جهـان
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معاون سیاسی وزیر امور خارجه :

وزیر امور خارجه :

ایران درباره برجام مذاکره مجدد نمیکند
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه گفــت :از نظــر
جمهــوری اســامی هیــچ مذاکــره مجــددی در خصــوص
برجــام صــورت نخواهــد گرفــت امــا اجــرای مطلــوب برجــام
مــی توانــد موضــوع گفــت وگوهــا باشــد.
ســید عبــاس عراقچــی در پاســخ بــه خبرنــگاران افــزود:
محــور مذاکــرات بــا فرانســه در خصــوص نحــوه تامیــن
مطالبــه جمهــوری اســامی در خصــوص فــروش نفــت و
نحــوه تامیــن درآمدهــای حاصلــه اســت.
وی گفــت :جمهــوری اســامی ایــران همچنانکــه بارهــا
اعــام کــرده اســت تنهــا در صورتــی بــه اجــرای کامــل
برجــام بــر مــی گــردد کــه قــادر بــه فــروش نفــت خــود
و دسترســی و عوایــد ناشــی از آن بــه صــورت کامــا قابــل
اســتفاده و بــدون هرگونــه محدودیتــی باشــد ،و ابتــکار
فرانســه دقیقــا در همیــن راســتا اســت.
معــاون وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران تاکیــد
کــرد بــه دنبــال تمــاس هــای تلفنــی آقــای مکــرون رئیــس
جمهــور فرانســه ،بــه ایشــان تاکیــد شــد کــه یــا اروپــا مــی
بایســت از ایــران نفــت خریــداری کنــد و یــا معــادل فــروش
نفــت را بــه صــورت خــط اعتبــاری ،کــه بــا درآمدهــای
نفتــی ایــران تضمیــن میشــود و در حقیقــت بــه نوعــی
بــه معنــای پیــش فــروش نفــت اســت ،در اختیــار ایــران

زود است درباره پایان برجام صحبت شود

قــرار دهــد.
عراقچــی اضافــه کــرد :میــزان ایــن خــط اعتبــاری حــدود
 ۱۵میلیــارد دالر بــرای مــدت چهــار مــاه یعنــی تــا پایــان
ســال میــادی اســت .بدیــن ترتیــب در صــورت حصــول
توافــق ایــران در چهــار مــاه آینــده معــادل صــد در صــد
نفــت خــود را یــا خواهــد فروخــت یــا بــه صــورت خــط
اعتبــاری دریافــت و پیــش فــروش مــی کنــد .وی توضیــح
داد :بعــد از دریافــت  ۱۵میلیــارد دالر ،جمهــوری اســامی
آمادگــی گفــت وگــو بــا کشــورهای  ۴+۱را دارد امــا واقعیــت
آن اســت کــه هنــوز در خصــوص دســتور کار ایــن گفــت
وگوهــا اختــاف نظرهــای جــدی بیــن طرفیــن وجــود دارد.
معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه اینکــه گفــت
وگوهــا درخصــوص تعییــن دســتور کار هنــوز ادامــه داشــته
و بــه هیــچ نتیجــه مشــخصی نرســیده اســت ،تصریــح کــرد
:جمهــوری اســامی ایــران بــه هیــچ عنــوان در رابطــه بــا
خطــوط قرمــز خــود بــا کســی مذاکــره نخواهــد کــرد.
عراقچــی گفــت :از نظــر جمهــوری اســامی هیــچ مذاکــره
مجــددی در خصــوص برجــام صــورت نخواهــد گرفــت امــا
اجــرای مطلــوب برجــام مــی توانــد موضــوع گفــت وگوهــا
باشــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه طــرف مقابــل کوتاهــی هــای
جــدی در ایــن زمینــه داشــته اســت .همچنیــن امنیــت در

کلیــه آبــراه هــای بیــن المللــی مــی توانــد موضــوع گفتگــو
باشــد .جمهــوری اســامی ایــران بــه شــرط تامیــن امنیــت
و آزادی کشــتی هــای خــود در تمامــی آبراهــه هــا آمادگــی
دارد در خصــوص امنیــت و آزادی کشــتی رانــی در خلیــج
فــارس و تنگــه هرمــز وارد گفتگــو شــود.
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه اظهــار داشــت :از نظــر
جمهــوری اســامی صــورت مســئله کامــا روشــن اســت.
اینکــه اروپایــی هــا نفــت ایــران را مــی خرنــد ،یــا پیــش
خریــد مــی کننــد ،یــا خــط اعتبــاری مــی دهنــد ،خودشــان
مــی داننــد و آمریــکا .از نظــر مــا بازگشــت بــه اجــرای
کامــل برجــام منــوط بــه دریافــت  ۱۵میلیــارد دالر بــرای
یــک دوره چهــار ماهــه اســت و در غیــر ایــن صــورت رونــد
کاهــش تعهــدات ایــران ادامــه خواهــد یافــت .وی گفــت
بعیــد مــی دانــد کشــورهای اروپایــی تــا قبــل از  ۱۶شــهریور
بتواننــد گام موثــری بردارنــد بنابرایــن مرحلــه ســوم کاهــش
تعهــدات از ســوی ایــران در تاریــخ مزبــور آغــاز خواهــد
شــد .ایــن مرحلــه شــامل بخــش مهمــی از تعهــدات ایــران
خواهــد بــود کــه در زمــان خــود اعــام خواهــد شــد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

ارتش آمریکا ترامپ را برای جلوگیری از حمله به ایران توجیه کرد

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت :روزی کــه
پهپــاد زده شــد ،رئیسجمهــور آمریــکا تــا آســتانه
تصمیــم رفــت ،امــا اجــرا نکــرد و ایــن تصمیــم ،حاصــل
بــرآورد اطالعاتــی ارتــش آمریــکا و توجیهــی بــود کــه
رئیسجمهــور آمریــکا شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،سرلشــکر محمــد باقــری
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح در جلســه پرســش
و پاســخ بــا نخبــگان و اعضــای هیــات علمــی ســرباز در
آموزشــگاه رزم مقدماتــی شــهید مــدرس نیــروی زمینــی
ســپاه اظهــار داشــت :حرکــت جوامــع در همیشــه تاریــخ و
بــه ویــژه در ســالهای اخیــر بــه ســمت بهــره بــرداری منابــع
انســانی اســت و تاثیرگذارتریــن عامــل در قــدرت کشــورها

منابــع انســانی اســت .در ایــن میــان جوانــان بعنــوان موتــور
محــرک جامعــه ارزش اســتثنایی دارنــد .جامعــه ای کــه بــه
ســمت پیــری مــی رود ،نتنهــا قــادر بــه پیشــرفت نیســت،
بلکــه جایــگاه قبلــی خــود را نیــز نمــی توانــد حفــظ کنــد.
وی افــزود :در جمهــوری اســامی کــه پایــه هــای آن
مبتنــی بــر جوانــان بنــا گذاشــته شــده اســت ،بایــد
بیــش از پیــش بــه جوانــان توجــه شــود و اتــکا بــه
جوانــان بایــد تــداوم یابــد .مقــام معظــم رهبــری مکــررا ً
بــه مســئولین تاکیــد مــی کننــد کــه توجهتــان بــه
جوانــان بایــد بیشــتر باشــد.
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح ادامــه داد :ســربازی یکی
از مقاطــع حســاس زندگــی فرزنــدان ایــن کشــور اســت.
نــگاه خوبــی بــا عنایــت مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه
ســربازی نخبــگان در ســالهای اخیــر ایجــاد شــده اســت .در
همــه تاریــخ ســربازی در کشــور تــا پیــش از ســالهای اخیــر،

عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد :

نهایت تالش دیپلماتیک ایران

برای اجرایی شدن تعهدات برجامی اروپاییها

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس بــا تأکیــد
بــر اینکــه اروپاییهــا بایــد گامهــای عملــی
در راســتای اجــرای تعهــدات برجامــی خــود
بردارنــد ،گفــت :اروپاییهــا بایــد از فرصــت
ایجــاد شــده بــه دنبــال رایزنیهــا بــرای
اجرایــی کــردن تعهــدات خــود اســتفاده
کننــد .ایــران بــه هــر میزانــی کــه طرفهای
مقابــل از انجــام تعهــدات برجامــی خود ســر
بــاز زننــد بــه ســمت کاهــش تعهــدات
برجامــی مــیرود
علــی بختیــار در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
اشــاره بــه ســفر معــاون وزیــر امــور خارجــه
بــه فرانســه و ضــرورت اســتفاده اروپاییــان
از فرصــت باقــی مانــده بــرای حفــظ برجــام
بیــان کــرد :جمهــوری اســامی همــه
تــاش خــود را بــه کار بــرده تــا از ظرفیــت
دیپلماســی بــرای اجرایــی شــدن تعهــدات
طرفهــای مقابــل در برجــام اســتفاده
کنــد .اروپاییهــا در زمینــه اجرایــی کــردن
تعهــدات خــود چنــدی پیــش از آقــای
ظریــف دعــوت کــرده و در حاشــیه نشســت
 G7مذاکراتــی انجــام شــد و از ســوی دیگــر
معــاون وزیــر امــور خارجــه کشــورمان

در فرانســه بــه ســر میبــرد .همــه ایــن
اقدامــات بــه منظــور شــکلگیری یــک
تعامــل بــرای حفــظ تعهــد بینالمللــی
برجــام اســت .وی در ادامــه اظهــار کــرد:
بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام ،اروپاییهــا
متعهــد شــدند کــه بــدون حضــور آمریــکا
تعهــدات خــود را عملــی کننــد .ضــرورت
دارد کــه اروپاییهــا از ایــن فرصــت
اســتفاده و بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد.
اگــر ایــران بــه منافــع برجــام دســت نیابــد
صرفــا ایــن ســند یــک طرفــه خواهــد بــود و
ایــران در آن باقــی نمیمانــد .اروپاییهــا در
برجــام متعهــد شــده بودنــد در زمینــه رفــع
تحریمهــای بانکــی و نفتــی و ایجــاد بســتر
مناســب بــرای ســرمایهگذاری گام بردارنــد.
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در
مجلــس تصریــح کــرد :امــا امــروز نــه تنهــا
ایــران بــه شــرایط قبــل از برجــام بازگشــته
اســت بلکــه تحریمهــا بــرای ایــران
ســختتر شــده اســت .اگــر اروپاییهــا از
فرصــت رایزنیهــا بــرای اجرایــی کــردن
تعهــدات خــود اســتفاده نکننــد ایــران بــه
زودی گام ســوم خــود را برمــیدارد.
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جوانــان نخبــه ماننــد بقیــه بــه ســربازی مــی رفتنــد و در
وظیفــه نظامــی غیــر مرتبــط بــا تخصصشــان خدمــت مــی
کردنــد کــه بهــره وری الزم را نداشــت .سرلشــکر باقــری
بــا بیــان اینکــه اگــر برنامــه ریــزی درســتی انجــام بشــود
بســیاری از طــرح هــا و تحقیقــات نیروهــای مســلح توســط
نخبــگان قابــل انجــام اســت ،اظهــار داشــت :همــه علــم و
صنعــت مــا در پیــش از انقــاب وارداتــی بــود .در پیــش از
انقــاب نیروهــای مســلح مــا حلقــه ای از ناتــو در منطقــه
بــود و تمــام برنامــه ریــزی هــای آن توســط بیگانــگان
انجــام مــی شــد ،امــا پــس از انقــاب تمــام شــئون کشــور
بــه دســت جوانــان افتــاد .هیئــت دولــت پــس از انقــاب
میانگیــن ســنی جوانــی داشــت ،در ســپاه پاســداران پــس
از انقــاب ســن فرماندهــان در دهــه بیســت ســالگی بــود
و اینهــا همــه در حالــی بــود کــه شــدیدترین فشــارها از
ســوی دشــمنان بــر کشــور اعمــال مــی شــد.

وزیر نیـرو :

احداث نیروگاه  ۱۴۰۰مگاواتی در هرمزگان با همکاری روسیه

وزیــر نیــرو گفــت :در ســفر بــه روســیه
یکــی از مهمتریــن دســتاوردها حــل
و فصــل مســایل باقــی مانــده بــر ســر
عملیــات احــداث نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتــی
بــا اعتبــار  ۱.۲میلیــارد دالر در اســتان
هرمــزگان بــود و امیدواریــم تــا  ۳مــاه
آینــده  ۲۲۰میلیــون دالر از اعتبــار مــورد
نیــاز از ســوی ســرمایهگذار تامیــن شــود.
«رضــا اردکانیــان» در حاشــیه جلســه هیــات
دولــت در جمــع خبرنــگاران افــزود :تــا
زمــان مالقــات آتــی روســای جمهــور ایــران
و روســیه کــه در آنــکارا انجــام خواهــد شــد،
تمامــی امضاهــا تکمیــل میشــود .وزیــر
نیروبــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در راســتای
تحقــق  ۱۰۰درصــدی اصــل  ۴۴قانــون
اساســی پیــش مــیرود  ،ادامــه داد :در
آینــده ســهم بخــش خصوصــی در صنعــت
بــرق محــدود بــه تولیــد نخواهــد بــود و در
تالشــیم تــا در اجــرای شــبکههای انتقــال
نیــز بخــش خصوصــی ســرمایه گــذاری کنــد.
بــه گفتــه اردکانیــان ،در شــرایط فعلــی
وزارت نیــرو در بخــش تولیــد بــرق تنهــا
 ۳۸درصــد نیروگاههــا را در اختیــار دارد.
وی بــا اشــاره بــه حــذف قبــوض کاغــذی
بــرق افــزود :اصــل موضــوع ایــن اســت کــه

در جهــت اجــرای دولــت الکترونیــک ایــن
موضــوع را عملیاتــی کنیــم .اگرچــه در
ابتــدای کار امــکان اجــرای  ۱۰۰درصــدی
وجــود نــدارد اما شــرکت هــا موظــف و آماده
انــد تــا مشــکالت را از ســر راه بردارنــد .وزیــر
نیــرو تاکیــد کــرد :بــا مراجعــات و هزینــه
هــای کمتــر همیــن ســرویس بــا دقــت باالتر
در اختیــار مــردم قــرار مــی گیــرد .وی
گفــت :ســال آبــی  ۹۷-۹۶خشکســال تریــن
ســال در  ۵۰ســال گذشــته بــود و بالفاصلــه
در ســال آبــی  ۹۸-۹۷شــاهد ترســالی بــی
ســابقه ای بودیــم امــا در مجمــوع توانســتیم
کارنامــه موفقــی ثبــت کنیــم،بــه ویــژه
اینکــه عــادت مدیریــت مصــرف را از ســال
قبــل بــه امســال منتقــل کردیــم و تابســتان
بــدون خاموشــی ســپری شــد .اردکانیــان بــا
اشــاره بــه اینکــه در مــورد اصــاح قیمــت
حامــل هــای انــرژی و آب بحــث هایــی
در حــال انجــام اســت ،افــزود:در شــرایط
فعلــی فاصلــه زیــادی بیــن قیمــت تمــام
شــده و قیمــت تکلیفــی وجــود دارد و بــا
توجــه بــه ایــن فاصلــه بــرای بهبــود شــرایط
بایــد مصــرف کــم شــود امــا ایــن افزایــش
قیمــت نبایــد فشــاری بــر اقشــار ضعیــف
ایجــاد کنــد.

محمــد جــواد ظریــف وزیــر
امــور خارجــه ایــران در
مصاحبــه بــا شــبکه تلویزیونــی
«راشــا تــودی» روســیه بــا
اشــاره بــه اینکــه برجــام
نمــرده اســت و هنــوز زود
اســت کــه دربــاره پایــان آن
صحبــت شــود ،افــزود :اروپایــی هــا متاســفانه نتوانســتند بــه
تعهداتشــان در ایــن زمینــه عمــل کننــد .بــه گــزارش روســیا
الیــوم ،ظریــف افــزود :کشــورهای اروپایــی حمایــت کافــی از برجــام
نکردنــد و آمــاده ریســک پذیــری و مشــارکت بــرای حفــظ ایــن
دســتاورد بــزرگ دیپلماســی نبودنــد و متاســفانه نتوانســتند بــه
تعهداتشــان عمــل کننــد.
وزیــر امــور خارجــه ایــران همچنیــن بــه دیــدار اخیــر ســید عبــاس
عراقچــی معــاون خــود بــا مقــام هــای فرانســوی در پاریــس دربــاره
اجــرای تعهــدات طــرف فرانســوی در چارچــوب برجــام اشــاره
کــرد ،گفــت :موضــوع ایــن گفــت وگــو درخصــوص تجدیــد نظــر
در برجــام نبــود ،بلکــه تنهــا دربــاره اجــرای تعهــدات صحبــت شــد.
وی اضافــه کــرد :اروپایــی هــا بایــد بداننــد کــه زیــاده خواهــی هــا
و جــاه طلبــی هــای آمریــکا در نقــض قوانیــن بیــن المللــی هرگــز
در توافــق هســته ای متوقــف نخواهــد شــد.
ظریــف گفــت :مــا بــه توافــق هســته ای متکــی نیســتیم و آینــده
خــود را بــا آن یــا بــدون آن خواهیــم ســاخت .مــا معتقدیــم کــه
برجــام یــک دســتآورد مهــم اســت کــه نبایــد نابــود شــود .امــا
نابــودی آن ضربــه ای بــه دیپلماســی اســت و نــه ایــران .مــا گزینــه
هــای زیــادی در اختیــار داریــم .ایــران از زمــان خــروج آمریــکا
از توافــق هســته ای ثبــات اقتصــادی ،کاهــش تــورم و افزایــش
رشــد اقتصــادی را بــه دســت آورده اســت .وی اضافــه کــرد :اگــر
اروپایــی هــا نتواننــد بخشــی از تعهداتشــان را اجــرا کننــد ،همــه
مــا از جملــه آمریــکا بازنــده خواهیــم بــود .ظریــف بــا اشــاره بــه
اینکــه زیــاده روی آمریــکا در اســتفاده از زور منجــر بــه فروپاشــی
ایــن کشــور خواهــد شــد ،افــزود :پافشــاری آمریــکا بــر برتــری دالر
و اقتصــاد ایــن کشــور بــه ســاحی بــرای حملــه بــه دیگــران منجــر
بــه نابــودی آن خواهــد شــد و اســتفاده زیــاد از هــر نــوع قدرتــی در
نهایــت منجــر بــه نابــودی آن هــا مــی شــود .وزیــر خارجــه اضافــه
کــرد :مــا مــی بینیــم کــه آمریــکا همیــن اقدامــات را علیــه چیــن و
روســیه نیــز انجــام مــی دهــد و در پایــان منجــر بــه کاهــش قدرت
اقتصــادی آمریــکا خواهــد شــد .وی همچنیــن در خصــوص حضــور
نیروهــای خارجــی در خلیــج فــارس گفــت :افزایــش حضــور
نظامــی در خلیــج فــارس باعــث افزایــش امنیــت نخواهــد شــد
بلکــه باعــث افزایــش بــی ثباتــی مــی شــود.

وزیر ارتباطات :

به عراق پیشنهاد دادیم
تعرفه مکالمات در اربعین صفر شود

وزیــر ارتباطــات گفــت :بــه
عــراق پیشــنهاد دادیــم کــه
تعرفــه مکالمــات در اربعیــن
در کشــور عــراق و  ۲۸مــاه
صفــر در ایــران صفــر شــود
کــه تاثیــر بســزایی در کاهــش
هزینههــای ارتباطــی دو کشــور دارد .بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه
دولــت خبرگــزاری تســنیم ،محمــد جــواد آذری جهرمــی وزیــر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حاشــیه جلســه امــروز هیئــت
دولــت گفــت :تیــم مذاکراتــی مــا هفتــه آینــده بعــد از عاشــورا
عــازم عــراق خواهنــد شــد ،همچنیــن مذاکــره تلفنــی و مذاکــره
حضــوری بــا وزیــر ارتباطــات عــراق داشــتیم .وی افــزود :بــه دولــت
عــراق پیشــنهاد دادیــم کــه تعرفــه مکالمــات بینالملــل دو کشــور
صفــر شــود ،ماننــد آنچــه بــرای ویــزا صــورت گرفــت و ایــن تعرفــه
در اربعیــن در عــراق و  28مــاه صفــر در ایــران صفــر شــود کــه
تاثیــر بســزایی در کاهــش هزینههــای ارتباطــی دو کشــور دارد.
امیدواریــم بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت بشــود ،البتــه ســیگنالهای
مثبــت اســت ولــی مهــم آن چیــزی اســت کــه بــر روی کاغــذ
میآیــد .ســال گذشــته  50درصــد کاهــش هزینــه انجــام شــد
ولــی امســال گفتیــم کــه ایــن تعرفــه صفــر شــود .وزیــر ارتباطــات
خاطــر نشــان کــرد :بهبــود مســیر ارتبطاتــی و توســعه شــبکه نیــز
مدنظــر بــوده و در ایــن زمینــه نیــز صحبــت شــده و گزارشهــای
طــرف عراقــی مبنــی بــر بهبــود اســت و ســال گذشــته نســبت بــه
قبــل بهتــر شــده بــود.

