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رئیس جمهور چهارشنبه به استان البرز
سفر می کند

...
تحلیل

شبکه خبر -استاندار البرز با اعالم سفر رئیس جمهور به این استان گفت :مراسم استقبال فردا (چهارشنبه)  26آبان در محل ورزشگاه
مخابرات انجام خواهد شد.سیدحمیدطهائی با اشاره به اینکه هر یک از شهرستان ها نیز میزبان یکی از وزرا یا معاونان ریاست محترم جمهور
خواهند بود،افزود :شرکت در جلسات شورای اداری شهرستان ها و کلنگ زنی و آغاز عملیات از برنامه های وزرا به شمار می رود.

مواضع آیت ا ...هاشمی رفسنجانی از صنعت موشکی تا  2دکترای مهدی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی
تفصیلی به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسائل
داخلی و خارجی پ��رداخ��ت .دالی��ل حمایت از روحانی،
انتقادات به تیم رسانه ای دول��ت ،برجام ،ت��وان دفاعی و
موشکی کشور ،انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا از
جملهمحورهایاینگفتگویآیتا..هاشمیرفسنجانی  با
روزنامه آرمان است که بخش هایی از آن را می خوانید.

▪ ▪کسی با کوروش مخالفتی ندارد

▪ ▪از روحانی حمایت می کنم

دستاورد برجام و انتخابات آمریکا
باز شدن بال های ایران

چرا دوره ترامپ می تواند به نفع
ایران باشد؟
هفته گذشته باالخره انتخابات پر حرف و حدیث ایاالت
متحده آمریکا برگزار شد و نتیجه ای به بار آورد که نه تنها مورد
انتظار بسیاری از تحلیلگران نبود؛ بلکه کام بخش عمده ای
از ملت آمریکا و حتی سیاستمداران و مقامات سایر کشورها
را نیز تلخ کرد .پیروزی پوپولیست تاجر پیشه و میلیاردری که
به دلیل رسوایی های اخالقی اش حتی هم حزبی هایش هم
او را طرد کرده بودند ،نتیجه ای بود که بیشتر به یک شوخی
می ماند تا واقعیت .با همه این احوال انتخابات به پایان رسید
و حال دیگر حتی دموکرات های معترض در خیابان های
نیویورک ،سیاتل ،شیکاگو و بوستون هم می دانند که چاره
ای جز پذیرش این نتیجه ندارند .هر چند بالفاصله بعد از
اعالم پیروزی ترامپ بازارهای مالی جهان و نیز طال و نفت
به این اتفاق واکنش نشان دادند؛ اما به نظر می رسد نتایج و
پیامدهای این شوک آمریکایی در عرصه جهانی بسیار فراتر
از این واکنش های روانی باشد.
با این وجود ،آن چه برای ما ایرانیان مهم است تأثیرات
پیروزی ترامپ بر سرانجام برجام و نیز جایگاه و موقعیت
کشورمان است .ترامپ که از هواداران سرسخت اسرائیل
است ،در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش برجام
را بدترین توافق ممکن خوانده و تهدید ک��رده ب��ود در
صورت پیروزی آن را پاره خواهد کرد .در واکنش به چنین
سخنانی بود که بالفاصله بعد از اعالم نتایج انتخابات،
فدریکا موگرینی ،رئیس کمیته مشترک اجرای برجام
برای ترامپ خط و نشان کشید و اعالم کرد که برجام یک
توافق چندجانبه در چارچوب سازمان ملل است نه توافقی
دوجانبه بین آمریکا و ایران و بنابراین همه کشورها موظف
به اجرای آن هستند .هر چند سخنان موگرینی بسیاری
از نگرانی ها پیرامون برجام را از بین برد؛ اما نکته ای که
در این موضع گیری رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا
حتی از تعهد آمریکا برای اجرای برجام هم مهمتر است،
این است که برای نخستین بار در طول تاریخ بعد از انقالب،
شرایطی مهیا شده که اتحادیه اروپا در کنار ایران در مقابل
آمریکا ایستاده است و علیه آن موضع می گیرد.به نظر می
رسد همکاری و مذاکره ایران با کشورهای مختلف برای
دستیابی به توافقی در باب پرونده هسته ای و از سوی دیگر
انتخاب فردی غیرمنطقی و بی تجربه در سیاست در آمریکا
ورق روابط را به نفع جمهوری اسالمی ایران برگردانده
است .بر خالف سیر معمول و جاری در اغلب ادوار گذشته
که جبهه غربی با رهبری آمریکا و همراهی اروپا به سیاه
نمایی چهره و وجهه جمهوری اسالمی ایران پرداخته و
موجیازایرانهراسیرادرعرصهمنطقهایوجهانیایجاد
می کردند ،حال به نظر می رسد برجام در کنار انتخابات
آمریکا توانسته است «جای متهم و مدعی» را عوض کند و
امکان «ائتالف سازی» جدیدی را برای جمهوری اسالمی
ایران فراهم آورد.در شرایطی که رهبران اروپایی از انتخاب
ترامپ نگران و بهت زده شده اند و از این امر به عنوان «آغاز
یک دوره تردید» و لزوم خودکفایی و استقالل عمل هر چه
بیشتر اروپا یاد کرده اند ،فرصتی مناسب نصیب جمهوری
اسالمی ایران شده است تا با معرفی و ارائه پتانسیل های
فرهنگی ،اقتصادی ،تجاری ،سیاسی و امنیتی خود در
قلب خاورمیانه ،ائتالفی آسیایی -اروپایی را شکل داده
و نه فقط وضعیت برجام ،بلکه امکان قدرت نمایی خویش
را در عرصه منطقه ای و حتی بین المللی فراهم کند.البته
پیروزی ترامپ در جبهه های دیگری نیز وضعیت را به نفع
ایران تغییر داده است .کشورهای منطقه که از ابتدای
پیروزی انقالب و به خصوص در سال های اخیر با کمک
آمریکا موجی از ایران هراسی را ایجاد و تبلیغ می کردند
حال چندان دل خوشی از پیروزی ترامپ ندارند .عربستان
و قطر از حامیان مالی خانم کلینتون بودند و حال مشخص
است که دولت ترامپ روابط گرمی با آنها نخواهد داشت و
دولت ترکیه نیز که از حمایت ترامپ از کردها و مسلح کردن
آنها برای جنگ علیه داعش نگران است ،روابط محتاطانه
ای با این کشور در پیش خواهد گرفت .بدین ترتیب اجماع
سابق آمریکا با همسایگان ما نیز حداقل در کوتاه مدت
دیگر وجود نخواهد داشت و این امر نیز شرایط و زمینه
های الزم را برای بازیگری فعاالنه ایران در عرصه منطقه
ای فراهم می کند.از این رو نخستین بار است که رئیس
جمهور آمریکا به جای آن که در مقام رهبری جهان و جهت
دهی به کشورهای دیگر باشد و بتواند با توجه به اختالفات
دیرینه و تاریخی ،اجماعی گسترده علیه ایران ایجاد کند،
در وضعیتی ضعیف قرار دارد که باید هم در عرصه داخلی
و هم در صحنه بین المللی برای خود مشروعیت و اعتبار
کسب کند و این فرصتی بی نظیر برای ای��ران است تا با
دیپلماسی قوی و مؤثری که پیش از این نیز از مسئوالن
سیاست خارجی دول��ت ی��ازده��م دی��ده ای��م ،ائتالفی با
کشورهای همسو و مخالف ترامپ ایجاد کرده و تحریم ها
و سیاست های خصمانه احتمالی دولت ترامپ و مجلس و
سنای جمهوری خواه این کشور را خنثی کنند.
دکتر محمد مهدی مظاهری /دیپلماسی ایرانی

...

درگفت و گوی تفصیلی درباره مسائل داخلی و خارجی مطرح شد:

اخبار

هاشمی رفسنجانی درخصوص استفاده برخی از رقبای
روح��ان��ی از مطالبات م��ردم نیز گفت :به نظرم ،رقبای
آق��ای روح��ان��ی از موجودین و شخصیتهای شناخته
شده،نمیتوانند در برابر رای ایشان مقاومت کنند .اکنون
معتدلین و اصالحطلبها با یک مجموعه در انتخابها
شرکت میکنند و م��ردم هم ذات��ا معتدل هستند و مردم
افراطی خیلی کم داریم .وی با بیان اینکه افراطی ها در کار
سیاسیشعارمیدهند،گفت:منفکرمیکنمظرفیترای
آقای روحانی از همه بیشتر است .البته هر کسی آمادگی
دارد میتواند بیاید ،با هیچکس خصومتی وجود ندارد .ما
میخواهیم از بین نامزدها ،رئیس جمهور خوبی دربیاید
که بتواند خدمت بکند .ولی اگر افراطیها بخواهند بیایند،
وضع بد میشود .آیت ا ..هاشمی با تأکید بر اینکه روحانی را
اصلح می دانم و از او حمایت می کنم ،تصریح کرد :من فکر
میکنم ظرفیت رای آقای روحانی از همه بیشتر است .البته
هرکسیآمادگیداردمیتواندبیاید،باهیچکسخصومتی
وجود ندارد .ما میخواهیم از بین نامزدها ،رئیس جمهور
خوبی دربیاید که بتواند خدمت بکند .ولی اگر افراطیها
بخواهند بیایند ،وضع بد میشود .وی در توصیه به رئیس
جمهور نیز گفت :االن مهمترین موضوعی که مردم انتظار
دارند،پرداختنبیشتربهاشتغالاستوبایدبهگونهایرکود
راحلوبهصورتیاشتغالایجادکنند.ایندوباهمهستند.

▪ ▪روحانی تیم رسانه ای ضعیفی دارد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش
دیگری از این مصاحبه گفت :همیشه آنچه به آقای روحانی
گفتیمواالنهممیگوییم.مسئلهتیمرسانهایایشاناست.
آقای روحانی تیم رسانهای ضعیفی دارد که کارهایش نمود
الزم را پیدا نمیکند .وی افزود :آقای روحانی باید یک تیم
رسانهای همه جانبه و عالمانهای داشته باشد که دائما هر
جا میبیند که دارند نفوذ سیاسی و خرابکاری میکنند،
رخنههاراپرکنند.خیلیازدوستانبارئیسجمهوردرمورد
رفع این نقیصه صحبت کردهاند .مثل اینکه دفترشان برای
این کار کشش ندارد .خود آقای روحانی قبول کرده و گفته
است :تیمی بیاورید که کار کنند .ولی وقتی به دفتر محول
شد،ماند.

▪ ▪از ابتدا گفته شد ظرف دو ،سه ماه همه چیز انجام
نمیشود

آیتا...هاشمیرفسنجانیدرادامهبامقایسهوضعیتفعلی
کشور با سالهای گذشته گفت :االن شما هر کاری را مثال
بزنید،دیگرمشکلآنگونهومثلسابقنداریم.مابردبزرگی
کردیم .اگر ما تا به حال از نظر هستهای پیشرفت داشتیم،

این پیشرفت در دنیا رسمیت نداشت .اما اکنون دنیا ما را با
این صنعت شناخته است و ما در این باشگاه هستیم .حتی
از لحاظ علمی ،هم برد کردیم .االن آژانس باید در هر جایی
که کمبود داریم ،به ما کمک کند ...دانشجوهای ما را در
بسیاریازدانشگاههایمعتبردنیانمیپذیرفتند.امااکنون
میتوانند همه جا و در همه رشتهها تحصیل کنند .ما دیگر
مشکل حملونقل و بندر و کشتی و مشکل بیمه نداریم .در
مورد بانکها هم با  ۶۰۰الی  ۷۰۰بانک در حال کار کردن
هستیم .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از
منتقدانبرجامگفت:ازابتداگفتهشدکهبعدازاینکهبرجام
پذیرفته شد ،ظرف دو یا سه ماه همه چیز انجام نمیشود.
مگر میشود تحریمهای چندین ساله و آثار شوم آن ظرف
مدتکوتاهی،برطرفشود؟اکنوندستماآنقدربازشده
که هر چه را بخواهیم از خارج بخریم ،میخریم و میآوریم
و هر کارخانهای که قطعه ن��دارد ،دیگر تعطیل نمیشود و
میتواند قطعه را وارد کند .وی افزود :چون تیم رسانهای
قوی سیاستهای دولت و نتایج برجام را تبیین نمیکند و
صداوسیما هم اینگونه تبلیغ میکند که آقای روحانی از
آنتعبیربهصداوسیمایملیکردند،واقعیتهادقیقگفته
نمیشود.
▪ ▪معتقدم موشک از ضرورت های امروز ماست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از
این مصاحبه پیرامون حواشی اخیر برخی از اظهار نظراتش
درباره توان دفاعی کشور نیز توضیح داد :اوال از نظر بنیه
نظامی ،هیچکس به انداز ه من برای توسع ه صنعت نظامی
کار نکرده است .ثانیا اصال در ایران ،پس از انقالب موشک
سابقه نداشت .ما هیچ موشکی تولید نمیکردیم .درحال
حاضرهم هاینهاراتولیدمیکنیم.تکنولوژیراآوردیم...هم ه
اینهادرزماندفاعمقدسوزیرنظرمنانجامشد.ویافزود:
معتقدم موشک از ضرورتهای امروز ماست که باید داشته
باشیم .اوال این سالح خیلی تهاجمی نیست و بیشتر حالت
دفاعیوبازدارندهدارد.ثانیاهرچندموشکاثرمخربخود
رادارد،اماتقویتنیروهایتهاجمینظامیدرکنارتجهیزات
اثر مضاعف دارد .هاشمی رفسنجانی در خصوص جنجال
توئیت منتشر شده از سوی صفحه منتسب به وی نیز تأکید
کرد :اشتباهی بود که سایت انجام داده بود که به سرعت
هم اصالح کردند .یک خبرنگار خارجی بحثی کرده بود و
من جواب دادم .قضی ه دوم از اولی بدتر است .بحث من در

اجالس آموزش و پرورشیها درباره توسعه دانشمحور بود
که در چشمانداز ۲۰ساله آمده است.
▪ ▪االن مصلحت نیست ب��رای اص�لاح به قانون اساسی
دستبزنیم

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوالی درباره اصالح قانون
اساسی ،با تأکید بر این نکته که قانون اساسی انصافا قانون
اساسیخوبیاست،گفت:درقانوناساسیمااشکالمهمی
نیست .فقط جزئیاتی هست و االن مصلحت نیست که برای
اصالح به آن دست بزنیم .چون ممکن است جاهای خوب
هم ،خراب شود .یعنی باید در وقت مناسبی این کار را انجام
داد .هر قانون اساسی در وقت مناسبی اصالح میشود.

وی در عین حال تصریح کرد :تفسیر قانون اساسی به عهده
شورای نگهبان گذاشته شده است .گاه هرگونه که صالح
میدانند،تفسیرمیکنند.اگراینگونهنبود،بهتربود.

▪ ▪«رجال سیاسی» می تواند شامل زن هم بشود

▪ ▪اگر تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان نبود
بهتربود

▪ ▪ترامپ چهره خطرناکی است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پیروزی
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت :به
نظرمیرسدآنگونهکهدرمباحثتبلیغاتیگذشت،ترامپ
چهر ه خطرناکی است که به اصول پایبند نیست .هاشمی
رفسنجانیافزود:ماازاولانقالبتااالنفرقیبیندوحزب
دموکرات وجمهوریخواه نمیگذاشتیم و میگفتیم که هر
دو حزب ماهیتشان یک جور است ،ممکن است ادبیات
کارشان فرقکند و خیلی تفاوتی ندارند .وی در عین حال
تأکید کرد :البته از اوباما ،چون سیاهپوست بود و اقلیتی
که در آمریکا مظلوم هستند و رهبری اینگونه پیدا کردند،
بدماننمیآمد.

▪ ▪ماهواره تماشا می کنم

هاشمی رفسنجانی ضمن تأیید تماشای روزان��ه ماهواره
گفت :بیشتر اخبار را میبینم .حداقل یک بخش را در
شبانهروز میبینم که میخواهم بفهمم آنها چه میگویند و
دنبال چه موضوعاتی هستند .از مسائلی که مطمئن هستم
به خاطر دارم؛ امام(ره) هم رادیویی داشتند و همه خبرهای
یکشبکهخبریخاصرامیشنیدند.

ﺧﻼﺻﻪ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﻌﻼم

ﺳﺎزﻣﺎنﻓﻨﺎور�اﻃﻼﻋﺎتوارﺗﺒﺎﻃﺎتﺷﻬﺮدار�
ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺎﺑ�
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  SDIرا از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� اﺳﺘﻌﻼم
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎ�ﺖ ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٥٥٨١٨آ

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص برخی
اظهار نظرات درباره شمول«رجل سیاسی»به زنان گفت :از
همانوقتیکهاینقسمترامینوشتیم،یعنیوقتیکهقانون
اساسیرادرشورایانقالبآمادهمیکردیم،بههمیندلیل
اینرامبهمگذاشتیم.چونشرایطایجابنمیکردکهرئیس
جمهور زن باشد و نمیخواستیم نفی کنیم .رجال سیاسی
میتواند شامل زن هم بشود .ولی ظاهرش رجال است.

▪ ▪مهدی در زندان درحال خواندن دو دکتراست

آیت ا ...هاشمی درخصوص آخرین وضعیت مهدی نیز
گفت :او از لحاظ جثه خیلی قوی است و در زندان اوال روزه
میگیرد ،سه ،چهار ساعت هم ورزش فراخور حال خود
میکند .در حال خواندن دو دکترا هم است که یکی در علوم
تحقیقات و یکی هم برای آکسفورد است که االن رسالههای
این دو را مینویسد .وی درخصوص وضعیت رسیدگی به
پرونده او نیز گفت :پروند ه مهدی در دیوان عالی کشور است
وامیدواراستکهبهنتیجهبرسد.البتههنوزتمامنشدهوباید
رای صادر شود .هاشمی رفسنجانی در خصوص شایعات
مطرح شده درباره انتخاب چند نفر برای برگزاری جلسات
انتخاباتی،ضمنتکذیباینمطلب،گفت:باحاجسیدحسن
آقاخمینی ،رئیسدولت اصالحات  ،آق��ای ناطق و آقای
روحانی رفاقتی داریم و گاهی همدیگر را میبینیم .وقتش
کهشد،کارمانرامیکنیم.

تاکیدکرد :شهیدخزائیراویصادقمظلومیتهابود.

فرزند شهید خزائی :سر سردار سلیمانی سالمت
پیکر پاک شهید محسن خزائی خبرنگار صدا و سیما در
سوریهکهعصرشنبهدرحلببهشهادترسید،روزگذشتهبا
حضوررئیسمجلسورئیسسازمانصداوسیماومسئوالن
کشوریولشکریوجمعیازآحادمردمدر مسجدباللصدا
وسیما تشییعشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در این مراسم همچنین
نمایندگان مجلس و مدیران و فعاالن رسانه  ،چهره های
سیاسی،اجتماعیوفرهنگیوحسینفریدوندستیارویژه
رئیسجمهوربهنمایندگیازدولتحضورداشتند.بهگزارش

▪ ▪حاج خانم خطر بزرگی را گذراندند

هاشمی رفسنجانی در خصوص آخرین وضعیت سالمتی
خانمعفتمرعشیگفت:حاجخانمخطربزرگیراگذراند.
اثنیعشرایشانیعنیرودهبعدازمعدهسوراخشدهبودودو،
سهروزپزشکاننفهمیدهبودندوآلودگیهایرودهواردهمه
امحاواحشاشدهبودودلدردشدیدیداشت.ایشانرابرای
عمل به بیمارستان بردند .همان لحظه که همه چیز برای
عمل آماده شده بود ،یک دفعه ایست قلبی کرد .چون همه
چیز آماده بود ،نگذاشتند مغز از کار بیفتد .باالخره به جایی
از مغز خون نرسید و آثارش را هنوز دارد.

وداع مردم و اهالی رسانه با شهید محسن خزائی
ایرنا علی الریجانی در این مراسم گفت :شهید خزائی گل
سرسبد خبرنگاران بود .دلباخته امام حسین (ع) ،انقالب
اسالمی وسراپا شوروشوق برای اهداف انقالب و نظام بود.
الریجانی تصریح کرد :وقتی خبرنگاران همراه با نیروهای
مسلح در جبهه های حق علیه باطل و دیگر میادین سخت
حضور پیدا می کنند ،نشان دهنده ایستادگی و پایداری
ملت ایران است.وی اظهار داشت :شهادت خبرنگار صدا و
سیما مجاهدت ملت بزرگ ایران را نشان داد .ملتی که اهل
مجاهدت باشد به طور حتم هیچ وقت خوار نمی شود.وی

وی در خصوص تجمع اخیر برخی افراد در سالروز کوروش
نیزگفت:اصلمسئلهبرنامهریزیشدهبود،برایاینکهانبوه
مردم را در آنجا جمع کنند .نیروهای امنیتی خیلی محدود
کردند و نگذاشتند ماشینها بروند و خیلی تالش کردند و
این طور که از برخی گزارشها برمیآمد ،حدود  ۳۵تا ۴۰
هزار نفر در آنجا حضور داشتند .وی افزود :کسی با کوروش
مخالفتی ندارد و ما هم قبول داریم که کوروش واقعا مدیر
الیقیبرایکلمنطقهبود.منفکرنمیکنماینحرفهایی
که میزنند ،مخالفت با ک��وروش باشد .سوءاستفاده از
اجتماعیاستکهجنبهملیدارد.ملیگراییووطندوستی
چه اشکالی دارد؟ اینکه مردم ما به خاطر گذشتگانمان و
شخصیتهایمانتجمعکنندچهاشکالیدارد؟مامشکلی
نداریم.بیدلیلاینهارابزرگمیکنندوعدهایهمبیجهت
مخالفمامیشوند.

▪ ▪فرزندشهیدخزائی:سرسردارسلیمانیسالمت

گفت:مادرسوریهبرایایندفاعمیکنیمکهحادثهکربالبه
نحو دیگریظهورپیدانکند.ویخاطرنشانکرد:ماافتخاربه
اینراهمیکنیموخانوادهشهدابرگزیدگاندرپیشگاهخداوند
هستند .بر اساس این گزارش علی عسکری رئیس سازمان
صداوسیمانیزدرسخنانیتصریحکرد:خبرنگارصداوسیما
مردی دلیر و بزرگ بود که با تفکر انقالبی با بصیرت هجرت
کرد و وظایف خود را در سوریه انجام داد و به شهادت رسید.
او یکی از نیروهای خدوم صداوسیما است که همواره در راه
اعتالی ایران تالش کرده و خواهد کرد.رئیس رسانه ملی

فرزند شهید محسن خزائی در مراسم تشییع پیکر پدرش با
بیانجمله«سرسردارسلیمانیسالمت»ازشرکتکنندگان
در مراسم خواست ب��رای سالمتی ح��اج قاسم سلیمانی،
فرمانده دلیر جبهه مقاومت دعا کنند .به گزارش شبکه خبر،
محمدهادی خزائی ،در حالی که از شدت بغض و گریه ،با
دشواریسخنمیگفتتاکیدکرد:تمامیشهدایمدافعحرم
عاشقوالیتوپیرورهبرندوانشاءا ...باهدایتایشانانتقام
خونپدروسایرشهداراازتروریستهایتکفیریواربابانشان
خواهیمگرفت.براساساینگزارشپیکراینشهیدقراراست
برایتدفینبهزادگاهشیعنیزاهدانمنتقلشود.

معاون رئیس جمهوری :الیحه
شفاف سازی حریم خصوصی به
مجلس می رود
همایش بزرگ قانون اساسی با حضور
روحانی برگزار می شود
معاون حقوقی رییس جمهور گفت :الیحه شفاف سازی
حریم خصوصی در دولت در حال تمام شدن است و در آینده
ای نزدیک به مجلس می رود.به گزارش ایرنا ،حجت االسالم
مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور عصر دوشنبه در
نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی،
اف��زود :تنظیم الیحه ایجاد حقوق ملی شهروندی را هم در
دست اجرا داریم.انصاری با اشاره به وجود رابطه تنگاتنگ
بین معاونت حقوقی و مجلس رییس جمهوری  ،گفت :بر
همین اساس ،همبستگی بین مجلس و امور حقوقی ریاست
جمهوری وجود دارد .
▪ ▪همایش بزرگ قانون اساسی با حضور روحانی برگزار
می شود

وی اف��زود :امور حقوقی در دولت یازدهم و با تاکید رییس
جمهوری م��ورد اهتمام است و سازمان حقوقی مستقر در
دستگاه های اجرایی در قالب یک دسته باهم همکاری دارند.
معاون حقوقی رییس جمهور از برگزاری همایش بزرگی با
موضوعقانوناساسیوحقوقمردمباحضوررییسجمهور در
آذر ماه به منظور پیگیری اجرای قانون اساسی خبر داد.وی
خواستار تالش معاونت های حقوقی دستگاه ها در دفاع از
حقوقدولتشدوگفت:نهادهابهتراستدردعاویحقوقیاز
وکالینخبهاستفادهوضعفساختارتشکیالتحقوقیخودرا
تقویتکنند.ویدرعینحالیادآورشد:معاونتحقوقیداخل
دستگاه ها باید پناه مردم هم باشند و اگر حقی از مردم ضایع
می شود به عنوان مدعی العموم حق مردم را مطالبه کنند.
انصاری افزود :همه ما نوکر مردم هستیم و برای تامین حقوق
عامه معاونت حقوقی باید بر صحت امور و حسن اجرای قوانین
هماعمالنظارتداشتهباشد.معاونحقوقیرییسجمهور با
گرامیداشت ایام اربعین اظهار کرد :براساس آمار و ارقام
میزان شرکت کنندگان راهپیمایی اربعین از ایران بیش از دو
برابر نسبت به سال گذشته خواهد بود.وی اربعین را نمایش
انسجام جهان اسالم در برابر بدخواهان دانست و ادامه داد:
دیروزرییسجمهوریبرایادایاحترامبهزائرانضمنافتتاح
بزرگترین پایانه در خوزستان  ،زائران را بدرقه کرد.

محمد علی آهنگران :شعار خروج از
حاکمیت در دوران اصالحات اشتباه بود
ح��ج �تاالس�لام محمدعلی آه��ن��گ��ران ،ف��ع��ال سیاسی
اصالحطلب با آسیب شناسی از وضعیت اص�لاح طلبان
ضمن بیان این مطلب که خوشبختانه امروز اصالحطلبان با
استفاده از تجارب گذشته عقالنیت بیشتری در عمل به خرج
میدهند ،گفت :قرار نیست آقای روحانی به عنوان رئیس
دولت ،اولویت های اصالحطلبان را به جای اولویتهای ملی
مالکقراردهدواینهماناشتباهیاستکهدردوراندولت
اصالحاترخدادوعدهایشعار«خروجازحاکمیت»و«عبوراز
رئیس دولت اصالحات» سر دادند .به گزارش تسنیم،محمد
علی آهنگران فرزند حاج صادق آهنگران در ادامه تأکید
کرد :کارهای گذشته اصالحطلبان مانند به خیابان آمدن و
شعار تند علیه نظام دادن از جمله اشتباهات اصالحطلبان
بوده است و اگر کسی در سال  88جرمی مرتکب شده است
باید با او برخورد کرد .وی درخصوص انتخابات سال آینده نیز
گفت :به دلیل نبود رقیب جدی برای آقای روحانی و حمایت
منسجم جریان اصالحات از ایشان به نظر من هیچ جایگزینی
برای آقای روحانی وجود ندارد .وی افزود :به نظر من جریان
مخالفدولتبهشخصواحدیبرایمعرفیدرمقابلروحانی
نرسیده است اما پیشبینی میکنم که آقای جلیلی از سوی
جبهه پایداری به میدان بیاید چون نسبت به سایر منتقدین
دولت بلیغتر صحبت میکند.

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه«

از
ﺷﺮ�ﺖ اﺳ�ﺎن ا�ﺮان در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﻣﺎزاد ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪ� و دارﺑﺴﺖ ﺑﻨﺪ�
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮر� ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠روز ﺑﺮا�
ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ ﺳﺎ�ﺮ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن
وﻗﺖ ادار� ٩٥/٠٩/٠٦ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ اﺳ�ﺎن ا�ﺮان ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 ﻣﺤﻞ ﺑﺎزد�ﺪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه :ﭘﺮوژه ﻓﻴﺮوزه ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�� -ﻮﭼﻪاﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� -٢٩ﭘﻼ�  ٢١ﺷﻤﺎره ﻫﺎ� ﺗﻤﺎس٠٩١٧٨٤٨٩٢٤٧-٠٩٣٧٤٣٧٢٣٥٧:
 ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� :دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ اﺳ�ﺎن ا�ﺮان ﺑﻪ آدرس :ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻠﻮار ﻣﻴﺮداﻣﺎد �ﻮﭼﻪ ﺗﺎﺑﺎن ﻏﺮﺑ� ﭘﻼ�  ٧٢ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس٠٩١٢٥٢٤٠٣٦٥:
ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎ�� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ و ﻧﺤﻮه ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ
ﻣﺰا�ﺪه را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

 /٩٥٢٥٤٣٤٠ت

ﻓﺮاواﻧﯽ آب ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ

 /٩٥٢٥٣٨٧٨ق

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎده
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره  )٩۵١۶ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(
ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ذ�ﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎع �ﺎر ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران و رﻋﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� �� ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﺎ ارز�ﺎﺑ� ﺳﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﻬﺮﺳﺖ آ�ﺘﻢ ﺧﺎص در ﺳﺎل  ٩٥واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� از اداره
ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� و دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٥آب از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮد� ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر�
و �ﺎ ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� از وزارت ﻧﻴﺮو و �ﺎ ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪار� از اداره �ﻞ ﺗﻌﺎون
�ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮ�ﺒ� ﺑﺮآورد ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺎم ﭘﺮوژه
اﻋﺘﺒﺎر
) ﻣﺎه(
) ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل(
) ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل(
راﻫﺒﺮ� و ﻧﮕﻬﺪار� از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎرات
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آب ﺷﺮب ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎر�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم ﻋﻠ� )ع(
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ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ��� از ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٠٨٫٢٤ﺗﺎ  ٩٥٫٠٨٫٢٩از ﻃﺮ�ﻖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس
http://iets.mporg.irﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ ﺑﻮده و آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫١٥و زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫١٦در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٣-٤اداره ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎم �ﻮﺗﺎه ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٣٠٠٠١٨٣٢آﻣﺎده در�ﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
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