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دیدگاه

مسببین اصلی وضعیت متالطم بازار باید محاکمه شوند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت :امروز به نظر میرسد
اف��راد خردهپ��ا در دادگاههای اقتص��ادی در حال محاکمه هس��تند و محاکمه
مسببین اصلی وضعیت کنونی بازار در هالهای از ابهام است.
احم��د علیرضابیگ��ی بیان کرد :اگر کس��انی که عوامل اصل��ی ایجاد چالش
اقتصادی در کشور هستند در این دادگاه محاکمه شوند ،این دادگاهها تاثیر بسزایی
بر روی بازار خواهد داش��ت .وی گفت :اما امروز به نظر میرسد کسانی در دادگاههای
اقتصادی در حال محاکمه هس��تند که افرادی خردهپا در بازار هس��تند .مسببین اصلی
تالطم در بازار هنوز محاکمه نشدند و سرنوشت آنها در هالهای از ابهام است.
وی تصریح کرد :هر چقدر رس��یدگی به پرونده مفاس��د با ش��فافیت بیشتری انجام
ش��ود و مردم در جریان جزییات دادگاه قرار بگیرند شاهد واکسینه شدن فضای جامعه
ایسنا
خواهیم بود .مردم نیز اعتماد بیشتری به دستگاه قضایی پیدا خواهند کرد.

پارلمان

نامه نمایندگان برای بازگشت مجدد طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی

تصمیم فراکسیون والیی برای استیضاحها

نماینده مردم شاهینش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :نامهای در
مجلس در حال امضا اس��ت که نمایندگان در آن از رئیس مجلس خواس��تند تا
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی مجدد در دستور کارمجلس قرار گیرد.
حس��ینعلی حاجیدلیگانی گفت :نمایندگان در حال امضای نامهای خطاب به
رئیس مجلس هستند که در این نامه خواسته شده تا طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجدد به دستور کار مجلس بازگردد .وی افزود :در جریان بررسی طرح مبارزه با مفاسد
اقتصادی و با اخطار مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و موافقت مس��عود پزش��کیان
رئیس جلسه طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
وی گفت :مخالفت با طرح تش��دید مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی به دلیل بار مالی و
توجه به اصل  75قانون اساس��ی پیام خوبی برای جامعه ندارد .رئیس جلس��ه در زمان
فارس
بررسی این طرح نباید بحث بار مالی را برای کلیات میپذیرفت.

س��خنگوی فراکسیون نمایندگان والیی از تصمیم این فراکسیون برای دقت
بیشتر در استیضاحها و کاهش سرعت استیضاحها خبر داد.
سیدحسین نقویحسینی گفت :در مورد سوال رئیسجمهور بنا بر این شد
که کمیتهای تش��کیل شده و موارد استنکاف از قانون رئیسجمهور احصاء شود
و س��وال را پیگیری کند و به هیئت رئیس��ه برای پیگی��ری کار در مراحل بعدی
کمک کند .وی گفت :جمعبندی فراکسیون والیی این بود که کشور نیازمند آرامش
و بهبود مناس��بات دولت و مجلس است لذا باید سرعت استیضاحها کاهش یابد و دقت
بیشتری صورت گیرد تا آرامش کشور برهم نخورد.
وی گفت :در حال حاضر استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت ،وزیر راه و شهرسازی ،وزیر
کشور و وزیر علوم در مجلس مطرح است .نظر فراکسیون والیی در مورد این استیضاحها به
صورت کلی بود و مقرر شد دقت بیشتری در استیضاحها صورت گیرد .مهر
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به آتش کشیده شدن برجام نزدیک است؟

مائده شیرپور
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از چن��د ماه قبل ک��ه دونالد
درحـــاشيه
ترامپ به طور رس��می و یک
طرف برخ�لاف قواعد بینالملل��ی از تعهد ،برجام
خارج ش��د س��واالتی درب��اره چرای��ی آتش نزدن
برجام طبق فرمایشات رهبری که گفته بودند اگر
ط��رف مقاب��ل برجام را پ��اره کرد م��ا آن را آتش
میزنیم شکل گرفت اما با پاسخی که اخیرا ایشان
به این پرسش دادند میتوان بررسی کرد که آتش
زدن برجام چه زمانی رخ میدهد.
تحلیل یک مجری
از روزی ک��ه امری��کا برج��ام را نق��ض ک��رد
تحلیلهایی درباره چرایی به آتش کش��یده نشدن
برج��ام ارائه ش��د در یکی از ای��ن تحلیلها وحید
یامینپ��ور مج��ری تلویزی��ون عنوان ک��رده بود
ک��ه برای درک موض��ع رهبر انق�لاب دو نکته به
نظر میرس��د :اول :موضع دولت و س��خنان آقای
رئیسجمهور دقایقی بعد از اعالم خروج آمریکا از
برجام ،نش��ان داد که دولت نمیخواهد مسئولیت
این شکس��ت را بپذی��رد و تصمی��م دارد با تاکید
ب��ر چند جانبه بودن این تعهد همچنان از جس��م
بی رمق برجام اس��تفاده تبلیغاتی کن��د .بنابراین
چنانچه رهبر انقالب رأساً خروج از برجام را اعالم
میکردن��د ،پرونده برجام برای سوءاس��تفادههای
تبلیغاتی ب��از میماند .بهترین ش��یوه این بود که
ورشکستگی برجام توس��ط خود دولت اعالم شود
چراکه همانطور که رهبر انقالب پیشبینی کردند
تضمین کردن واقعی برجام توس��ط س��ه کش��ور
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اروپایی بسیار بعید به نظر میرسد.
دوم :دولت منتخب مردم طی س��ه سالی که از
امضای برجام میگذرد در بدترین شرایط خود از نظر
مقبولیت و اعتماد عمومی قرار دارد .شکست برجام
به عن��وان تنها طرح مدیریت کالن کش��ور و اعالم
بازگش��تن تحریمها (که هیچ وقت برداش��ته نشده
بودند) در واقع به معنای ورشکس��تگی مطلق دولت
اس��ت .اگر امروز پروژه برجام از دس��تور کار دولت
خارج ش��ود ،چه طرحی برای س��ه سال باقی مانده
دولت در دستور کار باقی میماند؟ تقریباً هیچ!
بنابراین با توجه به خصوصیات روانی و سیاس��ی
دول��ت طبع��اً میتوانی��م پیشبینی کنیم ب��ا خارج
ش��دن برجام از دس��تور کار ،دولت به ایجاد التهابات
روانی کاذب و تحریک احساس��ات عمومی و بازی با
پروندههای حاشیهای رو خواهد آورد و آسیب چنین
دولتی بیش از دولتی است که بناست با لفاظی در مورد
آینده مبهم برجام وقت باقی مانده را سپری کند.
بنابرای��ن باید بی��ن ناامیدی مطل��ق از بهبود
اوض��اع و گذران وقت با اندکی امید به آینده یکی
را انتخ��اب کرد و انتخاب دوم که ما را به آس��تانه
انتخابات مجلس شورای اسالمی و تغییر از طریق
صندوق رای نزدیک میکند ،عقالنیتر است.
تحلیل کارشناس
اما محس��ن مهدیان کارشناس مسائل سیاسی
نیز یکی دیگر از افرادی بود که این اقدام را تحلیل
کرد و در فضای مجازی نوشت :ابتدا یک پاسخ ساده
و مقدماتی :اگر آتش بر برجام با فاصله یک یا چند
ماه��ه صورت گیرد ،نظام ب��ه وعدهاش عمل نکرده
اس��ت؟ پاسخ مثبت اس��ت .خروج آمریکا از برجام
به معنی پایان برجام اس��ت .اساسا برجامی نیست
ک��ه بمانیم .اما اعالم خ��روج میتواند با امتیازات و

دستاوردهای بیشتری همراه باشد .چرا؟ اول اینکه
پی��ام ش��عله بر برجام چیس��ت؟ ب��ه نمایش بردن
عزت ملی .با چنین هدف��ی اگر عقب انداختن این
زبانه آتش ،ملت و کش��ور م��ا را عزیزتر کند نباید
ازین فرصت اس��تفاده کرد؟ احتماال تااید میکنید.
برگردیم به سوال اصلی؛ مگر آورده توقف در برجام
چیست؟ چرا رهبری باید حاضر شوند زمان دهند؟
پاسخ به این سوال دو دسته جواب دارد .دسته
اول را گذرا مرور کنیم .آمریکا با خروج از برجام به
اجماع جهانی محکوم ش��ده است .این محکومیت
تاریخی برای جمهوری اسالمی یک فرصت است.
فرصتی اس��ت تا حقانیت این نظ��ام و مردم را به
نمایش گذارد .سه کشور اروپایی به روشنی نسبت
ب��ه این رفتار آمریکا موض��ع گرفتند .اعالم خروج
ف��وری ای��ن فرصت را از م��ا میگرف��ت و اجماع
ضدآمریکایی را به حاش��یه میبرد .دس��ته دوم اما
مهمتر است .امروز فصل چیدن میوه برجام است.
بهار برجام برای ملت ماس��ت .برای این روزها چه
هزینهها که ندادیم .قدرت هس��تهایمان تضعیف

اینکه رهبری به دولت
توصیه میکنند با اروپا
مذاکره کنید اما انتظار
حل مشکالت اقتصادی را
نداشته به وعدههای آنها به
دیده شک نگاه کنید شاید
مقدمهای است برای اثبات
خالف منافع ملی بودن
برجام و زمان آتش زدن آن
را جلو بیندازد ،البته شاید

ش��د تا این روزها به بار نش��یند .اگر صدها ساعت
سخنرانی و هزاران فیلم و کتاب و ،...تولید میشد،
نمیتوانس��ت فهم مردم از نظام س��لطه را در این
سطح رشد و تعالی بخشد.
این رش��د آگاهیها را نباید دس��تکم گرفت.
نی��روی محرکه انق�لاب در ذهنه��ا و اراده مردم
است .همین اقتصاد مقاومتی نیز معطل مجاهدت
مردمی اس��ت .مردم ابتدا باید به جهت انگیزش��ی
تقویت ش��وند .رهبری "مَدرس آمریکاشناسی در
برج��ام" را به یک "منبر تاریخ��ی" تبدیل کردند.
حلقه نهایی همین پروژه ،غربشناسی است.
ایش��ان فرمودند ب��ه اروپا هم اعتم��اد ندارم؛
اما خواس��تند شناخت جامعه نس��بت به غرب در
یک فرآین��د طبیعی تکمیل ش��ود .آخرین تالش
دولت برای تضمین گرفتن از غرب ،واپسین حلقه
غربشناس��ی برای ملت اس��ت .رهب��ری روزگاری
فرمودند به آینده مذاکرات هم بدبینم.
اما همان مذاکرات را ب��ه نام نرمش قهرمانانه
کلید زدند تا جامعه رش��د کند؛ چنین هم شد .نه
تنها ملت که مسئولین هم عبرت گرفتند .در یک
دوره چند س��اله ،آنان که ب��ه "کدخدایی آمریکا"
باور ایدئولوژیک داش��تند ادبیاتشان تغییر کرده
اس��ت و تعبیر امروزش��ان "موجود مزاحم" است.
دس��ت غربیها نیز در این ژس��ت ضدآمریکایی به
زودی رو میش��ود و همگان متوجه میش��وند که
نقش��ه نظام سلطه علیه ایران ،تنها در یک تقسیم
کار سیاس��ی بین اروپا و آمریکا است .بازگردیم به
همان آتش کشیدن برجام.
ب��ا زمان خریدن و اتمام حجت با طرف اروپایی،
مردم ما متوجه میش��وند که آتش بر برجام نه تنها
پاس��خ مقتدرانه به آمریکاس��ت ،بلکه منافع کشور
در این زبانه آتش اس��ت .ماجرا ی��ک اقدام هیجانی

نیس��ت ،منافع "ملت ایران" و "امت اسالمی" ایجاب
میکند که اگر برجام گوشهاش سائیده شد ،تمامش
خاکس��تر ش��ود .این رش��د آگاهیها باعث میشود
شرارهها ،طبیعی و به اجماع ملی رقم بخورد نه اقدام
حاکمیتی .و البته همه این حرفها به شرطی است
که دولت این مسیر را عزتمدارانه طی کند؛ انشااهلل.
بعد از ای��ن اظهارات و التهاب��ات و رفتارهای
هیجانی نظیر به آتش کش��یدن برجام در مجلس
ام��ا در فضایی منطقی چرایی آت��ش نزدن واقعی
برجام عنوان شد.
پاسخ رهبر انقالب
اما رهبر معظم انقالب چند ماه بعد و درس��ت
در هفتم ش��هریورماه و همزم��ان با هفته دولت در
دی��داری که با اعضای هیات دولت داش��تند به این
س��وال پاس��خ دادند و گفتند« :از من گاهی سوال
میش��ود که ش��ما گفتی برجام را آتش میزنیم چرا
نزدی��د؟! گفتم ش��اید بش��ود منافع مل��ی را با آن
تامی��ن کرد ،وگرنه اگر بدانیم که منافع ملی تامین
نمیشود ،آتش زدن آن را بلد هستیم».
حال با این بیانات میتوان حدس زد که چه وقت
این آت��ش زدن برجام رخ خواهد داد .از این س��خن
رهبری میتوان به این نتیجه رسید که اگر منافع ملی
ما تامین نشود که تاکنون به علیرغم همه ادعاهای
غربیها این اتفاق رخ نداده است دلیل برای آتش نزدن
این تعهد باقی نمیماند .ش��اید توصیهای که ایشان
بالفاصل��ه بعد از این جمله ب��ه دولت میکند موکد
این ماجرا باش��د که اگر تغییری در برخورد غربیها
ب��ا تعهداتی که در برجام پذیرفتن��د صورت نگیرد و
اتف��اق عملی رخ ندهد باید برجام را خاکس��تر کرد.
اینکه رهبری به دولت توصیه میکنند با اروپا مذاکره
کنید اما انتظار حل مشکالت اقتصادی را نداشته به
وعدههای آنها به دیده شک نگاه کنید شاید مقدمهای
است برای اثبات خالف منافع ملی بودن برجام و زمان
آتش زدن آن را جلو بیندازد ،البته شاید.

مخاطب شمایید
تجربه برجام

دولت قبل  -دولت اوباما  -که هم در نامه به بنده،
ه��م در اظه��ارات میگفتند که ما در ص��دد براندازی
نیس��تیم ،دروغ میگفتند؛ آنها ه��م در صدد براندازی
بودن��د؛ براندازی نظام جمهوری اس�لامی؛ مس��ئلهی
برجام و این حرفها بهانه اس��ت .ببینید ،آن وقتی که
مسئلهی هس��تهای و تحریمها شروع شده بود ،بودند
کسانی از معاریف این کشور و مسئوالن سطح باال که
به بنده مراجعه میکردند و میگفتند «شما چه اصراری
دارید که روی این مسئلهی هستهای میایستید؟ چه
اصراری دارید؟
خب آمریکاییها بهانهگیری میکنند ،بدجنس��ی
میکنن��د ،خباثت میکنند؛ بگذارید کن��ار ،خودمان را
راحت کنیم»؛ این را به من میگفتند .البتّه این حرف
غلط بود چون مس��ئلهی هس��تهای ،نیاز کشور است؛
این را من بارها گفتهام؛ ما تا چند س��ال دیگر احتیاج
داریم بیست هزار مگاوات برق هستهای داشته باشیم؛
این محاس��بهی مسئوالن ذیربطِ کشور است؛ نیاز به
این داریم؛ خب از کجا [بیاوریم]؟
آن روزی ک��ه ما نیاز پیدا کردیم ،میگویند ش��ما
امروز نفت دارید؛ خب این نفت ابدی که نیس��ت؛ آن
روزی ک��ه این نف��ت در اختیار این کش��ور نبود یا با
این ش��دّ ت و فراوانی نبود ،آنوقت ما باید تازه شروع
کنیم به دنبالهی انرژی هستهای و امکانات هستهای؟
آن روز بای��د ش��روع کنی��م؟ نس��لهای آن روز ،ما را
لعنت نخواهند کرد که آن وقتی که ش��ما باید شروع
میکردید ،شروع نکردید؟

بیانات در دانشگاه فرهنگیان
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ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻰ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ,ﻏﻼﻣﻰ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ

ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﭘﺮﻭژﻩ ﻗﻄﺎﺭ ﺷﻬﺮﻯ

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ

ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ,ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺻﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ  70ﺗﺎ  100ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺎﻣﻞ

ﺍﺳﺖ ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ

ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  10ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ

ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ  18ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌ ًﺎ

 6ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﮔﻔﺖ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺪﻭﺩ

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺧﺖ  50ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ :ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

 11ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  161ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ

 8ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  500ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭﻯ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4000

ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ

ﺷﻬﺮﻯ ﻭ  50ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ  8500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ,ﻫﺰﻳﻨﻪ  400ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.

ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ

ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  69ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭگ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻓﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﻤﺎﻥﺳﭙﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﺍﺳﺒﻖ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ( ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  817ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ 20

ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ  9ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ ﻛﻪ  6ﻣﻮﺭﺩ

 25ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭ ﺳﺎﺧﺖ  722ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ  219ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ  10ﻣﺎﻩ ﻭ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ

ﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﺴﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﺯ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ

ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻃﻰ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﻭ  900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ  19ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ  12ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ

ﺷﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ  49ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ

ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ.

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ  51ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ  6ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ .

ﻭﻯ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻫﺎﻯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﻴﺮ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻭﺑﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎﺯﻯ

ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ  300ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﻭ

ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ

 9ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ,ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﻳﻪ  212ﺍﺻﻞ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ 7

ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ

 2500ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .

ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  39ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

 296ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻴﺪﮔﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ  31ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﻭﺑﻨﺎﻳﻰ

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ

 17ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ  8ﻣﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ

ﺷﺎﻣﻞ  26ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﻭ

ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ

ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ  7ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ 9

ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ  173ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ  296ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻫﺸﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ

ﺑﺎﻍ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ.

ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﻚ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ

ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ .

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ.

ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺮﻧﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ

ﺣﺠﺖ ﺍﷲ ﻏﻼﻣﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ  173ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻤﻊ

ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﻯ ﺷﺪﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  3ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ  250ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ

ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ

ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ

ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ  18ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 400

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﺯﺭﻭﻧﻰ )ﻭﺯﻳﺮ

