خیلی کوتاه

واکنش افخم به بیانیه شورای همکاری خلیجفارس

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه
پایانی س��ی و پنجمین نشس��ت وزرای خارجه شورای همکاری
خلیجف��ارس در ری��اض ،جزایر ابوموس��ی ،تنب ب��زرگ و تنب
کوچ��ک را بخش جدايیناپذیر س��رزمین ای��ران خواند و تأکید

کرد :تکرار ادعاهای بیاساس ،تأثیری بر حقایق تاریخی نداشته
و مردود است.
به گزارش ایسنا ،مرضیه افخم تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایران روابط مودتآمیز با همس��ایگان مبتنی بر عدم مداخله در

ام��ور داخلی و احت��رام متقابل را در اولویت سیاس��تهاي خود
قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه ،هیچگونه
محدودیت��ی قائ��ل نیس��ت و از تعامل س��ازنده و همکاریهای
گسترده و همهجانبه استقبال میکند.

سیاست خارجه
| یکشنبه |  24خرداد | 1394
| شماره | 3926

اخبار كوتاه

ارزيابي كارشناسان از آينده روابط ايران و تركيه

همسويي به جاي سوء ديپلماسي آنكارا در قبال تهران

گروه سياست خارجه كارشناس��ان حوزه ديپلماسي
معتقدن��د پي��ام انتخاب��ات
گزارش هفت
پارلمان��ي تركيه ج��دا از ابراز
مخالفت م��ردم از سياس��تهاي غيرمنطقي دولت
اردوغ��ان در منطق��ه حاكي از آن اس��ت كه دولت
ائتالف��ي احتمالي به جاي روابط س��وء با جمهوري
اسالمي ،همس��ويي با ايران را در دستور ديپلماسي
خود قرار دهد.
رج��ب طی��ب اردوغان ک��ه رؤی��ای حاکمیت
مس��تدام را در نظام ترکیه در خوابهاي هر شبش
ميدید اما شکستش در انتخابات پارلمانی به یکباره
رویای ش��یرینش را به شکس��ت تلخی تبديل كرد.
ح��زب عدالت و توس��عه حدود  ٤١درص��د آرا را به
دس��ت آورده ،يعن��ي ح��دود  ٢٥٨كرس��ي كه ١٨
كرس��ي كمتر ازحد نصاب الزم ( ٥٠درصد كل آراء)
براي تشكيل دولت است.
اكنون دولت کنونی پس از  ١٣س��ال يكهتازي
بايد ظرف  45روز به فكر تشكيل يك دولت ائتالفي
آن ه��م با اما و اگرها که آی��ا احزاب دیگر حاضر به
ائتالف با این حزب ميش��وند؟ و در غیر این صورت
باید منتظر انتخابات زودهنگام نیز باشد.
البته جدا از شکست سنگینی که این انتخابات
برای حزب عدالت و توسعه به همراه داشت اما برای
کردها یک پیروزی شیرین رقم زد.
آنها برای نخستینبار توانستند در این انتخابات
ش��رکت کنند و  13درصد آرای مردم این کشور را
از آنِ خود کنند.
كارشناسان سياست خارجي بر باد رفتن آرزوهای
رج��ب طیب اردوغان را به خاطر نوع سیاس��تش در
منطقه و نیز پیروی از سیاستهاي نابخردانه امریکا
و س��ران مرتجع عربی که به دلی��ل تزلزل پایههاي
قدرتش��ان در منطقه برخی کش��ورهای اس�لامی را
قربانی اهداف شومشان قرار دادند برشمردند.
كارشناس��ان معتقدند كه احتم��اال دولت آينده
روابطش با ايران بر مبناي اصول ديپلماسي و همراهي
با جمهوري اسالمي ايران در منطقه پيش خواهد برد.
در همي��ن زمينه سياس��ت روز در گفتوگو با
كارشناسان به تبيين آِينده روابط ايران و تركيه پس

از دولت ائتالفي احتمالي پرداخت.

تغيير سياست ضد ايراني
پيام انتخابات پارلمان تركيه به اردوغان
دكتر س��يدرضا صدرالحسيني كارشناس حوزه
سياس��ت خارجي در يك ارزيابي كل��ي از تحوالت
تركيه و انتخابات پارلماني اين كشور گفت :شکست
حزب اعتدال و توس��عه از انتخابات پارلمانی ترکیه
رویای اردوغان را تا حدود زیادی به افول وا داش��ت
یعنی اینکه اردوغان که ب��ه دنبال ایجاد امپراتوری
بزرگ ترکیه بود با این شکس��ت ردای سلطانی خود
را باید فراموش نماید.
انتخابات پارلمان��ی در ترکیه برای رجب طیب
اردوغ��ان و ح��زب متبوع��ش یک ضربه س��خت و
یک شکس��ت ش��دید محس��وب ميگردد تا حدی
که بعضی از کارشناس��ان سیاس��ی منطقه معتقدند
اردوغان س��یلی خورد ،ی��ا افول س��تاره اردوغان و
ی��ا پایان دیکتات��وری اردوغان و مطالبی ش��بیه به
این .رس��انههاي متعددی نیز همچون رس��انههاي
منطقهاي رسانههاي بینالمللی واکنشهایی از خود
نش��ان داده که همگی حاک��ی از ناکامی اردوغان و

تمرکز موساد در جنگ الکترونیک بر ضد برنامه هستهای ایران
یک روزنامه صهیونیس��تی در گمانهزنی در مورد جایگزینهاي
احتمالی رئیس کنونی موس��اد نوش��ت که ایران و حزباهلل در
ر ا هبــــر د
زم��ان پاردو در رأس اولویتهاي موس��اد قرار داش��ته و تمرکز
پاردو در جنگ الکترونیک بر ضد برنامه هستهاي ایران بوده است.
به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی االخبار ،افشای مناسبات رژیم اسرائیل
با دولتهاي عربی نشان از همگرایی بین طرفین دارد که سعی دارد اسرائیل را به عنوان
دولتی طبیعی در منطقه به رس��میت میشناسد که حق موجودیت و امنیت دارد و در
کنار کشورهای عربی در تقابل با چیزی که "نفوذ ایران" خوانده ميشود ،قرار ميگیرد.
این مقاله تأکید دارد :عجیب نیست که ایران در صدر اولویتها و اهداف سازمان
جاسوس��ی موساد اسرائیل باش��د و حزباهلل لبنان در مرحله بدی قرار بگیرد ،بهویژه
اینکه اولویتهاي امنیتی اس��رائیل وابس��ته به تش��خیص مؤسس��ات پیگیریکننده
تهدیدات اس��تراتژیک پیرامونی اس��رائیل اس��ت .اجماع تقریباً کاملی در میان تمامی
مراکز سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در این نکته وجود دارد که ایران و حزباهلل
تهدید اس��تراتژیک برای اس��رائیل و امنیت آن به ش��مار ميرود ،البته در مورد نحوه
مقابل��ه با این تهدیدات و اس��تراتژی مدنظر برای ایس��تادگی در براب��ر آنها بین این
موسسات اختالفنظر هایی وجود دارد.
همچنین عجیب نیست که تامیر پاردو رئیس کنونی موساد شاخصه اصلی تقویت
سطح همکاریهاي امنیتی با سرویسهاي جاسوسی دوست در کشورهای نزدیک و دور
برای مقابله با ایران را در اولویت قرار دهد ،حتی اگر بعدا مشخص شود هماهنگیهاي
عملیاتی بین این طرفها بر ضد تهران و حزباهلل انجام شده است ،عجیب نخواهد بود،
به ویژه اینکه مرحله علنی شدن تماسها و پیامهاي متقابل سیاسی به سطحی رسیده
که برای روشن شدن ماهیت مناسبات محرمانه آنها کافی باشد.
این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو اعالم کرده که ایران همچنان
مانند گذشته در زمان ریاست تامیر پاردو بر موساد هدف اول اسرائیل به شمار ميرود
و بعد از آن حزباهلل لبنان قرار دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که در صورت به دست آمدن فرصت ،زنجیره ترورها به پایان
نرسیده است ،اما اين روزنامه مينویسد که موساد در حال حاضر برای جنگ الکترونیک
به ویژه ایجاد ویروسهای الکترونیکی در س��اختار سیستمهاي دستگاههاي سانتریفیوژ
برای غنیسازی اورانیوم متمرکز شده است .به نوشته این روزنامه موساد به دنبال تقویت
مناس��بات خود با سرویسهاي جاسوسی دوست برای مقابله با تهدیدات مشترک شامل
ایران و برنامه هستهاي این کشور و تسلط آن بر منطقه است .تمامی اقدامات امتداد روابط
و تماسهایی است که در دوره قبل از پاردو نیز وجود داشته است.
ای��ن روزنامه با اش��اره به انگیزههاي ممانعت نتانیاهو از تمدی��د با وجود ارتباطات
مس��تحکم بین وی و پاردو نوشت یکی از مهمترین انگیزههاي این اقدام اظهارات اخیر
پاردو در دیدار با بازرگانان صهیونیس��ت بوده که برخالف سیاستهاي تبلیغاتی تلآویو
افزایش فشار بر شش کشور صنعتی جهت ممانعت از رسیدن به توافق هستهاي با تهران
به صراحت گفته بود که ایران تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل به شمار نمیرود.

تعیین تکلیف مقامات آمریکایی
برای پولهای ایران

«م��ارک ک��رک» یک��ی از طراح��ان اصلی
طرحهای تحریم��ی ایران ،خواس��تار اضافه
معادلـــــه
شدن متممی به الیحه دفاع ملی آمریکا شد
ک��ه بر مبنای آن،وزی��ر خزانهداری باید درباره نح��وه خرج منابع

ح��زب متبوعش ميباش��د .ت��ا جایی ک��ه روزنامه
امریکایی نیویورک تایمز نوشت ناکامی حزب عدالت
و توس��عه گوشمالی و سرزنش جدی طیب اردوغان
بود ،این روزنامه مينویس��د مردم ترکیه اردوغان را
گوش��مالی داده و مخالفت خود را با سیاس��تهاي
داخلی و خارجی وی اعالم نمودند.
وي ب��ه حضور کردها و جان گرفتن حزبش��ان
در ای��ن انتخاب��ات در آین��ده ترکیه و ني��ز تاثیر در
روابط ديپلماتيك دو كش��ور گفت :با توجه به اینکه
برای نخس��تینبار پس از س��الهاي طوالنی حزب
دموکراتیک خلق ک��ه از حمایت کردهای برخوردار
اس��ت حدود  12درصد آرا را بدس��ت آورده اس��ت
این به مفهوم داش��تن  80کرسی در پارلمان آینده
خواه��د بود و این یعنی اینکه این حزب ميتواند در
مقابل رفتارهای بیعدالت از حزب عدالت و توس��عه
آقای اردوغان که  11تا کرسی را بدست آورده است
حرفی داش��ته باش��د بنابراین این حزب که توانسته
دراین دوره  80کرس��ی را بدست آورد ممکن است
در آینده بتواند کرس��ی بیشتری در پارلمان بدست
آورد و این به مفهوم تغییر در بس��یاری رویکردهای
کش��ور ترکیه خواهد بود و از اين مس��ئله مستثنی

يك منبع نزديك به تيم مذاكرهكننده هستهاي:
تغيير محل مذاكرات مطرح نيست

س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در لبنان جنای��ات جریانهاي
تروریس��تی بر ضد دروزیها در سوریه را به شدت محکوم کرد
ديپلمـــات
و گف��ت غرب بدون توج��ه به مصیبتهاي ملته��اي منطقه،
تروریستها را در راستای منافع خود توسعه داده است.
توگو با روزنام��ه لبنانی الجمهوریة
به گزارش تس��نیم ،محمد فتحعل��ی در گف 
ال داخلی اس��ت و
تصریح کرد که موضوع انتخاب رئیسجمهور در لبنان موضوعی کام ً
حل این مشکل باید از طریق توافق گروههاي لبنانی صورت گیرد.
وی تصریح کرد که ایران از لبنانیها ميخواهد در حل این موضوع تسریع کنند،
تهران از هر پیشنهاد یا تحرکی از سوی سازمانهاي بینالمللی از جمله سازمان ملل
متحد در این روند حمایت ميکند.
فتحعلی با اش��اره به س��فر "س��گرید کاگ" هماهنگکننده ویژه سازمان ملل در
لبنان به تهران ،گفت وی با مسئوالن ایرانی در زمینه خأل ریاست جمهوری در لبنان
رایزنی کرده است.
س��فیر ایران در بیروت که بعد از بازگشت کاگ از تهران با او دیدار کرده ،به نقل
از فرس��تاده س��ازمان ملل گفت که س��فرش به پایتخت ایران مثبت و ثمربخش بوده
و مس��ئوالن ایرانی از تالشهاي س��ازمان ملل در زمینه انتخاب رئیسجمهور لبنان
ال لبنان است و باید طرفهاي مختلف در
اس��تقبال و تاکید کردند که این مسئله کام ً
لبنان به سمت حرکت در مسیر حل این مشکل تشویق کرد ،چراکه ادامه خأل ریاست
جمه��وری در لبنان به ویژه در ش��رایط کنونی منطقه ب��ه نفع هیچ یک از طرفهاي
لبنانی نیست و حل این مشکل ثبات داخلی در لبنان را افزایش خواهد داد و اقدامات
مسئوالن دولت لبنانی شرایط امنیتی لبنان را بهبود خواهد بخشید.
فتحعلی جنایتهاي انجام شده بر ضد دروزیان سوریه در منطقه قلب لوزة در ادلب
به دست جبهه النصره را به شدت محکوم کرد و گفت :توسعه تروریسم و تشدید آن در
منطقه به علت محاس��بات اشتباه است که برخی دولتهاي منطقهای و خارجی عامل
آن هس��تند .آنها س��عی دارند از تروریسم در راستای منافع خود بهرهبرداری کنند و به
مصیبتهاي ملتهاي منطقه در مورد تروریس��م توجهی ندارند .آنها این رویکرد ش��وم
را در راس��تای منافع سیاسی خود به کار ميگیرند و سعی دارد از این طریق بشار اسد
رئیسجمهور س��وریه را سرنگون کنند و س��اختار دولتی که ملت سوریه آن را انتخاب
کرده اند را از بین ببرند.
عناصر گروه تکفیری جبهه النصره ش��اخه القاعده در س��وریه ،پنجشنبه گذشته
بیش از  40نفر از دروزیان ساکن روستای «لوزه» از توابع استان ادلب در شمال غرب
س��وریه را س��ر بریدند .درگیری زمانی آغاز ش��د که عناصری از النصره به سرکردگی
«التونس��ی» قصد داش��تند برخی از منازل ساکنان این روس��تا را مصادره کنند که با
مقاومت اهالی مواجه شدند .التونسی عالوه بر تخلیه منازل ،از جوانان  16تا  30سال
خواس��ت که به اردوگاههای النصره بپیوندند ،آموزش ببینند و همه س�لاحهای خود
را به این گروهک تحویل دهند .اهالی نیز درخواس��ت این تروریس��ت را رد کردند و
التونسی نیز فورا دو نفر از آنها را به اتهام کفر کشت.

تحریمی علیه تهران به کنگره آمریکا ش��هرت دارد ،خواستار اضافه
ک��ردن متممی به الیحه بودجه دفاعی با موضوع گزارشدهی وزیر
خزانهداری درباره نحوه مصرف داراییهای رفع بلوکه شده در توافق
نهایی از سوی ایران شد.
این پیشنهاد سناتور آمریکایی در حالی مطرح شده که پیشتر
او و رابرت منندز خواس��تار افزودن متممی به الیحه بودجه دفاعی
آمریکا با محتوای تمدید  10س��اله تحریمه��ای کنگره علیه ایران
شده بودند.

این قانونگذار آمریکایی با اتخ��اذ موضعی مداخلهجویانه برای
ای��ران جهت مص��رف داراییه��ا و منابع مالی خود ک��ه به صورت
غیرقانون��ی به واس��طه تحریمها بلوکه ش��دهاند ،برای تهران جهت
خرج کردن ای��ن منابع پس از توافق احتمالی نهایی تعیین تکلیف
میکند.
این پیش��نهاد هنوز م��ورد بحث نمایندگان مجلس س��نا قرار
نگرفته و باید دید که آیا توسط سناتورهای آمریکایی تایید شده و
با رای مثبت قرار میگیرد.

واكنش مقام هاي اروپايي به ادعاي روسيه
مقامه��ای اروپای��ی و آمریکایی گزارش رس��انههای
روس��یه درباره توق��ف مذاکرات هس��تهای را رد کردند و
گفتند احتمال تمدید چندروزه مذاکرات وجود دارد.
به گزارش سیانان ،دو روز پيش خبرگزاری روسی
ایتارت��اس به نقل از ی��ک مقام دیپلماتی��ک گزارش داد
ک��ه مذاکرات هس��تهای بین ایران و گ��روه " 5+1تقریباً
به بنبس��ت رس��یده" و ممکن اس��ت ضرباالجل برای
دستیابی به یک توافق بار دیگر تمدید شود.
این مقام دیپلماتیک گفت" :فرآیند [مذاکرات] تقریباً به
بنبست رسیده است ،این ریسک وجود دارد که ضرباالجل
بار دیگر تمدید ش��ود" .ی��ک مقام ارش��د آمریکایی و یک
دیپلمات غربی در گفتوگو با شبکه «سیانان» با کماهمیت
جلوه دادن گزارش «ایتارتاس» میگویند گفتوگوها طبق
انتظار دشوار هستند اما همچنان به پیش میروند.
این دو منبع میگویند مذاکرات به مرحله حساس��ی
رس��یدهاند و تاریخ ضرباالجل ممکن است چند روز بعد
از ضرباالجل  30ژوئن ادامه پیدا کند.
دیدار مقامات رژیم صهیونیستی و معارضان سوریه
نمایندگان رژیم صهیونیس��تی و معارضان سوری به
منظور بررسی راههای مقابله با ایران و حزباهلل لبنان ،در
دو سال گذشته دیدارهایی داشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری شبکه پرس تیوی ،طبق یک
گزارش ،نمایندگان رژیم صهیونیستی و گروههای مخالف
سوریه در دو سال گذشته به منظور بررسی راههای مقابله
ب��ا ایران و جنب��ش مقاومت حزباهلل لبن��ان چندینبار با
یکدیگر دیدار کردهاند .پایگاه اینترنتی صهیونیستی "واال"
گزارش داد دو طرف بین س��الهای  2012و  2014چند
بار در یک کشور غربی ،که به نامش اشاره نشد ،با یکدیگر
دی��دار کردند .در ادامه این گزارش آمده اس��ت :محور این
مذاکرات بر "دشمنان مشترک" دو طرف ،از جمله ایران و
حزباهلل معطوف بود.
رایزنی معاون ظریف با مقامات ارمنستان
معاون آسیا و اقیانوس��یه وزارت خارجه ایران در سفر
ب��ه ایروان و گفتوگو با وزرای خارجه و انرژی ارمنس��تان
راهکاره��ای توس��عه همکاریهای اقتصادی  2کش��ور را
بررس��ی کرد و قرار ش��د عملیات اجرای خط سوم انتقال
برق به زودی آغاز شود.
به گ��زارش گروه فارس ،ابراهی��م رحیمپور با «یرواند
زاخاریان» ،وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان در ایروان
به منظور بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی
دی��دار و گفتوگو ک��رد .در ای��ن دیدار طرفین توس��عه
همکاریه��ای اقتصادی به ویژه طرح احداث خط س��وم
انتقال برق ایران  -ارمنستان را بررسی کردند ،طرحی که
اجرای آن افزایش دو تا س��ه براب��ری مبادله برق بین دو
کش��ور را باعث میشود .طرفین توافق کردند تا یک ماه و
نیم دیگر عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.
اظهارات ضد ایراني يك سناتور امريكايي
ی��ک عضو جمهوریخواه مجل��س نمایندگان آمریکا
مدعی شد ایران تهدیدی بزرگ برای آمریکا است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی
شیکاگو سانتایمز" ،تامی داکورث "،گفت" :ایران تهدیدی
واقعی برای آمریکا است".
داکورث در اظهاراتی گفت :ایرانیها به س��ناتورهای
آمریکایی به عنوان جمهوریخواه و یا دموکرات نگاه نمی
کنن��د؛ بلکه به س��ناتورهای آمریکایی ب��ه عنوان افرادی
مينگرند که آمریکا را تضعیف میکنند .وی مدعی ش��د:
ای��ران یک تهدید واقعی برای آمریکا اس��ت و نباید اجازه
داد که این کشور به تسلیحات اتمی برسد.

ﻧﻮﺑ
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ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺏ94/13-52/

ﻧﻮﺑ

ﻭﻡ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  93/53/13128ﻣﻮﺭﺥ  93/7/19ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﺭﻓﺖﻭﺑﺮﮔﺸﺖﻭﺍﻗﻊﺩﺭﻛﺮﺝ،ﻛﻤﺎﻝﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺳﻜﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﺎ  14ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ ،ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 -1ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  42/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺫﻳﻞ:
ﺍﻟﻒ( ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻳﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  90ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺏ( ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0106079379000ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ .
ﺝ( ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0106079379000ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ
 -2ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻓﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ  500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
 -5ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻼﻙ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 -6ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -8ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/4/1ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺩﺭﺝ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ،ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/94/4/2ﺑﻪ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -9ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -10ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -11ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ94/3/17 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/3/24 :
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎﻥ-ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ

آينده روابط ايران و تركيه در مسير بهبود
حس��ن هان��يزاده ديگ��ر كارش��ناس ح��وزه
ديپلماس��ي نيز در اين خصوص گفت :سياستهاي
تخريبي حزب توسعه و عدالت رجبطيب اردوغان
و دخالتهاي دولت ترکيه به بحرانهاي س��وريه و
عراق به شکست حزب توسعه و عدالت در انتخابات
اخير پارلمان منجر شد.
وي اف��زود :سياس��تهايي ک��ه رج��بطيب
اردوغ��ان در طول  13س��ال گذش��ته مخصوصا در
رابط��ه با ايران اتخاذ کرد جايگاه اين حزب به ظاهر
اس�لامي را در نزد افکار عمومي به ش��دت متزلزل
س��اخت زيرا ماهيت افکار توس��عهطلبانه توس��عه و
عدالت را آشکار ساخت به همين دليل مردم ترکيه
ب��ه تدري��ج از اين حزب فاصله گرفتند و به س��مت
احزاب چپ و ملي متمايل شدند.
هانيزاده با بيان اينكه شکس��ت حزب توسعه و
عدال��ت در انتخابات اخير پيامي بس��يار مهمي براي
رجب طيب اردوغان رئيسجمهور و احم د داود اوغلو
نخس��توزير به هم��راه دارد تصريح ك��رد :آنها بايد
سياس��ت صحيحي را در مقابل ايران و منطقه اتخاذ
کنند .اکنون تنها دو راه در پيش پاي حزب توسعه و
عدالت باقي مانده ،راه اول تشکيل يک دولت ائتالفي
با ش��رکت همه احزاب پي��روز در انتخابات پارلماني
اس��ت که در اين صورت حزب توسعه و عدالت بايد
سياستهاي داخلي و منطقهاي خود را تغيير دهد.
وي در ادام��ه گفت :راهحل دوم تن دادن حزب
توس��عه و عدالت به انتخابات زودهنگام است که در
صورت برگزاري اين انتخابات حزب توسعه و عدالت
نيز با شکست سختتري مواجه خواهد شد.
وي در پايان خاطرنشان كرد :در صورت پيروزي
احزاب چپ و تش��کيل دولت ائتالفي روابط ايران و
تركيه بهبود خواهد يافت زيرا حزب توسعه و عدالت
ناچار خواهد ش��د از سياس��تهاي تخريبي خود در
منطقه و ايران فاصله بگيرد.

ناظر نباشد و نقشآفرینی کند
وزی��ر امور خارج��ه ایران در دیدار ب��ا قائممقام وزیر
خارجه هند ضمن تش��ریح گفتوگوها بین ایران با گروه
مذاکرهکنن��ده  5+1گفت :جامعه بینالملل��ی نباید تنها
ناظر این گفتوگوها باش��د و الزم است در آن نقش ایفاء
کند تا به نتیجه برسد.
به گ��زارش ف��ارس« ،ج��ای ش��ان کار» دي��روز با
محمدجواد ظریف دیدار و گفتوگو کرد .وزیر امور خارجه
کش��ورمان در این دیدار ضمن تشریح گفتوگوهای بین
جمهوری اسالمی ایران با گروه مذاکرهکننده  5+1گفت:
جامعه بینالمللی نباید تنها ناظر این گفتوگوها باش��د و
الزم است در آن نقش ایفاء کند تا به نتیجه برسد.
ظریف در ادامه با اش��اره به مناس��بات گسترده بین
جمهوری اسالمی ایران و هند خاطر نشان کرد :زمینههای
بسیاری برای توسعه و گسترش بیش از پیش همکاری در
زمینهه��ای مختلف بویژه انرژی وجود دارد .درهای ایران
برای افزایش همکاریها بر روی هند باز است.
جای ش��ان کار قائم مقام وزی��ر امور خارجه هند نیز
با اش��اره به اهمیت جمهوری اس�لامی ای��ران برای هند
گفت :امیدواریم گفتوگوهای  5+1با جمهوری اس�لامی
ایران هر چه زودتر به نتیجه برس��د تا بتوان همکاریهای
گستردهتری را برنامهریزی کرد .وی همچنین ابراز داشت:
اولویته��ای هند برای همکاریها ب��ا ایران در حوزههای
تج��ارت ،انرژی و حملونقل میباش��د و دولت هند اراده
جدی برای گسترش همکاریها دارد.

ﺖﺍ
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بحرانهای��ی که دول��ت فعلی ترکی��ه در منطقه با
همس��ایگانی همچون س��وریه ،عراق و ایران ایجاد
نموده است دارد.

حمايت ايران از انتخاب رئیسجمهور لبنان

مذاکرات هس��تهای ایران و گروه  5+1ديروز در حالي در سطح
کارشناسی در شهر وين برگزار شد كه یک منبع نزدیک به تیم
ميز مذاكـره
مذاکرهکننده هس��تهاي ایران خبرهای مربوط به احتمال تغییر
محل مذاکرات هس��تهاي با کشورهای  5+1را تایید نکرد و گفت تغییر محل مذاکرات
مطرح نیست.
وی گف��ت :اگرچه نظراتی در این زمینه مطرح ش��ده ولی فعال بحث جدی برای
تغییر محل مذاکرات مطرح نیست.
تیم مذاکرهکننده هس��تهاي ایران به تاکی��د محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
در ش��هرهایی مذاک��ره ميکند که مقر س��ازمان ملل اس��ت .به ای��ن ترتیب ،تاکنون
مذاکرات در ش��هرهای وین ،ژنو و نیویورک انجام ش��ده است .شرکت امنیت سایبری
«کاسپرسکی» اعالم کرد که طی تحقیقات خود دریافته که سه هتل میزبان مذاکرات
ایران و  5+1هدف ویروس جاسوسان رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
درپی انتش��ار این خبر ،یک عضو تیم مذاکرهکننده هس��تهاي ایران اعالم کرد که
مذاکرهکنندگان ایرانی همواره ریس��ک باال و احتمال اس��تراق سمع و جاسوسی را در
نظر گرفته و محتاط بودهاند .برخی رسانههاي داخلی ديروز گزارش دادند که انتشار این
خبر مذاکرهکنندگان هس��تهاي را بر آن داشته تا احتمال تغییر محل میزبانی مذاکرات
را بررسی کنند.
اما یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده هستهاي ایران در پاسخ به خبرنگار ایرنا
گف��ت که این خب��ر را تایید نمیکند .در همین حال ایران اقدامات الزم برای برخورد
با این مس��اله را انجام داده اس��ت که به گفتوگوهای اعضای تیم مذاکرهکننده و نیز
نامهاي که سفارتهاي ایران در وین و برن نوشتهاند ميتوان اشاره کرد.
س��فارتهاي جمهوری اسالمی ایران در وین و برن دیروز با ارسال یادداشتهاي
رسمی جداگانه به وزارتخانههاي خارجه اتریش و سوییس ،مراتب نگرانی جدی ایران
را از امنیت اماکن محل برگزاری مذاکرات هستهاي به دولتهاي مزبور اعالم کردند و
خواستار اطالع از نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شدند .در بیانیه سفارت
جمهوری اس�لامی در وین همچنین از وزارت خارجه اتریش خواس��ته شده است در
اسرع وقت هرگونه تدابیر الزم برای تامین امنیت محل مذاکرات از جمله اتخاذ تدابیر
بیشتر حفاظت سایبری را اتخاذ کند.
در همین حال ،یک مقام رسمی در اتریش از احتمال جاسوسی رژیم صهیونیستی
از مذاکرات هس��تهاي ایران و گروه  5+1ابراز نگرانی کرد و دادس��تانی سوئیس نیز از
پیگرد جزایی برخی افراد به ظن جاسوسی سیاسی خبر داد.
«کارل هنز گراندبک» س��خنگوی وزارت کشور اتریش در اینباره گفت :ما نگرانی
عمیق خود را درباره این موضوع اعالم و تاکید ميکنیم که تحقیقات در این زمینه بویژه
از هتل کوبرگ ،محل برگزاری مذاکرات هستهاي آغاز شده است .همچنین دادستانهاي
سوئیس��ی در ش��هر برن روند تحقیقات را در این رابطه که مذاکرات هس��تهاي ایران با
حضور نمایندگان ایران و  5+1هدف جاسوسیهایی قرار گرفته است ،آغاز کردهاند.

مالی رفع بلوکه شده بر مبنای توافق نهایی هستهای گزارش دهد.
به گزارش فارس ،در حالی که مذاکرات هستهای ایران و گروه
 5+1برای رسیدن به توافق نهایی همچنان ادامه دارد ،یکی از ضد
ایرانیترین س��ناتورهای آمریکایی خواستار درج متممی شد که بر
اس��اس آن وزیر خزانهداری این کش��ور ملزم میشود درباره نحوه
استفاده تهران از داراییهای رفع بلوکه شده گزارش بدهد.
به گزارش پایگاه «هیل» ،مارک کرک سناتور جمهوریخواه که
در کنار رابرت منندز به مواضع به شدت ضدایرانی و ارائه طرحهای

ظریف:
جامعه بینالمللی در مذاکرات ایران و 5+1

ﻭﻝ
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نخواهد بود.
صدرالحس��يني ب��ه سياس��تهاي قاب��ل تامل
ترکیه در منطقه در چند س��ال اخی��ر و نيز مواضع
ضد ایرانی اين كش��ور نيز اشاره كرد و گفت :به نظر
میرس��د همانگونه که اشاره شد بخش عمدهاي از
شکس��ت حزب توس��عه عدالت به دلیل مدافع این
کشور در حمایت از گروهای تکفیری و داعش بوده
اس��ت البته نباید فراموش نمود نسلکش��ی داعش
در ماجرای ش��هر کوبایی نیز ضربه س��ختی به این
حزب زد و این نحوه ش��کلگیری پارلمان نش��ان از
مخالفت اقلیت��ی قوی در کن��ار مخالفت عمومی با
سیاستهاي ظالمانه دولت اردوغان بر علیه کردها،
ترکها ،ارامنه ،علویها ،ایزدیها و سنیهایی بودند
ک��ه توس��ط داعش م��ورد حمایت دول��ت اردوغان
کش��ته شدند .همچنین ترکیه از ضد انقالب داخلی
و تروریس��تهاي تکفی��ری منطقه مانن��د داعش و
جبهه النصره که در حقیقت گروههاي مخالف جبهه
مقاوم��ت و انقالب اس�لامی ميباش��ند نیز حمایت
فراوانی داش��تند و در واقع حتی مخالف هشدارها و
تذکرات جمهوری اسالمی ایران حرکت کردند.
ب��ه اعتقاد اي��ن كارش��ناس مس��ائل منطقه و
بينالملل آرای بدست آمده نشان داد رایدهندگان
ترک��ی ارتباط خوب و صمیم��ی در چارچوب منافع
منطقهاي کش��ورها و همس��ایگان از جمله همسایه
بزرگ و مقتدری همچون جمهوری اسالمی برایشان
اهمیت داشته و در جهتگیری آرای خود این را به
دولتمردان و حزب توس��عه و عدالت تفهیم نمودند
بنابرای��ن در جمعبندی نهایی ميت��وان گفت :این
رویه رایریزی مردم ميتواند پیام روشن و آشکاری
برای دولت ائتالفی آینده اردوغان باشد که سوگیری
رواب��ط خویش با جمهوری اس�لامی را در مس��ائل
منطقهاي بیش از همه رعایت نماید.
وي در پايان خاطرنش��ان كرد به نظر ميرس��د
دولت آینده ائتالفی ترکی��ه نوع نگاه و جهتگیری
کلیت دولت به روابط با کش��ورهای منطقه از جمله
با جمهوری اس�لامی ایران را پیگیری خواهد نمود
چراکه این تجزیه و تحلیل آماری در انتخاب ترکیه
نش��ان از نارضایتی مردم این کش��ور با مشکالت و
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