
نامه نمایندگان به سران قوا: 
عامالن فساد فوالد را 
ممنوع الخروج کنید

عضو هیأت رئیسه مجلس از نامه جمعی از نمایندگان 
به روسای قوای سه گانه برای ممنوع الخروج شدن عامالن 

اصلی فساد در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
علیرضا ســلیمی در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: 
نمایندگان در این نامه خواســتار آن شدند که به جای 
برخورد با عوامل دسته چندم افساد با مسببان و عامالن 
اصلی فساد در فوالد مبارکه برخورد شود و تا زمانی که به 
اتهامات آنان رسیدگی کامل نشده ممنوع الخروج شوند.

    
نماینده جیرفت:

هیات دولت با تشکیل »استان کرمان 
جنوبی« موافقت کرد

 نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسالمی از 
تصویب تاسیس استان کرمان جنوبی در هیات دولت 
خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ذبیح اهلل اعظمی 
ساردویی گفت: همه شرایط برای تاسیس استان کرمان 
جنوبی آماده اســت و نمایندگان منتظر الیحه دولت 
هستند تا به محض دریافت در اسرع وقت آن را بررسی 

و تصویب کنند.
    

سخنگوی وزارت خارجه: 
آمریکا پاسخ خود را به نظرات ایران 

اعالم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ دولت 
آمریکا به  نظرات جمهوری اســالمی ایران برای حل و 
فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات احیای برجام، از 
طریق هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها طی عصر روز 

چهارشنبه خبر داد.
به گزارش »انتخاب«؛ ناصر کنعانی گفت: بررسی دقیق 
نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسالمی ایران 
پس از تکمیل بررسی ها، نظرات خود در این رابطه را به 

هماهنگ کننده اعالم خواهد کرد.
    

معاون اول رئیس قوه قضائیه:
دِر زندان ها به روی همه جهانیان

باز است
معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: امروز درِ زندان ها 
به روی همه جهانیان باز است و ما در قوه قضائیه آمادگی 
کامل داریم که افراد مدعی که می خواهند از حقوق بشر 
دفاع کنند بیایند زندان های ایران را ببینند و مالحظه 

کنند که با زندانی چگونه رفتار می شود.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم محمد مصدق، تصریح 
کرد: متولیان حقوق بشر بیایند جز تعداد اندکی که گاهی 
اوقات سر و صدا می کنند و مسائلی مطرح می کنند؛ رفتار 

و مصاحبه های سایر زندانیان را ببینید. 
    

نفتالی بنت:
دولت بایدن از امضای توافق

با ایران خودداری کند
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از دولت آمریکا 

خواست از امضای توافق با ایران خودداری کند.
به گزارش ایلنا، »نفتالی بنــت«  در پیامی توییتری 
نوشت: »از جو بایدن و دولت آمریکا در این آخرین لحظات 

می خواهم از امضای توافق با ایران خودداری کنند«.
بنت ادامه داد که »این توافق یک چهارم تریلیون دالر 

در اختیار ایران و هم پیمانان آن قرار خواهد داد«.
    

 ارسال الیحه معاهده انتقال محکومان 
بین ایران و بلژیک به مجمع 

نمایندگان با اصــرار درباره الیحــه معاهده انتقال 
محکومان بین جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی بلژیک، 
تصمیم گیری در این خصوص را به عهده مجمع تشخیص 

مصلحت نظام گذاشتند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس ، در جریان 
بررسی الیحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری 
اسالمی ایران و پادشــاهی بلژیک که از شورای نگهبان 
جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده شــده بود، بر مصوبه 
خود با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع 
از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند و در 
نتیجه تصمیم گیری درباره این طرح را به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام سپردند.
    

بیانیه ۲۸۱ نماینده در تقدیر از عملکرد 
یک ساله رئیس جمهور و دولت

۲۸۱ نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
آستانه هفته دولت با امضا و انتشــار بیانیه ای از یکسال 
مجاهدت و تالش خستگی ناپذیر رئیس جمهور و دولت 
مردمی و انقالبــی برای برون رفت از مشــکالت تقدیر 
کردند.  به گزارش ایلنا، دراین بیانیه همچنین از سفرهای 
استانی دولت مردمی  به ۳۱ استان کشور بعنوان سرآغاز 
تحرک و مایه امیدواری مردم توصیف شده و اهتمام دولت 

مردمی به این موضوع را قابل تقدیر دانستند.
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رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در 
واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر اینکه »به بازرســی از ایران نیاز 
داریم«؛ گفت: به نظــارت در چارچوب 
برجام که قباًل پذیرفته بودیم پایبندیم. 
بازگردند به برجام و آنچــه که در برجام 
تفاهم شده بود و تعهد طرفین بود را اجرا 
کنند و ما هم به آن پایبندیم. نه یک کلمه 

کمتر نه یک کلمه بیشتر.
به گزارش »انتخاب«، محمد اسالمی 
در حاشیه جلســه دیروز هیات دولت در 
جمع خبرنــگاران اظهار کرد: جمهوری 
اســالمی ایران از ابتدا کلیه فعالیت های 
خودش را در حوزه هسته ای برابر موازین 
و ضوابط آژانس انرژی اتمی انجام داده و 
هیچ فعالیتی نیست که پروسه های ابالغی 

را طی نکرده باشد.
وی افزود: تمام فعالیت های ما تحت 
نظارت آژانس بوده و هســت. جمهوری 
اسالمی متعهد به NPT و پادمان است و 
آژانس نمی تواند ادعایی کند که در ایران 
فعالیتی است که براساس بازرسی ها به 

یک عدم انطباق برخورد کرده باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: 
موارد ادعایی، مدارک ادعایی و مکان های 
ادعایی ســاخته و پرداخته ضدانقالب و 
رژیم صهیونیستی است که در ۲۰ سال 
گذشته به طور پیوسته به ما اتهام زده اند 
و موجبــات مذاکرات سیاســی درباره 
موضوع هســته ای را فراهم کرده و سند 
توافق برجام حاصل این مذاکرات ۲۰ سال 
گذشته بوده و معنای این مذاکرات و توافق 
نهایی که در قالــب برجام صورت گرفته 

پشت سر گذاشتن این اتهام بوده است.
اسالمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران و گروه ۵+۱ بعد از مذاکرات مفصل به 
این جمع بندی رسیدند که موارد ادعایی و 
اتهامات را کنار می گذراند و شرح و بسطی 
 PMD که در قالب ســند و تحت عنوان
آورده شــد، این ها بسته شد و جمهوری 
اسالمی هم پذیرفت که برنامه هسته ای 
خود را محدود و ســرعت حرکت خود را 
کاهش دهد و ظرفیت خود را محدود کند.

وی افزود: ما پذیرفتیم که نظارت های 
آنان وســیعتر باشــد در جهت اینکه 
اعتمادســازی انجام گیــرد و در مقابل 
کلیه تحریم هایی که به بهانه این اتهامات 

وضع کردند را لغو کنند. رئیس سازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: رژیم جنایتکار 
صهیونیستی که دسترســی آژانس به 
هیچ یک از فعالیت های هسته ای خود 
را صــادر نکرده و همــکاری نمی کند، 
پرچمدار تشدید عملیات روانی و سیاسی 
علیه جمهوری اســالمی ایران است و 
ما از مدیرکل آژانــس انتظار نداریم که 
جمالتی مطرح کند که همین خواسته 
رژیم صهیونیستی است. این قابل قبول 
نیست و خالف شــرح وظایف مدیرکل 

آژانس است.
اسالمی تاکید کرد: ما اعتراض خود را 
در این زمینه هم به صورت کتبی و هم از 
طریق نماینده دائمی خودمان در آژانس 
به اطالع ایشان رساندیم و انتظار داریم این 

رویه خاتمه پیدا کند.
وی یادآور شــد: ما در این یک ســال 
هدف گذاری کرده ایم کــه آن بخش از 
سیستم ها و ســامانه هایی که می تواند 
تاثیرات فناوری هسته ای در زندگی مردم 
را پدیدار کند، در دســتور کار قرار دهیم 
و از چندین نوع سامانه در این بخش که 
به کاربرد پرتوهای هسته ای در صنعت، 

کشاورزی و مواد غذایی و حوزه سالمت 
مربوط اســت در همین روزهای هفته 
دولت رونمایی می کنیم و پیام این اقدامات 
همین اســت که مردم تاثیرات فناوری 
هسته ای را ببینند و هم اینکه نشان دهیم 
فناوری هسته ای صرفاً غنی سازی نیست 
و دامنه گسترده ای از تاثیرات و اقدامات را 

در برمی گیرد.
اسالمی در پاســخ به این پرسش که 
بعد از مذاکرات وین، ایران نظارت بیشتر 
آژانس را می پذیــرد و اینکه نظر آژانس 
دربــاره افزایش نظارت بر کدام ســایت 
ایران اســت، تصریح کرد: ما هیچ سایت 
هسته ای اعالم شــده نداریم. مکان ها و 
موارد ادعایی ساخته و پرداخته منافقین 
و صهیونیست ها است که چیز جدیدی 
نیست. عملیات تروریستی انجام داده اند 
و خرابکاری های صنعتــی انجام داده اند 
تا برنامه هســته ای مــا را از میان ببرند، 
این عملیات روانی سیاســی و رسانه ای 
اخیرشــان هم به همین دلیل است که 
جریان مذاکرات منطقــی و مذاکراتی 
که به حق نیاز مبرم کشــور است که این 
تحریمها را از سر راه برداریم و خاتمه دهیم 

را با مشکل مواجه کنند، در حالی که هدف 
مذاکرات لغو تحریم ها است.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: به 
نظارت در چارچوب برجام که قبالً پذیرفته 
بودیم پایبندیم. بازگردند به برجام و آنچه 
که در برجام تفاهم شده بود و تعهد طرفین 
بود را اجرا کنند و ما هم به آن پایبندیم. نه 

یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر.

گروسی: به بازرسی از ایران
 نیاز داریم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیروز در گفت وگویی به سواالتی درباره 
آخرین وضعیت فعالیت های آژانس در 
ایران با توجه به تحــوالت احیای توافق 

هسته ای پاسخ داد.
به گزارش وبگاه شــبکه پی بی اس، 
رافائل گروسی، در بخشی از گفت وگو با 
این شبکه در پاسخ به این پرسش که آیا 
ایران پاسخ الزم را در توضیح وجود مواد 
هسته ای در محل هایی که ادعا می شود 
محل هایی هستند که اعالمشان نکرده، 
به آژانس ارائه کرده اســت یــا نه، گفت: 
آن ها می دانند که باید ایــن کار را انجام 
بدهند. ما بر سر سازوکاری در این زمینه 
توافق کرده ایــم. وقتی آژانــس اثری از 
مواد هسته ای در یک محل پیدا کند که 
به عنوان محلی اعالم نشــده باشد که در 
آن فعالیت هســته ای انجــام می گیرد، 
وظیفه قانونی من این است که در این باره 

سوال کنم.
وی ادامه داد: ما باید توضیح کافی در 
این باره داشــته باشیم که آیا فعالیتی در 
آنجا انجام شده، چه نوع فعالیتی بوده و چه 

نوع ماده ای داشته ایم.
او در ادامه در پاســخ به این که آیا فکر 
می کند پیش از امضــای هرگونه توافق 
سیاســی میان آمریکا و اروپــا و ایران به 
توضیحات کافی در این زمینه نیاز دارد 
یا نه، گفت: این سوالی سیاسی است که 
باید از آن ها پرسیده شود نه من. آنچه ما 
نیاز داریم همکاری از سوی ایران است. 
ما همچنین به بیشینه سطح دسترسی 

و بازرســی نیــاز داریم. هرچه بیشــتر 
محدودیت داشته باشیم، ]توضیحمان[ 
به جامعه جهانی در زمینه وضعیت فعلی 
مواد هســته ای در ایران از باورپذیری و 

اطمینان کمتری برخوردار خواهد بود.
در ادامه این گفت وگو، مدیرکل آژانس 
در پاسخ به این که آیا با توجه به درخواست 
ایران در مذاکرات مبنی بر پایان یافتن این 
تحقیقات آژانس پیش از بازگشت آن به 
توافق هسته ای، آمریکا و اتحادیه اروپا او 
را برای پایان دادن به این تحقیقات تحت 
فشار گذاشته اند یا نه، توضیح داد: آمریکا 
به من هیچ فشاری نیاورده است. ممکن 
است از سوی هر یک از طرفین مذاکرات 
فشاری بر دیگری اعمال شود که یا مشهود 
است یا نیست. اعمال فشار در این مسائل 
هسته ای همیشه وجود خواهد داشت. 
متاسفانه بخشی از این روند است. اما اگر 
ما به کار خودمان ادامه دهیم، اگر آژانس 
کار بازرسی اش را انجام دهد و اجازه دهند 
که انجامش دهد، به آن نقطه می رسیم، 

من واقعا مطمئنم.
گروسی در توضیح این که آیا با توجه 
به خاموش کردن تعدادی از دوربین های 
آژانس در ایران در حدود دو ماه گذشته، 
این امر به این معنا بوده اســت که آژانس 
توان این را که مطلع شود آیا ایران در این 
مدت در حال ســاخت سانتریفیوژهای 
جدید بوده است یا نه، گفت: این اقدامی 
جدی بود. این ۲۷ دوربینی که خاموش 
شدند، در حال پوشش دادن نقاط مهمی 
از تاسیسات ساخت سانتریفیوژ و دیگر 
موارد بودند و ما این تداوم اشــرافمان بر 
آنچه رخ مــی داد را از دســت دادیم. اگر 
توافق هسته ای احیا شــود و دوربین ها 
دوباره روشن شــوند، الزم خواهد بود که 
با همکاران ایرانی مان بنشینیم و ببینیم 
چطور می توانیم شکاف های موجود میان 

آن موقع و االن را پر کرد.
مدیرکل آژانس در پاســخ به این که 
آیا از نظر او آژانس می تواند از طریق این 
توافق های هسته ای در بازه زمانی مطرح 
شده از سوی کشورهای جهان فعالیت های 
هسته ای ایران را کشف کند، گفت: من فکر 
می کنم اگر آژانس دسترســی درست و 
الزم را داشته باشد، بازرسان آن همیشه 
در موقعیتی خواهند بود که به موقع هر 
گونه انحراف مواد هسته ای در ایران یا در 

هر جای دیگری را کشف کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات گروسی:

ایران فقط به نظارت در چارچوب برجام پایبند است
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روی موج کوتاه

رزمایش مشترک پهپادی نیروهای چهارگانه ارتش ایران از 
صبح دیروز با مانور ۱۵۰ پهپاد بدون سرنشین آغاز شد.

به گزارش فارس، در نخســتین روز از رزمایش مشــترک 
پهپادی ۱۴۰۱ ارتش، مناطق مرزی، محدوده رزمایش و آب های 

بین المللی مورد شناسایی و پایش قرار گرفت.
در این روز، پهپادهــای مراقبتی و شناســایی از نیروهای 
چهارگانه ارتش، عملیات پایش مرزهای کشور و شناسایی اهداف 

مدنظر در منطقه عمومیرزمایش را با موفقیت انجام دادند.
سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ارتش با اعالم این خبر 
گفت: در این بخش از رزمایش پهپادهای یسیر، صادق، پلیکان، 
ابابیل ۳، یزدان و مهاجر ۶ با پــرواز از پایگاه های پهپادی ارتش 
از نقاط مختلف کشور نسبت به شناســایی اهداف و همچنین 

مراقبت و پایش مناطق مورد نظر در مرزها و آب های بین المللی 
اقدام کردند.

امیر دریادار سید محمود موسوی افزود: با توجه به گسترش 
توان پهپادی ارتش و انجام ماموریت های متنوع و متعدد پهپادی 
و لزوم هماهنگی این پروازها، شبکه فرماندهی و کنترل عملیات 

پهپادی ارتش ایجاد شده است.
سخنگوی این رزمایش با اشــاره به اشراف اطالعاتی ارتش 
بر مرزهــای تحت کنترل با اســتفاده از فناوری هــای نوین از 
جمله پهپادها، گفت: در این رزمایــش تنها بخش کوچکی از 

دستاوردهای پهپادی ارتش به کار گرفته خواهد شد.
دریادار موسوی خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقای آمادگی رزمی 
اصلی اجتناب ناپذیر برای ارتش اســت و این آمادگی  تمرینات 

مختلف در طول سال برای تمرین آموخته های علمی در محیط 
و میدان رزمایش است.

آخرین خبرها از تجهیزات حوزه پهپادی ایران
فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ذوالفقار ارتش نیز در این 
زمینه گفت: امنیت کشور و منطقه باید توسط خودمان تامین 

شود، اگر قرار است کسی برای ما امنیت برقرار کند این به معنای 
امنیت عاریه ای است که اصال ارزش ندارد.

امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، صبح دیروز در اولین روز از 
رزمایش با بیان اینکه امروز کشور ما دارای نیروهای مسلح قوی، 
با تجربه و مقتدری است، گفت: نیروهای مسلح از تجهیزات الزم 
برای انجام ماموریت خود برخوردار هستند، اما اگر ما نگاهمان به 
آینده نباشد، و مطابق با فناوری های روز و آینده حرکت نکنیم 

قطعا از دیگران عقب خواهیم ماند.
وی با تاکید بر اینکه پهپاد امروزه یک پدیده جدید است، افزود: 
اثرگذاری این پدیده در جنگ های اخیر در دنیا ثابت شده است 
که می توان به جنگ آذربایجان و ارمنســتان، جنگ اوکراین و 

روسیه و ... اشاره کرد.
امیر دریادار سیاری ادامه داد: امروز پهپاد در ارتقای توان رزم 
نیروهای مســلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران جایگاه 
بزرگی پیدا کرده و در سازمان رزم ارتش گنجانده شده است و در 
کنار سایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزم ما را مطابق با 

فناوری روز ارتقا بخشیده است.

با مانور ۱۵۰ پهپاد بدون سرنشین آغاز شد

رزمایش پهپادی نیروهای چهارگانه ارتش

گزارش

سفیر ایران در کویت به آخرین تحوالت مذاکرات ایران و 
عربستان پرداخت و گفت که تهران و ریاض آماده برگزاری 
دور ششم مذاکرات هستند اما تحوالت اخیر عراق باعث به 

تاخیر افتادن این مذاکرات شده است.
به گزارش ایسنا، محمد ایرانی، در گفت وگو با روزنامه 
الرای درخصــوص برگزاری دور جدیــد مذاکرات تهران 
و ریاض گفت: قرار بود دور ششــم مذاکرات میان ایران و 
عربستان ماه گذشته برگزار شود و قرار بود به محض پایان 
این مذاکرات حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران و 
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با همدیگر دیدار 

کنند.
وی گفت که با توجه به تحوالت اخیر در عراق طبیعی 
است که باید منتظر بمانیم تا کشور میزبان آماده میزبانی 

مذاکرات شود.
سفیر کشورمان خاطرنشان کرد: موضوع از سرگیری 
مذاکرات و برگزاری دور ششم مورد اتفاق نظر است اما ما 
منتظر فراهم شدن زمینه مناسب برای مذاکرات در عراق 

هستیم. کمیسیون های ایرانی و سعودی آماده از سرگیری 
مذاکرات هستند. ایرانی گفت: مســئوالن ایرانی نسبت 
به روند مذاکرات بسیار خوشبین هستند، ما باید منتظر 
دعوت بغداد از دو طرف برای ازســرگیری مذاکرات بعد از 

پایان اتفاقات موجود در عراق باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خوشبینی 
نسبت به بازگشت سفیر کویت به تهران گفت که حضور 
بدر عبداهلل المنیخ در ایران نشان می دهد که روابط دوجانبه 

گسترش خواهد یافت.

سفیر ایران در کویت مطرح کرد:

دلیل تاخیر در مذاکرات تهران-ریاض تحوالت اخیر عراق است

خبر

مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین گفت: 
آمریکا با مسائل داخلی خودش روبه روست. همچنین بایدن 
از سوی رژیم اسرائیل و حامیان آن در واشنگتن تحت فشار 

زیادی قرار دارد. 
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه فرانس ۲۴، محمد مرندی 
در پاسخ به پرسش هایی درباره موضع ایران در برجام، افزود: به 
نظر می رسد آمریکایی ها مطمئن نیستند دقیقا می خواهند چه 
کنند که از نظر من بسیار قابل توجه است. چون این احتمال را 
باال می برد که بایدن مایل است اروپا را قربانی کند، آن هم موقعی 

که بحران انرژی وجود دارد.
مرندی ادامه داد: شروط ایران واضح هستند. همان طور که 
بورل گفت، معقولند. بنابراین، دلیلی ندارد که ایران کوتاه بیاید. 
زمستان نزدیک است و قیمت انرژی در اروپا باالست. االن که 
حرف آن به میان آمد، ایران قادر خواهد بود مقادیر باالتری 
انرژی بفروشــد و ایران حتی قادر خواهد بود از طریق ترکیه 
مقادیری گاز صادر کند. بنابراین، اگر آمریکایی ها می خواهند 
مردم اروپا را قربانی کنند، به انتخاب خودشان بستگی دارد 

اما اگر فکر می کنند ایرانی ها قرار اســت از خواسته هایشان 
دست بکشند، سخت در اشتباه هستند. او درباره ادعاهایی 
که درباره مواضع ایران در مذاکرات در زمینه خارج کردن نام 
سپاه پاسداران از »فهرست سازمان های تروریستی خارجی« 
آمریکا مطرح بوده است، گفت: مسئله قرار داشتن نام سپاه در 
فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا هیچ وقت یک 
پیش شرط]برای توافق[ نبوده است اما شرکت ها و نهادهای 
مرتبط با توافق هسته ای که تحریم هایشان باید برای اجرایی 
شدن کامل توافق لغو شوند، باید ازلیست تحریم ها خارج شوند.

خبر

مرندی:

بایدن از سوی اسرائیل و حامیان آن در واشنگتن تحت فشار است


