بدون روتوش

گالیه

برجام تصمیم رهبری بود نه روحانی!

احزاب

فشار آوردن به دولت به بهانه برجام خالف مصالح کشور است

سیدرحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه
برجام برای کشور دستاوردهای مختلفی داشته است ،گفت :مخالفان دولت دنبال
دس��تاویزی علیه دولت هس��تند ،در حالی که باید مواضع گذش��ته خود را مرور
کنند .فشار آوردن به دولت به بهانه برجام خالف مصالح کشور است .برجام یک
عامل ایجاد آرامش در داخل کش��ور بود .پنج سال پیش کشور با بحران اقتصادی
روبهرو بود که بخش��ی از دلیل این بحران ،روانی و بخش��ی از آن واقعی بود و برجام
توانست این عامل روانی را از بین ببرد .ایسنا
جناب آقای ابوالحس��نی میگفتید در زمان مذاکرات صحبت نکنید تا مذاکره دچار
اختالل نشود ،بعد از امضای برجام هم منتقدان را با برچسبهای کاسب تحریم و بیشناسنامه
و دارای چشمانی نابینا! راندید و نگذاشتید منتقدان منطقی نقدها و راهکارهای خود را بیان
کنند .میشود بگویید چه زمانی وقت انتقاد است؟! و چه زمانی بر آزادیبیان معتقدید؟!

رس��ول منتجبنیا فعال اصالحطلب و قائممق��ام حزب اعتماد ملی گفت :به
ف��رض که برجام تصمیم بدی باش��د ،این تصمیم نظام ب��وده و همه تا به حال
مدعی بوده و هستند که برجام تصمیم نظام بوده است .آقایان میدانند که نظام
ترکیبی از مقام معظم رهبری ،رؤس��ای سه قوه ،وزیران ،کارشناسان و امثال آن
اس��ت .بنابر این بحث رئیسجمهور نیست .اگر قرار به عذرخواهی است کل نظام
جماران
باید عذرخواهی کند؛ نه رئیسجمهور!
نظیر این اتفاق و مواضع منتجبنیا ،در رخدادهای صدر اس�لام و ماجرای جنگ
صفین هم اتفاق افتاد .که افرادی گول قرآنهای بر نیزه رفته معاویه را خوردند و با قبول
حکمیت و مجبور کردن امیرالمؤمنین(ع) به پذیرش آن؛ خواسته خود را به پیش بردند
اما پس از مش��خص ش��دن افتضاحی که به بار آورده بودند به ناگاه از این گفتند که این
مشرق
علی(ع) بوده که حکمیّت را پذیرفته و او هم باید مثل ما توبه کند!

شهرداری از حالت شعاری خارج شود

غالمحس��ین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران س��ازندگی گفت :شفاف بودن
عملکرد ش��هرداری فرع بر این اس��ت که کاری انجام ش��ود و بعد بگویند که در آن
فسادی صورت نگرفته ،لذا اگر شهردار کاری برای شهر تهران انجام ندهد ،دلیلی ندارد
که دم از ش��فافیت بزند.اگر ادعا کنیم که تنها هدفمان در شهرداری شفافیت است،
یعنی کاری را فراموش کرده و حرفهای شعاری میزنیم .باشگاه خبرنگاران
جناب ش��هردار اسبق ،شما که مدام درباره اداره شهرداری نظر میدهید کاش
به پرونده خودتان و شورای شهر نخست رجوع می:ردید و میدیدی که آن زمان که وقت
عمل بود چه بر سر شهر و شورا آوردید! و چه کردید با اعتماد مردم به مسئوالن! شما که
به شهردار توصیه میکنید کارهای نمایشی نکرده و ادای شفافسازی در نیاورد کاش به
دوستان همحزبیتان میگفتید که در مسیر موفقیت میتوان بدون نقد قبلیها! با تکیه
به داشتهها موفق بود و ماندگار شد.

رویـکرد
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سخنــــگو

حذف از جلسه خبری سخنگوی دولتی که طرفدار آزادیبیان است!

گروه رویکرد

قرار است سخنگو ،پاسخگوی
همه رسانهها باشد ،قرار است صدای مخالف را خفه
نکند ،قرار است در دولت تدبیر و امید کسی لکنت
زب��ان نگیرد ،رئیس دولت تدبی��ر و امید به همین
منظور در آغاز فعالیتش پناه برد به خدا از بس��تن
ده��ان منتقد! ب��رای همین بع��د از  12ماه انتظار
مینویسیم که اگر هر س��وءتفاهم و مشکلی بود و
ی��ا همان کمبود فضا که روز نخس��ت به ما عنوان
شد ،را باور کرده باشیم و زود قضاوت نکرده باشیم.
دیر نوشتیم که یکسال است دعوتمان نمیکنند ،تا
متهم به قضاوت زود و کسب منافع!! که بهتر است
این موضوع باز نش��ود ،نشویم .اما سخنگو در غیاب
صدایی که برید چه گف��ت؟! این را از ایلنا برایتان
منتق��ل میکنیم که ب��از متهم به غ��رضورزی و
کینهتوزی شخصی نشویم! ببینید چه مقدار رعایت
میکنیم و چه مقدار این رعایتها دیده میشود!
محمدباق��ر نوبخت گفت :اگر منافعمان ایجاب
کند از برجام خارج میش��ویم و غنیس��ازی را از
زی��ر  ٤درصد به ب��االی  ٢٠درصد و ی��ا هر آنچه
میخواهیم میرس��انیم .وی در نشس��ت خبری با
اش��اره به برخی حوادث بینالمللی از جمله انتقال
سفارت آمریکا به قدس و تصمیم ترامپ برای خروج
از برجام ،اظهار داش��ت :نخست رفتار غیرعقالنی و
غیرسیاسی ترامپ در خروج از برجام بود که عکس
العم��ل آن بالفاصل��ه از س��وی رئیسجمهور داده
شد .س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون
اظهارات موگرینی مبنی بر قول روحانی برای باقی
ماندن در برجام ،با رد این موضوع ،اظهار داش��ت:
آق��ای رئیسجمهور موضع خ��ود را بصورت کامال
روش��ن درباره برجام اع�لام کردن��د .آمریکاییها
میخواس��تند ما از برجام خارج ش��ویم تا علیه ما
اجماع��ی بوجود بیاورند ،اما نه تنها علیه جمهوری
اسالمی ایران اجماعی ایجاد نشد ،بلکه اجماع علیه
آمریکا و رژیم صهیونیستی بعنوان تنها حامی آنها
در خروج از برجام بوجود آمد.
اما نگفت آن س��خن موگرینی برای تضمین
روحانی برای خارج نشدن از برجام صحیح است یا نه!
وی اف��زود :رخ��داد دیگر مربوط ب��ه جنایات
بزرگ و خونینی اس��ت که از س��وی رژیم اشغالگر
با حمایت همهجانبه آمریکا در فلس��طین در حال
وقوع اس��ت ،ظرف چند روز گذشته دست این دو
رژیم به خون  ٥٩نفر از فلسطینی آغشته و ٢٧٧١
نفر نیز مجروح ش��دند .دولت جمهوری اس�لامی
ایران ضم��ن محکومیت ش��دید ای��ن جنایات از
مجامع جهانی بویژه ش��ورای امنیت سازمان ملل

نوبخت :ذهن دیپلماتها را مشغول نکنید
بدون توضیح :این هفته هم صدای سیاست روز در جلسات سخنگویی بریده شد

انتظار دارد تا نسبت به این اقدامات از سوی رژیم
صهیونیس��تی و حمای��ت آمریکا به نحو مناس��بی
عکسالعم��ل نش��ان دهن��د .قطعا وج��دان بیدار
جهانی نظارهگر این اتفاقات اس��ت .رژیمهایی که
در ادع��ا مطالبی را بیان میکنند اما در عمل برای
حداقلهای حقوق بشر ارزشی قائل نیستند.
بابت حمایت جدی از فلس��طین به داشتن
چنین سخنگوی انقالبیای به خود میبالیم.
س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون
اظهار نظرهایی درخصوص خروج آمریکا از برجام،
تصریح کرد :در بیانیه دولت با صراحت و شفافیت
به نکاتی که مطرح میشود پاسخ داده شد .االن به
هیچوجه وقتی برای این نیس��ت تا ذهن مسئولین
دیپلماس��ی کش��ور را که هماکنون در کشورهای
دیگر در حال رایزنی هستند را مشغول کنیم.
اما نگفت دقیقا کی و سواالت را بپرسیم ،در
حین مذاکره ،بعد از امضای قرارداد ،قبل از تصویب
مجلس ،بعد از تصویب مجلس؟! بعد از خارج شدن
یک عضو نامطلوب دیگر؟! دقیقا کی نقد کنیم؟!
وی اف��زود :راج��ع به برج��ام دو موضع کامال
منطقی وجود دارد یکی این است که برجام فارغ از
اینکه تصمیم درس��ت یا نادرستی بوده ،آیا بصورت
اجماعی اجرا شده است یا خیر؟ که همه میدانند
برجام هم در مجلس شورای اسالمی مورد بررسی
ق��رار گرفت و هم نکات مق��ام معظم رهبری تحت
عن��وان بایدها و نبایدهای برجام لحاظ ش��د .نکته
دوم این است که آیا تصمیمی که اتخاذ شد تصمیم
درس��تی بود یا خیر؟ باید برای پاسخ به این سوال،
به س��ال  ١٣٩٢برگردیم .در آن س��ال با یک اتهام
واهی پرونده کش��ورمان به آژانس و شورای حکام
رفت که در آنجا تایید شد و به شورای امنیت رفت
و چند قطعنامه علیه ما صادر شد و حتی دوستان
ما هم هیچکدام از آنها را وتو نکردند.
االن اگر از برجام خارج شوید با وجودی که
حق با شماست چنین رخ نمیدهد؟!
س��خنگوی دولت با بیان اینکه همین که اتهام
نادرست فعالیت هستهای نظامی ایران را توانستیم
از میان برداریم ،خود یک دس��تاورد بس��یار بزرگ

اس��ت ،تاکید کرد :به محض اینکه ترامپ از برجام
خارج ش��د ،آنها انتظار داش��تند ایران هم از برجام
خارج ش��ود ،اما شاهد هس��تیم که خانم موگرینی
مواضع��ی علیه او اتخ��اذ میکند .وی با اش��اره به
اینکه همه مباحث مربوط به برجام در شورای عالی
امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت ،است ادامه داد:
اگ��ر منافعمان ایجاب کند و ببینیم مضرات حضور
در برج��ام بیش از منافعش اس��ت ،از برجام خارج
میشویم و غنیس��ازی را از زیر  ٤درصد به باالی
 ٢٠درصد و یا هر آنچه میخواهیم برسانیم.
کاش منافعمان از شکایت نکردن از امریکا بابت
زیر پا گذاشتن مصوبه سازمان ملل را هم بگویید!
نوبخ��ت با بیان اینکه بارها رهبری نس��بت به
مردان دیپلماس��ی ما به نیکی ی��اد کردند ،گفت:
تاریخ روحانی را به خاطر ش��جاعت و خدمتی که
در این مقطع به کشور کرد ،تکریم خواهد کرد.
امیدواریم.
نوبخت در پاسخ به س��والی درخصوص افزایش
نرخ ارز در بانکها ،تصریح کرد :اینکه در بانکها غیر از
نرخ  ٤٢٠٠تومانی ارز دیگری ارائه شود قطعا نادرست
است و اگر چنین چیزی بوده قطعا گزارش بدهید.
کاش سری به میدان فردوسی بزنید!!
سخنگوی دولت درخصوص گزارش کمیسیون
تحقیق و تفح��ص مجلس در م��ورد دو تابعیتیها،
اظهار داشت :وزارت اطالعات از سوی دولت موظف به
پیگیری این مسئله بود .دولت با توجه به قانون ،اقدام
خودش را انجام میدهد و هر موردی هم وجود داشته
باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد .وی در مورد
وجود نام فرزندان برخی از مس��ئولین در لیس��ت دو
تابعیتیها ،گفت( :اول میخندد و معتقد است شاید
پسرعمویشان هم دوتابعیتی باشد )...سربسته میگویم
که بخشی از ابزارهایمان را سوزاندیم .وقتی در تحریم
هستیم از مسیر اصلی نمیتوان کاری از پیش برد و
گاهی به علت بغضی که عدهای نسبت به دولت دارند
به منافع ملی ضربه میزنند.
یعنی دور زدن تحریمها به وس��یله فرزندان
مس��ئوالن! پس بفرمایید امثال باب��ت زنجانی فرزند
کیست؟!

نوبخت در پاس��خ به سوالی درخصوص مصوبه
مجلس برای عدم تامی��ن هزینه افطاری از بودجه
عمومی ،اظهار داشت :مصوبه قانونی را ابالغ کردند
تا دستگاهها برای صرفه جویی از برگزاری مراسمات
افطاری در هتلها و صرف هزینه از بودجه کش��ور
خ��ودداری کنند .در طول س��ال درخواس��تهای
مختلفی از س��وی گروهها و اقش��ار میش��ود که با
رئیسجمهور قراری داش��ته باش��ند ،برخی از این
مالقاته��ا در ماه مبارک رمضان برگزار میش��ود.
امس��ال نیز به جهت ضرورت اجرا میش��ود اما به
هیچوجه از منابع دولتی مورد نظر مجلس شورای
اسالمی استفاده نخواهد شد.
کال ض��رورت ط��رح ای��ن س��وال را متوجه
نمیشویم با پوزش از خبرنگار حاضر!!!
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان اینکه
براساس گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیش
از  5میلیارد دالر ثبت سفارش واردات انواع کاال انجام
شده است ،ادامه داد :بانک مرکزی درخصوص تحقق
ارز ب��ا تغییر نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومان برای هر دالر
نیز رقم مشابهی را گزارش داد .درخصوص خدمات
هم در سر فصلهای مس��افری ،دانشجویی و اعزام
بیمار مشکلی وجود ندارد ،منتهی بخش دیگری از
خدماتمان که در بازار رسمی تعریف نشدهاند ،ستاد
اقتصادی دولت کارگروهی را برای رفع نیازهای این
بخش مامور کرده است.
از صادرات چه خبر؟!
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص
خروج آمریکا از برج��ام و اعمال تحریمهای ثانویه
و سرنوش��ت  FATFنیز گفت :ما در بحث مبارزه
با پولشویی براساس سیاس��تهای خودمان ،قانون
مبارزه با پولشویی را داریم و در آن چارچوب اقدام
خواهیم ک��رد .در این زمینه بای��د موضع آمریکا و
اتحادی��ه اروپا را از هم ج��دا کنیم چراکه FATF
فقط مختص آمریکا نیست .قانون مبارزه با پولشویی
ایج��اب میکند که ما مس��یری را طی کنیم و این
مسیر را نباید به رفتار آمریکا گره بزنیم.
میشود براساس قوانین خودمان به قاعدهای
بینالمللی بپیوندیم؟! تعریف ما با جهان از شناخت
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ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.ir :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺳﺎﻋﺖ  14ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ1397/02/31
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺳﺎﻋﺖ  19ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/03/07
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  :ﺳﺎﻋﺖ  19ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/03/17
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ  :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/03/19
ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺗﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ)ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻀﻤﻴﻦ)ﺭﻳﺎﻝ(

ﻧﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

1

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺘﻨﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﻠﺮ ﺯﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ -ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺋﻴﻦ–97-118

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ
ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ

85,771,896,194

4,289,000,000

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ+
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ+
ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ

2

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻫﻔﺘﻮﻣﺎﻥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻚ97-119-

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ
ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ

5,350,441,624

268,000,000

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ+
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

3

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻋﺮﻭﺳﺎﻥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻚ97-120-

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ
ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ

4,587,354,839

229,500,000

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ+
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

4

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ّﺁﺏ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺁﺏ ﭘﻮﻧﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻭﻥ – 97-121

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ
 1ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ

3,614,519,801

181,000,000

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ+
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

5

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺟﻮﺯﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻮﺋﻴﻦ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺨﺰﻥ  50ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻰ ﻭ ﺣﺼﺎﺭ ﻛﺸﻰ ﻣﺤﻮﻃﻪ-
97-122

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ
 1ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ

3,374,320,701

169,000,000

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ+
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

6

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ  41ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
)ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ ﺍﻓﺠﺎﻥ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻭﻥ 97-123-

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻳﺎ  1ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﻛﺎﻭﺷﻬﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻰ

2,190,844,818

109,600,000

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ+
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻟﻒ :
ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺧﺮﺍﺯﻯ – ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺟﻬﺎﺩ – ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ  031 -32363066 :ﻭ  031-32364061ﺩﺍﺧﻠﻰ  ) 250ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ(
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﻣﺮﻛﺰﺗﻤﺎﺱ  021-41934 :ﺩﻓﺘﺮﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ 021-88969737 :
ﻭ  021-85193768ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  031-32645870-75 :ﺩﺍﺧﻠﻰ 3299-3296
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺩﺭﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ www.setadiran.irﺑﺨﺶ”ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ /ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ“
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺳﺖ.ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲwww.Abfar-isfahan.ir
ﻭﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ IETS.MPORG.IRﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ175770 :

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

تروریست متفاوت است این را چه میکنید؟!
نوبخت در پاسخ به س��والی درخصوص برنامه
دولت برای مقابله با فشار ناشی از بازگشت تحریمها
به کش��ور ،تصریح کرد :قطعا فش��ارها و مشکالتی
خواهد بود ،اما جمهوری اس�لامی فلج نخواهد شد
و مس��ائل را مدیریت خواهیم ک��رد و تدبیر و عقل
این است که در شرایط سخت مدیریتها را داشته
باشیم و همه کسانی که در دولت هستند در دوران
دفاعمقدس فعال بودهاند و میتوانیم در هر شرایطی
کش��ور را اداره کنی��م و از این مرحل��ه عبور کنیم.
رویکرد ما اصالحطلبانه و صلحطلبانه است.
کاش راهکار دقیقتان را میگفتید به جای
وعدههایی که نش��ان داده ش��ده محقق نمیشود،
مانند اطمینان خاطر از گران نشدن دالر!
وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درخصوص
کاه��ش درآمده��ای نفت��ی در صورت بازگش��ت
تحریمهای این صنعت ،گفت :بودجه سایه و بودجه
اضطراری را از مهر س��ال گذش��ته که ترامپ روی
کار آم��د تدوین کردیم .یک��ی را به مجلس دادیم
که تصویب شد .بودجه اضطراری را هم داریم و تا
جایی که امکان باشد از مکانیزم تخصیص با توجه
به اختیاراتی که داریم متناس��ب ب��ا بودجه فعلی
عمل خواهیم کرد .اگر نیاز به مصوبه جدید باش��د
نیز آن را از مجلس اخذ خواهیم کرد.
ش��ما که س��ال گذش��ته میگفتی��د هیچ
رئیسجمهوری توان خروج از برجام را ندارد؟!
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص
برجام ،گفت :آنچه در برجام تصویب ش��د ،س��ند
ایدهآل ما نبود بلکه یک بازی برد  -برد بود و برای
هم��ه نیز ایرادات خود را داش��ت .آمریکاییها این
سند را بدترین سند میدانند و خود ترامپ نیز به
این موضوع اعتراف کرده است.
بیزحمت بردهای ایران را بشمارید ،گفتید
هنوز با گونی دالر جابهجا میکنید ،گفتید سوئیفت
نداریم ،گفتید طرف مقابل به هیچیک از تعهداتش
عمل نکرده است! بردهای ما کجاست دقیقا؟!
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه س��والی درخص��وص
تخریبها علیه دول��ت ،تصریح کرد :افکار عمومی
در انتخابات س��ال گذشته نش��ان دادند که پشت
جمه��وری اس�لامی ای��ران و دولت هس��تند و به
رغ��م همه تخریبه��ا خادمین خ��ود را به خوبی
میشناسند.
کاش او ب��ه دول��ت هم یادآور میش��د که
دولتی که نمیتواند وعدهاش را محقق کند ش��اید
بزرگتری��ن تخریبچی خودش باش��د! و نیازی به
منتقد نداشته باشد.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ( ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ

ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻼﻟﻪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  133ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/2/3
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻬﺮ ﻛﻼﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ ) ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻭ
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪ( ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻛﻼﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺣﺠﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (1ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 97/3/9ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﺒﻠﻎ 700/000/000/-ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﻴﺒﺎ ﻣﻠﻰ  0106464486001ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 (3ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 (4ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮﺍﺕ
ﺍﻭﻝ – ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
 (5ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  2ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺑﻨﺪ  ( 1ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮﻛﺎﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.
(6ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
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مخاطب شمایید
پاسخگویی به مردم در دنیا و آخرت

اگر هر یک ما تخطی کنیم از آن خواستی که ملت
دارد و آن خواستش اسالم است و احکام اسالم ،اگر هر
ی��ک از ما تخطی کنیم عالوه بر آنکه در محضر خدای
تب��ارک و تعالی در آن روزی که همه وارد میش��وند و
حساب است در کار ،جوابی نداریم ،همین مردم هم در
همین جا به حس��اب میرسند .اینها نمیگذارند که -
آنجا حسابش علی حده [است]  -همین مردم در همین
جا ،شمایی که اآلن به مقام ریاست جمهور رسیدید اگر
فردا  -خدای نخواسته  -تخطی کنید از آن راهی که راه
ملت است و راهی که اسالم پیش پای همه ما گذاشته
اس��ت ،همین س��یزده میلیون و زیادتر که به شما رای
دادند و اعتماد به شما کردند بر میگردند.

سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست
جمهوری آقای رجایی (نصیحت به مسئوالن)
 ۱۱مرداد 60

سیاست مجازی
فردوسی ایران را سروده

صفح��ه منتس��ب به رهب��ر معظم انق�لاب با
انتش��اری پیام��ی از ایش��ان به مناس��بت روز
بزرگداش��ت فردوس��ی به روز رسانی ش��د :بزرگداشت
فردوسی .رهبرانقالب :من با شاهنامه مأنوسم .حکمت
شاهنامهی حکیم ابوالقاسم فردوسی ،حکمت اوستایی
نیست؛ حکمت قرآنی است .اگر کسی به شاهنامه دقت
کند ،خواهد دید فرودس��ی ایران را س��روده ،اما با دید
یک مسلمان؛ آن هم یک مسلمان #شیعه .بیان زندگی
قهرمانها و پهلوانها و شخصیتهای مثبت مثل رستم
و اس��فندیار در شاهنامه ،در اندیشههای اسالمی ریشه
و ظه��ور و بروز دارد .عکس آن ،ش��خصیتهای منفی
مث��ل تورانیها یا بعضی از س�لاطین ،مثل کیکاووس
شخصیتهایی هس��تند که در تفکر اسالمی به وضوح
کوبیده ش��دهاند .بنده به عنوان عقیدهی شخصی ،او را
منع نمیکنم .این احساس از هنرمند غیرقابل تفکیک
لب احساس��ات خود را با زب��ان ویژهی هن ِر
اس��ت که ّ
خودش بیان کند .این احس��اس گاه��ی نه ارتباطی به
فک��ر دارد ،نه ارتباطی به فرهن��گ دارد ،نه ارتباطی به
س��نتها دارد ،ن��ه ارتباط��ی به عقی��ده دارد؛ هنرمند
احساس��ی دارد که میخواهد آن را بیان کند؛ این هیچ
مانع��ی ن��دارد و هی��چ مخالفتی با این نیس��ت؛ لیکن
آنجایی که میخواهی��م ایدهیی را بیان کنیم ،به نظر
من هنر یکی از بهترین چیزهایی اس��ت که میش��ود
تفکرات اسالمی را با آن بیان کرد72/6/10 .

انتقال سفارت آمریکا به قدس
نابودی رژیم صهیونیستی را تسریع میبخشد

علیاکبر والیتی مش��اور بینالملل رهبر معظم
انق�لاب با انتش��ار تصوی��ری از اعتراضات ملت
مظلوم فلسطین نوش��ت :این اقدام ش��رمآور در انتقال
س��فارت آمریکا به یکی از مقدستری��ن اماکن مذهبی
مسلمانان برای رسمیت بخشیدن به جایگاه غیرقانونی و
اشغالی رژیم صهیونیستی تنها چهره ظلم و اشغالگری را
نمایانتر کرد که روند اضمحالل رژیم صهیونیس��تی را
تسریع خواهد بخشید .بازگشت به سرزمین مادری که از
سوی رژیمی ستمگر و کودککش اشغال شده خواسته
به حقی است که روزی محقق خواهد شد و فلسطینیان
همواره در برابر اقدامات جنایتکارانه اسرائیل با پشتیبانی
آمری��کا و برخی متحدین مرتج��ع منطقهای مقاومت و
ایس��تادگی نموده و خواهند کرد .ای��ن ظلم و جنایتی
آش��کار در برابر دیدگان جهانیان از س��وی دولتی شکل
میگیرد که همواره از تروریس��م و ب��ر هم زدن صلح و
ثب��ات منطقهای با حمایت از افراط و تکفیر و سیاس��ت
تضعیف و تجزیه کشورهای اسالمی همه نوع جنایت را
انج��ام دادهاند ،هر چند که در این مس��یر موفق نبوده و
نخواهن��د بود .به نظر میرس��د دولت آمریکا که همواره
مدع��ی حفظ صل��ح در جهان به رهبری خود اس��ت با
اقدام��ات ماجراجویانه ،خودس��رانه و ب��ر خالف تمامی
موازین بینالمللی ترامپ از جمله انتقال سفارت به قدس
ش��ریف ،خ��روج از برج��ام ،ترغی��ب و تش��ویق برخی
کشورهای منطقه در راستای تضعیف کشورهای اسالمی،
نقض متعدد و مکرر تعهدات و توافقنامههای بینالمللی
و ...تنها در جهت تش��دید تنشها و بر هم زدن صلح و
ثبات در منطقه و بلکه جهان پیش میرود ،هر چند که
ب��ه تعبیر مقام معظم رهبری باید بدان��د دوران بزن در
رویی تمام شده اس��ت .قدس متعلق به همه مسلمانان
جهان است و متعلق به مسلمانان خواهد ماند.

تست غیرت

غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مجلس
شورای اسالمی نوشت :راهاندازیسفارت آمریکا
دربیتالمق��دس اهدافی فراتر از ایجاد یک دفتر عادی
س��فارتخانه دارد!آمریکا در حال تست میزان تعصب و
غی��رتاع��راب اس��ت و اگر ج��واب خ��ودش را بگیرد
خاورمیانه را به شیوه خودش اشغال و اعراب واسالم را
نابود میکند!

