
یک مقام اتمی پیشین ایران: 

مذاکره کنندگان درباره رآکتور 
اراک خیلی دقیق رفتار کردند

معاون رئیس پیش��ین س��ازمان انرژی اتمی 
گفت: چنانچه 1+5 پیش��نهاد س��اخت رآکتور 
تحقیقات��ی آب س��بک 40 مگاواتی ب��ه ایران 
دهد و آن را برای ما بس��ازد و تحویل ما دهد در 
آن صورت می توانیم نس��بت به رآکت��ور اراک 

تصمیم گیری کنیم. 
به گزارش ایسنا، محمد سعیدی در سخنانی 
در نشست بررسی پیشنهادهای جدید برای حل 
پرونده هسته ای ایران که دیروز توسط موسسه 
دیپلماسی ایران برگزار ش��د، گفت: تمام مواد، 
فعالیت ها و تجهیزات و تأسیس��ات هس��ته ای 
ایران تحت نظ��ارت دقیق آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی قرار دارد. تمام مواد هس��ته ای ایران 
ازجمل��ه 500 تن مواد هس��ته ای اولیه ای که از 
آفریقای جنوبی وارد کردی��م و آنها که خودمان 
در کش��ور تولید کرده ای��م در چارچوب نظارت 
دقیق آژانس قرار دارد، بنابراین برنامه هسته ای 
ایران شفاف است. معاون رئیس پیشین سازمان 
انرژی اتمی درباره رآکتور آب س��نگین اراک و 
بحث هایی که در رابطه با آن در مذاکرات مطرح 
است، گفت: رآکتور تحقیقاتی 40 مگاواتی اراک 
مقدار مش��خص و قابل توجهی از رادیوایزوتوپ 
و رادی��ودارو را ب��رای کش��ور تولی��د می کند و 
برنامه ریزی و طراحی آن به ش��کلی بوده است 
که بتواند نه تنها نی��از داخلی ما بلک��ه نیاز کل 

خاورمیانه را تأمین کند. 
وی گف��ت: هزین��ه ای ک��ه تاکن��ون ب��رای 
فعالیت های هس��ته ای ایران در کش��ور صورت 
گرفته به غیر از نیروگاه بوشهر کمتر از دو میلیارد 
دالر اس��ت که این میزان تا قبل از یکی، دو سال 
اخیر اس��ت ک��ه البت��ه در این چند س��ال هم 
تأسیس��ات و فعالیت های ما توس��عه آنچنانی 
نداشته است و برخالف آنچه از سوی برخی افراد 
یا رس��انه ها مطرح می شود این هزینه بسیار کم 

بوده است.

دفاع مشاور امنیت ملی آمریکا از تالش 
دولتش برای حصول توافق هسته ای 

مش��اور امنیت ملی آمریکا با دف��اع از تالش 
دولت این کش��ور برای دس��تیابی به یک توافق 
هسته ای با ایران، تأکید کرد: دست نیافتن به یک 

توافق بهتر از یک توافق بد است. 
به نوش��ته روزنامه واشنگتن پس��ت، سوزان 
رایس، مش��اور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه 
در س��خنرانی اش در البی صهیونیستی آیپک 
از منطق دولت این کش��ور برای مذاکره با ایران 
برای دستیابی به یک توافق هسته ای دفاع کرد و 
گفت: ایران در مقایسه با  سال گذشته از دستیابی 
به ظرفیت تولید س��الح هس��ته ای دورتر شده 

است. 
مش��اور امنیت ملی آمریکا ادام��ه داد: اکنون 
می خواه��م کاماًل ش��فاف صحب��ت کنم. یک 
توافق بد، بدتر از عدم دس��تیابی به توافق است 
و اگر انتخاب ما چنین باش��د ما توافق نخواهیم 
کرد. رایس تأکید کرد: ما هیچ کاری را براساس 
اعتماد انجام نمی دهیم. آنچه مهم است اقدامات 
ایران است نه صحبت های آنها. سوزان رایس که 
به همراه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 
کاخ س��فید با خبرگزاری رویترز گفت وگو کرده 
بود در این مصاحبه، تأکید کرد: بهترین راه برای 
اطمینان از عدم دس��تیابی ایران به یک س��الح 
هسته ای توافقی اس��ت که 10 سال یا بیشتر به 

طول بینجامد. 
وی افزود: زمانی که این مدت به پایان برس��د 
ایران می تواند به تأسیس��اتش دسترس��ی پیدا 
کند و به کشورهای دیگر تضمین دهد که دنبال 
سالح هسته ای نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا 
یادآور ش��د: به طور س��اده باید بگوی��م که هیچ 
جایگزین بهتر یا طوالنی ت��ری برای جلوگیری 
از دس��تیابی ایران به سالح هس��ته ای از توافق 

جامعی که ما به دنبال آن هستیم وجود ندارد. 
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مذاکرات هس��ته ای میان ایران و غرب روز گذش��ته 
در سوییس ادامه یافت درحالی که در آمریکا، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حواشی زیادی 
برای آن ایجاد کرد. به طورکلی روز دو و سه ش��نبه روز 
پرخبری در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 بود. از 
یک سو محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه و علی اکبر 
صالحی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی به همراه حسین 
فریدون در س��وییس با جان کری و ارنست مونیز، وزیر 
خارجه و ان��رژی آمریکا به مذاکره نشس��ته بودند و در 
سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اس��راییل سخنانی را درخصوص 

مذاکرات هسته ای بیان کردند. 
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که کش��ورش به 
شدت در تالش است تا به توافق هسته ای با ایران دست 
یابد، روز گذش��ته در گفت وگویی با خبرگزاری رویترز 
ضمن اشاره به این نکته که احتمال دستیابی به توافق در 
مقایسه با 2 یا 3 ماه گذشته بیشتر شده، گفت: »اگر ایران 
محدودیت 10ساله را بپذیرد، امکان توافق وجود دارد و 

تهران هنوز پاسخ مثبت نداده است.« 
اوباما که اخیرا به دلیل اقدامات نتانیاهو در اخالل در 
روند مذاکرات هس��ته ای روابطش با نتانیاهو تیره شده 
می بیند درخصوص سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا 
گفت: »آنچه ما نباید انجام دهیم این اس��ت که تالش 
نکنیم گفت وگوها را تضعیف کنیم. من صادقانه بگویم 
نگرانی من درباره اظهارات نتانیاهو کمتر است و نگرانی 
من بیشتر درباره اقدامات کنگره است که ممکن است 
قبل از اتمام گفت وگوها آن را تضعیف کند و آنچه من 
به اعضای کنگره اعم از دموکرات ها و جمهوریخواهان 
گفته ام این است که اگر ما به توافق نرسیم زمان زیادی 
برای درخواس��ت مجدد تحریم ه��ا و تقویت تحریم ها 
و دیگر اقدامات اس��ت اما م��ا نباید درب��اره این توافق 
پیشداوری کنیم و تحریم هایی را شروع کنیم که ممکن 
است به ایران اجازه دهد دور شود و ادعا کند که آمریکا از 

مسیر دیپلماسی کنار رفت.« 
اوباما گفت: نخست وزیر نتانیاهو فکر می کند بهترین 
راه برای انجام این کار افزایش تحریم ها یا اقدام نظامی 
اس��ت که اطمینان می دهد ایران دیگ��ر هیچ توانایی 
غنی س��ازی نداشته باش��د. هیچ کارش��ناس ایران یا 
کارش��ناس منع تکثیر در جهان فکر نمی کند ایران به 
تحریم های اضافی با حذف برنامه هسته ای خود پاسخ 
دهد. ما از همان ابتدا گفته ایم با سازماندهی رژیم قوی 
تحریم های جهان��ی می توانیم ایران را ب��ه میز مذاکره 
بازگردانیم و با آوردن ایران به میز مذاک��ره آنها را وادار 

سازیم مذاکرات جدی داشته باشند : 
رئیس جمهوري آمریکا گفت: ما همچنان در وسط 
راه مذاکرات هستیم. ما همواره گفته ایم باید اجازه دهیم 
این مذاکرات انجام ش��ود. در صورتی ک��ه ایران تمایل 
داشته باشد با 10 سال حفظ برنامه خود به این صورت 
که اکنون است، موافقت کند و در حقیقت عناصری را 
که اکنون وجود دارد، به عق��ب بازگرداند، اگر ما به این 
مسأله برسیم و بتوانیم آن را راستی آزمایی کنیم، هیچ 
گزینه دیگری )به اندازه گزینه دیپلماتیک( نمی تواند 
چنین اطمینانی به ما درباره دست نیافتن آنها به سالح 

هسته ای بدهد.
رئیس جمهوري آمریکا گفت: ایران ممکن اس��ت با 
تقاضای بازرس��ی ش��دید که ما بر آن تأکید می کنیم، 
موافقت نکند. آنها ممکن اس��ت با سطح پایین توانایی 
غنی سازی که درباره فرار هسته ای دست کم تا یک سال 
اطمین��ان می دهد، موافق��ت نکنند اما اگ��ر آنها با آن 
موافقت کنند، کنترل برنامه هس��ته ای آنها به نسبت 
هرگونه اقدام نظامی ما و اس��راییل و تحریم ها موثرتر 
خواهد بود. ما این مطلب را می دانیم زیرا در دوره ای که 
ما از تحریم ها برای یک دهه اس��تفاده کردیم، ایران در 
پاسخ به تحریم ها از حدود سیصد یا چند صد سانتریفوژ 

به ده ها  هزار سانتریفوژ رسید.

رئیس جمه��وري آمری��کا گفت: من فک��ر می کنم 
مذاکره کنندگان به س��رعت کام��ل درحال حرکت به 
جلو هستند. در نهایت، آنچه تحسین برانگیز است اتحاد 
بین المللی اس��ت که ما توانس��ته ایم آن را حفظ کنیم 
و به ایران بگوییم که ش��ما باید به جهان نشان دهید به 
دنبال سالح هسته ای نیستید. شما می توانید توانایی 
غنی سازی بسیار کم برای اس��تفاده صلح آمیز داشته 
باش��ید تا مادامی که روند بازرسی کافی و شدید وجود 
داشته باشد و ما بتوانیم اطمینان یابیم که شما درحال 

دستیابی به ظرفیت فرار نیستید.
این س��خنان باراک اوبام��ا با واکن��ش محمدجواد 
ظریف، وزی��ر امور خارج��ه ایران روبه رو ش��د. ظریف 
گفت: »س��خنان آقای اوباما به روش��نی نشان دهنده 
 این واقعیت است که ایاالت متحده آمریکا که در طول 

چند دهه گذشته تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم 
نظامی و تحریم های ظالمان��ه و غیرقانونی متعددی را 
علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال داشته، به این نتیجه 
رسیده که سیاست تهدید و تحریم، سیاستی شکست 
خورده اس��ت و این گونه اقدامات ق��ادر به مقابله با عزم 
راس��خ و همت بلند ملت ایران در دستیابی به فناوری 
صلح آمیز هسته ای و پیش��رفت در زمینه بهره برداری 
از آن نبوده و نخواهد بود. ظریف افزود: روشن است که 
مواضع آق��ای اوباما برای جلب اف��کار عمومی آمریکا و 
مقابله با تبلیغات نخست وزیر رژیم صهیونیستی و سایر 
مخالفان تندرو مذاکرات و در قال��ب کلمات و عبارات 
غیرقابل قبول و تهدیدآمیز مطرح شده است. وی گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با صداقت وارد مذاکره شده و تا 
دستیابی به حقوق هسته ای مردم ایران به این مذاکرات 

ادام��ه خواهد داد و تس��لیم زیاده خواهی ه��ا و مواضع 
غیرمنطقی طرف مقابل نخواهد شد. 

این تک و پاتک میان ای��ران و آمریکا درحالی رخ داد 
که نمایندگان دو کش��ور در سوییس سرگرم مذاکرات 
فشرده هس��ته ای بودند. در یک سو علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی هس��ته ای با ارنست مونیز، وزیر 
انرژی آمریکا س��رگرم مذاکرات فنی بودند و در سوی 
دیگ��ر محمدجواد ظریف ب��ا جان کری ب��ه مذاکرات 
سیاس��ی و دس��تیابی به چارچوبی برای توافق نهایی 
س��رگرم بودند. ارنس��ت مونیز وزیر ان��رژی آمریکا که 
در مذاکرات هسته ای حاضر اس��ت روز گذشته بعد از 
پایان دور دوم مذاکرات دوجانب��ه ایران و آمریکا گفت 
که گفت وگوهای بس��یار عالی با طرف ایرانی داشتیم و 

مذاکرات به خوبی پیش می رود.

مذاکره در سوییس، رجز خوانی در کنگرهاخبار    دیپلماسی

روز گذش��ته هزاران ت��ن از مردم روس��یه که 
بس��یاری از آنه��ا گل ه��ای میخک س��رخی در 
دست داشتند برای ادای احترام به پیکر »بوریس 
نمتس��ف« به صف ایس��تادند. نمتس��ف یکی از 
منتقدان سیاست های کرملین بود که قتلش در 
هفته گذشته بار دیگر بهای مخالفت با والدیمیر 
پوتی��ن، رئیس جمه��وری روس��یه را به همگان 

گوشزد کرد.
به گزارش رویت��رز، »گناد گودک��ف«، یکی از 
مخالفان برجسته کرملین در سخنانی که در کنار 
تابوت نمتسف ادا کرد، گفت: »این گلوله ها فقط 
به سوی نمتسف شلیک نش��دند، بلکه همه ما و 
دموکراسی در روسیه را نشانه رفتند.« گودکف در 
ادامه گفت: »ما هرگز تصور نمی کردیم که چنین 
اتفاقی رخ دهد، اما اتفاق افتاد. در آرامش بخواب  

ای دوست من، راه تو ادامه خواهد یافت.« 
نمتسف که سابقه معاونت نخست وزیر روسیه 
را نی��ز در کارنامه خود داش��ت برجس��ته ترین 
مخالف سیاس��ت های مسکو اس��ت که در طی 
دوران 15ساله حضور والدیمیر پوتین در قدرت 
به قتل می رسد. قتل یکی از مخالفان فعالیت های 
پشت پرده دولت روسیه در نزدیکی کاخ کرملین 
و در منطقه ای که توس��ط سرویس های امنیتی 
روسیه به شدت تحت نظر است انتقادات بسیاری 

را علیه والدیمیر پوتین برانگیخته  است.
باراک اوبام��ا، رئیس جمهوری آمری��کا نیز در 
اظهارات��ی در این خصوص عنوان ک��رد که قتل 
نمتس��ف نش��انه ای از وخامت اوضاع در روسیه 
اس��ت، جایی که حقوق مدنی و آزادی رس��انه ها 
سیری قهقرایی را طی می کنند اما مقامات دولت 
روسیه در س��وی دیگر از احتمال به قتل رسیدن 

نمتسف در جریان اقدامی »تحریک آمیز« از سوی 
مخالف��ان والدیمیر پوتین، ب��رای تخریب چهره 

رئیس جمهوری روسیه خبر می دهند.
»سرگئی کرینکو«، نخست وزیر سابق روسیه که 
اکنون اداره آژانس اتمی این کشور را برعهده دارد 
معتقد است در قتل نمتسف نشانه هایی حاکی از 
دخالت الیگارش های مخالف کرملین وجود دارد. 

کرینکو در این باره می گوید: »این قتلی سیاسی 
است« و ادامه می دهد به عنوان سرنخ »به افرادی 

که از این قتل سود می برند فکر کنید.« 
دولت روس��یه همچنان به دنبال قاتل نمتسف 
مش��غول بررس��ی این پرون��ده اس��ت. کمیته 
حقیقت ی��اب ای��ن پرون��ده در تالش اس��ت تا 
س��رنخ هایی را از تصاویر ویدیوی��ی دوربین های 
مداربس��ته در ای��ن منطق��ه بیابد. ای��ن کمیته 
همچنین آزمایش های پزشکی را در برنامه خود 

قرار داده  است.
بنابر اعالم کمیته حقیقت  یاب، »آنا دوریتسکایا«، 
دوست بوریس نمتس��ف که در لحظه وقوع این 
قتل همراه با او در نزدیکی میدان سرخ قدم می زد 
روز گذش��ته به زادگاه خود در اوکراین بازگشت. 
دوریتسکایا کلیه شواهد و اطالعاتی که در اختیار 
داش��ت را با این کمیته به اشتراک گذاشته است 
و متعهد ش��ده  اس��ت تا در ادام��ه این تحقیقات 
همکاری های الزم را به عمل آورد. قتل نمتس��ف 
فرصتی برای تقویت قوای مخالفان لیبرال روسیه  و 
ایجاد حس همدلی میان طبقه متوسط شهرنشین 
روسیه است که نگران ورود کشورشان به چرخه ای 
از ترس و سرکوب اند. اما بعید است که این موضوع 
به موجی از مخالفت های سراس��ری علیه پوتین 

بدل شود.

سوگواری هزاران نفر مردم روسیه در برابر تابوت منتقد اول کرملین

حمالت نیرو های عراقی ب��رای بازپس گیری 
تکریت از چنگال نیرو های داعش در روز گذشته 
درحالی ادامه یافت که ارتش عراق از دستاورد های 
خ��ود در عملیات اخی��رش علی��ه داعش خبر 

می دهد.
بنابر ادعای رس��انه های دولتی و منابع امنیتی 
عراق فرمانده ارشد در جریان عملیات اخیر ارتش، 
فرمانده داعش در جنوب تکریت کشته شده  است 
و دیگر مقامات داعش نیز به س��مت »الهویجه« 
و کوهستان »حمرین« عقب نش��ینی کرده اند. 
هرچند هنوز این گزارش ها به طور مستقل مورد 
تأیید قرار نگرفته اند. حمرین منطقه کوهستانی 
بزرگی در م��رز بین ای��ران و عراق اس��ت که به 

پناهگاهی برای تروریست ها  بدل شده  است.
به گزارش الجزی��ره، نیرو های عراقی مدعی اند 
که در جبهه ه��ای نب��رد در اط��راف تکریت به 
پیشرفت هایی دس��ت  یافته اند. بنابر این گزارش 
این نیرو ها هنوز به داخل تکری��ت راه نیافته اند. 
نبرد تکریت به طورحتم ب��رای نیرو های عراقی 
آزمون دش��واری خواهد بود چرا تکریت تا امروز 
بزرگترین ش��هری اس��ت که این نیرو ه��ا برای 
بازپس گیری اش وارد عمل می شوند. این منطقه 
از یک س��و تروریست های بس��یاری را از داعش 
در خود جای داده  اس��ت و از دیگر س��و بمب ها و 
تله های انفجاری کارگذاری شده در این منطقه 
تهدیدی جدی ب��رای غیرنظامی��ان و نیرو های 
عراقی به شمار می رود. با این حال نیرو های عراقی 
شهر ها و روستا هایی را که در مسیر منتهی شهر به 
تکریت، واقع در استان صالح الدین واقع شده اند به 
تصرف خود در آورده اند و درگیری ها در مرز های 

تکریت همچنان ادامه دارد. 

پیروزی  قطعی
تالش نیرو های عراقی برای آزادسازی تکریت از 
ماه ها پیش آغاز شده اس��ت و مقامات دولت عراق 
نیز پیش از این اخباری را درخصوص دس��تیابی 
به پیروزی های استراتژیک در این میدان منتشر 
کرده  بودند، اما با توجه به مقاومت ش��به نظامیان 
داعش، به نظر می رس��د عملیات تکریت یکی از 
س��خت ترین چالش های نیرو های امنیتی عراق 
پس از ظهور داعش باشد. با این حال فرماندهان 
ارتش عراق درخص��وص این که عملیات تکریت 
آغازی بر باز پس گیری موصل، دومین شهر عراق 
و مقر اصلی داعش باش��د ابراز امیدواری  کرده اند. 
در سوی دیگر فرماندهان نظامی آمریکا در ائتالف 
بین المللی مقابله با داعش عنوان کرده اند که برای 
نبرد با داعش نمی توان جدول زمانی به خصوصی 

را متصور شد. 
به گفته یکی از افسران ارشد ارتش عراق »ارتش، 
پلیس فدرال، نیرو های بس��یج مردمی و فرزندان 
قبایل صالح الدین مشغول انجام وظایف خود در 
عملیات آزاد سازی هستند، عملیاتی که بزرگترین 
حمله علیه داعش از ماه ژوئن به ش��مار می رود.« 
این مقام ارتش ع��راق در گفت وگو با خبرگزاری 
فرانسه گفت: »ما از پیروزی اطمینان داریم، اما این 

عملیات ساده ای نخواهد بود.«
آزادسازی تکریت در روز یکش��نبه و به دنبال 
اطالع رسانی حیدرالعبادی، نخس��ت وزیر عراق 

درخصوص این عملیات آغاز شد.
به گفته منابع نظام��ی هواپیما های جنگنده 
نیز در این عملیات مشارکت داشتند، با این حال 
پنتاگون از عدم مش��ارکت این نیروهای ائتالف 

آمریکایی علیه داعش در این عملیات خبر داد.

نیرو های عراقی در پشت دروازه های تکریت

اخبار  جهان

ضرب االجل ونزوئال برای 
دیپلمات های آمریکایی

دولت ونزوئال روز گذش��ته ب��ه آمریکا 15روز 
فرص��ت داد ت��ا ش��ماری از دیپلمات های خود 
را از این کش��ور خارج کنید، به این ترتیب تنها 
17دیپلمات آمریکایی قادر به ادامه کار خود در 

ونزوئال خواهند بود. 
دلسی رودریگز، وزیر امور خارجه ونزوئال اعالم 
کرد آمریکا باید تنها 17تن از 100 دیپلمات خود 
را در این کش��ور آمریکای التین ن��گاه دارد. وی 
افزود: »دولت آمریکا باید 17دیپلمات در خاک 
ما داشته باشد و ما 15روز به آنها فرصت می دهیم 
اس��امی این 17نف��ر را اعالم کنن��د.« نیکالس 
م��ادورو، رئیس جمهوری ونزوئال روز ش��نبه در 
اظهاراتی  عن��وان کرد: آمریکا هم��واره در امور 
داخلی ونزوئال دخالت کرده و افزود: ش��هروندان 
آمریکایی از این پس باید ب��رای ورود به ونزوئال 

روادید دریافت کنند. 
واش��نگتن چندی پیش به بهانه نقض حقوق 
بشر و همچنین فس��اد، از ورود برخی از مقامات 
رس��می ونزوئال به آمریکا جلوگیری کرد. دولت 
ونزوئال همواره عنوان ک��رده که مخالفان دولت 
کاراکاس با پش��تیبانی آمریکا ب��ه دنبال کودتا 
هس��تند. با این حال مخالفان دول��ت، اظهارات 
ضدآمریکایی مادورو را تالشی در جهت منحرف 
کردن افکارعمومی از مشکالت اقتصادی کشور 
از جمله تبعات ناش��ی از کاه��ش قیمت نفت 

می دانند.

شرط اوکراین برای بهبود روابط 
کی یف-مسکو

وزی��ر ام��ور خارج��ه اوکرای��ن عن��وان کرد: 
عادی سازی روابط میان کی یف و مسکو صورت 
نمی گیرد مگر آن ک��ه منطقه کریمه که در حال 
حاضر تحت کنترل روسیه است به قلمرو اوکراین 

بازگردد. 
به گزارش ایسنا، »پاولو کلیمکین«، وزیر امور 
خارجه اوکراین در جریان سفرش 2روزه اش به 
ژاپن گفت مرز میان اوکراین و روسیه باید کاماًل 
بسته ش��ود تا بتوان به سازش��ی برای درگیری 
مس��لحانه میان کی یف و جدایی طلبان حامی 

روسیه در شرق اوکراین دست یافت. 
کلیمکی��ن ب��ه خبرن��گاران در توکیو گفت 
»ب��دون بازگرداندن حق حاکمی��ت اوکراین بر 
منطقه کریمه، کوچکترین راه برای عادی سازی 
یا از س��رگیری رواب��ط میان اوکراین و روس��یه 
وجود نخواهد داش��ت«.  س��ال گذشته میالدی 
 ش��به جزیره کریم��ه در اوکرای��ن به روس��یه

 الحاق شد.

 موافقت پارلمان لیبی 
با از سرگیری مذاکرات سیاسی

پارلم��ان لیبی با از س��رگیری مذاکرات میان 
گروه های سیاسی با نظارت سازمان ملل موافقت 
کرد. کنگره ملی لیبی )پارلمان سابق( نیز اعالم 
کرد که مذاکرات روز پنجشنبه در مراکش از سر 

گرفته می شود. 
به گزارش ایسنا، فرج هاشم، سخنگوی پارلمان 
لیبی اعالم ک��رد که پارلمان پس از نشس��ت با 
برناردینو لیون، فرستاده سازمان ملل به لیبی با 
از سرگیری مذاکرات صلح میان گروه های لیبی 
نیز با نظارت س��ازمان ملل موافقت کرد. ابوبکر 
بعیره، رئیس کمیت��ه مذاکرات اع��الم کرد که 
برناردینو لیون با رئیس پارلمان لیبی و تعدادی از 
نمایندگان دیدار و توضیح کافی درخصوص روند 
مذاکرات و نتایجی که خواهد داشت، به آنها داده 
است. پارلمان لیبی 23فوریه مشارکت خود را در 
مذاکرات صلح با نظارت س��ازمان ملل به حالت 

تعلیق درآورده بود.

با اعالم س��ازمان مدیریت صنعتی، بانک ش��هر 
در میان  ش��رکت های برتر ایران، به عنوان شرکت 

پیشرو معرفی شد .
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و رواب��ط عمومی، 
سازمان مدیریت صنعتی با معرفی شرکت های برتر 
کشور، بانک شهر را به عنوان شرکت پیشرو در میان 
همه شرکت های برتر ایران معرفی و از مدیر عامل و 

کارکنان این بانک، قدردانی کرد .
در متن تقدیر نامه س��ازمان مدیریت صنعتی، از 
مدیران و کارکنان بانک ش��هر که با تکیه بر دانش، 
تجربه و پشتکار، موفق به کسب شرکت پیشرو در 
رتب�ه بندی س�ال 93 ش��رکت ه�ای برت���ر ای�ران 

) IMI-100( شده اند ، قدردانی کرد .
بر این اساس، معیار اصلی در انتخاب شرکت های 
پیشرو، تغییر رتبه فروش شرکت های برتر در چهار 

سال اخیر بوده است .
همچنین وجود اطالعات شرکت در رتبه بندی 
ش��رکت های برتر برای حداقل س��ه س��ال اخیر، 
منفی نبودن تغییر رتب��ه فروش در س��ال اخیر و 
زیان ده نبودن ش��رکت، از دیگر معیارهای انتخاب 

شرکت های پیشرو بوده است . 

از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعالم 
شد؛بانک شهر شرکت پیشرو کشور در 

میان شرکت های برتر کشور

ویژه
به گزارش س��ایپا نیوز: دکتر وحی��د چوپانکاره 
با اشاره به برگزاری دومین جش��نواره بین المللی 
 طراحی خ��ودرو س��ایپا  و نق��ش موث��ر صنایع و 
بنگاه های اقتصادی در س��طح ملی گفت: صنعت 
خودرو صنعت کار آفرین و اش��تغال زا محس��وب 
می ش��ود  و  در طول سال های اخیر به جهت تعدد 
تخصص در این رش��ته  ، متخصصان زیادی جذب 
این بنگاه های اقتصادی ش��ده و تاثیر بس��زایی در 

کاهش نرخ بیکاری در کشور داشته است.
 وی در ادام��ه ه��دف از برگزاری این جش��نواره 
بین المللی را مطرح کردن س��ایپا ب��ه عنوان برند 
شاخص کشور دانس��ته و افزود: در این جشنواره از 
مدل ه��ای جدید محصوالت گروه خودروس��ازی 
سایپا رونمایی و دستاوردهای متخصصان داخلی به 

نمایش در خواهد آمد. 
رئیس پردیس هنرهای زیبای دانش��گاه تهران 
با اش��اره به حضور اس��تادان و متخصص��ان بزرگ 
داخلی و بین المللی در این جشنواره گفت:  تبادل 
 اطالعات روز دنیا در زمینه صنعت در قالب برگزاری 
همایش ها و س��مینارهای تخصص��ی  موجب باز 
شدن مس��یرهای جدیدی در جهت رشد و پویایی 
صنعت می شود. سایپا به عنوان یک خودروساز در 
بخش توسعه و تحقیق  و س��ایر بخش ها نیازمند 
 کس��ب اطالع��ات روز و کارآمد بوده ت��ا در  جهت
  اس��تراتژی ه��ای دراز مدت خود به نحو احس��ن

 برنامه ریزی بلند مدت کند.

رئیس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران:

ارتباط دو سویه صنعت خودرو     و  دانشگاه 
موجب پیشرفت صنعت خودرو خواهد شد

ویژه

رجز خوانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا
در حالی ک��ه در این س��وی دنی��ا نمایندگان 
ایران و آمری��کا در حال مذاک��ره در خصوص 
چگونگی دس��تیابی ب��ه توافق نهای��ی بودند، 
بنیامی��ن نتانیاهو، در کنگره آمریکا مش��غول 
س��خن پراکنی علیه هرگونه تواف��ق احتمالی 
بود. نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی، روز 
گذش��ته در س��اعت 7 و 30 دقیق��ه به وقت 
تهران پش��ت تریب��ون کنگ��ره آمری��کا قرار 
گرف��ت و س��خنانش را آغ��از ک��رد. نتانیاهو 
س��خنانش را به سه بخش تقس��یم کرده بود. 

او در بخش نخست س��خنانش به حمایت های گوناگون آمریکا از اسرائیل 
و حمایت های شخص اوباما از موجودیت اس��رائیل طی سال های گذشته 
اشاره کرد و از این حمایت ها تش��کر کرد. در بخش دوم سخنانش نتانیاهو 
در اظهارات��ی خصمانه علی��ه ایران، تالش ک��رد چهره  ای��ران را به عنوان 
کشوری حامی تروریسم و خشونت ترسیم کند و بدون توجه به کمک های 
ایران به عراق برای مبارزه با گروه تروریستی داعش، نظام ایران را با داعش 
مقایسه کرد. این بخش از سخنان نتانیاهو گاه و بیگاه با تشویق نمایندگان 

کنگره آمریکا روبرو شد. 
اما بخش دوم س��خنان نتانیاهو به مخالفت های او با توافق هسته ای میان 
ایران و گروه 1+5 گذش��ت. در این بخش از س��خنان نتانیاهو، نمایندگان 
کنگره آمری��کا تنها ش��نونده س��خنان نتانیاهو بودند و ب��ر خالف بخش 
اول س��خنان او، تمایلی به تشویق و کف زدن نش��ان ندادند. شاید یکی از 
دالیل این اقدام نمایندگان کنگره این باش��د که سخنان نتانیاهو را به طور 
کامل مخالف سیاست های دولتشان می  دانس��تند.  نتانیاهو در این بخش 

از س��خنانش گفت: » یک سال اس��ت که می گویند 
توافق نکردن بهت��ر از یک توافق بد اس��ت. خب! این 
این توافق یک توافق خیلی بد اس��ت و بهتر است که 
س��ر نگیرد. می گویند که جایگزین این توافق جنگ 
اس��ت، من مخالفم، جایگزین آن توافقی بهتر اس��ت 
که با حفظ فش��ار بر ایران به دس��ت خواهد آمد. می 
گویند که دانش هسته ای را نمی توان از ایران گرفت، 
اما ایران ب��دون تجهیزات و تأسیس��ات که نمی تواند 
کاری بکند.« نتانیاهو در ادامه س��خنانش با تاکید بر 
خفظ تحریم ها علیه ایران گفت:» اگر کس��ی فکر می 
 کند ب��ا توافق با ایران می تواند مش��کل را ب��ه تأخیر بیندازد، بهتر اس��ت 
تجدید نظر کند. چون در آن هن��گام، با ایرانی خطرناک تر مواجه خواهیم 
بود. اگر تحریم ها برداشته ش��ود، توانایی ایران برای گسترش نفوذش در 

منطقه بیشتر می شود و می تواند حمایت بیشتری از تروریسم بکند.«
 نتانیاه��و در بخش دیگری از س��خنان ب��ا نادیده گرفتن تاکی��د چندباره 
مس��ئوالن عالی رتبه ایران در خصوص حرام بودن س��اخت و اس��تفاده از 
س��الح هس��ته ای گفت:» ایران با این توافق احتمال��ی، توانایی اتمی خود 
را حفظ م��ی کند و زمان ف��رار اتمی در ایران یک س��ال ی��ا کمتر خواهد 
بود. توافقی که قدرتهای جهانی و ایران بر س��ر آن مذاکره می کنند، مانع 
دست یابی ایران به بمب اتمی نخواهد ش��د«. وی در ادامه تهدید کرد که 
»اسرائیل اگر مجبور شود در مقابل ایران خواهد ایستاد. وی گفت:» حتی 
اگر اس��رائیل مجبور شود به تنهایی بایس��تد، به تنهایی خواهد ایستاد. اما 
می دانم که آمریکا در کنار اس��رائیل خواهد ایس��تاد و از اسرائیل حمایت 

خواهد کرد.«
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