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برنامه و بودجه مجلس

در باره تصمیم دولت مبنی بر حذف کامل
قب��وض کاغذی از ابتدای مهر ماه س��ال
جاری باید گفت حذف قبوض کاغذی با
توجه به پیشرفت تکنولوژی امری طبیعی
است و باید در جهت صرفه اقتصادی و رفاه
جامع��ه حرکت کرد البته قبل از اتخاذ هر
تصمیمی باید زوایای مختلف آن سنجیده
ش��ود چراکه تنها در این صورت میتوان
از توفیقات بیشتری برخوردار شد.تصمیم
ب��ه حذف یکب��اره و صددرصدی قبوض
کاغذی صحیح نیست و باید مانند جهان
پیشرفته چنین طرحهایی را ابتدا به صورت
پایلوت در چند شهر و استان اجرا و ضمن
تشخصیص نواقص آن ،درصورت داشتن
بازخورد مفید و مناس��ب آن را به تمامی
شهرها تس��ری دارد.بس��یاری از افراد در
روستاها دسترسی کامل به تلفن و اینترنت
به دلیل عدم تکمیل زیرس��اختها ندارند
ل��ذا تصمیم حذف یکباره قبوض کاغذی
به صالح کشور نیست ،هرچند از چندی
قبل حرکت به س��مت قب��وض اپراتوری
آغاز ش��د و تدریجی در حال افزایش بود.
بهتراس��ت دولت ابتدا با ارسال پیامک یا
فرستادن کارش��ناس به در منزل بهویژه
در مناطق دور افت��اده از آمادگی و تمایل
خانوارها ب��ه حذف قبوض کاغذی مطلع
شده و س��پس قبوض خانوادههای اعالم
آمادگی کرده حذف ش��ود.تصمیم حذف
قبوض کاغذی نباید موجب سلب خدمت
شود و این هشدار را به متولیان میدهیم
ک��ه مب��ادا پس از ی��ک ال��ی دو بارعدم
پرداخ��ت قبوض غیرکاغ��ذی ،آب ،برق
یا گاز مش��ترکان قطع شود.با آغاز اجرای
طرح حذف قبوض کاغذی ،مش��کالت
و نواقص آن بیش��تر نمایان خواهد شد و
آنگاه دولت میتواند برای حل و رفع این
ایرادات چارهاندیشی کند .قبوض کاغذی
مشکالتی همچون هزینه گزاف کاغذ و
مفقود شدن قبوض بهدنبال دارد به همین
دلیل حذف این قبوض ضروری است اما
دولت باید برای افرادی که توانایی استفاده
از سرویسهای اینترنتی جهت پرداخت
هزینه آب ،برق و گاز را ندارند ،تدبیر کند.
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روحانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم ،نه است ،گفت:
امنیت عربس��تان با پایان تجاوز به یمن حاصل میش��ود ،نه با دع��وت از بیگانگان.به
ِ
گزارش عصرایرانیان ،حجت االس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور کش��ورمان طی
سخنانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد :خاورمیانه
در آت��ش جنگ ،خونری��زی ،تجاوزگری ،اش��غالگری ،تعصبات مذهب��ی و فرقهای و
افراطگرایی میس��وزد و بزرگترین قربانی چنین شرایطی ملت مظلوم فلسطین است.
تبعیض ،تصاحب زمینها ،ش��هرک سازی ها وکش��تار همچنان ادامه دارد.متن کامل
سخنرانی رئیس جمهور کشورمان به شرح زیر است:در آغاز سخن مایلم ،با گرامیداشت
یا ِد نهضت آزادیخواهانه حس��ینبن علی (ع) ،به هم��ه حقطلبانی که با تح ّم ِل همه
سختیها ،برای احقاق حقوق خود مبارزه میکنند و به روان همه شهدای مظلوم بمباران
فلسطین اش��غالی ،افغانستان ،عراق و دیگر
ها و اقدامات تروریس��تی در یمن ،س��وریه،
ِ
کش��ورهای جه��ان درود بفرس��تم.خاورمیانه در آتش جنگ ،خونری��زی ،تجاوزگری،
اش��غالگری ،تعصبات مذهبی و فرقهای و افراطگرایی میس��وزد و بزرگترین قربانی
چنین شرایطی ملت مظلوم فلسطین است .تبعیض ،تصاحب زمینها ،شهرک سازی ها
وکش��تار همچنان ادامه دارد.طرحهای تحمیلی آمریکایی و صهیونیس��تی مانند معامله
ق��رن ،تعیین بیتالمق��دس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی و الحاق بلندیهای
برعکس طرحهای
جوالن به دیگر س��رزمینهای اش��غالی ،محکوم به شکست است.
ِ
ویرانگ��ر آمریکا ،کمکها و همکاریهای منطقهای و بینالمللی جمهوری اس�لامی
ایران در حوزه تامین امنیت و مقابله با تروریسم بسیار تعیین کننده بوده است .نمونههای
بارز آن ،همکاری با روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه در مورد بحران سوریه ،ارایه
طرح صلح برای بحران یمن و همکاری فعال با نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد،
گفتگوهای سازنده با  ۴کشور اروپایی و تالش فعال برای تسهیل مذاکرات صلح میان
طرفهای یمنی است که منجر به موافقتنامه صلح استکهلم درخصوص بندر حدیده
شد.من از کشوری میآیم که از یکسال و نیم پیش ،در برابر بیرحمانهترین تروریسم
اقتصادی ایس��تادگی نموده و از حق استقالل و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده
اس��ت .دولت آمریکا با اعمال تحریم های فرامرزی و تهدید دیگر ملتها ،تالش کرده
ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و با سوء استفاده از نظام بانکی،
های منطقه در نهضتهای
به راهزنی بینالمللی دست زده است.ما ایرانیان ،پیشگا ِم ملت ِ
آزادیخواهی بودهایم؛ همواره برای خود و همسایگانمان ،صلح و پیشرفت خواستهایم و
هرگز در برابر تهاجم و تحمیل خارجی ،تسلیم نشدهایم .ما نمیتوانیم دعوت به مذاکره
کسانی را باور کنیم که اعالم میکنند سختترین تحریمهای تاریخ را علیه کرامت و
معیشت ملتمان اعمالکردهاند .چگونه میتوان باور کرد که جنایت و فشار بر زندگی
 ۸۳میلیون ایرانی به ویژه زنان و کودکان برای دولتمردان آمریکایی امری خوشایند و
موجب افتخار تلقیش��ود و اس��تفاده از تحریم علیه طیفی از کش��ورها همچون ایران،
ونزوئال ،کوبا ،چین و روسیه به یک اعتیاد مفرط تبدیل شدهباشد .ملت ایران هرگز این
دولت کنونی
جنایتها و این جنایتکاران را نه فراموش میکند و نه میبخشد.رویکر ِد ِ
استقالل
نقض قطعنامه  ،۲۲۳۱بلکه تجاوز به حاکمیت و
ِ
آمریکا نسبت به برجام ،نه تنها ِ
سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان است.ایران با وجود خروج آمریکا از برجام تا
یک س��ال ،همچنان نس��بت به اج��رای تمامی تعهدات هس��تهای خود وف��ق برجام،
شورای امنیت ،به اروپا فرصت دادیم تا به تعهدات
وفاداربوده است .ما به احترا ِم قطعنامه
ِ
خروج آمریکا عملکند ولی متاس��فانه فقط حرفهای زیبایی
یازدهگانه خود برای جبران
ِ
ش��نیدیم و ش��اهد اقدام مؤثری نبودیم .اینک بر همگان ثابت شدهاست که آمریکا به
تعهدات خود پش��ت میکند و اروپا از اجرای تعهداتش ناتوان اس��ت .ما حتی در اجرای
بنده��ای  ۲۶و  ۳۶برج��ام ،راهبر ِد گام به گام را در پیش گرفتیم ،و هنوز بر عهد خود به
برجام ،برجا ماندهایم ،اما صبر ایران هم حدی دارد؛ وقتی آمریکا قطعنامه س��ازمان ملل
متحد را حرمت نمیگذارد ،وقتی اروپا ناتوانی خود را به نمایش میگذارد ،تنها راه ،تکیه
بر عزت ،غرور و اقتدار ملی است.ما را به مذاکره میخوانند؛ در حالی که خود از معاهده
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گریزانند .ما با همین دولت فعلی آمریکا بر سر میز  ،۱+۵در گفتگو بودیم؛ اما آنها بر
س��لف خویش ،خط بطالن کش��یدند.من به نمایندگی از ملت و کش��ورم ،اعالم
عه ِد
ِ
میکنم که :پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم ،نه میباشد .دولت و ملت ایران ،یک سال
و نیم زیر ش��دیدترین تحریمها ،استقامتکردهاست و هرگز با دشمنی که میخواهد با
س�لاح فقر ،فشار و تحریم ایران به تس��لیم وادارد مذاکره نخواهد کرد.اگر پاسخ آری
میخواهی��د همان طور ک��ه رهبر معظم انقالب اعالم کردهاند ،تنه��ا راه برای گفتگو،
رسم آن
بازگش��ت به تعهدات اس��ت .اگر نسبت به اس��م برجام حساس��یت دارید ،به ِ
بازگردید و به چارچوب قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ،متعهد باشید .تحریمها را متوقف
کنید تا راه گفتگو باز شود.من به روشنی میگویم :اگر به حداقلها قانع هستید ،ما هم
به حداقلها بس��نده میکنیم .برجام ،حداقل بود؛ چه برای ش��ما و چه برای ما .اما اگر
حرف خود هستید که فقط یک خواسته
بیشتر میخواهید ،باید بیشتر بپردازید .اگر بر سر ِ
از ایران دارید و آن ،عدم س��اخت و بهرگیری از س�لاح هس��تهای است ،این با نظارت
آژان��س و باالت��ر از آن ،فتوای رهبری ایران ،حاصل اس��ت .فقط کافی اس��ت به جای
واقعیت مذاکره بازگردید .عکس یادگاری آخرین ایس��تگا ِه مذاکره
نمای��ش مذاکره ،به
ِ
ِ
اس��ت ،نه اولین ایس��تگاه.ما در ایران ،به رغم همه سنگ اندازی های دولت امریکا ،به
حرکت در مسیر رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه ایران ،ادامه داده ایم .اقتصاد ایران در
سال  ،۲۰۱۷باالترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را همراه با کاهش مستمر نرخ تورم،
تجربه کرد و امروز هم ،علیرغم التهابات ناش��ی از عوامل خارجی در یک س��ال و نیم
گذشته ،بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است .رشد تولید ناخالص داخلی ایران،
بدون نفت ،در ماههای اخیر ،مجددا مثبت ش��ده و تراز تجاری کش��ور ،همچنان مثبت
است.دکترین امنیتی جمهوری اسالمی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تامین
آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است .حوادث اخیر ،این امنیت را به شکل جدی
در خطر قرار داده اس��ت .امنیت و صلح در خلیج فارس ،دریای عمان و تنگه هرمز را با
مش��ارکت کش��ورهای این منطقه میتوان تأمین کرد و جریان آزاد نفت و سایر منابع
انرژی را تضمین نمود ،به ش��رط آن که امنیت را چت��ری فراگیر در همه حوزهها برای
تمامی کش��ورها بدانیم.بنا به مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت ،صلح ،ثبات و
پیشرفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز ،همه کشورهایی را که از تحوالت خلیج
«ائت�لاف امید»  HOPEیعنی «ابتکار صلح
فارس و تنگه هرمز متأثر میش��وند به
ِ
هرم��ز» ( )Hormoz Peace Endeavorدعوت میکنم.هدف «ائتالف امید»
ارتقای صلح ،ثبات ،پیش��رفت و رفاه کلیه س��اکنان حوزه تنگه هرمز ،و تفاهم متقابل و
روابط صلح آمیز و دوس��تانه میان ایش��ان است .این ابتکار حوزههای مختلف همکاری
مانند تأمین همگانی امنیت انرژی ،آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع از
و به کش��ورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در بر میگیرد».ائتالف امید» بر پایه
اصول مهمی همچ��ون پایبندی به اهداف و اصول ملل متح��د ،احترام متقابل ،منافع
ناپذیری
متقابل ،جایگاه برابر ،گفتگو و تفاهم ،احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ،خدشه
ِ
اصل
فصل مسالمتآمی ِز
ِ
تمامی اختالفات و از همه مهمتر دو ِ
مرزهای بینالمللی ،حل و ِ
ِ
بنیادی��ن «عدم تج��اوز» و «عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» ق��رار دارد .حضو ِر
ِ
س��ازمان مل��ل متحد برای ایجا ِد یک چت ِر بینالمللی در حمای��ت از «ائتالف امید» نیز
ِ
امری ضروری اس��ت.وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران جزئیات بیش��تری از
رساند.تشکیل هرگونه ائتالف امنیتی،
ائتالف امید را به اطالع کشورهای ذینفع خواهد
ِ
تح��ت هر عنوان در منطقه ،ب��ا محوریت و فرماندهی نیروه��ای خارجی ،مصداق بارز
س��ازی دریان��وردی در تناقض با حق
مداخل��ه در امور منطقه اس��ت .رویک��رد امنیتی
ِ
ش��دن شرایط شده ،و
دریانوردی آزاد و حق توس��عه ،و باعث تش��دی ِد تنش و پیچیدهتر
ِ
ِ
صلح ،امنی��ت و ثبات منطقه را تهدید مینماید.امنیت منطقه با خروج نظامیان آمریکا،
تأمین میش��ود و نه با س�لاح و مداخله آنان .آمریکا پس از  ۱۸سال نتوانست اقدامات
تروریستی را کاهش دهد ،اما جمهوری اسالمی ایران فتنۀ داعش را به کمک ملتها و
دولتهای همس��ایه ،خاتمه داد .راهحل نهایی صلح و امنیت خاورمیانه« :دموکراسی در

داخ��ل؛ و دیپلماس��ی در خا رج» اس��ت .امنیت را نمیتوان خرید و توس��ط دولتهای
استقالل
همسایگان ما ،صلح و امنیت و
اس��تقالل
خارجی ،تأمین کرد.صلح و امنیت و
ِ
ِ
ِ
ماس��ت .آمریکا همس��ایه ما نیس��ت .این جمهوری اس�لامی ایران است که همسایه
شماس��ت و از دیرباز به ما آموختهاند که «اول همس��ایه؛ آنگاه خانه» .در روز واقعه ،ما و
شما تنها میمانیم .ما با هم همسایهایم ،نه با آمریکا!آمریکا اینجاست ،نه در خاورمیانه.
دولت دیگر ،وکالت
کفیل هیچ دولتی نیست .هیچ دولتی به ِ
وکیل هیچ ملتی و ِ
آمریکا ِ
آتش یمن ،تا
نمیدهد و کفالت خویش را به دیگری نمیس��پارد .اگر امروز ش��علههای ِ
حجاز هم زبانهکشیدهاست ،باید آتشافروز را جست و تنبیه کرد ،نه اینکه بیگناهان را
دادن تجاوز به یمن ،حاصل
آماج تهمتها و کینهها قرارداد.
ِ
امنیت عربس��تان با پایان ِ
میش��ود ،نه با دع��وت از بیگانگان .ما حاضریم برای صلح از هم��ه توان ملی و اعتبار
منطقهای و اقتدار بینالمللی خویش ،مایهبگذاریم .راه حل صلح در جزیرهالعرب ،امنیت

در خلیج فارس و ثبات در خاورمیانه ،را باید در درون خاورمیانه جس��تجو کرد و نه در
بیرون آن .مس��ایل منطقه ،بزرگتر و مهمتر از آن اس��ت که آمریکا از عهدۀ آن برآید.
دولتی که نتوانس��ته مسأله افغانس��تان و عراق و سوریه را حل کند و بانی افراطیگری،
طالبانیگری و داعش��یگری بودهاست؛ هرگز قادر به حل معضالت پیچیدهتر نخواهد
بود.منطقه ما بر لبه پرتگاه ایس��تاده اس��ت؛ تا جاییکه تنها یک اشتباه میتواند آتشی
دخالت تحریکآمی ِز بیگان��گان را تحمل نمیکنیم و به هرگونه
ب��زرگ را برافروزد .ما
ِ
تمامیت س��رزمینی خود ،قاطعانه پاسخ میدهیم .اما راه جایگزین و
تعرض به امنیت و
ِ
همبس��تگی میان همه ملتهای دارای منافع مش��ترک در خلیجفارس و
مطلوب ما،
ِ
منطقه هرمز اس��ت.این پیام ملت ایران اس��ت:بیایید به جای سرمایهگذاری در جنگ و
خش��ونت ،بر روی امید به یک آینده بهتر ،س��رمایهگذاری کنیم.به عدالت برگردیم .به
صلح ،به قانون ،به عهد و پیمان و به میز مذاکره بازگردیم.

آگهی مزایده فروش زمین

موضوع  :تجدیدآگهی مزایده فروش زمین مسکونی(تفکیکی بیانی)
ش��هرداری خان ببین برابر بند 2مصوبه شماره  93مورخه 98/2/3شورای اسالمی شهردرنظردارد از طریق
مزایده عمومی اقدام به قروش یک قطعه زمین مسکونی موجود در سطح شهر نماید .لذاازمتقاضیان دعوت به
عمل می آید  ،جهت کسب اطالعات بیشترودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 -1س��پرده ش��رکت در مناقص��ه  32/000/000ری��ال ب��رای یک قطعه زمی��ن به صورت نقد به حس��اب
 (3100002384009سپرده شهرداری خان ببین ) یا ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه
 -2برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
شد.
 -3سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 -5مهلت دریافت اسناد  98/7/6لغایت 98/7/20
 -6مهلت قبول پیشنهادات 98/7/22:
 -7بازگشایی پیشنهادات 98/7/23:
 -8تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر01735862338:
نوبت اول 1395/7/4 :
نوبت دوم 98/7/11:
سعید اسماعیلی شهردارخان ببین
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