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گـــزارش

در سفر ديروز وزير امور خارجه به هند ، طرفين بر لزوم 
رسيدن به نقشه راه همکاری های بلند مدت در روابط دو 
جانبه و منطقه ای تاكيد كردند. همچنين ايران خواستار 

حمايت دهلی نو از عضويت ايران در بريکس شد . 
وزير امور خارجه در بدو ورود به دهلی نو با بيان اينکه به 
دنبال ترسيم و نهايی كردن نقشه راه همکاری بلندمدت 
با هند هســتيم، گفت: از بدو ورود به اين كشــور شاهد 

محکوميت اهانت به پيامبر اكرم)ص( بوديم.
حســين اميرعبداللهيــان وزير امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ايــران كه بــه بنا به دعــوت »ســوبرامانيام 
جايشــانکار« همتای هندی به دهلی نو ســفر كرده در 
بدو ورود به هند در جمع خبرنگاران گفت: در شرايطی 
سفرم به هند انجام می شود كه در روزهای اخير اقدامی 
خودســرانه در اين كشــور توســط يکی از افراد حزبی 
صورت گرفته و به ســاحت مقدس پيامبر عظيم الشان 
اسالم اســائه ادب شده اســت.وی با بيان اين كه از بدو 
ورود از زبان مقامات هند شــاهد اين گفتار هستيم كه 
اين اقدام خودســرانه از سوی دولت هند قويا محکوم و 
مردود اعالم می شود، اظهار داشت: هند همواره در مسير 
همزيســتی مسالمت آميز حركت كرده و همه اديان در 
صلح و آرامش زندگی كرده اند. مســلمانان نمی توانند به 
هيچ وجه اسائه ادب به ساحت پيامبر عظيم الشان اسالم 
را تحمــل كنند و در عين حال انتظار ما از رهبران هند 
شــنيدن همين جمله بود كه همزيستی مسالمت آميز 
همه اديان و فــرق همانگونه كه در طول تاريخ در هند 
شــاهد بوديم در همه مقاطع مورد توجه مسؤوالن اين 
كشور است و اميدواريم در گفت وهای امروز و همچنين 
در رايزنی هايی كه خواهيم داشت، تکرار اين جمالت را 

از زبان مقامات هند شاهد باشيم.
ســفير هند در تهران نيز اخيرا و در پی اهانت به پيامبر 
اكرم )ص( به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران 
فراخوانده شــد. وی با بيان اين كه روابــط ايران و هند 
در شــرايط بســيار خوبی قرار دارد، اظهار داشت: ما در 

تبادل هيأت ها بين دو كشــور بــه ويژه در دولت جديد 
شاهد رشد و توسعه مناســبات همه جانبه از جمله در 
حوزه های اقتصادی و فرهنگی هســتيم. امروز عالوه بر 
نخســت وزير و مشــاور امنيت ملی هند، گفت وگوهای 

مفصلی را با همتای خود خواهم داشت.
رئيس دســتگاه ديپلماسی خاطرنشان كرد: ما در تهران 
با وزير خارجه هند توافق كرديم كه در خصوص ترسيم 
يك نقشــه راه همکاری بلندمدت بين دو كشــور اقدام 
كنيم. يکی از دستوركارهای اصلی ما گفت وگو و رايزنی 
با مقامات عاليرتبه هنــد و همين طور همتای اينجانب 

در خصوص ترسيم و نهايی كردن اين نقشه راه است.
وزير امور خارجه كشــورمان همچنين قرار است در اين 
ســفر از شــهرهای بمبئی و حيدرآباد نيز بازديد كند. 
اميرعبداللهيان در طول اقامت در هند در كنار گفت وگو 
با مقامات رسمی، نشست ها و ديدارهايی را نيز با علمای 
مذهبی، مقامات و شخصيت های محلی و همچنين تجار 

و ايرانيان مقيم هند برگزار خواهد كرد. 
در همين حال وزير خارجه هند در توييتی به مناســبت 
ورود همتای ايرانی خود به »دهلی نو« نوشــت، تالش 
هند توسعه روابط با ايران است.»سوبرامانيام جايشانکار« 
وزير خارجه هند در توييتی به به مناسبت ورود »حسين 
امير عبداللهيان« وزير خارجه ايران به دهلی نو نوشــت: 
»ورود امير عبدالهيان به دهلی نورا خوشــامد می گويم.  
گفت وگوهای ما امروز پيرامون توســعه روابط نزديك و 

دوستانه خواهد بود.«
»آرندام باقچی« ســخنگوی وزارت امور خارجه هند با 
اعالم ورود »حســين اميرعبداللهيان« وزير امور خارجه 
هنــد به »دهلی نو«، اين ســفر را برای تقويت بيشــتر 
روابط دو كشــور هند و جمهوری اســالمی ايران بسيار 
مؤثــر دانســت.موافقت نامه معاضدت قضايــی در امور 
مدنی و تجاری بين جمهوری اســالمی ايران و هند در 
 حضور وزرای امور خارجه دو كشــور در شــهر دهلی نو 

به امضا رسيد.

در دیدار وزیر امور خارجه به دهلی نو صورت گرفت

ترسیم نقشه راه همکاری های بلند مدت ایران و هند
 انگليس كه قرن هاســت كه محور اسالم ستيزی است 
كه نمود آن پناه دادن به ســلمان رشدی نويسنده آيات 
شيطانی است، اين روزها ابعاد جديدی از اسالم ستيزی 
را اجــرا می كنــد كه پخش فيلم ضد اســالمی در كنار 
سركوب و تبعيض عليه مسلمانان بخشی از اين رويکرد 

را تشکيل می دهد. 
ســينما و هنــر در حالــی از اركان اســالم ســتيزی 
انگليسی هاســت كه اكــران فيلم »بانوی بهشــت« به 
كارگردانی »الــی كينگ« كه قرار بود در ســينماهای 
انگليس آغاز شــود در پی اعتراضات گسترده مسلمانان 

در اين كشور لغو شد.
 فيلم »بانوی بهشت« به كارگردانی الی كينگ به بخشی 
از تاريخ اسالم پرداخته و آن را به وقايع امروز در صحنه 
جهان مرتبط كرده است.در اين فيلم البته روايتی تفرقه 
انگيز از تاريخ اســالم ارائه شده كه با واكنش مسلمانان 
در انگليس در روزهای اخير مواجه شده بود.در روزهای 
گذشــته شــمار زيادی از مســلمانان مقيم انگليس در 
شــهرهايی نظير لنــدن، بيرمنگام، بردفــورد، بولتون و 
شــفيلد به خيابان ها آمده و محتوای اين فيلم را توهين 
به مقدســات دانســتند.در پی اين اعتراضات شــركت 
ســينيو ورلد كــه اصلی ترين پخش كننــدگان فيلم در 
سطح انگليس است، با صدور بيانيه ای اعالم كرد: در پی 
رخدادهای اخير در ارتباط با اكران فيلم بانوی بهشــت، 
تصميم گرفتيم اكران اين فيلم را در انگليس لغو كنيم.
 )The Lady of Heaven( گفتنی است، بانوی بهشت
يك فيلم سينمايی با محوريت وقايع تاريخی صدر اسالم 

است و با نگاهی انحرافی به اين وقايع پرداخته است.
اين فيلم، در مراحل پيش ساخت، مورد انتقاد و واكنش 
تعدادی از عالمــان و مراجع تقليد شــيعه قرار گرفت. 
برخی از عالمان شيعه، كمك به ساخت، پخش و ديدن 
ايــن فيلم را حرام اعالم كرده و آن را عاملی تفرقه افکن 
بين شــيعيان و اهل سنت دانســته اند.عنوان اين فيلم 
در سال 1395 شمســی، يَوُم الَْعذاب )روز عذاب( اعالم 

شــد و پــس از توليد به بانوی بهشــت تغيير نام يافت. 
بانوی بهشــت از 19 آذر 1400 )10 دسامبر 2021( در 

سينماهای آمريکا اكران عمومی شد. 
اما اسالم ستيزی انگليسی ها به همين جا ختم نمی شود 
چنانکه نتايج يك نظرســنجی جديد در انگليس نشان 
می دهد كه از هر 10 مســلمان شــاغل در اين كشور، 
7 نفر با پديده اســالم هراسی روبرو شــده  است.براين 
اســاس، از هر 10 مسلمان شــاغل در انگليس 7 نفر با 
پديده اسالم هراسی مواجه شده است. اين نظرسنجی از 
22 آوريل و 10 می 2022 انجام شــده و در آن 1503 
مسلمان بريتانيايی شركت كرده اند.بر اساس نتايج اين 
نظرسنجی، 69 درصد از مسلمانان در انگليس در روابط 

كاری خود با نوعی اسالم هراسی مواجه می شوند.
الزم به ذكر است با اوج گرفتن اعتراضات مسلمانان عليه 
اسالم ستيزان به دنبال اعتراضات مسلمانان هند و برخی 
كشــورهای اســالمی، پليس هند يکی از رهبران جوان 
حزب حاكم اين كشــور را به دليل اظهارات اهانت آميز 
عليه اسالم بازداشت كرد.پليس در شمال هند يك رهبر 
جوان از حزب حاكم ملی گرای »هندو«)بهاراتيا جاناتا( 
را به دليل انتشــار پستی در شــبکه های اجتماعی ضد 
مسلمانان بازداشــت كرد. اين مساله چند روز بعد پس 
از اظهارات توهيــن آميز يکی ديگر از مقامات حزب در 
مورد حضرت محمد)ص( كه منجر به خشــم كشورهای 
اسالمی و تنشهای ديپلماتيك با هند شد رخ داده است.  
فروشــگاه كويتی در پاسخ به فراخوانهای تحريم فعاالن 
شــبکه های اجتماعی در واكنش بــه اظهارات توهين 
آميز مقامات حزب حاكم هند به ســاحت پيامبر )ص(، 
محصوالت هندی را از قفســه هــای فروش جمع آوری 
كرد.ســخنان و مطالب بيان شده توسط دو عضو حزب 
حاكم هنــد درباره پيامبر اســالم )ص( كه حاوی پيام 
های اهانت آميزی اســت، باعث خشم بعضی كشورهای 
مسلمان شــده و دولت هند تالش می كند مانع از بروز 

يك تنش ديپلماتيك با اين كشورها شود. 

انگلیس همچنان کانون اسالم ستیزی

از پخش فیلم موهن تا تبعیض علیه مسلمانان

پاسخ مقدماتی ایران به جنجال سازی های غرب در شورای حکام 

قطع فعالیت  تعدادی از دوربین  های فراپادمانی آژانس
 استمرار پیامدهای سکوت جهانی 

در برابر تجاوز سعودی 

یک سوم یمنی ها امنیت غذایی ندارند
در حالی ســکوت مدعيــان حقوق بشــر در برابر 
تجاوزها و جنايات ســعودی عليه مردم يمن ادامه 
دارد كــه صندوق بين المللی پــول اعالم كرد كه 
يك سوم مردم يمن از عدم امنيت غذايی به دليل 

افزايش جهانی قيمت ها رنج می برند.
 گــروه مقابله با بحران های غذا و انرژی وابســته به 
سازمان ملل اعالم كرد كه وضعيت در اوكراين طی 
سه ماه گذشته، بر 1.6 ميليارد انسان در جهان تاثير 
گذاشــته اســت.در بيانيه ای كه اين نهاد وابسته به 
سازمان ملل منتشر كرده، آمده است: »بعد از سه ماه 
از آغاز عمليات روســيه در اوكراين، جهان با بحران 
فزاينده ای مواجه اســت كه بر زندگی و دارايی های 
1.6 ميليــارد نفر در جهان تاثير گذاشــته اســت.
صندوق بين المللی پول نيز روز سه شنبه اعالم كرد 
كه افزايش جهانی قيمت كاالها، بحران اقتصادی و 
انســانی در يمن را تشديد خواهد بخشيد. بر اساس 
گزارش صندوق بين المللی پول، يك سوم مردم يمن 
از عدم امنيت غذايی به دليل افزايش جهانی قيمت ها 
رنج می برند.اين در حالی است كه معاون وزير دارايی 
در بخش برنامه ريزی و آمار يمن اخيرا اعالم كرد كه 
ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی با جنگ عليه يمن، 
فقط در زمينه توليد ناخالص داخلی، صد و شــصت 
ميليارد دالر به اين كشور خسارت وارد كرده است.
عربســتان ســعودی به همراه امارات و چند كشور 
عربی و با حمايت آمريکا و كشــورهای غربی و رژيم 
صهيونيستی از فروردين 1394 جنگ همه جانبه ای 
عليه ملت يمن آغاز كردند، ولی هنوز نتوانســته اند 

اهداف خود را محقق كنند.
الزم به ذكر است رســانه های يمنی تاكيد كردند 
ائتالف متجاوز ســعودی به هيچ وجــه در اجرای 
بند های آتش بس جــدی نبوده و در خصوص آن 
كوتاهی می كند.مقامات دولت يمن در صنعاء اعالم 
كردند هيچ جديتی از ائتالف متجاوز ســعودی در 
اجــرای بند های آتش بس در خصوص ســفر های 
هوايــی از فرودگاه صنعاء ديده نشــده اســت. به 
گزارش شــبکه تلويزيونی المسيره، از زمان توافق 
اخير درباره تمديد دو ماهه آتش بس، هيچ ســفر 
تجاری انجام نشــده اســت. افزون بر آن، موانعی 
درباره ســازوكار اجرای سفر ها و زمان بندی آن ها 
وجود دارد.اسماعيل الشــامی خبرنگار اين شبکه 
گزارش داد: با اجرای آتش بس برای دو ماه ديگر، 
اوضاع همچنان در نوســان است و ائتالف متجاوز 
همچنان بر همان مســير دو مــاه پيش گام برمی 
دارد. بــه طــوری كه نــه تنها از زير پا گذاشــتن 
بند های مربوط به سفر های هوايی به فرودگاه بين 
المللی صنعا دست برنداشت، بلکه تاكنون به هيچ 
يك از تعهدات خود در دو ماه گذشــته و همچنين 
دو مــاه جديد پايبند نبوده و حتــی موانع زيادی 
را در برابر ســفر های تجاری قرار داده اســت.خالد 
الشايف مدير فرودگاه صنعا گفت: »ائتالف متجاوز 
در سفر های فرودگاه بين المللی جدی نيست.« وی 
افزود: تاكنون فقط شش سفر به اردن و يك سفر به 
قاهره انجام شده است. اين در حالی است كه قرار 
بود 25 سفر در دو مرحله آتش بس انجام شود. وی 
ابراز نگرانی كرد كه ائتالف متجاوز ســعودی همان 
رفتار مرحله نخست آتش بس را در زمينه تعلل در 

انجام سفر های هوايی اتخاذ كند.

کابوس تیراندازی های مرگبار در آمریکا

 ۷۳۰ کشته تنها در دو هفته
در حالی آمريکا خود را پليس جهان معرفی می كند 
كه در داخل وضعيتی خالف اين ادعا حاكم اســت 
چنانکه با گذشت تنها دو هفته از تيراندازی مرگبار 
در مدرســه ای در تگزاس كه به كشــته شدن 19 
دانش آموز و دو نفر از كادر مدرسه منجر شد، وقوع 
بيش از 650 مورد حادثه تيراندازی در 43 ايالت، به 

كشته شدن 730 نفر در آمريکا منجر شده است.
تارنمای اسکای نيوز شمار جديد قربانيان خشونت 
مســلحانه در آمريکا را با استناد بر اطالعات آرشيو 
خشونت ســالح منتشر كرده است. در اين گزارش 
آمده است از زمان تيراندازی در مدرسه ابتدايی در 
تگزاس، در 43 ايالــت ازمجموع 50 ايالت آمريکا، 
تيراندازی های مرگبار ثبت شده است و در مجموع 
بيش از 700 نفر در جريان تيراندازی های متعدد 
در ايــن 43 ايالت طی مــدت دو هفته، جان خود 
را از دســت داده اند.23 نفر از اين كشته شدگان 
كودك بوده اند - يعنی بيش از مجموع قربانيان در 
حادثه تيراندازی دبستان تگزاس- و 66 نفر از جان 

باختگان هم نوجوان بوده اند. 
اين آمار مشکالتی را برای سياستمداران در كنگره 
آمريکا به بار آورده كــه تالش می كنند به توافقی 
درباره اصالح قانون حمل ســالح در آمريکا دست 
يابند. در جلســه استماع مجلس نمايندگان آمريکا 
والدين و بازماندگان تيراندازی در دبســتان تگزاس 
شهادت خواهند دادند. اين جلسه تحت عنوان »نياز 
فوری به مقابله با همه گيری خشــونت مسلحانه« 
برگزار می شود. اين درحاليست كه جمهوريخواهان 
و دموكرات ها درباره ميزان تغيير قانون حمل سالح 
اختالف نظــر دارند. وزارت امنيــت داخلی آمريکا 
نسبت به افزايش تهديد و احتمال افزايش خشونت 
و ناآرامی در اين كشــور طی چند ماه آينده هشدار 
داد.وزارت امنيــت داخلی آمريــکا گفته كه اهداف 
بالقوه شــامل تجمعات عمومی، مؤسسات مذهبی، 
مدارس، اقليت های نژادی و مذهبی، تأسيســات و 
كارمندان دولتی، زيرساخت های حياتی، رسانه ها 

و مخالفان ايدئولوژيك در آمريکا هستند.

نیمچــه گزارش

در واكنشــی منطقی و البتــه مقدماتی هوچی گری ها و بــی منطقی های غرب 
برای فشــار به اصطالح هوشمند برای تســليم سازی ايران با ابزار آژانس و نقش 
آفرينی گروســی مدير كل آژانس، سازمان انرژی اتمی از قطع فعاليت  تعدادی از 
دوربين  های فراپادمانی آژانس خبر داد و اعالم كرد: از امروز فعاليت  دوربين های 
فرا پادمانی دســتگاه اندازه گيری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع 

می شود كه دستور آن به مسئوالن مربوطه داده شده است.
ســازمان انرژی اتمــی ديروز با صــدور بيانيــه ای از قطع فعاليــت  تعدادی از 
دوربين های فرا پادمانی آژانس بين المللی انرژی اتمی در ايران خبر داد.در بيانيه 
ســازمان انرژی اتمی آمده است: جمهوری اســالمی ايران تاكنون همکاری های 
گســترده ای با آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته اســت كه متأسفانه آژانس 
بدون اينکه در نظر داشــته باشــد كه اين همکاری ها ناشی از حسن نيت ايران 
است، نه تنها قدردان اين همکاری ها نبوده، بلکه به نوعی آن را وظيفه ايران نيز 
تلقی كرده اســت. به همين دليل تصميم گرفته شد از امروز فعاليت  دوربين های 
فرا پادمانی دســتگاه اندازه گيری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع 

شود كه دستور آن به مسئوالن مربوطه داده شده است.
ســازمان انرژی اتمی در اين بيانيه همچنين يادآور شده است: البته بيش از 80 
درصد از دوربين های موجود آژانس دوربين های پادمانی هستند كه كمافی السابق 
فعاليت اين دوربين ها ادامه خواهد يافت.براســاس اعالم ســازمان انرژی اتمی، 
»بهروز كمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران با حضور در يکی از مراكز 
هســته ای بر قطع فعاليت دو دوربين آژانس نظارت كرد.پس از انتشــار گزارش 
اخير رافائل گروسی مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی و همچنين تالش سه 
كشــور اروپايی و آمريکا برای تهيه قطعنامه ضد ايرانی در شــورای حکام آژانس 
كه ديروز در اختيار اعضای اين شورا قرار گرفت، مقامات جمهوری اسالمی ايران 
به صراحت اعالم كردند كه پاســخ ايران به اين اقدامات متناســب، فوری و موثر 

خواهد داد و مسؤوليت آن نيز متوجه مديركل آژانس و بانيان آن است. 
مديركل آژانس در اين گزارش اعالم كرده كه اورانيوم غنی  شده ايران به 18 برابر 
حد مجاز در برجام رســيده و همچنين مدعی شده كه ايران در ارائه پاسخ های 

»معتبر فنی« به ســؤال های آژانس درباره پيدا شــدن مواد هســته ای در ايران 
طی ســه سال گذشته ناكام بوده است.محمد اسالمی رئيس سازمان انرژی اتمی 
نيز با اشــاره به ادعاهای مطرح شــده عليه برنامه هســته ای ايران گفت: ايران 
هيچ فعاليت هســته ای پنهان و نانوشته ای ندارد و هيچ سايت و فعاليت معرفی 
 نشده ای هم وجود ندارد، اين اسناد كذايی، يك حركت سياسی برای تداوم فشار 

حداكثری است.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشاره به توقف فعاليت تعدادی از دوربين های 
فراپادمانی آژانس در ايران و اين كه اقدامات ديگری هم در دســتوركار قرار دارد، 

يادآور شد كه ايران كماكان متعهد به پادمان است.
بهروز كمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره بيانيه سازمان انرژی اتمی 
در خصوص توقف فعاليت  تعــدادی از دوربين های فراپادمانی آژانس بين المللی 
انرژی اتمی در ايران گفت: مبنای اين اطالعيه اين اســت كه با توجه به اين كه 
همکاری های گســترده ای با آژانس داشتيم، متاســفانه رفتار آژانس مناسب اين 
همکاری نبوده و از طرفی كشــورهای غربی به خصوص ســه كشــور اروپايی و 
آمريکا تحركاتی را عليه كشــور ما آغاز كردند، تصميم گرفته شــد بخشــی از 
همکاری ها كه فراتر از پادمان بود و جزو تعهدات ما نبود و مبنای حســن نيت 
برای ما داشــت كه اين ها را انجام می داديم، مثل ضبط برخی فعاليت ها توســط 
دوربين های آژانس و دســتگاه سنجش غنای بر خط يا فلومتر، امروز دستور داده 
شــد فعاليت هايشــان را قطع كنند. وی با بيان اين كه در گذشته هم قرار نبود 
اطالعات اين ها مگر در حالت پذيرش شــرايط ايران به آنها داده شود و مبنا هم 
مبنای قانونی اقدام راهبردی مجلس برای صيانت از منافع ملت ايران بود، اظهار 
داشــت: ما اين اطالعات را به آنها نمی داديم و از امــروز هم اين اطالعات ديگر 
ضبط نمی شود. در يکی از سايت ها حضور يافتم و از نزديك بر قطع فعاليت های 
تعــدادی از اين دوربين ها نظارت كرديم كه هموطنان در جريان باشــد كه اين 

اقدام عملی امروز انجام شد.
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنين يادآور شد: اقدامات ديگری هم در نظر 
است و اميدواريم آنها به خودشــان بيايند و جواب همکاری ايران را با همکاری 

بدهند. نمی شود ايران همکاری داشته باشد ولی آنها رفتار نامناسبی از خودشان 
نشان دهند.كمالوندی ادامه داد: با اين رويکرد نمی توانند انتظار داشته باشند كه 
ايران در قبال عدم همکاری آنها و ســوءنيت آنها همکاری گسترده داشته باشد. 
جلســاتی با آژانس داشــتيم و خود من با آنها مذاكره داشتم.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی خاطرنشان كرد: متاسفانه گزارشی كه مديركل آژانس داده منعکس 
كننده اين همکاری ها و حسن نيت نبوده و اميدواريم اين رويکرد را عوض كنند.
از ســوی ديگر سرپرســت نمايندگی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
نشست شــورای حکام تصريح كرد: كسی نمی تواند از برجام حمايت كرده ولی 
تحريم های آمريــکا را اجرا و دارايی های مردم ايران را مســدود كند.محمدرضا 
غائبی سرپرســت نمايندگی دائم جمهوری اســالمی ايران نزد سازمان های بين 
المللــی در وين و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی ماه ضمن ســخنرانی 
در نشست شــورای حکام با موضوع راستی آزمايی و نظارت بر اجرای برجام در 
جمهوری اســالمی ايران، مواضع اصولی كشورمان را برای نمايندگان دولت های 

عضو تشريح كرد. 
سرپرســت نمايندگی كشــورمان در ابتدا با بيان اين كه انتظــار نتيجه متفاوت 
داشــتن در حالی كه كماكان علل و ريشــه های اصلی مشکل موجود در ارتباط 
با برجام وجود دارد از نظر روش شــناختی نادرست و از نظر منطقی بی تدبيری 
اســت، از ناديده گرفتن تعهدات متقابل ساير شركت كنندگان برجام انتقاد كرد 
و گفت: اگر يك آژانس بين المللی برای نظارت بر اشــاعه تحريم های غيرقانونی 
داشــتيم، گزارش مربوط به نقض تعهدات توســط اياالت متحده و اتحاديه اروپا 
)سه كشور اروپايی( در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنيت )2015( طوالنی بود.
وی با اشاره به اثرات اقدامات غيرقانونی و غيرانسانی اياالت متحده بر مردم عادی 
ايران از جمله در حوزه داروها و تجهيزات پزشــکی كه كه ادعا می شود مشمول 
تحريم نيســتند، افزود: دولت ها، به ويژه سه كشور اروپايی عضو برجام و اتحاديه 
اروپا كــه بارها حمايت كالمی خود را از برجام اعــالم كرده اند، بايد به اين فکر 
كنند كه تا چه حد عماًل حمايت خود را از جمله از طريق ابزارها و اقداماتی برای 

كاهش اين اثرات منفی انجام داده اند؟

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18  تا ساعت 19:00 سه شنبه  مورخ 1401/03/24  بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/03/24  تا ساعت 08:00 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/04/05  بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت 

)ستاد(
محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(

تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 
105042522005  ويا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( نام شرکت توزيع برق استان 

اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي زاينده رود - سياست روز  به عهده برنده مناقصه ميباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي ميباشد وهمچنين آگهي اين مناقصه  در 
سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل 
گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کليه فرايند مناقصه بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل 
از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خيابان شريعتی - شرکت توزيع برق استان اصفهان - دبيرخانه
www.setadiran.ir و دريافت گواهی امضای  الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس  7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت تدارکات 

الكترونيكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

 مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  3319189

شركت توزيع برق استان اصفهان

مبلغ ضمانتنامه)ريال(ساعت بازگشايي پاكات مناقصهتاريخ بازگشايي پاكات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

08/454,750,000,000 صبح2230/14011401/04/05مناقصه پروژه احداث شبکه 20 كيلوولت دومداره كلنجه سميرم1

08/1511,900,000,000 صبح2231/14011401/04/05مناقصه خريدكابل خودنگهدارفشار ضعيف 70+25+25*24

08/308,150,000,000 صبح2232/14011401/04/05مناقصه خريدكابل خودنگهدارفشار ضعيف 50+25+25*4

 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
  نوبت دوم انجمن مالکان شهرک ساحلی خوشامیان 
به شماره ثبتی ۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰79۰686 

بدین وســیله از کلیه مالکان محترم شــهرک ســاحلی خوشــامیان دعوت می شود 
کــه جهــت شــرکت در جلســه مجمــع عمومــی عادی ســالیانه نوبت دوم شــهرک 
کــه راس ســاعت 16 الــی 18 روز ســه شــنبه مــورخ 31 / 03 / 1401 در نشــانی: 
تهــران، پونــک، بلــوار عــدل جنوبــی، جنــب شــهروند، جنــب حســینیه ایثارگــران 
 نبــی اکــرم، پــاک 1، ســالن همایش و نمایش طهــران )تهران( تشــکیل می  گردد،

حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه مجمع:

 استماع گزارش هیأت مدیره شهرک در مورد عملکرد سال 1400
 استماع گزارش بازرس شهرک در مورد عملکرد سال 1400

 تصویب حساب های سال 1400
 بررسی و تصویب بودجه سال 1401 و تعیین شارژ

 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای دو سال آتی
 انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سال مالی 1401

ضمنا به اطاع مالکان محترم می رســاند جهت حضور در مجمع ضروری اســت 
نســبت به اخذ برگه ورود به جلســه با ارائه وکالتنامه و مدرک مالکیت و اوراق 
هویتــی خــود )کارت ملــی و شناســنامه( بــه محل برگــزاری مجمع عادی ســالیانه 
نوبــت دوم واقــع در نشــانی: تهــران، پونــک، بلــوار عدل جنوبی، جنب شــهروند، 
جنــب حســینیه ایثارگــران نبــی اکــرم، پــاک 1، ســالن همایش و نمایــش طهران 

)تهران( مراجعه فرمایند.

دریچـــه


