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سیاست

شنبه  1آذر ماه 1399
شمــاره 4067

انحصاری کردن جابجایی آرد در کشور تبعات جبرانناپذیر دارد

نماینده رباط کریم در مجلس گفت :با توجه به اهمیت موضوع آرد و نان در کشور امتیاز جابجایی و حمل و نقل آرد در کشور میتواند
تبعات جبران ناپذیری را در کشور داشته باشد.
حجتاالسالم حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی گفت :حمل و نقل آرد در کشور تنها در اختیار و
انحصار یک شرکت به نام شرکت خلیج فارس است.وی افزود :با توجه به اهمیت موضوع آرد و نان در سبد غذایی مردم ،این امتیاز و
این انحصار میتواند تبعات سوئی را به دنبال داشته باشد.نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :اگر روزی
رانندهها و کارکنان این شرکت اعتصاب کنند ،این موضوع مستقیما در قوت مردم تأثیر دارد و کشور را از این حیث با بحران مواجه
میکند و میتواند تبعات امنیتی جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد.

اخبار

سپاه ظرفیتهای خود را برای
کنترل قیمتها بسیج خواهد کرد

فرمانده ســپاه تهــران گفت :ســپاه ظرفیتهــای متنوعی در
اختیار دارد کــه در این موضوع برای کمک بــه وزارتخانهها و
دســتگاههای متصدی در حوزه کنترل قیمتها و نظارت بر بازار
بسیج خواهد کرد.
ســردار محمد رضا یزدی فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل (ص)
تهــران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشــاره به تشــکیل
«قرارگاه  ۱۷ربیع» بــرای کنترل قیمتها و با بیان اینکه مقابله
با گرانیها به ســپاه واگذار نشــده است ،گفت :ســپاه در مقوله
کنترل قیمتها با دستگاههای متصدی در حال همکاری است.
وی ادامه داد :ســپاه ظرفیتهای متنوعــی در اختیار دارد که در
این موضوع برای کمک به وزارتخانهها و دســتگاههای متصدی
در حــوزه کنترل قیمتها و نظارت بر بازار بســیج خواهد کرد تا
کار به خوبی پیش برود.
فرمانده ســپاه تهران گفت :کاری که ما در ســپاه تهران انجام
دادهایم این است که تقریب ًا در تمام تیمهایی که برای بازرسی و
برخورد با محتکران و گران فروشــان و خدایی ناکرده کسانی که
کاالهای تقلبی توزیع میکنند ،یک نفر هم از بسیج حضور دارد.
ما بــا اطالعاتی که از مردم و شــبکه عمومی مردم جمع آوری
میکنیم سعی میکنیم این تیمها به جاهای دقیق اعزام شوند و
وقت آنها کمتر گرفته شود.
ســردار یزدی در ادامه با اشاره به شناســایی و کشف انبارهای
احتکار اقالم بهداشــتی و ...از ماه مبارک رمضان تاکنون گفت:
در این ایام  ۸۰هزار حلقه الســتیک خودرو ۲۴۳ ،دستگاه خودرو
تویوتا ۲۵۵ ،هزار ماسک ،هزار و  ۷۷۰فیلتر ماسک ،هزار و ۶۰۰
عینک محافظ چشــم ،دو میلیون و  ۳۰۰هزار دستکش پزشکی،
مقادیــری الکل ۸۶ ،هــزار لیتر مــواد ضدعفونیکننده ،محلول
ضدعفونی دست ،لباس گان و تبسنج کشف شد.

برخی مسئولین کفایت ندارند

عضو مجلس خبــرگان با بیان اینکه همــه معضالت داخلی ما
ربطی به تحریمها ندارد ،گفت :مشکالت مربوط به برخی کاالها
مانند گوجه فرنگی و گوشــت قرمز ناشی از این است که برخی
مسئولین کفایت الزم را ندارند.
حجتاالســام جواد مجتهدشبســتری عضو مجلــس خبرگان
رهبــری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره بــه تأثیر انتخابات
آمریکا بر مســائل داخلی ایران ،اظهار داشت :کسانی که با رویه
سیاســت خارجی آمریکا آشنا باشــند ،میدانند که در طول چند
دهه پیروزی انقالب اســامی سیاســت آمریکا تغییر چندانی در
قبال جمهوری اســامی نداشته است یعنی این چنین نیست که
یــک دولتی بیاید و مواضعش با دولت قبلی تفاوت کلی داشــته
باشــد .یعنی اینطور نیســت یک دولتی بیاید معتقد به تحریم و
دولت دیگر معتقد به برداشتن تحریم باشد.
مجتهدشبســتری افزود :تجربه نشان داده اســت که آمریکا در
طول این  ۴۰سال ،همیشــه به نحوی دشمنی خودش را اظهار
کرده است .ممکن است از نظر شکلی و ظاهری یک تفاوتهایی
وجود داشــته باشد و شــدت و ضعفهایی در برخی رویکردهای
سیاســت خارجی آمریکا و خصومتشان با مردم ایران دیده شود
اما در کل بــا توجه به اینکه صهیونیســتها گردانندگان اصلی
آمریکا هستند و در پشت پرده حرکتهای رئیسجمهور و هیئت
حاکمــه را هدایت میکننــد ،طبع ًا از دشمنیشــان با جمهوری
اسالمی کم نشده است.
وی افــزود :ما در طول این چند ســال اخیــر ندیدیم که دولت
منتخب دموکراتها به رفــع تحریم و منتخب جمهوری خواهها
به وضع تحریم قائل باشد بلکه همه اینها آن اصل کلی دشمنی
با ملت ایران را هدف خودشان قرار دادند و ممکن است در شکل
کار ،مقداری تفاوتها و چرخشهایی وجود داشته باشد.
عضــو مجلس خبرگان رهبری در ادامــه گفت :اوباما و بایدن از
لحاظ سیاســتهای حزبی مشــترکند اما آیا ما در دوران اوباما
تأثیری در روابطمان با آمریکا دیدیم؟ آیا اوباما نبود که تحریمها
را علیه ایران تشــدید کــرد؟ بنابراین این رفت و آمد رؤســای
جمهــور آمریکا ،تأثیری بر میزان خصومتشــان بــا مردم ایران
نگذاشته است.
مجتهدشبســتری تاکید کرد :شاید حماقتهایی که ترامپ انجام
داد را بایدن در ظاهر انجام ندهد اما آن کینهای که از ملت ایران
به دل دارند ،یکسان است و تغییری نمیکند.
وی در ادامــه با بیان اینکه کســی نمیتواند تأثیــر تحریمها را
در اقتصاد انکار کند ،خاطرنشــان کرد :ســوالی که امروز مطرح
اســت اینکه تحریمها علت تامه تحریمهاســت؟ آیا تأثیر کامل
دارد به نحوی که ما تمام مشــکالت را بایــد از ناحیه تحریمها
ببینیــم؟ برخی اقتصاددانان متمایل به جناح اصالحطلب و دولت
میگویند شــاید تحریمها حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد تأثیرگذار باشد
اما قسمت عمده مشکالت ،منشأ داخلی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود :شما ببینید مشکالت اخیری
کــه در ارتباط با برخی کاالهــا به وجود آمد ،آیــا به تحریمها
ربط داشــت یا به ناهماهنگی بین مســئولین؟ بعــد از فرمایش
رهبرانقالب دولت جدیتر وارد کار شــد و وزیر صمت به گمرک
رفت و به طور مستقیم اقداماتی را انجام داد .آیا این کار را زودتر
نمیتوانستند انجام دهند؟
مجتهدشبســتری افــزود :ناهماهنگی که بیــن وزارت صمت و
وزارت جهاد کشاورزی وجود داشــت به تحریمها مربوط است؟
مث ً
ال مشــکالت مربوط بــه برخی مایحتاج داخلــی مانند گوجه
فرنگی و گوشــت قرمز ناشی از این اســت که مسئولین توجه و
کفایــت الزم را ندارند و هماهنگیهایی که الزم بود قبل از بروز
چنین مشکالتی بین ارگانهای مســئول در زمان مقرر صورت
بگیرد تا مردم تحت فشــار قرار نداشته نباشند ،انجام ندادند.
وی تصریح کرد :مســئولین دولت باید تدبیر کنند نه اینکه پس
از افزایش سرســامآور قیمتها و اعتراض و نارضایتی مردم تازه
به فکر چاره بیفتند .این دســت مسائل قطع ًا به تحریمها مربوط
نیســت بلکه به دلیل ناهماهنگی بین مســئولین و ناشی از عدم
تدبیر الزم در کنترل امور و قیمتها است.

دولت از خانوادههای بیبضاعت حمایت مالی کند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :دولت باید در ایام اعمال محدودیت های کرونایی از خانواده های بی بضاعت حمایت مالی کند.
عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار ضعیف جامعه در ایام اعمال محدودیتهای کرونایی اظهار داشت:
در شرایط شیوع ویروس کرونا ،دولت دو هفته آینده را تعطیل کرده است که اقدام درستی است و باید زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.
وی افزود :تأکید مجلس شورای اسالمی آن است که به هر نحوی باید یک سبد حمایتی برای خانوادههای بی بضاعت و دهکهای ضعیف
جامعه در این ایام پیش بینی شود.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :البته دولتمردان گفته اند که برنامههایی
در این راستا دارند که امیدواریم هر چه سریعتر این برنامه را به طور دقیق به مردم اطالع رسانی کنند تا بتواند بخش ولو کوچکی از مشکالت
معیشتی خانوارهای کم درآمد جامعه را حل و فصل کند.

آمریکا می خواهد راههای اصلی ترانزیت
منطقه از ایران عبور نکند

رئیــس جمهــور کشــورمان گفت:
یکــی از توطئههایی کــه آمریکایی
ها علیه ملت ایران داشــتند ،این بود
کــه راههای اصلــی ترانزیت منطقه
از ایران عبور نکنــد و در این زمینه
تالشهای بسیار زیادی کردند.
به گــزارش خبرنگار مهــر ،حجت
االســام حســن روحانــی رئیس
جمهور کشــورمان در بهره برداری
از طرحهــای ملــی وزارت راه و
شهرســازی ،اظهار داشــت :ایمنی
اساس مسئله است و امنیت و ایمنی
پــرواز برای ما بســیار مهم اســت.
مســئله ســامت هم حائز اهمیت
است و کوتاه کردن زمان سوار شدن
مسافر به هواپیما هر چه کمتر شود،
سالمتی مردم تضمین میشود.
روحانی گفت :امسال که سال جهش
تولید اســت ،یکی از پایههای جهش
تولید ،حمل و نقل اســت .اگر حمل
و نقل نباشد ،تولید ،توزیع و مصرف
ما دچار مشــکل میشود و همچنین
در واردات و صادرات هم مشکالتی
به وجود میآید و همه این مســائل
وابسته به حمل و نقل است.
رئیس جمهور اظهار داشــت :حمل و
نقــل هوایی ،دریایــی و زمینی حائز
اهمیت اســت و یکی از ارکان بسیار
مهم برای توسعه و تولید در کشور و
همچنین برای رابطه با جهان است.
وی تصریح کرد :مسئله حمل و نقل
در ارتبــاط ما با کشــورهای جهان
بســیار اهمیت دارد و در گردشگری
نقش بســیار اساســی دارد که البته
بگذریــم از اینکــه به دلیل شــیوع
ویــروس کرونا صنعت گردشــگری
دچار مشکل شده است.
روحانی افزود :به هر حال جهان دیر
یا زود از کرونا خالص خواهد شد .در
آینده هم واکسن و هم دارو و درمان
بیماری کرونا میآید و در آن شرایط
گردشــگری برای ما بســیار اهمیت
دارد و در گردشگری و صنعت حمل
و نقل بسیار تأثیرگذار است.
رئیــس جمهور با بیــان اینکه حمل
و نقــل در روابــط خارجی بســیار
مهم اســت ،گفت :حمــل و نقل به
ویژه در بحــث ترانزیت و مخصوص ًا
جایگاهــی که کشــورمان از لحاظ
ژئوپلیتیک دارد ،حائز اهمیت اســت
به گونهای که ایران جایگاه بســیار
مهمی برای اتصال شمال منطقه به
جنوب و همچنین شرق به غرب این
منطقــه دارد و میتواند خلیج فارس
و دریــای عمان و اقیانــوس هند را
به بخشهای شــمالی و کشورهایی

چون روسیه و اروپای شمالی متصل
کند.
جایــگاه ایــران اســت که
میتواند شرق و غرب آسیا را
به یکدیگر متصل کند
روحانی با اشــاره به اینکــه جایگاه
ایران است که میتواند شرق و غرب
آسیا را به یکدیگر متصل کند ،گفت:
در زمینه راه و راه آهن اقدامات بسیار
خوبــی انجام شــده و در هفتههای
آینــده ما راه آهــن خواف-هرات را
افتتــاح میکنیم و برای اولین بار راه
آهن ایران وارد افغانستان میشود.
وی ادامــه داد :همچنین طرحهای
راه آهن دیگری که بســیار بااهمیت
هســتند ،به زودی افتتاح میشوند و
امیدواریم تا پایان دولت برخی از این
افتتاحها را به مرحله نهایی برســانیم
و بخش اعظم آنها را انجام دهیم.
رئیــس جمهــور اظهارداشــت :این
ترانزیت از شــمال به جنــوب و از
شــرق به غرب ،هم برای اقتصاد و
هم برای سیاست و روابط خارجی ما
مهم است و همچنین میتواند تحول
بزرگی را در منطقه به وجود آورد.
روحانــی تصریــح کــرد :البته الزم
اســت بنده به این نکته اشــاره کنم
که شــقاوت آمریکاییهــا همواره و
به ویژه در ســالهای گذشته بسیار
زیاد بوده و یکــی از توطئههایی که
علیه ملــت ایران داشــتند ،این بود
کــه راههای اصلــی ترانزیت منطقه
از ایران عبور نکنــد و در این زمینه
تالشهای بســیار زیادی کردند که
البته موفقیتشــان زیاد نبــوده ،چرا
که ایــران جایگاه ویــژه ای در این
زمینه دارد.رئیس جمهور گفت :طبق
گزارشها ،روزانــه ۱۴۰۰پ رواز از
روی آسمان ایران انجام میشود که
حاکی از آن اســت که جایگاه ایران

در خطوط هوایــی ،ریلی و جادهای
و بنادر بســیار ویژه اســت و نقش
ارزشمندی دارد.
وی افزود :امروز چنــد پروژه افتتاح
شــد که ارزش ایــن پروژهها بیش
از  ۳هزار میلیارد تومان اســت .این
پروژهها برای محیط زیســت ،حمل
و نقل و تأمین ســامت مردم بسیار
اهمیت داشت.
روحانــی تأکید کرد :زمانــی که ما
جــادهای را از یک جــاده اصلی به
بزرگــراه مــی بریم ،اولیــن اثر آن
سالمت مردم است و همچنین باعث
صرفه جویی در وقت مردم میشــود
و از این طریــق در زمان کمتری به
مســیر خود می رســند و همچنین
بسیاری از تصادفات کاهش مییابد.
رئیــس جمهور اظهارداشــت :دولت
یازدهــم و دوازدهــم همواره تالش
کرد که در حمل و نقل از فناوریهای
نوین و شــرکتهای اســتارت آپی
اســتفاده کند و در این کار قدمهای
بسیار خوبی برداشــته شد .یعنی به
جای آنکه یک کامیون به بندر برود
و بار را بیاورد ،االن سیستم ارتباطی
و اســتارت آپی به گونهای است که
از ابتدا مشخص است چه باری قرار
است بیاید و مسیر راه و مقصد نهایی
مشخص است.
مردم ما بدانند کــه برای ما
مسئله حمل و نقل مهم است
وی گفت :این روش برای اقتصاد و
کشاورزی ما بسیار حائز اهمیت است
و یکی از مســائل بسیار مهم دولت
تــا روز پایانی ،دولــت الکترونیک و
دیجیتال کردن اقتصاد و فعال کردن
شــرکتهای اســتارت آپی و دانش
بنیان است.
روحانی با بیان اینکــه توجه به این
مســائل تحول بزرگی را در کشور ما

به وجود آورده اســت ،گفت :ما این
تحول را ادامه خواهیم داد.
رئیــس جمهور بــا تأکید بــر اینکه
حمل و نقل ما نیاز به نوسازی دارد،
تصریح کرد :ما حرکت بســیار خوبی
را در نوســازی حمــل و نقل هوایی
آغاز کرده ایم بــه گونهای که پس
از توافق هستهای ،در همان ماههای
اولیه توانســتیم قراردادهای بســیار
مهمی را منعقد کنیم و  ۱۶هواپیمای
نو وارد کشور شد.
وی ادامه داد :همــه میدانند که ما
بــرای خرید هواپیما چه مشــکالتی
داشــتیم و ناچار بودیم از هواپیمای
دســت دوم اســتفاده کنیم و مسائل
فراوانی در این زمینه وجود داشت که
در همان ماههای اولیه  ۱۶هواپیمای
نو وارد کشور شد و اگر دولت خبیث
اخیر آمریکا نبود ،ما االن دهها فروند
دیگــر هواپیمای نو وارد میکردیم و
ناوگان هوایی ما ک ً
ال نوســازی شده
بود.روحانی اظهارداشــت :در دولت
یازدهــم و دوازدهم اقدامات بســیار
بزرگــی در زمینه ریلی انجام شــد
به طوری که در ســاخت واگنها و
لکوموتیوها به خودکفایی رسیده ایم
و روی پای خودمان ایســتاده ایم و
کار بسیار بزرگی انجام شده است.
رئیس جمهــور تصریح کرد :قصد ما
این بود که تمام ناوگان حمل و نقل
اعم از مســافربری ،بــار ،کامیون و
اتوبوسها را نوســازی کنیم و برای
ایــن کار طراحیهــای الزم انجام
شــده بود و قرار بود در اوایل دولت
دوازدهم این اقدامات انجام شود اما
خباثت دولت اخیر آمریکا باعث شــد
که این طرح با مشــکالتی مواجه و
کند شــود که البته از طریق دیگری
این نوســازی در حال انجام است اما
با آن سرعتی که مطلوب و موردنظر
ما بود ،نیســت.وی تأکید کرد :مردم
مــا بدانند که برای ما مســئله حمل
و نقل مهم اســت .دولــت در زمینه
ترانزیــت ،ریل و نوســازی ناوگان
هوایی کارهای بســیار مهمی انجام
داده اســت.روحانی با بیان اینکه ۹
پروژه بزرگ آزادراهی امسال و سال
آینده در دســتور کار دولت اســت،
اظهــار داشــت :البته ممکن اســت
بخشــی از این کار بــه دولت بعدی
برسد اما ما همه تالش خود را برای
تکمیل ایــن پروژهها انجام میدهیم
و امیدواریم تحــول در حمل و نقل
باعث توســعه تولید ،صادرات و رفاه
مردم و صرفه جویی های فراوان در
زمینه سوخت و انرژی شود.

خبر

اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای الحاق به ان.پی.تی ضروری است

اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای
الحاق به ان.پی.تی ضروری است
نماینده دائم کشــورمان در ســازمان
ملل اعمال فشــار پیوســته بر رژیم
صهیونیستی برای الحاق فوری و بدون
قید و شــرط به ان.پی.تی را ضروری
دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،کاظم غریب
آبادی ،سفیر و نماینده دائم کشورمان در
سازمان ملل و سایر سازمانهای بین
المللی مســتقر در وین ،در نشســت
فصلی شــورای حکام آژانــس با ارائه
سخنرانی در مورد قابلیتهای هستهای
رژیم صهیونیستی ،خاورمیانه عاری از
سالحهای هستهای و وضعیت اجرای
پادمانهای هســتهای در عربســتان
سعودی و امارات متحده عربی ،مواضع
جمهوری اسالمی ایران را تشریح کرد.
غریب آبادی در ابتدای سخنان خود با
اشاره به اینکه مشروط نمودن الحاق به
ان .پی .تی به ایجاد شــرایطی خاص،
توجیه غیرقابل قبولی برای عدم جهان
شــمولی معاهده اســت ،گفت :جای
تأسف جدی اســت که رژیم اسرائیل
به عنوان تنها غیر طرف معاهده عدم
اشــاعه در خاورمیانه بــوده و به این
ترتیب ،از جهانی شــدن آن جلوگیری
میکند .سفیر و نماینده دائم کشورمان

ضمن گوشــزد نمودن ایــن نکته که
کســب قابلیتهای هستهای مخفی
توسط رژیم اســرائیل ،در سایه نادیده
گرفتــن کامل قوانیــن و هنجارهای
بین المللــی ،تهدید جدی برای امنیت
و ثبات جهان و منطقه اســت ،اظهار
داشت :الحاق فوری و بدون قید و شرط
رژیم اسرائیل به معاهده ان .پی .تی ،به
عنوان یک عضو بدون سالح هستهای،
و قــرار دادن تمام مــواد ،فعالیتها و
تأسیسات هستهای خود تحت پادمان
جامــع آژانس ،تنهــا گام برای جبران
بحران هســتهای فعلــی در منطقه
خاورمیانه است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ظاهراً
توسل به عدم عضویت در ان .پی .تی و
عدم دارا بودن موافقتنامه جامع پادمان با
آژانس ،تبدیل به الگوی شناخته شدهای
برای شــانه خالی کردن از بار اجرای
کامل و قابل راســتی آزمایی تعهدات
شده اســت ،از عدم اجرای موافقتنامه
جامع پادمان توسط پادشاهی سعودی
و وضعیت امارات متحده عربی در این
زمینه ابراز نگرانی نمود .وی در همین
راستا افزود :ریاض با دارا بودن پروتکل
مقادیر کوچک ،موافقتنامه جامع پادمان
را به طور کامل اجرا نمیکند ،و امارات
متحده عربی نیز هنوز به طور رسمی

دارای پروتکل مقادیر کوچک با آژانس
اســت و تا زمانی که آنها این پروتکل
را همانطور کــه دبیرخانه آژانس بارها
درخواست کرده است ،لغو نکنند ،هیچ
احساس تکلیفی در قبال اجرای کامل و
مؤثر موافقتنامه جامع پادمان نمیکنند.
در مورد عربســتان ،واقعیت این است
کــه کمتریــن اختیــارات الزم برای
آژانــس جهت راســتی آزمایی فراهم
نشده اســت و در مورد امارات ،اگرچه
آنها بــه زعم مقاماتشــان موافقتنامه
جامع پادمان و پروتکل الحاقی را اجرا
میکنند ،امــا همچنان دارای پروتکل
مقادیر کوچک هســتند و هر وقت که
خواستند ،میتوانند تمامی تعهداتشان
را متوقف کنند.غریب آبادی با هشدار
در این خصوص که کوتاهی در اجرای
پادمانهای آژانس آن هم در زمانی که
به نظر میرسد تواناییهای هستهای
امارات و عربســتان سعودی با شتاب
به جلو میرود ،بــه آنها اجازه میدهد
تا برخی فعالیتهای هستهای خود را
بدون اینکه تحت بازرسیهای آژانس
قرار بدهند ،پنهان کنند ،افزود :علیرغم
این وضعیت ،متأســفانه طرفداران به
اصطالح اصلی عدم اشــاعه سکوت
انتخــاب کردهاند و برخــی اعضای
آژانس نیز بدون هیچ توافق قبلی برای

پذیرش اجرای کامل موافقتنامه پادمان
و اجرای هنجارهای عدم اشاعه ،با این
کشورها در توسعه توانایی هستهای آنها
همکاری میکنند.
نماینده کشورمان نزد آژانس بین المللی
انرژی اتمی در بخش پایانی ســخنان
خــود ضمن اظهار اینکــه جامعه بین
المللی چارهای جز اعمال فشار پیوسته
بر رژیم اســرائیل برای پیوستن سریع
و بی قید و شــرط بــه ان .پی .تی ،به
عنوان یک طرف غیر دارنده ســاح
هســتهای این معاهده ،و قــرار دادن
تمامی فعالیتها و تأسیسات هستهای
آن تحــت پادمانهــای جامع آژانس
ندارد ،از درخواست رسمی اخیر آژانس
از کشــورهای دارای پروتکل مقادیر
کوچک برای لغو آنها اســتقبال نمود
و افزود :قویــ ًا از امارات متحده عربی
و عربســتان میخواهیم که بالفاصله
پروتکل مقادیر کوچک خود را لغو کرده
و به طور کامل ،وارد اجرای موافقتنامه
جامعه پادمان شــوند .وی ،همچنین
هرگونه شکســت تالشها در متقاعد
کردن عربستان ســعودی و امارات به
شــفافیت در فعالیتهایشان را تأسف
بار خواند ،چرا کــه میتواند منجر به
تضعیف کل سیســتم راستی آزمایی و
پادمان آژانس شود.

خبر

 ۳کشور اروپایی به جای فرافکنی سیاسی
به اجرای کامل برجام بازگردند

ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :از سه کشور
اروپایی انتظار می رود که به جای فرافکنی سیاسی،
در جهت پایبندی کامل به تعهداتشان طبق برجام و
مصوبات کمیسیون مشترک اقدام نمایند و به اجرای
کامل برجام برگردند.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت
امور خارجه در واکنش به بیانیه ســه کشور اروپایی
انگلیس ،آلمان و فرانســه در خصوص همکاریهای
جمهوری اســامی ایــران با آژانس بیــن المللی
انرژی هسته ای ،ضمن محکوم کردن این مواضع
غیرمســئوالنه اظهار داشت :از ســه کشور اروپایی
انتظار می رود که به جای فرافکنی سیاسی ،در جهت
پایبندی کامل به تعهداتشان طبق برجام و مصوبات
کمیسیون مشــترک اقدام نمایند و به اجرای کامل
برجام برگردند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :فعالیت های
صلحآمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران کامال در
چارچوب قوانین بینالملل و کامال قانونی و مشروع
بوده و در راستای حقوق ذاتی الینفک کشورها دنبال
می شود .خطیب زاده در ادامه عنوان کرد  :با خروج
ایاالت متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم ها و
تداوم بدعهدی اروپا در زمینه انتفاع اقتصادی ایران
از رفع تحریمهای تعهد شــده در برجام ،جمهوری
اســامی ایران طبق بندهــای  ۲۶و  ۳۶برجام گام
های هسته ای را برداشته است که کامال منطبق با
برجام است و همواره تاکید داشته است که در صورت
اجرای کامل برجام از ســوی طرفهــای مقابل،
بازگشت پذیر خواهند بود.سه کشوز آلمان ،فرانسه و
انگلیس در بیانیه ای در شورای حکام درباره فعالیت
هســته ای ایران ،ضمن تاکید بر پایبندی به توافق
هسته ای از فعالیت های هســته ای ایران پس از
کاهش تعهدات داوطلبانه هستهایاش در پی خروج
آمریکا از این توافق ،ابراز نگرانی کردند.بر اســاس
گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس،
تروئیکای اروپا(آلمان ،فرانسه و انگلیس) در بیانیه ای
در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره
ایران مطرح کردند :به عنوان عضوی از برجام(توافق
هسته ای) تعهد مداوم خود را به حفظ و اجرای کامل
توافق هسته ای تکرار می کنیم .ما سه کشور اروپایی
برای حفظ توافق سخت تالش کرده ایم .ما همواره
گفته ایم که بابت خروج آمریکا از توافق هسته ای و
اعمال تحریم ها بر ایران متاسف هستیم .ما تحریم
ها را همان طور که در توافق مقرر شده بود لغو کرده
و اقداماتی اضافی انجام دادیم تا ایران بتواند تجارت
قانونی را از طریق توســعه سازوکار مالی اینستکس
دنبــال کند .در ادامه این بیانیه آمده اســت :اگرچه
برخالف این اقدامات که با حســن نیت انجام شد،
ایران اکنون به مدت یک سال و نیم است که تخطی
هایی متعدد و جدی از تعهدات هسته ای اش انجام
می دهد .ما همچنان نگران عملکرد ایران هستیم که
منافع مربوط به عدم اشاعه در توافق را از میان بر می
دارد .پیش رفتن ها ،تحقیقات و توسعه ها عواقبی
جدی دارند .سه کشــور اروپایی عالوه بر این ادعا
کردند :ما نگران هستیم که ایران اورانیوم را بیش از
حد  ۳.۶۷درصد تعیین شده در برجام غنی سازی می
کند و به افزایش ذخایر اورانیوم ادامه داده است که
اکنون  ۲۴۴۳کیلوگرم است .این دوازده برابر بیش از
حد تعیین شده در برجام است .برخالف برجام ،ایران
در حال استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای تولید
اورانیوم با غنای پایین است .ایران همچنین برخالف

برجام در حال غنی ســازی در تاسیسات فردو است
که این محل هیچ کاربرد غیرنظامی معتبری ندارد.
این بیانیه می افزاید :ایران به انجام دادن تحقیقات
و توســعه در چندین نوع ســانتریفیوژ پیشرفته که
در برجــام و برنامه  R&Dبرجام مجاز نیســتند،
پرداخته است .این شامل فعالیت صدها سانتریفیوژ
 ۴-۲m, IR-IRو  ۶-IRاست .ایران همچنین
نوع جدیدی از ســانتریفیوژهایی را کــه در برجام
مجاز نیستند معرفی کرده است .ایران باید از انجام
دادن هر تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته
که برخالف مقررات برجام اســت ،خودداری کند.
سه کشــور اروپایی در ادامه بیانیه خود گفتند :مهم
تــر از تمام اینها ،ایران اعالم کرده اســت که قصد
دارد سانتریفیوژهای پیشرفته را در واحد غنی سازی
سوخت در نطنز نصب کند .گزارش آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تایید می کند که این روند آغاز شده است
و یک زنجیره سانتریفیوژ  ۲M-IRو برخی ۴-IR
ها در این تاسیســات نصب شده است .این گزارش
همچنیــن می گوید که این زنجیره ها به انباشــته
سازی اورانیوم ادامه خواهند داد .آژانس در  ۱۷نوامبر
گزارش داد که روند تزریق گاز اورانیوم هگزافلورید
به ســانتریفیوژهای  ۲m-IRآغاز شده است.این
بیانیــه همچنین مطرح می کنــد :برجام به وضوح
می گوید که تمام تحقیقات و توسعه سانتریفیوژها
باید تحت  PFEPانجام بگیرد .برجام همچنین
به طور شــفاف می گوید که تنها سانتریفیوژ های
 ۱-IRمی تواند در واحد غنی سازی سوخت برای
اهداف غنی سازی نصب شود و تعداد آن ها محدود
به  ۵۰۶۰و نه بیشتر از آن است .تصمیم اخیر ایران
برای تغییر محل فعالیت های تحقیف و توسعه اش
که به روشی جدید و مغایر با برجام انجام شده است،
همچنین افزایش تعداد کلی سانتریفیوژهایی که در
واحد غنی سازی سوخت نصب شده اند باعث نگرانی
جدی هستند .این موارد کار را برای گسترش فعالیت
های ایران با ســانتریفیوژهای پیشرفته در آینده در
صورتی که تصمیم به انجام دادن آن کند ،آســان
می کند .این واحد غنی ســازی سوخت گنجایش
هزاران ســانتریفیوژ دیگر را دارد و بنابراین ،انتقال
ســانتریفیوژهای پیشــرفته به یک محل بزرگ تر
نگرانی جدی درباره قصد ایران را ایجاد می کند .ما از
ایران می خواهیم به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته
در واحد غنی ســازی سوخت و برنامه هایش برای
انتقال امکانات  R&Dبه این واحد غنی ســازی
سوخت ادامه ندهد .این فعالیت ها تخطی بیشتر از
برجام است و پیامی غیرقابل قبول به جامعه جهانی
می فرستد که برای حفظ برجام گرد هم آمده است.
تروئیکای اروپا افزود :مهم است که ایران بدون تاخیر
بیشــتر فورا اقداماتش را به حالت اول بازگردانده و
به پایبندی کامل به تعهداتش در برجام بازگردد .ما
به همکاری با دیگر شرکای برجام برای پیدا کردن
مسیر دیپلماتیکی رو به جلو ادامه داده و قصد داریم
این بحث ها را در چارجــوب برجام دنبال کنیم .از
آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخواســت داریم که
به تالش های سرسختانه اش برای مشارکت دادن
ایران در گفتمانی اساسی در جهت ارزیابی اظهارات
ایران در پروتکل الحاقی ادامه دهد .این ســه کشور
اروپایی همچنین در این بیاینه همکاری های اخیر
پادمانی ایران با آژانس و ایجاد دسترسی برای نمونه
برداری بازرسان آژانس از دو محل تعیین شده توسط
آژانس در ایران را مورد توجه قرار دادند.

خبر

نحوه تعامل با دولت آینده آمریکا
نیازمند فهم مشترک ملی است

تهران -ایرنا -نماینده ادوار مجلس ،برجام را حاصل
فهم مشترک و اراده ملی در کشور دانست و افزود:
تصمیمگیری درباره نحوه تعامل با رییسجمهوری
بعدی ایاالت متحده نیازمند ایجاد فهم مشترک و
اراده ملی اســت تا عزت کشور حفظ و تحریم ها
رفع شود.
مهــرداد بائوج الهوتی در گفــت و گو با خبرنگار
سیاســی ایرنا اظهار کرد :دنیــای امروز مثل حلقه
های زنجیر به هم پیوسته است و ما نمی توانیم دور
خودمان دیوار بکشیم و بگوییم به تنهایی می توانیم
همه اموراتمان را به پیش ببریم.
وی افزود :اقتصاد ما به تعامالت سیاسی با دنیا گره
خورده است و تعامالت سیاسی پیش نیاز تعامالت
اقتصادی هستند.
عضو پیشین کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی به صادرات روزانه حدود ۲
میلیون و  ۶۰۰هزار تا  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه
نفت از کشور پیش از تحریم های آمریکا اشاره کرد
و افزود :این میزان صادرات نفت سالی حدود ۱۰۰
میلیارد دالر برای ما درآمد داشت که در کنار  ۶۰تا
 ۷۰میلیارد دالر درآمد غیر نفتی بیش از نیاز ارزی

کشور بود.
الهوتی ،افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر را یادآور
شد و تصریح کرد :یکی از دالیل باال رفتن قیمت
ارز در ماه های اخیر ،نبود تعادل بین ارز وارد شده به
کشور و هزینههای ارزی ما بود.
وی با بیان اینکه ما راهی جز برداشــتن تحریمها
نداریــم و اکنون گــران کشــور را اداره میکنیم،
خاطرنشــان کرد :نمی توان برای همیشه قطعات
یدکی هواپیما و دیگر نیازهای کشور را از بازار سیاه
و با قیمت گرانتر تهیه کرد و باید بتوانیم ارز حاصل
از صادرات را به روال طبیعی وارد کشور کنیم.
نماینده پیشین مردم لنگرود در مجلس به برداشت
بی رویه قطر و دیگر کشــورهایی که ایران با آنها
میدان نفتی مشــترک دارد ،اشــاره کرد و افزود:
کشورهای دیگر از شرایط تحریمی ما سوءاستفاده
می کنند و ما نمی توانیــم از منابع خودمان بهره
کافی را ببریم.
وی خاطرنشــان کرد :تحمــل دهکهای پایین
درآمدی برای ادامه این شــرایط کم شده است و
مسئوالن کشور باید برای حل ریشه ای و اساسی
مشکالت آنها اقدام کنند.

