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از نگاه ديگران

از سرنوشت آمریکا عبرت بگیرید
معاون عربی و آفريقايی وزارت خارجه به عربستان نصیحت 
کرد با عبرت آموزی از سرنوش��ت آمريکا از مداخالت نظامی در 

منطقه، حمالت نظامی علیه يمن را فوراً متوقف کند.
به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان به عربستان نصیحت 
ک��رد با عبرت آموزی از سرنوش��ت آمريکا از مداخالت نظامی در 

منطقه، حمالت نظامی علیه يمن را فوراً متوقف کند.

وی افزود: دشمنان جهان اسالم با درگیر کردن عربستان در 
جنگ علیه يمن، درصددند عربستان را نیز به لیبی جديد تبديل 
و قدرت کش��ورهای اسالمی را تضعیف کنند. معاون وزير خارجه 
خاطرنش��ان کرد: محاصره يمن و عدم اجازه ارس��ال کمک های 

انسان دوستانه به سازمان های بین المللی هیچ توجیهی ندارد. 
وي، رش��د تروريس��م و اضمحالل قدرت مس��لمین را تنها 
دستاورد خطای راهبردی تجاوز عربستان به يمن خواند که ثمره 

آن صرفا تقويت رژيم صهیونیستی در منطقه خواهد بود.

ت دوم
نوب

مزايده شماره -17 (نوبت  دوم)

آگهى مزايده عمومى واگذارى ساخت و 
نصب پل عابر پياده  و بهره بردارى از فضاى تبليغاتى آن

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان البرز

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان البرز

موضوع: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان البرز بر اساس دستورالعمل شماره 119536/72 مورخ 93/10/15 كميسيون 

نرخ گذارى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و به استناد بند 18 مصوبه شماره 249 مورخ 93/10/3 در نظر دارد نسبت 

به واگذارى ساخت و نصب يك دستگاه پل عابر پياده و بهره بردارى از فضاى تبليغاتى پيشانى آن در مجوز آزادراه كرج - قزوين 

(محدوده شهر جديد هشتگرد- يك كيلومتر بعد از تقاطع غيرهمسطح شهر جديد هشتگرد و به منظور اتصال پاركينگ هاى ضلع 

شمالى و جنوبى) اقدام نمايد.

متقاضيان واجد شرايط مى توانند جهت دريافت اسناد و شرايط مزايده مراجعه نمايند.

«ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.»

مهلت و محل دريافت اسناد مزايده: تا پايان وقت ادارى روز يك شنبه مورخ 94/1/31 به آدرس : كرج- رجائى شهر- خيابان چهارم 

شرقى پالك 11- طبقه دوم، دبيرخانه كميسيون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان البرز (با در دست داشتن معرفى نامه) و در قبال 

اخذ رسيد.

مهلت و محل ارائه پيشنهادات: تا ساعات 12 روز يك شنبه مورخ 94/2/13 به دبيرخانه كميسيون در قبال اخذ رسيد.

تاريخ بازگشايى پاكات: بازگشائى پاكات «الف» ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 94/2/14 و بازگشائى پاكات «ب» ساعت 10 صبح 

روز پنج شنبه مورخ 94/2/24 در طبقه سوم اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان البرز.

م الف/18551

آگهى مفقودى

شناســنامه تندر ال 90 به شــماره پــالك 843 ق 82 ايران 77 بنام ســهيال اميدى مفقود 
گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.بجنورد

اصل شناسنامه سند كمپانى پرايد مدل 1390 به شماره شهربانى 11ط521- ايران63 و 
شماره موتور 4035036 و شماره شاسى 5430090052423 به مالكيت فاطمه قادرى دودجى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

برگ سبز پرايد مدل 90 به شماره پالك 622ج73- ايران87 به شماره موتور 3915060 
به شــماره شاســى S1412289844508 به نام مرتضى نصيرى مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. زنجان

ســند كمپانــى وانــت مــدل 84 به شــماره پــالك 557د57- ايــران87 به شــماره موتور 
11284080506 و شــماره شاســى 12156089 به نام محسن ماليى فرد و خانم الهام اشرفى 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروى پژو 405 جى ال ايكس آى AI به پالك 712س68- 
ايران54 به شــماره موتــور 12486070572 و شــماره شاســى 40322970 متعلق به زهره 
قديرى صدرآبادى فرزند على مفقود گرديده اســت و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. بشماره: 

94/7- سراوان 

ســند كارخانــه ســوارى ســيتروئن زانتيــا SX مــدل1383 به رنــگ نقــره اى متاليك ش 
موتــور00409758 شاســى S 1512283119789 پــالك 72-931س41 مفقــود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد.سارى

مدرك فارغ التحصيلى ســعيد ذاكريان ف حميد ش ش 2130015778 صادره از آمل در 
مقطع كاردانى رشــته عمران صادره از واحد دانشگاهى آيت اله آملى با شماره ف آ/120/271 
مــورخ90/9/10 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك 
را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد آيت اله آملى واحد ســما به نشــانى آمل – اباذر 21 تحويل 

دهد. سارى

كارت نــاوگان عمومــى شــماره 1960982-87/3/6 پيــكان ســفيد با نوار آبــى فيروزه 
اى روغنــى مــدل 1375 ش موتــور01127545821 شاســى 0075545384 پــالك 62-

424ع95مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ش  11-554د49  مدل1383پــالك  مــدادى  نــوك  خودروســمند  ســبز  بــرگ 
موتور12483098855 شاسى 83231834 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

سند كمپانى پيكان ســوارى 1600 پالك 72-378و22 ش موتور1127206094 شاسى 
72411439 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده خواهد گرفت. سارى

برگ ســبز خــودرو وانت تويوتــا تيپ اف-جى 45 مــدل1981 به رنگ ســفيد پالك 27-
459و46 ش موتور804054 شاسى 272718 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

چــون آقــاى محمــد كهدوئــى مالك كاميــون بنز كمپرســى 1924 مــدل 1389 به شــماره 
انتظامــى 351ع62- ايــران 54 بــا شــماره شاســى 37433316606013 و شــماره موتــور 
33593210113787 به علت فقدان سند و برگ سبز تقاضاى صدور سند المثنى نموده است 
لــذا چنانچه هرگونــه ادعايى در مورد خــودروى مذكور وجود دارد ظرف مــدت 15 روز از تاريخ 
نشر آگهى با در دست داشتن مدارك كافى به دفتر فروش ايران خودرو ديزل واقع در تهران ، 

خيابان آزادى ، كوچه شهيد حبيب زادگان، پالك 1 مراجعه نمايند. يزد

اينجانب خداداد مقدســى مالك خودرو ســوارى پيكان مدل 1377 به شماره انتظامى 41-
342ب91 و شــماره شاســى 77459285 و شــماره موتور 11127756767 به عفت فقدان 
ســند – اسناد فروش شركت ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى را نموده لذا 
چنانچه هر شخصى ادعايى در مودرو خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان 
فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهى است پس 

از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. بروجرد

ســند كمپانى و برگ ســبز خودرو پيكان ســوارى مدل 1380 به شــماره پالك 946ج62- 
ايران 14 به شــماره موتور 11128046787 به شماره شاسى 80448805 بنام رحيم چراغى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اينجانب ســيد جليل موسوى مالك خودرو سوارى ســمند lx مدل 1386 به شماره انتظامى 
612د66- ايران54 با شــماره شاسى 73504164 و شماره موتور 12486191684 به علت 
فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اســناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى شركت ايران خودرو 
واقع در اصفهان ، خ ارتش، كوچه آرش مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. يزد

بــرگ ســبز وانت پيكان مدل 1390 شــماره پــالك 692 ن 45 ايران 42 بنــام ابوالفضل 
كاشفى فرزند قربانعلى مفقود گرديده ئواز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

دفترچه ثبت ساعتمينى بوس و كارت هوشمند راننده بشماره 2058448 و كارت هوشمند 
ماشــين شماره 2389851 ، شــماره پالك 372 ع 68 ايران 32 بنام  محمود بخش آبادى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

برگ ســبز تاكسى پرايد مدل 85 شــماره پالك 475 ت 23 ايران 12 بنام على اكبر فرزاد 
منش فرزند عبدالغفور مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

كارت هوشــمند راننده به نام محسن دولتى فرزند حســين به ش ش 4263 و شماره ملى 
0384691706 به شــماره هوشــمند 1211484 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد قم 

كارت هوشــمند نــاوگان كاميــون بغلدار بــارى مدل 1389 به شــماره پــالك: ايران16 – 
 VIP: 233 ع 22 بــه شــماره هوشــمند 2344380 بــه مالكيت محمــد جواد رمضانى و شــماره

IREB8923SVI580412 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

ســند كمپانى ســوارى كار نيســان پاترول 4 درب مدل 73 به شــماره انتظامى 515ج32- 
ايران49 و به شماره موتور 017963 و شماره شاسى PNV35P216067 به نام هجير ايمانى 
نســب فرزند كلبعلى به شماره شناسنامه 824 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

ياسوج 

سند كارخانه خودرو سوارى پرايد تيپ 111 رنگ آبى سير- متاليك مدل 1390 به شماره 
موتور 4220591، شماره شاســى S5430090063652  و شماره پالك 84-533د49 به نام 

زينب وفادارى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس 

شناســنامه خودرو ســوارى پژو تيپ PARS xu7 رنگ ســفيد مدل 1393 به شماره موتور 
124K0320720، شماره شاسى NAAN01CA5DK936558 و شماره پالك 63- 513ى75 

به نام مريم اسماعيلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

مــدرك فارغ التحصيلى (گواهى موقت فراغت از تحصيل) اينجانب على متين فرزند عباس 
به شــماره شناســنامه 1276 صادره از يزد متولد 1355 در مقطع كارشناسى (ليسانس) رشته 
فقه و حقوق اســالمى مدرسه عالى شهيد مطهرى با شماره 55591-78/02/16 مفقود گرديده 
اســت و فاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به مدرســه عالى شهيد 

مطهرى به نشانى تهران ارسال نمايد. بندرعباس 

ســند كمپانى كاميون بارســان مدل 1384 به شــماره موتور ADW1634N و به شــماره 
شاســى NAD082A386B105324 و بــه شــماره انتظامــى 15 ايــران- 386ع16 متعلق به 

اينجانب محمد معادى اقدم بناب مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

متن آگهى 
خواهان ها: محسن گلپايگانى و رامتين جاللى دادخواستى به طرفيت خواندگان: 1- شركت 
كوير ســوله با مديرعاملى آقاى على ارديان طاهرى 2- شركت توسعه صنعت راين 3- اسماعيل 
عرفانى به خواسته الزام به ايفاى تعهد (مالى) به خواسته ايفاى تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان بخش بســطام شهرســتان شــاهرود نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى بخش بسطام استان سمنان واقع در استان سمنان شاهرود بسطام 
ميدان امام جعفر صادق (ع) ابتداى خيابان كشــاورزى كدپستى: 3641977859- تلفن: 39-
32523338 (كــد 023) ارجــاع و به كالســه 9309982260400389 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/02/29 و ساعت 10:30 تعيين شــده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانــدگان مذكور و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهــى مى شــود تــا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى بخش بسطام استان سمنان

آگهى ثبتى 
تاسيس شركت سهامى خاص حاجت بختيار تيرتاج در تاريخ 1393/11/09 به شماره ثبت 
7268 به شناســه ملى 14004701885 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن 
به شــرح زير جهت اطالع عمومى آگهى مى گردد. 1- موضوع شــركت: امــور پيمانكارى در زمينه 
راه و ترابرى، ســاختمان، آب، برق، تاسيســات و تجهيزات، نفت و گاز، ارتباطات، صنعت و معدن، 
كشــاورزى پــس از اخذ مجوز از مراجــع ذيصالح (ثبت موضــوع فعاليت مذكور بــه منزله اخذ و 
صــدور پروانه فعاليت نمى باشــد) 2- مدت شــركت: از تاريخ ثبت به مــدت نامحدود 3- مركز 
اصلى شــركت: ياسوج شرف آباد سفلى محله بختيارى كدپســتى 7591697848- 4- سرمايه 
شــركت: مبلغ يك ميليون ريال منقســم به يكصد ســهم ده هزار ريالى با نام كه مبلغ ســيصد و 
پنجاه هزار ريال توســط موسســين طى گواهى بانكى شــماره 2122/62 مورخ 93/10/27 نزد 
بانك صادرات شــعبه معاد پرداخت گرديده اســت و الباقى ســرمايه در تعهد صاحبان سهام مى 
باشــد. 5- اولين مديران شــركت: جواد محمدى به شــماره ملى 4231771901 به سمت عضو 
هيئــت مديره و مديرعامــل و بختيار محمدى به شــماره ملى 4231731586 به ســمت رئيس 
هيئت مديره و ســيروس رضائى به شــماره ملى 2391942699 به ســمت نائب رئيس هيئت 
مديــره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى شــركت با امضاى بختيار محمدى (رئيس هيئت مديره) همراه 
با مهر شــركت معتبر اســت. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساســنامه- 8- بازرس اصلى و على 
البدل: خانم رضوان جوكار به شــماره ملى 4220135154 به عنوان بازرس اصلى و خانم آزيتا 
بختيارى قوام آباد سفلى به شماره ملى 4220440194 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 

يك سال مالى انتخاب شدند. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كهگيلويه و بويراحمد

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكــوم لهم: محمدباقر بدرخانى فرزند نادر به نشــانى شهرســتان 
كرمانشــاه شهرك تعاون ايســتگاه 4 كوى شهيد حسن مرادى روبه روى مجتمع مسكونى زيتون- 
مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محســن قنبرى فرزند بهروز به نشــانى مجهول المكان- 
محكــوم به: به موجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به شــماره 9310098499702098 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9309978499700682 محكوم عليه محكوم اســت به 1- پرداخت 
مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواســته 2- مبلغ 3/100/000ريال بابت هزينه دادرسى 
طبق تعرفه قانونى 3- خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان پرداخت بر مبناى 
نرخ تورم اعالمى از طرف بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق محكوم له 4- پرداخت نيم 

عشر اجرايى در حق دولت. م الف/8706
مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

اوباما  اخیر  پیرو گفت وگ��وي 
هفت گزارش 

گروه سياست خارجه
در مصاحبه با نیويورك تايمز 
و ادعاه��اي قاب��ل تامل وي، 
کارشناس��ان اتفاق نظر دارند که اين گونه اظهارنظر 
آن ه��م با اهرم ه��اي غیر ديپلماتیک نه تنها به روند 
مذاکرات خدش��ه وارد مي کند بلک��ه توافق جامع را 

نیز با ترديد مواجه خواهد ساخت.
رئیس جمهور آمري��کا در مصاحبه ای که ديروز 
منتش��ر شد، به تش��ريح رويکرد خود در قبال ايران 
پرداخ��ت و گفت: واش��نگتن تعام��ل و حفظ همه 

گزينه ها را به صورت همزمان دنبال می کند.
 ب��ه گزارش ف��ارس باراك اوبام��ا رئیس جمهور 
آمري��کا در مصاحبه با روزنامه نیويورك تايمز، گفت 
»با در نظر داشتن اينکه ما همه گزينه هايمان را حفظ 
مي کنیم و سهل انگار نیستیم، بايد بگويیم که "بگذار 
امتحان��ش کنیم"، چراکه اگر ما بتوانیم اين مس��ائل 
را به صورت ديپلماتیک ح��ل کنیم، امن تر خواهیم 
ب��ود، ايمن تر خواهیم بود، برای دفاع از متحدمان در 
جايگاه بهتری قرار داريم و دنیا را چه ديديد؟ ش��ايد 
ايران عوض ش��د. اگر هم نشد، ظرفیت بازدارنده ما، 
برتری نظامی ما پابرجا خواهد بود... ما توانمان برای 
دفاع از خود يا متحدانمان را از دس��ت نمی دهیم. در 

چنین شرايطی، چرا نبايد آن را بسنجیم؟«
همچنین رئیس جمهور آمريکا در دفاع همیشگي 
از متحد خود رژيم غاص��ب کودك کش و اينکه چه 
پیامي در مورد توافق با ايران برای اس��رائیلی ها دارد، 
گفت: »خوب آنچه من مي گويم اين اس��ت که آن ها 
کامال حق دارند که در مورد ايران نگران باش��ند. اين 
رژيمی اس��ت که بیش از هرکس ديگر خواست خود 
برای نابودی اسرائیل را ابراز کرده، هولوکاست را انکار 
کرده و موضع گیری هاي کینه توزانه اي علیه يهوديان 
داشته، کشوری بزرگ است، جمعیتی زياد و نیروی 
نظامی پیچیده اي دارد. بنابراين اس��رائیل حق دارد 
نگران باشد و کامال نگرانی آن ها در مورد اينکه ايران 

نبايد سالح هسته اي داشته باشد، به جاست.«
موضوع بازرسي آژانس نکته ديگري بود که اوباما 
به آن اشاره و تصريح کرد: بازرسي آژانس از هرجايي 
مي توان��د صورت گی��رد و از همه مهمت��ر در مورد 
تحريم ها نیز اش��اره کرد که تحريم هاي سازمان ملل 

تعلیق شده و در صورت نقض توافق باز می گردد.
به کاربردن کلمه تعلیق از سوي اوباما در حالي 

مطرح مي ش��ود که به گفته وزير خارجه کشورمان 
قرار است همه تحريم ها يک جا لغو شود.

کارشناس��ان معتقدن��د اي��ن تفاس��یر و تعابیر 
مختل��ف از توافق تنها زمین��ه بي اعتمادي به غرب 
را در مذاک��رات فراهم مي کند. حت��ي کري خواني 
غربي ه��ا بوي��ژه امريکايي ها رون��د مذاکرات و حتي 

رسیدن به توافقي جامع را با تامل روبرو مي سازد.

بهانه هاي امريكايي
کارش��ناس حوزه  قديري ابیان��ه  محمدحس��ن 
سیاست خارجي در ارزيابي به اظهارات رئیس جمهور 
امريکا به سیاس��ت روز گفت: در اين چند روزي که 
بیانیه مش��ترك ايران و 1+5 به امضا رسید تفاسیر 
و تعابی��ر مختلف خطرناکي از س��وي غرب صورت 
گرفت��ه اس��ت مثال اينک��ه اوباما مي گوي��د هرجاي 

اي��ران را بخواهند بگردند و کنت��رل کنند مي توانند 
و اي��ران حق وت��و را ندارد يا مث��ال روزنامه گاردين 
انگلیس��ي  مي گويد که هر نقطه از س��یاه و ارتش را 
بخواهند بازرس��ي کنند مي توانند ي��ا تحريم ها لغو 
نخواهد ش��د بلکه حداکثر تعلیق خواهد شد و قابل 
بازگش��ت خواهد بود وحتي تعلیق آن را مشروط به 
عمل اي��ران مي نمايند و راس��تي آزمايي را بر عهده 
س��ازمان بین الملل��ي ان��رژي اتم��ي مي گذراند که 
دبیرکل آن مطابق با اسناد سري منتشر شده توسط 
وي کي لیکس قبل از انتس��اب به اين س��مت متعهد 
شده در رابطه با مسئله ايران منافع آمريکا را مدنظر 

و عمل قرار دهد که تاکنون نیز چنین بوده است.
وي تصري��ح ک��رد: پذي��رش پروت��کل الحاقي 
البت��ه چنین عواقبي نی��ز دارد و حتي ب��ا عمل به 
پروتکل الحاقي نیز آنها باز بهانه خواهند آورد چون 

نمي خواهند تحريم ه��ا را بردارند غرب تا زماني که 
احس��اس کند تحريم ه��ا بر مردم ايران فش��ار وارد 
مي کند و معیش��ت آنان را در س��ختي قرار مي دهد 
دس��ت از تحريم ها برنخواهد داش��ت و يا حتي اگر 
ب��راي مدت کوتاهي معلق کند به دنبال برقراري آن 

به بهانه هاي مختلف خواهد بود.
وي در ادام��ه گفت: لذا ضمن اينکه غرب ناچار 
شد، بخش��ي از حقوق هسته اي از جمله غني سازي 
در خ��اك اي��ران را بپذي��رد ام��ا حتي ما ن��ه تنها 
نمي توانی��م به وعده هاي آمري��کا اعتماد کنیم بلکه 
بايد مطمئن باشیم که خلف وعده صورت نمي گیرد 
و هر نوع توافقي با غرب بايد به نحوي تنظیم ش��ود 
که ما نیز امکان بازگش��ت ش��رايط به قبل از توافق 
را داش��ته باشیم ضمنا بايد يک مکانیسم بین المللي 
براي راستي آزمايي لغو تحريم ها اعمال شود که اگر 
غربي ها ادع��اي لغو تحريم ها را مطرح ولي عمال آن 
را لغو ننمودند به عنوان نقض توافق محسوب گردد 
همچنین بايد هرگونه تحري��م فروش اورانیوم غني 

شده براي استفاده صلح آمیز منع گردد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: عملکرد همه مردم 
و همه مسئوالن در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي در 
طي اين دو ماه از اهمیت بس��زايي برخوردار اس��ت 
و در مذاک��رات و احیانا عقب نش��یني هاي دش��من 
تاثیرگ��ذار خواهد بود و اين دو ماهه سرنوشت س��از 
را نبايد ب��ه هیچ وجه از دس��ت داد، پرهیز از خريد 
کااله��اي خارجي، رعايت الگوه��اي مصرف، ارتقاي 
کمي و کیفي تولیدات، افزايش س��اعات مفید کاري 
در اين دو ماهه بايد ذهن هر ايراني را درگیر کند و 
برتالش و عملکرد او اثر بگذارد اين راه تقويت هیئت 
ايراني است، جش��ن گرفتن براي چنین توافقي که 
هنوز نهايي نشده و جاي حرف و حديث در آن باقي 
اس��ت براي مذاکرات س��م مهلک است و دشمن را 
براي عقب نش��یني باز مي دارد نبايد افرادي به خاطر 

منافع شخصي مصالح ملي را فدا کنند.

 رويكرد غرب و امريكايي ها 
به اصل مذاكره خدشه وارد مي كند

دکتر س��ید رضا صدرالحسیني ديگر کارشناس 
حوزه ديپلماس��ي نیز ب��ه سیاس��ت روز گفت: پس 
از اتمام نشس��ت نفس گی��ر و پیچی��ده  نهمین دور 
مذاک��رات هس��ته اي که ب��ه م��دت 9 روز در لوزان 
سوئیس برگزار شد تفاسیر متعددي از جانب مقامات 
آمريکاي��ي و همچنین مقام��ات اروپايي و به تبع آن 
مقامات جمهوري اس��المي ايران بیان ش��د هر يک 
از اي��ن اظهارنظرها بخش��ي از واقعیت و بخش��ي از 
چشم انداز آينده مذاکرات براي ناظران و تحلیلگران 
سیاسي آشکار مي نمايد بدين مفهوم که در مجموع 
طرف هاي مذاکره عضو کشورهاي 1+5 موضوع بیانیه 
اولیه را بسیار منقبضانه و سخت گیرانه تر از آن چه در 

متن بیانیه آمده است تعیین و تشريح نمودند. 
وي افزود: به گونه اي که هیچ يک از خواسته هاي 
جمهوري اس��المي ايران تحقق نیافته است در تداوم 
اين اظهارنظرهاي يکس��ويه آق��اي اوباما اظهار نموده 
است موضوع بازرسي هاي تاسیسات هسته اي در ايران 
به صورت غیرمترقبه و خ��ارج از پروتکل هاي آژانس 
هسته اي بايد مورد بازرسي قرار گیرند و به نظر مي رسد 
اين گونه تفاسیر تا رسیدن به زمان مجدد مذاکرات که 
در يک هفته آينده توس��ط کارشناسان دو طرف آغاز 
خواهد شد و حتي پس از آن تا اواسط تابستان که قرار 
اس��ت توافق احتمالي صورت گیرد ادامه خواهد يافت 
که البته اين گونه تفاسیر نیز مي تواند به اصل مذاکرات 

نیز ضربه و خدشه وارد نمايند.
صدرالحس��یني گف��ت: ب��ه نظر مي رس��د روند 
حرکت تفسیري 1+5 و به خصوص اوباما و جان کري 
که تحت فش��ار البي صهیونیس��ت دست به تفاسیر 
ح��ق به جان��ب مي زنند ما را به اين باور مي رس��اند 
که در مس��ئله مذاک��رات آتي نیز آن��ان از اهرم هاي 
غیر ديپلماتیک مانند افزاي��ش تحريم و بیان تهديد 
نظامي نیز براي خ��ارج کردن ايران از موضع قانوني 
وحق مدارانه خوي��ش دور نمايد. وي در پايان گفت: 
البته اين تحلیل نمي تواند تنها تحلیل موجود باشد و 
همین نکته امیدواري براي اين مسئله وجود دارد که 
در مذاکرات في مابین آينده گروه کش��ورهاي 1+5 و 
نماينده آنان يعني آمريکا مسیر مذاکرات ديپلماتیک 
را براساس عرف ديپلماتیک ادامه دهد و برد دوطرف 

از درون مذاکرات استخراج گردد.

عرب ها باید از ایران درس عزت و کرامت بگیرند
خالد الجیوسی نويسنده عرب در تحلیلی در خصوص 
نتاي��ج مذاکرات هس��ته اي ايران با گروه 1+5 نوش��ت: ما 
عرب ها پیوسته مسائل اصلی خود را فراموش کرده و ناظر 
غصب حقوق خود بوده ايم و در اين زمان ضروری اس��ت 
ک��ه ما از ايرانی ها درس عزم و اراده و عزت و تالش برای 

به دست آوردن حقوق از دست رفته خود، بگیريم.
به گزارش پايگاه رأی الیوم، الجیوس��ی )فلسطینی( با 
انتقاد از سیاس��ت هاي برخی کشورهای عربی و همراهی 
آنها با رژيم صهیونیس��تی، نوشت: رس��انه هاي عربستانی 
موفقیت مذاکرات هس��ته اي ايران و اس��تقبال مردم اين 
کش��ور از وزير خارجه ش��ان را ناديده مي گیرند، اما شما 
 اي سران کش��ورهای عربی، بدانید که جمهوری اسالمی 
اي��ران، خواه ناخواه و بر اس��اس اعتراف ه��اي بین المللی، 
تبديل به يک قدرت بزرگ منطقه اي ش��ده و س��خنان و 

کارهای شما تاثیری در اين امر نخواهد گذاشت.
وی مي افزايد: اس��رائیل که رژيمی غاصب و دشمن ما 
اس��ت، ناراحتی و مخالفت خود را ب��ا نتايج مذاکرات اخیر 
ايران در مورد برنامه هسته اي اش اعالم و تاکید کرده که اين 
توافق )بیانیه سويیس( به ضرر منافع آن رژيم است و وجود 
آن را تهديد مي کند و به همین دلیل با تمام توان و با حیله 
و نیرنگ س��عی کرده که دولت ب��اراك اوباما را از ادامه اين 
مذاکرات باز دارد و درخواست مقام هاي رژيم صهیونیستی از 
کشورهای غربی برای گنجاندن شرط به رسیمت شناختن 
اس��رائیل از س��وی ايران برای توافق هسته ای، تايید کننده 
اين نکته اس��ت که اين توافق تاريخی بس��یار مهم است و 

مذاکره کنندگان ايرانی بسیار موفق عمل کرده اند.
وی خاطر نشان کرده، هر چیزی که رژيم صهیونیستی 
را بترس��اند و ناراحت کند، برای ما بايد خوش��حال کننده 

باشد، اما دلیل ناراحتی برخی مشخص نیست.!
الجیوسی در پايان خطاب به سران عرب تاکید مي کند: 
اينکه شما در اين نقطه يا آن نقطه وارد جنگ هاي مذهبی 
شويد، تاثیری روی ايران نخواهد گذاشت و در نهايت شما 
روسیاه از میدان خارج مي شويد و به همین دلیل شما بايد 

در خود و سیاست هايتان تغییر ايجاد کنید.

ارزيابي كارشناسان از اظهارات اخير رئيس جمهور امريكا در قبال ايران

تزريقترديدبهكالبدتوافقهستهاي

زمان رفع تحريم های ايران از نظر مونيز
وزي��ر ان��رژی آمري��کا می گوي��د: رهايی از 

تحريم ه��ا زمان��ی آغاز می ش��ود ک��ه آنها معادلـــــه
محدوديت های هس��ته ای اصل��ی را اعمال 
کردن��د، يعنی زمانی که گريز هس��ته ای از دو س��ه ماه کنونی به 

يک سال افزايش يافت.
 ارنس��ت مونیز در گفت وگو با ش��بکه س��ی بی اس آمريکا در 
تش��ريح تفاهم سیاس��ی بین ايران و گروه 1+5 گف��ت: "ما تمام 
راه هاي ايران به سوی بمب را مسدود کرده ايم. ما بايد تأکید کنیم 

که اين نه يک توافق 10ساله بلکه توافقی بلندمدت است. مراحل 
بس��یاری وجود دارند که از محدوديت هاي بسیار شديد بر برنامه 
هسته اي ايران آغاز مي ش��وند. امیدواريم که آنها در بلندمدت به 
توافق عمل و اعتماد س��ازی کنند، اما ما محدوديت هاي 10ساله، 
15ساله، 25ساله و دائمی داريم. بنابراين اين يک برنامه بلندمدت 

است".
مونی��ز گف��ت که آمريکا روی تم��ام زنجیره تأمی��ن اورانیوم 
"نظ��ارت خواه��د داش��ت" و به زير نظر نگه داش��تن تأسیس��ات 
سانتريفیوژ و تولید آن ادامه مي دهد. "آنها همچنین تعهد خواهند 
داد که تمام س��وخت مصرف شده در رآکتور تازه تأسیس خود را 

که پلوتونیوم بس��یار کمتری نس��بت به قبل تولید خواهد کرد به 
خارج از کشور منتقل کنند". 

وی با اشاره به گزارش روزنامه نیويوك تايمز درباره اختالفاتی 
که میان متن ارائه ش��ده از تفاهم سیاس��ی توسط وزارتخانه هاي 
خارجه ايران و آمريکا وجود دارد، گفت: "فکت ش��یت ايرانی ها در 
بس��یار از حوزه ها درست است، اما واضح است که روی بخش هاي 
مختلف��ی از توافق متمرکز ب��وده و گرايش دارد که برخی ديگر از 

بخش هاي توافق را حذف کند".
مونیز برای مثال گفت که در فکت شیت ايرانی ها اعالم شده 
که اين کش��ور بیش از 5 هزار س��انتريفیوژ خواهد داش��ت اما به 

اي��ن واقعیت اش��اره نمی کند که اين رق��م نمايانگر کاهش تعداد 
19هزار سانتريفیوژ کنونی است. وي در ادامه گفت: "در تحريم ها، 
کاماًل شفاف بگويم: رهايی از تحريم ها زمانی آغاز مي شود که آنها 
محدوديت هاي هس��ته اي اصلی را اعمال کردند، يعنی زمانی که 
گريز هس��ته اي از دو سه ماه کنونی به يک سال افزايش يافت. در 

اين زمان است که رهايی از تحريم ها واقعاً آغاز مي شود".
مونی��ز گفت: "هیچ ش��کی وجود ندارد که مس��ائل بس��یار، 
بس��یار زيادی با ايران داريم. اي��ن توافق به هیچ عنوان از اهمیت 
فعالیت ه��اي م��ا علیه آنها، و حماي��ت کاماًل قوی از دوس��تان و 

متحدانمان در منطقه نمی کاهد.

استقبال رئیس جمهور عراق از توافق هسته اي 
رئیس جمهور عراق ضمن استقبال از بیانیه هسته ای 
لوزان اب��راز امیدواری کرد ايران و کش��ورهای گروه 5+1 
هرچه س��ريع تر به توافقی نهايی دس��ت يابند که آغازگر 
مرحله جديدی از امنیت و ثبات در منطقه و جهان باشد.

به گزارش تسنیم، فؤاد معصوم از بیانیه هسته ای لوزان 
استقبال کرد. بر اساس بیانیه صادر شده از دفتر اطالع رسانی 
رياست  جمهوری عراق، معصوم ضمن استقبال از اين بیانیه، 
ابراز امیدواری کرد که ايران و کشورهای گروه 1+5 هرچه 
سريع تر به توافقی نهايی دست يابند که مرحله جديدی از 

امنیت و ثبات در منطقه و جهان را رقم بزند.


