
نماینده روســیه در وین گفت که کشــورش خواهان روابط خوب 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. به گزارش ایسنا، 
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در وین در گفت وگو با شبکه 
المیادین گفت که مسکو خواهان برقراری روابط خوب میان ایران و 

آژانس بین المللی انرژی اتمی است. 

میخائیــل اولیانوف در صفحه توییترش از آغاز نشســت شــورای 
حکام و قرائت بیانیه آغازین توسط رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خبر داد. نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی نیز در پیامی توییتری نوشت: نشست ماه مارس شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز می شود و موضوع هسته ای 

ایران نیز در دســتور کار قرار دارد. میخاییــل اولیانوف ادامه داد: 
موارد دســتور کار، پیمان »آکواس« )AUKUS؛ توافق ســاخت 
زیردریایی های هسته ای برای اســترالیا توسط انگلیس و آمریکا(، 
برنامه هســته ای ایران و ایمنی، امنیت و پادمان های هسته ای در 

اوکراین، در کانون توجه خواهد بود.

یک کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد با 
ســفر گروسی به تهران به نگرانی ها به ویژه در 
مورد غنی سازی ۸۴ درصدی پاسخ داده شد و 
جایی برای نگرانی وجود نــدارد، مگر این که 
غربی ها تدبیر دیگری برای فشار علیه ایران در 
ذهن داشته باشند. نوذر شفیعی در گفت وگو با 
ایســنا، در تحلیل خود از سفر رافائل گروسی، 
مدیــر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی به 
تهران گفت: قبل از ســفر گروســی به تهران 
یکســری نگرانی ها در ارتباط با غنی سازی ۸۴ 
درصدی توســط ایران مطرح بــود، در همین 
راستا یک هیات کارشناسی از آژانس به تهران 
آمده و در این مورد با کارشناسان فنی سازمان 
انرژی اتمی ایران گفت وگو کردند که مشخص 
شد آنچه در ارتباط با غنی سازی ۸۴ درصدی 
 گفته می شــود صرفا یک اشــتباه محاسباتی 

بوده است. 
وی تصریح کــرد: بنابراین نگرانی اولیه درباره 
سفر گروســی و آنچه در مورد مسائل سیاسی 
و رســانه ای مطــرح بود، برطرف شــد و این 
انتظار می رفت که ســفر گروسی از بُعد منفی 
خارج شــده و وجه مثبت پیدا کند. این وجه 
مثبت هم درخصوص اطمینان خاطر بیشــتر 
درباره فعالیت هسته ای ایران باشد که آنچه از 
مذاکرات حاصل شــد این بود نگرانی گروسی 

درباره فعالیت هسته ای ایران برطرف شد. 
این استاد دانشــگاه ادامه داد: در نتیجه بیانیه 
مشترک ایران و آژانس هم موید این مطلب بود 
کــه در حوزه های مختلف به صورت داوطلبانه 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری 
داشــته باشــند. نهایتا این که گزارش مثبت 

گروســی می تواند نظر آژانــس را جلب کند 
و بــه نگرانی آژانس درباره فعالیت هســته ای 
ایران پایان دهد. شــفیعی با اشــاره به برخی 
رویکردهای کشورهای غربی نسبت به ارائه نظر 
آژانس گفت: این مســائل به گروسی بستگی 
دارد که چگونه بتواند در این مســیر همراهی 

کند و به نوعی به پیشبرد برجام کمک کند. 
این کارشــناس مســائل بین الملل همچنین 
بیان کرد: نکته مهم در این موضوع این اســت 
کــه گاهی اوقات موضوعاتی فراتر از بحث های 
فنی مطرح می شود مثل ادعاها در مورد ارسال 
پهپاد از ســوی ایران به روسیه برای استفاده 
علیــه اوکراین و یا تحــوالت داخلی ایران که 
موجب می شود ناخواسته غرب واکنش نشان 
داده و نگاه متفاوتی داشــته باشد در واقع غیر 
از مسائل فنی، برخی مسائل سیاسی هم لحاظ 
می شود و در نتیجه آن فشارهایی را علیه ایران 

و در ارتباط با برجام دنبال می کنند. 
این استاد دانشگاه یادآور شد: گروسی ماموریتی 
دارد و آن هــم رفع دغدغه هــا و نگرانی های 
آژانس می باشد لذا با انجام سفر اخیر گروسی 
به تهران به نگرانی پاسخ داده شد و دیگر جایی 
برای نگرانی وجود ندارد و فعالیت هســته ای 

ایران طبق روال معمول در جریان است. 
شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: چون نگرانی 
آژانس به این طریق برطرف می شود، می تواند 
به چالش های آژانس درباره فعالیت هســته ای 
ایران نیز پایــان دهد مگر این که گروســی، 
آژانس و یــا غربی ها تدبیر دیگــری در ذهن 
داشته باشند برای این که فشارها را علیه ایران 

افزایش دهند.

سخنگوی سپاه گفت: بعضی ها در داخل بدشان 
نمی آید که بگویند این مســمومیت ها کار نظام 
است. برخی از اصحاب رسانه همگام با دشمنان 
می تازند و نقاط عطف سربلندی ملت را تبدیل 
به نقاط ضعف می کنند. به گزارش ایلنا، ســردار 
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اسالمی 
در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه ای 
ابوذر گفت: خدای بزرگ را شکر می کنم که در 
آســتانه نیمه شعبان این مراسم به همت بسیج 
مستضعفین برگزار می شود. وی افزود: بسیج در 
ایــن حوزه خطیر و تاثیرگذار جــدی ورود پیدا 
کرده و امیدواریم در جنگ رســانه ای که مانند 
ایام دفاع مقدس است با همت ملت سرافراز ایران 
شاهد پیروزی ملت در این عرصه نابرابر باشیم.  
شــریف تصریح کرد: امروز امپراتوری رسانه ای 
خارج از کشور قوی تر از رسانه ایران عمل کرده 
است. خاطره ای به ذهنم رسید که بگویم بی تاثیر 
نیست. سیل خوزستان که پیش آمده بود صبح 
جمعه سردار سلیمانی تماس گرفت و گفت من 
ســوریه بودم، تازه آمــدم و با توجه به گرفتاری 
مردم خوزســتان متنی از قول من منتشر کنید 
که دوستان دفاع مقدس و ستاد اربعین و ستاد 
عتبات عالیات برای کمک حضور پیدا کنند. صبح 
یکشنبه بار دیگر حاج قاسم تماس گرفت و گفت 
چه خبر است، در فضای رسانه ای کشور چه کار 
می کنید؟ در اینجا عشایر خوزستان به من گفتند 
ســیل کار حاکمیت جمهوری اسالمی تا برای 
مسائل امنیتی عشایر را خالی کنند. چه کار کردید 
که این سوال پیش آمده است؟ سخنگوی سپاه 
تصریح کرد: حاال من می خواهم بپرسم در جریان 
مسمومیت های اخیر دانش آموزان صرف نظر از 

اینکه عوامل چیست این مساله مطرح است که 
با عرض شــرمندگی بعضی ها در داخل بدشان 
نمی آید که بگویند این مســمومیت ها کار نظام 
است که دقیقا مانند حرف حاج قاسم بود. حاال 
اصحاب رســانه به این مسئله فکر کنید که چه 
اتفاقی افتاده است؟ برخی از اصحاب رسانه همگام 
با دشمنان می تازند و نقاط عطف سربلندی ملت 
را تبدیل به نقاط ضعف می کنند. وی تصریح کرد: 
آمار و ارقام اعالم می کند توجه جمهوری اسالمی 
به زنان بعد از پیروزی انقالب نســبت به قبل از 
انقالب ۶۴ درصد است. زنان در جامعه فرهنگی ما 
با جامعه فرهنگی غرب متفاوت هستند، نگاهتان 
را درست کنید. شــما جایگاه دختر خانم ها در 
خانواده را ببینید شما میزان مهر و عطوفت مردان 
ایران به دختران ایران را ببینید در هیچ جا وجود 
ندارد. ســردار شریف تصریح کرد: چرا بستر این 
سوال مطرح می شــود؟ چرا مسئول آن را سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی می دانید؟ بله ما قبول 
داریم مسئولیت شکست شما از کارهای بزرگ ما 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی است. این سوال 
مطرح می شود که ما در حوزه خانواده در رسانه 
چه کاری باید انجام دهیم که بســتر این سوال 
دیگر مطرح نشــود. وی در پایان گفت: ناراحتی 
ما از این است که برخی فعاالن رسانه در امنیت 
کامل قرار دارنــد، در کنار مردم حضور دارند اما 
در جهت گام های دشمن قدم برمی دارند. من به 
شما دشمنان اعالم می کنم این راه ادامه دارد و 
ادامه پیدا خواهد کرد مطمئن باشید ملت فهیم 
ایران شــما را به زانو خواهــد درآورد و هرگز به 
 نتیجه خود نخواهید رسید و گام به گام به عقب 

خواهید رفت.

مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پــس از چند ماه تنش در 
روابــط ایران و آژانس و وجــود اختالف های فنی و حقوقی میان دو 
طرف به ایران ســفر کرد. به گزارش ایســنا، رافائل گروسی در سفر 
دو روزه خــود به تهران ضمن شــرکت در مذاکرات فنی و حقوقی 
هیات های کارشناســی ایران و آژانس، با وزیر امور خارجه و رییس 

جمهور کشورمان دیدار کرد. 
این برای اولین بار است که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
ســید ابراهیم رئیسی از زمان انتصاب وی به ریاست جمهوری دیدار 
می کند. گروسی درباره دیدارش با رییس جمهور ایران در وین گفته 
است که »این دیدار برای من بسیار مهم بود. به دلیل نتیجه نگرفتن 
در تعامل های مــان با ایران، به عالوه دو مشــکل جدید در برخی از 
تاسیســات هسته ای از جمله کشــف ذرات با غنای بسیار باال، برای 
من بسیار مهم بود که در سطح باال مذاکرات کنم و نتایجی به دست 

بیاورم.« 
او گفته اســت که در دیدار با رییس جمهور ایران در مورد چگونگی 
همکاری ها صحبت کرده اســت. ما درک صریحی داشــتیم که باید 
برخی اقدامات قطعی را خیلی زود آغاز کنیم. ایران و آژانس در پایان 
یک دور طوالنی مذاکرات فنی و کارشناســی روز شنبه در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند، تعامالت دو طرف بر اساس »موافقتنامه جامع 

پادمانی« انجام خواهد شد. 
هم چنین در این بیانیه آمده اســت که ایــران آمادگی خود را برای 
ادامه همکاری و ارائه اطالعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی 
به مســائل پادمانی باقی ماده مربوط به سه مکان، اعالم کرده است. 
ســه مکان مورد بحث میان ایران و آژانس در ورامین، تورقوزآباد در 

نزدیکی تهران و مریوان در استان کردستان قرار دارد. 
ایران قبال اطالعات مربوط به این مکان ها و برخی دسترسی ها به آن ها 
را فراهم کرده است اما آژانس مدعی است که پاسخ »قانع کننده« در 
این روند هنوز دریافت نکرده اســت و نیاز به همکاری بیشتر در این 
رابطه وجود دارد. در عین حال ایران تاکید دارد که تمامی اطالعات و 
دسترسی های الزم در این رابطه به آژانس داده شده و درخواست های 
بیشتر، سیاسی کاری و برای فشار به ایران از سوی برخی کشورها با 

هدایت آژانس است. 
عــالوه بر این یکی از اختالف نظرهای ایران با آژانس و کشــورهای 
اروپایی و آمریکا در رابطه با مسایل پادمانی این بوده است که ایران 
می گوید پرونده این موضوعات باید پیش از احیای برجام بسته شود، 
امــا طرف های مقابل گفته اند این پرونده صرفا در همکاری با آژانس 
مختومه خواهد شــد و راه حل دیگری از جمله توافق سیاسی بر سر 

آن ندارد. 
به نظر می آید ایران بر سر موضع خود مبنی بر اینکه مسایل فنی و 
هســته ای باید پیش از هرگونه تفاهم برای بازگشت به برجام حل و 

فصل شود، هم چنان پافشاری دارد. 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی بیش از دو ســال اســت که از ایران 
خواســته است درباره مواد هســته ای کشف شده در سه مرکز مورد 
اشــاره در باال توضیح دهد. در این مدت شاهد فشارهای سیاسی و 
حقوقی متعدد به ایران از ســوی آژانس و ســه کشور اروپایی عضو 
برجــام با همراهی آمریکا و دیگر کشــورها بوده ایم. شــورای حکام 
تاکنون بــرای وادار کردن ایران به همکاری یک طرفه در این رابطه 

سه قطعنامه صادر کرده است. 
سومین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر 
آبان ســال جاری با ۲۶ رای موافق و ۲ رای مخالف به تصویب اعضا 
رسید. ارائه اطالعات درباره ذرات اورانیوم در سه مکان مورد ادعایی، 
ارائه اسناد و پاســخ های مورد نیاز، اجازه دسترسی به اماکن و مواد 
مورد نیاز و اجازه نمونه برداری از سوی آژانس اتمی از جمله اقداماتی 
اســت که در این قطعنامه، اجرای آن از ایران خواســته شده است. 
در عین حال با توجه به بیانیه مشــترک ایران و آژانس و توضیحات 
مقامات کشــورمان، بــه نظر ایران برای دریافت پاســخی »رضایت 

بخش« از بررسی این موضوعات اعالم آمادگی کرده است. 
محمد اسالمی رییس ســازمان انرژی اتمی روز شنبه در کنفرانس 
خبری مشــترک با گروســی درباره چگونگی رفــع اختالف نظر با 
آژانس بر سر مسایل پادمانی گفت: ما یک الگویی را با آقای گروسی 
سال گذشــته در وین توافق کرده بودیم و همان را دنبال می کنیم. 
بخش هایی از آن در مذاکرات و تعامل معاونان دو طرف بیان شــده 
است و بخشی از ترتیبات را امروز صحبت کردیم و همچنان صحبت 
مــا ادامــه دارد و در قالب یک الگوی رفتــاری و تعاملی اینها را به 
سمت حل و فصل پیش می بریم. رافائل گروسی نیز در وین در جمع 
خبرنگاران در این رابطه گفته است: ما توافق کردیم برخی دسترسی ها 
به مکان ها، افراد و تجهیزات داشته باشیم. اما االن نمی توانم بگویم که 

مثال فالن روز و فالن ساعت به مریوان یا تورقوزآباد می رویم. 
هم چنیــن بر اســاس بیانیه مشــترک دو طرف، ایــران به صورت 
داوطلبانه به آژانس اجازه داده تا چنانچه مقتضی باشــد فعالیت های 
راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند و روش اجرای آن طی یک 
نشســت فنی که به زودی در تهران برگزار می شود، میان دو طرف 

مورد توافق قرار گیرد. 
در همیــن رابطه، مدیرکل آژانس در وین در جمع خبرنگاران گفته 
است: بر اساس توافق هایی که در تهران داشته برخی از نظارت هایی 
که در گذشــته متوقف شده بود از سر گرفته می شود. گروسی گفته 
است: در طول ماه های گذشته در موضوع نظارت ها در راستی آزمایی ها 
برخی کاهش ها اتفاق افتــاده بود، ما توافق کردیم که این نظارت ها 
دوباره برقرار شود. قرار است که بر روی این توافق کنیم. من همواره 
نســبت به از بین رفتن استمرار دانش هشدار داده بودم. ما در حال 
از دست دادن اطالعات درباره برخی از محل ها که بسیار مهم است، 

هستیم که می تواند بر احیای برجام اثر بگذارد. 
مدیرکل آژانس در عین حال تاکید کرده اســت که »ما بر اســاس 
توافق هــای پادمانــی به ایران گفتیــم که برخی از تاسیســات به 
نظارت های بیشتر نیاز دارد و ایرانی ها موافقت کردند. وی در رابطه با 
افزایش میزان نظارت ها در ایران به طور مشــخص به سایت »فردو« 
اشاره کرده است که بیش از دو ماه است در این سایت غنی سازی ۶۰ 
درصدی انجام می شود. تولید اورانیوم UF۶ با غنای ۶۰ درصد برای 

نخستین بار در فردو در آبان سال جاری آغاز شد. 
بر اساس گزارش رسانه های خارجی، گروسی گفته است: سایت فردو 
به بازرســی بیشتر نیاز دارد و ما شدت بازرســی در آنجا را افزایش 
خواهیم داد. بازرســی ها از ســایت فردو ۵۰ درصد افزایش خواهد 
داشــت که پیشرفت بســیار مهمی از نظر شفافیت به شمار می آید 
و تجهیزات نظارتی فعالیت های هسته ای در تعدادی از اماکن دوباره 
نصب می شــود. در همین رابطه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی گفته اســت: از آنجایی که برای اولین بار در سایت فردو 
غنی ســازی ۶۰ درصد آغاز شــده بود در چارچوب مقررات پادمانی 
باید بازرســی ها افزایش پیدا می کرد، چرا که اصوال با افزایش سطح 
غنی سازی یا ورود مواد حساس تر به سایت میزان بازرسی ها با توافق 
 دو جانبه افزایش پیدا می کند. گفتنی اســت تعداد بازرســی ها در 

ســایت فردو روزانه ۸ مورد تا پیش از این بوده اســت که بر اساس 
توافق جدید ایران و آژانس، با توجه به افزایش ســطح غنی سازی در 
این ســایت تا ۶۰ درصد، این بازرســی ها روزانه به ۱۱ مورد افزایش 

پیدا می کند. 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در مذاکرات روزهای اخیر میان ایران 
و آژانس حل و فصل شد مساله کشــف ذرات اورانیوم ۸۴ درصدی 
در تاسیسات غنی ســازی ایران بود؛ موضوعی که بسیار مورد توجه 
رســانه های خارجی و بعضا معاند با ایران قرار گرفت. با وجود اینکه 
ایران توضیحات مبســوط و کاملی در نامه ای به آژانس در این رابطه 
ارسال کرد اما این مساله از سوی رسانه های خارجی درز پیدا کرد و 

تا روزها دست آویز فشار به ایران بود. 
محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی در این مورد گفته بود: ذره 
۸۴ درصدی در یک نمونه برداری از کنار یک شــیر دیده شده است، 
ذره ای که با میکروسکوپ هم دیده نمی شود. مهم حجم موادی است 
که پس از تولید ذخیره می شــود، بازرســان موادی را که از پروسه 
خارج شــده بود، مشــاهده کردند و دیدند که غنای آن بیش از ۶۰ 
درصد نیســت، خط تولید ما ۶۰ درصد است، کارشناسان آژانس در 

گزارش شان هم آوردند که تولید ما ۶۰ درصد است. 
گروســی نیز در مــورد کشــف ذرات ۸۴ درصدی در تاسیســات 
غنی ســازی ایران در جمع خبرنگاران در وین گفته است که »ما در 
مــورد انگیزه ها قضاوت نمی کنیم، ما یک رویداد را دیدیم که نیاز به 
روشن سازی دارد. در برخی از این تاسیسات گاهی اوقات ممکن است 
که برخی پیک ها رخ دهد. ما ذرات با غنی سازی با غنای باالتر دیدیم، 
اما در مجموع مشــاهده کردیم که غنی ســازی در این سطح ادامه 
نداشت و مواد غنی سازی در این سطح انباشت نشده است. ما باید با 
اپراتور صحبت کنیم و شکل ترکیب بندی آبشار سانتریفیوژ را بررسی 
کنیم.« به این ترتیب یکی از مسائلی که احتمال داشت به موضوعی 

بغرنج میان ایران و آژانس تبدیل شود، از دستور کار خارج شد. 
ایران در یک سال اخیر سطح فعالیت های هسته ای اش حتی از برجام 
هم در بخش هایی فراتر رفته است و طبق الگوی خاص طراحی و تایید 
شده پیش می رود، طبیعی است اجرای مقررات پادمانی متناسب با 
ایــن فعالیت ها ارتقا و افزایش یابد. مدیــرکل آژانس در وین درباره 
غنی ســازی ۶۰ درصدی ایران گفته است که لزومی ندارد که آن ها 
)ایران( به من توضیحی بدهند که چرا در سطح ۶۰درصد غنی سازی 
می کنند. چیزی که مهم اســت ما باید بتوانیم راستی آزمایی کنیم 
کــه چگونه این کار را انجام می دهنــد. آن ها میزانی که می خواهند 

غنی سازی کنند اعالم می کنند و ما نظارت می کنیم. 
به نظر می آید در نتیجه سفر اخیر مدیرکل آژانس به تهران و انجام 
دیدارهای سطح باال، راه برای برون رفت از بن بست مسائل پادمانی و 
فنی باز شده است. قبل از تعلیق مذاکرات احیای برجام، مسایل ایران 
و آژانس یکی از مهم ترین موانع بر سر احیای برجام قلمداد می شد و 
برخی طرف ها در پی آن بودند که ایران را مقصر این موضوع نشــان 
دهند. همان طور که گروسی هم به این موضوع در سخنانش در تهران 
اشاره کرد، نتیجه تفاهم ایران و آژانس می تواند به احیای برجام نیز 
کمک کند. در عین حال که با توجه به تجربه برجام روشــن است، 
هرگونه تفاهم برای احیای برجام به اراده و توافق سیاسی همه جانبه 
میان همه اعضای برجام به عالوه آمریکا نیاز دارد تا برجام به سر خط 

اجرای دوباره با لحاظ شرایط و تحوالت جدید بازگردد. 
آن طور که از سخنان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین 
در پایان روز شنبه برمی آید، او با دستی پر و با دریافت ضمانت های 
قابل اطمینان در رابطه با افزایش دسترســی ها و بازرســی ها و رفع 
نگرانی های این نهاد بین المللی برای راستی آزمایی برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران به ویــژه در رابطه با برخی فعالیت ها و تاسیســات 
هســته ای، تهران را ترک کرده اســت. باید دید او امروز در نشست 
شورای حکام دســت خود را چگونه مقابل اعضای این شورا و افکار 

عمومی باز می کند.

واکنش

منطقه

واکنش چین به بیانیه مشترک 
ایران و آژانس

وزارت خارجه چین به بیانیه مشــترک اخیر 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی واکنش 
نشان داد. به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، 
وزارت خارجــه چین در واکنــش به بیانیه 
مشــترک ایران و آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی تاکید کرد که معتقدیم پایبندی کامل و 
موثر، تنها راه صحیح پیشبرد مساله هسته ای 

ایران است. 
بر اساس این گزارش در این بیانیه آمده است: 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای 
رافائل گروسی در تاریخ ۳ و ۴ مارس ۲۰۲۳ 
)۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۴۰۱( از جمهوری اسالمی 
ایران بازدید نمود. وی در این ســفر با جناب 
آقای دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
اسالمی ایران و جناب آقای دکتر حسین امیر 
عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه و جناب 
آقای مهندس محمد اسالمی معاون محترم 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی 

ایران دیدار و گفت وگو کرد. 
این نشست های سطح باال به اهمیت برداشتن 
گام هایــی به منظور تســهیل همکاری های 
گســترده تر جهت تســریع در حل مسائل 
پادمانی باقی مانده به نحو مقتضی، پرداخت. 
دو طــرف اعتقاد دارند کــه چنین تعامالت 
مثبتــی می توانــد راه را بــرای توافق های 
گسترده تر میان دولت های عضو هموار نماید. 
سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در خصــوص موارد زیر به توافق 

رسیدند: 
۱ - تعامالت بین آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی و ایران بــا روحیه همکاری و با رعایت 
کامــل صالحیت هــای آژانــس و حقوق و 
تعهدات جمهوری اســالمی ایران بر اساس 
موافقتنامه های جامع پادمانی صورت خواهد 

پذیرفت. 
۲ - در خصوص مســائل پادمانی باقی مانده 
مربوط به ســه مــکان، ایــران آمادگی خود 
را برای ادامــه همکاری و ارائــه اطالعات و 
دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به مسائل 

پادمانی باقی مانده اعالم کرد. 
۳ - ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه 
می دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت های 
راســتی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. 
روش اجرای آن طی یک نشست فنی که به 
زودی در تهران برگزار می شود، میان دو طرف 

مورد توافق قرار خواهد گرفت.

هاآرتص در گزارشی ادعا کرد
ائتالف راهبردی 

و ضد ایرانی رژیم صهیونیستی 
و آذربایجان

یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی مدعی 
شد که رژیم صهیونیستی در ازای دریافت نفت 
و جای پایی برای نظارت بر رخدادهای داخل 
ایران، میلیاردها دالر تسلیحات به جمهوری 
آذربایجان داده است. به گزارش ایسنا، روزنامه 
هاآرتص در گزارشی نوشت: اسرائیل طی دو 
دهه گذشــته، ائتالفی راهبردی با جمهوری 
آذربایجان شــکل داده است و به گفته منابع 
مطلــع، در ازای دریافت نفــت و ایجاد جای 
پایی در نزدیکی ایران، تســلیحاتی به ارزش 

میلیاردها دالر به این کشور می فروشد. 
هاآرتص همچنین این ادعا را مطرح کرد که 
»طبق گزارش رسانه های خارجی، آذربایجان 
به موساد اجازه داده ایستگاهی را برای نظارت 
بر رخ دادهای داخل ایــران ایجاد کند؛ ایران 
همســایه جنوبی آذربایجان است. جمهوری 
آذربایجان حتی فرودگاهی به منظور کمک به 
اسرائیل در صورت تصمیم آن برای حمله به 
تاسیسات هسته ای ایران آماده کرده است.« 
این روزنامه در ادامه با اشاره به ادعای مطرح 
شده در برخی رسانه ها درباره اقدامات موساد 
علیه ایران نوشــت: در گزارش های دو سال 
پیش آمده اســت که ماموران موساد، اسناد 
آرشیو هســته ای ایران را از طریق آذربایجان 

از ایران خارج کرده بودند. «
هاآرتص در ادامه نوشــت: طبق گزارش های 
رسمی از آذربایجان، اســرائیل در طی سال 
گذشته، از پیشرفته ترین تسلیحاتش، از جمله 
موشک های بالستیک، سامانه های دفاع هوایی 
و جنگ الکترونیکــی، پهپادهای کامیکازه و 
دیگر موارد را به این کشور داده است. در ادامه 
گزارش این روزنامه آمده است: راب گاروریک، 
مدیر بخش سیاسی و اقتصادی سفارت آمریکا 
در باکو در ســال ۲۰۰۹ گفته بود که »روابط 
آذربایجان با اســرائیل با احتیاط اما نزدیک 
اســت. هر دو طرف دشــواری های راهبردی 
طــرف دیگر را درک می کنــد و هر دو ایران 
را یک تهدید امنیتی علیه موجودیت شان به 

حساب می آورند.« 
روزنامه هاآرتص در همین راستا فاش کرد که 
یک هواپیمــای باری از جمهوری آذربایجان، 
۹۲ بــار طی ۷ ســال گذشــته، در فرودگاه 
نظامــی عوودا در نزدیکی ایــالت فرود آمده 
اســت. العربی الجدید در این باره نوشت که 
»این مســاله نشــان دهنده این اســت که 
اسرائیل اسلحه به جمهوری آذربایجان منتقل 

می کند.« 
هاآرتص همچنین نوشت: براساس تحقیقات 
صورت گرفته، هواپیمای بــاری آذربایجانی 
از نوع ایلوشــین از ســال ۲۰۱۶ تاکنون ۷۶ 
وابســته به شــرکت ســبکوی، ۹۲ پرواز به 
فرودگاه عوودا انجام داده است. طبق گزارش 
هاآرتص، فرودگاه عوودا تنها فرودگاهی است 

که بارگیری مواد منفجره از آن مجاز است.

گروسی در وین از توافقات در تهران نگهبانی خواهد کرد؟
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۱۵۳۵- میزان افزایش حقوق ۲۰درصدی 
بــه چــه دردی می خورد؟ وقتــی تورم 
سنگین و کمرشکن داریم این افزایش ها 

هم چاره ساز نیستند.
۱۵۴۵- شــاید اگر در بین مدیران افراد 
اســتفاده  و متخصص تری  شــاخص تر 
می شــد شــاهد این حجم از مشکالت 

خصوصا اقتصادی نبودیم. 
۱۶۰۱- وزیر صمت معتقد است با ورود 
هیئت های روسی به کشورمان تحریم ها 
را شکست دادیم. این حرف ها چقدر به 

واقعیت نزدیک است؟ 
آفتاب یــزد: وزیر توانســت بازار 

خودرو را کنترل کند.
۱۶۲۰- وزیر صمت می گویند تحریم ها 
را شکســت دادیم. ایشــان شاید، ما که 
تحت تاثیر تحریم ها بســیار دچار لطمه 

و آسیب های فراوان شدیم. 
۱۶۳۱- نماینــده مجلس می گوید تیم 
اقتصادی دولــت در کنترل قیمت دالر 
ناتوان است! به نظر ما هم چنین است. 

۱۶۴۱- طرح ممنوعیت عرضه گوشــت 
لخم به صورت بسته بندی چه کمکی به 
کاهش یا کنترل قیمت گوشت می کند؟ 
۱۶۵۳- با وجــود وعده های زیاد و عدم 
تحقق آن دوباره رئیــس بانک مرکزی 
وعده دادند شــاهد ثبات در بــازار ارز 

خواهیم بود. خواهیم دید! 
۱۷۰۲- آن وزیــری که می گوید تقریبا 
تحریم ها را شکست دادیم رودربایستی 
نکند، بگوید همه تحریم ها را شکســت 
دادیم. مــا مردم که اصال تاثیر تحریم ها 

را حس نکردیم! 
را   ۱۴ آیفــون  واردات  جلــو   -۱۷۱۲
گرفتند حاال آیفون ۱۳ که رجیســتری 
می شود چند برابر قیمت پیدا کرده. واقعا 

چه ایده هایی دارند؟ 
۱۷۲۱- این درســت نیســت که وزیر 
اقتصــاد در جواب به خبرنگاری که از او 
درباره قیمت پراید سوال می پرسد بگوید 
فعال آماده نیستم! در واقع شاید جوابی 

ندارند! 
۱۷۳۵- کوچک تر شــدن ســفره مردم 
تنگ تر شدن معیشت مردم در تنگنای 
بیشتر زندگی گیر کردن اصال پیشرفت 
نیســت. چرا در رفاه مردم پیشــرفتی 

حاصل نشده؟ 
۱۷۴۶- کســانی که در زمان انتخابات 
شــعار می دادنــد دالر را بــه فالن نرخ 
می رســانیم آیا در حال حاضــر با این 
قیمت های فعلی دالر چه پاسخی دارند؟ 
۱۷۵۱- بــه خاطر نوســانات نــرخ ارز 
بســیاری از معامالت مســکوت مانده. 
صاحبــان کســب و کار نمی دانند چه 
کنند؟ برخی مانده انــد اجناس خود را 

بفروشند بعدا باید گرانتر بخرند. 
۱۸۰۷- یکــی از نماینده هــای مجلس 
چنــدی قبل گفتــه بود دولــت اگر با 
همین فرمان پیش برود مشکالت بیشتر 
می شــود. به نظر دولت با همان فرمان 
پیش رفت و اوضاع بازار هم که مشخص 

است! 
۲۰۴۱- یک نماینده مجلس معتقد است 
خودروسازان بازار را تشنه نگه می دارند 
تا قیمت ها را افزایش دهند. آنچه از بازار 
خودرو و عملکرد خودروســازان دیدیم 
صحــت حرف های این نماینده بیشــتر 

ثابت می شود! 
۲۱۰۹- چرا در جلســه مجلس در مورد 
قیمــت ارز برخی مقامات دولتی حضور 
نداشــتند؟ آیا نباید می آمدند و در مورد 

شرایط بازار توضیح می دادند؟ 
۱۹۲۱- پســته کیلویی یــک میلیون، 
گوشــت نیــم میلیونــی و دالر نزدیک 
به ۵۰هزارتومان واقعــا چه باید گفت؟ 

منتظر بهبود اوضاع بودیم بدتر شد. 
۱۹۳۵- واقعا نمی دانیم وزیری می گوید 
تحریم ها را شکست دادیم را باور کنیم یا 

این افزایش قیمت ها و تورم؟ 
آفتاب یزد: همــان طوری که قبال 
عرض شــد این گروه معتقدند که 
سوءمدیریت باعث افزایش قیمت ها 
و نابسامانی اقتصاد است نه تحریم. 
ما هم با ایشان هم اعتقاد می شویم 
حال چرا براساس وظیفه ذاتی خود 
وزیران ناتوان را استیضاح نمی کنید. 
۱۹۴۶- دلیل محدودیت ســوختگیری 
چــه  چیســت؟  شــخصی  کارت  بــا 
توجیه اقتصــادی دارد؟ چــه ایده های 

نخبه گریانه ای به خرج می دهند! 
۱۰۲۰- بــا وجــود واردات برنج قیمت 
این محصول حیاتی برای مردم چندان 
کاهش قیمت نداشته و خرید برنج برای 

مردم سخت شده.
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2
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