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یک قدم در مسیر صحیح
از آنجای��ی ک��ه ما ده برابر بیش��تر از همه کش��ورهای متحد
دیگر (که به پاکس��تان کمک ميکردند) در این کشور پول هزینه
ميکردیم ،به نظر ميرس��ید این برنامه به س��ادگی قابل دستیابی
است.
هیچ چیز طبق س��لیقه من به اندازه کافی س��ریع پیش نرفت
ام��ا «یواساید» در آوریل  2012اعالم ک��رد طرحی هدفمندتر و
راهبردیتر برای پاکس��تان تهیه کرده اس��ت که بر کاهش تعداد
برنامهه��اي (توس��عه) از  140در س��ال  2009به س��ی و پنج در
سپتامبر  2012متمرکز شده بود و بر انرژی ،رشد اقتصادی ،ایجاد
ثبات ،بهداش��ت و آموزش تاکید داشت .این اقدام حداقل یک قدم
در مسیر صحیح بود.

كتاب :انتخابهاي سخت
نوشته :هیالری کلینتون
ترجمه :حسين ارجلو
کتاب «انتخابهاي س��خت» نوش��ته هیالری رودهام کلینتون
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخابهاي
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است.
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی
کرده شرح نس��بتا ً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواریهاي
گزینهه��اي پیش روی خود را تصویر نماید .سیاس��ت روز به طور
روزانه بخشهايي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

نشانههایی از آن در لوزان پدیدار شد ،عبارت است از
تثبیت حق  -به ناحق نادیده گرفته شده  -ایران در
داشتن فناوری صلحآمیز هستهای در همه ابعاد آن و
تضمین ادامه حرکت آن به س��وی پیشرفت؛ هرچند
سرعت این پیش��رفت میتواند به تناسب متغیرهای
وابس��ت ه متعدد ،در برههای از زمان مانند س��الهای
گذشته بس��یار باال رود و تا غنیسازی  20درصدی
و بی��ش از آن ه��م پی��ش رود و در دورهای هم بنا
بر مصال��ح دیگری ،اندکی از س��رعت آن  -با حفظ
ساختارهای آن  -کاسته شود.
فراموش نکنیم ،س��اختارهای برنام ه هس��تهای
صلحآمیز ایران برچیده نش��ده و نخواهد ش��د و هر
زمان بدعهدی مس��بوق به س��ابقه غرب تکرار شود،
مس��یر طی ش��ده به س��رعت قابل بازگشت خواهد
بود و این بار دیگر به غنیس��ازی  20درصدی اکتفا
نخواهد شد.
رهبر انقالب در دی��دار دانشآموزان ()92/8/12
میفرماین��د« :این را هم توجّ ه داش��ته باش��ید ،این
مذاکرهای که امروز دارد انجام میگیرد با شش کشور
 که آمریکا هم جزو این ش��ش کش��ور است  -فقطدر مورد مس��ائل هستهای است و الغیر .بنده هم اوّلِ
امس��ال در مشهد مقدّ س در س��خنرانی گفتم [که]
مذاک��ره در موضوعات خاص اش��کالی ن��دارد؛ منتها
گفتم من اعتماد ندارم ،خوش��بین نیستم به مذاکره،
لک��ن میخواهند مذاکره کنند ،بکنند؛ ما هم بإذناهلل
ضرری نمیکنیم .یک تجربهای در اختیار ملّت ایران
است  -که حاال من مختصرا ً عرض خواهم کرد  -این
تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را باال خواهد برد؛»

درب��اره مذاکرات هس��تهای و
تفاهم صورت گرفته در لوزان
تريبــــون
که واکنشهایی از منتهیالیه
خوشبینی تا انتهای بدبینی و متأس��فانه در برخی
موارد بیانصافی را به همراه داشته است ،طرح چند
نکته و تأمل در آنها ضروری به نظر میرسد:
تی��م مذاکرهکنن��ده کش��ورمان ب��ا ترکیبی از
باس��ابقهترین و زبدهتری��ن دیپلماته��ای وزارت
خارجه و کارشناسان زبده فنی  -پا به میدان سخت
مذاکره ب��ا قدرتهای خودخوانده جهانی ش��دند تا
تحریمهای ظالمانه این کش��ورها بر ضد مردم ایران
را در ب��ده بس��تانی قابل قبول رف��ع کنند .در اینجا
فرص��ت پرداختن به اقتص��اد مقاومتی و اینکه برای
درونزا کردن اقتصاد کش��ور و ایج��اد مصونیت در
برابر تحریمها چه کردیم نیس��ت .تنها بحث مذاکره
اس��ت و آنچه قرار اس��ت داده شود تا ما به ازای آن،
امتیازاتی ستانده شود.
همانطور که رهبر انقالب هم در بیاناتش��ان در
ال
دیدار مردم ق��م ( )92/10/19میفرمایند« :ما قب ً
ه��م اعالن کردیم ،قبل از ای��ن حرفها هم ما گفتیم
[که] نظام جمهوری اس�لامی درب��ارهی موضوعات
خاصّ ی که مصلحت بداند ،با این ش��یطان برای رفع
ش ّر او و برای حلّ مشکل ،مذاکره میکند؛ معنای این
آن نیست که این ملّت مستأصل شده است ،ابدا ً».

توقف در ایستگاه هستهای
و خطر نرسیدن به مقصد
در اهمیت فناوری صلحآمیز هس��تهای در ابعاد
گوناگون آن از پزش��کی و کشاورزی تا تولید انرژی
پاک و همچنین ارزشهای اس��تراتژیک یک دانش
بومی در میان معدود کش��ورهای دارنده آن ،شکی
نیس��ت .اما در تع��دد مؤلفههای ق��درت جمهوری
اس�لامی نیز نبای��د تردید کرد؛ چ��ه اینکه فناوری
هستهای هم وجهی از وجوه قدرت ایران اسالمی در
منطقه غرب آسیاست .منطقه غرب آسیا یا به تعبیر
استعماری آن خاورمیانه ،امروز غرق در خون است.
قطار تمدن بزرگ اس�لامی که از ای��ران به حرکت
درآمده و در کش��ورهای اس�لامی نیز توقف داشته
اس��ت ،نیازمند نیروی محرکه اس��ت ت��ا فریادرس
ملتهای منطقه باش��د .توقف در ایستگاه هستهای،
خطر بزرگتری به همراه دارد و آن نرسیدن به مقصد
و درپ��ی آن از دس��ت دادن داراییه��ای ژئوپلتیک
ارزشمندتری است.
اتفاقی ک��ه در این مذاکرات تاکن��ون رخ داد و

بدون لكنت

خطوط قرمز؛ کمرنگ اما پابرجا
آنچه از بیانیه لوزان دریافت میش��ود ،حکایت
از ایس��تادگی تی��م مذاکرهکنن��ده در براب��ر تداوم
زیادهخواه��ی طرفه��ای مقاب��ل دارد .از یاد نبریم
که ط��رف مقابل با ای��ن نیت آمده اس��ت تا پیچ و
مهرههای تأسیسات هس��تهای ایران را نیز باز کند.
پ��س از توافق ژنو و مذاکرات حدفاصل ژنو تا لوزان،
چانهزنی آمریکاییها بر سر  500تا  1500سانتریفیوژ
فعال بود و غنیس��ازی در حد آزمایشگاهی ،همراه
با تعطیلی کامل س��ایت فردو و تعطیلی راکتور آب
س��نگین یا تبدیل آن به آب س��بک .اما با پافشاری
فرزن��دان انق�لاب در مذاک��ره ب��ا زیادهخواهترین و
مس��تکبرترین موجودیتهای جه��ان ،هیچ یک از
برنامههای دشمن برای آنچه نابودی برنامه هستهای
میدانند ،محقق نشده است.
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جنايات وحشيانه آلسعود
جنايات وحشيانه آلسعود در يمن با سکوت محافل بينالمللي
همراه است .مردم يمن به دليل عدم تمکين سياستهاي آلسعود
ام��روز در خاک و خون ميغلطند و محافل حقوق بش��ر بينالمللي
و ناتو و س��اير نهادهاي مدعي حقوق بشر در خواب هستند .خيانت
آلس��عود و وحشيگري اين خاندان وحش��ي با سقوط و فروپاشي
آلسعود به اميد خدا پايان مييابد.
قاسميان

سودجويان زالوصفت
تحريمهاي ناجوانمردانه و زورگويانه عليه ايران درس��ت است که
اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد اما براي خيلي از سودجويان درآمدهاي
بادآورده داشته است .دولت چه توافق و لغو تحريمها انجام شود و چه
نشود الزم است دست اين سودجويان زالو صفت را قطع کند.
اعلمي

در خطوط قرمز ترس��یم ش��ده برای مذاکرات
هستهای از س��وی رهبر معظم انقالب چند نکته به
چشم میخورد:
حرکت علمی ،هس��تهای ب��ه هیچوجه نباید
متوقف یا کند شود.
مذاکرهکنندگان ایرانی باید بر ادامه تحقیق و
توسعه و پیشرفت هستهای پافشاری کنند.
کسی حق مداخله بر روی دستاوردهای هستهاي
را ندارد و کسی هم این کار را انجام نمیدهد.
مسئوالن باید در مورد دستاوردهای هستهای
تعصب داشته باشند.
مذاکرهکنندگان کش��ورمان نباید هیچ حرف
زوری را از طرف مقابل قبول کنند.
رواب��ط آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران
باید بصورت متعارف و غیر فوقالعاده باشد.
همچنی��ن خطوط قرمز دیگری هم در ب ُعد فنی
ترسیم شد که مهمترین آنها عبارت بود از:
ادام��ه فعالیت تمام س��ایتها و تأسیس��ات
هستهای و عدم پذیرش تعطیلی آنها.
انجام غنیسازی در خاک ایران.
حفظ مواد غنیشده در خاک کشور.
حفظ تأسیس��ات فردو به عن��وان جایگزین
نطنز در شرایط اضطراری.
عدم پذیرش غنیسازی آزمایشگاهی.
ادامه تحقیق و توس��عه بر روی ماش��ینهای
پیشرفته.
حف��ظ ماهی��ت آب س��نگین اراک و ع��دم
تعطیلی آن
نگاه��ی به بندهای توافق لوزان نش��ان میدهد
موارد فوق ش��اید نه به شکل ایدهآل ،اما بطور نسبی
محقق شده است .مرکز فردو همچنان به فعالیتهای
مرتبط با برنامه هستهای و مجهز به سانتریفیوژ دایر
و آماده غنیسازی  -در صورت تغییر شکل تعامل با
غ��رب  -خواهد بود .راکتور اراک هم با بازطراحی -
هرچند احتماال زمانبر و هزینهبر  -آب سنگین باقی
خواهد ماند .غنیسازی در خاک ایران  -در حجمی
حدفاصل آزمایش��گاهی تا صنعت��ی  -ادامه خواهد
یافت و پس از اجرای توافق ماش��ینهای پیش��رفته
ایران نیز که تحقیق و توس��عه آن طبق بیانیه ادامه
خواهد یافت ،وارد چرخه غنیسازی میشوند.
هرچن��د ممک��ن کارشناس��ان و صاحبنظران
درباره هریک از بندهای فوق تفاس��یر مختلفی ارائه
دهند ،ام��ا اجماال در بیانیه لوزان ،گذر فاحش��ی از
این خطوط قرمز مشاهده نمیشود و تیم مذاکراتی

اسماعيلي

بیانیه سوئیس ،آزمونی برای
همدلی و همزبانی دولت و ملت
ب��ا ظرافت بر روی این خطوط حرکت کرده اس��ت؛
گرچه سؤاالتی هم در برخی موارد از جمله چگونگی
تأمین 190هزار سو نیاز کش��ور به غنیسازی قابل
طرح اس��ت .همچنین در مورد تفاسیر ارائه شده از
سوی آمریکاییها و تضمینهای الزم در مورد "لغو"
همه تحریمهای مرتبط با برنامه هس��تهای ،تدابیر و
ایستادگی الزم باید اتخاذ شود.

تفسیرهای آمریکایی؛
تأکید بر اصل بیاعتمادی
انتش��ار فکت ش��یت (یا برگه اعالم جزئیات) از
سوی آمریکا ،به مانند توافق ژنو ،فضای دو قطبی را
داخل کش��ور ایجاد کرد .در این مورد ضمن احترام
به هم��ه منتقدان باید گفت ،طبق اصل بیاعتمادی
حاک��م می��ان ای��ران و آمری��کا ک��ه م��ورد تأکید
رئیسجهم��ور و وزی��ر خارجه کش��ورمان نیز بوده
است ،استنادات و مطالبات از تیم مذاکرهکننده باید
ب��ر مبنای آنچه که مقامات وزارت خارجه میگویند
باش��د نه بر مبنای تعاریف دشمن شماره یک نظام.
اس��تناد هر روزه ب��ه اظهارات مقام��ات آمریکایی و
رس��انههای صهیونیس��ت و مقامات این رژیم جعلی
ب��رای حمله به مذاکرهکنن��دگان در واقع اعتماد به
اظهارات دشمن برای محکوم کردن تیمی است که
 18ماه تالشی قابل تقدیر داشته است و باید فرصت
داد تا مس��یر طیشده ،تا چند ماه آینده به سرانجام
خود برس��د؛ آنگاه میتوان قضاوتی دقیق و منصفانه
از عملکردها ارائه کرد.
از تفاهم تا توافق؛
آزمون سه ما ِه تعیینکننده
آنچ��ه در لوزان رخ داد ،تفاهم��ی بود بر برخی
اص��ول و اختالفات اساس��ی که ط��ی مذاکرات 12
س��ال گذش��ته هرگز به راهحلی منجر نشده بود .اما
در بیانی��ه ل��وزان طرفین بر راهحلهای��ی به اجماع
رسیدند تا در زمان باقیمانده ،جزئیات مورد اختالف
نیز به راهحل منتهی شود و مجموع قریب به  2سال
مذاکره ،در توافق جامع ،روی کاغذ بیاید.

درخواست از شهردار
از ش��هردار ته��ران که به فضاي س��بز اهميت زي��اد ميدهد
تقاضا داريم فک��ري براي منطقه  10بکن��د .خيابانهاي جيحون،
کارون ،دامپزش��کي و ...فاقد فضاي سبز مناسب هستند .تراکم در
اين محالت بس��يار باال اس��ت که اميدواريم شهرداري با خريداري
بافتهاي فرس��وده و تبديل به فضاي س��بز کمکي ب��ه اين تراکم
کند.

دولت سروسامان دهد
اميدوارم دولت به وضعيت کيفيت و قيمت خودرو سرو سامان
دهد.

عبدي

دولت نيزبا ملت همدل باشد
س��ال جديد را مقام معظم رهبري س��ال ملت ،دولت ،همدلي و
همزباني ناميدند .اميد همانگونه که ملت با دولت همدل و همزبان است
دولت نيز با ملت همدل باشد بخصوص در اقتصاد و معيشت مردم.

از نقدها نترسند
گزارش روزنامه در مورد حاشيهس��ازي براي سريال در حاشيه
مطلب خوبي بود .واقعا الزم است آقايان مسئول صبورتر و نقدپذير
باش��ند .نقد بهترين روش براي اصالح است پس از نقدها نترسند و
نقدها را با کمال ميل بپذيرند تا اصالح شوند.
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سجادي

درباره ال��زامآور بودن بیانیه باز هم به اس��تناد
کارشناس��ان حقوق��ی تیم مذاکرهکننده و ش��خص
جناب ظری��ف وزیر امور خارج��ه ،این چیزی بیش
از بیانیه و اعالمیهای مطبوعاتی نیست و طبق گفته
آقای عراقچی ،همین موارد ذکرش��ده در بیانیه هم
ممکن اس��ت در مذاکرات تغییر کن��د و هنوز هیچ
چیز قطعی و نهایی نش��ده اس��ت .لذا ،شائبه توافق
دو مرحل��های  -که اتفاقا م��ورد تأکید رهبر انقالب
نیز بوده اس��ت  -ناشی از تفاس��یری با رنگ و بوی
سیاس��ی اس��ت .کما اینکه  -برخالف توافق ژنو که
مصداق روش��ن یک توافق ب��ود  -در این بیانیه تنها
مس��یر پیشرو اعالم ش��ده اس��ت و طرفین متعهد
و ملت��زم به اجرای تعه��دی در ازای اقدامات طرف
مقابل نشدهاند.
ح��اال ،س��ه م��اه تعیینکنن��ده پی��شروی
مذاکرهکنندگان و ملتی اس��ت که ب��ه آنها اعتماد
کردهاند که از اس��تقالل و عزت ملی و خون شهدای
این راه صیانت کنند .رهبر معظم انقالب امس��ال را
هم س��ال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری
کردند؛ تا با اجماع ملی و ایستادگی مذاکرهکنندگان
به پش��توانه ملت ،قدرتهای جهان را به شناسایی و
احترام به حقوق هستهای و فناوری بومی صلح آمیز
کش��ور وادار کنیم .قطعا این سه ماه ،آزمون اجماع
ملی ب��رای ایس��تادگی برابر حاصلجمع اس��تکبار
محاسبات جهانی در مذاکرات است.
ب��ه هرجه��ت ،رهبر انق�لاب با توج��ه به عمق
راهبردی در مس��ایل منطق��ه و همچنین اطالع از
اخب��ار ریز و دقی��ق در مذاکرات هس��تهای ،چنین
شعاری را برای سال جدید انتخاب نمودند و همین
مس��ئله باید در چارچوب اص��ول منتقدین در نظر
گرفته شود ،از سوی دیگر ،به صواب نزدیکتر است
تا هم��ه مردم ایران اع��م از منتقد و غی��ره ،قول و
وعده مس��ئولین درباره رفع یکباره همه تحریمهای
هس��تهای را قب��ول کنن��د و منتظر بمانن��د تا عیار
صداقت آمریکایی  -غربی مقابل حس��ننیت ایرانی
در متوق��ف کردن موق��ت بعضی از دس��تاوردهای
هستهای ،سنجیده شود(.مشرق)
نامه  ۵3نهج البالغه

خسته نباشيد
آقاي ظريف خسته نباشيد .دفاع از ارزشهاي انقالب و حفظ آرمانها
را به خوبي انجام داديد و نشان داديد سربازي فداکار در جبهه ديپلماسي
هستيد .به شما و همه همکاران توانمندتان دست مريزاد ميگوييم.
نعمتي

تناسب ندارد
افزايش حقوق کارگران با تورم هيچ نسبتي ندارد .مسئوالن نيز
مثل مردم زندگي ميکنند با همين درآمدها؟
شريفي

نبايد اعتماد کرد
به آمريکا نبايد اعتماد کرد .هيچ وقت آنها به قول و قرارش��ان
عمل نکردهاند.
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تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد

وقتی این نظام واقعا ً اس�لامی اس��ت ک��ه در آن
همهی اجزای اس�لام محفوظ باشد و صورت و سیرت
اس�لام در آن حف��ظ بش��ود .ص��ورت اس�لام ،همین
حرفه��ای ما و اظه��ارات ما و کارهای��ی که میکنیم و
این ظواهر امر اس��ت؛ س��یرت اس�لام ،این است که
م��ا یک هدف��ی را ،یک آرمان��ی را ،یک س��رمنزلی را
در نظر بگیریم و تعریف کنیم و برای رس��یدن به آن
س��رمنزل ،برنامهریزی کامل کنیم ،و در این راه عمل
کنیم ،حرکت کنیم ،با همهی وجود راه بیفتیم؛ آنوقت
در آن صورت ،سیرت اسالمی هم ،هم محفوظ خواهد
مان��د ،هم رو به کم��ال خواهد رفت؛ یعنی در یک حد
هم متوقّف نمیماند؛ خب ،این برنامهای اس��ت که ما
برای رسیدن به آن اهداف ،به آن احتیاج داریم.
آنچ��ه ما ام��روز در زبان مس��تکبرین و مخالفین
نظام اس�لامی و مش��خّصا ً جمهوری اس�لامی مشاهده
میکنیم که با «تغییر رفتار» از آن یاد میکنند  -گاهی
میگویند ما تغییر نظام را نمیخواهیم ،تغییر رفتار را
میخواهیم [ -همین است] .تغییر رفتار با تغییر نظام
هیچ تفاوتی ندارد؛ درس��ت همان است؛ یعنی تغییر
آن سیرت اسالمی؛ این معنای تغییر رفتار است .تغییر
رفت��ار یعنی ش��ما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و
حتمی حرکت به آن س��رمنزل اس��ت ،دست بردارید؛
از آن کوتاه بیایید و نس��بت به آن ،اهتمام خودتان را
از دس��ت بدهید؛ این معنای تغییر رفتار است؛ یعنی
هم��ان چی��زی که گاه��ی از آن در برخ��ی از گفتهها و
نوشتهها تعبیر میشود به دین حدّاقل ّی؛ یعنی کاستن
از آرمانها که بهمعنای نابودی سیرت دین است .این
دین حدّاقل ّی یعنی در واقع دین را حذف کردن.

ننجون
رفیق بی کلک مادر

حس��ین هدایت��ی :م��ادرم ،قس��م داده ک��ه
پرسپولیس را نخرم.
عبارت فوق ی��ادآور کدام ی��ک از گزینههاي
زیر است؟
الف) سلطالن غم مادر
ب) رفیق بیکلک مادر
ج) مادر من مادر من  /تو یاری و یاور من
د) هر چی مامانم اینا بگه
علی الریجانی :نباید به حرفهای اوباما در این
خصوص اعتماد کرد زیرا وی  ...صحبت میکند.
نقطهچین باال را پرکنید.
الف) یگانه
ب) دوگانه
ج) سگانه
د) گرگانه
رئیسجمهور س��ودان :ما برای تجاوز به خاک
یمن به این کشور نرفتیم.
به نظر ش��ما ارتش سودان برای کدام یک از
گزینههاي زیر وارد خاک یمن شده است؟
الف) هواخوری
ب) زمینخوری
ج) کتکخوری
د) یک چیز دیگر خوری!

خبر
نشست مشترک مجلس و دولت

به  23فروردین موکول شد
مع��اون امور هماهنگ��ی و نظ��ارت مع��اون پارلمانی
رئیسجمهور گفت :نشست مشترک مجلس و دولت که قرار
بود امشب برگزار شود به هفته آینده موکول شد که بر این
اساس پنجمین نشست دو قوه  23فروردین برگزار میشود.
مجی��د نصیرپ��ور در ادام��ه اف��زود :اولی��ن نشس��ت
مش��ترک دولت و مجلس در س��ال جاری به میزبانی نهاد
ریاستجمهوری در روز یکشنبه از ساعت  18تا  20برگزاری
میشود .وي تصریح کرد :در این جلسه نیز سران قوه مجریه
و مقننه حضور خواهند داشت که در پی آن مهمترین مسائل
روز کشور مورد بحث و تبادل نظر میان اعضای هیأت دولت
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار میگیرد.
نصیرپ��ور با بیان اینک��ه از تمامی نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی برای حضور در این نشس��ت مشترک
دعوت به عم��ل خواهد آمد گف��ت :دعوتنامه نمایندگان
مجلس که از س��وی ریاستجمهوری تهیه شده امروز به
آنها ارائه میشود.

»ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﻴﻔﻰ «1394-01-05
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ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء:

ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء:
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  68/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ  15ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﻯ -ﻗﻄﻮﺭ -ﺭﺍﺯﻯ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎﻯ  51+500ﺍﻟﻰ 500+66

ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ9/143/369/004 :ﺭﻳﺎﻝ

ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ117/370/455/487 :ﺭﻳﺎﻝ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ28/000/000 :ﺭﻳﺎﻝ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ 94/1/18 :ﺍﻟﻰ 94/1/22

ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ 94/2/2

ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  11ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ 94/2/2
ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ  4ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻯ

ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ:

ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ:

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ  5ﺑﺮﻕ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ -ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ -2ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﺜﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ -ﺍﺗﺎﻕ  104ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ -2ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﺜﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ  104ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭhttp://iets.mporg.ir :

ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭhttp://iets.mporg.ir :
ﻡ ﺍﻟﻒ124/

مخاطب شماييد!

ﻭﻝ
ﺍ

»ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ «1394-01-03

| شماره | 3872

کانادا عبور کنند و «مونتانا» را تحت کنترل خود در آورند ،آمریکا
چ��ه عکسالعملی از خود نش��ان خواهد داد؟ آی��ا به این دلیل که
مونتان��ا در منطقهاي دور دس��ت واقع ش��ده و جمعیت کمی دارد
این اش��غال را خواهیم پذیرفت؟ البته که نه .ما هرگز اجازه اجرای
چنین س��ناریویی در هر جای کشورمان و نیز پاکستان را نخواهیم
داد.
م��ن همچنین س��ؤاالت زیادی درب��اره پهپادها ميش��نیدم.
اس��تفاده از هواپیماهای کنت��رل از راه دور به س��رعت به یکی از
موثرتری��ن و جنجالیتری��ن عوام��ل راهبرد اوباما علی��ه القاعده و
تروریس��تهاي همفکر آنان در مناطق صعبالعبور تبدیل گردید.
رئیسجمهور اوباما س��رانجام بس��یاری از جزئیات ای��ن برنامه را
از حال��ت طبقه بن��دی خارج کرد و سیاس��تهایش را برای مردم
جهان توضیح داد اما در س��ال  2009تمام چیزی که ميتوانستم
بگویم این بود که هر گاه این موضوع مطرح ميشد بگویم «نظری
ندارم ».با این حال به طور وس��یعی همه ميدانستند که دهها نفر
از تروریستهاي ارش��د از میدان به در رفته اند و بعدها فهمیدیم
که خود بنالدن هم در مورد تلفات س��نگینی که پهپادها به آنان
وارد کرده است ،نگران بود.

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشود

شيريني توافق براي مردم
تواف��ق با غرب زماني براي مردم ش��يرين ميش��ود که حقوق
هستهاي حفظ و تحريمها کامال برداشته شود.

"| سهشنبه |  18فروردين | 1394
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در تم��ام س��فرم در اکتبر  ،2009پاکس��تانیها بر هزینههاي
انس��انی و اقتصادی که از جنگ علیه تروریسم متحمل شده بودند
تاکید ميکردند و بس��یاری از آنان آن را جنگ آمریکا ميدانستند
که ناعادالنه به آنان تحمیل شده بود.
زنی در الهور به من گفت آیا این جنگ ارزش جان سیهزار
قربان��ی غیرنظام��ی و نظامی را داش��ت؟ آیا نميتوانس��تند صلح
جداگان��هاي با افراط گرایان برقرار کنند و در صلح زندگی نمایند؟
«ش��ما یک یازده سپتامبر داش��تید و ما هر روز در پاکستان یازده
س��پتامبر داریم ».من احساس��ات آنها را به رسمیت ميشناختم و
هر کجا که ميرفتم نسبت به قربانیان مردم پاکستان ادای احترام
مينمودم .همچنین سعی ميکردم توضیح دهم که چرا این تالش
برای آینده پاکس��تان مهم اس��ت ،به خصوص اکنون که افراطیون
دسترس��ی خود را به خارج از مرزهای پاکس��تان گس��ترش داده
بودند .من به دانش��جویان گفتم« :من هیچ کشوری را نميشناسم
که بتواند کناری بایستد و نیروهای تروریستی که مردم را مرعوب
و به بخشهاي وس��یعی از کشور شما حمله کرده است فقط نگاه
کند».
از آنان خواس��تم تصور کنند که اگر تروریس��تها از مرزهای

سياست

خیلی کوتاه

در قالب پانزدهمین سفر استانی دولت یازدهم
روحانی  26فروردینماه به گیالن سفر میکند

رئیسجمهور کشورمان  26فروردین ماه در پانزدهمین سفر
استانی به گیالن سفر میکند.
رئیسجمه��ور چهارش��نبه هفت��ه آین��ده ( 26فروردی��ن)
در اولین س��فر اس��تانی دولت یازدهم در س��ال  94به رش��ت

سفر میکند.
رئی��س قوه مجریه در این س��فر دو روزه پس از س��خنرانی
در جمع مردم ش��هر رشت دیدارهای جداگانهای را با روحانیون
و نخب��گان خواهد داش��ت و همچنین رئیسجمهور در جلس��ه

ش��ورای اداری و توس��عه و س��رمایهگذاری اس��تان ش��رکت
خواهد کرد.
در این سفر تعدادی از وزرا و معاونین رئیسجمهور روحانی
را همراهی میکنند.
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