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اخبار
امیر حاتمی:با تمام توان به
مبارزه با تروریسم کمک میکنیم

دور دوم مذاکــرات بیــن وزرای دفــاع
جمهوری اسالمی ایران و افغانستان برگزار
شد .پس از این نشست ،امیر سرتیپ امیر
حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد
طارق شاه بهرامی ،اظهار داشت :جمهوری
اســامی ایران در جریان کامل وضعیت
و تهدیدات امنیتی افغانســتان قرار دارد و
بابت اقدامات تروریستی در این کشور که
دل هر انسانی را به درد می آورد ،متاسف
هستیم .وی در ادامه با بیان اینکه توسعه
روابط با کشــورهای همسایه و دوست از
سیاســت های اصولی جمهوری اسالمی
ایران است ،افزود :اشــتراکات ،ارتباطات
دیرینه و پیوستگی های متعدد فرهنگی
و دینی ،تاریخــی و مرزی بین جمهوری
اسالمی ایران و افغانستان ،روابط بین دو
کشور را نسبت به سایر کشورها متمایز می
کند و بحمداهلل مبتنی بر این پیوســتگی،
مناسبات بسیار خوبی بین ایران و افغانستان
حاکم است .حاتمی با بیان اینکه در طول
 40سال گذشته جمهوری اسالمی ایران
پشتیبان صلح ،ثبات و امنیت در افغانستان
و مرزهای مشــترک بوده است ،تصریح
کرد :در این ســفر ،وزیر دفاع افغانســتان
مالقاتهایی با معــاون اول رئیس جمهور،
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ،دبیر
شورای عالی امنیت ملی ،رئیس کمیسیون
امنیت ملــی مجلس و فرمانــده نیروی
انتظامی داشت و مذاکرات بسیار خوبی در
این مالقات ها صورت گرفت که در آینده
توسعه روابط بین دو کشور تاثیرگذار خواهد
بود .حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی
خود را در مبارزه با تروریســم متعهد می
داند ،تاکید کرد :امنیت جمهوری اسالمی
افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در
مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام
توان انجام خواهیم داد.

گروه سياسي :اهميت موضع اروپا بويژه
امضــا کنندگان برجــام يعني انگليس،
آلمان و فرانسه در خصوص برجام پس
از خروج آمريکا از اين توافق بين المللي
بطور چشمگيري افزايش يافته و در اين
ميان رايزنيهايي ميان مقامات ايراني و
اروپايي در خصوص آن در جريان است.
به گــزارش مهر،در هميــن رابطه روز
گذشــته «ترزا مــي» نخســت وزير
انگليــس ،با «حســن روحاني» رئيس
جمهــوري ايــران ،گفتگو کــرده و در
خصوص برجام و موضــع لندن درباره
آن رايزني کرده اســت .فردا سه شنبه
نيز قرار اســت «محمــد جواد ظريف»
وزير امور خارجه ايران ،در بروکســل با
همتايان خود از آلمان ،فرانسه و انگليس
و همچنين «فدريکا موگريني» مسئول
سياســت خارجي اتحاديه اروپا ،ديدار و
گفتگو کند.
در همين رابطه گفته ميشود ترزا ميدر
گفتگو با رئيس جمهور ايران اعالم کرده
که در مذاکرات روز سه شنبه بروکسل،
بسته پيشنهادي اروپا در خصوص برجام
در اختيار نمايندگان ايران قرار ميگيرد.
ارائه بسته پيشنهادي از سوي کشورهاي
غربي بــه ايران در خصــوص فعاليت
هستهاي جمهوري اســامي ،موضوع
جديدي نيست و رصد کنندگان تحوالت
هســتهاي ايــران بازي «بســتهاي»
کشورهاي غربي با ايران پيش از امضاي
برجام را به ياد دارند و اينک با توجه به
خروج آمريــکا از اين توافق گويا تاريخ
قصد تکرار شدن را دارد.
پيــش از امضاي برجــام و قبل از آغاز
مذاکــرات منتهــي به ايــن توافق ،در
مذاکراتي که ميان ايران و کشــورهاي
 ۵+۱برگزار ميشــد ،طرفهاي غربي
بصورت مرتب بســتههايي را به ايران
پيشــنهاد ميدادند که هيچ يک از آنها
تامين کننده منافع ايران نبود.
و اينک با توجه به همين سابقه مقامات
ايراني از لــزوم وجود تضمينهاي الزم
از ســوي اروپا براي باقي ماندن ايران
در برجام ســخن ميگويند براي مثال
رئيسجمهــوري ايران پــس از خروج

طرح اين موضوع که اروپا قصد ايستادگي
در برابر آمريکا در خصوص برجام را دارد
ايدهاي آرماني بوده و با واقعيت موجود
در جهان فاصلــه دارد .نگاهي به حجم
مبادالت ميان اروپا و آمريکا و همچنين
ارتباط ديپلماتيک و سياسي پيدا و پنهان
ميان واشــنگتن و پايتختهاي اروپايي
بخوبي نشــان ميدهد کــه اروپا بيش
از آنکه طرف ايران را بگيرد به ســمت
آمريکا متمايل است.
از همين رو ســرگرم کــردن ايران با
بستههاي پيشنهادي جديد امري است
کــه اروپا در نظر دارد براي جلوگيري از
تصميم گيري ايران در خصوص برجام و
قرار دادن تهران در وضعيت بالتکليفي
انجام دهد.
شــکي در اين موضوع نيست که برجام
توافقــي بين المللي اســت که براي به
نتيجه رسيدن آن زحمات زيادي کشيده
شده اما با توجه به آنکه طرف غربي تا
کنون آن چنان که بايد به تعهدات خود
در آن عمــل نکرده حفظ يک جانبه آن
امري عقالني نيست.
در دنياي حقيقــي ،اگر اروپا بخواهد در

آمريــکا از برجام اعالم کــرده اگر پنج
کشــور باقي مانده در برجام «تضمين
دهند کــه منافع ايران بــا ادامه برجام
محقق ميشــود» ،اين توافق با وجود
خروج آمريکا باقي خواهد ماند.
رهبــر معظم انقالب حضــرت آيت ا...
خامنــهاي نيــز اعالم کردهانــد که به
اروپاييها نيز اعتمادي نيســت و بايد از
آنها تضمين قطعي گرفته شود.
بازي بستهاي و خريد زمان

هر چند مقامــات ايراني اعالم کردهاند
که اروپا براي تعيين تکليف در خصوص
برجام فقط  ۶۰روز زمان دارد اما به نظر
ميرسد که اروپائيها با ارائه بسته جديد
قصد خريد زمان براي خود را دارند .اروپا
در حال حاضر در حال رايزني با آمريکا
در خصوص برجام و نجات شرکتهاي
اروپايــي طــرف قــرارداد با ايــران از
تحريمهاي واشنگتن است .نکته کليدي
اين اســت که اروپا بدنبال حذف کردن
خود از تحريمهاي آمريکاســت و اگر
نتواند به اين هدف برسد اراده آن براي
ادامه حضور در برجام سست ميشود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش،پایگاه
بندرعباس را ارزیابی کرد

اخبار
شمخانی :قدس شریف ،بخش
الینفک فلسطین است

برجام بماند و از منافع آن بهره مند شود
بايد به شروط ترامپ در خصوص برجام
يعني برداشــته شــدن قيد زماني براي
محدوديتهاي هســتهاي ايران ،انجام
بازرســيهاي بيشــتر از ايران ،محدود
شــدن توان موشــکي و توقف حمايت
ايران از جريان مقاومت نزديک شــود
امري که اجابت آن از سوي ايران بسيار
بعيد است.
از هميــن رو بهتر اســت چنــدان به
بســتههاي رنگارنــگ اروپــا در اين
خصوص و بازيهاي سياسي آنها توجه
نکرده و برنامهاي منسجم براي دفاع از
منافع ملي ايران تهيه کرد تا در صورت
لزوم از آن اســتفاده کــرده و در پايان
مهلت  ۶۰روزه در پي دادن مهلت بيشتر
به اروپا نباشيم.
روحاني:زمــان اتحاديه اروپا براي
تضمين منافع ما محدود است

در همين رابطه،حســن روحاني رئيس
جمهــور در تماس تلفنــي «ترزا مي»
نخست وزير بريتانيا با وي ،تاکيد کرد:
جمهوري اســاميايران با پايبندي به

برجام ،تامين منافــع ملي خود را دنبال
ميکند گرچه متاسفانه طرفهاي مقابل
در اجراي تعهدات خود ،عملکرد رضايت
بخشي نداشته اند.
روحاني بااشــاره به نقــش بريتانيا در
مذاکرات هســتهاي از ســال  2003تا
تصويب برجام به عنوان يک توافق برد
– برد ،اقدام آمريکا را مبني بر خروج از
برجام ،غيرقانوني ،غيرمسووالنه و مغاير
با قطعنامه  2231شوراي امنيت سازمان
ملل دانست.
رئيس جمهور با بيان اينکه زمان اتحاديه
اروپا براي حفظ برجام و تضمين منافع
ايران ،محدود است ،اظهارداشت :منافع
ايــران در موضوعات و مســائل مهم
مرتبط با برجام مانند فروش نفت ،گاز،
پتروشــيميو روابط بانکي و ســرمايه
گذاري بايد به طور شــفاف مشخص و
تضمين شود.
روحاني نشســت هياتهاي کارشناسي
و جلســه روز سه شــنبه وزراي خارجه
بريتانيا ،فرانسه و آلمان به همراه رئيس
سياســت خارجي اتحاديه اروپا و وزير
خارجه ايران را بسيار مهم دانست و ابراز
اميدواري کرد اين جلســه بتواند منافع
تهران را با حفظ برجام ،تامين کند.
رئيس جمهور ،نقش برجام را در تقويت
صلــح و امنيت در منطقه بســيار مهم
برشــمرد و در عين حال تاکيد کرد که
مســووليت عواقب هر وضعيتي که در
قبال برجام پيش آيــد ،برعهده آمريکا
است.
روحاني اظهارداشت :در برجام دو طرف
تعهداتي دارند و اين پذيرفتني نيست که
تنها يک طرف به تعهداتش عمل کند.
وي با اشــاره به نقش تعيين کننده سه
کشور اروپايي در حفظ برجام ،مقاومت
اروپا را در برابر تحريمهاي ثانويه آمريکا،
حرکتي شجاعانه و موجب حفظ جايگاه
و اعتبار جهاني اروپا برشمرد.
رئيــس جمهور همچنين با اشــاره به
اينکه حفــظ امنيــت خاورميانه براي
ايران و جهان بســيار مهم است ،تاکيد
کرد :براي حفظ امنيت اين منطقه ،همه
کشورها بايد تالش کنند.

ظریف :به زودی مشخص خواهد شد چطور ۴+۱میتواند منافع ایران را تضمین کند

امیر خلبــان شــاهصفی فرمانده نیروی
هوایی ارتش از پایگاه شهید عبدالکریمی
بندر عبــاس بازدید و در بدو ورود ضمن
حضور در یادمان شهدای گمنام این پایگاه
به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد .امیر
شــاهصفی طی جلسهای با فرماندهان و
خلبانان پایگاه شهید عبدالکریمی ضمن
توصیههــای الزم ،در جریــان میــزان
آمادگی این پایگاه قرار گرفت.

وزیر خارجــه ایران در پیامی توئیتری
درباره دیدارهای اخیر خود در چین و
روســیه و رایزنیهایش درباره برجام
گفت که «به زودی مشــخص خواهد
شــد که چطور گــروه  ۴+۱میتواند
منافع ایران در برجام را تضمین کنند.
محمد جواد ظریف که دیروز دوشنبه
در مســکو با همتای روس خود دیدار

داشت ،توئیت کرد« :دیدارهای خوب
و سازندهای با همتایان خودم در پکن
و مسکو داشتم و عازم دیدار با نماینده
عالــی اتحادیــه اروپا و وزرای ســه
کشــور اروپایی در بروکسل هستم».
وزیر خارجه ایــران افزود« :به زودی
مشخص خواهد شــد که چطور 4+1
میتواننــد منافع ایــران را در برجام
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تضمین کنند و این دســتاورد بینظیر
دیپلماســی را حفظ کننــد» .ظریف
در حالــی به بروکســل مــیرود که
پیشتر ســفیر ایران در انگلیس گفته
بود :نخســتوزیر بریتانیا به روحانی
اطالع داده که ســه کشــور اروپایی
امروز سهشــنبه در بروکسل بستهای
از پیشــنهادات را بــرای حفاظت از
آملیالریجانی:

شگرداروپاییهاایجاددوگانگیبینمردمومسئولیناست

آیــت اهلل صادق آملــی الریجانی در جلســه
مسئوالن عالی قضایی گفت :رییس جمهور اخیر
یک کشور ،انســان کاسب کار و نمایشی است
که صراحتا می گوید ما باید کشورهای عربی را
بدوشیم و تعابیر کاسب کارانه را به کار می برد.
برای اینها جان مردم و ملت ها و کشــتار آنها
اهمیتی ندارد .وی افزود :ما در مقابله با همچنین
کشور و دولتهایی باید فکر کار خودمان باشیم
و بحمداهلل ملــت و مردم بصیر ایران در صحنه
حاضــر بودند و بــا رهبری هــای داعیانه امام
راحل همه جــا فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر

اســرائیل گفتند و امام(ره) می گفتند که همین
انشــای مرگ بر امریکا او را به مرگ میاندازد.
آملی الریجانی افزود :مســوولین با وجود چنین
پشتوانه قوی و مردمی باید تمام اهتمام خود را به
کار ببندند برای اینکه ضمیمهای به اقتدار درونی
کشور شود .وی افزود :امروز شگرد امریکاییها و
اروپاییها این است که در درون کشور بین مردم
و مسوولین دوگانگی ایجاد کنند ،در حالی که این
طور نیست و هر کسی که کشور ایران را دوست
دارد و دلسوز این کشور و ملت است میداند که
در مقابل َقدر آمریکاییها باید ایستاد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران در نظر دارد اسکن صفحات دفاتر امالک ادارات تابعه در سطح استان تهران را از طریق
برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد  .لذا از شركت هاي صالحيتدار در اين زمينه كاري دعوت به عمل
مي آید از تاریخ  97/02/24جهت دريافت اسناد مناقصه به فناوری اطالعات اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران واقع در
خيابان شریعتی،نرسیده به خیابان مطهری نبش کوچه ساری طبقه دوم مراجعه نمايند  .ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
150 /000/000ریال و آخرین مهلت دریافت اســناد پایان وقت اداری  97/02/28و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات08/03/97
و گشایش پیشنهادات در تاریخ  97/03/09می باشد.
م الف499

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران

خرازی :آمریکا مرگ قوانین
بین المللی را اعالم کرد

سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی
روابط خارجی که برای شرکت در اجالس
رهبران برای صلح به فرانسه سفر کرده
است ،با «ژان پی یر رافارن» نخستوزیر
اســبق این کشور و رئیس بنیاد «رهبران
برای صلح» دیدار و گفتوگو کرد .وی در
این دیــدار نمونه دیگری از نقض قوانین
بینالمللی را اقدام اخیر آمریکا در خروج از
برجام خواند و گفت :رئیس جمهور آمریکا
به خود اجازه میدهد هر اقدام غیرقانونی
را مرتکب شــود .آمریکا با نقض تعهدات
خود و خروج از برجــام در واقع بار دیگر
مــرگ قوانین بینالمللــی را اعالم کرد،
چنانکه قبال نیز با خروج از معاهده پاریس
نشــان داد که برای تصمیمهای جمعی
هیچ ارزشی قائل نیست .اکنون راهی که
اتحادیه اروپا انتخاب میکند بسیار مهم
است ،اینکه تســلیم مطامع آمریکا شود
و یا با مقاومت دربرابر فشــارهای آمریکا
استقالل خود را به اثبات برساند .خرازی
ادامه داد :این واقعیتها نشــان میدهد
ساختارهای فعلی کارآمد نیست و باید در
فکر راههای دیگری برای برقراری صلح و
امنیت و تامین حقوق ملتها بود.

(نوبت دوم

)

آگهی مناقصه

شــهردرای شاهرود در نظر دارد از طریق مناقصه انجام عملیات و جدول گذاری موزائیک فرش و نصب دال بتنی در شهرک های اقماری و
ســایر نقاط سطح شهر اقدام نماید .لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید ،به منظور شرکت در مزایده و یا کسب اطالعات
بیشتر به سایت شهرداری به آدرس  www.shahrood.irو یا با تلفن  02332224061داخلی  134تماس حاصل فرمایید.
مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 97/03/03

محسن احمدی – شهردار شاهرود

اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن

بسمه تعالی

اجرای برجــام و اطمینــان به ایران
بــرای بهرهمنــدی از منافع توافق به
ظریف ارائه میدهند» .سه شنبه هفته
گذشته به دنبال خروج آمریکا از برجام
در سخنرانی دونالد ترامپ ،مقامهای
ایرانــی بارهــا تاکیــد کردهاند دیگر
طرفهای توافق باید منافع تهران را
تضمین کنند.

امیر دریابان علی شمخانی نماینده مقام
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت
ملی در واکنش به انتقال سفارت آمریکا
به قدس شــریف با تقبیح و محکومیت
شدید این اقدام غیرقانونی و مغایر حقوق
مردم فلسطین گفت :ترامپ با خطاهای
راهبردی که در حمایت از تروریسم ،نقض
برجام و قوانیــن و پیمانهای بینالمللی
و همچنین زیر پا گذاشــتن حقوق مردم
فلســطین مرتکب شــده به نماد هرج و
مرجگرایی و خشــونت افزایی در عرصه
جهانی تبدیل شده است .وی با بیان اینکه
انتقال پایتخت رژیم نامشروع صهیونیستی
به قدس شریف ،ضمن تقویت اراده جهان
اســام برای دفاع از آرمان فلســطین،
نتیجــهای معکوس بــرای طراحان این
توطئه به همراه خواهد داشــت ،تصریح
کــرد :اولین پیامد این اقــدام فاجعه بار،
انسجام بیشــتر و وحدت مسلمانان عالم
برای دفاع از مقدســات خود و تسریع در
روند اضمحالل رژیم جعلی صهیونیستی
است .دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود:
با توجه به تبعات امنیتی و سیاسی هرگونه
تصمیم در مورد شــهر قدس ،مسئولیت
بــی ثباتی و ناامنی حاصــل از این گونه
اقدامات نابخردانه مستقیما بر عهده رژیم
صهیونیستی و آمریکا خواهد بود .شمخانی
با بیان اینکه قدس شریف ،بخش الینفک
فلسطین است ،خاطرنشان کرد :هر نوع
تصمیم گیری در مورد آینده این سرزمین
در صالحیت ساکنان اصیل و غیر مهاجر
آن بوده و هیچ کشوری نمیتواند با نادیده
گرفتن حقوق مسلم مردم فلسطین برای
این کشور اسالمی تصمیمگیری کند.

(نوبت اول

)

آگهي خريد و تملک امالک

شهرداري سمنان درنظر دارد در راستاي اهداف و برنامههاي عمراني شهر و برابر اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي برنامه¬هاي عمومي ،عمراني و

نظاميدولت و قوانين جاري به منظور اجراي طرح بازگشايي ادامه بلوار مولوي نسبت به تملك ملک تحت پالک ثبتي 235/ 3597به مالکيت آقايان سيد حسين

،سيد حسن ،سيد محمد علي و خانمها حبيبه ،مليحه و محبوبه شهرت همگي ربيعيهاشمياقدام نمايد .لذا به دليل عدم دسترسي به اقامتگاه مالکين جهت ابالغ
مکاتبات  ،بدينوسيله به كليه مالكين فوق ابالغ ميگردد حداکثرظرف مدت  15روز از انتشار اين آگهي با همراه داشتن مدارك مثبت مالكيت جهت واگذاري و توافق

با شهرداري به واحد امالک شهرداري منطقه دو واقع در خيابان شهداي دادگستري مراجعه نمايند .بديهي است درصورت عدم مراجعه در مهلت مقرر برابر قوانين
و مقررات ادامه اقدامات تملک صورت خواهد پذيرفت.

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سمنان

