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وزیر ارتباطات برای سالح شيميایی در دسترس نيست !
آذریجهرمیکهبههرسوژهاجتماعیباآستینکوتاهوشلوارجینواکنشنشانمیدهد

وقتیمستقیمًاخطابقرارمیگیرد،سکوتمیکند!

دراينستونپیامها،متنها،عکسنوشتهاوخبرهايکوتاه
منتشرش�دهدرفضايمجازيرامنتش�رخواهیمکرد؛بدون
هیچگونهتوضیحوتفسیر.بازنشراينمواردهمبهمنزلهتأيید

ياردمحتوايهیچکدامازآنهانیست.

مصطفيباانتشاراينعکستوئیتزد: حضرت آقا دو بار يكي اول 
سخنراني يه بار آخر سخنراني گفتند كه اين اجتماع مثل اجتماع دهه 
60هستش و بعد از اون جلسه جوانان رفتند به جبهه ها و پيروزمندانه 
جنگيدند و افتخار براي كشور خريدند. امروز هم ما بايد به جبهه بريم. 

جبهه جنگ نرم؛ جبهه رسانه.

رسولشکرينیاتوئیتزد: براي پاسخ دادن به عمليات تفرقه و نفاق 
دشمن همين يك عكس كافيست. دلدادگي كودك بلوچ به مواليش و 

بوسه روي ايشان از روي تلويزيون... 

جهانشیرباانتش�اراينعکستوئیتزد: در حال لغو سرويس هاي 
ارزش افزوده واسه مشتركين بينوا هستم. با پسرش اومدن داخل مغازه كه 
شارژ بخرن يهو نظرش عوض شد، گفت: ولش كن آقا و خواست بره. اول فكر 
كردم پول نداره. صداش كردم گفتم، چي شد پس؟ گفت: تا شارژ مي كنم 

ايرانسل خاليش ميكنه من كارگرم هزار تومن واسم هزار تومنه.

محمدعليصفاتوئیتکرد: رأي نماينده مجلس مخفيه. ليس��ت 
تخصي��ص ارز دولتي مخفي��ه. حق��وق و مزاياي مس��ئوالن مخفيه. 
پتروشيمي  مخفيه. حرف راجع به دارايي مسئوالن ممنوعه. اما خريد 
شخصي شهروندان همراه با كدملي روي س��ايت آپلود مي شه. اينكار 
نقض حريم خصوصيه و اگر در قرارداد راجع به آن حرفي زده نش��ده 

باشه قابل شكايته. 

شرارهداوديتوئیتزد: فرهنگ سينما رفتن و فيلم ديدن در سالن 
سينما چيز سختي نيس��ت، اما چندان در ايران جا نيفتاده، مخصوصاً 
وقتي فيلم طنز اكران ميشه. حضور دسته جمعي هاي دختر پسري به 
شدت بي ادب و بي نزاكت كه با صداي آزاردهنده مي خندن و حرفي هم 

بزني با بي ادبي جواب مي دن، فضا رو خيلي غيرقابل تحمل مي كنه. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

گرا به دشمن از پارك پردیسان
طي دو سال گذشته دس��تگاه هاي امنيتي، قضايي و انتظامي كشور 
برخورد گسترده اي با ش��بكه هاي اطالعاتي و جاسوسي داشتند كه 
تحت پوش��ش فعاليت هاي زيس��ت محيطي داده هاي راهبردي در 
زمينه هاي مختلف از منابع زيرزميني و روزميني گرفته تا اطالعات 
نظامي را به كارفرمايان خود مخابره مي كردند. متالش��ي كردن اين 
شبكه ها و دستگيري تعدادي از اين به اصطالح فعاالن محيط زيست 
از جمله اين برخوردها بود. رفتار جاسوسي اين شبكه ها در قالب پروژه 
نفوذ تحليل شد، اما روزگذشته گفت و گويي از عيسي كالنتري، رئيس 
سازمان محيط زيست ايران با خبرگزاري فرانسه به دستم رسيد كه 

توسط بي بي سي منتشر و در نوع خود به نفوذ طعنه مي زد. 
كالنت��ري در اين گفت و گ��و اعالم كرد: اگ��ر اقدام ف��وري در زمينه 
مشكالت متعدد زيس��ت محيطي صورت نگيرد، ۷0درصد از اراضي 
كشاورزي اين كش��ور نابود خواهد ش��د. ايران نه فقط دچار آلودگي 
هوا، آب و خاك در كنار خشكسالي و گسترش بيابان  است، بلكه آثار 
تحريم هاي بين المللي و امريكايي نيز شرايط زيست محيطي اين كشور 

را وخيم تر كرده است. 
كالنتري گفت: جمهوري اس��المي در حال حاضر ۱00درصد ذخاير 
تجديدپذير آب را به كار مي برند، در حالي كه براساس ضوابط جهاني، 

اين رقم نبايد بيش از ۴0درصد باشد. 
وي هشدار داد: استفاده از آب هاي زيرزميني »يك تهديد جدي است 

و مي تواند تبعات اجتماعي وخيمي داشته باشد.«
كالنتري سوء مديريت منابع طبيعي در سال هاي گذشته را مسئول 
وخامت شرايط فعلي ايران دانس��ت و در اين گفت وگوي اختصاصي 

گفته است كه »ما فكر مي كرديم محيط زيست اهميتي ندارد.«
در گفته هاي اين مقام مسئول، چند نكته قابل تأمل وجود دارد؛ اول 
اينكه هشدار نابودي ۷0درصد زمين هاي كشاورزي يعني فاجعه ملي 
كه كالنتري در جلوگيري از بروز آن در دوره هاي مختلف مس��ئول 
مستقيم بوده اس��ت. پس اين مسئله اي اس��ت كه بايد براي خود و 
كارشناس��انش طرح مي كرده و طرح كند و اقدامات انجام ش��ده در 
جهت ممانعت از بروز اين اتفاق و در نهايت نتايج آن اقدامات را اعالم 
كند نه خود خبر را. دوم اينكه اعالم اين خبر در شرايطي كه بي تدبيري 
همكاران كالنتري در دولت، فشار مضاعف بر معيشت مردم تحميل 
مي كند، جز خالي كردن دل مردم و جنگيدن در جبهه دشمن براي 
جنگ رواني بيشتر چه دليل ديگري مي تواند داشته باشد. سوم اينكه 
به قول خبرگزاري سلطنتي انگليس آقاي كالنتري، شما با كدام اجازه 
و حكمي اطالعات راهبردي اقتصادي كه مستقيم با زندگي مردم در 
ارتباط است را در اختيار بيگانگان قرار مي دهيد. آيا غير از اين است كه 
شما نقاط ضعف كشور را در زمينه تهيه غذا و محصوالت كشاورزي و 
آب به خارجي ها مخابره مي كنيد تا دست آنها را در اعمال تحريم هاي 

بيشتر و شيطنت عليه منافع ملت ايران بازتر كنيد؟
با وجود شما در رأس سازمان حفاظت از محيط زيست ديگر نيازي به 
شامورتي هاي اطالعاتي وجود ندارد و از اين بابت حتماً خارجي ها به 

خاطر هزينه هايي كه شما از عملياتشان مي كاهيد، سپاسگزارند. 
عيس��ي كالنتري از س��ال ۱۳6۷ تا ۱۳۷۹ وزير كش��اورزي، تا سال 
۱۳۹۲ دبير س��تاد احياي درياچه اروميه و پس از آن رئيس سازمان 
محيط زيس��ت بوده اس��ت. بنابراين در صورتي كه تهديداتي اعالم 
كرده تا اين ان��دازه نزديك متوجه زندگي مردم اس��ت، بايد به دليل 
سهل انگاري هاي عمدي يا س��هوي كه در تمام سال هاي مسئوليت 
خود انجام داده به مراجع نظارتي و قضاوتي و از همه مهم تر به مردم 

پاسخگو باشد. 

بانك مهر اقتصاد استان مركزى در نظردارد امالك مشروحه ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت10 روز از تاريخ 1397/07/14 جهت بازديد از محل 
وكسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت درمزايده وتكميل وارائه پيشنهاد قيمت به نشانى هاى ذيل مراجعه نمايند.

قيمت عرصهاعيانپالك ثبتىنوع ملكنشانى ملككدملكرديف
پايه(ريال)

شرايط پرداخت
وضعيت مشخصات ملك

انتقال اسناد تسهيالتنقد

انتقال قطعىكارگاه موزائيك سازى  با محوطه،210متر مربع تجارى، داراى انشعاب آب، برق و گاز و بصورت تخليه*126046733,000,000,000/ 4453كارگاه تجارىاراك، خيابان انورى، موزاييك سازى، كدپستى 16505-2-13814855496

26505-2-2
اراك، شهرك قدس، خيابان بهار، بهار6 ، طبقه اول،كد پستى 

*4,200,000,000مشاعى14/11163125/47آپارتمان3818834761
آپارتمان مسكونى با قدمت 2 سال، طبقه اول، داراى پاركينگ، سيستم سرمايش كولر گازى، سيستم گرمايش رادياتور داراى 

انتقال قطعىآسانسور، داراى انشعاب آب و برق و گاز و تخليه.

36505-2-3
اراك،كوى مشاور، خيابان اميرى، خيابان صداقت، مجتمع گلها،

*1,920,000,000مشاعى40/1709195/82آپارتمانكد پستى 81885414
آپارتمان مسكونى، اسكلت فلزى، طبقه دوم، داراى انبارى و پاركينگ  سيستم سرمايشى كولر آبى، گرمايشى بخارى گازى، داراى 

انتقال قطعىآب، برق و گاز  و تخليه

46541-7-4
ساوه، خيابان اميركبير، خيابان ايثارگران، انتهاى ايثارگران 14، طبقه 

آپارتمان واقع در طبقه اول از يك ساختمان دو طبقه كه حدود 11 سال قدمت دارد  داراى كف پوش پاركت و كابينت آشپزخانه ام **1/600/000/000مشاعى184/358106/29آپارتمانباالى همكف كدپستى 184/358
انتقال قطعىدى اف مى باشد

56549-7-5
مامونيه، بلوار امام خمينى، نرسيده به ميدان گلها، روبروى بانك ملى 

تجارى همكف 137/14 متر مربع انبارى تجارى 42/14 متر مربع و پاركينگ 36/44 متر مربع و 21 متر نيم طبقه قدمت بنا 4 **6,500,000,000مشاعى3289/1857197/32مغازه تجارىمجتمع مرواريد كد پستى 3941763719
انتقال قطعىسال - تخليه، داراى برق، آب و گاز

66506-2-6
خمين، خيابان تختى، كوچه شهيد جزايرى، كوچه شهيد هدايتى، 
آپارتمان مسكونى، با اسكلت فلزى، دو خوابه، آشپزخانه كف و بدنه سراميك و كابينت ام دى اف، سيستم سرمايش كولر و *960,000,000مشاعى1003/873/75آپارتمانبلوك 3 طبقه سوم، قطعه 24 تفكيكى، كد پستى 3881768489

انتقال قطعىگرمايش بخارى، داراى پاركينگ مشاعى و انبارى مجزى و تخليه

76506-2-7
خمين، خيابان تختى، كوچه شهيد جزايرى، كوچه شهيد هدايتى، 
 آپارتمان مسكونى، با اسكلت فلزى، دو خوابه، آشپزخانه سراميك و كابينت ام دى اف سيستم سرمايش كولر و گرمايش بخارى، *1,050,000,000مشاعى1003/1273/75آپارتمانبلوك 3  طبقه اول، قطعه 18 تفكيكى، كد پستى 3881768487

انتقال قطعىداراى پاركينگ مشاعى و انبارى مجزى و تخليه

86506-2-8
خمين، خيابان تختى، كوچه شهيد جزايرى، كوچه شهيد هدايتى، 

آپارتمان مسكونى ، با اسكلت فلزى ، دو خوابه ، آشپزخانه سراميك و كابينت ام دى اف سيستم سرمايش كولر و گرمايش بخارى *1,060,000,000مشاعى1003/1674/40آپارتمانبلوك 1 طبقه اول غربى، قطعه 16 تفكيكى،كد پستى 3881768481
انتقال قطعى، داراى پاركينگ مشاعى و انبارى مجزى و تخليه

اراك، شهر صنعتى، خيابان پامچال، پاركينگ 4 ،كد پستى 96505-1-9
ملك وياليى، بسيار ارزنده، دوبلكس، نماى طرح رومى با نورپردازى، محوطه سازى، آبنما و آالچيق در محوطه، سرايدارى، *14/5615369866/4032,600,000,000وياليى3819944915

انتقال قطعىدوبلكس شامل سرويسها و 3 خواب مستر در همكف و طبقه دوبلكس، داراى حمام مسترو جكوزى

106541-1-10
ساوه ، خيابان بسيج يك ،كوى بسيج 34، ساختمان امانى، طبقه 

425/16 5/215/6914367/11آپارتمانهفتم  واحد 16،  كدپستى 3914984518
ملك بصورت آپارتمان دوبلكس كه در طبقه پايين 3 اتاق خواب و 3 سرويس بهداشتى و 2 تراس و هال و پذيرايى و هال *8,850,000,000مشاعى

انتقال قطعىخصوصى و طبقه فوقانى 2 اتاق خواب و حمام و سرويس بهداشتى و آشپزخانه و هال دارد و 5 پاركينگ مجزا 

اراك، خيابان طالقانى، جنب بانك ملى،  نبش بن بست، كدپستى 116542-1-11
ملك مذكور در دو طبقه كه طبقه همكف شامل 3 باب مغازه به متراژ 52 مترمربع كه ارزش سرقفلى آنها واگذار گرديده و 77/50 متر مربع *1113129/502604,600,000,000آپارتمان3815697555

انتقال قطعىپيلوت و طبقه اول به متراژ حدود 130/50 متر مربع كه داراى 2 اتاق خواب و هال و پذيرايى و سرويس بهداشتى و آشپزخانه مى باشد

مغازه به متراژ 40/25 متر مربع شامل طبقه همكف + بالكن به ارتفاع 5 متر با اسكلت فلزى داراى آب و برق 3 فاز و گاز شهرى، *1626/162740/2540/254,800,000,000مغازهشهر مهاجران،  مجتمع تجارى مرواريد ،كدپستى 126544-1-123991715641
كف پاركت، بدنه ام دى اف، درب برقى به همراه حفاظ استيل و مجهز به پكيج

برگه واگذارى 
شركت عمران

دليجان، خيابان وليعصر (عج) ، نبش كوچه مجلسى كدپستى 136508-1-13
ملك مذكور داراى 140 متر اعيانى، آب، برق و گاز شهرى، سالن پذيرايى، اتاق خواب  سرويس بهداشتى، حمام و راه پله كه بيش *4188/4602140281/372,650,000,000مسكونى3791646414

انتقال قطعىاز 35 سال قدمت دارد

146507-1-14
محالت، جنوب خيابان شهيد آيت،  شرق كوچه سينا ساختمان 1597

*4,400,000,000مشاعى3768/4136/82مسكونىترنم دوم طبقه 1 شرقى، كدپستى 3781674692
ملك آپارتمان مسكونى با متراژ 136/82 مترمربع و نوساز با اسكلت بتنى، نماى تركيب سنگ و آجر، پكيج و 

انتقال قطعىداراى  آسانسورمى باشد

آگـــهى مـــزايـده امـالك شمــاره97/2

 توضيحات :  
 1. مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در فرم پيشنهاد 

قيمت واريز و رسيد آن با قيد رديف و  مشخصات دقيق ملك مورد انتخاب متقاضي به  همراه ساير مدارك داخل پاكت در بسته  تحويل گردد. 
 2.  متقاضيان محترم جهت خريد اسناد شركت در مزايده در شهر اراك به نشاني:  ميدان شهداء، ابتداى خيابان شهيد رجايى، بانك مهر اقتصاد مراجعه 

و در ساير شهرستان ها به  شعبه بانك مهر اقتصاد در آن شهرستان مراجعه فرمايند.

 3. كليه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پيشنهاد بازديد از ملك ضرورى است. 
 4. صرف شركت در مزايده هيچگونه حقى براى متقاضى خريد ايجاد نكرده و بانك در رد يا قبول هريك يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود. 

 5. هزينه آگهى و تبليغات  برعهده برندگان مزايده مى باشد. 
 6.  جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به نشاني فوق الذكر مراجعه يا با شماره تلفن 4-32233901 (086) يا تلفن چهار رقمى 3819 (086) و 

باداخلى هاى 1130-1131 دايره پشتيبانى و مهندسى تماس حاصل فرمائيد.                                                                  روابـط عمـومى

محمدج�وادآذريجهرميوزيرج�وانکابینه
پیرمردهارااغلبمردمميشناسند.اينشناخت،
نهبهواس�طهعملکردوي،بلکهبهواسطهحضور
فعال�شدرش�بکههاياجتماع�يوبرنامههاي
پرمخاطبيهمچوندورهمياست.آقايوزيربه
خوبيظرفیترسانهراميشناسدوميکوشدتا
ازظرفیتسلبريتيهابرايبیشترشناختهشدن
استفادهکند.صفحههايشدرشبکههاياجتماعي
همچونتوئیترواينستاگراماغلببهروزاستو
آقايوزيرنسبتبهمسائلروزباپستگذاشتن
درشبکههاياجتماعياظهارنظرميکند.امابا
تماماينهاوزيرارتباط�اتدرمواقعيکهبايددر
دسترسباشد،نیست!بخش�يازسخنانرهبر
معظمانقالبدرهمايشدههاهزارنفري»خدمت
بسیجیان«درورزش�گاهآزاديخطاببهويو
ديگرمسئوالنفضايمجازيبود؛تذکراتيدرباره
استفادهازفضايمجازيعلیهافکارعموميبنابه
تصريححضرتآيتاهللخامنهايپیشازاينبارها
درجلساتخصوصيموردتأکیدقرارگرفته،اما
بيتوجهيمسئوالناينحوزهرهبرانقالبرابر
آنداشتتابازهمتذکرشانراتکرارکنند.امابا
تماماينهاوزيرارتباطاتکهبهصفتآنالينبودن
شناختهميشود،تاکنونهیچموضعيدربرابراين
خطابرهبرمعظمانقالبنداشتهاستآنهمدر
شرايطيکهمطابقاصل110قانوناساسيرهبر
تعیینکنندهسیاس�تهايکليوناظربرحسن
اجرايآناس�توطبقاصل113نیزعاليترين
مقامرسميکشوررهبراس�توپسازرهبري
اينجاي�گاهدراختیاررئیسجمه�ورقراردارد.
اين نخستين باري نيس��ت كه رهبر انقالب درباره 
فضاي مجازي و اهميت آن صحبت مي كنند و تذكر 
مي دهند؛ پيش اين نيز حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
بارها به اين موضوع تاميد داشته اند و تا بدانجا براي 
فضاي مجازي اهميت قائل هستند كه فرموده اند:»اگر 
رهبر نبودم پيگير فضاي مجازي مي شدم.« اما با تمام 
اينها غفلت مس��ئوالن امر از اين فضا موجب شده تا 
بنا به تعبير رهبر انقالب رس��انه هاي نوين همچون 
سالح هاي ش��يميايي افكار عمومي را در جامعه ما 
هدف ق��رار دهند و نابود كنن��د. صحبت هاي رهبر 
انقالب در جمع دهها هزار بس��يجي در ورزش��گاه 
آزادي اگرچه به روشني مس��ئوالن فضاي مجازي 
كشور و در رأس آن وزير ارتباطات را خطاب قرار داد، 

اما وزير جوان دولت دوازدهم موضعگيري مشخصي 
در اين باره اتخاذ نكرد. 

شبیهبمبشیمیايي
رهبر معظم انقالب درباره اهميت رسانه و فضاي 
مجازي در جمع بس��يجيان در ورزش��گاه آزادي 
فرمودند: »فعاًل دش��من از ابزار رس��انه استفاده 
مي كند ب��راي اثرگذاري بر اف��كار عمومي. توجه 
كنيد! ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر در دست دشمن 
باشد، ابزار خطرناكي اس��ت. ابزار رسانه را تشبيه 
مي كنند به سالح هاي شيميايي در جنگ نظامي؛ 
سالح شيميايي را وقتي مي زنند، سالح شيميايي 

تانك و تجهي��زات را از بين نمي ب��رد؛ تجهيزات 
ميماند و انسان ها از بين مي روند و از قدرت استفاده  
از ابزار مي افتند؛ سالح شيميايي در جنگ نظامي 
اينجوري است؛ ابزار رسانه هم اينجور است. امروز 
از تلويزيون، راديو، اينترنت، شبكه هاي اجتماعي، 
انواع و اقس��ام وس��ايل فضاي مجازي، عليه افكار 
عمومي ما اس��تفاده مي ش��ود؛ اين را كساني كه 
مسئوليت اين بخش از كشور را - بخش ارتباطات 

را - دارند، درست توجه كنند.« 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطر نشان كردند: »ما 
در جلس��ات حضوري هم به اينها تذكر داده ايم و 

تأكيد كرده ايم، حاال ه��م مي گوييم؛ توجه كنند 
كه آنها ابزاري نش��وند براي اينكه دشمن راحت 
بتواند سالح ش��يميايي خودش را عليه اين مردم 
به كار ببرد. وظيفه خودشان را بدانند و با جديت 

عمل كنند.« 
براي1400

اما در دي��دار رهبر انقالب با دهها هزار بس��يجي در 
ورزشگاه آزادي، وزير ارتباطات كه در خيلي جمع ها 
حضور مي ياب��د، از برنامه دورهم��ي مهران مديري 
گرفته تا حضور در ورزشگاه آزادي براي ديدن بازي 
دربي ميان استقالل و پرسپوليس! حضور نداشت. به 
زعم بسياري از تحليلگران وزير جوان دولت پيرمردها 
خودش را براي انتخاب��ات ۱۴00 آمده مي كند؛  اگر 
الزم باشد با شلوار جين و بلوز آستين كوتاه به عنوان 
لباسي غيررسمي با كيميا عليزاده قهرمان تكواندو 
ديدار مي كند و تصوير ديدارش را از طريق رسانه هاي 
رسمي و غيررسمي پخش مي كند. نقطه ضعف هاي 
مجموعه متبوعش در ح��وزه فضاي مج��ازي را با 
بحث هاي مرتبط با فليترينگ پوشش مي دهد و براي 
رفع فيلتر با مجلس نامه نگاري مي كند تا پاي خودش 
را از اين دايره بيرون بكشد. در حالي كه اگر مسئوالن 
فضاي مجازي كشور اين فضا را به درستي مديريت 
مي كردند، شايد امروز مواجهه ما با اين فضا مواجهه 
متفاوتي بود.  سال گذشته نيز رهبر انقالب در ديدار با 
مسئوالن نظام درباره اهميت فضاي مجازي فرمودند: 
»يكي ديگر از چيزهايي كه در مديريت كشور - كه 
بتوانيد كشور را اداره كنيد- تأثير دارد، مسئله  فضاي 
مجازي است؛ فضاي مجازي خيلي مهم است. امروز 
بهمني از گزاره هاي درست و نادرست دارد روي سر 
مراجعين اينترنت ما فرود مي آيد، كاري كنيد كه از 
منافع و سودها و بهره هاي فضاي مجازي همه بتوانند 
استفاده كنند. سرعت اينترنت را افزايش بدهيد - اين 
كارهايي كه بايد انجام بگيرد، انجام بگيرد - اما در آن 
چيزهايي كه به ضرر كشور شما به ضرر جوان شما و به 
ضرر افكار عمومي شما نيست؛ اين چيز خيلي مهمي 

است، اين كار بايد انجام بگيرد.«
 بنابراين، مسئله  ش��بكه  ملي اطالعات هم خيلي 
مهم است.  در كنار همه اينها، تشكيل شوراي عالي 
فضاي مجازي به عنوان شوراي فراقوه اي از سوي 
رهبر انقالب نشانه ديگري از اهميت مديريت اين 
فضاس��ت. اما با تمام اينها انگار مسئوالن فضاي 

مجازي كشورمان در دسترس نيستند!
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