
تروریسم محکوم است
وزیر امور خارجه ضمن ابراز همدردی و تســلیت 
به ملت و دولــت ترکیه در پی اقدام تروریســتی 
دیروز در اســتانبول، تصریح کرد: تروریسم مذموم 
و محکوم اســت، هم در تقسیم، هم شاهچراغ و هر 

جای عالم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران در واکنش به اقدام تروریستی عصر 
دیروز در اســتانبول در صفحه توئیترش نوشــت: 
ضمن ابراز تســلیت و همدردی بــا دولت و ملت 
دوست و برادر ترکیه، اقدام تروریستی و  هدف قرار 
دادن انســان های بیگناه در اســتانبول را به شدت 
محکوم می کنیم. همچنین ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امــور خارجه در واکنش به حادثه انفجار در 
خیابان استقال شهر استانبول ترکیه که منجر به 
کشته و مجروح شدن شماری از مردم بیگناه شد، 
گفت: هرگونه اقدام تروریســتی که امنیت کشــور 
و ملــت ترکیه را هدف قرار دهد، شــدیدا محکوم 
می کنیم. وی ضمن طلــب رحمت و مغفرت الهی 
برای جان باختگان و شفای عاجل برای مجروحان، 
با دولت و ملت ترکیــه بویژه خانواده های قربانیان 

ابراز همدردی کرد.  میزان

تحریم ، موجب شکل گیری تحقیقات 
صنعتی دفاعی کشور شد

رییس ســازمان انــرژی اتمی در پیش نشســت 
همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس 
نقــش علم و فناوری را در شــکل گیــری صنایع 

دفاعی تشریح کرد.
محمد اسامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انــرژی اتمی ایران در پیش نشســت همایش ملّی 
جایــگاه علم و فناوری در دفاع مقدس گفت: نقش 
علــم و فّناوری در دفاع مقّدس را باید نیاز جبهه ها 
به انواع و اقسام مهّمات، تجهیزات و ادوات جستجو 
کــرد. در زمان جنــگ با تهاجم صــدام به خاک 
کشور یک جبهه سیاســی علیه جمهوری اسامی 
ایران شــکل گرفت و از همان ماههای اّول جنگ 
تحریم های سنگین را علیه کشور تحمیل کردند، از 
این رو تدارکات نظامی نیازمند توّجه به خودکفایی 
بود.رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشــان کرد: 
تحریم ها موجب شد که گروه های فّناور و صنعتی 
دفاعی بطور مســتمر این نیازها را به دســتور کار 
تولید تبدیل کنند و موجبات شکل گیری تحقیقات 
صنعتی دفاعی فراهم می شد.اسامی با بیان اینکه 
تولید بعضــی از ادوات زمان جنگ، نیاز به صنعت 
داشت خاطرنشان کرد: مطالعات و تحقیقات موجب 
تعریف محصول می شــد، محصول به فّناوری و ریز 
فّناوری تبدیل می شــد و صنایع گوناگون دفاعی را 
تولید می کرد. این در حالی اســت که در آن زمان 
صنعتــی نبود به عنوان مثــال صنایع تولید راکت 
گسترش پیدا کرد و توسعه آن موجب شکل گیری 

صنعت موشک های دریایی شد.  العالم

 نمی خواهیم خطری 
برای همسایگان باشیم

رئیس اقلیم کردستان عراق به حمات امروز ایران 
به مواضع تروریست ها واکنش نشان داد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق در 
اظهاراتی در واکنش به حمات موشــکی و پهپادی 
ایــران بــه مواضع تروریســت ها گفت کــه اقلیم 
کردستان نمی خواهد خطری برای همسایگان باشد 
بلکــه می خواهد عامل ثبات در منطقه باشــد.وی 
گفت: متاســفانه منطقه کویسنجق و برخی مناطق 
مرزی مــورد حمله قرار گرفتند، اقلیم کردســتان 
روابط خوبی با تمام همسایگان دارد اما دولت عراق 

باید به این تخلفات پایان دهد.  ایسنا 

حمایت آمریکا از تروریسم 
سفیر واشنگتن در بغداد گفت که کشورش حمات 

ایران به اقلیم کردستان عراق را محکوم می کند. 
آلینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در بغداد در صفحه 
توییتر خود نوشــت که واشنگتن حمات موشکی 
و پهپادی ایران به اقلیم کردســتان عراق )مواضع 
تروریســت ها( را به شــدت محکوم می کند.وی 
نوشــت که آمریکا ایران را بــه توقف حمات علیه 
همسایه اش عراق و ملت این کشور دعوت می کند.

سفیر آمریکا همچنین نوشت که کشورش در کنار 
دولت بغداد و اقلیم کردســتان می ایستد و نقض 

حاکمیت عراق را محکوم می کند.  ایرنا

  پیگیری  اهانت معلم ایتالیایی
 به دانش آموز ایرانی

روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره شکایت از 
معلم ایتالیایی اهانــت کننده به دانش آموز ایرانی 
اعام کرد: موضوع به صورت جدی در دســتورکار 
بخش کنسولی این وزارتخانه و نمایندگی ایران در 

رم قرار گرفته و اقداماتی هم انجام شده است. 
اخیرا و در پی اقدام یک معلم ایتالیایی در توهین به 
دانش آموز دختر ایرانی در این کشور و قیچی کردن 
موی او در پی اغتشاشــات اخیــر در ایران، جمعی 
از کاربران فارس من با تشــکیل کمپینی خواستار 
واکنش به این اقدام زشــت معلم مزبور و شــکایت 
از وی شــدند. در راستای پاسخگو ساختن مقامات 
ذیربــط در ایتالیا، حفاظت از حقــوق اتباع ایرانی و 
جبران خســارات وارده، پیگیری موضوع به صورت 
جدی در دســتورکار بخش کنســولی وزارت امور 
خارجه و نمایندگی کشــورمان در ایتالیا قرار گرفته 
و اقداماتی در این رابطه به عمل آمده اســت.روابط 
عمومی وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد: نظر 
به اهمیت موضوع، پیگیری ها تا زمان حصول نتیجه 

همچنان ادامه خواهد داشت.  فارس

اخبــــار گزارش

وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در آســتانه 
برگزاری نشست مشــترک دیپلمات های ارشد اروپایی در 
بروکسل، از یک سو خواستار گسترش تحریم ها علیه ایران 
به بهانه مســائل حقوق بشــری و اتهام مشــارکت نظامی 
ایران در جنگ اوکراین شــده و از سوی دیگر برحمایت از 
توافق هســته ای و مذاکرات وین تاکید کردند تا همچنان 
 گرفتار بــودن خود در دوگانه فشــار و مذاکــره را تکرار 

کرده باشند.
دیپلمات هــای اروپایی قصــد دارند تا در ادامــه رویکرد 
مداخله جویانه در امور داخلــی ایران و تاش برای تنفس 
مصنوعی به اغتشاشــگران، مســائل حقوق بشری را بهانه 
کرده و تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کنند.آلمان 
بر اساس گزارش های منتشر شده بسته تحریمی جدیدی 
را پیشــنهاد کرده که گفته می شــود نام ۳۱ شخصیت و 
نهاد ایرانی را شــامل می شود.جوســپ بورل پیش از آغاز 
نشســت امروز، در گفت و گو با خبرنــگاران ادعا کرد که 
این تحریم ها، شــخصیت ها و سازمان های مرتبط با آنچه 
به کارگیری خشــونت علیه معترضان در ایران نامید، هدف 
قرار می دهــد. او درباره واکنش ایران به تحریم های جدید 
ادعا کــرد، تمام کشــورهایی که تحریم شــده اند تدابیر 
متقابلی را صورت داده اند. این بخشــی از بازی اســت و ما 
آماده ایم.مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ 
به ســوالی درباره شــواهد همکاری نظامی ایران و روسیه 
تصریح کرد: مستنداتی درباره همکاری موشکی نیست. وی 
 با این حال ادعا کرد که شــواهدی درباره همکاری پهپادی 

وجود دارد. 
در همین پیونــد آنالنا بائربوک وزیر امــور خارجه آلمان 
ادعا کرد: »ما بســته تحریمی دیگری را برای ارسال پیامی 
روشن به کســانی که فکر می کنند می توانند بدون عواقب 
مردم خود را ســرکوب، ارعاب و یا بکشند، اتخاذ خواهیم 
کرد.« وی با بیان این ادعا که اروپا تماشــاگر نخواهد بود 
مدعی شد: »تحریم های جدید حلقه داخلی قدرت در سپاه 
پاسداران انقاب اسامی ایران و ساختارهای تأمین کننده 

مالی آن را هدف قرار خواهد داد.«

وزیر امور خارجه ســوئد هم با طــرح این ادعا که »مبارزه 
اوکراین علیه تجاوز روســیه چیزی است که ما باید باالتر 
از همه مسائل دیگر مدنظر قرار دهیم« مدعی شد: تحریم 
ها برای محدود کردن جاه طلبی های دولت ایران ضروری 
است.در اظهاراتی همســو، »گابریلوس لندزبرگیس« وزیر 
امور خارجــه لیتوانی عنوان کرد که دولت وی فهرســتی 
از اهــداف تحریمی ایــران را در ارتباط بــا ادعای تحویل 
تسلیحات ایران به روسیه ارائه خواهد کرد و ابراز امیدواری 
کرد که این اقدام نتیجه واقعی به همراه داشته باشد.درعین 
حال سایر وزرای امور خارجه شرکت کننده در جلسه امروز 
تــاش کردند تا رویکردی متــوازن و محتاطانه تری را در 

پیش گرفته و آسیب کمتری به روابط با ایران وارد شود.
وزیر امور خارجه فناند در اظهاراتی با اشــاره به ســابقه 
مذاکرات وین تصریح کرد که فاصله زیادی تا توافق درباره 
ازســرگیری اجرای برجام وجود ندارد. »پکا هاویستو« به 
خبرنگاران گفت که موضوع برجام از حوادث اخیر و ادعای 
مشارکت نظامی ایران و روسیه جداست. وی با بیان اینکه 
»مذاکرات برجام از ســابقه طوالنی برخوردار است« عنوان 
کــرد: از نظر من فاصله زیادی تا رســیدن به توافق درباره 

برجام وجود ندارد.
»جان آسلبورن« وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز با بیان 
اینکــه باید درباره تحریم ها توافــق کنیم. گفت: حدود ۳۰ 
تحریم اعام خواهد شــد. وی با این حــال از اینکه روابط 
اروپا بــا ایران تحت تاثیر خروج یکجانبــه دولت آمریکا از 
برجام و حوادث اخیر قرار گرفته اســت ابراز تاســف کرد.
همچنین وزیر امور خارجــه ایرلند درباره ابعاد تحریم های 
علیه ایران گفت که تصمیمات بر اســاس مستندات اتخاذ 
می شود. »سایمون کاونی« به خبرنگاران گفت: صبر کنید 
صحبت ها و مســتنداتی کــه امروز ارائه می شــود و الزمه 
اقدامات بعدی اســت بررسی شــود.ما بر اساس مستندات 
تصمیم گیــری می کنیــم و مایلم اظهــارات نماینده عالی 
)مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا( را بشنوم.وی افزود: 
اگر ادعای ارســال پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در 
جنگ اوکراین اثبات شــود، »اتحادیه اروپا پاســخ می دهد 

اما بگذارید برای شــواهدی که امروز ممکن است ارائه شود 
صبر کنیم«جمهوری اسامی ایران پیشتر نسبت به تبعات 
رفتارهای مداخله جویانه غرب هشــدار داده و تصریح کرده 
بود که این قبیل اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند.ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت خارجه ایران ساعاتی پیش درمورد مواضع 
کشورهای اروپایی گفت: چند کشــور معدود به رفتارهای 
سیاســی روی آورده اند و جمهوری اسامی اجازه دخالت 
بــه این کشــورها را نخواهد داد. توصیه ما این اســت که 
کشورهای اروپایی از استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب 
کنند و به چارچوب دیپلماتیک ایفا کنند.وی تصریح کرد: 
تحریم و استفاده از ابزارهای تحریمی ورق سوخته ای است 
که برای ایران کارامدی الزم را نخواهد داشت،ایران درمورد 

تحریم پاسخ متناسب و الزم را خواهد داد.
وزیر خارجه آلمان اعام کرد که وزرای خارجه کشورهای 
اروپایی بر سر تحریم ایران به توافق رسیدند.آنالنا بربوک، 
وزیــر خارجه آلمان در صفحه شــخصی خــود در توییتر 
نوشــت: اتحادیــه اروپا پیــام جدید و صریحــی به ایران 
می فرستد. حقوق بشر تقســیم ناپذیر است.وی در توییت 
دیگری افزود: ما تحریم های بیشتری را تصویب کردیم که 
بر روی حلقه قدرت ســپاه پاسداران و درآمدزایی آن تاثیر 
خواهد گذاشــت. ما به همراه ۱6 کشور دیگر توانستیم که 
جرایم ایران را در دستورکار شــورای حقوق بشر سازمان 

ملل قرار دهیم.
همچنیــن رئیس جمهــور فرانســه که در روزهــای اخیر 
در حمایت از اغتشــاش و آشــوب در ایران کم نگذاشته، 
ادعاهایــی جدیــد را مطــرح کرد.»امانوئــل ماکــرون« 
رئیس جمهور فرانســه که در روزهــای اخیر در حمایت از 
اغتشــاش و آشــوب در ایران کم نگذاشته و پیش تر نشان 
داده بود معنای انقاب را نمی فهمد، در اظهارنظری مشابه 
مدعی شــد »فرزندان انقاب ایران، در حال انجام انقاب 
خود هســتند«. ماکــرون پیش تر در ســخنرانی خود در 
نشست »مجمع صلح پاریس« اغتشاشات اخیر در ایران را 
»انقاب« خوانده و در اشاره به دیدارش با مسیح علی نژاد 
گفته بود: بر احترام و ستایش خود برای انقابی که رهبری 

می کنند، تأکیــد می کنم.همزمان با تداوم حمایت غرب از 
اغتشاشات، شــورای حقوق بشر ســازمان ملل اعام کرد 
که 24 نوامبر )ســوم آذرماه( نشستی ویژه در مورد ایران 
برگزار می کند. این نهاد حقوق بشری سازمان ملل به دلیل 
حمایت یک ســوم از 47 کشــور عضو شورای حقوق بشر 
از درخواست آلمان و ایســلند برای برگزاری نشست ویژه 
درباره ایران، در تاریخ 24 نوامبر )سوم آذر ماه( این نشست 

را برگزار می کند.
در این میان شورای اروپا در ادامه اظهارات مداخله جویانه 
مقامات کشــورهای اروپایی دربــاره اتفاقات اخیر ایران، از 
ایران خواســت به موجب عضویت در میثــاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاســی، به حقوق زنــان در ایران احترام 
بگــذارد و از آن صیانت کند. این نهــاد اروپایی در جریان 
برگزاری نشســت شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 
در بخشــی از یــک بیانیه درباره  موضــوع »زنان، صلح و 
امنیت«، با مطرح کــردن اظهاراتی مداخله جویانیه درباره 
اتفاقات اخیر ایران، آن چه تداوم سرکوب خشونت بار علیه 
معترضان، از جمله زنان و کودکان، خوانده شده را موجب 
در دســتور کار قرار گرفتن فوری موضــوع »زنان، صلح و 
امینت« و نیازمند حمایت دانست.در این بیانیه آمده است: 
باید به حقــوق زنان و دختران در ایران احترام گذاشــته 
شــود و از آن صیانت شود، عاوه بر این، مشارکت کامل و 
برابرشــان در زندگی جمعی، از جمله تصمیم گیری فراهم 
شــود.این بیانیه می افزاید: شــورای اروپا از مقامات ایران 
می خواهــد به اصول مقــرر در میثــاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی که ایران هم عضو آن اســت، به ویژه با 
احتــرام به حق غیر تبعیض آمیز و برابر مردان و زنان برای 
بهره مندی از حقوق مدنی و سیاســی که ذیل این میثاق 
بین المللی تضمین شــده اســت، پایبند باشد.شورای اروپا 
همچنین مطرح کرد: عاوه بر این، شورای اروپا از مقامات 
ایران می خواهد تمامی معترضانی را که خشــونتی از آن ها 
ســر نزده اســت آزاد کند، طی کردن روند قانونی را برای 
تمامی بازداشتی ها فراهم کند و درباره شمار جان باختگان 

و بازداشت شدگان شفاف سازی کند.
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همزمان با برگزاری نشست اتحادیه اروپا آشکار شد: 

غرب همچنان گرفتار فشار و دیپلماسی

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشســت خبری هفتگی گفت: سیاست اصولی 
ایران مبتنی بر سیاســت حسن همجواری و گســترش روابط با همه همسایگان 
است و جمهوری آذربایجان از این قاعده مستثنی نیست. کسی حق ندارد از این 

سیاست حکیمانه و مسئوالنه ایران سوءبرداشت کند.
گروه سیاســت خارجی: »ناصر کنعانی«، ســخنگوی وزارت امور خارجه دیروز 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران به تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست 
خارجی پرداخت.کنعانی درباره تحوالت یک هفته گذشــته بیان کرد: دســتگاه 
دیپلماســی هفته پرکاری را پشت سر گذاشته اســت. در هفته گذشته میزبان 
نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد 
در تهران بودیم. دومین نشســت هماهنگی وزرا و مسئوالن دستگاه های ذی ربط 
درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی قطر نیز برگزار شــد. امیدواریم تیم 
ملی ایران هم با اقتدار در بازی های جام جهانی قطر وارد شــود و نتایج درخشان 
و پیروزمندانه ای کســب و موجبات شادی و خرسندی دل همه ایرانیان را فراهم 
کند. حتما برای تیم ملی بهترین ها و نتایج درخشان را آرزو و برای موفقیت شان 

دعا می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه به گفتگوی برخط وزیر خارجه با سفرا و سرکنسول های 
ایــران در اروپا و همچنین گفتگــوی تلفنی امیرعبداللهیان بــا برخی همتایان 
اشــاره کرد و گفت: امیدواریم در تحقق اهــداف دیپلماتیک ایران نتایج اثرگذار 
خودش را داشــته باشد.این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه 
آیا وزارت خارجه اســناد برخی عوامل خشــونت طلب در اغتشاشات اخیر را به 
مجامع بین المللی ارائه کرده اســت؟ گفت: رفتار و گفتار کشــورها در ارتباط با 
تحوالت داخلی ایران حتما مورد رصد و پایش و عکس العمل و واکنش دســتگاه 
دیپلماســی ایران بوده و در این ارتباط عمل کــرده و همچنان عمل می کند.او 
افزود: در ارتباط با مداخاتی که منجر به خســارت در ایران شــده یا در ارتباط 
با عملکرد اتباع کشــورهایی که در ایران مرتکب جرایم شــده اند یا در ارتباط با 
اغتشاشــات ایفای نقش کرده و بازداشت شــده اند هم مشخصاً در ارتباط با این 
شــهروندان اقدام قضایی صورت گرفته و ادامه دارد و هم دستگاه دیپلماسی در 
تماس ها با این کشورها اقدام الزم را انجام داده است. هم نمایندگی های ایران و 
سفرا و روسای نمایندگی های ما در ارتباط با وزارت خارجه های کشورهای حوزه 
مأموریت موارد را منتقل کرده اند و مواردی که نیاز به ارائه شــواهد داشت انجام 
دادند و مواردی که نیاز به صدور یادداشت رسمی بود این اقدام صورت گرفت و 
دستگاه دیپلماسی در مرکز همین اقدام را در ارتباط با سفارتخانه های مقیم که 

این اقدامات ساختارشکنانه را صورت دادند.
کنعانی خاظر نشــان کرد: سفرای برخی کشــورها احضار و شواهد و در مواردی 
اسناد الزم به آنها ارائه شده و در این ارتباط هم اعتراض و هم درخواست پیگیری 
شده و خواسته شده پاسخ مراکز خود را بگیرند. در تعدادی ماقات ها و احضارها 
در ارتباط با شــهروندان تعدادی از کشورها که اقدام به رفتارهای مجرمانه کرده 
و منجر به دســتگیری و بازداشت آنها شــده اطاع الزم داده و شواهد و مدارک 
ارائه شده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی کشــورمان افزود: بخش دیگری 
از اقدامات هــم در چارچوب ارتباطات و تماس ها و همکاری های دســتگاه ها و 
ســرویس های امنیتی بین نهادهای ذی ربط ایران با همتایان کشورهای ذی ربط 
انجام شــده است. ایران هم در چارچوب دیپلماســی و هم وظایف دستگاه های 
امنیتــی در این ارتباط اقدامات الزم را انجــام داده و به پیگیری های الزم ادامه 
خواهد داد و در چارچوب سازوکارهای بین المللی اقدامات الزم در زمان مقتضی 

انجام خواهد شد و به وظایف دیپلماتیک خود عمل خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: توافق صورت گرفته هیأتی از آژانس به ایران 
سفر کند و گفتگوها و مذاکرات را با هم ادامه دهند. متأسفانه برخی طرف هایی 
هســتند که تاش می کنند بر روند مذاکرات فنی ایران با آژانس تأثیرات منفی 
بگذارند و روند مذاکرات را مخدوش کنند. این رفتار غیرســازنده، جدید نیست و 

قبًا شاهد چنین رفتارهایی بودیم.
کنعانی بیان کرد: اقدام به صدور قطعنامه در شــورای حکام هیچ کمکی به حل 
و فصل مســائل پادمانی نمی کند و مخالف چنین روندی هســتیم. این کشورها 
نیز قبًا دســت به چنین اقدام غیرسازنده ای زدند و قطعنامه ای را در خرداد ماه 
گذشــته صادر کردند و ایران مبتنی بر مصوبه مجلس اقدامات الزم را نشان داد. 
طرف های اروپایی را به رفتار توأم با درایت و تدبیر و حرکت به سمت دیپلماسی 
دعوت می کنیم نه حرکت به ســمت رفتارهای غیرسازنده که روند دیپلماتیک را 

دچار خدشه خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤالی گفت:  در خصوص اوکراین ایران 

بارها مواضع خود را در سطوح مختلف صریح و واضح بیان کرده است. در ارتباط 
با بحران اوکراین پایبند به سیاســت بی طرفی فعال هستیم به این معنا که یک 
طــرف جنگ نیســتیم و از ابتدای بحران تاش کردیم در چارچوب مناســبات 
دوستانه با دو طرف بحران تاش کنیم طرفین را به مسیر دیپلماسی برای حل و 

فصل اختافات برگردانده و از استمرار جنگ جلوگیری کنیم.
او ادامه داد: ادعاهایی که در این خصوص مطرح شــده ایران همواره تأکید کرده 
ما هیچ تســلیحات و تجهیزاتی برای اســتفاده در جنگ اوکراین برای روســیه 
ارســال نکردیم و یک طرف جنگ نیستیم و همکاری های دفاعی ایران و روسیه 
مســبوق به شروع جنگ بوده اســت. همکاری دفاعی ما در چارچوب دوجانبه و 
مبتنی بر مسیرهای مشــخص و شفاف قانونی بوده است. ایران اصل را بر روابط 
دوستانه کشــورها می گذارد و اوکراین از این اصل مستثنا نیست. رابطه نزدیک 
و دوســتانه ای با اوکراین داشــتیم و در همین چارچوب به روابط با این کشــور 
نگاه می کنیم. ایران در اقدام دولت اوکراین به تقلیل ســطح روابط دیپلماتیک با 

خویشتنداری عمل کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: کسی صبر و حلم ایران را به ضعف تعبیر و 
تفسیر نکند. تاریخ کشورهای منطقه شفاف و گویاست و قابل تحریف نیست و بهتر 
است تاریخ را درست خوانده و قرائت کنیم. سیاست ما در ارتباط با همسایگان توأم 
با حسن همسایگی و حفظ حرمت ها و پیوندهای برادرانه بین ایران و همسایگان 
به ویژه با کشــور و مردم آذربایجان اســت . تأکید داریم مواضع خود را مدیریت 
کنیم. اعام مواضع در پشــت تریبون ها و در چارچوب رســانه ها درباره دو کشور 
که همسایه مرزی هستند کمک کننده نیست. می توانیم در چارچوب دیپلماتیک 
با هم گفت وگو کنیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با مواضع 
کشــورهای اروپایی و مشخصاً چند کشــور اروپایی خاطرنشان کرد: مواضع این 
کشورها مواضع همه کشورهای اروپایی نیست. این رفتارها سیاسی و واهی است. 
ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ کشوری نخواهد داد. کشورهای 
محور در حوزه اروپا را توصیه می کنیم از همه ابزارهای غیرســازنده برای مداخله 
در امور داخلی ایران اســتفاده می کنیم به منافع مناسبات سازنده مشترک عمل 
کنند و از اســتفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی استفاده نکنند 
و به چارچوب دیپلماتیک توجه کنند و از روش های سازنده در مناسبات دوجانبه 
اســتفاده کنند. کنعانی در بخش دیگری افزود: در ارتباط با مذاکرات، کانال های 
ارتباطی همچنان فعال اســت و تبادل پیام بین ایران با طرف های مقابل از جمله 

آمریکا از کانال گفتگو کننده ارشد اروپایی همچنان ادامه دارد.

هشدار سخنگوی وزارت امور خارجه:

 صبر و حلم ایران را 
به ضعف تعبیر و تفسیر نکنید

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهاورد فرآوری در نوین درتاریخ 
 14011649619 ملی  به شناسه  ثبت 604577  به شماره   1401/08/21
زیر  به شرح  آن  که خالصه  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت 
مواد  فرآوری  فعالیت:  موضوع  می گردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
فروش،  خرید،  شیشه،  و  بلور  نظیر  صنعتی  مصارف  جهت  معدنی 
تاسیس  شرکت،  فعالیت  با  مرتبط  کاالهای  کلیه  صادرات  و  واردات 
خدمات  ارائه  خدماتی،  کشاورزی  صنعتی،  واحدهای  برداری  بهره  و 
مشاوره ای در کلیه امور فوق، سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت در 
لزوم  و خارجی درصورت  داخلی  از  اعم  بازرگانی  و  تولیدی  زمینه های 
تاریخ  از  فعالیت:  ذیربط مدت  مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم  از  پس 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان ری، بخش 
فشاپویه، روستای شمس آباد، )شمس آباد(، خیابان سی و پنج متری 
J، طبقه همکف  بلوار سروستان )گلسرخ(، پالک 5، قطعه 50  دوم، 
از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1834186545 کدپستی 
مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای مجتبی خانیان به شماره ملی 0060851236 دارنده 18000000000 
ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا شمس به شماره ملی 0072730961 
به  زاده  شریف  نریمان  آقای  الشرکه  سهم  ریال   1000000000 دارنده 

شماره ملی 1819620492 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
به   0060851236 ملی  شماره  به  خانیان  مجتبی  آقای  مدیره  هیئت 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدرضا شمس 
به شماره ملی 0072730961 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای نریمان شریف زاده به شماره ملی 1819620492 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نصرت هللا 
)خارج  مدیرعامل  به سمت   3930232881 ملی  به شماره  محمودی 
از هیئت مدیره( به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس 
هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت 

نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1410334(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدودآگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
درتاریخ  طلوع  متین  پارس  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/08/22 به شماره ثبت 604661 به شناسه ملی 14011654526 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
توزیع  و  تولید  فعالیت:  موضوع  می گردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
کلیه محصوالت غذایی و بهداشتی وآرایشی و واردات و صادرات کلیه 
مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  مجاز  کاالهای 
نامحدود مرکز اصلی:  تاریخ ثبت به مدت  از  ذیربط مدت فعالیت: 
استان تهران، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهرری، سه راه ورامین، 
کوچه شهیدعلیرضا طهماسبی ]شهیدترابی[، خیابان فدائیان اسالم، 
سرمایه   1848915451 کدپستی   1 واحد  همکف،  طبقه   ،224 پالک 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
شماره  به  زاده  متین  علی  امیر  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم 
شیوا  خانم  الشرکه  سهم  ریال   900000 دارنده   0491759045 ملی 
سهم  ریال   100000 دارنده   0492768668 ملی  شماره  به  زاده  متین 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر علی متین زاده به شماره ملی 
سمت  به  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به   0491759045
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شیوا متین زاده به 
مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   0492768668 ملی  شماره 
تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  دارندگان حق  نامحدود 
و  اسالمی  عقود  قراردادها،  بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی 
طبق  عامل:  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه 
آگهی های  درج  جهت  سیاست روز  کثیر االنتشار  روزنامه  اساسنامه 
منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین   شرکت 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1410353(

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4
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کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
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بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.
در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
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جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها

Vol.21  No.5813  February 22.2022 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir ||        سه شنبه 3 اسفند 1400  20 رجب 1443  سال بیست  و یکم  شماره 5813 | 4 صفحه  قيمت: 1500 تومان|

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است
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