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اخبار

بانک سرمایهگذاری اروپا:
نمیتوانیم در ایران سرمایهگذاری کنیم

رئیس بانک سرمایهگذاری اروپا میگوید از
تالشهای اتحادی��ه اروپایی برای حفظ توافق
هستهای سال  2015با ایران (برجام) حمایت
میکند اما هشدار داد وامدهی به ایران میتواند
این بانک را تضعیف کند .به گزارش تسنیم ،ورنر
هویر ،رئیس بانک سرمایهگذاری اروپا در جریان
یک کنفرانس خبری گفت« :هیچ بانک اروپایی
وجود ندارد که در حال حاضر بتواند در ایران و
با ایران تجارت کند» .به نوش��ته رویترز ،بانک
سرمایهگذاری اروپا ،بازوی سرمایهگذاریهای
بلندمدت غیرانتفاعی اتحادیه اروپایی اس��ت.
هویر افزود« :ما باید به این واقعیت توجه کنیم
اگر در ایران فعال میبودیم ،مدل کس��بوکار
بانک را در معرض خطر ق��رار میدادیم» .این
سخنان در شرایطی بیان میشود که اتحادیه
اروپایی برای کمک به حفظ ارتباطات اقتصادی
با ایران در مقابل تصمیم آمریکا برای خروج از
برجام و اعمال دوباره تحریمها علیه ایران ،از این
بانک خواسته بود با ایران تجارت کند.

همکاریهای اطالعاتی و امنیتی
ایران و پاکستان گسترش مییابد

سرلش��کر باقری و فرمانده ارتش پاکستان
با ص��دور بیانیهای بر گس��ترش همکاریهای
اطالعاتی و امنیتی بین  2کشور تاکید کردند.
به گزارش تسنیم ،در بیانیه مشترک سرلشکر
باق��ری و ژنرال قمر جاوید باج��وا که در پایان
س��فر رئیس ستاد کل کش��ورمان به پاکستان
صادر ش��د ،آمده است 2 :کشور درباره رسیدن
به یک چارچ��وب جامع نظامی برای همکاری
دو جانبه در حوزه امنیتی و مبارزه با تروریسم و
تبادل اطالعات به تفاهم رسیدند .در این بیانیه
با اشاره به اهمیت منطقهای و تاثیرگذاری سفر
سرلش��کر باقری در جهان اس�لام آمده است:
طرفین تواف��ق کردند گفتوگوه��ای مداوم و
چندمرحلهای و همکاری مش��ترک عملیاتی
و تاکتیکی برای توسعه فضای امنیتی منطقه
مجاور مرز ایران و پاکس��تان ادامه یابد .در این
بیانیه نیروهای مسلح ایران و پاکستان همچنین
به گشتزنی منسجم و مراقبت مشترک طرفین
در امت��داد خط مرزی بینالمللی به عنوان گام
مثبت اولیه تاکید و درباره حفظ همکاری پلیس
م��رزی و نیروهای امنیتی در ح��وزه اطالعات
برای مقابله با تهدیدات مشترک توافق کردند.
در بیانیه مشترک رئیس س��تاد کل نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران و فرمانده ارتش
پاکستان همچنین آمده اس��ت طرفین اجازه
نخواهند داد از خاک کشورشان برای تجاوز به
خاک دیگری استفاده شود.

رونمایی از دستاورد نیروی هوایی
در روز  ۳۱مرداد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح از رونمایی از دستاورد
نیروی هوایی در روز  ۳۱مرداد
خبر داد .به گزارش مهر ،امیر
حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مس��لح ،صبح دیروز در حاشیه جلسه
هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت:
خبرهای خوب و خوش��ی در روز صنعت دفاعی
درباره دس��تاوردهای دفاعی خواهیم داشت که
خاص نیروهای مسلح اس��ت .وی افزود :یکی از
این دس��تاوردها در حوزه هوایی اس��ت که ٣١
مرداد رونمایی خواهد شد.

دولت هنوز از برجام عبرت نگرفته است

عضو کمیس��یون ش��وراها و
امور داخل��ی مجلس تاکید
کرد :آنچه در عملکرد دولت
مشاهده میکنیم ،این است
ک��ه تنبه و عبرتآم��وزی از
آنچه در ماجرای برجام اتفاق افتاده ،خیلی کم
وجود دارد .احمد علیرضابیگی در گفتوگو با
مهر ،با اش��اره به توصیههای اخیر رهبر معظم
انقالب ب��ه دولت برای برونرف��ت از وضعیت
اقتصادی فعلی و تأکید ایشان برای گره نزدن
اقتصاد کش��ور به مذاکره ب��ا اروپاییها ،اظهار
داشت :بیانات رهبر معظم انقالب در شرایطی
خطاب به دولت گفته ش��د که یک تجربه تلخ
و ناگ��وار اعتماد به غرب را اخیرا ً پش��ت س��ر
گذاشتیم و این از جمله خسارتهای سنگینی
اس��ت که آزموده را دوباره آزمودیم .وی تأکید
کرد :البته این تجربه میتواند سبب استحکام
بیش��تر بین ملت ایران ش��ود تا هم کسانی را
که آبروی سیاس��ی خود و سرمایه کشور را بر
سر این کار گذاشتند ،غرب را بهتر بشناسند و
هم نسبت به داشتهها و سرمایههای خودشان
و قدرت درونزای ملی پافشاری بیشتری کنند.
عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :آنچه در عملکرد
دولت مش��اهده میکنیم ،این است که تنبه و
عبرتآموزی از آنچ��ه در ماجرای برجام اتفاق
افتاده ،خیلی کم وجود دارد.
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صالحی اقدامات سازمان انرژی اتمی در چارچوب فرمان هستهای رهبر انقالب را تشریح کرد

گام اول برای تحقق  ۱۹۰هزار سو
گروه سیاسی :با گذشت کمتر از  2ماه
از فرمان هستهای اخیر رهبر معظم
انقالب اسالمی که در مراسم سالگرد
بنیانگذار انقالب اس�لامی بیان شده
بود ،اقدامات گسترده و متنوع سازمان
انرژی اتمی ب��رای تحقق این فرمان
و همچنین تالشهای این س��ازمان
برای تولید و پیشرفت طرح پیشران
هستهای تشریح شد.
در پی خروج  2ماه قبل آمریکا از
برجام و انتظار عمومی در کشور برای
احیای دوباره فعالیتهای هستهای،
مطالبه  2اقدام مهم از سازمان انرژی
اتمی توس��ط مس��ؤوالن عالی نظام
مطرح ش��د؛ «آمادگی س��ریع برای
رسیدن به  ۱۹۰هزار سو غنیسازی
در چارچ��وب برج��ام» و همچنین
«اجرای طرح پیش��ران هس��تهای».
خردادم��اه امس��ال و در جری��ان
بیستونهمین سالگرد عروج ملکوتی
امام خمینی(ره) ،حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
تأکی��د کردند :مل��ت و دولت ای��ران این را تحمل
نخواهد کرد که هم تحریم باشد ،هم در محدودیت
و حبس هستهای .در همین راستا ،ایشان مسؤوالن
سازمان انرژی هستهای را موظف کردند «به سرعت
آمادگیهای الزم را برای رس��یدن ب��ه  ۱۹۰هزار
س��و (البته فع ً
ال در چارچوب برج��ام) فراهم آورند
و مقدم��ات اجرای مس��ائلی را ک��ه رئیسجمهور
دستور دادهاند از همین فردا آغاز کنند» .به گزارش
«وطنامروز» ،با گذش��ت کمت��ر از  2ماه از صدور
این فرمان ،رئیس سازمان انرژی اتمی فعالیتهای
این س��ازمان در راس��تای اجرای فرمان رهبری را
تشریح کرد.
علیاکبر صالحی در این راستا از تکمیل کارخانه
تولی��د روتور برای اس��تفاده در س��انتریفیوژهای
پیش��رفته در چارچوب فرم��ان اخیر رهبر معظم
انقالب مبنی بر آمادگی س��ریع برای رس��یدن به
 ۱۹۰هزار س��و غنیس��ازی خبر داد .وی با تبیین
اقدامات این سازمان برای اجرای فرمان مقام معظم
رهب��ری ،گفت :ما این کارخانه را به جای اینکه در
 7-8سال آینده بسازیم در حین مذاکره ساختیم،
اما راهاندازی نکردیم ،البته حضرت آقا کام ً
ال آگاهی
دارند و آن زمان اطالعات الزم را به ایشان میدادیم
و اکنون که دستور دادند این کارخانه کام ً
ال راه افتاد.
صالحی افزود :یک روز پس از دس��تور رهبر معظم
انقالب در روز  ۱۴خرداد که بخش��ی از کارخانه را
راهاندازی کردیم ،رس��انه ملی تصاویری از آن تهیه
و پخ��ش کرد .هم��ان روز اعالم کردم بخش دیگر
کارخان��ه تا یک ماه راهاندازی میش��ود که اکنون
تقریباً کامل شده است.
معاون رئیسجمهور در گفتوگو با صداوسیما
این کارخانه را بس��یار پیش��رفته و برای س��اخت
روتورهای مربوط به سانتریفیوژ و اندازهگیریهای
الزم دانست و گفت :ظرفیت این کارخانه به حدی

صالحی افزود :اینک��ه میگویند
 ۱۹۰هزار س��و ،کار سادهای نیست،
رهبر معظم انقالب فرمودند :مقدمات
را فراهم کنی��د آن هم در چارچوب
برجام .ایشان خیلی دقیق این مطلب
را فرمودن��د؛ نفرمودن��د بروید ۱۹۰
ه��زار س��و را دایر و از اکنون ش��روع
به غنیس��ازی کنید ،ایشان کام ً
ال بر
مسائل اشراف دارند .ما هم این کارها
را کردیم.

■■تش�ریح آخرین وضعیت تولید
پیشرانهستهای

است که اگر بخواهیم س��انتریفیوژهایآیآر  ۶را
تولید انبوه کنیم ظرفیت اسمی و نهاییاش تولید
حدود  ۶۰سانتریفیوژ آیآر  ۶در روز است.
وی ق��درت و ظرفیت غنیس��ازی با اس��تفاده
از س��انتریفیوژهایآیآر  ۶را  ۱۰س��و دانس��ت و
افزود :با توجه به توان تولید روزانه  ۶۰دس��تگاه از
این نوع سانتریفیوژ ،میزان ظرفیت غنیسازی آن
روزانه  ۶۰۰س��و ،ماهانه  ۱۸هزار س��و و در  ۱۰ماه
 ۱۸۰هزار سو یعنی تقریباً همان  ۱۹۰هزار سوی
هدفگذاری شده است.
صالحی افزود :البته ما ملزم هستیم در چارچوب
مق��ررات کار کنیم و م��ن خود را مل��زم میدانم.
حضرت آق��ا فرمودن��د :جایی که تعه��دی ایجاد
میکنیم باید به آن وفادار باش��یم مگر آنکه طرف
مقابل بخواهد خلفوعده کند و زیر تعهدش بزند ،اما
ایشان همچنین فرمودند :تا زمانی که طرف مقابل
به تعهدش پایبند است شما هم باشید.
وی گفت :زمانی که این کارخانه را میساختیم،
چون برجام هنوز به سرانجام نرسیده بود به پروتکل
الحاقی متعهد نبودیم اما پس از دستور رهبر معظم
انقالب دوباره آن را در چارچوب برجام اجرا کردیم.
صالح��ی افزود :پ��س از تعهدات م��ا به اجرای
پروت��کل الحاقی آنها حق داش��تند بیایند س��الن
پیشرفته ما را ببینند که آمدند و دیدند ،اما قبل از
پروتکل الحاقی چنین حقی نداشتند .پس ما کارها
را طبق مقررات انجام دادیم و هیچ کاری را خالف
تعه��دات پادمانی ،پروتکل الحاقی و برجامی انجام
نمیدهی��م .به همین علت اس��ت که مقام معظم
رهبری در دستورهایشان فرمودند اقدامات ما در
چارچوب برجام باشد.
■■ملزومات تحقق فرمان هستهای رهبر انقالب

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به محتوای
فرمان رهبر معظ��م انقالب برای آمادهس��ازی به
منظور رسیدن به  ۱۹۰هزار سو غنیسازی اظهار

وزیر علوم :شورای عالی امنیت ملی برای بازدید مأموران آژانس انرژی اتمی مجوز داده بود

تأیید حضور بازرسان آژانس در دانشگاهها

هستهای وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
بازرس��ی مام��وران آژان��س
بینالملل��ی انرژی اتمی از برخی دانش��گاههای
کش��ور را تایید کرد و گفت شورای عالی امنیت
ملی برای بازدید آژانس از دانشگاه علم و صنعت
مجوز داده بود و چون بدون هماهنگی با وزارت
علوم بوده و گزارش��ی هم از دانش��گاه به وزارت
علوم نیامد ،از این رو این مس��ائل بهوجود آمد.
منصور غالمی دیروز در حاش��یه نشست هیات
دولت ب��ا اش��اره به بازرس��ی مام��وران آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از دانشگاه علموصنعت و
اعتراض برخی اساتید مبنی بر احتمال بازرسی
از س��ایر دانش��گاهها گفت :تش��خیص ش��ورای
عال��ی امنیت ملی کش��ور الزماالجراس��ت ،اگر
کس��ی در اینباره تش��کیکی دارد بویژه اساتید،
به ج��ای اینکه در فضاهای خبری و رس��انهای
بیایند و مس��ائل را مطرح کنند ،بهتر اس��ت به
مسؤوالن نظام ،ریاستجمهوری و شورای عالی
امنیت ملی مراجعه کنند و حرفهای منطقی و
پشتوانهدار خود را مطرح کنند ،قطعا مورد توجه
قرار خواهد گرفت.
■■بدون هماهنگی وزارت علوم بود

غالمی به آنا گفت :شورای عالی امنیت ملی برای
آن بازدید مجوز داده بود و چون بدون هماهنگی
با وزارت علوم بوده و گزارش��ی هم از دانشگاه به
وزارت علوم نیامد ،از این رو این مس��ائل بهوجود
آمد .وزیر علوم افزود :تاکنون چنین سابقهای در
وزارت علوم وجود نداش��ته اما اگر برنامهای برای
بازرس��ی از دانشگاه وجود داشته باشد ،باید قطعا
از شورای عالی امنیت ملی سوال و پیگیری شود.
غالم��ی درباره اینک��ه آیا احتمال دارد از س��ایر
دانش��گاهها هم بازرسی ش��ده باشد؟ خاطرنشان

کرد :من آماری در اینباره ندارم ،اما اس��ناد را که
بررسی کردم چنین موردی تاکنون وجود نداشته
است .به گزارش «وطنامروز» اظهارات وزیر علوم
در حالی است که او روز سهشنبه بازرسی ماموران
آژانس از برخی دانش��گاهها را تکذیب کرده بود.
غالم��ی در اینب��اره گفت :این بح��ث مربوط به
شورای عالی امنیت ملی است ولی اخیرا یعنی از
زمانی که من این مس��ؤولیت را بر عهده گرفتهام
چنین اتفاقی نیفتاده و بازرسی از دانشگاهها انجام
نشده است.
■■کمالوندی :محرمانه است

بازرس��ی مام��وران آژانس از دانش��گاههای
ایران از س��وی به��روز کمالوندی ،س��خنگوی
سازمان انرزی اتمی نیز تلویحا تایید شد .بهروز
کمالوندی عصر روز سهشنبه در جمع خبرنگاران
خارجی و داخلی درباره بازرسی ماموران آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی از دانش��گاههای ایران
گفت :م��ا درباره دسترس��یهایی که در داخل
سایتهای هستهایمان به آژانس میدهیم هم
اطالعاتی نمیدهیم و از آژانس هم خواس��تیم
اطالعات��ی ارائ��ه ندهد و این سیاس��ت کلی ما
اس��ت .به عالوه دسترس��یهای تکمیلی طبق
پادمان و پروت��کل الحاقی محرمانه اس��ت؛ به
همین دلیل عالق��ه نداریم بگوییم از کجا و به
چه دلیل بازرسی شده است.
بازرسی از دانشگاههای کشور در حالی است
ک��ه پیش از ای��ن نهادهای امنیتی نس��بت به
همکاری ماموران آژانس بینالمللی انرژی اتمی
با س��رویسهای جاسوس��ی غربی هشدار داده
بودند .ترور دانش��مندان هستهای ایران توسط
عوامل موس��اد از طریق درز اطالعات توس��ط
ماموران آژانس انجام شد.

داشت :حضرت آقا فرمودند« :مقدمات الزم را برای
 ۱۹۰هزار س��و در چارچوب برجام فراهم کنیم».
این مقدمات الزم خیلی وسیع است و ابعاد مختلفی
دارد .یعن��ی اگر بخواهیم  ۱۹۰هزار س��و ظرفیت
غنیس��ازی داش��ته باشیم این غنیس��ازی فقط
سانتریفیوژ نیست که بچرخد و غنی بکند ،خیلی از
ملزومات دیگر هست که باید فراهم شود.
وی تصریح کرد :برای این اقدامات ،مقام معظم
رهب��ری از قبل دس��تورهای الزم را داده و از قبل
فرموده بودند همیشه برای روز مبادا آمادگی الزم
را داش��ته باش��ید و مبادا به آمریکا اعتماد کنید.
این را باره��ا در مصاحبههایم گفتهام که معظمله
همیشه این تذکر را داده و فرموده بودند برای این
منظور باید با هوشمندی به گونهای عمل کنید که
همواره آمادگی بازگشتپذیری در مجموعه صنعت
هس��تهای وجود داشته باش��د ،نه فقط رسیدن به
ظرفیت قبل از برجام بلکه تحقق ظرفیتهای باالتر.
■■تجربه مذاکره با  3کشور اروپایی در دهه 80

صالحی گفت :این ناشی از تجربهای بود که در
سالهای  ۸2و  ۸3وقتی با  3کشور اروپایی مذاکره
میکردیم ،به دست آمد .قرار بود  ۶ماه فعالیتهای
هس��تهای را تعطیل کنیم تا موضوع حلوفصل و
فعالیتها از سر گرفته شود ،اما توقف فعالیتهای
هس��تهای ما  2س��ال و نیم به درازا کشید و چون
همان موقع هم بدقولی کردند حضرت آقا دس��تور
فرمودند مجموعه سازمان انرژی اتمی فعالیتهای
هس��تهای را دوباره آغاز کند .معاون رئیسجمهور
افزود :با توجه به این تجربه بود که در حین و حتی
قبل از مذاکره آمادگی داش��تیم در صورت نیاز به
بازگشتپذیری ،نه فقط به شرایط قبل از مذاکرات
که به شرایطی بسیار بهتر بازگردیم .وی گفت :برای
رسیدن به  ۱۹۰هزار سو غنیسازی به برق مطمئن
نیاز داریم ،پس نباید برق آنجا قطع شود و به برق
قابل توجه و اطمینان نیاز داریم.

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتم��ی
همچنی��ن در بخش دیگ��ری از این
گفتوگو از پیش��رفت ط��رح تولید
پیشران هس��تهای بس��یار جلوتر از
زمانبندی آن خبر داد.
علیاکبر صالحی با تبیین آخرین
اقدامات در اج��رای این طرح گفت:
اکن��ون یکی از ش��رکتهای داخلی
کام ً
ال درگیر این طرح است و بیش از  100مهندس
بهطور مستقیم و شبانهروزی در این عرصه فعالیت
میکنند .صالحی اضافه کرد :طرح تولید پیش��ران
هستهای شاید چیزی حدود  15سال طول بکشد
و اینطور نیس��ت که امروز و ف��ردا به بهره برداری
برسد ،اگر ش��بانهروز کار کنیم و امکانات مالی آن
فراهم باش��د و از نظر مقررات ،تس��هیالت الزم را
داشته باشیم که بتوانیم تصمیمات الزم را در خرید
برخی تجهیزات و انجام برخی کارها بگیریم حداقل
 15س��ال زمان میبرد .فع ً
ال طراحی مفهومی این
طرح پایان یافت��ه و طراحی پایه آن در حال انجام
است .صالحی اضافه کرد 20 :درصد در مدت کمتر
از  2سال انجام شد و در حالی که از صفر آغاز کرده
بودیم به ثمر رس��یدیم .ای��ن راهبرد اکنون هم در
سازمان انرژی در حال اجراست چنانکه در پیشران
هستهای ،استخراج و اکتشاف بخوبی جلو میرویم
زیرا ماده اولیه برای ما بسیار مهم است و با توصیه
مقام معظم رهبری بش��دت در این زمینه فعالیت
میکنیم.
■■دستور رهبری درباره تأمین آب شیرین برای
استانبوشهر

صالح��ی در بخ��ش دیگ��ری از اظهاراتش از
دستور رهبر معظم انقالب برای تجهیز  2نیروگاه
هستهای در حال ساخت در بوشهر به دستگاههای
آبشیرینکن خبر داد و افزود :مقام معظم رهبری
فرمودند این نیروگاهها حتما دارای آبشیرینکن
باشد که در حال پیگیری آن هستیم تا با تحقق آن،
روزانه حجم عظیمی آب را شیرین و نیاز استان را
تأمین کند .وی گفت :رهبر معظم انقالب همچنین
دس��تور فرمودند برای آبادان��ی و تأمین آب و برق
س��واحل مکران از طریق صنعت هس��تهای تدبیر
کنی��م که در حال مذاکره با کش��ورهای گوناگون
هس��تیم تا برای تحقق این ه��دف از رآکتورهای
کوچک استفاده کنیم.

اصالحطلبان به دنبال بهانه جدید برای تخطئه دور جدید مذاکرات تهران -مسکو باشند

سفر والیتی به روسیه با درخواست شخص روحانی بود
دیپلماسی چند روز پیش بود که سخنگوی
وزارت ام��ور خارج��ه در پاس��خ
ب��ه انتقاد برخی حامی��ان دولت در رابطه با س��فر
علیاکبر والیتی به مس��کو و طرح موضوعاتی چون
م��وازیکاری با وزارت ام��ور خارجه ،تاکید کرد این
سفر کامال در چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی
و دولت بوده است .به گزارش «وطنامروز» ،واکنش
صریح قاسمی در حقیقت پایانی بر همه جنجالهای
حامیان دولت درباره مذاکرات جدید تهران -مسکو
بود .جنجالهای��ی که با توجه به اخب��ار موجود با
شانتاژهای برخی نزدیکان محمدجواد ظریف تقویت
شد .اما حاال در جدیدترین واکنش درباره سفر والیتی
به مس��کو موضوع فراتر از وزارت امور خارجه رفته و
مشخص ش��ده است این سفر با درخواست شخص
حس��ن روحانی انجام شده اس��ت .در همین رابطه
حسنبیگی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفته است مذاکره والیتی با پوتین بنا
بر درخواست روحانی از رهبر انقالب انجام شده است
و والیتی ماموریتی از جانب رئیسجمهور را اجرا کرد.
به گزارش مهر ،ابوالفضل حسنبیگی اظهار داشت:
«رئیسجمهور با توجه به شرایط فعلی از مقام معظم
رهب��ری کمک خواس��ت که با توجه ب��ه مذاکرات
پیچیده و شرایطی که وجود دارد ،از شخصیتهایی
ک��ه تجربیات خوب��ی دارند برای کم��ک به دولت
اس��تفاده شود .بنا به درخواست آقای روحانی ،رهبر
انقالب اج��ازه دادند آقای والیت��ی به کمک دولت
بیاید .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س با تاکید بر اینکه آقای والیتی در س��فر به
روسیه ماموریتی از جانب رئیسجمهور را اجرا کرد،
گفت :آقای والیتی پیام رسمی و کتبی رئیسجمهور
را به آقای پوتین تس��لیم کرد .از س��وی دیگر چون
رئیسجمه��ور روس��یه عالقهمند به مق��ام معظم

رهبری اس��ت ،بنابراین آقای والیتی پیام ش��فاهی
مقام معظم رهبری را نیز به رئیسجمهور روس��یه
رساند» .اما حمله جریان اصالحطلب و حامی دولت
به دور جدید مذاکرات تهران -مسکو در حالی است
ک��ه والیتی پیش از این در س��ال  93نیز به عنوان
نماینده حسن روحانی به روسیه سفر کرده بود .این
یعنی انتخاب فرستاده ویژه خارج از مجموعه وزارت
امور خارجه برای انجام رایزنیهای حوزه سیاس��ت
خارجی نهتنها عجیب نیس��ت بلکه در س��الهای
گذش��ته نیز با تصمیم دولت و دستگاه دیپلماسی
انجام شده است .موضوعی که سخنگوی وزارت امور
خارجه نیز در نشست خبری اخیر خود کامال تشریح
کرد .اکنون با مش��خص ش��دن درخواست رسمی
روحانی برای این سفر به نظر میرسد اصالحطلبان
باید دنبال بهانه جدیدی برای تخطئه روابط تهران-
مسکوباشند.

■■نماینده پوتین عازم تهران میشود

یک س��ایت روس مدعی ش��د نماینده ویژه
رئیسجمه��ور روس��یه عازم تهران خواهد ش��د
تا ایران را از نتایج نشس��ت میان سران روسیه و
آمریکا در شهر هلسینکی مطلع کند .به گزارش
تسنیم ،یک سایت روسی مدعی شد «الکساندر
الورنتی��ف» نماینده ویژه رئیسجمهور روس��یه
در ام��ور س��وریه عازم تهران میش��ود ت��ا ایران
را در جری��ان نتایج نشس��ت والدیمی��ر پوتین،
رئیسجمهور روسیه و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا قرار دهد .خبرگزاری  ،RBCتوافق با ایران
بر س��ر اقدامات مش��ترک در چارچوب توافقات
حاصلش��ده در دیدار ترامپ و پوتین در ش��هر
«هلس��ینکی» را از دیگر اهداف این سفر خوانده
است« .الورنتیف» یکی از اعضای هیات روسیه در
هلسینکیبود.

اخبار

سفیر جدید ایران در فنالند تابعیت
مضاعف دارد؟

رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و
تفحص از مدیران دوتابعیتی
مجل��س گف��ت :ن��ام معاون
محیطزیست دریایی سازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت در
لیس��ت دوتابعیتیها موجود اس��ت .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران ،در ماهه��ای اخیر بحث
دوتابعیتی بودن مسؤوالن دولت بسیار داغ شد
و در این راستا گمانهزنیهای متفاوتی را در این
موضوع ش��اهد بودیم که آخری��ن آن به معاون
محیطزیس��ت دریایی س��ازمان محیطزیست
بازمیگشت .پروین فرشچی که این روزها حکم
انتصابش به عنوان سفیر ایران در فنالند از سوی
وزیر امور خارجه کشورمان امضا شده ،در لیست
مسؤوالن دوتابعیتی دولت دوازدهم است .در این
راستا جواد کریمیقدوسی ،رئیس کمیته تحقیق
و تفحص از مدیران دوتابعیتی با تایید این خبر
گفت :نام معاون محیطزیس��ت دریایی سازمان
حفاظت محیطزیست در لیست دوتابعیتیهایی
که ما تدوین کردیم موجود اس��ت .وی تصریح
کرد :خانم فرشچی معاون محیطزیست دریایی
سازمان حفاظت محیطزیست دوتابعیتی بوده و
تابعیت آمریکا را دارد.
این در حالی است که پروین فرشچی ادعای
برخی رس��انهها مبنی بر دوتابعیتی بودنش را
تکذیب کرد .فرشچی خبرهای رسیده مبنی بر
دوتابعیتی بودنش را رد کرد و گفت :اگر کسی
دوتابعیتی باشد هیچوقت سفیرش نمیکنند؛
بلکه فرد را از هر شغل دولتی کنار میگذارند.
بنابرای��ن من اگر دوتابعیتی بودم دولت چنین
تصمیمی درمورد ادامه فعالیت من نمیگرفت
و ارتقای رتبه پیدا نمیکردم.

سلحشوری :بهخاطر حمایت از
روحانی از مردم شرمندهایم

پروانه سلحش��وری ،عضو فراکسیون امید
مجل��س در گفتوگو با س��ایت انتخاب درباره
ماجرای ثبتسفارش غیرقانونی  6500خودرو
با بیان اینکه «گفته شده است برای وارد کردن
ای��ن همه خ��ودرو ۲۷ ،روز وقت الزم اس��ت»
گفت :برای ریاس��تجمهوری آق��ای روحانی،
همه ما مایه گذاش��تیم .خ��دا میداند از روی
مردم شرمندهایم .خدا میداند من از روی مردم
خجالت میکشم .این همه به استانها رفتیم و
وعده دادیم که دوره دوم دولت آقای روحانی نیز
مانند دوره اول خوب خواهد شد اما به محض
اینکه  ۴سال دوم آقای روحانی آغاز شد ،ببینید
چه شده؛ فاجعهای در حال رخ دادن است .همه
را هم نمیش��ود به گردن بیرون انداخت .ارز و
س��که از کجا توزیع میشود؟ این رانت ۴۲۰۰
تومانی را چ��را ایجاد کردند؟ من کارش��ناس
اقتصاد نیس��تم اما میدانم این یک رانت برای
گروههای خاص بود.

بررسی  FATFبا خروج آمریکا
از برجام منتفی شد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس اعتق��اد دارد پس از اعالم نظر
رهبر انقالب نسبت به کنوانسیونهایی مانند
پالرم��و و ،...پیگیری این لوایح مغایر اصل ۱۱۰
قانون اساسی است .سیدحسین نقویحسینی
در گفتوگ��و با خبرگزاری خانهمل��ت ،درباره
ایرادات ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص
مصلحت نظام نسبت به الیحه «الحاق ایران به
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی
(پالرمو)» و ارتب��اط آن با  ،FATFگفت :باید
اذع��ان کرد با خروج آمری��کا از برجام موضوع
بررسی  FATFمنتفی شد ،از این رو نباید به
این موضوع پرداخته شود.

تأیید حکم  ۲نفر از اعضای داعش
در کرمان

رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان از تایید
حکم حبس  2نفر از اعضای گروه تروریس��تی
داعش در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان خبر
داد و گفت :این افراد از طریق کشورهای عربی
حاش��یه خلیجفارس با سرویسهای اطالعاتی
تبادل اطالعات داش��تند .به گزارش تس��نیم،
احمد قربانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
محکوم��ان (ع -ب) و (ر -ب) ک��ه از اعض��ای
گروهک تروریس��تی داعش هس��تند ،س��ال
گذشته پس از رصد اطالعاتی سربازان گمنام
حضرت بقیهاهللاالعظم(ع) در کرمان شناسایی
و دستگیر شدند .وی با اشاره به اینکه با صدور
کیفرخواست پرونده به دادگاه انقالب اسالمی
کرمان ارسال و متهمان تحت عناوین مجرمانه
جاسوس��ی ،اقدام علیه امنیت داخلی کشور از
طریق عضویت در گروهک تروریس��تی داعش
و تبلی��غ علیه نظام در ش��عبه اول این دادگاه
محاکمه و به مجازات حبس محکوم ش��دند،
گفت :حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان
کرمان م��ورد تایید قرار گرفته و پرونده جهت
اجرا به دادسرای عمومی و انقالب کرمان ارسال
شده است.

