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وزیرخارجه روسیه:

گفتوگوی نخست وزیر اسرائیل با پوتین
درباره ایران

پیشرفتهای واقعی در مذاکرات وین به دست آمده است
تاکید بر اهمیت سفر آتی رئیسجمهوری ایران به روسیه

ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
گفت که سفر آتی سید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهوری اســامی ایران به مســکو رویدادی
بسیار مهم است.
به گزارش خبرنگار ایرنا از مســکو ،الوروف
روز جمعه در نشست خبری که با شرکت دهها
خبرنگار برگزار و در آن نتایج سیاست خارجی
روسیه در سال  ۲۰۲۱جمع بندی شد ،افزود:
دیدار رئیس جمهوری ایران از مســکو رویداد
بسیار مهم است .باید تماسهای سیاسی بین
تهران و مسکو ازسرگرفته شود.
وی با یــادآوری اینکه همه گیــری کرونا،
مانعی برای دیدارها و سفر هیاتهای دو کشور
شده اســت ،ادامه داد :والدیمیر پوتین و سید
ابراهیم رئیسی روسای جمهوری روسیه و ایران
چندین تماس تلفنی داشتند.
وزیر خارجه روســیه گفت :در دیدار سران
ایران و روسیه ،همه مسائل دستور روابط ایران
و روســیه مطرح و مورد بررســی قرار خواهد
گرفت.
وی افزود :باتوجه بــه تغییر دولت ایران در
سال گذشــته باید ببینیم سیاست این کشور
چگونه استمرار مییابد.
الوروف با بیان اینکه ایران و روسیه طرحهای
مشــترک زیادی دارند ،اظهار کرد :دو کشور بر
روی این طرحها کار میکنند و در کمیسیون
مشــترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه
نیز در این مورد اقدامات جریان دارد.
وی ادامه داد :بدون شــک در بین مســائل
بینالمللی موضوعاتی همچون برجام و امنیت
خلیج فارس در دیدار ســران ایران و روســیه
مطرح خواهد شد.
ایران و روسیه در سازمان ملل
همکاری میکنند
وزیر خارجه روســیه با بیــان اینکه ایران و
روسیه در سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات
شــیمیایی و ســازمانهای دیگر بینالمللی با
یکدیگــر همکاری میکنند ،ادامــه داد  :ایران
عضو گروه ما اســت که از اصول بینالمللی و
منشور ملل متحد دفاع و حمایت میکند.
وی توضیــح داد :ما در تعدادی از مســائل
منطقه ای ازجمله مسائل خاورمیانه همکاری
میکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه با یادآوری
اینکه همــکاری ایران و روســیه بــرای حل

مســاله ســوریه در چارچوب مذاکرات آستانه
است،افزود :همکاری ما با ایران و ترکیه در حل
مساله سوریه نمونه خوبی از همکاریها در سطح
بینالمللی است.
الوروف گفت :این همکاری الگویی از تعامل
کشــورها برای حل مساله ای است که به رغم
غیرمنطبق بودن مواضع آنها برای حل و فصل
آن گرد هم آمدهاند.
حاصل شدن پیشرفتهای واقعی در برجام
وزیر خارجه روسیه همچنین با بیان اینکه
غرب نبایــد در اجــرای برجام تنــش روانی
ایجاد کند گفــت :در موضوع احیــای برجام
پیشرفتهای واقعی حاصل شده است.
الوروف گفت :در مورد مذاکرات برای احیای
برجام در وین ،من خوش بین هســتم .در این
روند شاهد پیشرفتهای واقعی و تمایل واقعی
در وهلــه اول بین ایــران و آمریکا برای درک
نگرانیهای یکدیگر هستیم.
وی افزود :این نگرانیها در یک بسته جمع
شــده است و مهم اســت که در یک مجموعه
مورد توجه قرار میگیرد .برجام خود توافقی در
قالب یک بسته جامع است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی روسیه با بیان
اینکه مذاکره کنندگان در وین باتجربه هستند،
اظهــار کرد:پیشــرفتهای خوبــی در جریان
مذاکرات برای احیای برجام بدست آمده است

و ما امیذواریم توافق نهایی بدست آید .وی در
ادامه گفت :برای این امر الزم است که شرکای
ایرانی همچنان بطور حداکثری واقع بین باشند
و بــا آژانس بینالمللی انــرژی اتمی همکاری
کنند و طرف آمریکایی نیز خویشتندار باشد.
الوروف در ادامه نشست خبری خاطرنشان
کرد که وضعیت بهبود یافته است و کشورهای
غربی با شــرایط برای ازسرگیری مذاکرات در
مورد برنامه هســته ای ایــران موافقت کرده و
از مطرح کردن شــرایط در باره برنامه موشکی
ایران و نیز رفتار این کشور در منطقه خودداری
کردند.
وی ادامــه داد :ما مخالف سرســخت این
رویکرد بودیم و آن را غیرصادقانه میخواندیم.
وزیر خارجه روســیه گفت :موضوع احیای
برجــام مطرح بــود که دونالــد ترامپ رئیس
جمهوری ســابق آمریکا از آن خارج شــد .ما
خواهان آن هســتیم که برجام بدون هر گونه
کسری یا اضافه احیا و خفظ شود.
وی افزود :در مورد دو شرط مطرح شده در
مورد ایران شامل محدود شدن برنامه موشکی
این کشور و رفتار تهران در منطقه باید بگویم
که همه کشــورهای این منطقــه به یکدیگر
ایرادهایی دارند .ایران به کشورهای عربی و این
کشورها به ایران و تهران و آمریکا و کشورهای
غربی بطــور متقابل در مورد یکدیگر ادعاهایی

یازدهمین روز چانهزنیهای وین برگزار شد

گروه سیاســی  -هدیه گل محمدی :مذاکرات وین
روز جمعه با برگزاری جلســات مختلف در سطوح سیاسی
و کارشناســی ادامه یافت .گفته میشود که مذاکرات وین
درباره احیای توافق هســتهای  ۹۴در حال پیشرفت است
و اصل راستیآزمایی که زمانی جزو موضوعات اصلی مورد
مخالفت طرفهای غربی بود ،اکنون به رســمیت شناخته
شده است .در همین چارچوب  ،جلسه دوجانبه علی باقری،
مذاکرهکننده ارشد کشورمان و انریکه مورا هماهنگکننده
گفتوگوها در وین برگزار شد .هشتمین دور مذاکرات رفع
تحریمها در وین از حدود دو هفته پیش آغاز شــده است.
روز پنجشنبه نیز مذاکرات وین در دو سطح روسای هیأتها
و کارشناســان ادامه پیدا کرد .در همیــن چارچوب ،علی
باقری مذاکرهکننده ارشد کشورمان در دو دیدار دوجانبه با
انریکه مورا هماهنگکننده گفتوگوها و میخائیل اولیانوف
رئیس هیأت مذاکرهکننده روســیه بحــث و رایزنی کرد.
همچنین دیداری میان باقری و مذاکرهکنندگان ارشد سه
کشــور اروپایی برگزار شد .عالوه بر این ،جلساتی در سطح
کارشناسی به صورت دو و چندجانبه برای بررسی موضوعات
مختلف برگزار شد .همچنین نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی واقع در وین ،در حساب کاربری خود در توییتر،
از گفتوگوی برجامی خود با همتایانش از سه کشور اروپایی

دارند.
الوروف تصریح کرد :در این منطقه (خلیج
فارس) کشــورهایی وجود دارنــد که خارج از
مرزهای ملی ادعاهایــی دارند که از جمله در
مورد سوریه ،جیبوتی و یمن است.
روسیه طرح امنیت خلیج فارس را
ارائه کرده است
وزیر خارجه روســیه تصریح کرد :روســیه
طرح امنیتی خلیج فــارس را مطرح کرد و از
کشورهای منطقه خواست تا نگرانیهای خود
را در قالب گفت و گوها در این طرح امنیتی در
کنفرانسی مطرح کنند.
وی افــزود :ایــن کنفرانــس بینالمللــی
میتوانست کشورهای منطقه را گرد هم آورد.
الوروف با بیان اینکه همه میتوانست نگرانی
خود را در این نشست اعالم کنند ،اظهار کرد:
عالوه بر ایران کشورهای عربی هم موشک دارند
و این کشــورها نیز مســائلی که سبب نگرانی
میشود ،دارند.
وی تصریح کرد :طرح روســیه از بین نرفته
اســت و در پاییز سال گذشته کنفرانسی برای
این منظور در مسکو برگزار شد.
وزیر خارجه روســیه خاطرنشــان کرد که
باوجود اینکه همه گیری کرونا اجازه برگزاری
نشســت بینالمللی را نمیدهــد طرح امنیت
خلیج فارس روســیه همچنان در اولویت قرار

دارد .این طرح شامل کشورهای منطقه خلیج
فــارس و نیز پنج عضو دائمی شــورای امنیت
است.
وی یادآوری کرد که ایران نیز در گذشــته
طرح امنیتی هرمز را مطرح کرده و چین نیز در
این زمینه طرحی را ارائه کرده است.
روسیه و چین از احیای برجام
حمایت میکنند
وزیر خارجه روســیه در ادامه سخنان خود
به ســفر آتی رئیس جمهوری روسیه به پکن
برای شــرکت در افتتاحیه رقابتهای المپیک
زمستانی اشــاره کرد و آن را سفر بسیار مهم
برای دو کشور خواند.
وی گفت :این ســفر روز  4ماه فوریه برگزار
میشــود و والدیمیر پوتین و شی جین پینگ
روسای جمهوری روسیه و چین همان روز در
پکن دیدار و اجالس ســران دو کشــور برگزار
میشود.
الوروف با اشــاره بــه اهمیت مشــارکت
راهبردی و همکاریهای روســیه و چین گفت:
مسکو و پکن در مســائل بینالمللی همکاری
نزدیــک دارند ازجمله دو کشــور برای احیا و
حفظ برجام که ترامپ از آن خارج شد ،تالش
میکنند.
وی همچنین به همکاری روسیه و چین در
چارچوب ســازمان همکاری شانگهای و برای
حل مساله افغانستان اشاره کرد.
وزیر خارجه روســیه همچنین به همکاری
کشــورش با چین در چارچوب طرح مســیر
«ترانس اوراســیا» اشــاره کرد که از چین و از
طریق روســیه به کشــورهای اروپایی کشیده
میشــود و گفت :در این راستا روند همگرایی
در منطقه اوراسیا هماهنگ میشود.
روسیه با ایران و ترکیه در منطقه قفقاز
همکاری میکند
الوروف در ادامه ســخنان خــود گفت که
روسیه در قالب  3+3با ترکیه و ایران در منطقه
ققفاز همکاری میکند و این همکاریها میتواند
تنشها در قفقاز جنوبی را کاهش دهد.
وی با اشــاره بــه خودداری گرجســتان از
شرکت در این طرح گفت :از شرکای ارمنستانی
و آذربایجانــی خواســته ایم به همســایه ما
گرجســتان توضیح دهند که شــرکت در این
طرح ،برای کشــورهای آنها الزامات و تعهداتی
را بوجود نمیآورد.

وزیرخارجه آمریکا از رئیس جمهوری پیشین به شدت انتقاد کرد

تمرکز بر اصل راستیآزمایی در مذاکرات احیای برجام

ناخرسندی بلینکن از تبعات اقدام ترامپ علیه برجام

خبر داد .میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه نوشت :با همتایان
تروئیکای اروپایی در مذاکرات وین بر سر برجام دیدار کردم.
تروئیکای اروپایی کمکهای مفیــدی به به روند مذاکرات
میکند.
ایــن مرتبه در کنار دیگر مســائل ،درخصوص ایدههای
اجــرای توافق آتــی از جمله ترتیب اقداماتــی که باید در
این پروسه انجام شــوند ،صحبت کردیم .به گزارش ایسنا،
هشــتمین دور گفتوگوهای رفع تحریم در وین اوایل دی
ماه با برگزاری نشســت کمیسیون مشترک به ریاست علی
باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و انریکه
مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز
شد .در این نشست که با شرکت هیأتهای ایران ،گروه ۴+۱
و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شــد ،روند مذاکرات
مورد ارزیابی قرار گرفته و در خصوص نحوه ادامه گفتوگوها
بحث و تبادل نظر صورت گرفــت .لغو تحریمها و موضوع
راستی آزمایی و دریافت تضمین برای پایبندی طرفها به
تعهداتشــان از مهمترین و حســاس ترین موضوعات مورد
بحث میــان طرفها در چند هفته اخیر اســت .مقامهای
آمریکایــی و اروپایــی نیز اذعــان دارند کــه در مذاکرات
پیشرفتهایی صورت گرفته است اما آنها ادعا میکنند که
اندازه این پیشرفتها به اندازهای نیست که بتوان به توافق
امیدوار بود .به گفته ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت
امور خارجه ،ایــران و ایاالت متحده از طریق متن مکتوب
غیررســمی ،نظرات خود را در موضوعــات چهارگانه رفع
تحریمها ،اطمینان از رفع موثر تحریمها ،تعهدات هستهای
و راســتیآزمایی ارائه کردند و هیاتها در حال بررسی این
متون هستند .یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی
به خبرنگار ایرنا گفت :این جلسه در فضایی مثبت و سازنده
برگزار شد.

آنتونــی وزیر امــور خارجه آمریکا همزمان با رســیدن
مذاکــرات میان ایــران و گروه  ۴+۱به مراحل حســاس و
سخت تصمیم گیری سیاســی غرب ،اظهار داشت تصمیم
دولت پیشــین آمریکا برای خروج از برجام یکی از بدترین
تصمیمات در سیاست خارجی اخیر واشنگتن بود.
وزیــر خارجه آمریکا در گفت و گــو با رادیو ملی آمریکا
«ان.پی.آر» در تداوم هراس از پیشــرفتهای برنامه هسته
ای صلــح آمیز ایران در چارچوب برجــام در پی نقض این
توافق بینالمللی ،افزود :ما آنها را متوقف کرده بودیم .توافق
هســتهای که چند ســال پیش در دولت اوباما حاصل شد
برنامه هســتهای ایران را محدود میکــرد .یکی از بدترین
تصمیمات در سیاســت خارجی اخیر آمریــکا خروج از آن
توافــق بود که در نتیجه آن ما اکنــون در موقعیت چالش
انگیزی قرار داریم که به جای به دست آمدن توافقی جدید
و به اصطالح بهتر ،ایران برنامه هستهای خودش را به شکلی
خطرناک پیش برده است.
وی همچنین در تداوم سیاســت هراس افکنی از نفوذ
منطقه ای ایران مدعی شد که فعالیتهای بدخواهانه ایران
نیز در سراســر منطقه در پی خروج آمریکا از برجام افزایش
یافته است.پس باید با آن معامله کنیم و میکنیم .تارنمای
آکســیوس پیش از این به نقل دو منبع آگاه از برنامههای
کاخ ســفید اعالم کرده بود که با رسیدن مذاکرات وین به
نقطه حیاتی ،کاخ ســفید قصد دارد تمرکز پیام رسانیهای
عمومــی خود در هفتههای آتــی را بر روی حمله به دونالد
ترامپ رییس جمهوری ســابق آمریــکا بخاطر خروجش از
توافق هستهای بگذارد .این منابع آگاه اعالم کردند که دولت
جــو بایدن رییس جمهوری آمریکا فکر میکند که در حال
حاضر تنها چند هفته به نقطه تصمیم گیری حساس باقی
مانده اســت :یا یک توافق به دست خواهد آمد و آمریکا به

ســازمان ملل متحد در حالی حق رای ایران را در
ســال جاری شمســی برای دومین بار به دلیل عدم
پرداخت حق عضویت تعلیق کرده است که جمهوری
اســامی به دلیل تحریمهای غیرقانونــی آمریکا در
انتقاالت ارزی با مشــکل مواجه است و بر اساس ماده
 ۱۹منشور ملل متحد ،سازمان ملل باید در این موارد
استثنا قائل شــود .به گزارش ایرنا ،ایران از نخستین
کشــورهای عضو ســازمان ملل متحد بوده و از پایه
گذاران این ســازمان محسوب میشود که در  ۱۵مهر
 ۱۳۳۳با پذیرش منشور سازمان ملل به عضویت این
ســازمان درآمد .پس از پیروزی انقالب نیز جمهوری
اسالمی ایران عضوی فعال در سازمان ملل بوده است و
در طول این سال ها همواره به پرداخت حق عضویت
خود در ســازمان ملل متعهد یوده است .اما در سال
هــای اخیر ایران به دلیل تحریــم های مالی و بانکی
غیرقانونی آمریکا قادر بــه جابجایی منابع مالی خود
در بانکهای خارجی نیست و به همین خاطر از سال
 ۲۰۱۸نتوانسته دیون و حق عضویت خود را به موقع
به سازمان ملل پرداخت کند.
ســازمان ملــل نیز بــدون توجه بــه تحریمهای
غیرقانونــی آمریکا که علت اصلــی تاخیر پرداخت و
بدهی ایران اســت ،در ســال  ۱۴۰۰دو بار حق رای
ایــران را در این نهاد بین المللی تعلیق کرده اســت.
دبیرکل سازمان ملل روز سهشنبه  ۲۱دی در نامهای
بــه مجمع عمومی این ســازمان اعالم کــرد ایران و
چند کشــور دیگر به دلیل تأخیر طوالنی در پرداخت

دارد که در خرداد ماه امســال با پرداخت  ۱۶میلیون
و  ۲۵۱۲۹۸دالر حــق رای خود را در مجمع عمومی
مجددا بدســت آورد و اکنون باید بیش از  ۱۸میلیون
دالر بپردازد .این مبلغ برای ایران مقدار زیادی نیست
و دلیل اصلی تاخیر کشورمان در پرداخت این بدهی
به ســازمان ملل تحریمهای غیــر قانونی آمریکا بوده
اســت .آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل متحد،
اعــام کرده که حق رای ایران با اســتناد به ماده ۱۹
منشــور ملل متحد سلب می شود .بر اساس ماده ۱۹
منشــور ملل متحد هر عضو سازمان که پرداخت حق
عضویت آن به تاخیر افتاده باشد ،درصورتیکه سهمیه
عقبافتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه
مربوط به دو ســال قبل بهطور کامل باشد در مجمع
عمومی حق رای نخواهد داشت .اما منشور همچنین
به مجمع عمومی این اختیار را میدهد که در صورت
عدم پرداخت به دلیل شرایط خارج از کنترل عضو ،آن
عضو بتواند حق رای داشته باشــد .در واقع بر اساس
ماده  ۱۹منشور ملل متحد ،اگر مجمع عمومی سازمان
ملل طبق استثنائات مندرج در ماده  ۱۹تشخیص دهد
که قصور در پرداخت ناشــی از شــرایطی است که از
حیطه اختیار عضو مزبور خارج است میتواند به چنین
عضوی اجازه دهد که در رایگیری شرکت کند .بنابر
این با توجه به مســدود شدن کانالهای انتقال منابع
مالی ایران توسط آمریکا ،از طریق تحریمهای نامشروع
میتوان گفت که سلب حق رای ایران بههیچوجه اقدام
درست و منصفانهای نیست.

رئیسجمهور روسیه و نخستوزیر رژیم صهیونسیتی در تماسی تلفنی درباره
برنامه هستهای ایران گفتوگو کردند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از اورشــلیم پســت ،دفتر نخســت وزیری رژیم
صهیونســیتی روز پنجشنبه اعالم کرد که نفتالی بنت ،نخستوزیر این رژیم
در تماســی تلفنی با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه گفت کشورهایی
کــه در وین با ایران مذاکره کنند باید به طور قاطع جلوی پیشــرفت برنامه
هســتهای ایران بایستند .هشــتمین دور گفتوگوهای رفع تحریم در وین
اوایل دی ماه با برگزاری نشســت کمیسیون مشترک به ریاست علی باقری
مذاکرهکننده ارشــد جمهوری اســامی ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.
پولیتیک

فایننشال تایمز بررسی کرد

خطر عدم احیای برجام برای خاورمیانه

حیاتیترین ســؤال برای خاورمیانه در سال جاری این است که آیا پس از
اینکه دونالد ترامپ توافق ســال  ۲۰۱۵با تهران را که توسط ایاالت متحده و
پنج قدرت جهانی دیگر به دســت آمده بود را لغو کرد ،میتوان به یک توافق
بینالمللی که جاه طلبیهای هســتهای ایران را محدود کند ،دوباره دســت
یافت یا خیر.
به گزارش انتخاب ،فایننشــال تایمز در ادامه این تحلیل نوشــته است که
جایگزین این توافق ممکن اســت تشــدید جنگ نیابتی بین ایران و متحدان
عرب شــیعه اش از شــام تا خلیج فارس باشــد .یا در بدترین حالت ممکن
است شاهد حملهی اســرائیل به ایران باشیم که همیشه تل آویو تهران را به
واســطهی آن تهدید میکند .این جنگ احتمالی به طور غیرقابل کنترلی در
بسیاری از مناطق خاورمیانه غوغا به پا خواهد کرد.
منطقه درســت زمانی به این مقطع نامطلوب میرســد که ایاالت متحده،
قدرت خارجی مسلط بر آن پس از پایان جنگ جهانی دوم ،به طور محسوسی
در حال دور شــدن از آن اســت .تمامی بازیگران چه همپیمان و چه دشمن
آمریکا ،واشــنگتن را اکنون غیرقابل اعتماد میدانند .این موضوع با خروج پر
هرج و مرج ایاالت متحده از افغانســتان در تابســتان گذشته ،یا حتی خروج
یکجانبه ترامپ از توافق هســتهای ایران در ســال  ۲۰۱۸آغاز نشــد .توافقی
که متحدان آمریکایی مانند اســرائیل و عربستان ســعودی در هر صورت به
شــدت با آن مخالفت کردنــد .این ایده پس از آن که متحد ایران در ســال
 ۲۰۱۹حمله موشــکی و پهپادی دقیقی به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان
انجام داد ،شــکل گرفت .واشنگتن این تهاجم را به عنوان حمله به سعودیها
و نــه آمریکاییها قلمداد کرد و آن را نادیــده گرفت .از آن زمان ،تماسهای
دیپلماتیک با ایران در سراســر خلیج فارس از امــارات متحده عربی و حتی
عربستان ســعودی آغاز شد .درک ناگهانی کشــورهای عربی خلیج فارس از
آســیب پذیری خود ،تالشهایی را برای تنش زدایی برانگیخته است .با توجه
به اینکه اصولگرایان ایرانی کنترل تمام مراکز قدرت جمهوری اســامی را در
دست دارند ،اغلب به نظر میرسد که این امر کمی بیشتر از تنش زدایی باشد.
بــا ایــن حال ،با توجه به بن بســت مذاکــرات در وین ،ایــن تماسهای
دیپلماتیک در حال افزایش اســت .وین جایی اســت که تیم هستهای ایران
دقیقاً بر اســاس متنی که تهران آماده کرده اســت ،عمــل میکند و امکان
کوچکترین اعمال تغییری در آن را ندارد.
ارتباطــات امارات و ابوظبی پایتخت آن با ایران و عربســتان ســعودی و
همچنین اســرائیل و ایاالت متحده با ســر و صدای زیادی ادامه دارد .محمد
بــن زاید آل نهیان ،ولیعهــد ابوظبی و حاکم واقعی امــارات ،اخیرا ً از نفتالی
بنت ،نخســت وزیر اســرائیل پذیرایی کرد .بنت گفت که مخالف یک توافق
خوب نیست ،اما خواســتار اتخاذ موضع سخت گیرانهتر علیه ایران شد .سفر
وی به امارات یک ســفر تاریخی به حساب میآید که ظاهرا ً تاج افتتاح روابط
دیپلماتیک در سال  ۲۰۲۰بود .شیخ طحنون بن زاید آل نهیان ،برادر ولیعهد
امارات و رئیس امنیت ملی این کشــور ماه گذشــته با سران ایران در تهران
دیدار کــرد .تهران با نصب مجــدد دوربینهای مانیتورینگ در تأسیســات
هســتهای اش توسط ناظر هستهای ســازمان ملل متحد موافقت کرد .با این
حال مشــخص نیست که چقدر احتمال بازگشت به توافق  ۲۰۱۵وجود دارد.
خواستههای حداکثری ایران ممکن است تعدیل شود ،اما امکان هیچ بازگشتی
از پیشرفتهای تکنولوژیکی تهران که شامل استفاده از سانتریفیوژهای مدرن
برای غنیسازی سریع اورانیوم برای سوخت هستهای میشود ،وجود ندارد.
رویداد

تاکید امیرعبداللهیان بر توسعه روابط ایران و چین

توافق هستهای باز میگردد یا مذاکرات شکست میخورد و
دولت به سمت فشار بیشتر بر ایران حرکت میکند .هر دو
سناریو واکنشهای سیاسی بهویژه از سوی جمهوریخواهان
را بــه همراه خواهد داشــت ،اما کاخ ســفید میخواهد تا
حدی بــا تاکید بر اینکه این ترامپ بود کــه بحران را آغاز
کرد و گزینههای بد را برای آنها باقی گذاشــت ،دموکراتها
را در کنار یکدیگر نگه دارد .یک مقام ارشــد دولت آمریکا
به تارنمای آکســیوس گفت که کاخ سفید به صورت واضح
حقایق را بیان میکند و در این لحظه حیاتی برای دیپلماسی
و نقطه مهم در تاریخ سو تفاهمها را از بین میبرد .بلینکن
پیــش از این نیز بارها ،دولت جمهوریخواه و تندروی دونالد
ترامپ را برای خروج از برجام سرزنش کرده بود .روز گذشته
نیز جن ساکی سخنگوی کاخ سفید و ند پرایس سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا همزمان با رســیدن مذاکرات وین به
مراحل حساس تصمیم گیری از سوی غرب به ویژه آمریکا،
به انتقاد دولت قبلی کشــور خود برای خروج از این توافق
بینالمللی پرداختند .دولت دموکرات جو بایدن پس از روی
کار آمدن در ژانویه  ،۲۰۲۱اقدام یکجانبه دولت سابق کشور
خود را برای خروج از برجام محکوم کرده اســت اما تاکنون
اقدام علمی برای جبران اشــتباه گذشته و نقض بدعهدی
کشور خود انجام ندادهاند.

وزیر امور خارجه گفت :موضوعات راهبردی در دســتور کار دو کشور ایران
و چین قرار دارد و این موضوعات ادبیات جدیدی در مکاتبات روسای جمهور
دو کشــور ایجاد کرده است .به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا حسین
امیر عبداللهیان که به چین ســفر کرده اســت با اشاره به گسترش مناسبات
ایــران و چین در ماههای اخیر گفت :در چهار ماه گذشــته بیش از هفت بار
بین وزیر خارجه چین و اینجانب تماسها و دیدارهایی انجام شــد و در سطح
روســای جمهور هم تماس ها و ارتباطات خیلی روان انجام میشــود که این
نشان دهنده اهمیت و رشد و توسعه روابط دو کشور هست .وی با بیان اینکه
در دولت جدید با شــتاب بیشتر روابط روبرو هستیم ،گفت :در مناسبات دو
جانبه مــا از هماهنگیهای خوب و تنوع در موضوعــات مختلف برخوردار و
بهره مند هستیم و در راســتای منافع دو طرف پیشرفتهای بسیار خوبی را
در موضوعات مختلف داشــتیم .وزیر امور خارجه خاطرنشاتن کرد :موضوعات
راهبردی در دســتور کار دو کشور قرار دارد و این موضوعات ادبیات جدیدی
در مکاتبات روسای جمهور دو کشور ایجاد کرده است .بر اساس این گزارش،
امیــر عبداللهیان در بدو ورود به فرودگاه ووشــی هم هدف از ســفر خود به
چیــن را گفت و گو با مقامــات چین در خصوص روابط دو جانبه سیاســی
و همچنین نحوه اجرایی شــدن توافقات جمهوری اســامی ایران و چین در
خصــوص همکاریهای اقتصادی اعالم کرد .وزیر امور خارجه کشــورمان که
بنا به دعوت رســمی وانگ یی،وزیر امور خارجه چین در صدر هیات بلند پایه
سیاسی و اقتصادی ،عازم چین شــده است ،قرار است امروز جمعه با همتای
چینی خود ،موضوعات متنوع دوجانبه و بین المللی و از جمله آخرین وضعیت
برنامه همکاریهای  ۲۵ساله دو کشور را مورد بررسی قرار میدهد.

آگهی مزایده عمومی
فروش مرکز آموزش فنی و حرفهای زمانآباد

تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل متحد
بدهیهایشــان به ســازمان ملل حق رای خود را در
ســازمان ملل متحد از دست دادهاند .پیش از این نیز
گوترش در خرداد  ۱۴۰۰در نامهای مشــابه به رئیس
مجمع عمومی ســازمان ملل از سلب حق رای ایران
در این ســازمان به دلیل تاخیــر در پرداخت بدهی
خبر داده بود .ســعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت
امورخارجه کشــورمان در خصــوص تعلیق حق رای
جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل متحد گفت:
جمهوری اســامی ایران به عنوان یکی از اعضای پایه
گذار و فعال ســازمان ملل ،خود را متعهد به پرداخت
کامل و به موقع حق عضویت در ســازمان ملل متحد
و دیگر ســازمانها و آژانسهای بیــن المللی می داند.
متاسفانه برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریمهای
ظالمانه و غیرقانونی آمریکا پرداخت های کشورمان با
مشــکل مواجه شده است .خطیب زاده تاکید کرد :به
رغم مضایق متعدد ایجادشده ،دولت جمهوری اسالمی
ایران منابع الزم را برای پرداخت حق عضویت خود در
ســازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنیهای
ضروری برای حل و فصل موضوع می باشــد .در عین
حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت ســریعتر حق
عضویت مدنظر است .سخنگوی وزارت خارجه افزود:
شایســته است دبیرکل ســازمان ملل و دبیرخانه نیز
شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریمهای غیرقانونی
را به طور خاص مدنظر قرار دهند و از مساعدت به این
کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه ننمایند.
ایران بیش از  ۶۵میلیون دالر بدهی به ســازمان ملل
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ادار ه کل آموزش فنی و حرفهای استان سمنان با رعایت قوانین و مقررات در نظر دارد مرکز قابل واگذاری خود را با مشخصات جدول ذیل الزاما از طریق

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت الکترونیکی و با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382/10/17و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25
از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت  10روزکاری همه روزه از ساعت  9صبح الی  14جهت بازدید به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهاد خود را از

طریق سامانه مذکور ارسال نمایند .همچنین زمان بازگشایی مزایده طبق اعالم سامانه خواهد بود.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1کلیه مراحل فرایند مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irامکانپذیر خواهد بود.
 -2پیشنهاد میگردد متقاضیان قبل از ارائه قیمت از مرکز و مکان موضوع مزایده بازدید بعمل آورند؛ لذا جهت بازدید از مرکز با هماهنگی جناب آقای باقری

به شماره همراه  09123740187تماس حاصل نمایند.

 -3واریز مبلغ سپرده به میزان  %5مبلغ کارشناسی الزامی است.
نام

مالحظات

پالک ثبتی

ردیف

نام مرکز

اصلی

متراژ مترمربع

کاربری

قیمت کارشناسی

آدرس

1

مرکز زمانآباد

 247فرعی  38اصلی

820

مسکونی

3/600/000/000

روستای زماناباد بخش بیارجمند شهرستان شاهرود

پایگاه اینترنتیwww.semnantvto.ir :

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان سمنان

