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پای درس علی)ع(

شناساندن اسالم با عمل
امام علی)ع(: »اسالم را چنان می شناسانم که پیش از من کسی 

آن گونه معرفی نکرده باشد. اسالم همان تسلیم در برابر خدا 

و تسلیم همان یقین داشتن، و یقین اعتقاد راستین، و باور 

راستین همان اقرار درست، و اقرار درست انجام مسئولیتها، 

و انجام مسئولیتها همان عمل کردن به احکام دین است.«
نهج البالغه- حکمت 1۲5

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقالب: مؤمنین، انقالبیون و حزب اللهی ها هستند که هر جا 
مشکل اصلی ای پیدا شود باید آن را حل کنند و به فضل پروردگار بن بست ها 

را خواهند شکافت.

اخبار ادبی و هنری
همسر خالق شعر »خمینی ای امام«:

برای »حمید سبزواری« دعا کنید

حمید سبزواری شاعر پیشکسوت کشورمان مدتی است که با بیماری آلزایمر 
دست و پنجه نرم می کند و این روزها از حال روحی مساعدی برخوردار نیست. 
همسر این شاعر انقالبی و متعهد از مردم خواست تا برای سالمتی اش دعا کنند.

همســر حمید ســبزواری با اشــاره به این که چند ماهی است که بیماری 
آلزایمر این شاعر شدید شده است، اظهار کرد: متاسفانه فراموشی ایشان نسبت 
به ماه های گذشــته شدیدتر شــده و حتی گاهی فرزندانشــان را هم به خاطر 

نمی آورند.
وی ادامه داد: چند سال پیش به علت مشکل تنگی مری که آقای سبزواری 
داشــتند باید آمپولی می زدند که دکتر آمپول را به رگ اشتباهی تزریق کرد و 
به علت همین اشــتباه، نزدیک بود دستشان را از دســت بدهند. دکترها برای 
جلوگیری از این اتفاق مجبور شدند از گردنشان آنژیو بگیرند و همان زمان به ما 

گفتند که این آنژیو می تواند منجر به بروز آلزایمر شود.
همســر شاعر سرود »خمینی  ای امام« همچنین با تاکید بر این که شرایط 
جســمانی و روحی حمید ســبزواری به گونه ای است که دیگر به سراغ کتاب و 
شــعر نمی رود، عنوان کرد: البته برایم عجیب اســت که ایشان در دیدار با رهبر 
معظم انقالب در ماه رمضان امســال توانســت حضور پیدا کند و شعر کوتاهی 
بخوانــد. هر چند در طول راه چند بار فراموش کرد که کجا می رود و فرزندم به 

او یادآوری می کرد.
وی در پایان از مردم کشــورمان و دوســت داران این شاعر متعهد و انقالبی 

خواست تا برای سالمتی اش دعا کنند.
حمید سبزواری متولد ۱۳۰۴ سبزوار است. وی ابتدا به شغل معلمی مشغول 
بود. بعد از حوادث مرداد ۳۲ از آموزش و پرورش اخراج و ســپس کارمند بانک 
بازرگانی )بانک تجارت پس از انقالب( در تهران شــد و ســپس به شاعری روی 
آورد. شعر سبزواری، به اعتقاد بسیاری شناسنامه زمانمند انقالب است، زیرا کمتر 
حادثه یا رویدادی اســت که انعکاسی از آن درشعر او نباشد. شاعر با حساسیت 
ویژه خویش، هر رویداد مهم تاریخ معاصرایران رابا گل واژه های شعرش درحافظه 
زمانه نقش کرده اســت تا آیندگان از یاد نبرند که نســل گذشته در چه شرایط 
دشواری از آرمان ها و انقالبش دفاع کرده است.از آثار او می توان به »سرود درد«، 
»سرود سپیده«، »سرودی دیگر«، »تو عاشقانه سفر کن« و »بانگ جرس« اشاره 

کرد.
روزنامه کیهان برای این شــاعر متعهد و مردمی، آرزوی سالمتی و 

بهبودی دارد.
نمایشگاه کاریکاتور»فرزند بیشتر

 زندگی شادتر« امروز افتتاح می شود
مراسم افتتاحیه نمایشگاه جشــنواره ملی کاریکاتور» فرزند بیشتر، زندگی 

شادتر« امروز برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، این جشنواره پیرو سیاست های کلی اعالم شده 
از ســوی رهبر انقالب درباره تهدید بحران جمعیت در ایران و به دبیری مازیار 

بیژنی، آذر سال گذشته کلید خورد. 
در مجموع ۴۳۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که آثار برگزیده از 

امروز به نمایش در می آیند.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه کاریکاتور »فرزند بیشتر، زندگی شادتر« از ساعت 
۱8 امروز در فرهنگســرای بهمن آغاز می شــود. این مراسم با حضور جمعی از 
هنرمندان،کاریکاتوریست ها، شعرا، نمایندگان مجلس و مسئولین برگزار می شود. 
همچنین در حاشــیه این مراسم شب شــعر طنزی با موضوع جشنواره برگزار 

خواهد شد.
بی عدالتی اقتصادی دولت سازندگی

موضوع رمان جدید محمدعلی گودینی
گودینــی،  محمدعلــی 
رمان نویــس  و  نویســنده 
مضمون اصلی تازه ترین رمان 

خود را فاش کرد.
گودینی که کسب جایزه 
از جشــنواره داستان انقالب 
را هــم در کارنامه خود ثبت 
کرده می گویــد، رمان جدید 
او با عنوان »زنی با کفش های 
مردانه« به ظلم و ســتم های 
دولت ســازندگی به کارگرها 

می پردازد.
او همچنیــن از کتــاب 
جدیــد خود به عنــوان تنها 
ایران یاد  رمان کارگــری در 
می کنــد. گودینی که خود از 

راه کارگری تأمین معاش می کرده است، گفته آنچه در رمان »زنی با کفش های 
مردانه« نوشته حاصل تجربیات و دیده های خودش در زندگی کارگری و فعالیت 

در انجمن های اسالمی است.
بــه گفته وی، این رمان همچنین بســیاری از وقایع قبل و پس از پیروزی 

انقالب اسالمی را نیز در برمی گیرد.
گفتنی است، رمان »زنی با کفش های مردانه« به زودی منتشر می شود.

درخواست فراکسیون روحانیت مجلس
در تسریع اجرای لغو همکاری رسانه ملی 

با هنرمندان هنجارشکن
فراکســیون روحانیت مجلس شورای اســالمی با صدور بیانیه ای خواستار 
تســریع اجرای مصوبه شورای نظارت بر صداوسیما مبنی بر لغو همکاری رسانه 

ملی با هنرمندان هنجارشکن در این سازمان شد.
متن این بیانیه، خطاب به محمد ســرافراز، رئیس ســازمان صداوسیمای 
جمهوری اســالمی ایران به این شرح اســت: »مستحضرید که بر اساس مصوبه 
اخیر شــورای نظارت بر صداوســیما، هنرمندان و مجریان صدا و سیما اگر در 
شــبکه های اجتماعی تصاویری از خود بگذارند که با شئونات اخالقی و موازین 
دینی منافات داشته باشد، سازمان موظف است از آنها استفاده نکند ولی مطلع 
شدیم که به این مصوبه بی اعتنایی شده است. با عنایت به اهمیت باال و اثرگذاری 
قابل توجه صداوســیما در فرهنگ سازی و تغییر باورها و اعتقادات مردم انتظار 
داریم در اســرع وقت این مصوبه را اجرایی نمایید و از ظرفیت باالی هنرمندان 

متعهد و متدین برای جایگزینی بهره مند گردید.«
مهمانی بازیگر هالیوودی به مرگ ختم شد

مهمانی بازیگر آمریکایی با مرگ یک نفر به پایان رسید!
بــه گزارش خبرآنالین، دمی مور اعالم کرد که پس از شــنیدن خبر مرگ 
یک جوان ۲۱ ســاله در اســتخر خانه اش واقع در لس آنجلس کامال شوکه شده 
است. بازیگر 5۲ ساله هالیوود گفت که در هنگام وقوع این حادثه در خانه حضور 
نداشته و مهمانی توسط دستیار او برگزار شده است. او این اتفاق را یک »تراژدی 

غیرقابل تصور« خواند.
مقامات مسئول با اعالم اینکه فرد غرق شده، ادنیلسون استیون وال نام دارد، 
اعالم کردند که دمی مور در زمان وقوع این حادثه ناگوار در خانه حضور نداشته 

و این مرد ۲۱ ساله بدلیل ناآشنایی به فن شنا در استخر غرق شده است.
پلیس لس آنجلس با بیان این خبر که فرزندان دمی مور در این خانه مشغول 
برگزاری یک مهمانی بود ه اند، اعالم کرد که هنوز مشخص نیست که این حادثه 

در طول مهمانی اتفاق افتاده است یا خیر.

سرلشکر جعفری:
هر مصوبه شورای امنیت برای تحدید 

توانمندی تسلیحاتی ایران بی اعتبار است
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: هر قطعنامه ای که 
در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشد هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم 
شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش نویسی 

به بطالت نگذراند.
به گزارش تســنیم، سردار سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به سؤالی درباره جمع بندی مذاکرات  هسته ای 
در وین و همچنین پیش نویس قطعنامه ای که قرار است در شورای امنیت سازمان 
ملل بررسی شود، تأکید کرد: اوالً بار دیگر باید اعالم کنیم که در جمهوری اسالمی 
ایران حتی یک مقام مسئول وجود ندارد که با مذاکره و »توافق خوب« در موضوع 
هسته ای مخالفتی داشته باشد، بنابراین آنچه رسانه های بیگانه با راهبری مراکز 
عملیات روانی دشمن به منظور ایجاد دوقطبی های کاذب در کشور بر سر موضوع 
هسته ای به راه انداخته اند، از اساس کذب بوده و این چنین اقداماتی که همزمان 
با مذاکرات در جریان بوده و هســت، صرفاً به منظور ایجاد یک فضای اجتماعی 

برای امتیازگیری های بیشتر از ملت عزیزمان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مالک برای ارزیابی جمع بندی هسته ای و سنجش 
نسبت آن با یک »توافق خوب«، تطابق تام و تمام، شفاف و غیرمبهم آن با خط 
قرمزهای اعالم شده توسط جمهوری اسالمی ایران است، خاطرنشان کرد: آنچه 
برای من به  عنوان یک مسئول نظامی بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد، ایستادگی 
جدی و بدون ذره ای اغماض بر سر خط قرمز بسیار حیاتی یعنی »حفظ و ارتقای 

توانمندی دفاعی ایران« است.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به پیش نویس منتشر شده از قطعنامه ای 
که قرار است براســاس جمع بندی مذاکرات هسته ای در وین در شورای امنیت 
سازمان ملل مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، تصریح کرد: برخی از مواردی که 
در این پیش نویس مندرج شده، مشخصاً مغایر و در تناقض با خطوط قرمز مهم 
جمهوری اسالمی ایران، به ویژه درمورد توانمندی های تسلیحاتی بوده و هیچ گاه 

مورد پذیرش ما نخواهد بود.
سرلشــکر جعفری اعالم کرد: هر قطعنامه ای کــه در تضاد با خطوط قرمز 
کشورمان باشد، هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت 

خود را برای تصویب چنین پیش نویسی به بطالت نگذراند.
وی در ادامه با بیان اینکه همان طور که پیش از این نیز توســط مســئوالن 
مذاکره کننده ایرانی و به ویژه رهبر معظم انقالب نیز تأکید شده، متن جمع بندی 
نهایی مذاکرات هسته ای باید در مسیر قانونی خود بررسی شده، سپس اعالم نظر 
نهایی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برخی تعمداً با فضاسازی های 
کاذب بنای آن دارند که چنین روند قانونی را نادیده گرفته و راه را برای بررسی 
به موقع و دقیق این جمع بندی و قرار دادن آن در یک مســیر حقوقی و منطبق 

با منافع ملت ایران سد کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی 
درباره توانمندی نظامی شــان و حقیر شمردن توان نظامی ایران، ابراز کرد: این 
حرف ها همان طور که رهبر معظم انقالب نیز فرمودند مصداق »الف در غریبی« 

است.
فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان با بیان »اساساً خوی استکباری و وحشیانه 
آمریکایی هــا به ما می گوید که اگــر ذره ای به توانمندی نظامی خود علیه ایران 
اعتماد داشتند هیچ گاه پای میز مذاکره نمی نشستند« گفت: آمریکایی ها و سگ 
دست  آموز آنها یعنی رژیم صهیونیستی نه یک بار، بلکه بارها در مصاف با گروه هایی 
مانند حزب اهلل و مقاومت فلسطین که بخش کوچکی از توان عظیم انقالب اسالمی 
جهانی محسوب می شوند، پوزه شان به خاک مالیده شده است؛ بنابراین هیچ فرد 
آگاهی نه تنها چنین تهدیدات و ادعاهای مضحک آمریکایی ها را جدی نمی گیرد، 

بلکه آن را گواه و دلیل روشن تری بر عجز و بیچارگی آنان می داند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص:

توافق هسته ای ایران
بزرگترین پیروزی نتانیاهو است

روزنامه هاآرتص، چاپ فلســطین اشغالی نوشت برخی معتقدند 
توافق هسته ای ایران، بزرگترین شکســت برای نتانیاهو است، اما 

می توان آن را یک پیروزی برای وی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »عاشر شکچر« در تحلیلی برای این 
روزنامه نوشت: ایران، کانون اصلی توجه نتانیاهو در شش سال گذشته ای است 

که او عهده دار سمت نخست وزیری در اسرائیل بوده است.
نتانیاهو در سال های اخیر، به شدت با وسواس قضایای ایران را دنبال می 
کرد. این فرض که نتانیاهو واقعا علیه توافق هســته ای ایران مبارزه می کرد، 
واقعیت ندارد. نتانیاهــو در طول فعالیت حرفه ای خود، هرگز یک ایدئولوگ 
نبوده است. چه زمانی که او به طرح عقب نشینی یک جانبه از غزه توسط آریل 
شارون رای داد، با وجود این که به شدت مخالف آن بود و یا هشدار دادن درباره 
مسائل اقتصادی برای برطرف کردن نیازهای سیاسی خود همه اینها تالشی از 

سوی او برای باقی ماندن در صحنه سیاسی بود.
آنچه در حال حاضر، بزرگترین شکست سیاسی نتانیاهو فرض می شود، 
در واقع بزرگترین پیروزی اوســت، چرا که او از این فرصت استفاده کرد تا 

صدایش را از همه مسایل سیاسی در اسرائیل باالتر ببرد.
در واقع او توانســت دیدگاه همه جناح های سیاســی و رقبای خود را 
هماهنگ کند. به طوری که رقبای سیاســی او از جناح چپ بعد از توافق 
هسته ای، همان مواضع نتانیاهو را اتخاذ کردند، هر چند برخی از آنها نتانیاهو 
را سرزنش می کردند که نتوانسته است بندهای توافق با ایران را تغییر دهد. 
در این بیانیه ها، شما هیچ نشانی از مخالفان دولت، ائتالف ها و دیگر رقبا 

نمی بینید، چرا که این مسئله وجودی برای اسرائیل بود.
مثال »ایساک هرتزوگ« رهبر مخالفان دولت به سرعت به توافق هسته ای 
با ایران واکنش نشــان داد و آن را یک توافقنامه بد توصیف کرد که منافع 
امنیتی اسرائیل را به خطر می اندازد. او حتی گفت قصد دارد به آمریکا برود 
و با سیاستگذاران این کشور صحبت کند تا این توافق را رد کند چه او وزیر 

خارجه نتانیاهو باشد یا رهبر بزرگترین رقیب سیاسی وی.
نکته جالب توجه این اســت که پنج ماه پیش هرتزوگ در مصاحبه با 
واشــنگتن پست گفت: »من مطمئنم اوباما، یک توافق خوب به دست می 
آورد.« اما حاال بعد از ماه ها احتیاط و ســرباز زدن، در ســایه شرایط جدید 
هرتــزوگ و دیگر اعضای اردوگاه صهیون، ممکن اســت به دولت نتانیاهو 

ملحق شوند.

محل تأمین اعتبار: جاری
نوع برگزاری: یک مرحله ای

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی- فیش واریزی به حساب 
۳۲65۳8۱9/۱7 حساب بانک ملت - چک تضمینی در وجه شرکت

تاریخ اعتبار پیشــنهاد: سه ماه- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط و مخدوش و 
پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 9۴/5/۱ الی 9۴/5/5

مهلت تحویل پیشــنهادات: از تاریخ 9۴/5/6 الی 9۴/5/۱7 زمان بازگشایی 
پاکات: 9۴/5/۱9

محل تحویل اسناد: اداره امور قراردادها- شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
به نشــانی: اراک- کــوی رضوی- میدان شــهید نجفی )مــادر(- تلفن تماس: 

۳۲78۳۱۰۰ - ۰86 داخلی ۲۱۳
این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است:

http://iets.mporg.ir :۱- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.abfamarkazi.ir ۲- پایگاه اطالع رسانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب

استان مرکزی )سهامی خاص(

آگهی مناقصه 9۴/۳۳-۳۴
مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(   رشته مورد نظرمبلغ )ریال(شرح آگهیشماره مناقصه

۳۲/۱5۴/۰۰۰آب8/551/067/237 عملیات خدمات نگهداری و بهره برداری از مناطق تولید آب شهر اراک۳۳

۲۰/78۲/۰۰۰آب4/760/443/911عملیات خدمات تأمین آب و رفع حوادث و اتفاقات شهر شازند۳۴

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

گزارش خبری تحلیلی کیهان از تصویب قطعنامه ضد ایرانی

شورای امنیت ماشه را چکاند
نوبت ایران است

سرویس سیاسی-
شورای امنیت ســازمان ملل،روز گذشته)دوشنبه( 
قطعنامه ای ضد ایرانــی را تصویب کرد. حال نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی می بایســت با عنایت به اصول 
قانون اساسی و با توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق 
ویــن را با  خطوط قرمز جمهوری اســالمی ایران مورد 

تطبیق قرار دهند و به رسالت تاریخی خود عمل کنند.
شورای امنیت ســازمان ملل دیروز)دوشــنبه( قطعنامه 
پیشــنهادی آمریکا در خصوص جمع بنــدی مذاکرات ایران و 
گــروه ۱+5 را به اتفاق آراء تصویــب کرد.تمامی ۱5 عضو این 

شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
در پی جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و گروه موسوم 
به ۱+5 در شهر وین اتریش، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
قطعنامه ای را تصویب کرده که براســاس آن برجام مورد تایید 
قرار گرفته است. قطعنامه های پیشین شورای امنیت علیه ایران 
در قطعنامه جدید به صورت مشــروط لغو شــده اما با مکانیزم 

نسبتا ساده ای قابلیت بازگشت دارد.
تائید توافق براساس قطعنامه ای صورت می گیرد که در آن 
جزئیات مهمی در مورد مسئله ســاز و کار بازگشت تحریم ها 
)موسوم به مکانیزم ماشه(، تحریم های تسلیحاتی و همچنین 

روند حل اختالف تشریح شده است.
طی چند روز گذشــته مواردی از این قطعنامه انتقادهایی 
جدی را در میان محافل سیاســی و رســمی ایران برانگیخته 
اســت. بندهای ۱۱ و ۱۲ این پیش نویس که به مکانیزم ماشه 

مربوط می شد، اصلی ترین کانون این انتقادات بود.
 چرا قطعنامه جدید ضد ایرانی است؟

یکی از موارد گنجانده شــده در قطعنامه شورای امنیت، 
ســازوکار بازگشــت تحریم های ایران در صورت نقض ادعایی 

توافق است.
با توجه به مفــاد بندهــای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه، تحریم ها 
بــه همان نحو که حاال اجرایی هســتند به جای خود خواهند 

برگشت و اصطالحا »ماشه« تحریم ها عمل خواهد کرد.
با توجه به آنچه در متــن برجام و ضمایم آن و همچنین 
قطعنامه شــورای امنیت آمده اســت، روند بازگشت تحریم ها 
به این نحو اســت کــه اگر یکی از اعضــای ۱+5 ادعا کند که 
ایــران مفاد توافق را نقض کرده اســت، می تواند آن را ابتدا به 
کمیسیون مشترکی که از 8 عضو )ایران، آمریکا، روسیه، چین، 
فرانســه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا( تشکیل شده ببرد. در 
صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب 
اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل 
نشد، این مسئله به اطالع شورای امنیت سازمان ملل می رسد.

از زمــان اعالم »مورد جدی عــدم انطباق« اقدامات ایران 
بــا مفاد توافق وین، شــورای امنیت ظرف نهایتــا ۳۰ روز به 
درخواســت یک عضو یا به ابتکار رئیس شــورا تشکیل جلسه 
می دهد و ادامه »لغو« قطعنامه های پیشــین به رأی گذاشته 
می شود. اگر در این ۳۰ روز قطعنامه ای تصویب نشود، تحریم ها 
به همان نحو که حاال اجرایی هســتند، به جای خود خواهند 

برگشت.
متن قطعنامه نشــان می دهد که نهایتا سازوکاری در آن 
پیش بینی شــده که هرچند بازگشــت تحریم ها را همچنان 
نیازمند تصمیم گیری شورای امنیت می داند، اما از آن مهمتر، 
همانطور که واشــنگتن هدف گذاری کــرده بود، حق وتو را از 
روســیه و چین گرفته و این ابزار را در اختیار تمامی اعضا قرار 

داده که بتوانند به سادگی تحریم های ایران را بازگردانند.
در حقیقت فرآیند بازگشت تحریم ها برعکس شده، یعنی 
بــه جای آنکه شــورای امنیت برای بازگردانــدن تحریم های 
ایران رأی گیــری کند، به صورت دوره ای برای »ادامه تعلیق« 
تحریم ها رأی گیری می کند. در چنین حالتی هرکدام از اعضای 
دائم شــورای امنیت قادر خواهد بود با اســتفاده از حق وتو، 
از تصویــب »ادامه تعلیق« تحریم ها جلوگیری کرده و موجب 

بازگشت تحریم ها شود.
از سوی دیگر در متن قطعنامه به صراحت اعالم شده است 
که لغو مفاد قطعنامه های گذشــته زمانی صورت می گیرد که 
شــورای امنیت »گزارش« مدیــر کل در مورد اجرای تعهدات 

ایران را دریافت کرده باشد.
عــالوه بر این، در پیش نویس قطعنامــه در مورد لغو مفاد 
توافقات پیشــین از »یوکیا آمانو« مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خواســته شــده بالفاصله پس از اطمینان از اینکه 
اقدامات مشخص شده در پاراگراف های ۱/۱5 تا ۱۱/۱5 ضمیمه 
پنجم برجام توسط ایران اجرایی شد، گزارشی در خصوص تائید 

این اقدامات به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند.
با نگاهی به ضمیمه پنجم برجام، مشخص است که منظور 
از پاراگراف های ۱/۱5 تا ۱۱/۱5 تعهداتی اســت که ایران برای 
محدود کردن برنامه هســته ای خــود از جمله کاهش ذخایر 
اورانیوم، کاهش شــمار ســانتریفیوژهای فعال، اصالح راکتور 

اراک و تغییر کاربری سایت فردو پذیرفته است.
قطعنامــه شــورای امنیت همچنین برنامه موشــک های 
بالستیک ایران را به مدت 8 سال و صادرات سالح های متعارف 
به ایران را به مدت 5 سال تحریم می کند. در حقیقت ایران به 
مدت 8 سال حتی اجازه تست و شلیک آزمایشی موشک های 
بالستیک و راهبردی خود که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی 

کنونی کشور را تامین می کند، نخواهد داشت.

 بی اثر کردن نقش مجلس و شورای عالی امنیت ملی
با اتمام مذاکرات هسته ای ایران و ۱+5 در وین، تصمیم بر 
آن شــد تا متن جمع بندی توافق به پایتخت کشورهای طرف 
مذاکره ارسال شود و پس از طی مراحل قانونی و بررسی تمامی 
مندرجات متن توافق، نتیجه آن اعالم شــود. مجلس شورای 
اسالمی و شورایعالی امنیت ملی، نهادهایی بودند که می بایست 
در خصوص این متن تصمیم گیری می کردند. ولیکن  تصویب 
زودهنگام قطعنامه جدید تحت فصل هفتم منشــور ســازمان 
ملل موجب شد توافق وین به یک سند رسمی و الزم االجرای 
بین المللی تبدیل گردد که دیگر جایی برای بررسی این توافق 
توسط مجلس شورای اسالمی و شواری عالی امنیت ملی ایران 
باقی نخواهد گذاشت و این اقدام ضد ایرانی در حقیقت مصداق 

نادیده گرفتن منافع ملی جمهوری اسالمی ایران است.
در حقیقــت همانطور که در ســرمقاله دیروز)دوشــنبه( 
روزنامه کیهان اشاره شد:» سندوین با تصویب قطعنامه شورای 
امنیت، قطعی و الزام آور می شــود و مهلــت دو هفته ای برای 
بررسی مفاد آن از ســوی مجلس شورای اسالمی و یا شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان، کمترین تاثیری در قبول یا رد آن 
نخواهد داشــت، توضیح آن که اگر مجلس شورای اسالمی یا 
شورای عالی امنیت بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه 
برسند که بخش هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض 
است و یا در آن، خطوط قرمز اعالم شده از سوی ایران رعایت 
نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت 
در تاریخ ارزش دارد و در تغییر متن و انطباق آن با خواسته ها 
و مواضع ایران اسالمی کمترین تاثیری نخواهد داشت چرا که 
با تصویب قطعنامه شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی ها، 
متن توافق وین الزام آور شــده و مفاد آن از ســوی کشورمان 

پذیرفته شده تلقی می شود!«.
عالوه بر این با تن دادن به قطعنامه مذکور که ذیل فصل 
هفتم منشــور ســازمان ملل متحد تصویب خواهد شد، ایران 
رســما اعالم کرده است که برنامه هســته ای خود را تهدیدی 
علیه صلح و امنیت جهانی و منطقه ای میداند، چرا که موضوع 
فصل هفتم منشــور سازمان ملل در خصوص کشور هایی است 
که صلح و امنیت جهانــی و منطقه ای را به خطر انداخته و یا 
تهدیدی علیه آن به حســاب می آیند و پذیرفتن آن به معنی 
پذیرفتن اتهامات مطروحه گذشته که تا کنون از جانب ایران به 

غیرقانونی بودن آن تاکید میشد، می باشد. 
مخلص کالم اینکه قطعنامه جدید شورای امنیت: 

- زیرســاخت تحریم های غیرقانونی علیــه ایران را حفظ 
کرده است

- قطعنامه های قبلی را نه تنها لغو نکرده است، بلکه آنها را 

در داخل یک قطعنامه تجمیع کرده است
- محــدود کردن قدرت دفاعی کشــور را هدف قرار داده 

است 
- جایگاه نهادهای قانونی وساختارهای حقوقی جمهوری 

اسالمی ایران را نادیده گرفته است 
- علیرغم مذاکرات هســته ای ۱۲ ســاله و دســت خالی 
دشــمنان ایران در ارائه حتی یک ســند درخصوص استفاده 
غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای در کشورمان، برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی 

و منطقه ای معرفی کرده است.
 حاال نوبت ایران است

بــا توجه بــه تذکرات متعــدد مســئوالن عالیرتبه نظام 
درخصوص هوشیاری نســبت به خدعه و نیرنگ طرف مقابل، 

حال مجلس شورای اسالمی رسالتی تاریخی بر دوش دارد.
نمایندگان ملت می بایست با توجه به اصول قانون اساسی 
از جملــه اصل 77 - طبق این قانون عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
قراردادها و موافقت  نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس 
شــورای اسالمی برســد -  متن توافق وین را مورد کنکاش و 
بررسی دقیق قرار دهند و خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران 
که به صورت شفاف بیان شده است، به عنوان معیار و شاخص 

مورد استفاده قرار گیرد.
 بیانیه وزارت امور خارجه ایران

دیروز)دوشــنبه( پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایران بیانیه ای 

در ۱۴ بند صادر کرد.
در بخشــی از بیانیه فوق آمده اســت: در برجام به وضوح 
تصریح شــده اســت که اتحادیه اروپایی و آمریــکا هر دو از 
بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هــا و اقدامات محدودیت 
ساز که منطبق با برجام رفع شده اند، خودداری خواهند ورزید. 
تفاهم بر آن اســت که بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ها و 
اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه عدم 
پایبندی اساســی خواهند بود که ایــران را از تعهداتش بطور 

جزئی یا کلی معاف خواهد ساخت.
 بیانیه دبیر کل سازمان ملل

»بان کی مون« دبیرکل سازمان ملل در خصوص تصویب 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملــل درباره برنامه 

هسته ای ایران بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش تســنیم،در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: 
قطعنامه ۲۲۳۱ تضمین می کنــد که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به راستی آزمایی تبعیت ایران از تعهدات هسته ای تحت 

برجام، ادامه دهد.

همراه  به  در حالی  آلمــان  معاون صدراعظم 
به کشــورمان گذاشــت که  پا  بلندپایه  هیاتی 
اصلی ترین شــرط تحقق روابط عمیق اقتصادی 
دو کشور را شناسایی رژیم صهیونیستی از جانب 

جمهوری اسالمی ایران دانسته است!
 زیگمار گابریل، معــاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و 
انرژی آلمان در رأس هیاتی بلندپایه  عصر یکشنبه برای 

دیداری سه روزه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. 
گابریل در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد مورد استقبال 
امیر حســین  زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی 
وزارت نفــت و علی ماجدی، ســفیر ایران در آلمان قرار 

گرفت.  
سخنگوی وزارت انرژی و اقتصاد آلمان پیش از این 
گفته بود: »تجار آلمانی شدیداً به بهبود و گسترش روابط 

با ایران عالقمند هستند.«
این نخستین هیئت اقتصادی اروپایی است که پس 
از اعالم جمــع بندی گفتگوهای هســته ای در وین به 

تهران سفر می کند. 
در این سفر سه روزه، نمایندگان برخی از بزرگترین 
شرکت های آلمانی به همراه تعداد زیادی از شرکت های 

کوچک، معاون صدراعظم آلمان را همراهی می کنند. 
دیدار با رئیس جمهور 

حجت االسالم حسن روحانی عصر دوشنبه در دیدار 
وزیر اقتصاد و انرژی و معاون صدر اعظم آلمان با اشــاره 
به اینکه مفاهمه و روابط نزدیک تر میان کشورها می تواند 
شناخت بهتر و اعتماد طرفین را تأمین کند، تصریح کرد: 
به ظاهر گفته می شــود، بهترین راه برای ایجاد اعتماد، 
نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت ولی مهم تر 
از آن مناســبات طرفین بر مبنای احترام متقابل است، 
بهتریــن تضمین زمانی حاصل می شــود که کشــورها 
احســاس کنند ارتباطات بســیار مهم و تأثیرگذاری در 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی 
دارند و نباید بخاطر مســایل کم اهمیت آن را از دســت 

بدهند.
بــه  ایــران  کــرد:  تأکیــد  جمهــوری  رئیــس  
تعهــدات خــود پایبنــد خواهد بــود به شــرط آنکه 
 طــرف مقابــل نیــز بــه تعهداتــش پایبنــد باشــد.
رئیــس شــورای عالی امنیــت ملی با تأکیــد بر اینکه 
امــروز مراقبــت از اجرای خوب تعهدات به ســود همه 
خواهــد بود، خاطر نشــان کــرد: بدون تردیــد اینکه 
طرفیــن بخواهند واقعیت هــای یکدیگــر را از راه دور 
و از طریق واســطه درک کنند نادرســت اســت، بلکه 
بایــد با اجــرای پروژه های مشــترک، کار و رفت و آمد 
و ضمــن ارتباطــات گســترده علمــی و فرهنگی در 
 مقام عمل شــناخت خود را از یکدیگــر افزایش دهیم.
رئیس جمهوری افزود: خوشبختانه تجار، سرمایه گذاران 
و بخش های مختلف دانشگاهی و علمی ایران از سالیان 
دراز بــا همتایــان آلمانی خــود در ارتباط بــوده اند و 
همیشــه ســابقه خوبی از همکاری با آلمانی ها ســراغ 
داریم. امروز هم معتقدیم توســعه روابط دو کشــور در 
عرصه های اقتصادی و فرهنگــی در کنار همکاری های 
 سیاسی می تواند راه را برای مناسبات نزدیک تر باز کند.
معــاون صــدر اعظم آلمان بــا تأکید بر اینکه توســعه 
همکاری های تجاری و اقتصادی کار دشواری نیست، به 
وجود وضعیت اقتصادی مشترک میان جامعه ایران و آلمان 
اشاره کرد و گفت: شهروندان دو کشور در سطح عالی از 
مهارت هستند و گرایش به فناوری های پیشرفته دارند 

شرط گستاخانه آلمان برای گسترش روابط تجاری با ایران

فرش قرمز دولت، زیر پای دشمنان ملت

و امروز شرایط مساعد برای همکاری های اقتصادی میان 
 دو کشور قابل مقایسه با سایر کشورهای منطقه نیست.
وی با بیان اینکه در این ســفر تحت تأثیر میهمان نوازی 
ایرانیان قرار گرفته اســت،  مناسبات خوب دو کشور در 
ســال های اخیر را یادآور شــد و گفت: ما از حل و فصل 
مسأله هسته ای خرســندیم و آن را نقطه شروع جدید 
 مناسبات میان ایران و آلمان و ایران و کل اروپا می دانیم.
گابریل با اشــاره به اینکه هیأت تجاری بزرگی از آلمان 
در این سفر او را همراهی می کند، گفت: جامعه تجاری 
آلمان خواهان بازگشــت و حضور در ایران و همکاری با 
شرکای ایرانی اســت؛ فکر می کنم باید از این فرصت و 
وضعیت نه فقط برای توسعه همکاری های تجاری بلکه 
برای گســترش تبادالت فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. 
قرار است در آینده نزدیک شــورای تجاری اقتصادی و 
تجاری دو کشور احیاء و اولین نشست آن در بهار ۲۰۱6 
برگزار شود که این موضوع می تواند به دنیا نشان دهد که 

نباید فرصت ها برای همکاری را از دست داد.
درخواست عجیب و غیرمنطقی آلمان از ایران

به گزارش جام نیوز، »زیگمار گابریل« قائم مقام آنگال 
مــرکل، صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشــور که 
در رأس هیأتی سیاســی اقتصادی به تهران سفر کرده، 

درخواست غیرمنطقی و عجیب مطرح کرده است.
وی در جمع تعــدادی از صاحبان صنعت و تجارت 
ایران وآلمان گفت: »زیر سوال بردن حق موجودیت این 
کشــور ]منظور رژیم نامشــروع و اشغالگر صهیونیستی 
است[ مسأله ای نیست که ما آلمانی ها بتوانیم آن را قبول 

کنیم.«
وزیــر اقتصــاد آلمان کــه بالفاصله پــس از توافق 
هسته ای به ایران آمده، گفت: اگر این موضوع مورد بحث 
قرار نگیرد ایران نمی تواند در بلند مدت روابط اقتصادی 
خوبی با آلمان برقرار کند.وی آنقدر این درخواســتش را 
جدی گرفت که پیشنهاد میانجی گری آلمان برای بهبود 

روابط ایران و رژیم اشغالگر را مطرح کرد.
آلمــان به قدری مشــتاق ورود بــه بازارهای ایران 
اســت که حتی منتظر تصویب قطعنامه شورای امنیت 
نشــد و پنج روز پس از توافق هسته ای هیأتی متشکل 
از ۱۰ شرکت بزرگ را با قائم مقام صدراعظم این کشور 
راهی ایران کرد. قرار اســت قراردادهایی در بخش های 

بعد از توافق موقت ژنو در اواخر ســال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ 
درصد رشد کرد.

شناسایی رژیم تل آویو 
شرط آلمان برای رابطه با ایران!

به گزارش فارس به نقــل از روزنامه آلمانی »بیلد« 
معــاون صدراعظم آلمان قصــد دارد درباره رابطه میان 
ایران و رژیم صهیونیستی با مقامات ایرانی صحبت کند 

و نقش میانجی را در این زمینه ایفا کند.
گابریل پیش از ســفر به بیلد گفت که وی کوشش 
می کند تا دولت ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت 
بشناســد. وی گفت:  آلمان بسیار تالش کرد که با توافق 
هســته ای با ایران از ساخت بمب اتمی جلوگیری شود. 
این بزرگترین گام برای عادی سازی روابط با ایران است و 
دیگر گام ها هم باید برداشته شود. با توجه به نقش ایران 
در مناقشــات منطقه و به خصوص در روابط با اسرائیل، 

آلمان می تواند نقش میانجی داشته باشد.
روزنامه بیلد نوشــت: معــاون مــرکل در حالی از 
عادی سازی روابط با اسرائیل سخن می گوید که »آیت اهلل 
علی خامنه ای« رهبر معظم انقالب ایران در خطبه های 
نماز جمعه تهران گفت: »سیاست ما در منطقه همچنان 

بر خالف آمریکاست«.
واکنش ضعیف به گستاخی آلمان!

در حالی که انتظار می رفت درخواســت گستاخانه 
آلمان و دخالت آنها در سیاست های کشورمان که مصداق 
باج خواهی برای روابط تجاری است، با واکنش مناسب و 
قاطع وزارت امور خارجه مواجه شود،  سخنگوی وزارت 
خارجه با بســنده کــردن به اینکه ما نســبت به برخی 
مســائل منطقه خاورمیانه دیدگاه هایی کامال متفاوت از 
سیاســت های آلمان داریم، گفت: طی ۳5 سال گذشته 
نیز دیدگاه هایمان را در مذاکرات متعدد و مختلف صریحا 

بیان کرده ایم و این موضوع جدیدی نیست.
افخم در واکنشــی عجیب و بســیار ضعیف به این 
درخواست گستاخانه آلمان گفت: ایران نسبت به برخی 
مسائل منطقه دیدگاههای متفاوتی با سیاست های آلمان 
دارد! مرضیه افخــم در گفت وگو با خبرنگار سیاســت 
خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه 
با اظهارات معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان مبنی 
بر به رسمیت شــناختن رژیم صهیونیســتی  از طرف 
ایران و طرح این موضوع در دیدارهایش در تهران اظهار 
داشــت: ما  نسبت به برخی مســائل منطقه خاورمیانه 
دیدگاه هایی کامال متفاوت از سیاســت های آلمان داریم 
و همواره طی ۳5 ســال گذشته نیز دیدگاه هایمان را در 
مذاکرات متعدد و مختلف صریحــا بیان کرده ایم و این 

موضوع جدیدی نیست. 
معلوم نیســت این دیدگاه متفاوت که از نگاه افخم 
چگونه ممکن اســت با نظر رهبر انقــالب و امام راحل 
که اسرائیل را غده سرطانی و چرکین میدانستند جمع 

شود!؟
افخم با اشاره به عالئق مشترک و ظرفیت های وسیع 
همکاری دو کشــور تصریح کرد: در حوزه همکاری های 
دوجانبه سیاســی و اقتصادی و همچنین مشــورت ها 
پیرامون موضوعــات و بحران های مختلــف بین المللی 
ســابقه تماس ها و فعالیت های سازنده ای میان دو کشور 

وجود دارد.  
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین بیان داشــت: 

بخــش اصلی این ســفر گفتگو و تبادل نظــر پیرامون 
زمینه ها و چشــم انداز همکاری های دوجانبه را شــامل 
می شــود و طبیعی اســت در گفتگو پیرامون منطقه ما 
همچون گذشــته نگرانی ها و نظرات مــان در خصوص 
تهدیدات موجود و از جمله تهدیدات رژیم صهیونیستی 

و ریشه های بحران در منطقه را مطرح خواهیم کرد.
گفتنی اســت که نظام سیاسی آلمان در مدت زمان 
دو ســال اخیر مواضع مداخله جویانه ای علیه جمهوری 
اســالمی ایران اتخاذ کرده اســت. آخریــن نمونه این 
مداخالت اظهارات »کلودیــا روت« نایب رئیس مجلس 
قانون گذاری آلمان پــس از ورود به خاک ایران و دیدار 
با برخی از شــخصیت ها و مقامات کشور بود. وی که به 
فاصله اندکی از توافق مقدماتی ژنو وارد ایران شــده بود 
در اظهاراتی گســتاخانه به انتقاد از عملکرد نهاد شورای 
نگهبان پرداخت و نظام جمهوری اسالمی ایران را بابت 

حصر سران فتنه سرزنش کرد.
به نظر می رسد مقامات کشورمان با رسیدن به توافق 
وین، همه گذشته خیانت بار و ظالمانه کشورهای اروپایی 
را فراموش کرده اند و بی توجه به رفتارهای مداخله جویانه 
و وقیحانــه آنها، فرش قرمز بازار بکر ایــران را زیر پای 
آنها پهن کرده اند!حال آنکه کمترین درایت سیاســی و 
اقتصادی اینگونه اقتضا می کند که مقامات دولتی،امتیاز 
بازار هفتاد میلیونی ایران را به ارزانی و آسانی به دشمنان 
دیروز و امروز ملت پیشــکش نکنند بلکه در یک فرایند 
رقابتی و حساب شده، بهترین شرکای تجاری و بازرگانی 

را برای مردم کشورشان انتخاب کنند.
البته این تنها یک نمونه از دست و دل بازی دولتمردان 
در برابر اروپایی هاســت و نمونه دیگــر آن را می توان در 
دلدادگــی مقامات اقتصادی به خودروســازان رده چندم 
فرانســه دید. در حالی که سالهاست ستاره های جدید در 
عرصه ســاخت خودرو در جهان ظهور کرده و کیفیت و 
قیمت محصوالت آنها با برخی برندهای خاص فرانســوی 
قابل مقایسه نیست، اصرار مقامات ایرانی برای اینکه به هر 
قیمتی پای پژو و رنو به ایران باز باشد، قابل درک نیست! 
آن هم در شرایطی که فرانسه از اصلی ترین دشمنان ایران 
در جریان تحریم ها و از کارشکن ترین طرف های مذاکرات 
بــود! این موضوع به حدی مهم و حائز اهمیت اســت که 
حتی صدای رســانه های همنوا و همسو با دولت را هم در 
آورده اســت! بعنوان نمونه روزنامه شرق در یادداشتی به 
این موضوع اشــاره کرده و می نویسد:»در سال های اخیر، 
خودروهای وارداتی فرانسوی از اقبال بسیار کمی در بازار 
ایران برخوردار بوده و مصرف کنندگان رضایت کمتری از 
آنها نسبت به دیگر خودروها دارند. کیفیت عمومی پایین تر 
نسبت به قیمت باالی خودرو و قطعات یدکی فرانسوی از 
نقاط ضعف خودروهای فرانســوی به شمار می رود. به نظر 
می رسد، برای خودروسازان فرانسوی که در سطح جهانی 
هر ســال از رقبا عقب مانده اند، ایران بهترین و شاید تنها 
بخت تجاری در ســطح جهان محسوب شده و به ویژه که 
اگر قراردادهای جدید به ســبک ســابق احیا شوند، بازار 
خوبی برای خودروســازان و قطعه سازان فرانسوی فراهم 
خواهد شــد. همچنین ضمــن اینکه منافــع صنعتی و 
اقتصادی کشــور باید مدنظر قرار گیرند، کارشــکنی ها و 
سرسختی های دولت فرانسه در خالل مذاکرات هسته ای 
اخیر نباید به ســادگی فراموش شود و باید به خاطر داشت 
کــه آلمان، ژاپن و ایتالیا کمتریــن ضدیت را با ایران، در 
ســال های اخیر از خود بروز داده اند. از سویی باید توجه 
داشــت که تحت عناوین جذاب از قبیل انتقال تکنولوژی 
و لیســانس ســاخت، همانند نیمه اول دهه 8۰، اقدام به 
واردات گسترده قطعات منفصله )CKD( جهت مونتاژ و 

حتی واردات خودروی کامل نشود.
امید می رود، خودروســازان کشــور بــا دیدی باز و 
آینده نگرانــه و با درس گرفتن از انبــوه تجارب نیم قرن 
اخیر، بهترین انتخاب های ممکن را اتخاذ کرده و با اتکا 
به استراتژی دوگانه تکیه بر قطعه سازان داخلی و اتحاد با 
خودروسازان برتر جهانی، پس از ربع قرن پسرفت، مسیر 
رقابتی و مبتنی بر خواســت بازار و در جهت منافع ملی 

را در پیش گیرند.«
شاید ذوق زدگی و دلدادگی برخی مقامات اقتصادی 
دولــت و نیز وجود منافع برخــی دیگر در هم پیمانی با 
اروپاییان گستاخ و بدنام، عامل تمایل آنها به هم پیمان 
شــدن با آنها در شرایط جدید اقتصادی باشد. اما هرچه 
هست نباید فراموش کرد که تعیین خط مشی های نظام، 
تابع مالقات با یک چهره اقتصادی و دست و پا گم کردن 

پیش صاحبان چند کمپانی نیست.

و  شــیمی  صنعتی،  ماشــین آالت 
داروسازی میان دو کشور امضا شود.
اکنون بــا وجود این اشــتیاق 
آلمانی ها بــرای حضــور در ایران، 
مطرح کردن شــرط به رســمیت 
شــناختن رژیم نامشروع و اشغالگر 
صهیونیستی از سوی دولت و ملت 
ایــران، عجیب و احمقانــه به نظر 

می رسد.
تحریم های  اعمــال  از  پیــش 
هسته ای، آلمان بزرگ ترین شریک 
تجــاری ایران در اروپــا بود. میزان 
صادرات کاال از آلمان به ایران که در 
ســال ۲۰۰6 میالدی، ۱/۴ میلیارد 
یــورو برآورد شــده بود، در ســال 
۲۰۱۳ به 8/۱ میلیارد یورو رســید. 
هر چند که صادرات آلمان به ایران 


