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توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی
مقامــات اندونزی اعالم کردند یک نفتکــش ایرانی و یک نفتکش پانامایی 
که مظنون به انتقال غیرقانونی نفت در آبهای این کشور بودند را روز یکشنبه 

توقیف کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی سازمان امنیت دریایی 
اندونزی اعالم کرد: نفتکــش ام تی هورس  )MT Horse( با پرچم ایران و 
نفتکش ام تی فری )MT Frea( در آبهای اســتان وست کالیمانتان اندونزی 

توقیف شده اند.
وی مدعی شــد که این نفتکش ها مظنون به تخلفات متعدد از جمله عدم 
نشــان دادن پرچم های ملی، خاموش کردن سیســتم های شناســایی، لنگر 
انداختن غیرقانونی و همچنین انتقال غیرقانونی ســوخت بین دو کشــتی و 

آلوده کردن آب هستند.
مقامات اندونزی این دو کشــتی را برای تحقیقات بیشتر به جزیره باتام در 

استان ریائو آیلندز اسکورت کرده اند.

ویژه

وضعیت تردد مرزهای عراق برای شهروندان ایرانی
همزمان با برقراری دوباره پروازهای ایران ـ عراق، تبلیغ ســفرهای زیارتی 
به این کشــور از سر گرفته شد. درحالی که طبق اعالم دولت عراق، هیچ نوع 
ویزای توریستی و زیارتی صادر نمی شود و مرزهای زمینی دو کشور برای عبور 

مسافران بسته است.
به گزارش ایســنا، سفر زیارتی ایرانی ها به عراق از زمان همه گیری ویروس 
کرونا متوقف شده اســت. مرزهای زمینی دو کشور نیز حدود یک سال است 
که به روی مسافران بسته شده و سفارتخانه های دو کشور فقط برای سفرهای 

»تجاری« و »درمانی« ویزا صادر می کنند.
دولت عراق که چندی پیش به دنبال شناســایی نوع جدید ویروس کرونا، 
مرزهای هوایی خود را به روی برخی کشورها از جمله ایران بسته بود، از روز 
گذشــته این پروازها را دوباره برقرار کرده اســت. طبق اعالم شرکت خطوط 
هوایی عراق از روز شــنبه چهارم بهمن ماه، چهار پــرواز میان نجف، تهران و 

مشهد به صورت رفت و برگشت انجام می شود.
همزمان با بازگشــایی مرز هوایی دو کشور، تبلیغ سفرهای زیارتی به عراق 
نیز آغاز شــده اســت، درحالی که پیگیری های ایسنا از سازمان حج و زیارت، 
حکایــت از این دارد که دولت عــراق فعال ویزای زیارتی و توریســتی صادر 
نمی کند و هیچ کاروانی برای ســفر به این کشــور تشکیل نشده است. ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز هنوز با ازسرگیری سفرهای زیارتی موافقت نکرده و از 
طرفی، گذرگاه های زمینی دو کشور به روی مسافران عادی و زائران همچنان 

بسته است.
درحال حاضر تنها مسافران با ملیت عراقی و دارای ویزای تجاری می توانند 
از ایران به این کشــور ســفر کنند. دولت عراق همچنین تمام مسافران باالی 
۱۰ ســال را ملــزم کرده حداکثر ۷۲ ســاعت قبل از زمان پــرواز در یکی از 
 PCR بیمارســتان ها و آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت ایران تست
داده و جواب منفی آن را به مسؤول کانتر در فرودگاه ارائه دهند. تمام مسافران 
به محض ورود به خاک عراق نیز به مدت ۱۴ روز قرنطینه اجباری می شوند.

ســفر شهروندان عراقی به ایران نیز مشروط به ارائه تست کرونا شده است؛ 
تمام مســافران باالی ۲ سال حداکثر ۷۲ ساعت قبل از زمان پرواز در یکی از 
بیمارستان ها و آزمایشگاه های مورد تأئید وزارت بهداشت کشور عراق و اقلیم 
کردســتان عراق باید تست کووید-۱۹ بدهند و جواب منفی آن را به مسؤول 
کانتر در فرودگاه های عراق )بغداد، نجف، بصره، اربیل و سلیمانیه( ارائه دهند.

طبق اعالم وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری، درحال حاضر شهروندان 
عراقی فقط با ویزای درمانی و تجاری می توانند به ایران ســفر کنند و ویزای 

توریستی فعال صادر نمی شود.

 تدارک سومین آزمایش مهم انتقال اطالعات 
به روش کوانتومی

سومین آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون ها از سازمان انرژی اتمی ایران تا 
برج میالد روز دوشنبه ۶ بهمن ماه در محل برج میالد رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، سومین آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون ها از سازمان انرژی 
اتمی ایران تا برج میالد با حضور علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ســورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری، در آستانه دهه مبارک فجر روز دوشنبه ۶ بهمن ماه 
در محل برج میالد رونمایی می شــود. این آزمایش با تجهیزات پیشرفته و به همت 
متخصصان و پژوهشگران مرکز فناوری های کوانتومی سازمان انرژی اتمی ایران انجام 
می شــود. در این روش انتقال با برقراری ارتباط کوانتومی مبتنی بر درهم تنیدگی، 
پیام ها به شــیوه ای امــن رمزگذاری و انتقال اطالعات در مســیر مشخص شــده 
بین دونقطه موردنظر انجام می شود. ســپس پیام موردنظر توسط کلید کوانتومی 
رمزگذاری، به مقصد ارســال و در آنجا مجدداً به کمک کلید کوانتومی که به دلیل 
بهره گیری از درهم تنیدگی کوانتومی قابل کپی برداری و هک نمی باشد، رمزگشایی 
می شــود. آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون ها تاکنون در ۳ فاز: آزمایشگاهی در 
فاصله ۲ متری،  مابین دو ســاختمان به مسافت ۳۰۰ متر و اخیراً میان ساختمان 
مرکز فناوری های کوانتومی ایران تا تراز ۳۰۰ متری برج میالد به مســافت ۱۶۵۰ 
متر انجام شده است.  این دستاوردها به عنوان بخشی از زیرساخت مورد نیاز و گامی 
به سوی ماهواره کوانتومی، رادار/لیدارکوانتومی و شبکه های کوانتومی تلقی می شود. 
فعالیت های عملیاتی مرکز فناوری های کوانتومی ایران، به عنوان متولی و پیشــرو و 
تنها مرکز آزمایشگاهی موجود در کشور، از سال ۱۳۹۷ در ۴ حوزه اصلی فناوری های 
کوانتومی )مترولوژی و حسگری کوانتومی؛ مخابرات کوانتومی؛ شبیه سازی آنالوگ 
و دیجیتال کوانتومی؛ رایانش و محاســبات کوانتومی( تعریف شــده و در حال اجرا 
می باشد؛ که می توان به رادار کوانتومی و تصویربرداری کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی 
در فضای آزاد و در بســتر فیبر نوری، اندازه گیــری کوانتومی کمیت های مختلف 
فیزیکی، ساعت اتمی، مغناطیس سنجی کوانتومی، نقشه کوانتومی مغز، ژیروسکوپ 
و مســیریاب کوانتومی و تولید چشمه های درهم تنیده مجتمع در بستر موج بر نیز 
اشاره کرد. فناوری های کوانتومی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های قرن ۲۱ به 

شمار می آید که در حال ایجاد انقالبی شگرف در علم و تکنولوژی است.

کنسولی

رویداد

گروه سیاســی- الهه پیربرناش: فرانسه 
بعنوان یکی از امضاکننــدگان برجام، همچون 
سایر اروپایی ها مواضع محافظه کارانه  برای حفظ 
آن اتخاذ کــرده اما برغم منافــع متعدد بالقوه 
اقتصادی،سیاســی و امنیتی برجام برای پاریس 
که البته تاکنون از آن محروم بوده، این شــریک 
اروپایی برجام گام های چندان موثری برای حفظ 

این توافق برنداشته است.
فرانســه یکی از اعضای ۵+۱ در توافق هسته  
 Joint Comprehensive Plan( ای برجام
of Action( اســت که پس از خروج یکجانبه 
آمریکا در ۸ می ۲۰۱۸ )۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷( 
از آن بارها هم بصورت انفرادی و هم در بیانیه های 
مشترک تروئیکای اروپایی بر لزوم حفظ برجام 
تاکید کرده و در لفظ، همیشــه با الفاظ شیک و 
دیپلماتیک از ضرورت تالش پاریس و اروپایی ها 
برای حفظ این توافق سخن مي گوید. در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامــپ، وزارت امور 
خارجه فرانسه در پی درخواست وی از اروپایی ها 
برای خــروج از برجام، صراحتــاً اعالم کرد که 
فرانسه پایبند به توافق هسته ای ایران است.  به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، اگنس فون در مول، 
ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این زمینه 
بیان کرد: »فرانسه به چارچوب توافق هسته ای 
ایران پایبند مي ماند«. وزارت امور خارجه فرانسه 
همچنین متعاقب نامه وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران به مسئول سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا و بیانیه جوسپ بورل تاکید کرد: »ما آمادگی 
داریــم تا به تالش های خــود برای حفظ برجام 

ادامه دهیم«.
»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه این کشور 
نیز در نشست های مشترک خود با وزیران خارجه 
آلمان و انگلیس بارهــا در قالب صدور بیانیه بر 
اهمیت اقدام مشترک تروئیکای اروپایی )آلمان، 
انگلیس و فرانســه( در حفظ توافق هسته ای با 
ایران »به ویژه در چارچوب تالش بی اعتبار ایاالت 
بازگرداندن تحریم های چندجانبه  برای  متحده 

علیه ایران« تاکید کرده است.
همین فرانســه، اما گاهی به نعل و گاهی به 
میخ مي زند. گاهی از ضرورت حفظ برجام سخن 
مي گویــد گاهی اتهام های واهــی علیه ایران به 
عنــوان اصلی ترین عامل حفــظ برجام تاکنون 
مطرح مي کنــد. وزیر خارجه فرانســه چندی 
پیش در گفت وگویی، با طرح ادعاهای تکراری، 
ایران را متهم به گام برداشــتن در مسیر ایجاد 
ظرفیت تسلیحات هسته ای متهم کرد و از تهران 
و واشنگتن خواست که فورا به تعهدات خود در 

برجام برگردند.
اروپایی که مــدام از ضرورت اجرای تعهدات 
برجامی از ســوی ایران سخن مي گویند، حاضر 
نیستند کلمه ای درباره بی عملی خود در قبال 

این توافق حرف بزنند.
سفیر دائم فرانســه در سازمان ملل متحد از 
تصمیــم دولت بایدن برای بازگشــت به برجام 
اســتقبال کرد و گفت: حفظ فضای دیپلماسی 
برای بازگشت همه شــرکت کنندگان به اجرای 
کامل توافقنامه در اولویت قرار دارد. وی، دهمین 
گزارش دبیرکل ســازمان ملل متحد را نشان از 
حمایت وی از قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام دانست و 
افزود: با همکاری آلمان و انگلستان، فرانسه برای 
حفظ برنامه جامع اقدام مشترک بی وقفه تالش 

کرده است.
 این حجم از اصرار فرانســه به حفظ برجام 
البته چندان بی دلیل نیست. اروپایی ها همواره به 
بازار پرسود تجارت با ایران در زمینه های گوناگون 
چشم داشته اند و بخوبی از ارزش ذخایر عظیم 

نفت و انرژی این باخبرند.
فرانسه و رویای بازگشت پرسود »رنو«

 و »پژو« به بازار خودروی ایران
بــه گــزارش ایرنا،همزمــان بــا خــروج 

شرکت های خودروســاز فرانسوی رنو و پژو از 
ایران، این دو شــرکت بزرگ بــا ضرر و زیان 
اقتصــادی زیادی مواجه شــدند.  پژو تا پیش 
از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران، 
نخستین شرکت خودروسازی اروپایی حاضر در 
بازارهای ایران بود و بر اســاس گزارش چندی 
پیِش خبرگزاری رویترز کماکان امیدوار است 
که این رتبه را پس از برداشته شدن تحریم ها 
علیه ایران دوباره به دســت آورد. این شرکت 
در سال ۲۰۱۱ به باالترین میزان فروش خود 
در ایران، یعنی ۴۵۸ هزار خودرو رســید. رنو 
نیز دیگر شرکت خودروسازی فرانسه است که 
حضور نسبتاً خوبی در بازارهای ایران داشت و 
در ســال ۲۰۱۲  حدود ۱۰۰ هزار خودرو در 

ایران به فروش رساند.
حضور شرکت رنو تا آخرین روزهای ممکن، 
یعنی تا اواسط ســال ۲۰۱۳ در ایران بود؛ در 
صورتی که پژو ایران را در ســال ۲۰۱۲ ترک 
کرد. یک مؤسســه آمریکایی در زمینه تحلیل 
اطالعات اقتصادی )IHS( پیش بینی کرده بود 
که در آن سال ها، دو شرکت حدود ۱۲ درصد 

بازار خودروی ایران را در دست داشته اند.
بعد از برجام زمزمه های بازگشت مشتاقانه 

پــژو و رنو به ایران وجود داشــت اما به دلیل 
حرف شنوی های دولت فرانسه از دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری وقت آمریــکا، این اتفاق رخ 

نداد.
بر اســاس یکی از گزارش هــای یورونیوز، 
شرکت خودروســازی رنو،  در ماه های ژانویه 
تا ژوئن ۲۰۱۹ در مجموع یک میلیون و ۹۴۰ 
هزار خودرو در سراســر جهان فروخته که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل حدود ۶.۷ 
درصد کاهش داشــته اســت.  بر این اساس، 
میزان متوســط کاهش فروش در کل صنعت 
خودروسازی در این مدت ۷.۱ درصد تخمین 
زده شــده اســت.  در این گزارش به کاهش 
۲۸ درصدی میــزان فروش این شــرکت در 
مناطق خاورمیانه، هند و آفریقا اشــاره شــده 
اســت که یکــی از دالیل اصلــی آن، خروج 
رنــو از بازار پررونق ایــران در پی تحریم های 
 یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــن کشــور بوده

 است.
از منظر منافع اقتصادی اجرای برجام، یکی 
از مهمترین دالیل پافشاری فرانسه برای حفظ 
برجام مي تواند تحقق همیــن رویای اقتصای 

فرانسه باشد.   

برجام و زمینه حضور دوباره غول 
نفتی فرانسه )توتال( در ایران

شــرکت ملی نفت ایــران در هجدهم آبان 
ماه ســال ۹۶ موافقتنامه اصولی طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید 
قرارداد های نفتی با کنسرســیومی متشکل از 
توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین )سی.  ان. 
پی.  سی( و پتروپارس ایران امضا کرده بود که 
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توســعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبــی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
بود که با به ثمر رســیدن این طرح توسعه ای، 
روزانــه ۵۶ میلیــون مترمکعب بــه ظرفیت 
برداشــت ایران از این میدان گازی مشــترک 
با قطر افزوده می شــد.  با خروج توتال از این 
طرح، شــرکت ملی نفت چین، سی ان پی سی، 
جایگزین آن شــده اســت که این امر به زیان 

توتال انجامید.
رفع تحریم های بیــن المللی امکان حضور 
دوباره توتال در ایران را فراهم خواهد کرد که 
اگر مقامات ایران با آن موافقت نمایند، از منظر 
اقتصادی بدون تردید فرانســه از آن استقبال 

خواهد کرد.
خاورمیانه امن تر

فعالیت اقتصادی پر رونق تر
بدون تردید نقــش اثرگذار و تعیین کننده  
ایران به عنوان مهم ترین قدرت خاورمیانه در 
تحوالت این منطقــه به ویژه در تامین امنیت 
این منطقه راهبردی و مملو از ذخایر انرژی بر 
کسی پوشــیده نیست. مبارزه موثر ایران برای 
نابودی گروه تروریســتی داعــش در منطقه، 
خاورمیانه را امن تر ساخته و این امر مي تواند 
تضمینی برای ســرمایه گذاری بیشتر فرانسه 
در این منطقه باشد. حمایت از برجام و بهبود 
روابط اقتصادی ایران به جای مقابله و تشدید 
تنش ها با ایران کمکــی به امنیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در منطقه 

خاورمیانه نخواهد کرد.   
گرچــه در امنیــت خاورمیانــه فرانســه 
چالش های دیگری همچون تعیین نسبت خود 
با رژیم صهیونیســتی پیــش رو دارد اما قطعاً 
یکــی از وزنه های جدی و مهــم منطقه ایران 
اســت. ضمن آنکه در صــورت تامین امنیت 
در تنگه هرمز و خلیج فارس، فرانســه به نحو 
مطلوب تری خواهد توانست از ظرفیت های آن 
در جهت ارتقای سطح روابط اقتصادی خویش 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره برداری 

کند.   

فرانسه دنبال امتیاز حداکثری در تعامالت مرتبط با ایران است

پاریس در نقش پلیس  بد برجام

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد

مخالفت تهران با میانجی گری در پرونده نفتکش کره
ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان، یا 
بیان این که تهران در عرصه منطقه ای مسئوالنه 
عمل کرده و حتی با تســاهل و تسامح از برخی 
از خطاهای کشورهای منطقه از جمله عربستان 
عبور کرده اســت، گفت: ممکن است سعودی ها 
یکسری نگرانی هایی داشته باشند و ما حاضریم 
در مورد این نگرانی ها که بعضا توهمی و خیالی 

نیز هستند، با آنها صحبت کنیم.
ســعید خطیب زاده، در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از اظهارنظر ها 
در مــورد عملکرد وزارت امــور خارجه و رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان طی روزهای اخیر، 
با بیان اینکــه اجراکننده سیاســت های حوزه 
سیاست خارجی کشور، وزارت  امورخارجه است 
و در همیــن چارچوب بایــد ورای نگاه حزبی و 
جناحــی عمل کرده و همه نیز به این وزارتخانه 
چنین نگاهی داشــته باشــند، گفت: متأسفانه 
برخــی عملکــرد سیاســت خارجی کشــور را 
براساس نگاه جناحی و حزبی خود مورد بررسی 
قرار مي دهند و قطعا اولین قربانی چنین نگاهی، 

منافع ملی کشور است.
عرصه سیاست خارجی، عرصه قربانی 

شدن است نه قهرمانی
خطیــب زاده بــا تأکید بر اینکــه همانطور 
که آقای ظریف اشــاره کردند عرصه سیاســت 
خارجی، عرصه قربانی شــدن در راستای منافع 
ملی و مصالح کشــور اســت نه عرصه قهرمانی، 
گفت: کســی کــه وارد این عرصه مي شــود و 
مســئولیت مي پذیرد مي داند که هر لحظه باید 
برای کشــور قربانی شــود و این عرصه، عرصه 

قهرمانی نیست.
وی در ادامــه این گفت و گوی یک ســاعته 
که در حاشــیه بازدید از خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایســنا( صورت گرفت در پاسخ به سوالی 
در ارتبــاط با آخرین وضعیــت نفتکش توقیف 
شــده کره ای در ایران و درخواست کره جنوبی 
از قطر برای میانجی گری بین تهران و ســئول 
جهــت حل این موضوع گفت: در جریان ســفر 
هیأت کره ای به تهران که چندی پیش براساس 
برنامه ریزی قبلی انجام شد ما از آن ها پرسیدیم 

که چرا مسئله توقیف نفتکش کره ای را که یک 
مســئله فنی است، مي خواهند از طریق سیاسی 

حل کنند؟
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه علت 
توقیف نفتکش کره ای همــان طور که پیش از 
این اعالم شده ایجاد آلودگی محیط زیستی در 
دریا بوده اســت و این موضوعی است که برای 
همه کشورها مهم است، گفت: حتی این موضوع 
بــرای برخی از کشــتی های ایرانی نیز در جای 
دیگر رخ داده و همه کشــورها در ارتباط با این 

موضوع حساس هستند.
خطیب زاده با بیان اینکه این کشتی براساس 
حکم قضایی توقیف و به بندر هدایت شده است، 
افزود: در این مدت باالترین سطح دسترسی های 
کنســولی برای ملوانان و کارکنان این کشــتی 
فراهم شده است. تعدادی از خدمه کشتی بیمار 
بوده که دسترسی های بهداشتی و درمانی برای 
آن ها فراهم شــد و معاون وزیر خارجه کره در 
جریان ســفری که به تهران داشــت با کاپیتان 
ایــن نفتکش به صورت تلفنی گفت و گو کرد و 
دیگر خدمات کنسولی الزم نیز برای آن ها فراهم 

شده است.
وی ادامــه داد: میانجــی گری سیاســی در 
مورد مسائل فنی مورد قبول ما نیست و ما این 

موضوع را به کره ای ها نیز اعالم کرده ایم.
خطیب زاده با رد این ادعا که هدف ایران از 
توقیف این نفتکش کــره ای مجبور کردن کره 
برای بازپرداخت پول های بلوکه شــده ایران در 
سئول بوده اســت، ادامه داد: ما تاکنون راه های 
مختلفی را برای آزادسازی این پول ها رفته ایم و 
ســفر قائم مقام وزیر خارجه کره نیز در همین 

راستا صورت گرفت.
کره ای ها فقط قول مي دهند!

وی با بیان اینکه در مالقات هایی که مقامات 
ایرانــی با هیــأت وزارت خارجه کــره جنوبی، 
داشتند تأکید شــد که دولت کره همکاری های 
الزم را در سه سال اخیر با ایران برای بازگرداندن 
ایــن پول ها انجام نداده اســت، افزود: آن ها نیز 
در این دیدار مثل همیشــه قول هایی برای پیدا 
کــردن راه حل هایی برای حل این موضوع داده 

اند و امیدواریم این بار به این قول هایشان عمل 
کنند و به صورت واقعی و به دور از هرگونه بهانه 
گیری تالش کنند که پول ایران آزاد شــود چرا 
که آزاد شــدن این پول مي تواند تأثیرات خوبی 

در فضای اقتصادی ایران ایجاد کند.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به این سوال 
که بانک مرکزی میزان پول بلوکه شــده ایران 
در کــره جنوبی را ۷ میلیــارد دالر اعالم کرده 
ولی چندی پیش برخی از رسانه های کره ای این 
رقم را حدود ۹ میلیارد دالر عنوان کردند، اظهار 
کرد: البته رســانه های کره ممکن است رقمی را 
باالتر و یا پایین تر اعالم کنند که مالک نیست. 
پول ایران در کره یک رقم کامال دقیق است که 
هم ما می دانیم و هم طرف های رســمی کره ای. 
البته پولی که ما در آنجا داریم براســاس واحد 
پول کره یعنی »وون« اســت و براســاس نرخ 
برابــری دالر مي تواند این میزان باال و پایین در 

تبدیل به دالر محاسبه شود.
وی با بیان اینکه پیگیر مسائل پولی و بانکی 
بر عهده وزارت خارجه نیست بلکه ما به تسهیل 
انجام مذاکرات در ایــن زمینه کمک مي کنیم، 
افــزود: معیار دقیق در ارتباط بــا پول ایران در 
کره مقداری اســت که بانک مرکزی اعالم کند 
و بایــد مقامات بانک مرکــزی میزان دقیق این 

پول را بگویند.
خطیب زاده در پاســخ به این ســوال که آیا 
مي توان گفت که ســفر چندی پیش هیأت کره 
ای بــه ایران هم در ارتباط بــا موضوع نفتکش 
کــره ای و هم آزاد کردن پول های بلوکه شــده 
ایران در سئول به موفقیتی نرسیده است، گفت: 
ســفر هیأت کره ای در ارتباط با پول های بلوکه 
شــده به نتیجه مورد نظر ما منتج نشــد؛ البته 
آن ها برخی از راهکارهــا را مطرح کرده اند و ما 
منتظریم که ببینیم این راهکار ها به چه نتیجه 
ای مي رســد. در مــورد نفتکش نیز قــرار نبود 

اتفاقی غیر از مسیر فنی بیفتد.
ســخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجه قطر مبنی بر اینکه اکنون 
زمان این رســیده که گفت و گوهایی بین ایران 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس برگزار شود و 

دوحه نیز از آمادگی مناسب برای ایجاد وساطت 
و هماهنگی هــای الزم جهت برگزاری این گفت 
و گوها برخوردار است، افزود: سیاست ایران  در 
ارتباط با تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
کامال روشن و مشخص اســت و ما سال ها یک 

مسیر مشخصی را در این زمینه داشته ایم.
عربستان، پیشنهادات ایران را بی پاسخ 

گذاشت
وی با بیان اینکه علی رغم سنگ اندازی های 
برخی از کشــورهای منطقه از جمله عربستان 
علیــه ایــران، ما همــواره تأکیــد کرده ایم که 
کشــورهای منطقه باید به یک فهم مشترک در 
ارتباط با مسائل منطقه دست پیدا کنند تا یک 
سازوکار امنیتی الزم در این زمینه حاصل شود، 
گفت: متأسفانه آنچه که تاکنون شاهد آن بوده 
ایم بی پاسخ گذاشتن پیشنهادات ایران از سوی 
برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله 

عربستان در این زمینه بوده است.
خطیــب زاده با بیان اینکه به نظر مي رســد 
که مقامات ســعودی بــا فهم اینکــه جنگ و 
خونریــزی دیگر کمکــی به آن هــا نمي کند و 
همچنین ناامید از متحدان ســابق خود، اصالح 
برخی از سیاست هایشان را در تعامل با برخی از 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس در پیش گرفته 
اند، افزود: اگر این اصالح سیاســت ها به صورت 
جدی در دســتور کار آنها باشد و سعودی ها به 
این نتیجه برسند که راهکار برای حل مشکالت، 
همکاری منطقه ای اســت اولین کشوری که از 
این موضوع استقبال مي کند و  به آنها خوشامد 

مي گوید، ایران است.

وی بــا بیان اینکه ما آمادگــی داریم که در 
صورت تحقق این موضــوع وارد عرصه مذاکره 
و گفت و گو شــویم در پاســخ به این سوال که 
شــما تأکید بر اصالح سیاســت های عربستان 
مي کنیــد و از آن طــرف دولت ریــاض نیز از 
برخــی از سیاســت های ایــران در منطقه ابراز 
نگرانی مي کند و راه حل مشکالت را اصالح این 
سیاست ها مي داند؟ خاطر نشان کرد: باید توجه 
داشت لیســت اقدامات سعودی بر عبیه منطقه 
بســیار بلند اســت. آنچه که عربستان سعودی 
در منطقه انجام داده تجاوز آشــکار به مرزهای 
کشورهای همسایه و منطقه است. چندین سال 
است که به کشور فقیر یمن حمله کرده و مردم 
این کشــور را به شــیوه های مختلف در حصر 
قرار داده اســت. از طرف دیگر تالش کرد که از 
طریق زور سیاســت های خود را به برخی دیگر 

از کشورهای منطقه از جمله قطر تحمیل کند.
در عرصه منطقه ای با تساهل و تسامح  رفتار 
کرده ایم/حاضر به گفت وگو در مورد نگرانی های 

توهمی ریاض نیز هستیم 
این دیپلمات ارشــد کشــورمان با تأکید بر 
اینکه مــا در عرصه منطقه ای مســئوالنه عمل 
کرده ایم و حتی با تســاهل و تســامح ســعی 
کرده ایم کــه از برخی از خطاهای کشــورهای 
منطقه از جمله عربســتان در مورد ایران عبور 
کنیم، گفت: ممکن اســت ســعودی ها یکسری 
نگرانی هایی داشته باشند و اتفاقا ما تأکید داریم 
که باید در مورد این ها صحبت کرد. طرح صلح 
هرمز در همین چارچــوب بود که در مورد این 

مسائل صحبت شود. 

دبیرکل حزب ندای ایرانیــان گفت: با توجه به این که بایدن تیم خود را بر 
اساس مذاکره و چانه زنی سخت انتخاب کرده است، وی به برجام باز مي گردد.

به گزارش ایســنا، صادق خرازی شنبه شب با حضور در برنامه نگاه یک صدا 
و سیما، با اشاره به موضوع تغییر قدرت در آمریکا اظهار کرد: در آمریکا شکاف 
طبقات اجتماعی و سیاسی جدی وجود دارد. ترامپ یک پدیده خاص و ویژه ای 
بود و ظهورش توام با ادبیات نژاد پرســتی، خارجی ســتیزی، بیگانه ستیزی، 
اسالم ستیزی، اسالم هراســی و ایران هراسی بود. او طرفداران زیادی را جمع 
کرد و میزان رأی به آقای ترامپ از دوره قبل خودش بیشــتر بود اما شکســت 
خورد. علت شکســت ترامپ این بود که در آمریــکا، هم عرض چنین توحش 

سیاسی، یک بلوغ نخبگان هم شکل گرفت.
وی ادامه داد: باید دشمن خود را به خوبی بشناسیم. نباید تصور کنیم آمریکا 
به زودی فرو مي پاشــد زیرا خودکامگی در مقابل سیستم آمریکا نمي تواند دوام 
بیــاورد و آقای ترامپ نماد این خودکامگی بود و در هر کاری به صورت قانونی 
و غیــر قانونی تصرف مي کرد و نماد بازی در سیســتم، آقای بایدن و مجموعه 

دموکرات ها بودند.
وی با اشــاره به حضــور ترامپ در عرصه سیاســت آمریکا گفــت: اکنون 
امپراطوری ســناتورها در دورن سیســتم آمریکا پدید آمده است اما کار آن ها 
خیلی ســخت است. در دوره روســای جمهور دموکرات چالش جدی و بحران 
طبقاتــی در آمریکا نبود اما اکنون بحران جــدی در این زمینه وجود دارد. در 
درون هیئــت حاکمه آمریکا چه جمهوری خواه و چه دموکرات؛ از آقای ترامپ 

استقبال نکردند و نتیجه آن پیروزی بایدن بود.
خرازی در همین راســتا گفت: سیســتم سیاســی آمریکا بــا آقای ترامپ 
همخوانی نداشت. از داخل حزب جمهوری خواه، بسیاری از روسای جمهور در 
مراسم تحلیف آقای بایدن شرکت کردند و در واقع یک تودهنی به آقای ترامپ 
زدند. نظام دیوان ســاالر ایاالت متحده، سر ســازش و آشتی با تفکر و مکتب 

فکری امثال ترامپ ندارد. آقای بایدن با مشــکالت بسیار بزرگی رو به رو است 
زیرا اکنون جامعه آمریکا به یک جامعه متشنج بحرانی اساسی رسیده است اما 
نظام دیوان ســاالر آمریکا به رغم بحران اجتماعی تاریخی مي تواند این مشکل 

را در درون خود حل کند.
خرازی با کم اعتبار خواندن آمریکا در عرصه بین المللی گفت: اعتبار آمریکا 
با دعواهای سیاسی اخیر در صحنه جهانی آسیب دیده و خدشه دار شده است 
اما این به معنای نابودی این کشور نیست.بر اساس شناختی که از جامعه آمریکا 
دارم، قبول ندارم که آمریکا در حال نابودی و انحطاط است،جامعه آمریکا قدرت 

بازسازی دارد و از وقایع اخیر درس های بزرگی گرفت.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: نباید از ترامپ دفاع کنیم. همان گونه که 
همه گروه ها و جناح های کشــورمان در زمینه دفاع از منافع ملی، تحت زعامت 
مقام معظــم رهبری هیچ اختالفی نداریم و در برابر تجاوز و دشــمن خارجی 
متحد هســتیم، در آمریکا هم این گونه اســت. اگر کســی بخواهد جناح های 

کشورمان را از هم جدا کند به منافع ملی کشورمان خدمت نکرده است.
در ادامــه این برنامه خرازی گفت: در ســاختار سیاســی آمریکا، اولویت ها 
متفاوت مي شود همان گونه که در ساختار سیاسی کشور ما هم این گونه است. 
شاید ســاختار سیاسی آمریکا در یک بازه زمانی، آقای ترامپ را از فعالیت های 
سیاسی محروم کند زیرا بر اســاس قانون اساسی آمریکا، او رفتارهای ناهنجار 
داشته اســت. آمریکایی ها متوجه منافع ملی خود شــده اند و برای حفظ این 

منافع مي خواهند وضع موجود در رژیم صهیونیستی را مهار کنند.
وی یادآور شــد: آمریکایی ها مي خواهند به ســمت آرامش و ثبات سیاسی 
بروند بنابراین حضور خود در خاورمیانه را کم و به ســمت محدود کردن چین 
خواهند رفت. اولویت های جمهوری خواهان با دموکرات ها برای مدیریت آمریکا 
متفاوت اســت و اگر دموکرات ها جنگی را تمام کنند، جمهوری خواهان آغازگر 

جنگ هستند.

صادق خرازی: 

»بایدن« به »برجام« باز مي گردد
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) ICOFC (در نظر دارد موضوع مزایده فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.

الف( شرح مختصر کار:

زمان بازدیدمحل نگهداریقیمت واحد پایه کارشناسی )ریال(مقدار )کیلو گرم(شرح کاالردیف

از 11 تا 15 بهمن ساعت 8 الی 16انبار عملیات کاال آغار000ر00079ر410انواع الکترودهای مستعمل 1
ب( مدت قرارداد، زمان و محل بازدید کاال:

مّدت قرارداد 2 ماه و زمان و محل بازدید کاالها به شرح جدول بند )الف ( می باشد.
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده )الزامی(

1- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی: به مبلغ 000ر500ر619ر1 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) مزایده(.

2- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی.
3- اشخاص حقوقی: ارائه مدارک ثبت شرکت شامل آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، کد اقتصادی و شناسه مّلی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن 

ثابت و نمابر)فکس(
4- اشخاص حقیقی : داشتن سن قانونی )18 سال تمام( به همراه ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت مّلی، آدرس دقیق پستی، تلفن همراه و ثابت.

د( شرایط و مهلت و محل دریافت اسناد مزایده
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (

 www.setadiran.ir مراجعه کرده و جهت دریافت پاکات به نشانی : تهران – خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ – پالک 390 ساختمان رشت- طبقه اول اتاق 102 مراجعه نمایند.
ه( محل و زمان گشایش پاکات:

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیش�نهاد مزایده گران و بازگش�ایی پاکات متقاضیان از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت 
شرکت در مزایده محقق سازد. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها در سامانه 

www.setadiran.ir موجود اس�ت.
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست پس از دریافت اسناد مزایده به شرح مندرج در بند »د« پیشنهادهای خود را طبق شرایط 
مندرج در دس�تورالعمل ش�رکت در مزایده تهیه و حداکثر تا س�اعت 13 عصر روز دوش�نبه مورخ 99/11/27 به این شرکت به نش�انی : تهران-خیابان طالقانی –خیابان حافظ- خیابان 
رودس�ر غربی - پالک 30 )س�اختمان خلیج فارس (- طبقه پنجم – کمیس�یون مناقصات و مزایدات تسلیم نمایند. جلسه گش�ایش پاکات رأس ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 
99/11/28 در سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس )طبقه پنجم( برگزار خواهد شد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 87524125-021 )مدیریت تدارکات 

و عملیات کاال(تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی: 1082802                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

نوبت اول

موضوع: مزایده شماره ف ن م/99/903 مربوط به فروش انواع الكترود از رده خارج و غیر قابل استفاده  واقع در انبار عملیات کاال 
منطقه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) شماره مرجع 1099093221000001 (

             شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین 
شده از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف : خدمات مورد نیاز:
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

 ب : محل اجرای پروژه:
منطقه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران واقع در جزیره سیری

ج : مدت اجرای پروژه :
24 ماه شمسی

د: شرایط متقاضی:
1- توانایی ارائه سپرده یا ضمانت نامه بانکی » شرکت در فرآیند اجرای کار« به مبلغ8/316/000/000 

ریال
2- توانائ�ی ارائه ضمان�ت نامه بانکی انجام تعهدات ب�ه میزان 10% مبلغ کل ق�رارداد طبق ضوابط 

کارفرما در صورت برنده شدن و نیز کسر 10% جهت تضمین حسن انجام کار
3- داشتن امکانات وتجهیزات، توانایی مالی و تخصص در موضوع مناقصه 

4- داشتن گواهینامه معتبرصالحیت پیمانکاری
5- سوابق اجرایی مشابه با موضوع مناقصه

ه : سایر شرایط:
1- به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی 

که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- ش�رکت نف�ت فالت قاره ایران در رد ی�ا قبول هر یک یا تمام پیش�نهادات در چارچوب قانون 

برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه مختار خواهدبود.
3- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات 

شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.
4- مناقص�ه بصورت ی�ک مرحله ای بوده و مالک تعیین برنده، پیش�نهاد مالي براس�اس ماده 12 

آیین نامه نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات خواهدبود.
از کلی�ه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می ش�ود حداکث�ر ظرف مدت یک هفت�ه از چاپ آگهی 
WWW.IOOC. نوبت دوم جهت دریافت جدول ارزیابی کیفی به تارنمای این ش�رکت به نشانی
CO.IR مراجعه و ظرف مهلت دو هفته از آن تاریخ نس�بت به ارس�ال لوح فش�رده اسناد ارزیابی 
کیفی خود به دبیرخانه ش�رکت نفت فالت قاره ایران به نش�انی خیابان ولیعصر، نرس�یده به پارک 

وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد پالک 12 طبقه همکف اقدام نمایند.
تلفن تماس : 021-23380011-12

شناسه آگهی: 1082795                                   روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 99-0713
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

شرکت نفت فالت قاره ایران 


