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اخبار

بعیدینژاد:احتمال رد تفاهم درکنگره زیاد نیست

••اعتماد–اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«نشانههایگشایش
سیاسیرامیبینم»،درگفتگوباعبدا...رمضانزادهنوشت:
گشایش سیاسی را با توجه به شرایطی که درح��ال حاضر
درکشورباآنروبهروهستیمتعریفمیکنم...دولتبایدتمام
تالشخودرابهکارببنددوبااستفادهازهمهظرفیتهایخود
فشارامنیتیراازرویجریاناتسیاسیکشوربردارد.
••جوان -این روزنامه با انتخاب موضوع مسافران نیویورک
به اندازه گلیم شان پا دراز می کنند ،نوشت :داستان «دیدار
روحانی و اوباما در سازمان ملل» را فقط یک داستان نویس
تازه کار نشریات زرد می تواند بپردازد و بنویسد ،یعنی کسی
که بیشتر از درک داستان و فهم درست واقعیت ها ،دچار
هیجانات زودگ��ذر زرد و بنفش است .نیویورک پایتخت
اوبامانیستکهبرایروحانیفرشقرمزپهنکند.نیویورک
مقر دائمی سازمان ملل است که هر کشوری می تواند گلیم
خودش را پهن کند ویک سخنرانی نوشته شده را بخواند و
برگردد و اگر به چیزی بیشتر از این گلیم طمع کند ،معنی
اش فریب مردمی است که او را روانه یک سفر ساالنه به
سازمان ملل کرده اند ،نه یک سفر اختصاصی به آمریکا!
••وطن امروز  -با وجود صدور بخشنامه توقف گرانی توسط
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال ،بررسیها نشان
میدهدقیمت 111قلم کاال و خدمات افزایش یافته است.

انعکاس
••انتخاب مدعی شد :واحد مرکزی خبر ،گزارشی از دیدار
عباس عراقچی با مسئوالن «معاونت خبر» صدا و سیما
منتشر کرد ،اما در فاصله کوتاهی خبر را از خروجی خود
برداشت و توضیح داد که این گزارش ناشی از یک خطا در
برداشتبودهاستوآکندهازمطالبدرستونادرست است
وقابلاستنادنیست.شایدبتوانگفتکه معاونتخبرصداو
سیما که مسئولیت آن را اکنون جبلی ،معاون اطالع رسانی
دکتر جلیلی در شورای امنیت ملی بر عهده دارد ،در ساعات
آینده  ،الزم است قدم های مهمی بردارد.
••تابناک نوشت :کواکبیاندبیرکلحزبمردمساالریدر
جمع اصالحطلبان سیرجان گفت :در مجلس آینده لیست
 ۲۹۰نفری اصالحطلبان به صورت واحد میآید و این بار
 ۲۰۰نفر اصالحطلب در مجلس خواهیم داشت.
••پارسینه مدعی شد  :بهنوش بختیاری( ،بازیگر)در
برنامه رادیویی جمعه در پاسخ به سئوالی درباره آرزوهایش،
کنایه غیرمنتظره ای ب��ه ت��واف��ق هسته ای ان��داخ��ت! و
گفت:دوستدارمجامعهشناسیبخوانمتامثالبعدازتوافق
هستهایسریعذوقزدهنشوموبهعواقبوآیندهآنفکرکنم،
مثال درب��اره اینکه بعد از ترکمنچای چه اتفاقی افتاد!
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توافق هسته ای ایران در کنگره ،به چالشی
اوباما در مقابل جمهوری خواهان و اسرائیل تبدیل شده
است .درت��ازه ترین این تالش ها آیپک ،بزرگترین البی
صهیونیستی ۶۰۰ ،تا  ۷۰۰تن از نمایندگان خود را به
ایالت های آمریکا اعزام کرده تا علیه توافق نامه سخنرانی
و البی کنند .در تقابل با این کار و بنا به درخواست باراک
اوباما ،وندی شرمن ،معاون وزیر امور خارجه آمریکا در
نشستی توجیهی با این فعاالن شرکت کرده است.پیش
از این روزنامه گاردین از بازدید  60نفره اعضای کنگره از
اسرائیل خبر داده بود .به گزارش انتخاب،روزنامه گاردین
نوشته است که آیپک بودجهای  ۴۰میلیون دالری را
برای تبلیغ در  ۴۰ایالت آمریکا اختصاص داده و حتی این
احتمال مطرح شده است که یک میلیاردر یهودی مانند
شلدون ادلسون ،تا صد میلیون دالر برای این کارزار هزینه
کند .شلدون آدلسون سرمایهدار یهودی؛ مالک بسیاری
از هتلها در سراسر جهان است که یکی از سرسخت ترین
مخالفان باراک اوباما و از دوستان بنیامین نتانیاهو است.
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در آن مقطع هنوز بر سر دو موضوع اساسی
یعنی سطح و دامنه غنیسازی و لغو تحریمها
در روز نخست ،اختالفها باقی مانده بود .با
وجود پایان یافتن مذاکرات اما وی همچنان از
بیان جزییاتی از مذاکرات خودداری میکند
در عین حال درباره داستان مدت  10ساله
برجام و چگونگی دست یافتن به آن با بیان
اینکه این زمان به زمان مورد نظر ایران خیلی
خیلی نزدیک ب��ود میگوید که  5+1مدت
زمان  10+20را دنبال میکردند .یعنی 20
سال دوره تفاهم ،به ع�لاوه  10سال که به
مدت اقدامات شفافساز اضافه میشد و در
مجموع  30سال میشد،اما دوره  10ساله
توافق به زمان مدنظر ما خیلی خیلی نزدیک
شد .وی با بیان اینکه احتمال رد تفاهم در
کنگره زیاد نیست،تاکید کرد که  تحریم 35
ساله هواپیما با قول جان کری و پیگیری زیاد
ایران لغو شد.

کامیار
political@khorasannews.com

حمید بعیدینژاد ،رییس تیم کارشناسی
هیات مذاکرهکننده هستهای کشورمان با
سابقهای طوالنی در حوزه مسائل حقوقی و
بینالمللی میگوید برای ایران و 5+1این امر
مسلم و تایید شده است که مذاکرات هستهای
به ویژه مذاکرات دو سال اخیر "بیسابقه" بوده
است .او با وجود اینکه معتقد است «سیاست
دولتهای مختلف تاثیرات مهمی در روند
مذاکرات هستهای داشته است»اما آنچه که
باعث شد تا پس از  13سال موضوع هستهای
به یک جمعبندی مشخص برسد را «ثبات قدم
ای��ران و بیاثر ماندن سیاست فشار ،تهدید
و تحریم» میداند که طرف مقابل را به این
قطعیت رساند که باید به مصالحهای با ایران
تنبدهد کهدرآنحقوقهستهایایرانتامین
شود .در عین حال وی خاطرنشان کرد که اگر
کسیجزحسنروحانیدرراسمذاکراتبود،
نمیتوانستیم به این شکل پیش رویم .بعیدی
نژاددرگفتگوباایسنا،سختترینمذاکراتدو
سال گذشته را گفتوگوهای تیرماه 1393
میداند که در نهایت مذاکرات پس از یک سال
برای هفت ماه دیگر تمدید شد .او میگوید

▪ ▪توافق تامینکننده خطوط قرمز نظام
است

این مذاکرهکننده هستهای کشورمان با بیان
اینکه طرح موضوع  190هزار سو از سوی
رهبری اشکالی در روند مذاکرات ایجاد نکرد،
بلکه دقیقا موید این مساله شد که به طرف

قضایی

مقابل نشان دادیم آنچه تیم مذاکرهکننده
مطرح میکند مورد نظر تمام مقامات عالی
ایران است،تاکید کرد که اعتقاد داریم متنی
که مذاکره شده ،تامین کننده خطوط اصلی
نظام است و برای مباحث دیگر راهحلهای
متوازنی را ارائ��ه میکند .بعید ینژاد در
پاسخ به این پرسش که آقای روحانی اعالم
کردند  2بار به تیم مذاکر هکننده گفتهاند
که مذاکرات را ترک کنند ،این دوبار کجا و
بر سر چه مسائلی بود؟ گفت :گاهی واقعا
به نقاطی میرسیدیم که باید به روشنترین
شکل موضع خود را برای طرف مقابل روشن
میکردیم .البته منظور ترک قطعی مذاکرات
نبود ،چون اگر میز مذاکره را ترک میکردیم
دیگر به مذاکرات باز نمیگشتیم .بلکه منظور
خروج موقتی است تا این پیام را برسانیم که
در آن مرحله نمیتوانیم به دلیل سختگیری
بیش از حد طرف مقابل از وضعیتی که در آن
قرار گرفتهایم ،عبور کنیم و تنها کار در این
شرایط این است که برگردیم به پایتختها و
به مقاماتمان گزارش دهیم.
اینعضوتیممذاکرهکنندههستهایکشورمان
درپاسخبهاینپرسشکهباالخرهدسترسیها
به آژان��س ب��رای بازدید از برخی سایتهای
نظامی ( پارچین) محقق میشود یا نه؟ گفت:

نظامی

انتقاد شدید عراقچی از نقل ناقص یک
جلسه توسط خبرگزاری صدا و سیما

آنچ��ه درب��اره پارچین توافق شده با نظارت
مستقیم شورای عالی امنیت ملی بوده است
که تصمیماتش در نهایت به نهادهای ذی ربط
ابالغمیشود.همانطورکهتماممقاماتعالی
نظامتاکیدکردهانداجازهبازرسیازتاسیسات
نظامیرانمیدهیم،بنابراینترتیباتیکهبرای
حلمسائلگذشتهوحالدرنظرگرفتهشدهبه
معنایبازرسیازپارچیننیست.
▪ ▪ س��ازوک��ار بازگشت پذیری تحریم هاو
اقدامات ایران

بعیدینژاد در پاسخ به اینکه در برجام گفته
شده در صورت هرگونه تحریم یا بازگرداندن
تحریمهای قبلی توقف کلی یا جزئی از سوی
ای��ران ص��ورت میگیرد؟ گفت :ای��ن مساله
بستگی به شرایط خاص دارد .تحریمها در
صورت نقض فاحش و زیر سوال رفتن اصول
اساسی تفاهم ممکن است در چارچوب ساز
و کاری که پیشبینی شده است ،برگردانده
ش��ون��د .دوم متناسب ب��ا نقضی ک��ه ص��ورت
گرفته اس��ت ،ش���ورای امنیت ممکن است
بخشی از تحریمهای گذشته را برگرداند یا
به طور کلی تحریمها بازگردند .وقتی این
اتفاق افتاد متناسب با آن اق��دام ،ای��ران هم
بخشی یا به طور کلی تمامی تعهدات خود

رسانه ها

را اجرا نخواهد کرد و حتی فراتر از آن روابط
خود با آژانس را مورد تجدید نظر قرار خواهد
داد .ای���ن دیپلمات با سابقه کشورمان در
پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود
دارد ک��ه در ص���ورت نقض ت��واف��ق از سوی
طرف مقابل و بازگشت ایران به فعالیتهای
هستهای خود اقدامات ای��ران به سرنوشت
اق��دام��ات از سرگیری غنیسازی در ای��ران
در سال  2005که خالف مقررات و قوانین
بینالمللی قلمداد شد ،مبتال نشود ،گفت که
دراینجابرگشتپذیریجزومفادتفاهماست.

شورای نگهبان

مرتضوی :منتظر تصمیم دادگاه
برای جلب ربیعی و نوربخش هستم!

نامه بسیج دانشجویی به فیروزآبادی
برای انجام رزمایش موشکی

عذرخواهی شرق از قالیباف
درباره نصب بیلبورد علیه فابیوس

اطالعیه شورای نگهبان درباره آزمون
علمی داوطلبان مجلس خبرگان

ایلنا  -مرتضوی ،با اشاره به جلسه روزشنبه گذشته
رسیدگی دادگاه گفت :قرارشد دادگاه درخواستم
درمورد ضرورت احضار آقایان ربیعی وزیر تعاون
وکار و نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی
را موردبررسی قراردهد و تصمیمگیری کند که
حکم جلب برای آقای ربیعی و نوربخش صادر شود
یا نه.وی گفت :درصورتی که دادگاه دراین مورد
تصمیمیاتخاذکند،تاشنبههفتهآیندهفرصتدارم
الیحهآخریندفاعیهخوددرموردهردوپرونده؛یعنی
تامین اجتماعی و کهریزک را تقدیم دادگاه کنم.

جدانشجویی 8دانشگاهبزرگتهران
تسنیم-بسی 
ودانشجویان دانشگاه افسری امام حسین(ع) در
نامهایخطاببهسرلشکرفیروزآبادیرئیسستاد
کل نیروهای مسلح که رونوشت آن برای فرمانده
ارت��ش ،فرمانده سپاه و وزی��ر دف��اع ارس��ال شده
نوشته اند:ازفرماندهان غیرتمند نیروهای مسلح
میخواهیم برای نشان دادن آنکه نه این قطعنامه
ونهصدهاقطعنام هدیگر،سدیدربرابراقتدارنظامی
نخواهدبود،بخشی ازت���وان موشکی خویش
رادرقالبیکاقدامرزمایشیبهجهانیانبنمایانند.

فارس  -روزنامه شرق که با انتشار گزارشی با
عنوان «شهرداری مشغول کار است» انتقادات
شدیدی را متوجه قالیباف،شهردار تهران کرده
بود ،از وی عذرخواهی کرد .شرق نوشت:گزارش
این روزنامه درب��اره نصب بیلبورد علیه سفر وزیر
خارجه فرانسه توسط شهرداری تهران دارای ایراد
محتوایی در صحت و دقت دادهها بوده و به همین
دلیل از مدیریت شهری تهران پوزش می خواهیم.
گفتنیاستتصویرمورداستناداینگزارش،پوستر
چاپشدهتوسطیکیازفرهنگسراهایتهرانبود.

فارس  -طبق مصوبه فقهای ش��ورای نگهبان،
مراحل ثبتنام داوطلبان شرکت کننده در آزمون
علمی الزم برای مجلس خبرگان رهبری اعالم
ش��د .بر اس��اس مصوبه فقهای محترم ش��ورای
نگهبان مراحل ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون
علمی الزم برای مجلس خبرگان رهبری به شرح
ذیل اعالم می شود -1:تاریخ ثبتنام 15 :مرداد
تا پایان مرداد -2 .1394محل ثبتنام :دبیرخانه
خبرگان رهبری واقع در قم-3.تاریخ برگزاری
امتحان :یک شنبه پانزدهم شهریور .1394
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ﻫ�ﺘﺎر از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺷﺮق ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ

اﻧﺘﺼﺎب ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ� �ﻠﻮر  -واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺨﭽﺎل ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ� ا�ﺮان ﺷﺮق -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ٩٤
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ﺟﻨﺎب در
اﻓ�ﺎر ﺷﻤﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻤﮑﺎر
ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم
رﺿﻮاﻧﯽ
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ
�ﻨﻨﺪه،
ﻣﺼﺮف
ﺧﺎرﺟ� و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺗﻮﻟﻴﺪات
اﺣﻤﺪآﺑﺎد
�ﻴﻔﻴﺖﺣﻴﺪرى
ﻣﻬﺪى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده درﮔﺬﺷﺖ
درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ
در ﺟﻬﺖ
رﻫﺒﺮ�
ﻣﻨﻮ�ﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
ﺗﺎن از
ﭘﻴﺮو�
ﺟﻬﺖ
در
ﮔﺮاﻣ�ﺗﺎن
ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ
ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣ�
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺎدروان
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺤﺼﻮل ا�ﺮاﻧ� ﻣ�
ﺧﺮ�ﺪ
ﻋﻴﺪى
ﺷﺎدروان ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
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آن ﻓﻘﻴﺪ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺳﺎ�ﺮ
آن ﻓﻘﻴﺪ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺳﺎ�ﺮ ﺣﻖ �ﺎرﺗﺎن
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
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ﻓﺮزاﻧﻪ

ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺗﺎﺳﻒ وو ﺗﺎﺛﺮ
ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ
ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ
درﮔﺬﺷﺖ
ﻋﺮض
ﺗﺴﻠﻴﺖ
را
ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﺮزاده
ﺧﻮاﻫﺮزاده ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﺑﺮا� آن
ﻣﻨﺎن ﺑﺮا�
ا�ﺰد ﻣﻨﺎن
درﮔﺎه ا�ﺰد
ﻧﻤﻮده ،ازاز درﮔﺎه
ﻧﻤﻮده،
آن
ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
درﺟﺎت وو ﺑﺮا�
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ
ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺷ�ﻴﺒﺎ��آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺻﺒﺮووﺷ�ﻴﺒﺎ��
ﺻﺒﺮ
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪى-ﻋﻠﻴﺎﯾﯽ
ﻏﺮاﺑﯽ-ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪى-
ﻏﺮاﺑﯽ-
ﻋﻠﻴﺎﯾﯽ
اﺣﻤﺪىﭘﻮر
ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ-اﺣﻤﺪى
زارﻋﯽ-ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ-
زارﻋﯽ-
ﭘﻮر
ﺣﺴﻦزاده
ﺣﺴﻦ
زاده

 /٩٤٢٠٥٢٩٢آ
 /٩٤٢٠٥٢٩٢آ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

 /٩٤٢٠٤٣٩٧ف
 /٩٤٢٠٥٩١٥م

ﺟﻨﺎبآﻗﺎى
ﻣﺤﺘﺮمﺟﻨﺎب
ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﺘﺮم
ﻫﻤﮑﺎر
آﻗﺎى
ﺣﻴﺪرىاﺣﻤﺪآﺑﺎد
ﻣﻬﺪىﺣﻴﺪرى
ﻣﻬﺪى
اﺣﻤﺪآﺑﺎد

واردهدرﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺼﻴﺒﺖوارده
ﺗﺎﺳﻒﻣﺼﻴﺒﺖ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖﺗﺎﺳﻒ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ
درﮔﺬﺷﺖ
ﺗﺎن
ﮔﺮاﻣ�
ﻫﻤﺴﺮ
ﭘﺪر
ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣ� ﺗﺎن

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻋﻴﺪى
ﺷﺎدروانﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺷﺎدروان
ﻋﻴﺪى

ﺳﻮگﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻫﺎ�ﺑﻪﺑﻪﺳﻮگ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ�
ﺷﻤﺎووﺧﺎﻧﻮاده
راراﺑﻪﺑﻪﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﺘﻌﺎلﺑﺮا�
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل
ﻧﻤﻮده،ازازﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺮضﻧﻤﻮده،
ﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮض
ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﺑﺮا�
ﺷﻤﺎووﺳﺎ�ﺮ
ﺑﺮا�ﺷﻤﺎ
واﺳﻌﻪووﺑﺮا�
رﺣﻤﺖواﺳﻌﻪ
ﻓﻘﻴﺪرﺣﻤﺖ
آنﻓﻘﻴﺪ
آن
ﺳﺎ�ﺮ
ﺳﻼﻣﺖآرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺻﺒﺮووﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎنﺻﺒﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻫﻨﺮىﺧﺮاﺳﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﻨﺮى
ﻣﻮﺳﺴﻪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ
 /٩٤٢٠٨٥٨٤م
 /٩٤٢٠٨٥٨٤م

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای از این که محتوای
یک جلسه خصوصی و کاری با ش��ورای خبر صدا و سیما
به صورت ناقص و مخدوش در سایت خبری صدا و سیما
منتشر شد ،ابراز شگفتی کرد و آن را مغایر با منافع و امنیت
ملی دانست.به گزارش ایرنا ،خبر گزاری صدا وسیما  ،شنبه
شب گزارشی از دی��دار اخیر سید عباس عراقچی معاون
بین الملل وزارت امور خارجه با مسئوالن «معاونت خبر»
صدا و سیما منتشر کرد ،اما در فاصله کوتاهی خبر را از
خروجی خود برداشت و توضیح داد که این گزارش ناشی
از یک «خطا در برداشت» بوده است و «آکنده از مطالب
درست و نادرست» است و «قابل استناد نیست» .با این حال
مطلب مزبور بالفاصله توسط برخی سایت ها بازنشر شد
و حتی یکی از روزنامه ها نیز گزارشی از آن را بازنشر داد.
در این میان،سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین
الملل وزیر امور خارجه از این که سخنانش در این جلسه
خصوصی به ص��ورت ناقص ،مخدوش و با اغ�لاط ف��راوان
محتوایی و نگارشی ،در سایت خبری صدا و سیما منتشر
شد اظهار شگفتی کرد و چنین امری را نه تنها غیرحرفه ای
بین اداری و مغایر با منافع و
و غیراخالقی ،بلکه یک خالف ّ
امنیت ملی دانست و خواستار پیگیری آن از سوی مقامات
عالی سازمان صدا و سیما شد .عراقچی همچنین با اشاره
به این که یکی از مزایای تیم مذاکره کننده انسجام داخلی و
همدلی همه اعضای تیم بود ،از نقش آقای حسین فریدون
در انجام وظیفه سخت هماهنگی تمامی دستگاه ها ،ارائه
مشورت ،انتقال مطالب و تقویت انسجام و همبستگی تیم
مذاکره کننده تقدیر کرد.

تختروانچی:آمریکابهدلیلاعمال
تحریمهایاولیهنمیتواندباایرانکارکند
تخت روانچی عضو تیم هسته ای و معاون اروپا و آمریکای
وزارت امور خارجه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی،با بیان
اینکهاگرتوافقاجراییشود،طبیعتابالغوتحریمهایثانویه
آمریکا و لغو تحریم های اتحادیه اروپایی مرتبط با موضوع
هسته ای ،فضا ب��رای همکاری های تجاری میان ای��ران و
اتحادیهاروپافراهممیشود،گفت:آمریکانیزبهدلیلاعمال
تحریم های اولیه نمی تواند با ایران کار کند .البته چند مورد
استثنا در ضمیمه  2در ارتباط با بخش تحریم ها وجود دارد
که آمریکا بر اساس آن می تواند با ای��ران همکاری تجاری
داشته باشد .اما عمده فعالیت های اقتصادی شهروندان و
شرکت های آمریکایی با ایران ممنوع است مگراین که برای
مواردخاصازوزارتخزانهداریآمریکامجوزدریافتکنند.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺷﺮق ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ

اﻧﺘﺼﺎب ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ� �ﻠﻮر  -واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺨﭽﺎل ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ� ا�ﺮان ﺷﺮق -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ٩٤
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓ�ﺎر ﺷﻤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ا�ﺮاﻧ� ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ
�ﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﺎرﺟ� و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف �ﻨﻨﺪه،
در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮو� از ﻣﻨﻮ�ﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ� در ﺟﻬﺖ
ﺟﻨﺎب.
ﺧﺮ�ﺪ ﻣﺤﺼﻮل ا�ﺮاﻧ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
آﻗﺎى ﺣﺎج
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﺣﺎج
وﺟﻮد ﻣﺪ�ﺮاﻧ� ﭼﻮن ﺷﻤﺎاﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮا� ﺻﻨﻌﺖ �ﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺘﯽاﯾﺮان
ﮔﺮوهﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻋﺎﻟﯽﮔﺮوه
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮ
اﯾﺮانﺷﺷ
ﺣﻖ �ﺎرﺗﺎن
�ﻠﻮر-
ﺻﻨﻌﺘ��ﻠﻮر
ﺻﻨﻌﺘ�
ﮔﺮوه
اﻧﺘﺼﺎب
ﮔﺮوه)ع(
اﻧﺘﺼﺎبرﺿﺎ
ﺗﻴﻢ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺴﻴﺞ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم
ﺷﺮق-ﺑﻪﺑﻪﻋﻨﻮان
ا�ﺮانﺷﺮق-
ﺻﻨﻌﺘ�ا�ﺮان
ﺻﻨﻌﺘ�
ﻋﻨﻮان
ﺗﻮﻟﻴ
درزﻣﻴﻨﻪ
ﺷﻤﺎدر
اﻓ�ﺎرﺷﻤﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪاﻓ�ﺎر
ﻧﺘﻴﺠﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟ
ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﺘﺮم
ﻫﻤﮑﺎر
ﻣﺤﺘﺮم
ﻋﺎﻃﻔﻪرﺿﻮاﻧﯽ
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ
رﺿﻮاﻧﯽ
ﺗﻮﺟ
ﺗﻮﻟﻴﺪاتﺧﺎرﺟ�
�ﻴﻔﻴﺖﺗﻮﻟﻴﺪات
�ﻴﻔﻴﺖ
ﺧﺎرﺟ�وو ﺗﻮ
درﮔﺬﺷﺖ
وارده
ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﻧﻬﺎ�ﺖﺗﺎﺳﻒ
ﺑﺎﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ
ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﻘ
ﭘﻴﺮو�ازازﻣﻨﻮ�ﺎت
ﺟﻬﺖﭘﻴﺮو�
درﺟﻬﺖ
در
ﺗﺎن
ﮔﺮاﻣ�
ﻫﻤﺴﺮ
ﭘﺪر
ﻣﻨﻮ�ﺎت ﻣ
ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣ�ﺗﺎن
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺎدروانﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
ﺷﺎدروان
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ا�ﺮ
ﺧﺮ�ﺪﻣﺤﺼﻮل
ﺧﺮ�ﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ا�
ﺳﻮگﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻫﺎ�ﺑﻪﺑﻪﺳﻮگ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ�
ﺷﻤﺎووﺧﺎﻧﻮاده
راراﺑﻪﺑﻪﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﭼﻮنﺷﻤﺎاﻓﺘﺨ
ﻣﺪ�ﺮاﻧ�ﭼﻮن
وﺟﻮدﻣﺪ�ﺮاﻧ�
وﺟﻮد
ﻣﺘﻌﺎلﺑﺮا�
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل
ﻧﻤﻮده،ازازﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺮضﻧﻤﻮده،
ﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮض
ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﺷﻤﺎاﻓﺘﺨ
ﺑﺮا�
ﺷﻤﺎووﺳﺎ�ﺮ
ﺑﺮا�ﺷﻤﺎ
واﺳﻌﻪووﺑﺮا�
رﺣﻤﺖواﺳﻌﻪ
ﻓﻘﻴﺪرﺣﻤﺖ
آنﻓﻘﻴﺪ
آن
ﺳﺎ�ﺮ
ﺣﻖ
ﺣﻖ�ﺎ�ﺎ
ﺳﻼﻣﺖآرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺻﺒﺮووﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎنﺻﺒﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
 /٩٤٢٠٤٣٩٧ف

ﻫﻨﺮىﺧﺮاﺳﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﻨﺮى
ﻣﻮﺳﺴﻪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

 /٩٤٢٠٥٩١٥م
 /٩٤٢٠٥٩١٥م

ﺑﺴﻴﺞﺳﭙ
واﻟﻴﺒﺎلﺑﺴﻴﺞ
ﺗﻴﻢواﻟﻴﺒﺎل
ﺗﻴﻢ
ﺳﭙ

ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن

وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ٩٤٫٥٫١٨
ﺟﻬﺖﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﯽ
آﻗﺎى
ﺟﻨﺎب
ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ

ﺳﺮﺧﺲ،
ﮔﺮوه ﺟﺎده
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٧
ﻣﺸﻬﺪ-
آدرس
اﯾﺮان ﺷﺮق ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ
ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮ

ﻣﻮﺳﺴﻪ �ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧ��ﻠﻮر  -واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺨﭽﺎل ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ�
ﮔﺮوهواﺣﺪ
اﻧﺘﺼﺎبرﺿﻮ�،
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
 (٣٣٩٦٠٨٠٥ﻣﺮاﺟﻌﻪ
)ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ٩٤
ﺷﺮق -ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺘ� ا�ﺮان
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ا�ﺮاﻧ� ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ
ﻗﺪسدر
آﺳﺘﺎنﺷﻤﺎ
اﻓ�ﺎر
رﺿﻮى
ﻧﺘﻴﺠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺰرﻋﻪ
�ﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﺎرﺟ� و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف �ﻨﻨﺪه،
ﻣﺰاﯾﺪه«
»آﮔﻬﯽ
ﺟﻬﺖ
رﻫﺒﺮ� در
در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮو� از ﻣﻨﻮ�ﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
ا�ﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎغ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻴﺐﻣ�
ﺧﺮ�ﺪ ﻣﺤﺼﻮل ا�ﺮاﻧ�
ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٦
ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
�ﺸﻮرﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮا�ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
وﺟﻮد ﻣﺪ�ﺮاﻧ� ﭼﻮن ﺷﻤﺎاﻓﺘﺨﺎرﻫ�ﺘﺎر از
اﺳﺖ.
ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن
ﺣﻖ �ﺎرﺗﺎن
وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ٩٤٫٥٫١٨ﺟﻬﺖ

 /٩٤٠٦٦٤٨٥ت

 /٩٤٢٠٧٧٥٢آ

ﺗﻴﻢ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺴﻴﺞ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺛﻤﻴﻨﯽ

ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎد�
داﻧﺸ�ﺪه ﭘﺰﺷ�� را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ��
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٤٢٠٦٥٥٠ف

ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ
آدرس ﻣﺸﻬﺪ� -ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٧ﺟﺎده ﺳﺮﺧﺲ،

 /٩٤٢٠٤٣٩٧ف

ﻣﻮﺳﺴﻪ �ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� ،واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ�

)ﺗﻠﻔﻦ  (٣٣٩٦٠٨٠٥ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

 /٩٤٠٦٦٤٨٥ت

 /٩٤٠٦٦٤٨٥ت

 /٩٤٢٠٧٧٥٢آ
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