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واکنش پکن به تهدید آمریکا 
علیه تجارت تسلیحاتی با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اظهارات تهدید آمیز وزیر امور خارجه 
آمریکا در زمینه تجارت تسلیحاتی کشورهای مختلف با ایران، انتقاد کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری ای. اف، پی، چین پس از این که 
آمریکا تهدید کرد تحریم هایی علیه کشــورهای مشــارکت کننده در تجارت 
تســلیحاتی با ایران اعمال خواهد کرد، روز دوشــنبه واشــنگتن را به فروش 

تسلیحات و مداخله در امور دیگر کشورها متهم کرد. 
وزرات امور خارجه چین اظهارات تهدید آمیز مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا علیه دیگر کشورها در این زمینه را  »کامال غیرقابل توجیه« دانست. 

لیجیان ژائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران گفت: 
این آمریکا اســت که در همه جا تســلیحات و مهمات می فروشــد، تجارت 
تسلیحاتی را در خدمت اهداف ژئوپولیتیک به کار می گیرد و حتی آشکارا در 

امور داخلی دیگر کشورها دخالت می کند. 
ژائو  پاسخ مســتقیمی به این که آیا چین اکنون تمایل خواهد داشت که 
به ایران ســالح بفروشد، نداد اما اظهار کرد که پکن »تجارت تسلیحاتی را بر 
اساس سیاست صادرات نظامی و تعهدات بین المللی خود پیش خواهد برد«.

بر اســاس این گزارش، اظهارات این مقام چینی دز پی این مطرح می شود 
که تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر به پایان رسید. 

دولت آمریکا در ســه ماه اخیر در تالش بود پیش نویس قطعنامه ای را در 
شــورای امنیت ســازمان ملل برای تمدید این تحریم به تصویب برساند اما با 

مخالفت اکثریت اعضای شورا،  با این طرح موافقت نشد.

ویژه

بی اعتنایی »اولیانوف« به تهدید جدید آمریکا
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در وین در واکنش به تهدید 
آمریکا به اعمال تحریم های ثانویه علیه دیگر کشورها، افراد و شرکت هایی که 
در تجارت تسلیحاتی با ایران مشارکت کنند، گفت که روسیه به این تهدیدها 

اهمیت نخواهد داد.
» میخائیــل اولیانوف « در پی پایان یافتن تاریخ تحریم های تســلیحاتی 
ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر، در واکنش به نقل قولی که ریچارد گلدبرگ دستیار 
مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید از وزیر امور خارجه آمریکا درباره تهدید 
کشــورها و شرکت های مشــارکت کننده در تجارت تســلیحاتی با ایران به 
تحریم های ثانویه انجام داده است، در صفحه توییترش نوشت: فکر می کنم ما 
تمام تحریم های قابل تصــور آمریکا علیه بخش دفاعی مان را داریم. آیا واقعا 

فکر می کنید ما به تصمیم های آمریکا اهمیت خواهیم داد؟ 
اولیانوف در ادامه نوشت: سیاست ما توسط عوامل دیگری هدایت خواهند 

شد، نه توسط تهدیدهای شما. 
پیشــتر نیز مقامات روس بارها به تداوم همکاری های نظامی با ایران طبق 

نیازهای دو کشور پس از پایان تحریم تسلیحاتی تاکید کرده اند.

رایزنی تجاری ایران و سوریه
وزیران اقتصاد و تجارت سوریه در رابطه با مسائل تجاری میان تهران و دمشق 
با سفیر ایران در این کشور بحث و رایزنی کردند. به گزارش ایسنا، فهد درویش، 
نائب رئیس اتاق بازرگانی سوریه و ایران در گفت وگو با روزنامه الوطن گفت که این 
اتاق مشترک بازرگانی در رابطه با انجام تجارت پایاپای میان ایران و سوریه با جواد 
ترک آبادی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در دمشق و طالل البرزای، وزیر تجارت 
داخلی ســوریه و همچنین سامر خلیل، وزیر اقتصاد این کشور در تعامل خواهد 
بود. وی گفت که این رایزنی ها صادرات و واردات کاال و فعال کردن اتاق مشترک 
بازرگانی در تایید و ثبت اوراق و اسناد مورد نیاز را شامل می شود. درویش تاکید 
کرد که سفیر ایران در دمشق و وزرای تجارت و اقتصاد سوریه اهمیت زیادی برای 
این مساله قائل هستند و قرار است که اعضای اتاق مشترک بازرگانی برای بررسی 

این پیشنهادات هفته جاری نشستی با وزیر اقتصاد سوریه برگزار کنند.

پولیتیک

پولیتیک

»ســعید خطیــب زاده« روز دوشــنبه در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه با اشاره به 
شــیوع کرونا در مناطق مختلف جهان گفت: 
بار دیگــر کرونا همه عالم از شــرق تا غرب، 
از اروپــا تا آمریــکا را گرفتــه و امیدواریم با 
همکاری، همدلی و ســپاس از خدمات کادر 
درمان این بیماری و موج آن را سپری کنیم.

به گزارش ایرنا، وی درباره تحوالت سیاست 
خارجی در یک هفته گذشــته اظهار داشت: 
۲۲ مهر تمــاس تلفنی با ظریــف با همتای 
ژاپنی خود را داشــتیم که درخصوص مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی انجام شــد. 
موضوع دسترســی ایران به منابع مالی خود 
در ژاپن از موضوعات جدی در این رایزنی بود 
و امیدواریــم طرف ژاپنی به تعهدات خود در 

نظام حقوق بین المللی عمل کند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی رایزنیهای 
تلفنی محمد جواد ظریف و جیحون بایراموف 
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در خصوص 
بحــران قره باغ و تماس تلفنی با وزیر خارجه 
عــراق را از دیگــر تحــوالت دیپلماتیک در 

روزهای اخیر عنوان کرد.
 وی با اشاره به حضور رییس شورای عالی 
مصالحه افغانســتان در تهــران و دیدارهای 
وی در تهران گفت: ایشــان دیــروز مالقات 
مفصلــی با وزیر امــور خارجه داشــتند و با 
دیگر مقامات کشــور هم دیدار خواهند کرد 
و محــور مالقات ها هم تحوالت افغانســتان، 
گفت وگوهای بین االفغانی و مســائل دوجانبه 

است.
خطیــب زاده درباره لغــو محدودیت های 
تسلیحاتی خاطرنشــان کرد: محدودیت های 
تســلیحاتی ایران از ســاعت ۳.۳۰ بامداد به 
صورت خودکار منقضی شد و ایران موفق شد 

یکجانبه گرایی آمریکا را شکست بدهد.
باور اشتباه پمپئو 

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره 
ادعاهــای اخیــر پمپئــو مبنی بــر تحریم 
کشــورهایی که با ایران تجارت اسلحه کنند، 
ابراز داشــت: این اظهارات مهمترین نشــانه 
است که ایشان هم باور ندارد که تحریم های 

یکجانبه آمریکا موفق بوده است.
خطیــب زاده درباره بحران قره باغ و اصابت 
موشــک های دو طرف به مناطقــی از ایران 
بیان کرد: خط قرمز ایران امنیت شــهروندان 
است. نیروهای مسلح اخطارهای الزم را داده 
و توجیهــات طرف مقابل را شــنیده اســت. 
گفته ایم هر گونه تعرض بــه ایران حتی اگر 

سهوی باشد، جواب داده می شود.  
وی دربــاره ادعای ترامپ درباره مذاکره با 
ایران و سخت تر شــدن مذاکرات یادآور شد: 
مادامی که آمریکا به این عقالنیت نرســد که 
سیاســت هایش علیه ایران شکســت خورده، 
تفاوتــی ایجاد نمی کنــد. انتخاباتی در پیش 
اســت و باید دید چه می شود. بسیاری از این 
ادعاها برای مصرف داخلی اســت. ایران ملت 
صبوری است و در موقع الزم پاسخ می دهیم.  

 ادبیات متفاوت سیاستمداران  
کانادایی پشت درهای بسته 

 وی ســقوط هواپیمــای اوکراینی را یک 
تراژدی عنوان کرد و تاکید کرد: احقاق حقوق 
خانواده جــان باختگان این ســانحه وظیفه 
جمهوری اســالمی بود و  ایــران از روز اول 

همکاری کاملی در این باره داشته است.  
 خطیب زاده با بیــان اینکه کانادا در این 
ماجرا طرفیــت ندارد، اظهار داشــت: طرف 
ما اوکراین اســت و مذاکــرات درباره جبران 
خسارت ها و جبران هواپیما در خطوط هوایی 
در جریان اســت که براســاس معاهداتی که 

ایران در آن عضو است، انجام می شود.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره 
به ادبیات ســخیف وزیر امــور خارجه کانادا 
تصریح کرد: من ســال ها به عنوان دیپلمات 
در کانادا بودم. ادبیات سخیف، کلمات به دور 
از ادب و رفتــار غیردیپلماتیک وزیر خارجه 
کانــادا چیزی نیســت که در پشــت درهای 
بسته دیده می شــود. در پشت درهای بسته 
آنها مودب هســتند و حرف هایشان نشان از 
درخواست برای حضور در مذاکره است چون 
آنها می دانند که طرفیت در مذاکرات ندارند.  
خطیب ادامه داد: سیاســتمداری در غرب 
تبدیل به سیاست بازی برای کسب رای شده 
است. متاسفم ملت کانادا باید چنین ادبیاتی 
از وزیر خارجه  شان بشنوند. درخواست ما این 
است که آنها در علن هم مانند پشت درهای 

بسته حرف بزنند.
 وی درباره ادعای روســیه مبنی بر اینکه 
پذیرش محدودیت های تســلیحاتی از سوی 
ایران داوطلبانه بوده اســت، خاطرنشان کرد: 
آنچــه دیــروز رخ داد، پیروزی بــزرگ برای 
مقاومت ملت ایران بود و آنچه ملغی شد، ۱۳ 
سال تحریم ایران و لغو قطعنامه هایی بود که 
حتی دوســتان ما، یعنی روسیه و چین به آن 

رای داده بودند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
روایت مذاکرات هســته ای بســیار خواندنی 

و حاکی از شــکوه دیپلمات های ایران است، 
ابراز داشت: دیپلمات ها در چارچوب حاکمیت 
عمل می کنند. اساسا طرف غربی و آمریکایی 
حاضر نبود درباره لغو تحریم های تسلیحاتی و 
موشکی مذاکره کند. استدالل آنها بود که این 
تحریم ها خارج از چارچوب هســته ای است و 
طرف ایران شــرط مذاکره را گفت وگو در این 

باره  می دانست.
افزود: طرف غربی دســتاورد  خطیب زاده 
خود را تحریم تســلیحاتی ایران می دانســت 
و می گفــت باید آن را محــدود کرد. آخرین 
موضوعی که در شب توافق حاصل شد، همین 
مسئله بود. این تحریم در نهایت به محدودیت 
تبدیل شد و نظام داوطلبانه درخواست مجوز 

ایجاد شد.
وی بــا بیــان اینکه ایران طی پنج ســال 
گذشته ذره ای سیاســت های دفاعی خود را 
نیازهای خود، سیاست های موشکی  براساس 
و اهــداف منطقه ای خــود را تغییــر نداده 
اســت، عنوان کرد: دیروز هم محدودیت های 
تسیحاتی ملغی شــد. البته فشارهای آمریکا 
وجــود دارد. آنهــا در موضــوع دارو، غذا و 
نیازهای ملت فشــار خود را وارد می کند اما 
عهد دولت باقی اســت که باید نیازهای ملت 

تامین شود.
به گفتــه این دیپلمات ارشــد، ایران ۹۰ 
درصد نیازهای دفاعی خود را آنگونه که وزیر 
دفــاع مطرح کرده، در داخل تامین می کند و 
البته مانند آمریکا نیست که به دنبال فروش 
سالح های کشنده برای کشتار غیرنظامیان در 
یمن باشــد بلکه ایران مسئوالنه عمل خواهد 

کرد.
خطیب زاده درباره دسترسی ایران به منابع 
مالی اش در چین یادآور شــد: در چین پولی 
بلوکه نیست. دشمنان، رقبا و بدخواهان ملت 
ایران می خواهنــد مفرهای ما را ببندند. هیچ 
دو کشــور در دنیا فارغ از مشکل نیستند. ما 
با روســیه و سایر کشــورها چنین مشکالتی 
داریــم. منابعی در چین هســت کــه برای 
استفاده از نیازهای ما از آن استفاده می شوند. 
این فارغ از منابع ایران در کره و ژاپن اســت 

که بلوکه شده اند.  
وی درباره حمالت سایبری به مراکز دولتی 
بیان کرد: روزانه ده ها حمله بســیار وسیع به 
نهادها، دستگاه ها و ســامانه های ایران انجام 
می شــود و هزاران حمله کوچک و متوسط. 
برخی از کشــورها که در مرکزیت آنها آمریکا 
است، جنگ سایبری علیه ایران آغاز کرده اند 

اما ما ناتوان نیستیم و این کار از مجاری خود 
دنبال می شــود. البته مرجعی که در این باره 

باید اظهارنظر کند، ما نیستیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
این سوال که آیا ایران خواهان پیروزی بایدن 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا است، 
گفت: شما می شنوید فالن کشور مایل است 
ترامپ پیروزی شــود یا فالن بلوک خواهان 
برنده شدن بایدن است. اینها گمانه زنی است. 
برای ایران تفاوتی ندارد برنده بایدن باشــد یا 
ترامپ. البته ترامپ جنایت هایی مرتکب شده 

که تاکنون بایدن مرتکب نشده است.  
خطیب زاده با بیان اینکه ایران براســاس 
تحــوالت آمریــکا تصمیم می گیــرد، اظهار 
داشت: مسلم است ما این تحوالت را با دقت 
رصد می کنیم ولی این نشــانه تمایل پیروزی 
یا باخت فالن فرد نیســت. مســلم است که 
حقوق ایران باید تامین شود و اشتباهات شان 
را جبران کنند. جنایت های آنها از ذهن ملت 
ایران نخواهــد رفت. دیپلمات هــای ایران با 
پوســت و خون خــود در چارچوب مذاکرات 

حاضر شده و باز هم خواهند شد.
تکذیب ادعای منافقین

وی درباره واکنش ایران به ادعای منافقین 
مبنی بر وجود یک مرکز هسته ای اعالم نشده 
در ایران تصریح کــرد: این مباحث خنده دار 
اســت و جدی نگیرید. ما نگران فرزندان مان 
و عزیزان این ملت هســتیم که توســط این 
گروهک فریــب می خورند. فرزندان این ملت 
را گروگان گرفته انــد. آنها را لباس تن کرده، 
مجرد نگه داشــته و آنها را گروگان گرفته و 
در خیابان ها برای یکی، دو دالر می چرخانند 
در حالی که در حساب هایشان میلیون ها دالر 

وجود دارد.  
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه با اشاره به خدمت منافقین 
به صدام خاطرنشــان کرد: این گروهک خود 
فروخته از زمانی که به صدام حسین خدمت 
کرد – که دســتش آلوده به خون هزاران پیر 

و جوان ایرانی اســت - تا امروز نوکری ارباب 
بزرگ شــان را انجام می دهنــد. این ادعا هم 
برایشــان باور نکرده اند. ما نگران عزیزان این 
ملت هستیم که توســط این گروهک فریب 
خورده و به گروگان گرفته می شــوند. دامان 
ایــن ملت به روی همــه آنهایی که برگردند، 
باز است و این افراد اگر امروز به این بدبختی 

خود خاتمه دهند، بهتر از فرداست.
 مذاکرات کند با کره جنوبی 

 خطیب زاده درباره آزاد شدن منابع بلوکه 
شــده ایران در کره جنوبی ابراز داشت: منابع 
ایران در کره جنوبی چندین میلیارد اســت و 
مذاکرات ما برای تخصیص و آزادســازی آنها 
بــرای تامین منابع مورد نیــاز در حال انجام 
اســت اما مذاکرات به کنــدی پیش می رود. 
وزارت بهداشــت هم به شکل روزانه و منظم 
و هم در روند هفته ای یک بار، در حال رایزنی 

با طرف کره ای است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
مذاکرات به ســطح مطلوب هم نرسیده است 
و دســتاوردهای آن ناچیز بوده است، گفت: 
دولت کــره جنوبی هرچه زودتر به تعهداتش 
عمل کند، برای روابط دو کشــور و ملت بهتر 

است.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره اخبار 
مطرح شــده در خصوص مشکل دانشجویان 
ایرانــی مقیم چین برای دسترســی به منابع 
مالی و بانکی بیان کــرد:  درباره چین برخی 
اخبار نادرست منتشر می شود که جای سوال 
دارد. بســیاری از اخباری که با منشا بیرونی 
دربــاره روابط ایران و چین مطرح می شــود، 

اخبار درستی نیست.
امــور  وزارت  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
خارجــه، برخی بانک هــای چینی خصوصی 
محدودیت هایی را ایجاد کردند و ما همواره در 
این زمینــه گفت وگوها را با طرف های چینی 
داریم. مهم این اســت که ما یک گفت وگوی 
دائمی و رو به جلو با طرف چینی داشــتیم و 

این مهمترین بعد روابط ایران و چین است.

 سخنگوی وزارت خارجه:

هرگونهتعرضبهایرانجوابدادهمیشود

موسویان تشریح کرد

نفرت متحدین منطقه ای آمریکا از برجام

بهاروند:
 ایران درباره سانحه هواپیمای اوکراینی چیزی برای پنهان کردن ندارد

یک دیپلمات پیشــین تاکید کرد: متحدین آمریکا 
در منطقــه، برجــام را بزرگترین تهدیــد علیه خود 
می دانســتند و می دانند و ریشه اتهامات آنها در مورد 
اینکه برجام باعث ناامن تر شدن منطقه شده نیز همین 

موضوع است.
»ســید حسین موســویان« در گفت وگو با ایرنا، با 
اشــاره به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت گفت: 
مطابق ضمیمه بی قطعنامه ۲۲۳۱ که مربوط به برجام 
اســت، تحریم های تسلیحاتی ایران از روز ۲۷ مهر ماه 
)۱۷ اکتبر( پایان یافته است و از نظر نرم ها و مقررات 
جهانی، ایران می تواند صادرات و واردات تســلیحاتی 

داشته باشد.
وی بــا بیان اینکــه دوره ترامپ ســهمگین ترین 
تحریم ها و فشارهای آمریکا علیه ایران در تاریخ معاصر 
اعمال شد، اظهارداشــت: در چند ماه گذشته، دولت 
ترامپ دو شکست در صحنه بین المللی در مورد ایران 
متحمل شده اســت؛ یکی در مورد تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایــران و دیگــری در مورد فعــال کردن 
مکانیسم ماشــه برای بازگرداندن تحریم های اجماعی 

ماقبل برجام شورای امنیت سازمان ملل.
این دیپلمات پیشــین اضافه کرد: موفقیت آمریکا 
هم آن بود کــه تحریم های یکجانبــه فرامرزی خود 
علیه ایران را به سایر کشــورهای جهان تحمیل کرد 
به طوری که تقربیا همه قدرت ها و کشــورها با وجود 
محکومیت تحریم های فرامــرزی آمریکا، در عمل در 

درجات نسبتا مختلفی، تسلیم آمریکا شدند.
موســویان درباره رویکرد کشورهای اروپایی نسبت 
بــه رفع محدودیت های تســلیحاتی هــم گفت: رفع 
محدودیت هــای تســلیحاتی منجر بــه همکاری های 
نظامی یا خرید و فروش تســلیحات میان ایران و اروپا 
نخواهد شد زیرا اروپایی ها همچنان در شعار سیاست 
ضد برجامی آمریکا را محکوم و در عمل از آن پیروی 
کرده و خواهنــد کرد چون منافع ملی خود را در نظر 

دارند.
وی بــه برخــی از اقدامات تبلیغی ضــد برجام در 
داخل اشاره کرد و ابراز داشت: موضوعی که بعضا خلط 
مبحث می شود، این اســت که برخی برجام را بعنوان 
عامــل سیاســت های خصمانه آمریکا و صهیونیســم 

بین الملل تبلیغ می کننــد در حالی که واقعیت کامال 
برعکس است.

متحدین منطقه ای آمریکا، برجام را 
بزرگترین تهدید علیه خود می دانند

کارشناس ارشد مسائل بین الملل ادامه داد: برجام 
مزایای بزرگ متعددی برای ایران داشت که مهمترین 
آن فراهم شدن زمینه خروج کامل ایران از فصل هفت 
منشــور ســازمان ملل به عنوان تهدید صلح و امنیت 
جهانی، پذیرش غنی ســازی و آب سنگین ایران، لغو 
۶ قطعنامه مهلک اجماعی شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ایران، آغاز روند رفع محدودیت های تسلیحاتی و 

موشکی علیه ایران بود.
موســویان با بیــان اینکــه علت شــورش مثلث 
صهیونیســم بین الملــل، افراطیون آمریــکا و اعراب 
تکفیــری علیه برجام هم دقیقا به خاطر مزایای برجام 
برای ایران بوده و هست، عنوان کرد: متحدین آمریکا 
در منطقــه، برجــام را بزرگترین تهدیــد علیه خود 
می دانستند و می دانند. ریشــه اتهامات این مثلث در 
مورد اینکه برجام باعث ناامن تر شدن منطقه شده نیز 
همین موضوع است. بنابراین تصمیم به نابودی برجام 

گرفتند و خسارات زیادی به اقتصاد ایران زدند.  
وی با اشــاره به وضعیت مزایای اقتصادی برجام و 
ارتباط دادن فشارهای کنونی بر اقتصاد ایران با توافق 
هســته ای از ســوی مخالفان برجام یادآور شد: برجام 
در دو ســال اول اجرا با وجود اجرای نیم بند آن روند 
اقصادی ایران را به طور گسترده ای به سمت بهبودی 

برد.
برجام عامل پیشرفت اقتصاد ایران بود و 

می تواند باشد
معاون پیشــین شــورای عالی امنیت ملی افزود: 

اینکه ظرف دو ســال تورم ایران از ۴۰ درصد به کمتر 
از ۱۰ درصد کاهش یافت، رشــد تولید ناخالص ملی 
ایران از منفــی پنج به باالتر مثبت ۶ رســید، صدها 
میلیارد دالر قرارداد اقتصادی با ایران امضا شد و روند 
کاهش ســقوط پول ملی دالر ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ 
تومان هم متوقف شــد؛ هیچ تردیدی باقی نگذاشت و 
نمی گذارد که برجام عامل پیشــرفت اقتصاد ایران بود 

و می تواند باشد.
موســویان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور 
بیان کرد: در عین حال این هم درســت است که بعد 
از خروج آمریــکا از برجام، اوضاع اقتصادی ایران بدتر 
شــده درحدی که ارزش پول ملی ایران از دالر ۳۵۰۰ 
تومان به باالتر از ۳۰ هزار تومان ســقوط کرده است. 
این واقعیت هم ارزش پول ملی ایران با برجام و بدون 

برجام را نشان می دهد.
وی در تشریح دالیل اصلی وضعیت کنونی اقتصاد 
کشــور گفت: دلیل اول این اســت که مــا اصوال در 
سیســتم اداره کشور با دعوای جناحی مهلک سیاسی 
همراه با ناکارآمدی مواجه بوده و هســتیم. دلیل دوم 
این است که قدرت آمریکا در تاثیرگذاری بر اقتصاد و 
تحریم ایران از جمع قدرت اروپا، روســیه، چین، هند، 
ژاپن و سایر کشورها بیشتر بوده است چون هیچ کدام 
از این کشورها حاضر نشــدند یا توان این را نداشتند 
یا مصالح شــان ایجاب نمی کرد که به تعهدات برجامی 

خود منهای آمریکا عمل کنند.
سفیر اســبق ایران در آلمان درباره واکنش دولت 
دونالــد ترامپ به لغو محدودیت های تســلیحاتی هم 
اظهار داشــت: ترامپ در تحمیل فرامرزی تحریم های 
یکجانبــه آمریکا تردیدی به خود راه نخواهد داد و هر 
کشــوری که با ایران دادوستد تسلیحاتی کند را مورد 

تحریم قرار خواهد داد.
موسویان اضافه کرد: سایر کشورها هم تا انتخابات 
آمریکا صبر خواهند کرد چون بســیاری از کشــورها 
خوشــبین هستند که با آمدن بایدن، گشایشی در کار 
با ایران حاصل خواهد شــد. در عین حال، اگر ترامپ 
مجدد انتخاب شــود، باید دید که دو قدرت روسیه و 
چین در عمل با ایران دادوســتد تســلیحاتی خواهند 

کرد یا خیر.

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد ســانحه ســقوط هواپیمای اوکراینی 
صبح دیروز دوشــنبه در تهران آغاز شــد. این مذاکرات قرار اســت تا ۳۰ مهرماه 
ادامه داشــته باشــد. محســن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور 
خارجه کشورمان سرپرستی تیم ایران در در این دور از مذاکرات را بر عهده دارد و 
معاون حقوقی وزیر امور خارجه اوکراین ریاســت تیم کشورش را بر عهده دارد. این 

مذاکرات از امروز تا ۳۰ مهرماه در تهران ادامه خواهد داشت.
در جریان این مذاکرات در ابتدا جلســات کارشناسی کمیته ها برگزار می شود و 
سپس معاونین وزیران امورخارجه دو کشور نتایج جلسات کارشناسی را مورد بحث 

قرار خواهند داد.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه رویکرد جمهوری اســالمی ایران مبتنی بر 
شفافیت اســت، تاکید کرد: ایران درخصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن 
ندارد و آماده اســت تا صادقانه مردم و هیات اوکراینی را از جرئیات ســانحه مطلع 

سازد.
بــه گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، دور 
دوم مذاکرات مربوط به ســانحه هواپیمای اوکراینی میان جمهوری اسالمی ایران و 
اوکراین به میزبانی تهران و به ریاست »محسن بهاروند« معاون حقوقی و بین المللی 
وزارت امــور خارجه با هیات اوکراینی به ریاســت »یوگنی ینین« معاون وزیر امور 

خارجه اوکراین در تهران برگزار شد.
رئیس هیــات ایرانی در این دیدار، با ابراز تاســف و همــدردی با خانواده های 
جانباختگان ســانحه هواپیمای اوکراینی گفت: هواپیمــای اوکراینی در اثر خطای 
انسانی مورد اصابت قرار گرفت و جمهوری اسالمی ایران تالش خواهد کرد تا طرف 

اوکراینی نیز از این موضوع اطمینان یابد.
وی با بیان اینکه رویکرد جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر شفافیت است، اظهار 
داشت: ایران درخصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن ندارد و آماده است تا 

صادقانه مردم و هیات اوکراینی را از جرئیات سانحه مطلع سازد.
بهاروند جمهوری اســالمی ایران و اوکراین را دو کشــور دوســت دانســت که 

متاسفانه شاهد این اتفاق بودند و اکنون باید بر سر میز مذاکره به توافق برسند.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه همچنین مصمم بودن جمهوری 
اسالمی ایران برای رسیدگی کیفری و مجازات خاطیان، برقراری عدالت و پرداخت 

غرامت به بازماندگان را مورد تاکید قرار داد.  
معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات اوکراینی نیز ضمن تشــکر از اســتقبال 
گرم جمهوری اسالمی ایران علیرغم شیوع ویروس کرونا و مثبت ارزیابی کردن دور 
اول مذاکرات در کی یف، از همکاری و تالش جمهوری اســالمی ایران جهت اجرای 

عدالت قدردانی کرد.
در ابتــدای این نشســت دو طرف به احتــرام جانباختگان ســانحه هواپیمای 
اوکراینی، مذاکرات خود را با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه آغاز کردند. مذاکرات 
کارشناســی میان دو کشور در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی به مدت دو روز 

ادامه خواهد داشت.
درهمیــن حال،یوهنی ینین معاون وزیر امور خارجــه اوکراین امروز در پیامی 
ویدیوی که در صفحه فیس بوک وزارت امور خارجه این کشــور منتشر شده است، 
گفت: هیئت اوکراینی به تهران رسیده است. در حال آغاز مذاکرات بر سر هواپیمای 

اوکراینی هستیم که در ماه ژانویه مورد هدف قرار گرفت. 

ینین در این باره بیان کرد: ســه تیم مذاکراتی به بحث و گفت و گو در راستای 
شفاف سازی اتفاقاتی خواهند پرداخت که منجر به هدف قرار گرفتن و سقوط این 

هواپیما بالفاصله پس از اوج گرفتن از فرودگاه امام خمینی شد. 
ینیــن گفت که »عدالت یک اولویت برای جامعه ما اســت و ما فارغ از این که 

حقیقت چقدر تلخ باشد، عقب نخواهیم نشست. 
در دی ماه سال ۱۳۹۸ یک هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ نفر سرنشین پس از اوج 
گرفتن از فرودگاه امام خمینی )ره( به اشــتباه مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد 

که به جان باختن تمام سرنشینان منجر شد. 
پس از این حادثه جعبه های ســیاه هواپیما برای تحلیل و بررســی به کشــور 
فرانسه فرستاده شــد. پیش از این دور اول از مذاکرات پیرامون سقوط هواپیما در 

کی یف اوکراین انجام شده بود.

 
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله ای 

خرید ایستگاه کابینتی 250.60.1000  تقاضای 3357899073 شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان تهران)سهامی خاص(

شــرکت گاز اســتان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری  مناقصه عمومی و دو مرحله ای  اقالم تقاضای  فوق را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگزاری 
ارزیابی کیفی  از دریافت و تحویل اسناد استعالم  ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه جهت ســایر مراحل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
  WWW.SETADIRAN.IR الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صــورت عدم عضویت 
قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضای 
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. ا طالعات و 
اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارســال 
 دعوتنامه از طریق ســامانه ستاد به مناقصه گران واجد صالحیت  ارسال

 خواهد شد.
الف: مدت تحویل: حداکثر ۵ ماه پس از نفوذ قرارداد 
ب: مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد

  ج: مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در 
مناقصه به میزان 5,531,400,000  ریال  را داشته  باشد    

د: توانایــی تهیه و تســلیم ضمانت نامه بانکي حســن انجام تعهدات 
توسط مناقصه گر به میزان ۱۰ %  کل مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده 

شدن(
ه: کاالي پیشــنهادي الزم است ساخت شرکتهاي معتبر و مورد تائید 
شــرکت ملی گاز ایران )الزاما تولید داخل( بوده و در صنعت گاز سوابق 

موثر و مطلوب داشته باشند.

و: ثبت نام و اخذ کد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي ریاست جمهوري.

ز: مناقصه گر الزم اســت داراي کد اقتصــادي از وزارت امور اقتصاد و 
دارایي باشد و ایران کدکاال و شناسه ملي را نیزارائه نماید.

ح: مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد ۳ روز کاری  از 
تاریخ انتشار آگهی می باشد.

ط: از کلیه تولید کنندگان/ فروشــندگان داخلی واجد شرایط دعوت 
می گردد در مهلت مقرر نســبت به دریافت اسناد از سامانه ستاد اقدام و  
ظرف دو هفته پاســخ استعالم ارزیابی کیفی را در این سامانه  بارگذاری  

نمایند.
شــرکت گاز استان تهران در رد پیشــنهاداتی که شرایط این آگهی و 
اســناد مناقصه را رعایت ننمایند مختار است و مناقصه گر حق هیچ گونه 

اعتراضی را نخواهد داشت.
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
 مرکز تماس: 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737-85193768
شماره فراخوان: 2099092769000109

شماره مجوز: 3999 .1399
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/30

)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران

 
خانم رفیعه بازماندگان قشمی فرزند خلیل

 به شماره ملی 3459393971
احتراما، در راســتای اجرای بند الف ماده )۶۵( قانون احکام دائمی برنامه های کشــور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و الحاقی مصوب ۷۵/۰۸/۲۲ و همچنین ماده ۲۳ قانون مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۹۴/۰۳/۱۱ و تفویض اختیار وزارت کشــاورزی 
به این ســازمان مســتندا به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب ذیل را رسما به شــما اعالم می نماید نظر به اینکه جنابعالی قطعه زمینی به 
مســاحت ۱۶۸۰ متر مربع با کاربری طرح پرواربندی واقع در روســتای هلر که در محدوده منطقه ویژه اقتصادی می باشد را بدون اذن و اجازه از این 
ســازمان به عنوان متولی امور طی قرارداد اجاره شــماره ۵۴۳۱۵ به مدت ۳۵ ماه از تاریخ ۹۴/۰۶/۱۷ از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان هرمزگان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان هرمزگان اجاره نموده اید که مدت آن نیز منقضی گردیده و زمین فوق الذکر متعلق به 
این ســازمان به عنوان مســئول و متولی واگذاری زمین در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد. به موجب این اظهارنامه به جنابعالی 
ابالغ می گردد قرارداد یاد شــده به دلیل عدم رعایت قوانین ضوابط و مقررات و نیز انقضاء مدت از نظر این ســازمان به عنوان متولی جزیره باطل و 
فاقد اعتبار قانونی می باشــد و هرگونه ســاخت و ساز مصداق تصرف عدوانی بوده فلذا ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابالغ این اظهارنامه نسبت به توقف 
عملیات اجرایی و خلع ید از زمین مذکور و تحویل قرارداد یاد شده به مدیریت امالک و مستغالت این سازمان اقدام نماید در غیر اینصورت از سوی 
مراجع قضایی در خصوص خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پیگیری خواهد گردید و جبران کلیه خسارات وارده برعهده آن شرکت می باشد.

99/188 م الف
محدثه رزمجو- مدیرحقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم

موضوع: آگهی مزایده
بدینوسیله به اطالع می رساند کارگزاری کاالی خاورمیانه قصد دارد ۱۵درصد 
از سهام تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم به قیمت کارشناسی واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان محترم تقاضا می شود تا یک ماه از تاریخ این آگهی برای دریافت 
اسناد به آدرس: تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه پنجم- پالک 

۱۴- طبقه اول، تلفن: 87168-021 مراجعه فرمایند.
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