
اظهارات جدید گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی گفت که 
اطالعاتی ندارد که نشان دهد ایران در حال توسعه 

برنامه تسلیحات اتمی است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در برنامه ۶۰ دقیقه شــبکه آمریکایی »سی بی اس« 
گفت فکر نمی کند زمان آن رسیده باشد که بپذیرد 
ایران یک قدرت اتمی اســت و اطالعاتی هم ندارد 
که نشان دهد ایران در حال توسعه برنامه تسلیحات 
اتمی اســت. گروسی در پاسخ به این سوال که فکر 
می کند تهران چقدر به ســاخت بمب اتمی نزدیک 
است، گفت: در ســطح کنونی تولید اورانیوم غنی 
شــده، ایران به اندازه کافی مواد برای داشتن بیش 
از یک دســتگاه را انباشه کرده، اگر تصمیم بگیرند 
این کار را انجام دهند. اما هیچ اطالعاتی نداریم که 
نشــان دهد ایران در حال حاضر برنامه تسلیحات 
اتمی دارد.  وی در پاسخ به این سوال که آیا با ایران 
به نقطه بی بازگشت رسیده و آیا زمانش رسیده که 
آن را به عنوان قدرت هسته ای بپذیریم، گفت: نه، به 
آن نقطه نرسیده ایم. اما باید خیلی سخت کار کنیم 

تا به آنجا نرسیم.  فارس

استقبال دستیار ویژه رئیس جمهور 
آذربایجان از اظهارات والیتی

دســتیار رئیس جمهور آذربایجان از موضع مشاور 
مقام معظم رهبــری درباره روابــط باکو-تهران و 
مشــترکات بی شــمار طرفین قدردانــی و از آن 

استقبال کرد.
حکمت حاجی اف دستیار رئیس جمهور آذربایجان و 
رئیس بخش سیاست خارجی ریاست جمهوری این 
کشور در گفت وگو با خبرگزاری آپا اظهار داشت: ما 
سخنان آقای علی اکبر والیتی درباره میراث تاریخی، 
مذهبی، فرهنگی و سنن مشترک مردم آذربایجان و 
ایران و در کل نظرات وی درباره روابط دو کشور را 
مثبــت ارزیابی و از آن تقدیر می کنیم. وی افزود: با 
کمال تاســف می خواهم اشاره کنم که اخیراً برخی 
اظهــارات و اقدامات منجر به افزایش تنش بین دو 
کشور شده اســت. جمهوری آذربایجان آغازگر این 
تنش نبود. این مسائل در جهت تقویت اعتماد بین 
کشــورهای ما نبود، بلکه بر این اعتماد تأثیر منفی 
گذاشت. دستیار رئیس جمهور آذربایجان در پایان 
افــزود: جمهوری آذربایجان همــواره عالقه مند به 
توســعه روابط با جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
احترام و اعتماد متقابــل بوده و این مهم همچنان 

ادامه دارد.  تسنیم

واکنش کرملین به جنجال آمریکایی ها 
ســخنگوی کرملیــن در واکنــش بــه ادعــای 
»واشنگتن پســت« مبنی بر قرارداد ایران و روسیه 
برای تولید پهپاد گفت: »نمی دانم این اطالعات را 

از کجا درمی آورند«.
»دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کرملین تأکید 
کرد که رسانه های غربی باید در خصوص اطالعات 
منتشــر کرده مبنی بر طرح ایران و روســیه برای 
تولید مشــترک پهپاد شفاف ســازی کنند. بنا بر 
گزارش خبرگزاری روســی ریانووســتی، پیش از 
این روزنامــه آمریکایی واشنگتن پســت به نقل از 
داده های اطالعاتی ایــاالت متحده و همپیمانانش 
مدعی شــده بود که مســکو با تهران در خصوص 
تولید پهپادهای جنگی در روســیه موافقت کرده 
بود.پسکوف در پاســخ به سؤال خبرنگاران در این 
خصوص گفت: »خیر، بــه هیچ وجه. من نمی دانم 
واشنگتن پشت این اطالعات را از کجا آورده است. 

باید با خودشان تماس بگیرید«.  مهر

 همکاری منطقه ای 
برای کمک به افغانستان

حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران 
در امور افغانستان گفت: "جستجوی راه هایی برای 
کمک به افغانســتان در چارچوب ابتکارات منطقه 
ای نظیر »فرمت مسکو« به معنای دخالت در امور 

داخلی این کشور نیست.
این سیاستمدار ایرانی در گفت و گو با خبرگزاری 
روسی اسپوتنیک تصریح کرد: فرمت رایزنی مسکو 
در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه هایی 
بــرای بهبود وضعیــت افغانســتان و کمک به آن 
بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد.نشست 
مسکو با موضوع افغانســتان روز چهارشنبه هفته 
گذشــته بدون حضور نمایندگان کابل و حکومت 
طالبان بــا حضور نمایندگان ۱۴ کشــور از جمله 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شد. وی همچنین 
گفت: تهران بر این باور اســت که برای جلوگیری 
از تهدیــد تروریســتی باید یک کمیتــه امنیتی و 
تبادل اطالعات با مقامات افغانســتان ایجاد شود.

این سیاســتمدار ایرانی پس از نشست رایزنی های 
"فرمت مســکو" درباره مســائل افغانستان که در 
روســیه برگزار شد، گفت: "کشــورها و کشورهای 
منطقه ای همســایه با افغانستان باید در چارچوب 
یــک کمیته هماهنگ کننده یــا کمیته امنیتی به 
افغانســتان کمک کنند".وی در عین حال با تاکید 
بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای 
همسایه افغانستان باید به روش هایی مانند کمپین 
های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند، 
افــزود که می توان از طریق آموزش نیروها، تبادل 

اطالعات و تامین تجهیزات به کابل کمک کرد.
به عبارت دیگر، کشــورهای همســایه باید در این 
زمینه با کابل همکاری کنند. کاظمی قمی با تاکید 
بر اینکه مســئولیت حفظ امنیت مردم و سرحدات 
با کشورهای همســایه بر عهده رهبری افغانستان 
اســت، گفت: باید اینگونه کمک شود و کمک باید 

جمعی و گروهی باشد.  ایرنا

اخبــــار گزارش

همزمان با انجام عملیات نظامی علیه تروریست ها در عراق، 
ســفیر جمهوری اسالمی ایران با اشاره به ارائه بیش از 7۰ 
سند درباره حضور تروریســت ها به مسئوالن اربیل، گفت 
که وعده اســتقرار نیروهای عراقی در مرزهای کردســتان 

محقق نشده است.
محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق 
بعد از ظهر امروز یکشنبه درباره حمله به مواضع تروریستهای 
تجزیه طلب در منطقه کردســتان، اظهاراتی مطرح کرد.آل 
صادق به شــبکه خبری العالم گفت که جمهوری اســالمی 
ایران بیش از 7۰ ســند درباره حضور گروههای تروریستی 
مسلح در این منطقه به مسئوالن اربیل ارائه کرده است.وی با 
بیان اینکه تهران از دولت عراق و مسئوالن کردستان خواست 
که گروههای تروریستی را ظرف کمتر از ۱۰ روز خلع سالح 
کنند، تصریــح کرد: حملــه زمینی به مواضــع گروههای 

تروریستی کردستان، مطرح نیست.
ســفیر ایران همچنین خبر داد که جمهوری اســالمی با 
دولت فدرال و مســئوالن کردســتان توافق کرده بود که 
نیروهای عراقی در مرزهای کردســتان مستقر شوند، ولی 
این وعده نیز عملی نشــد.آل صــادق در پایان تأکید کرد، 
سازه های مهم ایران در کرمانشاه توسط سرویس جاسوسی 
موســاد رژیم موقت صهیونیســتی صورت گرفت که مبدأ 
این حمالت، کردســتان عراق بود.وی همچنین از مذاکره 
با طرف عراقی درباره مســائل مــرزی خبر داد و گفت: در 
جریان دیدار با طرف عراقی، درخواست کردیم که کنترل 

مرزها را دولت مرکزی عراق در اختیار بگیرد.

ســفیر تهران در بغــداد با بیان اینکه دولــت عراق با این 
مطالبه موافقت کرده است، خبر دا، بغداد در خصوص خلع 
سالح گروههای تجزیه طلب و اپوزیسیون، زمان درخواست 
کرده اســت.آل صادق با تأکید بــر اینکه گروههای تجزیه 
طلب باید خلع سالح شده و به اردوگاهها به عنوان آوارگان 
بازگردانده شــوند، خاطر نشــان کرد: با طــرف عراقی، بر 
اســاس یک یادداشت تفاهم بین دســتگاههای قضا ایران 
و عراق، بر ســر تبادل افراد تحــت تعقیب توافق کردیم.با 
وجود تأکید چند باره جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم 
پایان بخشــیدن به حضور گروههای تروریســتی در خاک 
کردستان عراق، اربیل دو روز یش باز هم ادعاهایی درباره 

عدم تعرض به خاک همسایگان از این کشور مطرح کرد.
در این میان فرمانده تروریســت های سنتکام ضمن محکوم 
کردن عملیات ایران علیه گروه های تروریستی تجزیه طلب 
در شــمال عراق، مدعی شد این حمالت حاکمیت، ثبات و 
امنیت عراق را به خطر می اندازد. سازمان تروریستی »ستاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا« موســوم به سنتکام به عملیات 
نظامی ایران علیه گروهک های تروریســتی تجزیه طلب در 
منطقه کردســتان عراق واکنش نشان داد.»مایکل کوریال« 
فرمانده تروریســت های ســنتکام در بیانیه ای مدعی شد: 
»ما حمالت موشــکی و پهپادی فرامرزی عصرگاهی ایران 
در نزدیکــی اربیل در عراق را محکوم می کنیم«.به نوشــته 
وبگاه اطالع رسانی این سازمان تروریستی، کوریال ادعا کرد: 
»چنین حمــالت بی مالحظه و غیرقانونــی باعث به خطر 
افتادن غیرنظامیان، نقض حاکمیت عراق و تضعیف امنیت 

و ثبات عراق و خاورمیانه می شود«.دولت منطقه کردستان 
عراق با انتشار بیانیه ای حمالت بامداد امروز سپاه به مقرهای 
تروریست های تجزیه طلب ضدایرانی در این منطقه را محکوم 
کرد.دولت منطقه کردستان عراق، با انتشار بیانیه ای به آغاز 
حمالت جدید  موشکی و پهپادی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی برای انهدام مقرها و مراکز باقی مانده گروهک های 
تروریســتی تجزیه طلب ضدایرانی مستقر در شمال منطقه 
عراق واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: »ما حمله 
جمهوری اسالمی ایران به  منطقه کردستان را با شدیدترین 
الفاظ محکوم می کنیم ..تجاوزات مکرر ایران که بر حاکمیت 
عراق و منطقه کردســتان عراق تأثیر می گــذارد؛ غیرقابل 
توجیه است و نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و روابط 

حسنه همجواری محسوب می شود«.
در ادامه این بیانیه از ایران خواســته شــده تا این حمالت 
را متوقف کند زیرا  »ثبات به هیچ وجه با خشــونت محقق 
نخواهد شــد. دولتمنطقه کردستان از دوستان و شرکایش 
در بغداد، ســازمان ملل و جامعــه بین الملل به طور کل، 
می خواهــد کــه موضعی آشــکار و شــفاف در قبال این 
تجاوزهای مکرر ایران اتخاذ کند«. در این میان در واکنش 
بــه ادعاهای ضد ایرانی غرب، نماینده پارلمان اروپا تصریح 
کــرد اتحادیه اروپا در رویکردی متناقض در مقابل قتل عام 
غیرنظامیان عراقی به دست نیروهای آمریکایی سکوت کرد 

و هیچ تحریمی علیه این کشور صادر نکرد.
»میک واالس« نماینــده پارلمان اروپا به رویکرد متناقض 
اتحادیــه اروپا در قبال جنایات کشــورهای غربی به ویژه 

ایاالت متحده آمریکا در غرب آســیا واکنش نشــان داد.
وی در پیامــی که در صفحه توییتر خود قرار داده بود،  در 
پاســخ به توییتی در ارتباط با جنایات ارتش آمریکا علیه 
غیرنظامیان در عراق نوشــت: »به چه دلیل، اتحادیه اروپا 
در واکنش به این قتل عام آمریکا در عراق، خواهان تحریم 
ایاالت متحده نشــد؟....«وی در ادامه در ارتباط با جنایات 
مشــترک ایاالت متحده و ناتو علیــه غیرنظامیان در غرب 
آسیا تصریح کرد: »ایاالت متحده با کمک دیگر اعضای ناتو 
بیش از یک میلیون شهروند را در حمله غیرقانونی به عراق 
کشــت و همچنان هیچ درخواستی برای تحریم هیچ کسی 

برای این تروریسم وجود ندارد.....«.
خبر دیگر آنکه مدیرعامل شرکت امنیت سایبری » کلییر 
اسکای« گفت، هکرهای ایران بیش از هر زمان دیگری به 
توانایی نفوذ و کنترل پهپادهای صهیونیســتی و آمریکایی 
نزدیک شده اند.به نوشته روزنامه »جروزالم پست« دالف که 
در نشست یک اندیشکده صهیونیستی  درباره ایران صحبت 
می کرد، گفت کــه ایران در حال گســترش قابلیت های 
سایبری خود در همه عرصه ها، از جمله تالش ها برای هک 
پهپادها و رسیدن به »روز صفر« است. قابلیت  »روز صفر« 
مربوط به  هکرهای ایاالت متحده، روسیه و چین است که 
می توانند تمام بخش ها، به ویژه زیرســاخت ها را با استفاده 
از قابلیت های سایبری از کار بیندازند.   مدیرعامل شرکت 
»کلییر اســکای« گفت که ایران بــرای اولین بار عالوه بر 
بهبود توانایی های خود، اشــتراک گــذاری ابزارهای حمله 

سایبری  را با حزب اهلل بیشتر از قبل کرده است.
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تاکید تهران بر لزوم همکاری عراق در مبارزه با برهم زنندگان امنیت منطقه 

مهلت10روزهبا70سندبرایخلعسالحتروریستها

ســخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران و عربســتان و اظهارات نماینده 
عربســتان در آژانس نیز اظهار داشت: مذاکرات انجام شده به توافقاتی منجر شد 
که اگر این توافقات اجرایی شــود می تواند زمینه ســاز برداشتن گام های جدید 
برای ادامه مذاکرات در بخش های سیاســی دو کشور و برداشتن گام های جدید 
باشــد.  اقدامات کشــورهایی که در آژانس علیه ایران رای داده و موضع گرفتند 
تحت فشــار آمریکا و اقدام سیاسی کشورها، سازنده نبوده و این اقدام در خرداد 
ماه نیز ســازنده نبوده اســت. اجازه دهند ایران با آژانس در چارچوب موضوعات 

فنی و فارغ از فشارهای سیاسی مسائل خود را حل و فصل کنند.
به گزارش سیاســت روز؛ ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران دیروز در نشســت هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره 
اقدامات سازمان انرژی اتمی در نطنز و فردو در واکنش به قطعنامه اخیر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: موضع وزارت خارجه در ارتباط با این تحول دو شب 

گذشته منتشر و رسما اعالم شد. 
کنعانی افزود: اینکه جزییات اقدام به عمل آمده از ســوی ایران چه بوده اســت، 
سازمان انرژی اتمی ان شاءاهلل متناسب با شرایط و نیاز اطالع رسانی خواهد کرد 

و من در جایگاهی نیستم که راجع به جزییات صحبت کنم.
این دیپلمات ارشــد ایرانی همچنین گفت: آژانس در این ارتباط در جریان قرار 
گرفت و اقدام به عمل آمده با حضور بازرســان آژانس صورت گرفت و متاسفانه 
صدور قطعنامه با انگیزه های سیاسی در حالی صورت گرفت که ایران هم شفاف 
ترین برنامه صلح آمیز هســته ای را در مقایســه با میزان تاسیسات تحت نظارت 
آژانس در جهان دارد و هم بیشترین بازرسی های انجام شده آژانس از فعالیت های 

هسته ای ایران صورت گرفته است.
ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد:  انتظار این بود که در واکنش به اقدام مثبت 
ایران و همکاری های سازنده ایران با آژانس از اقدامات سیاسی پرهیز شود و اجازه 

دهنــد که همکاری های خوب ایران با آژانــس که به ویژه متعاقب گفت وگوهای 
هیأت عالی ایــران با مدیرکل آژانس وارد روند جدیدی شــده بود، ادامه یابد و 
طرفین به نتایج خوبی برســند.وی گفت: اقدام چهار کشور نشان داد که همچنان 
مایلند با رویکردهای سیاسی فعالیت های فنی ایران و آژانس را دچار خلل کنند 
و در این زمینه ایران واکنش الزم را همانطور که از قبل اعالم کرده بود نشان داد. 
وی درباره تصویب قطعنامه حقوق بشــری علیه ایران در شــورای حقوق بشــر 
سازمان ملل نیز اظهار داشت: دیدگاه خود را در این زمینه بیان کردیم. نگاه ایران 
این اســت که سیاسی کردن موضوع حقوق بشر سازنده نیست و استفاده ابزاری 
از حقوق بشــر نمی تواند به پیشبرد ارزش ها و اهداف جامعه جهانی در ارتباط با 

حقوق بشر کمک کند.
ســخنگوی وزارت خارجه عنوان کــرد:  این اقدامات به جایی نخواهد رســید و 
دیدگاه ما روشــن است. معتقدیم ادعاهای حقوق بشری علیه کشورهای مستقل 
و اســتفاده از آنها برای پیشبرد اهداف سیاسی مخل روند ارتقای موضوع حقوق 
بشر به عنوان موضوع دارای جایگاه رفیع در جامعه جهانی است. تأکید می کنیم 
کشــورهایی که به مقوله حقوق بشر اهمیت می دهند در مقابل این رویکردهای 
غیرســازنده بایستند.وی بیان کرد: دولت آلمان در طول تاریخ سوابق تاریکی در 
زمینه حقوق بشــر دارد و نه جایگاه سیاســی و نه اخالقی دارند و حق اقدامات 

اینگونه را علیه کشورهای مستقل از جمله ایران ندارند.

ســخنگوی وزارت خارجه درباره بحث ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت و 
اســتفاده از مکانیســم ماشه نیز اظهار داشــت: مایل به پیش بینی در ارتباط با 
گام های احتمالی بعدی این دســته از کشورها نیســتم. ایران همانطور که قبال 
اعالم کرده که در مقابل تعامل ســازنده تعامل سازنده خواهد داشت و بر عکس. 
در ارتباط با هرگونه اقدام احتمالی غیرسازنده از سوی این کشورها واکنش قاطع، 

جدی و موثر خواهد داشت.
وی درباره سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران نیز اظهار داشت: متعاقب 
سفر هیأت عالی ایران به وین و مذاکرات خوب با آژانس توافق هایی انجام شده بود 
برای ادامه همکاری های خوب و سازنده دو طرف برای رفع اختالف نظرها و کمک 
به حل و فصل موضوعات باقیمانده که موضوع ســفر هیأت آژانس به تهران جزو 
موضوعاتی بود که در چارچوب توافق وجود داشــت. با توجه به قطعنامه سیاسی 
صادر شده در شــورای حکام علیه ایران، اقدامات بعدی با توجه به شرایط جدید 
صورت می گیرد و الزم است موضوعات یک ارزیابی مجددی شود و در این ارتباط 

سازمان انرژی اتمی و جهات ذیربط بررسی و اقدامات الزم را انجام می دهند.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره اقدامات گروهک های تروریستی از خاک اقلیم 
کردســتان عراق علیه ایران اظهار داشت: قطعا انتظار ایران این است که از خاک 
عراق هیچگونه تهدیدی متوجه امنیت ایران نشــود و خاک عراق به عنوان محل 
و نقطه تهدید علیه ایران مورد اســتفاده قرار نگیرد. این انتظار را داریم که دولت 
عراق و مقامات دولت محلی اقلیم به مســئولیت های بین المللی خود عمل کرده 
و هــم به تعهداتی کــه در چارچوب مذاکرات دوجانبه بــا مقامات ذیربط ایران 
دادند، عمل کنند. این اتفاق به رغم قول های مکرری که از مقامات دولت عراق و 
اقلیــم دریافت کردیم نیفتاد و ایران در نتیجه مبتنی بر حقوق قانونی خود برای 
حفاظت از امنیت مرزها و سرزمین و شهروندان برای تامین امنیت و دفع تهدید 

اقدام می کند.

در نشست سخنگوی وزارت خارجه  مطرح شد:

 امیدواری به اجرایی شدن 
توافقات میان تهران و ریاض 

تاسیس شرکت سهامی خاص مارال تجارت پاسارگاد درتاریخ 1401/08/28 
به شماره ثبت 604917 به شناسه ملی 14011667806 ثبت و امضا ذیل 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر 
مجاز  کاالهای  کلیه  و صادرات  واردات  فعالیت:  موضوع  می گردد.  آگهی 
بازرگانی، اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  ذیربط مدت  مراجع  از 
اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، 
کدپستی   3 واحد   ،5 2، طبقه  پالک  خیابان چهارم،  ولی عصر،  خیابان 
1517716703 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام 
بانکی شماره  گواهی  موسسین طی  توسط  ریال   35000000 مبلغ  عادی 
22601739 مورخ 1401/08/28 نزد بانک پاسارگاد شعبه کارگرشمالی با کد 
226 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره آقای عرفان ابصری حقیقی به شماره ملی 0064743489 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهرداد رحمانی 

فر به شماره ملی 0453476961 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای رشید عزیزپور به شماره ملی 3242197623 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابوالفضل عزیزپور به شماره 
ملی 4960172411 به سمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با امضا رئیس هیئت 
مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل هریک به تنهایی همراه 
: طبق اساسنامه  با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
بازرسان خانم شیما غمام نو به شماره ملی 0017325811 به سمت بازرس 
اصلی به مدت 1 سال آقای سینا محقق به شماره ملی 0440058971 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار سیاست 
فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  آگهی های  درج  جهت  روز 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1414228(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدودآگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
درتاریخ  انرژی  کانسار  معدن  توسعه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/08/28 به شماره ثبت 604897 به شناسه ملی 14011667027 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت : فعالیت معدنی، اکتشاف، استخراج انواع کانسارهای 
معدنی، انرژی به استثنای نفت و گاز و پتروشیمی، پی جویی معادن فلزی و غیر 
فلزی، بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی به استثنای نفت و گاز و پتروشیمی، 
زمین شناسی و تهیه نقشه های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس، ماشین آالت 
معدنی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
پالک  یکم،  شقایق  کوچه  صدف،  کوچه  بهاران،  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش 
کدپستی  شرقی  جنوب  واحد   ،2 طبقه  غربی،  بلوک  غربی،  یاس  مجتمع   ،-4
1488844548 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 200,000,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نگار تیرانداز به شماره ملی 
0011988029 دارنده 20000000000 ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل اشرافی به 
شماره ملی 2297596677 دارنده 180000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم نگار تیرانداز به شماره ملی 0011988029 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای ابوالفضل اشرافی به شماره ملی 2297596677 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی حسنی به شماره 
و به سمت عضو  نامحدود  به مدت  ملی 2299990577 به سمت مدیرعامل 
اصلی 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 و نگار تیرانداز 
عضو هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1414222(

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت اول(
نظر به اینکه موسسه حقوقی بین الملل برهان کیان بهار بشماره ثبت 43936 و شناسه ملی 
14007391440 بموجب دادنامه شماره 140068390015275573 مورخ 1400/10/21 صادره از 
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران منحل گردیده و خانم الهه مهدی پور به کد ملی 
2593774940 به سمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال تعیین گردید، بدین وسیله مراتب  
اعالم و از کلیه طلبکاران احتمالی دعوت می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
خود را معرفی کرده و اسناد حقیقی خود به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین 
می نماید برای رسیدگی ابراز و آنها را به دفتر محکمه واقع در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهید بهشتی بشماره پرونده بایگانی 981020 تسلیم و قبض دریافت نمایند.
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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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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.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

آمریکا در توهم نجات 
هالیوودی عربستان

در رفتاری که بیشتر به یک نمایش هالیوودی می ماند یک 
مقام آمریکایی مدعی شد که ایران قصد حمله به عربستان 
را داشت که به احتمال زیاد به دلیل همکاری امنیتی میان 

ریاض و واشنگتن انجام نشد.
 مــک گورک، هماهنگ کننده شــورای امنیت آمریکا در 
امور خاورمیانه و شــمال آفریقا در اظهاراتی در نشســت 
امنیتی منامه گفت که کشــورش برای مقابله با تهدیدات 
قریــب الوقوع در منطقه راهبــردی و غنی از منابع انرژی 

تمرکز کرده است. 
وی مدعی شــد که نیروهــای آمریکایی یک تهدید قریب 
الوقوع از ســوی ایران را رصد، بــا آن مقابله و از انجام آن 
ممانعت کردند.مک گورک در ادامه مدعی شــد که ایران 
برای حمله به عربستان آمده می شد و به احتمال زیاد این 
امر به دلیل همکاری امنیتی گســترده میان عربســتان و 

آمریکا رخ نداد.
این مقام آمریکایی همچنین گفت که کشــورش به دنبال 
ایجاد زیرســاخت دفاعــی دریایی و هوایی پیشــرفته در 
خاورمیانه است.پیش از این مقامات آمریکایی و عربستانی 
در گفت وگو با روزنامه وال اســتریت ژورنال ایاالت متحده 
مدعی شــدند که ریاض و واشــنگتن به دلیــل دریافت 

اطالعاتــی مبنی بر اینکــه ایران ممکن اســت در آینده 
نزدیک برای حمله به عربســتان ســعودی و عراق آماده 
شــود، در وضعیت هشدار قرار گرفتند.وال استریت ژورنال 
ادعا کرده بود که ایران ممکن اســت به زودی به اهدافی 
در عربســتان ســعودی و شــهر اربیل عراق حمله کند تا 
توجه افکار عمومــی را از اعتراضات داخلی منحرف کند.
در این گزارش، با اشــاره به اینکه عربستان این اطالعات 
را با مقامات آمریکایی در میان گذاشــته است، ادعا شده 
است که ارتش دو کشور و برخی دیگر از کشورها به حالت 
آماده باش در آمده اند.یکی از مقامات شــورای امنیت ملی 
کاخ سفید در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری آناتولی 
گفت: ما نگران تهدید ایران هســتیم و از طریق کانال های 

نظامی و اطالعاتی با عربســتان ســعودی در تماس دائم 
هســتیم. در انجام هیچ گونه اقدامی بــرای دفاع از منافع 

خود و شرکای خود در منطقه تردید نخواهیم کرد.
در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی به تکرار 
اظهــارات مداخله جویانــه اش درباره اتفاقــات اخیر ایران 
پرداخت.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه 
اظهارات مداخله جویانــه اش درباره اتفاقات اخیر ایران، در 
صفحه توییترش نوشــت: بسیار نگران این هستم که طبق 
گفته ها، مقامات ایران در حال گســترش خشــونت علیه 
معترضان، به ویژه در شهر مهاباد هستند.بلینکن در ادامه 
گفت: ما در عین حمایت از مردم ایران، به پاسخگو کردن 

کسانی که در این کار نقش دارند ادامه می دهیم.


