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گزارش رسالت از بررسي پرونده هسته اي ايران در جلسه شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي

|گروه سياسي|
صبحديروزخبر برگزاريجلسهشورايحکامآژانس
بينالملليانرژياتميپيرامونبرنامههستهايايراندررسانهها
منتشر شد .اما اين جلسه پشت درهاي بسته برگزار شد و
خبري از آن دراختيار رسانه ها قرار نگرفت.
براساس شنيده ها نماينده آمريکا در آژانس بينالمللي انرژي
اتمي در جريان نشست اضطراري اين سازمان در وين ،ايران
را به «اخاذي هستهاي» متهم کرد.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي روز چهارشنبه به کشورهاي
عضو اين سازمان اعالم کرد ايران با عبور از سقف  ۳/۶۷درصد
غنيسازياورانيومکهدرتوافقنامهبرجامقيدشدهبود،سطح
غنيسازي خود را به  ۴/۵درصد رسانده است.
تصميم ايران مبني بر افزايش ذخاير و سطح غنيسازي
اورانيوم پاسخي بود به بدعهدي آمريکا و تعلل اروپاييها در
برآورده کردن حق ايران به برخورداري از مزاياي اقتصادي
توافق هستهاي.
همزمان نماينده ايران در آژانس انرژي اتمي در اظهاراتي
که در مصاحبه با روزنامه آلماني ديزايت بيان کرده است
تاکيد کرد ايران خواهان ماندن در توافق برجام است .کاظم
غريب آبادي گفته است همه چيز مي تواند «در عرض يک
ساعت» به حالت اول بازگردد ،به شرطي که «شرکاي حاضر
در توافق به تعهدات خود عمل کنند».
برايبررسيبيشتراينموضوع،رسالتباتعداديازکارشناسان
گفت وگويي ترتيب داده که در ادامه مي خوانيد.
*فريدونعباسي:گامهايايراننشاندهندهآناست
که دنبال فرجي از عالم غيب است
فريدون عباسيدواني رئيس اسبق انرژي اتمي درگفتوگو
با «رسالت»اظهار داشت«:در جلسات شوراي حكام معموال
مديرکلآژانسگزارشيازيافتههايخودبهشوراارائهميدهد.
اينگزارشفصلياست؛يعنيدرهرفصلگزارشهايجامعي
درباره کشورهاي مختلف يا ماموريتهايي به اين سازمان
سپرده شده ارائه ميدهد .پرونده ايران يکي از پروندههاي
هميشه مطرح در شوراي حکام است که براي راستيآزمايي
در آژانس در باره آن صحبت ميشود».
او ادامه داد « :پس از برجام با توجه به اين که ايران فراتر از
آن چيزي که در برجام نوشته شده بود براي خود محدوديت
ايجاد و دسترسيهاي فراتر از مقررات را براي آژانس فراهم
ميکند اين سازمان گزارشهاي بسيار خوبي از ايران منتشر
کرده است».
عباسي دواني با اشاره به اين که ايران در حال حرکت به
سوي کاهش تعهدات برجامي است ،افزود« :آژانس براي
آنکه کنترل وضعيت را از دست ندهد تا برخي از کشورهاي
ديگر ،اعضا را تحت فشار قرار ندهند ،جلس ه شوراي حکام را
پشت درهاي بسته برگزار کرد تا بتواند در داخل اين جلسه
به اجماعي برسند».
رئيس اسبق انرژي اتمي تصريح کرد« :در اين اجماع يکسري
نظراتتندمطرحميشوديعنيکشورهاييبهطرحپيشنويس
افراطي پرداخته و کشورهاي ديگر را تعديل ميکنند ،اما نه
در جهتي که گزارشي بيرون نيايد .شايد اين جلسه به صورت
غيرعلني برگزار شد تا بتواند تعادلي براي به اجماع رساندن

کشورها صورت گيرد .امکان دارد شوراي حکام در ادامه اين
جلسه بيانيهاي براي ترغيب ايران به جهت پايبند بودن به
تهدات گذشته صادر کند».
عباسيدواني همچنين درباره گامهاي ايران در راستاي
کاهش تعهدات برجامي گفت«:اين گامها از نظر زماني بسيار
زياد است .يعني فرصتهاي زيادي را به کشورهاي اروپايي
ميدهد در صورتي که نبايد ايران تا اين اندازه به آنها فرصت
دهد .اين موضوع مانند اين است که ايران تنها به دنبال فرجي
از عالم غيب است».
رئيس اسبق انرژي اتمي با بيان اين که اروپا سقف پروازش
مشخص است ،تصريح کرد«:منافع اروپا در جهت حرکت به
سمتآمريکاييهاست،يعنيحتيهمراهباچينوروسيههم
نيستند و تنها در جهت آمريکاييها حرکت ميکنند».
او در پايان گفت« :اروپا تنها از ايران استفاده ميکند تا در
قسمتهايي بتواند استقالل خود از آمريکا را نشان دهد،
آنگونه نيست که بخواهد در جهت منافع ايران نظر دهد چرا
که به طور کل مبادالت آنها با آمريکاييها بسيار بيشتر است.

را کاهش ميدهد».
او افزود«:اين دو اقدام با پايان دادن به محدود نگه داشتن
ذخاير اورانيوم غني شده و ذخاير آب سنگين توليدي توسط
ايران بود که در چارچوب توافق برجام صورت گرفت ،لذا
افزايش سطح غني سازي اورانيوم به بيش از  3/67دهم
درصد و توقف نوسازي راکتور آب سنگين اراک در دستور
کار مجدد ايران قرار گرفت».
نوشآبادي گفت«:آژانس بين المللي انرژي هسته اي پس از
اعالم ادعاي نقض تعهدات توافقات هسته اي از سوي ايران
واکنش نشان داد و اظهار داشت ما از تصميم ايران در خصوص
سطح غني سازي مطلع هستيم و بازرسان آژانس مستقر در
ايران موضوع را به مقامات جمهوري اسالمي نيز اعالم کردند
و گفتند اين اقدام در چارچوب توافق هستهاي برجام است و
گروه  4+1بايد در خصوص تعهدات قانوني خويش عمل کند
و تاکيد کرد جمهوري اسالمي ايران قصد دارد بين تعهدات
و حقوق خود توازن ايجاد کند و اگر طرف هاي مقابل حقوق
ايران در برجام را به رسميت بشناسند ما نيز به تعهدات خود

فريدون عباسي ،رئيس اسبق انرژي اتمي :آژانس براي اينکه کنترل وضعيت را
نخواهد از دست بدهد ،جلس ه شوراي حکام را پشت درهاي بسته برگزار کرد
حسين نوشآبادي ،مشاور سابق وزير امور خارجه :آمريکا با فشار و ايجاد هراس به
دنبال برداشتن فشارهاي جهاني عليه خود براي خروج از برجام است
رحمان قهرمان پور ،کارشناس سياست خارجي :آژانس صالحيت حقوقي براي
اظهارنظر درمورد ايران و برجام ندارد
يعني ارزش روابط اقتصادي اروپا با آمريکا بسيار بيشتر از
روابطش با ما است ،بنابراين ايران نبايد زياد دلخوش باشد
که اروپاييان به نفع ايران نظر دهند».
*حسين نوشآبادي :آمريکا قصد دارد زمينه را براي
خروج ساير اعضا از توافق هستهاي فراهم کند
همچنين حسين نوشآبادي مشاور سابق وزير امور خارجه
و سفير سابق ايران در عمان در گفتوگو با «رسالت» اظهار
داشت«:جمهوري اسالمي ايران پس از خروج غيرقانوني
آمريکا از برجام اين حق را بر اساس توافق موسوم به برجام
براي خود محفوظ مي داند که دست به عمل متقابل بزند ،اما با
صبوري و درايت خود به کشورهاي باقيمانده در توافق  ۶۰روز
مهلت داد تا تبعات منفي خروج يک جانبه اياالت متحده
آمريکا را با پايبندي عملي به برجام و موضوع تحريم خريد
نفت و مبادالت تحريم شده بانکي را به نحوي که ايران بتواند
از مزاياي آن برخوردار شود حل و فصل نمايد».
مشاور وزير امور خارجه تصريح کرد« :اما متاسفانه کشورهاي
اروپايي عضو برجام با بهانههاي واهي از اقدام عملي در
انجام تعهدات خود طفره رفتند و هيچ گونه پاسخ عملي
به درخواست هاي قانوني جمهوري اسالمي ندادند و ايران
در نهايت با انقضاي مهلت دو ماهه با تصميم شوراي عالي
امنيت ملي از روز هيجدهم ارديبهشت با متوقف ساختن دو
تعهد خود به رهبران پنج کشور آلمان ،فرانسه ،انگليس،
چين و روسيه و همچنين مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا اعالم کرد از اين تاريخ اجراي بخشي از تعهدات خود

پايبند خواهيم بود و آن را اجرا خواهيم کرد».
اين ديپلمات ارشد گفت«:مسئوالن ارشد کشور همواره
اعالم کرده اند جمهوري اسالمي بيش از يک سال از خروج
آمريکا از برجام به اروپا فرصت داد تا ساز و کار عملي را براي
جبران خسارت هاي ناشي از نقض تعهد آمريکا به کار گيرد
اما هيچ تصميم جدي از طرف هاي آنان صورت نگرفت و
الجرم ايران در چارچوب توافق برجام بخشي از تعهدات خود
را کاهش داد .متعاقب آن با فشار آمريکا و درخواست اين
کشورودبيرخانهآژانسانرژيهستهايدربيانيهاياعالمکرد
نشست ويژه شوراي حکام در مقر آژانس در وين برگزار مي
شود و در اين بيانيه اعالم شده است که اعضاي شوراي حکام
درباره راستي آزمايي و نظارت برجمهوري اسالمي ايران در
پرتو قطعنامه  )2015( ۲۲۳۱شوراي امنيت سازمان ملل
بحث و گفت وگو خواهند کرد».
نوشآبادي ادامه داد« :گرچه طبق روال کار شوراي حکام ،در
کل رئيس شوراي حکام و هر يک از اعضاي اين شوراي مي
توانند نشست ويژه شوراي حکام را تقاضا کنند و الزم نيست
اين تقاضا به تاييد جايي برسد ،اما براي آن است که آمريکا
قصد دارد با تحت فشار قرار دادن آژانس و ايجاد هراس بين
سايراعضايباقيماندهبرجامازاقدامقانونيجمهورياسالمي
ايران ،زمينه را براي خروج ساير اعضا از توافق هستهاي فراهم
کند و خود را از فشارهاي جهاني که ناشي از خروج يک جانبه
غيرقانوني است نجات دهد و با کمک ساير اعضاي برجام که
عمدتا عضو شوراي امنيت سازمان ملل هستند پرونده هسته

وزارت كشور

استانداري البرز

شهرداري شهر جديد هشتگرد

آگهي فراخوان مناقصه عمومي به شماره 98/2164
نوبت اول

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 5/96/320ش مورخ  98/4/5و
تاييديه هيات تطبيق مصوبات شوراي اسالمي شهرستان ساوجبالغ به شماره  2127/1/1398/6738نسبت به خريد مخزن زباله
 660ليتري به مبلغ  2/000/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه شركتهاي سازنده و نمايندگيهاي فروش
دعوت ميشود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  10روز جهت دريافت اسناد به نشاني :شهر جديد هشتگرد،
شهرداري شهر جديد هشتگرد  -تلفن تماس - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 )1مهلت فروش اسناد :از تاريخ  98/4/27لغايت 98/5/5
 )2مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  - 98/5/6واحد حراست
 )3زمان گشايش پيشنهادات :روز دوشنبه مورخ 98/5/7
 )4در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )5شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )6هزينههاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )7ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول98/4/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/27 :
خ ش98/4/20 :

اصغر آقائي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

سعداهلل زارعي:

ادعاي آم ريکا درباره تشکيل
«ائتالف نظامي جديد» عملي نم يشود

اي ايران را مجددا به شوراي امنيت برده و اقدامات تنبيهي را
عليه ايران به اجرا بگذارند».
کارشناس ارشد حقوق بين الملل در پايان گفت«:صرفنظر
از کوتاهي و ضعف کشورهاي اروپايي عضو برجام و نگراني
آنها از مقابله با آمريکا ،هيچ يک از اين دولت ها مايل به
خروج از برجام نيستند و کشورهاي چين و روسيه نيز قطعا
در مخالفت با سياست ها و اقدامات يکجانبه آمريکا زير بار
هر تصميمي نخواهند رفت و با توجه به عضويت دائمي آنان
در شوراي امنيت سازمان ملل با اياالت متحده همراهي
نخواهد کرد».
*قهرمانپور:آژانسصالحيتحقوقيبراياظهارنظر
درمورد ايران و برجام ندارد
در پايان هم رحمان قهرمان پور ،کارشناس امور بين الملل
به رسالت گفت«:بايد به چند نکته دقت کرد ،نخست اين
که در معاهده برجام نقش محوري و مهمي به آژانس داده
نشده است و اين بسيار مهم است؛ يعني آژانس صالحيت
حقوقي براي اظهارنظر درمورد ايران و برجام ندارد .برجام
توافقي است که بين پنج کشور با ايران انجام شده و در
مکانيزم حل اختالف برجام اشاره اي به آژانس نشده است،
يعني يک طرف توافق ايران و پنج کشور هستند و اگر آن
کشورها اعتراض کنند ابتدا به کميسيونهاي برجام و بعد
به شوراي امنيت مي رود».
او ادامه داد«:نکته دوم اين است که درحال حاضر در وضعيت
فعلياتحاديهاروپاتصميميمبنيبراستفادهازمکانيزمماشه
ندارد .از طرف ديگر روسيه و چين هم تاکنون با آمريکا و اروپا
همراهي نکرده اند .روسيه معتقد است آمريکا ابتدا خارج
شده و ايران حق دارد واکنش نشان دهد و مي توان گفت که
موضع حمايت از ايران را داشتند .روس ها در شوراي حکام
هم نفوذ زيادي دارند اما در اين شورا اجماع نظري وجود ندارد
تا بتوانند يک تصميم واحد بگيرند».
اين کارشناس با تشريح وظايف آژانس تاکيد کرد« :نکته
سوم وظيفه اصلي آژانس است که راستي آزمايي فعاليت
کشورهاي عضو آژانس بر اساس توافق جامع پادماني و يا
پروتکل الحاقي را شامل مي شود .لذا آن ها دستورالعملي
در مورد برجام نداشته و آيين نامه اي ندارند که بر اساس آن
تصميم بگيرند که ايران برجام را نقض کرده يا خير .چيزي که
بر اساس اساسنامه خود مي توانند انجام دهند انجام راستي
آزمايي بر اساس دريافت اطالعات ،صحيح بودن روند فعاليت
و ماهيت فعاليت هاست ،اما اگر شوراي امنيت و طرف مقابل
بخواهند آژانس نظر فني خود را اعالم کند ممکن است به
دليل داشتن مرجعيت فني گزارش دهد».

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميشود جهت دريافت كارت
ورودبهجلسهمجمعمورخ22و23تيرماه1398باارائهاصلكارتمليبراي
اشخاصحقيقي،وكالتنامهرسميبراينمايندگانسهامدارانومعرفينامه
براي اشخاص حقوقي به آدرس بلوار سجاد ،بهارستان  ،2ساختمان بارثاوا،
پالك  ،4طبقه  3از ساعت  9صبح الي  16مراجعه فرمايند.
همچنينمجمعروزدوشنبهمورخ1398/04/31ساعت10درمحلكيلومتر
 16جاده قوچان ،بعد از نيروگاه توس (شركت صنايع مهتاب خراسان)
برگزار خواهد گرديد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي منتهي
به 1398/12/29
 -3ساير موارد در صالحيت مجمع
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت كشت و صنعت
خ ش98/4/20 :
بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام)

وزارت كشور

شهرداري هشتگرد بدينوسيله مهلت دريافت و تحويل اسناد تجديد

مناقصه عمومي برونسپاري حجمي بخشي از واحدهاي آتشنشاني،

نقليهوسايرواحدهايخدماترسانشهرداريراتاپايانوقتاداريروز
سهشنبهمورخ1398/4/25تمديدمينمايد.لذامتقاضيانميبايست

پيشنهادات خود را در پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و مهرشده
تا پايان وقت اداري فوقالذكر به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
تاريخ انتشار98/4/20 :

خ ش98/4/20 :

امير بهمني  -شهردار هشتگرد

کارشناس مسائل غرب آسيا گفت :ادعاي آمريکا درباره تشکيل يک «ائتالف
نظامي جديد» عملي نميشود.سعداهلل زارعي در گفتوگو با خبرنگار گروه
سياسي خبرگزاري ميزان ،با بيان اينکه يمنيها از سوي ائتالف متجاوز
سعودي مورد تهاجم واقع شدند و وقتي براي کشوري چنين اتفاقي ميافتد،
گام اوليهاش دفاع است ،اظهارکرد :يمنيها حدود چهار سال است که از نظر
نظامي و سياسي در حال دفاع از کشورشان هستند.
وي با اشاره به اينکه دفاع از کشور مراحلي دارد ،افزود :يکي اينکه در داخل
سرزمين عليه کشور متجاوز مبارزه ميشود و در واقع دشمن را در داخل
سرزمين مهار ميکنند .اما در مرحله دوم؛ براي حفاظت از سرزمين ،تهاجم را
به سرزمين خود دشمن ميبريم ،تا جنگ يکطرفه نباشد .همچنين در مرحله
سوم؛ در حين مقاومت در برابر دشمن ،سعي ميکنيم ضرباتي را به داخل
خاک کشور دشمن ،وارد کنيم.
کارشناس مسائل غرب آسيا خاطرنشان کرد :يمن مدل سوم دفاع از کشور خود
در برابر تهاجم عربستان و امارات را انتخاب کرده است .يمنيها هم در داخل
خاک سرزمين خود با متجاوزان مبارزه ميکنند و هم اهدافي را در عربستان و
امارات مورد هدف قرار ميدهند.استاد علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي
گفت :يمنيها کماکان در حال دفاع از خود هستند مگر اينکه سعودي اعالم
کند که از يمن رفته و بمباران به اين کشور را نيز قطع ميکند .البته در اين
صورت؛ از همان روز ،همه اقدامات و حمالت انصاراهلل در جيزان و حمالتي که
متوجه پايگاه مالک خالد و غيره شد ،هم متوقف ميشود.
ت انصاراهلل و ارتش يمن در طول اين چهار سال ،در
زارعي با بيان اينکه اقداما 
حوزه دفاعي قرار ميگيرد ،گفت :منتهي دفاع فعال ،موثر و قدرتمند براي دفع
تهاجم حمالت ائتالف متجاوز سعودي را شامل ميشود.
کارشناس مسائل غرب آسيا درباره ادعاي آمريکا مبني بر تشکيل ائتالف
نظامي براي آنچه «حراست از آبهاي استراتژيک اطراف ايران و يمن»
عنوان کردهاند ،گفت :اين ادعا به واقعيت نميپيوندد و از اين حرفها در اين
 10سال اخير ،روزي  ۳-۲بار مطرح کردهاند و يک مورد هم عملي نکردهاند،
اين همه از تشکيل ناتوي عربي حرف زدند که تشکيل نشد ،اين همه ائتالف
گفتند و آنهم ،عملي نشد.

زنگنه:

مي زان صادرات نفت اي ران
اطالعات جنگي محسوب م يشود

وزير نفت گفت :ميزان صادرات نفت ايران اطالعات جنگي محسوب ميشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،بيژن نامدار زنگنه در حاشيه نشست هيئت دولت
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص اعالم اطالعات فروش
نفت ايران در رسانه ملي اظهار داشت :پيشتر هم گفتم با چه نيتي برخي
اطالعات داده ميشود .البته اطالعات درست نيست و اينکه بازنشر ميشود
هم کار خوبي نيست.
وي ادامه داد :اطالعات مربوط به صادرات نفت با توجه به اينکه در جنگ هستيم،
اطالعات جنگي محسوب ميشود و هرکس ميخواهد آن را منتشر کند بايد
با هماهنگي باشد؛ چراکه به منافع ملي آسيب ميزند.وزير نفت همچنين در
خصوص روند گازرسانيهاي روستايي در کشور گفت :امروز تنها حدود  ۸تا ۹
روستا را گازرساني ميکنيم و عمال کار به پايان رسيده است .در چند استان
صد در صد روستا را گازرساني کردهايم .چند استان کمي عقبتر هستند که ما
همتمان را براي آنها گذاشتهايم که شامل خراسان رضوي ،خراسان جنوبي،
کرمان ،کرمانشاه و آذربايجان غربي است .در حال حاضر جمعيت تحت پوشش
گازرساني روستايي نزديک  ۸۵درصد و گازرساني کل کشور نيز  ۹۳تا ۹۴
درصد است .وي در پايان در خصوص ديدار با وزير نفت عربستان در اجالس
اوپک خاطرنشان کرد :ديدار خصوصي نداشتيم و در حد احوالپرسي بود اما
در داخل جلسه  ۷تا  ۸ساعت با هم دعوا کرديم.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
(نوبت دوم)

جلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهشركتتعاونيكاركنانشبكه
بهداشت و درمان مرند به شماره ثبت  257و به شناسه ملي 10200025490
(نوبتدوم)درساعت17روزدوشنبهمورخ98/4/31درمحلدفترشركت
واقع در مرند خيابان امام  -روبروي مسجد المهدي از كليه اعضاي شركت
تعاوني دعوت ميشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز (بيالن) و حساب سود و زيان و
گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرسان مربوطه به سالهاي 88-97
 -3تعيين خط مشي و برنامهآتي شركت
 -4تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 98
 -5انتخابات هيات مديره و بازرسان براي مدت قانوني
 -6اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
تذكر-1افراديكهعالقمندبهثبتنامداوطلبيدرسمتهايهياتمديرهو
بازرسيميباشندميتوانندحداكثرتا7روزبعدازنشرآگهيفرمهايمربوطه
را تكميل و مدارك خود را به تعاوني تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تذكر  - 2افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وكيل خود را
اعزام نمايند ميبايست از ساعت  8تا  18مورخه  98/4/27با حضور توام
وكيل در دفتر تعاوني حضور يافته و ورقه حضور در مجمع را به نام وكيل در
حضور هيات مديره و بازرس دريافت دارند .توضيح اينكه به وكالتنامههاي
غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت/اتحاديه تعاوني
خ ش98/4/20 :

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شهرداري هشتگرد

آگهي اصالحيه مناقصه عمومي

قهرمان پور با ضمن اشاره به برگزاري جلسه شوراي حکام
پشت درهاي بسته ،ادامه داد«:بايد منتظر بمانيم تا ماهيت
و خواسته آمريکا مشخص شود و اينکه آيا اروپا آن هارا
همراه مي کند يا خير ،يا از آژانس مي خواهند که گزارش
فني در مورد فعاليتهاي ايران بدهد .اگر تاکنون خبري
بيرون نيامده معناي سياسي اش اين است که در شوراي
حکام هم به جمع بندي نرسيدند تا بتوانند بر اساس آن
اعالم موضع کنند».
وي در پاسخ به اين پرسش که دليل برگزاري اين جلسه
را در شوراي حکام پشت درهاي بسته چه مي دانيدگفت:
«اين مسئله عجيبي نيست ،گاهي اوقات کشورها به دليل
اختالفاتيکهوجودداردتالشميکنندتاجلساتمخفيانه
باشد و چون سيستم راي گيري آژانس مبتني بر اظهار نظر
است راي گيري با اجماع است ،يعني اگر يک يا دو کشور
هم مخالف باشند تاثيري در راي گيري ندارد .در سيستم
اجماعي معموال کشورها پيش از جلسه سعي مي کنند ،با
يکديگر چانهزني کرده تا حرفشان در جلسه يکي باشد و
اختالففاحشيبايکديگرنداشتهباشند،اماچونبراياين
جلسهوقتکافينبودهوکشورهازمانيبرايرايزنينداشتند
و از طرف ديگر هم اختالف کشورها در اين مورد زياد است
احتماال ترجيح دادند اين اختالفات به سطح شوراي حکام
کشيده نشود و مطبوعات خبر دار نشوند».
وي ادامه داد« :شايد ايران يک يا دو هفته ديگر هم با
ابتکار عمل فرانسويها صبر کند .در بيست و چهارم اين
ماه هم جلسه اتحاديه اروپا در مورد نحوه برخورد با ايران
و حفظ برجام برگزار مي شود .اگر در اين مدت زمان و
نهايتا تا آخر تيرماه خبري نشد ايران گام سوم را بر مي
دارد و به سمت غنيسازي  ۲۰درصد حرکت خواهد
کرد .در تعريف آژانس غني سازي اورانيوم پنج درصد
جزو  URLيا اورانيوم کمتر غني محسوب مي شود اما
بيش از پنج درصد اورانيوم بيشتر غني شده است ،بنابراين
آن زمان وارد فضاي جديدي خواهيم شد و ممکن است
شوراي حکام جلسات ديگري برگزار کنند ،لذا عبور از
پنج درصد يک معناي سياسي و يک معناي فني دارد .در
معناي سياسي شايد بين پنج تا هفت درصد فاصله اي
نباشد ،اما اين فاصله در تعريف آژانس با فاصله بين سه تا
پنج درصد يکي نيست ،و اگر ما به پنج درصد و باالي آن
برسيم با شرايط جدي و اروپا هم با شرايط جديدي روبه رو
مي شود ،اما تمام تالش اروپا اين است که بتواند راهحلي
پيدا کند و اگر نتوانند در اين مرحله راهي پيدا کنند در
مرحله بعدي کارشان بسيار دشوار است».

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت كشت و
صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي
عام) به شماره ثبت  112و شناسه ملي
10101892894

استانداري البرز

شهرداري هشتگرد
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نوبت دوم

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  ،1398پروژه ذيل را از طريق تجديد مناقصه عمومي
به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
پروژه

رديف بودجه مصوب سال 1398

اعتبار (ريال)

قيمت (براساس)

ترميم و همسطحسازي پيادهروهاي سطح شهر به
صورت دستمزدي (منطقه يك)

رديف16

10/000/000/000

مناسبترين قيمت

 داوطلبان ميتوانند حداكثر ظرف مدت  12روز از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري به واحدامور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجديد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه
شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند( .تلفن تماس 36242525-7 :داخلي )366-364
 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجديد مناقصه خواهد بود. ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط تجديد مناقصه موجود ميباشد.تاريخ انتشار نوبت اول98/4/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/20 :
خ ش98/4/13 :


دهقان – شهردار ورامين

