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انهدام دو تیم تروریستی دیگر در شمال غرب کشور
فرمانده نیروی زمینی سپاه از شناسایی و انهدام دو تیم تروریستی دیگر در 

مناطق عمومی سروآباد و اشنویه خبر داد.
سردار محمد پاکپور افزود: در روز های اخیر شاهد برخی تحرکات و تالش های 
تروریست های ضد انقالب در مناطق مرزی غرب و شمال غرب کشور با هدف نفوذ 

به عمق بودیم که اشراف اطالعاتی رزمندگان نیروی زمینی سپاه در قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع(، تروریست ها را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت. 

وی اف��زود: ش��امگاه جمعه )18 خرداد( یک تیم تروریس��تی در حال نفوذ به منطقه 
عمومی اشنویه در دام رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به طور کامل منهدم و 7 عضو آن 
کش��ته و زخمی ش��دند. همچنین دو تیم تروریستی از اشرار ضد انقالب تالش نافرجامی 
برای نفوذ به خاک کش��ورمان داشتند که رزمندگان توانستند پس از درگیری در مناطق 

عمومی سروآباد و اشنویه، این تیم های تروریستی را نیز منهدم کنند.  فارس

حامی جمهور
دلیلی برای پایبندی به تعهدات برجامی وجود ندارد

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: رئیس جمهور باید اعالم کند تا رسیدن 
به توافق عملی تعهدات برجامی به حالت تعلیق درآید.

محمد نبی حبیبی با اش��اره به فرمان رهبر معظم انقالب به س��ازمان انرژی 
اتمی در تمهید 190هزار سو گفت: پس از بدعهدی های آمریکا و تعلل اروپا در 

عمل به تعهدات برجام معلوم نیست چرا دولت حتی اقدامات هسته ای خود را در 
چارچوب برجام تعطیل کرده است. این برخورد سخاوتمندانه چه منطقی دارد؟ بارها 

گفته ایم پس از بدعهدی آمریکا دلیلی بر ماندن سر تعهدات وجود ندارد. 
حبیبی گفت وگو با اروپا را بی فایده دانست و افزود: بیش از یک ماه است اروپایی ها 
فقط وعده می دهند اما حاضر نیستند تضمینی بدهند. شرکت های اروپایی در حال نقض 
تعهدات خود و نیز خروج از ایران هس��تند اما هنوز برخی از دولتمردان امید دارند روح 

تازه ای به این جسد نیمه جان بدمد.  تسنیم

احزاب
سازماندهی عملیات علیه تروریست ها در سوریه

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت که ایران تا زمانی که حکومت 
سوریه بخواهد، در سوریه می ماند و حتی اگر الزم باشد در هر نقطه ای از سوریه به 

درخواست دولت این کشور عملیات علیه تروریست ها سازماندهی خواهد کرد.
حس��ین امیرعبداللهیان گف��ت: آمریکایی ها عمال در کن��ار داعش و حامی 

تروریسم بودند تا اهداف خود را محقق کنند و جمهوری اسالمی ایران، حزب اهلل 
و محور مقاومت به طور جدی مبارزه با تروریس��م را در دس��تور کار قرار دادند البته 

روسیه هم در سوریه به روند مبارزه با تروریسم کمک کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی تا زمانی که حکومت سوریه تصمیم داشته 
باشد از کمک مستشاری ایران استفاده کند، با قدرت در سوریه می ماند و حتی اگر الزم 
باش��د در هر نقطه ای از سوریه به درخواست دولت این کشور عملیات علیه تروریست ها 

را سازماندهی خواهد کرد.  ایسنا

دیپلمات

پیشرفت هسته ای و موشکی چیز کوچکی 
نیست برای همین دشمن از آن ناراحت است

پیشرفت هسته ای، افتخار فّناوری کشور بوده است. 
پیشرفت هسته ای در کش��ور، مایه ی افتخار فّناوری و 
دانش فّنی کشور بوده، استعداد جوانهای ما را مشّخص 
کرده؛ چیز کوچکی نیست. شاید یادتان باشد آن  روزی 
که ما احتیاج داش��تیم به اورانیوم غنی سازی ش��ده ی 
بیس��ت  درصد برای عالج بیماری ها؛ موجودِی بیست 
 درصد ما نزدیِک تمام ش��دن بود و بایستی آن را تهّیه 
میکردیم. از کجا تهّیه کنیم؟ بایس��تی از کش��ورهای 
بیگان��ه -مثل آمریکا، مثل اروپ��ا و امثال اینها- این را 
تهّیه میکردیم که انواع و اقس��ام اش��کاالت را س��ر راه 
ما گذاش��تند، انواع و اقسام شروط و موانع را سر راه ما 
گذاشتند؛ برای اینکه فهمیدند ما احتیاج داریم. وقتی 
یک ملّت به یک چیزی احتی��اج دارد، احتیاج حیاتی 
دارد، ش��رایط فروشنده را، تحمیالت فروشنده را ناچار 
قبول میکند؛ اینها از این فرصت خواس��تند اس��تفاده 
کنند و پی درپی ش��رط و ش��روط برای ما گذاش��تند؛ 
ماه ها، شاید بیش از یک س��ال گفتگوها و رفت و آمد ها 
و حرف زدن ها طول کش��ید؛ عقب نش��ینی نمیکردند، 
توّقعات خودشان را تکرار میکردند. جمهوری اسالمی 
به جوانهای خودش اعتماد کرد و این را از آنها خواست. 
جوانهای ما دس��ت به کار شدند و توانس��تند در مقابل 
چش��مهای متعّجب آنها، اورانیوم غنی ش��ده ی بیست 
درصد را خودش��ان در داخل تولی��د کنند و به وجود 
بیاورند؛ بدون اینکه الگویی از بیرون داش��ته باش��ند! 
آنها را حیرت زده کرد؛ مس��ئله این جوری است. قدرت 
حرکت علمی و فّناورِی متخّصصین ما، دانشمندان ما، 
جوانان ما - که االن همان دانش��مندان در کش��ورند، 
همان جوانان در کش��ورند، حضور دارند - دش��من را 
عصبی کرد، خشمگین کرد؛ خب این یک نقطه ی قّوت 
بسیار بزرگ برای کشور است؛ هم آبرو و مایه ی اعتبار 

است، هم در عمل، موجب پیشرفت کشور است...
ساخت موشکهای گوناگون و اقتدار موشکی،)نیز( 
موجب ایجاد امنّیت در کشور است. ما موشک نداشتیم، 
وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی 
هم بگذاریم، تماش��ا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند 
به قدرت موش��کی اّول منطقه تبدیل بش��وند. دشمن 
میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخوَرد. پس موش��ک، 

مایه ی امنّیت و نقطه ی قّوت است.

بیانات در سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(
14 خرداد 97

مخاطب شمایید

همه علیه یکی
حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اس��المی 
ای��ران در انگلیس با اش��اره به عکس��ی که از 
حضور س��ران گروه 7 در این نشس��ت ک��ه ترامپ بر 
روی صندل��ی نشس��ته و دیگ��ران رهب��ران مقابل او 
ایس��تاده اند نوش��ت: همه علیه یکی. ترام��پ دیر به 
اج��الس آم��د و زود هم رفت و در مواض��ع خود تنها 
بود. این عکس گویای حقایق بسیاری از ماهیت فعلی 
روابط آمری��کا با متحدان خود اس��ت. خانم ترزا می، 
امانوئ��ل ماکرون و ش��ینزو آبه نخس��ت وزیر ژاپن به 

پشتوانه قدرت خانم مرکل، ترامپ را دوره کرده اند.

سیاست مجازی

   موضوع:اخطار به صاحبان كاال    
با توجه به اتمام مهلت توقف كاالى مشروحه ذيل ، موجود در اماكن بندرى (ترمينال شماره 2 شركت خدمات بندرى ودريايى انديشه نهاد آريا اروند) 

چنانچه ظرف مدت 30روزازتاريخ اخطاريا انتشار آگهى ،ذينفع نهايى در جهت ترخيص و خروج كاالهاى كانتينرى(پر و خالى) يا غير كانتينرى خود ازبندر 

اقدام و يا تعيين تكليف نهايى ننمايد، مديريت منطقه حسب تشخيص، راسا» از طريق مرجع قضايى اقدام و يا كاالهاى مزبور را به ساير مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادى كشور يا گمركات داخلى،ترانزيت و يا جهت اعمال مقررات متروكه، در مناطق ويزه اقتصادى بندرى به گمرك و در مناطق آزاد بندرى به سازمان 

مسئول منطقه آزاد تجارى – صنعتى اعالم مينمايد.

   تاريخ چاپ :97/03/21

رسيده شماره سفر شماره قبض انبار وزن به كيلوگرم نوع كاال صاحب كاال متصدى حمل رديف

96/12/10 1801 BIKGCBI-1962804 4040 تجهيزات پروژه اى ريخته گرى سهند پاشا درياى شرق 1

96/12/10 1801 BIKGCBI-1962789 128675 لوله آهنى ريخته گرى سهند پاشا درياى شرق 2

96/12/10 1801 BIKGCBI-1962791 141373 لوله آهنى ملى مناطق نفت خيز جنوب پاشا درياى شرق 3

96/12/10 1801 BIKGCBI-1962783 638917 لوله آهنى تامين فوالد كار آمد پاشا درياى شرق 4

96/12/10 1801 BIKGCBI-1962784 467578 لوله آهنى تامين فوالد كار آمد پاشا درياى شرق 5

« آگهي مناقصه دومرحله اى 97/05 »
«ساده ترين راه صرفه جويى در مصرف برق، خاموش كردن المپ هاى اضافى روشن است

انواع كابل فشارضعيف پرتودور مسى موردنياز خود را از طريق برگزارى مناقصه عمومى  شركت توزيع نيروي برق استان سمنان در نظر دارد سيم روكش دار 20 كيلوولت و 
از واريز مبلغ 100,000 ريال  توانير دعوت مى شود جهت دريافت اسناد مناقصه پس  از شركت  توليدكنندگان داخلى داراى صالحيت  از كليه فروشندگان و  لذا  نمايد،   خريدارى 
 به حساب 0101817283006 بانك صادرات شعبه ميدان سعدى از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 5 روز به امور تداركات شركت واقع در سمنان- شهرك گلستان- بلوار كاشف– نبش 

ميدان الغدير- شركت توزيع نيروى برق استان سمنان مراجعه نماييد.
ضمناً شركت در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است و هزينه هاى مربوط به برگزاري مناقصه را از برنده اخذ خواهد نمود .همچنين اسناد مناقصه در پايگاه اطالع رسانى به آدرس

 

 http://tender.tavanir.org.ir ,,  درج مى گردد.
  الف - نوع ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار :

1- ضمانتنامه بانكي قابل تمديد و معتبر با اعتبار سه ماه از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
2- واريز وجه نقد به  حساب 0101817283006 بانك صادرات شعبه ميدان سعدى به نام شركت توزيع برق استان سمنان و ارائه رسيد وجه

ب-  به پيشنهادهاى مخدوش ، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و يا فاقد ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
مى شود به  هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ج) به پيشنهادهاى فاقد سپرده،سپرده هاى مخدوش،سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر،چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

نكته: شركت كننده موظف است تصوير پاكت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاكت « مجموعه كامل اسناد » كه در انتهاى اسناد مناقصه درج گرديده را روى چهار پاكت ارسالى خود (با 
چسب مايع) بچسباند.

شماره تماس پيگيرى امور ادارى 33438130-023 نمابر: 33435157- 023 و امور فنى 65-33435160-023- (داخلى 5316)
http//www.SEMEPd.ir   : وب سايت

«روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان سمنان»

شركت توزيع نيروي برق استان سمنان 

 دوم
نوبت

تاريخ بازگشايى پاكات الف و بتاريخ تحويل اسنادمهلت خريد اسناد تا تاريخمبلغ تضمين(ريال)واحدمقدارموضوع مناقصهرديف

48,000,000متر10,000سيم روكش دار آلومينيوم 170

1397/03/27
تا پايان وقت ادارى

1397/04/07
ساعت 9/30 صبح

1397/04/09

62,400,000متر10,000سيم روكش دار آلومينيوم 2120
3NYY 2 * 1/5 9,600,000متر5,000كابل پرتودور مسى
4NYY 2 * 4168,000,000متر50,000كابل پرتودور مسى
5  NYY 4 * 6 52,000,000متر5,000كابل پرتودور مسى

340,000,000جمع كل

سوشیانت آسمانی

چند روزی می شود که بعد از  فرمان هس��ته ای مقام معظم درحـــاشیه
رهبری در کش��ور تالش های مضاعف��ی برای رقم 
زدن آنچ��ه در فرمان رهبری مش��هود بود صورت 
می گی��رد و حتی رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی در 
محوطه سایت هس��ته ای به گفت و گو می پردازد تا 
جدیت اج��رای این فرمان را به اثبات برس��اند اما 
الزم به تاکید اس��ت که استفاده از عبارت »فعال در 
چارچ��وب برجام« که در کالم رهبری عنوان ش��د 
حائز اهمیت بسیار و پیام هایی برای آنانی است که 
زبانا ادع��ای تعهد به برجام دارن��د، این عبارت در 
واقع می تواند هش��دار و یا شاید تلنگری باشد برای 
اروپایی ها و کش��ورهایی که ادعای تعهد به برجام 
لقلقه زبانش��ان ب��وده و تاکنون اق��دام عملی برای 
پایبن��دی ب��ه آن ب��روز نداده اند تا یادش��ان بیاید 
جمهوری اسالمی اهل تسامع و تساهل با دشمنان 
و تضییع کنن��دگان حقش نیس��ت و اگ��ر تاکنون 
مجموع رفتاره��ای برخی باعث ایجاد چنین تصور 
غلطی در اذهانش��ان شده اس��ت، تصوری نادرست 
بوده و باید فورا اصالح ش��ود. اما ب��رای درک این 
هشدار عظیم باید نگاهی به اقدامات صورت گرفته 

در چند روز اخیر و بعد از پیام رهبری کنیم.

گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی
از روزی که رهبری دس��تور دادند از فردای آن 
زمینه های فعالیت 190 هزار سو فعال در چارچوب 
برجام پیگیری شود رئیس سازمان انرژی اتمی بارها 
در رسانه ها از روند تحقق این امر گفته است. اما در 
جدیدترین گزارش علی اکبر صالحی گفته: مقدمات 
راه اندازی پیش��ران های هس��ته ای به شدت شروع 
شده و االن تعداد زیادی از مهندسان و کارشناسان 

سازمان انرژی اتمی مشغول این کار هستند.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی 
درخصوص آخرین وضعیت پیش��ران های هسته ای 
که پیشتر رئیس جمهور دستور راه اندازی آن را صادر 
کرده بود، به تسنیم  گفت: این پروژه،  پروژه بزرگی 
اس��ت که مدتی طول می کش��د تا بخواهد محقق 
ش��ود، ما مقدمات این پروژه را ش��روع کرده ایم و با 

جدیت به دنبال به سرانجام رساندن آن هستیم.
وی افزود: شناساسی پروژه، تحقیق و مطالعه 
آن،  امکان س��نجی پروژه و ساخت تجهیزات اولیه 
پروژه مقدماتی اس��ت که ما همه این قدم ها را به 

حول و قوه الهی برداشته ایم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با بیان این مطلب 
که راه اندازی پیش��ران های هسته ای پروژه ای است 
که 10 الی 15 س��ال طول می کشد،  اظهار داشت:  
الحمدهلل قدم های خوبی در این خصوص برداشته ایم 
و امیدواریم با همین شتابی که سازمان انرژی اتمی 
در پیش گرفته و با حمایت های مالی دولت بتوانیم 

پروژه را در موعد مقرر به سرانجام برسانیم.
وی افزود: به صورت کامال جدی کار پیشران ها 
را آغ��از کرده ایم و با جدی��ت آن را پیش می بریم،  
تاکنون پیشرفت خوبی در این زمینه داشته ایم اما 
عرض کردم که پروژه پروژه بزرگ و عظیمی است 
و اساسا چیزی نیست که امروز و یا فردا به نتیجه 
برس��د؛ ما در موضوع پروژه س��وخت 20 درصدی 
که آن زمان خدا توفیق داد و بنده مدیر آن پروژه 
بودم و توانس��تیم آن را در دو س��ال بس��ازیم ولی 

موضوع این پروژه پیشران ها متفاوت بوده
صالحی ادامه داد: کش��ورهای بسیار معدودی 
در جهان از این فناوری اس��تفاده می کنند، ش��ما 
ببینید؛ االن 5 کشور اعضای شورای امنیت هستند 
که از فناوری پیش��ران هس��ته ای برخوردارند، به 
تازگی هم هند به واسطه همکاری 20 ساله ای که 
با روس ها داشتند به این جمع پیوست و توانستند 
اولین پیش��ران هس��ته ای خود را در ش��ناورهای 

هسته ای به کار گیرند.
وی ب��ا بیان اینکه به ص��ورت کامال جدی کار 
پیش��ران ها را آغاز کرده ایم و با جدیت آن را پیش 
می بریم،  تصریح کرد: تاکنون پیش��رفت خوبی در 
ای��ن زمینه داش��ته ایم اما عرض ک��ردم که پروژه 
پروژه بزرگ و عظیمی است و اساسا چیزی نیست 
ک��ه امروز و یا فردا به نتیجه برس��د؛ ما در موضوع 

پروژه سوخت 20 درصدی که آن زمان خدا توفیق 
داد و بنده مدیر آن پروژه بودم و توانستیم آن را در 
دو س��ال بسازیم ولی موضوع این پروژه پیشران ها 
متفاوت بوده و خیلی عظیم تر و و خیلی پیچیده تر 
و دارای ابعاد متنوع تری اس��ت و طول می کشد اما 
امیدواری��م در همان بازه زمانی 10 الی 15 س��ال 

بتوانیم آن را به ثمر برسانیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان خاطرنشان 
کرد: مقدمات کار به ش��دت شروع شده و االن تعداد 
زیادی از مهندسان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی 
مشغول این کار هستند و همینطور شرکتی اختصاصاً 
در این خصوص کار می کند که بیش از 150 مهندس 

متخصص مشغول پروژه مذکور هستند.

مذاکره با چینی ها درباره اراک ادامه دارد
اما در ادامه س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی 
در م��ورد آخرین نتایج از مذاک��رات ایران با چین 
درباره س��اخت راکت��ور اراک، گفته: اکنون منتظر 
نتیجه طراحی تفصیلی هستیم تا بعد وارد مرحله 
س��اخت تجهیزات ش��ویم. راجع به ای��ن موضوع 
مذاکره ش��ده، فکر می کنم ظرف هفته های آینده 

هم مذاکرات مان ادامه خواهد داشت.
بهروز کمالوندی نیز در پاسخ به سوالی در مورد 
نتایج مذاکرات هی��ات ایرانی در چین درخصوص 
ساخت راکتور اراک، گفت: این هیات دو روز پیش 
برگش��ت که در چند بعد در زمینه راکتور صحبت 
کردن��د. وی توضیح داد: در ای��ن مذاکرات درباره 
س��وخت و س��اخت راکتور صحب��ت کردیم چون 
تقریبا مراحل طراحی در حال تمام ش��دن اس��ت. 
طراحی س��ه مرحله  مفهومی، پایه و تفصیلی دارد 

که اکنون در مرحله تفصیلی هستیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:  
ما طراحی مان را ارائه کردیم، توافقات ما با چینی ها 
پیچیدگی هایی دارد، اینطور نیست که همه کارها را 
به چینی ها سپرده باشیم، خودمان طراحی می کنیم 

و آنه��ا تایید می کنند. این کار را در دو مرحله قبل 
انجام دادیم،  االن منتظر نتیجه تفصیلی هس��تیم، 
بع��د وارد مرحله س��اخت تجهیزات می ش��ویم که 
راجع به این هم مذاکرات ش��ده، فکر می کنم ظرف 

هفته های آینده هم مذاکرات مان ادامه دارد.
کمالوندی درباره نتایج برگزاری جلسه کمیسیون 
برجام در تهران، گفت: این جلسه در حد کارشناسی 
بود که بنده در آن حضور نداش��تم اما طبق اطالعی 
از آقای عراقچی گرفتم در این جلسه درباره مسائل 
تحریم ه��ا و چگونگی مقابله ب��ا تحریم های آمریکا 
صحبت هایی ش��ده و نتیجه کار را به س��طوح باالتر 

و احتماال در قالب بسته ای ارائه کنند.
وی درباره وضعیت تاسیس��ات هسته ای فردو، 
گفت: تا زمانی که برجام به این شکل باشد فرودو 
همین طور می مان��د البته اگر بخواهی��م از برجام 
خارج ش��ویم آن وقت برای فردو برنامه هایی ارائه 

می دهیم.
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی درباره دستور 
مقام معظم رهبری جهت ارتقای س��انتریفیوژها تا 
190 هزار س��و و اقدامات این سازمان، گفت: 190 
هزار س��و حداقل وضع ما در غنی سازی هسته ای 
اس��ت که پاس��خ یک نیروگاه را می دهد به اضافه 
راکتورهای تحقیقاتی که در آن کارهای تحقیقاتی 
انجام می دهیم. یک بخش ارائه ش��ده، بحث هایی 
اس��ت که با برجام منافات نداشته و در طول چند 

س��ال گذشته هم انجام ش��ده است، مهم ترین آن 
موضوع س��الن مونتاژ س��انتریفیوژ می باشد که در 

این زمینه نیز مواردی دیده شده است.
وی اف��زود:  همانطور که آقای صالحی اش��اره 
کرد در فاصله زیر یک س��ال می توانیم به ظرفیت 
مورد نظر برس��یم البته تمامی اقدامات ما براساس 
دستورات کلی مقامات ارشد نظام است، فعال نظر 
حضرت آقا این اس��ت که در چارچوب برجام اجرا 
ش��ود اما اگر قرار ش��د از برجام خارج شویم آنگاه 

ظرفیت های واقعی کشور را خواهید دید.
کمالوندی در پاس��خ به پرسش دیگری درباره 
اهداف اقدامات تروریس��تی در کش��ور ما و س��ایر 
مناط��ق دنیا، گف��ت: کثیف تری��ن کار ممکن آن 
است که با روش های ناجوانمردانه برای رسیدن به 
اهداف ش��ان متوسل شوند. تروریست هایی هستند 
که مس��ت شده و از خود اراده ای نداشته و بازیچه 
کش��ورهای ابرقدرت قرار می گیرند البته ایران در 
ش��رایطی قرار دارد که به راحتی می تواند از خود 
دفاع کند کما اینکه دیدیم عملیات تروریستی آنها 
هم به نتیجه نرسید و بالفاصله هم پاسخ شان داده 
شد که پاس��خ محکم و خوبی هم بود. وی با بیان 
اینکه از جریانات تروریستی سوء استفاده می شود، 
 گفت: باید در دنیا تالش شود تا روش هایی جاری 
و ساری ش��ود که همه دنیا اقدامات تروریستی را 
محکوم کرده و با سازوکارهایی آن را محدود کنند 
نه اینکه تروریست ها به دو بخش تروریست خوب و 
بد تقسیم شوند، یک عده فکر می کنند که منافعی 
برای آنها دارد که تروریست ها را آزاد بگذارند کما 

اینکه در گذشته هم همین طور بوده است.
الزم به یاد آوری اس��ت ک��ه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبرمعظم انقالب اسالمی در سخنرانی 
14 خرداد خطاب به س��ازمان ان��رژی اتمی اعالم 
کردند: »س��ازمان انرژی هس��ته ای موظف اس��ت 
سریعاً آمادگی های الزم برای رسیدن به 190 هزار 
سو، فعاًل در چارچوب برجام را فراهم کند و برخی 
مقدم��ات دیگر را که رئیس جمهور دس��تور آن را 
داده اند از همین فردا آغاز کنند.« سخنان رهبری 
همان هش��دار به غرب تلقی می شود که اگر آنطور 
که باید از سوی غرب شنیده نشود می تواند منجر 
به کناتر گذاشتن تعهد از سوی جمهوری اسالمی 

مانند دیگر متعهدان کاغذی برجام شود.

فرمان هسته ای، هشداری برای مدعیان متعهد به توافق

فعال در چارچوب برجام

روز گذشته نیز رایزنی های رئیس جمهور با  ن کش��ورهای عضو اجالس ش��انگهای ادامه گفتمــــا
یافت و حتی سخنرانی او در این اجالس نیز مبتبی بر پیشنهاداتی 

برای توسعه روابط با کشورهای شرق آسیا استوار بود.
حسن روحانی با بیان اینکه برای منطقه ای امن تر، با ثبات تر، 
توس��عه یافته تر و پررونق تر، باید اش��تراکات و منافع مش��ترک 
درازمدت مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه قرار گیرد، 
تصریح کرد: ایران به عنوان ش��ریکی مس��تقل و مطمئن آماده 

گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است.
رئیس جمهور روز یکش��نبه در هجدهمین اجالس سران 
عضو س��ازمان همکاری ش��انگهای، تالش ایاالت متحده برای 
تحمی��ل سیاس��ت های خود بر دیگ��ران را خط��ری در حال 
گس��ترش دانس��ت و تاکید کرد: تحریم های یکجانبه به روند 

تجارت مشروع بین المللی خدشه وارد می کنند.
وی افزود: هجدهمین نشس��ت س��ران س��ازمان همکاری 
شانگهای در زمانی برگزار می شود که جامعه جهانی با چالش های 
فراوان و بی س��ابقه ای روبه رو است: در سطح بین المللی، چالش 
یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی، تقلیل نقش سازمان ها و 
معاهدات بین المللی؛ در س��طح منطق��ه ای چالش دخالت های 

بازیگ��ران فرامنطقه ای و تضعیف س��ازوکارهای تعامل و به هم 
پیوس��تگی براساس منافع مش��ترک؛ و باالخره در سطح ملی، 
چال��ش دخالت ه��ا و تهدی��دات داخلی که ه��ر از چند گاهی 
زیرس��اخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها 

را مورد هجوم قرار می دهند.
روحانی گفت: برای مقابله با این چالش ها در سطح منطقه، 
نیازمند همکاری های تنگاتنگ منطقه ای در زمینه های مختلف 
هس��تیم. باید اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، 
فرهنگی و تاریخی میان کشورها؛ و منافع مشترک دراز مدت و 
نه تالش برای بدست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران 
و به ویژه همس��ایگان؛ مبنای تعامل و دس��تور کار در س��طح 
منطقه قرار گیرد تا منطقه ای امن تر، با ثبات تر، توس��عه یافته تر 

و پررونق تر داشته باشیم.
روحانی ادامه داد: فقر و توس��عه نیافتگی از عوامل ناآرامی، 
بی ثباتی و گس��ترش تروریسم و افراطی گرایی در منطقه است. 

در عین حال، توس��عه فراگیر و مشارکتی و جلوگیری از خدشه 
دار شدن روند تجارت جهانی و روابط مشروع اقتصادی براساس 
مالحظات غیرمرتبط سیاس��ی ضرورت قطعی برای دس��تیابی 
به این هدف مش��ترک توس��عه متوازن و پایدار است. در اینجا 
الزم اس��ت تاکید کنم که تحریم های یکجانبه نه تنها با قوانین 
و مق��ررات بین الملل��ی مغایرند، بلکه در روند تجارت مش��روع 
بین المللی نیز خدشه وارد می کنند. در این زمینه، امنیت انرژی 
و برخورد غیرسیاسی با آن از الزامات توسعه منطقه ای و جهانی 
اس��ت و ضرورت دارد جامعه بین المللی در برابر سوء اس��تفاده 

ابزاری از موضوع انرژی ایستادگی کند.
وی گف��ت: بی تردی��د یکجانبه گرایی اقتصادی، سیاس��ی 
و حقوقی در مس��یر تضعی��ف همگرایی منطقه ای اس��ت. در 
این زمین��ه، تالش ایاالت متحده برای تحمیل سیاس��ت های 
خود بر دیگران، خطری در حال گس��ترش اس��ت. نمونه اخیر 
یکجانبه گرایی و بی اعتنایی آمریکا به نظرات جامعه بین المللی، 

تصمیم آن کش��ور به خروج از برجام است. جمهوری اسالمی 
ایران تاکنون ب��ه تمامی تعهدات خود وفق برجام عمل نموده 
و آژان��س بین المللی انرژی اتمی تاکن��ون 11 مرتبه پایبندی 
کش��ورم به تعه��دات برجام��ی را تأیید نموده اس��ت. تمامی 
طرفین برجام در قبال تعهدات رفع تحریمی پذیرفته شده در 
برجام مس��ئولیت دارند و سایر اعضای ملل متحد نیز براساس 
قطعنامه 22۳1 ش��ورای امنیت و ماده 25 منشور ملل متحد 
موظفند که به اجرای کامل برجام کمک نموده و از هر اقدامی 

که مانع اجرای برجام شود خودداری نمایند.

دیدارهای حاشیه اجالس
رئیس جمهور در حاشیه اجالس نیز با نخست وزیر هندوستان 
دی��دار و تاکید کرد که جمهوری اس��المی ایران از گس��ترش و 
تعمیق روابط همه جانبه با هندوستان به عنوان یک کشور دوست 
در منطقه استقبال می کند و آماده همکاری های راهبردی با این 
کشور اس��ت. همچنین رئیس جمهور مغولستان نیز در دیدار با 
روحانی روابط ایران و مغولستان را رو به توسعه دانست و تاکید 
کرد که کش��ورش مصمم اس��ت روابط خود را با ایران در همه 

زمینه ها و بویژه اقتصادی بیش از پیش تقویت کند.

ادامه رایزنی های شرقی روحانی با سخنرانی در اجالس شانگهای:
مسئولیت طرفین برجام در قبال تعهدات رفع تحریمی


