
خلیج فارس مامن امنیت و ثبات 
وزارت امــور خارجه در بیانیه ای به مناســبت روز 
ملــی خلیج فارس اعالم کرد: ایران امیدوار اســت 
این پهنه آبی مامن امنیــت و ثبات منطقه و نماد 
صلح، دوستی و همزیســتی بین ملت های منطقه 
باشــد و دیگران به برقراری صلــح و  امنیت آن به 

دست کشورهای پیرامونی احترام بگذارند.
 وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
بیانیه ای فرارســیدن دهم اردیبهشت ماه، روز ملی 
خلیــج فارس را گرامی داشــت.در این بیانیه آمده 
است:  خلیج فارس، این پهنه آبی تمدن ساز کهن 
در طول تاریخ  پر فراز و نشــیب منطقه، همیشــه 
در همــه زبان ها و بــه طور مســتمر مزین به نام 
خلیــج فارس و معادل های آن در ســایر زبان های 
جهان بوده است. این بیانیه می افزاید: از هزاره های 
پیش از میــالد تاکنون در کتاب ها، ســفرنامه ها، 
اســناد، نقشــه ها، پژوهش های تاریخی و اســناد 
بین المللی متعدد در زبان هــای مختلف، نام کهن 
خلیج فارس و یا دریای پارس همواره مورد اشاره، 
تصریح و تأکید مورخان و پژوهشــگران به ویژه در 
منابع معتبر عربی و اســالمی بوده است. در بیانیه 
وزارت امور خارجه همچنین عنوان شــده اســت: 
دولت جمهوری اســالمی ایران با تأکید بر سیاست 
همسایگی، امیدوار است این پهنه آبی مامن امنیت 
و ثبات منطقه و نماد صلح، دوســتی و همزیستی 
بین ملت های منطقه باشــد و دیگران به برقراری 
صلح و  امنیت آن به دســت کشــورهای پیرامونی 
خلیج فارس احتــرام بگذارند.این بیانیه می افزاید: 
ایــن روز بزرگ را که یادآور اخراج اســتعمارگران 
از منطقه اســت، به همه ایرانیــان و آنان که تمام 
همت خود را برای صیانت و حراســت از این آب و 
خــاک به کار گرفتند تبریک می گوییم و  یاد و نام 
شــهدای گرانقدر خلیج فارس را گرامی می داریم.

گفتنی است دولت جمهوری اسالمی ایران در سال 
۱۳۸۴ روز ۱۰ اردیبهشــت را روز ملی خلیج فارس 
نامگذاری کرد. این روز سالروز اخراج پرتغالی ها از 
تنگه هرمز و خلیج فارس با رشادت ایل قشقایی به 
رهبــری امام قلی خان والی فارس در زمان صفوی 

است.  میزان

توافق جدید تهران - بغداد 
»عادل کریم« وزیر برق عــراق تأکید کرد که این 
کشــور با جمهوری اســالمی ایران بر ســر تأمین 

مجدد گاز به توافق رسیده است.
کریم به خبرگزاری رسمی عراق )واع( گفت که این 
توافق در جریان ســفیر اخیر خود به تهران حاصل 
شده است و بر اساس آن، عراق نیز بدهی های خود 
را پرداخت خواهد کرد. وی در این زمینه تأکید کرد، 
در این ســفر توافق شــد که گاز عراق در تابستان 
تأمین شــود و »آنان متعهد شــدند که نیروگاه ها و 

واحدهای تولیدی برق را تجهیز کنند«.  ایرنا

تکذیب سوء قصد به جان سفیر قطر  
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران خبر ســوءقصد به ســفیر قطــر در تهران را 

تکذیب کرد.
 در پی انتشــار اخباری مبنی بر ترور سفیر دولت 
قطر در تهران، روابــط عمومی وزارت امور خارجه 
در اطالعیه ای اخبار منتشر شده مبنی بر سوءقصد 
به ســفیر دولت قطر در تهــران را تکذیب کرد.در 
این اطالعیه از رسانه ها خواسته شده است در نقل 

اخبار دقت الزم را داشته باشند.  ایسنا

ادعاهای سفیر صهیونیستی در بحرین  
»ایتان نائیه« ســفیر رژیم موقت صهیونیستی در 
بحرین ضمن ایراد ادعاهای بی اســاس علیه ایران، 
توافقنامه ســازش موسوم به »توافقنامه آبراهام« را 
یک تغییر مهم و تاریخــی در روند تحوالت غرب 

آسیا خواند.
نائیه در مصاحبه با شبکه »CBN« افزود که امضای 
توافقنامه مذکور به منزله تالشی برای پیمودن راهی 
است که کسی آن را نپیموده است و برقراری ارتباط 
بین اسرائیل و برخی کشــورهای عربی نیز به بقیه 
کشــورهای عربی و جهان و کشورهای منطقه ثابت 
می کند که پیمودن این راه ممکن اســت.وی گفت: 
»ما همگی درک می کنیم که ایران منبع مشکالت 
در خاورمیانه اســت و ما بایســتی اخبــار را دنبال 
کنیم«. نائیه همچنین گفته اســت کــه ماه آینده 
جشن سالروز »استقالل اســرائیل« )فاجعه اشغال 
فلسطین( با حضور بازرگانان بحرینی و سران بحرین 

در منامه برگزار خواهد شد.  صدا و سیما

اخبــــار گزارش

همزمـان با برگزاری باشـکوه راهپیمایـی روز جهانی قدس 
در تهـران و سـایر شـهرهای ایـران، رسـانه های مختلـف 
جهـان بـه بازتاب این مراسـم پرداختند در حالـی برخی از 
آنهـا بـه کوچـک نمایی و سانسـور حضور مـردم پرداخته و 
برخـی نیـز بر وحـدت و یکپارچگی ملت ایـران در حمایت 

از ملت فلسـطین ذعـان کردند.
دیـروز مردم سراسـر ایران پس از دو سـال چشـم انتظاری، 
بـا حضـور گسـترده در راهپیمایی روز جهانی قدس با سـر 
دادن شـعارهای »مرگ بر اسـرائیل« و »مـرگ بر آمریکا«، 
حمایـت خـود از مـردم فلسـطین و نفـرت و انزجارشـان 
نسـبت بـه رژیـم صهیونیسـتی را نشـان دادند.خبرگـزاری 
راهپیمایـی  بازتـاب  بـه  گزارشـی  در  »آسوشـیتدپرس« 
باشـکوه روز جهانـی قـدس در تهـران و سـایر شـهرهای 
ایـران پرداخت.ایـن خبرگـزاری گـزارش داد ایرانی  هـا در 
راهپیمایی هـای روز جمعـه در پایتخت تهران به مناسـبت 
روز قـدس کـه ایـران می گوید فرصتـی برای ابـراز حمایت 
از فلسـطینیان اسـت، شـرکت کردنـد. آسوشـیتد پـرس 
افـزود ایـن اولیـن بـار از زمـان آغـاز شـیوع ویـروس کرونا 

بـود کـه ایـن راهپیمایی هـا برگـزار می شـد.
بـه  گزارشـی،  در  هـم  »رویتـرز«  انگلیسـی  خبرگـزاری 
بازتـاب این رویـداد مهم پرداخت و در اشـاره به سـخنرانی 
سـردار سرلشـکر پاسـدار »حسـین سـالمی« فرمانـده کل 
انقـالب اسـالمی در مراسـم روز قـدس  پاسـداران  سـپاه 
در  جمعـه  روز  ایـران  پاسـداران  سـپاه  فرمانـده  نوشـت: 
جریـان راهپیمایـی روز قـدس کـه در آن موشـک جدیـد 
»خیبرشـکن« سـاخت داخـل بـه نمایـش گذاشـته شـد، 
گفـت اسـرائیل در حـال ایجاد شـرایط نابودی خود اسـت. 

ایـن خبرگـزاری ضمـن گـزارش حضـور ابراهیـم رئیسـی 
رئیس جمهـور، فرماندهـان نظامـی و مقامـات ارشـد ایـران 
از  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  کـرده  اشـاره  راهپیمایی هـا،  در 
زمـان شـیوع همه گیـری ویـروس کرونـا در دو سـال پیش 
اسـت کـه این مراسـم برگزار شـد. پایـگاه خبـری »العربی 
الجدیـد« مسـتقر در لنـدن هـم در گـزارش خـود نوشـت: 
در حالـی کـه پلیـس اسـرائیل در دور جدیـد یورش هـا در 
کرانـه باختـری اشـغالی ده هـا تـن را زخمی کـرد، ایرانی ها 
روز جمعـه بـرای پیوسـتن بـه راهپیمایی هـای سـاالنه در 
حمایـت از فلسـطین بـه خیابان هـا آمدنـد.  الزم بـه ذکـر 
اسـت مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی قـدس بـا شـرکت 
اعضـا و ایرانیـان مقیم در سـفارت ایـران در پکن بـا اجرای 
برنامه هـای متنـوع فرهنگـی از قبیـل شـعرخوانی، دکلمه، 
نمایـش مسـتند، سـرود و سـخنرانی محمـد کشـاورززاده 
سـفیر ایران برگزار شد.مراسـم روز قدس به همت سـفارت 
ایـران در جمهـوری آذربایجـان در مرکـز فرهنگی شـهریار 
باکـو برگـزار شد.بزرگداشـت روز جهانـی قدس پنجشـنبه 
شـب در پایتخت برزیل با حضور سـفیر جمهوری اسـالمی 
ایـران، رئیـس موسسـه فلسـطین و برزیـل، چنـد تـن از 
نمایندگان مجلس و احزاب سیاسـی، سـازمان های مدنی و 
جمعـی از هـواداران برزیلی آرمان فلسـطین برگـزار گردید.
از سـوی دیگـر دقایقـی بعـد از آغـاز راهپیمایی هـای روز 
قـدس در اسـتان های مختلـف ایـران، رسـانه های جهـان 
از جملـه رسـانه های عربـی بـه بازتـاب آن پرداختند.شـعار 
اصلـی راهپیمایـان روز قـدس امسـال، همچـون سـال های 
گذشـته، مـرگ بـر آمریـکا، مـرگ بـر اسـرائیل، مـرگ بـر 
آل سـعود و خائنیـن منطقـه و تداوم شـعار آزادی فلسـطین 

و قـدس شـریف اسـت.پایگاه خبـری العهـد عـراق در ایـن 
زمینـه طـی گزارشـی اعـالم کرد کـه مـردم ایران بـار دیگر 
شـدند.روزنامه  حاضـر  قـدس  جهانـی  روز  راهپیمایـی  در 
فرامنطقـه ای القـدس العربـی نیـز در بازتـاب اخبـار مربوط 
بـه بزرگداشـت روز قـدس در ایـران بـا اشـاره به مشـارکت 
گسـترده مـردم در راهپیمایی هـای روز قـدس بـه سـخنان 
سـردار »حسـین سـالمی« فرمانده کل سپاه اشـاره کرد که 
در سـخنرانی خود به مناسـبت روز جهانی قدس خطاب به 
صهیونیسـت ها گفـت: شـرارت های خـود را خامـوش کنید. 
شـما می  دانیـد ما اهل عمل و واکنش هسـتیم. پاسـخ های 
مـا دردناک اسـت و شـرایط را بـرای اهداف خـود فراهم می  
کنیـم. مـا شـما را رها نمی کنیم، منتظر باشـید؛ پاسـخ های 
مـا را دیده ایـد. امـروز هم مـی  گویم اگـر کوچک ترین عمل 
جاهالنـه و شـرارت آمیز از شـما سـر برنـد بهتـر از من می  

دانیـد چـه بر سـرتان خواهـد آمد.
پایـگاه خبـری العهـد لبنـان نیـز در گزارشـی اعـالم کـرد 
کـه مـردم ایـران در سراسـر ایـن کشـور از جملـه تهـران 
بـا برگـزاری راهپیمایی هـای باشـکوه بـا ملـت و آرمـان 
فلسـطین تجدیـد میثـاق کردند.وبگاه النشـره نیـز از دیگر 
رسـانه های عربـی بود کـه به بازتـاب مراسـم روز قدس در 
ایـران پرداختـه و ضمن اشـاره به مشـارکت باشـکوه مردم 
ایـران در راهپیمایی هـا اعالم کرد، تهران در خالل مراسـم 
بزرگداشـت روز جهانـی قـدس از جدیدترین موشـک های 

بالسـتیک خـود رونمایـی کرد.
روزنامـه فرامنطقـه ای رای الیـوم نیز با بیان بـه اینکه مردم 
ایـران مجـددا حضـور باشـکوهی در مراسـم روز جهانـی 
قدس به عمل رسـاندند به بخشـی از سـخنان فرمانده کل 

سـپاه اشـاره کـرد که پیـش از ظهـر )جمعه( به مناسـبت 
روز قـدس در پیـش خطبـه نمـاز جمعه این هفتـه تهران، 
صهیونیسـت ها  بـرای  صریحـی  هشـدارآمیز  پیام هـای 
فرسـتاده و تاکیـد کـرد که اگـر کوچکترین اقـدام جاهالنه 
از جانب اشـغالگران سـر بزند خودشـان بهتـر می دانند که 

چـه بالیـی سرشـان می آید.
همیـن  بـه  گزارشـی  در  نیـز  سـوریه  االخباریـه  وبـگاه 
مختلـف  اسـتان های  در  مـردم  کـه  کـرد  اعـالم  منظـور 
ایـران در راهپیمایـی روز جهانـی قـدس بـرای حمایـت از 
مـردم فلسـطین و محکومیـت جنایت هـای رژیم اشـغالگر 
صهیونیسـتی حاضـر شدند.شـبکه المیادیـن نیـز از دیگـر 
رسـانه های برجسـته منطقـه بـود که به پوشـش گسـترده 
ایـران  مختلـف  اسـتان های  در  قـدس  روز  راهپیمایـی 
پرداخـت و اعـالم کـرد کـه پرچـم فلسـطین در تهـران 
برافراشـته شـده اسـت. شـبکه االتجـاه عـراق نیـز بـه نوبه 
خـود تظاهـرات روز جهانـی قـدس در ایـران را پوشـش 
داده و اعـالم کـرد کـه شـمار زیـادی از مـردم و فعـاالن 
و دانشـگاهیان ایـران بـرای مشـارکت در راهپیمایی هـای 
روز قـدس حاضر شـدند.جروزالیم پسـت هـم در این رابطه 
نوشـت: سـالمی در روز قـدس خطـاب بـه اسـرائیل گفت: 
اقدامـات شـرورانه خـود را متوقـف کنیـد، خـوب می دانید 
کـه مـا ملت کنـش و واکنش هسـتیم، پاسـخ مـا دردناک 
خواهـد بود، شـما زمینه فروپاشـی خـود فراهـم می کنید، 
مـا هـم شـما را زیـاد منتظـر نمی گذاریـم. روزنامـه معاریو 
هـم جملـه اسـرائیل شـرایط فروپاشـی خـود بـه دلیـل 
اقدامـات شـرورانه اش فراهـم می کنـد را منعکـس کـرده 

و واکنـش دردنـاک ایـران را بازتـاب داد.
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بازتاب گسترده راهپیمایی روز قدس در رسانه های جهان 

ایران یکپارچه فریاد حمایت از فلسطین

»آگهی مزایده عمومی نوبت اول«

مهدی زاده - شهردار ارومیه 

ت دوم
نوب

شهرداری ارومیه درنظر دارد به استناد ماده 30 آئین نامه معامالتی شهرداری نسبت به برگزاری 
آدرس:  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  شرح  به  عمومی  مزایده 
و  فرهنگ  از  مجوز  دارای  تبلیغاتی  کانونهای  و  شرکتها  از  نماید.  اقدام   www.setadiran.ir
شرح  به  ذیل  مزایده  در  آید  می  عمل  به  دعوت  هستند  مزایده  در  شرکت  به  مایل  که  ارشاد 
مراحل  کلیه  است  بذکر  الزم  نمایند.  قیمت  ارائه  و  شرکت  آگهی  این  در  اعالمی  مشخصات 
ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از  برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مزایده 
امضاء  و دریافت گواهی  نام در سایت مذکور  ثبت  قبلی مراحل  گران در صورت عدم عضویت 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
الزم به ذکر  می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت 

شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند.
1- موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی 10 روزه رول آپ 155 وجهی به 

متقاضیان برابر نمونه قرارداد و شرایط خصوصی و اسناد منضم به مدارک مزایده
2- مبلغ کل مزایده : 22/320/000/000 ریال )بیست و دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال(
3- مدت قرارداد:بمدت سه سال شمسی )تمدید قرارداد سال به سال منوط به رضایت سازمان 

می باشد(
 14 ساعت  تا   1401/2/7 مورخه  چهارشنبه  روز   12 ساعت  از  مزایده:  اسناد  دریافت  تاریخ   -4
روز چهارشنبه مورخه 1401/2/14 در بستر سامانه ستاد به آدرس: www.setadiran.ir اقدام 

نمایند.
نوبت اول 1401/2/7 ، نوبت  دوم 1401/2/10 

شماره :5001094839000009
تاریخ 1401/2/7

آگهی مفقودی
) برگ سبز ( خودرو سواری پروتون ویرا _ مدل 1384 _ بنام سعید زنگنه  _ پالک 719 
  PL1C97LNL5B036168  4 شــماره شاسیG15PLY1612 ب 91 ایران 41  شــماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد.
***************************************************************

گواهی موقت فارغ التحصیلی اینجانب مجید خدادادی فرزند احمد به شــماره شناســنامه 
13733صادره از بندر عباس در مقطع کاردانی رشــته الکترونیک صادره از واحد دانشــگاهی 
آزاد قشــم با شماره6635)13 - 15(مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی  قشم به نشــانی کیلومتر 18 اتوبان 

قشم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ارسال نماید.بندرعباس
تاریــخ چاپ نوبــت اول 1401/01/27- تاریخ چاپ نوبــت دوم 1401/02/10-تاریخ 

چاپ نوبت سوم 1401/02/24
***************************************************************

مدرک موقت کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر اینجانب سید ونداد خاتمی مقدم 
به شماره ملی 2130454909 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

***************************************************************
 TU5 ســند کمپانــی، فاکتــور فــروش و برگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 206 اس دی
مــدل 1397 بــه رنگ ســفید روغنــی به شــماره موتــور 174B0034421 و شــماره شاســی 
NAAP41FE2JJ572512 به شــماره پالک ایران 62- 776 ص 35 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ساری
***************************************************************

 124K1598094 برگ سبز سواری پژو پارس به رنگ سفید مدل 1400 به شماره موتور
و شماره شاسی NAAN01CE9MH621224 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ساری
***************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری تویوتا مــدل 2015 به رنگ ســفید روغنی به 
شــماره موتور 3ZRX467898 و شــماره شاســی RKLBL9HE8F5229397 به شماره پالک 

ایران 82- 452 ط 39 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1401-05

 ،www.msc.ir   جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی
 )SRM( منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان

ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

48529200فراخوان عمومی1
48529201

خرید، نصب و راه اندازی پروژه مخازن سوخت جایگاه مرکزی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان

قرادادهای خرید1401/02/31

قرادادهای خرید1401/02/25محصوالت جانبی)گازها( خود را از طریق مزایده عمومي فروش1401400065فرامزایده فروش2

و 48546525فراخوان عمومی3 تاندیش  ظرفیت  »افزایش  خصوص  در  توانمند  پیمانکار  شناسایی 
تاندیش کار در ماشین های 3 و 4 واحد ریخته گری

قراردادهای توسعه1401/03/01

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران خواستار اقدام 
فوری کشــورها و ســازمان های بین المللی به خصوص 
ســازمان همکاری اســالمی برای مقابله بــا تجاوزات و 

جنایات رژیم صهیونیستی شد.
 حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در مراسم روز جهانی قدس که به صورت 
برخط و به زبان انگلیســی برگزار شــد، طی ســخنانی 
جنایات اخیر رژیم صهیونیســتی در فلسطین اشغالی و 
مسجداالقصی را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه 
از کشــورها و ســازمان های بین المللــی و به خصوص 
ســازمان همکاری اسالمی خواست که اقدام فوری برای 
مقابله با جنایات این رژیم اشغالگر صهیونیستی صورت 
دهند.رئیس دســتگاه دیپلماسی با اشــاره به نامگذاری 
روز جهانی قدس توســط حضرت امــام خمینی )ره(، 
یاد عماد مغنیه، شــیخ احمد یاســین، فتحی شقاقی و 
عباس الموســوی و شــهید سپهبد قاسم ســلیمانی و 
ابومهــدی المهندس را گرامی داشــت.وی توضیح داد:  
براســاس این طرح، مســلمانان، یهودیان و مسیحیان 
فلســطینی  االصل قادر خواهند بــود از طریق رفراندوم 
نوع نظام قانونی حاکم بر سرنوشت خود را انتخاب کنند.
امیرعبداللهیان همچنین گفت که رژیم صهیونیســتی 
در حــال حاضر در ضعیف ترین روزها به ســر می برد و 
مقاومت امروز در بهترین شرایط خود قرار دارد.وزیر امور 
خارجه در گفت وگوی تلفنی با دبیرکل سازمان همکاری 
اسالمی خواستار توجه بیش از پیش کشورهای اسالمی 
و همچنیــن جامعه جهانی بــرای کمک به حل و فصل 

مسائل و مشــکالت مردم افغانستان شد.امیرعبدللهیان 
همچنیــن از برقراری و تداوم آتش بس در یمن حمایت 

و  بر رفع کامل محاصره انسانی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه  همچنین در گفتگوی تلفنی با همتای 
لبنانی با اشــاره به حضور لبنان در خط مقدم مقاومت، 
از مردم، مقاومــت و ارتش این کشــور در مقابل رژیم 
اشــغالگر قدس تقدیر کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان 
در گفتگو با همتای لبنانــی، ضمن محکومیت اقدامات 
رژیم صهیونیســتی در کشتار و اهانت به نمازگزاران در 
مســجداالقصی و با اشاره به رایزنی های خود با دبیرکل 
سازمان همکاری اسالمی، خواستار رسیدگی جدی این 
ســازمان به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی شد.  وزیر 
امور خارجه همچنیــن در گفت وگوی تلفنی با همتای 
کویتی بر لزوم وحدت جهان اســالم در مقابل جنایات 
رژیــم صهیونیســتی و دفاع از حرمت مســجداالقصی 
تأکید و نســبت به خاتمــه محاصره انســانی در یمن 
ابراز امیــدواری کرد.امیرعبداللهیان با اشــاره به هتک 
حرمت مســجداالقصی و قدس شــریف توسط نظامیان 
صهیونیســت و  برگــزاری روز جهانی قــدس، بر لزوم 
وحدت جهان اســالم در مقابل جنایات این رژیم و دفاع 

از حرمت مسجداالقصی تأکید کرد.
همچنین وزیر امور خارجه با اشــاره به برگزاری نشست 
نماینــدگان ویژه کشــورهای عضو ســازمان همکاری 
اسالمی در جده در هفته آینده به منظور بررسی اوضاع 
کنونی در فلســطین، نســبت به برای برگزاری نشست 

وزرای خارجه ابراز امیدواری کرد. 

دیپلماسی فعال ایران برای تحقق امنیت پایدار در منطقه 
مجلــس نمایندگان با ۴۲۴ رأی موافق و ۲ رأی مخالف 
طرحی را که خواستار متوقف کردن توان پهپادی ایران 

است را به تصویب رساند.
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که خواســتار مقابله 
با توان پهپادی ایران اســت به تصویب رساند. این طرح 
از رئیس جمهور آمریکا می خواهد اشــخاص و نهادهای 
دخیل در برنامه پهپادی ایران را در فهرست تحریم قرار 
دهد. این طرح که »متوقف کردن پهپادهای ایران« نام 
گرفته با ۴۲۴ رأی موافق و ۲ رأی مخالف در این مجلس 
به تصویب رســید، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است. 
این طرح، برای تبدیل شــدن به قانون، نیازمند تصویب 
در مجلس ســنا و ســپس امضای رئیس جمهور آمریکا 
است.در این طرح که دی ماه سال گذشته توسط گروهی 
از اعضای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا 
ارائه شد ادعا شــده هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی 
ایران یــا گروه های هم پیمان با آن به هواپیماهای بدون 
سرنشــینی اســت که می توانند به آمریکا یا شریکانش 

لطمه وارد کنند.
در این میــان نماینده دولت آمریکا در امور ایران گفت، 
واشنگتن و سئول به همکاری درباره مذاکرات هسته ای 
ایران ادامه خواهند داد.»جونگ چویســو« معاون وزیر 
امور خارجه کره جنوبی گفت با »رابرت مالی«  گفت وگو 
داشته است.این مقام کره ای گفت، در تماس با مالی »بر 
وقف تالش های کره برای بازگشت مشترک به پایبندی 
بــه برجام تأکید« کرده و رایزنی هــای تنگاتنگ در این 
زمینه حفظ خواهند شــد.از ســوی دیگر وزیر خارجه 

آمریکا مدعی شد که مدت زمانی که ایران برای دستیابی 
به مواد مورد نیاز برای ســاخت زرادخانه هسته ای نیاز 
دارد به چند هفته کاهش یافته اســت.»آنتونی بلینکن« 
وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در جلسه استماع 
مجلس نماینــدگان آمریکا اذعان کرد که ایران با وجود 
اعمال فشــار حداکثری ایاالت متحده، به توسعه برنامه 

هسته ای خود ادامه می دهد.
وی بدون اشــاره به خروج یک جانبه واشنگتن از توافق 
برجــام، گفت: در حالی که ایران پیش از این به بیش از 
یک ســال برای دستیابی به مواد مورد نیاز برای ساخت 
ســالح هسته ای نیاز داشت، این مدت از زمان خروج از 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به چند هفته کاهش 
یافته است.بلینکن پیشــتر نیز در نشست کمیته روابط 
خارجی ســنای آمریکا در روز سه شنبه اعالم کرده بود: 
همچنان معتقدیم بازگشــت به پایبندی به توافق هسته 
ای )با ایــران( بهترین روش برای رســیدگی به چالش 
برنامه هســته ای تهران و اطمینان از عدم دستیابی این 

کشور به سالح هسته ای است.
وی اذعان کــرده بود که تصمیم برای خروج از برجام و 
فشار حداکثری بر ایران، نتایج الزم را به دنبال نداشت.
این اظهارات در حالی مطرح می شــوند که آژانس بین 
المللــی انرژی اتمــی بارها پایبندی ایــران به تعهدات 
هســته ای اش ذیل توافق برجــام را تایید کرده بود و 
این دولت واشنگتن بود که با خروج یک جانبه از توافق 
 یادشــده و اعمال تحریم های بی شمار، تعهدات خود را 

زیرپا گذاشت.

طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با توان پهپادی ایران 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته ایران کارگاه جدید خود برای ساخت 
قطعات سانتریفیوژ را در یکی از سالن های زیرزمینی تأسیسات غنی سازی نطنز 

راه اندازی کرده است.
»رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه مدعی 
شــده ایران کارگاه جدید خود برای ســاخت قطعات ســانتریفیوژ را در یکی از 
سالن های زیرزمینی کارخانه غنی سازی ســوخت در تأسیسات نطنز، راه اندازی 
کرده است.گروسی در واکنش به اظهارات یک خبرنگار مبنی بر اینکه آژانس در 
گزارشش اشاره ای به اینکه ایران کارگاه جدید خودش را به کدام قسمت از سایت 
نطنز منتقل کرده، از یکی از دســتیارانش پرسید که آیا ایران عملیات خود برای 
راه اندازی این کارگاه ها را به پایان رســانده است یا خیر؟ دستیار گروسی گفت: 
»آماده فعالیت هســتند. همه سیســتم های نظارتی ما مستقر هستند.«گروسی 
سپس تأیید کرد که ایران این کارگاه را در یکی از سالن های زیرزمینی کارخانه 

غنی سازی سوخت در تأسیسات نطنز راه اندازی کرده است.

آژانــس بین المللی انرژی اتمی پیش از این در گزارشــی در روز ۱۷ فروردین ماه 
اعالم کرده بود ایران تمامی تجهیزات الزم برای ســاخت قطعات ســانتریفیوژ را 
از تأسیســات کرج به نطنز منتقل کرده اســت. جمهوری اسالمی ایران و آژانس 
اتمی آذرماه سال گذشــته به توافقی دست یافتند که به نهاد دیده بان هسته ای 
ســازمان ملل اجازه نصب دوربین هایی را در ســایت تولید سانتریفیوژ در کرج 
می داد. یک ماه  بعدتر ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داد تجهیزات 
مربوط به ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته را به مکان جدیدی در اصفهان منتقل 

 می کنــد. آژانس برای نظارت بر این فعالیت، دوربین هایی را در محل مورد نظر \
نصب کرد.

»بهروز کمالوندی« معاون و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی چندی قبل درباره 
همین موضوع گفته بود: »متاســفانه به دلیل عملیات تروریستی صورت گرفته 
در )مجتمع( تســای کرج مجبور شدیم یک مقدار تدابیر امنیتی را تشدید کنیم. 
یعنی بخش مهمی از ماشــین ها را جابه جا کنیم، باقیمانده ای هم داشت که این 

باقیمانده را به نطنز و قبل از آن هم به اصفهان منتقل کردیم.«
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: »همچون ســابق دوربین ها اطالعات را 
ذخیــره می کند و نهایتا اگر توافقی صورت بگیــرد آژانس به اطالعات دوربین ها 
دسترســی دارد و اگر هم توافقی حاصل نشــود، اطالعات نزد ما خواهد ماند و 
احتماال حذف خواهد شــد.«منابع خبری بامداد دوم تیرماه سال گذشته از وقوع 
یک اقدام خرابکارانه در یکی از ســاختمان های سازمان انرژی اتمی در کرج خبر 

دادند. رژیم صهیونیستی مسئولیت این حمالت خرابکارانه را به عهده گرفت.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد:

 راه اندازی کارگاه ساخت 
قطعات سانتریفیوژ در نطنز


