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وزیر دفاع
به روسیه سفر می کند

ویژه های خراسان
ضرب االجل دولت به سیف درباره
بانکداری یکپارچه
بر اساس ابالغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به ولی ا...
سیف ،تاکید شده است که حسب تصمیمات هیئت وزیران،
رییس کل بانک مرکزی مکلف اس��ت با همکاری سایر
دستگاه های مربوطه نسبت به ارائه اصالحات پیشنهادی
به منظور تکمیل سامانه «بانکداری یکپارچه» و رفع موانع
سخت افزاری و نرم افزاری آن ،ظرف  2ماه از زمان ابالغ
این دستور ،به هیئت دولت اقدام کند به گونه ای که زمان
تکمیل سامانه فوق ،به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.

معطلی  5ساله تصویب یک سند راهبردی
در قوه مجریه
درحالیکهبراساسماده 24قانونبرنامهپنجمتوسعه،مقرر
شده بود به منظور ارتقای شاخص توسعه انسانی به سطح
ص
کشورهایی با توسعه انسانی باال و هماهنگی رشد شاخ 
های آموزش ،بهداشت و اشتغال در کشور ،سند راهبردی
«ارت��ق��ای سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب
هیئت وزیران اجراشود ،بر اساس گزارش یک نهاد مسئول
به تعدادی از مدیران مهم نظام ،این سند به علل مختلف و
تعللمسئوالندولتگذشتهوفعلی،همچناندربخشهای
مختلف دولت در حال بررسی و انتظار جهت تصویب است.

انتخابات
مقیمی :شورای نگهبان پاسخگوی
رد صالحیت منتخب اصفهان باشد
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به رد صالحیت منتخب
اصفهان گفت :وزارت کشور دخالتی در رد صالحیتها
ندارد بنابراین شورای نگهبان دراین باره باید پاسخ گو باشد
.وی هم چنین گفت :تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات
مجلس دهم در فضای مجازی قابل پیگیری و رسیدگی
است.بهگزارشایلنا،مقیمی درنشستیباخبرنگارانگفت:
تبلیغاتدرفضایمجازیبراینامزدهایدوردومانتخابات
مجلس دهم هیچ استثنایی ندارد و هر موردی که در فضای
عادیجرمباشد،درفضایمجازینیزجرممحسوبمیشود.
وی افزود :افراد میتوانند در برابر تهمت ،شایعه پراکنی و
هرگونه عملی که منجر به تضییع حق شود شکایت کنند و
موضوع خارج از نوبت در شعبههای ویژه رسیدگی به جرایم
انتخاباتیتوسطدستگاهقضاییرسیدگیمیشود.مقیمی
اضافه کرد :مهلت قانونی تبلیغات نامزدها برای انتخابات
دوردوممجلسازدوماردیبهشتآغازشدهوهشتصبحروز
نهماردیبهشتپایانمییابد.ویدرزمینهدلیلردصالحیت
منتخب اصفهان گفت :دولت و وزارت کشور تنها مجری
انتخاباتاستودخالتیدرردصالحیتهانداشتهوندارد.
مقیمی افزود :شورای نگهبان صالحیت یک نامزد را تایید
کرد و بر اساس قانون دولت موظف به فراهم کردن شرایط
برایحضورنامزدموردنظردرانتخاباتبودکهاینمهمانجام
شد.ویافزود:تمامیفرآیندهابراساسقانونانجامشدولی
در نهایت شورای نگهبان خود صالحیت نامزد منتخب را رد
کرد و وزارت کشور موظف به اجرای قانون است و شورای
نگهبانخودبایددراینزمینهپاسخگوباشد .درهمینحال
به گزارش ایسنا ،علی مطهری ،نماینده مجلس  ،به آیت ا...
جنتی،دبیرشوراینگهبان ،دربارهابطالآرایمینوخالقی
منتخبمردماصفهاننامهنوشت.

در حاشیه
معین:وزارتعلوم،مخروبهمیراثهشتسال
گذشتهراتحویلگرفت
ایرنا  -مصطفی معین وزی��ر علوم دول��ت
اصالحات واستاد دانشگاه گفت :دولت
گذشته مخروبهای را تحویل داده و در وزارت
علوم مشغول ترمیم هستیم و ممکن است بعد از چند سال
به نقطه صفر برسیم.

نعمتی :جلساتمستمرمنتخبانتهرانبرگزار
میشود
تسنیم  -بهروز نعمتی از برگزاری جلسات
مستمر منتخبان تهران در مجلس دهم خبر
داد و گفت :جلسات مستمر به منظور بررسی
اولویتهای مجلس در دوره بعدی و با حضور همه 30
منتخب برگزار میشود.

باهنر:دفاعدرسوریههوشمندانهترینروشحفاظت
ازمرزهایکشوراست
مهر -باهنرنایب رئیس مجلس با بیان اینکه
دف��اع در س��وری��ه هوشمندانه ترین روش
ح���ف���اظ���ت از م����رزه����ای ک���ش���ور اس���ت
گفت:حکومتی بصیر است که مرزهای دفاعی کشور را
 300کیلومتر از کشور دور میکند.

آیتا ...یزدی :طالب باید مطلع والیت فقیه و
حاکمیت دینی باشند
ایرنا-آیتا...محمدیزدیرئیسشورایعالی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :طالب
بایدآگاهبهزمان،هوشیارومطلعازمعناوتفسیر
قانوناساسیووالیتفقیهوحاکمیتدینیباشند.

تقلیل مجازات سخنگوی حزب اعتماد ملی
در دادگاه تجدیدنظر
ایسنا  -نعمت احمدی وکیل مدافع گرامی
مقدم از ص��دور رای قطعی توسط دادگ��اه
تجدیدنظر خبر داد وگفت :مقدار محکومیت
موکلمدررابطهبااتهاماجتماعوتبانیبهحداقلحبسیعنی
یکسالحبستقلیلپیداکردهاست.

 3پیشنهاد ایران به کشورهای جهان اسالم در نشست همکاری اسالمی

روحانی :زمانیکه به غزه تجاوزشد،حزبا ...رشید و ایران
درکنارملتفلسطینایستادند
ری��ی��س ج��م��ه��ور در ج��م��ع س����ران س��ازم��ان
همکاری اسالمی ،تقویت روابط با کشورهای
اسالمی را از اول��وی�ته��ای اصلی جمهوری
اسالمی ای��ران برشمرد و با تاکید بر اینکه هر
حرکت تفرقهافکنانهای در سازمان همکاری
اسالمی قطع ًا بیاعتبار است ،اظهارداشت:
اختالفات در جهان اسالم ،معضل همه ما است
و حلوفصل اختالفات و سوءتفاهمات صرف ًا
از مسیر دیپلماتیک و با استفاده از روشهای
مسالمتآمیز و انجام مذاکرات میسر است.
دکتر روحانی با اش��اره به ض��رورت وح��دت در
جهاناسالمتصریحکرد:اگرصدهامیلیارددالر
ازذخایرومنابعامتاسالمیبهجایآنکهصرف
رشدواشتغالجوانانشود،بهبهانههراسهای
موهوم ،صرف پر کردن زرادخانههای نظامی
شدوعلیهیکدیگربهکاررفت،چگونهمیتواناز
وحدت سخن گفت و جوانان را به رعایت اصول
کرامتوبرکتاسالمیمتقاعدنمود؟ویافزود:
برای همه روشن است که نه عربستان مشکل
ایران است؛ و نه ایران مشکل عربستان .مشکل
اصلی ،جهل و تعصب و خشونتورزی است.
معضلهمهما،اختالفاتدرجهاناسالماست.
رئیسجمهورکشورمانبایادآوریحمایتهای
ای��ران از کشورهای منطقه تأکید کرد :زمانی
که غزه مورد تجاوز صهیونیستها قرار گرفت،
ح��زبا ...رشید و قهرمان وایران در کنار ملت
فلسطین ایستادند؛ و روزی هم که لبنان مورد
تجاوز آنها قرار گرفت بازهم ح��زبا ...بود که
پیشاپیشمردملبناندرصحنهنبردقرارگرفت.
روحانی ادام��ه داد :جمهوری اسالمی ایران
هموارهپشتیبانکشورهایاسالمیومسلمانان
در برابر تجاوز و تهدید و اشغال و تروریسم بوده
و هست.رئیس جمهور کشورمان با ی��ادآوری
فعالیت های ای��ران در راه مبارزه با خشونت و
افراطگراییتأکیدکرد:جمهوریاسالمیایران،
از همان روزی که عهدهدار ریاست هشتمین
اج�لاس س��ران سازمان همکاری اسالمی در
تهرانشدتازمانیکهایده«جهانعلیهخشونت
و افراطیگری» ( )WAVEرا در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد مطرح ک��رد ،بر یکسخن
محوری تکیه داشت؛ و آن این که گفتگو و تعامل
سرآغاز درک درده��ا و مسائل اساسی زمانه و
درمانمؤثرآنهاست.
▪ ▪ 3پیشنهاد ای���ران به کشورهای جهان
اسالم

درادامهرئیسجمهورکشورمانسهپیشنهادرا
به سران کشورهای سازمان همکاری اسالمی
ارائ��ه داد .1 :باید به اولویت گفت وگو و اتخاذ
راهح�له��ای دیپلماتیک در میان کشورهای
عضو سازمان همکاری اسالمی ،برای حل همه
اختالفات وفادار ماند؛ تا سوءظنهای سیاسی
و تاریخی و غفلت از مداخلهها و نقشآفرینی
قدرتهای بزرگ و صهیونیسم اولویت گفت
وگ��و را تحتالشعاع تصمیمات ش��ت��ابزده و

آرایشهای خاص سیاسی قرار ندهد .2 .باید
امنیتپایدار،پیشرفتعلمیوتوسعههمهجانبه
اعضای سازمان همکاری اسالمی را امنیت،
پیشرفت و توسعه جهان اسالم دانست و از آن
استقبال کرد و اجازه نداد با ایجاد موقعیتهای
ه��راسان��گ��ی��ز و خلق خطرهای م��وه��وم این
ض��رورت به محاق ب��رود .3 .باید همواره خطر
رژیمصهیونیستیرابهعنوانمنبعاصلیتولید
خشونتوافراطیگریبهخاطرداشتوپذیرفت
که استمرار قتلعام مردم بیگناه فلسطین و
عمدت ًازنانوکودکان،درسرزمینهایاشغالی
و حمالت غیرانسانی و محاصره غزه ،حاکی از
سرشت خشونتآمیز رژیمی است که متأسفانه
با تغافل جامعه جهانی و به خصوص قدرتهای
غربی به سبعیت خ��ود ادام��ه میدهد.رئیس
جمهورکشورمانبرایشرکتدرنشستسران
کشورهایسازمانهمکاریاسالمیپنجشنبهبه
ترکیهسفرکردوبااستقبالرجبطیباردوغان
وارداستانبولشد.
▪ ▪چرا سخنرانی روحانی در استانبول زنده
پخشنشد؟

اداره کل اطالعات نخست وزیری و دفتر وزارت
امور خارجه ترکیه مستقر در اجالس سازمان
همکاری اسالمی در استانبول درب��اره دلیل
پخش نشدن سخنرانی «حسن روحانی» رئیس
جمهوریاسالمیایراناعالمکرد:اصوالبهجز
سخنرانیهایمراسمافتتاحیه،سخنرانیهای
سایرسخنرانانپخشزندهنمیشود.
به گزارش ایرنا ،در این اجالس ،سخنرانی های
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه و
«ایادمدنی»دبیرکلسازمانهمکاریاسالمی
به صورت زنده پخش شد .البته اردوغان پس از
خود به «ملک سلمان» پادشاه عربستان اجازه
سخنرانیدادکهبعدازپخشچندجملهآغازین،
سخنرانیاونیزقطعشد.
▪ ▪دیدارهایدوجانبهروحانیدرترکیه

روحانیهمچنیندرسفرخودبهترکیهدیدارهای
دوجانبه ای با برخی از شخصیت ها و مقامات

کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی
داش��ت .وی با پادشاه برونئی ،رئیس جمهور
سنگال،رئیسجمهورآذربایجان،رئیساجرایی
دولت وحدت ملی افغانستان و معاون رئیس
جمهوراندونزیدیداروگفتگوکرد.
به گزارش بی.بی.سی آقای روحانی در دیدار
با عبدا...عبدا ،...رئیس اجرایی دولت وحدت
ملی افغانستان گفته است که تالش میکنند
مهاجرین غیرقانونی افغان مقیم ایران را ثبت
نامکنند.
▪ ▪روحانی:برنامهوارادهدولت،گسترشروابط
باهمهکشورهابهویژههمسایگاناست

همچنین دکترحسنروحانیشامگاهپنجشنبه
دردیدارایرانیانمقیمترکیهدراستانبولبابیان
اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار
ثبات ،آرام��ش و صلح در همه کشورها به ویژه
کشورهایمنطقهوهمسایگانخوداست،گفت:
امروزایرانکشوریباثباتوامندرمنطقهاستو
شرایطوبسترهایمناسبیبرایسرمایهگذاری
در آن وجود دارد که میتوانیم به بهترین شکل
از آنها استفاده کنیم .رییس جمهور با اشاره
به اینکه مردم دیگر کشورها از طریق ارتباط با
ایرانیانمقیمخارجازکشورمیتوانندبافرهنگ
و خصوصیات اخالقی و رفتاری ملت ایران آشنا
شوند،گفت:برنامهوارادهدولتبرپایهگسترش
روابط با همه کشورها به ویژه همسایگان است
و امروز نسبت به گذشته شرایط بهتری ایجاد
شده که باید از آن در راستای توسعه مناسبات و
همکاریهابادیگرکشورهااستفادهکنیم.
▪ ▪ادامه دیدارهای روحانی در آنکارا

رییس جمهور ب��ه ه��م��راه وزی��ر ام��ور خارجه
کشورمان و هیئت همراه وی روزگذشته از
استانبول عازم آنکارا پایتخت ترکیه میشود و
براساس برنامه قبلی ساعت  11صبح به وقت
محلی استقبال رسمی از وی انجام میشود.
همچنین ق���رار اس��ت روح��ان��ی دی��داره��ای��ی
دوجانبه با اردوغان همتای ترک خود و چند تن
از وزرای ترکیه داشته باشد.

سردارپاکپور:توسعه هوانیروز اولویتنیروی زمینیسپاه
درسال  95است
رزمایش پیامبراعظم (ص) نیروی زمینی سپاه با برگزاری
همایش وحدت وامنیت درمصالی زاهدان پایان یافت.
فرمانده نیروی زمینی سپاه دراین باره اظهار داشت:
رزمایش با اهداف مختلفی از جمله امنیت سازی مبتنی
بر بومی و مردمی کردن امنیت در منطقه با دستیابی
به تمامی اهداف از پیش تعیین شده به کار خود خاتمه
داد.به گزارش ایسنا صبح پنج شنبه گذشته با برگزاری
همایش وحدت و امنیت در مصالی زاه��دان با حضور
رئیس مجلس  ،مرحله پایانی رزمایش پیامبر اعظم(ص)
نیروی زمینی سپاه در منطقه جنوب شرق کشور پایان
یافت .به گزارش ایسنا ،سردار پاکپور با تاکید بر اینکه
صددرصداهدافرزمایشپیامبراعظم(ص)تحققیافته
است از سازماندهی  9هزار نفر از نیروهای بومی استان
های سیستان و بلوچستان ،کرمان ،خراسان جنوبی و
هرمزگان به منظور هویت بخشی و امنیت سازی مبتنی
بر بومی و مردمی کردن امنیت در منطقه جنوب شرق
کشور خبر داد.
وی خاطرنشان کرد :مهمترین و اصلی ترین کاری که از
بدو مسئولیت قرارگاه قدس نزسا آغاز شد سازماندهی
نیروهای مردمی در قالب دسته های رزمی بود که این
مهم با استفاده از بافت اجتماعی منطقه و استفاده از
ظرفیتطوایفاستانسیستانوبلوچستانوسایراستان
های جنوب شرق کشور انجام شد .به گزارش باشگاه

فارس -وزیر دفاع ایران روزهای 18و 19اردیبهشت به روسیه سفر خواهد کرد .خبرگزاری اینترفکس روسیه با اشاره به سفر سردار دهقان
طی دیداری رسمی با سرگئی شویگو وزیر دفاع روس��یه دیدار و درباره مس��ائل مختلف رایزنی خواهد کرد .وی در این سفر در زمینه توافق
تسلیحاتی و خرید جنگنده های سوخو 30-اس ام و تانک های تی 90-مذاکره و رایزنی خواهد کرد.

آن سوی سیاست

یادداشت

زد و بند بینتیجه سعودی

هادی محمدی

حامدرحیم پور-پرونده سیزدهمین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری
اسالمی با صدوربیانیه ای 200بندی بسته شد.بیانیه ای پر حرف و حدیث که نسبت به
جنایت های داعش در عراق وسوریه،سکوت کرده است،از وضع ملت یمن که ماهها است
زیربمبارانسعودیقرارداردبیخبراست،اینکهدربحرینملتاینکشورزیرچهفشارها
و سرکوب هایی هستند،بی تفاوت است وهیچ اشاره ای به سرکوب برخی فعاالن مدنی
مسلمان مانند شیخ ابراهیم زکزکی که اکنون نزدیک به 5ماه می شود باچشمی نابینا
و دستی فلج در اسارت ارتش نیجریه است،نکرده است.اما جالب اینجاست که دراین
بیانیه200بندی چهار بند ضدایرانی و یک بند ضد حزب ا ...لبنان هم با البی سعودیها
گنجانده شده است که ازتالش های مخرب عربستان برای ایجاد تفرقه و شکاف در جهان
اسالم و به نفع رژیم صهیونیستی پرده بر می دارد.عربستانی که نشان داده است تنها
در میدان هایی که در آن ها پول هزینه می کند موفق می شود،چراکه ابتدا در شورای
همکاریخلیجفارسوسپسدراتحادیهعربنیزبسیاریازکشورهایعربیراعلیهجبهه
مقاومتبادیپلماسیدستهچکیخودخریدهبود.امابانگاهیبهحواشیایناجالسکهاز
متن بسیار پررنگ تر بود،می توان پی بردکه ریاض ،با شکست هایی روبه روشده است:
▪ ▪ناکامی در ایجاد مثلث قاهره-آنکارا-ریاض

ملک سلمان پادشاه عربستان با سفرهای  5روزه به مصر و4روزه به ترکیه قصد داشت
بین این دوکشور آشتی برقرار کند تا عالوه بر نزدیک کردن دو کشور به یکدیگر و تشکیل
مثلث سعودی ،ترکیه -مصر علیه ایران،بتواند برای پایان دادن به تنش میان قاهره و
آنکارا ،اردوغان را به دعوت از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به عنوان رئیس
دوره قبل اجالس و شرکت در نشست سازمان همکاری اسالمی متقاعد کند تامراسم
رسمی انتقال ریاست دورهای به درستی انجام شود اما این تالشها راه به جایی نبرد و
ترکیه از رئیسجمهور مصر برای حضور دعوت به عمل نیاورد .با دعوت نشدن السیسی
به استانبول وخودداری سامح شکری وزیر امور خارجه مصر از دست دادن با اردوغان
نه تنها تالشهای ریاض برای تشکیل مثلث مورد نظر ناکام ماند بلکه شکست دیگری
برای آنها در برگزاری مراسم انتقال ریاست دورهای رقم خورد .این بدین مفهوم است که
علیرغم فضا سازی های ظاهری عربستان هنوز اختالف نظرهای اساسی بین مواضع
و دیدگاه مصر از سویی و عربستان -ترکیه از سویی دیگر در خصوص مسائل منطقه به
ویژه مسئله سوریه وجود دارد.
▪ ▪حضور مقتدرانه وپرصالبت هیئت ایرانی

برخی بر این باور بودند که با توجه به روند تدوین پیش نویس اسناد اجالس در جده
وتالشهای متنوعی که در نشست کارشناسان و وزرای امور خارجه صورت گرفته بود
تا ادعاهایی علیه ایران صادر شود،هیئت ایرانی نباید با عالی ترین سطح یعنی ریاست
جمهور در این اج�لاس شرکت کند،اما به نظر می رسید شرکت نکردن به معنای
سپردن صحنه به آل سعودی بودکه به باورخودتالش می کند ایران را از صحنه های
منطقه ای حذف کند.سخنان صریح و پرصالبت رئیس جمهور در این اجالس و دیدار
های پرشمار با سران و مقامات کشور های مختلف اسالمی  ،همراه با مواضع و واکنش
قاطعانه دیپلمات های کشورمان علیه تفرقه افکنی های سعودی به تنهایی یک موفقیت
برای جمهوری اسالمی ایران بود .تصاویر منتشره استقبال اردوغان از رییس جمهور
ایران و حرکات دست هشدارگونه دکترروحانی به اردوغان نیز حس قاطعیت و تاکید
برمواضع را به مخاطب القا می کند.
▪ ▪ لزوم اقدام عملی دربرابرتفرقه افکنی سعودی

البتهقابلانکارنیستکهتعدادکثیریازکشورهایعضوسازمان،حادثهحملهبهسفارت
عربستان در تهران و کنسولگری این کشور درمشهدرا دلیل اصلی سکوت خود نسبت به
بیانیه ضد ایرانی اعالم کردند ،اما دستگاه قضایی کشورمان اقدامات قضایی الزم را در
خصوصافرادخودسرحملهکنندهانجامدادهورسمانیزباهرگونهتندرویمخالفتکرده
است این درحالی است که حکام عربستان بعد از چندین ماه هنوز اقدام شنیع پلیس این
کشور در تعرض به دو جوان ایرانی را پیگیری قضایی نکرده و دالیل فاجعه مکه و منا را
تشریح نکرده است وسرانجام اینکه با توجه به خباثت سعودی در البی وسیع علیه ایران
دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز نباید تنها به ابراز انزجار وناراحتی بسنده کنند .بلکه
دولت باید با نهادها وجریان های ضد سعودی دیگر همراه شده و به طورعملیاتی سدی
محکم دربرابر تفرقه افکنی های آل سعود ایجاد کند .این ،یکی از مهم ترین شاخص های
داوری درباره سیاست خارجی دکترروحانی در ماه های آینده خواهد بود.

واکنش عارف به خبر توافق محرمانه روحانی ،هاشمی و رئیس دولت اصالحات درباره وی

اطالعیندارم!

خبرنگاران ،وی همچنین با تأکید بر نقش گسترده یگان
هوانیروز در این رزمایش گفت :حدود دو سه ماه است که
با تصویب فرماندهی کل قوا نیروی زمینی سپاه دارای
هوانیروز شده است و بالگردهای سپاه در داخل نیروی
زمینی سازماندهی شده است که ما از حجم گستردهای
از آنها در رزمایش استفاده کردیم.
وی در خصوص توسعه یگان هوانیروز اظهار داشت :یکی
از اولویتهای اول ما در برنامه سال 95و برنامه پنج ساله
ششم توسعه هوانیروز در نیروی زمینی است .شاید توان
بالگردیمادرحالحاضرمناسبباشدامادرحدمطلوب
نیست که با سرعت آن را به حد مطلوب میرسانیم و
میدانیم هلیکوپترهای تک ،هجومی و پشتیبانی از
ملزومات مناطق مرزی است.

محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصالح
طلبان در حاشیه کنگره ملی آموزش عالی در دانشگاه
مبنی بر
اینکهمزایده تویوتا »
آگهی
تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش «
شنیده شده است که آقایان هاشمی ،روحانی و خاتمی
شرکت فراسوی شرق در نظر دارد یک دستگاه تویوتا  RAV 4مدل  2014کم کار و سالم مازاد بر نیاز خود را از
بر سر ریاست شما در مجلس دهم توافق کردهاند ،اظهار
طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان میتوانند برای بازدید و دریافت فرم مربوطه در روزهای یکشنبه مورخ
که چنین چیزی را
بار است
داشت :من اولین
شنوم  9الی  14به دفتر شرکت واقع در مشهد خیابان آبکوه بین
 1395/1/30مازیساعت
دوشنبه
1395/1/29و
شهریار وندارم!
و اطالعی
آفرین پالک  ( 500بین آبکوه  22و  ) 24مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  14روز سه شنبه
کردهدربود
گویی
تو
بهگف 
1395/1/31در
صوفی چندی پیش
علی
آدرس فوق تحویل نمایند.
اعالمواقع
شرکت
دبیرخانه
مورخ
رئیسشرایط:
که سایر
مجمع تشخیص ،رئیسجمهور و رئیس دولت
اول ریال میباشد.
1,400,000,000
کارشناسی مبلغ
-1قیمتبرپایه
محمدرضا عارف منتخب
سر ریاست
اصالحات
-2هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
شورای سیاستگذاری تعطیل میشود یا خیر.
مردم تهران در مجلس دهم توافق کردند.
-3متقاضیان میبایست مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری شماره
پاسخ به
همچنین
تهران
مردم
انصار کار
بانکادامه
نزدمورد
 2039-43-8453213-13در
به گزارش فارس ،عارف همچنین
پرسشی،را
فیش واریزی
شرقدرواریز و
فراسوی
شرکت
منتخببه نام
شعبه احمدآباد
خاطرنشان کرد :مبنی براینکه برای دور دوم انتخابات مجلس دهم
طلبان
اصالح
گذاری
سیاست
شورای
خود ارائه نمایند.
قیمت
پیشنهاد
همراه
به
انجام
دوم
نفر
با
و
شده
ضبط
وی
سپرده
نشود
معامله
انجام
و
قرارداد
انعقاد
به
حاضر
مزایده
اول
برنده
-4هرگاه
شورای سیاستگذاری انتخابات اصالحطلبان برای دور چه برنامههایی داری��د ،گفت :ما همچون دور اول
مجلس شد.
ضبط خواهد
بعدبهازنفع شرکت
ویونیز
سپرده
اسالمینفر دوم،
صورت امتناع
معامله و
دهم بنا داری��م که در حوز ههای
انتخابات
است
تشکیل شده
مجلسدرشورای
دهم
است.
مختار
پیشنهادات
از
یک
هر
قبول
یا
رد
در
-5شرکت
انتخابات باید ارزیابی کاملی از عملکرد خود داشته انتخابی که به دور دوم کشیده شده است مشارکت
-6متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای  051-38428669یا 051-38428664
فرمایند.تا مجلسی کارآمد
صورت دهیم
حداکثری مردم را
باشد ،بنابراین شاید ترکیب شورای سیاستگذاری
داخلی  118و یا شماره تلفن همراه  09155036560آقای نیازی تماس حاصل
اصال حطلبان تغییر کند ولی اکنون معلوم نیست که تشکیل شود.

شرکت فراسوی شرق
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امروز تهران برای دومین بار در کمتر از یک سال گذشته
میزبان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپاست و این سفر در حالی انجام می شود که متفاوت
از سفر گذشته موگرینی و سفر قدیمی تر کاترین اشتون
است و قرار شده تا عالوه بر کمیسیونر سیاست خارجی
اتحادیه اروپا  -موگرینی  -هفت کمیسیونر دیگر نیز بانوی
ایتالیایی را همراهی کنند ؛ اتفاقی که نه تنها در روابط دو
کشور سابقه نداشته بلکه در روابط اتحادیه اروپا با سایر
کشورها نیز نمونه ای برای آن دیده نمی شود .روابط ایران
و اتحادیه اروپا به دوران دولت دوم سازندگی باز می گردد و
از آن دوران« ،گفتگوهای انتقادی» میان دو طرف و حادثه
میکونوس در اذهان زنده است  .اتفاقی که به چالشی بزرگ
میان ایران و قاره سبز انجامید و تا سالها سایه سنگینش
قابل احساس بود  .انتخابات دوم خرداد  76تغییراتی را در
این روابط ایجاد کرد که به چندین سفر دو جانبه در سطح
روسای دولت ها انجامید اما این ماه عسل نیز در پایان دولت
اصالحات و به جهت زیاده خواهی غربی ها و به بن بست
رساندن مذاکرات هسته ای که به صورت ویژه میان ایران و
 3کشور اروپایی انجام می شد به تلخی گرایید  .دوره هشت
ساله دولت احمدی نژاد اگرچه با ادامه مذاکرات هسته ای
و با حضور نماینده اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در گروه
 5+1همراه بود اما در سطح روابط دو جانبه هیچ گشایشی
حاصل نشد و تقریبا هیچ مسئول ارشد اروپایی در این دوره
راهی تهران نشد .
انتخابات خرداد  92و روی کار آمدن دولت میانه رو حسن
روحانی امیدها به بازشدن روابط میان تهران و بروکسل را
پررنگ ساخت و از سوی دیگر باز شدن راهی برای مذاکرات
هستهایتوانستتحولینیزدرروابطدوجانبهقراردهدوبه
مروروزرایخارجهکشورهایدرجهدوموسوماروپایینیزبه
امیدرفعتحریمهابهنرمشوروابطبیشترباتهرانرویآوردند
 .اما به جرات می توان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
میان ایران و  5+1را به عنوان نقطه عطفی در روابط ایران
و اتحادیه اروپا نیز دانست  .در طول حدود  2سال مذاکرات
هسته ای و درحاشیه این مذاکرات همیشه گفتگوهای
مفصلینیزبینظریفوکاتریناشتونمسئولسابقسیاست
خارجی اتحادیه اروپا وفدریکا موگرینی مسئول فعلی در
جریانبودودوطرفسعیدرپیشبرداینروابطهمزمانباباز
شدنگرهپروندههستهایداشتند.نتیجهایناقداماتسفر
خانماشتونبهایرانبرایاولینباربودوبعدازآننیزسفرخانم
موگرینیبهتهرانکهبهامضاییادداشتتفاهمگفتگوهای
سطحباالمیانایرانواتحادیهاروپاانجامید ودرنتیجهآنقرار
شددرطولسالدودورگفتگودرسطحمعاونینوزیرخارجهو
یکدورهدرسطحوزیربهصورتمستمربرگزارگردد.اولین
بارموگرینیبهتهرانآمدوبعدازاوهلگااشمیتدر 19بهمن
به تهران سفر و با عراقچی و روانچی معاونان وزیر خارجه
ایران دیدار کرد و ظریف نیز  25بهمن ماه در سفری دو روزه
بهبروکسلضمنرایزنیبامقاماتبلژیکباموگرینیودیگر
مسئوالناتحادیهاروپادراینشهردیداروگفتوگوکردوامروز
نیزخانمموگرینیدرادامهاینروندبهتهرانمیآید.
کمیسیون اروپا به تعداد  28کشور عضو خود  28 ،کمیسر
نیزداردکههرکدامیکموضوعتخصصیراتحتسرپرستی
قرار داده اند  .از این  28کمیسر ،هشت نفر امروز به تهران
می آیند که شامل :
-1کمیسر سیاست خارجی (خانم موگرینی ) -2کمیسر
تغییرات آب و هوایی و ان��رژی -3کمیسر ب��ازار داخلی ،
صنعت  ،کارآفرینی و شرکت ه��ای کوچک -4کمیسر
تحقیقات ،علوم و ن���وآوری -5کمیسر کمک ه��ای بشر
دوستانهومدیریتبحران-6کمیسرحملونقل-7کمیسر
محیط زیست  ،امور دریایی و شیالت -8کمیسر آموزش ،
فرهنگ،جوانانوورزش هستند  .تالشهاییبرایامضای
برخی یادداشت تفاهمات میان اتحادیه اروپا و وزارت نفت
 ،سازمان انرژی اتمی و  ...در حال انجام است .به نظر می
رسد یکی از اهداف دیگر دو طرف برگرداندن حجم روابط
به حالت عادی است و اینکه آن مبادالت 35میلیارد دالری
قبل از تحریم ها بار دیگر محقق شود  .برای تحقق چنین
افقی  ،انرژی نقش محوری خواهد داشت و حضور اروپایی
ها به عنوان سرمایه گذار و خریدار نفت کشورمان قابل
توجه است هرچند رسیدن به این چشم انداز زمان بر بوده
و نیاز به صبر و حوصله بیشتری دارد  .در مجموع سفر خانم
موگرینیبهایرانوهمراهیاینمجموعهواینتعدادکمیسر
در مقطع زمانی فعلی با اهداف صنعتی مالی تجاری علمی
و دانشگاهی و محیط زیستی نشان می دهد در آینده همه
درهای همکاری با اروپا باز خواهد بود چراکه بخش عمده
مشکالتسیاسیمابااروپاتقریباباتوافقبرجاممرتفعشده
واالنزمانیاستکهبایدزمینههایاستفادهازاینموقعیت
سیاسیرادرروابطاقتصادیکههنوزباوجود رفع تحریم ها
از سرعت و اثر گذاری الزم برخوردار نیست ایجاد کرد.

اخبار

مهر -سردار دهقان ،گفت :قدرتهایی موفق هستند که
بتوانندبهمناسباتحوزهدفاعیباالهامگیریازشعاراقتصاد
مقاومتی نیازهای خود را تامین کنند .وزیر دفاع ،افزود:
امسال هر ماه یک دستاورد بزرگ دفاعی که شایسته و مورد
عالقهمقاممعظمرهبریوملتایراناستراارائهمیکنیم.
وی با تصریح بر اینکه سیاست دفاعی ما متکی بر دکترین
دفاعیاست،یادآورشد:تجربهنشاندادهکشورهایمنطقه
تالشمیکننداقداماتیعلیهنظاماسالمیانجامدهندودر
رأسآنعربستانسعیداردعلیهمااقدامکند.

شرکت فراسوی شرق در نظر دارد یک دستگاه تویوتا  RAV 4مدل  2014کم کار و سالم مازاد بر نیاز خود را از
طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان میتوانند برای بازدید و دریافت فرم مربوطه در روزهای یکشنبه مورخ
1395/1/29و دوشنبه  1395/1/30از ساعت  9الی  14به دفتر شرکت واقع در مشهد خیابان آبکوه بین
شهریار و آفرین پالک  ( 500بین آبکوه  22و  ) 24مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  14روز سه شنبه
مورخ  1395/1/31به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق تحویل نمایند.
سایر شرایط:
-1قیمت پایه کارشناسی مبلغ  1,400,000,000ریال میباشد.
-2هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-3متقاضیان میبایست مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری شماره
 2039-43-8453213-13نزد بانک انصار شعبه احمدآباد به نام شرکت فراسوی شرق واریز و فیش واریزی را
به همراه پیشنهاد قیمت خود ارائه نمایند.
-4هرگاه برنده اول مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود سپرده وی ضبط شده و با نفر دوم انجام
معامله و در صورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
-5شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-6متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای  051-38428669یا 051-38428664
داخلی  118و یا شماره تلفن همراه  09155036560آقای نیازی تماس حاصل فرمایند.

شرکت فراسوی شرق

خانم کمیسر اروپایی
در تهرانچه میخواهد؟

وزیر دفاع  :هر ماه یک دستاورد بزرگ
دفاعی ارائه میکنیم

« آگهی مزایده تویوتا »

کمیته پنجمین دوره انتخابات شورای شهر
در حزب «حاما» فعال شد
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