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ابهام درباره موضع تیم مذاکره کننده ایران
لورا روزن روزنامه نگار آمریکایی در خبرنامه خود تحت عنوان »دیپلماتیک« 
نوشــت: علی رغم انبوهی از اظهارات علی باقری کنــی، مذاکره کننده جدید 
هسته ای ایران، دیپلمات هایی که اواخر این ماه با ایران وارد مذاکره می شوند، 
می گویند ممکن است روشن شدن موضع ایران کمی طول بکشد. این در حالی 
اســت که اخیرا باقری به اروپا ســفر کرد و سپس در روزهای اخیر با روس ها 
و چینی ها رایزنی داشــت. در ادامه این مطلب آمده است: ایران هنوز به طور 
کامل با همتایان دیپلماتیک خود درباره جزئیات موضعی که انتظار می رود در 
مذاکرات احیای برجام اتخاذ کند، اظهار نظر نکرده اســت. این در حالی است 

که قرار است مذکرات 29 نوامبر در وین از سر گرفته شود.
یکی از مقامات طرف های فعلی توافق این هفته توضیح داد: یکی از سؤاالت 
کلیــدی که در آن هنوز بالتکلیفی وجود دارد، این اســت که آیا ایران انتظار 
دارد مذاکرات را از جایی که پس از شش دور مذاکرات در ژوئن متوقف کردند، 
ادامــه دهد یا می خواهد مذاکرات را از صفر آغــاز کند یا چیزی بین این دو 
مدنظرش هست. دیپلمات دیگری از یک کشور دیگر در این توافق تصریح کرد 

که حتی پس از رایزنی های اخیر، هنوز موضع ایران مشخص نیست.
به نوعی پارادوکس اینجاســت کــه از یک طرف ایرانی هــا می گویند: ما 
می خواهیم به برجام برگردیم و از طرف دیگر خواســتار تضمین هایی هستند 
که فراتر از برجام اســت. یک مقام رســمی تصریح کرد که مقامات ایران باید 
این تناقض را روشــن کنند. این مقام گفت: جالب است که نه ماه پیش، اکثر 
کشــورها موافقت کردند که دولت ترامپ، که در ســال 2018 از توافق خارج 
شــد، مســئول تصمیم ایران برای عبور از محدودیت های هسته ای برجام در 
اعتراض به بازگشــت تحریم ها بود. این مقام مسئول ادامه داد: اکنون، 9 ماه 
بعد، ایرانی ها فکر می کنند که اهرم های زیادی را از طریق غنی ســازی سطح 

باالتر و سایر موارد نقض توافق برای خودشان ایجاد کرده اند.
او گفت: اما آنها همچنین کشــورها را بــه این دیدگاه نزدیک کرده اند که 

مشکل ما در حال حاضر کاری است که ایران انجام می دهد.
این مقام گفت که ایــن موضوعات زمینه را برای بحث های مختلف فراهم 
می کند. رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش از دور 
هفتم مذاکرات در تاریخ 29 نوامبر درباره احیای احتمالی اجرای کامل برجام 
توسط ایران و آمریکا، در تاریخ دوشنبه )22 نوامبر( به ایران سفر و با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 

اتمی این کشور دیدار خواهد کرد. 

ویژه

حمله به ساختمان کنسولگری ایران در هامبورگ
رسانه ها در آلمان از حمله 
افراد ناشــناس به ساختمان 
در  ایــران  سرکنســولگری 

شهر هامبورگ خبر دادند.
به گزارش ایســنا، به نقل 
از دویچه وله، ظاهرا افرادی با 
پرتــاب » کوکتل مولوتوف« 

به ورودی ســاختمان کنسولگری ایران خســارت وارد کرده اند. پلیس درباره 
احتمال انگیزه های این حمله تحقیق را آغاز کرد.

به نوشــته روزنامه »بیلد« آلمان، سرنشــین یک خودروی عبوری شامگاه 
جمعه 19 نوامبر متوجه دودی شده که از درب ورودی ساختمان کنسولگری 
به هوا برخاسته و عالوه بر آن دو مرد را مشاهده کرده که باسرعت از آن مکان 
دور می شدند. مقام های محلی احتمال داده اند این آتش سوزی در اثر پرتاب » 

کوکتل مولوتوف« توسط مهاجم یا مهاجمان صورت گرفته باشد.
در این حادثه به کســی آســیب نرســیده اســت، فقط ورودی ساختمان 

کنسولگری خسارت دیده است.
بنا بــر اعــالم رســانه های آلمانــی، مقام هــای امنیتی شــهر بالفاصله 
 تحقیــق درباره این حملــه را آغاز کرده اند و احتمال انگیزه های سیاســی را

 منتفی ندانسته اند.

رویداد

روزنامه االخبار، چاپ بیروت نوشت: ایاالت 
متحده برای خریدن وقت تا تاریخ 29 نوامبر 
ماه جاری که گفتگو های هســته ای از ســر 
گرفته می شود، به اســرائیل پیشنهاد امضای 
توافق مرحله ای با تهران تا زمان بازگشــت به 
توافق هســته ای را داد. پایگاه خبری »واال« 
اسرائیل به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی 
آگاه نوشت: این پیشنهاد اولین بار در جریان 
گفتگو ها بین مشاور امنیت ملی اسرائیل، ایال 
حولتا و همتای آمریکایی اش، جک سالیوان، 

مطرح شد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: در همین 
رابطــه پایگاه خبری مذکور عبری تاکید کرد 
که پیشنهاد آمریکا نشان دهنده تغییر موضع 
آن نیســت که تاکید دارد هر توافقی با ایران 
باید شامل بازگشت به تمام تعهدات باشد، اما 
به نظر می رسد فکر توافق موقت یا مرحله ای 
را اساســا یکی از هم پیمانان اروپایی ایاالت 
متحده کــه در مذاکرات ویــن حاضر بوده، 
مطرح کرده است. اما دلیل این پیشنهاد، آن 
اســت که برنامه های هسته ای ایران پیشرفت 
دراماتیکی را در زمینه غنی سازی اورانیوم تا 
۶0 درصد، به خود دیده و همین امر می تواند 
تهــران را به غنــی ســازی 90 درصدی که 
الزمه دســت یابی به بمب اتمی برای اهداف 

نظامی است، نزدیک کند.
به گزارش انتخاب، االخبار در ادامه نوشت 
که براســاس این پیشنهاد، در مقابل تضمین 
تعلیق برنامه های هسته ای ایران، از قبیل غنی 
سازی اورانیوم تا ۶0 درصد، ایاالت متحده و 
هــم پیمانان آن، اموال بلوکه شــده ایران در 
بانک هــای اروپایی را ازاد کرده یــا به ایران 
اجازه خرید برخــی کاال هایی را بدهند که به 
دلیل تحریم ها، امکان خرید آن ها را نداشت.

در همین چارچوب، حولتا، مشــاور امنیت 
ملی اســرائیل تاکید کرد کــه طی مذاکرات 
با ســالیوان، تصریح نموده است: »به عقیده 
من این فکر خوبی نیست«. همانطور که این 
مقام اسرائیلی اذعان داشــته تل آویو نگران 
است که توافق موقت در نهایت به یک توافق 

دائمی تبدیل شود، بدون آنکه زیر ساخت های 
برنامه های هسته ای ایران در نظر گرفته شده 
یا به ذخایر اروانیوم غنی سازی شده این کشو 

توجهی شود.
در همیــن رابطه، طی ســفری که رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در مسائل ایران به 
تل آویو داشت، مسئوالن صهیونیستی تصریح 
کردند که مخالف توافق موقت هستند. عالوه 
بر ایــن، در جریــان گفتگو هایــی که جک 
سالیوان با مشاور امنیت ملی اسرائیل داشت، 
این مقام صهیونیســتی بر ضرورت فشار اروپا 
و آمریکا در راســتای صدور قطعنامه ای علیه 
ایران، تاکید کرد. این اقدام در نزدیکی موعد 

از ســر گیری مذاکرات هســته ای در وین، با 
هدف رساندن پیامی به ایران صورت می گیرد، 
مبنی بر اینکه تهران باید در مقابل برنامه های 
هســته ای خود و محدودیت هایــی که برای 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اعمال 

کرده، بهایی بپردازد.
از ســوی دیگر، بنابر گزارش پایگاه عبری 
»واال«، وزرای امنیــت و خارجــه اســرائیل، 
بنــی گانتس و یائیر الپید، طی نشســتی که 
با نماینده ویژه آمریکا، رابرت مالی داشــتند، 
تاکید کردند که الزم است به گزینه نظامی نیز 
اشــاره شــود، تا تهران مجبور به بازگشت به 
توافق هســته ای شــود. در واقع، مســئوالن 

اسرائیلی معتقدند که بدون فشار و تهدید به 
گزینه نظامی، ایرانی ها بــه تعهدات خود در 

بند های توافق هسته ای باز نمی گردند.
این در حالی اســت که رابرت مالی خاطر 
نشــان کرد که دولت بایدن هم فشار بر ایران 
بــرای بازگردانــدن آن به توافــق را ضروری 
می داند، اما تفاوت اساسی بین ایاالت متحده 
و اسرائیل زمان بندی اینگونه تحرکات است، 
چرا که واشــنگتن معتقد است باید با حسن 

نیت وارد دور هفتم مذاکرات وین شود.
مالی همچنین تاکید کرد: پس از مشخص 
شــدن مواضع ایــران پای میــز مذاکره، در 
صورتی که تهــران مواضع افــراط گرایانه و 

غیر واقعی داشته باشــد، واشنگتن می تواند 
تمام قدرت ها از جمله روســیه و چین را هم 
برای اقدامی در راستای افزایش فشار بر ایران، 

متحد کند. 
رابرت مالــی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایــران در توییتی نوشــت: امروز صبح تماس 
بســیار ســازنده ای با ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روســیه و »ما«، معــاون وزیر خارجه 
چین داشــتم. ســه کشــور درخصوص لزوم 
بازگشــت به پایبندی کامل بــه برجام توافق 
قوی دارنــد. درحــال همکاری بــا یکدیگر 
هســتیم تا همان طور به دور هفتم مذاکرات 
)ویــن( نزدیک می شــویم، با همســو کردن 

رویکردهای مان به این مسئله دست یابیم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشــی 
به نقل از برخی دیپلمات ها نوشــت که هدف 
اعالم نشــده آمریکا در مذاکــرات وین جلب 
حمایــت روســیه و چین برای تحت فشــار 
گذاشــتن ایران در صورت شکست مذاکرات 
است. دیپلمات ها می گویند که یکی از راه های 
تحت فشار گذاشــتن ایران برای بازگشت به 
پایبندی به توافق هسته ای و یا -اگر بازگشت 
به برجام امکان پذیر نباشــد - حصول توافق 
جدید این اســت که چین و روســیه متقاعد 
شــوند که این تهران اســت که مانع تراشی 

می کند و نه واشنگتن.
یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش 
شــود، بیان کرده  بود: آن ها به چین  و روسیه 
نیاز دارند. مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین که شش دور آن میان ایران و کشورهای 
عضو توافق هسته ای و با حضور هیات آمریکا 
در محل مذاکرات تا ماه ژوئن)خرداد( برگزار 
شــده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 

ایران به تعویق افتاد.
دولــت جدید ایران اخیرا پس از بررســی 
نتایج شــش دور قبلی مذاکرات، اعالم کرده 
که دور هفتم مذاکــرات 29 نوامبر)8 آذر( از 
سرگرفته خواهد شد. ایران تاکید کرده است 
هدفش از این مذاکرات لغو تحریم های آمریکا 

است.

رابرت مالی در چانه زنی ها دنبال می کند

پیشنهاد توافق مرحله ای با تهران
احتماال لغوتحریم های مالی در قبال لغو غنی سازی 60درصدی مطرح می شود

در حالی که مقامات کشــورمان همواره تاکید داشته و 
دارند که قصد دستیابی به ســالح هسته ای ندارند، وزیر 
دفــاع آمریکا با تکــرار ادعاهای نخ نمــا و واهی مقامات 
واشــنگتن علیه کشــورمان گفت که آمریــکا متعهد به 

جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
لوید آســتین وزیر دفاع آمریکا در اجالس امنیتی منامه 
به تکرار ادعاهای بی اســاس غرب و آمریکا علیه ماهیت 

برنامه هسته ای کشورمان پرداخت.
وی بــا تکیه بــر این ادعاها گفت: تعهــد ما به امنیت  
خاورمیانه قوی و قطعی اســت. ایــاالت متحده همچنان 
متعهد به جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح هسته ای 
اســت و ما کماکان متعهد به یک راه حل دیپلماتیک در 

موضوع هسته ای )ایران( هستیم.
آســتین در ادامه بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا 

از برجام و نقض این توافق از ســوی واشنگتن مدعی شد: 
اما اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشــد، در آن صورت 
تمــام گزینه های الزم را برای حفظ امنیت ایاالت متحده 

در نظر خواهیم گرفت.
این مقام ارشــد آمریکایی همچنین گفت که کشورش 
با حسن نیت به مذاکرات غیرمستقیم با ایران برای احیای 

توافق هسته ای 201٥ باز خواهد گشت.
وی مدعی شــد: اما اقدامات ایران در ماه های اخیر، به 
ویژه باتوجه به گسترش ظرفیت های هسته ای این کشور، 

دلگرم کننده نبوده است.
لوید آســتین در ادامه گزافه گویی هــای خود مدعی 
شــد: ایران همه ما را با چالش های امنیتی جدی مواجه 
می کند، چالش هایی که فراتر از برنامه هسته ای این کشور 
اســت. ایران به تنش ها در این منطقه و فراتر از آن دامن 

می زند و صلح و ثبات را برای همه ما تضعیف می کند.

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه توییترش به 
ادعاهــای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تعهداتش 

نسبت به توافق هسته ای و اجرای آن واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 
پیشــین کشــورمان در صفحه توییترش نوشــت: نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایــران از فرصت تغییر دولت در ایران و 
»فراموشکاری« تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا بهره می جوید 
تا تاریخ اخیر را بازنویســی کند. ایران هیچ گاه از »بازگشت 
دوجانبه به برجام« دســت نشســت. آمریکا این کار را کرد. 
برای بررسی اســناد  »عدم اجرای« برجام از سوی آمریکا و 

تروئیکای اروپا، لطفا به اینترنت مراجعه کنید. 
اظهارات ظریف در پی این مطرح می شود که رابرت مالی، 
نماینــده ویژه وزارت امور خارجه آمریــکا در امور ایران روز 
جمعه 28 آبان در بحرین گفت، به نقطه ای نزدیک می شویم 
که شاید بازگشت به توافق هسته ای 201٥، منافعی که این 

توافق در پی دارد را از دست بدهد.
 مالی در کنفرانس منامه گفت: زمانی فرا خواهد رسید که 
اگر ایران به پیشــرفت های فعلی خود ادامه دهد، غیرممکن 
می شود که به توافق هســته ای برجام بازگردیم و منافع آن 

توافق را بار دیگر داشته باشیم.
وی افزود: پیشرفت های ایران زنگ خطر را در تمام منطقه 
به صدا درآورده و این همان چیزی اســت که به گذر زمان 
سرعت بخشیده و همه ما را به این نقطه رسانده که بگوییم 
زمانی اندکی برای بازگشــت به توافق هسته ای برجام باقی 

مانده است.
وی گفــت ایاالت متحده در این مورد با چین و روســیه 
»موضعــی مشــترک« دارد، »چرا که همــه می خواهیم از 
وقوع بحــران جلوگیری کنیم. همه مــا خواهان جلوگیری 
 از بحرانی هســتیم که ایران در ادامه این راه ممکن اســت

 ایجاد کند.«

پاسخ ظریف به ادعای رابرت مالیموضع گیری ضدایرانی رئیس پنتاگون در سفر به بحرین

شــرکت »صنایع فوالد کاویان گهر ســیرجان« مفتخر است 
که توانایی و دانش فنی طراحی، ســاخت، تامین، نصب و اجرای 
کارخانجات تولید کنســانتره و نیز آهن اسفنجی به روش کوره 

تونلی با توان داخلی کشور را دارد.
مهنــدس مهدی عتیقی، مدیرعامل شــرکت صنایع فوالد کاویان  گهر 
ســیرجان با ذکر این مطلب و با اشــاره به احداث کارخانه گندله سازی با 
ظرفیت یک میلیون و دویســت و پنجاه هزار تن در سال، احداث کارخانه 
آهن اسفنجی با ظرفیت هشتصد هزار تن و همچنین احداث کارخانه ذوب  
با ظرفیت پانصد هزار تن در ســال، اظهار امیدواری کرد که این مجموعه 
تبدیل به بزرگترین سرمایه گذار مولد و کارآفرین در منطقه گل گهر تا سال 
1404 با هدف ترویج و توســعه گری خالق صنعتی، ایجاد مکمل زنجیره 

ارزش صنایع معدنی و نیز اشتغالزایی مستمر گردد.
وی درخصوص طرح های توسعه و میزان 
پیشرفت آنها گفت: احداث جاده دسترسی 
ورودی کارخانــه هماتیت بــه طول حدود 
چهار کیلومتر بــا هزینه حدود 1٥ میلیارد 
تومان و پیشرفت فیزیکی نود و پنج درصد، 
انتقــال آب خلیج فارس، از مخزن 4٥ هزار 
شــرکت صنعتی و معدنی گل گهر به طول 
حــدود ده کیلومتر بــه کارخانــه بازیابی 
هماتیت با هزینه حدود 20 میلیارد تومان و 
پیشرفت فیزیکی حدود 80 درصد، احداث 
کارخانه یک میلیون و دویست و پنجاه هزار 
تنی گندله ســازی که مجــوز احداث آن از 
وزارت صمــت اخذ گردیــده و زمین پروژه 
در مرحلــه واگذاری اســت. اخذ مجوزات 
زیست محیطی برای کارخانجات هماتیت و 
فوالد تونلی و نیز تالش برای اخذ مجوزهای 

مالکیت زمین های کارخانه هماتیت و گندله سازی از جمله برنامه های در 
دست اجرای این شرکت است.

 مدیرعامــل کاویان  گهر ســیرجان در گفت وگو بــا ماهنامه پردازش 
درخصوص میزان پیشرفت دو پروژه استراتژیک خود گفت: شرکت صنایع 

فوالد کاویان  گهر ســیرجان با اســتفاده از توان داخلی، تکیه بر دانش و 
تجربه پرســنل، اعتماد به نیروهای جوان و همچنین سهامداران توانست 
بهره برداری واحد احیاء تونلی را در بهمن ماه 1397 به ســرانجام برساند 
ضمن  آنکه پروژه کارخانه بازیابی هماتیت در تیر ماه 1399 بهره برداری و 

در فروردین ماه سال جاری به ظرفیت اسمی تولید رسید.
او با اشــاره به مشــکالت پروژه احیا تونلی گفت: باتوجه به اینکه این 
پروژه برای اولین بار در کشــور به بهره برداری رســید، تهیه زغال مصرفی 
و بوته های ســلیکون کار با مشکل روبرو شد که با برنامه ریزی و مدیریت 
این مســاله مرتفع و کــوره A کارخانه در خرداد مــاه 1399 به ظرفیت 

اسمی تولید رسید.
عتیقی پیشــرفت سریع در فن آوری تجهیزات معدنی از جمله در برقی  
شــدن تجهیزات، دیجیتال شدن و افزایش ســطح اتوماسیون آنها را در 
بخش معدن تأثیر گذار دانســت و افزود: امــروزه فناوری های جدیدی در 
وسایل نقلیه، سیستم های حمل  و دستگاه های حفاری در حال ایجاد و به 
کارگیری است. ضمن آنکه، شرکت ها باید خودشان را برای به کارگیری این 
تکنولوژی های پیشــرفته در بخش معدن آماده کنند تا به مزایای مختلف 
آن از جمله افزایش کارایی و بهره وری دســت یابند. به اعتقاد وی، حس 
مفید فایده بودن تجهیــزات معدنی، عملکرد طوالنی مدت آنها و کاهش 
هرگونه خرابی ماشین آالت نه تنها موجب کاهش هزینه های غیرمنتظره و 
غیرضروری می گردد، بلکه موجب حصول اطمینان 

از ادامه موفقیت کسب و کار نیز می شود.
مدیرعامــل کاویان گهر ســیرجان با اشــاره به 
بومی ســازی های صورت گرفتــه در پروژه های این 
شرکت گفت: بخش اجرا صددرصد به صورت داخلی 
بوده و  جزو محدود پروژه هایی در ایران با این حجم 
عظیم اســت که بــدون ســوپروایزر خارجی انجام 
گردید. همچنین در بخش مهندسی هم صددرصد 
و در بخــش تامیــن تقریبا 7٥ درصــد تجهیزات 

بومی سازی و از توان داخلی به کار گرفته شد.
عتیقی با بیان اینکه این شرکت دارای بزرگترین 
کارخانــه بازیابــی هماتیت در کل کشــور با تولید 
نامی یــک میلیون تن در ســال و محصــول تولید 
کنســانتره هماتیتی با هــدف بازیابی کنســانتره 
آهن از ترکیــب باطله های خشــک و تر هماتیتی 
کارخانه های تولید کنســانتره با خوراک سنگ آهن 
اســت، خاطرنشــان کرد: محصول تولیدی کنســانتره هماتیتی عالوه بر 
Feo پایینی که مطلوب گندله سازی است جهت مصرف در کارخانه های 
گندله سازی نیاز به آسیاب شدن مجدد ندارد و بلین آن قابل قبول و مورد 

تایید است، می باشد.

مهندس مهدی عتیقی، مدیرعامل خبر داد

آمادگی »کاویان گهر سیرجان« برای طراحی، ساخت
 تامین، نصب و اجرای کارخانجات تولید کنسانتره 

و آهن اسفنجی به روش کوره تونلی

مدیرعامل کاویان  گهر سیرجان درخصوص 
استراتژیک خود  پروژه  دو  پیشرفت  میزان 
گفت: شــرکت صنایع فــوالد کاویان  گهر 
سیرجان با استفاده از توان داخلی، تکیه بر 
نیروهای  به  اعتماد  پرسنل،  تجربه  و  دانش 
جوان و همچنین ســهامداران توانســت 
بهره برداری واحــد احیاء تونلی را در بهمن 
ماه 1397 به ســرانجام برساند ضمن آنکه 
پــروژه کارخانه بازیابــی هماتیت در تیر 
ماه 1399 بهره بــرداری و در فروردین ماه 

سال جاری به ظرفیت اسمی تولید رسید

با هدف ترویج و توسعه صنعتی
 ایجاد مکمل زنجیره ارزش معدنی و اشتغالزایی 

صورت می گیرد


