دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

نعمت احمدی در گفتگو با آفتاب یزد ،موانع و تضادهای «برگ سبز خودرو به منزلهی سند رسمی» را تشریح کرد

دولت کوتاه نمیآید زیرا ذی نفع است

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :بر اســاس آمارها ،نزدیک به
۲۲میلیون خودروی فعال و دارای پالک نصبشــده در کشور
وجود دارد .همچنیــن آمارهایی که از شــرکتهای بیمهای
قابلدسترســی اســت ،میگویند :مردم بهطــور میانگین هر
سهسال خودروی خود را عوض میکنند .این یعنی  ۷میلیون
جا به جایی سند .حال اگر کف هزینه انتقال سند خودرو ،یعنی
هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار میدهیم هزینه
نقلوانتقال ســند ارزانترین نوع پراید ،یعنی سایپا SE ۱۳۱
مدل  ،۱۴۰۰چیــزی حدود یکمیلیــون و  ۵۰۰هزار تومان
میشــود که اگر این عدد را در آن هفتمیلیون معامله ضرب
کنیــم ،به عدد بزرگ و عجیب  ۱۰هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
میرسیم .سهم دفترخانهها از هر انتقال سند حدود  ۳۵۰هزار تومان
است که این  ۳۵۰هزار تومان را هم ضربدر همان هفتمیلیون کنیم،
در حداقلیتریــن میزان ممکن ،چیزی حدود دوهزار و  ۴۵۰میلیارد
تومان عایدی دفترخانههای اسناد رسمی میشود!
این بازیِ با اعداد و حساب و کتابهایی که چندان نیز دور از واقعیت
نمیتواند تلقی شود ،اختالف موجود در ماده  ۲۹قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی مصوب  ۱۳۸۹است .در این مصوبه مقرر شده است
که نقل و انتقال خودرو باید به موجب ســند رسمی باشد؛ دارندگان
وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو ،در دفاتر اسناد
رســمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از
جانب آنها جهت بررسی اصالت خودرو ،هویت مالک ،پرداخت جرایم
و دیون معوق و تعویض پالک مراجعه کنند.
> مشکلی برجای مانده از ۱۳۸۹

آن طور که ایسنا نوشته؛ ذبیح اهلل خداییان در پاسخ به سوالی در مورد
مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یاعدم اعتبار آن در
محافل حقوقی و رسانهای مطرح شده است ،گفت :در این رابطه الزم
میدانم مقدمهای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبهای که
در مورد نقل و انتقال خودرو داشــته ایم ،ماده  ۲۹قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی مصوب  ۱۳۸۹است .در این مصوبه مقرر شده است
که نقل و انتقال خودرو باید به موجب ســند رسمی باشد؛ دارندگان
وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو ،در دفاتر اسناد
رســمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از
جانب آنها جهت بررسی اصالت خودرو ،هویت مالک ،پرداخت جرایم
و دیون معوق و تعویض پالک مراجعه کنند .در تبصره این ماده مقرر
شده که نیروی انتظامی میتواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب
استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پالک را فراهم کند.
ســخنگوی قوه قضائیه بیان داشــت :این اختالف نظرها یک تاریخ
طوالنی دارد .در ســال  ۹۱فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامهای
را در رابطــه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز
هویت مالــک و اصالت خودرو و تعویض پالک صــادر کرد؛ در این
بخشــنامه مقرر شــده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی
کسانی که به مراکز تعویض پالک مراجعه میکنند به مراکز و مراجع
دیگر ندارد .از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان
در ســال  ۹۲حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود
ماده  ۲۹اســت و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض
پالک و احراز صالحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل
و انتقال خودرو که در صالحیت دفاتر اســناد رسمی است ،ندارد ،لذا
بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییــان ادامه داد :در ســال  ،۹۴اســتعالمی از اداره حقوقی قوه
قضائیــه صورت گرفت که این اداره اعــام کرد نقل و انتقال خودرو
باید در دفاتر اســناد رســمی صورت گیرد؛ در سال  ۹۵نیز ریاست
وقت قوه قضائیه بخشــنامهای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه
برگ سبز خودرو ســند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمیشود و
مراجع قضائی نمیتوانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به
حســاب آورند .وی افزود :در پایان سال  ،۹۹مجددا از هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شــد که االن این رای مطرح
است؛ در این رای دو بند از بخشنامهای که معاون وقت سازمان ثبت
اسناد و امالک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد

وی تصریــح کرد :برخی تصور میکننــد آن مبالغی که دفاتر
اســناد رســمی اخذ میکنند ،تمام به آنهــا تعلق میگیرد
درحالیکه چنین نیســت بنابراین نباید تصور شود پولی که در
دفاتر اسناد رســمی اخذ میشود متعلق به سردفتران و دفاتر
اســناد رسمی است .ســخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت:
سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از
قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام میشود؛
سریعا با آنها برخورد میشود .بر این اساس مکلف هستند که
در انجام هرگونه نقل و انتقال ،حقوق دولتی را وصول نمایند.
> جایگاه دادستان آسیب دید؟!

ظاهرا ً اختالفی بر ســر برداشــتهای
متفــاوت از یک مــاده قانونــی و یک
رأی وحــدت رویه اســت امــا برخی
معتقدنــد پای یک درآمــد «ده هزار و
پانصدمیلیاردتومانی» در میان است که
بخشــی نصیب دولت و خزانه میشود و
بخشی به سردفتران ،در این میانه نعمت
احمدی معتقد اســت؛ باالخره اتومبیل با
ِ
رشد قیمت به یک کاالی گران تبدیل
این
شــده که برای مالک حتی میتواند در
حکم وثیقه کاربرد داشــته باشد .در این
ِ
مورد خاص اگرچه خریــداران مبلغی را
بابت انتقال ســند پرداخت نمیکنند اما
داشتن سند برای خودرو خریداری شده
ِ
را ترجیح میدهند .این وکیل سرشناس
میگوید :ارجاع این مســئله به مجلس
منطبق بر اصل  ۷۳قانون اساسی است و
باید در هر صورت ابهامات بر طرف شود
هرچند معتقــدم دولت به دلیل محروم
ماندن از درآمــدی قابل توجه مقاومت
خواهد کرد
محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود .در یکی از بندها
مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند
وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پالک میکنند حق تفویض
وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض
پالک یــا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن
وکالتنامههــا امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شــخص
وکیل شــود و ســپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض
پالک صورت گیرد .آن بخشــنامه خــاف قانون بود و به حق دیوان
عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است
و نمیتوان این حق را از مردم ســلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر
بخشنامهای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
> بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد :اخیرا هم که دادستان کل کشور
بخشنامهای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند
مالکیت خودرو محسوب میشود ،این نشان میدهد که در خصوص
مــاده  ۲۹اختالف نظر وجود دارد؛ حداقلش این اســت که از طرف
ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر
شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع
شود چرا که اختالف نظر در مورد ماده  ۲۹است و تفسیر قانون عادی
نیز بر عهده مجلس شورای اسالمی است که باید در این خصوص نظر
تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس ،اقدام کنیم.

نعمت احمدی با اشاره به دنباله دار بودن این اختالف و نیز تأکید بر
این نکته که باالخره باید تکلیف روشن شود ،خاطرنشان میسازد :در
هر صورت نحوهی ورود دادستان و برخی واکنشها در اذهان عمومی
ماندن این
جامعه صورت درســتی نداشت و به نظر میرسد بر زمین
ِ
نبودن دستور لطمه وارد کند.
دستور به جایگاه دادستان از حیث نافذ
ِ
این وکیل سرشناس با برشمردن چهار طرفی که از این ماجرا نفع میبرند
به آفتاب یزد گفت :دولت در رأس موضوع است .مالیات میگیرد .بخشی
از هزینه نقل و انتقال را غیر مستقیم دریافت میکند .از سردفتران نیز
تمامی این
مالیات بر درآمد اخذ میکند اما نباید از نظر دور داشت که
ِ
طرفین معامله اخذ میشود.
مبالغ از جیب فروشنده ،احدی از
ِ
وی ادامه میدهد :در مواردی که اتومبیلها قیمت متعارفی دارند این
مبالغ چندان زیاد نیســت اما وقتی ماشینهای یکی  -دومیلیاردی
و حتی چند میلیــاردی در بازار به وفور دیده میشــود هزینههای
کمرشکنی به مالکانی که میخواهند دست به فروش یا تغییر اتومبیل
بزننــد تحمیل خواهد کــرد که این موارد اختالفــی همه را گیج و
عصبانی خواهد کرد.
بیان این موضوع که از وقتی پالک از ماشین جدا و
نعمت احمدی با ِ
به عنوان بخشی مجزا از اتومبیل قلمداد شد این ماجرا اوج گرفت در
پاسخ به این پرسش که روح قانون در این مورد حق را به که خواهد داد
میگوید :در هر صورت وقتی میگوییم ســن ِد مالکیت یا باید قانون
بهگونهای شفاف شود که برگ سبز همان سند مالکیت تلقی شود یا
اگر اینچنین نیست این دو گانگی در قوانین را برطرف سازیم.
> خریدار بیشتر از فروشنده معترض است!

نعمت احمدی ،وکیل سرشناس دعوای حقوقی با تأکید بر این مسئله
که خریداران اگرچه پولی بابت انتقال ســند نمیپردازند اما بیشتر از
فروشنده معترض هستند ادامه میدهد :خریدار معترض است چون
دارد بخشی از دارایی خود را به اتومبیل تبدیل میکند و این حق را
برای خود قائل اســت که سند محکم و بیحرف و حدیثی در اختیار
داشته باشد تا با امنیت خاطر بیشتری زندگی کند.
احمــدی با طرح این پرســش کــه در برخی مواقع ســند مالکیت
حکم وثیقه کاربرد دارد آیا برگ سب ِز خودرو
خودروهای گرانقیمت در ِ
به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد یا نه میگوید :پاسخ منفی است و
این یعنی با همهی گفتنها و تأکیدها همچنان برگ سبز خودرو در
حکم سند رسمی نیست و این یکی از موارد اختالفی است.
این وکیل شناخته شده در پایان خاطرنشان میکند اصالح قوانین به
گونهای باید باشد که تفاسیر مختلف وجود نداشته باشد یعنی قوانینی
که تفسیرپذیر باشند از صالبت کافی برخوردار نخواهند بود و چنین
مسائلی را پدید خواهند آورد.
او با اشــاره به این موضوع که برای نیروی انتظامی تفاوتی نمیکند
با چه ســند و برگهای اتومبیل را انتقال دهد به این شرط که قانون
صراحت داشته باشد اظهار میدارد :وقتی میدانیم برخی دفترخانهها
مشخصاً در حوزهی نقل و انتقال سند خودرو فعالیت دارند پس یک
صنف با همین دوگانگی ،هــم درآمدش به خطر میافتد هم در نزد
افکار عمومی زیر سؤال میرود پس قوهی قضائیه بهترین تصمیم را
رســانهای کرده و آن این که مجلس مطابق اصل  ۷۳قانون اساسی
به ایــن ابهامات پایان دهد هرچند مطمئنــم دولت در این موضوع
خاص مقاومت خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد زیرا عم ً
ال بخشــی از
درآمدهای خود را از دست خواهد داد!

غریب آبادی تشریح کرد

مواضع ایران با موضوع بررسی اجرای برجام در نشست شورای حکام

ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد ســازمانهای بینالمللی در
وین طی ســخنرانی در نشست فصلی شــورای حکام با موضوع
بررســی اجرای برجام در ایران مواضع کشورمان را در این زمینه
تشــریح کرد .به گزارش ایســنا ،نکات مهم مطرح شــده توسط
نماینده دائم کشورمان ،به شرح زیر است :آمریکا قطعنامه ۲۲۳۱
شــورای امنیت را از طریــق خروج از برجام و اعمال سیاســت
شکست خورده «فشار حداکثری» و از سرگیری تحریم ها ،که به
طور مســتقیم و مخربی بر عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی
با ایران که مهمترین هدف توافق هســتهای میباشد اثر گذاشته
است ،نقض نمود.
از آنجا که بخش لغو تحریم و تأثیرات آن در برجام ،مبنای اساسی
رضایت ایران به این توافق را تشــکیل میدهد ،نقضهای ایاالت
متحده آمریکا باعث شد که این قســمت از توافق ،بیاثر و عاری
از فایده شود .متاســفانه ،به طور مناسبی به این نگرانیها توسط
اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی نیز به منظور یافتن راه حلهای
عملــی جهت جبران نقض توافق رســیدگی نشــد .الزم میدانم
اینجا بویژه از بیانیههای برخی کشــورهای عضو توافق هســتهای
و کشــورهای اروپایی ابراز تأسف جدی و همچنین تعجب نمایم.
گویی این کشــورها فرامــوش کردهاند که این ایــران بود که به
تمامــی تعهدات خود تحت این توافــق پایبند بود و از مزایای آن
نیز به خاطر اقدامات قانون شکنانه آمریکا و بیاقدامی اروپایی ها،
بهرهمند نگردید .ظاهرا ً این کشــورها قصد دارند جای قربانی را با
قانون شکنان عوض کنند.

مایه تأسف است که کشــورهای اروپایی همچنان حاضر نیستند
آمریکا را به خاطر خروج غیرقانونی و یکجانبه آن از توافق هستهای
محکوم کنند و از آن بخواهند تحریمهای خود را علیه ملت ایران
بردارد ،اما در عوض از ایران مطالبه اجرای تعهدات آن تحت برجام
را میکنند.
مادامی که تحریمها ادامه دارد ،از ایران انتظار خویشــتن داری و
اقدام سازنده نداشته باشــید .اقدامات و فعالیتهای هستهای ما،
ازجمله غنیسازی در سطوح مختلف و تولید سوخت سیلیساید،
برابر حقوق ما تحت معاهدهعدم اشاعه صورت میگیرند ،جنبه کامال
صلحآمیز دارند و از بُعد پادمانی نیز تحت نظارت و راســتیآزمایی
آژانــس قرار دارنــد .از اینرو ،بــه این کشــورها توصیه میکنم
که عوام فریبی نکنید و به تعهدات عمل نکرده خود در برابر ملت

ایران عمل کنید .ما بدهکار شما نیستیم.
همانگونه که توسط رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان اعالم
شد ،ایران خواهان مذاکراتی است که نتیجه محور باشد .مهم است
که خروجی این تالشها متضمن این باشد که تمامی تحریمها بطور
موثر و قابل راستی آزمایی برداشته شوند و ما دوباره شاهد فجایعی
مانند خروج آمریکا از توافق ،یا سوءاستفاده از مکانیزمهای مندرج در
برجام و نقض تمامی تعهداتش ذیل آن نباشیم.
هنوز مشاهده نشده است که آیا دولت کنونی آمریکا عزم کافی و
آمادگی ترک اعتیاد خود برای استفاده از اقدامات قهری یکجانبه،
احترام به حقوق بینالملــل ،اجرای تعهدات خود درخصوص لغو
تحریمها به روشی کامل و موثر ،و اتخاذ تصمیمات دشوار ضروری
برای این امر را دارد یا نه؟ بسیار مهم است که آمریکا بدون تأخیر
بیشــتر و هرگونه پیش شــرط ،نقض تعهدات خود تحت توافق
هســتهای و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را متوقف کند .ادامه و
یــا توقف ثبت دادهها ربطی به تعهدات پادمانی ایران ندارد .بدون
شک ،هرگونه تصمیمی که قرار باشد توسط ایران در این خصوص
اتخاذ گردد ،تنها بر پایه مالحظات سیاســی خواهد بود و آژانس
نمیتواند و نباید آن را جزو مطالبات خود بداند .آژانس عادت کرده
صرفاً به فکر بازرسان ،تجهیزات و نظارتهای خود باشد و وظایف
و مسئولیتهای خود در برابر خرابکاری تروریستی علیه تأسیسات
صلحآمیــز اعضای خود را ایفاء نمیکند .مادامی که آژانس تکلیف
خود را با این تناقضها روشن نکند ،مشکالت ادامه خواهند داشت.
آژانس باید موضع روشنی در این خصوص اتخاذ کند.

مدیر سازمان سیا نگران «کودتای راستگراها» در آمریکا بود

بر اساس محتوای یک کتاب افشاگر نوشته شده از سوی باب وودوارد
و رابرت کاســتا ،خبرنگاران واشنگتن پســت ،مدیر سابق سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا) بعد از شکســت دونالد ترامپ در
انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰نگران بود که آمریکا به سمت
یک کودتای راستگرا حرکت کند .به گزارش ایسنا ،به نقل از بیزینس
اینســایدر ،این کتاب تحت نام «خطر» قرار اســت هفته آینده در
بازار منتشر شود و به مستندسازی ماههای پر آشوب پایانی ریاست
جمهوری ترامپ و شــروع دوره ریاست جمهوری بایدن میپردازد.
به نوشته واشنگتن پســت ،مقامهای ارشد ارتش آمریکا و دستگاه
اطالعاتی این کشــور نگران اینکه ترامپ در تالشش برای لغو نتایج

انتخابات  ۲۰۲۰دســت به چه کارهایی ممکن است بزند و تاثیرات
احتمالی دروغهای او درباره انتخابات بر پایگاه تهییج شده حامیانش
بودند .به نوشته این کتاب دو نفر از این مقامها مارک میلی ،رئیس
ستاد مشــترک ارتش آمریکا و جینا هاســپل ،مدیر وقت سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) بودند .در این کتاب آمده است :هاسپل
به میلی گفت :ما در مسیر یک کودتای راستگرا قرار داریم .مشخص
نشده که این گفتگو در چه زمانی در دوره انتقالی انجام شده اما در
حالی رخ داده که ترامــپ و حامیان وفادار به او بر این دروغ که در
انتخابات تقلب شده و انتخابات را از او دزدیدهاند ،تاکید داشتند.
به نوشته واشنگتن پست ،در کتاب مذکور نوشته شد ،تئوریهای

توطئه جعلی ترامپ به حدی جنونآمیز شده بودند که میلی به این
فکر افتاده بود که این رئیس جمهور ســابق آمریکا بعد از انتخابات
مشــکل روانی پیدا کرده اســت .همچنین اقدامات رئیس جمهور
آمریکا درخارج از این کشور نیز به نوشته این کتاب نگرانیهایی در
مورد اینکه او برای به دست آوردن مجدد کنترل کاخ سفید تا کجا
پیش خواهد رفت ،ایجاد کرده بود .به نوشته این کتاب ،این نگرانیها
میلی را متقاعد کرد تا در دو موقعیت یکی قبل از انتخابات و دیگری
بالفاصله بعد از شورش در کنگره آمریکا با همتای چینی خود تماس
گرفته و به او در خصوص اینکه ترامپ جنگی را با کشــور او شروع
نخواهد کرد ،اطمینان دهد.
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اروپا:

هسته ای

لغوتحریمهایهستهای
یک بخش ضروری برجام است

نماینــده اتحادیــه اروپا در ســازمانهای
بینالمللی در وین در بیانیهای در شــورای
حکام ضمن تاکید بر اهمیت توافق هستهای
و حمایت کشــورها از اجــرای کامل آن ،با
اســتناد به گزارش اخیــر آژانس بینالمللی
انرژی اتمــی به بیان مواضــع اتحادیه اروپا
درباره تحوالت اخیر برنامه هســتهای ایران
پرداخت .به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه
اینترنتی هیئت اتحادیه اروپا در سازمانهای
بینالمللی در ویــن ،نماینده دائمی اتحادیه
اروپا در ویــن در بیانیهای دربارهی نظارت و
راستی آزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در زمینه برنامه هستهای ایران ،مطرح کرد:
اتحادیه اروپا در این برهه حســاس بر تعهد
راسخش نســبت به حمایت مداوم از اجرای
کامل و موثر برجام (توافق هسته ای) تاکید
کرده و مصمم اســت به فعالیــت با جامعه
جهانی بــرای حفظ این توافق دارای اهمیت
راهبردی برای ساختارعدم اشاعه تسلیحات
هستهای جهانی ،ادامه دهد .اتحادیه اروپا از
تمامی کشورها میخواهد از اجرای آن طبق
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
حمایت کنند .در ادامه این بیانیه آمده است:
اتحادیه اروپا از اقدامات متمرکز در کمیسیون
مشــترک برجام و تماسهای نماینده عالی
اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگکننده برجام
با تمامی شــرکای مرتبط حمایت میکند.
اکنون ،از ســرگیری مذاکرات در راســتای
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و بازگشت
ایــران به اجــرای کامل و هر چه ســریعتر
برجام ،بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
بنابرایــن ،اتحادیه اروپــا از ایران میخواهد
بدون تاخیر بیشتر به مذاکرات[احیای توافق
هسته ای] وین بازگردد .این موضوع با توجه
به توسعه پویای فعلی برنامه هستهای ایران
در حالی که نظارت و راســتی آزمایی آژانس
به طور جدی تضعیف شــده است ،اهمیت
ویــژهای دارد .بیانیه نماینــده اتحادیه اروپا
همچین مطرح میکند :اتحادیه اروپا مسائل
مرتبط با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و
اعمال دوباره تحریمها توســط آن را تصدیق
میکند .در کنار اجرای کامل و راستیآزمایی
شدهی تعهدات هستهای از سوی ایران ،لغو
تحریمهای هســتهای یــک بخش ضروری
از توافــق اســت .اتحادیه اروپا مایل اســت
تاکیــد کند کــه تعهداتش را کامــا انجام
داده اســت ،از جمله در زمینه لغو تحریمها
تحت برجام.
در ادامه این بیانیه آمده است :شفافیت یکی
از ارکان مهم برجام است .از این رو ،اتحادیه
اروپا درباره تصمیم ایران در  ۲۳فوریه ۲۰۲۱
برای بــه تعلیق در آوردن اجــرای اقدامات
شفافسازی مقرر در برجام و پروتکل الحاقی
که منجر به کاهش چشــم گیر دسترســی
آژانس و نظارت آن بر تاسیســات ،فعالیتها
و اطالعات مرتبط شده است ،نگرانی عمیق
خود را ابــراز میدارد .عالوه بــر این ،ایران
توضیحات بروزی ارائه نداده اســت و آژانس
قــادر نبوده اســت طبق پروتــکل الحاقی،
دسترســی تکمیلی به تاسیســات هستهای
ایران پیدا کند.
نماینــده اتحادیه اروپــا در بخش دیگری از
بیانیهاش درباره فعالیت هســتهای با اشاره
به اقداماتی از جمله نصب ســانتریفیوژهای
پیشرفته در برخی تاسیسات هستهای ایران
و افزایش سطح و ذخایر غنیسازی اورانیوم
مطرح کــرد :اتحادیه اروپــا نگرانی بزرگی
نســبت به اقدامات مداوم و ناســازگار ایران
نسبت به برجام در زمینه فعالیتهای تحقیق
و توســعه دارد .برخی از ایــن اقدامات هیچ
توجیه غیرنظامی باورپذیــری ندارند .بیانیه
اتحادیه اروپا در این راســتا میافزاید :ما قویا
از ایران میخواهیم تمامی اقدامات ناسازگار
با برجام را به حالــت قبل بازگرداند و بدون
تاخیر به اجرای کامل آن از جمله در زمینه
اقدامات شفافســازی بازگردد و از اقدامات
شرکای برجام در پرداختن به تمامی مسائل
تحت چارچوب برجام حمایت کند.

نظامی

ساعاتی پس از کره شمالی؛

کره جنوبی هم از آزمایش موفق
یک موشک بالستیک خبر داد

خبرگزاری یونهــاپ گزارش داد ،کره جنوبی
ساعاتی پس از اقدام کره شمالی ،با موفقیت
یک موشک بالستیک قابل پرتاب از زیردریایی
( )SLBMرا در حضــور رئیس جمهور مون
جائــه این آزمایــش کرد .به گزارش ایســنا
بــه نقــل از یونهاپ ،این آزمایــش در محل
آزمایش آژانس ملی کره جنوبی برای تحقیق
و توســعه دفاعی انجام شــد .در این مراسم
رئیس جمهور و مقامات مهم دولتی و ارتش
حضور داشتند .ارتش نتایج آزمایش را ارزیابی
کــرده و در مورد وارد ســرویس کردن این
موشکها تصمیمگیری میکند .این موشک
که از زیردریایی Dosan Ahn Changho
پرتاب شــده ،دقیقاً به اهداف کوتاه برد خود
برخورد کرد .به گزارش یونهاپ ،کره جنوبی
هفتمین کشوری در جهان است که موفق به
ساخت موشک قابل پرتاب از زیردریایی شده
است .این آزمایش کره جنوبی درست ساعاتی
پس از آزمایش دو موشک بالستیک از سوی
کره شمالی انجام شد.

آمریکا

پیشبینیترامپدرباره
پایان آمریکا در سه سال آینده

دونالد ترامپ در صحبتی متناقض پیشبینی
کرد کــه آمریکا در عرض ســه ســال پایان
مییابــد امــا احتمــال نامــزدیاش را برای
انتخابات ریاست جمهوری ســال  ۲۰۲۴که
سه سال دیگر اســت ،مطرح کرد .به گزارش
ایســنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ســابق
آمریکا این ادعاهــای متناقض را در مصاحبه
روز سهشنبه باشان اسپایسر ،دبیر مطبوعاتی
دولت سابقش و مجری نیوزماکس مطرح کرد.
او همچون گذشته مجددا به غلط ادعا کرد که
انتخابات ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۰با تقلب
همراه بوده اســت .ترامپ گفت« :کشــور ما
در هشت ماه گذشــته به طرزی که تا کنون
کسی شاهدش نبوده ،واقعا دچار انحطاط شده
است» و بدون طرح سند و مدرکی پیشبینی
کرد که کشــورش در آینــده نزدیک به پایان
میرسد .ترامپ اظهار کرد :و شما در حالی که
به سمت این انتخاباتها در سالهای  ۲۰۲۲و
 ۲۰۲۴میروید دیگر قرار نیست کشوری برای
ما باقی بماند .انتخابات با تقلب همراه بود و تا
سه سال بعد دیگر قرار نیست کشوری برای ما
باقی بماند ،من این را به شما میگویم .اسپایسر
در ادامه تالش کرد به این مصاحبه پایان دهد
که احتماال دلیلش این بــوده که نیوزماکس
با یک شــکایت  ۱.۶میلیارد دالری از سمت
شرکت سیســتمهای رایگیری دومینیون به
اتهام دروغگویی عمدی درباره تقلب گسترده
در انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰و بدنام
کردن این شــرکت تخصصی دســتگاههای
رایگیری مواجه اســت .اسپایســر همچنین
در این مصاحبه از ترامپ پرســید کی ممکن
است قصدش برای نامزدی در انتخابات ریاست
جمهوری را به طور رسمی اعالم کند .ترامپ
از دادن پاسخ مستقیم به این سوال خودداری
کرده اما به اسپایسر قول داد که از این تصمیم
خرســند خواهد شد و همینطور ادعا کرد که
آمریکا حاال یک «مضحکه» اســت .او اظهار
کرد :من فکر میکنم شــما و خیلی از مردم
دیگری که عاشق کشور ما هستند قرار است
بسیار خرسند شوید .برخی کاربران در توئیتر
گفتند که ترامپ با این صحبتهایش خودزنی
کرده است .یک کاربر به نام اسکات دوورکین
گفت :خنده دار است ،ترامپ هشت ماه پیش
در کاخ ســفید بود بنا براین او تنها خودش را
تخریب کرد.
ترامپ همچنین در این مصاحبه با نیوزماکس
به افشاگری اخیر یک کتاب نوشته شده توسط
دو خبرنگار واشــنگتن پســت درباره مارک
میلی ،رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا
واکنش نشان داد .ترامپ پذیرفت که از چین
به خاطر مسائلی همچون تجارت و همهگیری
کروناویروس در زمان ریاســت جمهوریاش
خشمگین بوده اما گفت این ادعا که او حمله
به چین را در نظر داشــته «خنده دار» است و
اینکه اصال به چنین چیزی فکر کرده باشد را
رد کرد .او درباره میلی گفت :من فکر میکنم
او تنها تالش دارد خودش را از مناقشه عملیات
ناشایسته خروج از افغانســتان بیرون بکشد.
ترامپ به باب وودوارد ،خبرنگار واشنگتن پست
و نویسنده کتاب افشاگر «خطر» درباره میلی
حمله کرده و گفت که او و «دارو دســتهاش»
را «افرادی شدیدا بیشرف» میداند .پنتاگون
هنوز درباره مناقشه افشاگری این کتاب درباره
مارک میلی اظهار نظر نکرده است.

تعریف دقیق مشاوره
قبل از ازدواج چیست؟
ادامه از صفحه اول:
 زوجهایی که قبل از ازدواج خود از مشاورهاستفاده کردهاند ،در مقایسه با افراد دیگر ،به
نسبت  ۳۰درصد ازدواج موفقتری داشتند.
 ۴۴درصــد از زوجهایی که امــروزه ازدواجمیکنند ،با مشــاوره قبل از ازدواج موافقت
میکنند.
 متوســط زمانی که زوجها قبــل از ازدواجصرف مشاوره میکنند ۸ :ساعت
آنچه این آمارها نشــان میدهند ،این است
که کسب مشــاوره قبل از ازدواج از یک فرد
حرفــهای ،حتــی در مدت زمانــی محدود،
میتوانــد در نتیجــه یــک ازدواج ،تفــاوت
ایجاد کند.
> مزایای مشاوره قبل از ازدواج

یکــی از مزایای مشــخص مشــاوره قبل از
ازدواج این است که شما و همسرتان در حال
برداشــتن گامهایی برای کسب اطمینان از
ثبات و موفقیت ازدواج خود هســتید ،و نیز،
این که جهت مقابله با مسائلی که پیشخواهد
آمد ،مجهز بــه مهارتهای الزم خواهید بود.
هرچند ،نگاهی دقیقتر به مزایای مشــاوره
قبل از ازدواج میتواند به شما کمک کند که
تصمیم بگیرید آیا مشاوره حرفهای برای شما
و همسر آیندهتان مناسب است یا خیر.
> ایجاد اهداف و تصمیمات مشترک
برای ازدواج شما

ممکن است شــما و همسر آیندهتان برداشت
متفاوتی از معنای یک ازدواج موفق و شاد داشته
باشید .بحث قبل از ازدواج در خصوص این که
هر دوی شما امیدوار هستید که از ازدواج خود،
چه چیز بدست آورید ،میتواند به شما در تعیین
اهداف و قاعدههایی که دربردارنده خواستههای
هر دوی شما اســت ،کمک کند ،و در جهت
رسیدن به آنچه هر دوی شما به آن باور دارید،
به شما هدفهای مشترکی بدهد.

