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وزیر کشور :اخذ و شمارش آرای انتخابات ریاست
جمهوری الکترونیکی نخواهد بود

...

ویژه های خراسان
ذره بین دولت روی عملکرد تحقیقاتی
دستگاه ها
براساسابالغیهجدیدیکمقاممسئولبهتعدادیازوزارتخانه
ها و سازمان های دولتی ،تصریح شده با توجه به موافقت
رییس جمهور ،مقرر است کارگروهی با عضویت وزرای علوم
و بهداشت ،معاون علمی رییس جمهور و نماینده سازمان
مدیریتتشکیلواینکارگروه،گزارشهایعملکرداعتبارات
تحقیقاتی دستگاه های دولتی را بررسی و ارزیابی کند و این
گزارش پس از تایید شورای عالی عتف ،به مجلس نیز ارسال
خواهدشد.

مجوز روحانی به ظریف برای فروش 27
ملک خارجی
درحالیکهبراساساطالعیهاواخرشهریورماهوزارتخارجه،
تاکید شده بود در دولت یازدهم و در زمان وزارت دکتر ظریف
هیچکدام از امالک متعلق به وزارت امور خارجه در داخل و یا
درخارجکشوردرمعرضفروشقرارنگرفتهوتاکیدمیشودکه
درآیندهقابلپیشبینینیزچنینتصمیمیاتخاذنخواهدشد،
طبق پیشنهاد شماره  4412174وزارت خارجه در مهرماه
امسال که در روزهای اخیر به تایید رییس جمهور کشورمان
رسیده 27،فقره ملک الحاقی به ساختمان سفارت ایران در
تاجیکستانبا 2021مترعرصهبهفروشخواهدرسید.

...
اخبار

اطالعیه وزارت اطالعات درباره شایعات
خودکشی یکی از شهروندان کرمانشاه
روابط عمومی وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای هرگونه
ارتباط بین فوت خانم مهدیس لبابی میرقوامی با این
وزارتخانه را تکذیب کرد.در همین حال پدر خانم لبابی میر
قوامی نیز در گفت وگو با بی بی سی ضمن تکذیب شایعات
درباره خودکشی دخترش گفت  :وی دستگیر نشده بود و
دلیلی خودکشی اش نیز به هم خوردن نامزدی اش بود
.شایان ذکر است در تاریخ پنجم اسفند مصادف با روز
مهندس ،شایعاتی مبنی بر خودکشی فردی به نام خانم
مهندس مهدیس لبابی میرقوامی،پس از دستگیری و
بازجویی توسط اداره اطالعات کرمانشاه در شبکه ها و
خبرگزاری های وابسته به معاندین و ضد انقالب منتشرشد
این گزارش ها و شایعات مدعی تجاوز به وی نیز شده بودند
 .به گزارش ایسنا وزارت اطالعات تاکید کرده است «:بر
اساس بررسی ها و رصدهای اطالعاتی ،وی در تاریخ 7
بهمن به علت بروز برخی مشکالت خانوادگی ،خودکشی
کرده است .وزارت اطالعات در اطالعیه خود تاکید کرده
اس��ت« :نامبرده هیچگونه سابقه دستگیری ،احضار یا
بازداشت در وزارت اطالعات و اداره کل اطالعات کرمانشاه
را نداشته است.براساس بررسی ها و رصدهای اطالعاتی،
خانم لبابی میرقوامی در تاریخ  7بهمن امسال به علت بروز
برخی مشکالت خانوادگی ،خودکشی کرده است.به نظر
می رسد فضاسازی و خبرسازی های شبکه های معاند به
منظور ضدیت با نظام جمهوری اسالمی و بدبین کردن
مردم به نهادهای مقدس در کشورمان باشد».

کاندیداتوری حمید رسایی در انتخابات
میان دوره ای مجلس از اصفهان
ف���ارس -حمید رس��ای��ی،ن��م��ای��ن��ده دوره نهم مجلس
گفت :صالحیتم برای انتخابات آتی مشکلی ندارد.
فارس همچنین با اشاره به اظهارات رسایی در جمع
طالب و روحانیون شرق اصفهان از کاندیداتوری وی
ب��رای انتخابات میان دور های مجلس ده��م از حوزه
انتخابیه اصفهان خبر داد .رسایی افزود :در دوره قبل
با استفاده از حکم صادره توسط هیات تخلفات نهاد
ریاست جمهوری دولت درباره عملکرد بنده در دوران
وزارت ارش��اد حکم تخلفی با عنوان  5سال انفصال
از مسئولیتهای عالی صادر شد اما کار غیراخالقی
صورت گرفته ،ارائه اسناد جدید به عنوان تخلف بود که
بنده از آن بی اطالع بودم و به دلیل کمبود زمان امکان
آماده سازی مدارک برای پاسخگویی نداشتم ،برای
همین صالحیت بنده اح��راز نشد .هر چند در نهایت
در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی ،این شائبه برای
فقهای شورای نگهبان برطرف شد.

روایت جهانگیری درباره حمایت رهبر انقالب از فعالیت اصالح طلبان

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور ضمن تشریح
جزئیات دیدار اخیرش با رهبر انقالب که به نمایندگی از
اصالحطلبانبوده،گفت«:ایشانگفتندازنظرمنمشکلی
برای اصالحطلبان وجود نداشته و االن هم دوست دارند
رابطه مستقیمی با ما داشته باشند .از من خواستند که این
نقشراایفاکنم».بهگفتهاورهبرانقالباسالمیدرایندیدار
تأکید کرده اند که «شخصیتهایی گفتهاند ما میخواهیم
رئیسجمهور شویم و من وقتی پذیرفتم ،به این معناست که
اصالحطلبانحضورداشتهباشند».

دیدارهاینوبهایاصالحطلبانبارهبرانقالب،مطرحکرده
بودند.ازجملهافشینعالءبااشارهبهدیدارنوروزیشخصیت
هایسیاسیبارهبرانقالبگفتهبود«:رهبرانقالببااشاره
به شناخت نزدیک شان از تک تک حضار ،این جلسه را کم
سابقهدانستندوباتأکیدبرلزومحضورسالیقمتنوعدرعرصه
ها ،تنها خط قرمز نظام را رویارویی با انقالب دانستند».
▪ ▪جهانگیری :پرونده زنجانی بزرگترین فساد قرن است

▪ ▪محور های دیدار جهانگیری با رهبر انقالب

معاون اول رئیس جمهور که با روزنامه «شرق» گفت و گو می
کرد ،در پاسخ به این سوال که شنیده شده اخیرا با رهبری
دی��داری داشته ،اصل مالقات را تأیید کرد و گفت« :ما با
دوستانوبزرگاناصالحطلبمذاکرهایداشتیم؛آنهاتأکید
کردند که این کار انجام شود .من هم با آقای رئیسجمهور
مشورت کردم و نهایت ًا به این نتیجه رسیدم که این مالقات
انجام شود که انجام هم شد .هم درباره شرایطی که مرحوم
آیتا...هاشمیرفسنجانیداشت،صحبتشدوهمشرایط
اصالحطلبان.دربارهموقعیت،جایگاهونقشآنهادرانقالبو
نظامونیزدربارهسراناصالحطلبهمصحبتشد».
▪ ▪گزارش کامل دیدار را به سران اصالحطلب دادم

جهانگیریبابیاناینکهجلسهبسیارخوبیبودومنگزارش
کامل را به سران اصالحطلب دادم ،در پاسخ به این سوال
که شما حامل پیغامی بودید یا رأسا اقدام کردید؟ افزود:
«قبلشبادوستاناصالحطلبصحبتکردهبودم».ویافزود:
«اصالحطلبانیکجریانقدرتمندوپرنفوذدرچارچوبنظام
جمهوری اسالمی و عالقهمند به نظام هستند .آنها سابقه
مدیریتی در نظام دارند و در این مجموعه جانباز ،خانواده
شهید و انقالبی وجود دارد .در آنها هم طیف وسیعی از افراد
عادیاصالحطلبباجهتگیریهایمعتدالنهوجوددارندو
ممکناستتاحدودیگرایشهایتندترهمداشتهباشند».
▪ ▪نظراترهبرانقالبراجعبهافرادوجریاناصالحطلب
بسیار روشن است

جهانگیری در ادام��ه با اش��اره به اینکه ای��ن مجموعه
[اصالح طلبان] ممکن است نتوانند با رهبری در رأس
نظام ارتباط و تعامل داشته باشند ،گفت :نظرات مقام
معظم رهبری ،نظرات بسیار روشنی راج��ع به افراد
و جریان اصال حطلب اس��ت و استقبال خیلی خوبی
انجام شد .من به سهم خودم سعی میکنم تا آنجا که

امکان دارد ،در ایجاد و برقراری این کانال ارتباطی
تالش کنم.
▪ ▪اینکه همیشه جریان اصالحات ارتباط داشته باشند،
از تأکیدات مقام معظم رهبری بود

در ادامه این گفت و گو مصاحبه کننده از جهانگیری پرسید:
امیدوار بودید بتوانید این خأل را پر کنید؟ رئیس شورای
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ گفت« :اینکه
همیشهجریاناصالحاتارتباطیداشتهباشند،ازتأکیدات
مقاممعظمرهبریبود.هیچوقتارتباطقطعنشدهواگرهم
این اتفاق رخ داده ،از طرف جریان اصالحات بوده است ،در
حالحاضرهمهمینارتباطوجوددارد».
▪ ▪رهبر انقالب از من خواستند رابط اصالح طلبان باشم

جهانگیری با اشاره به ادامه فرمایشات رهبر انقالب در این
جلسه،گفت«:ایشانگفتندکهحتیشخصیتهاییگفتهاند
ما میخواهیم رئیسجمهور شویم و من وقتی پذیرفتم ،به
این معناست که اصالحطلبان حضور داشته باشند .ایشان
گفتند از نظر من مشکلی برای اصالحطلبان وجود نداشته
و االن هم دوست دارند رابطه مستقیمی با ما داشته باشند.
ازمنخواستندکهایننقشراایفاکنم».جهانگیریدرپاسخ
بهاینپرسشکهآیاصحبتیدربارهرفعبرخیمحدودیتها
شد،تصریحکرد«:منفکرمیکنماصالحطلبانبایداصولی
رابرایهمکاریدرداخلنظامرعایتکنند.رویایناصول

همه از جمله مقام معظم رهبری و خود اصالحطلبان هم
حساسیتدارند.یکیازایناصولمعیارهایامامخمینی(ره)
است ».وی با یادآوری مبارزه با استکبار و آمریکا ،مبارزه با
اشرافیگریومبارزهبافسادبهعنواناصولاساسیشایسته
توجه،گفت«:برداشتمنایناستکهاینهانهتنهاموردقبول
اصالحطلبان،بلکهموردقبولهرفردیاستکهمیخواهد
کارسیاسیانجامدهد.مادرروشهایاجرائیاختالفنظر
داریم اما در اصل قضیه اختالفی وجود ندارد ».جهانگیری
همچنینشنبهشبدر  همایشسراسریمجریانبرگزاری
انتخابات کشور با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم
انقالب و گفتگو درباره جریان اصالح طلب گفته بود :همه
جریان های سیاسی نزد مقام معظم رهبری مساوی بوده و
ایشانبههمهاینجریاناتعالقهمندهستند.
▪ ▪عباس عبدی :اصالحطلبان تاکنون گمان میکردند
که از دیدار آنها با رهبری استقبال نمیشود

عباسعبدیتحلیلگراصالحطلبدرگفتوگوباخبرآنالین
به مصاحبه جهانگیری اشاره کرد و گفت« :اصالحطلبان
تاکنون گمان میکردند که از دیدار آنها با رهبری استقبال
نمیشودبنابرایناقدامیهمدراینزمینهنمیکردندازحاال
بهبعداینپیشفرضراتغییربایدداد».
▪ ▪روایتافشینعالءازدیدارنوروزیبرخیشخصیتهای
سیاسی با رهبر انقالب

پیشتر نیز برخی چهره های اص�لاح طلب روای��ت هایی از

...

اسحاق جهانگیری در گفت و گوی خود با شرق ،درباره
موضوعات دیگری از جمله پرونده بابک زنجانی هم
صحبت کرد .به گفته او این پرونده بزرگترین فساد قرن
است .وی با بیان اینکه وزارت نفت گزارشی به من داده
که بدهی بابک زنجانی 3میلیارد و  ٩٠٠میلیون دالر
است ،بر لزوم مشخص شدن پشت پرده های این پرونده
تأکید کرد و گفت :فکر کنم کل دارایی که توانستهاند تا
به حال از این فرد در داخل و خارج از کشور شناسایی
 7میلیارد تومان بیشتر نیست.
کنند ،هزارو  ٦٠٠تا  00
وی با اشاره به درخواست رئیس جمهور برای دسترسی
وزارت اطالعات به بابک زنجانی گفت :قوهمجریه هیچ
دسترسی ندارد .مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی
برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را
همراهی کنیم.
▪ ▪زنجانی به ایمیل های هک شده نماینده حقوقی وزارت
نفت دسترسی داشته است

وی افزود« :برخی از پروندهها خیلی طول میکشد ولی
من مأیوس نیستم چون این عزم را در مقام معظم رهبری
میبینم که این پرونده حتما باید شفاف شود .به خود
من ،هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه رسمی گفتند
که شما و ستاد مبارزه با مفاسد این قضیه را پیگیری
کنید ،قوه قضائیه و دولت هم عزمشان جدی است .البته
کانا لهای پشت صحنه هم جدی هستند ،اخیرا آقای
هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسهای ایستاد
و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی
رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این
ایمیلهایی که میزنید چیست! آقای هندی گفت من به
زنجانی گفتم کدام ایمیلها را میگویید که دیدم از داخل
جیبش تمام ایمیلهای من را که پرینت گرفته بود ،نشان
داد .یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیلهایی را که
مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده ،هک کرده است.
زنجانی هنوز احساس میکند به مراکز مهمی وابسته
است و میتواند با دستگاهها اینگونه رفتار کند».

درحاشیه
بذرپاش :با دولت خسته نمیتوان کشور را
مدیریت کرد

س��ردار س�لامی:اهداف راهب��ردی دش��من
تح��ت س��یطره انق�لاب اس�لامی اس��ت

تاکی��د براس��تمرار ت�لاش ه��ای دیپلماتی��ک
ای��ران ب��رای پای��ان بح��ران س��وریه

ناصرآملی:باگفتوگوسوءتفاهمهابهحسن
تفاهمتبدیلمیشود

تسنیم-بذرپاشمعاونرئیسجمهورسابق
بابیاناینکه،بادولتخستهنمیتوانکشورو
مردمی جوان را مدیریت کرد ،گفت :امروزه
برخی وقتی با مسائل اصلی کشور مواجه میشوند ،پاک
کردنصورتمسئلهراراحتترینکارمیدانند.

تسنیم-سردارسالمیجانشینفرماندهکل
سپاه با بیان اینکه اهداف راهبردی دشمن
تحت سیطره انقالب است گفت :بزرگترین
هنر انقالب ای��ن ب��ود که توانست دشمنان ب��زرگ را از
پناهگاههایراهبردیخارجوبهسطوحعملیاتیواردکند.

ایرنا-جابریانصاریمعاونعربیوآفریقای
وزی��ر خ��ارج��ه در دی���دار ب��ا «حسین راغ��ب
الحسین»نمایندهفوعهوکفریاونایبرئیس
کمیسیونآشتیملیپارلمانسوریهبراستمرارتالشهای
دیپلماتیکایراندرجهتپایانبحرانسوریهتاکیدکرد.

ایسنا  -ناصر آملی مقدم فعال اصالح طلب
گفت :رون��د حذفی و فرسایشی اف���راد و
جریانها باید در نقطهای پایان یابد چراکه
تضادهایموجودمانعتوسعهکشورمیشود.ویافزود:با
گفتوگو سوءتفاهمهابهحسنتفاهمتبدیلمیشود.

مجادله لفظی محمود صادقی و الریجانی در صحن علنی
اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در قالب یک
تذکر واکنش علی الریجانی را در پی داشت .به گزارش
خبرآنالین؛ علی الریجانی رئیس مجلس زمانی که
بررسی های مجلس به تبصرههایی در مورد اختصاص
منابع صندوق توسعه ملی به صدا و سیما ،دانشگاه پیام
نورو...رسید،دربرابردرخواستنمایندگانیکهخواهان
مخالفتبااینتبصرهبودند،گفت«:دراینموارداجماالبا
رهبریصحبتشدهاست،منروزاولاینهاراایرادگرفتم
و گفتم که مخالف صندوق است،مخصوصا آبیاری تحت
فشار و آبرسانی روستاها ،که ایشان خیلی عنایت دارند.
اجماال ایشان اجازه دادند که در مجلس ما ورود کنیم ،لذا
اشکالقانوناساسینداردمااینسمتشرارفتیمصحبت
کردیم ،اما اگر می خواهید مخالفت کنید و پیشنهاد
دارید ،بگویید ».این گفته الریجانی در ابتدای امر با تذکر
محبی نیا مواجه شد تا او با تأکید بر توضیحات الریجانی
در مقام مخالف صحبت کند .او گفت« :رهبرانقالب اذن
ورود کارشناسی به موضوع را داده اند ».محمود صادقی

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٥٠٨٦٥م

محمداکبری

international@khorasannews.com

 200میلیارد تومان برای نخستین مصوبه
ضد ترامپی مجلس

درپیاقدامیکجانبهرئیسجمهورآمریکامبنیبرجلوگیری
ازمسافرتایرانیانبه اینکشور،نمایندگانمجلسدرپایان
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه ،در راستای مقابله با
اقدام ترامپ بندی را به الیحه بودجه الحاق کردند .طبق
مصوبه مجلس دولت مکلف خواهد بود برای جذب نیروی
انسانیوسرمایههایایرانیانمقیمآمریکادرسال ۹۶مبلغ
 ۲۰۰میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه های آموزش عالی
و اقتصاد از محل سهام قابل واگذاری در جدول شماره ۱۸
قراردهد.محسنکوهکننمایندهلنجانبابیاناینکهمصوبه
مجلس یک پیام روشن دارد گفت :ما به دنیا اعالم می کنیم
که جمهوری اسالمی برای تک تک اتباع خود در دنیا ارزش
قائلاستواگردریکنقطهازدنیابهآنهانامهربانیشودمابا
اختصاص امکانات آغوشمان را به روی آنها باز می کنیم .این
بند با  ۱۵۰رأی موافق ۱۹ ،رأی مخالف و  ۶رأی ممتنع از
مجموع۲۲۲نمایندهحاضردرمجلسبهتصویبرسیدوعلی
الریجانیپسازتصویبآن اظهارداشت:اینمصوبهواکنشی
بهاقدامدولتآمریکااستتاازایرانیاناستقبالشود.

تذکری برای نوع نگاه کردن رئیس مجلس!
واکنش الریجانی به تذکر محمد دهقان که بیان کرد از روز
گذشته "هرگاه خواسته است تذکر بدهد او به طرف دیگری
نگاه می کند" با تعبیر کنایه آمیز و خنده دار الریجانی همراه
بود.وی خطاب به دهقان گفت« :تذکر دادن که احتیاج به
نگاهکردنبندهندارد.مسئولدارد».

دستور الریجانی برای رسیدگی به تخلفات
دولت ها در زمان حیات سیاسی شان
رئیس مجلس گفت :به دیوان محاسبات دستور داده شد
که پس از پایان دولتها نیز به تخلفات مسئوالن رسیدگی
کند.الریجانی درجریان بررسی بند "ز" از تبصره یک
الیحه ب��ودج��ه(درب��اره اسناد نفتی) خاطرنشان کرد:
اشکالی در این خصوص وجود داشت که آیا پس از آنکه
وزرا یا رئیسجمهور دوره خدمت آنها تمام شد ،میتوان به
تخلفات آنها رسیدگی کرد یا خیر یا باید همانند سایر امور
به وضعیت آنها رسیدگی شود.وی افزود :گزارش تخلف
مربوط به وزرا یا رئیسجمهور باید زمانی که آنها حیات
سیاسی دارند ارائه شودکه اگر الزم بود استیضاح شده
یا سوالی از آ نها پرسیده شود و زمانی که آ نها رفتند
همانند سایر امور به آن رسیدگی میشود.رئیس مجلس
تصریح کرد :باید با متخلفین برخورد شود و اینگونه نباشد
که فردی کاری انجام دهد و بعد فرار کند.

...
خبر

آیتا...مکارم:بهوزیرکشورتذکرخواهیمداد
ف��ارس -آی���تا ...مکارم شیرازی در پاسخ به نامه یکی
از مردم استان خراسان جنوبی و در واکنش به سخنان
هنجارشکنانه استاندار خراسان جنوبی درباره رقص زن و
مرد گفت :ما تذکر الزم را به وزیر کشور خواهیم داد.

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﻬﺮدار� ﺳﺒﺰوار در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﺠﻮز ﺷﻮرا� ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﮔﺬار�  ١١ﻏﺮﻓﻪ واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه
ﺑﺎر )ورود�  (٢ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻗﻔﻠ� و اﺟﺎره از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه �ﺘﺒ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� -٠٥١٤٤٢٤١٧٨١
 ٠٥١٤٤٢٢٢٢٢٢ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ
�ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ آدرس
 www.sabzevar.irﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﻨﻨﺪ  .آﺧﺮ�ﻦ
ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫١٢٫١٩
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺰا�ﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز
ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫٢١در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮدار�
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .

ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻮﺷﮑﯽ  -ﺷﻬﺮدار ﺳﺒﺰوار

 /٩٥٣٤٥٠٩٨ش

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺿﺎ�ﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣ� ﺟﺪول ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .

ﻣﺪل
١٣6٣
١٣٧٩
١٣٨٧
١٣66

ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه اراﺋﻪ ﭼ� ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻧ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺸﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ٣4٢٢٢٢٢٣١١ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻨﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ داﻣﭙﺮور� ﺻﻨﻌﺘ� ﻗﺪس رﺿﻮ� آدرس ﻣﺤﻞ ﺑﺎزد�ﺪ :ﻣﺸﻬﺪ
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٧ﺟﺎده ﺳﺮﺧﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻣﭙﺮور� ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺮ�ﺰ�

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ داﻣﭙﺮورى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺪس رﺿﻮى

استآقا(رهبری)اجازهدهند،منازایشانسوالکردمکهآیاوارد
شویم یا خیر که این مسئله محل تامل ایشان بود .بعد از مدتی از
دفتررهبرمعظمانقالب گفتندکهدراینسطوحمیتوانیدوارد
شوید؛بنابراینیکاذندادندومجلسواردشدحاالشمااگررای
ندهید ما حرفی نداریم (و برداشتی صورت نخواهد گرفت) اما
اگررایدادیددیگرمانعیبرایبرداشتوجودندارد».الریجانی
مجددا به صادقی یادآورشد« :آن لفظی را هم که به کار بردید
اصالحکنید؛خودتانبادستخودتانمجلسراتضعیفنکنید».

ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻓﻀﺎﻫﺎ�
ﺧﺪﻣﺎﺗ� ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ز�ﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗ� و ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت ��ﺴﺎل ﺷﻤﺴ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ:
� -٣ﺎﻓ� ﺷﺎپ
 -٢ﭘﻴﺘﺰا و �ﺒﺎب ﺗﺮ��
 -١اﻏﺬ�ﻪ ﺳﺮد و ﮔﺮم
ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧ�  www.expo.irو �ﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد ،ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ� ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه )ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﺎ�ﺮ ﺷﺮوط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻌﺎدل  %٥ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﻮده �ﻪ ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﻃ� �� ﻓﻘﺮه ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻨ� �ﺎ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ�
ﻧﻘﺪ� )ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ٠١٠٤٢٣٨٤٢٦٠٠٣ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ در وﺟﻪ ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ� ﻣﺸﻬﺪ( ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺣﺪا�ﺜﺮ در روز ادار� دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫١٦در ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� اﻟﻒ و ب ﺗﺤﻮ�ﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫٢١در �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

 /٩٥٣٥١٩٩٦ج

 ٠٩١٥٤٥٥٣٥٠٥و ٠٩١٥٨٨٤٠٣٠٣
و  ٠٥١٣٨٤٩٢٧١٠-١٢داﺧﻠ�  ١١٩و ١٢٥
ﻧﻮع ﺧﻮدرو
�ﺎﻣﻴﻮن ﺗﺎﻧ�ﺮ ﺣﻤﻞ ﺷﻴﺮ ﺗﻴﭗ ال 5٢٫١٩٢١
ﻣﻴﻨ� ﺑﻮس -ﻋﻤﻮﻣ� ﺗﻴﭗ  5٠٨ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﻮار� ﭘﮋو ﺗﻴﭗ ROA
ﺗﺎﻧ�ﺮ ﺣﻤﻞ ﺷﻴﺮ  ١5٠٠٠ﻟﻴﺘﺮ�
ﺗﺮا�ﺘﻮر ﺟﺎﻧﺪ�ﺮ ٣١4٠

نماینده مردم تهران ،چهره دیگری بود که در تذکری ،به
رئیس مجلس گفت« :ما ابتدا که به مجلس آمدیم ،بعضی
ازنمایندگانقدیمیعبارتیمیگفتندکهخیلیمعنایش
رانمیفهمیدیم امااالنمیفهمیم.میگفتندکهماابتدا
که نماینده شدیم فکر کردیم فاعل باالختیار هستیم،اما
االن فهمیدیم که مفعول باالضطرار هستیم ».به گزارش
خراسان رئیس مجلس خطاب به صادقی گفت« :کدام
نمایندهایاینحرفبیربطرازدهاست؟اسمآننماینده
را بگویید که بشناسیم .لفظی که شما می گویید شان
مجلس را ضایع میکند ».صادقی در ادام��ه خطاب به
الریجانی با اشاره به موضوع منابع صندوق توسعه ملی و
اذنرهبرمعظمانقالبدراینبارهگفت:مامعتقدومطیع
والیت هستیم ولی جنابعالی شخصی ،مسائل را رفع و
رجوعمیکنید.صادقیبابیاناینکهبایدمشخصشوددر
چهمواردیآقااذنمیدهندگفت«:چرا 100میلیوندالر
بودجه ارزی که باید ذخیره ای برای نسل بعدی باشد را به
صداوسیمابدهیم».

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻌﺪن ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ دﻫﺸﮏ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ  ١٠٣١/٨٦/٤٤٩٣٦ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﺴﻦ ﻋﺮ�ﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه واﻋﺘﺒﺎرﻧﺪارد.

ﻫﻠﺪ�ﻨﮓ داﻣﭙﺮور� آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد� از
ﺧﻮدروﻫﺎ� ﺳﺒ� و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ� داﻣﭙﺮور� ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫١٥ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﺧﺮ�ﺪاران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ذ�ﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .

الریجانیمجددادرپاسخبهصادقیاظهارداشت«:درالیحهدولت
موادی آمده بود که از صندوق توسعه ملی استفاده شود ،من در
حاشیهآننوشتهبودمکهخالفقانونبرنامهاستونمیتوانیم».
بهگزارشخبرآنالینصادقی تأکیدکرد:منپیشنهادرفعابهام
دادم اما توجه نکردید.رئیس مجلس هم در پاسخ به حرف های
صادقی توضیح داد :بله شما گفتید ابهام دارد اما من تشخیص
دادم که ابهام ندارد ،تشخیص به عهده رئیس است .به گزارش
خراسانرئیسمجلسافزود«:جمعیازآقایانگفتندکهممکن

...

خارج از دستور

جهانگیری :ایشان گفتند که وقتی شخصیت هایی گفته اند می خواهیم رئیس جمهور شویم و من پذیرفتم ،به این معناست که اصالح طلبان حضور داشته باشند

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮدرو ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﻴﻦ(

رد�ﻒ
١
٢
٣
4
5

ایسنا-وزیرکشوربااعالمآمادگیوزارتکشورنسبتبهبرگزاریالکترونیکیانتخاباتشوراهادر 15000شعبه،گفت:درانتخاباتریاستجمهوریشوراینگهبان
درمرحلهتشخیصهویتبهمااجازهدادهاستکهبهروشالکترونیکیعملکنیمکهبهاینترتیببیشاز97درصدکارالکترونیکیانجاممیشودوفقطاخذوشمارش
آراء بهروشالکترونیکینخواهدبود.عبدالرضارحمانیفضلیدربارهالیحهجامعانتخاباتهمافزود:اینالیحهبرایامسالعملیاتینمیشود.

 /٩٥٣٥١٨١٥ف

ردﯾﻒ

ﻧﻮع ﮐﺎﻻ

ﺗﻌﺪاد

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

�ﺎرﺗﻦ ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
اﻗﻼم و ﺗﺠﻬﻴﺰات �ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ�
ﺗﻴﻨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮ� و اﺳﻴﺪ
ﭘﻼﺳﺘﻴ� ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
آﻫﻦ آﻻت ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ� ﺧﺸ� ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
اﻧﻮاع �ﺎرت ﺳﺎﻋﺖ

٩

اﻧﻮاع ﺑﺸ�ﻪ ﺧﺎﻟ�

 ٢٥٠٠ﺗﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻴﺴﺖ
 ٣٠٠ﺗﻦ
 ١دﺳﺘﮕﺎه
 ٤٥٠ﺗﻦ
 ٢٠٠٠ﺗﻦ
 ٨٠٠ﺗﻦ
٢٨دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺸ�ﻪ  ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ� آﻫﻨ� ﻣﻌﻤﻮﻟ� ١٢٠٠٠ﻋﺪد
ﺑﺸ�ﻪ  ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ� ﭘﻼﺳﺘﻴ��  ٥٠٠٠ﻋﺪد
ﺑﺸ�ﻪ  ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ� درب دار ١٠٠٠
ﮔﺎﻟﻦ  ٢٠ﻟﻴﺘﺮ� ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ� ١٠٠٠٠

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺰاﯾﺪه )رﯾﺎل (
٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﻗﺮارداد ��ﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺼﻮرت ��ﺠﺎ
ﻗﺮارداد ��ﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺼﻮرت ��ﺠﺎ
ﻗﺮارداد ��ﺴﺎﻟﻪ
ﻗﺮارداد ��ﺴﺎﻟﻪ
ﻗﺮارداد ��ﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺼﻮرت ��ﺠﺎ

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﻗﺮارداد ��ﺴﺎﻟﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫٩ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫١٢٫١٥در روزﻫﺎ� �ﺎر� از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١٥ﺑﻪ آدرس ﺷﺮ�ﺖ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 ٥٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ  -ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺼﻮرت ﭼ� ﺑﺎﻧ�� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� در وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ ا�ﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ�ﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد .ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺑﺮﻧﺪه اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Tender.ikk.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ  .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ٠۵١٣٣۵۶٣٠۵٠:

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

 /٩٥٣٥١٨٤١ش

 /٩٥٣٥٠٥٩٣ل
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