
تحرکات اخیر آمری��کا علیه ملت ایران 
درحال��ی ه��ر روز ابعاد گس��ترده تری 
ب��ه خود می گیرد که این رژیم ب��رای بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل سخت مشغول کار است؛ البته ناظران سیاسی بر 
این باورند به دلیل عدم اجماع بین المللی و گزارشات مستمر 
مثبت آژانس بین المللی هسته ای و عدم همراهی کشورهای 
موثر در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل مانند روس��یه و چین 
احتمال بازگش��ت تحریم های سازمان ملل تقریبا صفر است؛ 
البت��ه در صورت عدم بهره مندی ای��ران از برجام که با عدم 
تعهد تئوریکای اروپا ممکن اس��ت همراه ش��ود نیز موجب به 
کار افتادن مکانیزم ماش��ه برای بازگشت تحریم های سازمان 

ملل نخواهد بود.
دکتر س��یدرضا صدرالحس��ینی در خصوص تحرکات آمریکا 
ب��رای بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران گفت: 
با نگاهی به اقدامات آمریکا در طول 15 ماه گذش��ته مشاهده 
می گ��ردد این کش��ور به دنب��ال بهانه برای ب��ه دام انداختن 
جمهوری اس��امی ایران با محوریت پرونده هس��ته ای ایران 
بوده تا شاید بتواند اجماعی بین المللی علیه این کشور ایجاد 
و ب��ه یکباره به اهداف پلید خود برس��د ام��ا، واقعیت امر این 
است که 15 مرتبه گزارش مثبت آژانس بین المللی هسته ای 

در خصوص رعایت تمامی مفاد ان.پی.
ت��ی و فرات��ر از آن که مس��تمرا صادر 
شده است را جهان و آمریکا نمی تواند 

نادیده انگارد.
وی افزود: ام��ا همچنان تاش ها ادامه 
دارد؛ آخری��ن تاش ه��ای این کش��ور 
بر مبنای گزارشات س��ازمان منافقین 
که گزارش��ات خویش را به نمایندگان 
موس��اد داده و نتانیاهو نی��ز با افتخار 
این گزارش��ات غیر واقعی را در محافل 
مختل��ف اروپای��ی مط��رح می نماید و 
اظهار نظر ش��خص نتانیاه��و و ترامپ 
بر این موضوع اس��توار اس��ت که ایران 

به دنبال س��اخت بمب هسته ای اس��ت! همه این اقدامات در 
ش��رایطی انجام می شود که فتوای شرعی رهبر معظم انقاب 
ساخت بمب هسته ای را حرام و دستور سیاسی ایشان بر عدم 
ساخت این ساح مرگبار که تنها توسط آمریکا از ان استفاده 
شده است به مراکز و نهادهای ذیربط ممنوع بودن آن است. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در ایام اخیر که شورای عالی 
امنیت مل��ی تصمیم نظام را بر کاهش پلکانی تعهدات برجام 
به دس��تگاه های ذیربط اقدام نموده آمریکا را به واکنش های 
غیر متعارف وا داش��ته و تاش این کشور برای مجاب کردن 
نهاده��ای بین المللی و اجماع س��ازی جهانی معطوف نموده 
اس��ت این اقدام اخیر نیز با برخورد قاطعانه آژانس بین المللی 
هس��ته ای که مبتنی بر بازرس��ی های دائم��ی از همه مراکز 

هسته ای جمهوری اسامی ایران روبرو بوده است. 

وی گفت: بر این اساس آمریکایی ها را 
رو به تنها گزینه خویش یعنی افزایش 
تهدی��دات نظامی وعملیات پر ش��دت 
روانی واداش��ته اس��ت و ضمن تحرک 
بیشتر تروریست های وابسته به آمریکا 
نیز در ش��مال غرب و ش��رق ایران نیز 
کاما قابل مش��اهده می باشد تا شاید 
مثلث تروریسم، عملیات روانی و فشار 
اقتص��ادی بتواند ش��کاف های داخلی 
اب��ران را افزایش و تحرکات اغتش��اش 
طلبانه ای ص��ورت گیرد ش��اید بدین 
وس��یله ش��اهد مثالی ب��رای هجویات 
ترام��پ که چن��دی پیش گفت��ه بود 
هر هفته درش��هرای مختلف ایران  تظاهرات گس��ترده انجام 
می شود پیدا نمود تا رسانه ها با برجسته سازی آن بتوانند این 
دروغ ترام��پ را به خ��ورد همپیمانان منطقه ای و بین المللی 
او ب��ه منظور اجماع علیه ایران و عدم همکاری با ایران ایجاد 
نماین��د. به باور صدرالحس��ینی؛ در نهایت در ش��رایطی این 
مصاحبه ص��ورت می گیرد که ما دومین ضرب االجل خویش 
در خص��وص کاهش تعه��دات برجامی خ��ود را انجام داده و 
روز ش��مار ضرب االجل 60روزه بعدی نیز با س��رعت درحال 
انجام اس��ت و این امر برای اثبات اراده ملت ایران با پافشاری 
بر اس��تقال سیاس��ی خویش کاف��ی به نظر می رس��د؛ البته 
پاس��خ های قاطع رهبر انقاب اس��امی و دیپلمات های ایران 
به فرس��تادگان ژاپنی، آلمانی و فرانس��وی نی��ز نقاط طایی 
دیپلماس��ی ایرانی محس��وب می ش��ود که حتم��ا در ارزیابی 

جای��گاه ایران در منطقه و بین المل��ل جایگاه ویژه ای خواهد 
یافت. این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی تصریح کرد: 
یکی از موضوعات مهم که از مسئوالن جمهوری اسامی سوال 
می ش��ود این است که آیا امکان بازگشت تحریم های سازمان 
ملل متح��د علیه ملت ای��ران وجود دارد؟ در پاس��خ به این 
س��وال باید گفت به دلیل عدم اجماع بین المللی و گزارشات 
مس��تمر مثبت آژانس بین المللی هس��ته ای و عدم همراهی 
کشورهای موثر در شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و 
چین احتمال بازگش��ت تحریم های سازمان ملل تقریبا صفر 
است و کاهش تعهدات برجامی ایران بر اساس ماده 26و 36 
این توافق نامه انجام می شود که هیچ گونه تخطی از برجام و 
ان.پی.تی و پروتکل های الحاقی آن محسوب نمی گردد. البته 
بای��د گفت در صورت عدم بهره مندی ای��ران از برجام که با 
عدم تعهد تئوریکای اروپا ممکن است همراه شود نیز باعث به 
کار افتادن مکانیزم ماش��ه برای بازگشت تحریم های سازمان 
ملل نخواهد بود. وی خاطرنش��ان کرد: شرایط کنونی شرایط 
بس��یار حساسی است و در حقیقت می توان نام این شرایط را 
وضعیت قرمز در جن��گ اراده ها نامید که در این جنگ تمام 
عیار اراده ها، ملت و کش��وری پیروز اس��ت که پایبندی خود 
را ب��ر اصول و ارزش ه��ا، آرمان ها و چش��م اندازهای خویش 
مس��تحکم نموده و بتواند با عقانیت و محاسبه همه زوایای 
موج��ود در ای��ن جنگ به اهدف خویش نائ��ل آید که تجربه 
ایران در طول 40سال مقاومت فعال نشان داده است که ملت 
ایران و نظام اس��امی با همه ابعاد و زوایا و ظرایف این جنگ 
آشنایی کامل داش��ته و در برهه های گوناگون توانسته پیروز 

از میدان خارج شود. 

5  شنبه  22 تیر 1398  شماره 5068  دیپلمـاسی

مهم تری�ن انگی�زه اروپا ب�رای حفظ 
برجام مسائل امنیتی است

س��فیر اس��بق ایران در اردن گفت: اروپا از تاش برای 
حف��ظ برج��ام اهداف متفاوت��ی را دنب��ال می کند که 

مهم ترین آنها، مسائل مربوط به امنیت منطقه است.
نصرت اهلل تاجیک درباره اهمیت برجام برای اروپا عنوان 
کرد: اروپایی ها اهداف متفاوتی برای حفظ برجام دارند 
که مهمترین آن، مس��ائل امنیتی منطقه  اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه اروپا حلقه اول امنیتی خاورمیانه اس��ت و 
هرگون��ه تحول و تنش در این منطق��ه می تواند اثرات 
امنیتی بر اروپا بگذارد، اظهار داشت: نمی خواهم مسائل 
اقتصادی را نفی کنم. خاورمیانه به عنوان محل تأمین 
انرژی اروپا و بازار چند صد میلیونی، مسائل اقتصادیش 
مهم اس��ت و خود ایران فی نفس��ه به عن��وان بازار 80 
میلیون��ی می تواند برای اروپا مهم باش��د. این تحلیلگر 
مس��ائل بین الملل ادامه داد: تحوالت امنیتی و مسائلی 
ک��ه در خاورمیانه تنش ایج��اد می کند یا درگیری ها و 
افزایش تنش های احتمالی بین ایران و آمریکا می تواند 
تاثیر مستقیم و منفی نه تنها بر جامعه، بلکه بر توسعه 
اروپا نیز داشته باشد. تاجیک بیان کرد:کما اینکه بعد از 
تحوالت 2011 و بهار عربی و اقدامات داعش در سوریه 
و عراق با سیل مهاجران به سمت اروپا مواجه بودیم که 
اینها می تواند دغدغه های مهم اروپا باش��د، برای اینکه 
برجام حفظ شود. سفیر اسبق ایران در اردن ادامه داد: 
اروپا عاقه مند اس��ت راهی که مذاکراتش بیش از یک 
دهه طول کشید و به اجماع نسبی رسید و برجام منعقد 
شد، سوای از اینکه برای ما )ایران( نفع داشته یا نداشته 
و یا عدم النفع راجع به مس��ائل عملیاتی و اقتصادی و 
.... بوده، حفظ ش��ود. وی معتقد است که برجام از نظر 
منطق��ه ای و بعد امنیتی آن برای اروپا مهم اس��ت و از 
سوی دیگر، حفظ ایران که به سمت کره شمالی منطقه 

نرود، برای اروپا دارای اهمیت است.

اخبار گزارش

عدم تمایل شینزو آبه برای صحبت درباره ایران 
نخس��ت وزیر ژاپن که برای ش��رکت در انتخابات در این کش��ور آماده می ش��ود 

تمایلی به صحبت درباره موضوع ایران و روسیه ندارد.
ش��ینزو آبه، در س��خنرانی خود در ایسه با تاکید بر این مس��ئله که اتحاد ژاپن 
و آمری��کا تحت هدای��ت وی ترامپ همچنان قدرتمند باق��ی خواهد ماند گفت: 

حف��ظ رابطه اعتماد بین من و ترامپ کمترین وظیف��ه ام خواهد بود. هرچند آبه 
در این س��خنرانی درباره ریاس��ت گروه 20 صحب��ت کرد اما به مذاک��ره با ایران یا 

گفت وگوهای توکیو- مسکو برای حل تنش های منطقه ای بر سر جزایر هوکایدو اشاره ای 
نکرد. کارشناس��ان معتقدند  بعد از اقدام دولت ترام��پ برای ایحاد ائتاف و حفاظت از 
کشتی های تجاری در خلیج فارس، واکنش دولت ژاپن موضوعی مهم در نظرسنجی های 
مجل��س اعیان به ش��مار می رود. یک منب��ع نزدیک دیگر به آبه گف��ت: همانطور که ما 

درحال کمپین انتخاباتی هستیم، این یک راهکار ناخواسته است. صداوسیما 

 تشکیل ائتالف دریایی برای تنگه هرمز زمان می برد
وزی��ر خارجه آمریکا می گوید، تش��کیل ائتاف بین المللی ب��رای تضمین عبور و 
مرور آزاد در تنگه هرمز بس��یار خوب اس��ت، اما تش��کیل چنین ائتافی مدتی 
زم��ان می برد. مایک پامپئو ضمن دفاع از اقدام یکس��ال گذش��ته دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا در خروج از برجام گفت: رئیس جمهور ترامپ با ش��فافیت 

اخاقی زیادی در خصوص جمهوری اسامی ایران آغاز به کار کرد. وی )ترامپ( 
به وضوح این مس��ئله را درک کرد که توافق رئیس جمهور اوباما و وزیر کری، آمریکا 

را سرخورده می کند و این )توافق( نمایانگر این خطر بود که ایران در مدت زمان بسیار 
اندک، ظرفیت دستیابی به ساح هسته ای را خواهد داشت. 

وی توضی��ح داد: همانط��ور که ش��اهد بودید، ما در از بین بردن ش��ماری از منابعی که 
ایران از طریق آن اقدامات روریس��تی در سراس��ر جهان را تحریک می کرد، موفق عمل 

کرده ایم. فارس 

 آمریکا در حال اعمال روش غرق مصنوعی علیه ایران است
مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد شدید از اقدام دولت ترامپ 
در خ��روج از برجام گفت واش��نگتن در حال اعمال روش غ��رق مصنوعی علیه 
ایران است. محمد البرادعی افزود: این اقدام فریاد برای دریافت کمک است. آنها 

فاصله بسیار زیادی با یک ساح هسته ای دارند و یک تهدید فوری نیستند.
وی گفت: این واکنشی نمادین از کشوری است که به دلیل تحریم های اعمالی از 

س��وی آمریکا حتی نمی تواند دارو وارد کند. وی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برای خروج از توافق هسته ای در حالی که فعال بود را فاقد منطق، مبنای قانونی 

و هرگونه عقل سلیم توصیف کرد.
البرادعی گفت: آنها )آمریکا( در حال اعمال روش غرق مصنوعی علیه ایران هستند. آنها 
در حال غرق کردن ایران بوده و س��پس به آنها نگاه می کنند و می پرس��ند بیایید بدون 

پیش شرط با یکدیگر مذاکره کنیم. تسنیم 

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com
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درآمد پایدار شهر
کیوان ایزدى_شهردارى نهادى عمومى، غیردولتى و محلى است که مدیریت شهررا برعهده دارد، دامنه فعالیتهاى شهردارى با توجه به سیاست عدم تمرکز 
فعالیتهاى گوناگون که در برنامه هاى منطقه اى مشاهده مى شود به همراه رشد روز افزون و سریع شهرنشینى روز به روز بیشتر مى شود بنابراین بررسى منابع 
درآمد و نوع هزینه هاى شهردارى اهمیت ویژه اى دارد. لذا با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه منابع درآمدى شهرداریها نگاهى گذرا به یکى از این درآمدها 
که در اثر بى توجهى کالن مدیریتى شهرى کشور و مقایسه آن با عوارض دیگرى مانند عوارض ساختمانى و فروش مازاد تراکم کاهش شدیدى در کل درآمد 

شهردارى هاى کشور داشته است.
عوارض نوسازى به عنوان یکى از منابع درآمدى پایدار شهرداریها

عوارض نوسازى ریشه در قانون نوسازى و عمران شهرى دارد که درآذرماه 1347 در مجلس شوراى ملى به تصویب رسید به اذعان کارشناسان و حقوقدانان این 
قانون جایگاه و پشتوانه حقوقى و اجرایى استوارى دارد. لیکن با وجود این در چند دهه اخیر چنان بدون استفاده مانده که اعجاب همگان را برانگیخته است. در 
شرایطى که شهردارى ها بنا به تجربه سالیان دراز محدودیت منابع درآمدى، در پى کشف منابع جدید درآمدى براى خود هستند و گرایش چندانى به دریافت 
عوارض نوسازى وجود نداشته است شاید استفاده از منبع درآمدى سرشار و ناپایدار فروش تراکم مازاد در شهرهاى بزرگ و محدودیتهاى تحمیل عوارض نوسازى 
بر اقتصاد ناتوان شهرهاى کوچک دلیل بى توجهى به این قانون شده است به طورى که در فاصله سال هاى (1370تا 1380) سهم عوارض نوسازى یا به عبارتى 
امالك و مستغالت در طول همین سال ها به طور میانگین در شهر تهران 1/8 درصد بوده و این در حالى است که در اکثر شهرهاى دنیا این سهم باالى 30 درصد 

منابع درآمد شهردارى ها را تشکیل مى دهد.
آشنایى با قانون نوسازى و عمران شهرى

قانون (نوسازى و عمران شهرى) که در سال 1347 شمسى به تصویب رسید در برگیرنده 36 ماده و 47 تبصره است با توجه به مفاد این قانون هدف قانونگذار 
را اصالح ساختار اساسى بافتهاى شهرى، تامین نیازهاى عمومى در شهرها، ایجاد توسعه فضاهاى سبز و تفریحى، اصالح و احداث معابر و خیابان هاى ارتباطى، 
نوسازى محله هاى قدیمى و هدایت توسعه متناسب و موزون شهرها مطابق طرح هاى توسعه شهرى دانست. این قانون یکى از قوانین جتمع و استوار در زمینه 
عمران شهرى است که قانونگذار اکثر جنبه هاى عمران و نوسازى شهرى را در آن مدنظر قرار داده است آنچه که در این قانون مورد بحث است توجه قانونگذار 
به منبع درآمدى مناسب براى اجراى قانون مذکور است_ لذا شهردارى ها براى اجراى فعالیتهاى عمرانى خود مکلفند متناسب با وضعیت و توان مالى شهروندان 
5 در هزار قیمت واقعى امالك عرصه و اعیان آنها را در قالب عوارض نوسازى دریافت دارند که از این راه صرف کارهاى عمرانى و 10 درصد براى امور جارى 

شهردارى در زمینه دریافت عوارض هزینه مى شود.
توضیح: وفق تبصره 2 ماده(5) قانون اصالح موادى از قانون برنامه سوم _(موظف به تجمیع عوارض) پنج در هزار قانون نوسازى به یک درصد افزایش یافته است.

احیاى عوارض نوسازى
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون نوسازى و عمران شهرى و تعیین عوارض مناسب براى اجراى آن هنوز بسیارى از مدیران اجرایى و کارشناسان به 
استوارى و قوت این قانون و پیش بینى عوارض الزم براى اقدامات عمرانى شهردارى اذعان و اقرار دارند و به عنوان یکى از منابع خوب درآمدى اجرایى آن 
نیز به خوبى پیش بینى شده است. دز این قانون پیش بینى گردیده که هر مالک شهرى باید در طول 300 سال معادل یک برابر قیمت واقعى ملک خود را براى 
نوسازى و عمران شهر بپردازد تامل در اظهارات یاد شده، گویاى غفلت طوالنى مدیران شهرى و تصمیم گیران کالن مدیریت شهرى کشور از عمران پایدارى 

مانند عوارض نوسازى است.

  آگهى تجدید مناقصه دو مرحله اى شماره 98/10

 ( مدیریت مخابرات منطقه گیالن )

دوم
ت 
نوب

موضوع مناقصه : خرید و اجراى حفارى و کابلکشى خاکى مسى و فیبر نورى کافوهاى لنگرود
نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مخابرات ایران  (( مدیریت منطقه  گیالن ))  

 آدرس دستگاه مناقصه گذار: گیالن- رشت- گلسار- ساختمان مرکزى مدیریت مخابرات منطقه گیالن- طبقه سوم- واحد قراردادها
 شرایط کلى شرکت کنندگان: از کلیه  شرکت هاى واجد شرایط ( داشتن تجربه و حسن سابقه ، گواهینامه صالحیت ایمنى پیمانکاران، گواهینامه مهارت فنى( کارت 

مهارت) امکانات مالى و پشتیبانى ) دعوت بعمل مى آید با ارائه معرفى نامه  معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق یکى از  روشهاى ذیل اقدام نمایند: 
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه :

کلیه شرکت هاى واجد شرایط  براى شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ 200/000 ریال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران- منطقه 
گیالن واریز نمایند و سپس جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضورى به واحد قراردادهاى مخابرات منطقه گیالن به آدرس : گیالن – رشت- گلسار – 
ساختمان مرکزى -  طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکى از پایگاه هاى اینترنتى: WWW.TCG.IR , www.TCI.IR   و http://IETS.MPORG.IR اقدام 

نمایند. 
  نوع  تضمین شرکت در مناقصه:

 ضمانتنامه بانکى ویا چک تضمینى معتبر بانکى در وجه شرکت مخابرات ایران با شناسه ملى  10103647290 و کد اقتصادى 4111-1153-9153
به پیشنهاد هاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سپرده شرکت درمناقصه : مبلغ 114/000/000 ریال
 آخرین تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهى : حداکثر تا ساعت 14 مورخ روز شنبه مورخ 98/04/29 مى باشد.

 آخرین مهلت تحویل پاکات : تا ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 98/05/08 تحویل به دبیر خانه خواهد بود.
 تاریخ و ساعت و مکان بازگشایى پاکات : روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 از ساعت 14/00 سالن کنفراس واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزى مدیریت مخابرات 
منطقه  گیالن بازگشائى خواهد شد که پس از ارزیابى فنى ، مالى ، بازرگانى و تعیین صالحیت شرکت کنندگان توسط کمیته فنى و بازرگانى ، پاکت ج آنان در جلسه بعدى 

کمیسیون مناقصات و معامالت  بازگشائى مى گردد.
 زمان و برآورد اولیه هزینه پروژه: 

 اجراى پروژه بمدت 100 روز کارى از تاریخ ابالغ قرارداد و برآورد اولیه هزینه پروژه بمبلغ 2/840/871/830 ریال مى باشد.
 رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى کشور الزامى است.

توجه:
به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ؛ مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا مدیریت 
مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن را بصورت مکتوب به پیشنهاد دهنده اعالم خواهد کرد.

ضمنا حضور نماینده تام االختیار شرکت با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه کمیسیون مناقصه در روز بازگشایى پاکت بالمانع مى باشد.
تلفن : 32132328-013 دورنویس: 013-33723456 

شرکت مخابرات ایران
(سهامى عام)
منطقه گیالن 

بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران صفر است
کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

مقاومت رمز پیروزی ملت ایران
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