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روسیه :آماده نهایی کردن توافق در وین هستیم

مذاکرهکننده ارشد روسیه میگوید مذاکرهکنندگان این کشور آماده انجام گفتوگوهای سازنده در وین برای نهایی کردن توافق هستند.به گزارش اقتصاد سرآمد ،میخائیل اولیانوف،
مذاکرهکننده ارشد روسیه در مذاکرات رفع تحریمها و نماینده این کشور در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین از آمادگی کشورش برای نهاییسازی توافق در وین خبر داد.
اولیانوف در توییتر نوشت« :خبر فوری! به نظر میرسد گفتوگوهای وین در خصوص احیای برجام به زودی از سر گرفته خواهد شد.هیئتها قصد دارند بعد از یک وقفه تقریب ًا
پنج ماهه به وین بازگرداند.مذاکرهکنندگان روسیه آماده گفتوگوهای سازنده برای نهایی کردن توافق هستند.دولت آمریکا اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷از برجام که یک توافق مورد
تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد بود خارج شد و دولت فعلی این کشور به ریاست «جو بایدن» تا کنون به وعدههای خود برای بازگشت به آن خودداری کرده است.تحلیلگران
به دالیل مختلفی درباره دالیل بیمیلی آمریکا برای بازگشت به توافق اشاره کردهاند .فشارهای رژیم صهیونیستی ،نمایندههای کنگره و کشورهای عربی ،در کنار مشکالت داخلی
بایدن در آمریکا از جمله عمدهترین عواملی بودهاند که آمریکا را برای بازگشت به این توافق بیمیل کردهاند.
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چماق آمریکایی و تزئین ابزاری آن

ضربشستاتمیتهرانبهواشنگتن

گروه سیاست خارجی  -محمد مهاجرانی
 همزمان با ارائــه پیشــنهاداتی از طرفمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای
جمعبندی مذاکــرات رفعتحریمها ،آمریکا تحریمهای
جدیدی علیــه ملت ایران اعمال کرد که با پاســخ قاطع
تهران مواجه شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،چماق یک نوع سالح سرد است
اما به یقین میتوان گفت ابــزار اصلی ایاالت متحده در
پیشبرد سیاست خارجی این کشور است .البته آمریکاییها
چماق را بزک با ابزارهای مختلــف تزئین میکنند و به
صورت خام از آن استفاده نمیکنند بلکه همچنان بتوانند
برای سیاســتمداران جهانی تازه به دوران رسیده ژست
دموکراسی و صلح بگیرند.
بایدن همچنان در مسیر ترامپ!
جو بایدن که برای مواجهه با برجام همان مســیر ترامپ
را آغاز کرد ،ابتدا به جای بازگشــت به برجام مذاکراتی
فرسایشــی را آغاز کرد و همزمان با میــز مذاکرات از
تحریم مضاعف به عنوان یک ابزار جهت اعمال فشار و
امتیازگیری از ایران استفاده کرد.
در تازهترین اقدامات از این قبیــل ،وزارت خزانهداری
آمریکا ،دوشنبه اعالم کرد اسامی شرکتهای جدیدی را
به بهانه ارتباط با ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
اسامی شرکتها و کشــتیای که در فهرست تحریمی
جدید خزانــهداری آمریکا قرار گرفتهانــد در زیر آمده
است .این شرکتها در امارات ،چین ،سنگاپور و مالزی
مستقر هستند.
دستیار وزیر خزانهداری آمریکا بعد از معرفی این تحریمها
مدعی شد که آمریکا به دیپلماسی با ایران متعهد است و
در ادامه گفت :ایاالت متحده همچنان به پیگیری مســیر
دیپلماسی برای دستیابی به بازگشت دوجانبه به اجرای
کامل برنامه جامع اقدام مشــترک پایبند است .تا زمانی
که ایران آماده بازگشــت به اجرای کامل تعهداتش شود
ما به اجرای تحریمها در زمینه فروش غیرقانونی نفت و
محصوالت پتروشیمی ایران ادامه خواهیم داد.
جوزف بورل :فضا برای مصالحههای مهم اضافی به
پایان رسیده است
این تحریمهــا در حالی علیه ملت ایران اعمال شــد که
«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،

هفته گذشته در یادداشتی که در روزنامه فایننشالتایمز
منتشر کرد ضمن اعتراف به شکست فشار حداکثری علیه
ایران ،گفت :بعد از  ۱۵ماه مذاکرات فشرده و سازنده در
وین و تعامالت بیشمار با طرفهای برجام و آمریکا من
به این جمعبندی رسیدهام که فضای برای مصالحههای
مهم اضافی به پایان رسیده است .من اکنون روی میز ،متنی
گذاشــتهام که در آن ،رفع تحریمها و گامهای هستهای
برای احیای برجام به تفصیل شرح داده شدهاند.
وی تاکید کرده بود :الزم اســت برای مغتنم شمردن این
فرصت برای موفقیت ،تصمیمهای الزم گرفته شــوند.
من هیچ جایگزین جامع یا مؤثر دیگری را در دســترس
نمیبینم.
در همین راستا نیز علی باقری مذاکرهکننده ارشد کشورمان
نیز از ارائه پیشنهادات کشورمان برای جمعبندی مذاکرات
خبر داده بود و تصریح داشــت:ما ایدههای پیشنهادی
شکلی و محتوایی خود را بهمنظور هموار ساختن مسیر
برای جمعبندی سریع مذاکرات وین ،که با هدف اصالح
یک شرایط پیچیده خسارتبار ناشی از خروج یکجانبه
و غیرقانونی آمریکا آغار شده ،به طرفهای مقابل ارائه
دادیم.وی افزود :ما بهصورت نزدیک با شرکای برجامی
خود ،بهویژه هماهنگکننده ،بهمنظور ارائه فرصتی دیگر
به آمریکا برای نشاندادن ُحسن نیت و مسؤولیتپذیری
خود کار میکنیم .ایران آمــاده جمعبندی مذاکرات در
مدت زمان کوتاهی است ،اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام
مشابه باشد.
این بار نیز آمریکاییها در پاســخ به حســن نیت ایران
تحریمهای جدیدی را اعمال کردند اما در کمتر از چند
ساعت پس از این اقدام نابخردانه ،پاسخ محکمی از تهران
دریافت کردند.
پیش به سوی  ۱۹۰هزار سو!
بهروز کمالوندی سخنگوی ســازمان انرژی اتمی شب
دوشــنبه در گفتگویی با اعالم اینکه دستور راهاندازی و
تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ جدید صادر شده است،
گفت :این ســانتریفیوژها از انواع ماشینهای پیشرفته
هســتند و قب ً
ال هم این موضوع به اطالع آژانس رسیده
است.
وی افزود :این کار در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ایران و رســیدن به

غنیسازی  ۱۹۰هزار سو انجام شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :ما این ماشینها
را نصب کرده بودیم که از جمله آنها  ۵۰۰ماشین IR۶
است که شروع عملیات بهره برداری پروسه  ۱۰الی ۱۵
روزه است که امروز به آنها گاز تزریق میشود.
کمالوندی خاطرنشــان کرد :در گذشــته هم اقدامات
متعددی صورت گرفته ،به خصوص در ارتباط با رسیدن
به یک هزار ماشین  IR۶که با این اقدام کاری که مجلس
از ما خواسته بود برای راهاندازی یک هزار ماشین  IR۶و
تزریق و بهره برداری از آن را به مرحله پایانی میرسانیم.
امریکاییها تصور نکنند با این اقداماتشان میتوانند
در میز مذاکره امتیاز بگیرند
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در
حاشیه نشست بزرگداشت حقوق بشر و کرامت انسانی
ضمن گفتگو با خبرنگاران در واکنش به این اقدام آمریکا
با اشاره به صدور قطعنامه اخیر آژانس بینالمللی انرژی
اتمی علیه کشورمان گفت :در هفته جاری با توجه به اینکه
اخیرا ً آقای بورل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ابتکاری
را ارائه داد و متنی را به همه طرفها شــامل ایران۴+۱ ،
و آمریکا ارائه کرد و همه طرفها در پایتختها در حال
بررسی این متن و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره
و مرحله جدیدی از مذاکره در وین هستیم ،روز گذشته
(دوشنبه) دهم مرداد ماه شاهد صدور یک قطعنامه جدید
از سوی آمریکا بودیم.
وی افزود :ما در پاسخ به این اقدام آمریکا ،از شب گذشته
و براساس تصمیمی که گرفته شد ،نسبت به گازدهی به
صدها سانتریفیوژ نسل جدید اقدام کردیم .آمریکاییها
تصور نکنند با این اقداماتشــان میتوانند در میز مذاکره
امتیاز بگیرند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین اشارهای به رفتار
اخیر آمریکا و کشــورهای اروپایی در صدور قطعنامه
علیه کشــورمان در آژانس بینالمللی انرژی اتمی کرد و
گفت :به یاد دارید که در هفتههای گذشــته در حالی که
ما برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده میشــدیم ،به
یکباره طرف آمریکایــی در اقدامی غیرمنطقی ،با هدف
امتیاز گرفتن در میز مذاکره ،طرح قطعنامهای را در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مطرح کرد و قطعنامهای را روی
میز گذاشت.

گزیده اخبار

خبر
چرا تایوان برای چین مهم است؟
اگرچه آمریکا ســال ها پیش اصل چین واحد را امضا
کرده است؛ اما همچنان گوشه چشــمی به این جزیره
دارد و می خواهد از آن به عنوان کارتی برای فشــار بر
پکن اســتفاده کند .به گزارش اقتصاد سرآمد ،جزیره
تایوان که با نامهای «چین تایپه»« ،چین ملی» و « ُفر ُمز»
نیز شناخته میشود ،منطقه ای در شرق آسیا است که از
جزایر «تایوان»« ،پنگهو»« ،کینمن»« ،ماتسو» و شماری
جزیره کوچک دیگر تشــکیل میشــود که همگی در
سواحل شرق چین هســتند .این جزیره از راه دریا از
غرب با جمهوری خلق چین ،از شــمال شرق با ژاپن
و از جنوب با فیلیپین همســایه اســت .پرتغالیها در
ســال  ۱۵۹۰این جزیره را کشــف کردند و نام آن را
«فورموزا» ( )Formosaبه معنی «زیبا» گذاشتند .در
سال  ۱۶۲۴هلندیها در جنوب و اسپانیاییها در شمال
جزیره قلعههایی بنا کردند .هلندیها در ســال ۱۶۴۱
اسپانیاییها را از این جزیره بیرون رانده و تا سال ۱۶۶۱
کنترل تایوان را در دست داشتند .در سال  ۱۶۶۱ژنرال
کوژینــگا ( )General Koxingaبــه صورت یک
پادشاهی مستقل زمام این منطقه را در دست گرفت .در
سال  ۱۶۸۳دودمان چینگ بر این جزیره تسلط یافت.
با آغاز جنگ بین چین و ژاپن در ســال  ۱۸۹۵چینیها
شکســت خوردند و جزیره تایوان به دســت ژاپنیها
افتاد .ژاپنیها در مدت حاکمیــت خود بر تایوان نقش
زیادی در توسعه و گسترش این جزیره داشتند.با شروع
جنگ جهانی دوم و به علت اینکه تایوان تحت تسلط
ژاپن بود ،بمبافکنهــای آمریکایی در طول جنگ به
کرات این جزیره را هدف بمبارانهای ســنگین قرار
دادند.پس از پایان جنگ جهانی دوم این جزیره از ژاپن
بازپس گرفته شد و بخشــی از جمهوری چین شد .در
سال  ۱۹۴۹نیروهای چیانگ کایشک اداره تایوان را به
دست گرفتند .او  ۶۰۰هزار تن از نیروهایش را در جزیره
مستقر ساخت .جمهوری خلق چین این اقدام چیانگ
کایشــک را محکوم و اعالم کرد تایوان جزء الینفکی
از خاک چین است.تایوان عضو سازمان تجارت جهانی
و سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا–اقیانوسیه است
و از اقتصاد صنعتی پیشــرفتهای برخوردار است .این
جزیره با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا
و فناوری صنعتی پیشــرفته ،نقش مهمی را در اقتصاد
جهانی بازی میکند .این منطقه از نظر شــاخصهای
آزادی بیان ،مراقبت سالمتی ،آموزش همگانی و آزادی
اقتصــادی در ردههای باالی دنیا قــرار دارد.در مارس
 ۲۰۰۰و در انتخابات این جزیره« ،چن شــویی بیان» از
حزب دموکراتیک مترقی با کســب  ۷۱درصد آرا ،به
عنوان رئیس آن برگزیده شــد و به  ۵۰سال زمامداری
ناسیونالیستها بر این پهنه جغرافیایی خاتمه داد .تایوان
در ژانویه  ۲۰۰۲به عضویت ســازمان تجارت جهانی
( )WTOدرآمد.در اوت  ،۲۰۰۲چن شویی بیان که به
ریاست این جزیره انتخاب شده بود ،طی یک سخنرانی
به شــدت به چین تاخت و ادعا کرد «چیــن و تایوان
دو کشــور جدا هســتند ».او همچنین گفت به زودی
همهپرسیای به منظور استقالل تایوان برگزار میکند و
از آن به عنوان «حقوق بشر بنیادی» یاد کرد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد :واقع ًا ما متعجب شــدیم از
اینکه در حالی که در همان زمان و به کرات در این ایام،
دائم ًا از طرف آقای بایدن پیامهایی را با واسطهها دریافت
میکنیم که آمریکا حسن نیت دارد و برای رسیدن به توافق
جدی اســت ،اما به یک باره قطعنامه را روی میز آژانس
میگذارند .ما پاسخ متقابل و قاطع خود را در آن مرحله به
طرف آمریکایی دادیم.
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در حاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تحریمهای
آمریکا ،گفت :موضع آمریکا در سیاست فشار حداکثری
شکست خورده و امیدی به اینکه از این سیاست نتیجهای
حاصلشان شود ،ندارند اما رفتار دوگانه یا چندگانه آنها را
شاهد هستیم.اسالمی تاکید کرد :ایران همواره تاکید کرده
و مجدد نیز تاکید میکند که تمام فعالیتهای هستهای آن
مطابق با پادمان و  NPTاست .از این رو در اجرای قانون
لغو تحریمها و در پاســخ به این تحریمها ،گاز دهی به
سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کردیم.
اسالمی :اراده ایران محکم است
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :با این اقــدام به آنها
نشان میدهیم اراده ما ،اراده مستحکمی است و برای لغو
تحریمها از هیچ گونه اقدامی که در راستای منافع ملت
ایران است کوتاه نخواهیم آمد.
زهره الهیان نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای
اسالمی در واکنش به اقدام سازمان انرژی اتمی در گفتگو
با خبرنگار مهر گفت :اقدام ســازمان انــرژی اتمی در
راهاندازی و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ پیام
مهمی برای دنیا خواهد داشت ،از این جهت که جمهوری
اسالمی ایران امروز شرایط متفاوتی دارد و به عنوان یک
قدرت هستهای مطرح است؛ البته ما این اقتدار هستهای را

همواره در مسیر صلحآمیز به کار میگیریم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اســامی تصریح کرد :البته سازمان انرژی اتمی
به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشــی درباره این
اقدام ارائه شده اســت و فعالیتهای ما کام ً
ال در مسیر
صلحآمیز پیش میرود.نماینده مــردم تهران در مجلس
شورای اسالمی در مورد تأثیر این اقدام بر روند مذاکرات
هستهای ،گفت :قطع ًا به نقطهای رسیدیم که طرف مقابل
به راحتی نمیتواند درخواست تعطیلی صنعت صلحآمیز
هستهای ما را داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :شرایط ایران با
زمانی که برجام امضا شد ،متفاوت است
وی اظهار داشت :امروز شرایط جمهوری اسالمی ایران با
 ۵سال گذشته متفاوت است ،چرا که ما مسیرهایی را طی
کردیم که غیرقابل بازگشت است .به بیان دقیقتر ،شرایط
امروز ما با زمانی که برجام امضا شد ،کام ً
ال متفاوت است
و قابلیت بازگشت به آن نقطه را نداریم.در پایان میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که احتماالً غرب تاکنون متوجه شده
باشد که در تهران «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» و حتم ًا
در برابر هر اقدام خصمانه خود ،پاسخی به مراتب جدیتر
از گذشته خواهد گرفت .اکنون که قرار است دور جدید
مذاکرات برای رفع تحریمها در وین آغاز شــود دست
هیئت ایرانی از گذشته پرتر خواهد بود.شاید اگر همان
وقت که ترامپ از برجام خارج شد و دولت وقت ایران،
یک سال منفعالنه عمل نمیکرد و از همان ابتدا با اقدامات
متقابل پاسخ گستاخی رئیس جمهور سابق آمریکا نسبت
به حقوق بین الملل را داده بود ،امروز درس عبرتی برای
دولت جدید آمریکا بود تا در مقابل قوانین بینالمللی و
شناسایی حقوق ملتها محترمانه عمل میکرد.

اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت

ی عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
رئیس جهوردر جلسه شورا 

گازدهیبهسانتریفیوژهاپاسخیبه
تحریمهایآمریکابود

نهادهاودستگاههایمسئولموظفند
زمینهاشتغالنخبگانرافراهمکنند

رییس سازمان انرژی اتمی گفت:گازدهی به سانتریفیوژ ها
در چارچوب قانون اقدام راهبردی مجلس بوده و پاسخی
به تحریم های طرف مقابل است.به گزارش اقتصادسرآمد،
محمد اســامی در حاشــیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:
آمریکایی ها مرتب اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثری دارند و
امیدی به این سیاست ندارند.وی افزود :با این حال شاهد رفتار دوگانه
و چندگانه آمریکا هستیم و اتهامی واهی که  ۲۰سال به کشور نسبت
می دهند .رژیم صهیونیستی و ضد انقالب اداعاهایی در زمینه مکانها
و مدارک واهی دارند که سعی می کنند از این طریق فشارها را بر ملت
ایران تشدید کنند.معاون رییس جمهور اظهار داشت :اگر در مذاکرات
به معنای واقعی کلمه حسن نیت داشتند و سالها مذاکره کردند،برجام
مولود برون رفت از این وضعیت بوده است ،یعنی مذاکرهای صورت
گرفته تا این اتهامات رفع شــود ،اعتماد سازی صورت گیرد.اسالمی
افزود :ایران در شــرایط متفاوتی از حقوق خود کاسته و محدودیت
و نظارت تشدید شده را پذیدفته تا این اتهامات و ادعاها کنار گذاشته
شود،بهانه ها سلب و تحریم ها لغو شود و اجازه دهند شرایط با الگوی
توافق شده تداوم یابد.اما متاسفانه به این تعهدات عمل نکردند و هر
روز بهانه جدیدی می آورند و اتهامات را به صورت تشــدید شده،
تکرار می کنند.وی با تاکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران همواره
تاکیدکرده که تمام فعالیت های هسته ای اش مطابق موازین پادمان و
ان پی تی است و متعهد به ان پی تی و پادمان هستیم گفت :در اجرای
قانون راهبردی برای لغو تحریمها در پاســخ به تحریم ها گازدهی به
سانتریفیوژ های پیشرفته ار آغاز کردیم تا به آمریکایی ها نشان دهیم
که اراده ایران ،اراده مستحکمی برای لغو تحریم ها است و از هیچ گونه
اقدامی که در راستای منافع ملت ایران است کوتاه نخواهیم آمد.رئیس
ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد :برای اجرای قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و در پاسخ به این تحریمها ،گازدهی سانترفیوژهای
پیشرفته را آغاز کردیم تا به آنها نشان دهیم که اراده ما اراده مستحکمی
است و برای لغو تحریمها از هیچ اقدامی کوتاه نخواهیم آمد.اسالمی در
خصوص جمعآوری دوربینهای نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
گفت :دوربینهای جمعآوری شده ،دوربینهای برجامی و فراپادمانی
بوده اســت و برای توافقنامه برجام نصب شده بود.وی ادامه داد :این
دوربینها به منظور اندازه گیری محدودیت ظرفیت فعالیت و سرعت
فعالیت هستهای ایران نصب شده بود .اسالمی خاطرنشان کرد :وقتی
طرفین به برجام پایبند نبودند و به تعهداتشان عمل نکردند ،دلیلی ندارد
ما به تعهدات خود ادامه دهیم رییس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد:
امروز هم اعالم میکنیم تا زمانی که به تعهدات خود بازنگردند و موارد
ادعایی را کنار نگذارند ،دوربینی نصب نخواهد شد.

رئیسی در جلسه شــورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری گفت :نهادها و دستگاههای مسئول موظفند
زمینه را برای اشــتغال نخبگان و رفع نیازهای آنها
فراهم کنند تا زمینه اســتفاده از دانش و ظرفیت آنان در ارتقای
علم و فناوری در کشور ،فراهم شود.به گزارش اقتصادسرآمد،
آیتاهلل سیدابراهیم رئیســی در جلسه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،رهنمودهای رهبری در دیدارهای مختلف
با دانشگاهیان را گنجینهای ارزشمند در پیشبرد اهداف نظام در
حوزه علم و فناوری توصیف کرد و افزود :بیانات ایشان نقشه
راه مدونی برای ارتقای نقشآفرینی نظام آموزش عالی در کشور
است و میتواند بسیاری از مشکالت امروز کشور را حل کند.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت انجام پژوهشهای متناسب
با اقتضائات روز کشــور تاکید کرد و گفت :گاهی مشــاهده
میشود دانشگاههای ما گرفتار رشتهها یا پژوهشهایی هستند
که بیربط با فرهنگ ،شــرایط و نیازهای کشور ماست که این
وضعیت نیازمند اصالح اســت.آیتاهلل رئیسی در ادامه ضمن
تاکید بر پرهیز از انحصار پژوهش در هیئتهای علمی تصریح
کرد :پژوهشگران مســتقل که غالبا دارای نظراتی ارزشمند در
حوزههای مختلف هســتند نیز باید مورد حمایت باشند تا در
این تکثر و تضارب آراء علمی ،شاهد شکوفایی واقعی علم و
فناوری در کشور باشــیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود
ضرورت توجه بیشتر به حوزه علوم انسانی را مورد تاکید قرار
داد .وی در این باره گفت :در طول تاریخ ،دانشمندان ایرانی در
بسیاری از عرصههای علوم انسانی سرآمد و پیشرو بودهاند اما
با وجود این مزیتهای تاریخی ،در دوره معاصر پیشرفت الزم
را در عرصه علوم انسانی نداشتهایم که رفع این عقبماندگیها
نیازمند توجه ویژه در سیاستگذاری و اجراست.رئیس جمهور
با تاکید به جایگاه خطیر این شورا در ارتقای نهاد علم در کشور،
به حقوق و تکالیف آن در قانون اشاره کرد و گفت :قانون برنامه
سوم توسعه ،اهداف مهمی برای این شورای عالی تعیین کرده،
اما در کنار آن تکالیف مهمی را نیــز متوجه آن کرده که نیازمند
توجه ویژه و فعال کردن ظرفیت این شورای عالی است.افزایش
بهرهوری و نقشآفرینی نهاد علم در این فرایند ،موضوع بعدی
سخنان رئیس جمهور در این جلســه بود .آقای رئیسی در این
باره گفت :مراکز علمی و دانشگاهی باید به افزایش بهرهوری
در کشور کمک کنند .اساســا این وظایف نهاد علم است که با
شــاخصههای معین میزان بهرهوری و پیشــرفت کشور را به
صورت مستمر پایش کند.

ایدههای هفته جاری ایران برای مذاکرات

علیباقری
به وین میرود

ســخنگوی وزارت خارجه با اعالم عزیمت هیأت
مذاکرهکننده ایرانی به ریاســت باقــری به وین تا
ســاعاتی دیگر گفت که در این دور از گفتوگوها
درباره ایدههای همه طرفها از جمله ایدههای هفته
جاری ایران بحث میشــود.به گزارش اقتصاد ســرآمد ،ناصر
کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه روز (چهارشنبه) ۱۲
مرداد ماه از عزیمت هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران
به وین برای ادامه مذاکرات به منظور رفع تحریمهای ظالمانه
علیه ملت ایران خبر داد.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:
در چارچوب سیاست رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان،
هیأت مذاکرهکننده جمهوری اســامی ایران به ریاست علی
باقری مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران تا ساعاتی
دیگر عازم وین خواهد شد.پیش از این انریکه مورا در توئیتی
اعالم کرده بود که در مسیر وین است و نوشت« :در راه سفر به
وین هستم تا بازگشــت به اجرای کامل برجام بر اساس متنی
که هماهنگکننده بیستم جوالی روی میز گذاشت را به بحث
بگذارم .از مقامات اتریشی بســیار قدردانی میکنم».هشتمین
دور مذاکرات رفع تحریمها  ۲۰اســفند ماه در وین دچار وقفه
شد و پس از سفری که بورل در اوایل تیرماه به تهران انجام داد
توافق شد که مذاکرات از سر گرفته شــود که بر همین اساس
روزهای هفتم و هشتم تیر ماه این مذاکرات در دوحه به صورت
غیرمســتقیم بین ایران و آمریکا و به واسطه انریکه مورا برگزار
شد .ایران این مذاکرات را مثبت خواند و آمریکا مدعی شد که
ایران درخواســتهای فرابرجامی مطرح کرده که این ادعا از
سوی حسین امیرعبداللهیان رد شد.به گفته کنعانی ،در این دور
از گفتوگوها که به روال قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه اروپا
برگزار خواهد شد ،در خصوص ایدههای مطرحشده از سوی
طرفها از جمله ایدههای ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی
ایران که هفته جاری به طرف مقابل ارائه شد ،بحث و تبادل نظر
صورت خواهد گرفت .سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید
مجدد بر عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران بر دستیابی به یک
توافق پایدار که ضامن حقوق و پاسدار منافع ملت ایران باشد،
ابراز امیدواری کرد طرفهای مقابل نیز با اتخاذ تصمیمات الزم
و تمرکز جدی بر حل مسائل باقیمانده ،شرایط را برای پیشبرد
موثر گفتوگوها فراهم کنند.ناصر کنعانی روز دوشــنبه دهم
مرداد ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که ایران پیشنهاد
بورل را با دقت بررسی و نقطه نظراتش را ارائه کرده و احتماال
شاهد دور جدیدی از مذاکرات رفع تحریمها باشیم.

تحوالت عراق تاثیری در مذاکرات ایران
و عربستان ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه ایران مستقل سیاستهای
خود را تدوین میکند ،گفت :ایران برای مذاکره و ارتباط با عربستان یا هر کشور
دیگری از آمریکا اجازه نمیگیرد ،سعودیها هم باید مستقل تصمیم بگیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،محمود عباس زاده مشکینی با اشاره اظهارات مطرح
پیرامون کخالفت کاخ ســفید با مذاکرات تهران -ریــاض ،گفت :ایران برای
مذاکره و ارتباط با هر کشوری از آمریکا اجازه نمیگیرد و منتظر اجازه نیست،
ما در اتخاذ اســتراتژیها و تاکتیکهایمان مســتقل عمل میکنیم .عصبانیت
حدود  44ســال آمریکا از جمهوری اســامی ایران هم به دلیل این است که
ایران مستقل سیاســتهای خود را تدوین میکند.عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اســامی ،افزود :سعودیها هم باید پاسخ
دهند و اعالم کنند که آیا بــا اجازه آمریکا مذاکره میکنند یا مســتقل تصمیم
میگیرند .امیدواریم که سعودیها هم مســتقل تصمیم بگیرند.عباس زاده در
ادامه در توضیح تاثیر تحوالت عراق بر مذاکرات ایران و عربستان ،اظهار کرد:
عراق از همسایههای مهم ایران است و ما بیشترین مشترکات را با عراق داریم.
عراق از شرکای استراتژیک ما در منطقه اســت و عربستان هم به نقش عراق
واقف است .کشورهای منطقه برای رفع مشکل باید تالش کنند .سعودیها نیز
با توجه به همسایگی که با عراق دارند باید حساسیتهایی نسبت به تحوالت
داشته باشند .این تحوالت نباید بر مذاکرات تهران -ریاتض تاثیر بگذارد.وی
یادآور شد :ما آنچه که در عراق میخواهیم ،یک عراق مستقل و حاکمیت آن
معطوف به اراده و تامین کننده منافع مردم است ،کشوری که حضورش هم افزا
با کشورهای منطقه به ویژه ایران باشــد .اگر نگاه عربستان هم به عراق چنین
باشد ،همگرایی ایجاد میشود .ما توصیه میکنیم که سعودیها با همین نگاه
سیاستشان را پیش ببرند.

توان ساختن بمب را داریم اما فتوای رهبری مانع ماست

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :ما توان ساختن بمب
را داریم اما فتوای شــرعی مقام معظم رهبری مانع ما است؛ این را همه بدانند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،علیرضا ســلیمی نماینده محالت و دلیجان و عضو
هیئت رئیسه مجلس در جلسه مجلس شــورای اسالمی در تذکری با اشاره به
وقوع سیل در مناطقی از استان مرکزی و خسارات ناشی از آن گفت از مسئوالن
مربوطه تقاضا دارم هرچه سریعتر خسارات ناشــی از سیل بر آورد و به مردم
پرداخت شود.وی افزود :همچنین با کسانی که مرتکب کوتاهی شدند و آب
بندهای مربوطه را محکم و پول های مورد نیاز را احداث نکردند ،حتم ًا برخورد
شود.این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار
کرد وضعیت پرداخت لوازم خانگی و افزایــش قیمت آنها این روزها دغدغه
اصلی مردم شدهاست؛ مشخص نیست چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؛ در
این خصوص خواستار اقدام الزم از سوی وزیر محترم ضمن هستم.سلیمی با
بیان اینکه تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی در موضوع کنکور برای دانش
آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه ها و دغدغه شده است خواستار تجدیدنظر
در این زمینه شد و گفت که نباید مافیای کنکور فربهتر شوند.

وقوع سانحه برای یک فروند هواپیمای سوخو ۲۲در پایگاه
هوایی شیراز

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه از وقوع سانحه برای یک فروند هواپیمای
سوخو  ۲۲این نیرو به دلیل نقص فنی در پایگاه هوایی شیراز خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ؛روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد :
صبح روز(چهارشنبه  ۱۲مرداد ) یک فروند هواپیمای سوخو  ۲۲متعلق به نیروی
هوافضای سپاه هنگام برخاستن در پایگاه هوایی شیراز دچار نقص فنی شد و
خلبانان ناگزیر به استفاده از سامانه صندلی پران (اجکت) شدند.در ادامه این
اطالعیه آمده است  :در این سانحه بحمداهلل خلبانان با عکس العمل به هنگام
در سالمت کامل هستند.

الیحه جامع انتخابات و الیحه تقسیمات کشوری امسال
آماده میشود

محمدرضا غالمرضا معاون سیاســی وزیر کشــور گفت :در برنامه امسال بنا
داریم الیحه جامع انتخابات و الیحه تقسیمات کشوری را با همکاری مجلس
شورای اسالمی و شورای نگهبان آماده کنیم و تاکنون کارهای خوبی صورت
گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدرضا غالمرضا معاون سیاسی وزیر
کشور در حاشیه نشست معاونان سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداریهای
سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ما امروز اولین همایش معاونان
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی در وزارت کشور داشــتیم.وی افزود :بحثهای
خوبی مطرح شــد؛ بنا داریم برمبنای رویکرد کلی معاونت سیاســی وزارت
کشور براساس برنامه  1401که نگاه تحولی به معاونت سیاسی دارد ،همکاران
خود را توجیه کنیم.معاون وزیر کشور گفت :در برنامه امسال بنا داریم الیحه
جامع انتخابات و الیحه تقســیمات کشــوری را با همکاری مجلس شورای
اسالمی و شــورای نگهبان آماده کنیم و تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته
است.وی خاطرنشان کرد :الیحه تقسیمات کشــوری نیز در حال بازنگری و
ت جمهوری آیتاهلل رییسی
آمادهسازی است .رویکرد کلی بر مبنای نگاه ریاس 
قانونمحوری و نگاه و توجه به مناطق محروم اســت که انشاهلل با همکاری
سایر دستگاهها و مطالعات دقیق بتوانیم تحولی در این حوزه را شاهد باشیم.
غالمرضا گفت :الیحه انتخابات نیز برمبنای سیاستهای کلی انتخابات ابالغی
رهبر معظم انقالب در حال آمادهسازی نهایی است و امیدواریم تا شهریورماه به
مجلس ارائه دهیم.وی ادامه داد :در مورد انتخابات توجه به احزاب و گروههای
سیاسی و سایر بســترها و ظرفیتها میتواند میزان مشارکت را باال ببرد و در
فضای سیاسی کشور اثرگداز باشد و امید است در انتخابات سال  1402شاهد
مشارکت باال باشیم.معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش
عنوان کرد :عقب افتادگی در موضوع کمیسیو ن احزاب داشتیم .هفتگی تا کارها
بروز شود جلسات را برگزار خواهیم کرد .روی موضوعات خوبی کار میکنیم.
در کمیسیون احزاب از چند دستکاه و نمایندگان قوای مختلف حضور دارند.
مسولیت این کار برعهده معاونت سیاسی است.

مخابرات ضرر و زیان مشترکان از اختالالت ایجادشده را
جبرانکند

عیسی زارعپور به اختالالت ایجادشده در شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت:
ما مسؤول پدافند غیرعامل وزارتخانه را مامور کردیم تمامی مراکز مخابراتی
بررسی شوند و شرکت مخابرات نیز باید ضرر و زیان مشترکان را جبران کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :در هفته اخیر
دو حادثه داشتیم که یکی از آنها در مشهد رخ داد؛ روز شنبه بر اثر قصور یکی
از پیمانکاران شرکت مخابرات یکسری از فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود
و حدود  ۴ساعت ارتباطات چند استان اعم از مشهد ،خراسان جنوبی و کرمان
دچار اختالل شده بود که با مقصرین احتمالی برخورد خواهد شد.وی افزود:
روز دوشنبه هم یکی از حوضچههای شرکت مخابرات ایران در خیابان کارگر
دچار آتشسوزی شده بود که آن نیز منجر به قطع ارتباطات شد .ما جلسهای
را در این خصوص برای بررسی این دو حادثه داشتیم که علت آن عدم رعایت
اصول حرفهای توسط اپراتورها بود .اصول پدافند غیرعامل نیز رعایت نشده
بود؛ ما مســئول پدافند غیرعامل وزارتخانه را مامــور کردیم که تمامی مراکز
مخابراتی را بررسی کند .شرکت مخابرات نیز حتم ًا باید ضرر و زیان مشترکین
را جبران کند؛ سازمان تنظیم مقررات پیگیر این جبران خسارت هستند.زارع
پور در مورد دستور دو هفته پیش هیئت دولت برای واگذاری بستههای رایگان
اینترنت به ســه دهک پایین درآمدی ،گفت :این مسأله اجرایی شده ما سامانه
ثبت نام را  ۳هفته پیش باز کردهایم و نزدیک به یک میلیون خانوار ثبت نام کردند
و از ابتدای مردادماه این بســته برای آنها فعال شده است ما به اپراتورها اعالم
کردهایم آنهایی که ثبت نام کردهاند باید این بستهها به آنها اختصاص پیدا کند
یک بسته  ۴۰گیگ که تا پایان سال بوده و برای سال آینده هم یک بسته  ۵۰گیگ
اختصاص داده خواهد شد.

