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امام علــی )ع(: حاِل مــردم نیکو نگردد، جــز آن گاه که 
حاکمان نیکو رفتار باشند.

 نخستین واکنش عربستان
 به انتخابات ایران

وزیر خارجه عربســتان در واکنش به تغییر دولت 
در ایران اعالم کرد که تعامالت خود را بر اســاس 

واقعیت های موجود بنا می کنیم.
 »فیصــل بن فرحــان در جریان یــک کنفرانس 
مطبوعاتی درباره نتیجه سیزدهمین دوره انتخابات  
ریاســت جمهوری ایران و انتخاب آیت اهلل ســید 
»ابراهیم رئیســی« به عنوان رئیس جمهور جدید 
ایران و تعامل عربستان ســعودی با تهران در این 
مرحله اظهار داشــت که عربســتان تعامالت خود 
را بر اســاس واقعیت های موجــود روی زمین بنا 
می کند.وی همچنین گفت قضاوت ما درباره دولت 
جدید ایران نیز صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس 
جمهور این کشــور باشــد بر اســاس واقعیت های 
موجود خواهد بود.وزیرخارجه ســعودی نگفت که 
چگونــه می خواهــد این واقعیت تغییــر کند، اما 
گفت که در مورد سواالت بی پاسخ در مورد برنامه 
هسته ای ایران بسیار نگران است.وزیر امورخارجه 
عربســتان در اظهاراتی مداخله جویانه خواســتار 
تعیین ســازوکارهای الزم برای انجام بازرسی های 
جامع از تمام ســایت های هسته ای ایران شد.وی 
همچنین در این دیدار با تکیه بر ادعاهای بی اساس 
و نخ نما شــده مقامات سعودی علیه کشورمان بر 
توقف آنچه نقض قوانین بین المللی از سوی ایران 
خوانــد، تاکید کرد که بنابر ادعای او، منطقه را بی 
ثبات می کنــد و امنیت و ثبات جهان را نیز برهم 

می زند.  تسنیم

نامه جمعی از سفرا و دیپلمات ها
جمعی از سفرا و دیپلمات های فعلی و سابق وزارت 
امــور خارجه در نامه ای ضمــن تبریک به آیت اهلل 
رئیســی اعالم کردند: از جان و دل حامی و یار ی  
دهنده جنابعالی و دیپلماســی دولت سیزدهم در 

افزایش قدرت بین المللی ایران اسالمی هستیم.
جمعی از ســفرا و دیپلمات ها و مدیــران فعلی و 
ســابق وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در نامــه ای ضمــن تبریک پیروزی  آیت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی در ســیزدهمین دور انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم کردند: وزارت امور خارجه  
از توان کارشناســی ارزشمندی برخوردار است که 
به فضل الهی اغلب متدیــن، انقالبی، والیتمدار و 
مجهز به دانش دیپلماسی و تجربه فراوان هستند. 
آنها به دور از هرگونه شائبه ای از جان و دل حامی 
و یار ی دهنده جنابعالی و دیپلماسی دولت سیزدهم 
در افزایش قدرت بین المللی ایران اســالمی بوده و 
اکنون این تجربه غنی در خدمت سیاست خارجی 

تراز انقالب اسالمی خواهند بود.  فارس

برخی موانع هنوز در مذاکرات وین 
وجود دارد

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان طی نشست خبری 
با همتای آمریکایــی خود در برلین، گفت با اینکه 
پیشــرفت هایی در مذاکرات وین حاصل شــده اما 
هنوز برخی موانه در مســیر احیای توافق هسته ای 

ایران باقی مانده است.
ماس در بخشــی از کنفرانــس مطبوعاتی درباره 
مذاکــرات وین بــرای احیــای توافق هســته ای 
ایران گفت: »به پیشــرفت هایی در مذاکرات وین 
رســیده ایم اما برخی موانع هنوز درخصوص توافق 

هسته ای حل نشده است«.  میزان

به توسعه روابط ایران و روسیه 
خوش بین هستم

ســفیر روسیه در تهران گفت: اطمینان دارم روابط 
ایران و روســیه همچون گذشــته و با حفظ منافع 
مشــترک ملت های هردو کشور رو به رشد خواهد 
بود و نسبت به روابط ایران و روسیه در دوره  آقای 

رییسی بسیار خوش بین هستم.
»لوان جاگاریان«  درباره چشم انداز روابط تهران و 
مســکو گفت: پس از پیروزی سید ابراهیم رییسی 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران، پوتین 
نخستین رییس جمهوری بود که این پیروزی را به 
وی تبریک گفت و ابــراز امیدوار کرد که همچون 
گذشته در عرصه های مختلف در آینده همکاری ها 

ادامه یابد.  ایرنا

 گزارش ضد ایرانی سیاسی است
سفیر ایران در واکنش به گزارش ضد ایرانی شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرد که این 
سند بر اساس یک دستور کار کامال سیاسی و ناظر 
بر حجم زیادی از اطالعات غیر دقیق و روایت های 

نادرست تهیه شده است.
»اســماعیل بقایی هامانــه« با بیــان اینکه مردم 
ایــران در برابر اقدامات قهرآمیــز، یک جانبه و بی 
رحمانه رژیم سابق آمریکا که به عنوان یک راهبرد 
برای تحت فشــار قرار دادن »حداکثری« بر مردم 
ایران استفاده شــد،  »حداکثر مقاومت« را  نشان 
داد افــزود: ایــاالت متحده، میــراث غیرقانونی و 
غیرانســانی دولت سابق را که کاماًل مخالف قوانین 
بین المللی و اصول اساســی بشریت است،  ادامه 
می دهد. ایاالت متحده، حامیان آن و کشــورهایی 
که اقدامات یک جانبه و اجباری واشنگتن را اعمال 
 می کنند، باید پاســخگوی نقض گسترده و شدید 

حقوق بشر باشند.  مهر
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ملت بــزرگ ایران با حضور در انتخابات در حالی ســناریوی 
آمریکایــی تحریــم انتخابات را با شکســت مواجــه کرد که 
واشــنگتن برای پنهان سازی این رســوایی سراسیمه دست 
و پا می زند که جوســازی های گسترده رســانه ای علیه نتایج 
انتخابات ، اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان های سازمان 
انرژی اتمی و توقیف وب سایت های ایرانی و جبهه مقاومت از 

این دست اقدامات می باشد. 
آمریکا و متحدان اروپایی آن در کنار عقبه منطقه ای و داخلی 
آنها طی ماه های اخیر تحرکات گســترده ای را علیه انتخابات 
ملت ایران صورت داده اند اما در نهایت بصیرت و آگاهی ملت 
ایران در حضور در انتخابات این ســناریو را ناکام ساخت. این 
دستاورد بزرگ ملت ایران آمریکا را بر آن داشته تا برای پنهان 
سازی این شکســت و تلخ کردن کام ملت ایران به زنجیره ای 
از ابزارهــا چنگ زند. در حالی برخی گزارش ها از فعالیت های 
گروه ها و جریان های تروریستی در برخی مناطق مرزی که با 
مقابله به موقع نیروهای امنیتی و نظامی مواجه شــده است، 
آمریکایی هــا خرابکاری های هســته ای و جنــگ نیز محدود 
 سازی ایفای نقش رسانه ای ایران و جبهه مقاومت را در پیش 

گرفته است. 
در همین چارچــوب بامداد دیروز  اقدام خرابکارانه علیه یکی 
از ســاختمان های ســازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد 
وهیچگونه خســارت مالی و جانی نیز بدنبال نداشت.با توجه 
به تمهدیدات پیش بینی شــده در خصوص حفاظت از اماکن 
متعلق به ســازمان انرژی اتمی، اقدام بامداد امروز پیش از آن 
که صدمه ای به ساختمان وارد کند، خنثی شد و خرابکاران در 
پیگیری برنامه خود با شکســت روبرو شدند.هوشیاری نهاد ها 
و ســازمان های حفاظتی و امنیتی در زمینه شناسایی، کشف 
و مقابله با اقدامات خرابکارانه برای ضربه زدن به فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز ایران نتوانسته خللی در تداوم برنامه های 
ایران در حوزه هســته ای ایجاد کند.چگونگــی این رخداد و 
همچنین شناســایی عوامل آن از ســوی مراجع مســئول در 
دســت بررســی و پیگیری اســت. البته پیش از این نیز این 
اقدامات خرابکارانه صورت گرفته است چنانکه بامداد یکشنبه  
22 فروردین نیز اقدامی خرابکارانه در بخشــی از شبکه توزیع 
 برق تاسیســات غنی ســازی نطنز )شــهید احمدی روشن(  

رخ داد.
سال گذشــته نیز در حمله ای تروریستی یکی از دانشمندان 
هســته ای و امنیتی ایران ترور شد.  شهید فخری زاده توسط 
یک تیربار بسیار پیشرفته و به وزن حداقل یک تن به شهادت 
رسید که قطعات آن ظرف هشت ماه توسط سازمان اطالعاتی 
رژیم صهیونیســتی )موســاد( به داخل ایران قاچاق و سپس 

مونتاژ شده بود.

تروریسم خبری آمریکا علیه آزادی بیان
بعــد دیگر رفتارهای آمریکا برگرفته از تروریســم اطالعاتی و 
خبری این کشور اســت چنانکه وزارت دادگستری آمریکا در 
اقدامی به بهانه نقــض تحریم های آمریکا، دامنه اینترنتی 33 
وب سایت مورد اســتفاده اتحادیه رادیوها و تلویزیون اسالمی 
ایران و سه وب سایت متعلق به کتائب حزب اهلل عراق را توقیف 
کــرد.وزارت دادگســتری آمریکا با صدور بیانیــه ای، اتحادیه 
رادیوها و تلویزیون اســالمی )IRTV( را بــه عنوان یک نهاد 
طبقه بندی شــده ویژه تعیین کرد به این مفهوم که این نهاد 
نمی تواند بدون مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا 
در زمینــه دامنه اینترنتــی و راه اندازی وب ســایت، خدمات 
دریافت کند.دولت آمریکا عالوه بر این، شهریورماه سال 1399 
اعالم کرد 3 وب سایت  مورد استفاده توسط شرکت هایی را که 
در انتقــال نفت ایران به ونزوئال نقش داشــته اند توقیف کرده 
است.در واکنش به اقدام اخیر آمریکا »شاهرخ ناظمی«، رئیس 
دفتــر مطبوعاتی نمایندگی دائمی ایران در ســازمان  ملل در 
نیویورک، با اشــاره به این که ایاالت متحده تالش می کند با 
توقیف وب سایت ها و شبکه های ایران و مقاومت، صدای آزادی 
بیــان را خفه کند، گفت که از طریــق کانال های قانونی، این 

مسئله را پیگیری خواهند کرد.

آمریکا درحالی به راحتی رســانه های مقاومت را مورد هجمه 
قرار می دهد که دولت جدید این کشور با شعار دفاع از حقوق 
بشــر و آزادی بیان روی کار آمده است. روزنامه لبنانی البناء 
در مقالــه ای به اقدام اخیر دولت جدیــد ایاالت متحده علیه 
رسانه های مقاومت و مسدود کردن چندین وب سایت وابسته 
به مقاومت پرداخت و نوشــت، به طور ناگهانی و بدون اطالع 
و هشــدار قبلی وبسایت های شــبکه های تلویزیونی متعلق به 
محور مقاومت مسدود شــدند و در صفحات اصلی آنها اعالم 
شد که این سایت ها با تصمیم وزارت دادگستری آمریکا بسته 
می شوند. فارغ از اینکه ایاالت متحده با چه هدفی این سایت ها 
را مسدود کرده؛ اما این اقدام دروغ بودن ادعای آمریکا درباره 
پایبندی بــه آزادی بیان در مطبوعات را نشــان می دهد که 
البته موضوع جدیدی نیست.وزارت دادگستری ایاالت متحده 
در بیانیــه ای، اقــدام غیرقانونی توقیف وب ســایت های ایران 
و کتائــب حزب اهلل عراق را توجیه کــرد.در 22 اکتبر 2020، 
دفتر کنتــرل دارایی هــای خارجــی )OFAC(، IRTVU را 
به دلیــل آن که تحت مالکیت یا کنترل نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی است، به عنوان یک نهاد طبقه بندی 
 »SDN« تعیین کرد.اگر نهادی به عنوان )SDN( شــده ویژه
شناسایی شــود، بدون دریافت مجوز اوفک در ایاالت متحده 

آمریــکا، از دریافت خدماتی در زمینه راه اندازی وب ســایت و 
خدمات دامنه  اینترنتی محروم می شــود.بیانیه اوفک توضیح 
می دهــد که عناصر دولت ایران، که شــامل IRTVU و دیگر  
مواردی از این دســت که در نهادهای خبری و رسانه ها مبدل 
شــده اند، با  کارزار جعل اطالعــات و عملیات های بدخواهانه 
نفوذ، ایاالت متحده را هدف قرار داده اند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه توقیف وب سایت  رســانه های زیر مجموعه صداوسیما 
را مصداق تالش سیســتماتیک آمریــکا برای مخدوش کردن 
آزادی بیــان خواند و گفت این موضــوع را از مجاری حقوقی 
پیگیری می کنیم.»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به توقیف وب سایت 
رسانه های ایرانی زیرمجموعه صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران این اقدام را مصداق تالش سیســتماتیک ایاالت متحده 
برای مخدوش کردن آزادی بیان در ســطح جهانی و خاموش 
کردن صداهای مســتقل در فضای رسانه ای خواند. سخنگوی 
وزارت امور خارجه ادامه این اســتانداردهای دوگانه از سوی 
واشنگتن را شرم آور خواند و افزود: دولت فعلی ایاالت  متحده 
دقیقا مســیر دولت قبلی آمریکا را ادامه داده که نتیجه ای جز 
شکست مضاعف برای واشنگتن در پی نخواهد داشت. خطیب 
زاده در پایــان تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران ضمن رد 
این اقدام غیرقانونــی و قلدرمابانه، از مجاری حقوقی موضوع 

را پیگیری خواهد کرد.
همچنیــن ســخنگوی جنبش »صادقون« عــراق در واکنش 
به اقدام آمریکا در توقیف وب ســایت هــای محور مقاومت، 
گفت: آمریکایی ها بازی کثیفی را علیه امت اســالمی دنبال 
می کنند. »محمود الربیعی« سخنگوی دفتر سیاسی جنبش 
»صادقون« عراق به اقدام آمریکا در مسدود کردن وب سایت 
های محور مقاومت واکنش نشــان داد.بر اساس این گزارش، 
وی گفت: آمریکا و عوامل آن بازی کثیفی را دنبال می کنند. 
آنها می خواهند نگاه ها را از دشــمن حقیقی امت اســالمی 
که رژیم صهیونیســتی و تکفیریها هستند، منحرف سازند.این 
مقام عراقی افــزود: آمریکایی ها تالش می کنند تا نگاه ها را 
به ســمت دشمنان خیالی ســوق دهند. آنچه که علیه عراق، 
ایران، مقاومت و حشــد شعبی انجام می شود در همین راستا 
قابل تبیین و ارزیابی اســت.پیش از این، روابط عمومی شبکه 
المســیره بیانیه ای را در خصوص اقدام اخیر دولت آمریکا در 
مسدود کردن سایت این شبکه صادر کرد. در این بیانیه آمده 
اســت: مسدود ساختن سایت شبکه المســیره هیچ توجیهی 
ندارد. در ادامه این بیانیه تأکید شــده اســت: ما اقدام ایاالت 
متحده آمریکا در مســدود ساختن سایت شــبکه المسیره و 
تعدادی دیگر از سایت های متعلق به محور مقاومت را مصداق 

بارز راهزنی آمریکا تلقی می کنیم.

وقتیآمریکابرایپنهانسازیشکستسناریویتحریمانتخاباتدستوپامیزند

از خرابکاری هسته ای تا توقیف  وب سایت های ایران

منطقه و جهان توان خشونت در افغانستان را ندارد
نماینده ایران در سازمان ملل روزسه شنبه در سخنرانی هشدار داد که موج جدید احتمالی 
خشــونت و برادر کشی در افغانستان چیزی اســت که این کشور، منطقه و جهان توانایی 

آن را ندارند.
 »مجید تخت روانچی« نماینده ایران در ســازمان ملل روز سه شــنبه در ســخنرانی در 
شــورای امنیت ســازمان ملل درباره »اوضاع افغانســتان« صحبت کــرد.وی در ابتدای 
ســخنرانی خود گفت: »با خروج کامل نیروهای خارجی از افغانســتان، این کشور در یک 
تقاطع قرار دارد. افغانســتان می تواند به مســیر صلح برود که طــی آن تمامی طرف ها با 
تعامل با گفت وگو موافقت کرده و به چند دهه خونریزی پایان بخشــند یا اینکه می توانند 
خشــونت ها بیشتری را در بر بگیرند در حالی که یکی از طرف ها توان نظامی خود را برای 
مجبور کردن طرف دیگر برای پذیرش شــرایط صلح استفاده کند. جامعه بین الملل نباید 
 اجــازه بدهــد مورد دوم اتفاق بیفتد چــون این یک صلح واقعی نبــوده و در نتیجه دوام 

نخواهد آورد«.
نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه سخنرانی خود افزود: »در واقع، یک افغانستان امن تر، 
با ثبات تر و موفق که در صلح با خود و همســایگان قرار دارد به نفع همه افغانســتانی ها، 
منطقه و جهان خواهد بود. بر عکس، یک افغانستان ناامن و بی ثبات که منشا افراط گرایی 
خشونت آمیز، تروریسم و جنایت سازمان یافته باشد که شامل تولید و قاچاق مواد مخدر 
است تهدیدی برای خود افغانستانی ها و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی خواهد بود«. 
تخت روانچی اضافه کرد: »بنابراین، مقابله با چنین تهدیدی و ساخت یک افغانستان امن تر 
و موفــق به نفع همه بوده و در واقع، مرحله کنونی فرصت مشــترکی برای همه برای کار 

جدی در راستای دستیابی به این اهداف مشترک است«. 
ایــن دیپلمات ایرانی افزود: »این موضوع به صــورت اجتناب ناپذیری باید به صورت همه 
جانبه توســط افغانستانی ها و تحت کنترل آنها بوده و با تسهیل روند صلح توسط سازمان 
ملل صورت گیرد و مسیر صلح پایدار نخست و پیش از همه از طریق گفت وگوهای داخلی 
حقیقی و با مشارکت وسیع همه افغانستانی ها از تمامی گروه های سیاسی، قومی و مذهبی 
از جمله طالبان حاصل می شــود که بر اســاس همکاری، تفاهم، مصالحه و آشــتی است.

نماینده ایران در سازمان ملل اضافه کرد: »با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، توجیه 
طالبان برای پناه بردن به زور کامال از بین می رود بنابراین این گروه باید خشونت را متوقف 
کرده تمایل خود را برای اســتفاده از زور منطق به جای منطق زور در تعامل با هموطنان 
خود نشان دهد و از این فرصت بی سابقه برای مشارکت در ایجاد یک صلح پایدار در این 
کشور از طریق روش های سیاسی استفاده کنند چون صلح و خشونت از یکدیگر جدا بوده 

و نمی توانند دست به دست هم بدهند«.  فارس

شهرداری برزک 

آگهی مزایده عمومی شماره 1400/1

شهرداری برزک- ابوالفضل زارع

ت اول
نوب

 XCMG  ZL50GN موضوع مزایده: فروش یک دستگاه لدر صفر کیلومتر
 ، اسناد  در  مندرج  شرح  مطابق  آسیا  پارت  آران  شرکت  از   2017 مدل 

مدارک و شرایط مزایده 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 107/500/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی 

با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری برزک
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1400/4/19 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 
محل  در   1400/4/22 مورخ  در  ها  پاکت  بازگشایی  و   1400/4/21 تاریخ  تا 

شهرداری برزک خواهد بود.
انجام معامله در مهلت مقرر  به  ، حاضر  برندگان اول تا سوم مزایده  هرگاه 
نگردند ، سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
کلیه هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در 

رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 55672903 


