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رئیسی در ستاد اقتصادی دولت:

اقدامات اثرگذار برای ثبات بازار و کنترل قیمتها ضروری است

رئیسجمه��ور با ضروری خواندن اقدام��ات اثرگذار برای ثبات
در بازار ،کنترل قیمتها و تامی��ن مواد اولیه ،از وزارتخانههای
صمت و جهاد کشاورزی خواست برای حل مشکالت معیشت
روزان��ه مردم تدبیر کنند .به گ��زارش «عصر ایرانیان» ،حجت
االسالم سید ابراهیم رئیسی سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی
اقتص��ادی دولت ،تاکید کرد :وزارتخانهه��ای صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کش��اورزی با برنامه ری��زی کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت ضمن اصالح فرایندها برای حل مش��کالت
معیش��ت روزانه مردم تدبیر و چارهاندیشی کنند .وی با تاکید بر
هم��کاری همه اعضای دولت به وی��ژه وزارتخانههای صنعت،

معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت اقتصادی
از وزرای مربوطه و دبیرخانه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت
خواست طرحها و برنامههای تحولی را با مشارکت صاحبنظران
و فع��االن اقتصادی تهیه و پس از تصویب ،ابعاد مختلف آن را
برای مردم تبیین و تش��ریح کنن��د .رئیس جمهور همچنین به
معاون اول ماموریت داد س��امانه جامع تجارت را در یک زمان
بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند .رئیسی تصریح کرد:
دولت ناظر اصلی در بازار است و مردم انتظار دارند با اولویتبندی
مسائل مهم اقتصادی و با تالش شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد
کشور و معیشت آنان ،به صورت ملموس رخ دهد .در این جلسه

موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و «راههای افزایش و توسعه
صادرات غیرنفتی» مورد بررس��ی قرارگرفت .براس��اس برنامه
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت ،افزایش ص��ادرات غیرنفتی
از  ۳۵میلی��ارد دالر به  ۷۰میلیارد دالر ،هدفگذاری ش��ده که
الزمه آن اصالح س��اختار و مقررات صادراتی و افزایش س��بد
کاالهای دانشبنیان ،پیش��رفته و اش��تغالزا در صادرات و نیز
تقویت بازارچههای مرزی اس��ت .در این جلسه همچنین برای
اجرایی شدن این طرحها ۱۴ ،پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای
ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی و الزامات آن
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عباسزاده مشکینی:

دسترسی آژانس به سایتهای هستهای طبق قانون لغو تحریمها خواهد بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :هم��ه دسترس��یهای آژانس بین
الملل��ی انرژی اتمی به س��ایتهای هس��تهای ایران ،طبق
قانون «لغو تحریمها» اس��ت .محمود عباس زاده مشکینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اسالمی در گفتگو با مهر ،با اشاره به دیدار «رافائل
گروس��ی» مدی��ر کل آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی با
محمد اسالمی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ،گفت :با توجه
به روی کار آمدن دولت س��یزدهم و ش��کل گیری ارادهها
و تاکتیکه��ای جدید «گروس��ی» برای هم��کاری توأم با
درک و منافع مش��ترک به ایران س��فر کرد .وی افزود :اهم
توافقات ایران و آژانس در بیانیه مشترک منتشر شده است،
امیدواریم در نشست آینده شورای حکام بیانیه شورا منطبق
بر واقعیات و به دور از سیاس��ی کاری در مورد فعالیتهای
هستهای ایران تنظیم شود .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی

و سیاس��ت خارجی مجلس با تاکید بر اینکه باید استقالل و
اعتبار آژانس بین المللی انرژی هس��تهای حفظ شود ،تاکید
کرد :س��فر «گروس��ی» در راس��تای تقویت فض��ای تفاهم
و گفتگ��و بین آژانس و س��ازمان انرژی اتمی ب��ود و مقرر
ش��د وی س��فر دیگری نیز به زودی به ایران داش��ته باشد.
مش��کینی در واکنش به برخی فضاس��ازیها مبنی بر اینکه
بیانیه آژانس و س��ازمان انرژی اتمی ،دور زدن قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها بوده اس��ت ،تصریح کرد :بیانیه
آژانس در راس��تای دور زدن قان��ون مجلس نبود مگر آنکه
غربیها اس��تنباطهای خلق الس��اعهای را مطرح کنند .وی
ب��ا تاکید بر اینک��ه بیانیه ایران و آژانس طب��ق قانون اقدام
راهبردی تدوین ش��ده اس��ت ،گفت :همه دسترس��یهای
آژان��س بین المللی انرژی اتمی به س��ایتهای هس��تهای
ایران طبق قانون مجلس و پادمانها و پروتکلها است .در
بیانیه مشترک نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
اظهار داش��ت :طبق بیانیه ،اطالعات ثبت ش��ده در فایلها
در ای��ران میمان��د .مجلس با دقت بر اج��رای قانون اقدام
راهبردی نظارت دارد .مشکینی با بیان اینکه دولت سیزدهم
حداکثر استفاده را از ظرفیتهای قانون اقدام راهبردی برای
رفع تحریمها خواهد کرد ،افزود :هنوز گوش��ه و کنایههای
رئیس دولت تدبیر به این قانون را فراموش نکردهایم ،دولت
دوازدهم نی��ز موظف به اجرای این قان��ون بود .وی گفت:
قانون اقدام راهبردی راه را برای مذاکره فرسایش��ی ،ابزاری
و مذاک��ره برای مذاکره میبندد ،اما راه مذاکره عزتمندانه را
هموار میکند .س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تصریح کرد :سخنگوی سازمان انرژی اتمی
در گزارش��ی به کمیسیون اعالم کرد ،قانون اقدام راهبردی
فرصت ارزش��مندی برای رش��د و توس��عه صنعت هستهای
ایران فراهم کرده است.

آزادیخواه:

مشکالت ما با « »FATFحل نمیشود

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت :با عضویت
ایران در  FATFمش��کالت کش��ور یک ش��به حل و فصل
نمیش��ود و ما باید ارتباط خود با همس��ایگان را تقویت کنیم.
حجتاالس�لام احد آزادیخواه در گفتگو ب��ا مهر ،در واکنش
به افرادی که معتقدند نپیوس��تن ایران ب��ه  FATFمیتواند
مش��کالت زیادی را به ویژه در زمین��ه تعامالت تجاری برای
کش��ورمان ایجاد کند ،گفت :این اظهارات یک بهانه س��ازمان
یافته علیه امنیت مل��ی ،اقتدار امنیتی و توان دفاعی جمهوری
اسالمی ایران اس��ت.وی بیان کرد :همه ما باید به این مسئله
توجه داشته باشیم که چندین کشور مطرح دنیا عضو FATF
نیس��تند و با وجود این مس��ئله ،امور تجاری خ��ود را به خوبی
انج��ام میدهند.نماینده مردم مالی��ر در مجلس تصریح کرد:

متأس��فانه برخی از افراد در داخل کشور آدرس اشتباه میدهند
و تصور اشتباهشان این است که با عضویت ایران در FATF
مشکالت کش��ور یک شبه حل و فصل میشود که این تصور
کام ً
ال واهی و باطل است.
تیم اقتصادی دولت به بهانههای واهی توجه نکند
آزادیخواه متذکر شد :طرفداران پیوستن ایران به  FATFباید
دولت روحانی برجام را
به این مس��ئله توجه داشته باش��ند که ِ
که توافقی مهمتر از  FATFبود ،پذیرفت و  ۸س��ال فرصت
کش��ور را وقف این مسئله کرد ،اما در نهایت هیچ اتفاقی برای
کش��ورمان نیفت��اد و نه تنه��ا تحریمهای جمهوری اس�لامی
ایران کاهش نیافت ،بلکه دش��منان تعداد تحریمهای ایران را
هم افزایش دادند.وی ب��ا تاکید بر این که تیم اقتصادی دولت

توقف غنیسازی اورانیوم
ایران امکان پذیر نیست

روزنامهصبحايران

وقتی چسبندگی به میز
کار دست روحانی میدهد

یادداشت

س��یزدهم اگر به دنبال رفع مشکالت اقتصادی هستند به هیچ
وجه نباید به این بهانههای واهی توجه کنند ،اظهار داش��ت :ما
 ۱۵کش��ور همسایه داریم و با آنان دارای مرز مشترک هستیم
و آنان عالقهمند به تبادالت تجاری با ایران هستند.سخنگوی
کمیس��یون کشاورزی مجلس تصریح کرد :ما میتوانیم ارتباط
خود با این کش��ورها را تقویت کنیم و باید صادرات و تبادالت
تجاری ایران با این کش��ورها چندین برابر وضعیت فعلی ارتقا
یابد.آزادیخواه گفت :ایران ظرفیتهای بس��یار خوبی به ویژه
در حوزه پتروش��یمی ،نفت ،گاز و صنای��ع تبدیلی دارد که این
ظرفیتها به ما اجازه میدهد میزان صادرات خود با کشورهای
همس��ایه را ارتقا دهیم و باید از این فرصتها به خوبی استفاده
شود.

ط��رح خبیثان��ه
مش��ترک رژیم
صهیونیس��تی و
ای��االت متحده
ب��رای مقابله با
ای��ران در حوزه
هسته ای خیال باطلی است که بار دیگر
توسط دش��منان قسم خورده ملت ایران
به راه افتاده اس��ت ،اس��رائیلی ها تالش
های زیادی انجام دادند تا مانع توس��عه
برنامه های هس��ته ای کشورمان شوند
اما موفق به تحقق اهدافشان نشدند .به
عنوان مثال رژیم صهیونیستی اقدامات
مداخله جویانه زیادی انجام داد تا برجام
منعق��د نش��ود اما با همراه��ی غربی ها
مواجه نش��د لذا اکنون مج��ددا درصدد
اجرای دسیس��ه هایی برای توقف غنی
س��ازی اورانیوم توس��ط ایران اسالمی
اس��ت .اتهام زنی بی اساس اسرائیلی ها
با کشورمان مبنی بر ساخت سالح هسته
ای و لزوم مقابله مشترک آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی برای توقف ساخت چنین
سالح هایی نیز در این راستاست ،امروزه
همه اف��کار عمومی دنیا م��ی دانند که
ایران هیچگاه درصدد دستیابی به سالح
هس��ته ای نبوده و نخواهد بود؛ نظارت
های پادمان��ی آژانس بین المللی انرژی
اتمی نی��ز تایید کننده فعالیت صلح آمیز
کش��ورمان است .اس��رائیلی ها در طرح
مشترک با کاخ سفید مبنی بر جلوگیری
از تجاوزگری منطقهای ایران برنمههای
دیگری را نیز در خیال خود پرورانده اند،
رژیم صهیونیستی ضربه سختی از محور
مقاومت دریافت کرده و تضعیف شده از
این رو چنین مسائلی را برای فریب افکار
عمومی مطرح می کند تا چهره آس��یب
دیده خودش را پنهان کند .اس��رائیلی ها
به خوبی می دانند قدرت مقابله با ایران
را ندارند از این رو بیان چنین طرح هایی
صرفا ب��رای جلب نظر بیش��تر مقامات
آمریکایی و حمایت س��رمایه داران این
کش��ور اس��ت تا بتوانند به حی��ات خود
ادامه دهند.

آژانس انرژی اتمی به دنبال باجخواهی از جمهوری اسالمی؛

آیا ایران به غربیها بدهکار است؟

مجتبی اسماعیلی :آژانس در حال بازی در پازل رژیم صهیونیستی و آمریکا
برای ایجاد فشار علیه ایران است ،لذا برحسب تجربه ،باج دادن به این نهاد به
اصطالح بینالمللی ،در نهایت باعث افزایش طلبکاری از کشورمان میشود.
تهران روز گذشته (یکشنبه) همزمان میزبان رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق بود؛ اقدامی
دارای پیامهای زیاد به غرب که نشان میدهد جمهوری اسالمی ایران در
دولت سیزدهم به ریاست آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی از سویی به همکاری
با آژانس ادامه میدهد ،چش��م به راه وعدههای غرب نخواهد داش��ت و از
سوی دیگر مذاکره با غرب را مخل مذاکرات منطقهای با همسایگان خود
نمیداند.همانگونه که رئیسجمهور و نیز حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور
خارجه کشورمان تأکید کردهاند ،جمهوری اسالمی ایران عالوه بر پیشبرد
مذاکرات برجام و پرونده هستهای ،خود را معطل نتیجه مذاکرات با غربیها
نخواهد کرد و در حوزه دیپلماس��ی به همگرایی منطقهای خواهد پرداخت.
این نخستین سفر گروسی به تهران در دولت سیزدهم و نخستین دیدارش
با محمد اس�لامی ،رئیس جدید سازمان انرژی اتمی بود .سفری در آستانه
نشس��ت شورای حکام آژانس که نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی پیشتر نس��بت به اقدام غیرس��ازنده آژانس هش��دار داده و گفته بود:
آژانس و نهادهای سیاس��تگذار آن نمیتوانند خود را از سرنوش��ت تفاهم
هستهای جدا کنند و هر اقدام غیرسازنده ،مخل فرآیند مذاکره خواهد بود.
شورای حکام ابزار فشار روانی و اجماع ساز علیه ایران است


در سالهای اخیر تجربه ثابت کرده است شورای حکام همواره بهمثابه ابزار
فش��ار روانی و اجماعس��از علیه ایران عمل میکند و سفر گروسی به ایران
بهطور ضمنی برای تهدید کش��ورمان انجام میشود؛ درواقع آنها هیچگاه
ابزار تهدی��د را ترک نکردند و علیرغم همکاری کش��ورمان آنها حداکثر
استفاده را از شورای حکام بردند .آمریکاییها برای اینکه جدی بودن ایران
را در مذاکره با غرب بس��نجند ،مدیرکل آژانس را راهی تهران کردند .آنها
خوب میدانند گذشت زمان در احیای برجام به نفع ایران است و اکنون در
نقط��های قرار گرفتیم که هر چه زمان میگذرد ب��ه نفع طرف ایرانی و به
زیان طرف غربی اس��ت ،زیرا ایران به توسعه توانایی هستهای خود اهتمام
دارد و اقتصاد کش��ور نیز پس از دورهای تالطم که ناش��ی از ناکارآمدی و
ترک فعل مسئوالن دولت غربگرای یازدهم و دوازدهم بود ،در حال سامان
گرفتن است .دیروز نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
وین ،پایتخت اتریش برگزار شد و گرچه برخی گزارشها نشان میداد قرار
اس��ت در آن قطعنامه ضد ایرانی تصویب شود ،ولی رافائل گروسی پس از
س��فر به تهران از رد این موضوع خبر داد .تغییر رویکرد گروس��ی در حالی
است که مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهتازگی گزارش کرده بود
بازرس��یهای سازمان از مراکز اتمی ایران بهطور چشمگیری کاهش یافته
و با محدودیت جدی مواجه ش��ده است .در این گزارش ادعا شد ایران مانع
دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای مرتبط با فعالیتهای هستهای شده
و همچنان به توس��عه فعالیتهای اتمی خود ادامه میدهد .بر اس��اس این
گ��زارش ،ای��ران  ۱۰کیلوگرم اورانیوم با غن��ای  ۶۰درصد ذخیره کرده که
فراتر از س��قف مجاز در برجام است .رافائل گروسی بار دیگر ادعای کشف
ذرات هستهای اعالم نشده در ایران را تکرار کرد و از تهران خواسته بود تا
بدون فوت وقت توضیحات الزم را در این زمینه ارائه کند .از س��وی دیگر
منابع آمریکایی گزارش کردند ،واش��نگتن ک��ه در روزهای اخیر از فرصت
اندک برای بسته شدن پنجره مذاکرات سخن به میان آورده ،طرحی مبتنی
بر شکس��ت مذاکرات وین یا اعالم ضرب االجل برای بازگش��ت ایران به

مذاکرات در نظر گرفته اس��ت .در هر صورت باید توجه کرد تمام تحرکات
غرب در این راستا با هدف کشاندن سریعتر ایران پای میز مذاکراتی است
که هیچ نتیجهای برای کشورمان نخواهد داشت.
تبعات اقدام احتمالی غرب علیه ایران


پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم که رویکردی مبتنی بر نگاه به شرق
دارد و به تحوالت منطقهای بیش از رویکرد به غرب توجه میکند ،اکنون
جمهوری اس�لامی ایران توانسته دس��ت برتر را در مذاکرات هستهای در
اختیار داش��ته باشد و با توجه به س��امان گرفتن اوضاع داخلی و مشخص
شدن اینکه معضالت کشور هیچ ارتباطی به تحریمهای غرب ندارد ،پرونده
برجام از اولویت صددرصدی سیاس��ت خارجی کش��ور خارج شده است .با
توجه به اینکه اکنون ایران کنترل پرونده برجام و سرنوشت آن را دراختیار
دارد ،صدور هرگونه قطعنامه احتمالی علیه ایران در ش��ورای حکام آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی یا تالش ب��رای ارجاع پرونده هس��تهای ایران به
ش��ورای امنیت میتواند بهطور کلی روند مذاکرات را مختل کند و واکنش
ش��دید ایران را بهدنبال داشته باشد .بهدنبال رسانهای شدن گزارش جدید
آژانس درباره برنامه هس��تهای ایران و گزارشهای ادعایی مبنی بر مطرح
شدن مواردی از نقض تعهدهای برجام میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه با انتشار پیامی در حساب کاربری
خود در توئیتر نوشت :نباید توهم داشته باشیم .اگر پیشنویس قطعنامهای
علیه ایران در ش��ورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هس��تهای ارائه شود،
روس��یه علیه آن رأی میدهد .اولیانوف که سرپرستی هیئت مذاکرهکننده
روس��یه در گفتوگوهای احیای برجام را نی��ز برعهده دارد ،در ادامه توئیت
خود مینویسد :نیازی به قطعنامهای نداریم که نهتنها غیرمنطقی ،بلکه حتی
بهشدت زیانآور است .بهتر است بر دیپلماسی تکیه کنیم.
آژانس در پازل آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی میکند


مسعود براتی ،کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار حوزه
سیاس��ت خارجی گروه جهان خبرگزاری آنا درباره س��فر مدیرکل آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی به ایران گفت :با توجه به تحوالت اخیر در ایران،
س��فر گروس��ی به تهران و تفاهمی که میان ایران و آژانس انجام شد ،در
نشس��ت دیروز شورای حکام قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران صادر
نش��د .البته ایران هم برای این موضوع امتیازی به آژانس اعطا کرد و آن
هم این اس��ت که آژانس به دوربینها دسترس��ی پیدا کند و حافظه آنها
را تغییر دهد؛ هر چند که قرار است حافظهها پلمپ شود و نزد ایران باقی
بماند تا موضوع دسترسی نداشتن آژانس به تصاویر دوربینها محقق شود.
وی در زمینه نحوه تعامل آژانس با کشورمان و نقشی که درقبال ایران ایفا
میکند ،عنوان کرد :اگر مقداری به گذشته برگردیم ،از سال  ۹۷آژانس بار
دیگر مجموعه ادعاهایی را علیه جمهوری اس�لامی ایران در قالب پرونده
 PMDمط��رح ،برخی مکانها را بهعنوان مکانهای فعالیت هس��تهای
معرفی کرد و از ایران خواست که اجازه دسترسی به این مکانها را بدهد.
این کارش��ناس امور بینالملل افزود :این مکانه��ا بر مبنای فعالیتهای
جاسوس��ی رژیم صهیونیستی برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهدست
آمد و به نظر من اش��تباه اس��ت که دسترسیها داده شود ،زیرا مبنای ارائه
ای��ن اطالعات مخدوش بود و ایران نباید آن را میپذیرفت ،اما در س��ال
 ۹۷دسترس��ی داده ش��د .به نظر میآید در آن مقطع دولت مس��تقر برای
اینکه برجام به هم نخورد ،امیدها به بازگش��ت آمریکا به برجام مطرح بود
و اروپا نیز قول داده بود یک سری اقدامات جبرانی را انجام دهد ،لذا چنین
تصمیمی گرفته شد.

