جهـان
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تحلیلگر مسائل سیاست خارجی :

کاهش تعهدات هستهای توقف دیپلماسی نیست
تحلیلگــر مســائل سیاســت خارجــی بــا بیــان اینکــه کاهــش
تعهــدات هســتهای بــه معنــای توقــف دیپلماســی نیســت،
تاکیــد کــرد :گام ســوم ســیگنال مهمــی بــه طــرف مقابــل
اســت کــه اگــر ایــران بخواهــد میتوانــد بــه راحتــی بــه
دوران پیــش از برجــام برگــردد.
«حســن بهشــتیپور» در گفتوگــو بــا خبرنــگار سیاســی
ایرنــا ،بــا اشــاره بــه اجــرای گام ســوم کاهــش تعهــدات
برجامــی از ســوی ایــران گفــت :اجــرای گام ســوم کاهــش
تعهــدات برجامــی در حالــی انجــام میشــود کــه  ۱۲۰روز
پیــش و در ســالگرد خــروج آمریــکا از ایــن توافــق ،ایــران
در واکنــش بــه ایــن اقــدام آمریــکا و همچنیــن بیعملــی
اروپــا بخشــی از تعهــدات خــود منطبــق بــا توافــق هســتهای را
کاهــش داد .وی بــا بیــان اینکــه ایــران بــرای کاهــش تعهــدات
خــود برنامــه گام بــه گام طراحــی کــرده اســت ،اظهار داشــت:
ایــن گا م هــا نــه بــه شــکل یکبــاره بلکــه بــه صــورت گام بــه
گام اجــرا میشــوند و ســیگنال و پیامــی بــه طــرف مقابــل
هســتند تــا بــه طــرف اروپایــی هشــداری داده باشــد و آنهــا
بــرای انجــام تعهداتشــان براســاس برجــام اقــدام کننــد.
ایــن کارشــناس مســائل هســتهای بــا بیــان اینکــه ایــران

امیــدوار اســت بــا کاهــش تعهــدات طــرف مقابــل تکانــی بــه
خــود بدهــد ،تصریــح کــرد :اینکــه مــا فکــر کنیــم بــا اقدامــات
هســتهای و کاهــش تعهــدات بــه تنهایــی میتوانیــم طــرف
مقابــل را بــه تجدیدنظــر وادار کنیــم ،خطــای محاســباتی
اســت .آنهــا از تحریــم و تحــت فشــار قــرار دادن مــا اســتفاده
میکننــد و مــا بایــد ایــن ابــزار را بــا افزایــش تــوان اقتصــادی
و بــاال بــردن تولیــد در کشــور بیاثــر کنیــم.
بهشــتیپور بــا بیــان اینکــه وادار کــردن طــرف مقابــل
بــه انجــام تعهداتــش تنهــا منــوط بــه کاهــش هســتهای
نیســت ،خاطرنشــان کــرد :مــا بایــد اصالحاتــی اساســی
در حــوزه بانکــداری ،مالیاتــی ،بیمــه و ...انجــام دهیــم.
موانــع تولیــد را شناســایی و زمینــه فعالیــت تولیدگــران و
انجــام ســرمایهگذاری توســط صاحبــان ســرمایه را فراهــم
کنیــم .خوشــبختانه شــاخصههای اقتصــادی در ماههــای
اخیــر افزایــش یافتــه کــه امیدوارکننــده اســت .وی ادامــه
داد :اصالحــات اقتصــادی بایــد بــه صــورت همهجانبــه
در دســتورکار قــرار گیــرد کــه البتــه ایــن اقــدام تنهــا کار
دولــت نیســت و کل نظــام اعــم از بخــش خصوصــی ،دولتــی و
خصولتــی بایــد ایــن اصالحــات را پیــش ببرنــد.
ایــن تحلیلگــر مســائل سیاســت خارجــی بــا بیــان اینکــه
ایــران همزمــان بــا افزایــش تــوان اقتصــادی بایــد تــوان
هســتهای خــود را افزایــش دهــد ،ابــراز داشــت :ارزیابــی

مــن آن اســت کــه کاهــش تعهــدات هســتهای منجــر بــه
آن نخواهــد شــد کــه طــرف مقابــل اقدامــات اساســی بــرای
تامیــن منافــع ایــران انجــام دهــد .ارزیابــی آمریکاییهــا ایــن
اســت کــه سیاســت فشــار حداکثــری جــواب داده و توانســته
اقتصــاد ایــران را تحــت فشــار قــرار دهــد و بــه همیــن خاطــر
هــم اســت کــه انعطافــی از خــود نشــان نمیدهنــد و بــه
میانجیگریهــای مختلــف ماننــد تــاش فرانســه پاســخ
منفــی میدهنــد .بهشــتیپور بــا بیــان اینکــه ایــران بایــد
همزمــان بــا افزایــش تــوان هســتهای و بــاال بــردن تــوان
اقتصــادی خــود ،اقدامــات دیگــری را هــم در دســتورکار
خــود قــرار دهــد ،عنــوان کــرد :ایــران بایــد دیپلماســی همــه
جانب ـهای کــه طــی ماههــای اخیــر در دســتورکار قــرار داده
اســت را بــا شــدت و گســتره بیشــتری دنبــال کنــد چــرا کــه
کاهــش تعهــدات هســتهای بــه معنــای توقــف دیپلماســی
نیســت و نبایــد هــم باشــد .بهشــتی پــور بــا بیــان اینکــه
اگــر مــردم بداننــد دولــت و نظــام بــه فکــر آنهــا هســتند،
بــه کمــک خواهنــد آمــد ،یــادآور شــد :مســالهای کــه اکنــون
مطــرح اســت و آمریــکا آن را هــدف قــرار گرفتــه ،اســتقالل
و تمامیــت ارضــی ایــران اســت و همراهــی مــردم میتوانــد
نقــش مهمــی در خنثــی کــردن تحریمهــای آمریــکا داشــته
باشــد .در ایــن راســتا ،انتخابــات آتــی مجلــس میتوانــد
نمایــش حمایــت ملــی از نظــام باشــد.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها خبر داد :

قرارداد  ۹.۹میلیون دالری با آلمان برای خرید هواپیمای فالیت چک
مدیرعامــل شــرکت فــرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران از
امضــای قــرارداد  ۹.۹میلیــون دالری بــا شــرکت آلمانــی بــرای
خریــد دومیــن هواپیمــای فالیــت چــک خبــر داد.
ســیاوش امیرمکــری در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره
خریــد دومیــن هواپیمــای فالیــت چــک از ســازنده آلمانــی
گفــت ۹ :میلیــون و  ۹۰۰هــزار دالر بــا طــرف آلمانی قــرارداد
خریــد هواپیمــای فالیــت چــک امضــا کــرده ایــم کــه شــامل
هواپیمــا ،دســتگاه ( FISالبراتــواری کــه عملیــات هوانــوردی
فــرودگاه را وارســی کــرده و بــر روی هواپیمــای فالیــت چــک
نصــب میشــود) و قطعــات یدکــی آن میشــود.
وی ادامــه داد :از آنجایــی کــه شــرکت آلمانــی پــس از

تحریمهایــی کــه دولــت ترامــپ علیــه ایــران اعمــال کــرد،
نمیتوانــد ایــن هواپیمــا را بــه ایــران تحویــل دهــد ،اعــام
کــرده کــه از هــر فروشــنده دیگــری بتوانیــد ســفارش دهیــد
و بپذیــرد ایــن هواپیمــا را بــه شــما بفروشــد ،مــا حاضریــم
ایــن هواپیمــا را آن فروشــنده تحویــل گرفتــه و پــس از نصــب
دســتگاه  FISبــر روی آن ،بــه شــما تحویــل دهیــم.
امیرمکــری تصریــح کــرد :در حــال مذاکــره بــا شــرکت ثالثــی
بــرای تأمیــن هواپیمــا هســتیم و بــه نتایجــی هــم رســیده ایــم.
مدیرعامــل شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران
همچنیــن دربــاره پرداخــت بخشــی از درآمدهــای شــرکت
فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران بــه شــرکت شــهر
فرودگاهــی امــام خمینــی (ره) اظهــار داشــت :بــر اســاس
مصوبــهای کــه در مجمــع عمومــی شــرکت فرودگاههــا
و ناوبــری هوایــی ایــران داریــم ،مقــرر شــده  ۳۰درصــد

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی :

اروپا به تعهداتش عمل کند به تعهدات برجامی بازمیگردیم

نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه راه
مذاکــره بســته نیســت ،گفــت :مــا در
شــرایطی گام ســوم را برداشــتیم کــه اگــر
اروپاییهــا اقــدام عملــی بــرای انجــام
تعهداتشــان داشــته باشــند ،مــا هــم
آمادگــی بازگشــت بــه کاهــش تعهــدات را
داریــم .محمدجــواد جمالــی در گفتوگــو
بــا ایســنا اظهــار کــرد :مــا بــرای کاهــش
تعهــدات برجامــی عدلــه محکمــی داریــم
بــه انــدازه کافــی صبــر و خویشــتنداری
کردیــم ،امــا تحرکــی از ســوی اروپــا
ندیدیــم .اروپاییهــا وضعیــت مــا را درک
میکننــد ،امــا آنقــدر ضعیــف هســتند کــه
توانایــی ایفــای نقــش ندارنــد .وی ادامــه
داد :اروپاییهــا فکــر میکردنــد کــه مــا
بلــف سیاســی میزنیــم امــا بــا برداشــتن
ســه گام عــزم جــدی مــا را دیدنــد البتــه
کــه مــا همچنــان میگوییــم کــه راه بــرای
مذاکــره بســته نیســت؛ یعنــی بــه همــان
نســبت کــه اروپاییهــا تعهداتشــان را
انجــام دهنــد مــا هــم بــه تعهــدات خــود
برمیگردیــم .نایــب رییــس کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس

شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
مذاکــرات اخیــر دســتگاه دیپلماســی نیــز
در راســتای شــفافیت مواضــع مــا اســت،
گفــت :مــا بــرای جلوگیــری از هرگونــه
شــائبهای بــا کشــورهای همســو مذاکــره
کردهایــم بــه خصــوص بعــد از بــروز
مســائل امنیتــی توســط آمریــکا و رژیــم
صهیونیســتی در خلیــج فــارس ،دریــای
عمــان و تنگــه هرمــز کــه انجــام تحــرکات
دیپلماتیــک را ضــروری تــر میکــرد.
جمالــی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد:
کشــورهایی همچــون چیــن و روســیه بــه
عنــوان اعضــای دائــم شــورای امنیــت بایــد
در جریــان مواضــع مــا قــرار گیرنــد تــا اگــر
خدایــی ناکــرده اروپــا و آمریــکا بخواهنــد
بــرای مــا در شــورای امنیــت موانعــی
درســت کننــد هماهنگیهــای الزم بــه
عمــل آمــده باشــد .وی در پایــان و در
جمعبنــدی گفــت :مــا در عیــن مقاومــت
مســیر مذاکــره را در پیــش گرفتهایــم و
گام ســوم را برداشــتیم ،امــا حاضریــم بــه
انــدازه قدمهایــی کــه اروپاییهــا بــرای
انجــام تعهداتشــان برمیدارنــد مــا هــم
گامهایــی بــرای بازگشــت بــه زمــان قبــل
از کاهــش تعهداتمــان برداریــم.

از درآمدهــای هوانــوردی فــرودگاه امــام خمینــی (ره)
کــه ســرویسهای ناوبــری هوایــی آن از طریــق شــرکت
فرودگاههــا تأمیــن میشــود در اختیــار شــهر فرودگاهــی
باشــد و  ۷۰درصــد آن بــه شــرکت فرودگاههــا برگــردد.
وی افــزود :بــر اســاس ایــن مصوبــه ،ایــن  ۳۰درصــد از درآمــد
ناوبــری هوایــی در اختیــار شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی
(ره) قــرار میگیــرد کــه بخشــی از آن بــه امــور اجرایــی
فــرودگاه و بخشــی هــم بایــد بــه پروژههــای عمرانــی شــهر
فرودگاهــی اختصــاص داده شــود .بــه ایــن صــورت کــه شــرکت
شــهر فرودگاهــی ســهم  ۳۰درصــدی خــود را از مبالغــی کــه
شــرکتهای هواپیمایــی بــه حســاب فــرودگاه امــام واریــز
میکننــد برداشــت کــرده و ســهم شــرکت فرودگاههــا
را پرداخــت میکننــد .صــورت حســابها ماهیانــه تهیــه
میشــود .امــا بــه نظــر میرســد کــه رقــم قابــل توجهــی باشــد.
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وزیر نیرو :

همکاریهای ایران و افغانستان در
حوزه برق سرعت میگیرد

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه
توافقهــای اخیــری کــه بیــن
ایــران و افغانســتان در حــوزه
تولیــد و انتقــال بــرق صــورت
گرفتــه ،گفــت :بــا تشــکیل کمیتــه
همــکاری مشــترک ،توافقهــای حاصــل شــده بــا ســرعت
بیشــتری اجرایــی میشــود.
«رضــا اردکانیــان» در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا ایرنــا
افــزود :تشــکیل ایــن کارگــروه مشــترک در حضــور رئیــس
جمهــوری افغانســتان و بــا موافقــت وی توصیــه شــده اســت
و اکنــون منتظــر هســتیم تــا ایــن کمیتــه هرچــه زودتــر
تشــکیل شــود .وی ادامــه داد :در ایــن کمیتــه دربــاره تاریــخ
برگــزاری اجــاس کمیســیون همــکاری هــای مشــترک
اقتصــادی رایزنــی خواهــد شــد و بعــد از آن بــرای برگــزاری
ایــن اجــاس اقــدام هــای الزم صــورت خواهــد گرفــت.
وزیــر نیــرو دربــاره توافــق ایــران و افغانســتان بــرای تعمیــر
توربینهــا و ترانسهــای بــرق افغــان هــم گفــت :ایــن کارهــا
در حــال اجــرا شــدن هســتند.
«همایــون حائــری» معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو بــه
همــراه «محمــد حســن متولــی زاده» ،مدیرعامــل شــرکت
توانیــر ۲۶مــرداد امســال بــرای گفــت و گــو بــا مقــام هــای
وزارت آب و انــرژی افغانســتان ســفری چنــد روزه بــه کابــل
داشــتند .ایــن ســفر منتهــی بــه امضــای یاداشــت تفاهمــی
بیــن مقامهــای ایرانــی و افغــان شــد کــه امــکان تبــادل بــرق
بیــن دو کشــور را میســر خواهــد کــرد.
از دیگــر نتایــج ایــن ســفر تمدیــد قــرارداد صــادرات بــرق
ایــران بــه افغانســتان ،امضــای توافــق همکاریهــای
برقــی ،همــکاری ایــران بــرای کاهــش تلفــات شــبکه بــرق
افغانســتان ،توســعه شــبکه بــرق افغانســتان توســط ایــران،
احــداث خــط انتقــال زرنــج ،توافــق بــرای ترانزیــت بــرق،
نوســازی شــبکه بــرق افغانســتان توســط ایــران و بازســازی
تعــدادی از ترانسهــا و توربینهــای بــرق افغانســتان بــود.

در دیدار رئیس سازمان دامپزشکی ایران و مالزی :

مالزی محصوالت لبنی از ایران وارد میکند

وزیر خارجه اندونزی:

خواستار اجرای کامل برجام هستیم

وزیــر خارجــه اندونــزی بــا تاکیــد بــر
حــل اختالفــات در منطقــه خاورمیانــه از
طریــق گفتوگــو تاکیــد کــرد کــه مــا
خواهــان اجــرای کامــل برجــام از ســوی
طرفیــن هســتیم .بــه گــزارش ایرنــا؛ رتنــو
مرســودی وزیــر خارجــه اندونــزی پــس از
دیــدار بــا محمــد جــواد ظریــف در جمــع
خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر اینکــه اندونــزی
خواســتار خاورمیانــه منطقــهای بــا ثبــات
و امنیــت و دارای رفــاه اســت ،تصریــح
کــرد :مــا معتقدیــم صلــح جهانــی بــدون
صلــح خاورمیانــه قابــل دســتیابی نیســت
و اندونــزی از همــه کشــورها میخواهــد
بــرای برقــراری صلــح و امنیــت در خاورمیانه
تــاش کننــد .وزیــر خارجــه اندونــزی افزود:
اختالفــات در خاورمیانــه از طریــق گفت وگو
و بــا رعایــت اصولــی از جملــه احتــرام بــه
حاکمیــت کشــورها عــدم دخالــت در امــور
داخلــی کشــورها بایــد حــل و فصــل شــود.
مرســودی تصریــح کــرد :اندونــزی خواســتار
اجــرای کامــل برجــام اســت و امیــدوار
اســت و ایــن توافــق نامــه بیــن المللــی بــه
طــور کامــل توســط طرفیــن اجــرا شــود.
وزیــر امــور خارجــه اندونــزی تاکیــد کــرد:
فلســطین موضوعــی اســت کــه همــواره بایــد

مــورد توجــه افــکار عمومــی قــرار بگیــرد و
اندونــزی همــواره اعــام کــرده کــه راهــکار
دو کشــوری در موضــوع فلســطین تنهــا
راهــکاری اســت کــه میتوانــد بــه صلــح و
امنیــت پایــدار منجــر شــود.
وی دربــاره محورهــای گفتوگوهــای امــروز
اظهــار داشــت :در ایــن جلســه در خصــوص
روابــط دوجانبــه و تحــوالت منطقــه بــا
یکدیگــر بــه تبــادل نظــر کردیــم.
وزیــر خارجــه اندونــزی افــزود :در ایــن
دیــدار در حــوزه روابــط دوجانبــه و آخریــن
فعالیتهــای مشــترک و همکاریهــا،
برگــزاری پنجمیــن دوره نشســت کمیســیون
مشــترک همکاریهــای کنســولی کــه در
 ۲۳آگوســت  ۲۰۱۹برگــزار شــد ،همچنیــن
گفتوگوهــای دو کشــور در حــوزه حقــوق
بشــر کــه در مــاه ســپتامبر برگــزار شــد،
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ســفر اعضــای کمیســیون
حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای اســامی
بــه اندونــزی در آگوســت  ،۲۰۱۹ســفر
هیــات پارلمانــی اندونــزی بــه ایــران در
اواســط مــاه آگوســت گذشــته را از جملــه
تحــوالت در توســعه روابــط دو کشــور
عنــوان کــرد.

در دیــدار رئیــس ســازمان دامپزشــکی ایــران و مالــزی راههای
توســعه همکاریهـای دو طــرف مــورد بررســی قــرار گرفــت.
مالزی محصوالت لبنی از ایران وارد میکند
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــه نقــل
از روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی ،علیرضــا رفیعــی
پــور در ایــن دیــدار اعــام کــرد :ایــران آمادگــی الزم بــرای
انعقــاد توافقنامــه بــا مالــزی را در حوزههــای بهداشــت دام و
دامپزشــکی دارو و واکســن و نهادههــای دامــی دارا میباشــد.
وی از موافقــت نهایــی کشــور مالــزی بــرای واردات محصــوالت
لبنــی ایــران قدردانــی کــرد و اعــام داشــت :ایــران آمادگــی
اســتفاده از تکنولوژیهــای توســعه یافتــه در زمینــه
واکســنهای دام و طیــور از مالــزی را دارد.
رئیــس دامپزشــکی مالــزی نیــز اعــام کــرد :در بازرسـیهای
انجــام شــده توســط تیــم کارشناســی مالــزی از ایــران
زیرســاختهای بهداشــتی ایــران مطلــوب ارزیابــی شــده و
بــر ایــن اســاس مجــوز واردات محصــوالت لبنــی از ایــران
صــادر شــد.
وی گفــت :هنــوز راه هــای زیــاد دیگــری بیــن دو کشــور
بــرای توســعه همکاریهــا وجــود دارد.
در ایــن دیــدار ،قــرار شــد توافقنامــه توســعه همــکاری هــا
بیــن دو کشــور تدویــن و نهایــی گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــران کرســی دبیرکلــی و مالــزی کرســی
نایــب ریســی منطقــه آســیا و اقیانوســیه را دارا مــی باشــند
و ایــن دیــدار در حاشــیه اجــاس منطقــه ای  oieدر ژاپــن
برگــزار گردیــد.

