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 کنعانی در واکنش به بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس؛ 

جزایر سه گانه جزء الینفک
و ابدی خاک ایران هستند

سياست 2
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پس از آمریکا و اروپا، عربستان نیز ایران را متهم
به حمالت سایبری کرد

تیرانـا
یکاتهامدامنهدار و 

روز چهارشنبه آلبانی اعالم کرد که به دلیل 
حمالت گسترده سایبری علیه این کشور، روابط 
دیپلماتیک خود را با ایران قطع می کند. در پی 
آن آمریکا بدون فوت وقت و در اندک زمانی طی 
بیانیه ای از تیرانا در این اقدام حمایت و ایران را به 

دلیل حمالت سایبری ادعایی محکوم کردند. 
پس از آمریــکا، انگلیس و ناتــو نیز حمله 
مورداشاره را محکوم کردند. انگلیس در بیانیه ای 
مدعی شــد که مرکز امنیت ملی سایبری این 
کشور با اطمینان قریب به یقین هکرهای مرتبط 
با جمهوری اســالمی را مسئول حمله سایبری 
گسترده به نهادهای دولتی آلبانی در ماه ژوئیه 
امســال می داند. در ادامه نیز دیروز عربســتان 
سعودی به این قافله پیوست و حمالت سایبری 

علیه آلبانــی را محکوم کــرد؛ حمالتی که ادعا 
می شود از ســوی ایران انجام شده است. وزارت 
خارجه عربستان در بیانیه ای اعالم کرد: دولت 
عربستان حمالت تروریستی سایبری علیه آلبانی 
را که زیرساخت های دیجیتال این کشور را مورد 
هدف قرار داده، محکوم می کند. عربستان تاکید 
کرده است که از اقدامات آلبانی »در راستای حفظ 
امنیت سایبری خود« حمایت می کند. در این 
بیانیه همچنین بر »اهمیت تقویت تالش های 
بین المللی در راســتای حفظ امنیت در فضای 
سایبری و گســترش امکانات تخصصی برای 
تضمین تداوم تالش ها در مقابلــه با تهدیدات 
ســایبری و اتخاذ اقدامات قاطع در مبارزه با این 

تهدیدات« تاکید شده است.

زائران گرمازده و سرگردان پشت مرزهای بسته عراق ماندند؛  
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خبر مهاجــرت حمیدرضــا رضــازاده، فرزند 
انســیه خزعلی، درست پس از انتشــار نقل قولی از 
رئیس جمهور مبنی بر اینکــه »اگر فرزند رفت، پدر 
هم برود!«، توسط دبیر شورای اطالع رسانی دولت؛  
معاون زنان رئیس جمهور را به چالش اساسی کشاند 
و او را در مقابل پرســش »فرزند که بــرود، مادر هم 

می رود؟« قرار داد.
داستان از آنجا آغاز شــد که مهدی عرفانی دبیر 
شورای اطالع رسانی دولت در توئیتر نوشت: »اخیرا 
فرزند یک معــاون وزیر برای ادامــه تحصیل در یک 
کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت، که 
به محض اطالع رئیس جمهور، دستور صادر شد؛ »اگر 
فرزند رفت، پدر هم برود!«گذشت آن دوران که افتخار 
مقامات عالی دولت، اقامت فرزندانشــان در خارج از 

کشور باشد. مسوالن مراقب گشت ارشاد باشند.« 
در گرما گرم این توئیــت جنجالی و خو ش تیتر، 
خبر مهاجرت فرزند خزعلی را برخی فعاالن رسانه ای 
در توییتر مطرح کردند. آنها مدعی شــدند که طبق 
اطالعات و اسنادی که به دســت آمده، فرزند انسیه 
خزعلی چند وقتی است که به کانادا مهاجرت کرده 
است. پیش از واکنش رسمی انسیه خزعلی هم، برادر 
وی، مهدی خزعلی این خبر را تایید کرد. چندی پس 
از آن هم معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، به 
اخبار مطرح شده درباره فرزندش واکنش نشان داد؛ 
او در صفحه خود در توئیتر نوشــت که »گذشت آن 
دوران که مسئوالنی مثل کوه پشت فرزندان خویش 
می ایستادند و صراحتا از مهاجرت و زندگی آن ها در 

خارج از کشور دفاع می کردند.«

خزعلی در ادامه، رفتن فرزند خود به کانادا را تایید 
کرده، اما آن را از نوع دانش بنیانی دانســته و مطرح 
کرد: »اما امروز... برخی با ذو زدگی از مهاجرت فرزند 
اینجانب گفتند؛ درحالی که سفر موقت کاری ایشان 
جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است 
که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال 
است و خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده 
و وی در ماه های آینده به کشــور باز می گردد. اگرچه 
ایشان متاهل و مستقل است، ولی هرگز قصد مهاجرت 
نداشــته اند. بی شــک... بسترســازی برای تقویت 
فعالیت های دانش بنیان جاری در کشور، برخاسته از 
تعلق به وطن و مسئولیت پذیری است. اعضای دولت 
مردمی و انقالبی به آرمان های انقالب و سیاست های 

دولت وفادار بوده و خواهند بود.«

واکنش ها چه بود؟
این توضیحات انسیه خزعلی، از سوی کاربران و 
فعاالن رسانه ای و سیاسی با هشتگ »فرزند که برود، 

مادر هم می رود؟« همراهی شد!
رحمت اله بیگدلی، فعال سیاســی اصالح طلب 
نوشت: »من اگر جای آقای رئیسی بودم خانم خزعلی را 
نه به خاطر اقامت پسرش در کانادا، بلکه به خاطر این نوع 
سوء استفاده سخیف از نامگذاری سال عزل می کردم!«

عبدالرضــا داوری مشــاور پیشــین محمود 
احمدی نژاد هم نوشته اســت: »ضربه ای که خارج 
نشینی فرزند انسیه خزعلی به پروژه تبلیغاتی ستاد 
دستاورد سازی دولت زد، احتماال بمب اتم به ناکازاکی 
و هیروشیما نزده بود. وقتی رئیس جمهور چشمش را 

بر خارج نشینی فرزند معاونش بسته، اما برای معاون 
یکی از وزرا که هنوز فرزندش به خارج هم نرفته، خط 

و نشان می کشد!«
محمدرضا مهاجر، فعال رسانه ای هم در واکنش 
خود به این خبر، عنــوان کرد: »اســتاندارد دوگانه 
می تواند هواداران صادق #دولت_ انقالبی را روشن 
کند که این دولت چه قدر تزویر دارد! اینکه فرزند معاون 
رییس جمهور در خارج از ایران زندگی کند خیلی چیز 
مهمی نیست، ولی اینکه تزویر می کنند و برای مردم 
نسخه وطن دوستی و انقالبی گری می پیچند و خود 

آن کار دیگر می کنند زشت است!«
داوود حشمتی روزنامه نگار اصالح طلب با هشتگ 
»پرروئی_نجومی« در توییتی نوشته است: »خانم همه 
فهمیدن شازده مون رفته خارج چی کار کنیم؟ بگیم 
برگرده؟  نه نمی خواد. این ها که نمی فهمند، می گیم 

برای تحقق شعار سال رفته. ....«

 خزعلی استعفا داد؟
در ادامه چالش جدید خانم معاون، روز جمعه یک 
اکانت جعلی با نام انسیه خزعلی از استعفای او خبر داد.
اما ظهر جمعه خزعلی اخبار منتشــره درمورد 
استعفایش در پی حضور فرزندش در کانادا را تکذیب 
کرد و در توئیتی  نوشت: این قبیل اکانت ها جعلی است 

و متعلق به اینجانب نیست.
اما ایــن توئیت بعــد از مدت کوتاهــی از توئیتر 
خزعلی حذف و این شائبه مطرح شد که معاون زنان 
رئیس جمهور در پی این چالش از سمت خود استعفا 

داده است. 

کارشناس مسائل بین الملل معتقد است: تاثیر گزارش هایی 
مانند گزارش اخیر آژانس بر مذاکرات ثابت نیست و بستگی به بازی 
ما دارد. می توان با روحیه بین المللی گرایی و فاعالنه حتی از این 

گزارش برای تاثیر مثبت بر مذاکرات هم استفاده کرد.
ساسان کریمی مدرس و پژوهشگر پســادکتری مطالعات 
منطقه ای در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که 
با توجه به گزارش آژانس بین المللی انــرژی اتمی ارزیابی فعلی 
شما درباره این گزارش ادعایی چیست، گفت: اعدادی که در این 
گزارش آمده البته شگفت آور نیســت و انتظار آن می رفت. همه 
می دانند ایران غنی سازی خود را بدون رعایت سقف ۳.۶۷ درصد 

و میزان مواد تولید شده )۳۰۰ کیلوگرم( انجام می دهد و اصال این 
یکی از اهرم های مذاکراتی ایران است. نهادی مانند آژانس که رسماً 
تعریفی فنی دارد ملزم است که در گزارش خود این مقادیر مواد 
تولید شده و سانتریفیوژهای به کار گرفته شده را توضیح دهد. مهم 
این است که ما بتوانیم در فضاسازی بین المللی و حتی رسانه ای 
برنده باشیم و مرتباً در افکار عمومی بین المللی تاکید کنیم که این 
اقدامات هرچه هست در قالب اقدامات جبرانی پیش بینی شده در 

مواد ۲۶ و ۳۶ برجام است و نه از جنس نقض آن.
کریمی در پاسخ به این سوال که ایران در قبال گزارش آژانس 
باید چه رفتاری از خود نشان دهد، گفت: ایران باید در مقابل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی موضعی حرفه ای و مشروعیت زا داشته باشد. 
سازمان انرژی اتمی با تجهیز خود به سه ابزار فنی، حقوقی و سیاسی 
باید به طراحی پاسخ بپردازد. حال از یک سو پاسخ به پرسش های 
آژانس، تعامل با آن و غیره از ســوی دیگر بتواند بر افکار عمومی 
بین المللی و مذاکرات هسته ای تاثیر مثبت بگذارد. هر چند ممکن 
است رویکرد فعلی آژانس تا حدی سیاسی و تحت تاثیر طرف های 
مقابل ایران باشد اما الزم نیست ما با ذکر همین معنا تالش کنیم بر 
آژانس تاثیر بگذاریم و احیاناً آن را بی اعتبار کنیم. چون این اتفاق 

نخواهد افتاد و صرفاً موضع احیاناً غیرسازنده معرفی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر یک تیم متشکل از سه محوری که ذکر شد 
در سازمان انرژی اتمی ما تشکیل شود و با توجه به سوابق مکاتبات 
میان ایران و آژانس در دوره های مختلف به طراحی پاسخ بپردازد، 
ما می توانیم روایت صحیح خود را از موضوع داشته و بر روایت هر 
کسی دیگر به شمول آژانس فائق کنیم. تنویر شرایط در پاسخ ایران 

به صورت کتبی و تاکید بر خاستگاه بروز شرایط کنونی و اراده ایران 
بر بازگشت به تعهدات برجامی خود در صورت تامین منافع کشور 
به شرطی که در قالب و زبانی حرفه ای انجام شود، کاماًل می تواند 

موضوع را به سود ایران و مذاکرات مدیریت کند.
کریمی در پاسخ به این ســوال که این موضوع باعث توقف در 
مذاکرات خواهد شد یا خیر، گفت: مذاکرات که متوقف است. یکی 
از مواردی که به عنوان ضرب االجل غیررسمی برای مذاکرات به 
شمار می رفت، همین گزارش آژانس بود که به هر حال در تهران به 
سطحی که مورد نظر غرب بود، مهم تلقی نشد. در هر حال مذاکرات 
از امروز وارد فاز دیگری از تقویم خود شده و تاریخ بعدی مهم در این 
تقویم، انتخابات میان دوره ای مجلس ایاالت متحده است. البته 
مسائل داخلی آمریکا و دیگر کشورها به ما ربطی ندارند ولی ممکن 
است دولت بایدن تا انتخابات تن به ادامه مذاکرات ندهد. ولی در 
مجموع تاثیر چنین گزارش هایی بر مذاکرات ثابت نیست و بستگی 

به بازی ما دارد. می توان با روحیه بین المللی گرایی و فاعالنه حتی 
از این گزارش برای تاثیر مثبت بر مذاکرات هم استفاده کرد. برای 
مثال ایران باید بر نظارتی که آژانس بر تمام جزئیات برنامه هسته ای 
داشته تاکید کند و اصل این گزارش و ذکر جزئیات آن را مصداق 

همکاری خود ذکر کند.
کریمی در پاسخ به این سوال که گزارش جدید آژانس درباره 
فعالیت هســته ای ایران چه تاثیری بر رونــد مذاکرات خواهد 
گذاشت، گفت: این موضوع بستگی به مدیریت ما دارد. اول آنکه 
نباید گذاشت بازی رسانه ای و حتی سیاسی در دست طرف مقابل 
و احیاناً دشمنان منطقه ای ما نظیر اسرائیل بیفتد و از این گزارش 
به عنوان مستمسکی برای فشار بیشتر بر ایران استفاده کنند. برای 
این منظور ایران باید کنشگر و فعال شود و با فضاسازی سیاسی و 
رسانه ای و نیز احیاناً انتشار توضیحات فنی نسبت به فضاسازی 

بین المللی اقدام کند.

جهان 

انسیه خزعلی توئیت تکذیبیه استعفایش را حذف کرد
معاون رئیسی و چالش »فرزند که برود، مادر هم می رود؟«

کریمی در گفت وگو با ایلنا:

 تاثیر گزارش آژانس بر مذاکرات، بستگی به بازی ما دارد

فرماندار همدان:  

۲۵ نفر در اعتراضات کم آبی 
دستگیر شدند 

احمدعلیرضابیگی، مطرح کرد:

کنکاش درباره ۹ نماینده که 
از دولت قدردانی نکردند!

آمریکا، وزیر اطالعات و
 ۵  شخص حقیقی و حقوقی 

جدید را تحریم کرد

بی اعتنایی جامعه به موفقیت ادعایی دولت
در بحث مهار تورم 

اجناس هنوز هم گران  می شوند

دادگاه فدرال عراق درخواست انحالل پارلمان 
این کشور را رد کرد؛

اردوکشی مجدد صدری ها
یا تمکین از قانون؟

   فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان
 با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( » ساخت ابنیه راکتور بی 
هوازی آنوکسیک و هوادهی و دیوارکشی تصفیه خانه فاضالب اشنویه« به شماره  )۲۰۰۱۰۰۵۳۹۰۰۰۰۱۱۵( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید . 
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 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای 
الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱4۰۱/۰6/۱۹ می باشد. 

مدت مبلغ برآورد ريالموضوع مناقصه
قیمت اسناد گواهینامه و صالحیتمبلغ تضمین ريالاجرا

ريال

ساخت ابنیه راکتور بی هوازی 
آنوکسیک و هوادهی و ديوار 
کشی تصفیه خانه  فاضالب 

اشنويه

رشته آب پايه 5 و باالتر و 132.988.699.594186.650.000.000
1.000.000گواهینامه صالحیت ايمنی

محل تامین اعتبار: عمرانی- بر اساس تخصیص سازمان مديريت

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱۷:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰6/۲4
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰

زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی : ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰
زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه )الف و ب و ج( : ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۷/۱۱

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: 
ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی ۳6۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ۰44۳۱۹4۵۳۷۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : ۰۲۱-4۱۹۳4
دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷6۸ 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام | پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
تاریخ نشر آگهی نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۱۹

تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : ۱4۰۱/۰6/۲۱ 

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت اول

   شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی ) سهامی خاص(

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(


