
جزئیات 9 خبر جدید وزیر کار از اشتغال اعالم شد؛

توزیع مرحله جدید سبد کاال
سخنگوی دولت اعالم کرد؛

رشد مثبت شاخص های اقتصادی در سال ۹۳

هیئت وزیران درخواست کرد؛

 مردم در مصرف آب صرفه جويي کنند 
گروه ایران: هیئت وزیــران با توجه به وضع 
منابع آب کشــورمان و کاهش بارندگی ها و کمبود 
شــدید ذخایر آبــی، از ملت ایران بــه  ویژه مردم 
تهــران انتظار صرفه جویی جــدی در مصرف آب 
را دارد و امیدوار اســت با تدابیر و همراهی مردم 
بتواند مشکل شــدید کمبود آب را به نحو مناسبی 

کند. برطرف 
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، در ابتدای جلســه هیئــت وزیران که 
صبح دیــروز به ریاســت آقاي روحانــي رئیس 
جمهور برگزارش شــد،  پس از بحث و تبادل نظر 
درخصــوص مهم ترین مســائل روز، وزارت نیرو 
گزارشــی از مقایســه میزان بارندگی در سال های 
اخیر و رونــد نزولی بارندگی ها و کاهش شــدید 

ذخایر آبی به دولت ارائه کرد.
هیئت وزیــران با توجه به وضــع منابع آب 
کشــورمان و کاهش بارندگی ها نســبت به ســال 
گذشته و سال های قبل و کمبود شدید ذخایر آبی، 
از عموم مــردم ایران به ویژه مردم بزرگوار شــهر 
تهــران انتظار صرفه جویی جــدی در مصرف آب 
را دارد و امیدوار اســت با تدابیر دولت و همراهی 
صمیمانه مردم بتواند مشــکل شدید کمبود آب را 

به نحو مناسبی برطرف کند.                         
هیئــت وزیــران همچنیــن مجموعــه ای از 

نیــرو را برای ســاماندهی  پیشــنهادهای وزارت 
بهینه مصرف آب در تهران و واکنش به مشــترکان 

پرمصرف، بررسی و تصویب کرد.
همچنیــن هیئــت وزیران بــا تخصیص 300 
میلیارد ریال برای تکمیــل اجرای خط انتقال آب 
از ســد ماملو بــه تهران و تصفیه  خانه ســد ماملو 

کرد. موافقت 
در ادامــه، وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
گزارشــی از ســامانه امــور گمرکی در راســتای 
سیاســت های دولت مبنی بر پنجره واحد تجارت 
فرامرزی، دولــت الکترونیک و تســهیل واردات، 
صادرات و ترانزیت کاال از گمرک های کشــور به 

هیئت وزیران ارائه کرد.
استقرار سامانه مذکور کاهش زمان  نتایج  از 
ترخیــص کاال از متوســط 26 روز بــه 3 روز و 
صادرات از 7 روز به یک روز اســت که موجب 
صرفه جویی و کاهــش هزینه به مبلغ  280 هزار 
میلیارد ریــال برای کارآفرینــان و واردکنندگان 
و در نهایــت کاهش هزینه مصــرف کنندگان می 

شود.  
با تشــکر از وزارت امور  رئیــس جمهور 
جمهــوری  گمــرک  و  دارایــی  و  اقتصــادی 
اهمیــت گمرک  بیــان  بــا  ایــران و  اســالمی 
و  تجــارت  تســهیل  و  اقتصــادی  جهــت  از 

ترانزیــت کاال از کشــور، بر ضــرورت تبدیل 
و  کرد  تأکیــد  بزرگ  کریــدور  به یک  کشــور 
مقــررات گمرکی و  و  تشــریفات  بودن  به روز 
کیفیت و ســرعت کنترل ها و بازرســی ها را از 

پیش نیازهای این مأموریت دانســت.
آقــای روحانی بر لــزوم به کارگیــری افراد 
آموزش دیده تجهیزات و تأسیســات مناسب که در 

شأن جمهوری اسالمی ایران باشد تأکید کرد.
رئیس جمهور اعتماد مــردم و کارآفرینان را 
ســرمایه بزرگی برای گمرک دانســت و به تقویت 

این اعتماد توصیه کرد.
آقــای روحانــی همچنین بر همــکاری همه 
ســازمان های مرتبط با زنجیره تجــارت خارجی، 
گمــرک و همسوســازی قوانیــن و مقــررات با 

کرد. تأکید  بین المللی  کنوانسیون های 
در ادامه، وزارت ورزش و جوانان گزارشــی 
از آماده ســازی تیم هــای ملــی برای شــرکت در 

اینچئون کره جنوبی ارائه کرد. بازی های آسیایی 
رئیس جمهور با تشــکر از وزارت ورزش و 
جوانان و همه دست اندرکاران ورزش کشور ضمن 
آرزوی موفقیــت برای کاروان اعزامی و بیان اینکه 
موفقیت ورزشــکاران موجب نشاط اجتماعی می 
شود، برای افزایش این نشــاط ها اظهار امیدواری 

کرد.

آقــای روحانی کاروان اعزامــی را به رعایت 
اخالق و ادب اسالمی، مبارزه جوانمردانه و تالش 

برای کسب رتبه باالتر توصیه کرد.
رئیــس جمهور بــا توجه بــه عالقه مندی و 
حساسیت مردم به ورزش و پیروزی های قهرمانان، 
آمادگی دولت را برای حمایت همه جانبه از جامعه 

ورزشی اعالم کرد.
بــا تصویب هیئت دولــت، 395 میلیارد ریال 
اعتبار برای پیشــگیری و مقابله با آثار زیانبار سطح 
آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع کشور در اختیار 
ســازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشــور و 

قرار گرفت. استانداری گلستان 
شــرکت  اساســنامه  اصــالح  همچنیــن 
سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری 
- صنعتی قشــم و اصالح اساســنامه شرکت صید 
صنعتــی منطقه آزاد چابهار نیــز از تصویب دولت 

گذشت.
اصالح اساســنامه صندوق ملی محیط زیست 

از دیگر مصوبات جلسه دیروز بود.
ایــن صندوق بــه منظــور کمک بــه تقلیل 
آالینده هــای زیســت محیطــی و جلوگیــری از 
تخریب محیط زیست و به منظور حفاظت، احیا و 
بهره برداری پایدار از محیط زیســت، منابع طبیعی 

و تنوع زیستی تأسیس می شود.

گروه ایران: سخنگوی دولت گفت : مستندات 
اولیه شان می دهد رشد منفی که ماه های پایانی سال 
92 در حال کاهش بود در سال 93 مثبت شده است.
محمدباقر نوبخت پس از جلســه هیئت دولت 
در جمــع خبرنــگاران درباره ســخنان اخیر رئیس 
جمهور درباره خروج کشــور از رکود گفت : مراکز 
اصلی تعیین میزان رشــد مرکز آمار و بانک مرکزی 
اســت البته در دنیا معمول است خیلی موسسات و 

نهادها پیش بینی هایی می کنند.
وی افزود : برآورد ما  این است که در سال  93 
به رشد مثبت رسیدیم و گزارش های اولیه مرکز آمار 

این را  تایید می کند.
نوبخت افزود : امروز آخرین آمار را بررســی 

کردم و هفته آینده این آمار قطعی اعالم  می شود.
وی با بیان اینکه بخشــنامه بودجه  94 تصویب 

شده است ، گفت :  نرخ ارز هنوز مشخص نیست البته سیاست های  ضد 
تورمی و خروج از رکود را در بودجه 94دنبال می کنیم.

نوبخت با اشــاره به پدیده بدحجابی ان را مشکل فرهنگی دانست 
که باید متناســب با ان از ســازوکار فرهنگی اســتفاده کرد که مناسب و 

اثربخش باشد.
وی بــا بیان اینکه دولت هم برای ارتقای فرهنگی باید تالش کند ، 
گفت :  دولت هر سال صدها میلیارد تومان هزینه می کند و دستگاه های 

غیردولتی هم استفاده می کنند.
معــاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری گفت: 
کسانی که  از روشــهای غیرفرهنگی و روشهای خشن استفاده می کنند 

این روشها موثر نبوده و این پدیده را گاهی تشدید کرده است.
وی گفــت : بانوان مادر جامعه باید مورد احترام باشــند و هر نوع 
روش غیرقانونی و بی احترامی برای برخورد با این پدیده پذیرفته نیست.
نوبخت اظهار داشــت : افرادی که از دلسوزی می خواهند برخورد 
کنند توصیه می کنم هر هنری دارند در زمینه فرهنگی بیاورند و در برنامه 

ششم توسعه اگر الزم باشد منابع مالی می دهیم.
وی گفت :  بدحجابی برای جامعه اســالمی نامناسب است اما اینکه 

فرد بدحجاب بیمار است این یک توهین است.
ســخنگوی دولت درباره مطالبات برخی کارگران پتروشــیمی هم 
گفت :  در بودجه ســال جاری حدود  120 هزار بشــکه میعانات گازی 
برای پتروشــیمی دیده شده است که برای خروج از رکود هم موثر است 

و به مشکالت کارگری نیز باید توجه شود.
وی افزود : بحث قانون  احزاب در مرحله پیش نویس مانده  است 

که اگر تمام شود اطالع رسانی می کنیم.
تنوبخت درباره اظهار نظر مجامع جهانی درباره حقوق بشر در ایران 
گفت :  پاســخ الزم باید از طرف مسئوالن داده شود و اجازه این اتهامات 

را نمی دهیم.
وی با بیــان اینکه رئیس جمهور برای شــرکت در مجمع عمومی 
ســازمان ملل به نیویورک خواهد رفت ، اعالم کرد : برنامه ای از طرف 

رئیس جمهور برای مالقات با اوباما تنظیم نشده است.
نوبخت درباره برنامه ششم توسعه گفت : روز دوشنبه نظام تدوین 
آن در شــورای اقتصاد تصویب شد ، در دســت تهیه است و طبق زمان 

بندی تا تابستان 94 به مجلس خواهیم داد.
وی از همکاری صدا و سیما در هفته دولت تشکر کرد و گفت: البته 
این موضوع نافی انتقادهای  ما نیست مثل بحث خودروهای وارداتی که  

القای شبهه هایی می شود.
نوبخت افزود : توزیع دومین بسته غذایی برای 
افراد مشمول طرح  هفته های آینده انجام خواهد شد 
و وزیر تعاون اطالع رســانی مــی کنند اما میزان آن 

کمتر از مرحله اول نخواهد بود.
وی گفت :  یارانه نقدی بیســت و دوم شهریور 
پرداخت شــد و به نوزادانی که نام انها در ســازمان 

هدفمندی منعکس شده هم پرداخت شده است.
وی درباره بخشنامه دولت درباره بازنشستگان 
هم گفت این کار بر اساس موازین قانونی بوده و به 

تفضیل آنرا منعکس می کنیم.
نوبخــت درباره احیای ســازمان برنامه بودجه 

گفت : این کار در مهرماه انجام می شود.
نوبخت درباره اختالفات بــا تیم مذاکره کننده 
هســته ای گفت   در این باره  اطالع رســانی شد و 
خیلی مســائل حل شــده اســت و امیدواریم در فرصت باقی مانده بقیه 

مسائل با توجه به منطق ایران حل شود.
وی دربــاره همکاری ایران با آمریکا بــرای مقابله با داعش گفت : 
آمریکاییها در این باره عالقه مند بودند و پیشــنهاد خودشان را هم اعالم 

کردند که همکاری صورت بگیرد.
ســخنگوی دولت افزود :  البته طبیعی و منطقی اســت که ایران که 
ســریعتر و اثربخش تر از آمریکا و با حمایت مناسب از مردم مسلمان و 

دولت عراق وارد عمل شد.
وی گفت: مشــخص است که کسی تایید نمی کند نیروهای نظامی 

تحت فرمان آمریکا اقدامی انجام دهند.
نوبخت افزود :  ایران قبل از آمریکایی ها وارد عمل شد و نیازی به 

هماهنگی با آمریکا نیست.
وی با بیان اینکه امریکایی ها خودشان  مسئول اثربخشی حمالتشان 
هســتند ، گفــت : ما وظایف خود را  انجام مــی دهیم که در چارچوب 
عملیات آمریکا قابل تعریف نیســت و کشوری مستقل هستیم و مستقل 
عمل مــی کنیم. وظایف منطقه ای و دینی داریم که بر اســاس آن عمل 

می کنیم.
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دومینوی جدایی طلبی غرب 
گروه جهان: در آستانه همه پرسی تاریخی اسکاتلند، استقالل طلبان ایالت 
کبک کانادا با دقت به بررسی همه پرسی استقالل از بریتانیا می پردازند.تنها یک 
روز مانده به همه پرسی استقالل اسکاتلند از بریتانیا، جوش وخروش انتظار نتیجه 
همه پرسی نه تنها میان استقالل طلبان اسکاتلند بلکه در میان استقالل طلبان دیگر 
کشورهای اروپایی و حتی آمریکای شمالی در جریان است.روزنامه آمریکایی استیت 
گزارش داد ایالت فرانسوی زبان کبک کانادا، که پیشتر در دو همه پرسی استقالل 
با شکست مواجه شده بودند،  با نزدیک شدن به همه پرسی تاریخی اسکاتلند در 
انتظار نتیجه آن هستند تا از تجربه این اتفاق تاریخی درس بگیرند.استقالل طلبان 
اسکاتلند هم پیشتر از نصایح استقالل طلبان کبک در جریان استقالل از کانادا استفاده 

کرده و هرگونه موفقیت در همه پرسی هفته جاری منجر به تقویت خواسته مردم 
کبک برای استقالل از کانادا خواهد شد.به گفته روزنامه استیت، سال 2011 هیئتی 
از اسکاتلندی های خواهان استقالل با سفر به ایالت کبک کانادا خواستار استفاده از 
تجارب یکدیگر در این زمینه شدند.هم چنین روزنامه انگلیسی تلگراف در یادداشتی 
روز چهارشنبه با اشاره به همه پرسی تاریخی اسکاتلند نوشت مردم کبک کانادا 
امیدوارند شاهد استقالل تاریخی اسکاتلند از بریتانیا باشند.به گزارش تلگراف یکی 
از رهبران استقالل طلب کبک به اسکاتلندی ها درباره وعده های لندن هشدار داده 
و وعده های غیرعملی شده اوتاوا به کبک را به آنها یادآور شده است.هم چنین وی 
هشدار داد که در صورت رای به استقالل از بریتانیا، هجمه های بسیاری علیه اقتصاد 

و امنیت اسکاتلند وجود خواهد داشت.رهبر استقالل طلب کبک در ادامه خاطر 
نشان کرد استقالل اسکاتلند از بریتانیا به معنای تخریب وجهه آن و یا تضاد با آن 
نیست بلکه مساله اصلی ایجاد پدیده جدیدی است.با نزدیک تر شدن به همه پرسی 
استقالل اسکاتلند از بریتانیا کشورهای بسیاری در اروپا نگران خیزش های این چنین 
هستند.کاتالونیا در اسپانیا یکی از این استقالل طلبان است و انتظار می رود دیگر 
کشورهای اروپایی هم چون بلژیک، ایتالیا و یا آلمان هم شاهد چنین خیزش هایی 
باشند.آمریکای شمالی نیز از پیامد همه پرسی استقالل طلبی اسکاتلند در امان نبوده 
و مردم فرانسوی زبان کبک کانادا نیز خواستار استقالل از حکومت مرکزی اوتاوا 

هستند و تحوالت اسکاتلند را با دقت بررسی می کنند.

استقالل طلبان کبک در انتظار نتیجه همه پرسی اسکات ها؛
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بان کی مون در نیویورک:

 ايران نقش حیاتی
  در خاورمیانه 

ايفاء می کند
گروه جهــان: دبیرکل ســازمان ملل متحد در 
نشســتی خبری بر نقش جمهوری اسالمی ایران در 

برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه تاکید کرد.
به گزارش شــبکه »پرس تی وی«، »بان کی مون« 
دبیرکل ســازمان ملل متحد روز سه شنبه طی نشست 
خبری بر نقش برجســته ایــران در خاورمیانه صحه 

گذاشت.
بر اســاس این گزارش، بان کی مون در نشست 
خبری در پاســخ به سئوال خبرنگاران در زمینه امور 
عراق و ســوریه اظهار داشت: »همانطور که بارها در 
گذشته نیز گفته ام ایران بازیگر و کشور بسیار مهمی 
در خاورمیانــه و در زمینه برقراری صلح و امنیت در 

منطقه است.«
وی در ادامه خواهان دیدار با »حسن روحانی«، 
رییس جمهور و »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه 

ایران در نیویورک شد.
بان کــی مون در ادامه با بیــان این که همواره از 
نماینده ویژه خود در امور ســوریه درخواست کرده 
است تا با سران ایران ارتباط نزدیکتری داشته باشد، 
افزود: »من همیشــه آماده بحث و مشــاوره با سران 

ایران هستم.«
گروه ایران: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت:  ائتالف علیه داعش خارج از مکانیزم های سازمان 
ملل متحد شکل گرفته است . مضافاً اینکه اهداف اعالم 
شده این ائتالف در مبارزه علیه تروریسم ، با برخی اقدام 
های قبلی و فعلی بانیان اصلــی و تعدادی از اعضای آن 
درخصوص تروریســم همخوانی ندارد .مرضیه افخم ، 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سؤال 
یکی از خبرنگاران درخصوص تحوالت مرتبط با تشکیل 
ائتالف بین المللی علیه داعش ، با اشاره به اینکه موضع و 
دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در این رابطه پیش از این 
در عالیترین ســطوح از جمله توسط مقام معظم رهبری 
اعالم شــده و وزارت امور خارجه نیز پیش از این در این 
رابطه مواضع روشنی داشته است ، گفت : ماهیت قانونی 
ائتالف تشکیل شده از منظر حقوق بین الملل محل سؤال 
جدی است و این ائتالف خارج از مکانیزم های سازمان 
ملل متحد شــکل گرفته است. مضافاً اینکه اهداف اعالم 
شــده این ائتالف در مبارزه علیه تروریسم، با برخی اقدام 
های قبلی و فعلی بانیان اصلی و تعدادی از اعضای آن 
درخصوص تروریسم همخوانی ندارد .مرضیه افخم با 
اشاره به ریاکاری سیاسی برخی کشورهای مدعی مبارزه 
با تروریســم که اکنون پرچمداری مبــارزه با داعش را 
عهده دار شــده اند، افزود : مبارزه با تروریسم بیش از 
آنکه نیازمند ائتالف های عریض و طویل و مانورهای 
رسانه ای و تبلیغی باشد ، نیازمند اراده سیاسی و پرهیز 
از بازی های دوگانه درخصوص تروریسم و مصادیق آن 
است و متأسفانه سابقه برخی از اعضای برجسته ائتالف یاد 
شده نشان می دهد که پرونده ای قطور در استفاده ابزاری 
از تروریسم و برخورد دوگانه با مصادیق این پدیده دارند 
.سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر شفافیت 
مواضع کشورمان درخصوص ضرورت مقابله صادقانه و 
حقیقی با پدیده تروریسم، تصریح کرد : جمهوری اسالمی 
ایران همواره در این زمینه مسئوالنه عمل کرده و بر همین 
مبنا بر ضرورت اقدام مســئوالنه و صادقانه همه کشورها 
در کمک حقیقی به دولت و ملت عراق در روند مقابله با 
تروریسم و پرهیز از اقدامات مداخله جویانه نظامی و سیاسی در 
مسائل داخلی کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم تأکید می کند .

در مقر اروپایی سازمان ملل صورت گرفت؛

سخنرانی خانواده 
شهدای هسته ای در 

اجالس حقوق بشر
گروه ایران: همسر و فرزند چند تن از خانواده 
های شهدای تروریسم و شهدای هسته ای کشورمان 
در کارگاه آموزشــی تروریسم و حقوق بشر سازمان 
ملل که در ژنو در حال برگزاری اســت، ســخنرانی 
کردند.انجمــن دفــاع از قربانیان تروریســم دیروز 
ســاعت 11 به وقت ژنــو کارگاه آموزشــی تحت 
عنــوان« تروریســم و حقوق بشــر« را در اجالس 
بیســت و هفتم شــورای حقوق بشــر برگزار کرد.
حمید سجادی مدیرعامل این انجمن، منصوره کرمی 
همســر مسعود علیمحمدی از شــهدای هسته ای و 
معصومه اســکندری فرزند شهید عشرت اسکندری 
از شهدای ترورهای دهه 60 در این گارگاه آموزشی 
به ایراد سخنرانی پرداختند.علل گسترش توان گروه 
های تروریســتی در جذب اعضای جدید از سراسر 
جهان، تجزیه و تحلیل نقش جامعه مدنی و قربانیان 
تروریسم در مبارزه با تروریسم، توجه جامعه جهانی 
برای بازگشت به شکل سنتی برده داری که در قالب 
گروگانگیری توســط گروه های تروریستی داعش و 
بوکوحرام صورت می گیرد، موضوعاتی هســتند که 
نمایندگان انجمن دفاع از  قربانیان تروریســم در این 

کارگاه آموزشی ارائه کردند.
عالوه بر این نمایندگان انجمن دفاع از قربانیان 
تروریســم، واکنش های بین المللــی بویژه قطعنامه 
2170 شورای امنیت سازمان ملل که در آن، قربانیان 
تــرور و پیامدهای بلند مدت ترور بر روی آســیب 
دیدگان اقدامات تروریســتی مورد توجه قرار نگرفته 

است را تبیین و تشریح  کردند.

 واکنش افخم 
به ائتالف بین المللی 

علیه داعش

سردار ذوالقدر در نشست خبری مطرح کرد

 آموزش دانشجویان خارجی 
برای عبور از اروند

گروه ایران: جانشین فرمانده سپاه تهران از برپایی 80 نمایشگاه در هفته دفاع مقدس در سطح شهر تهران 
خبر داد.ســردار احمد ذوالقدر جانشــین فرمانده و رئیس ستاد گرامیداشــت هفته دفاع مقدس در سپاه محمد 
رســول اهلل تهران بزرگ در نشست خبری که روز چهارشنبه برگزار شد با اشاره به اهمیت انتقال تجربیات دفاع 
مقدس اظهار داشــت: کشــورها و نهضت های آزادیبخش که مایلند تجربیات دفاع مقدس ما را کســب کنند، 
می توانند از کتب و محصوالت دیگری که در این راستا به وجود آمده استفاده کنند. همانطور که می دانید چند 

کشور به ایران دانشجو فرستادند و نحوه عبور از اروند را آموزش دیده اند.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه های هفته دفاع مقدس در چهار محور برپا می شــود، گفت: مقاومت، ایثار و 
شــهادت ترویج ســبک زندگی و اقتصاد مقاومتی رزمندگان، مدیریت جهادی، جنگ نرم، موضوع هسته ای و 

مقاومت در برابر استکبار جهانی از جمله محورهای این نمایشگاه ها است.
ذوالقدر همچنین خاطرنشان کرد: 80 مکان برای برپایی نمایشگاه ها در تهران تعیین شده است و همچنین 

راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس در برخی از مدارس تهران حضور پیدا می کنند.
جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: دو رزمایش زنده به همراه آتش در دهکده مقاومت و بوستان 

والیت اجرا می شود که یکی عملیات بیت المقدس و دیگری عملیات رمضان را بازسازی می کند.
ذوالقدر در ادامه سخنانش اظهار داشت: همچنین برای اولین بار یک تیپ سپاه تهران با لباس و تجهیزات 
دفاع مقدس به صورت ستون از داخل شهر حرکت می کند و طی هفت شب در نقاط مختلف تهران برنامه های 

خود را اجرا می کند.
وی افزود: برگزاری 92 یادواره شــهدای دفاع مقدس و ویزیت رایگان درمان گاه های ســپاه در هفته دفاع 

مقدس از دیگر برنامه های سپاه تهران است.
ذوالقدر همچنین از راه اندازی موزه دائمی دفاع مقدس برای دانش آموزان در آینده خبر داد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات سپاه تهران در حوزه کتاب گفت: مؤسسه بعثت در سپاه تهران ایجاد شده 
و وظیفه آن گردآوری، تنظیم و نشر کتب دفاع مقدس است که تا کنون ده ها کتاب آن رونمایی شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

پرداخت ها به قطعه سازان به روز می شود

 بیگدلی 
 با آرزوهایش 

درگذشت


