پویش شفافیت

دیدگاه

کمیته حقیقتیاب منا دنبال شود

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ،ب��ا انتقاد از تعل��ل در پیگیری پرونده
فاجعه منا با گذش��ت سه س��ال از آن ،تاکید کرد :تشکیل کمیته حقیقتیاب
این فاجعه ،باید در قالب یک جریان بین مسلمین مطرح و دنبال شود.
حجتاالس�لام نص��راهلل پژمانفر افزود :واقعیت تلخ ماجرا این اس��ت که
م��ا در پیگیری پرونده فاجعه منا ضعیف عم��ل کردهایم؛ اگر در همان مقطع
وقوع فاجعه ،نخبگان جهان اس�لام را گردهم میآوردیم و مخصوصاً با مشارکت
کشورهایی که زائرانشان در این فاجعه به شهادت رسیده اند یک دبیرخانه فعال ایجاد
میشد ،شاید تا امروز نتایج بهتری از پیگیری این پرونده به دست آمده بود.
پژمانف��ر با انتقاد از تعلل در پیگیری ج��دی پرونده فاجعه منا تصریح کرد :دیگران
باید پاس��خ دهند که در طی این س��ه سال چند بار ولو در حد یک اشاره ،مسئله منا را با
سعودیها مطرح کردهاند!؟ مهر

گالیه

مردم منتظر برخورد با رانتخواران هستند

دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی گفت :مردم منتظر برخورد درس��ت دولت و
دستگاه قضایی با رانتخواران هستند.
محمدنبی حبیبی افزود :اینکه برخی سیاه نمایی میکنند و میگویند فساد
همه جا را فراگرفته است درست نیست .فساد فقط جایی است که رانتخواران و
اخاللگران در نظام اقتصادی وجود دارند .وی افزود :قاطبه مسؤالن یا مردمی که
روز و شب برای اعتالی اسالم و ایران تالش میکنند دامنشان از این آلودگیها پاک
است ،نباید برخی طوری حرف بزنند که سفید و سیاه را یکی فرض کنیم.
حبیبی با اشاره به موارد فوق ادامه داد :قوانین کشور حکیمانه نوشته شده و محکم
اس��ت ،برخورد با مفسدین براس��اس قانون باید صورت گیرد و هرکه از سد قوانین عبور
کرده مجازات ش��ود .هیچ خط قرم��زی را نباید غیر از خط قرمز قان��ون رعایت کرد .با
باشگاه خبرنگاران
مفسدین در هر رده و هر جایگاهی باید برخورد قانونی شود.

کسب مال  ۴۰میلیارد تومانی نماینده

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید بر اینکه داشتن مقادیر
زیادی پول برای نمایندگان تخلف و جرم محسوب نمیشود ،گفت :اینکه گفته
شد یک نماینده  ۴۰میلیارد تومان در موسسه مالی و اعتباری سرمایهگذاری
کرده به خودی خود تخلف نیست مگر آنکه این پول از طریق رانت و اختالس
و فساد حاصل شده است که طبق بررسیهای ما این پول در دوران نمایندگی
این فرد به دست نیامده است.
محمدج��واد جمالی افزود :صرف اینکه فردی پول و یا منابع مالی داش��ته باش��د
جرمی مرتکب نشده ،آن فرد میتواند پولش را در بانک و یا موسسه مالی سپردهگذاری
کند .تا امروز هیچ شکایت و یا گزارشی در اینباره به هیات نظارت واصل نشده است.
هفته گذشته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود که یک نماینده
ایسنا
 ۴۰میلیارد تومان در موسسه مالی و اعتباری سپردهگذاری کرده است.

رویـکرد
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وقتی همه خواب بودند فلسطین دوباره اشغال شد؛
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اتفاق نژادپرس��تانه کنس��نت
دست بـه نقد
اسرائیل با پایان اختالفنظری
در جمهوری اس�لامی که هیچوق��ت قانون نبود،
پوش��انده ش��د تا در لوای بزرگنمایی اختالف نظر
حل ش��ده درباره حضور س��پنتا نیکنام در شورای
ش��هر ی��زد اف��راد کمت��ری از تصوی��ب قان��ون
نژادپرس��تانه صهیونیس��تی در قرن  21و سکوت
خفه کننده مدعیان حقوق بشرآگاه شوند.
چهل س��ال پیش وقتی مش��تهای گره کرده
مردم در خیابانها فریاد برائت از طاغوت و اس��تکبار
سر میداد و مرگ بر شاه ،اسرائیل و امریکا یکدست
ش��نیده میشد ،چهل س��ال پیش وقتی بنیانگذار
جمهوری اسالمی به نمایندگان اقلیتها برای حرمت
قائل شدن برای آنها نامه مینوشت و از حقوقشان
در جمه��وری اس�لامی دفاع میک��رد ،چهار دهه
پیش وقتی ش��هدایی از ارامنه و زرتشتیان و حتی
یهودیها وکلیمیها راهی جبهههای نبرد میشدند
میدانستند که جمهوری اسالمی اهل تضییع حق
اقلیتها نیست و برای همه ادیان الهی حرمت قائل
است .میدانستند که جمهوری اسالمی نژادپرستانه
اداره نشده و حقوق شهروندی افراد را برای کلیمی،
مسیحی و زرتشتی بودن از بین نمیبرد ،آن زمانها

هن��وز دنیا تجربه تل��خ آپارتاید را داش��ت و هنوز
نژادپرس��تی آنقدر که امروز قبح دارد تقبیح ش��ده
نبود! احترام به ادیان در سراسر جمهوری اسالمی
رعایت میشد و از نخس��تین دوره مجلس اقلیتها
در آن نماینده داش��تند ،اما ام��روز و بعد از تصیح
ی��ک تصوری ک��ه اتفاقا هیچوقت اجرایی نش��د ،و
درس��ت در زمانی ک��ه رژیم صهیونیس��تی قانون
آپارتاید جدید را مصوب میکند! تحلیلهای نخست
رس��انههای بینالملل به س��مت نظ��ری از مجمع
تشخیص مصلح نظام درباره سپنتانیکنام میچرخد
تا با بزرگنمای��ی اختالفنظری که حتی یک دوره
هم اجرایی نش��ده است ،رسوایی رایی که کنسنت
صهیونیستی برای تشکیل کشور نژادپراستانه داده
اس��ت را پنهان کنن��د .اما چرا چنین جس��ارتی و
چنین زمین یکطرفهای ب��رای تاختن به هر دلیل
مضحکی به جمهوری اسالمی در اختیار رسانههای
زنجیرهای غربی قرار گرفته است؟!
ابت��دا برای اینکه عمق فاجع��ه را درک کنیم
به س��راغ اتفاقی که در کنسنت رژیم صهیونیستی
رخ داده است میرویم و میگوییم که در قرن 21
چطور یک نظام آپارتایدی حلول کرده است!
کنس��ت (پارلمان رژیم صهیونیس��تی) بامداد
روز پنجشنبه  28تیرماه الیحه تبعیضآمیز "کشور
یهود" را به ط��ور نهایی تصویب و به قانون تبدیل
کرد .به موجب این قانون ،زبان عبری زبان رسمی
خواهد بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست .قانون
مذکور توس��عه شهرکس��ازی در اراضی اش��غالی
فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این
ش��هرکها تاکید میکند .یعنی ه��ر دین و قوم و

رسانههای داخلی همراستا با غرب و بیتوجه
یکی از عللی که موضوع س��پنتا نیکنام با همه
حقوق و قواعدی که در قانون اساسی در جمهوری
اس�لامی وجود دارد برجسته میشود و رسانههای
بینالمللی هم فرص��ت مییابند که روی آن مانور
دهند ،عالقهای اس��ت ک��ه رس��انههای داخلی به
موضوع پیدا کردهاند .عالق��های که بدون توجه به
قواعد اولیه و حقوق اساس��ی کشور و بدون تحلیل
درست از اختالف نظر رخ داده ،آن هم بدون اشاره
ب��ه این ماجرا که خود س��پنتا نیکنام پیش از این
یک دوره در ش��ورای شهر یزد حضور داشته است
برجسته میش��ود .پرداختن به این اختالف نظر و
سعی برای مس��ابقهای حزبی به جهت نشان دادن
اینکه کدامیک برای سپنتا بیشتر دل میسوزانند،
باع��ث میش��ود که یک موض��وع پیش پ��ا افتاده
معمولی که با رای مجم��ع ،با پیگیریهای رئیس
مجلس و رئیسجمهور ب��رای برطرف کردن خالء
قانونی حل میش��ود به صدر اخب��ار آید و اینطور
جلوه داده شود که اقلیتها تا کنون حقی نداشتند!!
همین یک اتفاق س��اده و البته بدون توجه به
منافع ملی کاری میکند ک��ه افکار عمومی بیش
از آنکه نگران وعدههای عملی نش��ده مس��ئوالن،
مبارزه با فساد ،شنیدن خبر آپارتاید جدید باشند
به س��مت موضوعی حل ش��ده رفت��ه و این اتفاق

س��خنگوی سپاه تشییع شکوهمند شهدای مریوان
پا س�ـد ا ر ا ن
را پاس��خ مردم کردس��تان به تروریستها و نشانه
پیوند از هم ناگسستنی سپاه و ملت دانست و تاکید کرد :مشت آهنین
سپاه آماده تحمیل هزینههای مستقیم به حامیان تروریستهاست.
س��ردار رمضان ش��ریف افزود :نیروی زمینی س��پاه طی سالهای
اخیر به ویژه پس از پدیدار ش��دن فتنه داعش و تروریس��م تکفیری در
نقاط پیرامونی کش��ور ،برای مقابله با سناریوها و طرحهای ضد امنیتی
دشمنان علیه ایران اس�لامی ،همراه با سایر نیروهای امنیتی و دفاعی،
حضور موفقی برای تامین امنیت و آرامش مردم عزیز استانهای مرزی
در غرب ،ش��مال غرب و جنوب ش��رق کشور داش��ته است و در این راه
مقدس حماسههای ماندگاری از ایثار و فداکاری را ثبت کرده است.
وی تصریح کرد :گروهکهای تروریس��تی و حامیان آنها با دریافت
ضرب��ات مهلک و مرگبار از رزمندگان اس�لام طی ماههای اخیر ،تمامی
توانش��ان را ب��رای عرض ان��دام و احیای خود با حمله ب��ه پایگاه مرزی
روس��تای "دری" در س��اعات ابتدایی بامداد روز ش��نبه ( 30تیرماه) به
کار گرفتند که پس از درگیری و به ش��هادت رسیدن  2تن از پاسداران
عزیز و نیز  8تن از نیروهای بسیجی بومی و  1نیروی وظیفه مستقر در
این مقر ،با تحمل تلفات قابل توجه ،متواری و رزمندگان قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) نیز در حال تعقیب و رهگیری آنها هستند.
س��خنگوی سپاه با تش��کر از آحاد مردم ش��رکتکننده در مراسم
تش��ییع و تدفین شهدای گرانقدر قرارگاه حمزه سیدالشهد (ع) و اشاره
به آمادگی رزمندگان اس�لام برای برخورد قاط��ع با هرگونه پدیده ضد
امنیتی در مناطق مرزی کش��ور تاکید کرد :در ش��رایطی که نفسهای
تروریستهای تحت حمایت آمریکا و متحدان منطقهای و فرامنطقهای
کاخ س��فید به ش��مارش افتاده اس��ت ،به س��ازمانها و س��رویسهای
اطالعاتی بیگانه هش��دار میدهیم انتقام سخت واقعه اخیر در سرلوحه
برنامههای جاری رزمندگان اس�لام قرار داش��ته و بهتر اس��ت از ادامه
حمایت و ترغیب گروهکهای جنایتکار تروریس��تی پرهیز کنند ،چراکه
در غی��ر این صورت با مش��ت آهنین نیروهای امنیتی و دفاعی کش��ور
به ویژه س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی مواجه و مجبور به پرداخت
تسنیم
هزینههای مستقیم خواهند شد.

جلیلی:

نسل امروز باید دشمن را برای همیشه از فشار اقتصادی ناامید کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت
مصلـــحت
نظام وعضو شورای عالی امنیت
ملی گفت :اگر هنر نسل انقالب و دوران دفاعمقدس
ای��ن بود که م��ا را از مش��کالت اول انقالب و جنگ
عبور دهد ،هنر نس��ل فعلی این اس��ت ک��ه ما را از
مشکالت اقتصادی عبور بدهد.
سعید جلیلی افزود :امروز دشمن اعتراف میکند
که میخواهد یک جنگ اقتصادی سنگین را به ایران
تحمی��ل کند و مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودند
که ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و به تبع آن
یک جنگ روانی هم شکل گرفته است .وی افزود :اگر
میگوییم امروز یک جنگ واقعی شکل گرفته است،
هر فرد ،هر تشکل ،هر دانشجو ،هر طلبه باید وظیفه
خودش را در این جنگ پیدا کند .باید مشخص بشود
که قرار اس��ت در ای��ن جنگ چه نقش��ی ایفا کند؟
نمیشود گفت جنگ است اما این جنگ مسئول دارد

و مسئولین به تنهایی بروند جنگ را پیش ببرند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه ضمن اشاره
به شرایط فعلی کشور گفت :گاهی اوقات افراد مختلف
س��وال میکنند که در ش��رایط فعلی و در این جنگ
اقتصادی و روانی دش��من ،چ��ه کاری از ما بر میآید و
ما چ��ه کمکی میتوانی��م انجام دهیم؟ ام��ا وقتی در
جواب گفته میشود مثال در حوزه تخصصی و استعداد
و تواناییهای��ی که دارید میتوانی��د این کارها را انجام
بدهید ،میگویند مگر با این کار ما مش��کالت مملکت
حل میشود؟ حاال این کار ما چه فایدهای دارد؟
وی افزود :این یکی از خطاهایی است که بر مبنای
آن افراد را دچار بیعملی و ناامیدی میکنند .در جنگ
ال با یک آرپیجی که یک رزمنده
هم قرار نبود که مث ً
شلیک میکرد ،تمام مشکالت جبهه حل بشود.
عضو ش��ورای عال��ی امنیت ملی ضمن اش��اره به
سخنان رهبر معظم انقالب که میفرمایند «خرمشهرها

در پیش اس��ت» گفت :باید برای پاس��خ به این سوال
ابتدا مش��خص ش��ود اردویی که آمدید ،به قصد کدام
خرمشهر است؟ کدام خرمشهر را میخواهید آزاد کنید
و مختصات آن چیست؟ اینها سواالت مهمی است که
باید راجع به آن با هم فکر و گفتوگو کنیم .مهم این
اس��ت که ما بدانیم این جبهه و مختصاتش چیس��ت،
وسعت آن چقدر است و چه نیازمندیهایی دارد؟
وی خطاب به دانشجویان اظهار داشت :وظیفه نسل
امروز این است به گونه ای اقدام کند که دشمن را برای
همیشه از گزینه اقتصادی و فشار اقتصادی ناامید کند،
این به معنی عملیات موثر علیه دشمن در جنگ اقتصادی
اس��ت .این عملیات تعریف ،نقشه و طراحی میخواهد.
اگر میبینید دش��من  30س��ال است به س��راغ گزینه
نظام��ی نمیآید ،به دلیل این اس��ت که در دفاعمقدس
جانفشانیها شد تا دشمن در عمل به این نتیجه رسید
که گزینه نظامی جواب نمیدهد .فارس

مانور دشمن درباره موضوعی که یک دهم آن هم
حقوق بشری نبوده داده شود.
اگر مس��ئوالن کش��ور نیز در س��خنرانیهای
خود به این ماجرا توجه بیش��تری نشان داده و از
اتفاق رخ داده و تصویب قانون ضد انس��انی و ضد
حقوق بش��ری مردم را آگاه میکردند قطعا بخشی
از قصور رس��انهای مان جبران شده و میتوانست
فضای یکطرفه را تا حدودی بهم بزند اما متاسفیم
که بگوییم مسئوالن نیز اسیر اختالفات و کارهای
روزم��ره ش��ده و به ای��ن فاجعه عظی��م که مردم
فلسطین را از حق زندگی در سرزمینشان محکوم
میک��رد با قصوری قابل تامل گ��ذر کردند تا فضا
برای رسانههای دروغپرداز باز شود.
عدهای نیز از آب گل آلوده و فضای ایجاد شده
برای حضور س��پنتا در شورا سوء استفاده کردند و
س��عی کردند این ماجرا را به نظر خودش��ان ربط
دهند ،مانند عکس��های جعلی ک��ه بر روزنامهها از
نظرخواهی اعضای ش��ورا چاپ شد و یا تحلیلهایی
که در برخی سایتها برای عدم حضور رئیس مجمع
و حضور فالن فرد!! نوش��ته میش��د بدون آنکه به
این ماجرا هم پرداخته ش��ود که در قانون اساسی
جمهوری اسالمی اقلیتها هیچگاه محدود نبودند.
در نهایت میتوان نوشت که همه این قصورها
خالئ��ی را ایجاد کرد ک��ه آپارتاید مصوب در رژیم
صهیونیس��تی به اندازه ح��ل اختالفنظر در مورد
حضور اقلیتها در ش��ورای شهر هم برجسته نشود
و م��ردم جهان االن درباره س��پنتانیکنام بیش��تر
میدانند تا کاری که کنس��نت ضد انس��انی رژیم
صهیونیستی انجام داده است.

رسانههای بینالمللی که توجیه نمیشوند
یک��ی دیگر از عل��ل اتفاق مذک��ور بیتوجهی
رس��انههای بینالمللی ایرانی مانند العالم ،هیسپان
ت��یوی ،پرس تیوی ب��ه ماجرای تصوی��ب قانون
نژادپرس��تی آپارتایدی است که این چند روز اتفاق
افتاده ،این شبکهها با خالی گذاشتن فضا این اجازه
را به رسانههای زنجیرهای غربی برای پوشاندن رفتار
نژادپرستانه و قانون ضد حقوق بشری صهیبونیتسها
داده و به نوعی به جای جریانس��ازی اسیر جریانی
که طرف مقابل ساخته است ،میشوند!
اگ��ر رس��انههای بینالمللی مانند ی��ورو نیوز
و بیبیس��ی با تیترهایی مانن��د «آزادی اقلیتها در
ایران» تالش دارند افکار عمومی جهان را از فاجعه
حقوق بشری رخ داده در جهان منحرف کنند باید
رس��انههای بینالمللی ما پیش از این به این فاجعه
پرداخته و مردم جهان را آگاه میکردند اما متاسفانه
برای چندمین بار این خالء در این رسانهها ایجاد و
طرف مقابل از خالء ایجاد شده سوء استفاده کرد.
اختالف حزبی مسئوالن
اما در این میان اختالف حزبی مس��ئوالن و به
اصالح «درگیر خود شدن» باعث میشود که آنها
نیز اظهارنظرهایی در این راس��تا نداشته و خبر به
ای��ن مهمی و فاجعهای به ای��ن بزرگی بدون آنکه
حق مطلب ادا شود از اذهان فراموش شده و اجازه
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ﻧﻮﺑ

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام به بررس��ی
نظــــ�رگاه
اهمی��ت شفافس��ازی در تخصیص ارز و بررس��ی
اتفاقات ارزی اخیر از منظر شفافیت پرداخته است.
احم��د توکلی گفت :تخصیص ارز ،تخصیص یک منبع بس��یار مهم
اقتصادی بین متقاضیان اس��ت .از آنجایی ک��ه این منبع عمدتا از نفت
تامین میش��ود ،متعلق به همه مردم اس��ت .حکوم��ت وظیفه دارد در
راس��تای مصلحت مردم این ارز را به مصرف برس��اند .اگر در راس��تای
مصلحت مردم به مصرف برساند ،منافع آن به همه مردم میرسد.
وی گف��ت :ب��ا وجود چنی��ن قوانینی هن��وز برخ��ی میگویند که
تخصیص ارز یک مس��اله محرمانه و جزء اطالعات خصوصی افراد است.
جالب اس��ت که مناب��ع بیتالمال را تنها به اف��راد خاصی میدهند که
کس��ی از هویت آنها اطالعاتی در دس��ت ندارد و آن وقت ادعا دارند که
این اطالعات خصوصی اس��ت .مگر این عد ه از خانه پدرشان آوردهاند یا
ژن خوب دارند که باید تنها به آنها اختصاص داده شود؟
توکلی گفت :هنگامی که بانک مرکزی ارزی را به من نوعی تخصیص
میدهد اما به بقیه نمیدهد ،این حق دیگران است تا اطالع داشته باشند
این ارز به چه کسی تخصیص داده شده است .از هر طرف وارد شویم بانک
مرکزی موظف است که اطالعات ارزگیرندگان را منتشر کند .شاهد درست
بودن این ادعا نیز این است که در چند وقت اخیر مشاهده کردیم که بعد از
انتشار لیست ارزبگیران ،مشخص شد که تخلف و خیانت در امانت صورت
ی در آن
گرفته اس��ت .این ارز امانتی در دست بانک مرکزی بوده که برخ 
خیانت کردند .در واقع صالحیت و اهلیت انجام این کار را نداشتند.
رئیس هیئت مدیره س��ازمان مردمنهاد دیدهبان ش��فافیت و عدالت
گفت :مس��ائل پشت پرده وجود داشته ،اما مساله اینجاست که مربوط به
خود دولت بوده است .به خاطر دارید که بنده هنگامی که در مجلس بودم
از رانت  ۶۵۰میلیون یورویی پرده برداشتم .آن زمان وزیر صنعت ،معدن و
تجارت وقت امتیاز ویژهای به یک واردکننده داده بود .اتفاقا انحصار این فرد
روز به روز در حال افزایش است .آن زمان اگر  ۴۰درصد بازار (محصولی)
را در دس��ت داشت ،اکنون  ۵۰درصد (آن) بازار را در دست دارد .با اینکه
دیوان محاسبات ،کمیسیون اصل  ۹۰و نهادهای دیگر حکم دادند که این
کار تخلف بوده اما از تعقیب متهمان خودداری کردند .الف

ببینید با اقلیتهای مس��لمان در کشورهای مدعىِ
آزاداندیشی ،امروز چگونه رفتار میکنند .این را مقایسه
کنید با رفتار اس�لام در دورانهای مختلف با اقلیتهائی
که در کش��ورهای اسالمی وجود داشتند .در فتوحاتی
ک��ه در زم��ان خلفای راش��دین انجام گرف��ت ،به هر
نقطهای که مسلمانها رفتند  -در بعد از مرحلهی جنگ
 در مرحلهی حاکمیت رفتارش��ان با غیر مس��لمانها،رفتار مهربانانهای بود .در همین منطقهی روم ش��رقىِ
آن روز ،که امروز مجموعهای از کش��ورهای اسالمی را
تشکیل میدهند ،عدهای یهودی زندگی میکردند  -این
را در تواریخ ذکر کردهاند  -که وقتی مسلمانها رفتند،
آنها قس��م خوردند ،گفتند« :والتّوراة»؛ قسم به تورات،
أحب إلینا ممّ ا مضی علینا»؛ به این مضمون.
«لعدلکم ّ
عدالت مس��لمین را س��تودند .امروز هم در کشورهای
اسالمی شما میبینید؛ در کشور ما یهودیها ،مسیحیها،
زردش��تیها آزادنه زندگی میکنن��د ،نماینده به مجلس
میفرس��تند ،مراسم عبادی خودشان را انجام میدهند؛
در کش��ورهای دیگر هم همینجور .این اس�لام است.
رفتار اس�لام با اقلیتها را مقایس��ه کنید با رفتار امروز
متمدنی��ن به ظاهر طرفدار حقوق بش��ر ب��ا اقلیتهای
مذهبی کشورهاشان ،با مسلمانها به طور خاص.
امروز دنیا تش��نهی عدالت است ،تشنهی امنیت
است ،تشنهی عدم تبعیض است .اینها را اسالم میتواند
تأمین بکند .فرهنگ غربی و تمدن غربی نشان داد که
قادر به تأمین عدالت برای بشریت نیست.

ﺖﺩ

دولت در اختالالت اخیر بازار ارز مقصر بود

فرهنگ غربی نشان داد که
قادر به تأمین عدالت نیست

ﻭﻡ

سخنگوی سپاه پاسداران:

مذهبی به جز صهیونیستها در سرزمنیهای اشغالی
دارای حق نیس��تند! این یک آپارتاید جدید است
که در قرن  21و با وجود قواعد حقوق بشری و در
حضور مدعیان حقوق بشر مصوب شده است.

را ب��زرگ ببینن��د ،در حالی که از اولی��ن روز در
جمهوری اس�لامی اقلیتها در همه مراکز و مجلس
شورای اسالمی حضور داشتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

انتقام سخت سپاه بابت شهدای مریوان در راه است
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ﺭﺩﻳﻒ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ

ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﻣﺪﻝ

ﺭﻧﮓ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ

1

622-91ﺍﻟﻒ11

ﻧﺴﻴﺎﻥ
)ﺩﻯ ﺍﻳﻜﺲ(

1383

ﺳﺒﺰ ﻳﺸﻤﻰ
ﺳﻴﺮ

D22309778

Ka24898229Y

2

272-91ﺍﻟﻒ12

ﻣﺰﺩﺍ B2000

1384

ﺑﮋ ﺭﻭﺷﻦ

NAG08NPED40053

487165

3

241-91ﺍﻟﻒ13

ﭘﺎژﻥ

4

614-91ﺍﻟﻒ11

ﻧﺴﻴﺎﻥ
)ﺩﻯ ﺍﻳﻜﺲ(

5

188-91ﺍﻟﻒ11

ﭘﺎژﻥ

6

978-91ﺍﻟﻒ13

ﻧﺴﻴﺎﻥ
)ﺩﻯ ﺍﻳﻜﺲ(

ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺧﺖ
ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﺑﻨﺰﻳﻦ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
12000000

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ
ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ

ﻧﻮﻉ ﺳﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻰ

ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﺑﻨﺰﻳﻦ

9500000

 1386ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ G6AT4966741 NAMA1B19S6T000150

ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﺑﻨﺰﻳﻦ
 -ﮔﺎﺯ

8500000

KA24887078Y

ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﺑﻨﺰﻳﻦ

10000000

ﻗﻄﻌﻰ

 1385ﻧﻮﻙ ﻣﺪﺍﺩﻯ G6AT4839751 NAMA0B19S5T000186

ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﺑﻨﺰﻳﻦ

7500000

ﻗﻄﻌﻰ

KA24891664X

ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﺑﻨﺰﻳﻦ

8000000

ﻗﻄﻌﻰ

1383

ﺁﺑﻰ ﺳﻴﺮ
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ

 1382ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ

D22309233

PCBGLUD22105739

ﻗﻄﻌﻰ
ﻗﻄﻌﻰ

ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/30ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/5/6
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ(  :ﺳﺎﻋﺖ  14ﺭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/5/16
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ 9 :ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/17ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ
ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ(
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ  ،ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2174210819008ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ :ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺟﻨﺐ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/31ﻟﻐﺎﻳﺖ  ، 97/5/14ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼﻙ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﻓﻰ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ –ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ

