
 آمریکا به دنبال منحرف کردن
 مسیر احیای برجام است

یک منبع دیپلماتیک روس در واکنش به اظهارات 
نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران گفت زمان آن 
رســیده که ایاالت متحده از منحرف کردن مسیر 

احیای برجام دست بردارد.
یــک منبــع دیپلماتیــک روس بــه خبرگزاری 
ریانووستی گفته که مسکو امیدوار است واشنگتن 
از منحرف کردن مسیر احیای برجام دست بردارد 
و احیای توافق هسته ای ایران را به نتیجه برساند.

ایــن منبع در واکنــش به اظهارات روز گذشــته 
)شنبه، سوم دســامبر( »راب مالی« نماینده ویژه 
آمریــکا در امور ایران که گفتــه بود احیای برجام 
برای آمریــکا اولویت ندارد، تصریح کرد: »این یک 
مســئله انتخابی نیســت. آمریکایی ها باید تمامی 
تخلفاتی که پیش تر مرتکب شده را از بین ببرند«.

او در ایــن خصــوص توضیح داد: »از آن ســوی 
اقیانــوس، هرازگاهی اظهاراتی شــنیده می شــود 
کــه پایبندی دولت کنونی آمریــکا به وعده هایش 
بــرای بازگرداندن آمریکا به برجــام را مورد تردید 
قرار می دهد«. وی ادامــه داد: »آمریکایی ها قطعاً 
شتابزده عمل می کنند و به دنبال بهانه ای مناسب 
برای انحراف از مســیر بازگشــت به برجام هستند 
اما این یک موضوع انتخابی نیست«. این دیپلمات 
روس با اشــاره به این موارد تصریح کرد که ایاالت 
متحده، »موظف به پایبندی بــه قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت و اصالح تمامی تخطی   از تعهداتش 
به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است«.

وی افــزود »قطعنامه ای که علیه ایران در جلســه 
نوامبر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ارائه شــد، عنصر دیگری از تنش زایی واشــنگتن 
و شــرکای اروپایی این کشور اســت«. این منبع 
دیپلماتیک با اشــاره به این مــوارد تأکید کرد که 
ماه ها تالش کارشناسان در قالب نشست وین  اثبات 
کــرد که احیای برجام در تطابق با پارامتر هایی که 
در ابتدا با آن توافق شد، امکانپذیر است.او در پایان 
با اشاره به کارشــکنی ایاالت متحده گفت: »برای 
ایــن منظور، همکاران آمریکایی ما اراده سیاســی 
کافی برای برداشــتن گام نهایی به ســوی نهایی 
کردن توافق در ایــن زمینه را ندارند. ما امیدواریم 
که آن ها از گل آلود کردن آب دســت بردارند و با 
یکدیگر موضــوع احیای »توافق هســته ای« را به 

سرانجام برسانیم«.  مهر

همگرایی اقتصادی ایران و تاجیکستان 
پانزدهمیــن کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصــادی جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری 
تاجیکســتان به ریاســت وزیر نیرو و وزیر انرژی و 
ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان طی دو روز آینده 

در تهران برگزار می شود.
این اجالس بــا تأکید بر اهمیت حفــظ و ارتقای 
روابــط و همکاری هــای متقابــل و در راســتای 
تحکیم روابط و گســترش همکاری هــای ایران و 
تاجیکســتان به میزبانــی وزارت نیرو و ریاســت 
»علی اکبــر محرابیان« و »دلیر جمعه« وزیر انرژی 
و ذخایر آبی تاجیکســتان، امــروز و فردا در تهران 
برگزار خواهد شد.براین اســاس طرف ها در فضایی 
دوستانه، راه های گسترش همکاری های اقتصادی، 
بازرگانی، فنی، علمی، فرهنگی و تشکیل کمیته ها 
و گروه هــای کاری، پیگیــری توافقات و توســعه 
همکاری ها را مورد بررسی قرار می دهند.  ایسنا

 توافق عراق با ایران 
برای تداوم صادرات گاز 

وزیر نفت عراق از توافق بغداد با تهران برای تداوم 
صادرات گاز ایران به این کشور خبر داد.

»حیـان عبدالغنـی«، وزیـر نفـت عـراق از توافـق با 
وزارت نفـت ایـران بـرای تـداوم صـادرات گاز ایـران 
بـه عـراق بـرای تجهیـز نیروگاه هـای برق عـراق در 
تابسـتان سـال آینـده خبـر داد.وی گفـت کـه ایـن 
توافـق شـامل تجهیـز عـراق بـه گاز براسـاس توافق 
صـورت گرفتـه و در صـورت نیـاز عراق اسـت.حیان 
عبدالغنـی تاکیـد کـرد: وزارت نفـت ایران بـه عراق 
وعـده داده براسـاس نیـاز، گاز در اختیـار عـراق قرار 
دهد.وزیـر نفـت عـراق بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت 
همچنـان می خواهـد از ایـران گاز و بـرق وارد کنـد، 
گفـت کـه عـراق هنـوز بـه واردات گاز از ایـران نیاز 
دارد. وی تصریـح کـرد کـه تـالش بـرای توسـعه 
میادیـن گاز عـالوه بـر توسـعه نیروگاه هـای بـرق 
بـرای افزایـش ظرفیـت تولیـد در حال انجام اسـت.

وزیـر نفـت عـراق از دعـوت از وزیر نفت ایـران برای 
سـفر بـه بغداد با هـدف تـداوم گفتگوها بیـن بغداد 
و تهـران درخصـوص پرونده هـای انـرژی خبـر داد.

پیـش از این، »احمد العبادی« سـخنگوی رسـانه ای 
وزارت برق عراق اعالم کرد، این کشـور در تابسـتان 
و زمسـتان بـه چیـزی حـدود روزانـه 50 الـی 70 
میلیـون متـر مکعـب گاز بـرای نیـروگاه هـای برق 
خـود نیـاز دارد.وی دربـاره امکان بی نیـازی عراق از 
گاز و انـرژی ایـران، آنرا بعید دانسـته  بود.همچنین، 
»احمد موسـی« سـخنگوی وزارت بـرق عراق تأکید 
کـرده بـود کـه ایـن کشـور روزانـه بـه 60 میلیـون 
مترمکعـب گاز بـرای تولید برق نیاز دارد.سـخنگوی 
وزارت بـرق عـراق گفتـه بـود کـه ایـن وزارتخانـه 
توانسـته اسـت بدهی به ایران را از طریق اسـتقراض 
داخلـی از بانک تجارت عـراق پرداخت کند بنابراین 
واردات گاز از ایـران بـه 45 میلیـون مترمکعـب در 
روز رسید.سـخنگوی وزارت بـرق عراق تصریح کرده 
بـود: عـراق بـه 55 الـی 60 میلیـون مترمکعـب گاز 
در روز بـرای خودکفایـی نیروگاه هـای تولیدی خود 
 نیـاز دارد کـه در ایـن خصـوص در حـال مذاکـره 

با ایران هستیم.  تسنیم 

اخبــــار گزارش

معاون سیاســی وزیر امــور خارجه ایران بعــد از دیدار با 
مقامات روســیه در مســکو گفت که دو طــرف روابط رو 
به رشــدی داشــته و برای تقویت آن مکانیزم هایی تعبیه 
کرده اند و حوزه قفقاز جزو حوزه هایی اســت که مســکو و 

تهران همکاری خوبی دارند.
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در 
سفری که به روسیه داشــت با مقامات این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد.وی درباره محتوای این دیدار گفت: دو طرف 
ضمن مرور روابط دوجانبه در چند ماه گذشته، چارچوب ها 
و ســازوکارهایی را برای پیشــبرد روابط با توافق یکدیگر 
تعبیه کردند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران درباره 
دیدار با مقامات روسیه گفت: مناسبات ایران و روسیه فقط 
محدود به موضوع ســوریه نبوده و نیست؛ تهران و مسکو 
در حوزه قفقاز همکاری های بســیار خوبی با یکدیگر دارند 
و چارچوب ۳+۳ الگوی بســیار خوبی برای امنیت ســازی 
منطقه ای در حوزه قفقاز اســت.معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه به اضافه شــدن روسیه به نشســت وزرای خارجه 
کشــورهای همســایه افغانستان به پیشــنهاد ایران اشاره 
کرد و افزود: موضوع افغانســتان نیــز یک زمینه همکاری 
خیلی خوب منطقه ای ایران و روســیه برای امنیت سازی 
در این کشــور است به ویژه در شرایطی که غربی ها حضور 
بــه اصطالح عینی خود را در افغانســتان پایــان داده اند. 
باقری درباره جزئیات ســفرش به روسیه اظهار داشت: در 
دیدار با همتایان خود در روســیه، دو طرف بار دیگر ضمن 
مرور روابط تهران - مســکو در چند ماه گذشته، برآوردی 
از وضعیت در دوره جدید داشــتند و بر همین اساس هم 
چارچوب ها و سازوکارهایی را برای پیشبرد روابط با توافق 
هــم تعبیه کردیم.وی ادامه داد: اینگونه تعامالتی که میان 
وزارت خارجه های ایران و کشورهای همسایه وجود دارد، 
هم بسترساز توسعه مناســبات و هم تحکیم کننده روابط 

در عرصه هــای مختلف به ویژه اقتصــادی خواهد بود که 
می تواند پشــتوانه مستحکمی هم برای اســتقرار ثبات و 
امنیت منطقه ای باشد و هم زمینه ساز توسعه و رفاه کشور 

و مردم را فراهم کند.
الزم بــه ذکر اســت در ادامه روابط دو جانبه کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران از اضافه شدن ۳ بندر روسیه به 
مقاصد بارهای صادراتی ایران خبر داد. کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کرد: در راســتای سیاست های کالن 
دولت مبنی بر توسعه تجارت خارجی با روسیه و کشور های 
دریــای خزر، مقاصد صادراتی ایران را متنوع تر کرده و هم 
اکنون عالوه بر بندر سالیانکا، سه بندر ماخاچ کاال، وی تی 

اس و علیــا نیز به جمع مقاصد صادراتی ایران در روســیه 
اضافه شــده  اند.این تصمیم اقدام به منظور سرعت  بخشی 
بــه انجام عملیــات تخلیه و بارگیری و نیــز افزایش تردد 
کشــتی ها به بنادر روسیه بوده تا بتوان همزمان با استفاده 
بیشتر از ظرفیت  های ناوگان کشتیرانی دریای خزر، حمل 
کاال هــای صادراتی و ترانزیتی گروه کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران را افزایش داد. پیش بینی می شــود سرعت 
کشــتی ها، سرعت سفر و سرعت تخلیه و بارگیری افزایش 
پیدا کرده و کاال های بیشتری به مقاصد روسیه حمل شود.

از ســوی دیگــر در بعد دیگــر روابط دو کشــور، هیئت 
پارلمانی جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در کنفرانس 

بین المللــی مجمــع پارلمانی امنیت جمعی روســیه وارد 
مسکو شد. الزم به ذکر اســت مدیر اطالعات ملی آمریکا 
با تکرار ادعاها درخصوص انتقال پهپادهای ســاخت ایران 
به روسیه گفت که مســکو به دنبال انواع دیگر تسلیحات 

ایرانی است.
آوریل هاینــز مدیر اطالعات ملی آمریــکا در گفت وگو با 
شــبکه ان بی سی ادعای اثبات نشده برخی مقامات غربی و 
آمریکایی مبنی بر انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه 
برای اســتفاده علیه اوکراین را تکرار کرد و گفت: مسکو به 
دنبال دریافت انواع دیگر تســلیحات از سوی تهران است، 
چیزی که باتوجه به ظرفیت آنها بسیار نگران کننده است.
مقامات غربی و آمریکایی و به ویژه اوکراینی ها با هدف تحت 
فشــار قرار دادن ایران تالش کرده اند پای ایران را به جنگ 
اوکراین بکشــانند و به طور مکرر ادعا می کنند که روســیه 
از پهپادهای ســاخت ایران در حمالت خود علیه اوکراین 
اســتفاده می کند.این در حالی است که جمهوری اسالمی 
ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است. آوریل هاینز در بخش 
دیگری از این مصاحبه به موضوع ناآرامی های اخیر در ایران 
پرداخت و قابل توجه توصیف کرد و گفت که حکومت ایران 
ایــن ناآرامی ها را تهدیدی قریب الوقوع علیه خود نمی بیند.

وی همچنیــن مدعی شــد که ســرویس های اطالعاتی و 
امنیتــی ایران، چه در داخل و چه در خارج از این کشــور 

موضعی تهاجمی در برخورد با منتقدان اتخاذ کرده اند.
مقامــات آمریکایی در هفته های گذشــته آشــکارا تالش 
کرده اند به دخالت در امور داخلی ایران بپردازند و با ادعای 
حمایت از حقوق مردم ایران به ناآرامی ها دامن زده اند.آنها 
در حالی مدعی حمایت از مردم ایران هســتند که کماکان 
به تحریم های ظالمانه خود علیه کشورمان ادامه می دهند، 
تحریم هایــی که به طور مســتقیم زندگــی روزانه مردم و 

معیشت آنها را هدف قرار می دهد.
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رئیس جمهور فرانســه بدون اشاره به اقدامات بحران ساز کشورش در امور داخلی 
ایران، بار دیگر از جاسوسان دستگیر شده فرانسوی در ایران حمایت کرد.

رئیس جمهور فرانســه بار دیگر از جاسوســان دستگیر شــده فرانسوی در ایران 
حمایت و ادعا کرد آنان به دالیل علمی و یا شرکت در انجمن های )علمی( به ایران 
ســفر کردند.وی مدعی شــد برای زندانی کردن آن ها هیچ توجیهی وجود ندارد.
به گزارش شــبکه تی اف ۱ فرانســه، امانوئل مکرون زندانی کردن اتباع فرانسوی 
را غیر قابــل توصیف و این اقدام )دولت ایران( را محکوم کرد.وزارت اطالعات دو 
فرانســوی را در جلساتی تشکیالتی و هماهنگی که با برخی از اعضایی که خود را 
کانون صنفی معلمان می نامیدند، شناسایی و بازداشت کرد.دادستان کل ایران نیز 
گفت: هدف جاسوسان فرانسوی این بود که مردم را به مبارزه و مخالفت با نظام به 
خیابان ها بکشانند.در همین حال، وزارت خارجه فرانسه پیشتر در بیانیه ای ضمن 
تکــرار مداخالت خود در امور داخلی ایران، بار دیگر از ناآرامی ها و اغتشاشــگران 
حمایت کرد. الزم به ذکر است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فروش انرژی 
از ســوی آمریکا به اروپای بحران زده را با نرخی بیش از چهار برابر قیمت جهانی 

حمایت تلقی نمی کند و آن را سرکیسه کردن قاره اروپا می داند.
امانوئل مکرون رئیس  جمهور فرانســه عازم واشــینگتن شــد تا به گفته مقامات 

آمریکایی و فرانســوی برای نشست پنجشــنبه در کاخ سفید، رایزنی در مورد یک 
دستور کار طوالنی را تجربه نماید. هر چند که سران آمریکا و فرانسه برآنند چنان 
وانمود کنند که دیداری دوستانه و برگرفته از توسعه مناسبات میان دو کشور را در 
پیش دارند، اما بررسی ریشه ای روابط طرفین و همچنین کنایه های مطرح شده در 
نشست مطبوعاتی مشترک، حقایق بیشتری را آشکار می سازد. آمریکا در حالی که 
وعده تامین انرژی را به کشورهای اروپایی داده بود آنها را گرفتار جنگ اوکراین کرد.
بر اساس اظهارات رســمی مکرون، فروش انرژی به اروپا از سوی آمریکا با نرخی 

بیش از چهار برابر قیمت جهانی در اصل سرکیسه کردن قاره اروپا بوده است.
اســناد و مدارک نشــان می دهد خرابکاری در خطوط نورد استریم نیز که هدف 
آن اســتمرار وضع موجود بوده از سوی آمریکا انجام شده است.عقد قرارداد برای 
دریافــت منابع جدید انرژی نیز که برخی از ســران اروپایی برای توجیه باج دهی 
خود به آمریکا طرح کرده اند، در صورتی که خوش بینانه اجرا شود، نه برای زمستان 

امسال بلکه برای سال های آینده پاسخگوی نیاز اروپا خواهد بود.
هر چند رســانه های غربی برآنند با برجسته ســازی کاهش  قیمت نفت، سناریوی 
زمستان سخت اروپا را کم رنگ کنند، اما حقیقت آن است که مشکل اصلی اروپا 

در کنار مسئله قیمت، نبود منابع انرژی در بازار است.

حمایت مکرون از جاسوسان فرانسوی بازداشت شده در ایران

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تأکید کرد که در حال 
حاضر اولویت واشنگتن حمایت از اغتشاشات در ایران و 

نه مذاکرات با آن است.
»راب مالــی« نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران تأکید 
کرد که ایاالت متحده به جای آن که بر مذاکرات با ایران 
تمرکز کند، اولویت خود را بــر »کمک نظامی ایران به 
روسیه« و حمایت از اغتشاشات در ایران قرار داده است.
پایگاه تحلیلی-خبری بلومبرگ در این خصوص نوشــت 
مالی گفت که ایاالت متحده به جای تمرکز بر مذاکرات 
متوقف شــده برای احیای برجام، »بر عرضه تسلیحات 
ایران به روســیه و حمایت از معترضــان ایرانی تمرکز 
دارد«.نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران بدون اشــاره 
به کارشــکنی های ایــاالت متحده در مســیر مذاکرات 
هســته ای، مدعی شــد: »ایران عالقه ای به توافق ندارد 
و ما بــر چیزهــای دیگر متمرکــز شــده ایم. در حال 
حاضــر می توانیم در تالش بــرای بازدارندگی و اخالل 
در ارائه تســلیحات به روســیه و تالش برای حمایت از 
خواســته های اساســی مردم ایران تفاوت ایجاد کنیم«.
راب مالــی در ادامه با بی فایده توصیف کردن مذاکرات، 
ادعا کرد: »چه فایده ای دارد؟ وقتی قرار اســت ایران با 
خواســته های غیرقابل قبول بازگردد، به چه دلیل باید 
روی آن تمرکز کنیم؟ در این برهه از زمان، قصد نداریم 
بر توافق هســته ای تمرکز کنیم زیرا نمی توانیم به عقب 
بازگردیــم و دوباره بازی داده شــویم«.وی در ارتباط با 
روند مذاکرات هسته ای ایران، افزود »در حالیکه اتحادیه 
اروپا و مقام های جمهوری اسالمی ایران همچنان به کار 
بــر روی برجام ادامه می دهند و مذاکرات رســماً معلق 
نشــده اما از پایان اوت تاکنون هیــچ مذاکره ای انجام 
نگرفته اســت«.مالی با تکرار ادعاهای کمک تسلیحاتی 

ایران به روسیه علیه اوکراین، ادامه داد که ایاالت متحده 
قصد دارد در روند عرضه تســلیحات از ایران به روسیه 
»اختالل، تأخیر و بازدارندگی« ایجاد و »تحریم« اعمال 
کند. ادعای نخســت رابرت مالی؛ تکرار موهوماتی است 
که کاخ ســفید و غرب بیش از دو دهه اســت که آن را 
در بوق و کرنــا کرده و تحویل افکار عمومی جهان داده 
است که جمهوری اسالمی در پی ساخت بمب اتم است 

و غرب اجازه این اقدام را نخواهد داد. 
ادعای دیگــر توقف مذاکرات به دلیل درخواســت های 
غیرمنطقی ایران اعالم شــده است! و این در حالی است 
که جمهوری اســالمی ایران از همان ابتدای دوره جدید 
مذاکرات هسته ای سه خواسته مشخص، شفاف و قانونی 
را در دســتور کار قرار داده است و به دلیل اهمیت این 
ســه موضوع برای مردم و کشــور تحت هیچ شرایطی 
از آن عقب نشــینی نخواهد کرد. خواســته نخست رفع 
تحریم های غیرانسانی آمریکا علیه مردم ایران است که 
زندگی و معیشــت آن ها را دشــوار کرده است. خواسته 
دوم تضمین اجرای هرتوافقی اســت کــه میان ایران و 
آمریکا منعقد می شــود و در نهایت خواسته سوم، بسته 
شــدن پرونده هســته ای ایران در همه ابعاد در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است. سه خواسته ای که با توجه 
به رویکرد و اقدامات آمریکا و اروپا در سال های گذشته، 
نه تنهــا غیرمعقول نبوده بلکه قانونی و به حق اســت.
موضوع ارســال سالح از سوی ایران به روسیه در جنگ 
اوکراین هم به ویترین، اتهامات آمریکا علیه ایران اضافه 
شــده است و این در حالی اســت که جمهوری اسالمی 
ایران بارها ارسال سالح به روسیه به منظور استفاده در 
جنگ اوکراین را تکذیب کرده و هیچ شاهد و سند قابل 

اتکایی درباره این موضوع ارائه نشده است.

تاکید نماینده آمریکا بر ادامه حمایت از اغتشاشات
ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت که 
الســودانی به نیروهای مرزبانی این کشور دستور داد تا 

کنترل مرزهای ایران و ترکیه را برعهده بگیرند.
یحیی رســول، ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق در یک نشست خبری تاکید کرد که محمد شیاع 
السودانی، نخســت وزیر عراق به نیروهای مرزبانی این 
کشــور دســتور فوری داد که کنترل خــط صفر مرزی 
بــا ایران و ترکیه را در اختیار بگیرند و این دســتور در 
راســتای پایان دادن بــه درگیری هــای موجود میان 
گروه های مسلح مخالف ایران و ترکیه و نیروهای مسلح 

دو کشور در اقلیم کردستان عراق است.
وی گفت که الســودانی دستور داد که امکانات نیروهای 
مرزبانی از نظر تســلیحاتی و تجهیزات دیگر باید تقویت 

شود تا این ماموریت به خوبی انجام شود.
یحیی رســول تاکید کرد: عراق اجــازه نخواهد داد که 
از خاک این کشــور برای تعرض به کشورهای همسایه 
استفاده شود، ما روابط خوبی با تمام کشورهای همجوار 
داریم و تالش می کنیم که این روابط را گسترش دهیم 
زیرا در راســتای منافع عراق و تمام کشورهای همسایه 
است.ســخنگوی فرمانــده کل نیروهای مســلح عراق 
همچنین بــر حفظ حاکمیت عراق و احترام گذاشــتن 
به آن تاکید کرد. بر اســاس این گزارش، محمد شــیاع 
الســودانی، نخســت وزیر عراق اخیرا ســفری به تهران 
داشــت و با مقامات ارشد کشورمان از جمله مقام معظم 

رهبری دیدار و گفت وگو کرد.
پیش از این یک مســئول عراقی اعالم کرد که ایرانی ها 
به کشــور عراق اسناد و مدارکی دادند که نشان می دهد 
از خاک این کشــور علیه ایران استفاد می شود از جمله 
اینکه برخی مجموعه های کرد از خاک اقلیم کردســتان 

به داخل ایران سالح قاچاق می کنند.این مسئول به سفر 
اخیر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
به عراق اشــاره کرد و گفت که ســردار قاآنی در دیدار 
با مقامــات عراقی موضعش درخصــوص انجام عملیات 
زمینــی در داخل خاک عراق و توقف فعالیت گروه های 
کرد که متهم به دســت داشــتن در ناآرامی های اخیر 
ایران هستند، روشــن بود.وی گفت که طرف عراقی به 
این نتیجه رسیده اســت که یگان های نظامی از ارتش 
و نیروهایی از مرزبانــی خود را در مرزهایش با ایران به 
طول ۲00 کیلومتر مستقر کند.این مسئول عراقی گفت 
که ماموریت این نیروهای مســتقر در مرز ایران و عراق 
ممانعت از فعالیت مجموعه های کرد علیه ایران اســت. 
همچنین رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر لزوم 
استقرار نیروهای عراقی در مرزهای ایران و ترکیه گفت 
که کشــورش نباید به پایگاه و یا گذرگاهی برای تعرض 
به کشــورهای همسایه تبدیل شود.او گفت که نیروهای 
عراقی باید در مرهای ایران و ترکیه مســتقر شوند و با 
گروه های موجود در اقلیم کردســتان عراق باید همانند 
پناهندگان در اردوگاه های مشــخص برخورد شود.وی 
تاکید کرد که این گروه باید از مرزها دور شــده و خلع 
سالح شوند.عمار حکیم خاطرنشان کرد که باید به قانون 
اساسی عراق پایبند باشــیم و اجازه ندهیم که عراق به 
پایگاه و یا گذرگاهی برای تهدید کشــورهای همســایه 
تبدیل شــود.رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین 
گفت کــه دولت عراق وظیفه دارد کــه از تعرض گروه 
های تروریستی به کشــورهای همسایه ممانعت کند و 
کشورهای همسایه نیز باید در اقدامات خود برای تعقیب 
گروه های معــارض با دولت مرکزی عــراق هماهنگی 

داشته باشند.  ایسنا

دستور السودانی به مرزبانی عراق  برای کنترل مرزهای ایران و ترکیه

همزمان با تحرکات غرب برای برهم زدن ثبات منطقه مطرح شد؛ 

همکاری ایران و روسیه ضامن امنیت قفقاز

سخنگوی وزرات امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس، 
از رویکرد دوگانه غرب در قبال حقوق بشــر به شدت انتقاد کرد و گفت: »مرگ 

خوبست اما برای همسایه.«
»ناصر کنعانی«، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رویکرد دوگانه کشورهای 
غربی در موضوع حقوق بشــر انتقــاد کرد و گفت: »مقامــات رژیم هایی که در 
تاریخ خود کودتاها، توطئه ها، مداخالت و جنگ های خانمان ســوزی با میلیون ها 
کشــته را رقــم زده اند، اخیرا در قامت مدافعان حقوق بشــر در دیگر کشــورها 
خودنمایی می کنند.«او در حســاب توییتری خود نوشــت: »ُطرفه آنکه به رغم 
ژســت های دروغین حقوق بشــری، در پنهان ســازی ماهیت ضدحقوق بشری 
خود موفق نبوده اند.«ســخنگوی وزارت خارجه در رویکرد دوگانه این کشــورها 

گفــت: »اعتراضات مردمی در انگلیس، آلمان، فرانســه، کانادا و اســترالیا بد و 
شایســته برخورد شــدید اما اغتشاشات در کشــورهای مورد هدف آن ها خوب 
و شایســته حمایت اســت!!« او تأکید کرد: »ســران این رژیم ها پس از تقسیم 
 تروریســم بــه خوب و بد، از اغتشــاش و اعتــراض نیز تعریف دلخــواه خود را 

ارائه می کنند.«
کنعانی در ادامه توییت خود که تصویری از خبر مربوط به اظهارات نخست وزیر 

انگلیس ضمیمه کرده بود، نوشــته است: »مرگ خوبست اما برای همسایه.«این 
توییت هــای ســخنگوی وزارت خارجه ایــران در واکنش به اظهارات »ریشــی 
ســوناک« است که دیروز شــنبه در مورد اعتراضات در انگلیس گفته بود »اصال 
پذیرفتنی نیســت که زندگی مردم با تظاهرات »اقلیتی خودخواه« مختل شود؛ 
امــروز با فرماندهان پلیس مالقات کردم تا به آنها بگویم که از حمایت کامل من 
برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی برخوردارند.« جالب اینکه نخست وزیر انگلیس 
هفته گذشته در واکنش به ناآرامی ها و اغتشاش ها  در  ایران گفته بود: »اوضاع در 
ایران پیچیده شده است. معترضان ایرانی همچنان تظاهرات می کنند و سرکوب 
می شوند. زنان ایرانی با ایستادن در مقابل دین ساالری، شجاعت بی حد و حصری 

از خود به نمایش گذاشته اند.«  مهر

سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به نخست وزیر انگلیس 

مرگ خوبست اما برای همسایه!

»آگهی مناقصه عمومی نوبت اول«

مهدی زاده - شهردار ارومیه 

ت اول
نوب

شهرداری ارومیه در  نظر دارد به استناد ماده ۵ آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب 
سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. از شرکتهای خدماتی صالحیتدار که مورد تائید 
اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشند دعوت بعمل می آید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات 
اعالمی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضاء  گواهی  دریافت  و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل 
محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند.
نفر   ۱۶ حداقل  توسط  آن  پشتیبانی  و  درون شهری  نقل  و  ارائه خدمات حمل  مناقصه:  موضوع   -۱
و  بار  نقل  و  مدیریت حمل  سازمان  مجموعه  در  بصورت حجمی  پشتیبان  نفر   ۷ و  یک  پایه  راننده 

مسافر شهرداری ارومیه
- مبلغ کل مناقصه : ۴۱/88۰/۷۷۰/۷3۵ ریال )چهل و یک میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و 

هفتصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی پنج ریال (
3- مدت قرارداد: یکسال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.

۴- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۹/۱۴ تا ساعت ۱۹ روز شنبه 
مورخه ۱۴۰۱/۹/۱۹ در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

۱۵۲۹
نوبت اول ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، نوبت دوم ۱۴۰۱/۹/۱۶

شماره : ۲۰۰۱۰۹۴۸۳۹۰۰۰۱۱۷
تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۱۴


