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چهارشنبه  24دی  1399شماره 916

اخبار

مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای
ضمن ابراز نگرانی از آغاز غنی سازی  20درصدی
ایران ،بر حمایت اتحادیه اروپا از توافق هس��ته ای
و لزوم بازگشت آمریکا به آن تاکید کرد .به نقل از
خبرگزاری آناتولی ،اتحادیه اروپا از ایران خواس��ت
اقداماتش برای غنی سازی اورانیوم  20درصدی را
کنارگذاشتهوتعهداتشدرتوافقهستهایرااجراکند.
جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه
اروپ��ا در بیانیه��ای گفت ک��ه اتحادیه به حمایت از
برجام(تواف��ق هس��ته ای) ک��ه میان ایران و قدرت
های جهانی امضا شد ،ادامه می دهد.

هش دار افبیآی درباره
اعتراضاتمسلحانهسراسری

پلیس فدرال آمریکا نسبت به اعتراضات مسلحانه
در سراسر آمریکا در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن
رئیسجمهور منتخب این کشور هشدار داده است.
ب��ه نق��ل از رویترز ،یک منبع امنیتی روز دوش��نبه
فاش کرده است که پلیس فدرال آمریکا نسبت به
اعتراضات مس��لحانه گس��ترده در واشنگتن و همه
 50ایالت دیگر آمریکا در آستانه مراسم تحلیف جو
بایدن هشدار داده است.

آمریکا راس تروریسم
بین المللی است

قصد
کرد که 
تأکید 
سخنگوی دولت نجات ملی یمن 
آمریکا درباره “تروریستی” خواندن انصاراهلل ناشی از
نزاع داخلی در این کشور است و این تصمیم بر عزم
و اراده ای��ن جنبش ب��رای مقابله با آمریکا میافزاید.
به نقل از ش��بکه خبری المس��یره ،ضیف اهلل الشامی،
سخنگوی دولت نجات ملی یمن گفت :آمریکا رأس
“تروریسم” بین المللی و ناظر بر آن است .اظهارات
هیالری کلینتون ،وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره
تأس��یسداع��شومس��لحک��ردنآنراتمامجهان
واحد در یمن دارند.
میدانند .همه آنها یک ائتالف 

حریری برای آشتی دا دن آنکارا و
ریاض آستین باال ز د

یک رس��انه لبنانی پش��ت پرده س��فر نخست وزیر
مکلف این کش��ور به ترکیه را فاش کرد و گزارش
داد که این س��فر در چارچوب یک مأموریت عربی
و ب��رای میانجیگری می��ان ریاض و آنکارا صورت
گرفته اس��ت .ش��بکه الجدید لبنان با اش��اره به سفر
س��عد حریری ،نخس��توزیر مکلف این کش��ور به
ترکی��ه و دی��دار وی با رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمه��وری این کش��ور ،فاش کرد ک��ه حریری در
یک مأموریت عربی محرمانه به ترکیه س��فر کرده
اس��ت.طبق اعالم این ش��بکه ،مأموریت محرمانه
حریری گش��ودن درهای میانجیگری میان ترکیه
و عربستان است.

ت داومعقبنشینی
نیروهای آمریکا از افغانستان

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد ،ارتش ایاالت متحده
خروج نیروهای آمریکا از افغانستان را متوقف نکرده،
این در حالی اس��ت که قانون جدید ،کاهش بیش��تر
نیرو را بدون ارسال ارزیابی ریسکها توسط پنتاگون
به کنگره ،ممنوع کرده است .به نقل از رویترز ،این
وزارتخانه در بیانیهای گفت :در حال حاضر دستور
جدیدی که بر پیش��رفت کاهش مبتنی بر شرایط-
ک��ه انتظ��ار میرود ت��ا  ۱۵ژانویه  ۲۰۲۱به  ۲هزار و
 ۵۰۰سرباز برسد -تأثیر بگذارد ،صادر نشده است.
اقدام پنتاگون احتما ًال قانونگذاران جمهوریخواه
و دموکرات را که با کاهش بیشتر سربازان مخالف
کن��د و نگرانیه��ا در مورد
هس��تند ،عصبان��ی می 
بیاعتنایی دولت ترامپ به کنگره ،حتی در روزهای
ید میکند.
پایانی آن را تجد 

ازسرگیری اعتراضات در ذی قار عراق

ند که اعتراضات در میدان الحبوبی
منابع گزارش داد 
در ش��هر ناصریه ،مرکز اس��تان ذی قار بعد از یک
روز درگی��ری تظاهرکنن��دگان با نیروهای امنیتی،
از س��رگرفته ش��د .به نقل از روس��یا الیوم ،صدها
معت��رض در میدان الحبوبی عصر دوش��نبه تجمع
کرده و ش��عارهایی را برای اجرای خواستههایشان
و بازخواس��ت عامالن کش��تار تظاهرکنندگان سر
دادند.نیروهای امنیتی نیز استحکامات گستردهای
را در این میدان گذاش��تند.در چند روز گذش��ته ،یک
نیروی پلیس در این میدان کشته شده و دهها پلیس
دیگر نیز زخمی شدند.

خــبرویـژه

واکنش اتحا دیه اروپا به
غنی سازی  20درص دی ایران

صرف ًا بازگشت به

برجام برای آمریکا
کافینیست

کرد
بلومبرگ تحلیل 

تالش رژیم صهیونیستی برای ممانعت از بازگشت بایدن به برجام
گروه سیاسی:ش��بکه بلومبرگ در گزارش��ی
به تالش های رژیم صهیونیس��تی برای بی
اثر گذاش��تن وعده انتخاباتی جو بایدن برای
بازگش��ت ب��ه توافق هس��ته ای پرداخت .به
گزارش اس��کناس به نقل از شبکه بلومبرگ،
رژیم صهیونیستی از حاال در حال طرح ریزی
برای این است که چگونه یکی از وعده های
انتخابات��ی جو بای��دن رئیس جمهور منتخب
آمریکا در زمینه سیاس��ت خارجی را از مس��یر
اجرایی ش��دن خارج کند .کارزا چش��مگیری
ک��ه بنیامی��ن نتانیاه��و نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی علیه توافق هس��ته ای دولت
باراک اوباما رئیسجمهور پیش��ین آمریکا با
ایران به راه انداخته بود ،در ممانعت از انجام
ش��دن توافق هس��ته ای شکست خورد .یک
تاکید بر این که هنوز
ارش��د اس��رائیلی با 

مقام
هیچ تصمیمی گرفته نش��ده است ،گفت که
هستند که آیا جنگی

مقامات اکنون در فکر این
علنی از آن دس��ت یا تعامالتی در پش��ت پرده
خواهد
موثرتری��ن اس��تراتژی درب��اره بایدن 
ب��ود ی��ا نه .این مقام که می خواس��ت نامش

افزود که رژیم صهیونیس��تی با
فاش نش��ود ،
فرس��تادن گروهی از س��فرا به واشنگتن کار
خواهد کرد .این رژیم به طور علنی

را ش��روع
خواهد آمریکا بدون

اعالم کرده است که نمی
توافق��ی جدید ،تحریم ه��ا علیه ایران را لغو
باید در قبال برنامه
کند و موضع سخت تری 

هس��ته ای ایران ،موش��ک های بالستیک و
نیروهای نیابتی اش در منطقه اتخاذ شود .این
استراتژی برخالف خواسته ی تیم بایدن برای
بازگش��ت ب��ه تواف��ق هس��ته ای و پس از آن
مفاد این
مذاکره بر س��ر گس��ترده تر کردن 

توافق اس��ت .ش��رط این اقدام ،بازگش��ت
ایران به پایبندی به توافق هس��ته ای اس��ت
ونالد ترامپ رئیس جمهور
که پس از خروج د 
آمریکا از توافق هس��ته ای در س��ال  ،۲۰۱۸از
تعه��دات آن تخطی کرد .زوهر پالتی ،رئیس
هیئ��ت سیاس��ی نظام��ی وزارت جنگ رژیم
صهیونیس��تی ماه پیش در کنفرانس��ی گفت:
باید درس هایی بگیریم،
به نظرم می رسد  که 
اولین چیز این است که پنج دقیقه پیش از آغاز
مذاکرات دس��ت از تحریم ها برنداریم .ایران
م��ی گوید که از بازگش��ت آمری��کا به توافق
کند اما دوباره مذاکره
هسته ای استقبال می 
میلیارد

نخواهد کرد .همچنین خواس��تار ۷۰

دالر خسارت بابت فقدان عایدی فروش نفت
در اثر تحریم های آمریکا ش��ده اس��ت .رژیم
صهیونیس��تی عالوه بر این ،کارت پر خطر
ارد و آن پتانسیل بی اثر کردن
تری در آستین د 

ت�لاش های دیپلماتی��ک از طریق عملیات
ه��ای پنهان��ی علیه ایران اس��ت .تهران این
انشمند برجسته

رژیم را به خاطر ترور یک د
اند و وزیر
هسته ای در ماه نوامبر مقصر می د 
ام��ور خارج��ه آن در ماه جاری دولت نتانیاهو
ک��رد که در تالش ب��رای منحرف
را مته��م 
ک��ردن ت�لاش های بای��دن ب��رای احیای
ارد آمریکا را به جنگی بکشاند.
توافق ،سعی د 
نتانیاهو به وضوح موضعش را درباره ممانعت
از مش��ارکت از س��ر گرفته شده آمریکا اعالم
کرده است .او آشکارا سفیرش در آلمان را به
خاطر حمایت از تالش برلین برای گسترش
 نباید هیچ
توافق توبیخ کرد .نتانیاهو گفته بود 
بازگش��تی به توافق هس��ته ای ایران در سال
 ،۲۰۱۵توافقی که از اساس نقص دارد ،انجام
شود .براساس این گزارش،این در حالی است
که یک نشریه آمریکایی در مقاله ای با اشاره

به سیاس��ت های خصمانه واشنگتن درقبال
کرد
تاکید 
ایران در طول دهه های گذش��ته 
ایجاد
که رئیس جمهور منتخب آمریکا برای 
باید کاری بیش از
تغیی��ر در رواب��ط با ته��ران 
بازگشت به توافق هستهای انجام دهد .نشریه
نیش��ن همچنین نوش��ت :سیاست آمریکا در
باش��د و این،
نباید مبتنی بر س��لطه 
قبال ایران 
بدان معناس��ت که واشنگتن فراتر از پیوستن
بایستد به طور چشمگیری

دوباره به توافق ،می
باید با برچیدن
خود را تغییر دهد .این 
رویکرد 

همه جنبه “فشار حداکثری”  ،از جمله از طریق
برداش��تن تحریم ها ،پایان استقرار نیروهای
اضافی و ترورها آغاز ش��ود.اما ایاالت متحده
باید تالش کند تا خس��ارات ناش��ی
همچنین 
از خشونت تاریخی را که از سال  ۱۹۵۳علیه
ایرانی ها روا داش��ته ،رفع کند .این رویدادها
با حمایت از صدام در جنگ علیه ایران تداوم
یافت .همچنین از سال  ۱۹۷۹ایاالت متحده
ایران را همواره هدف تحریم داشته است و تنها
بعد از امضای توافق هسته ای میان
یک دوره 
ایران ،آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه ،انگلیس
و آلمان برخی از این تحریم ها برداش��ته ش��د.
این نشریه آمریکایی ادامه داد :امروز ،مقامات
و تحلیلگ��ران آمریکایی در اندیش��کده های
واش��نگتن آشکارا استفاده از تحریم هایی که
زندگ��ی مردم را غیرقابل تحمل می کند ،زیر
سوال می برند .حذف این اقدام ضروری است.
اما کل تاریخ سیاس��ت آمریکا در قبال ایران
در ق��رن ه��ای  ۲۰و  ۲۱ب��ی رحمانه و مبتنی
بر سلطه بوده است .بنابراین به یک گسست
قاطعان��ه از آن و ی��ک تحول کامل در روابط
ایاالت متحده و ایران نیاز است.

اقتصاد نفتی شرط خنثی سازی تحریم ها

رهایی از

گروهسیاس�ی:رئیسمجلساظهارکرد:دربارهس��خنانرهبرانقالب
ند و با توجه به س��وابق این مباحث ،از یک
که در  ۱۹دی بیان فرمود 
ابعاد کار روشنتر باشد.به گزارش
گام عقبتر به موضوع نگاه کنیم که 
اسکناس،قالیباف در گفت و گو با پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.
بعدازانقالبدرحوزهی
 IRبیانکرد:یکیازجهشهایاصلیکشورما 
ند که من تا نفس
تأکید کرد 
بود و ایشان بارها 
مسائل علمی و فناوری 
بعد از دوران
ایستادهام .
دارم پای توس��عهی علمی و پیش��رفت کش��ور 
بود و ما امروز میبینیم که در همهی بخشها،
دفاع مقدس فرصتی 
(مانندبحث
درنانو،بیوتکنولوژی،بحثهس��تهای،حوزهیس�لامت 
مورد واکسن) واقعا ما در میان  ۱۰کشور اول دنیا هستیم.وی
اخیر در 
افزود:دشمنان خارجی ما و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی از
این پیشرفت علمی ما نگران بودند ،البته در سایر مسیرهای پیشرفت
کنند ولی در بخش انرژی
توانس��تند خیلی بهانهجویی 

علمی ما نمی
ید
ند و ُمدام تهد 
هستهای بهانهجویی کردند .فشار آوردند ،تحریم کرد 
آمد چه کاری انجام
کنند و ...تا رسیدیم به موضوع برجام .برجام 
می 
آمد تا اوال به تهمتهایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا
دهد؟ برجام 
کند از برنامه هس��تهای صلح
هد و رفع ابهام 
ند پاس��خ د 
به ما می زد 
آمیز ایران ،و دوم اینکه تحریمهای ناحق ،ناجوانمردانه و غیرانسانی
و غیرقانونی که آمریکا وضع کرده را رفع کند .در حقیقت فلس��فهی
ند که
ایجاد کرده بود 
بود که آنها 
اصل��ی برج��ام رفع همه تحریمهایی 
عمدتا در سیستمهای نفتی و بانکی بود.البته ترامپ با یک امضا همهی
هندهیایناستکهآنهاچطورقلدرمآبانه
زد کهنشاند 
توافقاترابرهم 
کنند و حتی تحریمهای بیشتری
و خالف قوانین بینالمللی رفتار می 
ارد و
باید هر تحریمی را به طور کامل برد 
هم اعمال کردند .وقتی برجام 
هد پس دیگر چه فلسفهی
کند حال اگر چنین کاری را انجام ند 
منتفی 
تاکید کرد:اولین چیزی که
تواند داش��ته باشد؟قالیباف 
وجودیای می 

شود این است که جمهوری اسالمی در چارچوب برجام به
باید شفاف 

خود عمل کرد ،ولی آمریکا و کشورهای اروپایی به تعهدات
تعهدات 

خود
تعهد 
خودشان عمل نکردند .در حقیقت آمریکا و اروپا نسبت به 
ند
در برجام کوتاهی کردند .حتی در دورهای که اوباما و دموکراتها بود 
ارند ولی در عمل چنین کاری
ند تا تحریمها را برد 
که توافق هم کرد 
شد ولی حتی در
عد حقوقی توافق 
انجام نشد .یعنی روی کاغذ و در بُ 
دولت اوباما در عمل هیچ توافقی صورت نگرفت .بنده خاطرم هست
گفتند چرا تحریمها را برنداشتید ،چرا مبادالت تجاری و بانکی
وقتی 
شروع نمیشود ،جان کری گفت ما مانع نیستیم و به عبارتی اعتراف
کرد که تحریمها در عمل برداشته نشده است .این یعنی صرفا روی

کاغذ و به صورت شکلی و با ظاهری حقوقی اتفاقی افتاده ولی نتیجه
درپی نداشت.دوم اینکه تنها موضوع و صحبتی که در برجام داشتیم
بود ولی آنها از همان ابتدای کار موضوعات دیگری
مسائل هستهای 
مانند مس��ائل منطقه را مطالبه کردند.برگش��ت آمریکا به برجام برای

م��ا و مل��ت ما موضوعیت ن��دارد .چرا موضوعیت ندارد؟ چون برای ما
خود از
فینفس��ه موضوع برجام رفع تحریم اس��ت .به هرحال آمریکا 
برجام بیرون رفته و تحری م اضافه بر برجام به ملت ما تحمیل کرده و
خود بر اس��اس موضوعاتی که در برجام بوده عمل نکرده
به تعهدات 
خواهد چه کاری انجام دهد؟
د می 
اس��ت .اگر آمریکا به برجام بازگرد 
اول اینکه آمریکا مکلف است تحریمهایی که با خروج از برجام وضع
ک��رده اس��ت را لغ��و ک��رده و به تعهداتی که در برج��ام عمل نکرده بر
اس��اس تعهداتِ برجام عمل کند.وی تصریح کرد:وقتی ما میگوییم
شود منظور این است که ما به
لغو تحریمها به صورت عملی انجام 
صورت روشن در حوزهی اقتصادی به صورت عادی و روان کارمان را
انجام دهیم ،نفتمان را صادر کنیم ،و سایر صادرات و واردات را انجام
خود را انجامدهد،
بتواند بهطور معم��ول کار 
دهی��م .سیس��تم بانک��ی 
داراییها و نقدینگیهایی که ما در کشورهای مختلف داریم که فعال
باید به صورت
آزاد بشوند .این اقدامات 
امکان جابجایی آن را نداریم 
بیفتد و ملت ،مردم و سیستم اقتصادی ما این را در عمل
عملی اتفاق 
بیاورند که ما تحریمها

بخواهند باز هم روی کاغذ

ببینند ولی اگر آنها


مد نظر ما نیست .این
را لغو کردیم ولی این اتفاق در عمل نیفتد ،این 
باید خودشان این مانع را برطرف
اند و 
کرده 
ایجاد 
موانع را آمریکاییها 
ش��ود و این خواس��تهی روش��نی اس��ت .وقتی
کنند که این کار انجام 

بیفتد اینگونه اس��ت
میگوییم رفع تحریمها به صورت عملی اتفاق 
تعهد
وگرنه در دورهی اوباما و جان کری دیدیم که امضا ش��د ،ما به 
ند
تعهد خودشان عمل کرد 
خود عمل کردیم و آنها هم روی کاغذ به 

وارد کنیم.رئیس مجلس درخصوص
ولی ما حتی نمیتوانستیم دارو 
باید فاصله گرفت .ما
اقتصاد نفتی گفت:از خام فروشی نفت 

رهایی از
تولید را افزایش دهیم و دوم اینکه بتوانیم از داشتهها
باید اوال بتوانیم 

و درآمدهایمان درست استفاده کنیم .لذا اینجا است که میگویم سوء
مدیریت ضربه هایی بیش از تحریم به ما زده اس��ت .البته ما واقعا از
کردهایم .بدین معنی که به هرحال روزی
این گردنهی س��خت عبور 
آنها صادرات نفت ما را به عددی کم و پایین رس��اندند ،ولی االن ما
کردهایم که در همهی این زمینهها صادرات را انجام
این قابلیت را پیدا 
خواهد

اقتصاد کشور روز به روز در این بخش ان شاءاهلل بهتر

دهیم و
شد و بودجهی  ۱۴۰۰را با همین نگاه خواهیم بست.


کرد
تاکید 

ستادهماهنگیاقتصادیدولت
روحانیدرجلسه 

ضرورت تعامل مجلس و دولت برای بررسی بودجه1400

گروه سیاس�ی:رئیس جمهور بر ضرورت افزایش
تعامل میان مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی و توجه به واقعیات کش��ور در
تاکید کرد .به گزارش اس��کناس،
الیح��ه بودجه 
حجتاالس�لام و المس��لمین حس��ن روحانی در
س��تاد هماهنگی
نود و شش��مین جلس��ه 
یکصد و 


اقتصادی دولت که روز سهش��نبه تش��کیل ش��د،
با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در نشس��ت روز
گذش��ته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا و ضرورت افرایش تعامل و گفتوگوی مجلس
و دولت در زمان بررسی الیحه بودجه سال 1400
تصری��ح کرد :مس��ایل کالن و راهبردی کش��ور
میبایست به دور از تنش و رفتارهای سیاستزده
در فضای آرام و منطقی ،تدبیر و برنامهریزی شود.
دراینجلسهودرپیبیاناتاخیرمقاممعظمرهبری
در دیدار با اعضای جلسه شورای عالی هماهنگی
روند
جهاد کش��اورزی گ��زارش 
اقتص��ادی ،وزیر 
تولید دانههای روغنی
تحقق برنامههای افزایش 

مورد بحث
کرد که 
و خ��وراک دام و طی��ور را ارای��ه 
و بررس��ی قرار گرفت.رئیس جمهور با بیان اینکه
امنیت غذایی یکی از ارکان توسعه پایدار جوامع به
حساب میآید ،طرح توسعه کشت دانههای روغنی
را از مصادیق تحقق جهش تولید ،خودکفایی ملی
و گامی برای تامین امنیت غذایی کشور توصیف
کرد و اظهار داش��ت :توس��عه کشت دانه روغنی با

ویژگیهای اقلیمی کشور و با توجه به نیاز کشور به
واردات روغن به صورت جدی در دستور کار دولت
جه��اد کش��اورزی قرار گرفته و بارقهای

و وزارت
امی��د را در عرص��ه خودکفای��ی روغن خوراکی
از 
ایج��اد کرده اس��ت.روحانی تصریح کرد :با توجه


اخبار

سناتور روس :اتهامات آمریکا علیه
ایران هیچ توجیهی ن دار د

مق��ام پارلمانی روس��یه تأکید کرد :ه��ر اتفاقی که
در ایاالت متحده بیفتد ،سیاس��ت اعمال فش��ار بر
کرد
نخواهد 

کشورهای نامطلوب واشنگتن تغییری
و تروریسم دولتی آمریکا برای متهم کردن دیگران
مدتهاس��ت که نیازی به دلیل و بهانه هم ندارد.
کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بینالملل
شورای فدراسیون (سنای) روسیه امروز (سهشنبه)
در گفتوگو با خبرگزاری «نووس��تی» اعالم کرد
ک��ه هیچ توجی��ه واقعی برای اتهامات واش��نگتن
علیه کوبا و ایران درباره حمایت از تروریس��م وجود
ندارد و ایاالت متحده بار دیگر ،فقط شیوه سیاست
اعمال تحریمها علیه کش��ورهای نامطلوب خود را
مورد تأیید قرار داده اس��ت.این س��ناتور گفت« :اگر
در بحبوح��ه انتخاب��ات جنجالی در ایاالت متحده و
حوادث و ناآرامیهای بعد از آن ،یک مس��ئله تغییر
نکرده و پایدار مانده باشد ،آن ادعاهای مداوم علیه
کوبا و ایران است .بر اساس بیانیه مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا ،واش��نگتن کوبا را به فهرس��ت
کش��ورهایی که گویا از تروریسم حمایت میکنند،
اضاف��ه کرده اس��ت .عالوه بر ای��ن ،طبق گزارش
رسانهها ،وزارت امور خارجه آمریکا بزودی قصد دارد
ایران را به همکاری با گروه تروریستی القاعده متهم
کند».کاس��اچوف تأکید کرد ک��ه البته هیچ توجیه
واقعی برای این اتهامات وجود ندارد ،ولی واشنگتن
مدتهاس��ت که برای اعمال محدودیتهای بیشتر
علیه کش��ورهای نامطلوب خ��ود ،به بهانه و دلیلی
نیاز ندارد.وی ادامه داد« :دشوار است بگویم که چه
چیزی پوچتر و مسخرهتر به نظر می رسد  -اتهامات
ایاالت متحده درباره انتخابات در س��ایر کش��ورها
یا ادعا در خصوص حمایت از تروریس��م ،به ویژه،
پ��س از اق��دام صریح تروریس��م دولتی علیه ژنرال
قاس��م س��لیمانی ،یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی ایران ،که کاخ سفید با
افتخار مسئولیت آن را برعهده گرفت».

خباثت ج دی د دولت ترامپ
علیه مر دم ایران

کرد
قالیبافتصریح 

از سرگیری پروازهای هوایی
مصر و قطر پس از  ۳سال

ش��رکت هواپیمای��ی مصر از س��رگیری پروازهای
هوای��ی می��ان این کش��ور و قطر خب��ر داد .به نقل
از روزنامه البیان ،ش��رکت هواپیمایی مصر اعالم
کرد :شرکتهای هواپیمایی مسافربری مصر و قطر
پروازهای خود را میان دو کش��ور از س��رگرفتند.
مقامات شرکت هواپیمایی مصر با لغو تحریم هوایی
قطر گفتند :اولین هواپیمای مس��افربری قطر صبح
دیروز از حریم هوایی مصر عبور کرد.

شد که نوع دیگری از تحریمها علیه ایران
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :صرف بازگشت آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمیکند .بهخاطر اینکه برجام در شرایطی مذاکره 
باید تحریمها را بردارد.ظریف
مطرح بود و رفع آن تحریمها در داخل برجام تش��ریح ش��د .امروز برای اینکه آن ش��رایط فراهم بش��ود ،صرف ًا بازگش��ت به برجام برای آمریکا کافی نیس��ت ،بلکه 
بکند که اگر آمریکا به برجام برگردد هم آن تحریمها کماکان باقی بماند .مث ً
ال بانک
بکند و تحریمهایی را تحمیل 
تصریح کرد:ترامپ در این چهار سال تالش کرد که برجام را از محتوا تهی 
مرکزی و وزارت نفت ما را از تحریمهای تحت عنوان هستهای خارج کردند و با عنوان تروریسم تحریم کردند .اص ً
ال عناوین و نحوهی انتصاب تحریمها را هم عوض کردند.

به تحریمهای ظالمانه دش��منان ،به دس��تور مقام
معظم رهبری س��طح زیر کشت دانههای روغنی
ادهایم ،چرا که کشت
به صورت جهشی افزایش د 
دانههای روغنی با توجه به نیاز کش��ور به کنجاله
ارد و وزارت
و روغ��ن خوراک��ی اهمیت زی��ادی د 
جهادکش��اورزی نیز برنامهری��زی الزم را در این
زمین��ه انج��ام داده اس��ت و از حمای��ت دولت در
سیاس��تهای کالن اقتصادی برخوردار است.در
جهاد کشاورزی
این جلسه مقرر شد ،طرح وزارت 
با بررسیهای مشترک با سازمان برنامه و بودجه
نهایی ش��ده و در اولویت طرح های زیر س��اختی
کشور قرار گیرد.

دولتبهآخرخطرسیدهترامپدرآخرینروزهایباقی
مانده نیز دست از خباثت علیه مردم ایران بر نداشته
ند که مایک پامپئو ،وزیر
است .منابع خبری اعالم کرد 
خارجه دولت به آخر خط رسیده ترامپ ،وعده داده که
سهشنبه  23دی ماه با استفاده از اسنادی که به گفته
شده ،ایران
او به تازگی از طبقهبندی محرمانه خارج 
خواهد کرد.پامپئو که در

را متهم به ارتباط با القاعده
طول دوران مس��ئولیتش در وزارت خارجه آمریکا از
هیچ خباثتی در قبال مردم ایران خودداری نکرده در
ونالد
فاصله زمانی هش��ت روز مانده به پایان دولت د 
ید است.
ترامپ بدنبال برگزاری ش��وی تبلیغاتی جد 
اگرچه هنوز مشخص نیست که پامپئو در سخنرانی
خوددرکلوپملیمطبوعاتآمریکابهدنبالاعالمچه

موضوعی است اما برخی رسانههای غربی گمانه زنی
اند که بهرغم شک و تردیدهایی که در نهادهای
کرده 

خواهد
وجود دارد ،او تالش 
اطالعاتی و کنگره آمریکا 
اد ماه امسال در تهران کشته
کرد که فردی را که در مرد 

شد به سازمان القاعده مرتبط کند.


تولی د۱۲۰کیلوگرماورانیوم
ظرف یک سال  قابل تحقق است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :هماکنون آب
مورد نیاز در کش��ور تولید میشود
س��نگین بهمیزان 
و حتی آب س��نگین ایران به حدود  ۸کش��ور جهان
صادر میشود .بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان
انرژی اتمی ایراندوشنبهش��ب در برنامه تلویزیونی
تولید آب
جهانآرا ش��بکه افق ابراز کرد :تاکنون در 
تولید آن به
سنگین توقفی نداشتیم ،بلکه در زمینه 
پیشرفتهای خوبی دست پیدا کردهایم.کمالوندی
ود چهار تن م��واد اولیه داریم
اب��راز ک��رد :اآلن حد 
و مصوب��ه مجل��س که ح��دود  120کیلوگرم ظرف
تولید کنیم بهراحتی برای ما قابل تحقق
یک سال 
اس��ت .از زمانی که کار را ش��روع کردیم شاید زودتر
از هش��ت ماه مقداری که قانون تعیین کرده اس��ت
به آن برسیم.

کنسولگریمغولستان
فعالیت خو د را در ایران آغاز کر د

کنسولگری مغولستان برای اولین بار در تاریخ روابط
خودرادرایران
دیپلماتیکمیاندوکشورافتتاحوفعالیت 
آغاز کرد .کنسولگری مغولستان برای نخستین بار در
تصدیگری
تاریخ روابط دیپلماتیک میان دو کشور و 
«آرمانمحقق»بهعنوانکنسولافتخاریمغولستان
خود را آغاز کرد« .آرمان محقق» در
افتتاح و فعالیت 
خود را اداره کل تشریفات
تاریخ  16دی ماه  99روانامه 
وزارت امور خارجه دریافت کرده است.

