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برجاموبررسیمتناظربودناقدامات
در تحلیلی کالن از داده و ستانده های ایران از برجام نشان
دادیم که کفه س��تانده های ما از داده ها ب��ه گونه ای قابل
توجهسنگینتراست()1اماتاکیدکردیمتازمانیکهجزئیات
مورد بررسی قرار نگیرد و از نبود حفره های مهمی که نتایج
به دس��ت آمده را تحت الش��عاع قرار دهد اطمینان حاصل
نش��ود نمی توان گفت ،با توافقی خوب روبه رو هستیم لذا
از این پس تالش می کنیم طی یادداشت هایی به ابهامات
مطرحشدهدراینبارهبپردازیم«.باتوجهبهاینکهایرانابتدا
باید اقدامات خود را انجام دهد اگر ایران همه اقدامات خود
را انجام داد اما آمریکا تحریم ها را برنداشت چه می شود؟»
«آیا تحریم ها از ابتدا برداشته می شود برخی می گویند که
تحریم ها بعد از سال هشتم به طور کامل برداشته می شود
و تا آن زمان بسیاری از تحریم ها باقی می ماند« ».در برجام
گفته شده که آمریکا در سال هش��تم تالش خواهد کرد که
تحریم ه��ای ایران در کنگره لغو ش��ود با ای��ن وصف آمریکا
متعهد نشده اس��ت که حتما این تحریم ها لغو شود» موارد
فوق نمونهسواالتمهمیهستندکههمگیمربوطبهیکی
از مهمترین محورهای بحث درباره جزئی��ات متن برجام،
یعنی اقدام��ات متناظر ای��ران و طرف مقابل اس��ت .به این
س��واالت در حین ارائه توضیح مس��یری که در برجام پیش
بینی شده است پاسخ داده خواهد شد.
مراحل اجرایی برجام
()2
براساس برجام ما چند مرحله داریم « :روز نهایی شدن»
یعنی روزی که در سازمان ملل قطعنامه جدید صادر شد،
«روز تصویب» یعنی حداکثر 90روز بعد از روز نهایی شدن،
«روز اجرا» زمان��ی که طرفی��ن اقداماتی را انج��ام دادند و
آژانس گزارش خود را مبنی بر اجرایی شدن تعهدات ایران
ارائه کرد« ،روز انتقالی» حداکثر هش��ت س��ال بع��د از روز
تصویب و در نهایت «روز خاتمه» حداکثر ده سال بعد از روز
تصویب خواهد بود .ح��ال ببینیم در هر مرحله طرفین چه
اقداماتی انجام می دهند و آیا این اقدامات متناظر است و از
نقطه ضعف غیر قابل چشم پوشی برخوردار نیست.
بازگشت پذیری کلید مهم تحلیل
نکته مهم پی��ش از ورود به بحث این مس��ئله اس��ت که پایه
برجام بر بی اعتمادی طرفین به یکدیگر و امکان بازگشت
پذی��ری بنا نهاده ش��ده اس��ت لذا بررس��ی هزین��ه منفعت
بازگشت پذیری برای ایران اهمیت پایه ای دارد و اگر برآیند
آن برای ایران مثبت بود بخش های زیادی از برجام توجیه
پذیر و اگر منفی بود برجام غیرقابل توجیه می شود ما فعال
با این پیش فرض که بررسی این مسئله را به بعد موکول می
کنیم صرفا به بررسی متناظر بودن اقدامات می پردازیم.
روز نهایی شدن:
مدتی پس از این روز  5+1متعهد شده بود که قطعنامه ای
را به شورای امنیت پیشنهاد دهند که در آن قطعنامه های
پیشینوتحریمهایهستهایتعیینشدهدرقطعنامههای
پیشین سازمان ملل و دیگر تحریم ها طی فرآیندی که بعدا
توضیح داده خواهد ش��د ،لغو شود (بررسی دیگر جزئیات
قطعنامه مجالی دیگ��ر می طلبد)  5+1ب��ه این تعهد خود
عمل کرد و این قطعنامه صادر شد(.)3
روز تصویب:
برای روز تصویب آمریکا و اروپا به تصویب و ابالغ مصوبات
و دستورالعمل هایی متعهد شده اند که خالصه آن در یک
جمله رفع(اع��م از توقف ،لغ��و و تعلیق) هم��ه تحریم های
اقتصادی و مالی مرتبط ب��ا فعالیت های هس��ته ای ایران
اس��ت با این توضیح که زمان اجرایی ش��دن آن ه��ا به «روز
اجرا» یعنی بعد از انجام اقدامات ایران موکول شده است.
جزئیات فنی این تعهدات به شرح زیر است :آمریکا متعهد
()4
شده اس��ت که دس��تور توقف اجرای تحریم های کنگره
(تحریم های اصلی آمریکا در این دسته قرار دارد) و دستور
لغو برخی تحریم های رئیس جمه��ور آمریکا و تعلیق باقی
مان��ده آن ها را ص��ادر کند (به هم��راه دس��تورالعمل های
اجرایی مربوط) ص��ادر کند با یادآوری ای��ن نکته که زمان
اجرایی شدن این ابالغیه ها به بعد از روز اجرا موکول شده
اس��ت .همچنین اروپا نیز ( )5متعهد ش��ده اس��ت که قانون
اجرایی ( )Regulationمربوط به تحریم های اقتصادی و
مالی را لغو و قانون مربوط به تصمیم سیاسی ()Dessision
مرب��وط ب��ه آن را تعلی��ق کن��د (( )6قانونی که لغو می ش��ود
نوع��ی آیین نامه اجرایی محس��وب می ش��ود ب��رای قانون
دوم که تعلیق می شود) البته برخی بندهای این قانون که
مهمترین هایش مربوط به تحریم س��وئیفت و اموال بلوکه
ش��ده اس��ت لغو یا تعلیق نمی ش��ود بلکه تعدادی اندک از
()7
اسامی که مربوط به تحریم های غیرهسته ای می شوند
باقی مانده و بقیه که عمده آن محسوب می شوند از لیست
تحریم حذف می ش��وند زمان اجرایی ش��دن ای��ن مصوبه
نیز به روز اج��را یعنی بع��د از انجام تعهدات ای��ران موکول
شده اس��ت .ایران نیز بعد از روز نهایی ش��دن متعهد شده
اس��ت که همه اقدامات مربوط به محدودیت های هس��ته
ای اش را انج��ام دهد( )8که اه��م آن ها عبارتن��د از کاهش
تعداد سانتریفیوژهای نطنز به  5060عدد( ،)9محدودیت
های تعیی��ن ش��ده در س��ایت ف��ردو( ،)10درآوردن هس��ته
مرکزی راکت��ور آب س��نگین اراک و از بین ب��ردن آن (،)11
کاهش ذخیره اورانی��وم از حدود  9تن ب��ه  300کیلو(،)12
«انجام اقدامات» توافق شده بین ایران و آژانس برای حل
س��واالت مربوط به برنامه گذش��ته ایران و م��واردی دیگر.
روزاجرا
روز اجرا با اعالم گ��زارش آژانس مبنی بر راس��تی آزمایی
انجام اقدامات ایران همزمان است که در این روز قطعنامه
جدید سازمان ملل ،مصوبات و ابالغیه های اتحادیه اروپا
و آمریکا خود به خود به مرحله تاثیر می رسد و تحریم های
اقتصادی و مالی مرتبط به فعالیت های هس��ته ای به طور
کامل رفع (اعم از لغو ،تعلیق و توقف) می شود.
نقطه ضعف بین روز تصویب تا روز اجرا
نقطه ضعفی که در مرحله بین روز تصویب و اجرا مطرح می

ش��ود متناظر بودن اقدامات طرفین است با این توضیح که
طرفمقابلمصوبهایرامیگذراندواقداماتیرارویکاغذ
انجام می دهد و ما اقداماتی اجرایی را روی زمین انجام می
دهیم البته درست اس��ت که طرف مقابل در ابتدا قطعنامه
های قدیم را لغو کرده اس��ت و مصوب��ات و ابالغیه های رفع
تحریمهاراصادرکردهاست(کهاگرایننکتهنبودبههیچوجه
تناظر رعایت نشده بود) اما در مقابل ایران اقداماتی عینی و
فیزیکی را انجام می دهد به عبارت دیگ��ر اگر در این مقطع
توس��ط طرف مقابل بدعهدی صورت گیرد ،خیلی سریع و
فقطباهزینهایسیاسیموضوعبرمیگرددامامابایدبرای
بازگرداندن موضوعات هزینه مالی بپردازیم و زمانی صرف
کنیم لذا می توان مدعی ش��د در گام اول در تناظر و تناسب
نقطه ضعف جدی وج��ود دارد اما فارغ از این س��وال که چه
پیشنهاد جایگزینی می شد پیش��نهاد داد ،به نظر می رسد
اگرموضوعراازمنظرسیاسیتحلیلکنیمونگاهیبهبرنامه
هستهایبازگشتپذیریایراننیز داشتهباشیمپذیرشاین
نقطهضعفمهم،ازمنطقعقالنیبرخورداراستچراکهاوال
با توجه به اینکه آمریکا و اروپا مصوبات و ابالغیه های قانونی
را انجام داده اند و اقدام قانونی و عملی جدیدی الزم نیست
صورت گیرد ،بسیار بعید است که دولت اوباما (که به تعبیر
رهبرانقالبنیازمندبهنتیجهرسیدنمذاکراتاست)بعداز
اینهمهمذاکره وتالشجدیبرایگذراندنشازپیچکنگره
بخواهد در گام اول دس��تورات و ابالغیه های خود را باطل و
نتیجه به دست آمده را که دستاورد خود می داند ،مخدوش
کند مخصوصا آنکه دولتمردان آمریکا بارها به تصریح گفته
()13
اندکهراهجایگزینیجزاینتفاهمبرایآنهاوجودندارد
ودرصورتلغوتوافق،ایرانازمنظرآنهاباسرعتبیشتری
وبدوننظارتبهسمتهستهایشدنحرکتخواهدکرد.
ثانیا نباید فراموش کرد آمریکا به تنهایی نم��ی تواند در این
مرحله نقض عهد کن��د بلکه باید اروپایی ه��ا (هم تروئیکای
اروپایی و هم کش��ورهای اروپای دوم) را با خود همراه کند و
میتوانبااطمینانگفتکهحتیاگراوباماتصمیمبهنقض
عهددرگاماولکندنخواهدتوانستاروپاییهارابرایادامه
تحریم ها همراه کند و آن ها را راضی کند به اینکه قانون لغو
شده خود را دوباره تصویب کنند .غیر از اینکه خود مقامات
آمریکاییبرعدمهمراهیاروپاییهابرادامهتحریمهاصحه
گذاشته اند گزارش داده شده هافینگتون پست ()14و فارین
پالیسی( )15ازجلسهسفرایکشورهایاروپاییباسناتورهای
دموکرات آمریکا که باعث اعالم موافقت فوری چند سناتور
دموکراتباتوافقشد،بهروشنیگواهاینادعااستچراکه
سفرای کش��ورهای اروپایی در این جلسه تصریح کردند که
با آمدن ایران پای میز مذاکره و به نتیجه رسیدن آن ،دلیلی
برای ادامه همراهی اروپا با تحریم ه��ا وجود ندارد که حجم
باالی س��فرهای هیئت های بلندپایه سیاس��ی و اقتصادی
کشورهای اروپایی مانند فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و  ...تاییدی
براینتحلیلاست.امامهمترازایناظهارنظرهاتوجهبهاین
نکتهبسیارمهماستکهایرانباکشورهایاروپایی(حداقل
کشورهای اروپای دوم) هیچ تضاد منافع استراتژیک ندارد
نه اسرائیل خط قرمز استراتژیک اروپایی ها است ،نه هدف
هژمون ش��دن بر کل نظ��ام آین��ده جهانی دغدغ��ه حداقل
کشورهایاروپایدوماستنبایدفراموشکردکههمراهی
جمعیهمهکشورهایاروپاباآمریکابرایتحریمایرانباتوجه
بهنزدیکتربودنبهایرانصرفابهدلیلایجادتصورنادرست
احتمالساختبمبهستهایتوسطایرانبودوروشناست
که اتفاقارسیدنبهاینخواستهازنظراروپاییهافقطباادامه
پابرجاماندنبرجامتامینخواهدشدوشکستبرجامنگرانی
رابهاروپاییها بازخواهدگردانددلیلسوممبنیبرمنطقی
بودن ریس��ک پایین نقطه ضعف در تناظر اقدام��ات ایران و
طرف مقابل در گام اول به این نکته برمی گردد که بازگشت
پذیریمادرصنعتهستهایبازگشتبهجایقبلنخواهد
بود()16بلکهمبتنیبرتوانفعلیوبرنامهکالنهستهایایران
درصورتیکهمادراینمقطعیامقطعیدیگربنابهبازگشت
داشتهباشیمسانتریفیوژهاینسلپیشرفتهخودباظرفیت
چند برابر قبل را با س��انتریفیوژهای قدیمی خود در نطنز و
فردوجایگزینخواهیمکردودربارهراکتورآبسنگیناراک
نیزچونقراردادساختراکتورپیشرفتهجدیدقبلازروزاجرا
()18
منعقد شده است( ،)17براس��اس قانون عطف به ما سبق
این ق��رارداد که طرف اصل��ی آن هم چینی ها هس��تند (و از
حقوق خود دفاع می کنند) ،به مسیر خود ادامه خواهد داد
و در نتیجه اگر به احتمال بسیار پایین در روز اجرا نقض عهد
صورت گیرد ،هزینه و زمانی که ما در بازگشت پذیری صرف
خواهیمکردصنعتهستهایماراچندگامبهجلومیبردونه
بازگشتبهنقطهقبل.براساساینسهدلیلمیتوانوجود
این نقطه ضعف در مرحله اجرا را ریسکی نزدیک به صفر و با
توجهبهمدلبازگشتپذیربودنقابلچشمپوشیدانست.
از روز اجرا تا روز انتقالی
از روز اجرا تا روز انتقالی بخش اصلی توافق اس��ت چرا که
پیش از آن مقدمات ورود به توافق محس��وب می شود و بعد
از آن عمال تحریم مهمی باقی نمانده اس��ت و اگر بنا باش��د
نقض عهدی صورت گیرد به احتمال زیاد تا این روز صورت
خواهد گرفت لذا متناظر بودن این بخش از اهمیت اصلی
برخوردار است .بعد از روز اجرا تمام تحریم های اقتصادی
و مالی اروپا و آمریکا مربوط به فعالیت های هسته ای مانند
خرید و فروش نفت ،س��وئیفت ،نقل و انتقاالت پول و بلوکه
شدن اموال ایران ،برداشته می ش��ود این تحریم ها برخی
لغو ،برخی متوقف و برخی تعلیق می شوند و فقط تعدادی
اندک تحریم های کم تاثیر مرتبط با ادعاهای اش��اعه ای و
تس��لیحاتی باقی می ماند در مقابل ایران نی��ز از این روز به
صورت «موقت» پروتکل الحاق��ی( )19را اجرا می کند تعهد
به اجرای موقت و نه دائم پروتکل الحاقی به این دلیل است
که هم آمریکا تحریم ها را لغو نکرده بلکه متوقف کرده است
و هم اروپا فقط قانون اجرایی تحریم ها را لغو کرده و قانون
پایه مربوط را تعلیق کرده اس��ت  .در روز انتقالی یعنی اگر
آژانس انرژی اتمی صلح آمیز ب��ودن فعالیت ایران را ظرف
مدتهشتسالتاییدنکرد،خودبهخود( )20بدونآنکهنظر
آژانس اهمیتی داشته باشد در راس هشت سال اروپایی ها
قانون اجرایی مابقی تحریم ها را لغو می کنند( )21و آمریکا
نیز ملزم است برای گرفتن مصوبه کنگره مبنی بر لغو قانون
تحریم ها اقدام کند( )22در برابر این اقدام دولت جمهوری
اس�لامی ایران نیز برای گرفت��ن مصوبه مجل��س مبنی بر
()23
پیوس��تن رس��می به پروتکل الحاقی اقدام خواهد کرد
در صورتیکه اروپا اقدام خود را اجرایی کند و کنگره آمریکا

نیز قانون تحریم ها را به طور کامل لغو کند ،مجلس شورای
اس�لامی پروتکل الحاقی را تصویب خواهد کردبه عبارت
دیگر مصوبه پیوس��تن به پروتکل الحاقی ک��ه از نظر آنها،
تنها ضمانت عدم انحراف فعالیتهای هس��تهای ایران به
فعالیتهای نظامی محس��وب می ش��ود ،اقدامی متناظر
دربرابر لغو کامل تحریم های کنگره آمریکا و لغو باقی مانده
قانون اجرایی تحری��م های اروپا(که فق��ط مرتبط با تحریم
های غیرهسته ای است) می باشد .بر اساس توضیح داده
شده می توان گفت مشروط به مثبت بودن برآیند بازگشت
پذیری ،تناظر خوبی در بخش اصلی دوران توافق که بدنه
برجام محسوب می شود وجود دارد.
روز خاتمه
از روز انتقالی تا روز خاتمه بخشی از محدودیت های مربوط
به تحقیق و توسعه برداشته می شود (( )24محدودیت های
باقی مانده متناس��ب با توان و برنامه کالن هسته ای ایران
استولطمهایمهمبهپیشرفتصنعتهستهای نمیزند)
اما ایران همچنان به محدودیت های غنی سازی خود ادامه
می ده��د و در برابر طرف مقابل برای اطمین��ان از اجرایی
ش��دن این تعهدات «گرو»یی هایی که نگه داش��ته اس��ت:
اول امکان بازگشت پذیری قطعنامه های لغو شده شورای
امنیتودومقانونپایهتحریمهایاروپاکهتعلیقشده است
(قانون اجرایی مربوط به آن به طور کامل لغو شده است) بر
این اساس در روز خاتمه محدودیت های ایران غیر از چند
مورد پایان می یابد ،قطعنامه  2231به طور خودکار بدون
نیازبهتصویبمجددتوسطشورایامنیت وهمچنینقانون
پایه تحریم های اتحادیه اروپا نیز لغو می شود .با پایان یافتن
محدودیتهایذکرشدهولغوقطعنامه()25وتصریحبراینکه
شورای امنیت دیگر به پرونده ایران رسیدگی نمی کند (،)26
پرونده هس��ته ای ایران به موضوعی ع��ادی و در چارچوب
آژانستبدیلمیشود.میتوانمدعیشددراینمرحلهنیز
تناظر اقدامات روندی منطقی دارد البته منطقی تر این بود
که روز خاتمه با روز انتقالی یکی می شد و اصوال این دو سال
به زمان توافق اضافه نمی شد و می توان مدعی شد اضافه
شدن فاصله دو سال بین این دو روز امتیازی است که ایران
به طرف مقابل داده اس��ت اما با توجه به رفع محدودیت ها
تحقیقوتوسعهمتناسببانیازایراندرایندوسالکهباعث
می شود پیشرفت صنعت هس��ته ای کند نشود ،این امتیاز
را توجیه پذیر می کند اما از این نقطه ضعف توجیه پذیر که
بگذریمازنظرتناظراقداماتمجددتاکیدمیشودکهتناظر
در این مرحله بیشتر به نفع ایران می باشد.
بعد از روز خاتمه
بعد از روز خاتمه ایران همچنان به م��واردی که اهم آن ها
محدودیت س��قف غنی س��ازی تا  3.67درصد  ،س��اخت
راکتور های جدید آب س��نگین و رعایت سقف  300کیلو
ذخیره اورانیوم هر دو تا  15سال ،امکان نظارت بر ساخت
روتورها تا  20و معادن تا  25سال همچنان ادامه پیدا می
کند که می توان این بخش تعهدات بعد از ده س��ال را جزو
نقاط ضعف مهم توافق برجام دانس��ت البت��ه همانطور که
در یادداشت پیشین شرح داده ش��د تمام این موارد ضمن
آنکه نقطه ضعف مهم برجام محسوب می شود اما لطمه ای
قابل توجه به صنعت هسته ای نمی زند و به امنیت ملی ما
خدشه وارد نمی کند.
جمع بندی
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که اقدامات متناظر
ایران و طرف مقاب��ل در بخش آغازی��ن و بع��د از روز خاتمه
دارای نقطه ضعف اس��ت اما ای��ن نقاط ضعف ب��ه گونه ای
نیستکهحفرهایمهمدربرجاممحسوبشودوچون مادر
نگاهی کالن برآیند کفه ستانده ها را بر داده ها سنگین تر
تحلیلکردیم،همچنانمیتوانبرجامراتوافقیدرمجموع
قابل قبول برای ایران دانست البته مشروط به آنکه درباره
دیگر نکات مورد سوال مانند هزینه فایده بازگشت پذیری
و...بررسی الزم صورت گیرد.

دولتچینگروهیازکارشناسانموادشیمیاییارتشرابرایبازدیدازمناطقآسیبدیدهبهشهر«تیانجین»اعزامکردهاست.بهگزارشایسنا چهارشنبهشبوقوعچندانفجاردریکانبار
موادشیمیاییدراینبندردستکم 50کشتهوصدهامجروحبرجاگذاشت.شدتانفجارهابهحدیبودکهساختمانهایمجاور،کانتینرهایحملباروهزارانخودروراسوزاند.هنوزعلت
وقوعانفجارمشخصنیستوازاحتمالنشتموادشیمیاییدرمحلجزئیاتیمنتشرنشدهاست.اکنونحالحدود 70نفرازمجروحانوخیمگزارششدهاست.

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان
انعكاس دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.

حرفمردم
تلفن051 37617000 :

•• شما نان به نرخ روز خور آقای هاشمی هستید که فقط
نظرهای موافقان را چاپ می کنید؟!
•• آقای صادق خرازی قبل از شما هم کسانی اسامی
زیادی در جیب داشتند که هنوز هم فقط در جیب است.
بس کن دیگر! این ترفند نخ نما شده اگر داری و به عوامل
امنیتی نمی دهی پس خائنی!
•• با سخنان اخیر صادق خرازی مشخص شد حزب ندا از
اصالح طلبی فقط نام آن را یدک می کشد!
•• رئیس مجلس مواظب باشد که در بررسی برجام در
مجلسوهمچنینشورایعالیامنیتملیمرعوبزیاده
گویی ،حرافی و ذوق زدگی برخی افراد و دغل کاری
استکبار نشود! در پیشگاه خدا و در قبال خون شهدا به
ویژه شهدای هسته ای وامت حزب ا ...مسئول اند.
•• آقای وزیر کار چرا اضافه حقوق ماه فروردین بعضی از
بازنشستگانتأمیناجتماعیراپرداختنمیکنید؟مگر
ما چقدر حقوق می گیریم که این ماه و آن ماه می کنید!
•• من خودم یک پزشکم .پنجشنبه برای یک سونوگرافی
ساده فقط کلیه و مجاری ادراری  65هزار تومان به بیمه
تأمین اجتماعی پول دادم .کمتر از پنج دقیقه طول
کشید! دلم به حال م��ردم سوخت که فکر می کردند
اوضاع درمان بهتر شده است!
•• دلیل توقف طرح جمع آوری خودروهای فرسوده و
بسته بودن سایت آن به مدت 6ماه چیست؟!
•• درود بر احمدی نژاد که مسکن مهر را پایه گذاری کرد.
حاال عده ای آمده اند به مسکن مهر ای��راد می گیرند.
همان هایی که مردم را بی سواد و روستایی می دانند!
•• قابلتوجه وزیر کار! به نام کارگران و به کام کارفرمایان!
بازنشسته ام و برای وام به بانک رفاه مراجعه کردم که با
پیشنهاد 21درصدی مواجه شدم!
•• چرا بازی تیم های فوتبال سیاه جامگان و پدیده که از
شبکه استانی پخش می شود قبال زیرنویس تلویزیونی
نمی شود تا بدانیم بازپخش می شود یا نه؟
•• یادداشت روز امیرحسین ی��زدان پناه و پیام جهانی
ظریف بسیار جالب بود و به نکته های ریز و حساس
سیاست بین الملل اش��اره داش��ت .زنده باد بچه های
انقالب ،زنده باد ظریف!
•• ترافیک در مشهد به وضع غیرقابل قبولی رسیده
باید فکری اساسی کرد .از نظرات صاحب نظران هم
با فراخوان عمومی می توان استفاده کرد .برای مثال
طرح زوج و فرد برای کل شهر یا ورود به اطراف حرم فقط
با برچسب مخصوص زوار و ساکنان.
•• برای گرفتن یک نامه به جهاد کشاورزی استان رفتم.
با توجه به هماهنگی قبلی با مسئول مربوط و بیش
از سه ساعت معطلی در نهایت با جمله «آق��ای دکتر
امروز نیستند که نامه را امضا کنند» و «برو دو روز بعد
بیا» مواجه شدم! چرا از اول این موضوع را نگفتند که

پیامك2000999 :

نمابر051 37615042 :

حداقل سه ساعت وقت من کارمند تلف نشود؟ جای
تعجب دارد!
•• پروازهای خارجی ورودی به فرودگاه مشهد گاهی به
جای پایانه بین المللی در پایانه حجاج مسافران را پیاده
می کنند .با توجه به فاصله بسیار زیاد این دو پایانه تکلیف
کسانی که در زمان عزیمت به سفر با خودروی خودشان
به فرودگاه آمده اند و قاعدتا در پایانه بین المللی پارک
کرده اند ،چیست؟ واقعا که هنر مدیریت موج می زند!
•• مجلسجزتعطیلیواصالحقانونانتخاباتوکشاندن
وزیران به کمیسیون ها کارهای معطل مانده دیگری هم
دارد از جمله رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم!
•• آقای ولی زاده! بابت یادداشت بدون موضوع دمت
گرم! خدا کند که همه مثل همان دادستان بامعرفت
باشند!
•• رسانه ای انقالبی است که طرفدار منافع ملی باشد نه
مصالح یک اقلیت!
•• این چه وضعی است؟ در اکثر تیترهای روزنامه تان از
واژه مرگ و جاده مرگ و مرگ قنات ها و  ...استفاده می
شود .متأسفم!
•• واقعا برای آقای کریمی قدوسی متأسفم که دایم به فکر
تحقیر دیگران است! مردم همه را خوب می شناسند.
•• واقعا برای برخی کوته فکران متأسفم! خودمان را که
نمی توانیم گول بزنیم ،چشم هایمان را روی بی حجابی
برخی بانوان بسته ایم! گناه بی حجابان بیشتر از گرگ
های زرد نباشد ،کمتر نیست .واقعا متأسفم!
•• از این که در صفحه اختصاصی تان درد دل پرستاران
را درباره طرح قاصدک و تعرفه گذاری منعکس کردید
ممنونیم.
•• برای اطالع شهروندان :موعد پرداخت حواله های
شرکت پدیده از اوایل شهریور شروع می شود.
•• روزنامه خوب خراسان در ترکیه چه خبر است؟ به
قطار ایران ،لوله گاز ایران ،اتوبوس و تریلر ایران حمله و
منفجرمیکنندیابهآتشمیکشند!ترکیهحامیداعش
پاسخگو باش.
•• روزنامه خراسان چرا درب��اره انتقادات به روحانی و
رفسنجانی نمی نویسی؟ از قطع شدن سهمیه ات می
ترسی؟!
•• نان گرفتم داخلش مو بود .به نانواها بگویید از کاله
پارچه ای استفاده کنند!
•• عزیزی که احمدی نژاد را با امیرکبیر مقایسه کردی،
روزنامه خراسان  21مرداد ،صفحه  16را بخوان800 .
پرونده تخلف از مدیرکل تا معاون اول احمدی نژاد در قوه
قضاییه در دست بررسی است!
•• مثل همیشه با عیال رفتیم خرید .وقتی برگشت دیدم
جگر مرغ نخریده .گفت رفتم بخرم دیدم پول کم دارم
گفتم داخل خودرو بمان .خودم رفتم دیدم  500تومان

گران تر می گوید .گفتم چند لحظه قبل  500تومان
کمتر گفتید! گفت که ناراحتی نخر!
•• من با صفحات زندگی سالم کتاب درست کردم چون
همه نوع مطالب آموزنده دارد.
•• از روزنامه وزین خراسان تقاضا داریم از کلمات بیگانه
مثل سلبریتی و فوبی استفاده نکند و در اشاعه زبان
فارسی اهتمام بیشتری داشته باشد.
•• دانشگاه آزاد هنوز تسویه حساب حق التدریس ترم
گذشته را که اواسط تیرماه به اتمام رسیده درباره صدها
استاد و مدرس انجام نداده و پول بیمه آن ها را پرداخت
نکرده است و می گویند پول نداریم!
•• االن بیشتر از شش ماه است که هر روز برای گرفتن
پول خودم به موسسه آرمان مراجعه می کنم و هر روز هم
دست خالی برمی گردم .هیچ کسی هم جواب درستی
نمی دهد چرا کسی رسیدگی نمی کند؟
•• معاون رئیس جمهور محترم معضل اصلی ،عملکرد
بانک های مجاز شماست که بانک کشاورزی سمنان به
اسم بنگاه زودبازده برای برقی کردن چاه کشاورزی وام
کم بهره داده ولی سود دو تا سه برابری می گیرد!
••جوابیه شرکت جهاد نصر خراسان:
احترام��ا پیرو درج مطالب��ی در روزنامه م��ورخ 94.5.5
مبنی بر تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکت جهاد
نصر خراسان جوابیه ذیل درج شود.
ش��رکت جه��اد نص��ر خراس��ان از جمل��ه ش��رکت ه��ای
پیمانکاری اس��ت ک��ه س��هامداران آن ایثارگ��ران دفاع
مقدس جهاد سازندگی (شامل :خانواده محترم شهدا،
جانبازان ،ایثارگران و کارکنان) هستند ،در شرایط فعلی
به لحاظ مشکالت نقدینگی و وصول نشدن مطالبات از
کارفرمایاندولتیوبخشخصوصیدرگذشتهبخشیاز
مطالبات نیروی انسانی به تعویق افتاده است.
با عنای��ت به ورود ب��ه پروژه ه��ای جدید عمران��ی و فعال
ش��دن نیروها در عملی��ات اجرایی پروژه ها و مس��اعدت
کارفرمایانبرایتسویهمطالباتمعوقهشرکت،پرداخت
حقوق و نیروی انس��انی در اولویت ق��رار گرفته و با رونق
اقتصادی دولت ،این ش��رکت به عنوان یکی از پتانسیل
ه��ای پیمان��کاری ب��زرگ و دارای س��رمایه ه��ای ثاب��ت
میلیاردی و ماش��ین آالت س��نگین و نیمه سنگین باقی
مانده از دفاع مقدس می تواند در عرصه سازندگی کشور
اسالمی مان نقش به سزایی ایفا کند.
در خور یادآوری است این شرکت در شش رشته عمرانی
دارای گواهی نامه صالحیت بوده و در رشته های راه ،آب
و ساختمان دارای رتبه «یک» است.
توفیقات همه خدمتگزاران به کشور اسالمی و خانواده
معزز شهدا را از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی شرکت جهاد نصر خراسان

▪ ▪پی نوشت ها:
 -1س��رمقاله  12مرداد روزنامه خراس��ان با عنوان برجام در
نگاهی کالن
 -2بنده��ای  34و  35مقدمه برجام و نیز ضمیمه ش��ماره 5
برجام
 -3قطعنام��ه  2231ش��ورای امنی��ت در  29تی��ر  1394به
تصویب شورای امنیت رسید.
 -4مواد  21و  22مقدمه برجام و بند  11ضمیمه  5برجام
 -5بند  19مقدمه برجام و بند  10ضمیمه  5برجام
 -6دلیل اینکه چرا اروپایی ها قانون پایه را لغو نکرده و تعلیق
می کنند به این مس��ئله برمی گردد که بر اساس روال فرآیند
قانون گذاری در اتحادیه اروپا تصویب مجدد این قانون حداقل
 12ماه زمان می برد لذا امکان بازگش��ت پذیری تحریم ها را
برای طرف اروپایی طوالنی خواهد کرد.
 -7لیست پیوست به ضمیمه ش��ماره  2برجام؛ بخش مربوط
به اتحادیه اروپا
-8بنده��ای یک ت��ا  17مقدم��ه برج��ام و بن��د  15مربوط به
اقدامات ایران در ضمیمه شماره  5برجام
 -9بند  27ضمیمه یک برجام
 -10بندهای  44تا  51ضمیمه یک برجام
 -11بندهای  2تا  15ضمیمه یک برجام
-12بندهای  56و  57ضمیمه یک برجام
 -13رجوع کنید به 4جلسه استماع سنا و مجلس نمایندگان
آمریکا با حضور  4وزیر دولت این کشور.
 -14روزنامه هافینگتون پست؛  4آگوست 2015
 -15فارین پالیسی؛  6آگوست 2015
 -16مصاحبه پژمان رحیمیان ،عضو فنی تیم مذاکره کننده
هسته ای با روزنامه خراسان؛  22مرداد 1394
 -17بند  8مقدمه برجام
 -18بند  37مقدمه برجام
 -19بندهای  64و  665ضمیمه شماره یک برجام
 -20بند  19ضمیمه  5برجام
 -21بند  20ضمیمه شماره یک برجام
 -22بند  21ضمیمه شماره یک برجام
 -23بند  22ضمیمه شماره یک برجام
 -24بنده��ای  3و  4مقدمه برجام و بند  63ضمیمه ش��ماره
یک برجام
ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺨﺎراﯾﯽ )داﺧﻠﯽ -رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ( ﺑﻪ
اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،ﻧﺒﺶ اﺣﻤﺪآﺑﺎد٧
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ:
آدرس زﯾﺮ
ﺧﻴﺎﺑﺎنبرجام
شماره یک
ضمیمه
 -25بند 25
)ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷ�� ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻃﺒﻘﻪ دوم
 -26بند  24ضمیمه شماره یک برجام
واﺣﺪ ٣٨۴۴٩٢٩٣ ٢٠٤

 /٩٤٢٢٥٨٧٩ف

ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺨﺎراﯾﯽ )داﺧﻠﯽ -رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ( ﺑﻪ
آدرس زﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،ﻧﺒﺶ اﺣﻤﺪآﺑﺎد٧
)ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷ�� ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻃﺒﻘﻪ دوم
٣٨۴۴٩٢٩٣
واﺣﺪ ٢٠٤

 /٩٤٢٢٥٨٧٩ف

ب و ﺧﺎک ﻗﺪس رﺿﻮى

ﺳﺪ ﺳﻮﻣﺒﺎر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� را از
ا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت
ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٤٫٦٫٣ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺧﺎک ﻗﺪس رﺿﻮى

در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮا� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﺳﺪ ﺳﻮﻣﺒﺎر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� را از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت
ﻣ�ﺷﻮد ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٤٫٦٫٣ﺑﻪ
آدرس -ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار آزاد�  -ﺑﻴﻦ آزاد�  ٣٧و  ٣٩ﭘﻼ�  -٢١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس -٣٦٠٧٣٥٣٥:داﺧﻠ� ٢٠
 /٩٤٢٢٦٤٤٩آ

 /٩٤١٨٢١١٤ت

CMYK

