
2021/6/27 ��ا���: �� ا��ازه ���� ��ا��ه ��ه ، ز��ن ����� ���ی ا�� - �����ی آ����

https://www.hamshahrionline.ir/news/610531/ا���-��-ا��ازه-����-��ا��ه-��ه-ز��ن-�����-���ی-ا���� 1/1

https://hamshahrionline.ir/x7chQ

۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۷

کد خبر 610531

سياست

عراقچ�: به اندازه کاف� مذاکره شده ، زمان تصمیم گیری است
مذاکره کننده ارشد کش�رمان در وین با اشاره به مذاکرات با ۴+۱، گفت: یک سری مسائل باق� مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کاف� ص�رت گرفته و زمان

تصمیم گیری کش�رها فرا رسیده است.

به گزارش همشهری آنالین، سید عباس عراقچ� در گفت وگ� با خانه ملت، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه 6 تیرماه) خ�د با اعضای کمیسیون امنیت مل� و
سیاست خارج� مجلس ش�رای اسالم�، گفت: فرصت مجددی پیدا شد تا در کمیسیون امنیت مل� حض�ر پیدا کنم و درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین،

مباحث مطرح در تهران، نظرات و پیشنهادات با نمایندگان کمیسیون صحبت کنم.

جلسات با نمایندگان به پدید آمدن تفاهم و اجماع مل� کمک م� کند
مذاکره کننده  ارشد کش�رمان در وین در ادامه یادآور شد: ت�امل بسیار خ�بی امروز ص�رت گرفت البته این مراودات از قبل هم وج�د داشت و با نمایندگان

تبادل نظر داشتیم. امروز هم برخ� از نمایندگان پیشنهادات خ�بی مطرح کردند، ب�ضا س�االت� داشتند که پاسخ داده شد. این جلسات به پدید آمدن تفاهم و
اجماع مل� کمک م� کند.

عراقچ� در ادامه پیرام�ن نتایج مذاکرات وین، اظهار کرد: تاکن�ن 6 دور مذاکرات با 4+1 انجام گرفته است و تقریبا به مراحل پایان� نزدیک شده ایم، یک سری
مسائل باق� مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کاف� ص�رت گرفته است و زمان تصمیم گیری کش�رها فرا رسیده است.

طرف های مقابل برای احیا مجدد برجام به جمع بندی برسند
وی تصریح کرد: جمه�ری اسالم� ایران قبال تصمیمات سخت خ�د را گرفته است؛ زمان� که ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج شد و ایران تصمیم گرفت در

برجام بماند، تصمیم بزرگ و سخت ایران بود که منجر به حفظ برجام تا االن شده است. در حال حاضر ن�بت طرف های مقابل است و با ت�جه به مذاکرات� که
داشتیم باید تصمیم بگیرند و در م�رد احیا مجدد برجام به جمع بندی برسند تا ت�اف� حاصل ش�د.

مذاکره کننده ارشد کش�رمان در وین در پایان تاکید کرد: زمان تصمیم گیری برای همه طرف های برجام است و کش�رهای مقابل باید تصمیمات سخت خ�د را
بگیرند.

سیاست خارج� /

وب گردی

گردوپوست کاغذی(ارسال رایگان)تضمین کیفیت

کتان� اورجینال را مستقیم از آمریکا بخرید!

برای نصب دوربین مداربسته از حرفه ای ترین نصابان استفاده کنید!!

ماسک 3ب�دی 25 عددی را نصف قیمت بخر+ارسال رایگان!!(ازدستش نده)

بوتاکس ممن�ع!!با این روش تضمین� در خانه چروک هات را از بین ببر.
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