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رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی هشدار داد

یادداشت

نقشهخوانی الگوی ترامپ
دکتر ابراهیم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

 .۱سفر ظریف به نیویورک و آزمون دیپلماسی سازنده
ادبیات ظریف در نیویورک مبتنی بر نشانههای نسبتا متعارض
در سیاست بینالملل بوده است .در مصاحبه و سخنرانیهای انجام
شده از یکسو شاهد بیان اندیشههای همکاریجویانه در راستای حل
اختالفات ایران و ایاالتمتحده میباشیم .مساله آزادسازی زندانیان
یکی از نشانههای اصلی دیپلماسی جدید ایران برای عادیسازی
روابط است .توضیح اینکه طرح این موضوع اوال در قالب بند پنجم
نقشه راه پمپئو مطرح میشود ،به جای مفهوم «زندانی» از مفهوم
«گروگان» استفاده شده است .جابهجایی در قالبهای مفهومی
ت شناختن حقوق
نشان میدهد که ایاالتمتحده تمایلی در به رسمی 
ایران برای آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا نخواهد داشت .نکته
دیگر ارتباط مستقیم با موضوع آینده همکاریهای ایران با کشورهای گروه  ۵+۱و همچنین آژانس بینالمللی
انرژی اتمی دارد .محمد جواد ظریف به این موضوع اشاره داشت که یکی از گزینههای ایران در انجام اقدام متقابل
در برابر آمریکا را باید خروج از معاهده منع گسترش هستهای موسوم به  NPTدانست .بیان چنین رویکردی ،به
منزله پایان دیپلماسی هستهای ایران در قالب برجام تلقی میشود .از سوی دیگر ،چنین بیاناتی با تعهدات ایران
در چارچوب پروتکل الحاقی و پروتکل پالس هماهنگی ندارند.
 .۲دیپلماسی اجبار و نادیده گرفتن سیگنالهای سازنده ایران
دولت آمریکا بعد از اعالم دیپلماسی ظریف در ایاالتمتحده نهتنها واکنش مثبت نشان نداد ،بلکه هواپیماهای
تهاجمی اف ۳۵خود را به حوزه منطقهای بهویژه امارات عربی متحده اعزام کرد .به موازات چنین اقدامی ،دو
ناو هواپیمابر آمریکایی ازجمله ناو آبراهام لینکلن در دریای مدیترانه مستقر شدهاند .انجام چنین اقداماتی نشان
میدهد که سیاست آمریکا نهتنها تحتتاثیر سفر دیپلماسی سازنده ظریف قرار نگرفته ،بلکه تالش دارد تا ادبیات
و الگوهای تهاجمیتری را در دستور کار قرار دهد .در این فرآیند ،آمریکاییها تالش دارند تحریمهای دیگری
را در قالب سیاستهای جدید برای ایجاد اختالل در همکاریهای هستهای با ایران پیگیری کنند .آمریکاییها
ت نیروگاه هستهای بوشهر را به وجود آورند .آنان سیاستهای جدید را در
حتی تالش دارند تا زمینه توقف فعالی 
حالی تنظیم کردهاند که حقوق هستهای ایران در چارچوب  NPTو برجام نادیده گرفته میشود .در چنین شرایط
و فضایی هیچگونه نشانهای از همکاریهای سازنده در روابط آمریکا با ایران مشاهده نمیشود.
واقعیتهای موجود بیانگر آن است که ایاالتمتحده فشارهای حداکثری را برای محدودسازی قدرت ایران
در دستور کار قرار داده است .فشارهای حداکثری در حوزه تحریمهای هستهای ،محدودیتهای اقتصادی و
فشارهای فزاینده بینالمللی برای وادارسازی سایر کشورها ،به عدم همکاری با ایران اشاره و استناد دارد .در چنین
شرایط و فضایی میتوان به این جمعبندی رسید که سیاست آمریکا بر افزایش فشار اقتصادی و محدودیتهای
بینالمللی تکیه و تاکید دارد .روندی که به گونهای اجتنابناپذیر منجر به تصاعد بحران در روابط ایران و آمریکا
ت آن است که چنین فشارهایی بخشی از سیاست دیپلماسی اجبار ایاالتمتحده در مقابله با
خواهد شد .واقعی 
ایران خواهد بود.
 .۳آینده سیاست آمریکا؛ مهار ،محدودسازی و گسترش بحران
سیاست آمریکا هیچگونه نشانهای از انعطاف و تعدیل را منعکس نمیسازد .بنابراین طبیعی خواهد بود که
کارکرد دیپلماسی اجبار در برخورد با ایران ادامه پیدا کند .روندی که میتواند چالشهای جدیدی را برای جمهوری
اسالمی در حوزه اقتصادی و امنیتی به وجود آورد .در چنین شرایطی ،سیاست وقفه نیز ماهیتی پرابهام خواهد
داشت .برخی از تحلیلگران به این موضوع اشاره دارند که باید ایران تا سال  ۲۰۲۱سیاست مماشات ،وقفه و ابهام
را در پیش گیرد .واقعیت آن است که هرگونه مماشات میتواند چالشهای جدیدی را در برابر آینده اقتصادی و
امنیتی ایران به وجود آورد .واقعیتهای موجود سیاست ترامپ را میتوان در افزایش بحران و شرایطی دانست که
ایران بر طبق آنها مجبور شود تا از سازوکارهای مقابلهجویانه یا مماشات فزاینده استفاده کند .چنین سیاستهایی
طبعا با الگوی رفتاری ترامپ برای افزایش فشار در جهت تسلیم ایران تنظیم شده است .ترامپ درصدد است تا
الگوهای پرمخاطرهتری را در ارتباط با ایران بیازماید .چنین الگوهایی میتواند زمینه گسترش بحران در محیط
منطقهای را فراهم سازد .اگر ایران از سازوکارهای انعطافپذیر بدون پشتوانه استفاده کند ،طبیعی است که در
آینده با محدودیتهای بیشتری از سوی ترامپ روبهرو خواهد شد .بهرهگیری از سیاست انفعالی به امید سال
 ۲۰۲۱بدترین نتایج را برای سیاست خارجی و امنیتی ایران به بار خواهد آورد .به همانگونهای که قرار گرفتن در
وضعیت رویارویی و درگیری ،چالشهای امنیتی پایانناپذیری را برای ایران ،خاورمیانه و حتی نظام جهانی ایجاد
خواهد کرد .در چنین شرایط و فضایی ،میتوان این پرسش را مطرح کرد که گزینههای ایران برای عبور از بحران
دوران موجود چیست و چه الگوهایی میتواند بیشترین مطلوبیت و کمترین هزینه را برای ایران به وجود آورد؟
 .۴گزینههای پیشروی ایران در برابر دیپلماسی اجبار آمریکا
تجربه ایران در روند برنامه جامع اقدام مشترک بسیار پرمخاطره و بحرانساز بوده است .علت آن را باید
در الگوها و سازوکارهایی دانست که ایران از سیاست انعطافپذیری یکجانبه در برابر آمریکا بهره گرفت .هدف
ایران از برنامه جامع اقدام مشترک را میتوان بهکارگیری سیاستهایی دانست که منجر به پایان تحریمها شود.
به همانگونهای که ایاالتمتحده تالش داشت تا قابلیتهای ایران در حوزه هستهای را کنترل و محدود سازد.
چنین فرآیندی به این دلیل مطلوبیت الزم را برای ایران بهوجود نیاورد که هیچگونه نشانهای از توازن در چگونگی
اعطای امتیازات موردنظر وجود نداشت .مساله تحریم به گونه قطعی تعیین تکلیف نشده بود و محدودسازی
تحریمها همراه با اما و اگرهای بسیاری بود .در شرایط موجود الزم است از تجربه برجام بهره گرفت و از
سازوکارهای ذیل در راستای بهینهسازی موقعیت ایران در فضای گسترش بحران استفاده کرد.
* ضرورت راهبردی ایران در شرایط دیپلماسی اجبار و فشارهای فزاینده فراقانونی آمریکا مبتنی بر
نشانههایی از مصالحهگرایی خواهد بود .مصالحه به وضعیتی اطالق میشود که ایاالتمتحده حقوق سیاسی،
اقتصادی و راهبردی ایران در محیط منطقهای را براساس الگوهای سیاست عملی مورد شناسایی قرار دهد.
* سیاست مصالحه به مفهوم پذیرش نیازهای راهبردی و دغدغههای متقابل کشورهایی است که در
شرایط تصاعد بحران قرار میگیرد .طبیعی است که در شرایط مصالحه ،هریک از بازیگران باید نسبت به حقوق
اجتماعی و راهبردی طرف مقابل درک دقیقی داشته باشد .آمریکا نسبت به حساسیتهای اقتصادی و راهبردی
ایران وقوف پیدا کند ،به همانگونهای که ایران نسبت به برخی از دغدغههای امنیتی آمریکا با نگرش مثبت
و سازنده رفتار کند.
* ضرورت سیاست مصالحه و دیپلماسی سازنده آن است که ایران و ایاالتمتحده از سازوکارهای کنش
مرحلهای برای حل مشکالت ایجاد شده استفاده کنند .در این فرآیند ،حل هر یک از مشکالت ایجاد شده ،زمینه
شکلگیری همکاریهای جدید در آینده را فراهم میسازد.
* از آنجا که آمریکا از سازوکارهای سیاست قدرت بهره میگیرد ،الزم است ایران از آمادگی نظامی و امنیتی
الزم برای انجام اقدامات متقابل و اجرای سیاست تهدید در برابر تهدید استفاده کند .نادیده گرفتن سیاست قدرت
چالشهای فزایندهای را برای آینده امنیت ملی ایران ایجاد خواهد کرد.
* روند سیاست مصالحه همانند مذاکرات عمان در سال  ۱۳۹۱میتواند ماهیت دوجانبه داشته باشد .طبعا در
چنین فرآیندی باید دیپلماتها و کارگزاران دیپلماسی ایران نسبت به روندهای برگشتپذیر وقوف داشته باشند.
نتیجه
فضای کنش ارتباطی آمریکا در برخورد با ایران مبتنی بر معادله فشار حداکثری است .الگویی که با نشانههای
دیپلماسی اجبار پیوند یافته است .برای مقابله با چنین شرایطی الزم است تا ایران درک دقیق ،راهبردی و رآلیستی
از الگوی کنش آمریکا داشته باشد .واقعیتهای سیاست آمریکا و تیم سیاست خارجی دونالد ترامپ مبتنی بر تداوم
فشارهای سیاسی ،بهرهگیری از سازوکارهای نمایش قدرت و حداکثرسازی تحلیل اقتصادی است .هدف ایاالت
متحده آن است که ایران را از طریق فشارهای اقتصادی در وضعیت تسلیم ،مماشات و سازش قرار دهد .چنین
رویکردی با ضرورتهای دیپلماسی سازنده مورد نظر ایران مغایرت خواهد داشت .در نگرش آمریکاییها هرگونه
انعطاف ایران به مفهوم پذیرش ضعف ،تهدید و مخاطره محسوب میشود .بنابراین الزم است تا ایران نسبت به
واقعیتهای راهبردی سیاست آمریکا در برخورد با خود وقوف داشته باشد .آگاهی از سیاستهای راهبردی آمریکا
نیازمند درک تاریخی از معادله سیاست قدرت است.
بنابراین هرگونه مماشات ،انگیزههای آمریکا در برخورد با تداوم سیاست فشار علیه ایران را افزایش خواهد
داد .بخشی از سیاست راهبردی ایران مبتنی بر آمادگی در برابر تهدیدات نظامی خواهد بود .آرایش راهبردی ایران
بهگونهای است که میتواند اراده کنش متقابل را افزایش دهد .آرایش نظامی و راهبردی به مفهوم نادیده گرفتن
دیپلماسی تلقی نمیشود .ایران نیازمند سازوکارهایی است که اوال مبتنی بر مدیریت بحران باشد ،ثانیا معطوف به
تالش برای کنترل تهدیدات از طریق اتخاذ سیاست قدرت حاصل شود .روند موجود در سیاست امنیتی آمریکا به
گونهای است که هرگونه انعطافپذیری را با تهدیدات و فشار سیاسی بیشتر پیوند خواهد داد.

برجام یا برد برد است یا باخت باخت

رئیسجمهور گفت :دشمنان ایران یعنی تندروهای آمریکا،
صهیونیسم و ارتجاع منطقه از آغاز با توافق برجام مخالف بودند.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه
هیأت دولت با بیان اینکه  ۱۸اردیبهشت ماه درست یک سال از خروج
غیر قانونی آمریکا از توافق برجام و از زیر پا گذاشتن قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل میگذرد ،اظهار کرد :امروز ما مصمم هستیم
تا یک تصمیم ملی و راهبردی را به عرض ملت ایران برسانیم.
وی ادامه داد :اساس برجام یک تصمیم ملی و راهبردی بود و
برجام نه یک تصمیم فردی ،نه تصمیم جناحی و نه تصمیم دولتی بود،
بلکه تصمیم ملی و تصمیم کل نظام بود.
وی با اشاره به اینکه مردم یک بار قبل از برجام و یک بار بعد از
برجام پای صندوق رأی آمدند و این راه را تأیید کردند ،خاطرنشان کرد:
در سال  ۹۲مردم با رأی خود از دولت خواستند که خالقیت جدید را
برای حل و فصل مسائل سیاسی و گشودن گرهها بکار گیرد که اسم
آن را تدبیر و یا تعامل سازنده میگذاریم .بعد از  ۴سال و پس از اجرای
برجام مردم پای صندوق آمدند و نه با  ۱۸میلیون بلکه  ۲۴میلیون رأی
به اعتدال ،تعامل سازنده و تدبیر رأی دادند.
روحانی ادامه داد :از آغاز توافق برجام دشمنان ایران با آن مخالف
بودند .یعنی تندروهای آمریکا ،صهیونیسم و ارتجاع منطقه؛ همه آنهایی
که ضد برجام بودند ،ضد ایران بودند و هستند.
برجام به ضرر دشمنان ایران بود
رئیسجمهور در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه انتقاد
با ضد برجام بودن متفاوت است ،اظهار کرد :هر کس میتواند راجع
به هر موضوعی منتقد باشد و بیان نقد حق مردم است ،اما دشمنی
با برجام مخصوص صهیونیستها ،ارتجاع و تندروهای آمریکا بود؛
برجام به نفع منطقه و کل جهان و به ضرر دشمنان ایران بود؛
بنابراین آنها همه توان خود را از سال  ۹۳تا به امروز بکار گرفتند تا
این بنای شکوهمند را ویران کنند.
گروه تندرویی در کاخ سفید
بسیاری از امور را در دست دارد
وی خاطرنشان کرد :بعد از روی کار آمدن دولت جدید در
آمریکا که مجموعه شرایط انتخابات مجموعه شرایط نامتعارف و
غیرمعمول بود ،با وجود اینکه همین جناح از مردم با شعار صلح،
خروج سربازان از منطقه ،کار کردن به نفع ملت آمریکا و حرکت
در مسیر حقوق و قانون رأی گرفتند؛ اما متأسفانه به تعهدات خود
عمل نکردند و گروه تندرویی که در داخل کاخ سفید امروز بسیاری
از امور را در دست دارد ،حتی اختیار کار را از شخص رئیس جمهور
این کشور گرفته است.
رئیس جمهور تاکید کرد :از این شیوه دولت فعلی آمریکا نه
تنها مردم منطقه ،بلکه حتی دوستان آمریکا ،اروپا ،کانادا ،مکزیک،
پاسفیک و متحدان آمریکا و همه شرکتهای تجاری و کارآفرینان
جهان در رنج هستند .اما در عین حال صهیونیسم ،ارتجاع و گروه
تندروی داخلی آمریکا به ویژه ایپک فشار وارد کردند تا دولت
آمریکا از برجام خارج شود.
روحانی با بیان اینکه دولت جدید آمریکا یک سال و خوردهای
است که بعد از روی کار آمدنش صرف ًا شعار خروج از برجام میداد،
تصریح کرد :بعد از دی ماه سال  ۹۶آمریکاییها برای زیر پاگذاشتن
تعهدات برجامی خود امیدوارتر شدند که این موضوع باید در جای
خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی گفت :آمریکاییها در پایان دی  ۹۶اعالم کردند که از
برجام خارج میشوند و  ۱۸اردیبهشت سال  ۹۷از برجام خارج
شدند به امید آنکه به قول خودشان تابستانی آن چنانی و سپس
 ۱۳آبانی به عنوان نقطه عطف و کریسمسی با حضور در ایران
پیش بینی کردند بدون آنکه جشن چهلمین سالگرد انقالبی در این
کشور وجود داشته باشد.
ایران در زمین آمریکا بازی نکرد
وی با بیان اینکه آمریکاییها در تمامی مراحل دچار شکست شدند،
خاطرنشان کرد :آمریکا ابتدا میخواست با خروج از برجام ایران را وادار
کند که روز بعد از برجام خارج شود تا پرونده را به شورا ی امنیت ببرید
و بار از دوش آمریکا برداشته و فشار بر ایران تشدید شود ،اما تدبیر
و هوشمندی نظام ایران بر این بود که در این دام نیفتاد و در زمین
آمریکا بازی نکرد.
رئیس جمهور ادامه داد :وقتی دوستان ما و همچنین کشورهای
اروپایی با تماس مستقیم با من به صورت تلفنی ،حضوری یا ارسال پیام
از جمهوری اسالمی ایران درخواست کردند که به آنها مهلتی بدهیم ما
هم به درخواست آنها پاسخ مثبت دادیم.
امروز روز پایان برجام نیست
رئیس جمهور با بیان اینکه ما نمیخواهیم از برجام خارج شویم
گفت :امروز روز پایان برجام نیست ،بلکه گام جدید در چارچوب برجام
است .برجام در بندهای  ۲۶و  ۳۶به ما حق داده است که اگر طرف
مقابل تعهد خود را نقض کند ما آن را در کیمسیون مشترک مطرح
کنیم آن کمیسیون تشکیل شده است ،اما با وجود آنکه اروپا و دوستان
ما تاکید کردهاند که خروج آمریکا را جبران کرده و به تعهدات خود عمل
میکنند ،اما در مقام عمل شاهد آن نبودهایم.
روحانی ادامه داد :به سران  ۵کشور اعالم کردیم که مواد غنی
شده و آب سنگین خود را دیگر نمیفروشیم تاکنون هر وقت مواد غنی
شده ما به  ۳۰۰کیلوگرم میرسید اضافه آن را میفروختیم و کیک زرد
میگرفتیم و هر وقت آب سنگین از  ۱۳۰تن تجاوز میکرد اضافه آن
را میفروختیم .از امروز این فروشها انجام نمیشود.

صبر ما استراتژیک بود
روحانی با بیان اینکه طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی از طرف
من امروز  ۵نامه به سران  ۵کشور باقیمانده در برجام ارسال شد ،خاطر

قرصهای مسکن یک ساله کافی نبوده است؛ این جراحی برای نجات
برجام است نه نابودی آن.

نشان کرد :در این نامهها به طرف مقابل اعالم کردیم که ما یک سال
به توصیههای شما عمل کردیم و صبر ما یک صبر استراتژیک بود .ما
یک سال حوصله و صبر کردیم و به تعهدات خود عمل کردیم ،اما از
امروز فروش مواد غنی شده و آب سنگین را متوقف میکنیم.
وی با اشاره به توصیههای طرفهای باقیمانده در برجام پس
از خروج آمریکا از این توافق تصریح کرد :ما میدانستیم که برجام
چقدر مهم است و به همین دلیل به آنها پاسخ مثبت دادیم و قرار
بود چند هفته صبر کنیم ،ولی چند ماه صبر کردیم .ما میخواستیم
اتمام حجت کرده و مردم هم بدانند که عجله نداریم.
روحانی بیان کرد :اما باز هم از ما خواستند که کمی بیشتر به آنها
مهلت بدهیم و ما باز هم به آنها مهلت دادیم .بر اساس بندهای ۲۶
و  ۳۶برجام  ۴نوبت ،با  ۵کشور باقیمانده در برجام مذاکره کردیم؛ دو
مرتبه در سطح معاونان وزرا و دو بار در سطح وزرا .ما از ساز و کار برجام
استفاده کرده و از لحاظ حقوقی هم قدمهای الزم را برداشتیم.
دوستان ما قدمهای خوب ولو ناکافی برداشتند
رئیس جمهور ادامه داد :دوستان ما قدمهای خوب ولو ناکافی
برداشتند و اروپا مواضع خوبی در پیش گرفت اما در مقام عمل و
به ویژه در بخش اقتصادی متأسفانه ناتوان بود .من در سال  ۹۲در
مصاحبهای با اشاره به مذاکرات سالهای  ۸۲و  ۸۳گفته بودم اروپا
در آن سالها دچار این مشکل بود که آمریکا را کدخدا میدانست
و به همین دلیل نمیتوانست تصمیم قاطع برای منافع خود بگیرد.
االن اروپا کدخدایی آمریکا در امور سیاسی و حقوقی را قبول ندارد،
اما شرکتها و بانکهای آنها آمریکا را کدخدا میدانند .این تفکر
نادرست است که اجازه نمیدهد بخش اقتصادی آمریکا برای منافع
اروپا و جهان تصمیم درست اتخاذ کند.
در چارچوب برجام
اولین قدم قاطع را برمیداریم
وی با بیان اینکه  ۷ماه پیش در سازمان ملل اعالم کردم که
استراتژی نظام تعهد در برابر تعهد ،نقض در برابر نقض ،تهدید در
برابر تهدید و اقدام در برابر اقدام است ،افزود :امروز به آن سخنان
عمل میکنیم و میگوئیم در چارچوب برجام اولین قدم قاطع خود
را برمیداریم .از سال  ۹۴تا امروز  ۱۴بار آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تأیید کرده است که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده
است و  ۵کشور باقیمانده در برجام هم اعتراف کردند که ایران
نمیتواند از همه منافع خود در برجام استفاده کند .انجام تکالیف
در برابر حقوق یک اصل بدیهی حقوقی است .نمیشود کشور به
تعهدات خود عمل کند ولی از حقوق خود برخوردار نباشد ،این عدم
توازن را همه قبول دارند.
نه اورانیوم غنیشده را دیگر میفروشیم
و نه آب سنگین را
روحانی اضافه کرد :در حقیقت ما دو فروش دیگر انجام نمیدهیم؛
یعنی نه اورانیوم غنیشده را دیگر میفروشیم و نه آب سنگین را
میفروشیم.
وی ادامه داد :در چارچوب همین تصمیم به کشورهای مقابل اعالم
کردهایم که آنها  ۶۰روز فرصت دارند پای میز مذاکره بیایند و اگر ما
در پای میز مذاکره با پنج کشور به نتیجه رسیدیم و منافع اصلی ما به
خصوص در حوزه نفت و بانک بهعنوان دو منفعت مهم تأمین شد ،ما به
شرایط قبل یعنی شرایط  ۱۷اردیبهشت  ۱۳۹۸باز میگردیم ،ولی اگر در
پایان  ۶۰روز ما به نتیجهای نرسیدیم دو اقدام دیگر را آغاز میکنیم.
رئیس جمهور در تشریح این دو اقدام گفت :در اقدام نخست ما
طبق برجام توافق کرده بودیم که سطح غنی سازی را در حد  ۳.۶نگه
داریم ،ولی از آن به بعد دیگر سطحی در کار نخواهد بود و از طرف
دیگر در مورد رآکتور آب سنگین اراک نیز تصمیماتی را اتخاذ خواهیم
کرد .طبق برجام قرار بود که این رآکتور با همکاری گروه  ۵+۱نوسازی
شود و ما در مسیر این راه هستیم ،ولی به نتیجه نهایی نرسیدهایم؛ بعد
از  ۶۰روز همان طور که اشاره کردم نسبت به اراک نیز تصمیم گیری
میکنیم و اعالم خواهیم کرد که در مورد این رآکتور برنامه قبل از
توافق برجام را ادامه میدهیم و اراک را تکمیل میکنیم.
روحانی ادامه داد :در مرحله دوم نیز  ۶۰روز فرصت داده میشود و
اگر به نتیجه نرسید اقدامات بعدی مورد نظر ما خواهد بود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :در این پیامی که به  ۵کشور باقیمانده
در برجام دادیم ،به صراحت گفتیم که اگر بخواهند از این اقدام ما
بهانهجویی کنند و پرونده ایران را به شورای امنیت برگردانند با اقدام
بسیار قاطع جمهوری اسالمی ایران رو به رو خواهند شد و این اقدام
قاطع را در این نامه برای آنها توضیح دادهام.
امروز ما آن روی سکه برجام را نشان میدهیم
وی با تاکید بر اینکه راه جمهوری اسالمی ایران کام ً
ال مشخص
است ،گفت :مردم بدانند ما از برجام خارج نشدهایم و برجام همچنان
پابرجاست ،اما امروز ما آن روی سکه برجام را نشان میدهیم؛ همان
برجامی که به ما در بندهای  ۲۶و  ۳۶به ما میگوید که در صورت
تخلف طرف مقابل شما هم میتوانید از تعهدات خود بکاهید و ما
امروز کاهش تعهدات خود را اعالم میکنیم نه خروج از برجام را .به
زبان سادهتر ما احساس کردیم که برجام نیاز به یک جراحی دارد و

ما آغازگر نقض تعهدات نبودهایم
و آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود
رئیس جمهور ادامه داد :معتقدیم که اگر ملت و نظام ما یکپارچه
در این مسیر حرکت کنند دنیا پیام ملت ایران را به خوبی دریافت
میکند .ما همچنان مرد صلح و اعتدال هستیم و ما آغازگر نقض
تعهدات نبودهایم و آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود ،اما هیچ گاه نیز
تسلیم قلدری نشدیم و نخواهیم شد و در برابر هر متجاوزی پاسخ
قاطع خواهیم داد؛ چرا که این فرهنگ ایرانیان و اسالم و راه پیامبر،
ائمه و شهدای ما است.
ایران آماده مذاکره در چارچوب برجام 
است
نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه
روحانی در ادامه صحبتهای خود خطاب به کشورهای دوست و
 ۵کشور باقیمانده در برجام اعالم کرد :جمهوری اسالمی ایران آماده
مذاکره در چارچوب برجام است نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه؛
برجام همان برجام است و تغییری نمیکند و ما حاضریم برای اجرایی
شدن بهتر آن و اجرا و شکل اجرایی تعهدات شما پای میز مذاکره
بنشینیم .ما میز مذاکره را ترک نکردیم و شما نیز مرتب به ما گفته اید
که میز مذاکره را ترک نخواهید کرد ،آن قلدری که بنا بود میز مذاکره
را به هم بزند تا امروز ناموفق بوده است.
وی با بیان اینکه میخواهم به دوستانمان نکته دیگر بگویم ،ادامه
داد :قطعا همه شما به نقش ایران در تأمین امنیت منطقه از خلیج فارس
تا مدیترانه و از دریای خزر تا دریای سرخ مطلع هستید و میدانید نقش
ایران در مبارزه با تروریسم در این منطقه تا چقدر بوده است .شما
میدانید اگر نقش ما نبود ،امروز تروریستها در پایتختهای کشورهای
اروپایی جوالن میدادند .همچنین شما نقش ما را در جلوگیری از
حرکت سیل مهاجرت از منطقه به اروپا میدانید و آگاه هستید که
جمهوری اسالمی ایران پذیرای میلیونها مهاجر بوده است .همچنین
شما میدانید ما بزرگترین سنگر مبارزه با مواد مخدر در منطقه بودیم
و جمهوری اسالمی ایران بوده که با  ۴هزار شهید از نیروهای عزیز و
جان برکف خود در مرزها نگذاشتیم این همه مواد مخدر عبور کند و
به کشورهای شما برسد.
نمیشود برجامی باشد و تنها ما هزینه آن را پرداخت کنیم
رئیس جمهور افزود :اما در عین حال همه شما میدانید انجام این
اقدامات میلیاردها دالر مخارج دارد و با شرایطی که آمریکا به وجود
آورده است ،ما قادر به پرداخت این مخارج نیستیم؛ نمیشود برجامی
باشد و ما هزینه آن را پرداخت کنیم ،اگر برجام برای امنیت جهان
و امنیت منطقه و صلح و توسعه منطقه است ،همه باید بهای آن را
پرداخت کنیم؛ شما میخواهید یک برجام مانند سایهای بر سر شما
باشد ،اما همه کار این درخت بر عهده ایران باشد .شما امروز برای
حفظ خودتان نه به خاطر ایران و برای امنیت خود و حفظ جوانانتان
در برابر مواد مخدر و سیل مهاجران و همکاریهای دیگر که تاکنون
ایران با شما داشته و در صورت ادامه روند فعلی آن همکاریها تعطیل
خواهد شد ،شما هم وظیفه دارید؛ ما از شما نمیخواهیم طبق مصلحت
ایران عمل کنید بلکه شما برای مصالح و آینده خودتان امروز وظیفه
اقدام دارید.
جدیدی

امروز ایران با زبان
مذاکره را آغاز کرده است
روحانی خطاب به کشورهای دوست جمهوری اسالمی ایران و ۵
کشور باقیمانده در برجام ،اظهار کرد :امروز جمهوری اسالمی ایران با
زبان جدیدی مذاکره را آغاز کرده است؛ ما امروز میز مذاکره را ترک
نکردهایم اما با زبان حقوقی با شما سخن میگوییم .این در حالی است
که دیروز بیشتر با زبان دوستانه و سیاسی با شما حرف میزدیم؛ این
حق ما است که از زبان سیاسی و حقوقی برای منافع ملتمان استفاده
و بهره برداری کنیم.
وی تصریح کرد :دوستان عزیز ما در دنیا و منطقه بدانند که ایران به
خوبی قادر است کشور خود را اداره کند و نظام جمهوری اسالمی نظامی
پایدار و ملت ما ملتی منسجم است و اگر هم اختالف سلیقهای داشتیم
به خاطر فشار آمریکا این اختالف سلیقه را کنار گذاشته و خواهیم
گذاشت .امروز بیشتر از هر روز دیگری قوای سه گانه ،نیروهای مسلح و
ملت تحت هدایتهای رهبری ،متحدتر و منسجمتر باشیم.
روحانی خاطرنشان کرد :راهی که امروز انتخاب کردیم راه جنگ
نیست بلکه راه دیپلماسی است و من به عنوان کسی که در این مسئله
آشنایی دارم و همچنین به عنوان نماینده ملت ایران به مردم ایران
عرض میکنم راه امروز ما راه درگیری و جنگ با دنیا نیست بلکه باز
هم راه دیپلماسی است.
برجام یا برد برد است یا باخت باخت
رئیس جمهور با بیان اینکه ما دیپلماسی را با زبانی جدید دنبال
میکنیم ،گفت :ما بر اساس قانون و منطق عمل خواهیم کرد .من
تاکید دارم که برجام یک توافق برد برد است و آمریکا نمیتواند آن را به
برد و باخت تبدیل کند .اگر به فرض هم این گونه بشود ،باخت باخت
میشود .برجام یا برد برد است یا باخت باخت.
رئیس جمهور تصریح کرد :راه ما مشخص است و در چارچوب
برجام از حق قانونی خود برای یک مرحله استفاده میکنیم ۶۰ ،روز
هم به طرف مقابل مهلت دادهایم و امیدواریم بتوانیم در این  ۶۰روز با
مذاکرات سازنده به نقطه مطلوب برسیم.
وی تاکید کرد :اصل برجام درست ،صحیح و راهبردی است .صبر
یک ساله ما هم راهبردی و استراتژیک است .آغاز مرحله جدید هم
راهبردی است و به نفع ملت است که این مسیر را ادامه دهیم.
روحانی در پایان گفت :خداوند ما را یاری خواهد کرد؛ اتحاد ،وحدت،
یکپارچگی ،تالش همه جانبه و امید به آینده ما را پیروز خواهد کرد.
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مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد

جزئیات خرید مسکن مهر با تسهیالت صندوق یکم

مدیر امور اعتباری بانک مسکن شروط استفاده از تسهیالت
صندوق یکم برای خرید مسکنمهر را اعالم و گفت :اعضای صندوق
پسانداز مسکن یکم که متقاضی خریدمسکن مهر در شهرهای جدید
هستند ،میتوانند برای اخذ تسهیالت خود اقدام کنند .به گزارش پایگاه
خبری وزارت راه و شهرسازی ،محمدحسن علمداری شروط استفاده از
تسهیالت صندوق یکم برای خرید واحدهای مسکنمهر را اعالم کرد
س انداز مسکن یکم در کالنشهرها
و گفت :متقاضیانی که در صندوق پ 
ثبتنام کردهاند و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر در شهرهای
جدید هستند پس از تطبیق سقف تسهیالت خود با سقف تسهیالت
پرداختی در شهرهای جدید باید برای اخذ تسهیالت خود اقدام کنند.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام
کنندگان در صندوق پس انداز مسکن یکم باالترین سقف تسهیالت
خرید مسکن را دریافت میکنند ،اظهار کرد :متقاضیانی که در صندوق
پس انداز مسکن یکم ثبت نام و موعد اخذ تسهیالت آنها فرا رسیده
است در صورتی که درخواست داشته باشند ،به دلیل آنکه فرم «ج»
آنها سبز است میتوانند با لحاظ یک شرط از واحدهای مسکونی طرح
مسکن مهر خریداری کنند .وی ادامه داد :از آنجا که واحدهای طرح
مسکن مهر دارای تسهیالت ویژهای تا سقف  ۴۰میلیون تومان هستند
و استفاده همزمان از دو نوع تسهیالت خرید مسکن برای یک واحد
مسکونی امکانپذیر نیست ،متقاضیانی که قصد خرید این واحدها با
استفاده از تسهیالت صندوق یکم را دارند مجاز به استفاده از یک نوع
تسهیالت خرید مسکن هستند .وی با بیان اینکه متقاضیان استفاده از
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید واحدهای مسکن
مهر ابتدا باید تسهیالت مسکن مهر را تسویه کنند ،تصریح کرد :بخشی
از متقاضیان خانه اولی در شهرهای بزرگ که به دلیل نوسان قیمت

امکان خرید مسکن در برخی مناطق شهری را ندارند ،میتوانند از این
امکان با لحاظ شرط مذکور استفاده کنند .مدیر امور اعتباری بانک مسکن
سقف تسهیالت خرید مسکن از طریق صندوق پسانداز مسکن یکم را
معادل  ۱۶۰میلیون تومان برای زوجین عنوان کرد و افزود :متقاضیانی که
در صندوق پسانداز مسکن یکم در کالنشهرها همچون تهران ثبتنام
کردهاند و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید هستند
پس از تطبیق سقف تسهیالت خود با سقف تسهیالت پرداختی در
شهرهای جدید باید برای اخذ تسهیالت خود اقدام کنند .وی اضافه
کرد :سقف پیشبینی شده برای تسهیالت صندوق پس انداز مسکن
یکم در شهرهای جدید بیش از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت معادل مراکز
استانها و برای شهرهای جدید کمتر از  ۲۰۰هزار نفر معادل شهرهای
کوچک در نظر گرفته شده است .علمداری با تاکید بر آنکه امکان استفاده
همزمان از دو نوع تسهیالت خرید مسکن برای یک واحد مسکونی وجود
ندارد ،گفت :صندوق پس انداز مسکن یکم صندوق مختص سپردهگذاری
برای استفاده از تسهیالت خرید مسکن ویژه متقاضیان خانه اولی و یا
متقاضیان خرید مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است
که پس از اتمام دوره سپردهگذاری نسبت به پرداخت تسهیالت به

آگهی تغییرات شرکت آرشام ماشین فرزام با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  422027و شناسه ملی  10320733909به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای جوادطاهری شکیب به شماره
ملی  3874109518با پرداخت  6521838000ریال به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  8392958000ریال افزایش
داد- .آقای علی اوسط غالمی به شماره ملی  4052090195با
پرداخت  6272832000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود
را به میزان  8072512000ریال افزایش داد - .آقای جواد کریمی
به شماره ملی  0066412961با پرداخت  8527131000ریال به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  10973571000ریال
افزایش داد - .آقای منوچهر خلجی به شماره ملی  0083263748با
پرداخت  3578799000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود
را به میزان  4605599000ریال افزایش داد - .آقای مهدی مالمیر
به شماره ملی  3874143902با پرداخت  1589400000ریال به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  2045400000ریال
افزایش داد- .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  7600000000به
 34090000000ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید- .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکهها بعد از افزایش
سرمایه - :آقای جوادطاهری شکیب به شماره ملی 3874109518
دارای 8392958000ریال -آقای علی اوسط غالمی به شماره ملی
 4052090195دارای  8072512000ریال  -آقای جواد کریمی به
شماره ملی  0066412961دارای  10973571000ریال  -آقای
منوچهر خلجی به شماره ملی  0083263748دارای4605599000
ریال  -آقای مهدی مالمیر به شماره ملی  3874143902دارای
 2045400000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()449540

____________________

آگهی تغییرات شرکت آرشام ماشین فرزام با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  422027و شناسه ملی  10320733909به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای سعید جلیلیان به شماره ملی
 3341641548به سمت بازرس اصلی و آقای عقیل باقری به شماره
ملی  3874105113به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند- .ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی
به سال مالی 29/12/1396مورد تصویب قرار گرفت .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()449541

سپردهگذاران اقدام میکند .وی افزود:این صندوق متناسب با قیمت
مسکن و مکان جغرافیایی که متقاضیان خرید مسکن در آن قرار دارند،
همچنین با لحاظ مجرد و یا متاهل بودن متقاضیان اقدام به پرداخت
شش سقف شناور از تسهیالت میکند؛ سقف تسهیالت خرید مسکن
از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین شهر تهران ۱۶۰
میلیون تومان است که باالترین سقف تسهیالت خرید مسکن در شرایط
فعلی محسوب میشود؛ سقف تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق
پس انداز مسکن برای متقاضیان انفرادی(مجرد) نیز در شهر تهران ۸۰
میلیون تومان است که باالترین سقف تسهیالت انفرادی خرید مسکن
در حال حاضر است .علمداری در ادامه به سقف تسهیالت صندوق یکم
در مراکز بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت :سقف تسهیالت خرید
مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین در مراکز
استانها و شهرهای با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر  ۱۲۰میلیون تومان
و متقاضیان انفرادی در این شهرها  ۶۰میلیون است ،همچنین تسهیالت
زوجین از محل این صندوق در سایر شهرها معادل  ۸۰میلیون تومان
و تسهیالت انفرادی معادل  ۴۰میلیون تومان است .علمداری گفت:
مبلغ تسهیالت حداکثر معادل  ۸۰درصد ارزش کارشناسی واحد مسکونی
مورد نظر خریدار است .به عبارت دیگر چنانچه ارزش کارشناسی واحد
مسکونی در واحدهای مسکن مهر به عنوان مثال ۶۰میلیون تومان باشد،
معادل  ۸۰درصد آن امکان دریافت تسهیالت از صندوق یکم برای خرید
آن واحد وجود دارد .به گفته وی مطابق با تازهترین آمار استخراج شده،
تعداد و مانده سپرده صندوق پسانداز مسکن یکم در پایان سال  ۹۷به
 ۳۶۲هزار و  ۸۲۲فقره و  ۶هزار و  ۵۴میلیارد تومان رسید به طوری که
در سال گذشته بیش از  ۵۰هزار فقره تسهیالت خرید مسکن از این محل
به متقاضیان خانه اولی در سراسر کشور پرداخت شد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 20/01/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ابوالفضل
اسدی به شماره ملی  5388580768و صفت اله اسدی
به شماره ملی  4390186787و فاطمه اسدی به شماره
ملی  5388581179و علی محمد نادر پور به شماره
ملی  0046374949بعنوان اعضای هیئت مدیره برای
مدت  2سال انتخاب گردیدند .کبری کاظمی گلیده
به شماره ملی  2739639112بعنوان بازرس اصلی و
حمید تن آسا به شماره ملی  0059250429بعنوان
بازرس علی البدل برای مدت  1سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()451096
____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیشام آریانا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  296700و شناسه ملی 10103333561
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 21/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عبارت ذیل به
موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید :آموزش لیزر در دندانپزشکی به نیروهای داخل و خارج
از شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم بنا به ضرورت .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()451097

____________________

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سپند گستر با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  439704و شناسه ملی
 14003509447به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 20/11/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-
قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره
هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()451098

از سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ شد

بخشودگی  ۵۰درصدی
مالیات بر درآمد استانهای سیلزده

مصوبه هیات وزیران در مورد بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد
مودیان استانهای سیل زده از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا،
ابالغ شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،مصوبه هیات وزیران در مورد
بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استانهای سیل زده از سوی
سازمان مالیاتی ابالغ شد.
این مصوبه که از سوی نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی ابالغ شده،آمده است :به پیوست تصویب نامه
شماره ۲۳۹۰ت ۵۶۴۳۵/ه مورخ  ۱۸فروردین  ۹۸هیات وزیران در
خصوص ماه  ۱۶۵قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اطالع
و اقدام الزم ابالغ میگردد.
بدهی مالیات بر درآمد مودیان استانهای سیل زده مربوط به عملکرد
تا پایان سال  ۹۷که بیش از  ۵۰درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل
فروردین سال  ۹۸از بین رفته است با رعایت ماده  ۸اصالحی آیین نامه
اجرایی ماده  ۱۶۵قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده میشود.
استانهای سیل زده توسط وزارت کشور تعیین میشود.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 20/11/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات –
قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر
یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در نتیجه
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()451099

____________________

آگهی تغییرات موسسه خیریه بچههای سیب سرخ به
شماره ثبت  29046و شناسه ملی  10320753283به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  05/10/1397و مجوز شماره
 2886/978/917مورخه  29/10/97سازمان بهزیستی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :خانم فریبا میراسکندری  0045371482به سمت
رئیس هیئت مدیره  -خانم بهار ابوترابیان  0059479485به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  -خانم فریده فروزبخش
 0045329656به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره  -خانم
فرشیده میراسکندری  0048558508به سمت عضو علی البدل
هیئت مدیره آقای حمیدرضا موسوی  0533143454به سمت
عضو علی البدل هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
برای مدت  2سال انتخاب شدند .کلیه اسناد تعهدآور و اوراق
بهادار با امضای مدیرعامل و خزانه دار همراه با مهر موسسه
معتبر است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()451100

____________________

آگهی تغییرات شرکت صد ابزار صنعت کاسپین سهامی
خاص به شماره ثبت  439715و شناسه ملی 10320881224
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  08/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم زهرا
مرادی رامز به کد ملی  3309862984به سمت بازرس
اصلی و آقای پویا خواجه شیرانی به کد ملی 0082537331به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
____________________
گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
____________________
آگهی تغییرات شرکت فراز ساز گستر سهامی خاص
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سپند گستر با مسئولیت و موسسات غیرتجاری تهران ()451101
به شماره ثبت  170144و شناسه ملی  10102126236محدود به شماره ثبت  439704و شناسه ملی ____________________ 14003509447
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جامعه
یادداشت

 30ویژگی که باعث میشوند
به هم اعتماد نکنیم
دکتر محمود سریع القلم

 -۱به شخصی که به ما محبت کرده و احترام
گذاشته ،لطمه میزنیم؛
 -۲اینکه در چه جغرافیایی ،چه سخنی را باید
بگوییم یا نگوییم ،آموزش ندیدهایم؛
 -۳با یک ویژگی منفی ،کلیت یک فرد را تخطئه
میکنیم؛
 -۴ظاهر و باطن ما در دوستی ،بسیار فاصله دارد؛
 -۵روزی چندین بار حرفمان را تغییر میدهیم؛
 -۶مسوولیت قولی را که میدهیم نمیپذیریم؛
 -۷تا بتوانیم از گفتن «اشتباه کردم» فرار میکنیم؛
 -۸پشت سر فردی که از ما انتقاد معقول کرده ،بد گویی میکنیم؛
 -۹خیلی زود محبت دیگران را فراموش میکنیم؛
 -۱۰خود را ده برابر آنچه که هستیم نشان میدهیم؛
 -۱۱ناخودآگاه ما از فردی که موفق است ،دائما ناراحت و پریشان است؛
 -۱۲در حذف افراد توانا ،کوشا هستیم؛
 -۱۳به هر موضوع ریز و درشت ،واکنش نشان میدهیم؛
 -۱۴در گرفتن جواب ،خیلی عجله داریم؛
 -۱۵بدون توجه به توانایی ،اکثریت میخواهند سلبریتی شوند؛
 -۱۶آداب دوستی و مراقبت از آن را ،قبل از  ۱۰سالگی نیاموختهایم؛
 -۱۷نسبت به دروغ و ابهام ،سِ ر شدهایم؛
 -۱۸متوجه نیستیم که تعداد دروغ Peak ،دارد؛
 -۱۹اصول ساختن اعتماد با دیگران را ،قبل از  ۱۰سالگی نیاموختهایم؛
 -۲۰دنبال بردهای کوتاهمدت هستیم؛
 -۲۱ظاهری متواضع ولی عمدتا باطنی مغرور داریم؛
 -۲۲تفاوتهای یکدیگر را به رسمیت نمیشناسیم؛
 -۲۳افکار متفاوت انسانها را ،حق آنها نمیدانیم؛
 -۲۴اغلب مسائل کم اهمیت ،به ما برمیخورد و زود ناراحت میشویم؛
 -۲۵بیشتر دعوایی هستیم تا اهل تفاهم ،کوتاه آمدن و خویشتنداری؛
 -۲۶تعداد افراد ( Bipolarدو قطبی) بیشتر از آن است که تصور میکنیم؛
 -۲۷بسیار عطش داریم وارد حریم خصوصی دیگران شویم؛
 -۲۸عمدتا تخیلی ،تحلیل میکنیم؛
 -۲۹چون سیگنالهای متضاد میفرستیم ،نمیتوانیم اعتماد همدیگر را جلب کنیم؛
 -۳۰چون از یکدیگر در امان نیستیم ،نمیتوانیم گروه ،تشکیالت ،حزب ،بنگاه،
سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم.

یادداشت

شاهی که بازار را دوست نداشت!
امیرحسین خالقی

نقل کردهاند که شاه ایران بارها ادعا کرده بود که سوسیالیست واقعی اوست ،او هم مانند دیگر
اقتدارگرایان جهان از نظام بازار میهراسید .نمیتوانست پیشرفتی را تصور کند که در آن دولت نقش
حاشیهای داشته باشد ،سرمایه گذاری دولتی را عالج کار میدانست و وقتی هم پول نفت کافی
به دستش آمد ،سنگ تمام گذاشت و دست به چنان ولخرجی جنون آمیزی زد که شیرازه کار از
هم گسیخت .جنگ دن کیشوت وارش با تورم و تهدید استفاده از ارتش را هم که پیشتر نوشته
ام .پادشاه به قول خودش انقالبی! اصالحات ارضی را نمونه از این دستاوردها سوسیالیستیاش
میدانست که زمینها را از مالکان بگیرد و میان رعایا تقسیم کند .همان زمان ابوالحسن ابتهاج در
نقد برنامه او و از منظر دفاع از مالکیت خصوصی گفته بود در یک نظام سرمایه داری آزاد منطقی
نیست یک نفر بتواند هر چند کارخانه دلش میخواهد داشته باشد ،اما نتواند بیش از مقدار معینی
زمین در اختیار داشته باشد .او میدانست که این سیستم کنونی ارباب رعیتی ایراد کم ندارد ،ولی
حواسش بود که تملک اجباری و نقض اصل مالکیت مصیبت اعظم است .از قرار پیشنهادش این بود
که مالیات زمین زراعی نه بر اساس میزان محصول موجود ،بلکه بر اساس حداکثر محصول ممکن
تعیین شود .فارغ از اجرایی بودن ،میشود حدس زد منطق پیشنهاد این بود که کار روی زمینهای
با بهره وری پایین غیراقتصادی شود تا مالکان انگیزه واگذار کردن زمینها به اهلش را داشته
باشند .نوشتهاند که کار به مالکان محدود نماند ،نخستین شبکه تلویزیونی کشور ،نخستین دانشگاه
خصوصی کشور و بزرگترین معدن مس همه از صاحبانشان "خریداری" شدند! بسیارانی گفتهاند
شاه خودکامه از نظر سیاسی واقع بین بود و اصالحات ارضیاش از این منظر چندان غیرموجه جلوه
نمیکرد ،میخواست بعد از بلوای مصدق السلطنه برای خودش محبوبیتی بخرد که البته تا اندازهای
چنین هم شد .قضاوت در این باره ساده نیست ،ولی شاید با مرور برخی تجربههای مشابه هم بشود
نتیجه گرفت "با مالکیت هر که در افتاد ور افتاد" ،واهلل اعلم.

با صدور بخشنامهای از سوی وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد

کاهش ساعات آموزشی مدارس
در ماه رمضان
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد :به منظور رعایت حال دانشآموزان در ماه مبارک رمضان،
ساعت آموزشی مدارس در روزهای باقیمانده از سال تحصیلی کاهش یافت .به گزارش مهر ،به منظور
رعایت حال دانشآموزان در ماه مبارک رمضان ،ساعت آموزشی مدارس در روزهای باقیمانده از سال
تحصیلی کاهش یافت .در بخشنامه صادر شده خطاب به مدیرانکل استانهای کشور آمده است :پیرو
تصمیمات اتخاذ شده و به منظور رعایت حال دانشآموزان در ماه مبارک رمضان ،در روزهای باقیمانده
از سال تحصیلی جاری از ساعت آموزشی ،هر زنگ  10دقیقه کم و به ساعت تفریح آنان در فاصله
ساعات آموزشی افزوده میشود .مدیران همه مقاطع تحصیلی موظفند تغییرات یاد شده را تا پایان
فعالیت مدارس در سال جاری اعمال کنند .خاطرنشان میشود ساعت شروع و پایان مدارس تغییر
نمیکند لذا خواهشمند است موارد ذکر شده فوراً به ادارات و مناطق ابالغ شود».

ید شماره ( -79شماره پیاپی )785
یکشنبه  22اردیبهشت  - 1398دور جد 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور خبر داد

جلوگیری از ویژهخواری 18میلیارد تومانی در صندوق بازنشستگی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور
در ابالغیهای خطاب به مدیران عامل
هلدینگها و شرکتهای تابعه این صندوق
دستور داد که سقف قانونی پرداختها در
گزارش ساالنه  97رعایت و اعالم شود.
به گزارش فارس ،سید میعاد صالحی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور
دستور فوری ابالغ کرد که شرکتهای تابعه
این صندوق سقف قانونی پرداختی حقوق و
مزایای خود را رعایت کنند .وی در ابالغیهای
خطاب به مدیران عامل هلدینگها و
شرکتهای تابعه این صندوق تاکید کرد که
سقف قانونی پرداختها در گزارش ساالنه
 97رعایت و اعالم شود .وی دستور داد که
پایش مستمر بر وضعیت هلدینگها انجام

گرفته و طی یک هفته موارد تخلف گزارش
شود .وی در این گزارش خواهان اعالم دقیق
اضافهکاریها ،ماموریتها ،کارانه ،پاداشها
و ...شد تا ببیند وضعیت این صندوق عریض
و طویل در سال گذشته چگونه بوده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به
این امر بسنده نکرد و در توئیت خود اعالم
کرد «به بیش از  50شرکت تابعه صندوق
بازنشستگی دستور دادم ضمن خودداری از
پرداخت خارج از قانون به هیات مدیره و

مدیران عامل خود گزارش پرداختهای سال
 97را ارسال کنند .براساس تخمین اولیه این
به معنای جلوگیری از ماهانه حداقل 1.5
میلیارد و ساالنه حداقل  18میلیارد تومان
ویژهخواری است» .این در حالی است که
طی روزهای اخیر نخستین گزارش کمیته
شفافیت در این صندوق منتشر شد و در گام
نخست وضعیت هلدینگها و شرکتهای
تابعه بررسی شد و آمار تحلیلی اولیه از
وضعیت هرم سنتی ،نسبت جنسیتی و
سطح تحصیالت در سه سطح اعضای
هیات مدیره هلدینگها،اعضای هیات
مدیره شرکتها و مدیران عامل شرکتهای
زیرمجموعه صندوق مورد بررسی و پایش
قرار گرفت.

با صدور دستورالعملی از سوی دادستانی اعالم شد

شرایط و ضوابط جدید درج آگهیهای خودرو و مسکن در فضای مجازی
طبق دستورالعمل جدید دادستانی درباره قیمتگذاری
خودرو و مسکن تا  5درصد بیشتر از قیمت پایه در فضای
مجازی ،مقرر شد آگهیهای خودرو حداکثر  3درصد
بیش از قیمت پایه قیمتگذاری شوند و درباره مسکن نیز
تصمیمگیریمیشود.
به گزارش فارس ،در افزایش اخیر قیمت قیمت خودرو،
در نبود نظارت کافی ،بار دیگر فعالیت دالالن بازار خودرو
در سایتهای خرید و فروش اینترنتی باال گرفت که این
سودجویان با ارایه قیمتهای غیرواقعی و مدنظر خود ،به
گرانیها دامن میزدند .مشابه این اتفاق درباره مسکن نیز
رخ داده بود.
این بار توجهها بیش از پیش به این بازار داللی معطوف
شد تا جایی که پلیس فتا حذف قیمتهای بازار خودرو و
مسکن را به مدیران سایتها ابالغ کرد.
تسازی کاذب
دستور پلیس فتا برای حذف قیم 
خودرو و امالک در بازار مجازی
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم
ملی و سازمان یافته پلیس فتا اظهار داشت :یکی از عوامل
ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به
واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دالالن فعال در این
حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایتهای
واسط باعث افزایش بیرویه خارج از عرف خودرو و مسکن
شده است .وی افزود :افزایش بیرویه قیمت خودرو و مسکن
باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و
پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در
بازارهای آنالین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی،
جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار و برابر پیگیریهای
صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه  ۳۱تهران،
حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای
واسط ابالغ شد.
آگهیهای قیمتدار خودرو و مسکن از
سایتهای خرید و فروش حذف شد
در پی این ابالغیه ،سایتهای خرید و فروش آگهیهای
دارای قیمت خودرو و مسکن را حذف کردند و تنها آگهیهای
دارای قیمت توافقی را نمایش دادند.
با این اقدام برخی امیدوار به ایجاد آرامش ،ثبات نسبی و

کاهش التهاب در بازار بودند .اما مشخص بود که این اقدام
مقطعی است و نمیتواند همیشگی باشد .از جمله اینکه یکی
از سایتهای اصلی خرید و فروش اعالم کرد که به عنوان راه
حل به زودی خدمات کارشناسی خودرو را راهاندازی میکند
که به شرط نظارت قضایی و برخورد با دالالن و کاربران
غیرواقعی این سایت ها ،میتواند در کنترل بازار خودرو موثر
باشد.

خودرو
صدور مجوز بازگشت آگهیهای
و مسکن با شرایط جدید
به سایتهای خرید و فروش
به تازگی نیز جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی
ی قیمت خودرو و مسکن به
از صدور مجوز بازگشت آگه 
سایتهای خرید و فروش خبر داده است.
وی گفته ،در ابتدا به سایتهای خرید و فروش اینترنتی
اعالم کرده ایم که قیمتها را به صورت موقت حذف کنند
تا درباره آن تصمیم بگیریم .در جلسه هماهنگی برای این
موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه
اتحادیههای مسکن و خودرو ،سازوکاری را ایجاد کنند تا
قیمت پایهای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایتهای
خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمتها
را درج کنند و با ثبت آگهیها به میزان پنج درصد بتوانند
قیمتها را افزایش یا کاهش بدهند .همچنین این اتحادیهها
باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت
مسکن یا خودرو را افزایش دهد ،تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند
اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند .از اتحادیهها تعهد گرفتیم
تا از درج قیمت آگهیهایی که به صورت ناگهانی افزایش
پیدا میکند ،خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهیها را
ندارند .وی ادامه داد :مالکیت آگهی دهنده باید مشخص شود
و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد
و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند که احراز هویت به
صورت موقت تهیه شده اما باید دائمی شود.
جاویدنیا تاکید کرد :هدف ما جلوگیری از تالطم قیمتها
است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمتهای نجومی
ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند .البته این راه حل
موقت است اما باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمتها در
جای رسمی مطرح نشود ،به صورت زیرزمینی از شبکههای

اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای
تعیین قیمت پیدا کردیم ،باید آن را مدیریت کنیم.
قیمتگذاری خودرو
حداکثر 3درصد  بیش از لیست قیمت
اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران
امروز رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای
اینترنتی شرایط جدید بازگشت آگهیهای خودرو و مسکن
به سایتهای خرید و فروش را تشریح کرده و گفته :قرار
است اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران هر روز لیست
کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایتهای
درج آگهی قرار دهد و درج قیمت خودرو با حداکثر  3درصد
بیش از قیمت اعالمی ،در آگهیهای اینترنتی ممکن خواهد
بود .همچنین مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار
خودرو ،اتحادیه نمایشگاهداران تهران روزانه در  2نوبت ،کف
قیمت خودروها را به اتحادیه اعالم کنند تا این قیمتها را
در اختیار سایتها و پلتفرمهای درج آگهی قرار دهیم .وی
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای جاویدنیا از
تلرانس  5درصدی قیمت صحبت کرده بود که درباره خودرو
روی  3درصد نهایی شده ،توضیح داد :طبق آنچه با دوستان
دادستانی صحبت کردیم مقرر شد همان  3درصد باشد که
محدوده نوسان قیمت زیاد نباشد .وی درباره اینکه قیمتها
هنوز به سایتها بازنگشته ،گفت :گفتیم روزهای آینده انجام
میشود؛ طبق اعالم قرار است اتحادیه نمایشگاهداران خودرو
لیست قیمت را به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بدهد و
ما قیمتها را به سایتها اعالم کنیم که تا حدی قیمت را
گرفته و اعالم کردهایم؛ اما در نهایت تا چند روز آینده کار
روی روال میافتد.

مدیرملی پروژه جمعیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

اضافه شدن ساالنه  80هزار نفر به جمع 3میلیون زوج نابارور در کشور!

مدیرملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گفت :در حال حاضر  ۳میلیون زوج
نابارور در کشور ما وجود دارد که متأسفانه ساالنه ۸۰
هزار نفر به آمار این افراد افزوده میشود.
به گزارش فارس ،ساره محمدی مدیرملی پروژه
جمعیت در وزارت بهداشت ،با بیان اینکه در حال
حاضر نرخ باروری در کشور ما  ۲.۰۵درصد است،
اظهار داشت :این رقم تقریبا با نرخ جایگزین برابر
بوده یعنی اینکه به ازای هر مرگ و میر ما تولد داریم.
اما توجه داشته باشیم که وضعیت کشور در حوزه
جمعیت مناسب نیست.
وی افزود :در حال حاضر نرخ رشد جمعیت

شرایط خوبی ندارد و کشور به سمت پیر شدن در
حال حرکت است.
محمدی با بیان اینکه سن افزایش نرخ سرباری
به دو طیف کودک و سالمند تقسیمبندی میشوند
توضیح داد :این دو طیف نمیتوانند مولد اقتصاد
باشند و اگر وضعیت کشور ما به همین روال پیش

برود در آینده از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت
خوبی نخواهیم داشت .مدیرملی پروژه جمعیت در
وزارت بهداشت با بیان اینکه موضوع جمعیت یکی
از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری است ،گفت:
تمام ارگانها برای افزایش نرخ جمعیت باید دست به
دست یکدیگر بدهند و در زمینه کارهای اجتماعی،
فرهنگی و تأمین زیرساختهای اجتماعی در کنار
دولت قرار گیرند تا رشد جمعیت افزایش پیدا کند.
وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ۳
میلیون زوج نابارور در کشور ما وجود دارد ،گفت:
متأسفانه ساالنه  ۸۰هزار نفر به آمار این افراد
افزوده میشود.
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سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

افزایش حقوق حداقل بگیران تأمین اجتماعی به حدود  ٢میلیون تومان
سرپرست سازمان تامین اجتماعی
گفت :حقوق حداقل بگیران سازمان
تامین اجتماعی با تمهیدات اندیشیده شده
به حدود  ٢میلیون تومان میرسد.
به گزارش ایرنا ،محمدحسن زدا
در نشست خبری با خبرنگاران ،افزود:
امسال حقوق حداقل بگیران سازمان
تامین اجتماعی  ٣6،5درصد افزایش
مییابد که به طور میانگین هر مستمری
بگیری که یک میلیون و  ١٠٠هزار تومان
گرفته است ،مستمریاش به یک میلیون
و  5٠٠هزار تومان میرسد و با مزایای
جانبی شامل حق همسر ،حق اوالد ،بن و
حق مسکن این رقم به  ٢میلیون تومان
میرسد.
وی افزود :افزایش حقوق مستمری
بگیران به عنوان یک چالش است ،چون
دو گروه حداقل بگیران و سایر سطوح
هستند که براساس ماده  ١٠١قانون تامین
اجتماعی میبایست حقوق بازنشستگان و
مستمری بگیران حداقل بگیر از حداقل
تعیین شده در سال کمتر نباشد که به
همین منظور حقوق حداقل بگیران ٣6،5
درصد رشد حقوق را شاهد خواهند شد.
وی گفت :براساس ماده  96قانون
تامین اجتماعی برای سایر سطوح نیز
که افزایش مستمری بازنشستگان به
عهده سازمان تامین اجتماعی است،

مالک هرساله نرخ تورم بود اما امسال
با همکاری و پیشنهاد کانون بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی 13 ،درصد و 261
هزار تومان دارد .زدا ادامه داد :البته در
 5تا  6سال گذشته مابه التفاوت حقوق
مستمری بگیران و بازنشستگان زودتر از
ماههای تیر تا شهریور پرداخت نمیشد اما
امسال به دلیل درک شرایط اقتصادی
و وضعیت بازنشستگان ،اقدامات اولیه
را برای پرداخت این مابه التفاوت در
اردیبهشت انجام داده ایم .وی اضافه
کرد :به همین منظور برای اولین بار مابه
التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و
مستمری بگیران از اردیبهشت ماه اعمال
میشود و همراه با حقوق دو گروه حداقل
بگیران و سایر سطوح ،این مابه التفاوت
پرداخت خواهد شد .البته برای مابه

التفاوت فروردین ماه در صورتی که اعتبار
مورد نیاز آن تامین شود همراه با حقوق
اردیبهشت در غیر این صورت همراه
با حقوق در خردادماه پرداخت میشود.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی افزود:
با این میزان افزایش حقوقی که برای
مستمری بگیران و بازنشستگان در سال
 98اعمال میشود ،هر ماه یک هزار و
 400میلیارد تومان و در طول سال 17
هزار میلیارد تومان به هزینههای سازمان
تامین اجتماعی اضافه میشود .وی در
مورد گروههایی که کمتر از  30سال یا
به عبارتی حدود  10سال یا بیشتر حق
بیمه پرداخت کردهاند و از حق مستمری
بازنشستگی کمتری برخوردار هستند،
گفت :این افراد حقوقی متفاوت با افرادی
دارند که  30سال حق بیمه پرداخت

کردهاند به عنوان مثال برای فردی که 10
سال حق بیمه پرداخت کرده و حدود 500
هزار تومان مستمری دریافت میکند ،نیز
 36،5درصد به این میزان اضافه میشود.
تهیه بسته حمایتی از رونق تولید سرپرست
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سال
رونق تولید ،گفت :به همین منظور بسته
حمایتی از رونق تولید به کارفرمایان داده
شده است تا بتوانند از این بسته بهره
مند شوند .وی گفت :این بسته شامل
بخشودگی جرائم ،تقسیط طوالنی مدت
و پرهیز از قوانین قهری برای کارفرمایان
واحدهای تولیدی و صنعتی است .این
بسته حمایتی  ۱۷مورد است که دو مورد
آن به صورت ویژه به مناطق سیل زده
و کارگاههای آن اختصاص دارد که به
صورت ویژه آنها را تحت پوشش قرار
میدهیم و باید بگویم که در سال  ۹۸هیچ
کارگاهی به دلیل اعمال قوانین تأمین
اجتماعی به تعطیلی نمیرسد .زدا افزود:
 ۲۰هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی
میخواهیم و از آنها دعوت میکنیم که
با استفاده از بخشودگی جرایم کارفرمایان
خوش حسابان ،بدهی خود را پرداخت
کنند .وی تصریح کرد :با وجود این شرایط
اقتصادی که کارفرمایان و تولیدکنندگان
تحت فشار هستند تامین اجتماعی در کنار
تولید خواهد بود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد

آخرین مهلت پرداخت جریمه نقدی و قسطی به جای خدمت سربازی
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
با اشاره به حذف قانون جریمه مشموالن غایب
در سال  ۹۸گفت :افرادی که تا پایان فروردین
ماه  ۹۸مدارک مربوط به معافیت قانون جریمه
مشموالن غایب را تکمیل کردهاند ،فقط تا پایان
امسال فرصت دارند مبلغ جریمه را به صورت
نقدی و یا اقساط واریز کنند.
به گزارش میزان ،سردار تقی مهری با اشاره
به حذف قانون جریمه مشموالن غایب در سال

 ۹۸اظهارکرد :قانون جریمه مشموالن غایب به
منظور تعیین تکلیف مشموالن دارای بیش از ۸
سال غیبت سربازی ،از سال  ۹۴تا پایان سال
 ۹۷اجرایی شده و به دلیل تامین نیروی انسانی
سرباز نیروهای مسلح در سال جاری این طرح
حذف شده است.
وی با بیان اینکه بیش از یک صد هزار نفر از
ثبت نام کنندگان قانون جریمه مشموالن غایب؛
مبلغ جریمه را پرداخت نکردهاند ،افزود :افرادی

که تا پایان فروردین ماه  ۹۸مدارک مربوط به
معافیت قانون جریمه مشموالن غایب را تکمیل
کردهاند ،فقط تا پایان امسال فرصت دارند تا مبلغ
جریمه را به صورت نقدی و یا اقساط واریز کنند.
سردار تقی مهری خاطرنشان کرد :مشموالن
غایب میبایست هر چه سریعتر وضعیت خدمتی
خود را تعیین تکلیف کنند ،در غیر این صورت با
محرومیتهای اجتماعی بیشتری مواجه خواهند
شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران خبر داد

توزیع  ۷۰هزار بسته لوازم خانگی در مناطق سیلزده

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت۷۰ :
هزار پک لوازم خانگی تهیه و در بین استانهای
مناطق مختلف کشور که درگیر سیل بودند توزیع
شده است.
به گزارش مهر ،اسماعیل نجار ،صبح پنج شنبه
در حاشیه جلسه کمیته بازسازی و نوسازی مناطق
سیل زده در محل ساختمان وزارت کشور ،اظهار
کرد :از صبر و شکیبایی و همراهی ملت بزرگ ایران
بخصوص مردم حادثه دیده مناطق سیل زده بویژه
استانهای گلستان ،لرستان و خوزستان تشکر و
قدردانی میکنم.
وی افزود :امکان تجاری ،شهری ،روستایی ۲۱
استان درگیر با سیل ارزیابی شدند که  ۱۶۹هزار و
 ۳۷۷واحد نیاز به تعمیر و نوسازی دارند.
نجار خاطرنشان کرد :بنیاد مسکن انقالب
اسالمی مأموریت بازسازی خانههای تخریب شده
در استانهای سیل زده را در سطح کشور به عهده
گرفته است و تمهیدات الزم برای این کار اندیشیده
شده است.
وی بیان کرد :بسیاری از دستگاههای اجرایی قرار

است با تفاهم نامهای که با بنیاد مسکن امضا کردهاند
در امر بازسازی و نوسازی خانهها مشارکت کنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به
بحث اعتبارات در نظر گرفته شده برای مردم مناطق
سیل زده گفت :بانکها آماده پرداخت در بخشهای
مختلف هستند و در رابطه با تأمین مسکن اضطراری
برای روستاییان  ۶میلیون تومان برای شش ماه
که طی سه قسط به آنها پرداخت میشود و برای
شهروندان دیگر  ۱۲میلیون تومان که به صورت سه
قسط به آنها پرداخت میشود ،در نظر گرفته شده
است.
وی تصریح کرد :این مبالغ در اختیار مردم مناطق

سیل زده قرار داده میشود تا بتوانند جایی را اجاره
کنند و در آن سکونت کنند تا خانههای خودشان
آماده شود و اگر هم نتوانستند جایی را اجاره کنند
دستگاههای مربوط تمام تمهیداتی که الزم باشد
انجام میدهند تا این افراد بدون خانه نمانند.
نجارافزود :حدود  ۷۰هزار پک لوازم خانگی از
جمله یخچال ،فرش ،گاز ،دو تخته پتو و مقدار اندکی
لوازم پخت و پز برای مردم مناطق سیل زده در نظر
گرفته شده که  ۳۰هزار پک از این تعداد از سوی ستاد
فرمان اجرایی حضرت امام و  ۴۰هزار پک از طریق
پولهایی که مردم به حساب هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران واریز کردهاند قرار است تهیه شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ
به سوالی مبنی بر مشخص شدن علت فوت ۲۱
هموطنی که در سیالب شیراز جان خود را از دست
دادند ،گفت :این  ۲۱نفر بر اثر مستقیم سیالب جان
خود را از دست دادهاند البته که باید مقصران اصلی
این حادثه که بر بستر رودخانه ساخت و ساز کرده
بودند مشخص شوند و پاسخگوی این سهل انگاری
خود باشند.

یادداشت

هستههای سخت بازدارنده توسعه
مجیددهقانی

مهمترین ویژگی و بعبارتی عصاره و جوهره توسعه اقتصادی در یک نکته خالصه
میشود و ان نکته این است که جامعهای از دید اقتصادی توسعه یافته است که توانسته
باشد فرایندهای تولید خود را به تکنولوژی و علم و فنون بشری در دوران اخیر بعد از
انقالب صنعتی متکی سازد.
این نکته و ویژگی نیازمند فرهنگی است که با فقر سازگاری ندارد نیازمند این است
که تشکیل سرمایه سهم زیادی در تولید داشته باشد که ما استراتژی این را نداریم .نتیجه
طبیعی این مشکالت و چالشها در صورتی که حل و فصل انان در چارچوب برنامهای
سنجیده مورد توجه قرار نگیرد تداوم رکودتورمی اقتصادی است که یکی از هستههای
سخت بازدارنده و بسته ضدتوسعه است.
مصرف از طرق عمده زیر به جهان خارج وابسته است :وابستگی مستقیم مصرف
کاالهای اساسی و غیر اساسی از طریق واردات مستقیم کاالهای مصرفی در حجم قابل
توجه .وابستگی غیر مستقیم مصرف از طریق مصرف کاالهایی که تولید شان در داخل به
مواد واسطه و قطعات یدکی و وسائل سرمایهای خارجی وابسته است.
وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و
فرهنگهای وابسته به ان در واقع وجود همه این مشکالت و چالشها باعث به وجود
امدن دومین هسته سخت بازدارنده ضدتوسعه میشود.
سیاستهای پولی و بانکی کشور به ویژه با تکیه بر اصول و محورهای زیر منجر به
تداوم این وضعیت با شدت بیشتری میشوند:
عدم استقالل کافی سیاستهای پولی و بانکی از نظرگاههای الزاما سیاسی دستگاههای
اجرایی
تکیه بیش از حد نظام بانکی بر روی سطح مناسب و قابل توجه سود در کل عملیات
بانکی در شرایط تغییرات ساختاری نظام بانکی
فقدان شرایط الزم برای اجرای صحیح نظام بانکداری نوین و بی تجربگی بانک ها،
این مشکالت نیز باعث ایجاد سومین هسته سخت بازدارنده ضد توسعه میشود.
اولین مشکل عمده اقتصاد ما رکود یا رکودتورمی و فقدان برنامه ملی حمایت و
پشتیبانی ازتولید است .لذا عدم تحرک و پویایی در تولید خود را در مقوالتی مانند کاهش
نسبی تشکیل سرمایه ،افزایش بیکاری ،فقر گسترده ،عقب ماندگی بیشتر بافت فنی تولید
و باالخره تداوم رکود اقتصادی عدم تحرک و پویایی در تولید را نشان میدهد که در
واقع این همان هسته سخت بسته ضد توسعه است که حرکت در ان ما را به جای اول
بر میگرداند.
در علم اقتصاد مسئله مهم این است که منابع به صورت بهینه تخصیص داده شوند و
فعالیتها حداکثر کارایی را داشته باشند .لیک اگر در این چارچوب به تولید کل و به تولید
سرانه توجه کنیم در مییابیم که دارای مشکالت طوالنی و فقدان تفکر استراتژی توسعه
پایدار در این زمینه هستیم.

از سوی سازمان وظیفه عمومی اعالم شد

مدت معافیت تحصیلی مشموالن
از کاردانی تا دکترای تخصصی

درباره حداکثر مدت معافیت تحصیلی برای مشموالن سربازی در دورههای
مختلف بیشتر بدانید .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بسیاری از مشموالن خدمت
وظیفه عمومی درباره بیشترین زمان معافیت تحصیلی در دورههای مختلف سواالتی
دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد .مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و
خدمت وظیفه عمومی ،حداکثر معافیت تحصیلی در مقطع تحصیلی کاردانی دو و نیم
سال ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته  ۳سال ،کارشناسی پیوسته ۵
سال ،کارشناسی ارشد پیوسته  ۶سال ،دکترای پیوسته  ۸سال و دکترای تخصصی ۶
سال است .همچنین بسیاری از سربازان درباره تعلق گرفتن بیمه ،در صورت دریافت
کسر خدمت سواالتی دارند که بهتر است بدانند :کسانی که کسری خدمت دریافت
میکنند ،مدت کسری جزء بیمه سربازی آنها محاسبه نمیشود.

اعالم شهریه مدارس غیردولتی
تا آخر اردیبهشت

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از اعالم
شهریه مدارس غیردولتی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و گفت :پیش ثبت نام
مدارس ممانعتی ندارد ولی وجه شهریه باید کمتر از سال گذشته باشد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی زینی وند درباره امکان پیش ثبت نام مدارس غیردولتی
اظهار کرد :پیش ثبت نام طبق روال عادی همه ساله انجام میشود و روال خالف
قانونی هم نیست .وی افزود :اما زمانی تخلف محسوب میشود که مدارس
بخواهند شهریهای بیش از سال گذشته بگیرند .رئیس سازمان مدارس و مراکز
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر مبلغ درخواست شده بر اساس
الگوی شهریه سال گذشته باشد مشکل و مانعی ندارد گفت :والدین میتوانند چک
بدهند اما باید مبلغش کمتر از سال گذشته باشد .زینی وند درباره زمان اعالم شهریه
مدارس غیردولتی نیز عنوان کرد :برای تعیین الگوی شهریه نیز اطالعات موسسان
وارد سامانه شده است ،همه فرایندها بر اساس الگو پیش میرود و در مرحله پایش
صحت و سقم اطالعات وارد شده هستیم .وی ادامه داد :بر اساس تقویم زمانبندی
اعالم شده تا پایان اردیبهشت ماه شهریه استانها به نوبت اعالم میشود .این امر
از تهران آغاز و مانند سال گذشته استان به استان اعالم میکنیم.

6
مدیرکل فرآوردههای غذایی
سازمان غذا و دارو:

زولبیا با جعبه بدون آرم
سازمان غذا و دارو نخرید

جامعه
مدیرکل نظارت بر فرآوردههای غذایی سازمان غذا و دارو گفت:
جعبههای زولبیا و بامیه باید حتما از محلها و کارخانههایی تهیه شده
باشد که پروانه ساخت از این سازمان گرفته باشد درغیراین صوررت
مردم نباید آنها را بخرند .به گزارش ایرنا ،وحید مفید افزود :هنگامی که
مردم از قنادی ،زولبیا و بامیه یا هر شیرینی دیگری خریداری میکنند
حتما به آرم جعبه آن دقت کنند که سیب سالمت وزارت بهداشت را

ید شماره ( -79شماره پیاپی )785
یکشنبه  22اردیبهشت  - 1398دور جد 
داشته باشد اگر این عالمت را ندیدند از قنادی بخواهند که از جعبههای
دارای مجوز استفاده کند .وی اضافه کرد :متاسفانه بسیاری از جعبههای
شیرینی بدون عالمت سازمان غذا و دارو عرضه میشوند؛ این جعبهها
از کارگاههای غیرمجاز به خاطرقیمت پایینتر تهیه میشوند و اجزاء
تشکیل دهنده آن معلوم نیست و ممکن است برای سالمت مضر و
خطرناک باشد .وی با یادآوری تشدید نظارتها بر قنادیها از سوی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای روستایی و مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
شهرستان رباط کریم به شماره ثبت  452و شناسه ملی ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()451104

 10100064138به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 23/02/1397و مجوز شماره 1251/184/111/7/205
مورخه  25/02/1397اداره تعاون روستایی شهرستان رباط
کریم تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :زینت السادات شاه چراغی
به شماره ملی  4910500472به نمایندگی از شرکت تعاونی
روستایی زنان به شناسه ملی  10100023713به سمت رئیس
هیئت مدیره و مرتضی تاجیک به شماره ملی 4911395052
به نمایندگی از شرکت تعاونی روستائی اتحاد به شناسه
ملی  10100017917به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و
امیر حسین رئوفی بجستانی به شماره ملی 5620003851
به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی ولیعصر به شناسه
ملی  14002972043به سمت عضو هیئت مدیره و شهرام
عرفانیان اقتداری به شماره ملی  ( 0041277384خارج از
اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال
انتخاب گردید و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و
اوراق بهادار شرکت با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره متفق ًا همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد
بود همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل
و مهر شرکت معتبر است .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره
ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری رباط کریم ()451102

____________________

آگهی تغییرات شرکت شکر افشان تهران سهامی خاص به
شماره ثبت  167834و شناسه ملی  10102103589به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000
ریال به مبلغ 10000000000ریال منقسم به  1000000سهم با
نام 10000ریالی ازمحل مطالبات حال شده سهامداران افزایش
یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ
فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()451103

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رصد خواجه نصیر
به شماره ثبت  424211و شناسه ملی  10320763292به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  17/10/1397بموجب تائیدیه شماره
 334679/15/972مورخ  27/12/97اداره کل تعاون کارورفاه
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حسن نرج
آبادیان به کد ملی  1550408801به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا اسمعیل نیا به کد ملی  1551838486به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سیدحجت صدر به کد
ملی  1550434357به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه قراردادها و اسناد تعهد اور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا
 -1اقای محمدرضا اسمعیل نیا مدیر عامل به عنوان دارنده امضای
ثابت  -2اقای حسن نرج آبادیان رییس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود .و در غیاب رییس هیئت
مدیره امضای اقای سید حجت صدر منشی هیئت مدیره معتبر
است.همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل

____________________

وزارت بهداشت در ایام ماه رمضان ،گفت :توصیه ما به مردم این است
که هرگونه شیرینی به ویژه زولبیا و بامیه را از محلهای معتبر خریداری
کننند .مدیرکل نظارت بر فرآوردههای غذایی سازمان غذا و دارو از مردم
خواست هنگام خرید زولبیا و بامیه به رنگ آن توجه داشته باشند و اگر
زولبیا و بامیه قهوهای یا کدر شده باشد ،امکان وجود ترکیب شیمیایی
«اکریل آمید» در آنها وجود دارد که اثرات سرطان زا دارد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  12/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ثمانه سکاکی
به شماره ملی  1060312689و ابوالفضل یزدان پناه به شماره
ملی  0830054871و شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان به
شناسه ملی  10980193434بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()451108

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رصد خواجه
نصیر به شماره ثبت  424211و شناسه ملی 10320763292
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 16/10/1397بموجب تائیدیه شماره 334667/15/972
مورخ  27/12/97اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ____________________
آگهی تغییرات شرکت کیهان ترخیص با مسئولیت محدود
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه جدیدی مشتمل
بر 52ماده و  29تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی به شماره ثبت  93467و شناسه ملی 10101375746
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 21/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت ابه:
و موسسات غیرتجاری تهران ()451105
تهران خیابان فاطمی خیابان هشت بهشت کوچه لعل شرقی
____________________
آگهی تغییرات شرکت برشکاری نوین صنعت پ ا واحد  1کد پستی 1414744611انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان
خرمدشت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  789و
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
شناسه ملی  10320721672به استناد صورتجلسه غیرتجاری تهران ()454551

هیأت مدیره مورخ  08/12/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی
پردیس به شهرستان پردیس  -بخش بومهن -
شهر جدید پردیس  -خرمدشت  -خیابان خرمدشت
شرقی  -خیابان هشتم شرقی  -پالک  - 75طبقه
همکف  -کد پستی  1653372073تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .حجت اله
قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر
تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری پردیس ()451106
____________________

____________________

آگهی تغییرات شرکت امیر الکترونیک آراد با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  432376و شناسه ملی
 14003273989به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  07/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :سید علیرضا موسوی میرکالئی به شماره ملی
 4900045535با دریافت مبلغ  1000000ریال از صندوق
شرکت معادل تمام سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  101000000ریال به
مبلغ 100000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد .لیست شرکا بعد از
کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد :امیرحسین جروند به
شماره ملی  0079345409دارای  99000000ریال سهم
الشرکه فهیمه جروند به شماره ملی  0068440588دارای
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رصد خواجه نصیر  1000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
به شماره ثبت  424211و شناسه ملی  10320763292به استناد کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  16/10/1397بموجب ()457237

تائیدیه شماره  334679/15/972مورخ  27/12/97اداره کل
تعاون کارورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آگهی تغییرات شرکت امیر الکترونیک آراد با مسئولیت
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند:
آقای حسن نرج آبادیان به کد ملی  1550408801بسمت محدود به شماره ثبت  432376و شناسه ملی 14003273989
عضواصلی هیئت مدیره آقای محمدرضا اسمعیل نیا به کد ملی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1551838486بسمت عضواصلی هیئت مدیره آقای سیدحجت  07/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم فهیمه جروند
صدر به کد ملی  1550434357بسمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی  0068440588با پرداخت مبلغ  1000000ریال
آقای علیرضا حجت االسالمی به کد ملی  1551916126به سمت به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه
عضوعلی البدل هیئت مدیره آقای سیدجعفر پاکدل به کد ملی شرکت از مبلغ  100000000ریال به مبلغ  101000000ریال
 1552148343به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره آقای حسین
آرازش به کد ملی  1551860201با  6رای به سمت بازرس اصلی افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
و آقای پیمان فیضی به کد ملی  1552065261با  5رای به سمت اصالح شد .لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .باشد :امیرحسین جروند به شماره ملی  0079345409دارای
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات  99000000ریال سهم الشرکه سید علیرضا موسوی میرکالئی
غیرتجاری تهران ()451107
به شماره ملی  4900045535دارای  1000000ریال سهم

____________________

____________________
الشرکه فهیمه جروند به شماره ملی  0068440588دارای
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان حساب ثمین شرق با مسئولیت  1000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
محدود به شماره ثبت  530221و شناسه ملی  10380172988اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()457239
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فرمانده نیروی انتظامی هشدار داد

برخورد پلیس با فروشندگان سالح در فضای مجازی

فرمانده نیروی انتظامی بااعالم برخورد با فروشندگان سالح
در فضای مجازی ،ضرورتهای تشکیل پلیس امنیت اقتصادی
را نیز تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سردار حسین اشتری در
حاشیه گردهمایی تجلیل از مقام معلم در دانشگاه علوم انتظامی
امین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره علت تشکیل
پلیس امنیت اقتصادی ،اظهار داشت :پلیس امنیت اقتصادی با
توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد
اقتصادی از جمله تشدید مقابله با قاچاق و ...راهاندازی شده است.
وی افزود :یکی از مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری از
نیروی انتظامی مقابله با قاچاق است که این مهم درخواست

مردم و دستگاه قضاء نیز میباشد ،از طرفی مقابله با ورود کاالی
قاچاق به کشور به رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی منتج
میشود بنابراین برای پاسخ دهی به انتظارات و مطالبات از
نیروی انتظامی ،پلیس امنیت اقتصادی با مأموریتهای مشخص
تشکیل شده است .فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد :ان شاء
اهلل بتوانیم با راهاندازی این پلیس گامهای موثرتری برای مقابله
با قاچاق کاال و ارز و مفاسد اقتصادی برداریم هر چند که نیروی
انتظامی سال گذشته در عرصه اقتصادی به ویژه تنظیم و کنترل
بازار اقدامات مثمرثمری انجام داد .سردار اشتری با اشاره به حوزه
مأموریتی پلیس امنیت اقتصادی ،تأکید کرد :با هر موضوعی که
امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار کند با جدیت برخورد میکنیم.

آگهی تغییرات شرکت امیر الکترونیک آراد با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  432376و شناسه
ملی  14003273989به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :افراد زیر به عنوان اعضای
هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند:
امیرحسین جروند به شماره ملی  0079345409بسمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فهیمه جروند به
شماره ملی  0068440588بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک-سفته-برات-قراردادها و عقود اسالمی و اوراق
عادی واداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()457240
____________________
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی
و گردشگری آسان سفر آتیه با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  427409و شناسه ملی 10320805859
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 07/12/1397و به استناد مجوز شماره  70443مورخ
 11/12/1397سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز
شماره  46316/972303مورخ 13/12/1397اداره کل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :به موضوع شرکت :ارائه کلیه خدمات
مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی ،صدور بلیط
الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم جهت بهره
برداری الزم با رعایت قوانین و مقررات سازمان
هواپیمایی کشوری .در نتیجه به ماده  2اساسنامه
شرکت به شرح فوق الحاق گردید سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()457252
____________________
آگهی تغییرات شرکت رویان سازه سپهر با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  284931و شناسه ملی 10103209650
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 24/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در
تاریخ فوق منحل اعالم گردید وآقای علی عطائی به شماره
ملی  0073800244به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی
محل تصفیه آدرس شهرری-میدان هادی ساعی -ساختمان
صدف-ورودی دی – واحد  3کدپستی  1877615648می
باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()460708

____________________

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان و در پاسخ به سوالی
درباره رصد فضای مجازی و برخورد با جرایم این حوزه ،خاطر
نشان کرد :پلیس فتا طی سالهای اخیر اقدامات مثمرثمری را
در رصد فضای مجازی و برخورد با جرایم این حوزه انجام داده
اما با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری اقدامات مان را
تشدید میکنیم و الزم است که دستگاههای مختلف از نظر
اختیارات ،تجهیزات و ...نیروی انتظامی را حمایت و پشتیبانی
کنند .سردار اشتری درباره برخورد با فروشندگان سالح در فضای
مجازی ،یادآور شد :این موضوع نیز به جد در دستور کار است و
با متخلفان به شدت و باشتاب برخورد میکنیم.
وی با اشاره به نقش اساتید در تربیت نیروهای مومن ،انقالبی

آگهی تغییرات شرکت توسعه سبز آناهیتا سهامی خاص
به شماره ثبت  238758و شناسه ملی  10102796177به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 26/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای شمس الدین
نیک منش به شماره ملی  3308953730به سمت مدیر عامل
و رئیس هیئت مدیره  -خانم نرگس سعدوندی به شماره ملی
 3255831776به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید نیک
منش به شماره ملی  3308992345به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند- .کلیه اوراق
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - .آقای حشمت اله نیک
منش به شماره ملی  3308992337به سمت بازرس اصلی
و آقای عبدالمجید عسگری به شماره ملی 3309775259
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()460717

____________________

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت تانیش در
سهامی خاص به شماره ثبت  427149و شناسه ملی
 10320801817به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  28/12/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :نجیبه پناهی آقبالغ به شماره ملی
 5040298307به سمت مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره ژاله پناهی به شماره ملی  5049873045به
سمت نائب رئیس هیات مدیره تهمینه پناهی به شماره
ملی  5049103517به سمت عضو هیات مدیره برای
مدت  2سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی کارآمد
حساب ایرانیان به شناسه ملی  10103907200به سمت
بازرس اصلی و آقای سجاد خوشحال به شماره ملی
 2739244371به سمت بازرس علی البدل برای مدت
 1سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()460722

____________________

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی
جهانگردی وزیارتی غزال پرواز با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  179413و شناسه ملی 10102216432
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 13/11/1397و مجوز شماره 5305مورخه08/02/98
سازمان هواپیمایی و مجوز شماره48759/972303
مورخه  27/12/97اداره کل حقوقی و امالک سازمان
میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ،شهرستان

و متعهد ،یادآور شد :اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین و سایر
مراکز آموزشی ناجا دانش و تجربه خود را به دانشجویان منتقل
میکنند و نقش موثری در تربیت نیروهای انقالبی و حرفهای
دارند .فرمانده ناجا در خاتمه خاطر نشان کرد :خوشبختانه با
عضویابی به جای عضوگیری ،طی سالهای اخیر شاهد ورود
دانشجویان مومن و نخبه به دانشگاه امین هستیم و ان شاء اهلل
این عزیزان تحت تعلیم اساتید مجرب در آینده حافظ جان و مال
مردم و امنیت کشور خواهند بود.

تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،درب دوم ،خیابان
شهید یوسف کالهدوز ،خیابان دکتر علی شریعتی ،پالک
 ،1609ساختمان نگین قلهک ،طبقه هفتم ،واحد 75کدپستی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()460723

____________________

آگهی تغییرات شرکت هرمزان دریا پیما با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  437147و شناسه ملی  10800106397به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  03/11/1397و مجوز شماره 46718
 /ص  97 /مورخ  6/11/97سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای بهروز نوروزی به شماره ملی 6369079952
بجای آقای عباس بادکوبه هزاوه به سمت مدیر شعبه شرکت به
آدرس خرمشهر اردیبهشت خیابان شهید حسین مدن کد پستی
 6417733135انتخاب شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()460724

____________________

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی پترو فرایند الوند شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  219221و شناسه ملی 10102605369
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 05/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم مرجان یاسی به
شماره ملی  0451176227به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه
علویان قوانینی به شماره ملی  0073163759به عنوان بازرس
علی البدل برای سال مالی جاری انتخاب و ابقا شدند .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()460726

____________________

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی پترو فرایند الوند
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  219221و شناسه ملی
 10102605369به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  15/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از
مبلغ  1500000000ریال به مبلغ  10000000000ریال منقسم
به  100000سهم  100000ریالی با نام که از طریق مطالبات حال
شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق
الذکر تکمیل امضا گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ( )

____________________

آگهی تغییرات شرکت ارس الکترونیک پوریا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  353220و شناسه ملی  10104007038به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/01/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس ا ستان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر
تهران ،اوقاف ،خیابان هنگام ،خیابان شهید غالمحسین کاظمی
( 6غربی) ،پالک  ،138طبقه اول ،واحد شمالی کد پستی
 1688743515یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()460728
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رفت و برگشت آمریکا میان تحریم و درخواست مذاکره!

رویکرد آمریکا در قبال ایران متشکل از عناصر
ناهمگونی از تحریم و دعوت به مذاکره است که دولت
آن کشور را همچنان در دور باطلی از سیاستهای بی
ثمر گرفتار کرده است.
به گزارش ایرنا ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
در وضعیتی که وقت خود را صرف وضع تحریم علیه ایران
کرده ،مدعی است که میل به مذاکره دارد .در واقع ،دولت
ترامپ با پا گذاشتن در مسیر تحریم باعث شده است تا
ژست و ادعای آن مبنی بر تمایل به گفت وگو ،باورپذیر
نباشد .رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود بر
این دوگانگی در رویکرد دولت خود پافشاری کرد.
وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت در صورتی
که ایران با وی تماس بگیرد« ،ما آماده صحبت با آنها
هستیم ».او در بخش دیگری از اظهاراتش «جان کری»
وزیر خارجه دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق
آمریکا را متهم کرد که وی به «آنها (ایران) میگوید که
تماس نگیرند ».درخواست ترامپ برای مذاکره و حمله به
جان کری امر تازه ای نیست و مسبوق به سابقه است.
خروج از برجام ،بازگرداندن تحریمهای قبلی و
ضمیمه کردن فهرست دیگری به آن از جمله تحریم
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،لغو معافیتهای نفتی و
هسته ای ،اتهام زنی و اعزام ناوگروه «آبراهام لینکلن» به
خلیج فارس برای متشنج کردن جو منطقه سرفصلهای
اقداماتی است که آمریکا انجام داده است .عالوه بر
این رسانههای آمریکا با انتشار اخباری مبنی بر تشکیل
جلسات محرمانه در واشنگتن و دفتر سیا در «النگلی»
ایالت ویرجینیا به دولت آمریکا کمک میکنند تا ضمن
ایجاد هاله ای از ابهام و حتی نگرانی در مورد گامهای
بعدی ترامپ وضعیت پیچیده و رازآلودی ایجاد کنند.
از یک سو ،وال استریت ژورنال نوشت مقامهای ارشد
تیم امنیتی دولت آمریکا برای بحث در خصوص آنچه که
تهدیدهای امنیتی ایران و کره شمالی مینامند ،تشکیل
جلسه میدهند و از سوی دیگر ،شبکه «ان.بی.سی
نیوز» به نقل از  6مقام آمریکایی گزارش داد که جان
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته در اقدامی

غیرمعمول در مقر «آژانس مرکزی اطالعات» آمریکا
(سیا) جلسه ای با مشاوران ارشد اطالعاتی ،دیپلماتیک
و نظامی درباره ایران تشکیل داد.
حتی ترامپ در کنفرانس خبری خود در اشاره به علت
اعزام ناوگروه آبراهام لینکلن به خاورمیانه تالش کرد تا به
بیان این مساله بسنده کند که آمریکا «اطالعات بسیار
تهدیدآمیزی» دریافت کرده است .وی در پاسخ به این
پرسش که آیا خطر تقابل نظامی با نیروهای آمریکایی
در منطقه وجود دارد ،گفت« :به نظر من ،همیشه میتوان
این را گفت .نمی خواهم بگویم نه .اما امیدوارم که این
اتفاق رخ ندهد».
ترامپ در قبال ایران و حتی ونزوئال در حال تکرار
همان الگویی است که به زعم خود باعث شد کره شمالی
به مذاکره با آمریکا روی آورد .پیونگ یانگ و ترامپ
ماهها درگیر تنش لفظی و تهدید نظامی بودند اما با قطع
یکباره این روال ،دو طرف به مذاکره نشستند؛ مذاکره ای
که به علت خلف وعده ها ،فشارها و تهدیدهای آمریکا
به نتیجه نرسیده است .دولت آمریکا از حدود دو سال
پیش سعی کرده در قبال ونزوئال نیز به این ترفند متوسل
شود .از همین رو ،مسئوالن آمریکا که در رسانهها نامی
از آنها برده نمی شد ،مدعی شده بودند که واشنگتن
در حال بررسی گزینه نظامی در ونزوئال برای برکنار
کردن نیکوالس مادورو رئیس جمهوری آن کشور است.
با این حال ،تحریم و تهدید به اقدام نظامی نه تنها به
برکناری مادورو منتهی نشد بلکه نظامیان را به حفظ
یکپارچگی و حمایت از او واداشت .سیاست دولت آمریکا
در قبال ایران از سه کانال متفاوت جاری میشد که نمی

اقدام بیسابقه آمریکا در توقیف یک کشتی باری کره شمالی
آمریکا یک کشتی متعلق به کره شمالی را به بهانه نقض قوانین آمریکا و تحریمهای بین
المللی توقیف کرد .به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز ،وزارت دادگستری آمریکا
در حالی در بیانیه ای از توقیف کشتی متعلق به کره شمالی از سوی مقامهای این کشور خبر داد
که با توجه به باال گرفتن تنشها بین دو کشور بر سر آزمایشهای موشکی کره شمالی ،این اقدام
آمریکا نیز این تنشها را هر چه بیشتر تشدید خواهد کرد .دادستانهای آمریکا اعالم کردند ،این
کشتی باری کره شمالی برای صادرات زغال سنگ این کشور استفاده میشده است .صادرات
زغال سنگ یکی از مهمترین منابع درآمد اقتصاد کره شمالی محسوب می شود که پیشتر از
سوی آمریکا و سازمان ملل در واکنش به آزمایشهای هستهای و موشکی پیونگ یانگ هدف
تحریم قرار گرفت .همچنین گفته شد که این کشتی برای وارد کردن ماشین آالت سنگین به
کره شمالی نیز مورد استفاده قرار داشته است .طبق اعالم وزارت دادگستری آمریکا ،این نخستین
بار است که واشنگتن اقدام به توقیف یک کشتی باری کره شمالی به اتهام نقض تحریمهای
بینالمللی میکند .مقامهای آمریکا مدعی شدند ،توقیف این کشتی در راستای یک برنامه کلی
اعمال تحریمها علیه کره شمالی و نهایتا افزایش فشار بر کره شمالی به منظور برچیدن برنامه
هستهای خود انجام شده است .این کشتی باری کره شمالی حدود یک سال پیش به اتهام نقض
تحریم های بین المللی در اندونزی توقیف شده بود .طبق ادعای مقامهای آمریکا مالک این
کشتی (شرکت کشتیرانی سونگی کره) به صادرات و واردات غیرقانونی از جمله در حوزه زغال
سنگ مبادرت و برای پرداخت هزینه های تعمیر و نگهداری خود از دالر استفاده کرده است و این
اقدامات تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا علیه کره شمالی را نقض می کند.
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توان انسجامی واقعی در آنها یافت .جان بولتون مشاور
امنیت ملی آمریکا که بنا بر گزارش واشنگتن پست،
پروژه ضدونزوئالیی اش موجب نارضایتی ترامپ شده،
اعزام آبراهام لینکلن به خاورمیانه را سیگنالی به ایران
خوانده است .از سوی دیگر ،مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا گفته که کشورش به دنبال جنگ نیست .این در
حالی است که ترامپ درباره علت اعزام آبراهام لینکلن
با شفافیت عمل نکرده و همزمان پیشنهاد مذاکره اش
را تکرار کرده است .دعوت آمریکا از ایران برای نشستن
سر میز مذاکره ،صرف نظر از اینکه در چه فضایی مطرح
شده ،دارای تناقضی درونی است .آمریکا ایران را به
مذاکره ای دعوت میکند که خود آن را ترک کرده است.
حدود دو هفته پیش محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران
در مصاحبه با شبکه سی.بی.اس گفت :میز مذاکره ای
هست که هنوز هم وجود دارد .ما آن میز مذاکره را ترک
نکردیم .ایاالت متحده طرفی بود که میز مذاکره را ترک
کرد .بقیه اعضای برجام هنوز آنجا هستند« .مجید تخت
روانچی» نماینده دائم ایران در مصاحبه با شبکه ان.بی.
سی در واکنش به سخنان ترامپ درباره تمایل به گفت
وگو با ایران اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا ابتدا
باید پاسخ دهد چرا میز گفت وگو را ترک کرد .تخت
روانچی افزود :چه تضمینی وجود دارد که او (ترامپ) در
گفت وگوهای آتی میان ایران و آمریکا دوباره بدقولی
نکند؟
اگر تهدید و تحریم میتوانست به مذاکره ای ثمربخش
منجر شود ،گفت وگوهای  6جانبه پیشین کره شمالی یا
دیدارهای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و ترامپ که
در چنین جوی برگزار شد نتیجه ملموسی میداشت .یا
اینکه ونزوئال دچار بحران سیاسی فعلی نمی شد .لذا الزم
است که آمریکا برای نشان دادن تمایل واقعی خود به
مذاکره با ایران دست از تهدید و تحریم برداشته ،رویکرد
احترام به تعهدات بین المللی و طرفهای مذاکره را در
پیش گرفته و به برجام بازگردد؛ موضوعی که هم در میان
طرفهای توافق هسته ای و جامعه بین المللی و هم در
میان دولتمردان آمریکایی طرفداران زیادی دارد.

انگال مرکل صدراعظم آلمان:

برجام هنوز بهترین راه برای
حل اختالفات بر سر برنامه هستهای ایران است

صدراعظم آلمان ضمن تاکید بر
پایبندی مداوم اتحادیه اروپا به توافق
هستهای و با اظهار عدم تمایل برای
گسترش دامنه تنشها و لزوم دستیابی
به حلو فصل دیپلماتیک از ایران نیز
خواست همچنان به تعهدات برجامی
خود پایبند باشد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه ،آنگال
مرکل ،صدر اعظم آلمان در یک نشست سران اروپا در شهر سیبیو رومانی ،طی
یک کنفرانس خبری بر پایبندی مداوم اتحادیه اروپا به توافق هستهای تاکید
کرد .آنگال مرکل در این باره گفت :ما ،یعنی اتحادیه اروپا ،خواهان گسترش
دامنه تنشها نیستیم و سعی داریم ابزارهای دیپلماتیک را به کار ببندیم اما به
محدودیتهای خود نیز واقفیم .وی برای دست یافتن به حل و فصلی برای
مشکالت موجود ابراز امیدواری کرد .صدراعظم آلمان همچنین تشریح کرد:
ایران با تعهد خود به این حلوفصل دیپلماتیک فرصتی دارد تا به وضوح نشان
دهد که تمایل به یک راهکار صلحآمیز دارد .همچنین تداوم پایبندی به این
توافق به سود ایران خواهد بود .وی افزود :برجام هنوز هم بهترین راه برای حل
کردن اختالفات موجود با ایران بر سر برنامه هستهای آن است .مرکل در این
بار ه توضیح داد :ما بر این عقیدهام ،راهحلی که از طریق مذاکره به دست بیاید،
بهترین گزینه ممکن است .این توافق برای هر دو طرف خوب است .ایران
همچنین باید آنچه را که قصد دارد در آینده انجام دهد در نظر بگیرد .دست ما
هنوز هم [به سوی ایران] دراز شده است و میخواهیم به تالش برای راهکار
دیپلماتیک ادامه دهیم .شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیهای خطاب به
کشورهای عضو برجام ،تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران در راستای صیانت
از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶
و  ۳۶برجام ،از  ۱۸اردیبهشت  ۹۸برخی تعهدات خود در توافق برجام را متوقف
میکند .وزیر خارجه آلمان نیز با اشاره به نگرانی دولت آلمان از کاهش تعهدات
برجامی ایران ،عنوان کرد که باید از هرگونه اقدامی که ثبات منطقه را به خطر
بیاندازد جلوگیری شود .به دنبال این اقدام متقابل ایران ،اتحادیه اروپا و فرانسه،
انگلیس و آلمان در بیانیهای با تاکید بر اینکه به برجام پایبند هستند به کاهش
تعهدات برجامی کشورمان واکنش نشان داده و تصریح کردند که اولتیماتوم
ایران در خصوص این توافق را نمیپذیرند.

یادداشت

پنج احتمال خروج ترامپ از برجام
استفن والت
استاد روابط بینالملل دانشگاههای آمریکا

هدف دولت ترامپ در مسئله ایران چیست؟ ماه هاست
که تالشهای دولت ترامپ را داریم میبینیم ،از جمله بیانیه
جان بولتون مشاور امنیت ملی که از اعزام یک ناو هواپیمابر
به خاورمیانه در واکنش به تهران خبر داده بود .من همچنان
نمیتوانم بفهمم که اینها دنبال چه هستند .این تا حدی بدین
خاطر است که دونالد ترامپ از اینکه غیرقابل پیش بینی است،
لذت میبرد و اینکه دولت در هرج و مرج او ،یا ناتوان است
یا حاضر نیست که توجیه روشنی برای بسیاری از تصمیم
گیری هایش ارائه کند .اگر هیچوقت به کسی نگویید که دقیقا
میخواهید چه بکنید ،برای سایرین دشوارتر است که در آینده

شما را مقصر بدانند.
بنابراین ما مجبور هستیم که اهداف دولت را خودمان حدس بزنیم .در ادامه به بهترین حدسهایی
که میتوانم بزنم ،اشاره کرده ام:
گزینه اول_ نمایش موزیکال :این احتمال وجود دارد که اصل ماجرا در مورد ایران این باشد که
اینها همگی سیاستی است در جهت راضی نگه داشتن سعودی ها ،اسرائیلی ها ،کشورهای حاشیه
خلیج فارس و حامیان مالی جمهوریخواه از جمله شلدون ادلسون باشد .شاید ترامپ ،پومپئو و بولتون
در اعماق وجودشان میدانند که حکومت ایران سقوط نمیکند و همچنین حاضر به مذاکره مجدد
نیست .اما با انتقاد از رویه اوباما در ماجرای ایران و بر اثر فشار متحدان و البیهای داخلی مشابه،
آنها به ناچار به مسیر فشار روی آوردهاند ،آن هم باوجود اینکه این رویکرد هرگز در گذشته جواب
نداده است.
صادقانه بگویم ،فکر نمیکنم انچه در حال وقوع است ،برمبنای این گزینه باشد .اگر این سیاست
برای فریب بود ،هیچ دلیلی برای تشدید وخامت روابط با متحدان قدیمی امریکا و تهدید انها به تنبیه
در صورت تداوم خرید نفت ایران نبود .فقط وقتی احساس کنید برداشتن این گام ،حتما ارزشی بیشتر
از هزینههای دیپلماتیک دارد ،اقدام به چنین کاری میکنید .به همین دلیل ،فکر نمیکنم گزینه اول،
دلیل ماجرا باشد.
گزینه دوم_ فشار به ایران برای امضای توافقی جدید :براساس این دیدگاه ،هدف فشار حداکثری،
اجبار تهران به بازگشت به میز مذاکره و متقاعد ساختن ایران به پذیرش  12خواسته ی پومپئو
است که یک سال پیش طرح کرد .در این سناریو ،ایران دست از حمایت خود از حزب اهلل ،بشار
اسد و حوثیها خواهد کشید و همچنین از تاثیرگذاری بر عرصه سیاسی در عراق دست کشیده
و محدودیتهای جدید بر توانایی هستهای خود را میپذیرد .بسیار عالی است ،مگر نه؟ خب ،بله
رویاپردازی است و تا وقتی پای رویاپردازی وسط است ،من هم دوست دارم یک هواپیمای شخصی
با انباشتی از پول داشته باشیم .مشکل این بینش دوست داشتنی این است که جواب نمیدهد.
تحریمهای شدیدتر علیه ایران بعید است که انها را مجاب به پذیرش خواستههای آمریکا کند ،بویژه
اینکه امریکا دیگر از پشتیبانی چندجانبه در زمان مذاکره برجام برخوردار نیست .حتی کشورهای
ضعیف نیز حاضر نیستند که تن به باج خواهی بدهند ،چراکه تن دادن به آن باعث بیشتر شدن
خواستهها میشود .تحریمهای خارجی دردناک است اما این تحریمها که بیش از یک دهه ادامه
داشت ،تهران را وادار به تسلیم توانایی هستهای نکرد و در آینده نیز نخواهد نکرد .مشکل دیگری که
با این سناریوی امیدوارانه وجود دارد ،این است که چرا ایران باید توافق با همان رئیس جمهوری که
برجام را پاره کرد ،بپذیرد؟ همان فردی که مکررا وعده هایش به شرکای تجاریشاش را زیرپا گذاشته
و نسبت به دروغگوییها به متحدان نزدیک امریکاُ ،پز میدهد .اگر گزینه دو ،همان هدفی است که
دولت سعی در دستیابی به آن است ،به احتماال زیاد ناامید خواهند شد.
گزینه سوم_ تغییر حکومت :به جای یک توافق جدید و بهتر ،ترامپ ،پومپئو و بولتون
ممکن است واقعا عالقمند به براندازی حکومت ایران باشند .بولتون و پومپئو در مناسبتهای
مختلف از این موضوع گفتهاند و روابط نزدیک و سرشار از منافع بولتون با گروههای
اپوزیسیون با آن هدف سازگار است .تاریخ میگوید شانسی در این رابطه وجود ندارد .آمریکا
چندین دهه کوبا را تحریم کرد ،با این حال حکومت فیدل کاسترو همچنان سر جای خود
است .برخی از ایرانیها ممکن است منتقد دولت باشند ،اما عمده ی جمعیت ایران به شدت
وطن پرست است و احتماال تنفر بیشتری نسبت به ابرقدرتی که در تالش برای فلج کردن
اقتصادشان است ،شود.
گزینه چهارم_ ایجاد بهانهای برای جنگ پیشگیرانه :احتمال دیگر این است که دولت
امریکا سعی دارد که از فشار حداکثری استفاده کند تا ایران را تحریک به اغاز مجدد برنامه
هستهای خود کند .به محض اینکه چنین اتفاقی بیافتد ،سعی میکنند استدالل کنند تا اروپا،
روسیه و چین از یک حمله نظامی به زیرساخت هستهای ایران حمایت کنند .منطق پشت این
موضوع مشخص است :نابودی برجام ،میانه روهای ایران را تضعیف میکند .به محض اینکه
ایران برنامه خود را مجدد اغاز کند و از پیمان ان پی تی خارج شود ،به زعم آنها مسیر برای
جنگی پیشگیرانه که بولتون و افرادی چون او از آن دفاع میکردهاند ،باز میشود .اشتباه نکنید:
اگر ترامپ یا زیردستانش به دنبال چنین سیاستی هستند ،این میتواند قمار بزرگ دیگری باشد
که امریکا دائم در حال بازی کردن و متعاقبا باخت در آن است .بمباران زیرساخت هستهای
ایران ،دانش آن را از بین نمیبرد .از طرفی دیگر درسی هدفمند به ایران در مورد مضرات
قدرت غیرهستهای بودن ،میدهد .و فراموش نکنید؛ اگر ایران واقعا شبکهای قدرتمند و
وسیع از گروههای نیابتی را در اطراف منطقه در اختیار دارد ،چرا باید تصور کنیم که انها بیکار
مینشینند و در مقابل حمله «عمو سام» به تهران کاری نمیکنند؟
گزینه پنجم -مهار :حدس آخر من ،فکر میکنم محتمل ترین گزینه است .کمپین فشار
حداکثری از جمله تهدید اعمال تحریم ثانویه علیه متحدان امریکا و شرکایش ،به دنبال
تضعیف ایران و کاهش نفوذش در منطقه است .در این سناریو ،همه ی سخنان در مورد تغییر
حکومت و جمله ی «همه گزینهها روی میز است» فقط پر حرفی است .میتوان اذعان کرد
که فشار باعث نخواهد شد ایران دست از سیاستهای کالنش بکشد یا باعث تغییر حکومت
یا توافق جدیدی نخواهد شد و حتی موجب خروج تهران از پیمان ان پی تی و باز شدن در
برای جنگ پیشگیرانه شود .همه ی آنچه این سناریو ممکن است موجب شود ،این است که
ایران را وادار به کاهش حمایت از متحدان خود و محدودسازی نفوذ منطقهای تهران کند.
این بهترین توجیهی است که میتوانم برای سیاست دولت ترامپ پیدا کنم .و بعید است که
چنین چیزی در واقع در ذهنشان باشد .این گزینه دو مشکل دارد :ریسک جنگ را به اوج
میرساند ،و راه حلی بلند مدت برای رفع بی ثباتی منطقهای پیش رو نمیگذارد .این گزینه
بر اساس این فرضیه است که ایران و امریکا دشمنانی غیرقابل تبدیل به دوست با هیچگونه
منافع مشترکند .این سناریو تضمین میکند که امریکا با کشور پرجمعیت و تحصیل کرده
ایران همچنان در اختالف باقی میماند ،کشوری که بازیگری محوری در خاورمیانه است.
همچنین باعث میشود که تهران به چین و روسیه نزدیک تر شود .وقتی از نگاه ژئپولتیک
به این مسئله نگاه میکنیم ،این حرکت ،احمقانه است .من میفهمم که چرا سعودی ها،
اسرائیلیها و چند دولت دیگر نسبت به ایران نگرانند .البته معتقدم نگرانیها آنها اغراق
شده است .اما اصال مشخص نیست که چرا پیشروی در مقابله با این مشکل ،در منافع امریکا
تعریف میشود .برخی استدالل میکنند؛ اگر امریکا نقشی پیشرو در مبارزه با ایران نداشته
باشد ،برخی قدرتهای منطقهای مجبور به اقدام علیه تهران خواهند شد و سپس خاورمیانه
غرق در رقابت ،هرج و مرج و خشونت میشود .شاید اینطور باشد ،اما اگر صلح در منطقه،
هدف واقعی امریکا باشد ،باید سعی میکرد که از موفقیت برجام استفاده کند و خود را به
عنوان میانجی گری صادق در منطقه جا بزند.

