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کشــورهای اروپایی در مذاکرات وین همچنان بر توهم 
گرفتار سازی ایران در اشتباه محاسباتی توافق بد بهتر 
از توافق نکردن اســت، چنگ زدن به ریسمان پوسیده 
ضرب االجــل را در پیش گرفته اند کــه نتیجه آن نیز 

کندی مذاکرات است.
دور هشــتم مذاکرات میان جمهوری اســامی ایران و 
گروه 1+5 در وین در حالی در جریان اســت که گویی 
غربی هــا همچنان به همــان رویکردهای غیر اصولی و 
غیر ســازنده گذشــته ادامه می دهند و به رغم ادعای 
پیشرفت در مذاکرات برآنند تا با ادعای ضرب االجل و 
لــزوم کوتاه آمدن ایران به باج خواهی از تیم جمهوری 
اســامی بپردازند. در این چارچــوب وزیر امور خارجه 
فرانســه بار دیگر تهدیدها و ضرب األجل های طرف های 
غربی برجام و آمریکا درباره مذاکرات با ایران در وین را 
تکرار کرد.»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانســه 
بار دیگر مدعی نارضایتی از روند ُکند مذاکرات با ایران 
در وین شــد.لودریان در بیانیه ای درباره مذاکرات وین 
مدعی شد:  »دو ماه از شــروع دوباره مذاکرات در وین 
می گذرد. با همتایــان خود دیدگاه مشــترکی داریم: 
پیشــرفتی که وجود دارد جزئی، اندک و ُکند است اما 
زمانی که پیشرفت برنامه هسته ای ایران با سرعت ادامه 
می یابد، مذاکرات نباید با این ســرعت پایین ادامه پیدا 
کند«.وزیر امور خارجه انگلیس نیز در سفر به استرالیا 
برای کمک به این کشور برای ساخت زیردریایی اتمی، 
ایران را به تاش برای دســتیابی به فناوری تسلیحات 
اتمی متهم کرد. »لیز تراس« در نشســتی خبری ادعا 
کرد:  »واقعیت این است که تهدیداتی در سرتاسر جهان 
در حال ظهور هستند. روسیه، اوکراین را تهدید می کند 
و نظامیانش را در مرز با این کشــور مســتقر می کند. 
ایران به دنبال ساح هســته ای است و چین از قدرت 

اقتصادی خود علیه اســترالیا و دیگر متحدان از جمله 
لیتوانی اســتفاده می کند«. خبر دیگر آنکه سخنگوی 
کاخ ســفید به ســوالی در خصوص اظهارات اخیر جو 
بایدن درباره مذاکرات وین که گفته بود »زمان دســت 

کشیدن از مذاکره با ایران نیست« پاسخ داد.
 طبق گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، او در پاسخ به 
سوالی درباره »خوشــبینی بایدن« و این که آیا ایاالت 
متحده قصد دارد تضمین هایی را که تهران به دنبال آن 
اســت ارائه دهد، پاسخ داد: خوب، فکر می کنم بستگی 
بــه این دارد که ایران مایل اســت چه چیزی را به میز 
مذاکره بیــاورد. بنابراین، رئیس جمهور همیشــه قصد 
دارد - می دانید، او معتقد اســت که دیپلماسی بهترین 
و اولین گزینه است. و ما مشغول )مذاکرات( هستیم - 
فکر می کنم اکنون هشــتمین دور مذاکرات است و ما 

خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
 در این میــان میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در 
مذاکــرات وین ضمــن بیان این کــه طرف های غربی 
مذاکرات در نشستی با حضور اعضای برجام و آمریکا بر 
لزوم نهایی کردن این گفت وگوها در اسرع وقت تأکید 

کردند، افزود مســکو احســاس فوریت دارد اما مخالف 
ضرب االجل های مصنوعی اســت.وی در این خصوص 
در توییتــی اعام کرد: اعضای برجــام )بدون ایران( و 
ایاالت متحده بــرای ارزیابی وضعیت امور در مذاکرات 
وین دیدار کردند. همکاران غربی، همانطور که علناً این 
کار را انجام می دهند، بر لزوم نهایی کردن مذاکرات در 
اسرع وقت تأکید کردند. روسیه احساس فوریت را دارد 

اما مخالف ضرب االجل های مصنوعی است.
همچنیــن »آنالنا بائربوک« وزیــر امور خارجه آلمان و 
»آنتونــی بلینکن« همتای آمریکایی او روز پنجشــنبه 
ادعاها درباره دیپلماســی با جمهوری اســامی ایران 
را تکرار کردند.بائربوک در نشســت خبری مشترک با 
همتای آمریکایی خود در آلمــان گفت: »امروز درباره 
برجام گفت وگو داشتیم. متأسفانه درخصوص مذاکرات 
جاری در وین، مسائل اصلی درباره موضاعات هسته ای 

و رفع تحریم ها همچنان باقی هستند«.
در این میان در شــرایطی که امتناع کره جنوبی برای 
پرداخــت بدهی خود به ایران ادامــه دارد، خبرگزاری 
»یونهاپ« از رایزنی  ســئول با تهران و واشنگتن برای 
پرداخت حق عضویت ایران در ســازمان ملل خبر داد.

بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی 
در دو بانک این کشور، مجموعاً به ارزش هفت میلیارد 
دالر است که از ســپتامبر ۲۰1۸ میادی )شهریورماه 
1۳۹۷( به بهانه تحریم های آمریکا پرداخت نشده است.

در همین حال مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسامی 
ایران با هماهنگ کننده گفت وگوها در وین دیدار کرد 
و به گفت وگو نشســت.علی باقری مذاکره کننده ارشد 
جمهوری اســامی ایران و انریکه مورا هماهنگ کننده 
گفت وگوها و معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا نشستی دوجانبه برگزار کردند.

گــزارش
اروپایی ها همچنان با مهره »کندی مذاکرات« در وین سنگ اندازی می کنند 

 ترامپ ائتالف جهانی را چنگزدنغرببهریسمانپوسیدهضرباالجل
از دست داد

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای 
گفت کــه خروج یکجانبه واشــنگتن از برجام یک 
اشــتباه بود و دولت پیشین آمریکا با انجام این کار 

ائتاف بین المللی را از دست داد.
»موشه یعلون« وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی 
در مصاحبه با شبکه آلمانی »دویچه وله« تأکید کرد 
کــه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور پیشــین ایاالت 
متحده با خروج یکجانبــه از برجام، ائتاف جهانی 
را از دســت داد.یعلون با یــادآوری اینکه در زمان 
حصــول توافق برجام از جملــه مخالفان آن توافق 
هســته ای بوده تصریح کرد که کنار گذاشــتن این 
توافق در حال حاضر دردساز خواهد کرد.یعلون در 
این خصوص گفت: »من فکر می کنم که برجام سال 
۲۰15 اشــتباه تاریخی بود اما در عین حال یک به 
واسطه فشارهایی که به رژیم ایران وارد می کرد یک 

فرصت محسوب می شد«.  فارس

تاکید بر نهایی کردن نقشه راه روابط 
وزرای خارجه ایران و روســیه ضمن رایزنی درباره 
مناســبات دوجانبه و تحــوالت منطقه، بر ضرورت 
نهایی کردن نقشه راه روابط دو کشور تأکید کردند.

امیرعبداللهیان با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روســیه دیدار و درخصوص مســائل مــورد عاقه 
طرفیــن گفتگو  کرد. در این ماقات امیرعبداللهیان 
و الوروف با اشاره به روابط رو به گسترش دو کشور 
، ماقات اخیر رؤســای جمهور دو کشــور را نشانه 
جدیت در گسترش هرچه بیشــتر و تعمیق روابط 
جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه دانسته 
و ابراز امیدواری کردند که نهادهای ذیربط دو کشور 
هرچه ســریعتر توافقات صورت گرفته در ســطح 

روسای جمهور دو کشور را اجرایی کنند.  ایرنا

محکومیت حادثه تروریستی الهور  
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایــران حادثه تروریســتی در 
الهور که موجب کشــته و زخمی شدن شهروندان 

پاکستانی شد را محکوم کرد.
وی ضمــن ابــراز همدردی بــا حادثــه دیدگان، 
خانواده های آنها و دولت دوســت و برادر پاکستان 
تأکید کــرد: اینگونه اقدامات تروریســتی بار دیگر 
ضــرورت مبارزه بــا گروه های تروریســتی را برای 
برقراری صلح و آرامش در منطقه، آشکارتر می کند.

پیش از این نیز »ســید محمدعلی حسینی« سفیر 
جمهوری اســامی ایران در اســام آباد در توئیتی 
نوشــت: خبر تلخ انفجار بمب در یک مرکز تجاری 
»انار کلی« در الهور باعث تاثر من شد.  میزان

 تالش حامیان اسرائیل 
در پارلمان انگلیس   

در حالیکه چندین بــار تاش هایی برای قرار دادن 
نام ســپاه پاســداران انقاب اســامی در فهرست 
سازمان های تروریستی صورت گرفته، روز گذشته، 
تــاش جدیــدی در مجلس اعیــان انگلیس برای 

تروریستی خواندن سپاه کلید خورده است.
 »لــرد اســتوارت پــوالک« از نماینــدگان حزب 
محافظــه کار در مجلــس اعیان انگلیــس و رئیس 
افتخاری »دوستان محافظه کار اسرائیل« در جلسه 
پارلمان انگلیس خواســتار درج نام سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در فهرست سازمان های تروریستی 
شــد.وبگاه انگلیســی »جوئیش نیوز« گزارش کرد، 
این نماینده حامی اسرائیل در جلسه مجلس اعیان 
درخواست کرد که ســپاه پاسداران انقاب اسامی 
همچون حماس و حزب اهلل در فهرست سازمان های 

تروریستی انگلیس قرار گیرد.  فارس

 سوء استفاده رژیم صهیونیستی
 از سازوکارهای بین المللی   

نمایندگــی ایــران در نشســت مجمــع عمومــی 
ســازمان ملل در بیانیه ای درباره سوء استفاده رژیم 
صهیونیستی از سازوکارهای بین المللی برای توجیه 
جنایات کنونی خود موضع کشورمان را تصریح کرد.

در این بیانیه آمده است: ایران همواره نسل کشی را 
تحت هر شرایطی محکوم و غیرقابل توجیه می داند. 
جنایات دوران جنگ جهانی دوم به خاطر دو انگیزه 
نژادپرســتی و توسعه طلبی رخ داد و در حال حاضر 
رژیم صهیونیســتی میراث دار این دو خوی شیطانی 
است. رویکرد نژاد پرستانه این رژیم در اسناد متعدد 

بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.  ایرنا

اخبــــار

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران 
  عمومي یک مرحله اي

  روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

ت اول
نوب

به روستاهای منداق،آقاچقلو،آق قویی،  پروژۀ گازرسانی  تولید کل کشور جهت  موانع  رفع  قانون   12 ماده  ))ق((  بند  اجرای  در  دارد  نظر  استان زنجان در  گاز  شرکت 
آجی کهریز،علیمردان و گل بالغی از توابع شهرستان خدابنده را به شرح ذيل از طريق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد:

www.setadiran.ir  کلیه مراحل برگزاری مناقصه) اعم از اسناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصالحیه ها و...( از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند و ملزم به پیگیری از سامانه می باشند . 
- الف ( شرح مختصر کار : 

- اجراي شبکه توزيع  فوالدي و پلي اتیلن به اقطار63 الی160میلیمتر به طول تقريبی 26800 متر 
- ساخت و نصب و راه اندازي260مورد انشعاب پلي اتیلن 

- مدت انجام کار 300 روز مي باشد.
- پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

ب ( شرایط متقاضي:
-  دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات يا رشته نفت و گاز   

- تائیديه صالحیت HSE از شرکت گاز استان زنجان 
- درصورت حضور شرکتهايی با هیئت مديره مشترک يا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.

-   برآورد ريالی پروژه: 52.996.371.429 ريال ) به حروف: پنجاه و دو میلیارد و نهصدو نود و شش میلیون و سیصدو هفتادو يک هزار و چهارصدو بیست و نه ريا ل (
- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10» قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.«

ج ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :
 WWW.setadiran.irاز کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

) بخش مناقصه( نسبت به اعالم آمادگي ، دريافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد ارزيابی کیفی : 1400/11/03 لغايت 1400/11/06

- مهلت عودت  اسناد ارزيابی کیفی : تا ساعت  8:30 صبح شنبه مورخ 1400/11/23
** ضمنًا هزينه درج آگهی ) هر دو نوبت ( بعهده برنده مناقصه می باشد .

د ( مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمايند.
- بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طريق امضای الکترونیکی مورد تايید می باشد .

** توضیح : اين آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , www. shana .ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
 WWW.setadiran.ir  و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گرديده است.

شناسه آگهی 1262771
نوبت اول 1400/11/2 ، نوبت دوم 1400/11/3

شرکت گاز استان زنجان
)سهامی خاص(

تزریق 4 میلیون بشکه نفت خام ایران در مخازن نفت چین

خروج نفت از سبد باج خواهی غرب 
چین، طی چند هفته گذشــته، نزدیک به 4 میلیون بشــکه نفت خام ایران را در مخازن 
ذخیره ســازی دولتی خود تخلیه کرده و هم به صورت رسمی آمار واردات نفت از ایران را 

منتشر کرده و این نشان  می دهد کارایی تحریم های نفتی ایران از بین رفته است.
رویترز در گزارشی به نقل از منابع تجاری و کارشناسان رهیابی کشتی ها نوشت، چین، طی 
چند هفته گذشــته، نزدیک به 4 میلیون بشــکه نفت خام ایران را در مخازن ذخیره سازی 
دولتی در شهر بندری جنوبی ژان  جیانگ تخلیه کرده است. این اقدام چین در حالی صورت 
گرفته اســت که گروه چهار به عاوه یک و ایران در حال مذاکرات سخت برای احیای توافق 
هســته ای ۲۰15 هستند که برداشته شــدن تحریم های نفتی ایران را نیز شامل می شود. 
دولــت قبلی آمریکا یعنی دولت ترامپ این تحریم هــا را لغو و تحریم ها علیه ایران را دوباره 
اعمال کرده بود. پر کردن مجدد ذخایر راهبردی نفت چین نیز در آســتانه برنامه پکن برای 
آزادســازی نفت از محــل ذخایر اضطراری اش، در یک هماهنگی نــادر با آمریکا برای برای 

کاهش دادن قیمت نفت در جهان که به باالترین رقم در ۷ ســال گذشــته رسیده، صورت 
گرفته است.چین، پیش از این، بدون جلب توجه، نفت ایران را وارد کرده و آمار محموله های 
نفت ایران در آمار رســمی گمرک این کشــور برای مواجه نشــدن خریداران با تحریم های 
آمریکا، اعام نشــده اســت اما گمرک چین، دیروز به صورت رسمی برای نخستین بار آمار 
واردات نفت خام ایران طی یک ســال گذشته با وجود تحریم های آمریکا را منتشر کرد.بر 
اساس آمار گمرک چین، چین ۲6۰ هزار و ۳1۲ تن یا 1.۹ میلیون بشکه نفت خام از ایران 
در ماه دســامبر خریداری کرده است.آخرین آماری که گمرک چین منتشر کرده به دسامبر 
۲۰۲۰ بازمی گردد.یــک منبع تجاری آگاه به محموله های نفتــی ایران گفت این محموله 
ویژه در اواخر ماه دســامبر در ژان  جیانگ در سایت ذخایر دولتی تخلیه شده است.به گفته 
کارشناس رهیابی نفتکش ها موسســه ورتکسا انالیتیکس، به دنبال آن یک محموله دیگر با 
اندازه مشابه در همین بندر در مخازن اضطراری تخلیه شد.تیاک دوشی، مدیرعامل موسسه 
مشورتی دوشی در سنگاپور گفت: »پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر واردات نفت خام 
ایران منتشــر شده بود اما به شدت مخفیانه و محرمانه بود. حاال، من فکر می کنم چینی ها 

آشکارا در حال آزمایش آمریکا هستند تا واکنش واشنگتن را ببینند.«


