
النایونانراترکمیکند
رویترز با اســتناد به اظهــارات برخی منابع مطلع، 
گــزارش داد نفت کــش النا که پیش تــر در یونان 

توقیف شده بود، آماده ترک یونان می شود.
منابع مطلع گفته اند، ایــن نفتکش که در ماه های 
گذشــته در یونان توقیف شــده و نفت آن توسط 
آمریکا مصادره شــده بود،  آماده ترک کردن یونان 
می شــود. به گفته یکی از این منابع مطلع، »روند 
بارگیری دوباره محموله این نفت کش تکمیل شده 
است«. پیش تر منبع دیگری گفته بود که این روند 
روز یک شــنبه تکمیل شده اســت. هنوز مشخص 
نیست نفت کش النا که پیش  تر نقصی در موتورش 
داشته، می تواند بدون کمک رسانی عازم شود یا نه. 
گزارش رویترز در پی این مطرح می شود که یونان 
روز ۲۵ ماه مه امسال به درخواست آمریکا نفتکش 
النــا را که حامل ۷۰۰ هزار بشــکه نفت ایران بود 
توقیف کرد. دولت یونان اذعان کرد که این محموله 
را به درخواست وزارت دارایی آمریکا توقیف کرده، 
اما مشخص نکرد که چرا این کشور تصمیم گرفته 
که به درخواست واشــنگتن عمل کند.پس از این 
اقدام یونان، مقامات کشــورمان به این مســاله به 
شدت اعتراض کرده و آن را  یک راهزنی دریایی به 
حساب آورند. با ادامه فشارهای دولت ایران، یونان 
باالخــره پذیرفت که محموله نفــت را آزاد کند و 
دادگاه این کشــور حکم لغو توقیف برای نفتکش 

صادر کرد.  ایسنا

حضورهیئتنظامیایران
درکنفرانسامنیتیمسکو

طبــق اطاعات ســفارت جمهوری اســامی در 
روســیه، یک هیئت بلندپایه از ستادکل نیروهای 
مسلح ایران برای شــرکت در کنفرانس بین المللی 

امنیتی به مسکو عزیمت کرده است.
در اطاعیه ســفارت آمده است: »هیئت ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران به ریاست 
ســرتیپ عبداللهی، معاون هماهنگ کننده رئیس 
ستاد کل،  برای شرکت در  کنفرانس امنیتی بین 
الملل مسکو به روسیه سفر کرده است.«این هیئت 
در بدو ورود به مسکو، با آقای کاظم جالی، سفیر 
جمهوری اسامی ایران در فدراسیون روسیه دیدار 
کردند.طبق اطاعات ســفارت ایــران،  جمهوری 
اسامی در سال جاری فعاالنه در کلیه رویدادهای 
نمایشگاه بین المللی نظامی-فنی "ارتش-۲۰۲۲" 
که توســط وزارت دفاع روســیه با هــدف ارائه و 
نمایش دســتاوردهای نوآورانه در زمینه تولیدات 
فناوری هــای پیشــرفته در جهت گیــری نظامی 
در اواخر ماه آگوســت برگزار می شــود، مشارکت 
دارد. در نمایشــگاه امســال ارتش: نمایندگانی از 
9 کشــور )باروس، هند، ایران، قزاقستان، چین، 
 پاکستان، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه( حضور 

خواهند داشت.  تسنیم

پیامدافزایشاحتمالحضورایران
دربازارنفت

وبگاه بلومبرگ در گزارشی اعام کرد تقویت چشم 
انداز توافق هســته ای و امکان حضور ایران در بازار 

موجب کاهش قیمت نفت شد.
و  چیـن  تقاضـای  دربـاره  تجـار  کـه  حالـی  در   ،
چشـم انـداز عرضه بیشـتر نفت ایـران ابـراز نگرانی 
می کننـد، بـازار نفـت بـه نظـر می رسـد بـا کاهـش 
قیمـت بیشـتری روبرو شـود.تقاضای ظاهـری نفت 
خـام چیـن در مـاه ژوئیـه حـدود ده درصـد کاهش 
سـاالنه داشـت. در معامـات آتـی، قیمـت نفـت بـا 
۴/۲ درصـد کاهـش، بـه 9۱ دالر رسـید. بـا توجـه 
بـه نگرانـی معاملـه گـران در مـورد تقاضـای چیـن 
و چشـم انـداز عرضـه بیشـتر نفـت ایـران، نفـت در 
ابتـدای هفتـه بـا کاهـش قیمـت بیشـتری روبـرو 
شـد.قیمت نفـت وسـت تگـزاس اینترمدیـت نیـز 
طـور  بـه  چیـن  مرکـزی  بانـک  یافـت.  کاهـش 
را  خـود  کلیـدی  بهـره  نرخ هـای  غیرمنتظـره ای 
کاهـش داد، زیـرا ایـن امر حمایت از اقتصاد آسـیب 
دیـده از قرنطینـه ویـروس و مشـکات دارایـی را 
افزایـش می دهد.ایـن وبـگاه در پایـان نوشـت با این 
وجـود پیشـنهادات اتحادیه اروپا بـرای احیای توافق 
هسـته ای در صورتی قابل قبول اسـت کـه به تهران 
در مـورد مسـائل مختلـف از جملـه رفـع تحریم هـا 
اطمینان داده شـود.عمادالدین الحمرونی، کارشناس 
کـرد  اعـام  ایـن  از  پیـش  سیاسـی  جغرافیـای 
اروپایی هـا خواسـتار بازگشـت بـه توافـق هسـته ای 
هسـتند و آمریـکا هـم از ایـران می خواهـد مسـائل 

دیگـر هـم در مذاکـرات مطـرح شـود.  فـارس

اخبــــار گزارش

در ادامه اقدامات ســازنده ایران برای به نتیجه رســیدن 
مذاکرات، وزیر امور خارجه دیروز با بیان اینکه جمع بندی 
خــود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
ارائه می دهیم، تصریح کرد: اگر آمریکا انعطاف نشــان دهد 
در روزهای آینده به نقطه توافق می رسیم. آنها از پان بی 

صحبت می کنند، ما هم پان بی خود را داریم.
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امور خارجــه جمهوری 
اســامی ایران دیروز در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار 
 ضمــن تبریک ایــن روز به خبرنــگاران از تاش های آنها 

قدردانی کرد.
وزیــر خارجه ادامه داد: ما در نگاه به آســیا با پایبندی به 
اســتقال سیاســی و متعهد بودن به سیاســت نه شرقی 
نه غربی در حوزه اســتقال سیاســی و در حوزه همکاری 
اقتصادی و تعامل هم شرقی و هم غربی حتما این سیاست 
را دنبال می کنیــم و هیچ وقت هیچ کس بنا ندارد از خط 
قرمز و اســتقال سیاسی کشــور عبور کند. به هیچ وجه 
سیاست خارجی خود را به هیچ بلوکی گره نخواهیم زد. نه 
سیاســت خارجی را به غرب و نه شرق نه به روسیه، چین، 
فرانســه و انگلیس ونه آمریکا گره می زنیم، بلکه سیاست 
خارجــی را به منافع ملی گره می زنیم. منفعت ملی در هر 
جای جهان باشــد حتما دنبال می کنیم صرفنظر از اینکه 
در حوزه شرق است یا غرب. ولی به نگاه های متعارضی که 
در داخل کشــور در خصوص نوع تعامل و رویکرد کشــور 
در حوزه دیپلماســی وجود دارد احتــرام می گذاریم و به 
صراحــت تعامل را در چارچوب سیاســت خارجی متوازن 
همه بخش ها را می بینیم ولی در حوزه اروپا در یک ســال 
گذشته در برخی از کشــورهای اروپایی علیرغم تحریم ها 
حجم تبادل تجــاری از ۳۵ درصد به ۱۸۰ درصد افزایش 

یافته است. 
رئیس دســتگاه دیپلماسی خاطرنشــان کرد: همه اروپا را 
سه کشور عضو برجام ندیدیم و سراغ سایر کشورها رفتیم 
و آنها هم ســراغ ما آمدند.امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: 
دیپلماســی اقتصادی ۴۰ درصدی را تیم همکاران من در 
برنامه هــای وزارت خارجه به صــورت جدی دنبال کردند. 
شــورای عالی را هــر ۱۵ روز یک بار را بــرای هماهنگی 

مسائل اقتصادی کل کشور در وزارت خارجه داریم و همه 
وزارتخانه های ذیربط و بخش خصوصی در این زمینه دخیل 
هستند.وی همچنین گفت: در حوزه حجم تبادل تجاری با 
همسایگان و غیرهمسایگان از حوزه آسیا، آمریکای التین 
و تــا اروپا و آفریقا از ۳۷ درصد تا ۵۷۰ درصد حجم تبادل 
تجاری ما افزایش یافته است. به دلیل کار هماهنگی که در 
دولت در این زمینه انجام شده است. شعار دولت این است 
که توافق هسته ای را وزارت خارجه که مسؤول است دنبال 
کند ولی دولت کشــور را به برجام گره نخواهد زد، برنامه 
توســعه پایدار اقتصادی را دولت دنبال کند، حتی اگر فردا 
برجام به نتیجه رسید و حتی اگر برجام خوب و به درستی 
کار کرد، باز تحریم های ثانویه برداشــته شده و تحریم های 

اولیه پابرجاست.
وزیر خارجه بیان کرد: زمانی که با ایرانیان دیدار داریم یک 
اعتراض دارند و می گویند چــرا یارانه ما را قطع کرده اید، 
حق ما از نفت اســت و این یارانه بر اســاس قانون موظف 
هســتید به ما بدهید. امیدواریم در ســه ماه آینده بتوانیم 
قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در مجلس 
به تصویب برســانیم و حســاس ترین بخــش آن ایرانیان 
دوتابعیتی هستند. تعداد انگشت شماری از ایرانیان گاهی 
اوقات مورد سوءاســتفاده ســرویس های جاسوســی قرار 
گرفتند و این حساســیت ایجاد کرده است. جامعه ایرانی 
در خارج از کشــور جامعه فرهیخته ای اســت.وی درباره 
گفت وگوهای وین گفت: تصمیــم نظام بر این قرار گرفت 
موضــوع مذاکرات وین را به زندگی روزمره مردم گره نزند. 
از تیتر اخبار صدا و ســیما و رسانه ها خارج کنیم، ولی به 
جای اینکه یک روزشــمار هیجانی به کشور ارائه دهیم در 
دل مذاکرات کار واقعی را انجام دهیم. آنچه امروز مردم از 
ما می خواهند این اســت که به اندازه کافی مذاکره کردید 
و حــرف زدید، مــردم از ما نتیجــه می خواهند. نتیجه ای 
که می خواهند صرفنظر از نگاه سیاســی و چپ و راســت، 
برداشتم از یک سال گذشته که موضوع را دنبال می کنیم 
در مســائل ملی چپ و راســت و مســتقل همه نگاهشان 
ملی اســت.امیرعبداللهیان بیان کرد: تیم با نگاه به این که 
می خواهیم توافق انجام شــود اعزام شده است و صرفنظر 

از نگاه فردی من یا دیگران، تصمیم کشــور این است که 
چنانچــه خطوط قرمز ما رعایت و منافع ما تامین شــود، 
توافق را کار معقولی می دانیم ولو این که دوســت داشتیم 
سقف توافق فراتر از برجام باشد. وقتی وارد مذاکره شدیم، 
عاقه مند بودیم اگر ایراداتی در برجام وجود دارد که حتی 
بخشی از ایرادات را تیم قبلی که همکاران ما هستند، تایید 
می کنند. بله تا اینجا را توانســتیم بگیریم از این به بعد را 
نتوانســتیم بگیریم.  یکی از دالیلی کــه تا االن مذاکرات 
طوالنی شده به این خاطر است که نمی خواهیم از خطوط 
قرمــز عبور کنیم. روی خطوط قرمز ایســتادیم و برایمان 
مهم اســت روی خطوط قرمزی که درباره آن منطق داریم 
بایســتیم، روی بخش هایی از آن هــم نتیجه گرفتیم.وزیر 
خارجه گفت: االن در نقطه ای هســتیم که شاید در شروع 
پایان توافق هســتیم، ولی اینکه شروع پایان توافق چقدر 
می  تواند زمان ببرد، دقیقا بستگی به طرف آمریکایی دارد. 
آنچه بین ما و ســه کشــور اروپایی و چین و روسیه باید 
انجام می شده، انجام شده است. آنچه بین ما و آمریکا باید 
انجام شود، موضوع اساسی لغو تحریم هاست. تمام منافع ما 
روی این است ولی در مدیریت بحث هسته ای باید یکسری 
چیزها را از دست بدهیم که بتوانیم این طرف چیزهایی را 
در حوزه تحریم به دست بیاوریم.امیرعبداللهیان بیان کرد: 
در هر دور از مذاکرات یک پشت پرده و عقبه ای دارد. رفت 
و آمدهایی هســت. وزیر خارجه قطر، عمان، عراق، فرانسه 
و ایتالیــا در کنــار کاری که اتحادیه اروپــا انجام می دهد 
پیام هایــی را می آورند و می برند و منتقل می کنند و تاش 
می کنند دیدگاه های ما و طــرف آمریکایی به هم نزدیک 
شــود.. آمریکایی ها می خواهند در مذاکرات مشکات خود 
را بزرگ کنند. در هــر مقطعی یک ادبیات تکراری نخ نما 
دارنــد و می گویند این همه چیزی اســت که ما می توانیم 
بدهیــم و ما می گوییم نمی خواهیــم از خطوط قرمز خود 
عبور کنیم نمی خواهیم توافقی را به نتیجه برسانیم که بعد 
از دو سه ماه بگوییم، توافق انجام شد ولی روی زمین هیچ 
اتفاقی رخ نداد.وی خاطرنشــان کرد: به صراحت به آمریکا 
گفتیم که پیام داده در آســتانه انتخابات هستیم و مشکل 
بنزین داریم و در حوزه انرژی مشکل داریم و کمک کنید، 

برای اینکه قدم نهایی را بردایم حتما طرف آمریکایی باید 
انعطاف نشان دهد. ما در همه مراحل مذاکره در موضوعاتی 
که می توانســتیم انعطاف نشان دهیم، نشان دادیم. آمریکا 
به خوبی می فهمد چقدر انعطاف نشــان دادیم که حســن 
نیت را در رسیدن به توافق نشان دهیم. االن نوبت انعطاف 

طرف آمریکایی است.
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کرد: طــرف آمریکایی در 
مذاکــرات اخیر وین در حد نســبی در دو موضوع انعطاف 
شــفاهی خود را بیان کرده و باید تبدیل به متن شود و در 
موضوع ســوم برای ما مهم اســت که به مسئله تضمین ها 
برمی گــردد که گارانتی الزم و انعطــاف الزم و واقع بینی 
آمریکا را باید داشــته باشیم.روزهای آینده روزهای مهمی 
برای توافق هســته ای اســت. اگر آمریکا انعطاف را نشان 
دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می رســیم. اگر نشان 
ندهد دنیا آخر نخواهد شــد. آنهــا از »پان بی« صحبت 
می کننــد، ما هم »پان بی« خــود را داریم. معتقدیم این 
 موضوع باید بــا واقع بینی همه طرف ها از طریق مذاکرات 

به نتیجه برسد.
الزم به ذکر اســت نماینده روســیه در مذاکــرات وین با 
اســتقبال از اظهارات امروز وزیر امور خارجه ایران درباره 
پاســخ به طرح پیشــنهادی اتحادیه اروپا در زمینه احیای 
توافق هســته ای، تاکید کرد که روسیه هیچ گاه مانعی سر 
راه احیــای توافق نبوده و نخواهــد بود.میخائیل اولیانوف، 
نماینده روســیه در سازمان های بین المللی و مذاکره کننده 
ارشــد روســیه در مذاکــرات وین، در پاســخ به ســوال 
یــک خبرنگار مبنی بــر این که آیا پیــش از آن که متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه شود، مشورتی با طرف روسی 
انجام شــده بود و آیا روسیه هم در صورتی که ایران متن 
پیشــنهادی را بپذیرد، توافق را خواهــد پذیرفت یا نه، در 
صفحه توییترش نوشــت: من از »متن پیش نویس اتحادیه 
اروپا« اطاعی ندارم. متنی که روی میز مذاکرات قرار دارد، 
توســط تمامی طرفین مذاکرات وین تشریح شده. اتحادیه 
اروپــا فقط در تاریخ ۸ اوت، چند اصاحیه به آن وارد کرد.

اولیانوف در ادامه گفت: روســیه هیچ وقت مانعی ســر راه 
احیای برجام]توافق هسته ای[ نبوده و نخواهد بود.
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مقامات آمریکایی، حمله به نویســنده رمان موهن »آیات 
شیطانی« را بهانه دیگری برای انتقاد از دولت ایران قرار دادند.
آنتونــی بلینکن، وزیــر خارجه آمریکا بــا مطرح کردن 
اظهاراتــی خاف واقــع، از ایران به دلیــل آنچه اتخاذ 
»مواضعی تحریک آمیز درباره ســلمان رشدی، نویسنده 
مرتد رمان آیات شــیطانی،« نامیــد انتقاد کرد. وی در 
بیانیه ای از سلمان رشدی به عنوان یک »ادیب بزرگ« 
نام بــرد و تاش های او در دفاع از حــق جهانی آزادی 
بیــان، آزادی مذهــب و عقیــده و آزادی مطبوعات را 

ســتایش کرد.بلینکن مدعی شــد دولت ایاالت متحده 
نیز همسو با تمام کســانی است که در ایاالت متحده و 
سراسر جهان نگران سلمان رشدی و شرایط او به دنبال 
این »حمله شــنیع« هســتند. آنتونی بلینکن در ادامه 
بیانیــه خود گفت در حالی کــه نیروهای مجری قانون 
بــه تحقیقات خود درباره این حملــه ادامه می دهند، او 
متوجه »نیروهای بدطینتی« است که »با نفرت پراکنی 
و تحریک به خشونت« به دنبال تضعیف حق آزادی بیان 

و مذهب و عقیده هستند.  العالم

اظهاراتضدایرانیوتحریکآمیزبلینکن
نماینــده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان تاکید 
کرد: درگیر ساختن ایران با طالبان، سیاست پسا خروج 
آمریکا از افغانستان اســت. از اهداف اصلی آمریکا وارد 
کردن جمهوری اســامی به باتاق افغانســتان اســت؛ 

همان باتاقی که خود در  آن فرو رفته بود. 
حســن کاظمی قمــی نماینده رئیس جمهــور در امور 
افغانســتان در توییتــی نوشــت: شکســت آمریکا در 
افغانســتان محصول مبارزه جهادی در مقابل این رژیم، 
بی توجهی به هنجارهای افغانستان، عدم شکل دهی به 

دولتی مردم محور و جلوگیری از تشــکیل مقاومت های 
مردمی بود. ادعای آمریکا در مبارزه با تروریســم کذب 
اســت؛ آمریکا نه تنها با تروریســم مبــارزه نکرد، بلکه 
برای مشــروعیت بخشی به حضور خود در افغانستان در 
بسیاری از اقدامات تروریستی مشارکت داشت. متاسفانه 
بخش هایی از اداره امنیت ملی ســابق افغانستان نیز در 
انفجارات و کشتارهای بزرگ با آمریکا همکار بود. درگیر 
ساختن جمهوری اسامی ایران با طالبان، سیاست پسا 

خروج آمریکا از افغانستان است.  ایسنا

درگیرساختنایرانباطالبانسیاستپساخروجآمریکاازافغانستان

جمعبندیمکتوبایرانازمذاکراتاخیروینتحویلهماهنگکنندهاتحادیهاروپاشد

آمریکا انعطاف نشان ندهد، »پلن بی« داریم

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز در نشست خبری با خبرنگاران 
ضمــن بیان شــروط ایران بــرای توافق عنوان کــرد: در مذاکــرات اخیر وین 
پیشــرفت هایی داشتیم و حرکت به سمت جلو بود. او افزود: در یک روندی قرار 
داریم که ادامه گفتگوهای مســتقیم و غیرمســتقیم تیم های مذاکره کننده برای 

موضوع رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران در جریان است.
کنعانی خاطر نشان کرد: تیم هسته ای ما در این دور از مذاکرات با انگیزه جدی 
دســتیابی به توافق خوب، قوی و ماندگار که بتواند منافع اساسی کشور را تأمین 
کرده و رفع کننده تحریم های ظالمانه نیز باشــد، شرکت کردند. گفتگوها در این 
خصوص سنگین و حساس بود و  پیشرفت های نسبی و قابل توجهی نیز به همراه 
داشــت که برآورد آن حرکت به ســمت جلو است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
خاطر نشــان کرد: تیم مذاکره کننده ما انتظارات و توقعات ایران را جدی و قاطع 
منتقل کرد. در بعضی از زمینه ها که مورد مطالبه ما بود پیشــرفت های نسبی در 
وین حاصل و بخشــی از انتظارات ما تأمین شد. پیشرفت های نسبی حاصل شد 
اما، به صورت کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نبود و انتظارات دیگری از 

طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم باید تأمین شوند.
او افزود: گفتگوهای تکمیلی در پایتخت ها انجام و مبتنی بر آن نظرات تکمیلی به 
طرح نهایی و جدید بورل ارائه می شــود. مشورت های جدی در عالی ترین سطوح 
در تهران انجام شده و همچنان ادامه دارند. ما در مرحله پیشرفت قرار داریم اما 
اینکه بگوییم به توافق نزدیک هستیم و این دور از گفتگوها می تواند به "توافق" 
منتهی شــود، معطوف به انتظارات برحق ایران از طرف مقابل و مشــخصاً طرف 
آمریکایی اســت.کنعانی تأکید کرد: معتقدیم حتماً زمینه برای توافق وجود دارد 
مشــروط بر اینکه خطوط قرمز ایران رعایت و منافع اصلی کشور ناشی از برجام 
تضمین شــود. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد حتمــاً زمینه برای امضای 

توافق در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحوالت عراق اظهــار کرد: در پرتو وجود 
ارتباطات مثبت و سازنده با جریان های مختلف سیاسی عراق، در تاش هستیم تا 

به همگرایی دیدگاه های آنها به یکدیگر کمک کنیم. با این حال همه جریان های 
سیاسی را به احترام به قانون اساسی عراق دعوت می کنیم.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در اتباط با حمله به ســلمان رشــدی گفت: در 
ماجرایی که در حمله به ســلمان رشدی در آمریکا اتفاق افتاد، هیچ کس را غیر 
از او و غیر از حامیان او شایسته سرزنش و مامت و حتی محکومیت نمی دانیم. 
ســلمان رشدی با اهانت به مقدسات اسامی و عبور از خطوط قرمز بیش از یک 
و نیم میلیارد مســلمان و همچنین همه پیــروان ادیان الهی، خود را در معرض 
خشم و غضب مردمی قرار داد.کنعانی در تأکید کرد: خشم و غضب در ابتدا صرفاً 
مربوط به ایران نبود و میلیون ها نفر در کشــورهای مسلمان واکنش خشمگینانه 
نشــان دادند. در رابطه با این ســوءقصد احدی حق متهم کردن ایران را ندارد. 
اهانتی کــه انجام و حمایتی که صورت گرفت اهانت بــه همه ادیان و پیامبران 
الهی بود و غیرقابل دفاع اســت. او ادامه داد: نکته ای در ادبیات برخی کشورها از 
جمله آمریکا شــاهدیم که به آزادی بیان اشاره می کنند، نمی تواند محملی برای 

توهین به ادیان الهی باشد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه تأکید کرد: در ارتباط با فــردی که این اقدام را 
انجام داده غیر از آنچه از سوی رسانه های آمریکایی شنیدیم، چیزی ندیده ایم. به 
صورت قطعی و جدی ارتباط شــخص ضارب با ایران را تکذیب می کنیم.کنعانی 
در مورد توقیف یک فروند هواپیمای ونزوئایی به همراه ۱۴ خدمه این کشــور و 
همچنین پنج خدمه ایرانــی در یکی از فرودگاه های بین المللی آرژانتین تصریح 
کرد: به طور جدی انتظار ما از مقامات قضایی آرژانتین این است که تسلیم فشار 
هیچ طرفی نشــود و موضوع را از چهارچوب سیاســی خــارج کنند. از آرژانتین 

می خواهیم هرچه زودتر زمینه خروج شهروندان ایرانی را فراهم کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: اقدام توأم با حسن نیت دولت 
کره جنوبی می تواند زمینه ای برای بازگشــت روابط دو کشور در مسیر طبیعی و 

توسعه روابط اقتصادی و تجاری باشد.
وی در خصوص روابط ایران و افغانســتان گفت: ســالروز خروج نیروهای نظامی 
آمریکا پس از ۲۰ ســال اشغالگری از افغانســتان را یادآوری می کنم. ثمره این 
اشــغال چیزی جز ویرانی، کشــتار و وضعیت اسفبار نبود. ما از آن چیزی که در 
افغانســتان گذشت رنج بردیم. پس از خروج غیر مسئوالنه نیروهای آمریکایی از 
این کشــور، نسبت به جبران ویرانی ها و خرابی ها در این کشور مسئولیت دارد و 

خروج آنان پایان مسئولیت آنان نیست.
ما معتقدیم که آنچیزی که منجر به بازگشت ثبات و امنیت در این کشور است، 
تشــکیل دولت فراگیر متشــکل از همه اقوام در این کشور است. این مهمترین 
موضعی اســت که ایــران دارد. ما خــود را در کنار ملت افغانســتان می دانیم. 
گفتگوهای ما در ســطوح مختلف با دولت سرپرســتی ادامه دارد و این گفتگوها 
برای کمک به ایجاد ثبات و امنیت در این کشــور اســت. ما تاش خواهیم کرد 
که در کنار مردم افغانستان باشیم و نقش سازنده خود را برای امنیت ایفا کنیم.
کنعانی درباره اهانت یک روزنامه عربســتانی بــه امام خمینی )ره( گفت: اهانت 
بــه امام خمینی )ره( قطعا مردود اســت و ما برنمی تابیــم و انتظار داریم دولت 
عربستان در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد تا از تکرار آن جلوگیری شود.

کنعانی در خصوص دارایی های بلوکه شــده ایران در سئول گفت: پیگیری ما با 
طــرف کره ای ادامه دارد. دارایی های ما در آن کشــور هیچ ارتباطی به مذاکرات 
هسته ای ندارد و دولت این کشور باید این دارایی ها را به زودی بازگرداند. اقدامات 
مثبت کره جنوبی می تواند باعث گسترش همکاری های دوجانبه دو کشور باشد. 
آخرین گفتگوها توســط دکتر باقری با طرف کره ای انجام شــده و معتقدیم که 
کــره باید بدون ارتباط دادن این موضوع به موضوعات دیگر، دارایی های ایران را 

به زودی بازگرداند.ر ۳

سخنگویوزارتامورخارجهمطرحکرد:

شرطایرانبرایتوافقدروین

آگهی تجدید دوم فراخوان مناقصه عمومی  

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

ت اول
نوب

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 70 پرس غذا روزانه جهت پرسنل انتظامات شهرداری قدس  را از طریق مناقصه عمومی و براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب 
سال 1383 از طریق عقد قرارداد با رستوران ،کترینگ و تهیه غذاهای حائز صالحیت سطح شهرقدس خریداری نماید.

برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود 10/000/000/000 ریال ) ده میلیارد ریال ( با احتساب کسور قانونی و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
مدت قرارداد : حدود 6 ماه می باشد. 

تضمین شرکت در مناقصه: 500.000.000 ریال ) پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 
ارائه هر نوع چك اعم از بانکي یا تضمیني و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه، به هیچ عنوان قابل قبول نمي باشد.

پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدي از طریق شماره حساب 0105708327003 نزد بانك ملی بنام شهرداری شهر قدس 
مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند. 

قيمت اسناد و نحوه واریز وجه :
مهلت خرید اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ  1401/06/01 بوده و  اسناد و مدارك مناقصه ظرف مهلت مندرج درسامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات :
 www.setadiran.ir مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 09.30( روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 و نحوه تحویل اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت به نشانی

می باشد.
مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه :
دارای مجوز اداره بهداشت و پروانه کسب

8 -  پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد .
9 -  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

10-  درصورت بروز هرنگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود.  .
11-  سایر شرایط و لیست غذا در اسناد مناقصه قید گردیده است .

باشــگاه بین المللی »والدای« در مقاله ای نوشــت که مشــارکت بزرگ 
نهادهای اوراســیایی که ایران هم عضوی از این نهادها خواهد شد دیگر 
صرفا ابزار تنوع بخشــی بــه ارتباطات اقتصادی نیســت، بلکه عنصری 

ضروری برای جدایی اقتصادی کامل از غرب است.
در مقاله ای که در تارنمای باشگاه بین المللی »والدای« منتشر شد، آمده 
است: نظام چند قطبی و توزیع قدرت در اوراسیای بزرگ مانع ایجاد نظام 
اقتصادی بین المللی متمرکز می شــود و بجای آن به »همگرایی اتحادیه 
ها« گرایش دارد.در ادامه این تارنما نوشــت: سازمان همکاری شانگهای 
بهافزایــش اختیارات اقتصادی خود ادامه مــی دهد و احتماال ایران را به 
عنوان عضو کامل در سپتامبر)شهریور( خواهد پذیرفت. بریکس نیز تمایل 
دارد نقش مهمتری را در احیا اقتصاد ایفا کند و برای پذیرش آرژانتین و 

ایران به عنوان اعضای جدید آماده می شود.
نویسنده می نویسد که روسیه دیگر به اروپای بزرگ از لیسبون تا والدی 

وســتوک تمایلی ندارد چراکه مســکو این قاره را غــذا می دهد و منابع 
طبیعی بــرای صنایع اروپا عرضه می کند و در مقابل محصوالت صنعتی 
و فنــاوری های غربی وارد می کنــد.  در این مقاله با بیان اینکه اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا توسعه می یابد، نوشته شده است، توازن قوا در اوراسیای 
بزرِگ چند قطبی برخی مشــخصه های مشــترک را بین نهادهای بین 
المللی اوراســیایی پدید می آورد. این نهادها اصــول برابری حاکمیت و 
حقوق بین الملل مطابق با اساســنامه سازمان ملل متحد را ماک عمل 

قرار می دهند.
تارنمای باشگاه والدای می افزاید منافع رقابتی قطب های گوناگون قدرت 
تضمیــن می کند که این نهادها روی امنیت داخلی متمرکز باشــند، نه 
امنیت در مقابل قدرت های خارجی. ارزشــهای آنها معموال به شکوفایی 
مشترک، مطابق با »روحیه سازمان شانگهای« و امتناع از تحمیل نابرابری 

حاکمیتی گرایش دارند.  ایرنا

نهادهای اوراسیایی در برابر انحصار اقتصادی غرب 


