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گــروه بین الملــل- مهــدی یزدی: 
دونالدترامپ بازنده انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا که همچنان شکست را نپذیرفته 
است، در شــبکه اجتماعی توئیتر از طرفداران 
خود خواســت ۱۷ دی در واشنگتن تظاهرات 
کنند. »یکی از مقام های ســابق کاخ ســفید 
می گوید، ترامپ شــبیه به یک مرد غارنشین 
شده که در دفتر کارش در کاخ سفید جا خوش 
کرده، کز کــرده و نمی خواهد درباره آنچه که 
قرار اســت در ماه آتی میالدی و پس از خروج 
از این کاخ سفید بر سرش بیاید، حرفی بزند.«

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل 
داخلی آمریکا عدم پذیرش شکســت از سوی 
ترامــپ در پنجاه و نهمین انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا را از منظر امنیت ملی تهدید 

آمیز و خطری برای این کشور  دانسته اند.
ترامپ کــه تمامی راه هــای حقوقی برای 
اثبات ادعای تقلب در انتخابات برای تغییر در 
نتیجه آرا را  بسته دید، حال با اتکا به برخی از 
گروه های نژادپرست و تندرو  که طی ۴ سال 
گذشته تلویحا در وقایع مختلف از آنها حمایت 
کرده بود، تالش دارد تا وضع را تا پیش از اول 
بهمن ماه زمان برگزاری مراسم تحلیف ریاست 

جمهوری، هرچه بیشتر بحرانی کند.
ترامــپ ظهر دیروز در یــک پیام توئیتری 
نوشــت: از لحاظ آماری این غیر ممکن است 
که نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را ببازم، ششم ژانویه 
)۱۷ دی ماه( در واشنگتن دی.سی اعتراضات 
بزرگی )برپا کنید(، آنجا باشید و »تُند« باشید.

وی که تمامی مسیرهای حقوقی برای تغییر 
آرا انتخاباتی را بسته و از سویی دیگر از لحاظ 
قانونی آن را  تایید شده می بیند؛ اکنون دست 
به دامان گروه های تندرویی همچون »پسران 
مغرور« می شــود تا به زعم خود این مبارزه را 
ادامه دهد.او که ابتدا حمالت کالمی شدیدی 
را متوجه دیوان عالی ســاخت که انتصاب سه 
قاضــی محافظــه کار آن را از افتخــارات خود 
برمی شــمرد، اکنون از تجمع مردمی حمایت 
می کنــد و با بالگرد خــود را به جمع حامیان 

خود می رســاند که از ساعاتی پیش در مقابل 
ساختمان دیوان عالی آمریکا تجمع کرده اند.

)proud boys( »گروه »پسران مغرور
طرفداران پروپاقرص دونالد ترامپ و سیاســت 
مهاجرتی او بوده و از حق تملک و حمل اسلحه 
در آمریکا دفاع می کنند و از زمانی که ترامپ به 
این گروه راست گرا فراخوان »آماده باش« داد، 
نام این گروه در رسانه های آمریکا بیش از پیش 

مطرح شده است.
قطع ارتباط ترامپ 

رئیس جمهور اعضای تیم کارزار انتخاباتی 
خود را برای به روزرسانی و ترغیب آنها به ادامه 
نبرد علیه نتایج این انتخابات احضار کرده است.
عدم پذیرش شکست با یکسری گفتگوهای 
تلفنی بی پایان با رودی جولیانی، وکیل ترامپ 

ترغیب شد و یکی از مقام های سابق کاخ سفید 
نیز، کلکسیونی از »وکالی نچسب« را مسئول 
روشن نگه داشتن این آتش فتنه دانسته است.

ترامپ از شکســت در انتخابات سوم نوامبر 
سرباز زده اســت. او روزهای طوالنی در داخل 
و خارج از دفتــر کارش می گذراند و متحدان 
و معاون هایــش را برای مشــورت و رایزنی فرا 
می خوانــد و تا پس از هشــت شــب به بحث 
می پردازد. او حتــی چند تعطیالت آخر هفته 
را در ملکش که زمین گلف اســت گذرانده و 
یک سفر هم به جورجیا داشته که در آن، برای 
کاندیدای جمهوری خواه در ســنا به تبلیغات 

پرداخت.
ترامپ بارها و بارها به مشاوران تاکید کرده 
کــه ۷۴ میلیون رای دارد کــه ۹ میلیون رای 

بیشتر از باراک اوباما در انتخابات ۲۰۱۲ است 
اما ۸۰ میلیون رای بایدن را هم مساوی با تقلب 

می داند!
ترامپ از سناتور میچ مک کانل، رهبر اکثریت 
سنا نیز بابت این مساله خشمگین است که چرا 
در صحن سنا اخیرا اعالم کرد که جو بایدن را 

رئیس جمهوری منتخب می داند.
منابع مطلع همچنین می گویند، ترامپ از 
صحبــت کردن با معاونانش هــم امتناع کرده 
که به او تاکید دارند نباید الیحه بزرگ دفاعی 
را وتو کند چون نباید با رفتاری نامناســب به 

مک کانل پاسخ دهد.
لغو همکاری با تیم انتقال قدرت

رفتــار انتحاری ترامپ محدود به شــورش 
خیابانی نشده اســت؛رئیس جمهوری آمریکا 

دستور قطع همکاری با تیم انتقال قدرت »جو 
بایدن« را نیز صادر کرده است. براساس گزارش 
پایگاه آکســیوس، مقامهای پنتاگــون بعد از 
دستور کریستوفر میلر، وزیر دفاع موقت آمریکا 
به »متوقف کردن همکاری در سراسر پنتاگون« 
با تیم انتقــال قدرت جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب »بهت زده« شده اند. تیم انتقال قدرت 
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز از 
ایــن توقف ناگهانی همکاری ابراز نگرانی کرده 
است. این تحول که علت آن هنوز معلوم نیست 
و برای تیم انتقال قدرت بایدن کامال نامنتظره 
بوده، با ناکامی سازمان های اطالعاتی در انتشار 
گزارش اطالعاتی دربــاره مداخله خارجی در 
انتخابات ســال ۲۰۲۰ که امروز آخرین مهلت 

انتشار آن بود، همزمان شده است.
مدیــر اطالعات ملی که بــه عنوان رئیس 
ســازمان های اطالعاتی ایاالت متحده مشتمل 
بر واحد اطالعاتی وزارت دفاع خدمت می کند، 
گفتــه بود،  تعدادی از ســازمان های اطالعاتی 
هنوز کارشــان را برای تولید گــزارش نهایی 
کامــل نکرده اند.یوهانس آبراهام، مدیر اجرایی 
تیم انتقــال قدرت بایــدن در بیانیه ای گفت: 
تیمهای بررسی سازمانی ما به حصول پیشرفت 
در یک چارچــوب زمانی کوتاه ادامه می دهند 
و ما از همکاری ســازنده در داخل بسیاری از 
وزارتخانه ها و سازمانها بهره مند شده ایم اما ما 
در برخی حوزه ها بــا مقاومت برخی مقام های 

وزارت دفاع مواجه شده ایم.
آبراهــام ادامه داد: مــا از توقف ناگهانی در 
همکاری محدود نگران شــدیم و همانطور که 
وزارت دفاع عنوان کــرد، انتظار داریم که این 

تصمیم لغو شود.
آبراهام در ادامه گفت: بگذارید صریح باشم: 
وقفه مربوط به تعطیالتی که از سوی دو طرف 
مورد توافق قرار گرفته باشــد وجود ندارد. در 
حقیقــت ما فکر می کنیم این مهم اســت که 
گزارشــها و دیگر تعامالت در طی این دوره با 
توجه به اینکه زمــان اضافی وجود ندارد ادامه 

یابند.

ترامپ فراخوان شورش داد

روزهای خطرناک واشنگتن

وزیر اطالع رســانی پاکســتان اعالم کرد، اســالم آباد روند حقوقی را برای 
دســتیابی به توافق اســترداد با انگلیس به منظور بازگردادن نواز شــریف به 

پاکستان آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، این اقــدام پس از آن صورت گرفت 
که یکی از دادگاه های عالی پاکســتان اوایل ماه جاری میالدی اعالم کرد، نواز 
شریف، نخست وزیر پیشین این کشور که در تبعیدی خودخواسته در لندن به 
سر می برد، یک فراری حســاب می شود و باید برای رویارویی با اتهامات فساد 
به کشــور برگردانده شود.شــبلی فراز، وزیر اطالع رسانی پاکستان گفت، این 
مســئولیت بر گردن مقام های انگلیس است که اجازه ندهند مجرمان محکوم 
شبیه به شریف در آنجا بمانند. شریف در یک پرونده دیگر مربوط به ۲۰۱۸ و به 

اتهام پولشویی و فساد به هفت سال زندان محکوم شده است.

آغاز روند استرداد نواز شریف ازلندن
ســخنگوی والی پروان افغانســتان اعالم کرد که فرودگاه بگرام بزرگترین 

پایگاه نظامیان آمریکایی در این کشور هدف حمالت راکتی قرار گرفت.
به گزراش آناتولی، »وحیده شهکار« سخنگوی والی پروان افغانستان دیروز  
)شنبه( اعالم کرد: ۱۲ فروند راکت در یک خودرو جاسازی شده بود که پنج 
فروند آن به طرف فرودگاه نظامی بگرام در شمال کابل شلیک شده و ۷ راکت 

دیگر پیش از شلیک به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاد.
وی افزود: این راکت ها که روی یک دســتگاه کامیونت نصب شــده بود، 
ســاعت ۰۵:۵۰ صبح روز از منطقه قلندرخیل شهرســتان بگــرام به پایگاه 
نظامی بگرام شلیک شده است.شهکار گفت: در بیرون پایگاه نظامی بگرام به 
هیچ کســی از اثر شلیک راکت ها آسیب نرسیده است، اما جزئیاتی از تلفات 

احتمالی ناشی از اصابت راکت در داخل پایگاه در دست نیست.

حمله راکتی به فرودگاه نظامی بگرام افغانستان
منابع از وقوع درگیری هایی میان شورشــیان ســوری و نیروهای ســوریه 

دموکراتیک در شمال رقه خبر دادند.
به گزارش ســایت روزنامه عربی۲۱، درگیری ها میان شورشــیان سوری و 
نیروهای سوریه دموکراتیک)قسد( در نزدیکی شهر عین عیسی در شمال رقه 
همچنان ادامه دارد.این درگیری ها در طول جاده M۴ که شهرهای اصلی سوریه 
را به هم وصل می کند و معموال گشت های مشترک روسیه و ترکیه از آنجا عبور 
می کنند، رخ داد.فعاالن و رسانه های محلی اعالم کردند که دو طرف همدیگر را 

مسئول وقوع درگیری ها می دانند.
به گفته منابع این درگیری ها بعد از آن رخ داد که نیروهای ترکیه تعدادی 
از ایست های محاصره شده در عمق اراضی تحت سیطره دولت سوریه را تخلیه 

کردند و نیروهای روسی از شهر عین عیسی عقب نشینی کردند.

درگیری مزدوران ترکیه با کردهای سوریه

رئیس الحشد الشعبی:

شهید سلیمانی الگوی انسانیت است

رئیس ســازمان »الحشــد الشعبی« عراق 
دیروز )شــنبه( با ســتایش از جانفشانی های 
شهید ســردار سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیــروی قدس و شــهید »ابومهدی 
المهندس« معاون رئیس این ســازمان گفت 
که از شهید سلیمانی می توان به عنوان الگوی 
انســانیت یاد کرد، زیرا وی دارای ارزشــهای 

عظیم اسالمی بود. 
»فالح الفیاض« در مراســمی که با حضور 
شماری از مسئوالن و شخصیت های سیاسی 

و نظامــی در ســاختمان پارلمــان عراق به 
مناسبت اولین سالروز گرامیداشت فرماندهان 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس و هشــت تن از یارانشــان برگزار 
شد، افزود: شهیدان سلیمانی و المهندس به 
درســتی مردانی بودند که با آنچه با خداوند 
عهد بسته بودند، وفادار ماندند.وی اضافه کرد 
که هرکس از نزدیک با این دو فرمانده شهید 
کار کرده و ارتباط داشــته، ارزش های انسانی 
این دو بزرگوار را بــه خوبی می داند و درک 

کرده است. 
الفیــاض ادامه داد که ســپهبد شــهید 
سلیمانی یک انســان فوق العاده بود که از او 
می توان به عنوان الگوی انســانیت یاد کرد، 
تا جایی که زبان از وصف ارزش های انســانی 
این شهید عاجز است.وی شهید المهندس را 
به مثابه معلم دانســت و گفت که این شهید 
شخصیتی اســت که نیازمند تعریف نیست و 
کافیســت که عمر خود را بر ســر آنچه واقعا 
ایمان و باور داشت گذاشت و لحظه ای در آن 
این راه تردید نداشــت.رئیس سازمان الحشد 
الشــعبی عراق گفت که در کشور ما نیازمند 
اینگونه انسان هایی هستیم که در راه قضیه ای 
کــه به آن باور دارنــد، حاضرند جان خود را 

فدا کنند.
وی تاکیــد کرد که برای ما مهم نیســت 
دیگــران چه فکر می کننــد و چه می گویند، 
از دیدگاه مردم عراق این دو فرمانده شــهید، 
قهرمــان محســوب می شــوند.به گفته وی، 
شناخت این دو فرمانده شهید را باید در بطن 

جامعه در میان اقشار مستضعف جستجو کرد 
که با تمام خلوص به این دو فرمانده شــهید 

عشق می روزند و آنها را دوست می دارند.
وی گفت: شــهید سلیمانی ارزش بزرگ و 
عظیم اسالمی اســت و راه عزت و حاکمیت 
نیازمند مردانی اســت که قادر به جانفشانی 
هستند.الفیاض تاکید کرد که ما به خون این 

شهیدان وفادار و متعهد باقی خواهیم ماند.
وی درباره ســازمان الحشد الشعبی عراق 
نیــز تاکید کــرد که این ســازمان متعلق به 
یک طایفه دینی خاص نیســت، بلکه متعلق 
به همه ملت عراق اســت و ســازمان الحشد 
الشــعبی برای نهادینه کردن این باور تالش 

می کند.
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
نیــروی قدس و ابومهــدی المهندس معاون 
ســازمان الحشد الشــعبی عراق به همراه ۸ 
نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ در مســیر 
فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید 
و به دستور »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 

آمریکا و با شــلیک از پهپادهــای ارتش این 
کشور، به شهادت رسیدند.

در پیامــد ایــن اقــدام تروریســتی کاخ 
ســفید، ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
بامداد چهارشــنبه ۱۸ دی ماه چندین فروند 
موشک بالستیک را به سمت پایگاه آمریکایی 
»عین االسد« در استان »االنبار« عراق شلیک 

کرد.
در پی این موشــک بــاران، پنتاگون در 
چندیــن مرحله و به صــورت تدریجی اعالم 
کرد که تعداد ۱۱۰ نفر از نیروهای آمریکایی 
حاضــر در پایگاه عین االســد دچار آســیب 

مغزی شده و تحت درمان قرار گرفته اند.
این جنایت پلیــد آمریکا علیه فرماندهان 
شــهید ســلیمانی و المهندس باعث شد که 
نمایندگان منتخب مردم عــراق در پارلمان 
این کشــور مصوبه اخراج نیروهای بیگانه از 
کشورشــان را تصویب کنند تا مرحله دیگری 
از مبارزه مردم عراق علیه اشــغالگری آمریکا 

آغاز شود.

ایتالیا و چند کشــور اروپایی با نزدیک شــدن به 
ایام کریســمس و تعطیالت ســال جدید میالدی، به 
منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کووید-۱۹ قرنطینه و 

مقررات محدودکننده را از سرگرفته اند.
خبرگزاری فرانسه امروز شنبه گزارش داد: جوزپه 
کونته نخست وزیر ایتالیا گفت کشورش به عنوان یکی 
از کشــورهایی که بشــدت از کووید-۱۹ آسیب دیده 
اســت مقررات تازه ای را در ایام کریسمس و سال نو 
اعمال می کند. براســاس مقررات جدید فروشگاه ها، 
رستوران ها و کافی شاپ ها تعطیل خواهند بود و سفر 
بین مناطق مختلف ایتالیا ممنوع است و تنها یک تردد 

به خارج در بین هر یک از خانوارها امکان پذیر است.
برگزاری جشن های مذهبی در این کشور تا ساعات 

۱۰ شب ممکن است.
کونته گفت: کارشناســان ما نگران هســتند که 

منحنی ابتال در ایام کریسمس افزایش یابد.
نخســت وزیر ایتالیــا تصدیق کرده کــه مقامات 
کشورش فاقد ابزار و اراده الزم برای نظارت بر مقررات 
محدودکننده هستند اما از ایتالیایی ها خواسته است 
به مقررات جدید در میزبانی از دو مهمان مســن در 

خانه های خود احترام بگذارند.
در ایتالیا با وجود مقررات جدید، اغذیه فروشی ها، 
سالن های آرایش، داروخانه ها و خشکشویی ها و کتاب 
فروشی ها باز خواهند بود. ایتالیا ۶۰ میلیون جمعیت 
دارد و یکی از مسن ترین جمعیت ها در اروپا را تشکیل 

می دهد.
سختگیری اروپا 

به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، اروپا وارد 
هفتــه پایانی قبل از کریســمس شــده و تعدادی از 
کشورهای این قاره خود را آماده تبعات ناشی از شیوع 

ویروس در دوران بعد از جشن های سال نو می کنند.
در آســتانه تعطیالت برخی از کشورها مقررات را 
تشدید کرده اند و برخی دیگر مانند ایرلند شمالی و ولز 
از هم اکنون قرنطینه را بالفاصله بعد از روز کریسمس 
اعــالم کرده اند. موارد ابتال در اروپا افزایش یافته و در 
حال حاضر برخی از رهبران ایــن قاره به ویژه بعد از 
تســت مثبت آزمایش کرونای امانوئل مکرون رئیس 

جمهوری فرانســه به قرنطینه رفته اند. مکرون چند 
روز بعد از شــرکت در اجالس سران اتحادیه اروپا در 
بروکســل به کرونا مبتال شد و ایگور ماتوویچ نخست 
وزیر اسلواکی که در این اجالس شرکت کرده هم روز 
جمعه اعالم کرد که تست کرونایش مثبت شده است.

در ســوئد مقررات سراســری شــامل درخواست 
از شــهروندان این کشــور برای کار از منزل و کاهش 
گردهمایی در اماکن عمومی از آغاز هفته بعدی است. 
در این کشور اسکاندیناوی مشاغل بسته نمی شوند و 
قرنطینه کامل اجرا نمی شود و برعکس از شهروندان 
خواسته شده به مسئولیت خود را برای کنترل شیوع 

ویروس عمل کنند.
دولت ســوئیس نیز روز جمعه اعــالم کرد که به 
رســتوران ها و مراکز فرهنگی و ورزشــی دستور داده 
هفته آینده را تعطیل کنند. این دســتور بخشــی از 
تالش دولت سوئیس برای مهار افزایش شمار مبتالیان 

به کرونا است.
براساس بیانیه دولت سوئیس تعطیلی ها  تا روز ۲۲ 
ژانویه)۲ بهمن( ادامه می یابد زیرا کادر بیمارســتانی 
و مراکز بهداشــتی در چند هفته گذشته تحت فشار 
زیادی بوده اند و ایام تعطیالت و جشن های سال نو و 

کریسمس خطر افزایش مبتالیان را دارد.
دولت آلمان می گوید این کشور با ماه های سختی 

در آینده مواجه است هر چند که واکسن کرونا تولید 
شــده است. تا روز جمعه ۳۳ هزار و ۷۷۷ مورد جدید 
ابتال به کرونا در این کشــور به ثبت رسید و ۸۱۳ نفر 
قربانی جدید کرونا به فهرست جان باختگان کرونایی 

در این کشور در چند روز گذشته افزوده شده است.
کرواسی سفر به بخش های مختلف این کشور را در 
آستانه روز کریسمس و سال جدید ممنوع اعالم کرده 
است. مقامات این کشور می گویند از ۲۳ دسامبر تا ۸ 
ژانویه )۳ تا ۱۸ دی(  فقط کارکنان بخش های ضروری 
مانند کادر بهداشتی و کارکنان حراست از جاده ها می 

توانند در بین مناطق مختلف تردد کنند.
در کرواســی در چند  هفته گذشته هزاران مورد 
ابتالی روزانه ثبت شده که نظام بهداشت این کشور را 

تحت فشار قرار داده است.
در اسلواکی نخست وزیر انی کشور به کرونا مبتال 
شده است. اســلواکی از روز شنبه مقررات منع تردد 
را اعمال کرده و دولت این کشــور از مردم خواســته 
است قبل از مالقات با خویشان خود در ایام تعطیالت 
کریسمس حتما تست دهند یا اگر مبتال شدند دستکم 

خود را ۷ روز قرنطینه کنند.
در اسلواکی با ۵.۴ میلیون نفر جمعیت ۱۴۶ هزار 
و ۱۲۴ نفــر مبتال شــده اند و هــزار و ۴۴۰ نفر جان 

باخته اند.

بازگشت قرنطینه به اروپا در سال نو میالدی

بازهم برگزاری انتخابات در سرزمین اشغالی
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و شریک وی در دولت ائتالفی این رژیم به 
اعضای حــزب خود اعالم کرده اند که تصمیم به برگــزاری انتخابات برای بار 
چهــارم دارند چراکه دیگر فرصتی برای رســیدن به توافق وجود ندارد.روزنامه 
یدیعوت آحارونوت نوشــت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
بنی گانتس، نخست وزیر جایگزین و وزیر جنگ این رژیم به اعضای حزب خود 
اعالم کرده اند که به هیچ توافقی نرســیده اند و تصمیــم به برگزاری انتخابات 
جدید دارند.آحارونوت نوشت که گانتس به اعضای حزب خود گفته است: هیچ 
توافقی با حزب لیکود نداریم و برای انتخابات آماده می شویم.نتانیاهو نیز اخبار 

درباره توافق را کذب دانست.
شــبکه »کان« پیش از این اعالم کرده بود، توافقی میان نتانیاهو و گانتس 
درباره اداره دولت و پیش نویس بودجه حاصل شــده اســت.نتانیاهو می گوید 
حــزب لیکود تنها آماده تصویب بودجه ۲۰۲۰ اســت اما حزب آبی ســفید به 
رهبری گانتس بر لزوم توافق با بودجه ۲۰۲۱ برای تضمین دســتیابی به پست 
نخســت وزیری اصرار دارد. اگر بودجه ۲۰۲۱ تصویب شود نتانیاهو باید نوامبر 
ســال آتی از پست نخست وزیری کنار برود تا گانتس نخست وزیر شود.عالوه بر 
بودجه، اختالفاتی درباره پســت های وزارتی وجود دارد. لیکود می خواهد پست 
دســتگاه قضایی را از آبی ســفید بگیرد. گزارشات حاکی از آن است که حزب 
نتانیاهو از گانتس خواسته از بند مربوط به نخست وزیری اش در ماه نوامبر کوتاه 
بیاید.دو طرف تا سه شنبه برای توافق مهلت دارند و در غیر این صورت کنست 
خود به خود منحل می شود و برای چهارمین بار طی دو سال گذشته انتخابات 
برگزار می شود.نتانیاهو تالش می کند تا احزابی جدیدی را به دولت جایگزینی 
ملحق کند که بدون انتخابات و بدون مشــارکت گانتس تشکیل شود.نتانیاهو 
به نفتالی بنت، رئیس حزب یمینا ســه پست وزارتی و تشکیل دولت جایگزین 

را پیشنهاد داد. 

ویژه

توسعه فعالیت های هسته ای کره شمالی
یکی از مقامات ســابق آژانــس بین المللی انرژی اتمی مدعی شــد، نیروگاه 
غنی سازی اورانیوم »کانگسون« کره شمالی به جای غنی سازی اورانیوم احتماال 
قطعات ســانتریفیوژها، تجهیزات مورد اســتفاده در غنی سازی اورانیوم را تولید 

می کند.
به گزارش اسپوتنیک، »اولی هینونن«، معاون سابق مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در امور پادمان ها این نتیجه گیری را بر مبنای تصویر ماهواره ای اخیر 

از ساخت و سازها در نیروگاه »کانگسون« اتخاذ کرد.
هینونن در مقاله ای که در وب ســایت »نورث ۳۸« منتشر شد، گفت: مدارک 
موجود حاکی از آن اســت که نیروگاه کانگسون یک نیروگاه غنی سازی اورانیوم 
نیست اگرچه احتماال همچنان جزو برنامه غنی سازی اورانیوم کره شمالی است 
اما نقش متفاوتی را ایفا می کند. مشــخصات این نیــروگاه با یک کارگاه بزرگ 

ماشین سازی مناسب برای تولید و آزمایش قطعات سانتریفیوژ سازگار است.  
وی افزود: تدابیر امنیتی شــدید پیرامون این نیروگاه از جمله یک دیوار یک 
کیلومتری مشــابه آنچه پیرامون مجتمع اتمی یانگ بیون، اصلی ترین تاسیسات 
اتمی کره شمالی است، نشان می دهد که این تاسیسات یک تاسیسات ارزشمند 
اســت. با این حال برخالف ســاختمان ها در مجتمع اتمی یانگ بیون، نیروگاه 
کانگسون یک دفاع در عمق امنیتی ندارد. تدابیر امنیتی کانگسون بیشتر مشابه 

مشخصات مجتمع های صنعتی-نظامی در کره شمالی است.
این مقاله بر مبنای تصویر ماهواره ای گرفته شده، بیان می کند که  ساختمان ها 
در مجتمع کانگســون فاقد واحدهای تهویه مطبوع هستند؛ واحدهایی که برای 
حفظ یک محیط عملیاتی مناسب برای سانتریفیوژها در تاسیسات بزرگ تولیدی 
الزم و ضروری است.کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در فوریه ۲۰۱۹ میالدی 
در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در هانوی پیشــنهاد داد 
تا تاسیسات اتمی یانگ بیون کره شــمالی در ازای رفع تحریم های واشنگتن بر 
پیونگ یانگ بســته شــود اما ترامپ در عوض از کره شمالی خواست تا کل پنج 

تاسیسات اتمی محرمانه اش را که جزو برنامه اتمی این کشور هستند، ببندد.

حمله پمپئو به روسیه
فاکس نیوز: وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد، روسیه به شکلی »بسیار 
آشــکار« پشت حمله سایبری اخیر علیه چندین آژانس دولتی آمریکاست که 

همچنین اهدافی را در سراسر جهان هدف قرار دارد.

انتشار قوانین سرمایه گذاری خارجی چین
رویترز: چین دیروز )شــنبه( قوانین مربوط به بازبینی ســرمایه گذاری های 
خارجی بر مبنای مسائل مربوط به امنیت ملی را منتشر کرد؛ تدابیری به صورت 

بالقوه گسترده که پکن تاکید دارد منجر به انزواگرایی اقتصادی نمی شوند.

تمدید حضور نیروهای یونیفل در جوالن
روزنامه القدس العربی: شورای امنیت با تصویب قطعنامه شماره ۲۵۵۵ 
ماموریت نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل در بلندی های اشــغالی جوالن 
موسوم به »آندوف« را برای شش ماه دیگر تمدید کرد. قطعنامه شماره ۳۵۰ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس میان رژیم صهیونیستی و 
سوریه ۳۱ ماه مه سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید و از آن تاریخ به بعد نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل جهت نظارت بر حفظ آتش بس در آن منطقه مستقر 

شدند.

اتمی

کوتاه از جهان
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سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

نحوه بارگذاری اســناد مناقصه توسط مناقصه گران: کلیه اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکی به سامانه ستاد 6
ایران )مندرج در بند ۵ آگهی( ارسال گردد، همچنین مقتضی است، پوشه الف )اصل تضمین فرآیند اجرای کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت فیزیکی قبل 
از تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدی به حساب شماره 7
۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۲۳۴۵ نزد بانک مرکزی به مبلغ ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف: )یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال( می باشد.

مبلغ برآوردی موضوع مناقصه: )۲۳/۵۶۴/۴۹۲/۶۲۵( ریال )بیست و سه میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و ششصد و بیست 8
و پنج ریال( می باشد.

تاریخ، زمان و محل گشایش اسناد مناقصه گران: روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۱۰/۲۱ راس ساعت ۱۴ در سالن جلسات اداره کل واقع در طبقه چهارم ساختمان اداری 9
به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی

شرایط الزامی شرکت در مناقصه:10

۱- داشتن حداقل رتبه  ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات یا حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه 
۲- ارائه رضایتنامه از ادارات کل زیر مجموعه ســازمان بنادر و دریانوردی )از جمله این اداره کل( در صورت وجود ســابقه انعقاد قرارداد در پنج سال گذشته )مطابق با 

فرم شماره دو پیوست( 
۳- ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴- ارائه سابقه اجرای دو قرارداد هر یک حداقل با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در پنج سال گذشته در زمینه موضوع مناقصه و ارائه رضایتنامه مرتبط با قراردادهای مربوط 
از کارفرمای قبلی )مطابق فرم شماره دو پیوست(

تبصره: مبالغ هر یک از قراردادها با نسبت نصاب معامالت سال انتهایی  به سال مورد نظر به روز رسانی می شود.
۵- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه

۶- ارائه فرم اظهارنامه ظرفیت آماده به کار )مطابق فرم شماره سه پیوست(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  )شماره: 99/13(
P.M.OP.M.O

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۳۰
 روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالنتاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۰۱

نوبت اول


