گفت:نمــی دانــم
نظــام وهابیــت در یمــن چــه زمانــی مــی
فهمــد کــه کارش اشــتباه اســت .امیــدوارم
کــه آنهــا بیــدار شــوند و دســت از ایــن
جنایــت هــا بردارنــد البتــه وضــع عــراق و
ســوریه نیــز بــه همیــن صــورت متشــنج اســت.
موحــدی کرمانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاده
اندیشــی اســت اگــر مــردم فکــر کننــد کــه
آمریــکا -شــیطان بــزرگ -عوض شــده اســت،
گفــت :دشــمنی آمریــکا بــا مــا پابرجاســت و
همچنــان دشــمن اســام اســت زیــرا اســام
قــدرت خیالــی او را بــر هــم شکســته اســت.

پرستیژ کشور در عرصه جهانی باال رفت
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ابراز نگرانی شدید آمریکا از حمالت سعودی ها به بندر حدیده یمن
خبرگزاری فرانسه روز جمعه در گزارشی از واشنگتن از ابراز نگرانی شدید دولت آمریکا از
حمله جنگنده های تحت رهبری سعودی ها به بندر حدیده یمن ...

سرمقاله

شــروع جنــگ تحمیلــی در شــرایطی مــا را غافلگیــر کــرد
کــه نــه ارتــش منســجم و منظمــی داشــتیم و نــه ســپاه
و بســیج تــوش و توانــی بــرای دفــاع داشــتند؛ نیــروی
هوایــی بعــد از کودتــای عقیــم نــوژه تعــدادی از خلبانــان
خــود را از دســت داده بــود و در سیســتم کامپیوتــری
قطعــات هواپیمــای جنگــی و ابــزارآالت مــورد نیــاز بــه
نحــوی دســتکاری شــده بــود کــه بــرای پیــدا کــردن کــد
یــک قطعــه ســالها وقــت الزم بــود .تانکهــای نیــروی
زمینــی در آبــادان و خرمشــهر و بــه هنــگام اســتفاده کار
نمیکردنــد و کالهــک موشــکهای بــرد کوتــاه و
متوســط خریــداری شــده از آمریــکا تحویــل نشــده
بــود .صــدام رئیــس جمهــور نــادان عــراق بــا اســتفاده از
اطالعــات نظامــی ایــران کــه توســط ســازمان جاسوســی
ســیا و موســاد بــه دســت آورده بــود و بــا یــک ایــران
انقالبــی در حــال شــکلگیری مواجــه بــود بــه قصــد
فتــح خرمشــهر و اهــواز و آبــادان کــه بــه خیــال خــام
خویــش صبحانــه را در آنجــا میخــورد و شــام را در تهــران
بــه ایــران اســامی حملــه کــرد .اختالفــات گروهکهــای
سیاســی کــه بــه دنبــال کســب قــدرت و پســتهای
ریاســت جمهــوری و نخســت وزیــری بودنــد از یــک ســو
و از دیگــر ســوی توطئههــا و تهدیــدات خارجــی کــه بــه
دنبــال حفــظ منافــع در ایــران بودنــد کار دفــاع را چنــان
ســخت کــرده بــود کــه تانکهــای عراقــی توانســتند از
مرزهــای ایــران بگذرنــد .آبــادان را در حصــر در آورنــد و
محاصــره کننــد .نیمــی از خرمشــهر را تصــرف کننــد و
پشــت پــادگان حمیــد اردو بزننــد و بخشهــای مهمــی از
مرزهــا و شــهرها و روســتاهای اطــراف را تســخیر کننــد
و خســارات مالــی و حیثیتــی فراوانــی بــه کشــور وارد
نماینــد .در چنیــن شــرایطی بنیصــدر میگفــت زمیــن
میدهیــم و زمــان میخریــم...
در طــول ایــن مــدت کــه صــدام بــا حمایــت مالــی و
تســلیحاتی کشــورهای عربــی از جملــه عربســتان ،کویــت،
امــارات ،آمریــکا ،فرانســه و ...تغذیــه و تشــویق میشــد و
موش ـکهای دوربــرد را بــه ســمت شــهرهای مــا پرتــاب
میکــرد ،حتــی یــک موشــک کــه بتوانــد از خرمشــهر بــه
ســوی بغــداد شــلیک شــود نداشــتیم و فقــط هواپیماهــای
مــا بــا راکتهــا بــه نظامیــان بعثــی حمل ـهور میشــدند.
اولیــن موشــک کــرم ابریشــم خریــداری شــده از چیــن
وقتــی بــه بانــک رافدیــن بغــداد برخــورد کــرد کــه مــردم
در کوچــه و بــازار و خیابــان شــعار میدادنــد« :موشــک
جــواب موشــک».
جنــگ تحمیلــی  8ســاله بــه مــا خیلــی درسهــای نظامــی
و سیاســی آموخــت .بــه مــا آموخــت کــه در صنایــع
نظامــی بایــد خودکفــا باشــیم .بــه مــا آموخــت کــه چشــم
مــا بــه ســمت شــرق و غــرب نباشــد .بــه مــا آموخــت کــه
بــه اســتعداد ،توانایــی و هــوش فرزنــدان ســرزمینمان
اعتمــاد کنیــم .بــه مــا آموخــت کــه اســتقالل و خودکفایــی
و آزادی درون و بیــرون بهــای گزافــی دارد و بایــد بــرای
بــه دســت آوردن آن مــردم را هوشــیار و بــا اعتمــاد بــه
نفــس بــار آورد.
و اما بعد.
امــروز صنایــع دفاعــی ایــران بــه حــدی پیشــرفته اســت
کــه هیچیــک از کشــورهای خاورمیانــه یــارای رقابــت و
مقابلــه بــا آن را ندارنــد .ایــن ســخن از زبــان دشــمنان
آمریکایــی و اروپایــی مــا بارهــا شــنیده شــده و بــه
همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا در ایــران دنبــال بمــب اتــم
میگردنــد .چــون میداننــد ایــران توانایــی ســاخت آن
را دارد و اگــر چنیــن نبــود بــوش رئیــس جمهــور ســابق
آمریــکا در حملــه نظامــی بــه ایــران تردیــد نمیکــرد.
اگــر امــروز صنایــع دفاعــی ایــران توانســته موش ـکهای
دوربــرد را بســازد و آنهــا را بــه معــرض آزمایــش بگــذارد
ناشــی از تجربــه تلــخ جنــگ تحمیلــی اســت کــه زمانــه
بــه مــا تفهیــم کــرد بایــد خودکفــا باشــیم.
ایــن خودکفایــی نظامــی هــر چنــد در بعضــی صنایــع
هوایــی پیشــرفته صــد درصــد نیســت ،امــا همیــن کــه
جــرأت حملــه را از دشــمنان قــدر قدرتــی چــون آمریــکا
ســلب کــرده جــای شــکر و ســپاس دارد.
شــکر و ســپاس از دانشــمندان جــوان ایرانــی و مدیــران
باغیرتــی کــه بــا ایثــار و مجاهــدت ایــن راه پرفــراز و
نشــیب را طــی کردنــد ،افــرادی ماننــد ســردار مقــدم،
شــهیدان هســتهای شــهریاری و علــی محمــدی و
دیگرانــی کــه چــه بســا گمنــام ماندهانــد ،امــا ســتارههای
درخشــان شــبهای تیرهانــد .آنــان کــه ســاحل افتــاده
دریــا نشــدند و غوغــازده مفتــون تماشــا نشــدند .آنــان کــه
حادثهســازان شــب تاریکنــد ،در روز بــه چشــم خلــق پیــدا
نشــدند.
و در پایــان ،یادمــان باشــد حملههــای ســایبری ،حمــات
رســانهای ،فشــارهای سیاســی و اقتصــادی و دامــن
زدن بــه تحریمهــا و تهدیدهــا ،همــه نشــانههایی
از موفقیتهــای ماســت کــه دشــمنان را بــه هــراس
انداختــه و ایــن هــراس بیجهــت نیســت.
اگــر روزی کــه هیچکــس تصــور نمیکــرد چنیــن

ایران و جهان

وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی گفــت:
اولویــت دولــت تدبیــر و امیــد؛ مبــارزه بــا
فســاد و فقــر و بهبــود روابــط بــا گــروه هــای
مختلــف اجتماعــی بــر اســاس وعــده هــای
رییس جمهوری است.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا« ،علــی ربیعــی»
پنجشــنبه شــب در جلســه شــورای اداری
اســتان گیــان در رشــت افــزود :مبنــای مــا
حفــظ بیــت المــال و حقــوق مــردم و اعــام
آمــار واقعــی بــه آنــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه کودتــای  28مردادمــاه ادامــه

داد :بزرگتریــن درس از  28مــرداد مــاه ایــن
اســت؛ وقتــی مــردم ناامیــد مــی شــوند کــه
بیــن نخبــگان و گــروه هــای مرجــع اختــاف
بیافتــد و بــه همیــن ترتیــب ،دولتــی هرچنــد
محبــوب متزلــزل مــی شــود.
وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی دلیــل
خنثــی کــردن توطئــه هــای دشــمنان را
تاکنــون امیــدوار نگــه داشــتن مــردم دانســت
و افــزود :انســجام در کشــور را توانســتیم زیــر
نظــر رهبــری حفــظ کنیــم.
** پرســتیژ کشــور در عرصــه جهانــی
بــاال رفت
ربیعــی در ادامــه ســخنانش ،بــا بیــان اینکــه
دولــت تدبیــر و امیــد چنــد سیاســت را همزمــان
دنبــال کــرده ،نخســتین سیاســت را ژئوپولتیــک
سیاســی در مذاکــرات هســته ای خوانــد و بــا
اشــاره بــه جمــع بنــدی مذاکــرات هســته ای
در ویــن اظهــار کــرد :در ســایه حمایــت هــای
رهبــری و تدبیــر دولــت ،پرســتیژ کشــورمان در
عرصــه بیــن المللــی ارتقــاء یافتــه اســت.
وی ادامــه داد :ایــن مهــم در کنــار
فراهــم شــدن ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری،
از دســتاوردهای بــزرگ دولــت اســت.
ربیعــی بزرگتریــن مخالفــان جمــع بنــدی

باهنر:

برجام نباید مایه اختالفات داخلی شود

نایــب رییــس مجلــس شــورای اســامی
گفــت :همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب
بیــان کردنــد مذاکــرات و برجــام نبایــد
مایــه اختالفــات داخلــی شــود و ایــن تذکــر
معظم له در واقع حکم حکومتی است.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی
حــزب موتلفــه اســامی ،محمدرضــا باهنــر در
اجــاس دبیــران اســتان هــای جبهــه پیــروان
خــط امــام (ره) و رهبــری افــزود :دیپلمــات

هــای مــا  20مــاه اســت بــا سیاســت راهبــردی
رهبــر معظــم انقــاب کــه نرمــش قهرمانانــه
نــام گرفــت کار مذاکــرات هســته ای را جلــو
بــرده انــد و در صداقــت و امانــت داری و تعهــد
و تخصــص تیــم مذاکــره کننــده شــک و
شــبهه ای وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد :در مــورد برجــام نظــرات
مختلفــی وجــود دارد برخــی مــی گوینــد
مذاکــره کننــدگان همــه چیــز را از دســت

موحدی کرمانی:

مگر میشود با آمریکا کنار آمد

امــام جمعــه موقــت تهــران بــا اشــاره بــه
توافــق هســتهای گفــت :معنــای توافــق ایــن
نیســت کــه دیگــر فکــر کنیــم مــا بــا آمریــکا
آشــتی کــرده ایــم زیــرا ایــن فکــر غلــط اســت
و مگــر مــی شــود بــا جنایتهایــی کــه
آمریــکا کــرده کنــار آمــد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری
دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،آی ـتاهلل موحــدی

کرمانــی در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن
هفتــه تهــران بــا اشــاره بــه توافــق هســته ای
ایــران بــا کشــورهای  5+1گفــت :در ایــن
مذاکــرات ،ایــران بــه عنــوان ابرقــدرت در
جهــان مطــرح شــد ،منطــق قــوی ایــران
بــه گــوش دنیــا رســید و مظلومیــت ایــران و
ظالمانــه بــودن تحریــم هــا روشــن شــد.
وی ادامــه داد :بــه همــگان ثابــت شــد کــه

94-397
شهرداری منطقه  3شیراز در نظر دارد نسبت
به اجاره محل دستگاه کپی مســتقر در شهرداری با توجه
به موارد ذیل به مدت یک ســال بدون اخذ ســرقفلی از
طریق مزایده اقــدام نماید .لذا از کلیه اشــخاص حقیقی
و حقوقی دعوت به عمل می آید جهت اخذ اســناد مزایده
از تاریخ  94/6/1به آدرس پل حر جنب آتش نشــانی واحد
قراردادهای شهرداری منطقه  3مراجعه نمایند.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  94/6/10می باشد.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند ســپرده آنان به نفع شهرداری منطقه ضبط خواهد
شد.
*شــرکت کننده در مزایده در صورت برنده شدن حتم ًا
باید در طول مدت قرارداد اجاره در محل حضور داشــته
باشد در غیر این صورت شــهرداری رأس ًا نسبت به فسخ
قرارداد اقدام خواهد نمود.
*شــرکت کنندگان در مزایده می بایســت مبلغ تضمین
شرکت در مزایده را به حساب  700786511405بانک شهر
شعبه کریمخان زند یا ساحلی واریز نمایند.
ردﻳﻒ

ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺤﻞ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ

1

دﺳﺘﮕﺎه ﻛﭙﻲ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺷﻬﺮداري

 16/000/000رﻳﺎل

 9/600/000رﻳﺎل

نوبت اول 94/5/27 :خبر جنوب
نوبت دوم 94/5/31 :عصرمردم

ﻣﻨﻄﻘﻪ 3

در ﻣﺰاﻳﺪه

روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

94-396

ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری
شــیراز در نظر دارد محل هایی را در
فرهنگسراها ،سالن های ورزشی و باغات
خانواده جهت غرفه فروش مواد خوراکی
یا فرهنگــی بدون اخذ ســرقفلی و از
طریق مزایده عمومی به مدت یک سال
واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه افراد،
مؤسسات و شــرکتهای متقاضی دعوت
به عمل می آید جهت دریافت اســناد
مزایده از تاریخ  94/6/1لغایت 94/6/10
به نشــانی معالی آباد ،خیابان رهبرماه،
پالک  ،58ســازمان فرهنگی و اجتماعی
شــهرداری شــیراز ،واحد امــور مالی
مراجعه یا با شــماره تلفن 36355534
آقای شمالی تماس حاصل نمایند .سایر
شرایط در فرم مزایده می باشد.
نوبت اول 94/5/28 :خبر جنوب
نوبت دوم 94/5/31 :عصرمردم

آیتاهلل موسوی اردبیلی:

میان وضعیت اقتصادی و فرزندآوری
تناقض وجود دارد

آیـتاهلل ســید عبدالکریــم موســوی اردبیلــی از مراجــع عظــام
تقلیــد گفــت :اقدامــات بســیاری توســط وزارت بهداشــت
انجــام شــده ،بــه طــوری کــه مــردم امیــدوار شــدهاند ولــی
بایــد بــاز هــم کار بیشــتری انجــام شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا)منطقه قم،
ایــن مرجــع تقلیــد روز جمعــه در دیــدار بــا وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی اظهــار داشــت :از وقتــی شــما
آمدیــد متوجــه شــدیم اقدامــات وزارت بهداشــت جــدی تــر
شــده اســت .وی افــزود :البتــه هنــوز اقدامــات صددرصــدی
صــورت نگرفتــه و مشــکالتی وجــود دارد کــه بایــد در رونــد
بهبــود شــرایط گام برداشــت .اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا
بیــان اینکــه وزارت بهداشــت بایــد اقدامــات خــود را از بــاب
اعتقــادات دینــی انجــام دهــد گفــت :جامعــه خدمــات وزارت
بهداشــت را میبینــد و اجــر شــما بــا خداونــد اســت.
آیــت اهلل موســوی اردبیلــی بــا تاکیــد بــر بهســازی و ترمیــم
بیمارســتانهایی کــه نیــاز بــه بازســازی دارنــد تصریــح
کــرد :برخــی از مــردم هنــوز درمــان در خــارج از کشــور
را ترجیــح میدهنــد بنابرایــن بایــد اقدامــی شــود کــه ایــن
فرهنــگ تغییــر کنــد .اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان
اینکــه در زمینــه فرزنــدآوری هــم مشــکالتی اعــم از
اقتصــادی و غیــر آن وجــود دارد گفــت :بــا گفتــن و شــنیدن
کاری از پیــش نمـیرود و بایــد اقدامــات اساســی انجــام داد
زیــرا برخــی کارگــران و دیگــر اقشــار بــا درآمدهایــی کــه
دارنــد نمیتواننــد چنــدان نســبت بــه فرزنــدآوری اقــدام
کننــد زیــرا میــان وضعیــت اقتصــادی و فرزنــدآوری تناقــض
وجــود دارد.

نخستوزیر یونان کنارهگیری کرد

آگهی مزایده

آگهی تجدید مزایده
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روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

نخســتوزیر جــوان یونــان کــه هفــت مــاه پیــش بــا
وعــده ملغــی کــردن برنامــه ریاضــت اقتصــادی ســکان
هدایــت ایــن کشــور بحــرانزده را بــر عهــده گرفتــه بــود ،از
اســتعفای خــود خبــر داد تــا راه را بــرای برگــزاری انتخابــات
پارلمانــی زودهنــگام مــاه آتــی همــوار کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،بــه
نوشــته روزنامــه گاردیــن ،الکســیس ســیپراس ،نخسـتوزیر
 41ســاله یونــان روز پنجشــنبه در ســخنرانی تلویزیونــی
خــود گفــت :مــن وظیفــه اخالقــی خــود میدانــم کــه
بــرای دانســتن نظــر مــردم دربــاره دســتاوردها و اشــتباهاتم
درخواســت برگــزاری انتخابــات زودهنــگام کنــم .مــن بــه
زودی اســتعفای خــود و دولتــم را بــه رئیسجمهــوری
یونــان تقدیــم میکنــم.

ابراز نگرانی شدید آمریکا از حمالت
سعودی ها به بندر حدیده یمن

خبرگــزاری فرانســه روز جمعــه در گزارشــی از واشــنگتن از
ابــراز نگرانــی شــدید دولــت آمریــکا از حملــه جنگنــده هــای
تحــت رهبــری ســعودی هــا بــه بنــدر حدیــده یمن خبــر داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،شــورای امنیــت کاخ ســفید آمریکا
شــب پنجشــنبه بــا صــدور بیانیــه ای مراتــب نگرانــی شــدید
حملــه هوایــی ائتــاف عربــی بــه ســرکردگی عربســتان
بــه بنــدر راهبــردی حدیــده یمــن را کــه مجــرای ارســال
کمــک هــای بشردوســتانه بــه مــردم ســتم دیــده یمــن
اســت اعــام کــرد .الیســتر بســکی ســخنگوی کاخ ســفید
در ایــن بیانیــه گفــت :از آنجایــی کــه  21میلیــون یمنــی
بــه کمــک هــای فــوری انســان دوســتانه نیــاز دارنــد و بنــدر
حدیــده نیــز تنهــا مجــرای انتقــال غــذا و نیازمنــدی هــای
حیاتــی بــه مــردم یمــن اســت بنابرایــن طرفیــن جنــگ
نبایــد مانــع ارســال ایــن کمــک هــا بــه مــردم یمــن شــوند.

اردوغان تاریخ برگزاری انتخابات
زودهنگام را اعالم کرد

رئیــس جمهــور ترکیــه از برگــزاری انتخابــات زودهنــگام در
اول مــاه نوامبــر ( 10آبــان) آتــی خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) بــه
نقــل از شــبکه خبــری اســکای نیــوز عربــی ،رجــب طیــب
اردوغــان ،رئیــس جمهــور ترکیــه اعــام کــرد انتخابــات
زودهنــگام پارلمانــی اول مــاه نوامبــر آینــده برگــزار
خواهد شد.
پیــش از ایــن مقامــات حــزب حاکــم عدالــت و توســعه اعالم
بودنــد ،هیــات عالــی انتخابــات ترکیــه اول نوامبــر ســال
جــاری میــادی را بــه عنــوان تاریــخ برگــزاری انتخابــات
پارلمانــی زودهنــگام احتمالــی پیشــنهاد کــرده اســت.
ادامه از ستون روبرو

ســخنی منطقــی اســت ،امــام راحــل گفــت« :جنــگ
نعمــت اســت» نعمــت جنــگ را امــروز شــاهدیم .توانایــی
مــا در دفــاع و تفاوتــی کــه بعــد از  8ســال جنــگ تحمیلی
را در صنایــع نظامــی شــاهدیم.
بــه شــکرانه ایــن نعمــات و توانایــی دفاعــی نیروهــای
بســیجی و مردمــی و ارتشهــای هوایــی ،زمینــی و
دریایــی و نیروهــای انتظامــی کــه همــه بــرای حفــظ و
گســترش امنیــت و اقتــدار در درون و بــرون مرزهــای ایران
عزیــز جانفشــانی میکننــد ،وحــدت و یکپارچگــی خــود را
حفــظ کنیــم کــه هــر چــه داریــم مرهــون باورهــای دینــی
و اعتصــام بحب ـلاهلل اســت وگرنــه اختالفــات سیاســی و
جناحــی و ســایق متفــاوت و متناقــض در طــول ایــن
مــدت مــا را بــه ناکجاآبــاد بــرده بــود.
والسالم

