
بعد از اقدام لن�دن در توقیف نفتکش گریس1 با محموله نفتی 
ای�ران در منطقه جبل الطارق و پس از آن عملیاتی ش�دن گام 
دوم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران با افزایش سطح غنی 
س�ازی، اقتضائات جدیدی در مناس�بات سیاسی، دیپلماتیک 
و امنیت�ی منطقه و جهان ش�کل گرفت و به م�وازات آن ضرب 
آهنگ تند و البته حساسی هم به تحوالت بخشیده است. این 
حساس�یت ها زمانی بیشتر ش�د که از چهارشنبه هفته جاری 
برخی از رس�انه ها ادعای واهی حمله نیروهای ایران به نفتکش 
انگلیسی را مطرح کردند. در کنار آن پنتاگون دیروز پنج شنبه 
اعالم کرد که در حال رایزنی برای تشکیل ائتالفی است تا برای 
تمامی کش�تی هایی که از خلیج فارس عبور می کنند، حمایت 
نظام�ی تامین کند؛ طرحی که از مدت ها قبل رس�انه ای ش�ده 
ب�ود. اما به واقع این مس�ائل چه تاثیری بر تح�والت منطقه و 
ب�ه خصوص ش�رایط ایران خواهد داش�ت؟ دیپلماس�ی ایرانی 
برای بررس�ی این مس�ئله، گفت وگویی را با محس�ن جلیلوند، 
کارشناس و پژوهشگر مس�ائل بین الملل صورت داده است که 

در ادامه از نظر می گذرانید:

از نگاه شما آیا انگلستان هم در راستای سیاست های 
ایاالت متحده آمریکا به دنبال پوست اندازی و تقابل 

جدی تر با جمهوری اسالمی ایران خواهد بود؟
ببینید مسئله انگلس��تان هم باید در راستای همان مناسبات 
تن��ش ایران و ایاالت متحده آمریکا مورد بحث و بررس��ی قرار 
گیرد. اکنون شرایط موجود چه از لحاظ سیاسی دیپلماتیک و 
چه از لحاظ امنیتی و نظامی در مناسبات تهران – واشنگتن به 
سمت تصاعد تنش پیش می رود؛ شرایطی که در برخی از موارد 
حتی ناخواس��ته بر مناسبات ایاالت متحده آمریکا و جمهوری 
اس��امی ایران تحمیل می ش��ود. اما به هر حال مجموعه این 
اتفاقات سبب شده که از ۱۸ اردیبهشت سال گذشته با خروج 
ترامپ از برجام این تصاعد تنش با ش��دت بیشتری پی گرفته 
شود و در ۱۸ اردیبهشت سال جاری هم با آغاز اقدامات ایران 
در کاهش تعهدات برجامی این تصاعد تنش دو چندان ش��ده 
است. به گونه ای که اکنون با حساس شدن پرونده فعالیت های 
هس��ته ای ایران و نیز واکنش گاه و بیگاه برخی کش��ورها، به 
خصوص تروئیکای اروپایی باز هم ش��رایط با ریتم تندتری به 

سمت پررنگ شدن تنش پیش خواهد رفت.

اما به نظر شما با توجه به اتفاقات اخیر در خصوص 
کاهش تعهدات برجامی در گام اول و دوم و نیز 

برنامه های تهران برای گام های بعدی، ذیل این نکته که 
اساساً میل و رغبت جدی در اروپا برای حمایت عملی 

از ایران، برجام و اینستکس وجود ندارد و از آن سو 
برخی تحوالت منطقه مانند توقیف نفتکش گریس 1 با 
محموله نفتی ایران در جبل الطارق توسط انگلستان و 
نیز تصمیم واشنگتن برای ایجاد یک ائتالف نظامی در 
خلیج فارس، تنگه هرمز، باب المندب و خلیج عدن به 
منظور اسکورت کشتی های تجاری که جوزف دانفورد، 

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آن را خبری کرد، 
می توان گفت که تصاعد تنش مد نظر شما به سمت 

بحران پیش خواهد رفت؟
م��ن چنین اعتقادی ندارم. جون که مناس��بات و تنش خطی 
نمی تواند به نقطه بحرانی بدل شود. در حقیقت آن چه تصاعد 
تنش ایران و آمریکا را به سمت بحران پیش خواهد برد،  وقوع 
یک اتفاق غیر مترقبه است که معادالت را به هم بزند و شرایط 
به س��مت غیر قابل کنترل ش��دید پیش رود. ب��رای مثال اگر 
شما به جنگ جهانی اول نگاه کنید می بینید که در مناسبات 
جهانی آن زمان ش��رایط برای تصاعد تنش وجود داش��ت، اما 

جنگی روی نداد تا زمانی که مس��ئله ترور ولیعهد اتریش روی 
داد و باع��ث بره��م خوردن معادالت و برنامه های کش��ورها و 
بازیگران در آن زمان شد و نهایتا جنگ جهانی اول را شکل داد. 
اکنون هم شرایط با وجود آن که از سوی ایران و ایاالت متحده 
آمریکا و گاهی کش��ورهای اروپایی نوید بحرانی شدن تحوالت 
را می ده��د، اما نمی ت��وان در نهای��ت آن را بحرانی دید، مگر 
اینک��ه اتفاق غیرمترقبه ای روی دهد که معادالت را برهم زند. 
چون بس��یار واضح هست که دونالد ترامپ در آستانه برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا به دنبال ایجاد 
هیچ گونه تنش نظامی با ایران نخواهد بود. چرا که یقینا تمام 
برنامه های او را به هم خواهد زد. از آن سو ایران هم تمایلی به 

ایجاد یک تنش نظامی در منطقه را ندارد.

اساساً مطرح شدن برخی نظرات در 
خصوص اینکه تهران باید در برابر 

اقدام لندن مبنی بر توقیف نفتکش 
گریس1 با محموله نفتی ایران واکنش 

جدی نشان دهد و متعاقب آن اخباری 
دال بر واکنش سپاه برای توقیف 

نفتکش انگلیسی در خلیج فارس که 
با تکذیب وزیر امور خارجه روبه رو 

شد، می تواند همان اتفاق غیرمترقبه 
ای که شما به آن اشاره داشتید را در 

قالب جنگ نفتکش ها رقم بزند؟
مسئله توقیف نفتکش گریس۱ توسط انگلستان در دو سناریو 
قابل تحلیل و بررسی است؛ از یک سو به واسطه شرایط سیاسی 
نابه س��امان انگلیس ناشی از اس��تعفای ترزا می و نیز تشتت 
بس��یار پررنگ اجتماعی و به خصوص اقتصادی این کش��ور به 
دلیل مس��ئله برگزیت نیاز لندن روز به روز به واشنگتن بیشتر 
می ش��ود. از این رو انگلس��تان نیاز دارد خ��ود را متحد آمریکا 
نش��ان دهد که توقیف نفتکش می تواند گام��ی جدی در این 

راستا تلقی شود.
از سوی دیگر اکنون برخی زمزمه ها حکایت از برنامه انگلستان 
ب��رای معاوضه محموله این نفتکش با نازنین زاغری دارد. پس 
اساس��ا این اقدام لن��دن یک اقدام غیر مترقب��ه و برنامه ریزی 
نش��ده نبوده، بلکه یک تصمیم از قبل طراحی شده انگلستان 
برای رس��یدن به اهداف و منافع خود بوده اس��ت. لذا این اقام 
لندن آن اتفاق غیر مترقبه نیس��ت، مگر اینکه ذیل نکته شما 
برنامه ایاالت متحده آمریکا برای اسکورت نظامی نفتکش ها و 
کشتی های تجاری در خلیج فارس، تنگه هرمز و باب المندب 
به ص��ورت جدی با ایجاد یک ائتاف نظامی پیگیری ش��ود و 
اقتضائات جدی و حساس امنیتی و نظامی را در این آبراه مهم 

جهانی شکل دهد.
البت��ه این پیش��نهاد واش��نگتن با واکنش چن��دان مثبتی در 

میان کش��ورهای جه��ان و اعضای ناتو همراه نب��ود. اما با این 
حال اکنون واش��نگتن بنا دارد این طرح را در خصوص برخی 
کش��ورها و بازیگران همسو با منافع خود البته با هزینه و دالر 
نفتی عربس��تان س��عودی و امارات متحده پیاده کند. چون به 
هر حال مس��ئله اس��کورت نظامی نفتکش ها و کش��تی های 
تجاری در قالب تش��کیل یک ائت��اف نظامی در خلیج فارس، 
تنگه هرمز، ب��اب المندب و خلیج عدن یک پروس��ه هزینه بر 
اس��ت. اگر ریاض و ام��ارات متحده عربی ب��ه پرداخت چنین 
مبالغی حاضر شوند یقینا بستر برای هر گونه اتفاق غیرمترقبه 
شکل خواهد گرفت.  مضافا این که اگر چه در خصوص مسئله 
اقدام س��پاه برای توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس هم 
دالیلی مطرح شده، اما این مسئله و ادعا با 
تکذی��ب جدی تهران و به خصوص محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه روبه رو شد. 
البته واش��نگتن هم اخیراً اظهاراتی مبنی 
ب��ر این که مدارک کافی ب��رای اثبات این 
مس��ئله را دارد و در آین��ده ای نزدیک آن 
را ارائه خواهد کرد. حال فارغ از درس��تی 
یا نادرس��تی این ادعا به نظر می رسد که 
ش��رایط منطقه  آبس��تن ح��وادث جدی 
خواهد بود. با ای��ن وصف من معتقدم که 
اساس��اً ادعای لندن و واش��نگتن واقعیت 
ندارد. چون نفتک��ش همراه با محموله در 
بهترین حالت س��رعتی بین ۲5 تا 3۰ کیلومتر دارد. از آن سو 
انتقال و حمل این نفتکش از آب های بین المللی به آب های 
داخلی ایران توس��ط نیروهای خودی حداقل فاصله زمانی بین 
۱۰ تا ۱5 ساعت طول می کشد، در این مدت نیروهای نظامی 
آمریکا و انگلستان حاضر در منطقه برای عدم وقوع مسئله وارد 

عملیات خواهند شد. 

بعد از استعفای جیمز متیس، وزیر دفاع سابق ایاالت 
متحده آمریکا اخیراً قرار بر این شد که ریچارد 

اسپنسر، مسئول نیروی دریایی آمریکا به عنوان 
سومین سرپرست این وزارتخانه بعد از پاتریک شاهان 

و مارک اسپر معرفی شود. در سایه این میزان از 
بی برنامگی و همچنین نبود وزیر می توان عنوان داشت 
که ایاالت متحده آمریکا در حوزه نظامی و امنیتی خود 
برای پیاده کردن اهداف مد نظرش مانند طرح اسکورت 

نفتکش ها و کشتی های تجاری با ایجاد ائتالف نظامی 
در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، باب المندب و نیز 

خلیج عدن با چالش روبه رو خواهد بود؟
ما نباید س��اختار سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و به خصوص 
نظام��ی و دفاعی ای��االت متحده آمری��کا را در قالب یک فرد 
ببینیم. اگر چه بعد از استعفای جیمز متیس در فاصله کوتاهی 

وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا ش��اهد س��ه سرپرست بوده 
اس��ت، اما اساساً وزارتخانه های این کشور و به خصوص وزارت 
دفاع ایاالت متحده آمریکا در چارچوب یک سیس��تم، ساختار 
و بدنه امنیتی و نظام��ی ذیل برنامه ریزی و هماهنگی با دیگر 
مراکز اطاعاتی حرکت می کن��د و در نهایت رئیس جمهوری 
ایاالت متحده به عنوان فرمانده کل قوا، س��مت و س��وی این 

برنامه ها را مشخص می کند.
 پ��س نبود یک فرد در قال��ب وزیر دفاع نمی تواند ضربه جدی 
ب��ه وزارت دفاع ایاالت متح��ده آمریکا وارد کند. مگر اینکه در 
خصوص برخی اس��تثنائات مانند برژینسکی و هنری کسینجر 
س��خن بگوییم که خ��ود این افراد به تنهای��ی یک دولت بوده 
اند و راهبردهای ایاالت متحده آمریکا را در مقاطعی حس��اس 
مش��خص کرده اند. اما مسئله اینجا اس��ت که یقیناً در کابینه 
دونال��د ترام��پ چنین افرادی وج��ود ندارد. با ای��ن وجود باز 
هم نبود ثب��ات در پنتاگون نمی تواند برنامه ه��ا و راهبردهای 
واشنگتن در حوزه نظامی و امنیتی را برهم زند. چون که اساساً 
در س��اختار سیاسی ایاالت متحده چیزی به نام "وزیر" تعریف 
نشده اس��ت. بلکه تمامی این افراد در س��اختار کابینه آمریکا 
به عنوان دس��تیار، مش��اور و یا منش��ی رئیس جمهور در امور 
اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی مشغول به کار 
هس��تند. مثا مایک پمپئو دستیار رئیس جمهور در سیاست 
خارجی و مس��ائل دیپلماتیک است؛ هم چنانکه جیمز متیس 
هم دستیار رئیس جمهور در امور دفاعی بود. پس آنچه تعیین 
کننده سیاس��ت ها و راهبردهای آمریکا در همه ابعاد و حوزه ها 
اس��ت، اتاق های فکری اس��ت که در کاخ س��فید وجود دارد و 
برنامه ریزی جدی برای ۱۰، ۲۰ و حتی 5۰ سال آینده دارند.

ولی در تقابل با نکات شما اکنون شرایط، چه در حوزه 
امنیتی و چه زمینه در حوزه سیاسی و دیپلماتیک 

نشان از شکست های پی در پی همین برنامه های هیات 
مشاوران و اتاق های فکر ایاالت متحده آمریکا دارد. 
نمونه اخیر آن به شکست ایاالت متحده آمریکا در 

نشست چهارشنبه هفته جاری شورای حکام آژانس 
بازمی گردد؟ 

آمریکا در نشست چهارشنبه شورای حکام شکست نخورد. چون 
کاخ س��فید تنها تاش داشت پرونده ایران در این شورا مطرح 
ش��ود تا فضای سازی الزم را در س��ایه یک موج خبری شکل 
دهد. اگر در نهایت هم در نشست مذکور بیانیه ای علیه تهران 
مطرح می ش��د باید آن را به عنوان برگ برنده دوم واش��نگتن 
تلق��ی می کردیم. اما ایاالت متحده آمریکا تنها تاش داش��ت 
پرونده ایران دوباره به شورای حکام بازگردد. نکته مهم دیگر به 
این مسئله باز می گردد که اساساً پرونده هسته ای ایران بعد از 
اقدام��ات تهران در کاهش تعهدات برجامی و تایید آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در خصوص عبور ذخایر اورانیوم غنی شده 
3.۶۷ درص��د از مرز 3۰۰ کیلوگرم و نیز تایید افزایش س��طح 
غنی سازی از اس��تاندارد مندرج در برجام می تواند شرایط را 
ب��رای پیگیری این پرونده از طریق دیگر کش��ورها مانند س��ه 

کشور اروپایی و به خصوص انگلستان فراهم آورد.

اما با همان نگاه شما آمریکا در حوزه ایجاد یک موج 
خبری و اطالع رسانی هم موفق بود؟

چنان که گفتم آمریکا برنامه خود را در وین پیاده کرد تا بتواند 
ذهنیت سازی مدنظرش را داشته باشد. پس مسئله موفقیت یا 
عدم موفقیت نیست. بلکه کاخ سفید به دنبال یک فضا سازی 

بود.
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خطوط قرمز نقض برجام در حال 
قرمزتر شدن است

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت که هنوز شرایط الزم 
برای فعال کردن س��ازوکار اختاف برجام )معروف به 

مکانیسم ماشه( مهیا نشده است.
وی در واکن��ش به عب��ور ای��ران از محدودیت 3.۶۷ 
درص��دی ب��رای غنی س��ازی اورانیوم، نی��ز گفت: اما 
خط��وط قرمز نقض تعهدات ای��ران، به طور فزاینده ای 

قرمزتر می شوند.
ای��ن مقام اروپایی همچنین افزود: مکانیس��م اختاف 
برای زمانی طراحی ش��ده که همه ابزارهای مشورتی 

شکست خورده و دیگر قابل اجرا نباشند.
این در حالی اس��ت که خبرگزاری رویترز پیش از این 
بخشی از بیانیه روز سه شنبه اتحادیه اروپا و سه کشور 
انگلیس، فرانس��ه و آلمان که خواس��تار تشکیل فوری 
کمیس��یون مشترک برجام شده بودند را به اولین گام 
کشورهای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم یاد شده 

تفسیر کرده بود.  باشگاه خبرنگاران 

عقب نشینی دولت ترامپ از 
تحریم ظریف

یک رس��انه انگلیسی به نقل از منابع آگاه مدعی شده 
دول��ت آمریکا فعا محمد ج��واد ظریف، وزیر خارجه 

ایران را تحریم نخواهد کرد. 
خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر آن را نشانه ای از 
تصمیم واشنگتن برای باز نگاه داشتن باب دیپلماسی 

با ایران تعبیر کرده است.
استیون منوشین، وزیر امور خزانه داری آمریکا روز ۲۴ 
ژوئن )س��وم تیرماه( در اظهارنظری غیرمعمول گفته 
بود که دولت ترامپ قصد دارد ظریف را در فهرس��ت 

تحریم ها قرار دهد. 
بیانی��ه او از آن جه��ت غیرمعمول بود ک��ه مقام های 
آمریکای��ی معموالً درباره کس��انی که قرار اس��ت در 
فهرس��ت تحریم های آمریکا قرار بگیرند اطاع رسانی 
قبل��ی نمی کنند، زیرا فراد مورد نظر ممکن اس��ت در 
فرصت باقی مانده تا اضافه ش��دن به فهرست تحریم ها 
دارایی های خود را از حوزه های تحت قلمرو حاکمیتی 

آمریکا خارج کند.  صداوسیما

اینستکس ضعیف تر از حد تصور بود
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر اروپا در گام 
دوم واکنش مثبت نش��ان ندهد به این معنا است که 
احتماالً آنها به س��مت آمریکا حرکت کرده و در فشار 
به ایران سیاست های آمریکا را همراهی خواهند کرد.

نوذر ش��فیعی در خص��وص گام دوم ایران در واکنش 
به بدعهدی های طرف مقابل به خصوص کش��ورهای 
اروپای��ی در عدم انج��ام تعهداتش��ان در قالب برجام، 
اظهار داش��ت: به اعتقاد م��ن گام دوم اقدام ایران در 
واکنش به ع��دم انجام تعهدات طرفین و باقیمانده در 
برجام به خصوص کشورهای اروپایی پس از پشت سر 

گذاشتن چهار مرحله حساس انجام شد.
وی گفت: در مرحله اول زمان ورود ایران به مذاکرات 
بر سر برنامه هسته ای ایران بود، ما با ُحسن نیت وارد 
این گفتگوها ش��دیم و البته بر اس��اس ماده ۴ ان.پی.

تی و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی دستیابی 
هر کشوری از جمله ایران به دانش صلح آمیز هسته ای 

حق مسلم و غیرقابل اجتناب به حساب می آید.
ش��فیعی اف��زود: دومین مرحله این اس��ت ک��ه ایران 
یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، صبر استراتژیک 
به خرج داد به این معنا که هر آنچه را که امروز انجام 

می دهد را می توانست سال گذشته انجام دهد.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل تصریح ک��رد: پس از 
تعهد اروپایی ها به ایجاد س��ازوکار مال��ی برای تداوم 
تبادالت تجاری با ایران، مرحله س��وم ما هم آغاز شد. 
ما تا همین امروز ش��اهد هستیم که هیچ گونه اتفاق 
خاصی در این س��از و کار رخ نداده است. شما ببینید 
اینس��تکس بس��یار کوچک تر و ضعیف تر از آن چیزی 

بود که تصور می شد.
وی ادام��ه داد: در مرحل��ه آخ��ر هم ای��ران دو ماه به 
طرف های باقیمانده در برجام به خصوص کش��ورهای 
اروپای��ی فرصت داد تا آنها بتوانند در راس��تای انجام 
تعهدات خ��ود در قالب برجام گام��ی بردارند که این 
می توان��د عالی ترین درجه ُحس��ن نی��ت از طرف یک 
کش��ور نس��بت به حقوق خود در عرصه بین الملل به 
حساب آید. ش��فیعی گفت: امروز دیگر توپ در زمین 
اروپایی ها است، ایران نش��ان داده است که همانگونه 
ک��ه آمادگی الزم برای انعطاف در مس��ائل مختلف را 
دارد هر جا که الزم باشد هم با قاطعیت و جدیت الزم 
برخورد خواهد کرد. این عضو سابق کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برداشتن 
گام دوم ایران ی��ک مرحله تاریخی و نقطه عطفی در 
روابط میان ایران و اروپا اس��ت، خاطرنشان کرد: ایران 
کماکان راه را باز گذاش��ته و در صورت انجام تعهدات 
طرف مقابل می تواند به نقطه صفر یعنی زمانی که این 

کاهش تعهدات را شروع کرد برگردد.  مهر 

اخبار گفتوگو

ایران نیرومندترین تهدید علیه آمریکا در منطقه است
نامزد ریاس��ت ستاد مش��ترک ارتش آمریکا با مطرح کردن ادعاهای اثبات نشده 
علیه ایران گفت: آنها همیش��ه بازیگرانی مخرب بوده اند. سازمان های تروریستی 

تحت حمایت ایران هنگامی که من در عراق بودند سربازان من را کشتند.
م��ارک میل��ی در ادامه ادعاهای خود گفت: ش��دت فعالیت های مخرب آنها بعد 

از خ��روج آمریکا از برجام افزایش یافته اس��ت. نظم بین المللی تحت بیش��ترین 
فش��ار از زمان پایان جنگ جهانی قرار گرفته اس��ت. او در بخش دیگری از سخنانش 

گف��ت: ایران نیرومندتری��ن تهدید متعارف و غیرمتعارف علیه آمریکا در منطقه اس��ت. 
اصلی ترین توانمندی های نظامی این کش��ور موش��ک و نیروه��ای دریایی و غیرمتعارف 
هس��تند. ایران صاحب بزرگترین زرادخانه موشکی س��طح به سطح، شامل موشک های 
بالس��تیک، کروز و پرتاب کننده های متحرک است. وی اضافه کرد: اما به هر صورت فکر 
می کنم رئیس جمهور به صراحت گفته که به دنبال جنگ با ایران نیست.  تسنیم  

 از طریق متحدانمان خواستار کاهش تنش با ایران شده ایم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفته که واشنگتن به واسطه 

متحدانش خواستار کاهش تنش ها در روابط با ایران شده است.
مورگان اورتگاس گفت: فکر می کنم درباره ایران، به طور کلی ما موضع خودمان 
را کام��ًا به صراحت بیان کرده ایم. وزیر خارجه مان، مایک پامپئو برای حل این 

مسئله به اقصی نقاط دنیا سفر کرده و با متحدانمان صحبت کرده است.
وی اضاف��ه ک��رد: رئیس جمهور گفته که بدون پیش ش��رط حاضر اس��ت با ایرانی ها 

ماقات کند. بنابراین ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هس��تیم. به دفعات از متحدانمان 
خواس��ته ایم ک��ه از ایران بخواهن��د تنش ها را کاهش دهد، به مناف��ع و متحدان آمریکا 
تعرض نکند و در منطقه وحشت ایجاد نکند. اورتگاس در بخش دیگری از این کنفرانس 
خبری احتمال اعمال تحریم های ثانویه علیه چین بابت خرید نفت از ایران که س��اعاتی 

قبل تر یک رسانه آمریکایی گزارش داده بود را رد نکرد.  صداوسیما 

 اگر رئیس جمهور شوم برجام را تقویت و تمدید می کنم
نام��زد پیش��تاز حزب دموک��رات در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا گفته در 
صورتی که موفق ش��ود وارد کاخ سفید شود توافق هسته ای با ایران را تقویت و 
تمدی��د خواهد کرد. جو بایدن گفته در صورت��ی که ایران به پایبندی به برجام 
بازگ��ردد او ه��م آمریکا را مجدداً به ای��ن توافق بازخواهد گردان��د، اما توافق را 

تقویت«کرده و برخی مفاد آن را تمدید«خواهد کرد.
بایدن که در زمان حصول برجام معاون باراک اوباما، رئیس جمهور  سابق آمریکا بود 

درباره برنامه های خود در خصوص برجام تصریح کرده است: توافق هسته ای ایران که در 
دولت اوباما-بایدن همراه با ش��ریکان ما و س��ایر قدرت های جهان بر سر آن مذاکره شد 
راه دستیابی ایران به ساح هسته ای را مسدود کرد. جمهوری اسامی ایران تأکید کرده 
مس��ائل دفاعی کش��ور را به مذاکره نخواهد گذاشت و درباره مسئله موشکی با آمریکا و 

هیچ کشور دیگری گفت وگو نخواهد کرد.  فارس

  آگهى تجدید مناقصه دو مرحله اى شماره 98/10

 ( مدیریت مخابرات منطقه گیالن )
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موضوع مناقصه : خرید و اجراى حفارى و کابلکشى خاکى مسى و فیبر نورى کافوهاى لنگرود
نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مخابرات ایران  (( مدیریت منطقه  گیالن ))  

 آدرس دستگاه مناقصه گذار: گیالن- رشت- گلسار- ساختمان مرکزى مدیریت مخابرات منطقه گیالن- طبقه سوم- واحد قراردادها
 شرایط کلى شرکت کنندگان: از کلیه  شرکت هاى واجد شرایط ( داشتن تجربه و حسن سابقه ، گواهینامه صالحیت ایمنى پیمانکاران، گواهینامه مهارت فنى( کارت 

مهارت) امکانات مالى و پشتیبانى ) دعوت بعمل مى آید با ارائه معرفى نامه  معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق یکى از  روشهاى ذیل اقدام نمایند: 
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه :

کلیه شرکت هاى واجد شرایط  براى شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ 200/000 ریال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات بنام شرکت مخابرات ایران- منطقه 
گیالن واریز نمایند و سپس جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضورى به واحد قراردادهاى مخابرات منطقه گیالن به آدرس : گیالن – رشت- گلسار – 
ساختمان مرکزى -  طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکى از پایگاه هاى اینترنتى: WWW.TCG.IR , www.TCI.IR   و http://IETS.MPORG.IR اقدام 

نمایند. 
  نوع  تضمین شرکت در مناقصه:

 ضمانتنامه بانکى ویا چک تضمینى معتبر بانکى در وجه شرکت مخابرات ایران با شناسه ملى  10103647290 و کد اقتصادى 4111-1153-9153
به پیشنهاد هاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سپرده شرکت درمناقصه : مبلغ 114/000/000 ریال
 آخرین تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهى : حداکثر تا ساعت 14 مورخ روز شنبه مورخ 98/04/29 مى باشد.

 آخرین مهلت تحویل پاکات : تا ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 98/05/08 تحویل به دبیر خانه خواهد بود.
 تاریخ و ساعت و مکان بازگشایى پاکات : روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 از ساعت 14/00 سالن کنفراس واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزى مدیریت مخابرات 
منطقه  گیالن بازگشائى خواهد شد که پس از ارزیابى فنى ، مالى ، بازرگانى و تعیین صالحیت شرکت کنندگان توسط کمیته فنى و بازرگانى ، پاکت ج آنان در جلسه بعدى 

کمیسیون مناقصات و معامالت  بازگشائى مى گردد.
 زمان و برآورد اولیه هزینه پروژه: 

 اجراى پروژه بمدت 100 روز کارى از تاریخ ابالغ قرارداد و برآورد اولیه هزینه پروژه بمبلغ 2/840/871/830 ریال مى باشد.
 رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى کشور الزامى است.

توجه:
به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ؛ مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا مدیریت 
مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن را بصورت مکتوب به پیشنهاد دهنده اعالم خواهد کرد.

ضمنا حضور نماینده تام االختیار شرکت با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه کمیسیون مناقصه در روز بازگشایى پاکت بالمانع مى باشد.
تلفن : 32132328-013 دورنویس: 013-33723456 
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