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موضوع ایرانیان
دوتابعیتی یک بار برای
همیشه باید حل شود

وزیــر امور خارجه با تاکید بــر ضرورت تدوین
قانون جامــع ایرانیــان خارج از کشــور گفت:
موضوع ایرانیــان دو تابعیتی باالخــره یک بار
برای همیشه باید حل شود.
بــه گــزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،حســین
امیرعبداللهیــان روز یکشــنبه در جلســه
کارگروههای شورای عالی امور ایرانیان...
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هفت خط مترو برای تکمیل
به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
سرمایه گذاری نیاز دارد

شــهردار تهران اعالم کرد :برای مجموعه حمل و
نقل عمومی پایتخت  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار میلیارد تومان
اعتبار میخواهیم تا حال مردم این کالنشهر را خوب
و مشکالت این بخش را حل کنیم.
علیرضا زاکانی در همایش شــاهدان شهر (دیدار با
 ۶۳۰فرزند شهید شاغل در شهرداری تهران) اضافه
کرد :در این ارتباط برای بازسازی و ...
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8استان کشور در بحران
فرونشست زمین ،خطرناکترین
مناطق تهران اعالم شد

رئیس اداره ترازیابی دقیق ســازمان نقشه
برداری کشــوری گفت :در مناطق ،۱۰ ،۹
 ۱۷ ،۱۱و  ۱۸تهران فرونشســت در حال
کشیده شــدن به مناطق شهری است و به
عنوان مثال در منطقه چهاردانگه ســرعت
فرونشست در یک بازه کم در حال افزایش
است.
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پیش فروش نزدیک به  ۲میلیارد
لیتر بنزین با قیمت ثابت در
دولت قبل

مخبر:

دولت درپی فراوانی کاال و ثبات قیمتها است
2

معــاون وزیر نفت بــا تأکید بــر اینکه یکی از
تخلفات صورت گرفته در دولت گذشــته ،پیش
فروش نزدیک به  ۲میلیارد لیتر بنزین با قیمت
ثابت بود ،گفت :این بنزین به قیمت  ۳۵۰دالر
پیش فروش شد.به گزارش خبرنگار مهر ،جلیل
ســاالری مدیر عامل شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآورده های نفتی در...

نمیتوان به آمریکا بیاعتماد بود اما به تضمینش اطمینان داشت!

فرمول جدید آمریکاییها نتیجه
مذاکرات وین را مشخص میکند؟

کارشناس ارشد سیاست خارجی در گفتگویی به خبرآنالین گفت :بر اساس یک نگاه که گمانه زنی درباره توافق موقت آن را نمایندگی می کند ،در صورتی
که دست پیدا کردن به احیای توافق بطور کامل امکان پذیر نباشد،یک توافق موقت با هدف خرید زمان و کاستن از فوریت تنش ،می تواند ضمن آنکه
مانع از شکست مذاکرات می شود ،سطحی از اختالفات را کم کند.
مهســا مژدهی :جک سالیوان مشــاور امنیت ملی ایاالت متحده به تازگی خبر از بسته پیشنهادی توافقی موقت با تهران داده است .به نظر می رسد که
واشنگتن به دنبال آن است که به توافقی مانند ژنو در سال  ۱۳۹۲بازگردد .در صورتی که در تهران اوضاع با هشت سال پیش از این تفاوت های زیادی
پیدا کرده است .عملکرد دولت ترامپ در قبال توافق هسته ای بی اعتمادی شدیدی را از سوی ایران شامل حال امریکایی ها کرده و به همین دلیل شرط
دولتمردان برای رسیدن به یک نتیجه و احیای برجام ،برداشته شدن همه تحریم ها و بازگشت کامل ایاالت متحده به برجام است .امری که در این توافق
که سالیوان آن را مطرح کرده ،گنجانده نشده است.
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بادامچیان:

مشکل آب کشور با طرح توزیع علمی
قابل حل است
2

رسولی:

عضو بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه حزب اعتدال
و توســعه به «کما» رفته اســت ،گفــت :آنها در
مقایســه با دو جریان اصالحطلــب و اصولگرا در
سپهر سیاسی کشور جایگاه تعیینکنندهای ندارند.
سید حسن رسولی عضو بنیاد امید ایرانیان در گفتگو
با خبرنگار مهر ،درباره علل انفعال اعتدالگرایان و
فاصله گرفتن حزب اعتدال و توسعه از فعالیتهای
حزبی ،گفت :برای پاســخ به این موضوع ابتدا باید
در مــورد مفهوم اعتــدال و اعتدالیون توضیحاتی
داده شود .سال  ۹۲حسن روحانی که عضو شورای
مرکزی جامعه روحانیت بود ،به صورت مســتقل
در انتخابات حاضر شــد و نه تنهــا مورد حمایت
اصولگرایان قرار نگرفت بلکه در یک رقابت بسیار
تنگاتنگ با محمدباقر قالیباف توانست پیروز شود.
«حواریون» روحانی که در حزب اعتدال و توسعه
فعال بودند ،درصدد برآمدند که برخاسته از موقعیت
جدید روحانی به عنــوان رئیسجمهور جایگاهی
برای خودشان به دست بیاورند.
وی با بیــان اینکه روحانی هیــچگاه اصالحطلب
نبوده ،خودش را اصالحطلب ندانســته و نمیداند،

حزب اعتدال و توسعه به «کما» رفت

افــزود :بنا بــه تدابیــری ،ظرفیتهــای اصلی
اصالحطلبــان از روحانی حمایت جــدی کردند.
بنابراین بعد از پیــروزی در انتخابات  ،۹۲روحانی
ســه راه داشت .در ســازمان اصولگرایان جانمایی
شــود ،رســم ًا به اصالحطلبان بپیوندد یا تصمیم
دیگری اتخاذ کند.
عضو بنیاد امید ایرانیان اظهار داشــت :برداشــت
اعتدالیــون از پیــروزی روحانــی با حــدود ۳۰۰
هزار رای بیشــتر در ســال  ۹۲این بــود که این
موفقیــت حاصل حمایت خودشــان و قابلیتهای
شخصی حســن روحانی بوده اســت .بنابراین به
لحاظ تشــکیالتی گرایشی به هیچکدام از دوگانه
اصولگرا و اصالحطلب نشــان ندادند و خواســتند
به تعبیر خودشان گفتمان جدیدی را تحت عنوان
«اعتدال» در کشور پایهگذاری کنند.
اعتدال جایگاه تعیینکنندهای در عرصه
سیاسی کشور ندارد
رسولی با اشــاره به اینکه تالش زیادی هم برای
شکلگیری گفتمان اعتدال صورت گرفت ،گفت:
شناسه آگهی1227117:
میم الف2914

آگهی احضاریه آقای وحید جناب
زاده جهرمی فرزند محمد جواد

نظــر بــه گــزارش مدیــرکل زندانهــا و اقدامــات تامینــی و
تربیتــی اســتان فــارس ،پرونــده اتهامــی شــما تحــت کالســه
 7864در شــعبه دوم بــدوی مطــرح رســیدگی میباشــد
لــذا بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن شــما و بــا تجویــز
تبصــره  2مــاده  4قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری
کارکنــان دولــت و مــاده  73آئیــن دادرســی مدنــی ،مراتــب
یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار کشــور
آگهــی میشــود تــا ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی
در اداره کل مربوطــه یــا دفتــر ایــن هیــأت آدرس :بزرگــراه
یــادگار امــام ،ســعادت آبــاد -کــوی فــراز -ســازمان زندانهــا
– طبقــه همکــف -دفتــر هیــأت رســیدگی بــه تخلفــات اداری
حضــور یابیــد ،بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور وفــق
مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد.
رئیس شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

تــا حدودی مراحــل تولید ادبیات مــورد نیاز این
گفتمان نوپا ســپری شــد ،اما از آنجا که این ادعا
فاقد سابقه تاریخی و فلسفه سیاسی بود ،جا نیفتاد.
در دوره  ۸ســاله روحانی نیز ،بر اســاس مناسبات
حزبی هرکــدام از عناصر اعتدالیــون جایگاههای
مهمی در دولت پیدا کردند ،اما همانند ســالهای
قبل این حزب نتوانســت از قوام و استحکام قابل
اتکایی برخوردار شود.

وی درباره شــرایط کنونی حزب اعتدال و توسعه،
تصریــح کرد :امروز که روحانی دیگر بر ســر کار
نیســت و با انتقادهای قابلتوجهی که به عملکرد
او بــه ویژه در دوره دوم وارد شــد ،نظریه و توان
قانعکنندگــی جریــان اعتدالی نیز بــه کما رفته
اســت بنابراین اعتدال ،در مقایســه با دو جریان
اصالحطلب و اصولگرا در ســپهر سیاســی کشور
جایگاه تعیینکنندهای ندارد.
این فعال سیاســی اصالح طلب بــر انفعال اخیر
شــخص روحانی و اعتدالیــون تاکید کرد و گفت:
شاهد بودیم که روحانی با گذشت صد روز پس از
پایان  ۸ســال ریاستجمهوری خود ،هیچ عالمتی
مبنی بر تعیین تکلیف قرابــت گفتمانی خود ارائه
نکــرده و حزب اعتدال هم هیــچ تحرکی از خود
نشان نداده است.
رسولی درباره آینده اعتدال و توسعه و نقشآفرینی
آن در عرصه سیاسی کشور ،گفت :به استناد آنچه
گذشته است ،بعید اســت این حزب بتواند از یک
تشکل اســمی خارج شــود و در مناسبات قدرت
سیاســی ایران جایگاه ویژهای پیــدا کند؛ اعتدال

ظرفیت و بنیه نظری ندارد.

ائتالف «اعتدال و توســعه» با اصالحات
بعید است
وی بــا بیان اینکه حزب کوچــک اطراف روحانی
بــه عنوان یک حزب قدرتمحــور و بروکراتیک،
طی  ۸سال اخیر شــرایط متفاوتی را تجربه کرده
اســت ،تصریح کرد :روحانی در دوره دوم ریاست
جمهوری خود متاثــر از عوامل خارجی و داخلی و
نیز کجرویهای فاحشی که در قدرنشناسی نسبت
به حمایت ســازمان رای خودش نشان داد به یک
رئیس جمهور ناموفق تبدیل شــد .بنابراین حزب
اعتدال در دوره دوم بر خالف دوره اول ،نتوانست
به اتکای قدرت رسمی عرض اندام سیاسی داشته
باشد.
عضو بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد :امروز که دولت
روحانی با کارنامه نهچندان رضایتبخشی به پایان
رسیده است ،عناصر حزب اعتدال نیز چیزی برای
مطرح کردن در عرصه سیاســی کشور و در حوزه
قدرت رســمی ندارند؛ حتی شــاهد بودیم که در

بین وزیران و اســتانداران دولت روحانی ،افرادی،
زودهنگام حساب خود را از او جدا کردند .بنابراین
نهتنهــا حزب اعتدال و توســعه ،بلکــه افراد اول
اطــراف روحانی تحت تاثیر کارنامه غیرقابل قبول
این دولت ،نمیتوانند شــاهدی بر اثبات کارآمدی
خودشان برای اثرگذاری بر مناسبات سیاسی قدرت
در کشور ارائه کنند و دچار این کما شدهاند.
رســولی تاکید کرد :حزب اعتدال و توسعه نه سال
 ۹۲و نه ســال  ۹۶در زمره احزاب عضو شــورای
عالی جبهــه اصالحات نبود .این حزب هیچگاه در
اردوگاه اصالحطلبــان تعریف نشــد؛ امروز هم به
طریــق اولی در جبهه اصالحات ،نام و نشــانی از
نماینده حزب اعتدال و توسعه وجود ندارد.
وی در پایان ائتالف میان اعتدالیون و اصالحطلبان
در آینده را بعید دانست و گفت :همچنان که در اوج
قدرت حسن روحانی ،اصالحطلبان و اعتدالیون به
همگرایی تشکیالتی نرسیدند ،بعید است که در دو
ســال باقی مانده تا انتخابات سال  ۱۴۰۲مجلس
شورای اســامی نیز اتفاق خاصی در جهت چنین
ائتالفی صورت بگیرد.

رییسی :مناطق آزاد باید به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند

رییس جمهوری گفت :باید تحول جدی در مناطق آزاد
و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شــود و این مناطق به
اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
آیتاهلل سید ابراهیم رییســی روز یکشنبه در نخستین
جلسه شــورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه
اقتصادی در دولت ســیزدهم با تاکیــد بر اینکه مناطق
آزاد باید بــه مرکز صادرات ،رونق تولیــد و ارتباطات
مالــی تبدیل شــوند ،گفت :معموال در آمــار مربوط به
صادرات از مناطق آزاد ،بخش انرژی را هم محاســبه
میکردند ،درحالیکــه صادرات انرژی ،ارتباطی به این
مناطق نــدارد لذا گزارش ارائه شــده درخصوص آمار
پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق ،بســیار تاســف
برانگیز و نگران کننده است و در این زمینه باید تحول

جدی ایجاد شود.
رییــس جمهــوری افــزود :مناطــق آزاد از ظرفیت و
امکان مناســبی برای رونق تولیــد ،افزایش صادرات و
اشتغالزایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق
با کشورهای همســایه میتوان برای صادرات استفاده
کرد.
رییســی با تاکیــد بر افزایش ســهم مناطــق آزاد در
صــادرات ،خاطرنشــان کرد :باید ســهم صادرات از ۲
درصد بــه حداقل  ۴درصد افزایش یابد و در این زمینه
مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند.
وی با بیــان اینکه برخــی از مناطــق آزاد از تولید و
صــادرات فاصلــه گرفتــه و عمدتا به مرکــز واردات
بیرویه تبدیل شــده اند ،خاطرنشان کرد :مناطق آزاد
نبایــد مرکز واردات بیرویه کاال بویــژه کاالهایی که

مشــابه آنها در کشور تولید می شوند ،باشند.
رییــس جمهوری افزود :بعضــی از مناطق آزاد در کنار
دریا قــرار دارنــد و میتوانند نقش مهمــی در رونق
اقتصاد دریا داشــته باشــند .همچنان که ارتباط برخی
از کشورهای اروپایی با دریا بســیار کمتر از کشورمان
اســت اما  ۵۰درصد از تولید ناخالص ملی آنها از طریق
دریا انجام میشود.
رییســی تصریح کرد :دســتیابی به جایــگاه تاثیرگذار
اقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشــی اســت و در
این راســتا توجه به اقتصــاد دیجیتال ،ارتباطات مرزی
و رونق صنعت و اقتصاد گردشــگری بســیار تاثیرگذار
است.
وی گفــت :امیدوارم در دوره جدید با اســتفاده از همه
تجربیات گذشــته ،اقدام متفاوتی در مناطق آزاد انجام

شــود و ایــن مناطق به پشــتوانه جدی برای کشــور
کارآفرینان و تولید در کشــور تبدیل شــوند و شــاهد
جهــش جدی به طرف اهداف مهــم اقتصادی ،اقتصاد
مقاومتی ،تولید و افزایش صادرات غیر نفتی باشــیم.
رییــس جمهوری از دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد
تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصادی خواســت راههای
برون رفت از موانع شــتاب در توســعه فعالیت مناطق
آزاد را شناســایی و راهکارهــای الزم را در این زمینه
اتخاذ و اجرایی کند.
در این جلســه سعید محمد دبیر شــورای عالی مناطق
آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصادی ،گزارشــی از
آخرین وضعیت و عملکــرد اقتصادی مناطق آزاد ارائه
کرد و پیشــنهادات و راهکارهای رونق صادرات و تولید
در این مناطق مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.

آگهی اصالحیه مناقصه عمومی

بدینوســیله اعــام مــی دارد در آگهــی مناقصــه عمومــی شــماره  ۲۰۰۰۰۰۱۴۰۳۰۰۰۱۷۴مــورخ  ۱۴۰۰/۸/۲۳منــدرج در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت «شــماره  ۱۳۲ســال »۱۴۰۰
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی ،چــاپ شــده در صفحــه اول روزنامــه اعتــدال مــورخ  ۱۴۰۰/۸/۲۶مربــوط بــه اجــرای عملیــات خــط انتقــال آب شــرب از شــهر آبــش احمــد بــه
روســتای نجــف تراکمــه شهرســتان کلیبــر از محــل اعتبــارات عمرانــی ،بــه پیمانــکار واجــد شــرایط دارای رتبــه آب واگــذار مــی شــود.
بدینوسیله اعالم می گردد رتبه پیمانکار ،دارای رتبه آب صحیح است.

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

