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روی موج کوتاه

رئیس دفتر رئیــس جمهوری در 
پاسخ به پرسشــی درباره  نیاز به زمان 
۱۲۰ روزه از ســوی اروپا برای نشــان 
دادن تعهدش به اینســتکس ، تصریح 
کرد: به نظر من، حرف درستی نیست. 
آن چیزی که ثبت شــده و سازوکارش 
مشخص است، اجرایش نباید بیش از 

یک هفته طول بکشد.
وی افزود: ما به هیچ وجه ]از مهلت 
ارائه شــده[ کوتاه نمی آییم و در زمان 
۶۰ روز به آنچه که اعــام کردیم اقدام 
می کنیم که این زمان شروع شده است. 
در ۶۰ روز دوم هم آنچه که در مرحله دوم 

است، اجرایی خواهد شد.
محمود واعظی در حاشــیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران ادامه 
داد: البته قرار اســت وزرای خارجه سه 
کشــور و اتحادیه اروپا راجع به مسئله 
ایران بحث کننــد و مذاکراتی با طرف 
ایرانی داشته باشند که ما حرفهایمان را 

آنجا خواهیم زد.
وی درباره پیشــنهاد ایــران برای 
صادرات نفت یک و نیم میلیون بشکه ای 
به اروپا تصریح کرد: چیزی که در بیانیه 
و در صحبت های چهارشــنبه گذشته 
رئیس جمهــوری بود، این اســت که 
تعهــدات برجامی طــرف مقابل باید 

اجرایی شــود که اگر اجرایی شود این 
مطلب در آن وجود دارد.

پاسخ روحانی به 19 درخواست 
مالقات

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره 
سخنان حسن روحانی در جمع فعاالن 
سیاسی مبنی بر اینکه در گذشته رئیس 
جمهوری آمریکا ۱۹ بار درخواســت 
ماقات با ایران داشته و پاسخی به وی 
داده نشده است، اظهار کرد: آقای رئیس 
جمهوری اینگونه گفت که در سفری 
که بــه نیویورک رفتم و در ســه روزی 
که آنجا بودم از کانال های مختلف، ۱۹ 
بار برای ماقات تماس گرفته شد و من 
هم گفتم کسی که از برجام خارج شده و 
میز مذاکره را برهم زده است، ابتدا باید به 
قوانین بین المللی متعهد باشد تا طرف 
مقابل هم گفته های او را باور کند و اگر 
کســی ادعایی دارد باید ادعایش را در 

عمل بیان کند نه بر زبان.
 پیشنهاد تشکیل
 معاونت بازرگانی

واعظی با اشــاره به احتمال احیای 
وزارت بازرگانــی اظهار کــرد: امیدوار 
هستیم نمایندگان مجلس با سرعت 
بیشــتری الیحه یا طرح دولت در این 
زمینه را به تصویب برســانند یا اگر این 

طور نیست، پیشنهاد جدیدی به رئیس 
جمهور ارائه شــده است که ایشان یک 
معاونت را به این امــر اختصاص دهند 
و از شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
برای تشکیل آن اجازه بگیرند تا بر اساس 
این پیشنهاد بخشی از این معاونت در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش 
دیگــرش در وزارت جهاد کشــاورزی 
باشد تا زیرنظر این معاونت بتواند بازار 

را اداره کنند.
فعال تصمیم نهایی درباره بنزین 

اعالم نمی شود 
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور با 
اشــاره به مباحثی که درباره کاالبرگ 
الکترونیکی مطرح شــده است گفت: 
ارز چهار و دویســتی با همان تصمیم 
گیری سال گذشــته به قوت خودش 
باقی است و مسائلی که درباره کاالبرگ 
الکترونیکی مطرح است یا روش های 
دیگر، پیشنهاداتی اســت که سازمان 
برنامه و بودجه یا سایر دستگاه ها مطرح 
کردند و در کارگروهی بررسی می شود 
که اگر در آینده الزم شد و کارآمدتر بود 

از آنها استفاده کنیم.
واعظی درباره انتخاب ســخنگوی 
دولت، گفت: این موضوع بررسی شده 
اســت و یک نفر هم نامش مطرح است 

که خود آقای رئیس جمهور ان شاءاهلل 
اعام می کنند.

وی با بیان اینکه درباره سهمیه بندی 
بنزین فعا با شرایط پیش آمده، دولت 
قصد اعام تصمیم گیری نهایی را ندارد، 
گفت: در این موضوع قبل از اینکه دولت 
تصمیم بگیرد و هماهنگ شود به علت 
مشکلی که در اطاع رسانی پیش آمد و 
یک اشتباه در خبررسانی انجام شد، آن 
مسائل پیش آمد، اما مسئوالن واقعیت 
را گفتنــد که هنوز مــا تصمیم گیری 
در این زمینــه انجــام نداده ایم و فعا 
تصمیم گیری نهایی را در این زمینه به 

زمانی سپردیم که آرامشی ایجاد شود.
واعظی همچنین دربــاره موضوع 
کمبود شــکر تصریح کرد: ما در داخل 

کشور به هیچ وجه مسئله کمبود شکر 
نداریم، اما به دلیل دیرکــرد در توزیع 
آن این وضعیت پیش آمده است. االن 
در داخل کشور هم شکر وارداتی و هم 
شکرهایی که در داخل کشور تولید می 

شوند، وجود دارد.
الیحه شفافیت به مجلس می رود

رییس دفتر رییــس جمهوری با 
اشاره به مصوبات  جلسه دیروز هیأت 
دولت از ارســال الیحه شــفافیت به 
مجلس در آینده ای نزدیک خبر داد و 
اظهار کرد: الیحه بسیار مهم شفافیت 
را تمام کردیم که بیــش از چهل ماده 
دارد و موضوع مهمی اســت و ما آن را 
هرچه زودتر به مجلس ارائه می کنیم. 
همچنین آقــای روحانی بخشــی از 
جلسه را به دســتورات دیروز رهبری 
اختصــاص دادند که درباره مســائل 
اقتصادی، رونق تولید،  ایجاد کردن فضا 
برای سرمایه گذاری،  ایجاد اشتغال و 
اینکه چگونه بنگاه های اقتصادی که در 
تصدی دولت و نیروهای نظامی است را 

به مردم واگذار کنیم، بود.
فراگیری الیحه شفافیت 

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری اعام کرد که بر اساس 
الیحه شــفافیت همه موسساتی که 
فعالیت اقتصادی می کنند، باید اطاعات 
و مشــخصات مربوط به فعالیت های 
اقتصادی، اماک و مستغات، دارایی ها 
و درآمدهایشان را اطاع رسانی عمومی 

کنند.
 می خواستند نرخ ارز را 
افزایش دهند؛ نتوانستند

عبدالناصر همتــی، رئیس بانک 
مرکزی در جلسه دیروز هیأت دولت 
گفت: عده ای خواستند پس از تصمیم 
جمهوری اسامی ایران در خصوص 
برجام که هفته پیش اعام شــد، نرخ 
را باال ببرند ولی نتوانســتند. وی در 
پاســخ به علت افزایش نرخ ارز از ۱۱ 
هزار تومان به ۱۴ هزارتومان در زمان 
ریاســت وی اظهار کرد: نرخ ارز تابع 
متغیرهای اقتصادی و سیاسی است. 
از بابت اقتصادی مــا می دانیم وضع 
چگونه است. ذخایر ارزی و اسکناس 
ما بهتر شده، ولی متغیرهای سیاسی 
تاثیر می گذارد کــه مبنای اقتصادی 

ندارد.

آخرین اقدامات وزارت مسکن 
برای خانه دار شدن مردم

محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی 
نیز گفت: کار مهمی که در وزارت راه و 
مسکن انجام می دهیم عرضه زمین، ارائه 
مشوق ها و تسهیات برای سازندگان 
اســت تا مردم صاحب خانه شوند. وی 
اظهار کــرد: ما با مجلــس در تعامل و 
گفت وگو هستیم در همین راستا بحث 
تمدید مشوق های مالیاتی برای موجرها 

را انجام داده ایم.
نظر موافق دولت با استانی شدن 

انتخابات مجلس 
همچنین حسینعلی امیری معاون 
پارلمانی رئیــس جمهــوری درباره 
برگزاری انتخابات و اســتانی شــدن 
انتخابات مجلس، اظهــار کرد: عنایت 
دارید که دولت به استانی شدن انتخابات 
مجلس شورای اســامی نظر موافق 
داشــت؛ طرحی را نمایندگان مجلس 
شورای اســامی تهیه کرده بودند که 
این طرح احکام متعدد داشت از جمله 
استانی برگزار شدن انتخابات در مجلس 
شورای اسامی که نظر دولت هم با آن 

موافق است.
عرضه ۶ تا 1۰ هزار تن کاغذ به بازار 

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی اعام کرد که طی یکی دو 
هفته آینده حدود ۶ تا ۱۰ هزار تن کاغذ 
ترخیص و به بازار عرضه می شــود. وی 
درباره موضوع کمبود کاغذ در ماه های 
اخیر در بازار، گفت: مسئله کاغذ که در 
چند ماه اخیر مطرح  شده است مسئله 
مهم همه کسانی است که هم در حوزه 
فرهنگی و هم در حــوزه مطبوعات در 

حال فعالیت هستند است.

واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

از60روزکوتاهنمیآییم

خبر

یک رسانه عربی مدعی شد که آیت اهلل سیستانی در پیامی به 
نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد عراقی خواستار دور نگه داشتن 

این کشور از تنش میان آمریکا و ایران شده است.
روزنامه العربی الجدید نوشت که عبدالهادی الحکیم، نماینده 
پیشین پارلمان عراق و از نزدیکان بیت آیت اهلل سیستانی، مرجع 
عالی قدر شیعه هفته گذشته با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، 
برهم صالح رئیس جمهور و محمد الحلبوســی رئیس پارلمان 

عراق دیدار کرده است.
برخی منابع عالیرتبه سیاسی عراقی در گفت وگو با العربی 
الجدید مدعی شده اند که عبدالهادی الحکیم  »پیام های مهمی« 

از سوی آیت اهلل سیستانی به نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس 
پارلمان عراق داده است که مهم ترین آنها پیام وی به عبدالمهدی 

بوده است.
یکی از رهبران ائتاف االصاح عراق گفته است که الحکیم 
پیامی در رابطه با تنش به وجود آمده میان واشنگتن و تهران از 
سوی آیت اهلل سیستانی به عادل عبدالمهدی فرستاده که مفاد 
آن »ضرورت دوری عراق از تنش های میان آمریکا و ایران« است 
»زیرا ملت عراق بسیار خسته است و هیچ گونه مشکات امنیتی 

دیگری نمی خواهد.«
این خبر درحالی از سوی پایگاه خبری العربی الجدید به نقل از 

»منابع رسمی عراقی« نقل شده است که هنوز نزدیکان آیت اهلل 
سیستانی به آن واکنشی نشــان نداده و آن را تأیید یا تکذیب 
نکرده اند. دفتر رسانه  ای برهم صالح،  رئیس جمهوری عراق نیز 
تأکید کرد: »در دیدار صالح با حکیم اوضاع داخلی سیاسی در 
حیطه وظایف دولت، پارلمان و قدرت های سیاســی و جامعه 
مدنی و احزاب و نهادها مورد بررسی قرار گرفت،  همچنین درباره 
موضوع هماهنگی گسترده بین رؤسا و تشدید تنش در منطقه 

و نقش اساسی عراق در حل امور پیچیده بحث و تبادل نظر شد.
»جاســم الجباتی«، نماینده جریان »حکمت ملی« گفت: 
»نامه  های مرجعیت دینی به رؤســای سه گانه از طریق حکیم 

به منظور آگاه کردن مقامات عراقی در دو بخش اجرائی و قانونی 
نسبت به ناراحتی مرجعیت از تشویش حاکم بر دولت به دلیل 
تأخیر در روند تکمیل کابینه و ریاست  های فراکسیون  ها و عدم 

توجه به قوانینی که دولت را تقویت می  کند،  بوده است.«

العربی الجدید مدعی شد؛

هشدار آیت اهلل سیستانی درباره نقش عراق در تنش تهران - واشنگتن
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یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:

آغاز توقف برخی تعهدات 
برجامی ایران

یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعام کرد: 
اجرای برنامه های مربوط به توقف برخی تعهدات 
کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی 
بر آن تاکید شده، آغاز شده است. وی خاطرنشان 
کرد: توقف برنامه های مربوط به رعایت سقف تولید 
اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت 
آب سنگین در تاسیسات اراک که در دوره ۶۰ روزه 
مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید شده، برنامه هایی 
است که با جدیت دنبال می شــود و طی روزهای 
جاری برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام 
شده، برنامه هایی برای بازدید نمایندگان رسانه های 
گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک پیش بینی 

شده که به زودی اعام خواهد شد.
    

خرازی در گفت وگو با اکسپرس:
همیشه گفته ایم آماده ایم با 

عربستان گفتگو کنیم
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی که به پاریس ســفر کرده بود در گفتگو 
با نشریه فرانسوی اکســپرس، گفت: ما همیشه 
گفته ایم که آماده ایم با ریاض گفت وگو کنیم. این 
دولت سعودی است و قبل از همه شاهزاده محمد 
بن ســلمان که این تنش ها را ایجاد کرده است. 
اگر عربستان ســعودی از گروه های تروریستی 
در ســوریه حمایت نمی کــرد و وارد جنگ یمن 
نمی شد. شما فکر می کنید اوضاع تا به این میزان 
غیر قابل ترمیم بــود؟ وی افزود: هدف داعش که 
مورد حمایت پادشاهی سعودی است این بود که 
دولت های عراق و سوریه سقوط کنند. این سناریو 
شکست خورد. ســعودی ها االن باید به جنگ در 
یمن پایان دهند و بپذیرند گرد یک میز با ایران و 

دیگر دولت های منطقه مذاکره کنند.
    

ظریف: اتفاقات اخیر منطقه 
حاصل نسخه جان بولتون است

محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در توییتر 
خود نوشت: حوادث را من در چند گفتگو در ماه 
آوریل، پیش بینی کردم؛ نه به این دلیل که من یک 
نابغه هستم، بلکه به این دلیل که تیم »بی«، چنین 
گستاخانه از نسخه جان بولتون پیروی می کند. به 
هر حال، نیمی از تیم »بی«، شرکای جرم جنگ 

فاجعه بار عراق بودند. یادآوری آشکار.
    

 آخرین خبر از مرزبانان 
ربوده شده

ســردار محمد قنبــری، فرمانــده انتظامی 
سیستان و بلوچستان به تســنیم گفت: در حال 
حاضر ۲ نفر از این مرزبانان همچنان در بند اسارت 
مانده اند و بقیه آنها آزاد شده اند. مسئولین امنیتی 
کشور، قرارگاه قدس ســپاه و نیروی انتظامی از 
طریق دیپلماتیک تاش هــای قابل توجهی در 
رابطه با آزادی دو مرزبان باقیمانده انجام داده اند 
و براســاس آخرین اطاعات این مرزبانان سالم 

هستند و از نظر جسمی مشکلی ندارند.
    

دیدار با شینزو در توکیو
رئیس دستگاه دیپلماسی که در روزهای اخیر 
به عشق آباد و دهلی نو سفر کرده بود، در ادامه تور 
دیپلماتیک خود راهی توکیو شد. وزیر امور خارجه 
قرار اســت صبح امروز با شــینزو آبه نخست وزیر 
ژاپن دیدار و در خصوص روابط دوجانبه، مســائل 
منطقــه ای و بین المللی گفت وگــو کند. رئیس 
دستگاه دیپلماسی پیش از سفر به ژاپن به کشورهای 
ترکنســتان و هند ســفر کرده و پس از مذاکره با 
همتایان ترکنستانی و هندی خود عازم ژاپن شده 
است. به گزارش ایرنا هند و ژاپن از شرکای اقتصادی 

و خریداران سنتی نفت ایران هستند.
    

واکنش عارف به احتمال 
کاندیداتوری ریاست مجلس

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسامی 
درباره احتمال کاندیدا شدن برای پست ریاست 
مجلس، به تسنیم گفت: »در حال کار به  روی این 
موضوع هستیم اما این موضوعی نیست که در یک 
جمله بگویم که کاندیدای ریاست مجلس می شوم 
یا خیر.« طبق آئین نامه داخلی مجلس شــورای 
اســامی اعضای هیأت  رئیسه مجلس هر ساله و 
هم زمان با روز بازگشایی مجلس در روز 7 خرداد 
برگزار می شــود. عارف، رئیس فراکسیون امید 
مجلس سال گذشته برای پست ریاست مجلس 
در اجاسیه سوم کاندیدا شده بود که نتوانست بر 
این کرسی تکیه بزند و علی الریجانی این پست را 

به  عهده گرفت.

سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با 

بیان اینکه مسئله کاغذ، 
مسئله مهم همه کسانی 

است که در حوزه فرهنگی 
و مطبوعات در حال فعالیت 
هستند، اعالم کرد که طی 

یکی دو هفته آینده حدود ۶ 
تا 1۰ هزار تن کاغذ ترخیص 

و به بازار عرضه می شود 

محمود واعظی: ما به هیچ 
وجه ]از مهلت ارائه شده[ 

کوتاه نمی آییم و در زمان ۶۰ 
روز به آنچه که اعالم کردیم 
اقدام می کنیم که این زمان 

شروع شده است. در ۶۰ روز 
دوم هم آنچه که در مرحله 
دوم است، اجرایی خواهد 

شد

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانســه 
اقدام اخیر ایران در متوقف کردن برخی تعهدات 
برجامی خود را »واکنش بــد« توصیف کرد و از 
تهران خواست تا »بلوغ سیاسی« خود را نشان 
دهد؛ این در حالی است که رفتار کنونی فرانسه در 
قبال اقدام جمهوری اسامی را می توان برگرفته 
از خوش خدمتی این کشور به آمریکا دانست که 
برگرفته از تضعیف استقال و عدم بلوغ سیاسی 

دولتمردان جوان و تازه کار این کشور است.
به گزارش ایسنا، اعتراض های مردمی به نظام 
سرمایه داری در قالب جلیقه زردها هفته بیست 

و ششم را سپری کرده اســت که البته واکنش 
دولت ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه سرکوب 
و بازداشت بوده است. میزان محبوبیت ماکرون به 
پایین ترین سطح نزول کرده و حتی مخالفان وی 
گفته اند اگر در انتخابات اروپا طرفدارانش رای 

نیاورند باید او از قدرت کناره گیری کند.
در عرصه اتحادیه اروپا فرانســه نتوانســته 
برنامه هایش در باب اقدامات مشترک اقتصادی 

و نیز موضوع برگزیت را اجرا سازد.
فرانسه در سال های اخیر عما از اصول دوگل 
مبنی بر استقال و آزادی جهانی فرانسه فاصله 

گرفته و بیشتر به مهره ای در دستان آمریکا مبدل 
شده است. فرانسه در کنار حمایت از تروریست ها 
در سوریه، به دنبال جلب رضایت ارتجاع عربی 
است تا به فروش تســلیحات و سرکیسه کردن 
کشورهای عربی بپردازد. این کشور ایران را مانع 
ســلطه بر خاورمیانه می داند چنانکه ماکرون و 
لودریان بارها تغییر رفتار ایران در منطقه و حذف 
توان موشــکی ایران را مطرح کرده اند. شبکه 
الجزیره اخیرا از حضور ناو فرانســه در سواحل 
لیبی و حمایت تسلیحاتی پاریس از خلیفه حفتر 
خبر داده است. فرانســه بر این تصور است که 
موضوع ایران را به مولفه ای برای ایجاد اجماعی 
هرچند موقت در اروپا قرار دهد تا در ســایه آن 

ناکامی هایش را در اتحادیه اروپا پنهان سازد.
فرانسه بر این تصور است که با اقدام علیه ایران 

می تواند ارادت خود را به رژیم صهیونیستی نشان 
داده و همزمان نیز ارتجاع عربی را سرکیسه کند.

فرانســه می داند حضور مستشــاری ایران 
در منطقه و نیز توان موشــکی و دفاعی آن برای 
حمایت از کشورهای منطقه است که نتیجه آن 
نیز عدم بهانه جویی بیگانــگان برای حضور در 
منطقه به شمارمی آید. فرانسه با ادعای تهدید 
بودن جایگاه منطقه ای و توان دفاعی ایران سعی 
در محروم سازی منطقه از ظرفیت های جمهوری 
اسامی دارد. آنچه لودریان بر زبان نیاورد این است 
که مواضع وی و البته ماکرون در قبال جمهوری 
اسامی برگرفته از بحران های داخلی و بیرونی 
این کشور است که با جوسازی ضد ایرانی به دنبال 

انحراف افکار عمومی از این بحران ها هستند.
 عدم بلوغ سیاســی ســران پاریس مانع از 

درک این حقیقت شده که راهکار حفظ برجام 
تعهدپذیری همگان به اجرای عملی برجام و نه 
لفظی و نیز استقال اروپا در برابر باخ خواهی ها 
و زیاده خواهی های آمریکاست. برجام می تواند 
استقال اروپا و از جمله فرانسه را به جهانیان نشان 
دهد و به تقویت موقعیت اتحادیه اروپا نزد افکار 
عمومی منجر شود حال آنکه استمرار رفتارهای 
نادرســت در قبال برجام بی اعتمادی بیشــتر 
جهانی به اروپا و از جمله فرانسه را به همراه دارد. 

اقدام برای تضعیف ایران یعنی تضعیف محور 
مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و آوارگی میلیون ها 
شهروند کشورهای مختلف که قطعا هزینه های 
بســیاری برای اروپا به همراه دارد چنان که اگر 
نبود ایران، اکنون تروریست ها بر عراق و سوریه 
مسلط و روزگار قاره سبز ) اروپا( را سیاه می کردند.

فرانسه   متوقف کردن برخی تعهدات برجامی ایران را »واکنش بد« توصیف کرد

آنچه  لودریان  نگفت


