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تبعات توافق هستهاي در شبهجزیره کره چیست
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سخنرانی ژاک دوبوک ،فیلسوف
فرانسوی درباره هشترودی

تأثیر توافق ترامپ و کرهشمالي بر برجام

گفتوگوي تلفني یکساعته
روحاني و مکرون
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فرصتي براي رصد سیاسي
 ...و هنوز هم آن را نفس ميکشــند و آن برد
در مقابل آمریکایي که همیشــه سعي در تحقیر
ایــران داشــته ،روح مردمي را نشــان ميداد که
جویاي سرافرازي خود در عرصههاي بینالمللي
است؛ آن گمشده نابي که هنوز در پسزمینه روح
هر ایراني زنده اســت؛ پادشاهي جهان .تیمي که
در بازي به رقیب دیرینه سیاســي خود گل زد و با
آن عکس یادگاري گرفت ،همان مردمي است که
گفتوگوي تمدنها و ائتالف براي صلح را فریاد
ميزدنــد .مردمي که از انزوا بیزار بودند و خود را
شایسته شادي و سرور ميدانستند.
حضــور بعدي اما در جامجهاني  ۲۰۰۶آلمان
بازخورد روح جامعه سرخورده و ناامیدي بود که
خسته و بيتفاوت است و عجیبتر آنکه این روح
در ســاقهاي بازیکنان تیم ملي هم دمیده شــده
بود .جامعه خســته از اختالفــات اصالحطلبي و
ســرخورده از آن همه آرمان و شور اکنون ساکت
و بيتفاوت شــده اســت .همین بيتفاوتي همه
عرصههاي سیاسي را به رقیب داده و مردم سعي
ميکنند در الک خود باشــند .نه کســي از باخت
ایران در مقابل پرتغال ناراحت شــد و نه کسي به
استقبال تیم ملي به فرودگاه رفت.
اکنــون بــاز در جامجهاني هســتیم .واکنش
جامعه ایران در ســال  ۲۰۱۸روســیه چه خواهد
بود؟ آیا در هنگام بــازي چندین نفر دچار حمله
قلبي ميشــوند یا اینکه مردم در پایان روز نتیجه
بازي را از شــبکه خبر خواهنــد دید؟ آیا تیم ملي
توانســته روح جمعــي ایرانیان را بســیج کند یا
اینکــه هیاهوي سیاســي همچنان مــردم را به
انزوا کشــانده است؟ حضور در جام جهاني براي
دولت رئیسجمهور روحاني فرصتي ناب اســت
تا کارنامه خود را بســنجد .اگر رفتار مردم در جام
جهانــي  ۱۹۹۸را بازخــوردي از دولــت خاتمي
و  ۲۰۰۶را بازخــوردي از دولــت احمدينــژاد
بدانیــم ،بيشــک  ۲۰۱۸آینهاي اســت در مقابل
رئیسجمهور روحانــي تا مردمي را که در مقابل
آنها ســوگند خورده است ،رصد کند .روح خالص
جامعــه را لمس کرده و خــود را با آن مطابقت
دهد .بــراي یک رئیسجمهور حوادثي اینچنیني
ناب و نادر است.
politics@sharghdaily.ir

ﻋﮑﺲReuters :

بــرای ایــن کار آرشــیوهایی در اختیــار دارم.
آرشــیوهای موجود در تهران ،آرشیوهای دانشگاه
پرینستون ،آرشیوهای آکادمی علوم در پاریس که
فعال آثار الی کارتان را که انسانی بسیار دقیق بود،
جمعآوری و ضبط کردهاند .در میان نوشــتههای
الــی کارتــان ،دفترچــهای ۱۲صفحهای هســت
که یادداشــتهای کارتان روی رســاله محســن
هشترودی است .به یاد بیاوریم که در پایان جلسه
دفاع پایاننامه ،کارتان گفته بود» :اینک جوانی که
شایسته جایزه نوبل است.«...
عالوهبرآن مکاتباتی به تاریــخ  ،۱۹۴۶بین ژان
کامبوا ،مشــاور علمی آن زمان ســفارت در تهران
و الی کارتان و محسن هشــترودی موجود است.
در آن زمان ســفارت فرانســه ،به این اپیزود تاریخ
هندسه دیفرانســیلی آمیخته شده و عالقهمندی
دفراگمانتاســیون جهانی شــده بود که پیشتر از
آن ســخن گفتم .در این راستا ،امروز حضور سفیر
فرانســه ،پس از  ۷۰سال در این جلسه ،برای ادای
احترام به محســن هشترودی ،بســیار خوشایند و
سمبولیک است.
مطمئن نیستم برای کتابی که نام بردم ،مؤلف
شایســتهای پیدا خواهم کرد یا نــه .به نظرم یک
خانم ریاضیدان جوان ایرانی که در آزمایشگاهی
در آلمان کار میکند ،برای این کار بســیار شایسته
شــدن این کار
اســت .بههرحال باید برای اجرائی
ِ
کمــک کنیم .پیداکردن کمک مالی برای چنین کار
مهمی نباید مشکل باشد.
دو :امروز در ایران ،تأســیس مؤسســه علمی
محسن هشترودی مطرح است .تقریبا نظیر آنچه
ایتالیاییهــا در اریــس ) (Ericeدر سیســیل ،به
احترام فیزیکدان بزرگ خود اتوره ماجورانا )Et-
 (tore Majoranaساختهاند.
این ایــده در ماه جوالی ســال پیش با انجمن
ریاضیدانــان ایرانــی به بحث گذاشــته شــد و
امکان تأســیس یک مؤسســه بــزرگ بینالمللی
چندرشتهای شــامل ریاضی ،علوم زیستمحیطی
و علوم رفتاری بررسی شد.
در یــک کالم ،این پروژه درخورتوجهی اســت؛
پروژهای بســیار جــذاب و اگر ایرانیــان عالقهمند
باشــند ،وزارت تحقیقات فرانسه همه تالش خود
را برای بهبارنشستن آن به کار خواهد بست.
امــروز ،ما بیش از هر زمــان دیگر ،به ضرورت
جهانی کمتر گسسته باور داریم؛ جهانی که در آن
دانش و فرهنگ جایگاه مرکزی و اساســی داشته
باشــند .اندیشه تمرکز این مؤسســه در ایران روی
مبانی علمی توسعه پایدار امری بسیار نیکوست،
موضوع مورد عالقه فرانســه که مورد عالقه اروپا
نیز خواهد بود.
تهران  ۲۱دی ماه ۱۳۹۶

شرق ،زینب اسماعیلي :همه شواهد
نشــان ميدهد که ترامپ ميخواهد
نســخه برنامهاي را که با کرهشمالي
پیش برده ،با ایران نیز تکرار کند؛ حاال
شــاید با اندکي تغییر .روز گذشته بعد
از چندین بار برهمخوردن مالقات دو
رهبــر ،باالخره این دیدار در ســنگاپور
انجــام شــد و دونالد ترامــپ و کیم
جونگ اون ،سند توافقي امضا کردند.
مذاکره بــا کیم جونــگ اون نیز براي
رئیسجمهوري آمریکا فرصتي است
تا به توافق هســتهاي با ایران و البته
دولت پیشین خود بتازد؛ زیرا موضوع
هســتهاي در هــر دو مورد مشــترک
است .دونالد ترامپ در نشست خبري
بعــد از توافق با رهبر کرهشــمالي در
ســنگاپور گفته »من مثــل اوباما باج
ندادم و با کــره توافق کــردم«.او بار
دیگر تأکید کرده که »توافق هســتهاي
ایــران بد بود .من از آن خارج شــدم.
تحریمهــاي خــود را ادامه ميدهیم
تا رفتار ایران عوض شــود« .ترامپ چند روز پیش
هم در توییتي مدعي شــده که با خروج آمریکا از
برجام رفتار ایران در منطقه تغییر کرده است .روز
گذشــته ســخنگوي وزارت امور خارجه ایران در
واکنش به این ادعا گفت که گویا ترامپ اتاقش را
عوض کرده یا اینکه با تلســکوپ متفاوتي منطقه
را نگاه کرده اســت .به گزارش عصر ایران ،ترامپ

درباره برنامه هستهاي ایران دارد ،در
اختیار واشــنگتن قرار دهد« .اگرچه
ایــن گمانه ممکن اســت با پاســخ
منفي ایران مواجه شود؛ اما باالخره
ميتواند تا بخشي نگرانکننده باشد.
محمدباقــر نوبخت ،ســخنگوي
دولــت ،روز گذشــته در واکنش به
مالقــات رهبر کرهشــمالي و دونالد
ترامپ گفــت کــه »نميدانم رهبر
کرهشمالي با چه کسي دارد مذاکره
ميکند؟ این شــخص نماینده فهیم
آمریکا نیست ،امیدواریم خود ملت
آمریــکا فکــري بــراي او بکنــد که
آدمهــاي کوچکي در جاهاي بزرگي
قــرار گرفتهانــد« .نوبخــت گفت:
»امروز با کسي روبهرو هستیم که در
هواپیما با یک توییت امضاي خود را
پس ميگیرد« .موضع مشابهي روز
گذشــته از سوی ســخنگوي وزارت
امــور خارجه ایران اتخاذ شــد و به
کرهشــمالي توصیه کرد که هوشیار
باشــد .دونالــد ترامپ تــالش دارد ایــران را به
نقطهاي برســاند که با فشــار تحریمها ،به توافق
مجــددي با او تن بدهد و دونالــد ترامپ را از زیر
سنگیني یوغ توافق دولت اوباما با ایران برهاند .به
تبعات این توافق برای برجام در گفتوگو با دیاکو
حســیني ،عضو ارشد مرکز بررسيهاي استراتژیک
ریاستجمهوري پرداختیم.

بــه کنایه اوباما را به بــاجدادن به ایران در جریان
انعقاد موافقتنامه برجام متهم کرد و از زندانیان
آزادشده آمریکایي همزمان با اجرائيشدن برجام
بهعنوان »گروگان« یاد کرد و اوباما را متهم کرد که
بابت آزادي آنها به ایران باج داده است.
امــا این توافق خطرناک ميتواند براي جهان و
البته ایران نگرانکننده باشــد .توافق کرهشمالي و

آمریــکا ميتواند آینده برجام و وضعیت تحریمها
علیــه ایران را نگرانکنندهتــر از پیش کند و این را
ميتوان در اظهارنظر اغلب کارشناسان دید که این
توافق را با نگرانــي و البته احتیاط رصد ميکنند.
واشــنگتن تایمز در این زمینه یک نگراني را مطرح
کرده اســت »در صورت توافق سران کرهشمالي و
آمریکا ،ممکن اســت پیونگیانگ اطالعاتي را که

تحلیل دیاکو حسیني ،عضو ارشد مرکز بررسيهاي استراتژیک ریاستجمهوري از تبعات توافق آمریکا و کرهشمالي برای برجام:
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 ترامپ در جریان توافق با رهبر کرهشــمالي ،بــار دیگر از توافق با
ایران انتقاد کرده .او اوباما را متهم بــه باجدادن به ایران کرده و گفته
در توافق با کرهشــمالي ،باج نداده .چقدر این گزاره صحیح و منطبق بر
اصول مذاکراتي است؟
در اولین بررسي از نحوه آغاز گفتوگوهاي رئیسجمهور آمریکا و رهبر
کرهشــمالي و مطابق با جزئیاتي که تاکنون منتشــر شده ،به نظر ميرسد
که نشســت ســنگاپور بدون دســتاورد معیني صرفا به ابراز اراده و تمایل
دو کشــور براي رسیدن به صلح و تداوم مذاکرات خاتمه یافته باشد .هیچ
شکلي از توافق فني که باید شامل جزئیات زیادي درباره چگونگي برچیدن
برگشــتناپذیر برنامههاي هستهاي کرهشــمالي ،رژیم راستيآزمایي آن و
همینطور تعهدات امنیتي آمریکا به کرهشمالي باشد ،اعالم نشده و همه
اینها نشــان ميدهد که این نشست چیزي بیشتر از یک نمایش دیپلماتیک
براي حل یکي از پیچیدهترین اختالفات بینالمللي نیســت و بههمیندلیل
نميتوانیم این بهاصطالح توافق را با برجام که داراي جزئیات بسیار دقیق
و پیچیدهاي اســت ،مقایســه کنیم .تا همینجاي کار ،کرهشمالي توانسته
اســت ســایه جنگي را که ميتوانست براي بقاي این کشــور تعیینکننده
باشــد ،کنار بزند و دولت آمریکا را از طریق ســرگرم مذاکرهکردن از تهدید
به جنگ و تشدید تحریمها و سایر اقدامات تحریککننده ،دور کند .این یک
موفقیت براي کرهشــمالي است؛ اما در طرف دیگر ترامپ حاضر شده که
بدون هیچ مابازاي قطعي ،با رهبر کرهشمالي دیدار کند و رزمایش مشترک
با کرهجنوبي را بيمعنا کند .ادبیات بهکاررفته از سوي آقاي ترامپ سرشار
از تحســین و ستایش رهبر کرهشمالي است .همه اینها بدون اینکه آمریکا
امتیازي از کرهشــمالي بگیرد ،اتفاق افتاده اســت؛ نهتنها این باجدادن به
کرهشمالي است؛ بلکه یکي از بدترین اشکال دلجویي هم هست.
 ترامپ در جریان خروج از برجام نیز به موضوع توافق با کرهشمالي
بهعنوان الگو بــراي ایران پرداخــت .باالخره این توافــق که با همه

کجدارومریزهایش انجام شــده است؛ چقدر ميتواند بر برجام و آینده
این توافق تأثیر بگذارد؟
تمــام هدف دولــت ترامپ از رفتن به ســوي مذاکره با کرهشــمالي،
اثبات این ادعا در حد یک شــو و تبلیغات سیاســي بــود که مذاکرهکننده
بهتري در مقایســه با باراک اوباماســت؛ اما واقعیت این است که او حتي
تیم مشــورتي قابلاعتمــادي نیز که درک درســتي از جزئیات و تاریخچه
برنامههاي هســتهاي کرهشــمالي داشــته باشــند ،در اطرافــش ندارد.
بنابرایــن میان آنچه در توافق هســتهاي با ایران و با مشــارکت دهها نفر
از متخصصان امور مالي و هســتهاي از کشورهاي مختلف در حداقل دو
ســال به دســت آمد ،با این دیدار صرفا تبلیغاتي و سطحي بین ترامپ و
کیم جونگ اون نســبتي وجــود ندارد؛ البته اینها به این معنا نیســت که
نتایج این گفتوگوها تأثیراتي بر مســائل مربوط به توافق هستهاي ایران
نخواهد داشــت .به اعتقاد من ،این تأثیرات دو دســته هســتند؛ در درجه
اول ،نتایــج این مالقاتها و توافقها ،آزموني براي ســنجش و مقایســه
میــان چندجانبهگرایــي و پیچیدگي در تفکر و عمــل درباره اختالفهای
دیپلماتیــک از یک طــرف و یکجانبهگرایي و سادهســازي در طرف دیگر
اســت .باید منتظر گذشت زمان باشــیم و ببینیم کدامیک از این دو روش
نتایج بهتر و پایدارتري به دســت ميدهند .دســته دوم تأثیرات مربوط به
جسارتبخشــیدن به دولت آمریکا براي مواجهه با ایران اســت .اگر این
مذاکرات ثمربخش باشد ،ترامپ اعتمادبهنفس بیشتري پیدا خواهد کرد
و ممکن است بيتوجه به مشاورههاي اطرافیانش ،خواستار پیگیري مدل
رفتار مشابهي با ایران باشد؛ یعني دیپلماسي مخفي براي تشویق ایران به
مذاکره؛ اما اگر این گفتوگوها به نتیجه نرســد ،حلقه تندروها در اطراف
ترامــپ و در رأس آنها جان بولتون که از مخالفان مذاکره با کرهشــمالي
نیز بود ،نقش بیشــتري در هدایت رئیسجمهور آمریکا در استفاده از زور
بهجاي مذاکــره بر عهده خواهند گرفت .براي ایران به دلیل منزويکردن

ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮى ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ
عصر روز گذشــته ســاعت چهار به وقت فرانسه،
شــهر پاریس شــاهد گروگانگیری بود .ماجرایی که
تا شــب به طــول نینجامید .شــخصی در منطقه ۱۰
پاریــس ،در بخشــی مســکونی و اداری در مغــازه
خدمــات کامپیوتری ،ســه نفر را گــروگان گرفت .در
چهار ســاعتی که این گروگانگیری به طول انجامید،
دو نفر از گروگانها فرار کردند که یکی از آنها خانمی
بــاردار بود که بعــد از فرار ،خبر داد فــرد گروگانگیر
ســالح قالبی داشــته و دو گروگان را به بنزین آغشته
کرده اســت .همچنین ادعای وجود مواد منفجره در
بیرون از ســاختمان ،باعث شده بود پلیس و نیروهای
امنیتی فرانســه ســاختمانهای اطــراف محل وقوع
گروگانگیــری را تخلیــه کنند و محلــه را تحتنظر
قرار دهند .تا لحظه تنظیم این خبر ،مشــخص نیست

گروگانگیر خود را تسلیم کرده یا با عملیات پلیس به
دام افتاده اســت .آنچه توجه ایرانیها را به این خبر
جلــب کرد ،این بود که گروگانگیــر خواهان ارتباط با
ســفیر ایران در پاریس شد تا از این طریق پیامی را به
مقامات فرانســوی برســاند .گفته شده این شخص از
نظر روحی وضعیت مناسبی نداشته است .هویت این
شــخص مشخص نیســت و تا لحظه تنظیم این خبر،
پلیس فرانســه این گروگانگیــری را »مبهم« توصیف
کرده و به همین دلیل این حادثه را تروریستی ندانسته
اســت .درخواست گروگانگیر باعث شــد این شایعه
گســترش یابد که شــخص گروگانگیر ایرانیتبار بوده
اســت؛ موضوعی که تا لحظه تنظیم این خبر از سوی
هیچیک از مقامات فرانســوی تأیید نشــده و تنها در
فضای مجازی به آن دامن زده شده است.

اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻌﺪ ﺣﺮﯾﺮى از ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ
سعد حریری ،نخســتوزیر لبنان از سردار قاسم
ســلیمانی ،فرمانده نیــروی قدس ،انتقــاد کرد .به
گزارش »ایلنا« به نقل از »آسوشــیتدپرس« ،حریری
مدعی شــده که اظهارات سلیمانی درباره انتخابات
پارلمانی لبنان »دخالت در امور داخلی این کشــور«
و »تأسفبار« است.
در جریــان انتخابــات اخیر در لبنــان که پس از
 ۹ســال در این کشــور برگزار شــد ،حزباﷲ لبنان و
متحدانــش بیش از نیمــی از کرســیهای پارلمان
لبنان را به خود اختصاص دادند .بعد از آن ویدئویی
در شــبکههای اجتماعی دستبهدســت میشد که
قاسم ســلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران میگوید
کــه پیروزی حــزباﷲ در زمانــی اتفــاق افتاده که
برخی کشورهای عربی ،سران حزباﷲ را تروریست

میخوانند.
حریری در جمع خبرنــگاران گفته که اظهارنظر
ســلیمانی »باعث تأســف« اســت و مدعی شده که
دخالت در امور داخلی لبنان نه به نفع ایران است و
نه بهنفع لبنان و منطقه.
دو روز قبــل ،خبرگــزاری »ایســنا« بهنقــل از
فرمانده ســپاه قدس دربــاره انتخابــات اخیر لبنان،
نوشــت» :انتخابات اخیــر لبنان یــک رفراندوم بود.
خدمــت امامجمعــه توضیح میدادم کــه چرا این
انتخابــات یک رفراندوم بود .کســانیکه ناشــیانه و
نادانســته تحلیلهای غلط میکننــد ،باید بدانند که
این انتخابات در شــرایطی صــورت گرفت که همه
حزباﷲ را به دخالت در امور ســوریه ،لبنان ،عراق،
یمن و منطقه متهم میکنند«.

جنگطلبان تندرو و طرفدار اســرائیل در کاخ ســفید هم که شــده ،بهتر
اســت مذاکره با کرهشمالي موفقیتآمیز باشد؛ اما من به این گفتوگوها
خوشبین نیستم .خوشبختانه ماهیت گفتوگوهاي کرهشمالي و آمریکا
بهگونهاي اســت که مشخصشدن نتیجه آن شــاید ماهها و حتی سالها
طول خواهد کشید.
 ادامــه تحریمها و همکاري با شــرکاي دیگر براي فشــار بر ایران،
ميتوانــد راهبرد پیشروي واشــنگتن باشــد؟ کدامشــان ميتواند
تأثیرگذارتر باشد؟
قبــل از هرچیزي آمریکا باید مشــخص کنــد در رابطه با ایران چه
هدفي را دنبال ميکند .از آنجایي که دولت ترامپ عالقه و دلبســتگي
خاصی به سیاستهاي خاورمیانهاي و مسائل این منطقه ندارد ،بهجز
تکرار شعارها و آرزويهاي کلي ،نه دانشي از جزئیات جاري در مسائل
مرتبط با ایران دارد و نه ميتواند اهداف یا درخواســتهاي روشني را
تعقیب کند .امروز سیاســت آمریکاي ترامــپ در برابر ایران چیزي جز
تکرار آرزوهاي اســرائیل ،عربستان سعودي و گروه تروریستي منافقین
نیســت .حتي اگر آمریکا بهدرســتي ميدانســت چه انتظاري از ایران
دارد ،همکاري آمریکا با متحدانش براي رسیدن به این اهداف فرضي،
گزینــهای عملي و دردســترس نبــود .آمریکا امروز اعتمــاد متحدان
اروپایــياش را به صداقــت و صمیمت خود از دســت داده و به نظر
نميرســد در کوتاهمدت قادر به جبران آن باشــد .تنها امید باقيمانده
براي آمریکاي ترامپ ،تشدید تحریمهاي یکجانبه برای بهزانوانداختن
ایران و پذیرش مذاکره از طرف تهران یا تحریک شــورشهاي داخلي
است .هر دو هدف صرفا یک خیالپردازي بوده و ناشي از نبود شناخت
درست از پویایيهاي جامعه و سیاســت ایراني و همینطور ناآشنایي
با ماهیت متفاوت روابط ایران و آمریکا با موارد مشــابه ازجمله روابط
آمریکا و کرهشمالي است.

 پایگاه اطالعرســاني ریاســتجمهوري :رؤساي
جمهوري اســالمي ایران و فرانســه عصــر دیروز در
تماســي تلفني ،درباره روابط دوجانبــه ،منطقهاي و
مسائل مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(،
گفتوگو و تبادلنظر کردند .حجتاالســالم حســن
روحانــي در گفتوگوي تلفني بــا »امانوئل مکرون«،
رئیسجمهــور فرانســه ،از مواضع اروپــا و ازجمله
فرانســه براي حفظ برجــام تاکنون ،ابراز خرســندي
کرد؛ امــا گفت که این اظهــارات و بیانیههــا ،باید با
اقدامات و راهحلهاي عملي و ملموس برای جبران
بهرهمنــدي ایــران از منافع مانــدن در برجام همراه
باشــد .رئیسجمهور با اشــاره به محدودیت زماني
بــراي ارائه راهحلهاي عملي و با تأکید بر اینکه نباید
اجازه دهیم این دســتاورد بســیار بزرگ دیپلماسي با
اقدامات یکجانبه و پیمانشکني دیگران نابود شود،
گفت» :اگر ایران نتواند از امتیاز این توافق استفاده کند،
عمال مانــدن در آن امکانپذیر نخواهد بود« .روحاني
ابراز امیدواري کرد که تالشهاي پنج کشور و اتحادیه
اروپــا به همراه ایــران ،موفقیتآمیــز و نتیجهبخش
باشــد .رئیسجمهور همچنین در موضوع سوریه نیز
با اشــاره به اینکه حضور مستشاران ایراني در سوریه
برخالف حضور نامشروع نظامیان برخي کشورها ،به
درخواســت رسمي دولت آن کشــور و براي مبارزه با
تروریسم اســت ،ابراز امیدواري کرد که با تالشهاي
مشــترک نیروهاي حامي دولت و ملت سوریه ،هرچه
سریعتر تروریسم در آن کشور ریشهکن شده و در نتیجه
نیازي به حضور نیروهاي خارجي نباشــد .روحاني با
اشاره به پیشرفتهاي خوبي که در مسیر تدوین قانون
اساسي جدید سوریه میان دولت و معارضان آن کشور
حاصل شده ،از تداوم مشورت و رایزني ایران و فرانسه
درباره برقراري ثبات و آرامش در سوریه استقبال کرد.
رئیسجمهور فرانسه نیز در این تماس تلفني با تأکید
مجــدد بر اینکه پاریس به برجام پایبند اســت و تمام
تالش خــود را براي حفظ آن به کار گرفته اســت ،از
یک سلسله اقدامات و راهحلهاي عملي برای جبران
بهرهمندي ایران از منافع ماندن در برجام خبر داد.
امانوئل مکرون در این تماس تلفني که حدود
یک ساعت طول کشــید ،با بیان اینکه موضع ما و
شما درباره برجام موضعي است که در چارچوب
قوانیــن بینالمللــي کامــال معتبر اســت ،گفت:
»همه باید تالش کنیم تا برجام حفظ شود و نباید
بههیچوجه با کوچکترین خطا ،براي کســاني که
به دنبال نابودي این توافق هستند ،فرصت طالیي
ایجاد کــرد« .در این گفتوگوي تلفني ،رؤســاي
جمهوري دو کشــور بر تداوم رایزنيهاي دو کشور
در مسائل دوجانبه و منطقهاي تأکید کردند.
همچنین به گزارش فــارس ،وزیر خارجه ایران در
بدو ورود به آفریقــای جنوبی درباره آخرین وضعیت
مذاکرات برجامی گفت :ما هنوز بســته عملیاتی الزم
را دریافت نکردهایم ،البته همکاران ما در اتحادیه اروپا
و همچنین در چین و روســیه مشغول کار روی همین
بســته هستند و در سفر اخیر رئیسجمهوری به چین
برای شرکت در اجالس سران شانگهای ،آقای روحانی
در حاشــیه این اجالس با رؤســای چین و روسیه در
ارتباط با همین موضوع گفتوگو کردند .ظریف درباره
دور بعــدی مذاکرات نیز گفت :در حال گفتوگو برای
تعیین زمان آن هســتیم .مذاکرات وزرای عضو برجام
در آینده برگزار خواهد شــد و شــاید نیاز باشــد برای
زمینهســازی انجام این مذاکرات ،مذاکرات دیگری نیز
در سطح کارشناسی انجام شود.
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دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری امور
مربوط به خدمات عمومی و تخصصی بخش اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان امام رضا)ع( آمل و خرید خدمات فوریتهای پزشکی امداد ساحلی
به شــرح مندرج دراســناد مناقصه به بخش خصوصی اقدام نماید .ازمتقاضیانی که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید
جهت دریافت اســناد و تحویل پیشــنهاد طبق برنامه زمان بندي ذیل از طریق سامانه ستاد به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاقدام و با
توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکت های )الف( ) ،ب( و )ج( تهیه و به صورت فایل های  PDFدر زمان مقرر در سامانه
فوق درج نمایند .در ضمن یاد آور می گردد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و گشــایش
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند .به پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت دریافت اسناد از مناقصه گزار :از روز جمعه مورخ  ۱۳۹۷/۰۳/۲۵تا روز پنج شنبه مورخ .۱۳۹۷/۰۳/۳۱
مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گزار :روز یکشنبه مورخ .۱۳۹۷/۰۴/۱۰
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واریز به شماره حساب ۵۵۶۰۳۱۲۲۱۱
با شناسه  ۳۰۰۳۷۸۰۶۳۱۸۵بانک ملت شعبه میدان امام)ره(ساری یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مد ت اعتبار سررسید ضمانتنامه
بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
تذکر :پیشــنهاد دهنده موظف می باشد عالوه بر بارگذاري اســناد دریافتی وهمچنین تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه
،اصل ســند تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را تا ساعت ۱۵/۳۰روز یکشــنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۱۰در قالب پاکت الف به صورت الک
و مهر شــده به آدرس ساري -ســه راه جویبار– دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران-طبقه همکف – اداره مناقصات و
قراردادها تحویل نمایند  .کد پستی ۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱ :
زمان گشایش پیشنهادها :زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۱۱در اتاق تحول اداری دانشگاه.
اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن  ۰۱۱-۳۳۰۴۴۱۰۹آماده پاسخگویی به سواالت می باشد.

