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ترامپ می خواهد فلسطین را با پول اعراب بخرد
سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با 
اش��اره به شرایط موجود، مدام اجرای طرح معامله قرن را به تعویق می اندازند و 
اخیراً نیز در پشت درهای بسته اجالس منامه، درباره مباحث اقتصادی آن بحث 

کردند زیرا می دانند در زمان اجرای آن در منطقه، مقاومت ها بیشتر می شود.
معامله قرنعبدالرضا فرجی راد اظهار داش��ت: قبل از طرح معامله قرن، غربی ها 

تئ��وری دو کش��ور را مطرح کرده بودند که ه��م آمریکایی ها و ه��م اروپایی ها آن را 
پذیرفته بودند. مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی خاطر نشان کرد: هر چه فشار 
برای اجرای طرح معامله قرن بیش��تر شود، نفرت از آمریکا هم بیشتر می شود و به ضرر 

آن ها، عربستان، امارات و بحرین و به نفع جبهه مقاومت خواهد بود.
فرجی راد افزود: آمریکایی ها فکر کردند که دیگر کشورهای این منطقه و جهان نیز 

به همین شیوه در مقابل شان عمل خواهند کرد اما چنین نشد.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرا شود
رئیس کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
اجرای قان��ون منع  به کارگیری بازنشس��تگان با نظارت دس��تگاه های ناظر باید 

جامعیت پیدا کند و در همه بخش های دولتی اعمال شود.
غالمرضا کات��ب ، درباره روند اجرای قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان، 

گف��ت: خوش��بختانه ای��ن قانون به خوب��ی اجرا می ش��ود و تاکنون بس��یاری از 
بازنشس��تگان از ادامه فعالی��ت در بخش های دولتی حذف ش��ده اند و قطعاً این روند 

ادامه دارد. وی افزود: برای حل این مش��کل، س��ازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های 
نظارت��ی چون دیوان محاس��بات باید بیش از پیش بر اجرای این قانون نظارت داش��ته 

باشند و با خاطیان برخورد کنند.
 کاتب خاطرنشان کرد: بازنشستگان دولتی می توانند در بخش های خصوصی فعالیت 

کنند اما از به کارگیری مجدد آنان در بخش های دولتی باید جلوگیری شود.  مهر

عملیاتی شدن اینستکس بدون منفعت ارزشی ندارد
عضو کمیس��یون سیاس��ت خارجی گفت: تبدیل درآمدهای نفتی به کاال و 
انتقال ارز در ش��رایطی که ایران در تحریم ظالمانه آمریکایی ها قرار دارد، حتی 

اگر اینتسکس هم وارد فاز عملیاتی شود، ارزشی ندارد.
شهروز برزگر درباره لزوم اجرای تعهدات برجامی از سوی اتحادیه اروپا و دلخوش 

نبودن به اینستکس گفت: اینستکس ظرفی است که باید در آن کاالیی باشد که خرید و 
فروشی در آن صورت گیرد. وی  افزود: تا وقتی اتحادیه اروپا نفت ایران را خریداری نکند در 

صورتی که اینستکس هم اجرایی شود فایده ای ندارد لذا باید فروش نفت وجود داشته باشد تا 
بتواند واردات انجام داده و موضوع انتقال ارز به کشور برقرار شود. وی گفت: تبدیل درآمدهای 
نفتی به کاال و انتقال ارز در شرایطی که کشورمان در تحریم ظالمانه آمریکایی ها قرار دارد 
و کشورهای دیگر حاضر نیستند نفت جمهوری اسالمی را بخرند در صورتی که اینستکس 

هم وارد فاز عملیاتی شود وقتی منفعتی برای ایران ندارد.  فارس
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 در تحریم کامل 
به پیشرفتهای موشکی رسیدیم

عالوه ی ب��ر این، با وجود خصوم��ت  ورزی آمریکا، 
قدرتمند شده ایم؛ این خیلی مهم است! این در دنیا خیلی 
چیز مهّمی است که ملّتها ببینند بدون قرار گرفتن زیر 
س��ایه ی قدرتها هم یک ملّت ممکن است رشد کند و 
حرکت کند، بلکه با خصومت قدرتها هم میتواند رش��د 
کن��د و حرکت کند و بِایس��تد و روی پای خودش جلو 
برود؛ این را ما عماًل نشان دادیم، این هم اینها را عصبانی 
میکند. ملّت ایران برای کش��ورها و برای ملّتها الگو شد 
که نشان بدهد میتوان در مقابل ابرقدرت ها ایستادگی 
کرد و از آنها نترسید، و درعین  حال پیش رفت. میدانید 
که این پیش��رفتهای نظامی و همین موش��ک و همین 
چیزهایی که حاال اینها از آن این قدر ناراحتند، همه ی 
اینه��ا در دوران تحریم اتّفاق افتاده، یعنی ما در تحریم 
بودیم، تحریم کامل! و آنچه اتّفاق افتاده، در این دوران 
اتّف��اق افتاده؛ این اس��ت که آنه��ا را متعّجب میکند و 
ناراحت میکند. یک گزارش��ی چند سال قبل از این، به 
من دادند که یک ژنرال اس��رائیلی و صهیونیست، مال 
همین رژیم صهیونیس��ت، در یک مقاله ای نوشته بود 
-یک موش��کی را آن وقت ما تازه آزمایش کرده بودیم، 
یکی از موش��کهایی که آزمایش شد، چند سال قبل از 
این؛ این آدم خب وارد بود، میفهمید؛ اینها با ماهواره و 
مانند اینها می بینند، میفهمند، میتوانند درست ارزیابی 
کنند- من واقعاً تعّجب میکنم، حیرت میکنم که ایران 
توانس��ته این کار را انجام بدهد. من با ایران دشمنم اّما 
ایران را تحس��ین میکنم که توانس��ته این کار را انجام 
بدهد؛ با این تحریم سنگینی که رویَش هست، توانسته 
یک چنین کاری را انج��ام بدهد؛ مضمون حرفش این 

بود. این را خب دشمن دارد میبیند.
 میخواهم به شما و به هر کسی که این حرف را خواهد 
شنفت بگویم: دش��من را بشناسید، دشمن را بشناسید. 
یکی از خطراتی که هر ملّتی را تهدید میکند این است که 
دشمِن خودش را نشناسد، دشمِن خودش را دشمن نداند؛ 
یا دوس��ت بداند یا بی طرف بداند؛ این خطر خیلی بزرگی  

است. این خواب رفتگی است. هم دشمن را بشناسید.

بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی
26 مهر 96

مخاطب شمایید

–

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى ساماندهى و بهسازى نماى خیابان رضا 
عباسى مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه 

و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 500/000/000 (پانصد میلیون ریال) به 
صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/4/18 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/4/20 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/4/23 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه هاى چــاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشــد و 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/41

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
دوم
ت 
نوب

آگهى مزایده عمومى شماره 98/5  (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در پارك آیت 
ا... مدنى (ره) جهت احداث گلخانه ، به صورت اجاره به متقاضیان واجد شرایط بر اساس اسناد 
و مدارك مزایده و شرح خدمات قرارداد واگذار نماید. جهت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 

98/04/17 به سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نمایید.
مورخ  در  پاکات  بازگشایى  و   98/04/19 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت  ضمنًا 

98/4/20 مى باشد.
کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

دوم
بت 
نو

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

از دستاوردهای غیرقابل  یکی  مقاومت انکار در نظام جمهوری اسالمی جاده 
توان نظامی و موشکی ایران استف توانی که با وجود 
همه تحریمهای س��خت و دش��وار و حتی حمالت 
کمرشکن دشمن بعثی و منافق روز به روز پیشرفتی 
روزافزون و چش��مگیر داش��ته اس��ت ت��ا جایی که 
بی اغ��راق و ب��ه گواه دوس��ت و دش��من جمهوری 
اس��المی را در رده کشورهای دارای توان نظامی باال 
تعری��ف کرده اس��ت. با نگاه��ی به دس��تاوردهای 
جمهوری اس��المی در ای��ن زمینه عل��ل موفقیت 
جچمهوری اس��المی را بررسی کرده و نهایتا سعی 
واهی��م داش��ت الگویی را ب��رای دیگ��ر زمینه  ها و 
حوزه ةایی که احیانا مشکالتی دارند پیشنهاد دهیم.

توانمندی نظامی و دفاعی کشور، بدون شک یکی از 
مهم ترین محورهای راهبرد نظامی جمهوری اسالمی 
ایران ب��رای مقابله با تهدیدات اس��ت. همینطور بر 
اساس مولفه های قدرت، توان موشکی به عنوان یکی 
از مهمترین عامل بازدارنده تهاجم نظامی قرار دارد. 
اما نکته مهم این دستاوردها این است که  در شرایطی 
که قدرت نظامی بازدارنده ایران و توان مقابله کشور 
ب��ا هر گونه تهدید نظامی این روزها محور بحث روز 
است بررسی تکنولوژی موشک های ایران نشان می 
دهد که برد این موشک ها به دورترین نقاط اروپا و 
بیش از 70 درصد آس��یا می رسد واین توان دفاعی 
باعث نا امیدی دشمنان در حمله نظامی به خاک و 

تاسیسات حیاتی کشورمان شده است.

خدمات شهدای موشکی
نمونه بارز توجه به داخل و سیاس��ی نشدن منتهی 
به دس��تاوردهای نظامی می تواند ش��هدایی چون 
تهران��ی مقدم باش��د که با وجود عل��م و تخصص 
هیچگاه تا زمان ش��هادت آنقدر شهرت نداشتند و 

اقداماتش��ان را جز برای منافع ملی به دلیل کسب 
صندلی و خوشایند جانح خاصی انجام نمی دادند.

موشک مافوق صوت بالستیک 
موشک بالستیک و هوشمند خلیج فارس با سرعتی 
ماف��وق صوت می توان��د انواع ناوها و ش��ناورهای 

دشمن را مورد اصابت قرار دهد.
موشک هوش��مند و بالستیک "خلیج فارس " یک 
موشک مافوق صوت و کشتی زن بوده و تفاوت آن 
با موش��ک های قبلی این است که دیگر موشک ها 
عمدتاً با س��رعتی زیر صوت و به صورت کروز عمل 
می کردند اما "خلیج فارس " با سرعتی مافوق صوت 
و به صورت بالستیک از سطح زمین شلیک شده و 
به صورت عمودی از ارتفاع باال می تواند هرگونه ناو 

و یا شناور دشمن را مورد هدف قرار دهد.
ش��عاع برد عملیات��ی این موش��ک 300 کیلومتر 
اس��ت که در آینده نزدیک نسل جدید آن با بردی 
بیشتر تولید خواهد شد. موشک "خلیج فارس " به 
ص��ورت هدایت ترکیبی عمل ک��رده به طوری که 
جستجوگر آن در فاز نهایی بر روی هدف قفل می 
کند و در این حالت هرگونه شناور دشمن هیچ راه 
گریزی از اصابت این موشک که کالهکی با حدود 

650 کیلوگرم مواد منفجره دارد، نخواهد داشت.

بالستیک دوربرد شهاب
خانواده موش��ک های شهاب )ش��هاب1، 2 ،3 و . . . 
( را باید معروف ترین موش��ک ه��ای ایرانی در دنیا 
دانست. این موشک ها که در انواع میان برد و دوربرد 
ساخته شده اند، می توانند به راحتی مواضع دشمنان 
احتمالی در منطقه را مورد هدف قرار دهند و ش��اید 
همین ویژگی بود که نام شهاب را به عنوان کلید واژه 
مرگ برای دشمنان منطقه ای در جهان جا انداخت.

موشکی قابلیت تغییر جهت در طول مسیر
موش��ک Fateh-110 یا NP-110 یک موشک 
بالستیک استراتژیک با برد کوتاه است.این موشک 
از ی��ک موتور تک مرحله ای که با س��وخت جامد 
کار می کند بهره می برد,فاتح 110 موشکی سطح 
به س��طح اس��ت که با استفاده از س��وخت جامد 

توانایی هدف قرار دادن اهدافی در 200 کیلومتری 
را داراس��ت.فاتح 110 یکی از طرحهایی است که 
در صنایع هوا و فضای ایران برای س��اخت موشک 

های سوخت جامد و مایع دنبال میشود.
افزایش برد، افزایش دقت و کاهش زمان مورد نیاز 
برای استقرار و پرتاب و سهولت در نحوه انبارداری 
در مناط��ق مختل��ف آب و هوای��ی از ویژگی های 

موشک فاتح 110 است.
در سال ۸۹ نس��خه ی بعدی این موشک آزمایش 
شد. این نسخه که به نسل سوم فاتح 110 معروف 
اس��ت دارای ب��رد 300 کیلومتر، دقت بیش��تر و 

توانایی نگهداری در مناطق مختلف ایران بود.
ابعاد موش��ک فاتح 110 با موش��ک زلزال 2 یکی 
اس��ت. اما ع��الوه بر ۴ بالک ثابت زل��زال، ۴ بالک 
مثلثی ش��کل ثابت در انتهای موش��ک و ۴ بالک 
متحرک در سر آن دارد که مسئولیت تغییر جهت 

و هدایت موشک را بر عهده دارند.

سریعترین در دنیا
موش��ک ق��در 110 یکی دیگ��ر از موش��ک های 
ایران اس��ت که از لحاظ س��رعت جز س��ریع ترین 
موشک های دنیاس��ت و قادر است بر تمام رادارها 
و موش��ک های ضد موشک فائق آید. در نتیجه هر 
چقدر قدرت س��امانه دفاعی ضد موش��ک دشمن 
قوی باش��د، این موش��ک به هدف اصابت می کند. 
برخی منابع به برد 2500 تا 3000 کیلومتری این 
موشک اش��اره کرده اند با این تفاسیر این موشک 
توان ضربه زدن به دورترین نقاط اروپا را داراست و 
بیش از 70 درصد آسیا را در تیررس توان موشکی 

ایران قرار می دهد.
ق��در-110 بهبود یافته موش��ک مع��روف ایرانی 
ش��هاب 3 است.این موش��ک بر خالف شهاب 3 از 
موت��وری 2 مرحله ای بهره م��ی جوید که توانایی 
رسیدن به بردی 2500 تا 3000 کیلومتر را برای 
آن فراه��م می اورد.اعتقاد بر این اس��ت که موتور 
اول این موش��ک س��وخت مایع و موت��ور دوم این 

موشک از سوخت جامد بهره می برد.
ای��ران در س��ال 2005 می��الدی طراح��ی موتور 

جدی��دی با س��وخت جام��د را به پایان رس��اند و 
بناب��ر مناب��ع نامعتبر احتم��اال از ای��ن موتور در 
-Ghadr طراحی گروهی از موش��ک ها از جمله
م��ورد   101-110A,Ghadr-Ghadr,110

استفاده قرار گرفته است.

بالستیک بدون بال
موش��ک قیام همزمان با راه اندازی نیروگاه بوشهر 
آزمایش ش��د"قیام-1" موش��کی با س��وخت مایع 
اس��ت که از قابلیت جابجایی و متحرک بودن بهره 

مند است.
موش��ک بالس��تیک "قیام" قابلیت پرت��اب از انواع 
النچرهای خاص را دارا بوده و سرعت آماده سازی 

آن به حداقل رسیده است.
عالوه بر ویژگی های متنوع رادارگریزی در "قیام" ، 
ویژگی های دیگری مثل جنس و مواد این موشک 

را با سایرموشک ها متفاوت کرده است.
از ویژگی ه��ای بارز موش��ک"قیام" این اس��ت که 
احتم��ال ردیابی، شناس��ایی و م��ورد اصابت قرار 
گرفتن آن توس��ط سیستم های ضد موشک)مانند 
پاتریوت، ارو و ...( به علت سرعت باال هنگام پرتاب، 
چرخش��ی شدن، اس��تفاده از آلیاژ خاص و جذاب 
امواج رادار و به احتمال زیاد استفاده از کالهک 3 

تکه MIRV به شدت کاهش یافته است.
یک��ی از مهمترین ویژگی های این موش��ک زمین 
به زمین، عدم وجود بالک اس��ت که از لحاظ فنی، 
نداش��تن بالک برای یک موش��ک بلند برد بسیار 
قاب��ل توجه و حائز اهمیت اس��ت به طوری که در 
دنیا کشوری که توانایی طراحی و ساخت موشکی 

بدون بالک با برد باالی هزار کیلومتر را دارا باشد، 
در زمره کشورهای دارای تکنولوژی بسیار باال قرار 
می گیرد. این ویژگ��ی همچنین عالوه بر افزایش 
سرعت، قابلیت پرتاب موش��ک از انواع النچرهای 

خاص )پرتابگر ها( را به آن می دهد.
در فناوری موش��ک، بالک به عن��وان عامل اصلی 
تعادل در هدایت مس��یر اس��ت و معم��وال پرتاب 
موفقیت آمیز موشک بدون بالک به سختی صورت 
می گیرد بنابراین نداشتن بالک در موشک "قیام" ، 
پیشرفت شگرف جمهوری اسالمی ایران در زمینه 

سیستم های هدایتی موشک را نوید می دهد.
بی ش��ک یک��ی از اصلی ترین دلیل دس��تاوردهای 
نظامی این اس��ت که این مهم با عمل به س��خنان 
مقام معظم رهبری ایجاد ش��ده است اما با توجه به 
مطالب فوق می توان اینطور نتیجه گیری  کرد که هر 
جا با تکیه ب��ه رفتارهای مقاومتی تالش کردیم که 
نگاه مان به استعدادهای داخلی بوده و از جناح بازی 
و سیاس��ی کاری دور شده ایم و کار را زیر نظر والیت 
فقیه و نکته س��نجی ایش��ان پی گرفتیم توانس��تیم 
عملکرد قابل قبول و غیرقابل تصور برای دشمنانمان 
داش��ته و حتی رضایت افکارعموم��ی را نیز در این 
زمینه کسب کنیم. همین موضوع در دستاوردهای 
نظامی باعث ش��ده است به جز اینکه جزو قطبهای 
نظامی جهان محس��وب می شویم ظرفیتی را ایجاد 
کند که بتوانیم به عنوان فروش��نده دس��تاوردهای 
نظامی با توان باال کشورهایی که در معادله نظامی به 
دلیل نداشتن تسلیحات الزم مورد حمله و استثمار 
و استعمار قرار می گیرند تجهیز کرده و از این مسیر 

به شرایط اقتصادی  مان را نیز مدیریت کنیم. 

قدرت نمایی با اعتماد به خودی و پرهیز از جناح بازی؛

موشکهاییکهامنیتواعتبارمیآورند

ابوالفتح:
ینه ایران ادامه یابد وپا می خواهد برجام با هز ار

یک کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: اینستکس  اگ��ر عملیاتی ش��ود نیز گرچه می توان��د گام اولیه دیـــــدگاه
باش��د، تامین کننده خواس��ت و نظر ای��ران نخواهد بود؛ چ��را که ایران 
خواه��ان انجام تعهدات اروپا در خصوص خرید نفت ایران اس��ت که در 

این شرایط و زیر فشار سنگین آمریکا خیلی قابل تصور نخواهد بود.
امیرعل��ی ابوالفتح در خصوص خبر عملیاتی ش��دن »اینس��تکس« 
و انجام نخس��تین تراکنش ه��ای مالی در روزهای آینده، در پاس��خ به 
ای��ن س��وال که آیا این اق��دام نگرانی های تهران را رف��ع خواهد کرد یا 
خیر، گفت: براس��اس سندی که کشورهای اروپایی در زمان رونمایی از 
»اینستکس« منتش��ر کردند؛ چند نکته مشخص بود. نخست اینکه در 
گام اول این کانال تنها شامل دارو، مواد غذایی و تجهیزات بیمارستانی 
خواهد بود، مبادله پول انجام نمی ش��ود و این کانال مالی ش��کلی مانند 

تهاتر دارد.
وی ادامه داد: به این معنا که اگر این سه رکن را در نظر بگیریم؛ نفت 
در قالب اینس��تکس مبادله نخواهد شد، پولی نیز به ایران داده نمی شود 
و کااله��ای تبادلی هان موارد دارویی و غذا خواه��د بود. وی افزود: اگر 
اینستکس در همین چهارچوب باقی بماند، ایاالت متحده با آن مشکلی 
نخواهد داشت. پمپئو نیز در تازه ترین اظهار نظر خود در خصوص کانال 
مالی گفته که با اینستکسی که تنها این سه قلم کاال را برای ایران مهیا 

کند و نفتی از ایران خریداری نکند مشکلی ندارد.  ایلنا

صنعت پور امیری:
دشمن توان ضربه زدن به ایران را ندارد

رئیس عقیدتی سیاس��ی س��تاد ارتش در مراس��م  اسـام تش��ییع و تدفین پیکر دو ش��هید گمنام با تسلیت ارتش 
سالروز ش��هادت حضرت امام صادق )ع( اظهار کرد: وقتی که انسان به 
ق��رآن کریم نگاه می کند؛ جهاد، قتال و مبارزه به تاریخ انبیاء الهی گره 

خورده و استمرار دارد.
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ین صنعت پور امیری ادامه داد: 
انبی��اء اله��ی اهل مبارزه، قتال و دفاع بودند چرا که دین خدا همیش��ه 
دشمن داشت و دارد. همانگونه که امروز هم نظام جمهوری اسالمی به 
جرم طهارت و دفاع از ارزش های الهی و انس��انی متاس��فانه پیوسته در 

تهدید و تحریم به سر می برد.
رئیس عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با اشاره به اینکه روش جمهوری 
اسالمی روش قرآنی است، تاکید کرد: روش نظام ما همان روشی است 

که خداوند متعال از پیامبران خود برای ما نقل کرده است. 
وی افزود: سیره نظام ما تحت رهبری رهبر معظم انقالب همان 
س��یره قرآنی اس��ت و بعد از ۴0 س��ال نه تنها تحت تاثیر تحریم و 
تهدید ضعیف نش��د بلکه با اراده ای مس��تحکم تر و قدرتمند تر به راه 
خود ادامه داد. حجت االس��الم صنعت پور امیری در ادامه با اش��اره 
ب��ه قدرت بازدارندگی جمهوری اس��المی خاطرنش��ان کرد: نظام ما 
امروز به نقطه ای رس��یده اس��ت که دشمن توانایی ضربه زدن به آن 

را ندارد.  باشـگاه خبرنگاران

پورابراهیمی:
 اروپا هزینه برجام 

را بپردازد
اقتص��ادی  کمیس��یون  عض��و  مجلس ش��ورای اسالمی با بیان بهارستـــان
اینکه »اینستکس« تعهد تقلیل یافته و بی خاصیتی 
اس��ت،گفت: اروپایی ها باید هزینه باقی ماندن ایران 

در برجام را بپردازند.
محمدرضا پورابراهیمی با اش��اره به بیانیه نشست 
پایانی کمیسیون مشترک برجام مبنی بر عملیاتی شدن 
»اینستکس« گفت: تعهدات طرف های اروپایی بر اساس 
مفاد متن برجام در ارتباط با موضوعات اقتصادی کاماًل 

مشخص و واضح است و نیاز به هیچ توضیحی ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه اروپایی ه��ا از ابتدا در ارتباط 
با مراودات بانکی و تج��اری در برجام تکلیف قانونی 
داش��تند، افزود: طبق برج��ام اروپایی ها مکلف بودند 
م��راودات تجاری خود را با جمهوری اس��المی ایران 
برق��رار کنند و اج��ازه دهند م��راودات بانکی نیز در 
ش��بکه بانکی، اروپایی ش��کل بگیرد. پ��س از اجرای 

برجام، اروپایی ها به این دو تعهد عمل نکردند.
نماین��ده مردم کرمان در مجلس اظهار داش��ت: 
پس از برجام، ایران نتوانست به نقل و انتقال تجاری 
و پول��ی و بانکی در ارتباط با اروپا دس��ت یابد، اروپا 
قبل از خروج آمریکا از برجام به بهانه های مختلف به 

تعهدات خود در مورد برجام عمل نکرد.
پورابراهیم��ی تصریح کرد: آمریکایی ها دو محور 
اساس��ی اقتصاد ای��ران را هدف گی��ری کردند، اول: 
محور تجارت بی��ن الملل و دوم: مراودات بانکی بین 
الملل��ی، پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها نیز 

بهانه ای برای عدم اجرای برجام پیدا کردند.
وی افزود: اروپا از یک س��و به جمهوری اسالمی 
ایران فش��ار م��ی آورد که از برجام خارج نش��ود و از 
س��وی دیگر به بهانه اینکه بخ��ش خصوصی اروپا از 
آمریکا می ترس��د و دولت های اروپایی نمی توانند در 
این خصوص کاری انجام دهند، از اجرای برجام شانه 
خالی کرد. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار 
داش��ت: تعه��دات برجام، تعهدات تضمینی اس��ت و 
بخش خصوصی اقتصاد اروپ��ا باید در قالب تعهدات 

دولت ها عمل کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از 

برج��ام، اروپایی ها اعالم کردند که تحت عنوان »اس 
پی وی« عملیات اقتصادی و مراودات بانکی با ایران 
را انجام می دهیم، یادآور ش��د: چن��د ماه جمهوری 
اس��المی را مجبور کردن��د در قبال طرحی که هدف 
گذارِی عملیاتی نش��ده ب��ود، در قبال برجام تصمیم 
گیری نکن��د و هر روز به بهانه ه��ای مختلف اجرای 
این س��از و کار را به تعوی��ق انداختند وی گفت: کار 
به جایی رسید که موضوع »اس پی وی« کاًل منتفی 
شد و اروپایی ها سازوکار جدیدی در رابطه با تعهدات 
برجام��ی خود تقلیل یافته تر از »اس پی وی« تحت 

عنوان »اینستکس« طراحی کردند.
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س اف��زود: 
اروپایی ه��ا در ابتدا تعهدات عام خ��ود در برجام در 
ارتباط با تعهدات تجاری و بانکی را به »اس پی وی« 
تقلیل دادند، اس پی وی هم اجرا نش��د و پس از آن 

تعهدات خود را به »اینستکس« تقلیل دادند.
پورابراهیمی با بیان اینکه »اینستکس« در واقع 
م��راودات بانکی در قالب خرید م��واد غذایی، دارو و 
تجهیزات پزش��کی اس��ت که توهین ب��ه ملت ایران 
اس��ت، اظهار داش��ت: نحوه اقدام اروپایی ها در قالب 

»اینستکس« قابل قبول نیست. مهر

روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد          
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