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خبر
پيوستن به«»CFT
خودکشي از ترس مرگ است

رئيس کميته هس��تهاي مجلس با اشاره
به خطر خودتحريميناش��ي از پذيرفتن
الزام��ات  FATFتاکيد کرد :پيوس��تن
به اين قبيل کنوانس��يونها خودکش��ي
از ت��رس مرگ اس��ت.حجت االس�لام
مجتب��ي ذوالن��ور در گفتگو ب��ا مهر ،با
اش��اره به بررسي نش��دن مجدد اليحه
«الحاق دولت جمهوري اس�لاميايران
ب��ه کنوانس��يون مقابله ب��ا تامين مالي
تروريس��م» ( )CFTدر کميس��يون
امني��ت ملي ،اظه��ار داش��ت :هدف از
مس��کوت ماندن دو ماهه بررس��ي اين
اليحه ،آن بود که هم تکليف مذاکرات
برجاميب��ا اروپاييها معلوم ش��ود و هم
اينکه رهنموده��اي رهبر معظم انقالب
در خص��وص اين قبيل کنوانس��يونها
لحاظ ش��ود.وي يادآور شد :مقام معظم
رهبري در ديدار ب��ا نمايندگان مجلس
ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ي مش��کالت اين
قبيل کنوانس��يونها ،تاکي��د کردند که
محتواي مفيد اين کنوانس��يونها را به
صورت داخلي قانونگذاري کنيد.ذوالنور
تصري��ح کرد :با وجود اي��ن تاکيد رهبر
انقالب ،متاس��فانه هيئت رئيس��ه هيچ
قدميبرنداش��ته و تلق��ي ما اين اس��ت
که هيئت رئيس��ه هيچ اقداميدر دو ماه
اخير براي اين کار نکرده تا خأل اين امر
ايجاد ش��ود و به ناچار اين کنوانس��يون
را تصوي��ب کند.ذوالنور اف��زود :به نظر
ميرس��د ،اراده بخش��ي از هيئت رئيسه
مجل��س و دولت بر اين کار اس��ت ولي
ما هم همان استداللهايي را که در رد
لوايح مرتبط با  FATFداريم ،همچنان
به آنه��ا معتقدي��م و اس��تداللهايمان
سرجايش هست.عضو کميسيون امنيت
ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اشاره
به خطر خودتحريميناش��ي از پذيرفتن
الزام��ات  FATFتاکيد کرد :پيوس��تن
به اين قبيل کنوانس��يونها خودکش��ي
از ت��رس مرگ اس��ت.وي در خصوص
اي��ن نکته که آيا اص�لاح قانون مبارزه
با تامين مالي تروريسم و اصالح قانون
مبارزه با پولش��ويي ب��راي قانونگذاري
داخل��ي در اين ح��وزه کفايت ميکند يا
خير ،اظهار داش��ت :اين اقدامات کافي
نيس��ت و اص�لاح قوانين داخل��ي بايد
متناسب با منافع و راهبردهاي خودمان
باش��د و در راستاي شفافيتي باشد که به
دنبال آن هس��تيم.اما واقعيت اين است
ک��ه آنچه در اص�لاح قانون مب��ارزه با
پولشويي دنبال ميشود ،ميتواند منافع
 FATFرا تامي��ن کند.ذوالنور تصريح
کرد :متاسفانه فضاي عموميکميسيون
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس،
متاث��ر از دولت و هيئت رئيس��ه مجلس
اس��ت و کساني که دغدغه اين موضوع
را دارند در اقليت هستند.

اخبار

بودجه تخصيصي اروپا ربطی به برجام ندارد
گروه سياسي :اتحاديه اروپا روز پنجشنبه اول شهريور،
 ۱۸ميليون يورو را به عنوان بخش نخس��ت بس��ته
حمايتي  ۵۰ميليون يورويي که قرار اس��ت به ايران
اختصاص دهد به تصويب رساند.س��خنگوي وزارت
امور خارجه اي��ران توضيح داد که بودجه  ۱۸ميليون
يورويي تخصيص داده شده از سوي اروپا ارتباطي با
بس��ته اقتصادي مقابله با تحريمهاي آمريکا ندارد.به
گزارش اقتصادنيوز ،به نقل از دويچه وله؛ کميسيون
اتحاديه اروپا يک بسته کمک مالي براي پروژههاي
مختل��ف در ايران پيش بيني کرده اس��ت.کمک ۵۰
ميليون يورويي اتحاديه اروپا به عنوان مشوقي براي
اي��ران در زمينه پايبندي به توافق هس��تهاي در نظر
گرفته شده است.کميسيون اتحاديه اروپا روز پنجشنبه
 ۲۳اوت (اول شهريور) يک بسته مالي را براي حمايت
از پروژههاي مختلف در ايران به تصويب رساند.سايت
«يوراکتيو» که در زمينه انتشار اخبار مربوط به اتحاديه
اروپا فعاليت ميکند ،گزارشي درباره تصويب اين بسته
کمک مالي منتشر کرده است.هدف از اين کمکهاي
مالي پشتيباني از تحوالت اقتصادي و اجتماعي پايدار
در جمهوري اسالميايران اعالم شده است ۸.ميليون
يورو از اين مبلغ براي حمايت از بخش خصوصي پيش
بيني شده است.هدف از اين کمک  ۵۰ميليون يورويي
همچنين تداوم همکاري اقتصادي با ايران اعالم شده
است.اتحاديه اروپا بر آن است تا با اين اقدامات به ايران
و شرکاي اقتصادي آن کشور ،با توجه به تحريمهاي
آمريکا و خروج آن کش��ور از توافق هستهاي ،کمک
کند.فدري��کا موگرين��ي ،هماهنگ کننده سياس��ت
خارجي اتحاديه اروپا ،در اين رابطه گفته اس��ت« :از
زمان ازسرگيري مناسبات بين اتحاديه اروپا و ايران که
در سايه توافق هستهاي ممکن شد ،سطح همکاريها
در بسياري از عرصهها گسترش يافته است.ما مصمم
هس��تيم ،به اين همکاري ادامه دهيم.با اين بس��ته
کمکه��اي مالي ،آن بخش از مناس��بات اقتصادي
در ايران تقويت ميشوند که براي شهروندان ما سود
مس��تقيميبه همراه دارند».نيون ميميکا (Neven
 ،)Mimicaمسئول بخش همکاريهاي بينالمللي

و عمران اتحاديه اروپا ،در تکميل س��خنان موگريني
گفته است« :با اين اقدام اتحاديه اروپا پشتيباني خود
از مردم ايران وتحول صلحآميز و پايدار آن کش��ور را
به نمايش گذاشته است.با اين اقدام از همه نيروهاي
فع��ال در عرصه اقتصادي و بهويژه بخش خصوصي
حمايت ميش��ود».ازجمله پروژهه��اي مورد حمايت
اتحاديه اروپا پروژههاي زيس��تمحيطي و همچنين
پروژههاي ناظ��ر بر کاهش مخاطرات اعتياد به مواد
مخدر اعالم شده است.گزارشگر «يوراکتيو» در پايان
گزارش کوتاه خبري خود نوش��ته است اين موضوع
که آيا چنين اقداماتي ميتوانند منجر به نجات برجام
شوند ،بس��ي جاي ترديد دارد.بسياري از شرکتهاي
کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا اي��ران را در ارتباط با
تحريمهاي آمريکا ترک کردهاند.اين شرکتها نگران
بودهاند که ادامه همکاريهاي اقتصاديشان با ايران
ميتواند فعاليت آنها در آمريکا را به مخاطره افکند.به
سخن ديگر ،بسته کمک  ۵۰ميليون يورويي اتحاديه
اروپا اقداميناچيز در راس��تاي نجات برجام است.روز
اول شهريور ،کميسيون اروپا تصويب کرد يک بسته

ديده بان حقوق بشر:

رهبران عربستان و امارات مرتکب «جنايت جنگي» شدهاند

موسسه ديدهبان حقوق بشر در بيانيهاي عربستان
و ام��ارات را به ارتکاب «جنايت جنگي» در يمن
متهم کرد و از شوراي امنيت خواستار تحريم آنها
شد.به گزارش فارس ،موسسه ديدهبان حقوق بشر
در بيانيهاي ،در خصوص تحقيقات صورت گرفته
از سوي ائتالف سعودي در خصوص نقض موارد
حقوق بشر و ارتکاب جنايات جنگي واکنش نشان
داد و آن را ک��ذب خواند.به گ��زارش الجزيره ،در
اين بيانيه ،از شوراي امنيت خواسته شده است تا
رهبران ائتالف سعودي را در ليست تحريم قرار
دهد و ميافزايد« :رهبران عربستان و امارات در
خصوص آنچه در يم��ن اتفاق ميافتد مرتکب
«جنايت جنگي» ش��دهاند.ديدهبان حقوق بش��ر
همچنين مدعي شده است که نيروهاي انصارا...
نيز به دفعات زياد دچار نقض قوانين جنگ شدهاند
اما مسئوليت و بخش اصلي نقض حقوق بشر و
قوانين جنگ متوجه ائتالف س��عودي است.اين
س��ازمان که يک س��ازمان غيردولتي است ،در
بخش ديگري از بيانيه خود آمريکا را شريک اين
جنايات معرفي ميکند و تأکيد ميکند :پشتيباني
لجستيکيآمريکادربمبارانهايائتالف،واشنگتن
را نيز به عنوان همدست قرار ميدهد و تحقيقات
دروغين [ائتالف سعودي] اشارهاي به کشورهايي
که به عربس��تان سالح ميفروشند نکرده است.
در  18مرداد گذش��ته جنگندههاي سعودي يک

اتوب��وس حامل دانشآموزان يمني را در اس��تان
صع��ده هدف قرار داد ک��ه در جريان آن بيش از
 55دانش آموز کشته و  77تن ديگر زخميشدند.
سازمان ملل اين اقدام ائتالف سعودي را «جنايت
جنگ��ي» توصيف ک��رد و خواس��تار «تحقيقات
مستقل و فوري درباره اين حادثه» شد.عربستان
سعودي به پشتوانه آمريکا هيچ زماني به تحقيقات
مس��تقل گردن ننهاده و در اي��ن مورد نيز اعالم
کرد که خود دس��ت به تحقيق خواهد زد.هرچند
«ترک��ي المالکي» س��خنگوي ائت�لاف تحت
رهبري عربس��تان بعد از حم�لات جنگندههاي
س��عودي به ش��مال يمن ،گفت ک��ه اين حمله
اقدامينظاميو مش��روع بوده است.اين در حالي
است که جنايتهاي رژيم سعودي عليه مردم بي
دفاع و بي گناه يمن همچنان ادامه دارد.براساس
اين گزارش ،در همين ارتباط جنگندههاي رژيم
سعودي مناطق مختلف صعده را بمباران کردند.
طبق اعالم رس��انههاي يمني ،سعوديها چندين
مرتبه «الظاهر» در صعده را هدف حمالت هوايي
قرار داده اند.در ادامه جنايتهاي ائتالف متجاوز
عربس��تان در يمن ،جنگندههاي اي��ن ائتالف،
پنجشنبه ش��ب ،زنان و کودکان آواره يمني را در
«الدريهمي»
روستاي الکوعي از توابع شهرستان ُ
الحديده واقع در غرب يمن هدف قرار دادند که در
جريان آن  ۳۱نفر شهيد شدند.

حمايت مالي  ۱۸ميليون يورويي را به ايران اختصاص
دهد.اتحاديه اروپا ميگويد اين  ۱۸ميليون يورو بخش
نخست بس��ته حمايتي  ۵۰ميليون يورويي است که
قرار اس��ت اين اتحاديه به ايران اختصاص دهد.اين
بس��ته حمايتي کميسيون اروپا شامل  ۸ميليون يورو
براي حمايت فني از چالشهاي محيط زيس��تي و ۲
ميليون يورو براي کاهش آسيبهاي اجتماعي مواد
مخدر به ايران تخصيص داده ميشود.فدريکا موگريني
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين خصوص
ميگوي��د« :اتحاديه اروپا ميخواهد ب��ا اين اقدامات
حمايت خود را از مردم ايران و حمايت از توسعه پايدار
و صلحآميز آنها نش��ان دهد.ما در تالشيم تا با چنين
اقداماتي همه طرفين به ويژه بخش خصوصي را به
مشارکت بيشتر تش��ويق کنيم».کميسيون اروپا اين
اقدام را در جهت افزايش و بهبود وضعيت فعاليتهاي
بخ��ش خصوصي و ب��ه ويژه بنگاهه��اي کوچک و
متوس��ط ايراني انجام داده اس��ت.به گفت��ه فدريکا
موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ،از بعد
از احياي رابط��ه اتحاديه اروپا-ايران در نتيجه توافق

هستهاي ،همکاريها در بسياري از بخشها توسعه
داشته است.در بيانيه کميسيون اروپا ،حمايت از بخش
خصوصي ش��امل تش��کلهاي اقتصادي کوچک و
بزرگ ،توسعه زنجيرههاي ارزشي منتخب و حمايت
فني از س��ازمان توسعه تجارت ايران است.اين پروژه
حمايتي از سوي مرکز تجارت بينالملل ،آژانسهاي
مرتبط با کشورهاي اتحاديه اروپا و ديگر نهادهايي که
در همکاري نزديک با همتايان ايراني هس��تند؛ اجرا
ميشود.اين در حالي است که بهرام قاسميدر پاسخ
به پرسش خبرنگاران در خصوص اخباري که پيرامون
بودجهاي که از سوي اتحاديه اروپا به ايران تخصيص
داده شد ،اظهار داشت :کميسيون اروپا روز پنجشنبه
 ۱۸ميلي��ون يورو براي اجراي پروژههاي توس��عهاي
در ايران تخصيص داد ک��ه اين ميزان بخش اول از
بودجه  ۵۰ميليون يورويي است که به همين منظور
از سوي کميس��يون اروپا اختصاص داده شده است.
قاس��ميافزود :رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و
وزير امور خارجه ايران ،بيانيه مشترکي را در  ۱۶آوريل
 ۲۰۱۶در تهران امضا کردند که ناظر بر همکاري ميان
طرفهاي ايراني و کميس��يون اروپ��ا به عنوان بازوي
اجرايي اتحاديه اروپا است.اين همکاريها پيرو تبادل
هياتهاي بلندپايه ميان طرفين وارد مراحل اجرايي در
حوزههاي مختلف مانند حوزه کش��اورزي ،مهاجرت،
صنعت و آموزش عالي شده است.کميسيون اروپا به
نوبه خود سهم بس��زايي را در تقويت همکاريها بين
اتحاديه اروپا و ايران برعهده دارد.حمايت از شرکتهاي
کوچک و متوس��ط و ارائه کمکهاي فني به سازمان
توسعه تجارت ايران بخشي از اين پروژهها هستند.قرار
است طرفهاي ايراني براي اجراي اين پروژه با مرکز
تجارت بين المللي ،کارگزاريهاي کشورهاي عضو
اتحاديه اروپا و ساير سازمانها همکاري کنند.قاسميدر
پايان تصريح کرد :اين بودجه مربوط به همکاريهاي
ايران با نهاد اتحاديه اروپايي اس��ت و ربطي به بسته
اقتصادي مطرح شده اروپا که قرار است در چارچوب
برجام و براي مقابله با تحريمهاي آمريکا عليه ايران
ارائه شود ،ندارد.

خطيب نماز جمعه تهران خطاب به مسووالن:

به جای حرف زدن به داد مردم برسید

امام جمع��ه موقت تهران با بیان اینک ه آمريکا
نگران امنيت اسرائيل است ،زيرا هزاران موشك
حم��اس و حزب ا ...آماده هس��تند تا تلآويو را
ب��ا خاك يكس��ان کنند ،خطاب به مس��ووالن
کش��ور گفت :به جای ح��رف زدن به داد مردم
برس��ید .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
آيتا...محمدعلي موح��دي کرماني امام جمعه
موقت تهران در خطبههاي روز جمعه پايتخت
اظهار کرد :رهبر انقالب در س��خنان اخير خود
تفهيم كردند كه آمريكا نميتواند با ما بجنگد.
خطيب موقت تهران گفت :رهبري بارها اعالم
كردند جنگي رخ نخواهد داد ،زيرا آمريكا تالش
ميكند هزينه امنيت سازيهاي خود را بگيرد،
امروز ايران هم به بيخ گوش اس��رائيل رسيده
است.اين كش��ور نگران امنيت اسرائيل است،
زيرا هزاران موش��ك حم��اس و حزب ا ...آماده
هس��تند تا تلآوي��و را با خاك يكس��ان کنند.
كوچكترين حماقتي از سوي آمريکا و اسرائيل،
آنها را پشيمان خواهد كرد.قدرت بازدارندگي و
موشكهاي ايران عامل مهمياست كه آنها را
از جن��گ با ايران ب��از ميدارد.موحدي کرماني
ادام��ه داد :ب��ه گفت��ه رهب��ر انقالب ه��زاران
نيروي آمريكا در عراق و افغانس��تان در تيرس
موش��كهاي ايران قرار دارند.منطقه خاورميانه
منبع انرژي جهان اس��ت و اينها نگران هستند

پاي كل كش��ورها به اين منطقه كشيده شود و
جنگ جهاني رخ دهد و اين جنگ سرنوش��ت
مش��ابه جنگهاي ديگر را براي آمريكا خواهد
داش��ت.وي با اشاره به مطرح ش��دن پيشنهاد
آمريکا براي مذاکره با ايران تصريح کرد :رهبر
انقالب مذاكره با آمريكا را در دو جمله خالصه
كردند و فرمودند که آنها امتياز را نقد ميگيرند
و پ��س از آن توافق را پ��اره ميكنند.موحدي
کرماني ادام��ه داد :آمريکا و غ��رب همواره به
همراه ضد انقالبها و س��لطنت طلبان اميدوار
شدند که ميتوانند به نظام اسالميضربه بزنند،
اما آنها کور خوانده اند ،مردم از انقالب دست
برنميدارن��د.وي افزود :در رابطه با مس��ئوالن
پيش��نهادي دارم مبني بر اينک��ه امروزه نياز به
يک پل ارتباطي س��هل الوص��ول بين مردم و
مس��ئوالن است ،لذا س��ران قوا و ساير مديران
نمايندگاني را مشخص كنند تا در زمان و مكان
مش��خص در بين مردم حضور داش��ته باشند و
مش��كالت را جويا ش��وند ،محل مالقات هم
ميتواند مساجد باش��د تا مردم بدون دغدغه با
آنها ارتباط داشته باش��ند.من استدعاء دارم که
مس��ئوالن اگر اين پيش��نهاد عملي است ،آن
را اجرا كنند.مس��ئوالن محترم جواب نامهها و
تلفنه��ا را بدهيد ،چراكه مردم مش��كل دارند،
شما مسئوالن نظام عدل علي هستيد.

معاون وزير امور خارجه روسيه:

اقدامات آمريکا عليه ايران ،تهديد و ارعاب است
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2-97-42

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان در نظر دارد مرمت تجهیزات هیدرومکانیکال سد دامغان را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای
مطابق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه تأیید صالحیت حداقل پایه  5رشته تأسیسات و تجهیزات از
سازمان برنامه و بودجه و صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دارای حداقل دو تجربه کاری معادل برآورد موضوع
مناقصه در زمینه تجهیزات هیدرومکانیکال سدها واگذار نماید.
مبلغ برآورد :حدود  9میلیارد ریال
مدت اولیه 10 :ماه
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  450.000.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید واریز وجه نقد به حساب مندرج در
اسناد
مناقصه گران می توانند حداکثر تا س��اعت  18روز س��ه شنبه مورخ  97/06/06نس��بت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد
( )www.setadiran.irاقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  97/06/17در سامانه ستاد ثبت و پاکت الف را
به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی سمنان ،بلوار  17شهریور (شهید هاشمیان) تحویل و رسید دریافت نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکت ها :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 97/06/17
تلفن تماس جهت پاسخ به سؤاالت)023(-33361913-16 :
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه 232579 :

آگهی مزایده عمومی معادن استان مازندران

س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان در نظر دارد مواد معدنی شامل مخلوط رودخانه ای
و دپو ماس��ه بادی و دپو مصالح کوهی را با جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده را با بهره گیری از س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( )setadiran.irو با شماره مزایده  100974582000001به صورت الکترونیکی به دارندگان توان
فنی و مالی الزم واگذار نماید.
متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد مزایده و لیست
موضوع مزایده از روز پنجش��نبه مورخ  97/6/1لغایت  97/6/11به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به آدرس
( )setadiran.irمراجعه ،اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل ،حداکثر تا ساعت
 14:30مورخ  97/6/11به دبیرخانه س��ازمان به نش��انی ساری ،بلوار پاس��داران ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان مازندران تحویل و رسید دریافت نمایند.

		
آگهی 232779
شناسه

روابط عمومی سازمان

معاون وزير امور خارجه روس��يه
روز جمعه گفت :اقدامات اياالت
متحده در رابطه با معامله با ايران،
تهديد و باج گيري از متحدان خود
است.به گزارش ايسنا ،خبرگزاري
اسپوتنيک روسيه نوشت :سرگئي
ريابکوف در س��خناني اعالم کرده اس��ت اقدامات
اي��االت متحده در رابطه ب��ا معامله با ايران ،تهديد
و باج گي��ري از متحدان خود اس��ت.اين ديپلمات
ارش��د روس در ادامه صحبتهاي خ��ود افزود :به
نظر ميرسد که آمريکاييها به هر دليلي از تحريم

اس��تفاده ميکنند و اين تنها ابزار
سياس��ت خارجي آنها اس��ت.ما
اين را در مورد اي��ران ميبينيم.
اين تهديد و ارعاب است ازجمله
براي متحدان آمريکا.به گفته وي
س��يگنالي که از سمت واشنگتن
ميآي��د اين گونه اس��ت :يا ش��ما کاري را که فکر
ميکنيد درس��ت است را ادامه ميدهيد ،اما پس از
آن با تحريمهاي ما مجازات خواهيد شد و يا اينکه
از تمام مزاياي همکاري با آمريکا استفاده ميکنيد
ولي در آن صورت بايد ايران را ترک کنيد.

ظريف :آمريکاييها به دنبال دامن
زدن به کارهاي تبليغاتي هستند

وزير امور خارجه کش��ورمان موضع ايران
در ديوان الهه را بس��يار قوي دانس��ت و
گفت :آمريکاييها به دنبال دامن زدن به
کارهاي تبليغاتي هستند.به گزارش مهر به
نقل از خانه ملت ،محمدجواد ظريف گفت:
هرچند آمريکاييها بعد از خروج از برجام
موضوع مذاکره مجدد را مطرح کردند اما
آمريکاييها پيش از اين نقض عهد کردند
و اي��ران به موجب قرارداد  1955اقدامات
الزم را انج��ام داده اس��ت.وي اف��زود :ما
معتقديم جمهوري اسالمياز موضع بسيار
قوي برخوردار اس��ت البت��ه آمريکاييها
ممکن است چنين موضوعاتي را در ديوان
الهه مبني بر درخواس��ت مذاکره مجدد
مطرح کنند اما اين حرکت کامال تبليغاتي
است.وزير امور خارجه با بيان اينکه ديوان
قطعا به تماميجوانب پرونده ايران توجه
دارد ،گف��ت :ما معتقديم دع��واي مذکور
کامال حقوقي است و اميدواريم ديوان به
نفع جمهوري اسالميايران رأي دهد.
انتصاب فرمانده نيروي دريايي و
معاون هماهنگ کننده سپاه

حضرت آيتا ...خامن��هاي فرمانده معظم
کل قوا در احکام جداگانهاي دريادار پاسدار
عليرضا تنگس��يري را به س��مت فرمانده
ني��روي دريايي س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لاميو دريادار پاسدار علي فدوي را به
عنوان معاون هماهنگکننده سپاه منصوب
کردند.به گ��زارش ايس��نا ،در حکم رهبر
معظم انقالب خطاب به دريادار تنگسيري
آمده است :بنا به پيشنهاد فرمانده کل سپاه
و نظر به تعهد و شايستگي و تجارب ارزنده،
شما را به سمت فرمانده نيروي دريايي سپاه
پاسداران انقالب اسالميمنصوب ميکنم.
بهرهگيري از کارکن��ان متدين و انقالبي،
ارتقاء آم��وزش و مهارتها و تجهيزات و
امکانات دريايي و اش��راف اطالعاتي توأم
با رش��د روزاف��زون ت��وان و آمادگيهاي
رزمي ،تعالي معن��وي و بصيرتي ،توجه به
نيازهاي معيشتي با رويکرد ساخت نيروي
دريايي متحرک و رو به رش��د تراز انقالب
اس�لامي ،در تعامل اثربخ��ش و همافزا با
خانواده بزرگ س��پاه و بسيج و بخشهاي
ذيربط لشکري و کشوري در امور دريايي
مورد انتظار اس��ت.در حک��م رهبر معظم
انقالب خطاب به دري��ادار فدوي نيز آمده
است :بنا به پيش��نهاد فرمانده کل سپاه و
نظر به تجارب ارزنده و شايس��تگي ،شما
را به س��مت معاون هماهنگکننده سپاه
پاسداران انقالب اسالميمنصوب ميکنم.
ارتقاي ظرفيتهاي کارشناسي و کارآمدي
ستاد س��پاه با بهرهگيري از توانمنديها و
قابليتهاي نخبگي سپاه در نيل به پيشرفت
و کسب آمادگيهاي همهجانبه در پاسداري
از انقالب اسالميو حفظ دستاوردهاي آن
در تعاملي س��ازنده و همافزا با ستاد کل و
ساير سازمانهاي نيروهاي مسلح و لحاظ
تدابير فرمانده کل سپاه مورد انتظار است.
تا مسکو تغيير رفتار ندهد،
تحريمهاي روسيه باقي ميمانند

مش��اور امنيت ملي کاخ سفيد اعالم کرد
تحريمهاي آمريکا عليه روس��يه تا زماني
ک��ه اين کش��ور رفت��ارش را تغيير ندهد
باقي خواهد ماند.به گزارش مهر به نقل از
گلوبال نيوز« ،جان بولتون» مشاور امنيت
ملي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا
گفت که تحريمهاي آمريکا عليه روسيه
تا زماني که مسکو رفتارش را تغيير ندهد
باقي خواهد ماند.بولتون در يک نشس��ت
خب��ري در کيف اعالم کرد که به «پتروو
پروشنکو» رئيس جمهور اکراين گفته که
روسيه نبايد در انتخابات رياست جمهوري
س��ال آينده اکراين دخالت کند.اين اظهار
نظر در حالي مطرح ميشود که پروندهاي
در اياالت متحده در ارتباط با دخالت روسيه
در انتخابات رياس��ت جمهوري آمريکا در
جريان اس��ت و رابرت مولر بازرسي ويژه
تحقيق در مورد دخالت روسيه در انتخابات
هشتم نوامبر رياست جمهوري در آمريکا
را برعهده دارد.

آگهي تجدید مزایده شماره ( 9705/37مرحله دوم)

نوبت دوم

موضوع مزایده :واگذاری آالچیق در پارک¬های سطح شهر بدون اخذ سرقفلی ،حق کسب ،پیشه و تجارت به صورت واحد به متقاضیان واجد
ش��رایط .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ، 1397/06/10مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  1397/06/11و بازگشایی پاکات مورخ

 1397/06/12می باشد .ضمنا کلیه هزینه های چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .تلفاکس )031( 55241437-39 :

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان -محمدعلی پیراسته

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397
اداره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران
بموجب ماده  12قانون ثبت اسناد و امالک کشور وماده  59آئین نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال  97تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و یا به
عللی آگهی نوبتی آنها منتشر نشده است بشرح ذیل جهت اطالع عمومی آگهی میگردد
امالک واقع در بخش و  8و  9تهران
پالک 4615اصلی :موقوفه حاج ابوالفتح تاجر تهرانی به تولیت محمد رضا فتحیه نس��بت به شش��دانگ عرصه یکباب خانه وقف بر مس��جد و مدرسه حاج ابوالفتح واقع در
بخش  8تهران.
پالک 5917اصلی :اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه سه شهر تهران نسبت به ششدانگ یک باب مسجد بنام مسجد امام صادق (ع) پالک  5917واقع در بخش نه تهران.
لذا بموجب ماده  16و  17قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده  86آئین نامه اجرایی قانون مذکور مراتب در دو نوبت آگهی می ش��ود چنانچه ش��خصی یا اش��خاصی اعم از
حقیقی یا حقوقی نسبت به اصل ملک و حقوق ارتفاقی اعتراضی دارند می توانند برابر مواد  16و  17قانون ثبت و تبصره  2ماده واحده مصوب  73/3/25مجلس شورای
اسالمی اسالمی ذیل ماده 16قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 90روز اعتراض خود را باین اداره تسلیم وسپس خواست خود را از ظرف مدت یکماه به
مراجع قضایی تسلیم و رسید اخذ و به این اداره ارائه نمایند
در غیر اینصورت برابر مقررات نس��بت به عملیات ثبتی و صدور س��ند مالکیت اقدام خواهد شد ضمن ًا مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی از تاریخ انتشار  30روز می
باشد
تاریخ انتشار نوبت اول 97/5/1 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/6/1 :

م الف 1254اداره ثبت اسنادوامالک مولوی تهران

