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سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی-

نماینده مردم مشهد

www.asre-iranian.ir
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تحت فشار و مخالفت های بین المللی صورت گرفت

به کمیته امداد و بهزیستی؛

عقبنشینی رژیم اشغالگرقدس
ازطرح اشغال کرانه باختری

ورودبنیادمستضعفانبرای
کمک به تأمین ودیعه مسکن و
اجارهبها
گروه اجتماعی  :رئیس بنیاد مس��تضعفان از اختصاص
۲۳۰میلی��ارد تومان بهمنظور تأمین ودیعه مس��کن و
اجارهبهای مددجویان و نیازمندان خبر داد .پرویز فتاح
در جمع خبرنگاران در خصوص کمک بنیاد مستضعفان
ب��ه مددجویان و افراد نیازمند در ح��وزه ودیعه و اجاره
مسکن ،اظهار کرد :گزارشاتی که از...
صفحه5

صدور حکم جلب
ترامپ به جرم ترور
سردار سلیمانی
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نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک

مستأجرانزیربارقراردادهای
زیرزمینینروند
صفحه3

دعواي اصالحطلبان بر سر
نخواستنروحانيباالگرفت
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد

احتمال قتل «قاضی منصوری»
به دست باندی مخوف در کشور

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجلس گفت :یک��ی از گمانه
های مطرح درباره قتل قاضی منصوری،
وجود باند مخوف فعال در کش��ور برای
حذف فردی است که ممکن بوده حاوی
اطالعاتی باش��د .مجتب��ی ذوالنوری در
گفتگ��و با آن��ا به موض��وع قتل قاضی
منصوری در رومانی اشاره کرد و گفت:
ابعاد پرونده قت��ل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانههای زیادی در این
خصوص مطرح اس��ت .یکی از گمانهه��ای مطرح درباره قتل قاضی منصوری،
وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی
مطالبی باش��د .این نماینده م��ردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص
این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود
داشته باشد ،افزود :گمانهزنی در خصوص وجود پیوند میان...

سعیدجلیلی:

سینمای انقالبی میتواند
روند کشور را تصحیح و
تکمیل کند
همین صفحه

سعید جلیلی:

سینمای انقالبی میتواند روند کشور را تصحیح و تکمیل کند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :اعتقاد ما در
جمهوری اس�لامی این اس��ت که قدرت سینما به صورت
ایجابی یا س��لبی باید در جهتی باش��د که انسانها ،جوامع،
مناس��بات اقتص��ادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی را به
حقیقت نزدیک کند؛ س��ینمای متعهد را ما اینگونه تعریف
میکنیم .به گ��زارش «عصر ایرانیان» ،دومین نشس��ت از
سلس��له نشستهای تخصصی – مش��ورتی دولت سایه با
جمعی از هنرمندان جوان عرصه سینما در دفتر سعید جلیلی
نماینده رهبر انقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی برگزار شد.
در نشست قبلی مسئله نسبت هنرمندان و به طور خاصتر
س��ینماگران و صنعت س��ینما با انقالب اس�لامی و دولت
جمهوری اسالمی مورد بررسی این جمع قرار گرفته بود.
مشکالت خصوصی سازی را به تصویر بکشید


سعید جلیلی در ابتدای سخنان خود در این نشست ،اظهار
کرد :رس��الت سینما این اس��ت که سایه به سایه تحوالت
کشور را دنبال کند وسینماگر ما اگر جایی میبیند کار خوبی
ص��ورت میگیرد با هنرش آن را حمایت کند ،همچنان که
اگر خطایی میبیند داد بزند تا جلو خطای گرفته شود .اگر
جایی هم کاری ناقص اس��ت با هن��رش برای تکمیل آن
گام بردارد و اگر میخواهیم جامعه رش��د کند این نگاه« :
تایید .تصحیح .تکمیل»؛ نه فقط در س��ینما ،بلکه در بقیه
هنرها و رسانهها از شعر تا منبر و .نیز باید مورد توجه باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :سینما میتواند
رونده��ای کش��ور را تصحیح و تکمیل کند .اگر کس��انی
خواستند در این مس��یر حرکت کنند ،وظیفه ماست که به
آنها کمک کنیم و موانع را از س��ر راهش��ان برداریم .وی
درای��ن باره ب��ا ذکر یک مثال از پیگی��ری و تصحیح روند
کشور توس��ط دانشجویان دانشگاه س��هند تبریز ،تصریح
کرد :پیش از این جلس��ه ،جلسهای با دانشجویان دانشگاه
سهند داشتیم که در آن گزارشی از فعالیتهای دانشجویی
ضدفساد ارائه شد .این دانشجویان همت کردند و مشکالت

حقیقتگرایی؛ غایت یک سینمای متعهد


جلیلی با بیان این نکته که «س��ینما یک قدرت اس��ت»،
گفت :برداش��ت من به عنوان یک مخاطب اینس��ت که
همانگونه که اس��لحه یک قدرت اس��ت و میتواند فردی
را از پ��ا در بیاورد؛ س��ینما هم بمثابه یک اب��زار قدرتمند،
میتوان��د ح��ق را باطل و باطل را حق نش��ان دهد .عضو
ش��ورای راهب��ردی رواب��ط خارجی کش��ورمان در همین
خص��وص ،اظهار کرد :در همین ای��ام کرونا فیلمی درباره
چرچی��ل دیدم که آدمی با آن ش��خصیت منفور را که در
همین اعتراضات ضد نژادپرس��تی اخیر از ترس تخریب،
مجس��مهاش در میدان شهر را میپوشانند ،به گونهای در
فیلم نمایش میدهد که مخاطب از او برداشت مثبت داشته
باشد ،این قدرت سینما است که میتواند شخصیتی غلط
از یک چهره ارائه دهد که موجب تحس��ین مخاطب شود.
وی افزود :عکس آن نیز ممکن اس��ت؛ مثال برای متوجه
ک��ردن مخاطبین به ی��ک حقیقت که در ش��رایط عادی

کس��ی به آن توجه نمیکند ،یک فیل��م میتواند آن را به
گونهای بیان کند که اشخاصی هم که با آن قرابت فکری
ندارند به حقیقت متمایل شوند و آن را تصدیق نمایند؛ این
کار از جنس روش��نگری بوده و بسیار ارزشمند است .وی
افزود :اعتقاد ما در جمهوری اس�لامی این است که قدرت
س��ینما به صورت ایجابی یا سلبی باید در جهتی باشد که
انسان ها ،جوامع ،مناسبات اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
و سیاس��ی را به حقیقت نزدیک کند؛ سینمای متعهد را ما
اینگونه تعریف میکنیم .جلیلی در توضیح مفهوم «حقیقت
گرایی» در سینمای کشورمان ،اظهار کرد :انقالب اسالمی
و دفاع مقدس انصافا به تنهایی یک گنج بزرگ از مضامین
اس��ت ،اما طیف موضوعات تنها محدود به اینها نیست.
موضوع��ات فراوان دیگری هم وج��ود دارد که در همهی
آنها باید ابتکار عمل داش��ت .موضوعات اجتماعی نظیر
احسان ،انفاق ،مسائل حوزه محیط زیست ،حقوق کودکان،
زنان و س��المندان و .فرصتهایی از این قبیل اس��ت .در
همهی اینها ابتکار عمل باید در دس��ت هنرمندان متعهد
باشد .جلیلی در جمع بندی این بخش از سخنانش با انتقاد
از س��ریالهای نوروز  ۹۹سیما ،گفت :سریالهای نوروزی
امس��ال با مس��ائلی که امروز نیازمند پرداخت��ن به آنها
هس��تیم ،هیچگونه قرابتی نداش��ت .باید پرسید این فیلم
چه موضوعی را به حقیقت نزدیک میکند؟ متاسفانه حتی
لبخندی را هم بر لب مخاطب نمینش��اند .خاطرم هست
اعالم شد که در یک مقطع زمانی ده ساله در صدا و سیما
چند صد تله فیلم س��اخته شده است؛ خب این تعداد فیلم
میبایست به ش��کل موثری در جهت تبیین حقایق باشد
که حداقل یک درصد آن در ذهن مخاطب ماندگار ش��ود.
وی خاطرنشان کرد :فعالیتهای عمومی که در سالهای
اخیر جهت خدمترس��انی و مقابله با حوادث طبیعی نظیر
زلزله کرمانشاه و سیل خوزس��تان صورت گرفت از دیگر
مصادیق است.

محمد هاشمیرفسنجانی:

نامه موسویخوئینیها فرار از مسئولیت است

عضو ح��زب کارگزارن س��ازندگی در واکن��ش به نامه
موس��وی خوئینی ها خط��اب به رهبر انق�لاب گفت:
همه در نظام جمهوری اس�لامی ایران مسئول هستیم
و نگاشتن چنین نامه ای فرار از مسئولیت است.چنانچه
مرحوم هاش��می همواره این تعبی��ر را به کار می بردند
که همه در این نظام مس��ئول هس��تیم .محمد هاشمی
رفس��نجانی در گفتگ��و با راه دان��ا (https://www.
 )/dana.irبا انتقاد از بی مس��ئولیتی مرد خاکس��تری
جری��ان اصالح��ات در ن��گارش نامه خط��اب به مقام
معظم رهبری گفت :مرحوم هاشمی رفسنجانی همواره
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عدیده خصوصی س��ازی ماشین سازی تبریز را فریاد زدند؛
سرمایهای نزدیک به چند هزار میلیارد به فردی واگذار شده
بود که اهلیت این کار را نداش��ت؛ دانش��جویان تا آخرین
لحظه ،این مس��ئله را پیگیری کردن��د و قوهقضائیه نیز او
را خلع ید کرد و تالشش��ان به ثمر نشس��ت .نماینده رهبر
انقالب در شورایعالی امنیت ملی در همین رابطه افزود :در
جلس��ات دیگری کارگران هپکو ،آذرآب و کشت و صنعت
دش��ت مغان اینجا آمدند و مشکالت خود را مطرح کردند.
طبیعت��ا جنس موضعگیری و اعتراض امث��ال بنده در این
م��وارد ،با جنس اعتراض اهالی هنر متفاوت اس��ت .ش��ما
میتوانید این مشکالت را با زبان هنر در قالب فیلم سینمایی
و مستند ،به تصویر بکشید و فضای رسانهای را به نفع مردم
تغییر دهید .مشکالت اخیر در خصوصی سازی چند شرکتی
که ذکر ش��د ،یکی از مصادیق مناس��ب جهت ورود اهالی
سینما به این مسائل است تا به اصالح روند بپردازند.

درسخنرانی های خود معتقد بود که در حکومت اسالمی
و همه ناظر و مس��ئول هس��تند و آن گونه نیس��ت که
یک نفر در نظام اس�لامی بگوید من کاره ای نیس��تم.
وی با اش��اره به تقس��یم بندی های مرحوم هاشمی در
اداره امور کش��ور افزود :می فرمودند همه ما یا تصمیم
س��از هس��تیم یا تصمیم گیر ،یا مجری و یا ناظر یعنی
اداره امورات کش��ور بر این چهار محور اس��ت .هاشمی
عنوان کرد :دولت یک الیح��ه را تهیه کرده و تصمیم
گیر اس��ت همان الیحه در مجلس به تصویب می رسد
و نمایندگان تصمیم س��از می ش��وند و برای اجرا ابالغ

ضرورت حمایت از افراد پشیمان در
حلقههای فساد برای افشای مفسده

روزنامهصبحايران

پرداخت ۲۳۰میلیارد

یادداشت

ب��ه نهادهای مختلف ابالغ می ش��ود ک��ه آنها مجری
و دس��تگاه های نظارتی هم ناظر هس��تند .عضو سابق
ح��زب کارگزاران س��ازندگی با انتق��اد از مجلس دهم
نسبت به کم کاری نظارتی تصریح کرد :وظیفه مجلس
نظارت است وقتی نهادی مسئولیت نظارت دارد باید به
مسئولیت خود عمل کند اما مهمترین انتقادی که نسبت
به مجلس دهم وجود داشت ،نبود نظارت بود .وی تاکید
کرد :هیچ کس نمی تواند خود را غیر مس��ئول دانسته ،
کنار بکش��د و گناه را به گردن دیگران بیندازد .هر کس
به اندازه حوزه مسئولیت خود باید پاسخگو باشد.

«س��وت زنی» را راه��کاری جهان��ی برای
مقابله با فساد اس��ت که از یک طرف مردم
باید امکان گزارش��گری را داش��ته باش��ند و
ام��ر به معروف و نهی از منکر انجام ش��ود و
از سوی دیگر نیز نباید ش��رایط سوءاستفاده
از ای��ن موضوع فراهم باش��د از این رو الزم
اس��ت ضم��ن حمای��ت و حفاظت م��ادی و
معنوی از فرد گزارش��گر ،مکانیزم روش��نی
ب��رای مستندس��ازی از اطالع��ات واصله به
وجود بیاید.حمایت از گزارش��گران فساد باید
به گونه ای باش��د که حتی افراد پشیمانی که
در حلقه های فس��اد حضور دارند ،بتوانند به
افش��ای فس��اد کمک کنند.اهانت ،صحبت
بدون س��ند و مجرم دانستن فردی که شاید
صرفا متهم باش��د ،مورد مذمت است و نباید
به صرف اشاعه یک خبر بر اساس پروپاگاندا
و ب��دون اثب��ات آن ،اف��رادی را ب��ه عناوین
مخلتف و بدون س��ند متهم کرده و علیه آنها
جریان رسانهای شکل گیرد.اوایل انقالب نیز
سازمان نفاق انواع تهمت های بی اساس به
شهید بهشتی(ره) را مبنی بر فساد اقتصادی
و ارتباط با کش��ورهای خارجی وارد می کرد
لذا این امکان بس��یار وجود دارد که جریانات
فاسد سیاس��ی از فضای موجود برای غرض
ورزی های خود اس��تفاده کنند.از طرفی نوع
وامها و سودهای آن در ظاهر مشارکت است
ام��ا در باطن اینگونه نیس��ت و این درحالی
اس��ت که حال حاضر وام گیرن��ده در مقابل
پرداخت سود قطعی مسئول است که همین
باعث ش��ده نظام بانکی بر اساس ارائه وثایق
تسهیالت بدهد و مالک آنها اهلیت ،وضعیت
بازار و عملکرد واحد تولیدی نباش��د.از سوی
دیگر بان��ک در کارآمدی واح��د تولیدی بی
طرف بوده و حتی اگر س��قوط کند نیز برای
او خوشایند است.یک از مشکالت واحدهای
تولی��دی برای بازپرداخت اقس��اط بانکها و
پرونده های موجود در این حوزه است .بانک
ها از طوالنی ش��دن پرونده های بازپرداخت،
سود می برند چرا که جرائم دیرکرد بیشتری
دریافت می کنند پس تالش��ی برای خاتمه
دادن این قراردادها نکرده و موضوع به مدت
طوالنی بالتکلیف باقی می ماند.دادگاه ها باید
اعالم ورشکستگی یا عدم توانایی واحدهای
تولیدی در بازپرداخت را تسریع کنند تا از این
طریق بدهی های بانکی نیز به زیر یک سوم
برس��د و به بازگشت کارخانجات و واحدهای
تولی��دی در به چرخه تولی��د و کاهش زمان
رسیدگی به پرونده ها کمک کند.

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره /99-3-10م
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیأت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای به منظور انتخاب کارگزار جذب
خریدارهای عرصه واحدهای مس��کن مهر با مبلغ برآورد اولیه  5.000.000.000ریال و به حروف پنج میلیارد ریال بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات به ش��رح ذیل
اقدام نماید:
نحوه خرید اسناد مناقصه:

از کلیه مناقصه گران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ  99/4/10لغایت  99/4/21به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
 http://setadiran.irمراجعه نمایند .آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت  16:00روز شنبه مورخ  ،99/5/4می باشد .اسناد در ساعت
 11روز یکشنبه مورخ  99/5/5در سالن جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه  1.000.000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

 اصل فیش یا تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  250.000.000ریال (دویس��ت و پنجاه میلیون ریال) را به حس��اب ش��ماره 4001036906374199( IR940100004001036906374199شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود .در صورت عدم امکان دریافت یا
بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید .ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ،تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات به دفتر اداره
پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس :شهر جدید هشتگرد فاز  2محله  4خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صالحی ،پالک  )49الزامی است.
 عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد. تأمین کنندگان دارای تجربه کاری مشابه و سوابق کافی و ارائه صالحیت ایمنی.ضمن ًا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ،جهت دریافت اسناد الزامی می باشد .آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.
 )irو پایگاه اینترنتی ش��رکت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو س��امانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/
 )cmsقابل مشاهده می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر را با اعتباری تا سقف پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات
داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،
واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور
مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1399/04/21به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .ضمن ًا هزینه چاپ
آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
داشتن حداقل پایه  5رشته راه و باند جهت شرکت در مناقصه الزامیست.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
نوبت اول 99/04/03
نوبت دوم 99/04/10

فرشاد شهسواری ـ شهردار نصیرشهر

« آگهی»

نوبت سوم

به اس��تناد رونوش��ت سند ش��ماره  178814مورخ  94/2/17با شناسه سند  139411456392000018دفتر اس��ناد رسمي  34آبادان آقای
عبدالزهرا احمدزاده فرزند عبدالخضر  2/5دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت  -10078بندرعباس را به خانم وسیله احمدزاده
فرزند عبدالخضر انتقال قطعي داده است.
مراتب به استناد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
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