
رایزنی ها برای حل بحران قره باغ
سفیر جمهوری اسللامی ایران در باکو دیدارش با 
معاون نخست وزیر و همچنین معاون وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجان درباره درگیری کنونی در قره 
باغ را سللازنده خواند. سللید عباس موسوی سفیر 
جمهوری اسامی ایران در باکو بعدازظهر شنبه سوم 
آبان ماه با معاون نخست وزیر و معاون وزیر خارجه 
جمهللوری آذربایجان دیدار و گفللت و گو کرد.وی 
در این باره در صفحه توئیترش نوشت: در دیداری 
سازنده با آقایان شاهین مصطفی اف معاون نخست 
وزیللر و خلف خلللف اف معاون وزیر امللور خارجه 
جمهوری آذربایجللان در خصوص آخرین تحوالت 
جنللگ جاری، به ویللژه در مناطق نزدیک مرزهای 
کشورمان و مواضع اصولی جمهوری اسامی ایران 

به تفصیل رایزنی و تبادل نظر شد. فارس

ایران هیچ دخالتی در انتخابات 
آمریکا ندارد

»علی رضا میریوسفی« سخنگوی نمایندگی ایران در 
سللازمان ملل در نیویورک در گفت وگو با هفته نامه 
آمریکایللی »نیوزویک« بار دیگللر به اظهارات »جو 
بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ریاسللت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریللکا در مناظره نهایی با »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.
میریوسللفی در واکنللش بلله اظهللارات بایللدن به 
نیوزویللک بار دیگر به بی طرفللی ایران در انتخابات 
ریاسللت جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: »ما در 
خصوص موضوعات انتخاباتی اظهار نظر نمی کنیم 

و عاقه ای به ورود به مناظره ها نداریم.

اخبار گزارش

آمریکایی ها در حالی سیاسللت ایران هراسی 
را شللدت بخشللیده اند که شللواهد امر نشان 
می دهد البی سللاح آمریکایی بللرای پنهان 
سازی فروش تسلللیحات به کشورهای عربی 
حللوزه خلیج فارس و نیز نگرانی از ورود ایران 
به بازار فروشندگان تسلیحات پشت پرده این 

ایران هراسی قرار دارد. 
 از ۲7 مهرمللاه در حالی بر اسللاس قطعنامه 
۲۲31 شللورای امنیت و برجللام تحریم های 

تسلللیحاتی ایران پایان یافته که توان دفاعی 
و خودکفایی ایران در حوزه سللاخت تجهزات 
و جنللگ افزارهای نظامی رویکللرد، می تواند 
رویکرد بسیاری از کشورها به ایران و شکسته 
شللدن بازار انحصاری سللاح های غربی را به 
همراه داشته باشد. این مسئله موجب شده تا 
آمریکایی ها و البته برخی کشللورهای اروپایی 
با ایجاد فضای ضد ایرانللی هب دنبال پنهان 
سللازی لغو تحریم تسلیحاتی ایران و ممانعت 
از رویکللرد کشللورها به خرید تسلللیحاتی از 

جمهوری اسللامی است. سیاستی که البته از 
چشم محافل سیاسی دور نمانده است چنانکه 
سللخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید 
کرد که »مجتمع صنعتی-نظامی« آمریکا که 
البی ساح در این کشللور محسوب می شود، 
پشللت پرده تهدیدات علیه شللرکای نظامی 

جمهوری اسامی ایران قرار دارد.
»ماریللا زاخللاروا« سللخنگوی وزارت خارجه 
روسللیه در جمللع خبرنللگاران در واکنش به 
تهدیدات اخیر ایاالت متحده علیه کشورهایی 
کلله وارد تعامل تسلللیحاتی با ایران شللوند، 
گفت، »مجتمع صنعتی-نظامی« آمریکا برای 
سرپوش گذاشللتن بر تجارت تسلیحات خود 
به کشللورهای حاشللیه خلیج فارس، شرکای 
نظامللی ایللران را تهدید می کنللد.وی در این 
خصوص توضیح داد: »بدیهی است که منافع 
خودخواهانه »مجتمع صنعتی-نظامی« ایاالت 
متحده پشت پرده افزایش تهدیدات علیه ایران 
اسللت و هدف آن سرپوش گذاشتن بر سیلی 
از تسلللیحاتی است که روانه کشورهای خلیج 
)فارس( می کند«.مجتمع های نظامی-صنعتی 
با نفوذ در ساختار سیاسللی آمریکا، اهداف و 
منافع اقتصللادی خود را به عنللوان اهداف و 
منافع این کشللور و هم پیمانانش جلوه داده 

و با بهره گیری از مکانیسم های مختلف، نقش 
برجسته ای را در شکل دهی و پیشبرد سیاست 
خارجی ایاالت متحده در دوران جنگ سللرد 
و پس از آن ایفا کرده اند.اظهارات سللخنگوی 
وزارت خارجه روسیه در شرایطی مطرح شده 
اسللت که »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 
با منقضی شللدن محدودیت های تسلللیحاتی 
سللازمان ملل علیه ایللران در تاریخ 18 اکتبر 
)۲7 مهرمللاه( با صدور بیانیه ای کشللورهایی 
را که با ایران وارد معامله تسلللیحاتی شللوند، 
تهدید کرد.در بیانیه پامپئو آمده اسللت: »روز 
1۹ سللپتامبر تمامللی تحریم های سللازمان 
ملل علیه ایران کلله بازاعمال ممنوعیت های 
تسلیحاتی را هم شللامل می شود، بازگردانده 
شد.«در ادامه این بیانیه آمده است: »بر همین 
اسللاس، صادرات برخی ساح های متعارف به 
ایران نقض قطعنامه 1۹۲۹ شورای امنیت به 
شللمار می رود، ضمن آنکه خریداری هر گونه 
ساح یا اقام مرتبط از ایران، نقض قطعنامه 
17۴7 شللورای امنیللت خواهد بللود.« اینها 
برخی قطعنامه هایی هسللتند که واشللنگتن 
مدعی است با فعال کردن مکانیسم ماشه آنها 
را بازگردانده اما شللورای امنیت سازمان ملل 
هرگز این ادعا را تایید نکرده است.با این حال، 

نمایندگان کشللورهای چین و روسللیه تأکید 
کرده انللد که روابط این کشللورها با جمهوری 
اسللامی ایران، تحت تأثیر این تهدیدات قرار 

نمی گیرد.
توان دفاعی و تسلللیحاتی جمهوری اسامی 
ایران چنان است که یک وبگاه تحلیلی نوشت، 
ایران شللبکه پدافندی گسترده قابل اطمینان 
مجهللز به انواع موشللک ها را دارد و تهدیدی 

علیه جنگنده های پیشرفته آمریکاست.
وبللگاه تحلیلی »یوراسللیا تایمللز« در مطلب 
اخیللر خود با اسللتناد به گزارش اندیشللکده 
آمریکایی »مطالعات راهبردی« نوشت، ایران 
انواع موشک های مختلف دارد و سال گذشته 
پدافند هوافضای سللپاه ایران توانسللت پهپاد 
پیشرفته جاسوسللی آمریکا که در ارتفاع باال 
پرواز می کرد را با شلللیک یک موشک زمین 
به هوا سللرنگون کند. ایران در سللال ۲۰1۹ 
سللامانه پدافند بومی برد بلند »باور 373« را 

رونمایی کرد.
 این کشللورهمچنین مجهز به سامانه روسی 
»اس-3۰۰« اسللت.این وبللگاه با اسللتناد به 
گزارش سالیانه اندیشکده مطالعات راهبردی 
آمریللکا نوشللت، ایران 3۲ آتشللبار  سللامانه 

موشکی اس-3۰۰ دارد.
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وزارت امور خارجه جمهوری اسللامی ایران در سللالروز تاسیس سازمان 
ملل عنوان کرد: جهان باید یکجانبه گرایی و زورگویی را رد کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسللامی ایران  همزمان با سللالروز تاسیس 
سازمان ملل متحد در صفحه توئیترش اعام کرد: 7۵ سال پیش سازمان 
ملل متحد با آرمان مشترک ساخت دنیایی بهتر بر مبنای چندجانبه گرایی 
و همکاری متولد شللد.در این توئیت آمده اسللت: جمهوری اسامی ایران 
به عنوان یکی از اعضای موسللس، سللابقه ای ثابت  شده از تعهد به اهداف 

منشور ملل متحد دارد.
وزارت امللور خارجه عنوان کرده اسللت: روز ملل متحد یادآور آن اسللت 
کلله جهان باید یکجانبه گرایللی و زورگویی را رد کند.در ۲۴ اکتبر 1۹۴۵ 
منشللور ملل متحد به امضای ۵۰ کشور رسید و سازمان ملل متحد رسماً 
تشکیل شللد. در همین چارچوب سللفیر ایران در فرانسلله با بیان اینکه 
سللازمان ملل هرگز نباید به گروگان هیچ قدرتی درآید، عنوان کرد: باید 
برای جلوگیری از تخریب و تضعیف این سللازمان جهانی و در مخالفت با 

یکه تازی های آمریکا کارزاری دراز مدت و همه جانبه را آغاز کنیم.
 بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسامی ایران در فرانسه همزمان با ۲۴ اکتبر 
روز ملل متحد عنوان کرد: سازمان ملل متحد در پی جنگ ها، نزاع و درگیری 
و کشللتار میلیون ها انسللان، به عنوان یگانه راه حل مبتنی بر سازوکارهای 
پذیرفته شده مجموعه ملل مهم جهان به منظور حفاظت از نسل های آینده 
از بای جنگ های ویرانگر و خانمان سوز که در مقاطع کوتاه جامعه بشری 
را با انواع مصایب پرشمار و غیرقابل جبران و غیرقابل بیان روبرو ساخت، با 
تاش ها و با اهدافی متعالی و صلح جویانه و به منظور پاسداشت ارزش های 
انسانی، حقوق اولیه و اساسی انسان ها در هر کجای جهان پا به عرصه وجود 
نهللاد.وی افزود: اهدافی واال و بنیادین برای حفظ عدالت و احترام به تمامی 
معاهدات و حقوق بین المللی و تاشی برای ارتقای جایگاه اجتماعی، زندگی 
برتر و آزادی و عدالت برای همگان و زیسللتنی صلح آمیز و گامی بلند برای 
حفظ امنیت و ثبات پایدار و توسللل به تمامی ابزارهای مشللروع به منظور 
توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل گوناگون و بدین سان در ۲۴ اکتبر 1۹۴۵ 

منشور ملل متحد با هزاران امید و آرزو در پی قرن ها کشتار میلیون ها زن 
و مرد و کودک بخصوص در قاره اروپا الزم االجرا شد. 

سللفیر ایران در فرانسلله بیان کرد: ۲۴ اکتبللر، "روز ملل متحد" را گرامی 
می داریم و آن را بهانه ای می سللازیم برای باز اندیشللیدنی دگربار پیرامون 
اهداف واالی تاسللیس سللازمان ملل و تصویب منشللور ملل متحد و نقد 
منصفانه عملکرد این سللازمان و اهداف اعامی آن و آنچه از آن روز تا به 
امروز بر ما مردم جهان گذشللته اسللت، آنچه بود و آنچه شللد و آنچه باید 
باشد. بی شک خیزش و رستاخیزی دیگر برای توان بخشی به این سازمان 
و بازنگری عملکرد آن در روزگار پرآشوب کنونی و جهان "در حال گذاری" 
که به واسللطه سیاست های برخی قدرت های جنگ افروز و زیاده خواه، از 
دامنه و کارآمدی آن به عمد و از سر آگاهی نااهان زورمدار، بسیار کاسته 
شللده اسللت.  یکی از ابعاد خودسللری های صورت گرفته در جهان که با 
حمایت آمریکا صورت می گیرد رفتارهای ضد بشللری رژیم صهیونیسللتی 
که با اعتراض ایران همراه شده است چنانکه وزارت امور خارجه جمهوری 
اسللامی ایران با تاکید بر آزادی ماهر االخرس اسیر فلسطینی اعام کرد: 
اشغالگران باید به بازداشت های خودسرانه پایان داده و او و صدها فلسطینی 
را که ناعادالنه بازداشللت شده اند، آزاد کنند.  وزارت امور خارجه جمهوری 
اسللامی ایران دیروز در توئیترش با اشاره به اعتصاب غذای ماهر االخرس 
اسللیر فلسطینی نوشت: سه ماه اسللت که ماهر االخرس بدون اتهامی در 
بازداشللت به سر می برد. با وجود اعتصاب غذای او و اعتراضات بین المللی، 
رژیم اسللرائیل از پایان دادن به بازداشت غیرقابل توجیه او خودداری کرده 
اسللت.در این توئیت آمده است: اشغالگران باید به بازداشت های خودسرانه 
پایان داده و او و صدها فلسللطینی را که ناعادالنه بازداشللت شده اند، آزاد 
کنند.این وزارتخانه از هشللتگ ماهر االخرس را آزاد کنید، اسللتفاده کرده 
است. الزم به ذکر است وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران تصمیم 
سللودان برای عادی سللازی رابطه با رژیم صهیونیستی را شرم آور خواند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسللامی ایران شنبه در پی اعام کاخ سفید 
در خصوص عادی سللازی روابط سللودان با رژیم صهیونیسللتی در صفحه 
توئیترش اعام کرد: اعامیه کاخ سللفید درباره سودان نمی توانست از این 
نمادین تر باشد. به اندازه کافی باج پرداخت کنید، چشمان خود را به روی 
جنایات علیه فلسللطینی ها ببندید، سللپس از فهرسللت سیاه به اصطاح 

"تروریسم" خارج خواهید شد. 

آنچهدرپشتپردهتهدیداتعلیهشرکاینظامیجمهوریاسالمیمیگذرد

هراس البی سالح آمریکا از ورود ایران به بازار فروش تسلیحات 

استقالل تسلیحاتی ونزوئال به کمک ایران 
رئیس جمهور ونزوئا اعام کرد یک شللورای نظامی تشللکیل شللده تا 
بتواند با کمک ایران، چین، روسللیه و کوبا سیستم تسلیحاتی کشورش 
را بیشتر مسللتقل کند. نیکاس مادورو در جریان یک دیدار با رهبران 
نظامی کشللورش اظهار داشللت: »ما قصد داریم به شللیوه چشللمگیر 

"شللورای نظامی علمی و فنی" را فعال کنیم که به سیسللتم تسلللیحاتی 
ونزوئا اسللتقال می دهد.« وی افزود، این شورا »بهترین ذهن ها« را خواهد 

داشللت و همچنین از »مشللاوره و کمک« ایران، روسللیه، چین، کوبا و بسیاری 
دیگری از کشللورهای دوسللت در جهان بهره خواهد گرفت که خواستار ایجاد و 
گسترش همکاری نظامی هستند.مادورو در پایان اظهارات خود با اشاره به اینکه 
کلمبیللا هزاران مزدور را آماده حمله به مناطق مللرزی ونزوئا کرده از نیروهای 

تسنیم مسلح کشورش خواست »برای حمات آماده و هوشیار باشند«.

اظهارات جدید گروسی 
رافائل گروسللی مدیرکل آژانللس بین المللی انللرژی اتمی که پیش از 
این به تحت فشللار بودن آژانس اذعان کرده بود، در بخشللی از گفت و 
گویش با خبرگزاری د. پ. آ آلمان،  به موضوع بازرسی های اخیر از دو 
محل در ایران اشللاره کرده و در این باره گفت: اگر هر چه زودتر تمام 

جنبه هایی را که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی می شود 
شللفاف سللازی کنیم،  برای همه و اول ایران بهتر خواهد بود. گروسللی در 

سللفر اخیرش به ایران با مقامات کشللورمان دیدار کرده و درباره بخش اجرایی 
تعهدات پادمانی ایران به توافقی رسیدند که ایران به موجب آن، در ماه سپتامبر 
دسترسللی به دو محل تعیین شده از سوی آژانس را برای بازرسان آژانس ایجاد 
کرد. به گفته گروسی، نتایج بررسی این نمونه برداری ها ابتدا به ایران اعام می 

شود و علنی نخواهد شد.  ایسنا

محکومیت  اهانت به ساحت پیامبر اسالم )ص( در فرانسه 
سللعید خطیللب زاده  سللخنگوی وزارت امور خارجه در پی اسللتمرار 
لجوجانلله اقدامللات اهانت آمیز به سللاحت پیامبر رحمللت )ص(، در 
فرانسه که در کمال تاسف در مواردی با حمایت برخی مقامات رسمی 
نیز همراه بوده اسللت، هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبران الهی 

خصوصا خاتم آنها رسول مکرم اسام را به شدت محکوم کرد.
وی افزود: بدون شللک تحرکات و اقدامات غیرقابل قبول و خشن سر زده 

از سللوی معدود افراطیون که نشللات گرفته از یک تفکر افراطللی و انحرافی در 
جهان اسللام بوده که از قضا صاحبان آن از شللرکای سیاسی نزدیک به غرب و  
آمریکا نیز می باشند، به هیچ وجه نمی تواند توجیهی برای توهین و بی احترامی 
به شللخصیت آسمانی و مورد احترام یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان در 

جهان باشد. ایرنا

ATLAS COPCO MODEL ZT شرکت پتروشیمـی آبادان  
( سهامى عام )

شرکت پتروشیمى آبادان (سهامى عام) در نظر دارد موضوع مناقصه فوق االشاره را به پیمانکار 
واجد الشرایط در این زمینه واگذار نماید. لذا از پیمانکارانى که در این زمینه داراى تجربه و تخصص الزم 
مى باشند، دعوت بعمل مى آید پیشنهادات فنى خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج این 

آگهى به نشانى زیر ارسال نمایند. 
شرکت در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات ارسالى مختار است.

نشانى: آبادان-کوى مطهرى(بریم سابق)-مجتمع پتروشیمى آبادان-اداره حراست
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه یاد شده با شماره هاى زیر تماس 

حاصل نمایند . 
53260021 - 061  - داخلى   2343 - 2345  - (اداره خدمات فنى )
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