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گوناگون
انتقادرئی سجمهورازفیلت رینگ
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در نشست صمیمی با روسای
دانشگاههای کشور با بیان اینکه فناوری ارتباطات الزمه توسعه علمی است ،گفت :نباید
از تحوالت فناوری روز فاصله گرفت و بهجای «بستن» ،جوانان باید برای تعامل درست با
س جمهور با اشاره به اینکه در عرصه فناوری و علم نمیتوان
فناوریهای فردا آماده شوند .ریی 
با حکم قضایی و با دستور محدودیت ایجاد کرد ،گفت :امروز در عرصه علمی مسیری آغاز شده
که هیچکس نمیتواند جلوی آن را بگیرد.

آخ وندی مجلس را قانع کرد

عباس آخوندی در جلسه دیروز مجلس با توضیحاتی که در خصوص نهضت ریلی
وزارتخانه راه و شهرسازی و آمادگی این وزارتخانه برای خریداری کردن کل تولیدات
شرکتهای واگنسازی داخلی ارایه کرد توانست نمایندگان مجلس را قانع کند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی سوال نادر قاضی پور
نماینده مردم ارومیه از وزیر راه وشهرسازی در خصوص علل بی برنامگی در بخش حمل
و نقل ریلی و توضیحات آخوندی را استماع و پس از آن سوال نماینده را وارد ندانستند.

افشاگری الریجانی درباره بودجه  6هزار میلیاردی
که احمدینژاد جای دیگری خرج کرد
علی الریجانی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :مجلس در دولت
قبل پیشنهاد داد برای رفع برخی مشکالت در حوزه درمان چه میزان بودجه نیاز است و
مسئوالن وزارت بهداشت در دولت گذشته وجود  ۶هزار میلیارد تومان منبع مالی را در
حوزه سالمت طلب کردند هر چند که این بودجه از سوی مجلس اختصاص پیدا کرد اما
دولت بودجه را در حوزه سالمت قرار نداد.

تعرض به مساف ران ای رانی در فرودگاه تفلیس

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس دهم ،صبح سهشنبه
 29فروردین در صحن علنی مجلس در اخطاری گفت :زنان ایرانی را به بهانه بازرسی در
فرودگاه تفلیس در مأل عام برهنه کردهاند .وی افزود :غیرت و شرف ایرانی کجا رفته است؟
تا چه زمانی برای برخورد خصومتآمیز برخی دولتها با شهروندانمان انفعالی برخورد کنیم.
نماینده آستارا در مجلس شورای اسالمی از دستگاه سیاست خارجی کشور خواست این
موضوع را پیگیری و نتیجه را به مجلس ارائه دهند.

ج ریمه هر بوق بیجا؛ ۳۰۰هزار تومان
نمایندگان مجلس میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی از سوی منابع متحرک و ثابت
را مشخص کردند.
آفتابنیوز :نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه ،در جریان بررسی الیحه
هوای پاک با ماده  29این الیحه موافقت کردند .براساس تبصره 1این ماده نیروی انتظامی
مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک
میلیون ریال ،درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از
دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون ریال محکوم نماید.

چرا روحانی سزاوار ادامه
دوران ریاستجمهوری است؟
سایت «اوراسیا ریویو» در مطلبی با اشاره به دستاوردهای حسن
روحانی او را سزاوار تداوم مدت زمان ریاست چرا روحانی سزاوار ادامه
دوران ریاستجمهوری است؟جمهوریاش میداند.
به گزارش آفتابنیوز؛ این سایت مینویسد« :دستاوردهای او در
دوره نخست ریاستجمهوریاش زیاد بوده و باید چهار سال دیگر نیز
ادامه داشته باشد .او در سیاست داخلی و خارجی موفق عمل کرده
است .این دولت روحانی بود که به بحران هستهای دیرینه که اقتصاد
ایران را فلج کرده بود پایان داد در نتیجه او مستحق است که اعتبار
الزم برای این اقدام را دریافت کند .پس از برجام بود که تحریمهای
بینالمللی علیه ایران لغو شدند».
روحانی در تابستان سال  ۲۰۱۳میالدی تعهد داد که به بحران
هستهای پایان میدهد؛ در ابتدا با توافق موقت ژنو در نوامبر سال
 ۲۰۱۳میالدی و سپس با توافق نهایی در جوالی  ۲۰۱۵میالدی
او وعده خود را تحقق بخشید و این یک دستاورد مهم در عرصه
دیپلماسی ایران بود که استادانه توسط روحانی هماهنگ شده بود .او
پیشتر نیز مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران در یک دهه پیش از آن
بود و در این زمینه باتجربه بود .روحانی با عملگرایی همراه با ظریف،
دیپلمات کهنهکار توانست مهارتهای هوشمندانهای را در مذاکرات
به کار گیرد .دستاوردهای توافق هستهای اجماع جهانی برای لغو
تحریمهای ضدایرانی ،صدور قطعنامه شورای امنیت و تایید توافق
هستهای و لغو تحریمها ،سفر هیئتهای تجاری خارجی به ایران
پس از تصویب برجام و از بینرفتن تهدید جنگ و ارتقای جایگاه
منطقهای ایران و آزادشدن پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای
آمریکایی بود».
در حوزه اقتصاد ایران در بخش نفت و گاز توانست با لغو تحریمها
موقعیت خوب قبلی خود در اوپک و در جمع تولیدکنندگان نفتی
دیگر را احیا کند و به جذب سرمایه خارجی و امضای صدها
موافقتنامه تجاری با شرکتها و کشورهای دیگر بپردازد .بدون شک
نرخ بیکاری هنوز هم باالست و مبارزه علیه فساد به قوت الزم نبوده
است و سیاست صنعتی منسجمی وجود ندارد اما این انتقادات در
مقایسه با دستاوردهای درخشانی که پیشتر ذکر شدند خللی به
کارنامه روحانی وارد نمیسازند».
ساختار مالیاتی ایران نیازمند نوسازی و به روزرسانی است که
روحانی فرصت خوبی برای این کار در دور دوم خواهد داشت.
مزیت کلیدی دور دوم ریاستجمهوری روحانی در صورت پیروزی
در انتخابات تداوم سیاستهای اقتصادی و تجاری ایران برای تقویت
اقتصاد و اجرای تفاهمنامههای بسیار امضاشده با طرفین خارجی پس
از برجام خواهد بود .این موضوع سبب افزایش اعتمادبهنفس در میان
فعاالن اقتصادی و کسب و کار در ایران خواهد شد.

کاالی بـــــرق ابوالفضل
تعمیر انواع المپ کم مصرف
کلیه لوازم الکتریکی
(صنعتی وساختمانی)
نصب و راه اندازی انواع
کولروآیفون صوتی وتصویری
راه اندازی موتورهای
(سه فاز و تک فاز)
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کوچه
مقابل پارک،نبش
شماره تماس42260333:

از شاخصه های جامعه مهدوی:

گره گشایـــی
مشکالت دیگران است.

دیسکی کردن چرخ عقب

پژو،405پارس،سمند206،

و چرخ جلو نیسان وانت و شوکا
سلطان احمدی09131404181-

عدو را به تدبیر کندند پوست

سعدي ميفرمايد «همي تا برآيد به
تدبير كار /مداراي دشمن به از كار زار».
بيجهت نيست كه هزار بار تكرار كردهام
كه اگر مديران مملكت كمي با سعدي
مانوس بودند وضع ما به مراتب بهتر از
ايني بود كه االن هست .اگر فيالمثل
آقاي دكتر احمدينژاد در زمان رياستش
همين يك بيت را نصبالعين خودش و
همكارانش قرار ميداد قضيه تحريمها به
اينجا نميرسيد كه رسيد .اما حيف كه
رسيد همي تا برايد به تدبير كار /مداراي
دشمن به از كار زار .االن بحثهايي است
كه هم اينطرفيها و هم آنطرفيها
مطرح ميكنند و ميگويند كهگراي
تحريم را بعضي داخليها لعنتاهلل عليهم
اجمعين به غربيها دادند .يك عده
مياندازند گردن كاسبان تحريم ،عدهاي
هم مياندازند گردن رقباي سياسي .بعيد
هم نيست كه اين بال را دشمنان داخلي
سرمان آورده باشند ،اما جداي از اين
بحث ،مشكل به بيتدبيري برميگردد .به
قول سعدي «چو نتوان عدو را به قوت
شكست /به نعمت ببايد در فتنه بست».
اينجا «نعمت» را به «باج» و رشوه معني
نكنيد .در قديم مناسباتي بوده كه
پادشاهان به يكديگر دختر ميدادند يا
براي هم هديههاي ارزشمند ميفرستادند
تا ولو موقتي د ِر كينه و عداوت را به
روي خود ببندند .بنا به مصالحي متحد

ميشدند و بنا به مطامعي به يكديگر
حمله ميكردند .امروز اين مناسبات
عوض شده و ديگر نميشود با وصلت و
هديه و كنيز و غالم ،جلوي لشكركشيها
را گرفت .اما اصل و اساس تدبير ،همچنان
عوض نشده و ميتوان با هوشياري و
زيركي هزينههاي دشمني را پايين
آورد .گر انديشه باشد ز خصمت گزند/
به تعويذ احسان زبانش ببند .كارهاي
اگر بودم حتما ديپلماتها و نمايندگان
سياسي را مجبور ميكردم پيشنياز دو
واحد سعدي بخوانند و نصايح خردمندانه
او را به زبان سياسي امروز ترجمه كنند
و به گوش خود بياويزند .به زبان سياسي
امروز معني حرف سعدي اين است كه
وقتي ميبيني كركس تحريم باالي سرت
پرواز ميكند نبايد به زبان آنتريك سخن
بگويي .بلكه بايد به زباني حرف بزني كه
خطر را دور كند ،نه نزديك .همهمان
به ياد داريم كه استاد سابق نه تنها با
تعويذ احسان ،زبان دشمنان را نبست
بلكه با خطاي محاسباتي كاري كرد
كه ...منظورم ،همزدن خطاهاي گذشته
نيست .بيتجربگي يا بياطالعي منحصر
به فالني و بهماني و بيساري نبوده و اگر
بنا به مالمت باشد ،انصاف نيست كه فقط
ديپلماتهاي يك دوره خاص را مالمت
كنيم .دقت كنيد ميبينيد كه «تدبير»
خيلي دير به ادبيات سياسي ايران داخل
شده است .به خاطر ندارم كه قبل از دكتر

روحاني كسي تدبير را به مثابه روش به
كار بسته باشد يا به عنوا ن «پارادايم»
سياسي به آن فكر كرده باشد .جسارت
نميكنم كه تا پيش از اين از تدبير
خبري نبوده؛ بوده و مديران مدبر در
طول اين سالها كم نبودهاند .اتفاقا اغلب
موفقيتهاي ما حاصل تدبير مديران
كارآزموده و دانا بوده اما از آن طرف
شكستهاي ما نيز حاصل بيتدبيري و
ندانمكاري بوده .به تدبير رستم درآيد به
بند /كه اسفنديارش نجست از كمند /عدو
را به فرصت توان كند پوست /پس او را
مدارا چنان كن كه دوست .ناشكري و
بيانصافي است اگر شكستهايمان را به
گردن تقدير بيندازيم.
در واقع ملكداري چيزي نيست جز
زيركيها و تدبيرها .اما از آن طرف
يك وقت فكر نكنيد دشمن عقلش
به اين چيزها نميرسد و راه از چاه باز
نميشناسد و مدام خطاهاي گذشتهاش
را تكرار ميكند .نه .دشمن ما هم هوشيار
است ،هم دقيق است و هم حسابگر.
حتي همين جناب ترامپ را هم نبايد
احمق فرض كرد .شايد احمقانه حرف
بزند و رفتار بالهتبار كند اما زيرك هم
هست .اصال اگر زيرك نبود به اين مقام
نميرسيد و صاحب اين همه مال و منال
نميشد .مگر ميشود با خنگي و بيعقلي
صاحب آن كمپاني عظيم شد و بر مسند
رياستجمهوري تكيه زد؟

رستوران فود سنتر

پخت انواع غذاهای ایرانی با کیفیت عالی
چلو کباب ،چلو مرغ ،جوجه کباب،
مرغ شکم پر ،ماهی

بلوار سید جمال ،جنب آموزشگاه نوید
0916 277 6075-0913 622 7482

آگهی مزایده آپارتمان های
شهرداری مس سرچشمه
به استناد مجوز شماره  / 235ش  4 /مورخه  95 / 08 / 25شورای اسالمی شهر مس
سرچشمه ،شهرداری سرچشمه در نظر دارد سه بلوک آپارتمانی ( 15واحد) واقع در
خیابان نسترن شهر مس سرچشمه خود را از طریق مزایده به فروش برساند ،لذا مقتضی
است افرادی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند با مراجعه به شهرداری و
یا از طریق سایت ( )www.sarcheshmehcity.irمبادرت به دریافت اسنــــاد تا تاریـــــخ
 1396 / 2 / 21نماید و جهت اطالعات بیشتر با شماره  034 – 34312460تماس حاصل
نمایند .ضمنا ً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

غالمحسین دینی -شهردار شهر مس سرچشمه

مزایده شهرداری مس سرچشمه(نوبت اول)

اولین بار در استان های کرمان و هرمزگان

		
ته ماندهی مبلمان شهری؟؟
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