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سياسي

آقای رئیس از بنزین و یارانه هم بگو

است و سوالهاي بيشماري بدون پاسخ ماندهاند .طنز ماجراي روز
گذشته هم آنجايي بود که رييسجمهور براي چندمين بار طلب
نقد شدن از سوي کارشناسان و مردم کرد در حاليکه هنوز کسي
از ياد نبرده است که منتقدان دولت با عنوان بيشناسنامه خطاب
شدهاند که بايد به جهنم هم ميرفتند!

www.asre-iranian.ir

اخبار

شيوه برخورد مردم در فضاي مجازي با سخنان روز گذشته رييس
جمهور هم در نوع خود جالب توجه بود .در حالی که مدتهاســت
صفحه رسمی اینســتاگرام متعلق به رئیس جمهور بعد از شدتگرفتن
انتقادات مدتهاست که بســته شده است ديروز مردم با هجوم به دیگر
صفحات بدون توجه به فرازهاي سخنان روحاني به وي يادآوري کردند که
درد امروز کشور اساسا چيز ديگري است .در بسياري از شبکههاي اجتماعي
و صفحات منسوب به حاميان جريان اصالحات و دولت ،مردم نظرات جالبي
در خصوص بحرانهاي کنوني جامعه قرار دادند که در زير بخشي از آنها را
که مربوط به صفحه اينستاگرام جماران است را ميتوان مرور کرد:

تبارشناسي گفتمان روحاني :از ترس مردن  ،بميريد

يکي از ديگر کليدواژههاي حسن روحاني رييس جمهوري که روز
گذشته هم با شدت بيشــتري تکرار شد اين موضوع بود که وي
بازهم به ســراغ برجام رفت و از آن با افتخار ياد کرد .روحاني بار
ديگر با نيش و کنايه نهادهاي انقالبي کشــور را دستاويز مقاصد
سياسي خود کرد تا اينطور وانمود کند که اگر دولت دوازدهم وجود
نداشت مردم در وضعيت خاصي به سر ميبردند و اتفاقات خاصي
رخ ميداد .برهمين اساس و با بررسي گفتمان مداوم روحاني در 5
سال گذشته تنها به يک نتيجه واحد ميتوان رسيد :از ترس مردن،
اگر کسي بميرد جايز است!

اظهارات «محمود صادقي» بار ديگر
خالف واقع از آب درآمد

عــادل آذر رئيس ديوان محاســبات در
واکنش به اظهارات محمود صادقي گفت:
گزارش حسابرسي عملکرد مالي سال 95
مجلس شــوراي اسالميدوم آبان ماه به
کميســيون بودجه ارسال شده است .وي
افــزود :از آقاي دکتــر صادقي به عنوان
نماينده مــردم انتظار ميرفت قبل طرح
چنين موضوعي با بنده و يا همکاران بنده
مشــورت ميکردند تا فرآيند رسيدگي و
اصول حرفهاي تهيه گزارش حسابرسي
مالي دســتگاههاي اجرايي براي ايشان
تشــريح و ابهامات برطرف ميشــد  .به
گزارش تســنيم ،محمود صادقي نماينده
تهران در مجلس شــوراي اســاميدر
روزهاي گذشــته در نطق ميان دســتور
بــا انتقاد از روند حسابرســي در مجلس
ميگويد :حسابرسهاي ديوان محاسبات
هر ســال بودجه مجلس را حسابرســي
ميکنند .چندين ايراد ميگيرند اما رئيس
ديوان محاسبات همه را خط ميزند.
جهانگيري :برخی مديران کشور از
طريق رابطه و توصيه انتخاب ميشوند

اســحاق جهانگيري معــاون اول رييس
جمهور با بيان اينکه کشور از برخي مسائل
رنــج ميبرد ،افزود :بايــد کاري کنيم که
مديران بنگاههاي اقتصادي کشور مديراني
حرفهاي باشــند و تا زماني کــه مديران
بنگاههــا از طريق رابطه و توصيه انتخاب
شــوند ،نميتوان توقع بازدهي مناسب از
بنگاههاي توليدي و اقتصادي داشــت .به
گزارش ايسنا ،جهانگيري با اشاره به اينکه
در حال حاضر بر اساس آمار رسمي ،سه و
نيم ميليون بيکار در کشور وجود دارد گفت:
به طور متوسط ساالنه حدود  900هزار نفر
به جمعيت بيکار کشور افزوده ميشود.

ترقي :دوران ماهعسل تمام شده ،پاسخ بدهيد

گروه سياسي  :شايد اگر شخصي از ارديبهشت  96به خواب بهاري
رفته بود و روز گذشته تازه از خواب بيدار شده و به محل سخنراني
رييس جمهور رفته بود تصور ميکرد هنوز روحاني براي راي جمع
کردن در حال نطق کردن بوده و گويي بجاي پاسخگويي درباره
مهمترين مطالبات مردم ،همچنان فضاي انتخاباتي برقرار است،
انگار نه انگار که ماهها از عمر دولت دوازدهم هم گذشته است! به
گزارش «عصر ايرانيان» ،حسن روحاني که روز گذشته در اولين
اجالس ملي گزارش حقوق شــهروندي سخن ميگفت به تکرار
حرفهاي حاشيهاي مانند فیلترینگ ،آزادی بیان ،حقوق شهروندی
و هرآنچه جزو مطالبات اصلي مردم نيســت پرداخت .نکته قابل
توجه اینکه کمیت دولت آقای روحانی در همین موضوعات مطرح
نیز لنگ است .روحانی همچنین از انتقادات مطرح درباره بودجه
ابراز خوشحالی کرد اما مشخص نکرد که دقیقا چه پاسخ منطقی در
برابر این انتقادات خواهد داشت .روحانی در بخشي از اظهارتش،
بيان داشــت :واهلل پيغمبر با علم الهي خود و استعدادي که داشت
همه منافقان و کفار را ميشناخت .ا ّما آيا به آنها متعرض ميشد و
ميگفت ديشب در خانه چه کرديد؟ نميگفت .اگر هم ميخواست
محاکمه کند باز از علم خودش استفاده نميکرد .روحاني در بخش
ديگري هم با بيان اينکه واهلل پيغمبر «شنود» نميگذاشت اظهار
داشــت :انقدر در زندگي خصوصي مردم دخالــت نکنيم .موارد
«شنود» مشخص است؛ تروريسم ،جنايات سازمان يافته ،توطئه
عليه ّ
کل کشور .غير از چند مورد ،شنود نداريم .اين مصوبه شوراي
عالي امنيت ملّي است .وي همچنين ادامه داد :به تمام دستگاههاي
امنيتي از وزارت اطالعات گرفته تا ســپاه ،نيروي انتظاميو چند
دستگاهي که گاهي از اين کارها ميکنند ميگويم که بايد به قانون
عمل کنيم و همه دستگاههاي امنيتي بايد بدانند که نوکر و خادم
مردم هستند .روحاني در بخش ديگري از سخنان خود که رنگو
بوي انتخاباتي داشــت ،افزود :دوسال از برجام گذشته است .چند
بار آمريکاييها آمدهاند آن را از بين ببرند؟ تا امروز نتوانســتهاند و
به اعتقاد من ،تا آخر هم نخواهند توانست .اگر هم کسي با برجام
مخالف است ،به ترامپ دل نبندد؛ کاري براي شما نميکند .برجام
ميماند؛ ما راه را ادامه ميدهيم .طرح تحول سالمت ميماند؛ ما
مهم شهروندي در امر سالمت
اين طرح را به عنوان يکي از حقوق ّ
ادامه ميدهيم .وي همچنين با بيان اينکه دولت دوازدهم از فضاي

مجازي و اينترنت و ارتباط مردم با دنيا حراست خواهد کرد تصريح
کرد :ميدانم برخيها شبها تا صبح خواب ميبينند؛ خبر داريم.
عدهاي هســتند که شــبها خواب ميبينند .به اين خوابها دل
نبنديد؛ تعبير نخواهد شد.
حرفهايي که مردم دوست نداشتند بشنوند

اظهارات خوش آب و رنگ روحاني در مورد مســائل مختلف در
حالي مطرح شــد که ظرف روزها و هفتههاي گذشته آنقدر آش
عملکرد ضعيف دولت شــور شده که پويشي سراسري با عنوان
پشيمانيم در شبکههاي اجتماعي شــکل گرفته و حاال حاميان
دولت هم ابراز پشيماني ميکنند که چرا از روحاني و وعدههايش
حمايت کرده اند ،نکته جالب توجه اين است که اين پويش دقيقا
از زماني آغاز شده که ديگر اميدي در دل مردم و حاميان رييس
جمهور وجود ندارد که کليد بنفش در قفل بچرخد و درها را باز کند.
برهمين اساس مشخص نيست چطور شخص اول اجرايي کشور
چشمان خود را بر روي ليستي باالبلند از ناکارآمدي و بيکفايتي
دولت و زيرمجموعهاش بســته و نميخواهد درباره موضوعاتي
مانند شکست طرح بيمه سالمت و آوارگي مردميکه دل به اين
طرح بسته بودند حرفي بزند .معلوم نيست چرا روحاني عالقهاي
ندارد درباره گرانيهاي سرسام آور مايحتاج و ارزاق حياتي سخني
بگويد و اتفاقا چرا در روزهايي که نگراني اصلي مردم گراني 50
درصــدي بنزين و تورم متعاقب آن اســت رييس جمهور حتي
کلمهاي حرفي نميزند .مشخص نیست چرا شخص اول اجرایی
کشور حاضر نیست ثانیهای درباره بحران آلودگی هوا حرفی بزند
و از طرفی دیگر چرا گزارش شــفافی درباره حال و روز اســفبار
مردم زلزلهزده غرب کشور نمیدهد؟ نکته ديگر در مورد سخنان
روحاني اين است که وي بازهم به برجام نقبي زد و با افتخار از آن
صحبت کرد اما امروز که تشت رسوايي بي خاصيت بودن برجام
از روي بام هم افتاده معلوم نيســت طرح اين موضوع که کسي
نبايد دل به از بين رفتن برجام ببندد حاال که انتخابات تمام شده
چه مصرف تبليغاتي دارد .روحاني روز گذشــته در بخش ديگري
از سخنان خود هم خواستار اين شد که به اتاق شيشهاي رفته تا
فسادها مشخص شود و اين اظهارات در شرايطي انجام ميشود
که هنوز کســي درباره نقش حسين فريدون در انتصابات دولت
و ماجراي حقوقهاي نجوميبه نتيجه متقني دســت پيدا نکرده

در همين رابطه حميدرضا ترقي عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه،
در گفتوگو با خبرنگار سياسي عصرايرانيان با اشاره به اظهارات
روحاني ،اذعان داشــت :متاسفانه در شرايطي که مردم از وضعيت
بغرنج اقتصادي رنج ميبرند و بيکاري بنياد خانوادهها را سست کرده
آقاي روحاني هيچ اشارهاي به اين موضعات نداشتند و صرفا مسائلي
را مطرح کردند که حول و حوش نکات انتخاباتي بود .وي با بيان
اينکه رييس جمهور به گراني بنزين اصرار دارد ،گفت :در صورتيکه
نرخ بنزين افزايش يابد بايد منتظر تورم باشيم و در عين حال مردم
هم نگراني اين موضوع هستند اما آقاي روحاني همچنان پافشاري
ميکنند و خودشــان را ملزم به پاسخگويي هم نميبينند .عضو
شوراي مرکزي حزب مؤتلفه با تاکيد بر اينکه انتخابات تمام شده
و دوران وعده دادن هم سپري شده ،افزود :متاسفانه رييسجمهور
نميداند که انتخاباتي برگزار شده و چندماه از عمر دولت هم گذشته
است .اينکه ايشان ميگويند دوران خيلي چيزها به سر آمده است
مردم هم معتقدند ماه عسل دولت دوازدهم تمام شده و ديگر تحمل
اين ناکارآمديها ممکن نيست.
حجتاالسالم ابراهيمي :رييسجمهور به درد مردم برسد

حجتاالسالمحسينابراهيميعضوشورايمرکزيجامعهروحانيت
مبارز نيز در گفتوگو با خبرنگار سياسي عصر ايرانيان ،اظهار داشت:
کشور امروز نفعي از اجراي برجام نبرده است و متاسفانه رکود در
بازار حکمفرماست بنابراين بهتر است آقاي روحاني به اين موارد
بپردازند .وي تاکيد کرد :مردم امروز دغذغههاي بيشماري در حوزه
اقتصاد دارند و بايد شخص رييس جمهور به درد مردم برسد.
روحاني کدام مسير را انتخاب ميکند؟

نکته مهم در خصوص ادامهدار بودن ســخنان تبليغاتي روحاني
اين موضوع است که به نظر ميرسد ارادهاي براي حل مشکالت
بيشمار مردم وجود نداشته و اصوال عزميهم براي رسيدگي وجود
ندارد .از شکست طرح تحول سالمت گرفته تا باال رفتن بيسابقه
نرخ ارز ،امروز مطالبه مردم در سخنان روحاني ديده نشد و بايد ديد
روحاني تا چه زماني به اين مقصد نامعلوم چهارنعل خواهد رفت؟
آيا تحمل بيشتري از سوي مردم وجود خواهد داشت؟ به گزارش
«عصر ایرانیان» ،آنچه مسلم است مردم انتظار دارند آقای رئیس
جمهور درباره موضوعات اساسی از جمله گرانی بنزین و قطع رایانه
 30میلیون نفر و ابهامات مطرح درباره محل خرج منابع حاصل از
هدفمندی پاسخ دهد.
سعيدجليلي:

مشکل شوراي عالي انقالب فرهنگي ،فرهنگ رفتاري حاکم بر اعضاي شوراست

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول
ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مناقصه گذار  :اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
موضوع مناقصه :ایجاد آرشــیو الکترونیکی پرونده هاي ثبتی (بجز مرکز اســتان) به تعداد تقریبی 4،200،000
(چهار میلیون و دویست هزار برگ) اداره کل ثبـت اسـناد و امالك استان گلستان
محل تامین اعتبار :طرح تملک دارایی هاي سرمایه اي – ملی
مبلغ اعتبارپروژه4668:میلیون ریال(چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون ریال )-بصورت نقدی می
باشد
محل دریافت اسناد مناقصه :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir
مهلت دریافت اسناد مناقصه 1396/10/09 :الی1396/10/13
تاریخ تحویل پاکت هاي مناقصه :پایان وقت اداري 1396/10/24
تاریخ بازگشایی پاکت ها :ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1396/10/25
گروه و رشته شغلی :شركت هائي اجازه شركت در مناقصه را دارند كه داراي رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك
با حداقل رتبه 5بوده وحداكثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پيشنهاد قيمت كمتر
نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت الف ( ضمانتنامه) گرگان خیابان ولیعصر عدالت  –21اداره کل ثبت اسناد و امالک گلستان –
دبیرخانه اداره کل بوده و پاکات ب و ج فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ارسال گردد.
نوع ومقدار تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ 240000000ریال (بیســت و چهار میلیون تومان) سپرده شرکت
درمناقصه بصورت ضـمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد(سپرده)به حساب سیبا به شماره 2171364604004
بنام رد وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك استان گلستان زمان تحویل پروژه 1397/03/31:
ضمنا ً به پیشنهاداتی که فاقد ضمانت نامه معتبربانکی یا فیش واریزي سپرده یا امضـــاء مخـــدوش ،مشـــروط و
ضمانت نامه هاي کمتر از میزان مقرر ،چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پـس از انقضاء
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روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام،
با تاکيد بر اينکه جريان انقالبي نسبت به کشور و
انقالب اسالميدغدغه مند است و به همين خاطر
بايد در اين عرصه حضور فعال داشته باشد ،گفت:
بايد رخدادهاي مختلف را سايه به سايه دنبال کرد
تا اقدامات صحيح مورد پشتيباني و حمايت قرار
گيرند و آنجايي هم که خطا يا اشکالي وجود دارد،
تذکر داده شود .به گزارش رجانيوز ،جليلي افزود:
البته اين مساله تنها منحصر به قوه مجريه نيست
و ساير دستگاهها و نهادها از جمله شوراي عالي
انقالب فرهنگي را نيز در بر ميگيرد .عضو مجمع
تشخيص مصحلت نظام خاطر نشان کرد :با اينکه
سالهاست عضو شوراي عالي امنيت ملي هستم اما
در انتخابات سال  92هم اعالم کردم که شوراي
عالي انقالب فرهنگي مهم تر از شــوراي عالي
امنيت ملي اســت زيرا فرهنگ زيربناي بسياري

از مســايل است .وي با اشــاره به تاکيدات مقام
معظم رهبري درباره جايگاه شوراي عالي انقالب
فرهنگي گفت :ايشان در سال  92اين شورا را «
قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور» توصيف کرده و
بر جنبه «سياستگذاري» آن تاکيد کردند ،از اين
رو اهميت ،نقش و جايگاه مهم اين شورا بر کسي
پوشيده نيست .وي اظهار داشت :ضعفهاي فعلي
شــوراي عالي انقالب فرهنگي بايد توسط خود
اعضاي آن حل و فصل شــود و قرار نيست اين
مشکالت توسط افراد ديگر يا موجودات ماورايي
رفع شــود و همچنان که مقام معظم رهبري هم
فرمودند مهمترين دارايي اين شــورا اعضاي آن
هســتند .نماينده مقام معظم رهبري در شوراي
عالي امنيت ملي افزود :مهمترين مشکل اين شورا
و شوراهاي مشــابه در فرهنگ رفتاري حاکم بر
اعضــاي اين شوراهاســت و در صورتي که اين

سردار غيب پرور :نابودي داعش لطف خدا بود

سردار غالمحســين غيبپرور جانشــين فرمانده
کل ســپاه در امور بسيج ،انقالب اسالميرا آرزوي
تمامياولياء و انبياي الهي دانســته و تاکيد کرد :ما
مکلف بــه امانت داري از ايــن هديه بزرگ الهي
هستيم که خداوند سبحان پس از امام امت ،قائدي
بزرگ و شــخصيتي عظيم همچون امام خامنهاي
را بر ما ارزاني داشــت .وي به دشمني نظام سلطه
عليه نظام اسالمياشاره و خاطر نشان کرد :دشمنان
هيچ گاه از عداوت کينــه توزانه خود کوتاه نيامده
و نبايد ســاده انگارانه تصور کرد دشــمن غدار و
مســتبد و زورگو و بي اخالق همچو آمريکا دست
از دشــمنياش بر خواهد داشت .سردار غيب پرور

افزود :در تماميمشکالت بشريت استکبار ذي نفع
است و همواره بايستي با مقاومت مقابل او ايستاد.
به گزارش فارس ،وي با اشــاره بــه ايام عمليات
کربالي  4گفت :در جنگ  8ســاله دست جنايت
آمريکا عيان بود و پس از جنگ نيز آمريکا همواره
به ساير بالد اســاميتعرض کرده و جنايتهاي
بي شماري را بر سر مردم مظلوم افغانستان ،يمن،
فلسطين و ...وارد آورده است .رئيس سازمان بسيج
مســتضعفين در همين خصــوص تصريح کرد :بر
کسي پوشيده نيست که ايجاد گروههاي تکفيري،
کار آمريکا بوده و قطعار دشــمني آمريکا و ايادي
اش ،همواره ادامه خواهــد يافت .وي توطئههاي

شرکت گازآذربایجان شرقی

فتنه انگيز آمريکا را ياد آور شده و ادامه داد :آمريکا
روزي آرام خواهد گرفت که ايران اسالميرا از دين
 ،هويت و اســتقالل تهي کند و به کمتر از اين هم
راضي نخواهد شــد .جانشين فرمانده کل سپاه در
امور بســيج شهادت فلسطينيان مظلوم را به دست
رژيم غاصب صهيونيستي تاسف بار خواند و گفت:
خداوند همواره رحمت خــود را بر ما نازل ميکند
همچون نابــودي داعش که هيچکس تصورش را
نميکرد که اين اتفاق به اين زودي رقم بخورد .وي
ادامه داد :برچيده شدن بساط داعش معجزه و لطف
خداوند سبحان بود که به واسطه مجاهدت مدافعان
حرم و ايستادگي ملت محقق شد.

علي شمخاني:

هزينههاي ما درعراق و سوريه پول خرد هم حساب نميشود

علي شــمخاني دبير شوراي عالي
امنيت ملي درپاســخ به ســئوالي
در مورد داليل حمايــت ايران از
کشورهاي سوريه  ،لبنان و عراق
و چرايــي هزينههايــي که براي
ايجــاد امنيت در آن کشــورها از
ســوي ايران انجام ميشود گفت:
اصليترين اولويت هر کشــوري

تامين امنيت به عنوان زيرساخت
توسعه و پيشرفت در ابعاد اقتصادي
و اجتماعي است .به گزارش ايسنا،
شمخاني افزود :حضور مستشاري
ايران در ســوريه و عــراق که به
درخواســت دولتهاي قانوني اين
کشورها انجام شــده است هزينه
تامين امنيت مثال زدني است که

امروز مردم کشورما از آن بهره مند
هستند .وي اضافه کرد :هزينههاي
انجام شده از سوي ايران در مقابل
ســرمايه گذاري چند صد ميليارد
دالري دشمنان نظام اسالميبراي
نا امن کردن کشور ما پول خرد هم
به حساب نميآيد .شمخاني گفت:
اگر اين هزينههاي مادي و معنوي

از تبدیل بخاری وســایر وسایلی که با سوختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند
به نوع گاز سوز جدا خودداری نمایید.

معضل اصالح نشود ،ساير اقدامات از جمله حل
مشــکالت ســاختاري نيز نتيجه الزم را در بر
نخواهد داشت .جليلي افزود :تعارف و مالحظات
غير ضروري ،محافظه کاري ،عدم اهتمام جدي
به جايگاه و شــان اين شورا و  ...از مواردي است
که در قدم اول بايد اين مسايل حل و فصل شود.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام ادامه داد:
وقتي رهبر معظم انقالب ميفرمايند بنده با شما
(اعضاي شورا) پيش خداي متعال احتجاج خواهم
کرد ،يعني اعضا در برابر مطالبات رهبري و وظايفي
که دارند مسئول هستند و بايد مورد مطالبه قرار
گيرند .وي در پايــان افزود :اکثر مباحث مطرح
شده در بسياري از جلسات از جمله شوراي عالي
انقالب فرهنگي ميتواند در اختيار عموم قرار گيرد
تــا مردم و نخبگان در جريان ديدگاهها و مباحث
مطرح شده در شورا قرار گيرند.

روابط عمومي شركت گاز آذربايجان شرقي

را نميکرديم امــروز براي امنيت
ما آمريکا  ،داعش و تروريســتها
تصميم ميگرفتند.

