
رییسیبهآفریقایجنوبیسفرمیکند
ســفیر آفریقــای جنوبــی در تهــران، از ســفر 
حجت االســام والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور و حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 

خارجه کشورمان به این کشور آفریقایی خبر داد.
ویکا مازول کومالو در ارتباط با برگزاری کمیسیون 
مشــترک اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی در ماه 
اکتبر در" پورتوریا" اظهار کرد:  کمیته مشــترک 
اقتصادی ایــران و آفریقای جنوبــی قدیمی ترین 
کمیسیون مشــترک آفریقای جنوبی با یک کشور 
در غرب آسیا اســت و این کمیسیون مشترک هر 
ســاله به ریاســت وزرای خارجه دو کشور برگزار 
می شود ولی در چند سال اخیر به خاطر کرونا این 

موضوع متوقف شده است.  ایسنا

واکنشایران
بهتحریمهایجدیدآمریکا

ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
واکنش به تحریم های جدید آمریکا گفت: در برابر 
اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش 
قاطع، محکم و فوری نشان داده و همه تدابیر الزم 
را برای خنثی کردن آثار ســوء احتمالی آن به کار 

خواهیم گرفت.
وی در این باره گفت: اعتیاد کاخ سفید به تحریم ها 
و اســتفاده ابزاری از آنها، شاخصی از  نظام سلطه 
آمریکا اســت و تغییر دولت ها در این کشــور، در 
رویکرد آن فرقی ایجاد نمی کند. سخنگوی وزارت 
امور خارجــه در این باره افزود: مســؤوالن دولت 
بایدن مکررا سیاست فشار حداکثری ترامپ را یک 
سیاســت شکســت خورده و بی نتیجه خوانده اند، 
امــا در عمل، خود ادامه دهنده و حتی گســترش 
دهنده این سیاســت شکســت خــورده بوده اند، 
تــا جایی کــه حتــی در روند تاش هــای جاری 
بــرای از ســرگیری مذاکرات به منظور بازگشــت 
 بــه توافق نیــز، از این اقــدام بی ثمــر و مخرب 

دست برنمی دارند.  فارس

قدردانیسفیرچینازموضعایران
ســفیر جمهوری خلق چین در تهــران از موضع 
جمهوری اســامی ایران در قبــال »چین واحد« 

قدردانی کرد.
»چانگ هوآ« سفیر جمهوری خلق چین در تهران 
در توئیتی با اشاره به گفت وگوی تلفنی اخیر روسای 
جمهــور ایران و چین و حمایت ایران از سیاســت 
چین واحد نوشــت: ما از پایبنــدی مداوم ایران به 

اصل چین واحد قدردانی می کنیم.  میزان

امضایسندهمکاریاقتصادی
ایرانوروسیه

بــا امضای ســند مهم یکسان ســازی اســتاندارد 
محصــوالت کشــاورزی بیــن ایــران و روســیه، 
 موانع اصلــی از پیش پای صادرکننــدگان ایرانی 

برداشته شد.
امضای ســند یکسان سازی اســتاندارد محصوالت 
کشــاورزی بین ایران و روسیه، به معنای برداشته 
شــدن موانع از پیش پای صادرکنندگان ایرانی و 
چنــد برابری صادرات این محصوالت به همســایه 
شــمالی اســت. در پایان مذاکرات فشــرده بین 
رؤســای ســازمان حفظ نباتات ایران و روسیه در 
مسکو، ســندی به امضا رســید که بر اساس آن، 
ضمن یکسان شدن استاندارد محصوالت کشاورزی 
گواهی های  اطاعــات، همــه  یکپارچه ســازی  و 
 بهداشتی بین دو کشور از طریق الکترونیکی صادر 

خواهد شد.  مهر

آمادگیادارهکلنفتلبنان
برایوارداتسوختازایران

اداره کل نفــت لبنان اعام کرد که آمادگی الزم را 
برای واردات ســوخت از ایــران دارد و تنها منتظر 

تصمیم دولت لبنان مانده است.
 منابــع لبنانی گزارش دادند که اداره کل نفت این 
کشور اقدامات الزم برای واردات سوخت از ایران را 
در صورت تصمیم دولت لبنان برای انجام این کار، 
اتخاذ کرده است.روزنامه الدیار لبنان در این زمینه 
گزارش داد کــه اداره کل نفت بخش فنی پرونده 
واردات ســوخت از ایــران را تکمیل کرده و بخش 
سیاســی آن در حیطه وظایف دولت است که باید 
هر تصمیمی را صاح می داند در این زمینه بگیرد. 
اداره کل نفــت آمادگی دارد تا ایــن پرونده را در 

دستور کار خود قرار دهد.  تسنیم

تهرانواسالمآباد
مخالفمداخلهخارجیدرمنطقه

وزیر دفاع پاکســتان با اشــاره بــه ظرفیت باالی 
کشــورش و جمهوری اســامی ایــران در زمینه 
همکاری دفاعی، همکاری های مشترک دو همسایه 
در منطقــه به ویژه درحوزه مبارزه با تروریســم را 
مورد تاکیــد قرار داد و گفت: تهران و اســام آباد 
حامی راهکارهای درون منطقه ای و مخالف حضور 

قدرت های خارجی در منطقه هستند.
»خواجه محمد آصف« با اشــاره به دســتاوردهای 
چشــمگیر ایران در حوزه نظامــی و دفاعی، افزود: 
ما از این پیشــرفت ها آگاه هســتیم و معتقدیم در 
صورت برداشته شــدن تحریم ها می توانیم سطح 
همکاری هــای دوجانبــه دفاعی و منطقــه ای را 
تقویت کنیم.وی افزود: ایران و پاکســتان در بحث 
افغانستان و پرداختن به مسائل منطقه ای همکاری 
بسیار سازنده ای با یکدیگر داشته اند و این همکارها 
در بخش مبارزه علیه تروریسم نیز قابل اطمینان و 

در جریان است.  فارس

اخبــــار گزارش

کشــورهای غربی با پیام بورل در حالی ادعای رویکرد به اســتمرار مذاکره را سر 
دادند که آمریکا با اعمال تحریم های جدید ابهامات در باب ادعای بورل را بیشتر 
کرد در حالی که تهران نیز با گازدهی به صدها ســانتریفیوژ جدید بر ناکارآمدی 

سیاست تحریم تاکید کرد. 
در دولت ســیزدهم سیاســت ایران در برابر تحریم هــا و تهدیدات غرب بر اصل 
پاسخ دو برابری اســتوار بوده است چنانکه وقتی یک نفت کش ایرانی در یونان 
توقیف می شود ایران دو نفت کش ما به ازای آن توقیف می کند و یا در آژانس 
وقتی قطعنامه علیه ایران تصویب می شود ایران دو زنجیره سانتریفیوژ راه اندازی 
می کند. اکنون در واکنش به تحریم های جدید امریکا همین رویکرد ادامه یافته 

است و ایران نسل جدید سانتریفیوژه ها را گاز دهی کرده است. 
وزیر امورخارجه با اشــاره به صدور تحریم های جدید توســط آمریکا گفت: تأکید 
می کنم که ما در پاسخ به این اقدام آمریکا، نسبت به گازدهی به صدها سانتریفیوژ 
نسل جدید از شب، اقدام کردیم؛ آمریکایی ها تصور نکنند با این اقدامات می توانند 
در میز مذاکره امتیاز بگیرند حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
در حاشــیه اعطای هفتمین جایزه جهانی حقوق بشر اسامی و کرامت انسانی در 
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیــت مذاکرات برجامی ایران با 1+4 و آمریکا 
اظهار کرد: مایل هستم آنچه در روزهای اخیر بین ما و آقای بورل در خصوص لغو 
تحریم هــا رخ داده را اعام کنم.وی ادامه داد: شــما به یاد دارید که در هفته های 
گذشــته در حالی که آماده می شدیم برای مرحله جدیدی از مذاکرات، به یک باره 
طرف آمریکایی در یک اقدام غیرمنطقی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره، طرح 
قطعنامه ای را در آژانس بین المللــی انرژی اتمی مطرح کرد و قطعنامه ای را روی 
میز گذاشــت و ما متعجب شدیم؛ در همان زمان و به کّرات در این ایام، پیام های 
متعددی از طرف آقای بایدن با واســطه ها دریافت می کنیم که آمریکا ُحسن نیت 
دارد و جدی است برای توافق اما به یک باره قطعنامه را روی میز آژانس می  گذارند!
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما پاســخ متقابل و قاطع خود را در آن مرحله به 
طــرف آمریکایی دادیم؛ در هفته جاری هم با توجه بــه اینکه اخیراً آقای بورل، 
هماهنگ کننده اروپا یک ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای همه طرف ها، ایران، 
1+4 و آمریکا ارائه کرد و همه طرف ها در پایتخت ها در حال بررســی این متن و 
توافق برای جمع شدن دور میز و مرحله جدیدی از مذاکره در وین هستیم، روز 

گذشته شاهد صدور یک قطعنامه جدید از ســوی آمریکا بودیم.امیرعبداللهیان 
ادامــه داد: این اقدامات غیرمنطقی و این بیمــاری و جنون تحریم های بی اثری 
کــه بارها آقای بایدن، بلینکن و راب مالی به آن اشــاره کرده اند که تحریم های 
حداکثری ترامپ شکســت خورده، تکرار شــده است حتی آقای بورل در ابتدای 
متنی که اخیراً ارسال کرده، به شکست تحریم های حداکثری ترامپ اشاره کرده 
اســت و بعد ایده های خودش را جمع بندی می کند اما باز شــاهد جنون اعمال 
تحریم  آمریکا هســتیم که البته فقط نمایش اســت و تأثیر ملموسی روی زمین 
نــدارد.وی گفت: تأکید می کنم که ما در پاســخ به این اقدام آمریکا، نســبت به 
گازدهی به صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب، اقدام کردیم؛ آمریکایی ها تصور 
نکننــد با این اقدامات خود می توانند در میز مذاکــره امتیاز بگیرند، آمریکا باید 
زیادی خواهی هــای خود را کنار بگذارد؛ ما اهل مذاکره و اهل منطق هســتیم و 
برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار، جدی هستیم اما اگر طرف آمریکایی 

بخواهد این مسیر ار ادامه دهد، هرگز دست بسته نخواهیم بود .
ســانتریفیوژهایی که وارد فرآیند گازدهی شــدند در سالن های احداث شده در 
زیــر زمین مجتمع نطنز قرار دارند که از نقطه نظر پدافند غیر عامل در وضعیت 

امنیتی و حفاظتی مناسبی است.بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
دوشــنبه شب اعام کرد: دستور راه اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر 
امروز داده شــد که متشکل از انواع ماشین پیشــرفته IR6 و IR1 است.به گفته 
کمالوندی این اقدام در چارچوب اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایران و رســیدن به حداقل میزان غنی ســازی 1۹۰ هزار 

سو انجام شده است.
گزارش ها حاکی است؛ سانتریفیوژهایی که پس از اطاع رسانی به آژانس گازدهی 
به آنها آغاز شده و یا مراحل گازدهی آن آغاز شده است از نوع IR1 و IR6 هستند 
که پیشتر در مجتمع هستهای شهید احمدی روشن در نطنز نصب و برای اجرای 
عملیات آماده شده بود.ماشین هایی که وارد پروسه گازدهی شدند در سالن های 
احداث شــده در زیر زمین مجتمع نطنز قــرار دارند که از نقطه نظر پدافند غیر 
عامل در وضعیت امنیتی و حفاظتی مناســبی است.قدامات جدید سازمان انرژی 
اتمی کشورمان در حالی انجام شــد که روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا از 

اعمال تحریم های جدید بر ضد ایران خبر داد.
معاون وزیر خزانه داری آمریکا بعد از اعام فهرست تحریم های جدید یک جانبه این 
کشور بر ضد ایران گفت: آمریکا تا زمان بازگشت ایران به برجام به اعمال تحریم های 

بیشتر علیه فروش نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران ادامه می دهد.
در این میان ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در گفت وگو با شــبکه ای لبنانی 
به مجموعه اقدامات اخیر انجام شــده توســط این سازمان اشــاره کرد. »بهروز 
کمالونــدی« ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی در گفت وگو با شــبکه لبنانی 
»المیادین« اعام کرد: طبق قانون مجلس شورای اسامی و در راستای حفاظت 
از منافع مردم، مجموعه اقداماتــی انجام دادیم. وی افزود: از جمله این اقدامات 
راه اندازی هزار سانتریفیوژ IR6 بود و از دیروز تزریق گاز به این دستگاه ها را آغاز  
کردیم. به روند غنی سازی برای رفع نیازهای کشور ادامه می دهیم.کمالوندی در 
ادامه تصریح کرد: ما قبا برنامه خود را طی مذاکرات به اطاع آژانس رسانده ایم  
و طرف هــای دیگر در مذاکرات می دانند که مــا قانون داریم.وی تأکید کرد: اگر 
طرف های دیگر به تعهدات خود بازگشــتند ما هم به تعهدات خود در چارچوب 
توافق هســته ای باز می گردیم. از اظهارات آقای اســامی دربــاره توانایی ما در 

خصوص دستیابی به بمب هسته ای برداشت اشتباه شد.
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آمریکانمیتواندباتحریمبهامتیازگیریازایراندستیابد

گازدهی به صدها سانتریفیوژ، پاسخی به تحریم های جدید

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامه ای 
به رئیس شــورای امنیت و دبیرکل این ســازمان نسبت 
 بــه هرگونــه ماجراجویی نظامــی رژیم صهیونیســتی 

هشدار داد.
مجیــد تخت روانچی ســفیر و نماینده دائــم ایران در 
ســازمان ملل چهارشنبه گذشته پنجم مرداد،  با ارسال 
نامه ای به رئیس شــورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل 
متحد به اظهارات جنگ طلبانه و تهدید آمیز سران رژیم 

صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد.
نماینده دائم کشــورمان در این نامه با اشاره به اظهارات 
اخیر »ایال هوالتا« مشــاور امنیت ملی و رئیس شورای 
امنیت ملی رژیم اســرائیل، اعام کرد که رژیم اسرائیل 
همچنان به تهدید به اســتفاده از زور علیــه ایران ادامه 
می دهــد و این اظهــارات علناً مســؤولیت عملیات های 
خرابکارانه و اقدامات تروریســتی رژیم اسرائیل در ایران 
را تأیید کرده و برعهده گرفته اســت.در این نامه اشــاره 
شــده که در مصاحبه ای در 14 ژوئیه ۲۰۲۲، ایال هوالتا، 
رئیس شورای امنیت ملی رژیم اسرائیل، آشکارا ایران را به 
عملیات تروریستی بیشتر تهدید کرد و گفت: »ما در طول 
یک ســال گذشــته ... در ایران به ندرت عمل کرده ایم.« 
وی همچنین با بیان اینکه »اســرائیل بدون توجه به نظر 
واشــنگتن در مورد این موضوع، مستقًا علیه جمهوری 
اســامی عمل خواهد کرد«، افزود: این تنها ادامه کاری 

است که در سال گذشته انجام داده است«.
 در ادامه نامه تاکید شده که این اظهارات تحریک آمیز 
و جنگ طلبانه نه تنها نقض آشــکار حقوق بین الملل و 
منشور ملل متحد اســت، بلکه اذعان صریح و آشکار به 
مســؤولیت عملیات و اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل 
علیــه مقامات و دانشــمندان ایرانی و زیرســاخت های 
صلح آمیز هســته ای ایران است که توسط این رژیم در 
سال های اخیر در داخل خاک ایران صورت گرفته است. 
همچنین این واقعیت را ثابت می کند که رژیم اســرائیل 
مســؤول اینگونه اقدامات جنایتکارانه و تروریستی است 
و باید پاسخگو باشد و عواقب چنین جنایاتی را بپذیرد.

در نامــه مذکور همچنین به اظهارات اخیر »بنی گانتز« 
وزیر جنگ رژیم اســرائیل اشاره شــده که بار دیگر به 
دروغ و کمپین اطاعات نادرست علیه برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران متوسل شــده و در مصاحبه ای در ۲6 
ژوئیه ۲۰۲۲ مدعی شــده که اســرائیل توانایی آسیب 
جــدی و به تعویــق انداختن برنامه هســته ای ایران را 
دارد. در نامه ایران تاکید شــده که جمهوری اســامی 
ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی 

رژیم اسرائیل علیه ایران در راستای اجرای سیاست های 
شــرورانه این رژیم در منطقه، حق مشــروع خود را بر 
اســاس حقوق بین الملل و منشــور ملل متحد در پاسخ 
به این گونه اقدامات جنایتکارانه و تروریســتی محفوظ 
دانسته و از مردم و منافع امنیت ملی خود در هر زمانی 
که مناسب تشــخیص دهد، محافظت می کند.در پایان 
نامه از شورای امنیت خواسته شده به تعهدات منشوری 
خود برای حفظ صلح و امنیــت بین المللی پایبند بوده 
و سیاســت های جنگ افروزانه و فعالیت های بدخواهانه 
رژیم اســرائیل را که تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت 

بین المللی است، محکوم کند.
در همین حال  »محمد ایرانی« ســفیر ایران در کویت 
در گفت وگو با روزنامه »الرأی« این کشور گفت، در عمر 
کمتــر از یک ســال دولت جدید ایران عــاوه بر دیدار 
مســتقیم میان »حسین امیرعبداللهیان« وزیر خارجه و 
همتای کویتی »احمــد الناصر الصباح«، چندین تماس 
تلفنی نیز انجام شده که بر اهمیت روابط میان جمهوری 
اســامی ایران و کویت تأکید می کنــد.وی افزود، ایران 
تبادل نظر و مشورت با دوستان منطقه ای درباره مسائل 
منطقــه ای و بین المللی مهم را امــری ضروری می داند 
خصوصا آنکه روابــط دو جانبه از جایگاهی مهم در این 
تماس ها برخوردار اســت. وزیــر خارجه ایران در تماس 
اخیر عاوه بر دعوت از شــیخ احمد الناصر برای سفر به 
تهران از تحول در مســیر روابط دوجانبه ابراز خشنودی 
و بــر ضرورت تقویت آن تأکید کــرد؛ همچنین همتای 
کویتی را در جریان آخرین تحوالت برنامه  هســته ای و 

مذاکرات قرار داد.
ایرانی درباره اظهــارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر 
»مداخات ایران در منطقه« گفــت: گمان می کنم ما، 
مردم و همه مقامــات منطقه از این اظهارات و اتهامات 
مکرر خســته  شده ایم و به آن عادت کرده ایم. تصور من 
این است که مقامات آمریکایی و دیپلمات های جدیدی 
که به منطقه آمده اند بر اســاس دستورات داده شده به 
آنها و برای اهدافی که بر هیچ کســی پوشــیده نیست 
موضوع مداخات ایران در کشــورهای منطقه را مطرح 
می کنند.وی تأکید کرد: این اظهارات، جدید نیســت و 
خوشبختانه مقامات و ملت های منطقه به خوبی می دانند 
کــه هدف از این اظهارات، تفرقه افکنی، اختاف و ایجاد 
رعب از ایران است. مقامات آمریکایی گمان می کنند که 
بزرگنمایــی خطر ایران و ایجاد اختاف، برای آنها فایده 
دارد اما از نظر من این اقدامات دیگه قدیمی شده و این 

حرف ها دیگر خریدار ندارد.

هشدارایرانبههرگونهماجراجویینظامیرژیمصهیونیستی
نشســت بازنگری در ان پی تی در حالی برگزار می شود 
که کشــورهای غربــی به جای متعهد شــدن به انهدام 
تسلیحات هسته ای خود با ایران هراسی به دنبال انحراف 
این نشست و افکار عمومی جهان از تسلیحات هسته ای 

بحران ساز غرب بوده اند. 
سازمان ملل، ســرانجام کنفرانس بازنگری معاهده عدم 
اشــاعه تســلیحات اتمی )ان.پی.تی( را که همه گیری 
کروناویــروس ۲ بار جلوی برگزاری آن را گرفت، برگزار 
می کند.کنفرانس ان.پی.تی هر پنج سال یک  بار برگزار 
می شــود. قرار بود دهمین دور این کنفرانس در ســال 
۲۰۲۰ برگزار شود اما به دلیل همه گیری کرونا به تعویق 
افتاد.معاهده ان.پی.تی )پیمان عدم اشاعه هسته ای( که 
از ســال 1۹۷۰ اجرایی شــده، در بین توافقات کنترل 
تســلیحاتی موجود در جهان بیشــترین امضاکننده ها 
را دارد و بالــغ بــر 1۹1 کشــور به آن پیوســته اند.اما 
کارشناسان برآورد می کنند که حدود 1۳۰۰۰ کاهک 
اتمی دیگر همچنان در سراســر جهــان باقی مانده که 

عمده آنها متعلق به آمریکا و روسیه است.
نشســت مذکور در حالی برگزار شد که در اقدامی تامل 
برانگیــز علیرغم همکاری های گســترده ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس شبانگاه دوشنبه 
به وقت تهران در نشست اعضای »ان پی تی« )عدم اشاعه 
ساح هسته ای( از نیاز به دسترسی بیشتر به تاسیسات 
هسته ای ایران ســخن گفت.»رافائل گروسی« در زمینه 
برنامه هســته ای ایران گفت: »ما به دسترسی هایی نیاز 
داریم که با عمق و وسعت برنامه هسته ای آنها متناسب 
باشــد. تنها در آن صورت اســت که آژانــس می تواند 
ضمانت های ضروری و معتبری ارائه دهد مبنی بر اینکه 
فعالیت ها در جمهوری اسامی ایران در راستای اهداف 

صلح آمیز است.«
از ســوی دیگر نماینــدگان ایاالت متحده، فرانســه و 
انگلیــس در کنفرانــس بازبینی پیمان منع گســترش 
ســاح اتمی )ان پی تی( درباره برنامه هســته ای ایران 
بیانیه صادر کردند.دو عضــو برجام و ایاالت متحده که 
به صــورت یکجانبه این توافق هســته ای را ترک کرده 
اســت،  بار دیگر ادعاهای تکراری علیه برنامه هسته ای 
را تکــرار کردند و گفتند که موضع آن ها این اســت که 
جمهوری اسامی ایران نباید به توانمندی ساخت ساح 
هســته ای دســت پیدا کند.در این بیانیه آمده است که 
پیمان منع گســترش ســاح های هسته ای خطر جنگ 
مخرب اتمی را کاهش داده اســت و کاهش بیشتر این 
خطر باید اولویت تمام کشــورهای عضو ان پی تی و این 
کنفرانــس بازبینی ان پی تی باشــد.نمایندگان آمریکا، 
فرانسه و انگلیس با تأکید بر این که ایران هرگز نباید به 

ساح اتمی دست پیدا کند، ادامه دادند: »ما به رسیدگی 
 بــه بحران اشــاعه منطقه ای در هرجایــی که رخ دهد، 

متعهد هستیم«.
الزم به ذکر اســت پیش از این کمپین بین المللی برای 
نابودی ســاح های هســته ای در گزارش جدید خود به 
افزایش هزینه ها برای توســعه تسلیحات اتمی در جهان 
خبر داد.ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۲1، به تنهایی 
44.۲ میلیارد دالر برای توســعه تسلیحات اتمی هزینه 
کرده که در مقایســه با ســال قبــل از آن 1۲.۷ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
پس از آمریکا، کشورهای روسیه، فرانسه و انگلیس قرار 
دارند که به ترتیب، ۸.6 میلیارد دالر، ۵.۹ میلیارد دالر و 
6.۸ میلیارد دالر صرف توسعه تسلیحات اتمی کرده اند. 
هر ســه کشــور فوق در ســال ۲۰۲1 میزان هزینه ها 
برای توسعه تســلیحات اتمی را افزایش داده اند.در بین 
کشورهای آســیایی هند با ۲.۳ میلیارد دالر و پاکستان 
با 1.1 میلیارد دالر بیشــترین هزینه های را داشته اند. 
البته هزینه های تســلیحات اتمی هند در ســال ۲۰۲1 
در مقایسه با ۲۰۲۰ به میزان ۲۰۰ میلیون دالر کاهش 
پیدا کرده است.براین اساس، رژیم صهیونیستی در سال 
۲۰۲1 به میزان 1.۲ میلیارد دالر صرفه توسعه زرادخانه 
اتمی خود کرده است. در ادامه جوسازی های ضد ایرانی 
وزیر خارجه آمریــکا گفت که : »در تاش برای طرحی 
در راستای کاهش خطر تسلیحات هسته ای بوده و آماده 
همکاری با روســیه و چین و دیگر شــرکا برای محدود 

کردن ساح هسته ای هستیم«.
رئیس جمهــور آمریکا نیز در بخشــی از بیانیه خود به 
مناســبت دهمین کنفرانس بازبینی معاهده منع اشاعه 
هســته ای درباره مذاکرات رفع تحریم ها ادعای جدیدی 
مطرح کرده است.جو بایدن گفته است: »ایاالت متحده 
مصمم است از طریق قدرت الگویی خود رهبری کند. ما 
از طریق دیپلماسی- با هماهنگی شریکان و متحدانمان 
در منطقه طرحی برای بازگشت دوجانبه به اجرای کامل 
برجام تدوین کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران 
به ساح هسته ای دست پیدا نمی کند.« »آنالنا بربوک« 
وزیرخارجه آلمان، در دهمین کنفرانس بازنگری معاهده 
منع گســترش ســاح های هسته ای، گســترش برنامه 

هسته ای ایران را باعث نگرانی آلمان دانست.
در نقطه مقابل اما سخنگوی وزارت خارجه چین نتیجه 
دادن مذاکرات رفع تحریم ها علیه ایران را در گرو اقدامات 
آمریکا دانسته اســت. همچنین پسکوف سخنگوی کاخ 
واقعیت های جدیدی  ریاســت جمهوری روســیه گفت 
در رابطــه با گام های غیردوســتانه غرب وجود دارد، اما 

»امیدواریم توافق هسته ای ایران احیا شود«.

فراردارندگانسالحهستهایازمجازاتباایرانهراسی
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.

در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«

از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«

دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.
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