
 بررسی وضعیت مهاجرین در 
کابینه افغانستان

اش��رف غنی رئیس جمهور افغانس��تان در رابطه با 
وضعی��ت زندگی مهاجرین افغان مقیم ایران و حل 
مشکالت آن ها در ارگ ریاست جمهوری جلسه ای 

را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کرد.
در این نشس��ت »امراهلل صالح« معاون اول ریاست 
جمه��وری، »س��رور دان��ش« معاون دوم ریاس��ت 
جمهوری، »محمد یوس��ف غضنف��ر« نماینده ویژه 
رئیس جمهور در امور توس��عه اقتصادی و تجاری و 
کاهش فقر، »حمداهلل محب« مشاور شورای امنیت 
ملی و سایر اعضای شورای رهبری حضور داشتند.

براساس بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در 
این دیدار درباره زندگ��ی مهاجرین افغان در ایران 
و تقویت بیش��تر نیروهای مرزی بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
در این نشس��ت تصمیم گرفته شد تا هرچه زودتر 
برای حل همه جانبه مش��کالت مهاجرین افغان در 
ایران هیئتی به ایران س��فر کند ت��ا با مقامات این 

کشور گفت وگو شود. صداوسیما 

 جلسه شورای حکام؛ 
زیر سایه خأل قانونی

کارش��ناس مسائل هس��ته ای با اش��اره به برگزاری 
جلس��ه ش��ورای حکام، گفت: به دلیل شیوع کرونا 
بناست این جلس��ه به صورت وبینار)سمینار برخط( 
برگزار ش��ود و همین امر یک خ��الء حقوقی ایجاد 
می کند چراکه در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی پیش بینی نشده است که اگر جلسه حضوری 

نباشد، آیا می توانند رأی گیری کنند یا خیر.
رحمان قهرمانپور با اشاره به برگزاری جلسه شورای 
حکام گفت: آژانس بین المللی  انرژی اتمی، بازوی 
تخصص��ی ش��ورای امنیت برای نظ��ارت بر اجرای 

پیمان منع اشاعه و همچنین برجام است.
 وی ادامه داد: یکی از معیار های تصمیم گیری درباره 
میزان پای بندی ایران به برجام، نظر آژانس بین المللی  
انرژی اتمی است و بعد از آن کمیسیون های اجرایی، 
حل اختالف و وزرای خارجی قرار دارند و موضوعات 

ارجاعی را بررسی می کنند.  
کارشناس مسائل هسته ای عنوان کرد: گزارش های 
فصل��ی آژان��س بین المللی  ان��رژی اتم��ی درباره 
پایبندی کش��ور ها ب��ه تعهدات ش��ان در چارچوب 
پیمان منع اشاعه است، بنابراین هر ۳ ماه یکبار این 
آژانس، گزارش فصلی درباره اقدامات راستی آزمایی 
و پادمانی کشور هایی که پرونده شان در دستور کار 

است از جمله ایران را تهیه  و ارائه می کند. 
قهرمانپ��ور ب��ا اش��اره به بررس��ی گ��زارش آژانس 
درخصوص پرونده ایران در جلس��ه شورای حکام، 
گف��ت: به دلیل ش��یوع کرونا بناس��ت این جلس��ه 
به ص��ورت وبینار)س��مینار برخط( برگزار ش��ود و 
همین امر یک خالء حقوقی ایجاد می کند چراکه در 
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش بینی 
نش��ده اس��ت که اگر جلس��ه حضوری نباش��د، آیا 

کشور ها می توانند رأی گیری کنند یا خیر.
 وی ب��ا بیان اینکه  هنوز درباره اینکه آیا ش��ورای 
حکام درخصوص گ��زارش آژانس در موضوع ایران  
می توان��د، رای گیری کند ابه��ام وجود دارد، گفت: 
اگر فرض بر این بگیریم مش��کل حل ش��ود، سؤال 
ای��ن اس��ت که آیا ش��ورای ح��کام درباره ارس��ال 
پرونده ایران به ش��ورای امنیت به نتیجه می رس��د 
ی��ا خیر؟ زیرا این موضوع در دس��تورکار  ش��ورای 
حکام  نیست و در این جلسه صرفاً معاونت پادمانی 
آژانس، گزارش می دهد و نماینده کش��ور هایی که 
می خواهن��د صحبت کنند، نظر می دهند و نماینده 
ایران نیز پاسخ می دهد.  کارشناس مسائل هسته ای 
تصریح کرد: ب��ا توجه به اینکه قاعده تصمیم گیری 
در ش��ورای حکام بر اس��اس اجماع است، اگر ۳-۲ 
کش��ور مخال��ف رأی گی��ری در ای��ن باره باش��ند، 
رای گیری نمی ش��ود بنابراین بعید است در جلسه 
شورای حکام درباره ارسال پرونده ایران به شورای 

امنیت، تصمیم خاصی گرفته شود. میزان 

اخبار

از نگاه دیگران 

گزارش

آمریکا جن��گ تمام عیار علیه جمهوری اس��المی ایران را 
به همراه انداخته اس��ت ومی خواهد به هر طریقی شده با  
فش��ار و تحریم های متعدد نگذارد جمهوری اسالمی ایران 
نقشی موثر در معادالت منطقه و بین الملل ایفا کند و ملت 

ایران را تسلیم خواسته های خود کند.
برخالف تأکید روسیه و چین به مخالفت با هرگونه تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی ایران، سفیر آمریکا در سازمان ملل 
اعالم ک��رد که پیش نویس قطعنامه تمدید این تحریم ها را 

در اختیار مسکو قرار داده است.
کل��ی کرافت س��فیر آمریکا در س��ازمان مل��ل اعالم کرد 
که ای��االت متحده آمری��کا، پیش نوی��س قطعنامه تمدید 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را به روسیه 

ارائه داده است.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، اقدام آمریکا در 
ارائه پیش نوی��س تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران در 
ش��رایطی صورت گرفته است که »واس��یلی نبنزیا« سفیر 
روس��یه در سازمان ملل ماه گذش��ته تأکید کرد که مسکو 
مخال��ف هرگونه تالش آمری��کا برای تمدی��د تحریم های 

تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران است.
آمری��کا در هفته های اخیر تالش ه��ای خود را برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که ۱۸ اکتبر 

)۲۷ مهرماه( منقضی می شود، تشدید بخشیده است.
طب��ق این گزارش، کرافت در یک کنفرانس خبری تصریح 
ک��رد که ع��الوه بر روس��یه، این پیش نوی��س را در اختیار 
بریتانیا، فرانس��ه، آلمان و اس��تونی نیز قرار داده و امیدوار 
اس��ت که »خیلی زود«، این پیش نویس را در اختیار دیگر 

اعضای شورای امنیت قرار دهد.
وی با اینحال ادامه داد که در وهله اول قصد دارد با سفرای 
کش��ورهای عضو ش��ورای امنیت گفت وگو کند و اطمینان 
حاص��ل کنیم که همه می دانند که ما متعهدیم تا اطمینان 
حاصل کنیم که ش��ورای امنیت سازمان ملل اجازه منقضی 
شدن )تحریم های تسلیحاتی ایران( را در ماه اکتبر نخواهد 
داد. وی در س��ؤالی مطرح کرد: »چی��زی که در تاریخ ۱۸ 
اکتب��ر به افراد می گویم این اس��ت....آیا ش��ما می خواهید 
روس��یه به ایران سالح عرضه کند؟ آیا می خواهید چین به 
ایران سالح عرضه کند؟ آیا می خواهید که کشورها به ایران 

سالح عرضه کنند یا بفروشند؟«.
کرافت س��پس ادامه داد: من تصریح می کنم که روس��یه و 
چین نیز بای��د در خصوص عملکرد ایران به اجماع جهانی 

بپیوندند. این موضوع فقط به مردم ایران مربوط نمی ش��ود 
بلکه به مردم خاورمیانه )غرب آسیا( ربط پیدا می کند.

س��فیر آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد که به کارگیری 
تمام��ی گزینه ها ب��رای اطمینان حاصل ک��ردن از تمدید 
تحریم ه��ای تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه ای��ران امری 

ضروری است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در س��ال ۲۰۱۸ علیرغم 
پایبن��دی ایران به مفاد برجام، به ص��ورت یکجانبه از این 
توافق هس��ته ای خارج ش��د و از آن پس سیاس��ت فش��ار 
حداکثری علیه ایران را در پیش گرفت به امید آنکه بتواند، 
تهران را وادار به موافقت با توافق مورد پس��ند آمریکا کند 
اما این سیاست نه تنها نتیجه بخش نبود بلکه ایران را وادار 
ک��رد که به دلیل عدم تعهد کش��ورهای اروپایی به برجام، 
از برخی تعهداتش ذیل این توافق هس��ته ای عقب نش��ینی 

کند.
بر اساس یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ که از سال ۲۰۱۶ 
میالدی اجرایی ش��د، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات 
تهاجمی منع شده است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال 
۲۰۲۰ )اواخ��ر مهر ماه ۱۳۹۹( منقضی می ش��ود و پس از 
آن ایران امکان خرید جنگ افزار از دیگر کشورها را خواهد 

داشت.
ایاالت متحده پیش نویس قطعنامه ای را برای رأی گیری در 

شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران آماده کرده است.

تصوی��ب این قطعنام��ه نیازمند جلب نظ��ر موافق ۹ عضو 
شورای امنیت بدون وتوی چین، روسیه، آمریکا، انگلیس و 

فرانسه )اعضای دائم شورای امنیت( است. 
برخ��ی از دیپلمات های غرب��ی به رویت��رز گفته اند ایاالت 
متح��ده کار دش��وار و حتی ناممکنی ب��رای جلب موافقت 
روسیه و چین جهت موافقت با تمدید این تحریم ها خواهد 

داشت. 
س��رگئی ریابک��وف معاون وزی��ر خارجه روس��یه پیش از 
ای��ن تاکید کرد که علی رغم فش��ارها و تالش های آمریکا، 
تحریم های تس��لیحاتی ایران در س��ازمان ملل قابل تمدید 

نیست.

از ایران خواستیم دسترسی به سایت ها 
را فراهم کند

نکته جالب اینجاس��ت ک��ه آژانس بین الملل��ی اتمی نیز 
دقیقا با پازلی که آمریکا برایش تعریف کرده پیش می رود 
چنانچه رافائل گروس��ی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در نشس��ت مطبوعاتی بعد از جلس��ه ش��ورای حکام 
اظهار داش��ت: از آنج��ا که به اطالعات بیش��تر نیاز داریم، 
تقاضی دسترس��ی به س��ایت ها )در ایران( را ارائه کرده ایم. 

بنابراین قظعاً امیدواریم این تالش ها نتیجه بدهد و ما اجازه 
دسترس��ی پیدا کنیم. این سایت ها همانطور که در گزارش 
ماه مارس و به تازگی گفتیم، اطالعاتی داریم که سالهاست 
تایید ش��ده و نش��ان می دهد در آن ها احتمال وجود مواد 
هسته ای یا فعالیت هایی وجود دارد که دلیل تالش ما برای 
دسترس��ی به آنها و درخواست برای ش��فاف سازی بیشتر 
ایران را توجیه می کند. در واقع موضوع س��ه س��ایت است 
یک س��ایت دیگر مورد بحث نیست و این سایت هایی است 

که در حال حاضر اساس عالقه ما است.
گروس��ی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمایل آژانس 
برای دسترسی به سایت های بیشتر در ایران گفت: در این 

مرحله چنین قصدی نداریم.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اینکه آیا 
آژانس به دنبال صدور قطعنامه ای علیه ایران اس��ت گفت: 
این امر مطلقا به ش��ورای حکام مربوط اس��ت که تصمیم 
بگیرند چگونه به گزارش ما پاسخ دهند. من به دنبال مسیر 
خاصی نیستم که شورای حکام از آن طریق به ایران پاسخ 
بدهد. مس��ئولیت من آن است که وقتی می بینم مساله ای 
مرتبط و مهم وجود دارد که باید در پیش��گاه شورای حکام 

قرار گیرد، این کار را انجام دهم.
وی در ادامه در سوالی درباره مذاکرات در خصوص مسئله 
ایران گفت: زمینه هایی وجود دارد که همکاری ما در آن ها 
در حال انجام اس��ت اما در بخش هایی به طور واضح با هم 
اختالف داریم. یک بس��ته مختلط است. امیدواریم بتوانیم 

بهتر عمل کنیم.
دبیرکل آژانس در خصوص فعالیت های اس��تخراج اورانیوم 
در عربس��تان و فعالیت های هس��ته ای این کشور گفت: هر 
زمان هر گونه فعالیت هسته ای در جریان باشد، آژانس نیز 
باید در آنجا در زمینه آموزش، آماده س��ازی و کمک رسانی 

حضور داشته باشد. 
او در س��والی درباره نگرانی ها در خصوص این که عربستان 
هنوز با رژیم بازرس��ی های گس��ترده تر موافق��ت نکرده و 
همچنی��ن پروتکل مقادیر کم را لغو نک��رده، گفت امیدوار 
است عربستان س��عودی اقدامات درست را اتخاذ کند. وی 
تاکید کرد تصور نمی کند مش��کلی در این خصوص وجود 

داشته باشد.
مدی��ر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین  با تکرار 
اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران، مدعی شد 

تهران اجازه بازرسی از برخی مکان ها را نمی دهد.
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آمریکا پیش نویس تحریم  تسلیحاتی ایران را به روسیه داد

س��خنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مدت هاس��ت پیگی��ر مطالبات از کره 
جنوبی هستیم، تصریح کرد: کره جنوبی  حق ندارد اموال ملت ایران را برای مدت 

مدیدی به بهانه تحریم ها و فشارهای آمریکا بلوکه کند.
س��ید عباس موس��وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل 
مبنی بر منش��ا ایرانی س��الح های مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه در حمله به آرامکو 
و همچنی��ن گ��زارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ع��دم اجازه ایران برای 
دسترسی آژانس به سه سایت هسته ای و همسویی آن با تالش آمریکا برای تمدید 

تحریم های تسلیحاتی علیه ایران گفت: اینها با هم همسو هستند.
وی اقدام دبیرخانه س��ازمان ملل در خصوص موضوع یمن را بی پایه و اس��اس و 
بر مبنای فش��ارهای آمریکا و رژیم عربستان ارزیابی و خاطرنشان کرد: هیچ سند 
و دلیل و مدرکی که ادعاهای آنها را ثابت کند، مش��اهده نکردیم و آنها براس��اس 
برخی اطالعات خاص این کار را کردند. س��خنگوی وزارت خارجه ادامه داد: باعث 
تاس��ف ماست که دبیرکل س��ازمان ملل و دبیرخانه این س��ازمان از طریق برخی 
کش��ورهای خاص تحت فش��ار قرار بگیرد و گزارش هایی را تایید یا قرائت و اعالم 
کنند که پایه و مبنای درستی ندارد و متاسفانه دقت نکنند که سالیان سال است 
آمریکا سازمان های بین المللی را گروگان اهداف خود گرفته و به دور از خط مشی 
آمریکایی ها نیس��ت. وی به گزارش آژانس نیز اش��اره کرد و افزود: گزارش آژانس 
ارتباطی با موضوع برجام ندارد و موضوع بس��ته ش��ده را ب��از می کنند که مبنای 
ادعاهای آنها ادعاهای جاسوس��ی رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو است که باز 
هم جای تاسف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک متقن و نگاه به همکاری های 
س��طح باالی ایران تا این لحظه، اینها را کنار گذاشته و ادعاهای رژیمی را بپذیرد 
و ی��ا مبنای س��ؤاالت خود قرار دهد ک��ه خصومت آن با مردم و نظ��ام ما و نظام 

بین الملل و خطر آن برای صلح و امنیت بین الملل برای همه محرز است.
موس��وی ب��ه آژانس توصیه کرد در ای��ن زمینه قدری آینده نگ��ری کند و مبنای 
س��ؤاالت خود را قانونی تر قرار دهند. ایران تاکنون همکاری سطح باالیی با آژانس 
داشته و در گزارش های آژانس هم آمده و باید این همکاری ها را قدر بدانند و وارد 
حاش��یه سازی بی مورد نش��وند. امیدواریم نشست آنها منجر به نتیجه ای شود که 

برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مهم، کارآمد و سازنده باشد.
موس��وی در پاسخ به س��ؤالی درباره اموال بلوکه شدن ایران در کره جنوبی گفت: ما 
مدت هاست پیگیر مطالبات از کره جنوبی هستیم. متاسفانه کره جنوبی بیش از نیم 
قرن رابطه خوب و صمیمی ما را دس��تخوش جریاناتی کرده که با دخالت کشورهای 

ثالث دچار خدش��ه می ش��ود. وی اف��زود: ملت، تجار ما و خ��ود دولتی های ما رابطه 
خوبی همواره با بخش های مختلف در کره جنوبی داشتند، ولی تبعیت کورکورانه کره 
جنوبی از آمریکا و بلوکه کردن اموال ایران در این کشور به بهانه تحریم ها و فشارهای 
آمریکا به هیچ وجه قابل قبول نیست. تحریم های آمریکا یکجانبه است و هیچ پشتوانه 
حقوقی و بین المللی ندارد و یک تصمیم خودس��رانه یک کش��ور است که قلدرمابانه 
علیه کش��ور ما و دیگرانی که با ما ارتباط دارند، اعمال فش��ار و زور می کند. موسوی 
خاطرنش��ان کرد: متعجب نیس��تیم عده ای زیر بار می روند، آنها حق دارند تصمیم 
بگیرند چطور زندگی کنند و زیر بار فشارهای دیگران بروند، ولی حق ندارند اموال 
ملت ایران را برای مدت مدیدی با این بهانه بلوکه کنند. سخنگوی وزارت خارجه 
بیان کرد: اینها باید به این فکر باش��ند و روابط دیرینه را خدش��ه دار نکند. وزارت 
خارجه با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه ها همه اقدامات سیاسی، حقوقی و 

دیپلماتیک الزم را انجام داده و می دهد تا حقوق ملت ایران تضمین شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی درباره تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران این اقدام آمریکا را غیرقانونی و خالف برش��مرد و افزود:همه کشورهای عضو 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل بر این موضوع وقوف دارند و هم روسیه و هم چین 
باره��ا در این زمینه اعالم موضع کرده و اق��دام آمریکا را خالف برجام و قطعنامه 

۲۲۳۱ برشمرده و آمریکا را از این اقدام نهی کرده اند.
موسوی در پاسخ به سؤالی درباره تحریم نورث استریم و واکنش آلمان نیز عنوان 
کرد: جالب است سال  های سال به جامعه جهانی و کشورهای دوست آمریکا و اروپا 
هشدار می دادیم سکوت در برابر قلدری و یکجانبه گرایی آمریکا روزی گریبان شما 
را خواهد گرفت و آمریکا برای منافع خود و فشار کشورهای مستقل دم از تحریم 

پروژه نورث استریم می زند و داد آلمان ها را در آورده است.
وی همچنین در پاس��خ به س��ؤالی درباره اظهارات ظریف مبنی بر انتخاب مجدد 
ترامپ و تاثیر آن بر سیاست های ایران عنوان کرد: سیاست اصولی ما عدم دخالت 
در امور داخلی کشورهاست و خیلی منتظر این نیستیم که در آمریکا چه کسی و 
یا کدام حزب سر کار می آید. در طول ۴۰ سال گذشته رفتار آنها را امتحان کردیم 

و یکی از یکی بدتر. برای ما خیلی مهم نیست که چه کسی بر سر کار می آید.

طرح ایران برای فلسطین
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به س��ؤالی اگر رژیم صهیونیستی اقدام به الحاق 
کرانه باختری کند واکنش رسمی ایران چیست؟ گفت: ما پیش از این واکنش نشان 
داده و اعالم کردیم این اقدام غلطی اس��ت. کل سرزمین اشغالی است و اشغال مجدد 
سرزمین های اشغالی بدعت جدید و عجیب و غریبی است که تنها از رژیم صهیونیستی 
برمی آید. طرح هایی که تاکنون در خصوص برقراری صلح در فلسطین  و احقاق حقوق 
فلسطینی ها بود به نظر ما موفق نبوده چون یکجانبه بوده و طرف اسرائیلی ها را گرفته 

و نتوانسته توقعات ملت فلسطین را برآورده کند و همه به شکست انجامیده است.

 موسوی:

 کره جنوبی حق ندارد اموال ملت ایران 
را به بهانه تحریم ها بلوکه کند

جنگ تمام عیار واشنگتن علیه تهران 

انتقال گاز طبیعی به ترکیه از سر گرفته می شود
وزیر خارجه ایران در نشس��ت خبری مشترک با همتای ترکیه ای گفت 
که تا پایان این ماه انتقال گاز طبیعی به ترکیه از س��ر گرفته می شود و 

برقراری پروازها بین ۲ کشور نیز در آینده در برنامه قرار دارد.
محمدج��واد ظریف   پس از دو دور گفت وگو ب��ا مولود چاووش اوغلو با 

بیان اینکه سیاست های یکجانبه و تحریم های یکجانبه ماهیت و واقعیت 
خود را نش��ان داد، گفت: نش��ان داد در برابر جان انس��ان ها برخی کشورها 

اهداف سیاسی کوتاه مدت خود را نشان می دهند و آمریکا متاسفانه سابقه بسیار 
ب��دی از خود گذاش��ت هم در تح��والت داخلی خود و ه��م در پاندمی کرونا که 
تحریم هایش را علیه ایران با ش��دت هر چه بیش��تر و با هدف ضربه زدن به ایران 
ادام��ه داد. وزیر خارجه ایران ادامه داد: از ب��رداران و خواهران در ترکیه ممنون 

هستیم که در برابر تحریم های یکجانبه ایستادگی و مقابله کردند. فارس 

تحریم های یکجانبه علیه ایران را رد می کنیم
وزیر خارجه ترکیه در نشس��ت مطبوعاتی مش��ترک ب��ا وزیر امور خارجه 
کشورمان می گوید که آنکارا تحریم های یکجانبه علیه تهران را رد می کند.
مولود چاووش اوغلو در ادامه با اش��اره به محور های مذاکره با وزیر امور 
خارجه ایران، اظهار داش��ت »ما در این دی��دار به موضوعات امنیت در 

سوریه پرداختیم.« وزیر خارجه ترکیه همچنین اعالم کرد»ایران به زودی 
میزبان ترکیه در نشس��ت ویژه سوریه در تهران خواهد بود.«  چاووش اوغلو 

اخیرا گفته بود پیش از برگزاری نشست حضوری مذکور، به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، نشس��تی مجازی با حضور وزرای خارجه س��ه کش��ور برگزار خواهد شد. 
دیپلمات ارشد ترکیه در بخش دیگری با اشاره به موضوع الحاق کرانه باختری به 
اراضی اش��غالی گفت »ترکیه و ایران تحت نظارت سازمان همکاری های اسالمی 

به مبارزه علیه طرح الحاق کرانه باختری ادامه می دهند.« میزان 

گفت وگوی آمریکا و عراق موضوعی داخلی است
سفیر ایران در بغداد با اشاره به رویکرد حامیانه ایران در دولت جدید 
ع��راق گفت که گفت وگ��وی آمریکا و عراق موضوعی داخلی اس��ت و 
س��فر اخیر فرمانده نیروی قدس س��پاه به این کشور، ارتباطی با این 

امر نداشت.
ایرج مس��جدی اف��زود: رویکرد جمهوری اس��المی ای��ران، همکاری و 

پش��تیبانی و حمایت از دولت مصطفی الکاظمی است زیرا ما آن را دولتی 
می دانیم که بر اساس خواست ملت عراق تشکیل شده و از سوی پارلمان نیز به 
آن رأی اعتماد داده ش��ده اس��ت.  وی افزود: ما اعالم کردیم که برای همه انواع 
همکاری آماده ایم و اطمینان داریم که روابط دوجانبه میان دو کشور، گسترده تر 
و مستحکم تر خواهد شد و به صورت مناسبتی در دوره نخست وزیری الکاظمی 
پیشرفت خواهد کرد. برای ما منافع مشترک دو کشور اهمیت دارد.  تسنیم 

شهردارى اسالمشهر 

شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1399 از محل اعتبارات شهردارى 
حقوقى  اشخاص  از  بدینوسیله  نماید.  واگذار  عمومى  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  هاى  پروژه  اجراى 
واجد شرایط داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به اداره 
قراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز 
مناقصه  برنده  عهده  به  روزنامه  در  آگهى  درج  هزینه  بود.  خواهد  دوم  نوبت  آگهى  چاپ  از  پس 

خواهد بود.
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