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تهدیدات نظامی و امنیتی دشمنان
به فرصت تبدیل شده است

...

شهر امام مهربانی ها در نخستین روز بهار
میزبان رهبر انقالب می شود

یادداشت روز
دکتر عبدالرضا بای
political@khorasannews.com

شبکهصهیونیسم-سعودیسمخاورمیانهدربرابرحزبا...
خاورمیان��ه؛ مهمترین کانون دگرگونی ها و تحوالت ژئوپلیتیک و اس��تراتژیک در ش��رایط
کنونی است؛ متغیرهای مختلف بر امنیت این منطقه تاثیرگذار است؛ قوس بحران و هالل
ناموزون منطقه ای همواره کشمکش را در این منطقه ،نوید داده است .قبض و بسط بحران
در منطقه غرب آس��یا ،منجر به دگرگونی و تحول در صف آرایی بازیگ��ران منطقه ای و بین
المللی شده اس��ت؛ به گونه ای که قطب نمای رفتاری در این منطقه دچار دگرگونی شده
اس��ت .یکی از مهمترین تحوالت این منطقه ،چرخش بازیگرانی اس��ت که زمانی «تهدید
وجودی» رژیم صهیونیستی بودند و امروز در کنار آن ایستاده و از زبان آن سخن می گویند؛
رفتارهایی که شاید با لهجه عربی و به زبان عبری منافع اسرائیل را فریاد می زنند .تازه ترین
این تحوالت ،تروریس��ت خواندن حزب ا ...لبنان توس��ط ش��ورای همکاری خلیج فارس و
اتحادیهعرباست.درایننوشتاربهتبیینشبکهدرحالتوسعهصهیونیسم-سعودیسممی
پردازیم و اینکه چرا نوک پیکان این شبکه ،حزب ا ...لبنان را نشانه گرفته است.
شبکه سازی ها در خاورمیانه
مهمترین چالش خاورمیانه ،زایش رژیم صهیونیستی در این منطقه با حمایت قدرت های
مداخله گر و جهانی بود ک��ه محیط امنیتی خاورمیانه را بعد از جن��گ دوم جهانی با بحران
ها و جنگ های مختلف روبه رو نموده است .بنابراین می توان گفت که رژیم صهیونیستی
مهمترینعاملناامنیدرخاورمیانهمحسوبمیشود؛رژیماشغالگرقدس،نظامیپادگانی
است که به واس��طه قدرت نظامی به دنبال مش��روعیت زایی برای خود است .سردمداران
صهیونیس��تی ،توجهی ب��ه کنوانس��یون های بی��ن المللی در زمین��ه خلع س�لاح و کنترل
تسلیحاتی ندارند و از هر گونه بحران در این منطقه برای امنیت و منافع خود بهره برداری می
کنند .این رژیم به دنبال حس ناامنی ناشی از حضور ناخوانده در منطقه ،شبکه سازی هایی
را توسعه بخشیده است .در واقع ،تروریسم جدید ،پس از  11سپتامبر که همواره نسبت به
کم و کیف تحقق آن تردید وجود داشت ،توسط رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگران شبکه
ای مورد استفاده قرار گرفت؛ تا آنجا که نتانیاهو که سرمست از اعالم تروریست بودن حزب
ا ...بود ،گفت «داع��ش منطقه را تا زمانی که اس��رائیل نخواهد ،رها نمی کن��د» .بنابراین،
پس از صهیونیسم سیاسی ،محور دیگر ناامنی در ش��رایط کنونی خاورمیانه ،ظهور پدیده
ای به نام داعش اس��ت؛ این متغیرها ،بخش عمده ای از جغرافیای سیاسی خاورمیانه را با
بحران روبه رو نموده اند .اما معمای بحران در این منطقه کالف س��ردرگمی است که باید
دید سررشته آن به کجا باز می گردد؟ بازیگر شبکه ای داعش ،با حمایت قدرت های منطقه
ای امنیت ملی عراق ،سوریه و لبنان را با تهدید روبه رو نموده است .این چنین فرایندی ،با
تحقق شبکه ای رخ داده که نمایانگر چرخه معکوس در منطقه است؛ این مهم شکل گیری
شبکه صهیونیسم -سعودیسم را در منطقه غرب آسیا ،خبر می دهد .
رابطه قدرت -مقاومت در برابر حزب ا ...لبنان
اکنون که در منطقه خاورمیانه تحقق ش��بکه ای مخوف از صهیونیسم-سعودیس��م را بیان
کردیم که از گروه تروریستی داعش برای منافع خود بهره می گیرد ،باید دید چرا این شبکه،
حزب ا ...لبنان را نشانه گرفته است؟ در ش��رایط کنونی غرب آسیا ،محور قدرت مبتنی بر
مقاومت ،هدف شبکه «صهیونیسم» و «سعودیسم» است .شبکه اخیر تالش می کند تا نقش
آفرینی محور مقاومت یعنی جمهوری اس�لامی ایران ،حزب ا ...لبنان و دیگر جریان های
مقاوم در عراق و س��وریه را در منطقه خاورمیانه با چالش روبه رو س��ازد؛ ب��ا عنایت به رابطه
قدرت -مقاومت که می گوید هرگاه قدرتی حاصل شود ،مقاومت را در پی خواهد داشت،
قدرت جریان مقاومت ،به مانع تراش��ی ها در برابر آن انجامیده است .عربستان سعودی و
اسرائیل ،با وجود این شبکه در منطقه ،برای پیروزی های خود مانعی قدرتمند به نام «شبکه
مقاومت» را در مقابل خود دارند .حزب ا ...لبنان با ورود خود به تحوالت سوریه برنامه های
عربستان را که همسو با غرب است و قرار است تا سوریه را به سمت تجزیه و آنگونه که اخیرا
گفته شده«فدرالی شدن» سوق دهد ،عقیم گذاشته است .س��ید مقاومت،حسن نصرا...
حتی در س��خنرانی های خود «یمن» را نیز از خاطر نبرده اس��ت؛ یمن که خوابی مش��ابه با
سوریه برای آن دیده ش��ده است و می رود تا مسیری را که س��وریه پیموده دنبال نماید ،این
مسئله برای شبکه بحرانی صهیونیسم-سعودیسم مهم است و اقدامات حمایتی حزب ا...
ریاض را تا حدی عصبانی کرده که کمک های خود به لبنان را نا تمام بگذارد و سعی نماید
در جبهه داخلی لبنان ،نیز با دوقطبی سازی فزاینده ،فضای افکار عمومی این کشور را علیه
حزب ا ...به عنوان عامل ادعایی قطع کمک های چن��د میلیاردی ریاض به بیروت تحریک
نماید .یک��ی دیگر از مواردی که باید در علت تغییر ماهیت ش��بکه بندی ه��ا در خاورمیانه و
زاویه گرفتن با حزب ا ...بیان نمود ،تغییر رویه آل سعود پس از مرگ حاکمان محافظه کار
عربستان است؛ سیاست خارجی این کش��ور پس از روی کار آمدن «ملک سلمان» رویه ای
«تهاجمی» به خود گرفته اس��ت .چنین رویکردی به اضافه معادالت غل��ط و ورود نپخته به
برخی مسائل از جمله یمن ،ضمن تغییر ماهیت ش��بکه بندی ها در خاورمیانه ،باعث شده
است که آل سعود خود را در نوعی انزوا ببیند .انتقادهایی که اکنون از سوی بلندپایه ترین
مقام های اروپایی علیه وهابیت سعودی بیان می شود و حتی اوباما را در اقدامی بی سابقه
به انتقاد از عربستان واداشته اس��ت .عربس��تان در چنین وضعیتی دو رویکرد را به صورت
همزمان پی گرفته است تالش برای تغییر جهت تحوالت منطقه به سمت نزاع سنی و شیعه
و نیزدر ادامه این رون��د ،هدف قرار دادن محور مقاومت به عنوان بازوی این مس��ئله .حکام
ریاض حتی در این راه از همراهی با رژیم صهیونیستی هم ابایی نداشته اند .نباید اظهارات
رییس پیشین س��یا ،یعنی «مایکل هیدن» را از خاطر برد که همگی نشان از تکه تکه کردن
کشورهای خاورمیانه است و بر این اس��اس ،باید تمامی مجاری مقاومت را یا از بین برد و یا
می بایست آن ها را ضعیف کرد.
اولویت منطقه ای جهان اسالم در غرب آسیا
بی ش��ک در ش��رایط کنونی ،اولویت برای جهان اس�لام ،مهار و کنترل دو پدیده نامبارک
یعنی صهیونیس��م و داعش اس��ت .تا زمانی که این دو پدیده س��ایه خود را بر سر خاورمیانه
افکنده باش��ند ،نمی توان امید به امنی��ت و آرامش در منطقه داش��ت .در ش��رایط کنونی،
نیاز به بازاندیش��ی در معادله امنیت و قدرت در خاورمیانه احس��اس می ش��ود تا به واسطه
«خودآگاهی» هویتی در جهان اس�لام ،بنیان های فکری تفکر صهیونیس��تی و تکفیری به
چالش کشیده شود؛ این خود آگاهی ،بنیان های سیاسی کشورهای حامی تروریسم دولتی
و شبکه ای را به نقد کشیده و هویت بی بنیاد و جعلی این دو گفتمان امنیت زدا را با بحران
روبه رو می سازد .تقویت محور مقاومت و گفتمان اسالم سیاسی با محوریت مقاومت علیه
نظام سلطه ،می تواند نقشه سیاسی منطقه خاورمیانه را به سوی ثبات و امنیت سوق دهد.

خبر
مهلت ثبت نام اولیه حج سال  95تمدید شد
ایرنا-سازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه ای مهلت ثبت
نام اولیه حج تمتع س��ال  95برای دارندگان اس��ناد ودیعه
گذاری تا تاریخ  31خرداد س��ال  1385را تا  21فروردین
ماه سال آینده تمدید کرد.در ادامه این اطالعیه آمده است:
پیرو اطالعیه قبلی این س��ازمان درخصوص زمان و اولویت
های ثبت نام ب��رای حج تمتع  ،1395به منظ��ور رفاه حال
زائرین فراخوان ش��ده ک��ه تاکنون موف��ق به ثبت ن��ام اولیه
نشده اند به اطالع می رس��اند برابر هماهنگی با بانک ملی
ایران ،مهلت ثب��ت نام اولی��ه و واریز مبلغ  5میلی��ون تومان
به سابقه قبلی ودیعه گذاری به حس��اب متقاضیان تا پایان
وقت اداری روزش��نبه  21فروردین س��ال  95تمدید ش��د.

ایرنا -سردار جعفری فرمانده کل سپاه در اولین همایش هم اندیشی همسران شهدای مدافع حرم با بیان اینکه ماهیت تهدیدات نظام سلطه و استکبار علیه
انقالب اسالمی معطوف به حوزههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی شده است ،خاطرنشان کرد :ب ه حمدا ...امروز تهدیدات نظامی و حتی امنیتی علیه
نظام مقدس جمهوری اسالمی به فرصت تبدیل و منجر به توسعه گفتمان انقالب اسالمی در جهان شده است.

حرفمردم 

مشهدالرضا(ع)شهراماممهربانیهاباریدیگردرنخستینروزسالجدیدازمیهمانی
«عزیز»میزبانیمیکند؛میهمانیکهالبتهخودازاهالیدیریناین«شهر»است.آری!ما
مشهدیهامفتخریمدرنخستینساعاتسالنودلوجانبسپاریمبهکالم«رهبرعزیزمان».
حجتاالسالموالمسلمینرئیسی،تولیتآستانقدسرضویدرطلیعهسالجدیدوسفر
مقاممعظمرهبریبهمشهدمقدس،باصدورپیامیضمنعرضخیرمقدمبهمقامعظمای
والیت،ازعموممردمدعوتبهعملآوردباحضوردرمراسمسخنرانیمعظملهدرروزاول
فروردینباآرمانهایانقالباسالمیتجدیدمیثاقکنند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیآستانقدسرضوی،متنپیامتولیتآستانقدسرضوی
به این شرح است :بس��م ا ...الرحمن الرحیم /سپاس و س��تایش قادر متعال و آفریدگار
بیمثالراکهباجلوهنماییآیاتخویش،درآغازبهارطبیعتانسانرابهاندیشهدرآفاقفرا
میخواند.ماچهسعادتمندیمکهدرپرتوانوارمضجعمطهرامامرئوف،حضرتاباالحسن
علیبنموسیالرضاعلیهافضلالتحیهوالثناء،شاهدشکوهآفرینشومیزبانقدومولی
امرمسلمینورهبرفرزانهانقالباسالمیایرانهستیم.
قدسا...نفسهالزکیهوجانفشانی
بهیقینپرتوانقالباسالمیکهبهرهبریامامراحل ّ
شهیدانواالمقامبهثمرنشستهاست،بادرایتومدیریتحکیمانهرهبرمعظمانقالباینک
پیامخودرابهجهانصادرکردهاستوموجهایبیداریدرگوشهوکنارجهانوبهویژهدر
منطقه ،نش��انه این تحول و برهم خوردن نظم نوین جهانی مورد ادعای غرب ،میباشد.
گرچهاستکبارجهانی،بادسیسهچینیهایرنگارنگوبهرهبردنازنادانیوبزدلیبرخی
ازسرانکشورهایمنطقهوراهاندازیجنگهاینیابتی،خاورمیانهرابهمنطقهایبحرانی
تبدیلنمودهاست،ولیبهفضلالهیوباهوشمندیودرایتمقاممعظمرهبریوحضور
همیشگی مردم عزیز در صحنه ،خواهیم توانست نقش تاریخی خود را ایفا نماییم.پایان
س��ال ۱۳۹۴با یاد و خاطره تولیت فقید آستان قدس رضوی و خدمتگزار مخلص حریم
ملکوتیحضرترضا (علیه السالم)،مرحومآیتا ...واعظطبسیطابثراه پیوندخورد
کهعلودرجاترابرایآنفقیدسعیدازخداوندمتعالمسئلتمیکنیم.اینکضمنابراز
خرسندیازتشریففرماییقائدعظیمالشأنامتاسالمیوخیرمقدمبهمحضرمعظم
له ،ازمردممؤمنوانقالبیمشهدمقدس،بهویژهحضراتآیات،علمایاعالم،روحانیت
معظم،خانواد همعززشهداوایثارگران،دانشگاهیان،اصنافونیزعمومزائرانبارگاهمنور
رضویدعوتمینمایمروزیکشنبهاولفروردینماه،۱۳۹۵ساعت ۱۵:۳۰برایدیدار
مدظلهالعالیدرحرممطهررضویحضوریافتهوبا
بارهبرفرزانهوحکیمانقالباسالمی ّ
بهرهبردنازفیوضاتاینمحفلباشکوهواستماعبیاناتارزشمندایشانکهنقشهراهسال
جدیدامتاسالمیراتبیینمیفرمایند،درجواربارگاهملکوتیحضرتعلیبنموسی
الرضا(علیهالسالم)باردیگرعهدوبیعتخودباآرمانهایامامراحلومقامعظمایوالیت
راتجدیدنمودهوحماسهایدیگربرپانمایند.
نمایندهولیفقیهوامامجمعهمشهدمقدسنیزروزگذشتهدربیانیهایازعموممردممشهد
واستانخراسانرضویبرایحضوردرمراسمسخنرانیمقاممعظمرهبریحضرتآیت
ا...خامنهایکههمچونسنواتقبلدرروزاولفروردینماهدرحرممطهررضویصورت
میگیرددعوتبهعملآورد.متنبیانیهآیتا...سیداحمدعلمالهدیبهشرحزیراست
«:واذکرواهللفیایاممعدودات.طلیعهبهاریهمهسالهدراینسرزمینخورشیددرشعاع
والیت رضوی علیه آالف التحیه و الثنا با نعمت ارزنده ای همراه اس��ت و در آن درخشش
جمالرهبرفرزانهانقالباست.
خوشبختانهمجاوروزائراینحریممقدسامسالهمهمچونسالیاندیگربهایننعمت
متنعمهستندودرروزیکشنبهاولفروردینساعت 15:30درپایرهنمودهایحکیمانه
رهبرمعظمانقالباسالمی(مدظلهالعالی)دررواقامامخمینی(رضوانا...تعالیعلیه)
زانومیزنیموتوشهراهبردیکسالهنظاماسالمیراباگوشجانازدولبمعجزآفرینشان
میشنویم.بهاینامیدکهدرطولسالمظاهراجراییاینفرامینرادرمدیریتهایبرنامه
ریزیواجراییکشورشاهدباشیم.

پوتین دستور خروج بخش عمده نیروهای روسی
از سوریه را صادر کرد

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان
انعكاس دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
تلفن051 37009111 :

••بعضیازمردمهمبیکارندکهمعلمبرایامدیافکارپیام
میدهدومکانیکبرایدکتر!
•• درود بر ارتشیان قهرمان و دالور! خسته نباشید بابت
رزمایشهایهوایی،زمینیودریاییدروسعتبسیارزیاد
ومجاهدتهایمخلصانهکهکمتررسانهایشده.مابهشما
افتخارمیکنیم.
••کاغذ پاره ای که در اتحادیه عرب اتهامات واهی به حزب
ا ...لبنان زده باید بر سر امضاکنندگان آن زده شود! در
دبیرخانه این اتحادیه را باید تخته کرد که اعضایش فرق
حقوباطل را نمی فهمند .فاقدان عقل و شعور سیاسی در
اتحادیهعرببدانندحزبا...لبنانوسیدحسننصرا...تاج
سرجهانعربهستند.
•• چهجالببودگزارش اهالیکوچهناظر.خدارحمتکند
آقایطبسیرا.ایکاشزودتراینمطالبرامیدانستیم،
خداوندانشاءا...ازسرتقصیراتهمهمابگذرد.
••دو بار ستون کیهان و خوانندگان را در روزنامه کیهان
خواندم حالم بد شد .فقط کارشان شده تخریب دولت!
خجالتهمخوبچیزیاست.معلومنیستدنبالچهچیزی
هستند.البتهاگریارانهشانکمنمیشدمشکلینداشتند.
••آیا آبروی مومنی را بردن کار درستی است؟ صندوق ...
بدون خبر دادن به وام گیرنده با دو قسط معوق هر روز به
ضامنپیامکمیدهد.
••خجالتهمبرایآدمخوبچیزیاست.اینقیمتهایی
که برای آجیل اعالم شده برای طبقه خاصی است نه برای
همه!اینرابهاینمافیایآجیلبگویید.
••این مقدار افزایش دریافتی کارگران که اصال نیاز به این
همهجلسهنداشت!
••نتانیاهوازآنبچههایناخلفاست!
••غرور و ابهت ایران در پرتاب همین موشک هاست .به
کوریچشمدشمنانوبرخیبزدالنداخلی!
••مجازات افرادی که با ترقه بازی موجب رعب و وحشت
مردم می شوند کم است و در بسیاری از موارد همین حکم
بهدرستیاجرا نمی شود .اگر در هر مکانی یا خودرویی که
توزیع و حمل و نقل ترقه انجام می گیرد آن مکان یا خودرو
به نفع دولت مصادره شود آن وقت شاهد از بین رفتن ترقه
بازیخواهیمبود.
••وقتیبهزندگیشخصیوسیاسیمرحومواعظطبسی
بعدازرحلتشانپیبردمسختدچارعذابوجدانشدمکه
دراینسالهاچقدرموجسازاندینفروش،قبلازانتخابات
درباره ثروت های آقای طبسی می گفتند و او را کاخ نشین
می نمایاندند و ما این حرف ها را گاهی پخش می کردیم.
اما بعد از انتخابات همه چیز تمام می شد .حاال می فهمم
کهتبلیغاتمعاویهایچگونهعلیرابینمازجلوهدادهبود!
••لطفا درب��اره ام��واج پارازیت که این روزه��ا تشدید شده
گزارشی تهیه فرمایید .ما حتی شبکه های دیجیتال را در
ساعاتیمشخصباپارازیتدریافتمیکنیم!
••معلمان عزیز من شغلم آزاد است االن سه سال است که

پیامك2000999 :

تلگرام09033337009:

نمابر051 37615042 :

برخیخانوادههابایارانهشانزندگیمیگذرانندولیبرخی
کارمندان فوق دیپلم می روند از غیرانتفاعی های نامعتبر
غیرحضوریلیسانسمیگیرندکهحقوقشانازسهمیلیون
بشود چهار میلیون .فوق لیسانس این شکلی چه به درد
جامعه می خورد؟ فقط به بیت المال لطمهمیزندهمین!
•• ازتولیتمحترمآستانقدسآقایرئیسیخواهشمندیمبا
امکاناتخوبیکهآستانقدسدرورزشایرانداردبهورزش
قهرمانی و فوتبال و والیبال و کشتی و  ...توجه فرمایید.
••اینجانبازروزنامهوزینخراسانبهدلیلپوششخبری
جلساتشورایشهربسیارتشکرمیکنم.گویابعضیهااز
اینخبررسانیشماناراضیاندکهماللینیست.شمارابه
عنواننمایندهمردمدرشورابیشترازبعضیهاقبولداریم.
••کاشمسئوالنحقوقاسفندماهکارمندانراواریزکنند!
باعیدیکارمندیوحقوقیکمیلیونو 200هزارتومانو
اجارهخانهچطورمیشودبراییکخانوادهپنجنفریخرید
عید کرد و چرخ زندگی را چرخاند؟ واریز حقوق در آخرین
روزهایاسفندیعنینوشداروبعدازمرگسهراب!
••لطف ًاازاعضایهیئتمدیرهجدیدپدیدهشاندیزبپرسید
تعهدنامهدارهاچهتکلیفیدرانتظارشاناست؟مبلغدرج
شدهدرتعهدنامهآیامدنظرقرارمیگیرد؟
••افزایش قیمت دو میلیون تومانی برخی خودروهای
داخلیمبارکباشد!
••طبق ادعای دولت ،نرخ تورم به  13درصد رسیده و در
سال  95تک رقمی خواهد شد .پس چرا نرخ دیه در سال
 95افزایشیافتهاست؟
••باتوجهبهافزایشسرسامآورخدماتدولتباشیبتنداز
نمایندگانمردمدرمجلستقاضامیشوددربررسیبودجه
بخشخدماتراگراننکنند.
••آقایعارفازگفتوگویشماچنیناستنباطمیشودکه
شهید مظلوم دکتر بهشتی را نشناختهایدکهاینقدرذوق
کردهایدودمازقدرتمیزنید!کمیبهخودبیایید.
••آقای رفسنجانی همین طور که به کوفی خواندن مردم
تهران واکنش نشان دادند چرا بی حرمتی آقای حسین
مرعشیبهشهرستانیهارانادیدهگرفتند؟
•• درصفحهسالمتدربارهاستفادهازداروهایاعتیادآوربه
ویژهمتادونوضررهایشبیشتربنویسید.
••تمام کانال های تلویزیون شده سخنان کارشناسان و
منتقداندولت!
••سرافراز عزیز تند نرو! سازمان شما تبدیل شده به یک
کانال تلویزیونی اختصاصی و جهت دار .پس بودجه یک
رسانهملیبهشماتعلقنمیگیرد.یکنظرسنجیوزنشما
رامعلوممیکند.
••من چند سال است که بابت مسکن مهر به حساب اداره
تعاونپولواریزکردهام.بعدازگذشتحدودهشتسالنه
تنهامسکنندادهاندبلکهپولمراهمنمیدهند.
•• چرا از ضایع شدن حق مردم در مسکن مهر چیزی نمی
نویسید؟

••ازفدراسیونمیخواهیمکهبرایچندبازیآخراستقالل
تا آخر فصل داور خارجی بیاورد بعد به شما ثابت می شود
که جای آبی اول جدول نیست بلکه دهم به پایین است.
فدراسیون آبی ،داوران آبی ،فوتبال کسل کننده و خواب
آور،زندهبادقرمز!
••آقایانتصمیمگیرنده،فکریبهحالافرادیکهباترکاندن
ترقهها،آسایشمردمرامیگیرندبکنید!
••لطفاساندویچیهاراملزمکنیدازماسکدهانودستکش
استفادهکنند.
•• خانم های جویای کار در منزل مراقب باشند! بعضی از
افرادیکهبرایآموزشکاردرمنزلوجهدریافتمیکنند
قابلاعتمادنیستند.لطفاتحقیقاتکاملداشتهباشید.
••چرا نماینده کارگران از ترکیب شورای عالی کار حذف
شدهاست؟
••چه خوب بود دولت آقای روحانی برای مردم مبلغی به
عنوانعیدیبهحسابشانواریزمیکرد!(یککارگرسرگذر)
•• به فکر کار و درآمد طبقه ضعیف باشید!  18ماه است
بیکارم .پنج میلیون دست صاحب خانه بابت رهن داشتم
از موقعی که بیکار شدم نتوانستم کرایه خانه بدهم .چند
روز مانده به عید صاحب خانه ام پنج میلیون را برای 18
ماه کرایه نگه داشته ،یک میلیون دیگر هم بدهکارم کرده
و وسایل خانه ام را بیرون گذاشته حاال دست خالی ام چند
شبماندهبهعیدچهکارکنم؟!
••آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور فرموده اند برای
حقوقآخرسالکارمنداننفتبایدوامبگیرند،اگربهضامن
نیازداشتندبندهباکمالمیلدرخدمتم!
•• ضمن ابراز خرسندی از انتصاب حاج آقای علم الهدی
به عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از ایشان
تقاضامندیم تا در رسیدگی به شکایات ما مال باختگان
شرکتپردیسبانتذکراتودستوراتالزمراصادرفرمایند.
•• جناب آقای رئیس جمهور شما بهتر است به وعده های
قبل و بعد از انتخابات خود عمل کنید! اکثر کسانی که به
شمارایدادنددغدغهمعیشتدارندنهدفاعازرئیسدولت
های هفتم و هشتم .شما به وعده صد روزه خویش عمل
کنید! واقعا خجالت نمی کشید؟بیش از دو سال از شروع
به کار دولت شما می گذرد و کوچک ترین تغییر مثبتی در
زندگیایجادنشدهاست!
••به آقای احمدی نژاد بگویید کشور صاحب دارد .هشت
سال چه کار کردی به ویژه برای شهر امام رضا(ع) .آن از
خانهسازیاتکهکلیمشکلداردوآنهمازیارانهات!لطفا
شمشیرتراغالفکنوبنشین.
••افزایش حقوق فروردین ماه فرهنگیان نه تنها به حساب
شان واری��ز نمی شود بلکه جالب تر این که مالیات این
افزایش حقوق نیز از حقوق شان کسر می شود .آیا این
درستاست؟
••از گزارشتان درباره کوچه ناظر تشکر می کنم ولی ای
کاشقبلازفوتایشانتهیهمیشد!

خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه،
فرمان عقبنشینی بخش عمده ای از نیروهای این کشور از سوریه را صادر کرده است.
به گزارش بی بی سی بر اساس این حکم ،خروج نیروهای روسی از امروز سهشنبه ۱۵
مارس( ۲۵اسفند)آغازمیشود.براساسبیانیهکرملین،رئیسجمهوریروسیهگفته
اس��ت که هدف اصلی نیروهای مسلح روسیه در س��وریه محقق شده است.این بیانیه
میگوید با خارج کردن بخش اعظم نیروهای هوایی روس��یه از س��وریه موافقت شده
است.رئیس جمهور روسیه همچنین دس��تور تقویت نقش روسیه در روند صلح برای
پایان دادن به درگیریها در س��وریه را صادر کرده اس��ت.به گفته دیمیتری پسکوف،
وزیر دفاع روسیه ،پوتین تصمیم خود را در یک تماس تلفنی به اطالع بشار اسد ،رئیس
جمهوری سوریه رسانده است.ریاست جمهوریسوریههم در بیانیهایتوافق دو رئیس
جمهور برای عقبنشینی نیروهای روسی را تایید کرده است.

در نشست خبری با رییس جمهور ویتنام در تهران

روحانی :مبادالت تجاری ایران و ویتنام می تواند
طی  5سال به  2میلیارد دالر افزایش یابد
رییس جمهور با اشاره به این که سیاست جمهوری اسالمی ایران گسترش همکاری
ها و مناسبات با کشورهای آسیایی است؛گفت :ایران و ویتنام می توانند در یک برنامه
 5ساله رقم مبادالت تجاری خود را به سقف دو میلیارد دالر برسانند.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز
گذشته در نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و ویتنام با بیان این که دو کشور
دربسیاری از زمینه ها و مس��ائل سیاس��ی ،منطقه ای و بین المللی ،منافع مشترک و
نقطه نظرات نزدیکی دارند ،گفت :ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه همکاری ها
و روابط میان تهران و هانوی وجود دارد که باید از آنها در راستای توسعه مناسبات همه
جانبه و منافع دو ملت استفاده کنیم' .ترانگ تان سانگ' رییس جمهوری ویتنام نیز
در این نشست گفت :هانوی از ابتکار جمهوری اسالمی ایران که تحت عنوان قطعنامه
مبارزهباافراطیگریوخشونتدرسازمانمللمتحدتصویبشدوهمچنینسیاست
های تهران در زمینه مبارزه با تروریسم ،خشونت و افراطی گری حمایت می کند.
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آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
تکمیل شبکه تحت پوشش واحداث تصفیه خانه
پرکندآباد3شهرمشهدبه روش بیع متقابل(مزایده)

شرکت آب وفاضالب مشهددرنظردارد درراستای بند هـ تبصره  19قانون
بودجه سال 1394ودستورالعمل ماده27قانون الحاق برخی ازموادبه قانون
تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت()2باموضوع شرایط واگذاری طرح های
تملک دارایی های سرمایه ای جدید،نیمه تمام،تکمیل شده وآماده بهره برداری
به بخش غیردولتی(مصوب،)1394/07/04تکمیل شبکه تحت پوشش واحداث تصفیه خانه فاضالب
پرکندآباد3شهرمشهدرادر ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظورکاربری معین وباحجم مشخص برای دوره
زمانی محدود ومعین به روش بیع متقابل وباشرایط ذیل،به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید.

 /94508599م

الف-شرح مختصری ازپروژه:

موضوعپروژه:تکمیلشبکهتحتپوششواحداثتصفیهخانهفاضالبپرکندآباد3شهرمشهدشامل:انشعابات،شبکهجمع آوری،خط انتقال وتصفیه خانه فاضالب
مشاور:شرکت مهندسی مشاوراقتصادآب مهاب رایینسرمایه پذیر:شرکت آب وفاضالب مشهددوره بهره برداری تجاری:باارائه مدل مالی حداکثر25سالدوره احداث3:سالراندمان تصفیه99:درصدجمعیت تحت پوشش666.666:نفر(سال)1410-محل اجرا:شهرمشهد

ب-شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی باداشتن سابقه مدیریتی قابل قبول وتامین وتخصیص سرمایهمورد نیازرابه عهده خواهدداشت
تاریخ،مهلت ومحل دریافت اسنادارزیابی :سرمایه گذاران واجدشرایط می توانند ازتاریخ 94/12/25لغایت
پایان وقت اداری 95/1/19جهت دریافت اسنادارزیابی بادردست داشتن نامه اعالم آمادگی جهت سرمایه گذاری
درطرح به آدرس مشهد بلوارفلسطین نبش فلسطین  26شرکت آب وفاضالب مشهد مراجعه نمایند

محل وزمان تحویل مدارک درخواستی:
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مهلت تحویل اسنادارزیابی تکمیل شده تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ95/2/19ومحل تحویل مشهد
خیابان فلسطین فلسطین 26دبیرخانه مرکزی شرکت آب وفاضالب مشهد
بدیهی است پس ازبررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل وتحویل می شود ازسرمایه گذارانواجد شرایط که امتیاز الزم را کسب نمایند جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل خواهدآمد
 /94510493د
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