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كوچكترين
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محمد سرافراز رئيس رسانه ملي :

پيگيري گفتمان انقالب اسالمي وظيفه رسانه ملي است
در مرحله پسا توافق ق رار داريم
نه پسا تحريم

اصول امام كه توسط رهبري تبيين شده
راهنماي رسانه ملي است

پس از  4سال حمايت از تكفيريها

مقاومت در ب رابر زياده خواهي آمريكا
نمود گفتمان انقالب اسالمي است
صفحه آخر

جمع بندي وين نه پيروزي بزرگ است
نه شكست خفت بار

تيم ملي المپياد نجوم ايران
قهرمان جهان شد

آمريكا به شكست
در سوريه اعتراف كرد

»

مشكالتبالغوتحريم
حل نمي شود

همتي  50 :درصد منابع
بانك ها قفل شده است

10

خروج 120هزارخانوار
ازپوششكميتهامداد

ابتكار  :بهره برداري از جنگل ها
تا  10سال آينده متوقف مي شود

صفحه آخر

در فضاي مجازي ميخوانيد
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سعيد حجتي نژاد

سيد مرتضي سادات

محمدهادي ستوده

فاطمه زرگرباشي

آرمان وثيق زاده انصاري

عليرضا ارجمند شکوري

علي چگيني

علي زارع

پارسا نوروزي

سيد علي هاديان امرئي

پرده برداري از بازي تبليغاتي مخالفان توافق هسته اي در آمريکا

ده نظرسنجي
ده نتيجه مختلف!
رمزگشايي از بازي سياسي اردوغان
بحران بي پايان در حوزه مهاجرت اروپا

عبداهلل گنجي:وظيفه حكومت ،تالش براي ورود مردم به بهشت است

آگهي مزايده عمومي

» سرمقاله

اقتصاد پسا توافق

دكتر محمد ناظمي
اين روزها در محافل مختلف مباحث زيادي پيرامون مديريت
اقتصاد كشور پس از امضاء توافقنامه ايران با كشورهاي  5+1مطرح
است و شرايط پيش روي مبتني بر نگاههاي متفاوت تحليل ميشود.
همه دلسوزان نظام و صاحبنظران در حوزههاي مختلف سياسي،
پيش
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي از اينكه شرايط كامال جديدي 
آمده است اتفاق نظر دارند .پس از سه دهه فراز و نشيب در عرصه
سياست خارجي 6 ،قدرت مسلط جهاني به اين نتيجه رسيدند كه
ايران اسالمي به عنوان يك پديده نوظهور و تاثيرگذار در جهان
معاصر يك حقيقت غيرقابل انكار است و بايد به هر نحو ممكن
با او كنار آمده و از طريق مذاكرات در مداري قرارداد كه امكان
تعامل ميسر گردد و در تنظيم روابط فيمابين جاده دو طرفهاي
را ترسيم نمود.
صرف نظر از دست آورد مذاكرات براي طرفين كه پرداختن بدان
فرصت ديگري را ميطلبد ،آنچه كه اين روزها مورد توجه قرار
گرفته است ،چيدن ميوه اقتصاد پسا مذاكره است .ميوهاي كه نه
خام و نه زياده رس ميباشد .سرازير شدن ذخائر ارزي بلوكه شده،
رفت و آمد وزراي خارجه كشورهاي اروپايي و هيئتهاي اقتصادي
خارجي و از اين طرف پالسهاي مثبت همكاري اقتصادي از واردات
محصول تا سرمايهگذاري مستقيم ،نوعي ذوقزدگي را تداعي ميكند
كه ممكن است به دور از انتظارات مديريت شده باشد.ارزيابي از
اقتصاد ملي و بررسي شاخصهاي آن ،كه قريب به اتفاق منفي
نشان ميدهد صرفا حاصل توالي سه سال تحريم نيست بلكه حاصل
دوراني است كه بيشترين فروش نفت و درآمدهاي ارزي وجود
داشته و تحريمي بر سر راه نبوده است و متاسفانه هيچگاه رشد
اقتصادي مورد انتظار در برنامههاي توسعهاي ميان مدت حاصل
نشده و دولتها نه تنها پاسخگوي اجراي برنامه و تحقق اهداف آن
نبودند بلكه با غبارآلود كردن فضاي سياسي و فرافكني از آن عبور
كردند در حاليكه مهمترين و تعيينكنندهترين شاخص كارآمدي
يك دولت ،تامين رشد اقتصادي ميباشد .به ويژه رشد اقتصادي
كه توأم با عدالت باشد .يك ارزيابي بسيار اجمالي نشان ميدهد
كه ضعف مديريت و سياستگذاري در عرصه اقتصادي مهمترين
عامل ناكارآمدي در اين عرصه بوده است .اگر جمهوري اسالمي
ايران موفقيتهاي بزرگي در فضاي سياسي ـ امنيتي سالهاي
اول پيروزي انقالب اسالمي و بعد از آن در دوران دفاع مقدس يا
در عرصههاي علم و فناوري ،دستآوردهاي هستهاي و دستيابي
به تسليحات نظامي مدرن داشته  ،مديون مديريت علمي و صحيح
و همراه با از خودگذشتگي و سياستگذاري درست و هماهنگ بوده
است .اما متاسفانه عرصه اقتصادي كشور همواره از ضعف مديريت و
عدم هماهنگي در سياستگذاري و بينشهاي فكري كامال متفاوت
رنج برده و امروز هم رنج ميبرد و عليرغم راهبردهاي دقيق و
مطالعه شدهاي كه مقام معظم رهبري در سالهاي اخير ترسيم
و تعيين نمودهاند ،همچنان اصرار بر بيراهه رفتن دارد .هنوز كه
هنوز است درآمدهاي حاصل از فروش نفت حرف اول در اداره
اقتصاد ملي و همچنين نظام اداري كشور ميزند .تزريق ارز نفتي
همواره عامل تورم ،فساد ،نابرابري و ناكارآمدي در اقتصاد ملي
بوده است و روز به روز هم شرايط ناهنجارتري را تحميل ميكند
و باعث گسترش ناكارآمدي نظام اداري نيز شده است.
ادامه در صفحه 3

نهاونديان :

فتاح خبر داد :

جان كري :موضوع سوريه راهكار نظامي ندارد

بخش خارجي :پس از  4سال قتل،غارت و حمايت از
گروههاي تکفيري و متوحشي مانند داعش و النصره
توسط اياالت متحده آمريکا ،وزير امور خارجه اين کشور
که به مانند شرکا و متحدان منطقه اي خود در حسرت
شکست سوريه به سر مي برد ،نتوانسته است عدم پيروزي
سياستهاي کاخ سفيد در سوريه را بيش از اين کتمان
نمايد.اظهارات جان کري در نزد سران کشورهاي عربي
حوزه خليج فارس ( که متحدان آمريکا در کشتار مردم
سوريه محسوب مي شوند) ،نشان از شکست سنگيني
است که مقامات غربي و مهره هاي عربيآنها در دمشق
متحمل شده اند.
وزير خارجه آمريکا در کنفرانسي خبري بعد از نشست با
وزراي خارجه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس،
گفت :بحران سوريه راه حل نظامي ندارد و بايد به دنبال
راه حل صلح آميز براي اين بحران بود.نشست مشترک
وزراي خارجه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس و
جان کري وزير خارجه آمريکا در دوحه پايتخت قطر آغاز
شد.کري در کنفرانسي خبري که بعد از اين نشست برگزار
شد ،گفت که کشورهاي خليج فارس درک ميکنند که
اجراي توافق هستهاي با ايران به امنيت منطقه ميانجامد.وي
مدعي شده است که در نشست با وزراي خارجه کشورهاي
شوراي همکاري خليج فارس درباره موضوع حمايت از
عراق در مبارزه با تندروي گفتگو کرده است.
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نوبت اول

يک مرحله اي شماره 94/54/5

 – 1نام و نشاني مزايده گزار :
اداره کل حمل و نقل پايانه هاي استان گيالن به آدرس :رشت _ گلسار _روبروي پمپ بنزين
 – 2شرح مختصر موضوع مزايده  ،محل پروژه :
واگذاري مکان جهت استقرار کانکس به منظور راه اندازي فعاليت شرکت مسافربري سواري در پايانه مرز آستارا
 – 3مدت قرارداد و بهره برداري :
از تاريخ انعقاد قرارداد و تحويل لغايت سه سال
 – 4مهلت و محل دريافت اسناد :
مهلت دريافت اسناد حداکثر تا پايان ساعت اداري روز پنجشنبه مورخ  94/5/22از طريق پايگاه ملي مناقصات کشور يا بصورت حضوري از واحد بازرگاني اداره
کل حمل ونقل و پايانه هاي گيالن به آدرس قيد شده در بند 1
 – 5مهلت تحويل پيشنهاد ها و گشايش آنها:
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد  ،حداكثر تا پايان ساعت اداري روز يکشنبه مورخ  94/06/01در محل دبيرخانه اداره کل حمل و نقل و پايانه ها و گشايش پاکتها
راس ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ ، 94/06/04درمحل دفتر مديريت اداره کل موصوف انجام خواهد شد .
 -6ميزان سپرده شرکت در مزايده:
مبلغ  13/105/000ريال به صورت فيش واريزي به حساب  2176374412002سيبا نزد بانک ملي شعبه مرکزي رشت به نام اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي
استان گيالن يا بصورت ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل  3ماه از آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در وجه اداره کل موصوف
ميزان تضمين حسن انجام تعهدات7_ :
حداقل  6برابر اجاره ماهيانه پيشنهادي سال آخر قرارداد بصورت وثيقه نقدي به حساب ذيربط سازمان در هنگام تنظيم قرارداد.
 -8صالحيت :صرفا شرکتهاي حمل و نقل مسافربري سواري داراي پروانه فعاليت معتبر در حوزه آستارا با شرايط اعالم شده در اسناد مزايده  ،مجاز به شرکت
در مزايده هستند .
-9به پيشنهاد هاي فاقد امضاء مشروط مخدوش و پيشنهاد هايي که بعد از موعد مقرر در فراخوان واصل شوند مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
براي کسب اطالعات بيشتر رجوع کنيد به http://iets.mporg.ir
تاريخ انتشار نوبت اول94/5/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم94/5/17 :
خ ش94/5/14 :

اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان گيالن

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي با ارزيابي كيفي
شركت گاز استان قزوين

شماره مناقصه (( )94-11نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين در نظر دارد مناقصه زير را با مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شركت ذيصالح واگذار نمايد.
موضوع مناقصه :تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و اجراي عمليات گازرساني به روستاهاي شهرستان آوج  -بخش خرقان شرقي (افشارمحمد ،عليآباد،
چاه برف ،دانك ،امامزاده قاسم ،قرهآغاج ،قرهداش پرچيك ،گل زمين ،كورچشمه ،نص رتآباد ،رزگ ،سبزك ،سنگاوين ،سومينك ،نوآباد ،يمق ،هرائين ،پرسپانچ ،وروق
و استلج)
شامل  -1لولهگذاري شبكه پلياتيلن به اقطار  125 ،90 ،63و  160ميليمتر به متراژ  93964متر با نصب كليه اتصاالت و شيرآالت  -2لولهگذاري شبكه فوالدي و خط تغذيه
به اقطار  8 ،6 ،4و  10اينچ به متراژ  72243متر با نصب كليه اتصاالت و شيرآالت  -3ساخت و نصب  2075عدد انشعاب خانگي  -تجاري ( 1500عدد انشعاب طبق نقشه
 SM-6231و  575عدد انشعاب طبق نقشه  -4 )SC-7040انجام عمليات احداث  11واحد ساختمان ايستگاه تقليل فشار ( -5 )TBSحمل ،نصب و راهاندازي مكانيكال پنج
مورد ايستگاه پنج مورد ايستگاه تقليل فشار ( )TBSبه ظرفيت  2500مترمكعب بر ساعت و سه مورد ايستگاه تقليل فشار ( )TBSبه ظرفيت  1000مترمكعب بر ساعت و
سه مورد ايستگاه تقليل فشار ( )TBSبه ظرفيت  2500مترمكعب برساعت وسه مورد ايستگاه تقليل فشار ( )TBSبه ظرفيت 1000متر مكعب بر ساعت و سه مورد ايستگاه
تقليل فشار ( )TBSبه ظرفيت  400مترمكعب بر ساعت  -6احداث عمليات جاده سرويس به متراژ  4000متر  -7احداث سه مورد سيستم حفاظت كاديك
كد فراخوان پايگاه اطالعرساني مناقصات1/411/643 :
 دارا بودن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه  3يا باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پروژه فاقد پيشپرداخت ميباشد.محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه :در سطح شهرستان آوج  -به مدت  650روز تقويمي
مبناي برآورد :فهرست بهاي نفت و گاز سال  94و فهرست بهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي سال 94
محل دريافت كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي :قزوين  -خيابان نواب شمالي  -مجتمع ادارات  -شركت گاز استان قزوين  -طبقه سوم  -امور قراردادها  -اتاق 315
زمان و مهلت دريافت كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي :پس از انتشار آگهي نوبت اول به مدت  5روز (از تاريخ  94/05/14لغايت پايان وقت اداري مورخ )94/05/18
محل تحويل كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي :قزوين  -خيابان نواب شمالي  -مجتمع ادارات  -شركت گاز استان قزوين  -طبقه همكف دستگاه مناقصهگزار  -دبيرخانه
(اتاق )11-6
مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي :حداكثر  15روز پس از آخرين مهلت دريافت كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي (از تاريخ  94/05/19لغايت
پايان وقت اداري مورخ )94/06/02
زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي :ساعت  - 15مورخ  - 94/06/03سالن اجتماعات ساختمان مركزي
از شركتهاي واجد صالحيت دعوت ميشود جهت دريافت اطالعات بيشتر ،به نشاني اينترنتي شركت به آدرس  www.nigc-qazvin.irو يا پايگاه اطالعرساني مناقصات
به آدرس http://iets.mporg.ir :مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول94/5/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم94/5/14 :
خ ش94/5/13 :

روابط عمومي شركت گاز استان قزوين

حكومت طعمهاي براي رسيدن به قدرت و حفظ آن نيست
امر به معروف و نهي از منكر؛ وظيفه مردم و دولت

تحليل رويدادها »

پيروزي دوم!

حميد رسايي نماينده مجلس به گفتگوي تلويزيوني رئيسجمهور واکنش نشان داد .رسايي
پس از مصاحبه تلويزيوني روحاني در صفحه شخصي اينستاگرامش نوشت :در خصوص
مصاحبه جناب آقاي روحاني نکات قابل تاملي هست که ان شاء اهلل در فرصت مناسب به آن
مي پردازم .اما دو نکته اي که مي توان در همين دقايق اول بعد از اتمام مصاحبه گفت -1 :خدا
را شکر رئيس جمهور محترم ،براي اولين بار در مصاحبه خود نسبت به منتقدانشان به شکل
مستقيم از الفاظ و تعابير نامناسب و توهين آميز استفاده نکردند .اين يکي از وعده هايي بود
که ايشان در روز تنفيذ خود (که با امشب مصادف است) داده بود .شايد اين پيروزي کمتر
از توافقنامه اي که آن را پيروزي مي نامند ،نباشد -2 .در بخشي از اظهارات آقاي روحاني،
اشاره يا اعترافي در خصوص ريشه و آغاز مشکالت هسته اي و فشارها عليه ايران بود .ايشان
تصريح کردند که آغاز فشارهاي بين المللي عليه ملت ايران ،مربوط مي شود به وارد کردن
تعدادي از سانتريفيوژهاي دست دوم آلوده که باعث بهانه گيري غربي ها و ماموران آژانس و
داستاني شد که  12سال به طول انجاميد .جالب تر اين بود که جناب روحاني گفتند چون
سانتريفيوژها را در بسته بندي هاي مناسب قرار داده بودند ،ما فکر کرديم آنها نو هستند
اما بعد از خريداري و جاگذاري متوجه شدند که سانتريفيوژها دست دوم بوده اند! به نظرم
آقاي روحاني اگر کمي بيشتر تامل کند و دست از خوشبيني به سران غربي بردارد ،به اين
نتيجه برسد که اين داستان ،خيلي هم اتفاقي نبوده بلکه طرحي براي درگير کردن جمهوري
اسالمي در يک بازي سياسي بوده است 12 .سال فشار روي کشور و مردم! چه قدر راحت
رئيس جمهور امروز و دبير شوراي عالي امنيت ملي ديروز در زمان رياست جمهوري محمد
خاتمي با يک لبخند از آن عبور کرد!

***

توقيف براي سومين بار
ساعاتي پس از صحبت هاي آقاي روحاني در برنامه تلويزيوني ،هيئت نظارت بر مطبوعات،
ت االسالم حميد رسايي را توقيف کرد .حسن کامران
هفت ه نامه « ۹دي» به مديرمسئولي حج 
گفت :هفتهنامه نه دي با اکثريت آراي هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شد .عضو هيئت
نظارت بر مطبوعات ادامه داد :اين نشريه به دليل رعايت نکردن مصوبه شواي عالي امنيت
ملي در باره مسائل هسته اي توقيف شد .شبکه اطالع رساني راه دانا در اين باره نوشت :از
طرف ديگر روزنامه آرمان نيز که در پي توهين به شهداي غواص ،از نظر لطف هيئت نظارت
بر مطبوعات برخوردار بوده ،همچنان به خاطر اين اقدام ناشايست خود مورد بازخواست قرار
نگرفته است .چندي پيش روزنامه آرمان کاريکاتوري موهني را عليه غواصان دست بسته
منتشر کرد که در اين تصوير موهن ،دستهاي بسته شده آنها بر روي عورت هايشان قرار
گرفته و با بدن هاي عريان در حال معراج به سوي خدا هستند! تذکر ها و محدوديت هاي
رسانهاي نبايد تنها براي رسان ه هاي منتقد دولت باشد ،بلکه رسانههاي موهن به مقدسات
حتي اگر هم راستا با دولت هم باشند نبايد از اين امتياز برخوردار شوند که از پاسخگويي
در برابر قانون فرار کنند .قطعاً توهين به شهدا در جايگاه بسيار مهم تري نسبت به انتقاد از
توافق هسته اي قرار دارد ولي هيئت نظارت بر مطبوعات به راحتي از کنار اين توهين گذشته
و دغدغه اصلي خود را برخورد با منتقدين توافق هسته اي قرار داده است.

***

دلقک خطاب کردن يک بازيگر ايراني!
بهگزارش فارس ،بهنوش بختياري ،بازيگر کمدي سينما و تلويزيون در برنامه راديويي
جمعه  -با اجراي فرزاد حسني  -که از شبکه جوان پخش مي شد ،در پاسخ به
سئوالي در باره آرزوهايش ،گفت« :دوست دارم جامعه شناسي بخوانم تا مثال بعد
از توافق هسته اي سريع ذوق زده نشوم و به عواقب و آينده آن فکر کنم ،مثال در
باره اينکه بعد از ترکمنچاي چه اتفاقي افتاد!» اما همين اظهارنظر بختياري کافي
بود تا روزنامه اصال ح طلب آفتاب يزد شديدترين هجمه را عليه وي به راه بيندازد
و وي را هنرمندي «نان به نرخ روز خور» معرفي کند .اين روزنامه اصالح طلب
روز دوشنبه  94/5/12در مطلبي با عنوان «واسه نونه ،واسه نونه» نوشت :بهنوش
بختياري يک بازيگر طنز و شومن است و انداز ه همان سلموني يا بقال ميتوان
روي نظرش حساب کرد و بس .آفتاب يزد همچنين مدعي شد :بهنوش بختياري
چون نيازمند حضور در صدا و سيماست چنين حرف مضحکي زده ،حتما به انداز ه
افراد عادي هم نظرش ارزش ندارد.
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