رهبر انقالب نماینده جدید ولیفقیه
در هرمزگان را منصوب کردند

با نیکان بدی مکن ،چه آنان را از نیکی باز می داری .امام علی
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صفحه2

دیپلماتها و خبرنگاران ایرانی فقط

چهره واقعی آمریکا
بدون روتوش

دول��ت ترامپ این بار هم ب��ا اعمال محدودیت
برای دیپلماتهای ایرانی در مقر س��ازمان ملل
در نیویورک ،برگ دیگری بر پرونده سیاه...
صفحه2

عضو شورای نظارت بر صدا و سیما :بودجه رسانه ملی برای پخش سریال منطبق بر واقعیت «گاندو» صفر شد

گروکشیدولتبرایبستندهانمنتقدان
حاجی دلیگانی :فشار بودجهای دولت علیه صدا و سیما بچهگانه است
آیتاهلل نوری همدانی انتقاد کرد

علیرضا دبیر
رئیس فدراسیون
کشتی شد

سعید جلیلی:

مردم و ارکان نظام از
مواضع ضدفساد وزیر
بهداشت پشتیبانی کنند

صفحه7

تهیه کننده سریال «گاندو»:

«گاندو»2حتما
ساختهمیشود

تهیه کننده س��ریال «گاندو» گفت :ما استوار ،پر
قدرت ،ب��ا توان مضاعف و ب��ا توجه به حمایت
مردم ،انگیزهمان برای تولید گاندو...

صفحه2

صفحه6

حمالت پهپادی و موشکی
یمنیهانشانازاضمحالل
ائتالف سعودی است

سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر

در برابر حبس و شکنجه شیخ زکزاکی

یک��ی از مراج��ع عظ��ام تقلی��د ضم��ن
محکومیت حبس و شکنجه آیتاهلل شیخ
زکزاکی گفت :مدعیان دروغین حقوق بشر
چشمان خود را در مقابل این جنایات بسته
و سکوت مرگباری را اختیار کرده و نفرت
و ننگ ابدی را نثار خودکردهاند .به گزارش
«عصر ایرانی��ان» به نق��ل از دفتر روابط
عمومی آیتاهلل حس��ین نوری همدانی ،مرجع تقلید ش��یعیان ،در پی وخامت حال و
ش��رایط بحرانی آیتاهلل ش��یخ زکزاکی پیامی به ش��رح ذیل صادر کرد .در این پیام
آمده است :باکمال تأسف خبرهای ناگواری از وضعیت عالم مجاهد جناب آقای شیخ
زکزاکی به گوش میرس��د؛ جنایتی که امروز در کشور نیجریه در حال وقوع است و
عدهای از انسانها در حال تحمل رنج و شکنجه هستند مایه نگرانی است...

شیرجه دالر به سمت قیمت واقعی
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صفحه3

آیا آملی الریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصالح میکند؟

توقع افکار عمومی از رئیس مجمع تش��خیص مصلحت و
قاضی القضات س��ابق اینست که در بیانیهای جدید ضمن
تمکین ب��ه رأی و نظر قوه قضائیه در قبال طبری ،موضع
خود را در بیانیه اول مبنی بر سالمت وی جبران کند.علیرضا
زاکانی در س��ومین مناظره خود با مصطفی تاج زاده که ۲۸
خرداد ماه در یادمان ش��هدای هفتم تیر برگزار شد از نقش
مخرب یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه (در زمان ریاست
آیت اهلل آملی الریجانی) سخن به میان آورد و او را عنصری
فاسد معرفی کرد و گفت :کسی که دو رئیس قوه را بیچاره
کرده و دچار مش��کل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد
و بن��د ش��ده را باید کنار گذاش��ت.پس از آنکه این خبر در
رسانهها مخابره شد ،بالفاصله دفتر رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام بیانی��های صادر کرد و ضمن تکذیب آنچه
درباره «اکبر طبری» که حاال اس��م و عنوانش عیان شده
بود ،مطرح شده ،حکم به سالمت او داد و طرح این اتهامات
را ابزاری برای پروژهای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین
قوه قضائیه دانست و آورد :ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان
غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریبهای ناجوانمردانه و
خالف شرع و اخالق ندیدهاند.البته بیانیه دفتر رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام بی پاسخ نماند و زاکانی در صفحه
شخصیاش در توئیتر نوشت« :پیرامون آقای طبری و نقش
مخرب آن در قوه قضائیه صحب��ت کردم که از دفتر آیت
اهلل الریجانی تکذیب شد و تاکید نمودن که ایشان برخی
موارد را بررس��ی کرده و حکم به سالمت آقای طبری داده
اند .مش��فقانه به رئیس محترم مجمع تش��خیص عرض

برخی دستگاه قضائی مطرح است که البته تازه تشکیل شده
و تحقیقات آن در حال انجام است.وی به این نکته نیز اشاره
کرد که ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی
اثبات میکند ما در برخورد با مفاس��د به ویژه اگر مرتبط با
درون دستگاه قضا باشد ،کام ً
ال جدی هستیم و بدون هیچ
گونه اغماضی  ۱۰۰درصد در چارچوب ضوابط موضوعات
را رس��یدگی میکنیم و این پرونده نیز کام ً
ال در چارچوب
مقررات و ضوابط قانونی رس��یدگی میشود .براین اساس،
اتهامات «طبری» با دالیل ذکر شده توسط سخنگوی قوه
قضائیه وارد مرحله جدی تری ش��د .خصوص ًا که در دوره
فعلی سرعت مبارزه با فساد بویژه برخورد با دانه درشتها
سرعت بیشتری پیدا کرده و دور از ذهن نیست که پرونده
این مقام ارش��د قضائی در اسرع وقت رسیدگی شده و به
سرانجام برسد .البته شرط انصاف این است که گفته شود
مبارزه با مفاس��د اقتصادی و رانت خواریها از اواخر دوره
آیت اهلل آملی آغاز ش��د و اگر جدیت وی و برخی دیگر از
مقامات قضائی نبود برخی پروندهها به نتیجه نمیرسد .اما
همین مسئله بار مسئولیت ایشان را سنگینتر میکند و از
این رو انتظار میرود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
که نزدیک به  ۱۰س��ال سکانداری قوه قضائیه را برعهده
داشت و در دوره مسئولیتش بارها بر حفظ استقالل دستگاه
قضائی ،تمکین به نظر کارشناسی قوه قضائیه و احترام به
آرا محاکم تاکید کرده بود ،در بیانیهای جدید ضمن تمکین
عملی به دیدگاههای��ش در دوران قاضی القضاتی ،موضع
خود در قبال پرونده اکبر طبری ،را اصالح کند.

الگو بسیج به پیروزی سوریه منتج شد

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین برلزوم نوآوری و
خالقیت در برنامههای بسیج به منظور پاسخ به ضروریات
جامعه و دس��تیابی به اهداف عالیه انقالب تاکید کرد.به
گزارش مهر ،سردار غالمرضا سلیمانی ظهر چهارشنبه در
جمع فرماندهان پایگاههای بسیج استان اردبیل با اشاره به
چهلیمن سالگرد شکل گیری بسیج طی امسال اضافه کرد:
باید از تجربه چهل سال گذشته برای تدوین برنامههای
نوآورانه و خالق در راس��تای دستیابی به باالترین اهداف
استفاده کرد.وی خواستار خالقیت و ابتکار در برنامههای
اجرایی بسیج شد و ادامه داد :طی این مدت بسیج از تمام
ظرفیت برای پیشبرد اهداف عالیه انقالب استفاده نکرده و
توان صد در صدی خود را به نمایش نگذاشته است.رئیس

سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه باید برای پاسخ به
نیازهای کشور اشکاالت را رفع و با تمام توان و با استفاده
از ن��وآوری و خالقیت از ظرفیتهای موجود بهره ببریم،
تصریح کرد :بسیج امروز مسئولیت سنگینی بر عهده دارد
لذا باید با بهره گیری از تجربیات  ۴۰س��ال گذش��ته و با
الگوگیری از دس��تاوردها و مقاومتها بتواند ضمن عمل
به مسئولیت خود به نیازهای نظام پاسخ گوید.وی تکامل
و رش��د بس��یج و اعتالی این نیروی عظیم مردمی را در
سایه کیفیس��ازی و عمق بخشی برنامهها دانست و در
ای��ن خصوص برضرورت توجه به بیانیه گام دوم انقالب
تاکید کرد.س��لیمانی عظمت و قدرت بسیج را متذکر شد
و افزود :بس��یج به چنان نیرویی تبدیل شده که امروز به

الگ��وی نیروهای خ��ارج از مرز ایران مبدل گش��ته و به
عنوان بزرگترین تشکیالت مردمی دنیا شناخته میشود.
وی با اش��اره به توسعه بسیج به عنوان یک نهاد انقالبی
مردمی در خارج از مرزها بیان داش��ت :امروز بس��یج در
همه عرصهها تبدیل به یک الگوی جدید در کشورهای
دنیا شده است.رئیس س��ازمان بسیج با اشاره به حوادث
سوریه و تاثیرگیری از بسیج مردمی ایران در شکل دهی
نیروهای مردمی یادآور ش��د :زمانی که فقط  ۱۹درصد از
خاک س��وریه در دست دولت بود بس��یج مردمی سوریه
با الگو قرار دادن بس��یج انقالب اسالمی ایران نیرویی را
ش��کل داد که توانست دشمن را عقب رانده حصر سوریه
را بشکند.

اهدای پرچم دزدان دریایی به سفیر انگلیس توسط دانشجویان

اعض��ای اتحادیه انجمنهای اس�لامی
دانشجویان مستقل در اعتراض به توقیف
نفتکش ایرانی توسط دولت انگلستان در

صفحه 2و 6

صفحه2

میکنم که اش��تباه میفرمایید و تا دیر نشده از وی تبری
جویید ».اکبر طبری که این روزها سوژه رسانهها شده است،
در زمان ریاس��ت آیتاهلل صادق آملیالریجانی بر دستگاه
قضا ،معاونت اجرایی حوزه ریاس��ت قوه را بر عهده داشت
اما هفت روز پس آنکه آیت اهلل رئیسی سکاندار قوه قضائیه
شد ،طبری را برکنار و یوسف باقری را بهجای او ،بهعنوان
سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب
کرد.محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی وقضائی
مجلس نیز پیش از این خبر داده بود که بر اساس اطالعات
او ،اکب��ر طبری همراه آی��ت اهلل آملی الریجانی به مجمع
تشخیص مصلحت نظام رفته است.به هر صورت از زمان
صدور بیانیه دفتر آیت اهلل آملی الریجانی پرونده «طبری»
در حاش��یه ق��رار گرفت ام��ا اعالم یک خب��ر آن را دوباره
وارد متن کرد؛  ۲۳تیرماه حجت االس�لام حس��ن نوروزی
مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر از بازداشت
«طبری» داد ام��ا از بیان علت بازجویی خودداری کرد .اما
تنها  ۲روز زمان کافی بود تا این خبر رسم ًا از سوی دستگاه
قضائی تأیید شود ۲۵ .تیرماه بود که غالمحسین اسماعیلی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری جزئیات بیشتر از
بازداشت «طبری» ارائه داد و گفت :فردی که قب ً
ال در حوزه
ریاس��ت ،معاون یکی از بخشها ب��وده ،تحت تعقیب قرار
گرفته و پروندهای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و
برخی افراد دیگر بازداشت شدند .آنچه االن در پرونده مطرح
است ناظر به ارتباطات ناصواب و خالف موازین قضائی با
برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در

اقدام��ی نمادین یک پرچم دزدان دریایی
را به س��فیر این کش��ور هدیه کردند .به
گزارش فارس ،جمعی از اعضای اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل
دانشگاههای سراس��ر کشور ،در اعتراض
به توقیف نفتکش ایرانی توس��ط دولت

انگلس��تان در اقدامی نمادین یک پرچم
دزدان دریایی به س��فیر این کشور هدیه
کردن��د .گفتنی اس��ت حض��رت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظم انق�لاب هم اخیراً
ب��ا انتقاد بس��یار ش��دید از دزدی دریایی
انگلیس��یهای خبی��ث ،گفتن��د :آنها که

آگاه سازی افکارعمومی با سریالسازی
در مورد سوژههای امنیتی

روزنامهصبحايران

میتوانند در سه نقطه نیویورک تردد کنند

یادداشت

خباثتشان برای همه آشکار است کشتی
ما را با راهزنی دریایی ربودهاند اما س��عی
میکنند به آن شکل قانونی بدهند .البته
عناصر مؤمن در جمهوری اس�لامی این
کارها را بیجواب نمیگذارند و در فرصت
و جای مناسب پاسخ خواهند داد.

ساخت گاندو و استقبال آن توسط مردم
نشان می دهد که سریالسازی در مورد
سوژههای مهم امنیتی به آگاهیبخشی
افکار عموم��ی درباره توطئه دش��منان
کم��ک میکند .در این راس��تا اهتمام و
ش��جاعت تهیهکننده ،کارگردان و سایر
عوامل در دستگذاشتن بر این سوژه و
ساخت این اثر راهبردی نشان داد،رسانه
ملی این ظرفیت را داراس��ت که مباحث
و موضوع��ات مه��م اینچنین��ی را در
قالبهای دراماتیک و جذاب به مخاطب
عرضه کند .این در حالی است که بدون
شک استفاده از این قالب نمایشی برای
بیان واقعی��ات ،تأثیرگ��ذاری دوچندانی
به نسبت س��ایر قالبها برای مخاطبان
خواهد داش��ت .برای ساخت این سریال
نهادهای امنیتی از جمله اطالعات سپاه
با صداوس��یما همکاری قاب��ل توجهی
داش��تند که نتیجه بسیار مطلوب و تاثیر
گذاری داش��ت .تجربه گاندو نشان می
دهد که میت��وان از این ظرفیت برای
پرداختن به سایر سوژههای مهم امنیتی
به منظور آگاهیبخشی به افکار عمومی
درب��اره توطئهه��ای عمیق دش��منان و
آشناسازی آنان با ظرایف و دشواریهای
فعالیته��ای امنیت��ی اس��تفاده ک��رد.
متاسفانه بررس��ی ها نشان می دهد که
در سالهای اخیر سریالهای تلویزیونی
عمدت�� ًا مح��دود به گونهه��ا و مضامین
تکراری و کلیشهای شدهاند ولی سریال
گان��دو به این لح��اظ یک ن��وآوری به
حس��اب میآید .ضروری است این نکته
م��ورد توجه قرار گیرد که ظرفیت باالی
آثار نمایشی در سازمان صداوسیما مورد
غفلت واقع ش��ده اس��ت ک��ه باید مورد
توجه هر چه بیش��تر مس��ئوالن امر قرار
گیرد .گفتنی اس��ت ،با توجه به استقبال
عموم م��ردم از س��ریالهای تلویزیونی
و س��رمایهگذاری دش��منان در زمین��ه
تولید محتواهای نمایش��ی مخرب برای
مخاطبان فارسیزبان ،باید برای احیای
دوباره آن در رس��انه ملی چارهاندیش��ی
اساس��ی صورت گیرد و ضع��ف موجود
برنامهسازی در تلویزیون برطرف شود.

آگهیمناقصه(اصالحیه)
مناقصه عمومی یک مرحله ای

ش��هرداری س��نقر در نظر دارد مناقصه عمومی موارد جدول زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شماره آگهی

2098005255000007

عنوان پروژه
عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سنقر
(بصورت حجمی) در سال 1398

مبلغ پیمان(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

73/224/351/577

3/700/000/000

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  1398/04/24می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  11:00تاریخ 1398/04/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 11:00تاریخ 1398/05/06
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11:30تاریخ 1398/05/06
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه
پاکتهای الف :آدرس سنقر -بلوار سلمان فارسی جنب امامزاده احمد و تلفن 08348422033
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  121-41914 :دفتر ثبت
نام  33999818 :و 33191893

