راهبرد

معادله

هدف آمریکا از خروج از برجام ،بیثباتی اوضاع در ایران است

دیپلمات

نشست لهستان به حل مشکالت منطقه کمک نمیکند

دبیر شورای امنیت روس��یه با تأکید بر مواضع اصولی مسکو در قبال برجام
گفت :آمریکا هدفمندانه از توافق هستهای با ایران خارج شد تا با کمک تحریمها
بتوان��د حرکتهای ضددولتی گس��تردهای را تحریک و اوض��اع داخلی ایران را
بیثبات کند.
نیکوالی پاتروش��ییف چنین ابراز عقیده کرد که آمریکا بهطور عمدی برجام
درباره برنامه هستهای ایران را به شکست کشاند تا بتواند از این طریق اوضاع داخلی
در جمهوری اسالمی ایران را بیثبات کند.
وی در ای��ن رابطه گفت :بیایید مس��تقیم و بیپرده صحبت کنیم :مس��ئله بر س��ر
شکس��ت برجام نیس��ت ،بلکه موضوع بر س��ر تالش هدفمندانه آمریکا برای به شکست
کش��اندن برنامه جامع اقدام مشترک است .هدف راهبردی آمریکا در قبال ایران آشکارا
صداوسیما
این است که با کمک اعمال تحریمها ایران را بیثبات کند.

چشمانداز روابط اقتصادی ایران و عراق روشن است

وزیر خارجه کش��ورمان که به عراق س��فر کرده ،در همایش تجاری ایران و
عراق در شهر کربال حاضر شد.
محمد جواد ظریف در این نشس��ت که در محل کنسولگری ایران در کربال
برگزار ش��د ،گفت :روابط مثبت و سازنده میان ملتها و دولتهای ایران و عراق
درها را به روی همکاری اقتصادی گستردهتر در آینده نزدیک باز میکند.
او گفت :حجم تبادل تجاری میان ایران و عراق در سال گذشته به  ۸میلیارد دالر
رسید که بیانگر عمق همکاریهای دو کشور در این زمینه است .ظریف همچنین از ملت
عراق به خاطر "مهماننوازی شایسته" از زائران ایرانی قدردانی کرد.
وزیر خارجه کشورمان که در راس یک هیات سیاسی-اقتصادی به عراق رفته ،پیش
از س��فر به کربال در همایشهای مش��ابهی در بغداد ،اربیل و سلیمانیه شرکت کرده و با
ایسنا
مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق هم دیدار داشته است.

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که نشست سازمان دهی شده از سوی آمریکا
در لهستان درباره مسائل خاورمیانه ،مشخصا در جهت بازدارندگی ایران برگزار شده
و مسلما نمیتواند به حل و فصل مشکالت اساسی منطقه کمک کند.
س��رگئی الوروف در کنفرانس مطبوعاتی در مس��کو اعالم کرد که روس��یه
دعوتنامه برای ش��رکت در نشستی درباره مس��ائل خاورمیانه که از سوی ایاالت
متحده آمریکا در لهستان سازماندهی شده را دریافت کرده است ،ولی تردید دارد که
چنین نشستی کمکی به حل و فصل مشکالت اساسی در این منطقه کند.
الوروف در کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت :ما این دعوتنامه را دریافت کردهایم.
بر اساس دستورکار مشخص شده در این دعوتنامه ،قبل از هر چیز مناقشات در سوریه،
یمن و مس��ائل مربوط به برنامه موش��کی ایران و به طور کلی اقدامات ایران در منطقه
تسنیم
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دیپلمـاسی
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سال آینده را فهرست میکند.

هدی دهقان بذرافشان
hoda.bazrafshan@gmail.com
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ناظران سیاسی بر این باورند؛
پرونـــــده
ناتوان��ی آمری��کا در برابر اراده
ملت ایران موجب ش��ده تا س��ران این کشور بعد از
دوره گ��ردی ناموفق درمنطقه ،اینبار از لفظ تهدید
به جنگ با ایران اس��تفاده کنن��د ،تا افزایش جنگ
روانی علیه جمهوری اسالمی ایران را به شیوه دیگر
در دس��تور کار ق��رار دهند؛ البته خ��ود آمریکا به
خوبی میداند که روحیه شکننده ارتش این کشور
نمیتواند مجموعهای از عالمتهای مثبت به منظور
حمله نظامی به منافع ملی ایران را نشان دهد.
عملی��ات جنگ روانی آمری��کا علیه جمهوری
اس�لامی ایران از ابتدای انقالب اس�لامی تاکنون
ادامه دارد و در طول چهار دهه گذش��ته به شیوه
ه��ای مختل��ف ادامه یاف��ت ،تالش برای ترس��یم
ای��ران به عنوان محور ش��رارت در منطقه و جهان
و نیز تلقین ب��ه بروز اجماع جهانی علیه ایران جز
گزینههای مهم س��ران کاخ س��فید در قبال ملت
ایران است.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ بر مسند ریاست
جمهوری آمریکا و خروج یکباره این کشور از توافق
نامه هستهای ،دش��منی و تالش برای انزوا و حذف
ایران از معادالت منطقهای هر روز ابعاد گسترده تری
به خود میگیرد چناچن��ه این روزها برخی محافل
رس��انهای از تق�لای آمریکا برای جن��گ احتمالی
ب��ا ایران خبر می دهند؛ جنگی ک��ه به باور ناظران
سیاس��ی تنها در لفظ آن هم ب��رای به راه انداختن
جنگ روانی علیه ملت ایران استفاده میشود.
به تازگی ،مهدی حس��ن ،نویس��نده س��ایت
خبری " "The Interceptطی مقالهای با اشاره
ب��ه افزایش نفوذ جان بولتون مش��اور امنیت ملی
کاخ سفید در سیاس��ت خارجی این کشور نوشته
است :اکنون او به دنبال جنگ با ایران است.
در ای��ن مقال��ه با عنوان ج��ان بولتن خواهان
بمب��اران ایران اس��ت و احتماال به خواس��ت خود
خواهد رس��ید آمده است :جیمزماتیس وزیر دفاع
پیش��ین آمریکا بولتون را تجس��م عینی ش��یطان
خوانده بود.
بس��یاری از کس��انی ک��ه در کاخ س��فید ب��ا
بولت��ون مش��کل داش��تند کار خود را از دس��ت

بولتون :به دنبال بمباران نقاط حساس ایران هستیم

روانپریشیهای ناتمام

دادن��د و علیرغم آن وی به کار خ��ود ادامه داده
و در پستهای خالی ش��ده افرادیرا قرار داد که
خواهان جنگ با ایران اند.
بر اساس گفتههای بولتون نظامیان آمریکایی
تا خ��روج ای��ران و گروههای تح��ت حمایتش از
سوریه از این کشور خارج نخواهند شد.
در مدیریت نهاد مش��اوره امنیت ملی آمریکا
مخالفان جنگ به حاشیه رانده شده و در آیندهای
نزدیک احتمال جنگ با ایران وجود دارد.
از طرف دیگر در گزارش شورای روابط خارجی
آمری��کا که فاکس نیوز آن را منتش��ر کرده آمده؛
تعارض مس��لحانه با ایران در رده اول اولویتهای
بحرانهای احتمالی آمریکا در سال جاری میالدی
است
یک درگیری مسلحانه بین ایران و امریکا و یا
یک��ی از متحدانش به عنوان یکی از اساس��یترین
اولویتها در گزارش اولویت بندی س��الیانه مرکز
اقدامات پیشگیرانه ش��ورای روابط خارجی آمریکا
قرار گرفته است.
از میان س��ی احتماالت موجود در فهرس��ت
مورد بررس��ی پیشگیرانه این س��ال ،یک درگیری
مس��لحانه بین ایران و ایاالتمتح��ده و یا یکی از
متحدان��ش در پی مداخله ای��ران در درگیریهای
منطقهای و حمایت از نایبان بهعنوان یک اولویت
س��طح باال برای ایاالتمتحده در س��ال  2019در

نظر گرفته شدهاست.
ش��ورای امنیت مل��ی ایاالتمتح��ده گزارش
داده اس��ت،گزینههای نظامی برای حمله به نقاط
حساس ایران را بررسی کرده است.
به درخواس��ت جان بولتون مشاور امنیت ملی
ترام��پ ودر همین حال مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا در س��فر اخیر خود ب��ه مصر ،اهداف دولت
ترامپ را ب��رای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه
تشریح کرد.
پمپئ��و همچنین اع�لام کرد ای��االت متحده
آمریکا یک کنفران��س بینالمللی را در ماه آینده
در لهستان برای بحث در مورد ثبات در خاورمیانه
و نقش ایران در منطقه برگزار خواهد کرد.
ای��ن گزارش چنی��ن نتیجه گرفته اس��ت :به
احتم��ال زی��اد ،ایاالتمتحده آمری��کا در ماههای
آینده همچنان متمرکز بر ایرانباقی خواهد ماند،
بویژه به این دلیل که دولت ترامپ همزمان ،اعمال
تحریمهای جدی��د و پیامدهای خ��روج نیروهای
نظامی در سوریه را در نظر میگیرد.
گفتنی است؛ مرکز اقدامات پیشگیرانه شورای
روابط خارجی آمریکا از س��ال  2008همه س��اله
در م��اه نوامبر نظرس��نجیهای خ��ودرا به هزاران
کارش��ناس و تحلیلگر درامور سیاس��ت خارجی و
مس��ایل دفاعی و امنیتی میفرس��تد و با تجمیع
نظ��رات آنها چالشه��ای اولوی��تدار آمریکا برای

دروغ بزرگ آمریکا
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل
سیاس��ت خارجی در خصوص جنگ روانی آمریکا
علی��ه ایران با تاکید برخی مقامات این کش��ور بر
احتم��ال جنگ با ایران گفت :با دقت در روندهای
موجود اقدامات آمریکا بر علیه کشورهای مستقل
وغیر وابس��ته این را به ما کامال نش��ان میدهد با
توجه به افزایش مشکالت داخلی در آمریکا ،هیات
حاکمه در این کشور تالش دارد با افروختن هرچه
یشتر عملیات جنگ روانی ،رقبا و مخالفان خویش
را در کل جهان به عقب براند.
وی افزود :بر این اساس این کشور تالش دارد
با سفرهای منطقهای ،مصاحبههای تند و آتشین،
برگ��زاری کنفرانسهای��ی ب��ه منظ��ور هماهنگی
کش��ورهای همسو و همپیمان و در نهایت دمیدن
بر ش��یپور جنگ کش��ورهای یاد شده را از صحنه
خارج نماید.
این استاد دانشگاه بیان داشت :موارد یاد شده
برای جمهوری اس�لامی ایران به عنوان مس��تقل
ترین کشور غرب آسیا با ویژگیهای خاصی همراه
اس��ت ،در ماههای اخیر که خروج آمریکا از توافق
نامه برجام با افتضاح بین المللی همراه شد و حتی
همپیمانان س��نتی این کش��ور نیز سران آمریکا را
بیتعهد و غیر قابل اعتم��اد نامیدند؛ اقدامات این
کش��ور علیه ایران ش��کل جدیدی به خ��ود یافته
اس��ت ،از یک طرف این کش��ور مانند دوران اوباما
اعالم آمادگی ب��رای گفتوگو با مس��ئوالن ایران
را دارد و از ط��رف دیگر اعالم مینماید ش��رایطی
فراهم شده که احتمال برخورد نظامی نیز با ایران
وجود دارد و این س��وال را ایجاد کرده به چه دلیل
مواضع این کش��ور ت��ا این ان��دازه متناقض و غیر
منطقی است؟
وی در ادامه گفت :اما آنچه مهم اس��ت انزوای
سیاس��ی آمریکا در بخش قاب��ل توجهی از جهان
ام��روز؛ مخالفتهای صریح ب��ا رئیس جمهور این
کش��ور و مواضع غیر معقول او ،مخالفت ش��دید
نماین��دگان س��نا و کنگ��ره ب��ا وی و اس��تعفای
بس��یاری از همراه��ان ترامپ در ای��ام انتخابات و
باالخ��ره ارتباطات نامتع��ارف وی با آقای پوتین و
سرویسهای اطالعاتی روسیه میباشد.
صدرالحسینی تصریح کرد :نتیجه این اقدامات
بیاعتمادی بیشتر مردم و ملتهای منطقه وجهان
به سیاس��تهای اعالم��ی حاکمان آمریکا ش��ده
اس��ت؛ از این رو ،اقدامات اخی��ر وزیر خارجه این

عطوان:

کاظمی قمی

مطمئنیم ایران سوریه را تنها نمیگذارد

عراق با تحریمها علیه ایران همراهی نمیکند

عبد الباری عط��وان در روزنامه
ديـــــدگاه
فرامنطقهای رای الیوم با اش��اره
به خواس��ته آمریکا برای انح�لال دهها گروه مقاومت
عراقی ،با اشاره به حضور ایران در سوریه نوشت :یقین
داریم ایران تا بازگشت ثبات ،در سوریه خواهد ماند.
وی نوش��ت؛ آی��ا توصیههای نتانیاه��و موفق به
خارج کردن نظامیان ایران از سوریه میشود ،آن هم
در حالی که حمالت هوایی او شکست خورده است؟
چ��را آمریکا از عراق میخواهد  67گروه وابس��ته به
الحشد الشعبی را منحل و خلع سالح کند؟ بین این
درخواس��ت آمریکا با تحریک نخس��ت وزیر اسرائیل
علیه الحش��د الشعبی چیست؟ آیا عادل عبدالمهدی
تسلیم میشود؟
در مقدمه این یادداش��ت آمده اس��ت :بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی عادت ندارد
دش��منان و رقبای��ش را نصیحت کند ،چون س��ران
اس��رائیل از زمان تاسیس این رژیم در سرزمینهای
اش��غالی فلسطین ،عادت کردند با این دشمنان خود
با زبان قلدری و زور و به رخ کش��یدن برتری نظامی
هوایی ،زمینی و هوایی خود تعامل کنند.
نویسنده افزود :از همین رو سنتشکنی نخست

س��فیر اس��بق ایران در ع��راق گف��ت :آمری��کا علیرغم
دوردس�ــت
برخورداری از برخی امکانات و ابزارها جهت فشار به دولت
عراق مبنی بر عدم همکاری با ایران نتیجهای از این سیاست نخواهد گرفت.
حسن کاظمی قمی در خصوص اعمال فشار آمریکا بر دولت عراق مبنی
بر عدم همکاری با ایران در زمینههای مختلف و پیروی از سیاست تحریمها
علیه ایران ،اظهار داشت :آنچه برای عراق اهمیت دارد تامین مصالح و منافع
آن کش��ور و تعمیق روابط خود با همس��ایگان از جمله جمهوری اس�لامی
ایران است.
وی گفت :امروز عراقیها بیش از آنکه به سیاستهای آمریکا و مالحظات
آن کش��ور در منطقه بیندیش��ند ،خواهان تامین منافع خود هستند و بر این
باور هس��تند که منافع و مصالح کشورش��ان از رهگ��ذر ارتباط هرچه بهتر و
بیشتر با کشورهای منطقه و از جمله ایران ،تامین خواهد شد.
س��فیر اس��بق ایران در عراق افزود :از طرف دیگر عراقیها این مطلب را
میدانند که تنها کش��وری ک��ه بدون هیچگونه چشمداش��تی و خالصانه در
بحرانهای حاکم بر عراق به کمک مردم و دولت آن کشور شتافت جمهوری
اسالمی ایران بود.
کاظمی قمی تصریح کرد :عراقیها شاهد بودند که از زمان اشغال عراق
توس��ط آمریکا آنها به دنبال تحمیل اراده و خواس��تههای خود به دولتهای
نوپ��ای عراق بودن��د و در نهایت اینکه عراقیها به خوبی این موضوع را درک
کردند که آمریکا از گروههای تروریس��تی و به طور مش��خص از داعش که تا
مهر
آستانه تصرف پایتخت عراق هم پیشروی کرده بود ،حمایت کرد.

وزی��ر رژی��م صهیونیس��تی و نصیحت آن ب��ه ایران
برای خروج فوری از س��وریه در مراسم انتصاب ا َویو
کوخاوی ،رئیس جدید س��تاد ارتش اسرائیل به نفع
این رژیم تمام نمیشود.
رای الیوم آورده است :نتانیاهو ایرانیها را تهدید
کرد اگر توصیه او را نپذیرند و خاک سوریه را سریعا
ت��رک نکنن��د ،بی واهمه خط مش��ی خ��ود را ادامه
خواهد داد ،نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی دو روز
پی��ش از این هم مس��ئولیت حمل��ه هوایی به جایی
نزدیکی فرودگاه دمش��ق را پذیرفت و ادعا کرد آنجا
انبار تس��لیحات ایران و حزب اهلل بوده است ،اعترافی
که معموال تا حاال سابقه نداشته و سوالهای بسیاری
را مطرح میکند.
این روزنامه افزود :م��ا اعتقاد نداریم که ایرانیان
این توصیههای نتانیاهو را بپذیرند و خواستههای وی
را درباره خروج نیروهایش��ان و متحدانشان از سوریه
را عملی کنند؛ زی��را آنها با اجازه نتانیاهو و متحدان
آمریکایی وی به سوریه نرفتند ،بنابراین این خواسته
نتانیاه��و را به عنوان نش��انهای از ضع��ف ،اعتراف به
شکس��ت و دال بر نگرانی وی ،کابین��ه و ارتش او از
آنچه در روزهای آتی رخ خواهد داد تلقی میکنند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
.

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﻭﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ

ﻧﻮﻉ ﺷﻐﻞ

ﺍﺻﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ

ﻧﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺗﺸﺨﻴﺺ/ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

۱

ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ

ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﮐﻲ

۲۰۹۷۲۵۰۰

۱۳۹۲

ﺭﺍﻱ

۱۳۹۷/۰۷/۱۴-۸۰۷

-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﺸﻬﺮ

۲

ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ

ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﮐﻲ

۱۲۶۷۵۸۱۰

۱۳۹۳

ﺭﺍﻱ

۱۳۹۷/۰۷/۱۴-۸۰۷

-

۳

ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ

ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﮐﻲ

۴۳۵۰۰۰۰

۱۳۹۴

ﺭﺍﻱ

۱۳۹۷/۰۷/۱۴-۸۰۷

-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﺸﻬﺮ

۴

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺷﺠﺎﻉ

ﻣﺮﻍ

۴۹۵۰۰۰۰۰

۱۳۹۴

ﺭﺍﻱ

۱۳۹۷/۰۸/۰۷-۱۰۰۹

-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﺸﻬﺮ

۵

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺷﺠﺎﻉ

ﻣﺮﻍ

۵۲۵۰۰۰۰۰

۱۳۹۵

ﺭﺍﻱ

۱۳۹۷/۰۸/۰۷-۱۰۰۹

-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﺸﻬﺮ

ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ :ﻣﻘﺼﻮﺩ ﭘﻮﺭ ﻧﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ  ،ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭﻱ

۶

ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﻻﻫﻴﺞ

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺣﻘﻮﻗﻲ

۱۱۸۱۲۵۰۰

۱۳۹۱

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻱ

۵۷۶۱۰۲۳۱-۹۷/۱۰/۰۶

ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺩﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﺸﻬﺮ

 ۹۷/۱۱/۹ﺳﺎﻋﺖ۱۲

عطوان نوش��ت :نتانیاهو که در حال حاضر پس
از اس��تعفای آویگ��دور لیبرم��ن متحد س��ابق خود
مس��ئول وزارت جن��گ اس��ت ،خبر داد ک��ه نیروی
هوایی اس��رائیل طی هفت س��ال گذش��ته از بحران
س��وریه به صدها هدف ایران در س��وریه حمله کرد
یعنی نمیتوانس��ته ایران را تهدید و مجبور به عقب
نشینی نیروهای خود کند؛ پس چرا میخواهد بیش
از این اقدام کند؟
نویس��نده در ادامه آورده اس��ت :این شکس��ت
اس��رائیل را میتوان در نظر ما به س��ه چیز اساس��ی
مرتبط دانس��ت ،اوال نتانیاه��و دروغ میگوید و تمام
اهداف ایران را که توس��ط هواپیماها و موش��کهای
خود در س��وریه هدف قرار داده است  ،زاده تخیل او
است ،زیرا حضور نظامی ایران نه تنها در سوریه بلکه
در لبنان ،عراق ،یمن و نوار غزه قویتر شده است.
عطوان ادامه داد :مس��اله دوم ،وجود سیستمهای
دفاع قوی و پیش��رفته سوریه است که با راندمان باال
این حمالت را دفع کرد و مانع از دستیابی به اهدافشان
با حمایت روس��یه میشود و مساله سوم ،اینکه حضور
ایرانیان در سوریه ش��امل تعداد زیاد نیروی نظامی یا
حضور قدرت باالی نظامی نیس��ت و بحث نتانیاهو در
مورد آن بسیار اغراقآمیز است تا از این طریق از آمریکا
و عربها گروکش��ی و حرف خود را درباره خطر ایران
فارس
برای منطقه به زور به کرسی نشاند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ٢٠٨ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

کش��ور در سفر به کش��رهای منطقه و به اصطالح
هماهنگ نمودن آنان بر دروغ بزرگ ایران هراسی
و همچنی��ن اظهار نظر آقای جان بولتون در مورد
احتم��ال حم�لات نقطهای به مراکز حس��اس و و
منافع ملی ایران و برگزاری احتمالی کنفرانس ضد
ایرانی در لهستان نش��ان از بی تعادلی در تصمیم
گیری بر علیه این کشور است.
وی با طرح این س��وال که چگونه ممکن است
کش��وری هم بتوان��د طرف مذاکره آمریکا باش��د،
هم نقطه جمع دوس��تان آمریکا شود و هم بتواند
نقطهای برای حمله نامی او واقع گردد ،خاطرنشان
کرد :آمریکا به خوبی میداند ممکن اس��ت شروع
کننده حمالت نظامی بر علیه ایران باشد اما ،قطعا
امکان پایان دهی به این حمله را نخواهد داشت.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی
اظهارداش��ت :ش��خصیتهای عاقل آمریکایی اعم
از نظامی��ان عالی رتبه پنتاگون و یا سیاس��یون با
تجربه این کش��ور به خوبی از قدرت دفاعی ایران
آگاهی دارند؛ آنان ب��ه خوبی میدانند اگر تا چند
س��ال پیش دست از پا خطا نموده و حمله نظامی
ب��ه منافع ایران مینمودند و ای��ران در مقابل این
حم�لات پایگاه ه��ای منطقه ای آمری��کا را هدف
موش��کهای نقط��ه زن خوی��ش ق��رار م��یداد،
ام��روز اربابان آمریکا در س��رزمینهای اش��غالی و
بلندیهای جوالن در تیررس دوس��تان مقاومت و
همپیمانان ایرانی بودند.
وی گفت :آنان به خوبی میدانند نقاط حساس،
استراتژیک و راهبردی بیشتری در تیررس انقالب
اسالمی اس��ت ،امروز اش��راف اطالعاتی جمهوری
اس�لامی ایران منطقه گستردهای از مراکز حساس
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی را در برگرفته است و
براین اساس است که در سطور قبل با قاطعیت گفته
شد آمریکا افزایش جنگ روانی بر علیه ایران است
و به هیچ عنوان ش��رایط داخلی از لحاظ سیاسی و
اجتماعی ،اقتصادی و مالی و روحیه شکننده ارتش
امریکا نمیتواند مجموعهای از عالمتهای مثبت را
برای حاکمان این کشور به منظور حمله نظامی به
منافع ملی ایران نشان دهد.
این اس��تاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد :شرایط
کنونی در 40س��الگی انقالب اسالمی به نفع ملت
ای��ران بوده و علی رغم فش��ارهای اقتصادی که با
تحریمه��ای ناجوانمردانه بی��ن المللی و با هدایت
آمریکا ایجاد ش��ده است شرایط را برای دفاع همه
جانبه از منافع ملی کش��ور فراه��م نموده و قطعا
آمریکا حاضر به آزمایش نمودن این آمادگی همه
جانبه راا جانب ایران نخواهد داشت.

ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ  -ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻧﻴﺎ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ

ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ
ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/10/27:
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ
ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ  ،ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  14/30ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/11/10
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ –
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮔﻠﻜﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺕ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ -1 :ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺗﺬﻛﺮ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ – ﻭﺩﻭﺩ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻰ

5

اخبار
دیدار سفیر ایران
با معاون وزیر خارجه روسیه

مهدی سنایی س��فیر جمهوری اسالمی ایران در
مس��کو با گریگوری کاراسین معاون وزیر امور خارجه
روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
در ای��ن دیدار همکاریها و رون��د رایزنیهای دو
کشور در عرصههای دوجانبه به ویژه در حوزه آسیای
مرکزی و قفقاز مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
و همچنی��ن دورنمای روابط دو کش��ور در حوزههای
مختل��ف دوجانبه ،منطق��های و بینالملل��ی از دیگر
محوره��ای گفتوگ��و و تب��ادل نظر طرفی��ن در این
باشگاه خبرنگاران
مالقات بود.

واکنش فرانسه به برنامه فضایی ایران

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه به
پرتاب ماهواره «پیام» توس��ط ایران واکنش نشان داد
و هم نوا با مواضع آمریکا پرتاب ماهواره توس��ط ایران
را محکوم کرده است.
اگنس ون درمول مدعی شد :ما از ایران میخواهیم
آزمایشهای جدید موشک بالستیک که برای داشتن
توانایی حمل کالهک هس��تهای طراحی ش��دهاند ،از
جمله ماهوارهبرهای فضای��ی را انجام ندهد و ایران را
به احترام گذاشتن به تعهداتش در قبال قطعنامههای
شورای امنیت سازمان ملل فرا میخوانیم.
وندرم��ول با ادعای اینکه برنامه موش��کی ایران با
قطعنامه  ۲۲۳۱سازمان ملل همخوانی ندارد ،مدعی شده
بود :از ایران میخواهیم که فورا ً تمام فعالیتهای مرتبط
با موشکهای بالستیک را که میتوانند سالح هستهای
حمل کنند متوقف نماید؛ که این ش��امل آزمایشهای
موشکی بالستیک نیز میشود ».فارس

گزارش
احتمال تمدید معافیتهای نفتی ایران
از سوی آمریکا

ش��بکه سیانبیس��ی با اش��اره به اینکه نماینده
ویژه وزارت امورخارجه آمریکا درباره ایران مش��خص
نکرده اس��ت که واش��نگتن میخواه��د چه تصمیمی
ب��رای تحریم نفتی ای��ران بگیرد ،گ��زارش داد دولت
ترامپ ممکن اس��ت ب��از هم اجازه ص��ادرات نفت به
ایران بدهد.
دول��ت ترامپ این فضا را ب��رای خود حفظ کرده
اس��ت که کماکان به ایران اجازه دهد نفت صادر کند
و این اتفاق عامل دیگری خواهد بود تا قیمت نفت باز
هم کاهش یابد.
برای��ان ه��وک نماین��ده وی��ژه دول��ت آمری��کا
درخصوص ایران در روزهای اخیر از اظهار نظر درباره
اینکه واش��نگتن قصد دارد چ��ه تصمیمی درخصوص
تحریمهای نفتی علیه ایران بگیرد ،سر باز زد .در ازاء،
وی این باور را ایجاد کرد که ممکن اس��ت مس��تثنی
ش��دن بزرگترین خریداران نفت ایران از تحریمهای
آمریکا تمدید شود.
تصمص��م دولت آمریکا در ماه نوامبر برای در نظر
گرفتن معافیتهایی برای هش��ت کشور خریدار نفت
ایران ،ش��امل هند و چین بازار را ش��وکه کرد و سبب
ش��د تا قیمت نفت کاهش قابل توجه��ی در ماههای
اخیر داشته باشد.
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور آمری��کا در ماه
م��ه  2018از توافق هس��تهای با ایران خارج ش��د و
س��پس در م��اه نوامبر تحریمها علیه ای��ران در حوزه
ان��رژی و بانک��داری را بازگرداند .دولت واش��نگتن از
تهران میخواهد که به آزمایش موش��کهایش پایان
دهد ،دس��ت از حمایت از گروههای ش��یعه در منطقه
بردارد و بهعالوه محدودیتهای بیش��تری را بر برنماه
هستهایاش بپذیرد.
با این حال ،برای��ان هوک همچنان بر پیام دولت
برای اعمال فشار حداکثری بر ایران و رسیدن به هدف
به صفر رساندن صادرات نفت ایران تاکید میکند .وی
در س��فرش به ابوظبی گفت که واشنگتن قصد ندارد
م نفتی ایران صادر کند.
معافیت دیگری برای تحری 
اما او در پاس��خ به سیانبیس��ی که پرس��ید آیا
دولت میخواه��د معافیتهای فعل��ی را تمدید کند،
گفت :نمیتواند به این سوال جواب دهد.
وی ادام��ه داد :تنه��ا چیزی ک��ه میتوانم بگویم
این اس��ت که ما بر این باوری��م که هر زمان یک بازار
با تامین بهتر نفت داش��ته باش��یم ،در شرایط بهتری
قرار خواهیم گرفت تا به صفر رس��اندن (صادرات نفت
ایران) را تس��ریع بخش��یم .این اظهارات هوک نشان
میده��د که تصمیم دول��ت در این زمین��ه منوط به
قیمت نف��ت پس از پایان معافیت ش��ش ماهه خرید
نف��ت ایران در م��اه مه  2019اس��ت .وی تاکید کرد
ترام��پ برای جلوگیری از کمبود تولید نفت در بازار و
افزایش قیمت نفت با ادامه صادرات محدود نفت ایران
موافقت کرده است .در واقع وزارت امور خارجه آمریکا
باز هم سیاست خود برای به صفر رساندن فروش نفت
ایسنا
ایران را مورد تاکید قرار داد.

