
بستن تنگه هرمز از نگاه 
اصولگرايان تنها پاسخي 
به عدم صدور نفت بود. 
اما آنها در زمينه نقض 
برجامي امريكا مشخصا 

معتقد بودند كه نبايد منتظر اقدامات اروپا در برجام ماند 
و به عب��ارت ديگر تداوم برجام با اروپ��ا را به طور كلي نفي 
مي كردن��د، اما رفته رفته اوضاع تغيير ك��رد. 19 تيرماه با 
اش��اره به مقاله مهدي محمدي در وطن امروز در س��تون 
صداي مخالف اش��اره شده بود كه »دلواپسان به مذاكره با 
اروپا رضايت دادند«. حاال كيهان در ستون خبرهاي ويژه 
خود با اش��اره به گزارشي كه مشرق از بدعهدي اروپايي ها 
منتشر كرده هيچ سخني از خروج از برجام و زيرپا گذاشتن 
تعهدات نمي زند و در عوض به تالش داخلي اش��اره كرده، 
مي نويسد: »متاسفانه اظهارات آقاي روحاني مبني بر اينكه 
»اروپا از نظر سياسي نسبت به برجام سنگ تمام گذاشت، 
منتظر اقدامات عملي هستيم«، آن هم پس از سپري شدن 
قريب به 1۰۰ روز از برجام اروپايي. در حقيقت ارسال پالس 
به طرف مقابل براي وقت كشي و فرصت سوزي است. مقامات 
ارشد دولت مي بايست روند خسارت بار معطل ماندن براي 
بسته خالي اروپايي ها را متوقف كرده و آستين همت باال 
زده و با استفاده از ظرفيت هاي فوق العاده داخلي براي حل 
مشكالت وارد ميدان شوند.«كيهان در موارد متعدد پاسخ 
ايران به رفت��ار ترامپ و خروج از برج��ام را »پايان دادن به 
تعهدات ايران براساس توافق« اعالم مي كرد. اين روزنامه 
پيش تر نوشته بود: »اروپا معترف است كه قادر به جبران 
كامل خسارت نيست، چرا ايران بايد به همه تعهدات قبلي 
پايبند باشد؟!« در همان روز جوان نيز نوشته بود: »دولت 
در صورت زياده خواهي يا اصرار سه كشور اروپايي براي يك 
برجام يك طرفه و غيرمتعادل، خروج از برجام را رسما اعالم 
كند.« )16 تير 97( محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس هم در نامه اي سرگشاده به روحاني مي گفت 
كه »با خروج امريكا از برجام عمال كشتي برجام غرق شده 
است« و تاكيد داشت كه »ادامه برجام مطابق قانون و شروط 
رهبري غيرقانوني است.« )23 ارديبهشت 97(.كيهان حتي 
خروج از »پيمان نامه منع گسترش سالح هاي هسته اي« 
را توصيه كرده بود: »خروج ايران از NPT مي تواند هزينه 
خروج امريكا از برجام باشد«. )فروردين97( همين روزنامه 
روز 9 ارديبهشت نوشته بود: »الزم و ضروري است كه دولت 
با خروج از ان پي تي، پاسخ گستاخي طرف مقابل را داده و از 

امتيازگيري بيشتر طرف بدعهد جلوگيري كند.«

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته 
در همايش ملي توانمندي هاي صنايع كوچك و متوسط 
س��خنراني كرد. او در اين س��خنراني به ص��ورت تلويحي 
به كنش ه��اي اين روزه��اي محمود احمدي نژاد اش��اره 
و از آن انتق��اد ك��رد. او بي آنكه نام��ي از احمدي نژاد ببرد 
در بخش��ي از س��خنراني خود گفت: »در ش��رايط سخت 
 فعلي عده اي ب��ه جاي هم��كاري و كمك ب��ه وفاق ملي 
به خاطر منافع سياسي نازل شان، نقش اپوزيسيون به خود 
مي گيرند كه انگار از كره مريخ آمده اند. در شرايط سخت بايد 
نگاه مسووالنه و طبيبانه داشت.« اشاره الريجاني به مواضع 
اخير احمدي نژاد بود كه هر س��ه قوه را زير سوال برد. علي 
الريجاني در بخش ديگري از س��خنراني روز گذشته خود 
به چالش هاي به وجود آمده نيز اش��اره كرد و گفت: »بايد 
از چالش به وجود آمده نهايت بهره مندي را داشته باشيم و 
آن را تبديل به يك فرصت كنيم. براي رسيدن به اين مهم 
يك راه بيشتر نداريم و آن اين است كه فضاي كسب و كار را 
آسان كنيم كه البته اصلي ترين راه براي رسيدن به اين فضا 
تصميم گيري حاكميت و حكمرانان است. ما در همين زمينه 
قانون داريم كه در آن مواردي همچون تشكيل پنجره واحد و 
رسيدگي به درخواست ها ظرف مدت دو ماه پيش بيني شده 
اما اينها كافي نيست و هنوز يك سرمايه گذار مدت زيادي بايد 
در انتظار صدور تمامي مجوزها بماند.«او همچنين فعاالن 
اقتصادي و صنعتگران را خطاب قرار داد و از آنها خواس��ت 
تا در مورد تصويب قوانين پيشنهادات خود را مطرح كنند. 
الريجاني رييس كميسيون صنايع مجلس را رابط مناسب 
ميان مجلس و صنعتگران دانس��ت تا از اين طريق بتوانند 
نظرات و درخواست هاي شما را به مجلس انتقال دهد و بگويد 
كه چه قوانيني نياز به تغيير يا تصويب دارد. الريجاني تاكيد 
كرد كه »در شرايط فعلي حتي اگر الزم باشد برخي قوانين 
اداري را براي مدتي كنار خواهيم گذاش��ت.« او با اشاره به 
منابع كشور و لزوم استفاده از آنها گفت: ما يكي از كشورهايي 
هستيم كه از آفتاب زيادي برخورداريم. از طرف ديگر وزير 
نيرو اعالم مي كند كه ما پنج هزار مگاوات برق كم داريم. ما در 
برنامه ششم توسعه تاكيد زيادي بر لزوم استفاده از انرژي هاي 
خورشيدي داشتيم اما امروز اگر كسي بخواهد يك نيروگاه 
خورشيدي ايجاد كند، بايد از 1۰ جا مجوز بگيرد. اين مسائل 
س��رمايه گذار را اذيت مي كند و بايد فكري به حال آن كرد.

الريجاني ادامه داد: مسائل بانكي، حمايت مالي و ايجاد فضاي 
صادرات هم مهم است. ما در قانون بودجه مقداري عوارض 
به واردات اضافه كرديم تا فرصت خوبي براي صنايع داخلي 
و صادرات فراهم شود و اكنون هم با قيمت جديد ارز فرصت 
خوبي براي صادرات به وجود آمده است؛ هر چند اين افزايش 
قيمت مشكالتي هم در پي داشته است.او در پايان يادآور شد: 
 ما با 1۵ كشور همسايه هستيم و كشورهاي بزرگي همچون 
روسيه و چين اعالم كردند كه همكاري هاي خود را با ما ادامه 
خواهند داد. پس نمي توان كشور و اقتصاد ما را محدود كرد. 
ما در جلسه سران قوا نيازهاي صنعتگران را با توجه به شرايط 
جديد اقتصادي بررسي خواهيم كرد و تمام توان نظام را براي 

حمايت از اين بخش به كار خواهيم گرفت.

حضور در اجالس س��ران كش��ورهاي ساحلي درياي 
خزر و امضاي كنوانسيون، امضاي 6 سند همكاري هاي 
راهبردي و اقتصادي ميان سران ۵ كشور ساحلي درياي 
خزر، ديدار با والديمير پوتين همتاي روس و نظربايف 
رييس جمهور قزاقستان ماحصل سفر حسن روحاني 
به قزاقستان است. او ديروز صبح راهي اين كشور شد و 
در پنجمين اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي 

خزر شركت كرد.
روحاني امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر 
را گام بسيار مهمي در مسير تقويت همگرايي بيشتر 
كشورهاي ساحلي اين دريا خواند و تاكيد كرد: جمهوري 
اسالمي ايران با داشتن دسترسي دريايي در شمال و 
جنوب، آمادگي دارد تا نسبت به ايفاي نقش راهبردي 
 و منطقه اي خود براي توس��عه تجارت و حمل و نقل

 اقدام كند.
او تاكيد كرد: در اين كنوانس��يون ع��الوه بر تاكيد 
و اختصاص تعلق كامل درياي خزر به كش��ورهاي 
ساحلي، اصول مهمي همچون »تصريح بر ممنوعيت 
حضور نيروهاي مس��لح بيگانه«، »انحصار هرگونه 
دريان��وردي صرف��ا با پرچ��م ۵ كشور س��احلي«، 
»ممنوعيت در اختيار قرار دادن قلمرو كش��ورهاي 
س��احلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه ديگر 

كشور ساحلي« قيد شده اند.
روحاني اين را نيز گفت كه »امروز گرچه گام بس��يار 
مهمي برداشته ايم ولي بايد اذعان كنيم كه با امضاي 
اين كنوانسيون، هنوز موضوعات مهمي مربوط به درياي 
خزر حل و فصل نشده است، ضمن اينكه پذيرش نهايي 
كنوانسيون منوط به طي مراحل قانوني تصويب در پنج 

كشور ساحلي است.«
رييس جمهور كشورمان به مفاد قراردادهاي 1921 و 
194۰ بين ايران و شوروي سابق اشاره كرد و گفت: »در 
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر 
و زيربستر هنوز تعيين نش��ده است و اين امر متعاقبا 
ط��ي توافق مي��ان طرف هاي ذي ربط انج��ام خواهد 
شد. همچنين با توجه به وضعيت سواحل جمهوري 
اسالمي ايران، روشن است كه هدف از بند سوم از بخش 
مربوط به تعريف خطوط مبدا مستقيم در ماده يك اين 
كنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران است. 
البته اين كنوانس��يون تصريح دارد كه روش تعيين و 
ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يك موافقتنامه 
جداگانه ميان همه طرف هاي ذي ربط كنوانس��يون 
معين شود. از اين رو مذاكرات براي تفاهم نهايي به ويژه 
در زمينه »تحديد حدود« و »تعيين شيوه هاي ترسيم 
و تعيين خطوط مبدا« بايد ادامه يابد تا با تفاهم و تعامل 
سازنده بين مذاكره كنندگان پنج كشور بتوان نسبت 
به تدوين موافقتنامه ه��اي جداگانه اي در زمينه هاي 

فوق دست يافت.«

سندي بر پايه انصاف و عدالت
روحان��ي پس از امض��اي كنوانس��يون رژيم حقوقي 
درياي خزر در نشست مشترك خبري با حضور ساير 
روساي جمهور كشورهاي ساحلي با بيان اينكه يكي 
از دستاوردهاي بسيار مهم كنوانسيون رژيم حقوقي 
درياي خزر، امنيت و ثبات اين درياست، گفت: اينكه 
به صراحت اعالم ش��د كه درياي خزر فقط به ۵ كشور 

ساحلي آن تعلق دارد و نيز تصريح شد كه هيچ نيروي 
خارجي و شناور نظامي نمي تواند در آن رفت و آمد كند 
و امنيت دريا منحصرا در اختيار ۵ كشور ساحلي است و 
همچنين تصريح بر اين موضوع كه سرزمين هيچ كشور 
ساحلي درياي خزر نمي تواند، عليه كشور ساحلي ديگر 
اين دريا مورد اس��تفاده قرار بگيرد به معناي تثبيت و 

امنيت اين درياي  مهم است.
وي تاكيد كرد: در اين سند همچنين نشان داديم كه 
انصاف و عدال��ت را رعايت كرده ايم گر چه خط مبدا را 
در اين كنوانسيون مشخص نكرديم، اما تصريح كرديم 
كه كشورهايي كه داراي سواحل خاصي هستند، بايد 
از ويژگي هاي خاصي هم برخوردار باشند كه مقصود 

سواحل جمهوري اسالمي ايران است.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز شرايطي به وجود 
آمده كه از درياي خزر بهتر و بيش از گذش��ته به نفع 

ملت هاي ساحلي آن استفاده كنيم.
روحان��ي ترانزيت و نف��ت و گاز را از جمله مزيت ها 

و ظرفيت هاي موج��ود در درياي خزر توصيف كرد 
و گفت: جمهوري اس��المي ايران در حوزه ترانزيت 
از نق��ش مهمي برخوردار اس��ت و در ش��رق دريا با 
همكاري تركمنستان و قزاقس��تان و در غرب آن با 
جمهوري آذربايجان و روسيه مي توانيم اروپا، آسياي 
مرك��زي و قفقاز را به آب ه��اي جنوبي خليج فارس 
و عم��ان متصل كنيم و اين به معناي آن اس��ت كه 
درياي خ��زر مي تواند ترانزيتي براي منطقه و خارج 

از منطقه باشد.
وي اظه��ار اميدواري كرد؛ گام ه��اي مهمي كه در راه 
تثبيت و امنيت بيشتر درياي خزر برداشته شده در كنار 

گام هاي بعدي براي استفاده بيشتر از منافع درياي خزر 
به نفع همه ملت هاي منطقه باشد.

رايزني هاي حاشيه اي
 روساي جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه در 
حاشيه پنجمين اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي 
خزر در زمينه مهم ترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين 

المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند.
روحان��ي و پوتين بر ضرورت و اهمي��ت بيش از پيش 
توس��عه روابط و همكاري ه��اي تهران – مس��كو در 

بخش هاي مختلف تاكيد كردند.
روحاني در اين مالقات همكاري هاي مش��ترك ايران 
و روس��يه در درياي خ��زر را به نفع دو ملت دانس��ت و 
خاطرنش��ان كرد: بايد تالش كنيم تا خ��زر به عنوان 
درياي صلح و دوستي و عاملي براي تقويت مناسبات، 
همكاري ها و دوستي بيشتر كشورهاي ساحلي تبديل 

شود.

وي افزود: همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه ايران و 
روسيه در مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي از جمله 
در زمينه امنيت منطقه اي و مبارزه با تروريسم داعش در 
سوريه آثار مثبتي در منطقه به دنبال داشته و بايد اين 
همكاري ها تا ريشه كني كامل تروريسم ادامه پيدا كند.

رييس جمهور فدراس��يون روسيه نيز با اشاره به روابط 
رو به گسترش دو كشور در زمينه هاي گوناگون تاكيد 
كرد: مسكو آماده توسعه هرچه بيشتر روابط و مناسبات 
با تهران در زمينه هاي مورد عالقه طرفين و در راستاي 

منافع مشترك است.
پوتين برجام را توافق بين المللي و مهم دانست و با اشاره 

به ضرورت تالش در راستاي حفظ و استحكام برجام از 
سوي همه طرف ها پس از خروج يكجانبه امريكا از آن، بر 
ادامه رايزني ها و همكاري مسووالن دو كشور درباره حل و 
 فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه اي و بين المللي 

تاكيد كرد.

گفت وگو با ميزبان
روحاني روز گذش��ته ديدار دوجانبه اي نيز با نظربايف 
همتاي قزاق و ميزبان خود داشت. او با بيان اينكه اراده 
دولت جمهوري اسالمي ايران برقراري روابط صميمانه 
و پايدار با قزاقس��تان اس��ت، اظهار داشت: تهران براي 
توسعه روابط با آستانه اهميت زيادي قائل است، چرا كه 
اين روابط از ارتباط عميق تاريخي و اشتراكات فرهنگي 
دو ملت نشات مي گيرد و امروز دو كشور در زمينه هاي 
مختل��ف داراي ديدگاه هاي نزديك ب��وده و از منافع 

مشتركي در منطقه برخوردار هستند.
رييس جمهور با بيان اينكه تهران و آس��تانه در مسائل 
منطقه اي و بين المللي نيز در كنار يكديگر قرار دارند، 
حضور فعال آستانه در تحوالت منطقه به ويژه مذاكرات 
صلح س��وريه و س��اير موضوعات امنيت منطقه اي را 
تاثيرگذار توصيف كرد و گفت: قزاقس��تان در مسائل 
بين المللي از جمله برجام هم��واره در كنار ملت ايران 
بوده و اين قابل تقدير اس��ت و مصمم هس��تيم روابط 
خ��ود را در اين عرصه ها هر چه بيش��تر تقويت كنيم.

روحاني همچنين با اشاره به اينكه دو كشور زمينه هاي 
فراواني براي س��رمايه گذاري هاي مش��ترك و صدور 
خدمات متقابل دارند، اظهار داشت: ظرفيت هاي ايران 
و قزاقس��تان در بخش هاي مختلف به وي��ژه در حوزه 
ترانزيتي مي تواند، مكمل يكديگر باش��د به نحوي كه 
قزاقس��تان از طريق ايران به آب هاي جن��وب و ايران 
نيز از طريق قزاقس��تان مي تواند به چين متصل شود.

رييس جمهور همچنين تقويت روابط بانكي در مسير 
توسعه روابط اقتصادي دو كشور را مورد تاكيد قرار داد و 
گفت: تهران و آستانه با برقراري روابط كارگزاري بيشتر 
و نيز استفاده از پول ملي مي توانند، گام هاي موثري در 
مسير توسعه روابط دوجانبه بردارند.نورسلطان نظربايف 
رييس جمهور قزاقستان نيز در اين ديدار روابط تهران 
– آستانه را دوستانه و با چشم انداز خوب توصيف كرد و 
گفت: روابط تجاري دو كشور طي سال هاي اخير افزايش 
قابل توجهي داشته است و مصمم هستيم اين مسير را هر 
چه بيشتر تقويت كنيم.رييس جمهور قزاقستان با بيان 
اينكه دو كشور همواره از روابط سطح بااليي با يكديگر 
برخوردار بودند، اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران 
دوست و ش��ريك منطقه اي قزاقستان است و همواره 

به دنبال توسعه و تحكيم روابط خود با تهران هستيم.
رييس جمهور قزاقس��تان با اش��اره به نقش تاريخي و 
تمدني ايران در منطقه اظهار داشت: با وجود مشكالت 
خارجي كه براي ايران ايجاد مي شود، مطمئن هستيم 
كش��ور بزرگ و با تاريخ كهني مانند ايران، مشكالت را 

پشت سر گذاشته و به پيش خواهد رفت.
نظربايف تصريح كرد: قزاقستان از پايداري و اجراي كامل 
برجام حمايت مي كند و مصمم هستيم روابط خود را در 
عرصه هاي مختلف با جمهوري اسالمي ايران افزايش 
دهيم و ضمن حل مش��كالت بانكي معتقديم تجارت 

بيشتر با پول ملي به نفع دو كشور است. 
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صداي مخالفنگاه -1 گزارش

كنوانس��يون رژي��م حقوق��ي 
درياي خ��زر عصر يكش��نبه و 
در پنجمي��ن اجالس س��ران 
كشورهاي ساحلي درياي خزر 
در شهر آكتائو قزاقستان؛ توسط 
سران جمهوري اسالمي ايران، 
روسيه، قزاقستان، آذربايجان و 
تركمنستان به امضاء رس��يد و اين درحالي است كه 
بنابر اصل 77 قانون اساس��ي، الزم است كه هرگونه 
عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه بين المللي 
پ��س از امضاء از س��وي طرفي��ن و دولت هاي طرف 

قرارداد، به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. 
البته مواردي نيز اين عهدنامه اس��تثنا هس��تند و با 
اين حس��اب، بايد دقيقا روش��ن ش��ود محتواي اين 
كنوانسيون چه بوده تا درصورتي كه شامل مواردي 
كه در اصل 77 قيد شده، بود، حتما به تصويب مجلس 
برسد. نكته ديگر آنكه اگر اين كنوانسيون مربوط به 
تغييرات جزئي مرزي باش��د نيز بنابر قانون اساسي، 

نيازمند راي چهار پنجم نمايندگان مجلس است.
در اين ميان موقعيت زماني و شرايط خاص سياسي 
حاكم بر كشور و روابط ما با جامعه جهاني نيز بسيار 
حائز اهميت است و به نظر مي رسد مذاكره درمورد 
سهم كشورمان از درياي خزر و مسائلي از اين دست 
در اين ش��رايط به صالح نباش��د. كم��ا اينكه آقاي 
روحاني نيز تاكيد كرد كه بحث مرزبندي و مشخص 
كردن حدود مرزي در اين اجالس مطرح نبوده كه 

اين، اتفاق مثبتي است.
درمجموع ب��ه نظر مي رس��د باتوجه به حواش��ي و 
شائبه هايي كه در اين مدت به وجود آمده، الزم است 
كه حتما دولت و دس��تگاه ديپلماسي در اسرع وقت 
گزارش��ي دقيق از محتوا و جزييات اين كنوانسيون 
ب��ه مجلس ارايه كند تا ضمن تنوي��ر افكار عمومي و 
مشخص ش��دن موضوع براي نمايندگان، اگر نياز به 
مصوبه مجلس بود، در اين راستا اقدامات الزم انجام 
شود و در غير اين صورت نيز ديگر مراحل قانوني آن 

طي شود. 
سخنگوي فراكسيون اميد مجلس

در حال��ي ك��ه روز گذش��ته 
پنجمي��ن اج��الس س��ران 
كشورهاي ساحلي درياي خزر 
در شهر آكتائو قزاقستان برگزار 
و كنوانس��يون رژي��م حقوقي 
درياي خزر به امضاي س��ران 
جمه��وري اس��المي اي��ران، 
روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان رسيد، 
برخالف آنچ��ه پيش از برگزاري اجالس از س��وي 
برخي مطرح شد، هيچ صحبتي در مورد سهم ايران 
و ديگر كشورهاي حاضر در اين اجالس از درياي خزر 
نشده و فقط اصول كلي همكاري درباره درياي خزر 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مذاكراتي كه 
به  گفته مقامات، مثبت و اميدواركننده بوده و گويا 
كشورهاي عضو اين اجالس به توافقي درباره رژيم 

حقوقي درياي خزر رسيده اند.
واقعيت آن است كه در طول يك قرن اخير، موضوع 
درصد س��هم اي��ران از درياي خ��زر باره��ا و بارها 
دس��تخوش تغيير و تحوالتي بس��يار شده اما آنچه 
مسلم اس��ت بنابر آخرين توافق، س��هم جمهوري 
اس��المي ايران از اين بزرگ تري��ن درياچه جهان، 
هم��ان 2۰درصد بودي كه هم اكن��ون نيز به عنوان 
كف مطالبه ايران مطرح اس��ت. بايد توجه داش��ته 
باشيم كه از گذش��ته تاكنون، رايزني هاي بسياري 
در اين خص��وص صورت گرفته و باوج��ود آنكه هر 
يك از كشورهاي ساحلي درياي خزر پيشنهادهاي 
مختلفي درمورد س��هم كش��ورها از اين دريا ارايه 

كرده اند، هنوز زمينه توافق جمعي وجود ندارد.
در اين ميان بايد توجه داش��ته باشيم كه باتوجه به 
آنكه پايه استدالل جمهوري اسالمي ايران از منطقي 
بس��يار قوي و متقن برخوردار اس��ت، نبايد نگراني 
خاصي از س��هم كش��ورمان از اين درياچه داش��ته 
باشيم. نكته اي كه بعضا منجر به سردرگمي در اين 
خصوص شده، آن است كه در گذشته نه چندان دور، 
جمهوري اس��المي ايران و اتحاد جماهير شوروي 
تنها دو كش��وري بودند كه در درياي خزر س��احل 
داشتند و اكنون اين ش��وروي سابق است كه دچار 
فروپاشي شده، نه جمهوري اسالمي ايران. بنابراين 
از آنجا كه اكنون شوروي سابق به چند كشور تبديل 
شده، قاعدتا سهم كش��ورهاي منشعب از آن كشور 
نيز بايد از سهميه قبلي ش��وروي اعمال شود و اين 
همان پشتوانه منطقي استدالل جمهوري اسالمي 
درراستاي پافشاري بر سهم 2۰درصدي ايران است. 
اين استدالل، پايه اي قوي دارد و مورد تاييد محافل 

بين المللي است.
در اي��ن ميان، در حالي كه بعضا گفته مي ش��ود كه 
مجلس از اي��ن توافقات بي خبر ب��وده، واقعيت اين 
است كه اوال بنابر قانون اساسي تمامي مقاوله نامه ها 
و قراردادهاي بين المللي از اين دست بايد به تصويب 
مجلس برسد و در ثاني قرار نيست دولت و دستگاه 
ديپلماس��ي ابتدا از مجلس مجوز بگيرند و بعد پاي 
مي��ز مذاكره بروند. چراكه اگر رون��د انجام توافقات 
بين المللي، منوط به گفت وگو با مجلس باش��د، كار 
بس��يار پيچيده و سخت مي ش��ود. دولت و دستگاه 
ديپلماس��ي اختياراتي دارد كه به پشتوانه آن وارد 
مذاكرات مي شود و در عين حال، اگر توافقي صورت 
بگيرد كه به تصويب مجلس نرسد، موضوع منتفي 
است و هيچ اجبار حقوقي و بين المللي نيز بر دولت 

اعمال نخواهد شد.
 سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس

بهرام پارسايي

حسين  نقوي حسيني

»با چش��م باز از اصل 78 قانون اساس��ي 
صيانت مي كنيم: »تغيير درخطوط مرزي 
ممنوع است؛ مگر اصالحات جزئي، با رعايت مصالح كشور، 
به شرط آنكه يك طرفه نباشد، به استقالل و تماميت ارضي 
كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم كل نمايندگان 
مجلس برس��د«. اين توييتي اس��ت كه با هشتگ هاي 
داغ 24ساعته گذش��ته توييترفارس��ي يعني »درياي 
خزر« و »تركمانچاي« توسط بهرام پارسايي سخنگوي 
فراكس��يون اميد مجلس در نخستين دقايق بامداد روز 
يكشنبه منتشر شد. آن هم در حالي كه تنها چند ساعتي 
بيشتر به آغاز پنجمين اجالس سران كشورهاي ساحلي 
درياي خزر در ش��هر آكتائو قزاقستان و با حضور حسن 
روحاني رييس جمهوري و روساي جمهور 4 كشور ديگر 
حاضر در اين اجالس يعني روسيه، قزاقستان، آذربايجان 
و تركمنس��تان باقي نمانده بود. اجالسي كه ابتدا گفته 
شد قرار است محلي باشد براي امضاي كنوانسيون رژيم 
حقوقي درياي خزر كه به موج��ب آن، عالوه بر توافقات 
مختلف ميان ۵ كشور حوزه درياي خزر، سهم هر كدام 
از اين كش��ورها نيز بنابر س��از و كار تعيين شده در اين 

كنوانسيون بازتعريف شود.
ادعايي كه در حالي اينچنين تلويحا مورد اشاره پارسايي 
قرار گرفت كه پيش و پس از اين نماينده مجلس، تعداد 
قابل توجهي از كاربران توييتر و ديگر شبكه هاي اجتماعي 
با همان هش��تگ هاي داغ، از احتمال انعق��اد قراردادي 
از جنس »تركمانچاي« بر س��ر س��هم ايران از »درياي 
خزر« اب��راز نگراني كرده و در م��واردي، كار را در همان 
حساب كاربري توييترش��ان تمام كرده و به اعتراض به 

اين »مصيبت«، هشتگ زدند: »خزر فروشي نيست.«
البته پارس��ايي تنها نماينده اي نبود كه از احتمال وقوع 
اين اتفاق اب��راز نگراني كرد. هدايت اهلل خادمي، نماينده 
اصولگراي عضو كميسيون انرژي مجلس اتفاقا ساعتي 
پيش از پارسايي، در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: 
»درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين سهم ٥ 
كشور همسايه، دولتمردان مواظب باشند كه از ٢٠درصد 
سهم ايران، ذره اي كوتاه نيايند، ٦ سال پيش عمال پذيرفته 

بودند، به خصوص آذربايجان كه بيشترين اختالف را با 
semi sub� (اا داشت، در جايي دس��تگاه نيمه شناور 
mersible( را مستقر كرده بوديم كه منظورمان بود.«

محمود صادقي فعال ترين نماينده در توييتر همزمان 
با طلوع خورش��يد روز يكشنبه در چند توييت به اين 
ماجرا واكنش نش��ان داد: »رييس جمه��ور درحالي 
عازم آكتائو شده كه مفاد توافقات درباره رژيم حقوقي 
درياي خزر در هاله اي از ابهام است؛ آيا راست است كه 
س��هم ۵۰درصدي ايران به 11 درصد سقوط كرده؟! 
آيا تركمانچاي ديگري در راه اس��ت؟ م��ردم بدانيد! 
نمايندگان مجلس اصال در جريان توافقات پشت پرده 

نيستند.«
هرچند اي��ن اظهارات بي پاس��خ نمان��د و در ادامه روز، 
اصل موضوع مذاكره درمورد سهم ايران از خزر و اعمال 
محدوديت ه��اي جديد مرزي به ترتيب از س��وي بهرام 
قاس��مي س��خنگوي وزارت امور خارجه، محمدجواد 
ظريف وزي��ر امور خارج��ه و درنهايت حس��ن روحاني 
رييس جمهوري تكذيب شد. بهرام قاسمي، گمانه زني ها 
درخصوص پرداختن اين كنوانسيون به تحديد حدود و 
سهم كشورها از درياي خزر و تقسيم آن را رد كرد و گفت: 
»موضوع تقسيم خزر ميان كشورها و تعيين خط مبدا و 
تقسيم بستر و زيربستر در اين كنوانسيون مطرح نيست؛ 

چراكه س��واحل خزر از پيچيدگي هايي برخوردار است 
كه نيازمند گفت وگوهاي كارشناس��ي بيشتر است كه 
اميدواريم در آينده با تفاهم و توافق هر پنج كشور نتايج 

مطلوب حاصل شود.«
محمدج��واد ظريف ني��ز در اين رابط��ه توييت كرد: 
»امروز روز همبستگي دولت هاي ساحلي خزر است: 
وضع مقررات براي همكاري در زمينه محيط زيست، 
كش��تيراني، ماهيگيري، توسعه پايدار و امنيت بدون 
حضور نظامي خارجي. بر ادامه گفت وگوي دوس��تانه 
درباره موضوعات حل نش��ده تحديد حدود، تقسيم 
دريا و منابع آن توافق داريم.« حسن روحاني نيز پس از 

حضور در اين اجالس در يك نشست خبري اعالم كرد: 
»محدوده بستر و زيربستر در كنوانسيون رژيم حقوقي 

درياي خزر تعيين نشده است.«
همزمان برخي كارشناس��ان اين حوزه ني��ز به توييت 
صادقي واكنش نش��ان داده و ضمن تاكيد بر اينكه بنابر 
اعالم رسمي مقامات ارشد دستگاه ديپلماسي و شخص 
رييس جمهور در اجالس آكتائو صحبتي درمورد محدوده 
و س��هم ايران و چهار كش��ور ديگر حاضر در اجالس از 
خزر نشده، ادعاي اين نماينده مجلس درمورد سهم ۵۰ 

درصدي ايران را نادرست عنوان كردند.
اين اظهارات در حالي مطرح ش��ده كه پس از فروپاشي 

شوروي سابق، شرايطي جديد بر سهم كشورهاي حاشيه 
درياي خرز اعمال شد كه اين شرايط تازه، درنهايت حدود 
2 دهه قب��ل و در زمان دولت س��يدمحمد خاتمي و به 
پيشنهاد ايران دستخوش تغييراتي ديگر شد. تغييراتي 
كه عمال سهم ايران را تا حدود ۵۰ درصد افزايش داده و به 
2۰ درصد از كل درياي خزر مي رساند. سهمي كه ازقضا 
در تمام 2 دهه اخير نيز تحت حاكميت جمهوري اسالمي 

ايران قرار داشته است.
آنچنان كه سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي پيشين 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس در 
دي ماه س��ال گذش��ته، بار ديگر بر مالكيت ايران بر اين 
سهم 2۰ درصدي تاكيد كرد. نقوي حسيني در گزارشي 
كه 19 دي ماه 96 از نشس��ت كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي با مس��ووالن نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران در اختيار رسانه ها قرار داد، بر 
اين مهم تاكيد كرده بود. هرچند آنچنان كه هرميداس 
باوند كارش��ناس حقوق بين الملل به »اعتماد« توضيح 
داده، بنابر كنوانسيوني كه حاال به امضاي طرفين رسيده، 
سهم ايران تا حدودي كاهش خواهديافت و به چيزي در 
حدود 1۵درصد درياي خزر خواهد رسيد. البته باتوجه 
به اينكه به هر حال هنوز مذاكرات درباره سهم كشورها 
از درياي خزر به پايان نرسيده و قرار است، اين مسائل در 
آينده تعيين تكليف شود، همچنان ممكن است شاهد 

تغييراتي در اين سهميه بندي ها باشيم.
با نزديك شدن به ساعات پاياني روز، البته اين مباحث 
در فض��اي مجازي پاي��ان نيافت و همچن��ان برخي 
كاربران نس��بت به تنزل سهم ايران در جريان امضاي 
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پافشاري كرده و 
گروهي ديگر نيز تاكيد داشتند كه اين سهم همچون 
گذشته ثابت خواهد ماند. در اين ميان اما حسن روحاني 
رييس جمهوري اس��المي اي��ران و والديمير پوتين 
رييس جمهوري فدراسيون روس��يه با يكديگر ديدار 
كرده و همكاري هاي مش��ترك اين دو قدرت حاشيه 
درياي خ��زر در بزرگ ترين درياچه جهان را به نفع دو 

ملت ايران و روس ارزيابي كردند.

جزييات گفت وگوهاي مجازي و غيرمجازي مقامات سياسي درباره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر 

بزرگ ترين درياچه جهان »هشتگ« شد

سوژه روز

تغيير ادبيات برجامي كيهان 

الريجاني در واكنش به اظهارات احمدي نژاد:
عده اي به خاطر منافع سياسي 

نازل شان نقش اپوزيسيون مي گيرند

روحاني بعد از امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

كنوانسيوني كه   تركمانچاي نيست

مذاكرات براي تحديد حدود بايد ادامه يابد
دولت درباره كنوانسيون رژيم 

حقوقي خزر به مجلس گزارش دهد

استدالل  ايران در مورد سهم از 
چهره روزخزر پايه منطقي و حقوقي دارد

»در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زيربستر هنوز تعيين نشده است و 
اين امر متعاقبا طي توافق ميان طرف هاي ذي ربط انجام خواهد شد. همچنين با توجه به وضعيت 
سواحل جمهوري اسالمي ايران، روشن است كه هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط 
مبدا مستقيم در ماده يك اين كنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران است. البته اين 
كنوانسيون تصريح دارد كه روش تعيين و ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يك موافقتنامه 
جداگانه ميان همه طرف هاي ذي ربط كنوانسيون معين شود. از اين رو مذاكرات براي تفاهم نهايي 
به ويژه در زمينه »تحديد حدود« و »تعيين شيوه هاي ترسيم و تعيين خطوط مبدا« بايد ادامه يابد

     بهرام پارسايي:»با چشم باز از اصل ۷۸ قانون اساسي صيانت مي كنيم: »تغيير درخطوط مرزي 
ممنوع اس�ت؛ مگر اصالحات جزئي، با رعايت مصالح كشور، به شرط آنكه يك طرفه نباشد، به 
استقالل و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم كل نمايندگان مجلس برسد«.
     هدايت اهلل خادمي:»درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين س�هم ٥ كشور همسايه، 
دولتمردان مواظب باش�ند ك�ه از ٢٠درصد س�هم اي�ران، ذره اي كوتاه نيايند، ٦ س�ال پيش 
عم�ال پذيرفته بودند، به خص�وص آذربايجان كه بيش�ترين اختالف را با ما داش�ت، در جايي 
دس�تگاه نيمه ش�ناور )semi submersible( را مس�تقر ك�رده بوديم كه منظورم�ان بود.«
     محم�ود صادقي:»رييس جمه�ور درحال�ي ع�ازم آكتائو ش�ده ك�ه مفاد توافق�ات درباره 
رژي�م حقوق�ي دري�اي خ�زر در هال�ه اي از ابه�ام اس�ت؛ آي�ا راس�ت اس�ت ك�ه س�هم 
۵۰درص�دي اي�ران ب�ه 11 درص�د س�قوط ك�رده؟! آي�ا تركمانچ�اي ديگ�ري در راه 
اس�ت؟ م�ردم بدانيد! نماين�دگان مجلس اص�ال در جريان توافقات پش�ت پرده نيس�تند.«

نگاه -2

شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد عملیات اجرایی تعویض خط 
انتقال آب برازجان به بندر گناوه را که بر اســاس فهرســت بهای پایه سال 97 به مبلغ 
تقریبی 39/368/163/426 ریال برآورد گردیده اســت به شــرح ذیل به پیمانکار واجد 
صالحیــت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی 
احراز صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل 
پایه 5 هســتند دعوت بعمل می آید که از ساعت 13 روز شــنبه مورخ 97/5/20 لغایت 
ســاعت 18 روز سه شــنبه مورخ 97/5/23 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به 

سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات:

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200971344000045
2- محل اجرا: شهرستانهای دشتستان و گناوه

3- مدت اجرا: 8 ماه
4- قیمت خرید اســناد 500/000 ریال می باشــد که می بایســت به حســاب شــماره 
14005109559 نــزد بانک مســکن شــعبه مرکزی بوشهر)حســاب شــبا شــماره 
340140040000014005109559 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/969/000/000 ریال می باشد که بایستی 

به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
6- محل تامین اعتبار: طرحهای عمرانی- اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت

7- هزینه درج آگهی در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- رعایت قرار دادن اســناد ارزیابی کیفی و مســتندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی 
و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت »الف«، اســناد دریافتی از کارفرما، 
مستندات خواسته شده، فرم خوداظهاری، اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج 

در روزنامه رســمی)مبنی بر مشــخص بودن صاحب امضای مجاز(، گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی برای آخرین ســال مالی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای 
مجاز)در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساســنامه یا تغییر آن(، گواهی 
صالحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان 

مالیاتی در پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت »ج« الزامی می باشد.
9- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 9 روز 
چهارشنبه مورخ 97/6/7 می باشــد. تنها پاکت »الف« )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار( می بایســت به صورت فیزیکی تا ساعت 9 روز چهارشــنبه مورخ 97/6/7 به دفتر 

حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
10- پاکتهای مناقصه در ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 گشوده خواهد 
شــد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شــرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی 

پاکتها بالمانع می باشد.
11- پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.

12- کلیه اســناد و مدارک ارائه شده و اســناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز 
و تعهدآور برسد.

13- مدت اعتبار پیشــنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای 
تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

14- به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء 
مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
دفتر قراردادها
 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

نوبت دوم اسراف در مصرف آب یعنی گام نهادن به سوی کم آبی

»آگهی فراخوان عمومی شماره 97/24«
)مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: احداث کارخانه 
جهت تولید و فرآوری ســنگ و مصنوعات سنگی، استخراج، تولید 
انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی و صادرات و واردات انواع سنگ 
طبیعــی و مصنوعی و انواع ســرامیک و کاالهای مجــاز، واردات و 
صادرات مواد مصرفی کارخانه های ســنگبری و کاشی و سرامیک، 
واردات و صادرات ماشــین آالت ســنگبری و ابزارزنی و کاشــی و 
سرامیک، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات 
سنگبری و تولید کاشی و سرامیک و تولید لوازم مصرفی و ابزارزنی، از 
کشورهای خارجی و داخلی اخذ وام های بانکی برای احداث کارخانه 
و خرید ماشــین آالت تولیدی و سرمایه ای، سرمایه در گردش برای 
خرید مواد اولیه برای تولید و صادرات، گشایش اعتباری برای واردات 
ماشین آالت و تجهیزات سنگبری و کاشی و سرامیک. درصورت لزوم 
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مرکزی - شــهر تهران - شهید مطهری - خیابان قائم مقام 
فراهانی - خیابان ماگنولیا - پالک 16 - ساختمان ماگنولیا - طبقه 
چهارم - واحد 6 کدپســتی 1588614818 ســرمایه شــخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 ســهم 1/000/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام 
عادی مبلغ 350/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 

شــماره 73/3616/4 مورخ 1397/01/20 نزد بانک صادرات شعبه 
شهید هادی پور با کد 3616 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشــد. اعضاء هیئت مدیره آقای حسن قهاری به 
شــماره ملی 0439840562 و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی نبی پور 
به شــماره ملی 3871072672 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای پوریا نبی پور به شماره ملی 3875505964 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا اصفهانی به 
شماره ملی 0051086476 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
ســال مالی خانم مژگان خدابنده لو به شماره ملی 3871194050 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ  و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ آوران زردیس در تاریخ 1397/02/25 
به شماره ثبت 526242 به شناسه ملی 14007587992 

سازمان ثبت اسناد و مالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور 
مربوط به احداث )طراحی، تامین تجهیــزات، نصب و راه اندازی( و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
کلیه امــور بازرگانی، واردات کاال و تجهیــزات مربوط به احداث و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، تولید 
و فــروش برق تولیدی نیروگاه 7 مــگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
امور بانکی داخلی در جهت خدمات مربوط به فعالیت های شــرکت 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران -  
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کشاورز - خیابان 
رســتاک - خیابان شهید حسین شــوریده - پالک 5 - ساختمان 
نسیم - طبقه ششم - واحد 61 کد پستی 1415965311 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی 
منقســم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 10000000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 115/103 مورخ 1397/03/13 نزد بانک سینا شعبه بلوار 
کشــاورز با کد 115 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت 2 ســال معــدن فرآور امداد به شناســه ملی 

10320172100 و به نمایندگی حامد گلشاهی چمندانی به شماره 
ملی 2710082969 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
ســال توسعه برق و انرژی امداد به شناسه ملی 14005169800 و 
به نمایندگی محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال توسعه و تجهیز معادن 
امداد به شناسه ملی 14005180436 و به نمایندگی امید صادقی به 
شماره ملی 4199638571 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال دارندگان حق امضا:  کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مهرداد دالوری خورهه به شــماره ملی 0057096139 به ســمت 
بازرس علی البدال به مدت یک ســال مالی خانم راحیل عنقائی به 
شــماره ملی 0082942854 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید برق خورشیدی بوئین زهرا امداد
 در تاریخ 1397/04/13 به شماره ثبت 528152 به شناسه ملی 14007695307 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی
 آئین روشن به شماره ثبت 2095 و شناسه ملی 

 10100177400

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل موسسه به استان تهران - شهرستان 

تهــران - بخــش مرکزی - شــهر تهــران - کامرانیــه - خیابان 

شهیدمحمدرضا پاشاظهری - خیابان شــهید برادران دژم جو - پالک 

58 - طبقه اول - کد پستی 1951993394 می باشد و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

1397/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت بوســیله 

هیئت مدیره ای مرکب از ســه تا پنج نفر عضو که بوسیله 

مجمع عمومی عادی از بین شــرکاء یا خارج از آن انتخاب 

می شوند اداره خواهد شــد. مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل 

می باشــند. تبصره: انتخاب مجدد مدیران توســط مجمع 

عمومی عادی بالمانع اســت. در نتیجه ماده 20 اساسنامه 

اصالح می گردد. سال مالی شرکت روز اول تیر ماه هر سال 

آغاز و روز آخر خردادماه ســال بعد به پایان می رســد در 

نتیجه ماده 37 اساسنامه اصالح می گردد.

تبصره 1: خرید، فروش و رهن ماشین آالت تولیدی- تبصره 

2: خریــد، فــروش و رهن اموال غیر منقــول اصالح و در 

نتیجه تبصره 1 و 2  ماده 28 اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی 
و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 1/346 مورخ 96/8/30 در نظر دارد طرح بهسازی و بازسازی خیابان 
امام خمینی حد فاصل خیابان های علم الهدی تا خوانساری )زون 2( را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(قیمت کل به )ریال(مدت )ماه( اجراءشرح پروژه ردیف

1
طرح بهسازی و بازسازی خیابان امام خمینی حدفاصل 

531/113/783/1501/555/689/158 ماهخیابان های علم الهدی تا خوانساری )زون 2(

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
 شماره 97/5 )ط-ب-خ-ا-ز- 2(

از شرکت های دارای رتبه 5 ابنیه واجد شرایط و مجاز دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به 
نشانی اهواز، کمپلو- جنب پزشکی قانونی- محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری )3781812( مراجعه نمایید.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه مستقر در سازمان در آدرس فوق الذکر 
می باشد )اولین روز فروش اسناد 97/5/21 و آخرین روز فروش اسناد 97/5/30 و حداکثر مهلت تحویل پاکات ساعت 12/30 روز دوشنبه 97/6/5 می باشد.

2- سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه به شرح جدول باال می باشد که می بایست به یکی از دو طریق ذیل ارائه شود.

الف- به صورت ضمانتنامه بانکی بنام سازمان زیباسازی و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها و قابلیت تمدید سه ماه دیگر
ب- به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

4- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

6- بهای پیشنهادی بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و در پاکات الک و مهر شده باشد.
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی شروط و تکالیف سازمان می باشد.

8- حداکثر نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه شهرداری به برنده کمیسیون اعالم خواهد شد.
9- تاریخ برگزاری مناقصه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/6/6 می باشد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه الزامی است.
10- به اســتناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معامالت شــهرداری کالن شهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات 5٪ مبلغ قرارداد می باشد که پس از تحویل موقت 

آزاد خواهد شد.
11- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

12- هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

شهرداری اهواز

سال هفتادو هفتم   شماره 21976   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 21 مرداد 1397   29 ذی القعده 1439    12 آگوست 2018

سالروز شهادت جواد االمئه حرضت امام محمدتقی)ع( را 
تسلیت می گوییم

محسنی بندپی
 سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شد

یادداشت  میهمان 

مذاکره مجدد
یا ورود
 به میدان تیر دشمن؟!

خبر ویژه  

وقتی فیلمنامه نویس بی سواد
وکیل مدافع مفسدان 
اقتصادی می شود

قرارگاه حمزه سپاه خبر داد

انهدام 
یک تیم تروریستی

 در شمال غرب کشور  

حکمت هایی
 برای زندگی بهتر
 از امام جواد)ع(

راز َسری که
 در سوریه 
جا ماند

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مفسدان اقتصادی را 
اعدام نکنید!

۶

۸

۱۰

۳

۳

۲

۲

در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه 

رهبر انقالب : مجازات مفسدان اقتصادی
 سریع وعادالنه انجام شود

کاش تیم مذاکره کننده کشورمان عبرت بگیرد

کره شمالی تمام پیشنهادهای آمریکا
برای خلع سالح هسته ای را رد کرد

در حوزه علمیه مروی تهران برگزار شد

تجمع طالب و روحانیان تهرانی با شعار»روحانیت صدای مردم«

دالرهای نفتی آل سعود کار خود را کرد

»ابراز تأسف«، تنها واکنش دولت های غربی
در مقابل قتل عام دانش آموزان یمنی!

*الجزیره بررســی کرد؛ چرا طرح، »ناتوی عربی« در 

برابر ایران محکوم به شکست است؟

* گلوله باران تظاهرات بازگشت در غزه؛ صهیونیست ها 

3 فلسطینی را شهید و 300 نفر را زخمی کردند.

* سربازان صهیونیست: جای زن در خانه است نه پادگان؛  

از دستورات فرمانده زن اطاعت نمی کنیم.

* ژنرال صهیونیســت: حزب اهلل یک جنبش نیســت یک 

ارتش با تجربه و تهدید استراتژیک است.         صفحه آخر

فاکس نیوز:

ایران با شلیک موشک بر فراز تنگه هرمز
به مقامات آمریکایی پیام اقتدار داد

صفحه۲

صفحه۳

قابل توجه مسئوالن حامی تراریخته

بزرگترین کمپانی تولیدکننده بذر تراریخته
در آمریکا محکوم شد

* هشــدار آژانس بین المللی انــرژی: اجرای تحریم 

نفتی ایران بازار جهانی را دستخوش طوفان می کند.

* علی رغم وعــده همکاری اروپایی ها،  فاینانس های 

اروپایی متوقف شد.

* بر اســاس آمارهای بانک مرکــزی، تورم کاالهای 

اساسی 2 برابر نرخ کلی تورم است.

* معاون وزیر جهاد کشاورزی: اگر قیمت تخم مرغ کاهش 

نیابد قیمت آن را با واردات متعادل می کنیم.       صفحه۴

* پیونگ یانگ با ابراز خشم نسبت به تداوم تحریم ها و 
تحکم های آمریکا، اعالم کرد که در پی خلع سالح اتمی 

کره شمالی نیست.
* ســی ان ان: کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، از این 
موضوع خشمگین است که چرا تحریم ها علیه کشورش 

برداشته نشده است.
* در دیــدار اخیر جونگ اون و رئیس جمهور آمریکا در 
سنگاپور، توافقنامه ای کلی میان طرفین امضا شده بود.

* پیونگ یانــگ پس از این دیدار، اعــالم کرده بود که 
هرگونه توافقنامه )بعدی( میان کره شــمالی و آمریکا، 

باید مرحله ای باشد.
* در توافقنامه مرحله ای، هرگونه اقدام از جانب یک طرف، 

به اقدامی متقابل از جانب طرف دیگر، مشروط می شود.

* توافقنامه مرحله ای در شرایطی امضاء می شود که الاقل یک طرف به طرف دیگر اصاًل اعتماد نداشته باشد.
* پیونگ یانگ با این درایت و طرح حساب شده خود، راه سوء استفاده را بر روی آمریکا، کاماًل بست.

* این در حالی است که مسئوالن دولت ما در ماجرای برجام، علی رغم سابقه ننگین آمریکا،  به واشنگتن اعتماد کرده 
و طرح مرحله ای را لحاظ نکرده اند.

* نماینده دائم کره شــمالی در ســازمان ملل: آمریکا صرفاً به دنبال بهانه برای افزایش تحریم ها بوده و در رابطه با 
موضوع هسته ای ما، دروغ می گوید.                                                                                      صفحه آخر

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات 
مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام گیرد. 

* در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت الزم را توصیه فرمائید.
* در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقالب آمده است: نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که 
نوعی جنگ اقتصادی محسوب می شود و متأسفانه عده ای از اخالل گران و مفسدان اقتصادی 
هم در راســتای اهداف دشــمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می شوند به رئیس 
قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور، 

برخورد قاطع و سریع با آنان انجام شود.

* هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخالل گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
* آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و الزم االجرا می باشــد. احکام اعدام با مهلت 

حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
* به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

* در کلیه موارد رســیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دالیل کافی به تشخیص قاضی 
دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشــت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی 
صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، 
توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.                                                              صفحه۲


