
گروه ديپلماسي هنوز مدت زيادي از توافق ژنو نگذشته است 
كه بي تعهدي آمريكا موجب ش��ده تا بسياري از كارشناسان اميد 

بستن به توافق ژنو را اقدامي غير معقول عنوان كنند. 
آمريكايي ها در طول هفته ه��اي اخير زنجيره اي از تهديدات 
و تحريم ه��ا را عليه ايران ب��ه كار گرفته اند بگونه اي كه حتي آنها 
از تغيي��ر در مفاد توافق ژن��و و تبديل آن به گزينه اي براي حذف 
حقوق هس��ته اي و فعاليت هاي دفاع��ي و حتي جايگاه منطقه اي 
ايران س��خن گفته اند. البته رس��انه هاي غربي تالش دارند تا اين 
رويكرده��اي خصمانه كه نقض آش��كار توافق ژنو مي باش��د را با 
ادعاهايي همانند اقدام پيش��گيرانه آمريكا براي پايبندي ايران به 
توافق ژنو و نيز اجراي مطالبات صهيونيست ها و برخي كشورهاي 
عربي معرفي نمايند. آنها چنان القا مي كنند كه آمريكا براي صلح 
و امنيت جهاني و البته خواسته هاي امنيتي منطقه اين رويكردها 

را اعمال مي كند تا در نهايت ايران در مس��ير آنچه مطالبه جهاني 
مي نامند حركت نمايد. 

برآين��د رفتاري آمريكا نش��ان مي دهد كه آنه��ا عمال با روح 
مذاك��رات ميان��ه اي ندارن��د بلكه برآنن��د تا از اين ش��رايط براي 
اجراي اهدافي كه س��الها به دنبال اجراي آن بوده اند گام بردارند. 
مهمترين مسئله براي غرب برهم زدن فضاي وحدت و يكپارچگي 
ملي است كه با سناريوي ايجاد دو دستگي در جامعه ميان موافق 
و مخالف مذاكره با غرب آن را پيگيري مي كنند. نكته مهم ديگر 
آنها غرب با پيوند زدن مذاكرات به ش��رايط اقتصادي كشور سعي 
در غبارآلود ساختن فضاي اقتصادي كشور و جلوگيري از حركت 

جامعه به سمت حماسه اقتصادي را دارد. 
غرب در اين تصور اس��ت كه با اعم��ال تحريم و تهديدات و 
در عين حال دادن وعده هاي اقتصادي مي تواند ايران را از مسير 

تحقق حقوق خودش منحرف و به سازش با غرب وادار سازد. 
حرب��ه آنها براي اجراي اين س��ناريو را نيز مباحث اقتصادي 
تش��كيل م��ي دهد بگون��ه اي كه غرب ب��ا ايجاد فضاي ن��اآرام و 
غبارآلود اقتصادي مانع از توس��عه اقتصادي كش��ور مي گردد تا با 
حرب��ه نياز اقتصادي ايران در مس��ير مطالبات غ��رب قرار گيرد. 
خواس��ت غرب صرفا حذف فعاليت هاي هس��ته اي نمي باشد بلكه 
حذف س��اختار دفاعي كش��ور و انزواي منطقه اي ايران از اهداف 
كالن غرب اس��ت چرا كه غرب ملت ايران را الگويي مي داند كه 
جهان را در برابر غرب قرار داده اس��ت و حذف آن برابر با حذف 

تمام مخالفان غرب مي باشد. 
با اين ش��رايط است كه بس��ياري از كارشناسان تاكيد دارند 

اميد بستن به توافق ژنو امري غير معقول است. 
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صفحه 2

صفحه 8
ادامه در صفحه 3 و 7

روزنامه صبح ايران

ابهام در افزایش اعتبارات حوزه سالمت

بررسی بودجه 93 وزارت بهداشت؛ 4

سوریه نیازی به حضور در ژنو۲ ندارد

دبیركل اتاق بازرگانی تهران مطرح كرد 5

ایست بودجه 93 به چاپ اسکناس

ارزیابي كارشناسان از سیاست هاي غیراصولي غرب علیه ایران 

اميد بستن به توافق ژنو، غير معقول است
خودبرتربین هاِي غیرمنطقِی عهدشکن

»آرش« سامانه راداري پیش�رفته، حساس، دقیق و كاماًل ساخت ایران 
اس�ت كه قرار اس�ت به زودي زود در گوش�ه  گوش�ه میهن عزیزمان ایران 

مستقر شود تا هواي آسمان ایران اسالمي را هر چه بیشتر داشته باشد.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هواي��ی خاتم االنبيا )ص( كه در نشس��ت خبري 
ش��ركت كرده بود درباره اين س��امانه را داري س��خن گفت: در ادامه با اش��اره 
به دس��تاوردهای قرارگاه پدافند هوايی در حوزه رادار نيز خاطرنش��ان كرد: در 
10 ش��هريور راداری را معرفی كرديم كه »پسيو« بود و در واقع به راحتی ديده 
نمی شد، اما به راحتی ريزپرنده ها را كشف می كرد. امروز)ديروز( نيز رادار توانمند 
آرش را به شبكه يک پارچه پدافند اضافه كرديم. در واقع آرش راداری است كه 
با توان پايين، برد بسيار باال را هديه می كند. نگهداری و تعمير آن بسيار ساده 
است و ان شاءاهلل تا پايان هفته در يكی از سايت های مستقر در شبكه يک پارچه 

پدافند هوايی مورد استفاده قرار می گيرد.
به گزارش تس��نيم، امير فرزاد اس��ماعيلی فرمانده ق��رارگاه پدافند هوايی 
خاتم االنبيا )ص( در نشس��ت خبری با اشاره به رزمايش مدافعان آسمان واليت 
5 اين نيرو در مهرماه س��ال جاری گفت: رزمايش مدافعان آس��مان واليت پنج، 
مهرماه امس��ال در ش��مال، ش��مال غرب، غرب، جنوب، جنوب غرب و منطقه 

پدافند هوايی مركزی در وسعت 800 هزار كيلومتر برگزار شد.
وی افزود: س��امانه های جديدی طی برگزاری اين رزمايش به كار گرفته 
ش��د و موفق ش��ديم تكنيک ه��ا و تاكتيک ه��ای متفاوتی را ك��ه از رزمايش 
مدافعان آس��مان واليت چهار آن را دنبال می كردي��م در رزمايش جديد نيز 

انجام دهيم.

تشریح دستاوردهاي قرار گاه پدافند هوایي خاتم االنبیاء )ص(

»آرش« هواي آسمان ایران را دارد

صفحه 2

»فرگام« ایران را یك گام به اعزام انسان به 
فضا نزدیك كرد

گروه سياست »ف��رگام« ايران را ي��ک گام ديگر به پرتاب 
موش��ک كاوش��گر حامل انس��ان به فضا نزديک تر ك��رد و توجه 
كشورهاي داراي چنين قابليتي را به سوي خود معطوف ساخت. 
جمهوري اسالمي ايران عالوه بر پيشرفت هاي چشمگير در حوزه 

فناوري هس��ته اي صلح آميز در زمينه هوا فضا هم پيشرفت هاي 
ش��گرفي را به دست آورده اس��ت كه همه پيشرفت ها در شرايط 
تحريم هاي ش��ديد آمريكا و غرب عليه جمهوري اس��المي ايران 

ميسر شده است.

پکن به تهدیدات واشنگتن 
پاسخ نظامي داد

چین و آمریکا در 
نبرد ناوها

واش�نگتن در شرایطي به دنبال قدرت نمایي در شرق است كه همزمان 
با افزایش تنش در شرق آسیا بر سر منطقه دفاع هوایی جدید چین، یك ناو 
جنگی چین، ناو »یو اس اس كاوپن« آمریکا را در دریای چین جنوبی مجبور 

به توقف كرده است.
اين روزها ش��رق آس��يا صحنه تقابل ميان چين و آمريكا است چنانكه  به 
گفته مقامات دفاعی آمريكا، يک ناو نيروی دريايی ارتش چين اخيرا با استفاده 
از زور تالش كرده يک ناو مجهز به موشكهای هدايت شونده ارتش آمريكا را در 

آب های بين المللی متوقف كند.

بابك زنجانی بدهی خود را به 
وزارت نفت پرداخت كرد

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس از پرداخت بدهی 2 ميليارد 
و ۶0 ميليون يورويی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.

محمدعل��ی پورمختار رئيس كميس��يون اص��ل 90 مجلس 
ش��ورای اسالمی در گفت وگو با فارس از پرداخت بدهی 2 ميليارد 

و ۶0 ميليون يورويی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.

وی اضاف��ه كرد: آقای زنجانی بده��ی اش به وزارت نفت را به 
يكی از حس��اب های اي��ن وزارتخانه واريز كرد كه اين مس��ئله به 

تاييد بانک مركزی هم رسيده است.
رئيس كميس��يون اصل 90 اعالم كرد كه پرداخت اين بدهی 

ديروز صورت گرفته است.

مدیریت علوي و اخالق اداري  
اسداهلل افشار 

يك��ی ازد اليل عمد ه ناراحتی و نارضايت��ی مرد م عزيزاز نظام 
اد اری از حوزه های مختلف عد م ساماند هی اخالق اد اری برمبنای 
معيارهای د ينی اس��ت. براين اساس نكاتي رادرهمين زمينه مورد 

بحث وگفت وگوقرار مي دهيم. 
يكم( علم اخالق عبارت است ازفنی كه پيرامون ملكات انسانی 
بحث می كند، ملكاتی كه مربوطبه قوای نباتی وحيوانی وانس��انی 
اوست، به اين غرض بحث می كند كه فضائل آنها را ازرذائلش جدا 
سازد ومعلوم كند كدام يک ازملكات نفسانی انسان خوب وفضيلت 
ومايه كمال اوس��ت، وكداميک رذيله ومايه نقص اوس��ت، تا آدمی 
بعدازشناس��ائی آنها خود را با فضائل بيارايد، وازرذائل دوركند ودر 
نتيج��ه اعمال نيكی كه مقتضای فضائل درونی اس��ت، انجام دهد 
تا دراجتماع انس��انی ستايش عموم و ثنای جميل جامعه را بخود 

جلب نموده، سعادت علمی و عملی خود را به كمال برساند.
دوم( علم اخ��الق به عنوان علم وآيين و نرم افزار آداب دانی 
واخالق مندی و علم چگونه زيس��تن و تعيي��ن بايدها و نبايدها و 
صدور احكام خوب و بد نس��بت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه ی 
آدميان، همواره در فرهنگ های گوناگون، در محضر پيش��ينيان و 
پسينيان خداوندگاران دين و انديشه، جايگاهی ويژه داشته است. 
به  عنوان نمونه بايد ياد كرد از س��خن رس��ول گرامی اسالم )ص( 
ك��ه فرم��ود: »من ب��رای كامل كردن م��كارم اخالقی فرس��تاده 
ش��دم«. اخالق جدا از بنيادهای نظری اش، با داشتن كاركردهای 
جامعه شناسانه و روان شناختی كارروا، به مثابه ی نماد، داور، روش، 
دورنما و ديدگاه عمل كرده و در اعتمادسازی و ايجاد همبستگی 

در ميان افراد جامعه و دولت ها، آبشخوری توان گر بوده است.
س��وم( اخ��الق اداري درزندگي كاري، كاركردن را ش��يرين 
 و بارضاي��ت ش��غلي توأم مي كند واحس��اس رضايت مندي وخود 
ش��كوفايي ازيک س��وورضايت مردم وپيش��رفت اموروش��كوفايي 
كارازديگرس��ورا فراهم مي نمايد. رشد و ش��كوفايي استعدادهاي 
انس��ان وجامعه درجه��ت كمال مطل��ق، درعرص��ه كاروعمل بر 
پايه اخالق اداري اس��ت. فقدان اخ��الق اداري يعني محورزمينه 
وبسترش��كوفايي انس��ان وجامع��ه در جهت كم��ال مطلق. زوال 
اخالق اداري يعني ظهوراحس��اس ناخش��نودي ازخود واحساس 
بطالت ،س��قوط وهالكت كه به صورت نمودهايي چون ترشرويي، 
برآش��فتگي؛ بدرفتاري؛  بي حوصلگي؛  سست پيماني؛ كارگريزي و 

بيماري هاي روان تني، بروز مي كند.
چه��ارم( خطرناكتري��ن رويداد انس��اني انحط��اط اخالقي و 
شكسته شدن مرزهاي اخالقي است كه دراين صورت هيچ چيزبه 
سالمت نخواهد ماند وانسانيت انسان فرومي ريزد، واين امردرامور 
اداري ازجايگاهي خطير و ويژه برخوردار اس��ت. زيرا وقتي انسان 
ازمحدوده ف��ردي خارج مي ش��ود ودرپيوند با ديگرانس��انها قرار 
مي گيرد و اين پيوند صورتي اداري مي يابد، اگراخالق نيک حاكم 
برروابط انساني نباشد، فاجعه چندين برابرمي شود. به همين دليل 
اس��ت كه واالترين مالك در هرس��ازمان اداري متخلق بودن افراد 
به اخالق انس��اني اس��ت؛ واين همان موضوعي است كه اين روزها 
برخي ازوزارتخانه ها ومؤسس��ات ومراكزدولتي ماازايفاي تعهدات 
خودش��ان به مردم وحتي مجموعه ي كاركنان خود رنج مي برند 
واين مهم يک دليل عمده اش عزل و نصب هاي بي قاعده وخارج 
ازچارچوب قانونمند نشأت گرفته ومي گيرد وشايستگان درحاشيه 
رانده ش��ده ومتملقان چاپل��وس ورفيق ب��ازان دغلكاربه مناصب 
وپست هاي مديريتي واجرائي تكه زده اند؛ و لذا درچنين شرائطي 
هم نبايد انتظارداش��ت دستگاه ها به مردم پاسخگو باشند چرا كه 
اين دس��تگاهها حتي به كاركنان خودنيزپاس��خگو نبوده ونيستند 

وحق وحقوق اداري وانس��اني ايشان راهم رعايت نمي كنند وتا مي 
توانند موجب هتک حرمت آنها را فراهم آورده و مي آورند! وازاين 
قبيل برخوردها الي ماش��اءا...كم نداريم وبايد متاس��فانه ابرازنمايم 
دراين خصوص حتي فريادرسي وجود ندارد زيرا مديران ارشد آن 
دس��تگاه ها كه خود را تافته جدابافته مي دانند ازديگران جداشده 
وباحص��اري ك��ه همين متملقان چاپلوس دورش��ان كش��يده اند 
نمي دانند درپيرامونش��ان چه مي گذرد! ن��ه در نمازها حاضر مي 
ش��وند و نه درغذاخوري ه��ا ونه در ... آيا اين اس��ت رفتاراخالقي 
وانس��اني با همن��وع وهمكيش خ��ود؟ آيا اين اس��ت تأثيراجراي 
پرداخت هماهنگ حقوق دراليحه خدمات كشوري كه امروزشاهد 
فاصله بس��يارپرداخت ها و ش��كاف عميق دراين زمينه هس��تيم؟ 
واقعا اگرس��طح زندگي كارمندان و كارشناس��ان بامديران مقايسه 
ش��ود وم��كان هايي كه آن��ان زندگي مي كنند؛ چه پاس��خي مي 
توانيم ارائه نماييم! 8 س��ال گذش��ته بين مديران ب��ه بهانه هايي 
درمناس��بت هايي؛ پنهاني س��كه هايي توزيع شده است، بن هاي 
ميليونی )كه اين روزها س��روصدا نم��وده(، وام هاي كالن، زمين، 
واگذاري خانه هاي سازماني وخيلي چيزهاي ديگر؛ خدا مي داند كه 
اين تبعيض هاي ازحد گذشته است وبه همين خاطرخيلي ازافراد 
براي دريافت اين گونه امتيازات سرازپانش��ناخته وبراي رسيدن به 
آن هم��ه چيزراقربانی مي كنند ازجمله اخالق و...؛ اميدوارم دولت 
يازدهم كه با شعاراعتدال برسركارآمده است مراقب باشد مديرانش 
آلوده دست درازي به بيت المال نگردند و به هربهانه اي بيت المال 
را در معرض غارت قرارندهند! اين عمل زش��ت از هر كجا جلويش 
سد شود منفعت است وموجب بازسازي اعتماد ازدست رفته دربين 

مردم و جامعه كارمندي است.   
جناب دكتر روحاني شما كه دلسوز ملت و قشربي پناه كارمند 
هستيد آيا راحت سربربالين مي گذاريد؟ قطعا باروحيه اي كه من از 
حضرت عالي سراغ دارم با خواندن اين مرقومه دستوربررسي خواهيد 
داد وتاس��امان ندادن اين امرآرام نخواهي��د يافت چون اگرمواليمان 
اميرالمؤمنين ازشما سؤال فرمايند اين فاصله را چرا از بين نبرديد به 
حضرتش چه پاسخ خواهيد داشت؟ به داد مردم وكارمندان برسيد و 
مديريت علوي و اخالق توحيدي را درعمل نشان دهيد )؟( تا دل ها 

گرم و حقيقت چون خورشيدي درخشان درجامعه تأللو نمايد.
پنجم( مهمترين مبنا درس��امان يافتن اخالق اداري، تصحيح 
بينش مديران وكاركنان و بسامان آوردن نوع نگاه آنان به خودشان 
ومردمان ومس��ئوالن و وظايفشان اس��ت. زماني كه نگاه انسان به 
خود ومردم و مافوق خود و كار اصالح ش��ود و با نگاهي توحيدي 
و پاك به اين اموربنگرد وبراس��اس اين نگاه عمل نمايد، كاركردن 
عي��ن خدمت ك��ردن وعبادت نم��ودن وهمپاي لذت وش��يريني 
وهمتاي رشد وشكوفايي اس��ت. اينكه انسان خود راچگونه ببيند 
وچگونه بيابد وچه جايگاهي درهس��تي براي خودقائل باش��د، به 
شدت دراخالق ورفتاراو تاثيرگذاراست. آن كه خود را »عبد« مي 
يابد وبراي خويش »كرامت انس��انی« و »عزت ايمانی« قايل است 
به گونه اي رفتارمي كند، وآنكه »عبد« بودن خود را از ياد مي برد 
و براي خويش »كرامت« و »عزت« قائل نيست به گونه اي ديگر و 

متضاد با گونه نخست رفتار مي نمايد.
جان كالم 

اخالق اداری را می توان به مجموعه ای از شاخص های تربيتی 
و اخالق��ی تعبيرنمود كه رعايت آن ازس��وی كارگزاران حكومت 
ومديران دولتی ضامن بقای نظام اداری موجود درجامعه و به تبع 
آن حفظ نظام سياس��ی حاكم برآن خواهد بود. درنظام اداری آن 
چه دررأس مناس��بات درروابط  ورفتاراداری حاكم اس��ت حرمت 
نگهداشتن وحفظ حقوق مردمان است هريک ازمديران وكاركنان 
دولت درهرمرتبه وجايگاهي كه قراردارند اگرحافظ حقوق وحرمت 
ارباب رجوع باش��ند يک نظام اداری مبتنی براخالق ظهورخواهد 

كرد وپايدارباقی خواهد ماند.

دستور رحمانی فضلی برای پس گرفتن 
تمام شکایات وزارت كشور و 

استانداری ها از رسانه ها
مش�اور وزیر كش�ور از دس�تور رحمانی فضلی برای پ�س گرفتن تمام 

شکایات وزارت كشور و استانداری ها از رسانه ها خبر داد.
پرويز اس��ماعيلی مشاور وزير كش��ور در گفت وگو با تسنيم از صدور دستور 
وزير كش��ور برای بازپس گيری كليه ش��كايات وزارت كش��ور و اس��تانداری ها از 
رس��انه ها در سراس��ر كش��ور، خبر داد و گفت: وزير كش��ور ضمن صدور دستور 
باز پس گيری ش��كايات وزارت كشور از رسانه ها در سراسر كشور تاكيد كرده كه 
معاونين، اس��تانداران و مديران اين وزارتخانه ضمن پرهيز از رويكردهای تقابلی 

بر تعامل و همكاری با رسانه ها در جهت خدمت بيشتر تمركز كنند.
وی با بيان اينكه »وزير كش��ور خود از پيشكس��وتان حوزه مديريت رس��انه 
است و به خوبی الزامات اين حرفه را می شناسند«، افزود: رحمانی فضلی كاركرد 
رس��انه های جمعی را كم كردن فاصله دولت – ملت و جلب مش��اركت عمومی 
در روند طرح ها و برنامه های توس��عه ای كش��ور از طريق ش��فافيت و صداقت در 

اطالع رسانی می داند.
مش��اور رسانه ای وزير كش��ور ادامه داد: اطالع رس��انی بهنگام و مسئوالنه، 
همچنين آگاهی از عملكرد مديران هم جزو حقوق اساس��ی ش��هروندان است و 

هم كمک می كند تا دولتمردان از مطالبات واقعی مردم آگاه شوند.
اس��ماعيلی با اشاره به اينكه بايد بپذيريم گاه تنوع و سرعت رويدادها باعث 
برخی خطاهای س��هوی در رس��انه ها می ش��ود و اين امری طبيعی است، خاطر 
نش��ان كرد: همكاران پرتالش در رسانه ها نيز بايد با دقت بيشتر و رعايت اخالق 
حرف��ه ای به وظايف خ��ود عمل كنند تا ب��ه افزايش اعتماد عمومی و س��رمايه 

اجتماعی دولت و نظام جمهوری اسالمی كمک كنند.
وی همچنين تأكيد كرد: وزارت كش��ور، رس��انه ها را ن��ه روبروی خود بلكه 
در كنار خود می بيند و در قالب ش��ورای اطالع رس��انی و نشس��ت های دوره ای 
ب��ا نخبگان ح��وزه ارتباطات و رس��انه، از نظرات و ديدگاه ه��ای آنها كه بهترين 

نمايندگان افكار عمومی هستند، بهره خواهد برد.

عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس از تهیه 
طرح�ی در مجلس توس�ط نمایندگان ش�اخص 
مجل�س با تخص�ص در ح�وزه های هس�ته ای، 
 اقتص�ادی وحقوق�ی خب�ر داد كه بر اس�اس آن 
نیاز ه�ای كش�ور در حوزه هس�ته ای مش�خص 

می شود.
ابولقاس��م جراره عضو فراكس��يون اصولگرايان 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با مهر از تهيه و 
تنظيم طرحی توسط جمعی از نمايندگان شاخص 
مجل��س خبر داد كه بر اس��اس آن نياز كش��ور در 

حوزه هسته ای مشخص می شود.
وی ب��ا بي��ان اينك��ه در يكی از بنده��ا توافق 
نامه آمده اس��ت كه ايران بايد بر اساس نيازهايش 
غنی س��ازی انجام دهد، گفت: نمايندگان مجلس با 
اين طرح می خواهن��د دولت را بر نيازهايی كه در 

اين حوزه وجود دارد ملزم كنند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر نياز ما در بحث هس��ته ای در 
حد نياز نيروگاه ها خالصه ش��ده، در حالی كه اين 
گوش��ه ای از كار اس��ت و نياز كشور های پيشرفته 
برای غنی س��ازی در حوزه های مختلف به مراتب 

بيشتر از اين است.
ج��راره اف��زود: به عن��وان مثال با هس��ته ای 
كردن خيلی از پروژه ها می توانيم از آلوده ش��دن 
هوای ش��هرهای بزرگ جلوگيری كرده و در بحث 
كشاورزی نيز می توان با استفاده از توانمندی های 
هس��ته ای مان��ع از بيماری هايی ش��د ك��ه در اثر 

كودهای شيميايی ايجاد می شود.
عضو كميسيون صنعت مجلس در ادامه اظهار 
داش��ت: هدف از اين طرح اين است كه دولت ملزم 
شود كه نيازهای كش��ورمان در حوزه هسته ای را 
مش��خص كند تا بر اس��اس اين نياز ها غنی سازی 

تعريف شود.
وی با اش��اره به طرح كميسيون صنعت مبنی 
بر هس��ته ای شدن سوخت كش��تی های اقيانوس 
پيمای كش��ورمان گفت: ما برای اين كار حداقل به 

غنی سازی در حد ۶5 درصد نياز داريم.
عضو فراكس��يون اصولگرايان مجل��س با بيان 
اينك��ه نمايندگان��ی ب��ا تخص��ص در ح��وزه های 
هس��ته ای، حقوقی و اقتصادی در ح��ال تهيه اين 
طرح هس��تند ت��ا همه جوان��ب برای اي��ن كار در 
نظ��ر گرفته ش��ود گفت: اگر اين ط��رح در مجلس 
به تصويب برسد قانون می شود و دولت نيز موظف 

به اجرای آن خواهد شد.
در بندی از سند ژنو در گام آخر توافقات آمده 
اس��ت كه هر گونه توافقی متضمن يک برنامه غنی 
سازی باش��د كه توس��ط طرفين تعريف می گردد، 
برنامه ای كه ش��اخصه های آن با موافقت طرفين و 
منطبق با نيازهای عمل��ی، با محدوديت های مورد 
تواف��ق در خص��وص دامن��ه و س��طح فعاليت های 
غنی س��ازی، ظرفي��ت غنی س��ازی، محل هايی كه 
در آن غنی س��ازی انجام می ش��ود و ذخاير اورانيوم 
غنی ش��ده ب��رای دوره زمانی كه م��ورد توافق قرار 

می گيرد، تعيين می گردد.

مجلس حد غنی سازی در توافقنامه ژنو را تعیین می كند
 نیاز به غنی سازی 65 درصد برای سوخت كشتی ها

رئیس گ�روه روابط ب�ا پارلم�ان اروپا در مجلس ش�ورای 
اس�المی در دیدار با كرونبرگ گفت: تحریم های جدید آمریکا 

ناقض مذاكرات صادقانه و اعتمادساز است.
به گزارش اداره اخبار مجلس ش��ورای اسالمی، كاظم جاللی 
رئيس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس ش��ورای اسالمی در 
دي��دار با كرونبرگ رئيس كميته روابط ب��ا ايران در پارلمان اروپا 
كه ظهر ديروز شنبه 23 آذر ماه صورت گرفت با اشاره به اهميت 
گفت وگو و رايزنی ميان مجلس ش��ورای اس��المی و پارلمان اروپا 
اظهار داشت: گفت وگوهای مستمر طرفين می تواند در شناخت و 

درك متقابل از ديدگاه ها و ايجاد تفاهم مؤثر باشد.
وی آمادگی مجلس ش��ورای اس��المی بر تداوم گفت وگوهای 
فيمابين را مورد تأكيد قرار داد و افزود: انجام گفت وگوهای منظم 
و مس��تمر ميان مجلس شورای اسالمی و پارلمان اروپا ضروری به 

نظر می رسد.
عضو كميس��يون سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
ادامه مذاكرات اخير جمهوری اس��المی ايران و 1+5 را س��ازنده و 
مثب��ت خوان��د و تصريح كرد: بايد تالش ك��رد اين گفت وگوها به 
نتيجه برس��د و تصميم اخير آمريكا برای اعمال تحريم های جديد 

از چارچوب مذاكرات صادقانه و اعتمادساز به دور است.
رئيس مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در بخش 
ديگری از س��خنانش خاطرنش��ان كرد: غرب تحليل درس��تی از 
واقع��ات جامعه ايران ندارد و به همين دليل دچار خطا در تحليل 

و تصميم گيری در ارتباط با ايران شده است.
كرونبرگ رئي��س كميته روابط جمهوری اس��المی ايران در 
پارلم��ان اروپا نيز در ادامه اين ديدار با اش��اره به تاريخ و فرهنگ 
غن��ی ملت ايران گفت: پارلم��ان اروپا از نتاي��ج مذاكرات 1+5 با 

جمهوری اس��المی ايران حمايت كرده و اميدوار اس��ت از طريق 
اقدامات اعتمادسازانه مذاكرات به جلو برود.

وی با ابراز خرسندی از سفر به كشورمان و آشنايی با واقعيات 
جامعه ايرانی افزود: رس��انه ها تصوير نادرستی از واقعيات جامعه و 
افكار عمومی ايران نش��ان می دهند كه می توان س��فر هيئت های 

مختلف به ايران اين تصويب مخدوش اصالح شود.
وی در همين چارچوب بر اهميت تبادل هيئت های پارلمانی 

ميان تهران و پايتخت های اروپايی تأكيد كرد.
جهانگي��رزاده، شوش��تری، مره  صدق نماينده م��ردم اروميه، 
قوچان و جامعه كليميان ايران در مجلس ش��ورای اسالمی نيز در 
اي��ن ديدار با انتقاد از معياره��ای دوگانه غرب در خصوص حقوق 
بش��ر و تحريم های غيرقانونی و ظالمانه عليه جمهوری اس��المی 

ايران به ويژه تحريم دارويی سخنانی بيان داشتند.

جاللی در دیدار با رئیس كمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا:
تحریم های جدید آمریکا ناقض مذاكرات صادقانه و اعتمادساز است
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