ورزش��ي

خبرنگاري که هدفش نبرد
با رسانههاي دشمن بود

بجویید دانش را هر چند در چین باشد .پیامبر اکرم

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
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روند حذف دالر
در جهان سرعت گرفت

روزنامه وال استريت ژورنال گزارش داد؛ تعداد
کشورهايي که به دنبال از بين بردن وابستگي
خود به دالر آمريکا هس��تند در حال افزايش
است و روس��يه در اين مسير قدمهاي خوبي
برداشته است .روزنامه وال استريت...
صفحه3

تیم ملی فوتبال
ایران قربانی
«بازنشسته بازی»!

اظهارات عجیب و ضد منافع ملی ظریف وزیر امور خارجه واکنش نمایندگان و کارشناسان سیاسی را به همراه داشت؛

طرفداران « »FATFهمان
تصویبکنندگانبرجامهستند

صفحه2

خطر «آخوندی» از سر مردم تهران رفع شد

«حناچي» با رای اکثریت شورا
شهردار تهران شد

صفحه7

نمایش مبتذل یا تئاتر خانواده

یک درصد نمایشهای روی
صحنه هم درباره خانواد ه
ایرانینیست!

یک نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر گفت:
اگ��ر بخواهیم یک آم��ار از نمایشهای روی
صحنه بگیریم ،مش��خص میشود که حتی
یک درصد نمایشهای االن درباره...
صفحه6

گروه اجتماعي :در جلسه علني روز سه شنبه شوراي شهر تهران « ،پيروز حناچي»
با  ۱۱رأي شهردار تهران شد .اعضاي شوراي اسالميشهر تهران در جلسه علني
روز سه شنبه شورا از ميان دو گزينه عباس آخوندي و پيروز حناچي ،شهردار جديد
را انتخاب کردند.در رأيگيري که توسط هيأت رئيسه انجام شد ،پيروز حناچي 11
رأي و عباس آخوندي  10رأي کسب کرد...

سرگردانيخبرنگاران
عضو صندوق هنر و
بياعتنايي صندوق و بيم هگر
صفحه3

عذرخواهي وزير راه مالکان
پروژههاي مسکن مهر
صفحه3

عملکرد ضعیف سلبریتی ها برای

زلزله زدگان و بی اعتمادی مردم

روزنامهصبحايران

مبادله با ارزهاي ملي روسيه و چين  4برابر شد

یادداشت

صفحه5

اشغالگران صهیونیست در وحشت فرو رفتند

گنبد آهنین با 400موشک مقاومت فروریخت

صفحه 2

هشدار شرکت ملي پخش درباره
خريد و فروش کارت سوخت
صفحه3

با توجه به فرا رس��یدن فصل س��رما
و افزایش مش��کالت زلزل��ه زدگان،
دول��ت باید ب��ه روند بازس��ازی این
مناطق ش��تاب جدی بدهد ،چرا که
بسیاری از خانوادهها هنوز در کانکس
و چادر زندگی میکنند و باید هر چه
سریع تر از این وضعیت خارج شوند.
بررسی ها نش��ان می دهد تاکنون
بسیاری از کمک های مالی دریافتی
توسط افراد مشهور و سلبریتی برای
آسیب دیدهگان زلزله هزینه نشده که
ناش��ی از اعتماد به افراد سرشناس و
مشهور به جای دستگاههای دولتی و
حمایتی است  .متاسفانه عملکرد این
افراد نشان داد که منافع خودشان را
به مصالح مردم و کشورشان ترجیح
میدهند و هیچ اق��دام موثری برای
مردم آسیب دیده انجام نداده اند و به
نوعی به اعتماد آنها خیانت کردهاند.
در واقع عملکرد نامناس��ب این افراد
تجربهای ش��د تا م��ردم به نهادهای
حمایت��ی بیش��تراعتماد کنند ،چون
بدون ش��ک نهادهای��ی مانند هالل
احمر ،س��ازمان بهزیس��تی و کمیته
امداد خدمات بهتری به زلزله زدگان
ارائه میکردند .باید تاکید کرد بخشی
از ای��ن بیاعتمادیه��ا به واس��طه
تبلیغ��ات منفی توس��ط رس��انههای
دش��من اس��ت همچنین بخشی نیز
ب��ه دلیل اطالع رس��انی نامناس��ب
نهادهای حمایت��ی از نحوه و میزان
کمکها و عملکرد خود است و البته
عملکرد ضعیف و پراش��تباه برخی از
مس��ئوالن نیز در این ب��ی اعتمادی
ها بی تاثیر نبوده اس��ت؛ در مجموع
همه این موارد باعث شد که مردم به
افراد مش��هور اعتماد کنند و عملکرد
نامناس��ب سلبریتیها نشان داد که
اعتماد به آنها رفتن به بی راهه است.
البته موضوع حسابرس��ی به عملکرد
این افراد در زمینه س��اخت و س��از و
کمک رس��انی ب��ه م��ردم زلزله زده
همواره در جلس��ات مطرح میش��ود
چرا که باید دس��تگاههای نظارتی با
حساس��یت بیش��تری این موضوع را
پیگیری کنند .این پیگیریها باعث
ش��ده برخی از این افراد به دادگاه ها
احضار شوند.

کشف محموله  6تنی مواد مخدر

وزارت اطالع��ات از کش��ف محمول��ه  6تنی مواد
مخدر خبر داد.به گزارش ایس��نا  ،در اطالعیه روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات آمده است:
سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات
آذربایجان غربی با اقدامات اطالعاتی موفق شدند5
باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را متالشی و بیش

از  6تن پیش س��از هروئین و  385کیلوگرم هروئین
فش��رده کشف و ضبط نمایند  .مقصد هروئین های
مکش��وفه اروپا بوده و پیش سازهای هروئین نیز از
اروپ��ا بارگیری و در پوش��ش ترانزیت از طریق مرز
بازرگان وارد کشور ش��ده بود  .در این عملیاتها11 ،
نفر از عناص��ر اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر که

تعدادی از آنها از اتباع کش��ورهای اروپایی هستند ،
دستگیر شدند .طی س��الهای اخیر چندین باند بین
المللی مواد مخدر که محموله های کالن مواد پیش
س��از مواد مخدر را از کش��ورهای اروپائی به داخل
کشور منتقل نموده اند توس��ط سربازان گمنام امام
زمان (عج ) شناسائی و کشف شده است .

متن شکوائیه  ۱۰بندی نمایندگان از آخوندی

جمع��ی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی
شکوائیه  ۱۰بندی علیه وزیر سابق راه و شهرسازی
تهی��ه و تدوین کردهاند .به گزارش فارس ،جمعی
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی شکوائیهای
علیه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی
تهیه کردهاند که قرار اس��ت هفت��ه آینده به قوه
قضائیه ارس��ال شود.متن این ش��کوائیه به شرح
ذیل است:با توجه به اینکه عباس احمد آخوندی
وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی بارها قول داده بود
و در پ��ی آن رئی��س جمهور هم وع��ده داده بود
که پرونده مس��کن مهر تا پایان  ۱۳۹۶در دولت
یازدهم بسته میشود ،اما آبان  ۹۷هم رسید ،هنوز
 ۳میلیون واحد مس��کن مهر نیمه تمام در سراسر
کش��ور باقی مانده ،مردم با وجود واریز میلیونها
توم��ان همچنان بال تکلیف هس��تند در حالی که
آخوندی با خونسردی اعالم میکند که با افتخار
حتی یک مس��کن مهر را افتتاح نکردم .مس��کن

مه��ر به جای تکمیل طرح مزخرف خوانده ش��د.
مس��ئله و مش��کل بعدی مردم در برف تهران در
س��ال  ۹۶پدید آمد که طی آن ش��اهد بستهشدن
اتوبان تهران-قم و سردگردانی  ۲روزه مسافران
در جاده بودیم ،خیلی از مردم میگفتند اگر بحران
یا حادثهای اتفاق افتد ،چگونه مدیریت میش��ود
وقتی یک برف س��اده اتوبان تهران قم را تعطیل
ک��رد .حادثه قطار مش��هد-تبریز در منطقه هفت
خوان س��منان که باعث زنده سوختن تعدادی از
زائران امام هش��تم ش��ده و در پ��ی آن جمعی از
نمایندگان تبریز و آذربایجان خواهان اس��تیضاح
آخوندی ش��دند ولی با البیهای گسترده این کار
به س��رانجام نرس��ید و در نهایت آخوندی اعالم
کرد س��ه بار استیضاح ش��دم و  ۵بار رأی اعتماد
از مجلس گرفتم .حادثه هواپیمای تهران یاس��وج
که کل مس��افران و خدمه پرواز در کوه دنا از بین
رفتند و آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرس��ازی

حتی عذرخواهی نکرد .حادثه کش��تی سانچی در
س��واحل چین .مشکل کامیون داران و عدم تهیه
الستیک و قطع ًا یدکی کامیون داران و در نتیجه
اعتصاب سراس��ری کامیون داران و حتی کش��ته
شدن برخی رانندگان کامیون به خاطر نفوذ افراد
ضدانقالب یک اعتصاب صنفی صورت گرفت و
به خاط��ر توقف حمل بار به تهران گران ش��د و
وزیر راه و شهرسازی خم به ابرو نیاورد .واگذاری
اح��داث بندر چابه��ار ب��ه هندیه��ا در حالیکه
شرکتهای داخلی و فارغالتحصیالن دانشگاهها
بیکار هس��تند ،واگذاری کیترین��گ فرودگاه امام
خمینی ب��ه خارجیها در حالی که کار مش��کلی
نیس��ت که شرکتهای داخلی نتواند انجام دهند.
مطرح کردن طرح مسکن اجتماعی و عدم افتتاح
حتی یک مسکن اجتماعی .خرید هواپیمای دسته
دوم و عدم نوس��ازی ن��اوگان هوایی و در نتیجه
افزایش حوادث هوایی.

دادستان تهران خبر داد

احضار  1500نفر ،بازداشت 170نفر و صدور  69کیفرخواست در پروندههای اخیر اقتصادی

نشس��ت دادس��تان تهران با رئیس اتاق تعاون ای��ران و تعدادی از مدیران
شرکتهای تعاونی و مراکز تولیدی ،روز شنبه  19آبان ماه به ریاست دکتر
جعفری دولت آبادی برگزار ش��د .به گزارش فارس دادستان تهران یکی از
طرحهای دشمن را سلب اعتماد مردم ازحاکمیت و مسئولین اعالم کرد و
با مقایس��ه این موضوع در چهل سال گذشته ،گفت :مردم در رژیم گذشته
برعکس آنچه حکومت اعالم میکرد ،عمل مینمودند و در اوایل پیروزی
انقالب اس�لامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریانهای سیاس��ی
که به طور مس��تمر علیه حاکمیت فضاس��ازی میکردند؛ اعتماد زیادی به
اطالعرسانی مسؤوالن داشتند و به ادعای این جریانها توجه نمیکردند
ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم ،مشکالتی در این زمینه بروز کرد
تا رابطه بین مسؤولین و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان
عمومی سخت شود .دادستان تهران با تاکید بر این که عملکرد مسؤوالن
در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد ،جلب اعتماد را بدون توجه به
نوع حکومت عنوان کرد و بیان داشت :اعتماد مردم به مسؤوالن حرف اول
را در حکمرانی میزند ،بنابر این طبیعی اس��ت که اعتماد زدایی از مردم در
دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی
نیز طراحی دش��منان است.وی با طرح این سوال که چرا دشمنان کمرنگ
کردن اعتماد مردم نس��بت به مسؤوالن را آغاز کردهاند ،خطاب به کسانی
ک��ه اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد میکنند ،بیان داش��ت :قوه
قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری
و ملی میداند ،نقشهای دیگری نی��ز ایفا میکند.جعفری دولت آبادی با
طرح سؤالهایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل

تک نرخی ش��دن ارز بیان داشت :قوه قضاییه در اتخاذ اینگونه تصمیمها
نقشی نداش��ته و به یکباره در  21فروردینماه س��ال جاری اعالم شد که
قیمت ارز  4200تومان اس��ت و غیر از آن ،قاچاق محس��وب شود و بر این
اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت
اقدام مینمایند.وی افزود :در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟
در این زمینه نیز با قوه قضاییه مش��ورت نشده بود .مردم تا پیش از اجرای
این تصمیم ،دنبال خرید ارز و س��که به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم،
نسبت به خرید سکه تشویق شدند.جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر
شدن قیمت ارز و فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد ،افزود :اگر قوه قضاییه
با این مسائل برخورد نکند ،به اهمال و سستی متهم میشود و اگر برخورد
کند ،ممکن است با واکنش برخی دستگاهها مواجه گردد و اعالم شود که
قوه قضاییه با تولید ،سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.وی با تاکید
بر این که مردم بین مسئولین دستگاههای مختلف فرقی نمیگذارند و همه
را به عنوان کارگزاران نظام میشناسند ،تصریح کرد :بسیاری از مشکالت
کش��ور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می شود ا ّما
مش��کالت آن به قوه قضاییه سرریز میشود .دادس��تان تهران با اشاره به
عملکرد دادس��تانی تهران در رابطه با پروندههای اخالل در نظام اقتصادی
اخیر اعالم کرد :ظرف سه ماه گذشته  1500نفر احضار  170 ،نفر بازداشت
و  145نفر با صدور  69فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته 486 ،نفر
از متهمان ممنوعالخروج شد ه و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
قوه قضاییه در کنار تکلیف به تعقیب مجرمان اقتصادی ،از سرمایهگذاری
مشروع حمایت میکند.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران
واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل تأمین اعتبار

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

97-3-151/6

عملیات بهره برداری ،خدمات عمومی و امور مشترکین نائین (با ارزیابی)

جاری

8.345.915.191

418.000.000

97-3-177/4

عملیات نگهداری و رسیدگی به حوادث شبکه و انشعابات فاضالب ،شستشو ،الیروبی،
همسطح سازی ،تعمیر و اصالح شبکه فاضالب منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی)

جاری

28.057.260.018

1.403.000.000

97-3-197/2

اپراتوری و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ منطقه اردستان

جاری

5.094.463.096

254.723.000

97-3-204

انجام خدمات مشترکین منطقه شهرضا

جاری

10.877.296.000

543.864.000

97-3-205

عملیات بهره برداری شبکه فاضالب منطقه مبارکه

جاری

3.980.001.916

199.000.000
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