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روی موج کوتاه

 ســخنگوی وزارت خارجــه 
آمریکا اعالم کرد کــه قصد معرفی 
قطعنامه ای علیه ایران در نشســت 

شورای حکام آژانس اتمی را ندارد. 
بــه گــزارش فــارس، نــد 
پرایــس، در مصاحبــه بــا روزنامه 
وال  اســتریت ژورنال گفت: »قصد 
نداریــم در نشســت هفتــه جاری 
شــورای حکام، قطعنامه ای ]علیه 

ایران[ ارائه دهیم.«
خبرگزاری رویترز هم روز دوشنبه 
گزاش داده قدرت های غربی از برنامه 
خودشــان برای معرفی قطعنامه ای 
با موضوع انتقاد از ایران در نشســت 
شــورای حکام آژانــس بین المللی 

انرژی اتمی منصرف شدند.
این رســانه نوشــته اتخاذ این 
تصمیم از ســوی آمریکا، فرانســه، 
انگلیس و آلمان از تشدید تنش هایی 
با ایران که می توانســت به کمرنگ 
شــدن امیدواری ها برای مذاکرات 
احیای برجام منجر شود جلوگیری 

کرد.

 رایزنی های سازنده ای 
در تهران داشتم

مدیــرکل آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی نیز در نشســت شورای 
حــکام رایزنی های خــود در تهران 
را ســازنده توصیف کرد و گفت: بار 
دیگر توانستیم راستی آزمایی های 
ضروری آژانس را بــه نفع همگان، 

تقویت کنیم.
رافائل گروسی در بیانیه آغازین 
خود در نخسین روز نشست فصلی 
شورای حکام در وین، به سفر اخیرش 
به تهران و رایزنی با مقامات کشورمان 
اشــاره و گفت وگوهایش در جریان 

این سفر را سازنده توصیف کرد.
وی در ادامــه بــه جدیدتریــن 
گزارش خــود در رابطه بــا اجرای 
تعهدات هسته ای ایران ذیل برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( اشاره 
کرد و گفت: از فوریه ٢٠٢١ تاکنون 
فعالیت های ایران در پی تصمیم این 
کشور برای متوقف کردن پایبندی 
به تعهدات مرتبط هسته ای اش ذیل 

برجام، به ویژه پروتــکل الحاقی به 
شدت تضعیف شده است.

گروسی افزود: من در این گزارش 
تاکیــد کردم که عدم پاســخگویی 
ایران بــه درخواســت آژانس برای 
اجــازه دسترســی بــه تجهیزات 
نظارتی اش به طــور جدی ظرفیت 
فنی آژانس برای حفظ تداوم دانش 
را به خطر انداخته است، اما ضروری 
اســت که نظارت و راســتی آزمایی 
آژانس در رابطه بــا تعهدات مرتبط 
هسته ای ایران در آینده از سر گرفته 
اســت. اطمینان آژانــس مبنی بر 
اینکه می تواند تــداوم دانش را )در 
این زمینه( حفظ کند در طول زمان 
رو به کاهــش رفته و اخیــرا نیز به 
میزان قابل توجهی کم شــده است. 
ایــن اطمینان می توانــد همچنان 
کاهش یابد مگر اینکه موضع ایران 

تغییر کند.
گروســی همچنین با اشــاره به 
بخش های مربوط به اجرای توافقنامه 
پادمانی و پروتکل الحاقی در ایران در 

گزارش اخیر خود تصریح کرد: وجود 
ذرات متعدد اورانیوم با منشا انسانی 
در ســه مکان در ایران که به آژانس 
اعالم نشده است و همچنین وجود 
ذرات تغییر یافته ایزوتوپی در یکی از 
این مکان ها آشکارا نشان دهنده این 
است که مواد و یا تجهیزات آلوده به 
مواد هسته ای در این مکان ها وجود 

داشته است.
مدیرکل آژانــس در ادامه گفت: 
ایران هنوز توضیحات الزم را در رابطه 
با وجود ذرات آلوده به مواد هسته ای 
در هیچ یک از این سه مکان که آژانس 
دسترسی های مکمل به آنها داشته، 

ارائه نــداده اســت. همچنین ایران 
به ســواالت آژانس در ارتباط با یک 
مکان اعالم نشده دیگر پاسخ نداده 
و مــکان فعلی اورانیــوم طبیعی به 
شکل یک دیسک فلزی را مشخص 

نکرده است.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وجود 
این ذرات و حل نشــده باقی ماندن 
موضوعات مربوط به آن خواســتار 
پاسخگویی هرچه سریعتر ایران به 
ســواالت آژانس و ارائه اطالعات و 

اسناد الزم در این زمینه شد.
گروســی همچنین تاکید کرد: 
اعالمیه های پادمانی به طور جدی 
بر توانایی آژانــس در ارائه اطمینان 
از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای 
ایران تاثیر می گذارد. من عالوه براین 
از ایران می خواهم که به تمام الزامات 
قانونی خــود را بر اســاس ترتیبات 
فرعی توافقنامه پادمانی خود عمل 
و کد اصالحیــه ٣.١ را به طور کامل 

اجرا کند.
وی با اشاره به سفر خود به تهران و 
گفت وگو با مقامات ایرانی برای حل 
این موضوعات اظهار داشت: امیدوارم 
از طریق یک گفت وگوی مستقیم، 
سازنده و مبتنی بر همکاری با دولت 
جدید در جمهوری اســالمی ایران، 
این موضوعات اورژانسی بتواند حل 

وفصل شود.
مدیرکل آژانس به بیانیه مشترک 
خود با رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران و توافقات به دســت آمده در 
آن اشاره و خطرنشــان کرد: در این 
بیانیه همچنین به دیدار من با رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه 
کنفرانس عمومی آژانس که به زودی 
برگزار می شــود و همچنین ســفر 
دوباره من به تهران در آینده نزدیک 
اشاره شده است تا رایزنی هایی سطح 
باال با مقامات بلند پایه ایران با هدف 
تقویت همکاری میان تهران و آژانس 
در زمینه های مختلف داشته باشم و 
بتوانیم مسائل کنونی میان در طرف 

را مورد بحث و رایزنــی قرار دهیم.
گروســی در پایان تصریــح کرد که 
طبق روال همیشه به شورای حکام 
در ایــن رابطه به درســتی گزارش 

خواهد داد.
وعده ای از ایران نگرفتم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت که تاکنون هیچ وعده ای 

از طرف ایرانی دریافت نکرده است.
گروسی، در نشست خبری در وین 
تاکید کرد کــه او موظف به رایزنی و 
گفت وگو با دولت ایران است و در سفر 
رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران 

به وین با وی گفت وگو خواهد کرد.
وی گفت: ما نیازمند گفت وگوی 
شفاف با دولت جدید ایران هستیم. 
دولت جدیــد ایــران رویکردهای 
سرســختانه ای درخصوص برنامه 

هسته ای دارد.
یادآور می شود نشست پنج روزه 
شــورای حکام آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی دیروز دوشــنبه در مقر 

این سازمان در وین آغاز شد.
قرار اســت در این نشست که در 
روزهای ١٣ تا ١٧ ســپتامبر برگزار 
می شــود نظارت و راســتی آزمایی 
هسته ای در ایران، ایمنی هسته ای، 
استفاده های صلح آمیز از اتم، اجرای 
توافقنامه هــای پادمانــی آژانس و 
همچنین سیاســت های شــخصی 

آژانس مورد بررسی قرار گیرد.

نشست شورای حکام در حال برگزاری است؛

آمریکا: قطعنامه ای علیه ایران صادر نمی کنیم 

خبر

وزیر امور خارجه گفت: دولت سیزدهم به رغم 
آنکه در ابتدای کار در حال مشورت های داخلی در 
مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است، به مذاکراتی 
که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم 

را تامین کند، اقبال خواهد داشت. 
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، دومینیک راب وزیر 
امور خارجه انگلیس بعد از ظهر دیروز - دوشنبه - 
در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشــورمان، 
ضمن تبریک انتصاب وی، تحوالت بین المللی و 
منطقه ای به ویژه افغانستان را مورد توجه قرار داد.

حســین امیر عبداللهیان هــم در این گفت 
وگوی تلفنی ضمن ابراز تاسف از آثار سیاست های 
نادرست آمریکا و برخی از کشورهای غربی در قبال  
افغانستان، تحقق امنیت و ثبات در این کشور را 

در گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی 
اقوام، اقبال به گفت وگو و عدم خشونت، توجه به 
مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. وزیر 
امور خارجه با اشاره به میزبانی جمهوری اسالمی 
ایران از حدود ٤ میلیون اتباع افغانستانی در خالل 
بیش از  ٤ دهه گذشته، بر ضرورت ایفای مسئولیت 
مشترک بین المللی پایدار در مواجهه با موج های 
جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر 

تاکید کرد.
امیــر عبداللهیــان همچنین بــر آمادگی 
ایران برای تسهیل کمک های بشردوستانه به 

افغانستان تاکید کرد.
وی در پاسخ به همتای انگلیســی بر انتظار 
جمهوری اسالمی ایران در لغو تمامی تحریم های 
غیر قانونی تاکید کرد و گفت: دولت ســیزدهم 

به رغم آنکه در ابتدای کار در حال مشورت های 
داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین اســت، 
تصریح کرده کــه به مذاکراتی کــه دارای نتایج 
ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند، 

اقبال خواهد داشت.
امیرعبداللهیــان اهمیت اتخــاذ گام های 
اعتماد ساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی 
مشکالت در روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داد و 
خاطرنشان کرد: اقدامات سازنده و عملی انگلیس 
در این حوزه ها مورد استقبال جمهوری اسالمی 

ایران قرار خواهد گرفت.
تاکید راب بر تعهد عملی به بازپرداخت 

مطالبات ایران
 وزیر خارجه انگلیــس در این ارتباط بر تعهد 
عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان 

تاکید کــرد.  دومینیــک راب ابــراز امیدواری 
کرد پیرو اســتقرار دولت جدیــد در جمهوری 
اســالمی ایران، روابط و تعامالت دو کشــور در 
 عرصه های مختلف بر اساس تفاهم و درک متقابل 

گسترش یابد.

وزرای امــور خارجــه دو کشــور همچنین 
عالوه بــر تبادل نظــر در خصــوص مهمترین 
تحوالت بین المللی و منطقه ای توافق کردند به 
گفت وگوهای خود در حاشــیه نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد ادامه دهند.

امیر عبداللهیان در گفت وگوی تلفنی  با دومنیک راب؛

مذاکرات باید نتایج ملموس داشته باشد
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رهبر انقالب درگذشت احمد زرگر 
را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
ســیداحمدزرگر، رئیس دادگاه انقالب تهران و از 
قضات باسابقه کشور را تسلیت گفتند. به گزارش 
ایلنا،  متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت االسالم 
ســیداحمد زرگر رحمةاهلل علیه را بــه خانواده و 
بازماندگان محترم و دوســتان و همکاران ایشان 
تسلیت عرض می کنم. شجاعت و صراحت در مقام 
قضا و تالش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از 
منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود. 
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد 

طاهرینش را برای ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

    
ازسوی رئیس جمهور صورت گرفت؛

لغو اجرای سند 2030 و ابالغ مصوبه 
»سند ملی حقوق کودک و نوجوان«

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: هفت 
مصوبه مهم این شورا ازجمله لغو اجرای سند ٢٠٣٠ 
و مصوبه »سند ملی حقوق کودک و نوجوان«  که 
مدت ها بر زمین مانده بود، از سوی رئیس جمهور 
و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی برای اجرا به 
دســتگاه های مربوط ابالغ شد. سعیدرضا عاملی، 
تأکید کرد: »سند ملی حقوق کودک و نوجوان بسیار 
قوی تر، متنوع تر و فراگیرتر نسبت به کنوانسیون 

حقوق کودک عمل خواهد کرد.
    

استقبال اتحادیه اروپا و روسیه از 
توافق ایران با آژانس 

اتحادیه اروپا و روسیه از توافق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با ایران که در جریان سفر دبیرکل آژانس به 
تهران حاصل شد، استقبال کردند. انریکه مورا، معاون 
دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا،  در توئیتر 
نوشت که این توافق »یک گام مثبت« در جهت ادامه 
نظارت ها بر برنامه هسته ای ایران است و »فضا را برای 
دیپلماسی باز می کند«. میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در کمیسیون مشترک برجام، نیز در توئیتر 
نوشت که مسکو در این باره با اتحادیه اروپا هم نظر و 
امیدوار است که انریکه مورا و دیگر مذاکره کنندگان 

را به زودی بر سر میز مذاکره ببیند.
    

کمیسیون اصل 90 تفاهم ایران و 
آژانس را بررسی می کند

حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 9٠ مجلس 
شورای اسالمی در توئیتر،  از برگزاری نشست مشترک 
این کمیسیون با رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد و 
نوشــت: یکی از محورهای مورد بحث در این نشست، 
جلسه اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی و تفاهم 

به دست آمده در رابطه با تجهیزات آژانس خواهد بود.
    

حزب جمهوریت خواستار شد
صدور مجوز تجمع حمایت از 

مردم افغانستان
حزب جمهوریت ایران اســالمی در راســتای 
حمایت از جبهــه مقاومت افغانســتان و مقابله با 
افراطی گری در منطقه تقاضای صدور مجوز تجمع 
از وزارت کشور کرده اســت. این درخواست پس از 
بررسی های کارشناســی در دفتر سیاسی حزب 
جمهوریت مطرح شده و با امضای رسول منتجب نیا، 

دبیرکل حزب به وزیر کشور ارسال شده است.
    

انتصاب جدید در دفتر 
رئیس جمهوری 

رئیس دفتر ریاست جمهوری در حکمی عباس 
هنرمند را به سمت معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهور انتخاب کرد. »هنرمند« پیش از 
این انتصاب، مدیرعامل باشگاه خبرنگاران جوان 
بود. این سمت را در دولت دوازدهم علیرضا معزی، 

در اختیار داشت.
    

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به واکنش های 
استعفایش از نمایندگی :

اذن خاص وجود دارد، نگران نباشید
نماینده مشــهد در توضیح اســتعفای خود از 
نمایندگی، گفت: موضوع امروز اســتعفا نیست، 
رفتن به سنگر دیگر است،  از سنگر مجلس شورای 
اسالمی به سنگر خدمت رســانی به جامعه بزرگ 
شــهدا و ایثارگران می روم. امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی با تشکر از  مردم حوزه انتخابیه خود، گفت: 
رئیس جمهوری درباره این موضوع از رهبر انقالب 
اســتعالم کرده  و مسیر کاماًل طی شــد، سپس با 
مجلس شورای اسالمی مکاتبه شد و چون در این 
زمینه اِذن خاص وجود دارد، همکاران نگران نباشند.

رافائل گروسی در بیانیه 
آغازین خود در نخسین 

روز نشست فصلی 
شورای حکام در وین 

رایزنی های خود در تهران 
را سازنده توصیف کرد و 
گفت: بار دیگر توانستیم 

راستی آزمایی های ضروری 
آژانس را به نفع همگان، 

تقویت کنیم

ند پرایس،  سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا 

اعالم کرد که قصد معرفی 
قطعنامه ای علیه ایران 

در نشست شورای حکام 
آژانس اتمی را ندارد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه های 
فساد یکی از این بسترهای مهم فسادزا را »زمین« عنوان کرد و 
گفت بسیاری از پرونده ها که به آسیب های جدی منتهی شده 
از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و 
منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه های مختلف در اختیار دیگران 

قرار می گیرد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غالمحسین محسنی 
اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد این زمین ها 
برای اجرای پروژه های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار 
می گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش 
تغییر کاربری می شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ 

بین غنی و فقیر می شود.
وی در این خصوص به ذکر نمونه هایی از تخلفات صورت 

گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده ای 
در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمیــن با کاربری زراعی به 

راحتی تغییر کاربری داده شــده و برای احداث مسکن و 
شهرک سازی مورد بهره برداری گرفته است. رئیس 

عدلیه خاطرنشــان کرد: برای رســیدگی به این 
پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به 

البرز اعزام شده است.
محســنی اژه ای گفت که پرونــده دیگری 

مربوط به اطراف تهران در دســت بررســی است 
کــه ٧٠٠ هکتــار زمیــن زراعی بــا کمک 

دســتگاه های دولتی و اعمــال و نفوذ در 
شــهرداری ها و دور زدن قانــون تغییر 
کاربری داده شــده و برای ســاخت و 

 ســاز جواز گرفته اند که البته افراد متخلف دستگیر شده اند. 
وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق 
تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار 
گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، 
اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری 
داده و با احداث شهرک، خانه های ساخته شده را به قیمت باالیی 
می فروشد. وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز 
و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد 
در ســایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به 
دست آورده اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ 

نشینی تهیدستان هستیم.
رئیس قوه قضاییه از »تســهیالت بانکی« به 
عنوان یکی دیگر از بسترهای فسادزا یاد کرد و گفت: 
تعداد افرادی که باالی هزار میلیارد تومان معوقه 
بانکی دارند و برای آن ها پرونده هایی نیز تشکیل 
شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب 

اخالل در نظام بانکی شدند.

محسنی اژه ای به موضوع مالیات ها نیز اشاره کرد و گفت که 
نحوه دریافت مالیات آسیب های جدی در پی دارد که باید این 

روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.
وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند 
باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند و 
کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت 

می کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رئیس قــوه قضاییه بــا بیان اینکــه قانــون مالیات و 
پیوســت های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم 
و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه ای اســت که در این 
فرآیند پیچیده و ... شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد 

و هم این بستر فساد زا ست.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها اعالم 
کرده بسترهای فســاد را دقیقاً می شناسد و به دنبال برطرف 
کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با 
کمک مجلس و دولت اصالح شــود و تا این اصالحات صورت 

نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.

محسنی اژه ای با تاکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه های فساد:

یکی از بسترهای مهم فسادزا »زمین« است


