
5 پنج شنبه  4 مهر1398  شماره 5129  دیپلمـاسی

 مراحل رفع توقیف کشتی انگلیسی
 نهایی شد

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: با پیگیری وزارت 
خارجه و همکاری ارزنده قوه قضائیه و س��ازمان بنادر 
و دریانوردی امروز مراحل رفع توقیف کش��تی اس��تنا 

ایمپرو نهایی شد.
س��یدعباس موس��وی درب��اره کش��تی توقیف ش��ده 
انگلیس��ی نوشت: با پیگیری وزارت خارجه و همکاری 
ارزنده قوه قضائیه و س��ازمان بنادر و دریانوردی امروز 
مراحل رفع توقیف کش��تی اس��تنا ایمپرو نهایی شد 
اما پرونده رس��یدگی به برخی تخلفات آن و خسارات 
وارده ب��ه محیط زیس��ت همچنان باز اس��ت. مالک و 
کاپیتان کش��تی در این زمینه تعهد کتبی به پذیرش 

رای دادگاه داده اند. ایسنا 

دعوت جانسون از روحانی برای سفر به لندن
یک سخنگوی دولت انگلیس جزئیاتی از دیدار بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس و حسن روحانی رئیس 

جمهور ایران ارائه کرده است.
وی در این باره گفته اس��ت که جانسون در این دیدار 
از رئی��س جمهور ایران برای س��فر به لندن دعوت به 
عمل آورده اس��ت. سخنگوی دولت انگلیس همچنین 
اعالم کرد که در این دیدار جانس��ون خواستار آزادی 
فوری نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی و دیگر 

دوتابعیتی های زندانی در ایران شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه در حاشیه نشست 
عمومی س��ازمان ملل ب��ا یکدیگر دی��دار و گفت وگو 
کردن��د. روحانی در دیدار با جانس��ون ضم��ن انتقاد 
از بیانی��ه اخیر س��ه کش��ور اروپایی و ط��رح اتهامات 
بی اساس، بر لزوم اجرای تعهدات آنها به عنوان اعضای 

برجام تأکید کرد.  باشگاه خبرنگاران 

 تأکید ایران بر توقف
برخوردهای غیر حرفه ای با اتباع ایرانی 

س��فیر ایران در تفلی��س بر لزوم توق��ف برخوردهای 
غیر حرفه ای و غیردوس��تانه با اتباع ایرانی در مبادی 
ورودی گرجس��تان تأکید کرد و این گونه اقدامات را 

شایسته روابط تاریخی دو کشور ندانست.
س��ید جواد قوام شهیدی نتصاب گومالئوری به سمت 
وزیر کش��ور را به وی تبریک گف��ت و ضمن تاکید بر 
اهمیت همکاری های پلیس��ی برای مبارزه با جرایم و 
قاچاق مواد مخدر، خواس��تار انجام س��فرهای وزرای 
کشور ایران و گرجستان و امضای سند همکاری  بین 

دو کشور شد.
س��فیر ایران همچنین به کاهش بیش از 50 درصدی 
ورود گردشگران و اتباع ایرانی به گرجستان اشاره کرد 
و ای��ن امر را حاصل اعمال سیاس��ت های جدید دولت 
گرجس��تان در خصوص اتباع ایرانی و همچنین برخی 
رفتارهای غیردوستانه و غیرحرفه ای در مبادی مرزی و 
ورودی این کشور برشمرد و بر لزوم رفع و اصالح عوامل 

موثر در این جریان تاکید کرد.   صداوسیما 

عزم ایران برای کمک به حل و فصل 
سیاسی بحران سوریه

دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه ای��ران در امور ویژه 
سیاس��ی در دیدار با بش��ار اس��د بر ع��زم جمهوری 
اس��المی برای کمک به حل و فصل سیاس��ی بحران 

سوریه تأکید کرد.
علی اصغر خاجی با اشاره به تالش های سه کشور ضامن 
روند آستانه، در خصوص تشکیل کمیته قانون اساسی، 
نهایی شدن آن را به دولت و ملت سوریه تبریک گفت. 
وی ب��ا ارائه توضیحات��ی در خصوص پنجمین اجالس 
س��ران آس��تانه در آنکارا، بر عزم کش��ورمان همچون 
گذش��ته در کمک به ح��ل و فصل بحران س��وریه از 
طریق سیاس��ی تاکید کرد. بش��ار اس��د اظهار داشت: 
کمیته قانون اساسی سوریه با وجود همه مشکالتی که 
حامیان تروریسم ایجاد کردند، تشکیل شد و این نشانه 

همکاری موفقیت آمیز ما بود. ایسنا

اخبار

فشار حداکثری کارساز نیست
س��فیر اس��بق آمریکا در قبرس و قائم مقام س��ابق دبیرکل »سازمان همکاری و 
توس��عه اقتصادی« معتقد است که تحریم های این کشور نمی تواند سبب تغییر 

رفتار ایران شود.
باریچارد بوچر مدعی شد: ایرانی ها دارند دوستانشان را از خودشان دور می کنند. 

اروپایی ها همچنان خواهان حفظ توافق )برجام( هستند اما آنها با توجه به حمله 
ایرانی ها به تاسیسات سعودی، احساس فشار می کنند که کاری انجام دهند.

به گفته بوچر، البته ما شاهد حضور وزیر خارجه خوش مشرب ایران در نیویورک هستیم 
اما شاهد اقدامات امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم هستیم که در تالش است که به 
یک نوعی از توافق جدید بین ایاالت متحده با ایران برسد اما همزمان  در حال اعمال فشار 
به ایرانی ها اس��ت قدم جلو گذاشته و اقدامی جدی انجام دهند.دیپلمات سابق آمریکایی 

معتقد است: اروپایی ها قطعا به تداوم صدور نفت از خاورمیانه نیاز دارند.  مهر

حمایت دوباره مرکل از بیانیه  ضدایرانی تروئیکای اروپایی
صدر اعظم آلمان بر بیانیه تروئیکای اروپایی درباره دست داشتن ایران در حمله 

به تاسیسات نفتی عربستان تاکید کرده و بار دیگر این ادعا را تکرار کرد.
آنگال مرکل درخواس��ت ایران ب��رای پایان تحریم ها علیه این کش��ور به عنوان 
پیش شرطی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا و غرب را رد کرده و در عین حال 

تصریح کرد که من مطمئنا اگر مذاکراتی بین ایران و ایاالت متحده آمریکا وجود 
داشته باشد استقبال می کنم.

پیش از آن مرکل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حسن روحانی و 
دونالد ترامپ دیدار و گفت وگو کرده بود. مرکل درخواست ایران برای پایان تحریم ها به 

عنوان پیش شرطی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا را واقع گرایانه ندانست.
وی همچنین بر بیانیه تروئیکای اروپایی درباره دست داشتن ایران در حمله به تاسیسات 

نفتی عربستان تاکید کرده و بار دیگر این ادعا را تکرار کرد.  فارس

تحریم تسلیحاتی ایران باید ادامه یابد
وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری ضمن تکرار اتهام زنی ها به ایران، از ش��ورای 
امنیت سازمان ملل خواست از تداوم تحریم  تسلیحاتی ایران اطمینان حاصل کند.
مایک پامپئو در مورد چشم انداز رفع تحریم های تسلیحاتی ایران در سال پنجم 
اجرای برجام، در توییتر نوش��ته اس��ت: ایران همچنان بزرگ ترین تهدید صلح و 

امنیت اس��ت و تغییری در این موضوع حادث نشده است. ما باید با هم کار کرده 
و با اس��تفاده از همه بازارهای در دسترس��مان، ثبات و رفاه را به خاورمیانه آورده و 

ایران را از دسترسی به منابعش به منظور دست زدن به رفتار شرورانه در سراسر جهان 
منع کنیم. وی افزود: نباید به ایران اجازه داده ش��ود که این رفتار مخرب را ادامه دهد. 
به خاطر مردم ایران و جهان، ش��ورای امنیت س��ازمان ملل باید نقشی حیاتی در زمینه 
اطمینان از تداوم تحریم تس��لیحاتی این کشور پیشرو در حمایت از تروریسم در جهان 

ایفا کند.  تسنیم 

مهمان پرست:
 اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام 
درماندگی خود را بیشتر نشان داد

سخنگوی پیش��ین وزارت خارجه با بیان اینکه اروپایی ها بعد 
از خروج آمریکا در برابر آزمون س��ختی قرار گرفتند، گفت: از 
یک س��و باید از حیثیت خود دفاع می کردند و از س��وی دیگر 
با تحریم ها و مجازات آمریکا، درماندگی خود را بیش��تر نشان 

دادند.

رامی��ن مهمان پرس��ت به بحث ع��دم پایبن��دی اروپایی ها به 
تعه��دات برجامی، طرح رئی��س جمهوری ایران در نشس��ت 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل با عن��وان ابتکار صل��ح هرمز، 
رایزنی ه��ای هی��أت ایرانی در نیویورک و آین��ده روابط تهران 

و ریاض پرداخت.
مهمان پرست درباره عدم پایبندی اروپا به تعهدات برجامی اش 
بع��د از خ��روج آمریکا از برجام و در پاس��خ به این س��ؤال که 
آی��ا این روند ادامه خواهد یاف��ت و یا اروپا تغییری در رویکرد 
کنونی اش ایجاد خواهد کرد؟ گفت: متاسفانه برخالف انتظاری 
که از برجام می رفت، این توافق نتوانست به قدمی در راستای 

حل یک مس��ئله بین المللی و مس��ئله ای که می توانس��ت به 
عنوان نمونه ای برای حل س��ایر مسائل از طریق گفتگو باشد، 

منجر شود.
وی افزود: شاید تصور اتحادیه اروپا از ابتدا این بود که موقعیت 
مناسبی است برای اینکه خودش را به عنوان عنصر تاثیرگذار 
در عرصه های بین المللی معرفی کند و بحث  فعالیت های صلح 
آمیز هس��ته ای ایران که در رابطه با آن ادعای کذب زیادی از 
سوی غرب می شد، به عنوان نمونه ای با محوریت اتحادیه اروپا 
باش��د و چارچوبی را به توافق برسانند تا طرفین در یک دوره 
زمانی مش��خص، بتوانند تعهداتی را داش��ته باشند که هم به 

قول آنها راس��تی آزمایی بشود و مشخص شود که فعالیت های 
م��ا کامال در چارچ��وب ان.پی.تی و آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی اس��ت و از طرف دیگر تحریم ه��ای غیرقانونی، یکجانبه 
و چندجانبه ای که توس��ط آمری��کا و اروپا در این زمینه وضع 

شده، لغو شود.
سفیر س��ابق ایران در ورشو عنوان کرد: حتی بعد از امضای این 
تواف��ق و حتی قبل از تغییر دولت در آمری��کا و روی کار آمدن 
یک دولت تندروی جمهوریخواه، متاسفانه شاهد اقدام خاصی از 
سوی کشورهای عضو برجام نبودیم و گشایش ویژه ای در رابطه 
با فعالیت های اقتصادی در مورد ایران صورت نگرفت. فارس

گزارش

درحال��ی رئی��س جمه��وری کش��ورمان که به 
منظور شرکت و سخنرانی در هفتاد و چهارمین 
اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل به نیویرک 
عزیمت که همزمان سه کشور اروپایی با ادعایی 
واهی ایران را به حمل��ه برای آرامکو متهم کرد 
و حسن روحانی با س��ران هر سه کشوراروپایی 
آلمان، انگلیس و فرانس��ه دی��دار و ضمن انتقاد 
از سیاس��ت های آنها در برابر تهران اما آنچه در 
فیلم و عکس های منتش��ر ش��ده مشخصاست 
اینک��ه  او رویکرد دیپلماس��ی لبخند را در برابر 

این 3کشور اروپایی پیش گرفت!
در این س��فر دیدار و مالقات ه��ای متعددی در 
حاش��یه نشس��ت مجمع عمومی صورت گرفت، 
دیدار با نخس��ت وزیر انگلیس، صدراعظم آلمان 
و نیز رئیس جمهور فرانسه از مهمترین آنها بود 
و نکت��ه قابل توجه اینکه ای��ن دیدارها در حالی 
صورت گرفت که سه کشور بزرگ اتحادیه اروپا 
)موس��وم به تروئی��کای اروپایی( ط��ی بیانیه ای 
مش��ترک مدعی ش��دند که ایران مسئول حمله 
هفته گذشته به تأسیسات نفتی شرکت سعودی 
آرامکو بوده اس��ت. در این بیانیه مشترک آمده: 
فرانس��ه،  بریتانی��ا و آلم��ان معتقدند ک��ه ایران 
به  وضوح مس��ئول حمل��ه به تأسیس��ات نفتی 

عربستان سعودی است.
نکته قاب��ل تامل اینکه نخس��ت وزیر انگلیس با 
دعوت از حس��ن روحانی برای سفر به لندن در 
اظهاراتی مداخله جویانه خواس��تار آزادی نازنین 

زاغری شده است.
سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس در بیانیه ای 
درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران و 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در نیویورک 
گفت که او از رئیس جمهور روحانی دعوت کرده 

است تا به لندن سفر کند.
همچنی��ن در این بیاینه آمده اس��ت که بوریس 
جانس��ون عالوه بر رایزنی درباره حمله اخیر به 
تاسیسات نفتی عربستان به حسن روحانی گفته 
است: مس��ائل دیگری وجود دارد که من مایلم 
با ش��ما مطرح کنم. ما کماکان به شدت نسبت 
به بازداش��ت افراد دو تابعیت��ی در تهران نگران 
هستیم و تالش می کنیم تا به پیشرفتی در این 

زمینه دست یابیم.
از همه مهمتر اینکه س��ران انگلیس و فرانس��ه 
در این دیدار خواس��تار دی��دار روحانی با دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شده بودند. 
رئیس جمهور فرانس��ه در این دیدار س��ه جانبه 
گفت: چیزی که مهم اس��ت این اس��ت که اگر 
ایش��ان )روحانی( این کش��ور را ب��دون دیدار با 
رئیس جمهور ترامپ ترک کند به منزله فرصتی 
از دس��ت رفت��ه خواهد بود چ��ون او به زودی و 
در چن��د ماه آینده به اینجا برنخواهد گش��ت و 
رئیس جمه��ور ترامپ هم که ب��ه تهران نخواهد 
رفت. بنابراین، آنها باید همین حاال دیدار کنند. 

جانس��ون با این دیدگاه موافقت کرده اس��ت. او 
گفت: با امانوئل موافقم.

دولت آمریکا س��ال گذش��ته از توافق هسته ای با 
ایران خارج شد و تحریم ها علیه ایران را احیا کرد. 
ایران هر گونه مذاکره با آمریکا را مگر در صورت 

بازگشت واشنگتن به برجام رد کرده است.
در ادامه رایزنی ها، رییس جمهوری کشورمان و 
نخست وزیر اسپانیا بر توسعه همه جانبه مناسبات 
به ویژه درعرصه های فناوری و گردشگری تاکید 
و مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه آمریکا 

بعد از خروج از برجام اعالم کردند.
حس��ن روحانی و پدرو س��انچز با یکدیگر دیدار 
و در خصوص راههای توس��عه روابط دو کشور و 
همینطور ابتکار جدید دکتر روحانی برای حفظ 
امنیت منطقه خلیج فارس موسوم به ابتکار صلح 

هرمز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بر اساس برخی گمانه زنی ها و اخبار منتشرشده 
از حاش��یه جلس��ه مجمع عمومی سازمان ملل، 
دولت س��عی دارد در این اج��الس و در دیدارها 
ب��ا اروپاییان به توافق��ی برای ادام��ه راه برجام 
برس��د اما به نظر می رسد با اقدام اروپا در انتشار 
ای��ن بیانیه و همراه��ی بی قیدوش��رط و کامل 
با نقش��ه های آمری��کا دیگر دلیلی ب��رای ادامه 
مذاک��رات و پایبندی به توافق��ی که دیگر هیچ 
اثری از زنده ماندن آن برجا نمانده است، وجود 
نداشته باشد که البته آقای روحانی ضمن دیدار 
به سه کشوراروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به 
ج��ای برخورد قاطعانه، با دیپلماس��ی لبخند به 

این هجمه اتهام زنی پاسخ داده است.
در روزه��ای قب��ل از س��فر رییس جمه��ور ب��ه 
نیوی��ورک، گمانه زنی ه��ا و تحلیل های مختلف 
رسانه های داخلی و خارجی در خصوص اتفاقات 
احتمالی در دوره زمانی س��فر روحانی به آمریکا 

به اوج رسید بود.

کلید واژه مذاکره آن هم با ترامپ، رییس جمهور 
آمری��کا به عن��وان اصلی ترین گ��زاره، در کانون 
برآورده��ا و احتماالت ذکر ش��ده، پیش و حین 

سفر رییس جمهور مطرح بوده است.
برخی اظهارنظرها و توییت های دوپهلو از سوی 
مقامات مختل��ف نیز به عنوان ش��اهد مثال در 
تقویت گمانه زنی ها تاثیر به س��زایی داشته است. 
بازی برای همراه س��ازی کم هزینه طرف مقابل 
ب��ا اهداف و منافع خود ت��الش بی وقفه ای را در 

دستور کار قرار داده اند.
ارزیاب��ی نح��وه عملک��رد ط��رف مقابل ش��امل 
آمریکایی ها و اروپا و یا به تعبیر بهتر "حداکثرسازان 
فشار" تاکنون نشان می دهد که اصرار بر پیگیری 
رویکردهای گذش��ته ک��ه دلیل بروز چالش��های 
کنونی اس��ت، همچنان در دس��تور کار آنان قرار 

داشته و بشدت بر آن پافشاری می کنند.
در کن��ار تداوم اظهارات و ادعاهای تکراری و بی 
پایه، ترفند س��ردرگم س��ازی نیز که اخیرا مقام 
معظم رهب��ری در مقام تبیین رفت��ار آمریکا و 
اروپا به آن اشاره کردند به صورت ماهرانه ای در 

کنشهای رسانه ای آنان مستتراست.
این میدان بدون شک عرصه جنگ اراده ها برای 
پیش��برد راهبردها ب��ه منظور تحق��ق اهداف و 

تامین منافع است.
پیچیدگی ه��ای حاکم بر این می��دان به حدی 
اس��ت که کوچکتری��ن خطا و ی��ا غفلت در آن 
می تواند با شکس��ت راهبرد و واگذاری عرصه به 

حریف همراه باشد.
بر اساس گزارش نور نیوز، بدون شک در چنین 
مواجهه ای نم ی توان انتظار داشت که رخدادها 
و اتفاق��ات احتمالی و بدون برنامه، بتواند بروز و 
ظه��ور عملی یافته و بر تغییر معادالت حاکم بر 

دو سوی منازعه تاثیرگذار باشد.
رهبر معظ��م انقالب اخیرا پی��ش از آغاز درس 

خارج خود طی س��خنانی اع��الم کردند که: ما 
راه مان روش��ن اس��ت. ما می فهمی��م داریم چه 
کار می کنی��م. اظه��ارات صریح رهبری نش��ان 
می دهد که جمهوری اسالمی ایران اسیر ترفند 
سردرگم سازی دشمن نخواهد شد و با تمرکز بر 
ناکام گذاردن سیاس��ت فشار حداکثری آمریکا، 
اقدامات خود را بر اس��اس راهبرد مقاومت فعال 

تا تحقق کامل اهداف ادامه می دهد.
از سویی دیگر دیروز در حاشیه هفتاد و چهارمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، 
وزرای خارجه ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانسه، 
انگلی��س، روس��یه و چی��ن( به هم��راه فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
سومین نشست کمیسیون مشترک برجاِم بدون 

آمریکا را در سطح وزراء برگزار کردند.
این نشس��ت، از آن جهت حائ��ز اهمیت بود که 
نخس��تین نشس��ت وزرای خارجه ایران و ۴+۱، 
پ��س از برداش��تن گام ه��ای کاه��ش تعهدات 
برجامی ایران در واکنش به نقض برجام از سوی 

آمریکا و اروپاست.
ع��الوه ب��ر بیانی��ه اتهام زنان��ه و زیاده خواهان��ه 
تروئیکای اروپایی علیه ایران که نشس��ت دیروز 
کمیسیون مش��ترک برجام را تحت الشعاع قرار 
داده اس��ت، یکی دیگر از موضوعات مهم که در 
این نشس��ت مطرح اس��ت، موضوع سومین گام 
کاهش تعهدات هس��ته ای ایران است. گامی که 
در راستای دو گام دیگر برداشته شد و در راستای 
صیان��ت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در 
اعمال حقوق تهران مندرج در بند های ۲۶ و 3۶ 

برجام معنی می شود.
روحان��ی نیز پی��ش از عزیمت ب��ه نیویورک در 
ف��رودگاه مهرآب��اد در جمع خبرن��گاران، گفت: 
در نشست کمیس��یون مشترک برجام، ایران به 
دنبال تش��ریح دالیل اصول��ی و منطقی خود در 

برداشتن گام های کاهش تعهد برجامی است.
بر اس��اس پیش��نهاد ایران، باید هرآنچه که قرار 
بود در سال ۲0۲3 از سوی تهران و واشنگتن به 

اجرا درآید، امروز وارد مرحله عملیاتی شود.
اولین بار تیر ماه امس��ال بود که روزنامه گاردین 
گ��زارش داد ک��ه محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در جمع گروهی 
از خبرنگاران در نیویورک گفته اس��ت که ایران 
پیش��نهادی دارد ک��ه اگر واقعا واش��نگتن برای 
رس��یدن به راهکار دیپلماتیک جدی است، باید 
آن را بپذی��رد. حاال این روزها با س��فر حس��ن 
روحانی رئیس جمهور ای��ران به نیویورک همان 
پیش��نهاد این بار با عنوان اصالحاتی کوچک در 
برجام مطرح ش��ده است. علی ربیعی سخنگوی 
دول��ت در جمع خبرن��گاران در این مورد گفت: 
در ای��ن ش��رایط امکان مذاکره ه��م وجود دارد 
حت��ی ب��رای اطمین��ان بخش��ی، رئیس جمهور 
بن بست ش��کنی کرده و مطرح ک��رده که دنبال 

تغییر کوچکی در دل برجام هستیم.
اما این پیش��نهاد، همانطور ک��ه تیر ماه ظریف 
گفت��ه ب��ود و اخیرا ه��م در مصاحبه با ش��بکه 
س��ی. ان. ان تکرار کرده، در حقیقت تس��ریع در 
اجرای بندهایی از توافق هس��ته ای اس��ت که بر 
اس��اس برجام باید در روز انتقالی یعنی در سال 

۲0۲3 اجرایی شوند.
به زبان س��اده، این پیشنهاد به این معنی است 
که دولت ایران حاضر است در ازای اقدام دولت 
آمریکا جهت لغو تحریم های تعلیق شده در برجام 
و تصوی��ب این توافق در کنگره، وفق اختیار قوه 
اجراییه برای تصویب و رسمیت بخشی به پروتکل 
الحاقی توافقنام��ه پادمانی که در حال حاضر به 
صورت داوطلبانه در ایران در حال اجراس��ت، به 

مجلس شورای اسالمی مراجعه کند.
ظریف در پاس��خ به سؤال س��ی. ان. ان مبنی بر 
اینکه آی��ا ایران پیش��نهاد تصوی��ب زودهنگام 
پروتکل الحاقی را مطرح کرده، گفته اس��ت: بله، 
این پیش��نهاد را داده ایم و این پیش��نهاد هنوز 
هم روی میز اس��ت. اما مشروط بر اینکه ایاالت 
متح��ده هم آنچه را که باید س��ال ۲0۲3 انجام 
دهند، همی��ن االن اجرایی کنن��د. آن هم رفع 
تحریم ها از طریق کنگره ایاالت متحده است. ما 
آمادگی داریم. اگ��ر رئیس جمهور ترامپ درباره 
دائمی در برابر دائمی جدی اس��ت. برنامه دائما 
صلح آمی��ز در ای��ران و پایش دائمی تأسیس��ات 
هس��ته ای ای��ران... در ازای آنچ��ه ک��ه او گفته 
آمادگی انجام��ش را دارد، یعنی اینکه به کنگره 
برود و این ]توافق[ را تصویب کند، که این بدان 

معنی است که کنگره تحریم ها را بردارد.
او سپس در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دیدار 
روحانی و ترامپ در مجمع عمومی امسال وجود 
دارد، گفته اس��ت: مشروط بر آنکه رئیس جمهور 

ترامپ آنچه را الزم است، انجام دهد.

آنچه درحاشیه نشست سازمان ملل گذشت 

دیپلماسی روحانی در چارچوب رایزنی با 3کشور اروپایی 

–
–

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/3
(مرحله دوم)

سرپرست شهردارى منطقه سه کاشان – محسن حیدرى

ول
ت ا
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

مطابق شرح  بهمن   22 پارك شهرك  تکمیل  عملیات  مناقصه:  مموضوع 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 200/000/000 (دویست میلیون ریال) به 
در  نقدى  یا سپرده  اعتبار حداقل چهارماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/18 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/20 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/22 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031 
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