
ننجون و تحریریه سیاست روز در روسیه
مصطفی کواکبیان: ش�رایط به شکلی است که 
برخی از دوستان ما در صحن علنی مجلس به عنوان 
مواف�ق صحب�ت می کنند ام�ا در نهای�ت به عنوان 
مخالف رأی می دهن�د و در مقابل نیز برخی مخالف 

صحبت می کنند و به عنوان موافق رأی می دهند.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین 

پارسی است؟
الف( هر که با من همدمم است او آدم است.

ب( نگاه به دست ننه کن / مثل ننه غربیله کن.
ج( یک��ی می مرد ز درد بینوای��ی / یکی می گفت 

جانم زردک می خواهی؟
د( جینگیلی موافق، فینگیلی موافق.

ک�دام یک از گزینه های زی�ر ادامه مصراع " از 
پنج تا هفت" است؟

الف( خاوری در رفت.
ب( زنجانی و نفت.

ج( مرتضوی در تفت.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس: سفر 
نمایندگان مجلس به روس�یه و تماش�ای بازی های 
جام جهان�ی با پاس�پورت ع�ادی و نه سیاس�ی و با 

هزینه شخصی، مانند دیگر شهروندان است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( نمایندگان مثل دیگر ش��هروندان هزار یورو 
ارز مسافرتی می گیرند.

ب( گوش های ما به ش��کل غیرقابل تصوری دراز 
شده یا دیگران درباره ما اینجوری فکر می کنند.

ج( سفارت روسیه / النه جاسوسی نیست.
د( با این تکذیب ها آخر کار فقط ننجون و بچه های 
روزنامه سیاست روز را مفتکی به روسیه اعزام می کنند.

ننجون

پویش »بخون، قهرمان شو« آغاز به کار کرد
بخش مسابقۀ پویش »بخون، قهرمان شو« فعالیت 
خ��ود را آغاز کرد و ش��رکت در این مس��ابقه تا اوایل 
مردادماه سال جاری با محوریت کتاب »جام جهانی در 

جوادیه« ادامه خواهد داشت.
 شرکت در مسابقۀ »بخون، قهرمان شو« از دیروز آغاز 
به کار کرد و عالقمندان می توانند با مراجعه به س��ایت 
این پویش در این مس��ابقه کتابخوانی شرکت کنند و از 
500 جایزه ویژه این مسابقه شامل 25 دوربین عکاسی، 
25 دوچرخه، 25 پیراهن تیم ملی فوتبال با امضای یکی 
از ملی پوش��ان، 90 ب��ن خرید کتاب، 250 ش��ارژ 100 
هزارتومانی، 100 بسته اینترنت یکساله همراه اول و البته 
5 جایزۀ 10 میلیون تومانی یا پنج سفر به لبنان )جوایز 

پایانی و به انتخاب برندگان( بهرمند شوند.
این مس��ابقه با محوریت کت��اب »جام جهانی در 
جوادیه« نوشته داوود امیریان درحال برگزاری است و 

تا اواسط مردادماه سال جاری ادامه خواهد  داشت.
 این پویش ب��ا هدف ترویج فرهن��گ کتابخوانی 
و قاب��ل اعتماد بودن نوجوانان ب��ا همکاری مرکز اوج 
کودک و نوجوان، مس��تند مس��ابقه فاز، فدراس��یون 
فوتبال، انتش��ارات قدیانی، ش��بکه امید، ش��بکه دو، 
س��تاره اول، مرکز رسانه ای شیرازه، مسابقه تلویزیونی 
فرمان��ده، قرارگاه جهاد فرهنگی حنیف و اپلیکیش��ن 
طاقچ��ه ویژه نوجوانان برپا ش��ده و عالقه مندان برای 
ش��رکت در این مسابقه می  توانند به سایت این پویش 
ب��ه نش��انیwww.ghahremansho.ir مراجع��ه 

نمایند یا عدد 1 را به 50001740 ارسال نمایند.
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تهیه کننده سینما  منتق�د ب��ا می�ز  ارتب��اط  در 
پخش فوتبال در س��ینماها همزمان با 
جام جهانی ب��ا انتقاد از سیاس��ت های 
س��لیقه ای مس��ئوالن گف��ت: نمایش 
فوتب��ال در س��ینماها تنه��ا ب��ه نفع 
سینماداران اس��ت و بس!؛ اصوالً تهیه 
کنندگان س��ینما هیچ نفع��ی در این 
زمین��ه ندارن��د و فیلم ه��ا می توانند با 

کاهش فروش مواجه شوند.
داریوش بابائیان افزود: مس��ئوالنی 
که چنی��ن تصمیم گیری هایی را برای 
سینما انجام می دهند بهتر است با کمی 
درایت و تدبیر بیشتر به جای سینماها 
از سالن های چندمنظوره برای نمایش 
فوتب��ال بهره بگیرند. ما در ش��هرهای 
مختلف کش��ور از این سالن های چند 
منظوره دولت��ی و خصوصی کم نداریم 
و این س��الن ها می توانن��د محلی برای 

نمایش فوتبال شوند.
س��ینمایی  فیل��م  تهیه کنن��ده 
»مزاحم« ادامه داد: اگر آقایان همچنان 
اصرار دارند که فوتبال در سینما پخش 
ش��ود این کار را هرگز در سینماهایی 

که تعداد س��الن های شان اندک است 
نباید انجام دهند؛ این اتفاق تنها زمانی 
می تواند با اغماض مواجه ش��ود که در 
پردیس های سینمایی بزرگ که بیش 
از 3-4 سالن دارند اتفاق بیفتد در غیر 
این صورت صاحبان فیلم های آس��یب 

بسیار زیادی خواهند دید.
بابائیان سپس با بیان اینکه فروش 
فیلم های روی پرده سینماها مدتی است 
که با کاهش ش��دید همراه بوده یادآور 
شد: متأس��فانه به دالیل متعدد مدتی 
است که بسیاری از فیلم های سینمایی 
روی پرده با اس��تقبال مخاطبان مواجه 
نشده اند و سینماها بسیار خلوت هستند؛ 
این اتفاق هم به ضرر سینماداران است 
و هم به ضرر تهیه کنن��دگان فیلم ها و 

ما باید تدبیری اندیش��ه کنیم که هر 2 
گروه بتوانند راضی باشند و ضرر نکنند؛ 
ب��ه همین دلیل اگر قرار اس��ت فوتبال 
در س��ینماها نمای��ش داده ش��ود باید 
فیلم های س��ینمایی هم در سالن های 
ورزشی به نمایش درآیند و این وظیفه 
مس��ئوالن و مدیران سینمایی است که 

چنین تدبیری را اتخاذ کنند.
»خواس��تگار  فیل��م  تهیه کنن��ده 
محترم« اف��زود: دعواهایی که در حال 
حاضر شاهد آن هستیم به نفع سینمای 
کشور نیست و من امیدوارم سیاست های 
لحظه ای و تصمیم گیری های خلق الساعه 
در سینمای کش��ور از این به بعد باعث 
آن نشود که میان اهالی سینما اختالف 

نظر به وجود بیاید.  سینماپرس

دفت��ر  مدی��رکل  شهر حفاظت و مدیریت زیس�ت 
حفاظ��ت  س��ازمان  صی��د  و  ش��کار 
محیط زیس��ت گف��ت : مبل��غ 10 هزار 
دالری صدور مجوز شکار قوچ از نظر ما 
ناچیز است و در برخی مناطق مجوزهای 

15 هزار دالری هم صادر شده است.
علی تیم��وری در رابط��ه با صدور 
مجوز شکار برای دو آمریکایی اظهار کرد: 
باید این را پذیرفت که سازمان حفاظت 
از محیط زیست متولی صدور پروانه شکار 
است و برای صدور پروانه هر شکاری باید 
کار کارشناسی انجام دهد و تاکنون هیچ 
کارشناسی به طور مطلق، شکار را ممنوع 

اعالم نکرده است.
وی اف��زود: ممک��ن اس��ت صدور 
پروانه شکار در برخی از مناطق کشور 
ب��ه دلی��ل ش��رایط زیس��ت محیطی، 
خشکس��الی و یا فقدان پوشش گیاهی 

محدود باشد.
تیموری با بیان اینکه میزان نزول 
جمعیت حیات وحش در کشورهای دنیا 
همانند ایران است، گفت: اگر جمعیت 
حیات وحش در یك منطقه ای به رشد 
قابل توجهی برس��د و تعداد گونه های 
حیات وحش  مناطق سن باالی 9 سال 
داشته و نر باشند، مجوز شکار برای این 

مناطق صادر می شود.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست 
قبل از س��ال 92 مجوز ش��کار را برای 
ش��کارچیان خارج��ی و داخلی صادر 
می ک��رد، اما از س��ال 92 ب��ه بعد این 
مجوزها تنها برای قرق های اختصاصی 

صادر شد که در همین راستا طی سال 
گذش��ته حدود 95 مجوز شکار چهارپا 

برای قرق های اختصاصی صادر شد.
مدی��رکل صید و ش��کار س��ازمان 
تصری��ح کرد:  حفاظت محیط زیس��ت 
براس��اس گزارش های اس��تان ها مقرر 
ش��د که حدود 100 راس مجوز شکار 
برای ش��کارچیان داخل��ی و همچنین 
شکارچیان خارجی که متقاضی دریافت 

مجوز شکار هستند، صادر شود.
وی افزود: س��ازمان محیط زیست 
مج��وز 100 راس را می توانس��ت ب��ه 
صورت آزاد و به نرخ دولتی یعنی 900 
هزار توم��ان که نرخ را ش��ورای عالی 
است،  کرده  مش��خص  محیط زیس��ت 
صادر کند که سازمان این کار را نکرد 
و در 5 استان کشور )خراسان شمالی، 
جنوبی و خراس��ان رضوی، یزد،کرمان 
و قس��متی از استان البرز( مجوز شکار 
کل و قوچ صادر ش��د که این مجوزها 
به نام صندوق ملی محیط زیست پروانه 
انتفاعی صادر می ش��ود و قرار شد که 
س��هم دولت را صندوق محیط زیست 
پرداخت کند و م��ازاد پول دریافتی از 

شکارچیان هزینه منطقه شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه مجوز ش��کار 
در خ��رداد و تیرم��اه که فص��ل زاد و 
ولد حی��ات وحش به پایان می رس��د 
و گونه ه��ای نر از ماده جدا می ش��وند، 
ص��ادر می ش��ود، افزود: در س��ال های 
گذشته نیز مجوز شکار تنها در این دو 

ماه از سال صادر می شد.
مدی��رکل صید و ش��کار س��ازمان 

حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از 15 
بهمن تا اوایل خردادماه هیچ مجوزی برای 
ش��کار صادر نمی شود و صدور مجوزها از 
شهریور تا بهمن ماه ممنوع است. وی ادامه 
داد: براساس انعقاد تفاهمنامه بین سازمان 
محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست، 
بای��د 20 درصد از مبلغ صدور مجوزها را 
جوامع محلی و 80 درصد را ش��کارچیان 

داخلی و خارجی پرداخت کنند.
تیموری درخص��وص پرداخت 10 
ه��زار دالر برای ص��دور مجوز ش��کار 
بی��ان کرد: ای��ن مبلغ از نظر س��ازمان 
محیط زیست ناچیز است و در برخی از 
مناطق مبلغ 15 هزار دالر نیز پرداخت 
شده است، مانند منطقه خراسان شمالی 
که شکارچیان حدود 15 هزار دالر برای 
صدور مجوز پرداخت کرده اند و همین 
مبالغ با نظارت س��ازمان محیط زیست 

هزینه منطقه می شود.
وی افزود: سازمان محیط زیست در 
سال 92 برای بیش از 500 راس مجوز 
ص��ادر کرد و از آن س��ال به بعد تعداد 
کمت��ری مجوز و تنها ب��رای قرق های 
اختصاص��ی صادر ش��د. مدیرکل صید 
و شکار سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: ص��دور مجوز تنها برای دو گونه 

کل و قوچ بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
باید همراه هر شکارچی یك محیط بان 
حضور داشته باشد، گفت: شکارچیانی 
که به صورت قانونی مجوز شکار دریافت 
کرده ان��د، به صورت قانونی نیز ش��کار 

می کنند.  باشگاه خبرنگاران

اس��تاندار کرمانش��اه از موافق��ت ب��ا  ی افزایش سقف تسهیالت برای بازسازی پیگی����ر
واحدهای مس��کونی زلزله زده این استان خبر داد و گفت: 

پس از ابالغ بانك مرکزی به بانك ها، اجرایی می شود.
هوش��نگ بازوند به شرایط دشوار اس��تان در حوزه 
اقتصاد و اشتغال اشاره و بیان کرد: انتظار می رود، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی تحرک بیشتری از خود نشان داده 

و شتاب بیشتری به فعالیت های خود ببخشد.
وی با بیان اینکه کارگروه اقتصاد مقاومتی یك نقش 
بسیار مهم و تصمیم ساز برای شورای برنامه ریزی استان 
دارد، گفت: نشست های این کارگروه باید به شکلی پویا و 

مستمر برگزار شود. بازوند تصریح کرد: اعتبارات استانی 
باید بر مبنای اولویت ها و مش��کالت استان توزیع شود و 

از توزیع سلیقه ای در این زمینه خودداری کرد.
اس��تاندار کرمانش��اه ادامه داد: بیکاری مشکل اصلی 
استان است و اعتبارات باید با محوریت بهبود وضعیت این 
حوزه توزیع ش��ود. همچنین اقتصاد مقاومتی یك راهبرد 
راهگش��ا و بلندمدت در کش��ور اس��ت. وی اظهار داشت: 
همچنین سقف تسهیالت در مناطق زلزله زده در شهرها از 
40 میلیون تومان به 50 میلیون تومان و در روستاها از 30 
میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش یافته که پس از 

ابالغ بانك مرکزی به بانك ها اجرایی می شود.  فارس

استاندار کرمانشاه خبر داد
افزایش تسهیالت برای بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده

مدیران صداوسیما درباره برنامه های  ج��م تلویزی��ون و رادی��و ب��رای پوش��ش ج��ام 
رقابت های فوتبال جام جهانی 2018 روسیه سخن گفتند.

علی اصغ��ر پورمحم��دی قائم مقام معاون س��یما در 
توضیحات��ی بیان کرد: امتیاز پخش بازی ها را با تالش��ی 
طاقت فرس��ا به نصف قیمت خری��داری کردیم تا بتوانیم 

عالقه مندان را از تماشای بازی ها راضی کنیم.
وی درب��اره گروه های پوش��ش دهنده بازی ها اعالم 
کرد: از ش��بکه خبر، معاونت سیاسی، رادیو و شبکه سه 
س��یما گروه هایی برای پوشش مس��ابقات جام جهانی به 

روسیه اعزام می شوند.
حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی نیز اظهار 
کرد: هم��ه رخداده��ای جام جهانی و تم��ام برنامه های 
مربوط به آن از 24 خرداد به صورت زنده در شبکه های 

رادیویی پوشش داده می شود.

علی فروغی مدیر شبکه سه سیما سیما نیز عنوان کرد: 
امس��ال جام جهانی 2018 متفاوت ترین رقابت ورزشی ای 
خواهد بود که تلویزیون و ش��بکه سه آن را پوشش خواهد 
داد. به همین منظور تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است 
تا مردم شاهد اتفاقات بزرگی در تلویزیون باشند. به گفته 
فروغی، از ش��بکه سه س��یما یك تیم پنج نفره در روسیه 

برای پوشش مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.
احسان شیعه مدیر ش��بکه ورزش سیما نیز با اشاره 
ب��ه برنامه های این ش��بکه توضیح داد: پخ��ش برخی از 
بازی های همزمان، ویژه برنامه »فصل داغ فوتبال«، پخش 
گزارش هایی از حواشی جام جهانی و دعوت از کارشناسان 
برای تحلیل و بررس��ی بازی ها از جمله برنامه های شبکه 
ورزش اس��ت. این ش��بکه از روز آغاز مس��ابقات تا پایان 
این رقابت ها هر روز برنامه هایی تحلیلی درباره بازی های 

اجراشده و تیم های شرکت کننده پخش می کند.

امتیاز پخش بازی های جام جهانی خریداری شد

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان
خداوندا مرا در این روز محب دوستانت و دشمن 

دشمنانت قرار ده و در راه و روش به طریقه و سنت خاتم 
پیغمبرانت بدار،  ای عصمت بخش دل های پیغمبران.

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى
شماره مناقصه4-97/س

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند جهت دريافت 

اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

شرايط مناقصه:
1-پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شركت در مناقصه مي باشند.

2-محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني

3- مهلت دريافت(فروش)اسناد:از مورخ 97/03/21 لغايت97/03/29

4-مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 97/04/10

5-زمان بازگشايي پاكات روز دوشنبه مورخ 97/04/11در دفتر مديركل راه و ترابرى استان سمنان مى باشد.
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روابط عمومي اداره كل راه وترابري استان سمنان (شاهرود)

ت اول
نوب

رتبه مورد نيازدوره تضمينمدت اجراي كارميلغ تضمين(ريال)براورد اوليه عمليات (ريال)نوع مناقصهموضوع مناقصهرديف

1
اجراي عمليات تراش ، لكه گيري 
و روكش آسفالت گرم در محور 

ميامي - جاجرم
5 راه و ترابرى24 ماه6ماه225475975761127379879يك مرحله اي 

جایزه  رای گی��ری  مرحل��ه  دومین  بین المللی »باروت خیس« در بیش جناح فرهنگی
از 250 نقطه کش��ور طی راهپیمای��ی روز جهانی قدس 

برگزار شد.
جایزه بین الملل��ی »باروت خیس« جایزه ای نمادین 

است که به منفورترین  شخصیت سال تعلق می گیرد.
اس��امی منتخبین این جایزه طی سال های گذشته 

به این شرح است:
در س��ال 2013 "میشل اوباما" به خاطر اهدای جایزه 
اسکار به فیلم ضدایرانی "آرگو" برنده باروت خیس شد. در 
س��ال 2014 "کاترین اشتون" و "تاریا کرونبرگ" به خاطر 
اهدای هدیه در دیدار پنهانی با نسرین ستوده و اهدای جایزه 
س��اخاروف به وی توانستند این عنوان را کسب کنند! و در 
س��ال 2015 "مانوئل والس" به خاطر توهین به مقدساِت 

میلیون ها مسلمان باروت خیس را از آن خود کرد.
س��تاد مردمی جای��زه بین المللی »ب��اروت خیس« 
امس��ال از بین س��ه نامزد راه یافته به مرحله نهایی، یك 
نفر را براس��اس آرای مردمی به عن��وان »مقام برگزیده 
در رشته دشمنی با حق و حقیقت« معرفی خواهد کرد. 
اسامی و علت انتخاب این سه نامزد را مطالعه می کنید:

1- دونالد ترامپ رئیس جمه��ور ایاالت متحده امریکا، 
به پاس به رس��یمت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 
جعلی و کودک کش صهیونیستی و حمایت مستمر از جنایات 
صهیونیست ها، تهدید دائمی کشورهای مستقل و تالش برای 
ایجاد جنگ و آشوب در هر گوشه از جهان، حمایت از جنایات 

آل سعود در یمن و مشارکت در کشتار مردم بی گناه یمن.
2- بنیامی��ن نتانیاه��و نخس��ت وزیر رژی��م جعل��ی 

صهیونیس��تی، به پاس تهدیدهای همیشگی نظامی علیه 
کشورهای اسالمی، دستیابی به رکورد کشتار 578 کودک 
ظرف مدت 51 روز، ادامه غصب کش��ور فلسطین و ظلم 

روزانه علیه مسلمانان و مسیحیان.
3- نیکی هیلی سفیر ایاالت متحده امریکا در سازمان 
ملل متحد، به پاس حمایت از کشتار مردم مظلوم یمن توسط 

آل سعود و حمایت سرسختانه از جنایات رژیم صهیونیستی.
س��تاد مردمی شش��مین جایزه بین الملل��ی »باروت 
خیس« پس از انتخاب مس��تقیم ایرانیان هوشیار و بیدار و 
تش��نگان حقیقت و عدالت در اقصا نقاط جهان، یك نفر را 
شایسته دریافت تندیس "باروت خیس" اعالم می کند و این 
تندیس که نماد ناتوانی مستکبران عالم در مواجهه و مقابله 

با حقیقت است را برای شخص برگزیده ارسال می کند.
گفتنی اس��ت شروع جمع آوری آرای مردمی از روز 
22 بهم��ن 96  آغ��از و اولین مرحل��ه رای گیری آن در 

راهپیمایی های مراکز استان ها برگزار شد.
مرحله دوم رای گیرِی جایزه بین المللی "باروت خیس" 
در راهپیمایی روز قدس برگزار ش��د؛ شرکت کنندگان در 
راهپیمایی از طریق پرکردن تعرفه رای، درباره یکی از سه 

کاندیدای کسب جایزه تصمیم گیری کردند. 
پی��ش از این، س��تاد مردمی "ب��اروت خیس" موفق 
به اخذ ی��ك میلیون برگه تعرفه رای کاغذی ش��ده بود؛  
همچنین  اخذ تعرفه های کاغذی در هشت کشور به طور 
همزمان در حال برگزاری است و مردم نقاط مختلف دنیا 

در انتخاب منفورترین شخصیت سال همکاری می کنند.
همچنی��ن رای گی��ری اینترنت��ی  از طری��ق آدرس 

barotekhis.ir انجام می شود.

 انتخاب منفورترین شخصیت سال از بین ترامپ، نتانیاهو و هیلی
باروت خیس به کدام یک می رسد؟

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:
 متهم آزار دانش آموزان 

وانشناسی می دهد تست ر
رئیس سازمان پزشکی قانونی  ث�����ه د کش��ور گفت: مته��م تجاوز به حا
دانش آم��وزان در غ��رب ته��ران ب��رای معاین��ات 

روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است.
احم��د ش��جاعی در رابطه با آخری��ن وضعیت 
پرون��ده تجاوز به دانش آموزان پس��ر مدرس��ه ای در 
غ��رب تهران اظهار کرد: از مجم��وع 8 دانش آموزی 
که گفته می شود به آن ها تجاوز شده است، 6 نفر به 

پزشکی قانونی مراجعه کرده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: درخواستی برای معاینه 
جس��می دانش آموزان داده نش��ده اس��ت و فقط 
درخواست معاینه روحی و روانی در گواهی پزشکی 

قانونی اعالم شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: متهم 
این پرونده نیز برای معاینات روانشناسی به پزشکی 

قانونی معرفی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران:
 اجرای حکم قاتل بنیتا 

پس از ماه رمضان
رئیس کل دادگس��تری استان  ن ا ته��ران از اجرای حک��م قاتل می�����ز

بنیتا پس از پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی گفت: فرآیند مربوط به 
اجرای حکم انجام شد و پرونده در اختیار دادسرای 

اجرای احکام قرار گرفته است.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه پرونده ش��اکی 
خصوص��ی دارد، در اولین فرصت زمان اجرای حکم 
مشخص می شود. با توجه به اینکه در روزهای پایانی 
ماه مبارک رمضان هستیم، معموالً در این ایام حکم 
اجرا نمی ش��ود، پس از پایان ماه مبارک تعیین وقت 

صورت گرفته و حکم به اجرا درمی آید.
اس��ماعیلی درخصوص متهم ردیف دوم پرونده 
قتل بنیتا هم اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از 
موضوع نیاز به بررسی مجدد داشت پرونده به دادسرا 

برگشته و منتظر تکمیل تحقیقات دادسرا هستیم.

تایید صدور مجوز ۱۰ هزار دالری شکار قوچ برای ۲ آمریکایی

 تدبیر تازه ای برای جذب توریست  

بابائیان:

 نمایش فوتبال در سینماها
تنها به نفع سینماداران است


