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- مذاکره در موضوعات خاص  اشــکالی ندارد؛ 
منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشــبین نیستم به 

مذاکره، لکن می خواهند مذاکره کنند، بکنند
یک تجربه ای در اختیار مّلت ایران است - که 
حاال من مختصراً عــرض خواهم کرد - این تجربه 
ظرفّیت فکری مّلت ما را باال خواهد برد؛ مثل تجربه ای 
که در سال 82 و 83 در زمینه  تعلیق غنی سازی انجام 
گرفت، که آن وقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با 
همین اروپایی ها، جمهوری اسالمی برای یک مّدتی 
پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما 
تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی سازی، 
امید همکاری از طرف شــرکای غربی مطلقاً وجود 

ندارد. )مقام معظم رهبری 1392/08/13(
اکنون که دو ســال از جرایی شــدن برجام می گذرد 
بــا بدعهدی های طرف غربی به خوبی متوجه می شــویم 
که چرا رهبر معظم انقالب به مذاکره خوشــبین نبوده و 
برجام را به دید تجربه نگاه می کنند نه دســتاورد، گرچه 
در مقاطعی هم اعالم شــد یکی از دستاوردهای مهم این 
توافق هســته ای بی اعتمادی بــه آمریکا بود که آن هم از 
ابتدای انقالب اسالمی برای مردم و مسئولین امری واضح 

بوده و خواهد بود.
برجام به خواسته هایش نرسید

اکنون با گذشت دو ســال از اجرای برجام مهم ترین 
سؤالی که مطرح می شــود این است که هدف از مذاکره 
چه بود؟ تا چه اندازه خواســته ها و منافــع ایران در این 
هدف گذاری ها تامین شــده؟ و روند اجرایی برجام در این 

دو سال چه گونه بوده است؟
فریدون عباســی رئیس  سابق ســازمان انرژی اتمی 
ایــران در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »برجام 
دقیقا اینگونه است که ما همه چیز دادیم و در مقابل یک 

شکالت گاز زده گرفتیم.«
وی ادامه می دهد: »عده ای خواستند به نام برجام همه 
چیز را از ابتدا آزمایش کنند و با اقتدار کشور بازی کردند و 
دو سال است که داریم با آن دست و پنجه نرم می کنیم.«
رئیس  سابق سازمان انرژی اتمی تاکید می کند: »در 
برجام گشایشی حاصل نشــد که بتوانیم با آن مشکالت 
زندگی مردم را حل کنیم و اکنون هم در تالشند با بزک 
کردن این توافق در سایر مسائل اقتصادی و منطقه ای همین 

سیاست غلط را پیاده کنند.«
عباسی می افزاید: »متاسفانه در تالش هستند که این 
توافق بد را خوب جلوه دهند، می گویند با نقض برجام به 
روند دوره قبل باز خواهیم گشــت و پاسخ آن این سؤال 
است که در طول چند سال می توان آب سنگین تولید کرد؟ 
چند سال می توانیم 10 یا 15 تن اورانیوم غنی شده تولید 
کنیم؟ چه مدت طول می کشد سانتریفیوژها را نصب کنیم، 
پایدار کنیم و به بهره برداری برســانیم؟ در واقع باید گفت 

عرصه سیاسی کشور عرصه مشق افراد مبتدی نیست.«

تحریم های پسابرجامی و عدم اجرای 
شروط 9 گانه رهبری

جالب است که در 2 سالگی برجام آمریکایی ها رسماً از 
براندازی و تغییر نظام جمهوری اسالمی سخن می گویند! 
چه چیز آنها را وقیح تر کرده!؟ ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
به عربســتان می رود و طبل ایران هراسی را به صدا درمی 
آورد و تحریم ها به شکل دیگر روانه بازار می شود و اوضاع 
به گونه ای پیش می رود که تیمی دیگر باید برود پیرامون 

تحریم های پسابرجام مذاکره کند!

ضرورت بررسی 
نقض های مکرر برجام 

دستاورد ۲ ساله برجامنافرجام 
تحریم ها و تحقیرهای مکرر هدیه آقاپور  بخش نخست

 عباسی رئیس سابق سازمان 
انرژی اتمی ایران: می گویند با 

نقض برجام به روند دوره قبل باز 
خواهیم گشت و پاسخ آن این 

سؤال است که در طول چند سال 
می توان آب سنگین تولید کرد؟ 

چند سال می توانیم 10 یا 15 تن 
اورانیوم غنی شده تولید کنیم؟ چه 
مدت طول می کشد سانتریفیوژها 

را نصب کنیم، پایدار کنیم و به 
بهره برداری برسانیم؟ عرصه 

سیاسی کشور عرصه مشق افراد 
مبتدی نیست.

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی: واضح است که 

برخی منافع ایران در برجام تامین 
نشد و آمریکایی ها با حضور در 
حوزه های حساس مالی، فناوری، 
بانکی و جذب سرمایه و غیره به 
گونه ای عمل کردند که از منافع 

برجام چیزی عاید ایران نشود.

اجرای برجام به کنار اما مهم ترین سؤالی که دولتمردان 
در این مقطع کنونی باید از خود بپرسند این است که شروط 

9 گانه رهبری اجرا شد؟
رهبر معظم انقالب در یکی از بیانات شان تصریح کردند 
که اگر تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای برداشته شود اما 
به عناوین دیگری مانند حقوق بشر، تروریسم و مانند آنکه 
همه اش اتهامات ظالمانه علیه ماســت آنها را برقرار کنند 
و مانــع از برقراری تجارت آزاد و ارتباطات تجاری، فنی و 

علمی شوند مقبول ما نیست.
امین اسدی تحلیل گر سیاسی و دبیر کمیته جوانان 
جبهــه مردمی نیروهای انقالب اســالمی در گفت وگو با 
گزارشــگر کیهان می گوید: »با گذشت دو سال از اجرای 
برجــام، آمریکا و متحدانش همچنــان برخالف مصوبات 
برجام اقدام کرده و یکی پس از دیگری مواد مطروحه در 

برجام را نقض می کند.«
وی ادامه می دهد: »البتــه این مطلب برای ما کامال 
قابل پیش بینی بود و در همان ایام در مورد بدعهدی های 
آمریکایی ها و غرب نشــینان با تاکید به این موارد اشــاره 
می کردیم اما عالوه بر اینکه به آن توجهی نمی شــد بلکه 

بی سواد و بی شناسنامه هم خطاب قرار گرفتیم!«
اســدی تصریح می کند: »برجام یک تصمیم ملی بود 
اما سؤال اینجاست که چرا فقط منافع یک طیف و جناح 
را تامین کرد! و در آخر هم به جایی رســید که گفته های 
منتقدیــن در مورد اعتماد به آمریکا که به درســتی بیان 
شده بود به حقیقت پیوست و امروزه شاهد نقض های پی 

درپی برجام هستیم.«
این تحلیلگر مســائل سیاســی می افزاید: »در زمان 
تصویب 20 دقیقه ای برجام تیتر یک روزنامه های زنجیره ای 
حامی برجام تمسخر منتقدین همراه با ذوق زدگی بود! اما 
امروزه همان تیترها سندی برای درستی حرف منتقدین 

است.«
دبیر کمیته جوانان جبهــه مردمی نیروهای انقالب 
اســالمی یــادآور می شــود: »در طی این دوســال یکی 
ازجمله های مقام معظم رهبری هر روز جلوی چشمانمان 

بود اینکه »من هیچوقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین 
نبودم« و دیدیم که آمریکا در این دوسال سردمدار نقض 

فاحش برجام درتمامی ابعاد بوده است.«
وی با  اشاره به برخی از موارد نقض شده برجام از سوی 
ایاالت متحده آمریکا، می گوید: »تمدید قانون تحریم های 
ایران موسوم به ایسا از سوی کنگره آمریکا؛ ایجاد محدودیت 
برای سفر اتباع کشورهایی که مشمول »برنامه لغو روادید 
آمریکا« هستند به دلیل سفر به ایران؛ تالش آمریکا برای 
ایجاد فضایی منفی علیه جمهوری اسالمی ایران در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، برخالف تعهد جمعی کشورهای 
1+5 برای تحقق »تغییر بنیادین« در رویکرد و تعامل شورا 
با جمهوری اسالمی ایران؛ تعلل عمدی دولت آمریکا در رفع 
موثر تحریم های هسته ای، به نحوی که در موارد متعددی 
این تعهد صریح آمریکا به صورت مقطعی، ُکند و در برخی 

مواقع به نحو بازدارنده ای پیچیده بوده است.«
اسدی ادامه می دهد: »همچنین تالش برای جلوگیری 
از عادی سازی تجارت سایر کشورها با ایران و بهره مند شدن 
جمهوری اسالمی ایران از منافع اقتصادی برجام، از طریق 
دامن زدن و گسترش شک و تردید نسبت به آینده روابط 
اقتصادی و همکاری با ایران؛ تاخیر غیرموجه از سوی وزارت 
خزانه داری آمریکا در صدور مجوزهای الزم برای فروش یا 
اجاره هواپیمای مسافربری به ایران؛ ایجاد مقررات دست 
وپاگیر و موانع روانی در مسیر دسترسی آسان بانک مرکزی 

ایران به منابع مالی خود.«
این تحلیلگر مسائل سیاسی اضافه می کند: »پیچیده 
نمودن و مشــروط ساختن مقررات رفع تحریم ها از سوی 
وزارت خزانه داری آمریکا به منظور ایجاد تردید در بانک های 
غیرآمریکایــی و اکراه آنها از همکاری با ایران؛ طرح مکرر 
قوانیــن مختلف تحریمی علیه جمهوری اســالمی ایران 
در کنگــره آمریــکا با هدف تخریب فضــا و جلوگیری از 
عادی ســازی روابط تجاری سایر کشورها با ایران؛ طراحی 
و تبلیغ گســترده در مورد سیاست غیرقانونی »بازنگری 
برجام« از سوی دولت جدید آمریکا و اشارات مکرر )مستقیم 
و غیرمستقیم( به امکان عدم تمدید اسقاط قوانین تحریمی 
آمریکا علیه ایران، با هدف ایجاد تردید و نگرانی نامحدود 
در جامعه اقتصادی جهانی نسبت به آینده روابط اقتصادی 
با ایران از اقدامات آمریکا برای نقض فاحش برجام است.«

دبیر کمیته جوانان جبهــه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی با اشاره به تشدید و افزایش مقررات دست و پاگیر 
وزارت خزانه داری آمریکا اظهار می دارد: »این مقرارات در 
تعارض با بند 29 برجام مبنی بر تعهد این کشور بر عدم 
تضعیــف اجرای موفقیت آمیز برجــام و خودداری از هر 
سیاستی است که تاثیر مستقیم و نامطلوب بر عادی سازی 
روابط تجاری و اقتصادی با ایران بگذارد، از ســوی دیگر 
افزایش چشمگیر اظهارات تحریک آمیز و خصمانه مقامات 
ارشد آمریکا علیه برجام، که عالوه  بر بی اعتنایی به اصول 

حقوق بین الملل، نقِض شروط مندرج در برجام - خصوصا 
بند 28- محسوب می شود که صراحتا اعالم می دارد مقامات 
ارشد کشورهای طرف برجام همه ی تالش خود را، از جمله 
در اظهارات عمومی خود، برای اجرای موفقیت آمیز برجام 

به کار خواهند بست.«
وی تاکید می کند: »اتخاذ مکرر مواضع منفی مقامات 
عالی رتبه آمریکا علیه برجام مغایر با تعهدات صریح آمریکا 
در ایــن توافق و یکی از اصول مهم حقوق بین الملل - که 
در برجام نیز صراحتا تکرار شده - یعنی اجرای با »حسن 

نیت تعهدات« است.«
اســدی می افزاید: »تمدید اسقاطیه های تحریم های 
ایران توسط دولت جدید آمریکا به شکلی که عامدانه و از 
حیث شکل، مفاد، زبان و اقدامات همزمان )از جمله افزودن 
همزمان شــماری از اشخاص و نهادهای ایرانی به فهرست 
تحریمی( کمترین فضای مساعد را برای بهره مندی کامل 
ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست شماره 2 
برجام فراهم ساخته و اعالم عمومی اجرای تعهدات برجامی 
بــا منفی ترین تعابیر و با هدف کاهش یا عدم بهره مندی 

ایران از اثرات مثبت تداوم برجام می باشد.«
این تحلیلگر مســائل سیاســی با بیــان اینکه اقدام 
غیرمتعارف و تبلیغاتی نماینده آمریکا نزد ســازمان ملل 
متحد در ســفر به وین به منظــور اعمال نفوذ بر فعالیت 
حرفــه ای آژانس صورت گرفت؛ یادآور می شــود: »طرح 

اتهامات واهی و تبلیغات گسترده علیه ایران با هدف مقدمه 
چینی برای اعالم عدم پایبندی جمهوری اسالمی ایران به 
برجام که در تعارض کامل با هشت گزارش رسمی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اســت و می تواند عالوه بر تاثیرات 
مخرب بر اعتبار کلی آژانس به عنوان نهاد صالح برای راستی 
آزمایی پایبندی ایران به برجام اثرات غیرقابل پیش بینی بر 

حوزه عدم اشاعه داشته باشد.«
دبیر کمیته جوانان جبهــه مردمی نیروهای انقالب 
اســالمی تاکید می کند: »دو شرط از شروط 9 گانه مقام 
معظم رهبری کامال واضح هســت که توسط آمریکایی ها 
نقض شده است؛ در شرط اول آمده است که باید تصریح 
شــود این تحریم ها به کلّی برداشــته شده است. هرگونه 
اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند، 
به منزله نقض برجام اســت درحالی کــه ما در طی این 
دوسال شــاهد بودیم که برجام دستاورد آنچنانی نداشته 
و همچین تمامی تحریم ها به کلی و باتوجه به شــرط اول 
رهبری برداشته نشده و این اولین گام نقض برجام بود.«

وی در پایان خاطر نشان می کند: »در طی این 2 سال 
توسط آمریکایی ها به هر بهانه واهی و پوچ تحریم شدیم و 
این مورد هم عبور آمریکا از شرط دوم مقام معظم رهبری 
بود. رهبری در شرط دوم فرمودند که وضع هرگونه تحریم 
در هر ســطح و به هر بهانه ای )از جمله بهانه های تکراری 
و خودســاخته تروریســم و حقوق بشر( توّسط هر یک از 

کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد 
و دولت موّظف است طبق بند 3 مصّوبه مجلس، اقدام های 

الزم را انجام دهد و فّعالّیت های برجام را متوّقف کند.«
برجام نا فرجام و تراز تجاری منفی

تراز تجاری کشــور در ســال 1395 را به برجام ربط 
می دادند و آن را ناشــی از رفع تحریم ها و گشــایش های 

ایجادشده پس از توافق هسته ای عنوان می کردند.
اما در ســال جاری با رشد واردات و ُکند شدن آهنگ 
صادرات غیرنفتی، مشخص گردید که صادرات غیرنفتی، 

نزولی شده و واردات دوباره سرعت گرفته است.
به گفته فعاالن اقتصادی مشکالت ناشی از تحریم های 
بانکی دلیل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشــورمان 
اســت. در ســوی مقابل، یعنی در بحث واردات نیز باز 
هم تحریم های بانکی مقصرند، زیرا مشــکالت انتقال ارز 
به کشور موجب شــده تا همچون دوران تحریم، بخش 
زیادی از درآمد ارزی ایران در کشــورهای خریدار نفت 
کشــورمان بلوکه بماند و دولت چاره ای جز واردات کاال 
از این کشــورها برای تسویه این ارز ندارد؛ درست شبیه 

همان وضعیت دوران تحریم.
حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب 
و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»واضح است که برخی منافع ایران در برجام تامین نشد و 
آمریکایی ها با حضور در حوزه های حساس مالی، فناوری، 
بانکی و جذب سرمایه و غیره به گونه ای عمل کردند که از 

منافع برجام چیزی عاید ایران نشود.«
وی ادامه می دهد: »خود اوباما نیز با شــروع اجرایی 
برجــام بدعهدی را آغاز کرد و برخی شــرکت های ایرانی 

را ذیل تحریم برد که ترامپ اکنون آن را تکمیل کرد.«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خاطر نشان می کند: »ایران را به هر ترتیب از کانال هدف 
خارج کردند و هر روز به بهانه های مختلف دست به تحریم 
می زنند، بنابراین باید با دید واقع گرایانه برجام را تفســیر 

کرد که چرا مدینه فاضله بعد از برجام شکل نگرفت.«

آگهی دعوت مجمع عمومی 
بطور فوق العاده شرکت گروه پزشکی 

نوردیدگان کرج به شماره ثبت 
۵۵8۴ و شناسه ملی ۱0۱00۲۷۹0۳۲

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در مجمع 
عمومــی  بطور فوق العاده که در روز پنجشــنبه مورخ 1396/12/10 
راس ســاعت 14/00 الی 16/00 در محل شــرکت واقع در کرج- 
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تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: 

1- افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران
2- بحث و تبادل نظر در مورد مسائل جاری کلینیک

3- سایر موارد
هیئت مدیره گروه پزشکی نوردیدگان کرج

سازمان بهشت زهرا)ســام اهلل علیها( در نظر دارد بهره برداری تعدادی از غرف 
خود را از طریق مزایده عمومی برای مدت یک ســال شمسی واگذار نماید. بدینوسیله از 

اشخاص واجدالشرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

ف
مبلغ سپرده موضوعردی

مدتمحل واگذاری)به ریال(

یکسالجنب قطعه 150/000/00079غرفه  فروش تنقالت1

جنب پارک شهید 150/000/000غرفه فروش تنقالت2
یکسالحیدرنیا )باب الزهرا(

الف( شــرایط متقاضی: 1- گواهی صالحیت ایمنی یــا تصویر ثبت نام گواهی صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ترجیحا دارای ســوابق کاری مرتبط با موضوع 

مزایده
ب( محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مزایده 
می توانند با در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال )بابت هر غرفه( به شماره 
حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 

شماره یک سازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( سپرده شــرکت در مزایده: متقاضیان می بایست به شرح جدول فوق سپرده شرکت 
در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام 
سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مزایده در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار ارائه نماید.

د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت و تکمیل و 
تحویل اسناد مزایده می باشد )تحویل اسناد مزایده تا ساعت 15 آخرین روز میسر است.(

هـــ( هزینه های آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان و هزینه کارشناســی به عهده برنده 
مزایده می باشد.

بدیهی است شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ضمنا مشروح شــرایط مزایده در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. 

آگهی تجدید 
مزایده عمومی شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

شماره: 96/15

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم اهلل علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

مناقصه گزار: شهرداری حرم مطهر امام)ره(
موضوع مناقصه: نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی مجهز 

بدینوسیله پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 96/4 منتشره در روزنامه های همشهری و کیهان 
مورخ 96/11/15 به اطالع می رساند بند ه  مناقصه فوق الذکر به شرح زیر اصالح گردید:

ه (سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ 700/000/000 ریال را به عنوان 
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری حرم مطهر امام )ره( با 
اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 1007 بانک شهر شعبه بهشت 
زهرا )س( به نام شهرداری حرم مطهر امام )ره( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 
مناقصه گزار ارائه نماید. ســایر مفاد آگهی مذکور کماکان به قوت خود باقی است و هزینه های 

این آگهی و آگهی اولیه در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم  ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

 شهرداری تهران
 شهرداری صحن مطهر

حضرت امام خمینی )ره(

اعالمیه اصالحیه 
آگهی مناقصه


