
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: ایران طبق برنامه از مرز 
۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده عبور کرده و این موضوع را هم 
قب��اًل اعالم کرده بودیم و ش��فاف گفته ایم که چه اقداماتی 

را انجام خواهیم داد.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کش��ورمان در حاش��یه 
مراس��م ختم مرتضی صفاری نطنزی نماینده نطنز و قمصر 
در مجلس ش��ورای اسالمی در جمع خبرنگاران و در پاسخ 
به س��والی مبنی ب��ر اینکه ایران مرز تولی��د ۳۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی سازی شده را رد کرده یا خیر؟ گفت: تا جایی 
که م��ن اطالع دارم ای��ران طبق برنامه از م��رز ۳۰۰ کیلو 
عبور ک��رده و این موضوع را هم قباًل اع��الم کرده بودیم و 
شفاف گفته ایم که چه اقداماتی را انجام خواهیم داد و این 

اقدامات را از حقوق خود در برجام می دانیم.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه اگر آمریکا 
اینس��تکس را نی��ز تحریم کن��د چه باید ک��رد؟ گفت: این 

مشکل اروپایی هاست. خودشان باید مشکل را حل کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اعالم کرده ایم که اقدامات 
اروپایی ه��ا کافی نبوده لذا جمهوری اس��المی همانطور که 
قب��اًل برنامه خود را اعالم کرده اس��ت، ای��ن برنامه را اجرا 
خواهد کرد. برنامه مرحله اول در مورد ذخایر اورانیوم غنی 

شده و ذخایر آب سنگین در حال اجرا است.
وی اف��زود: مرحله بعد هم اعالم ش��ده که در مورد س��قف 

۳.۶۷ است که در مرحله بعد اجرا خواهیم کرد.
وزیر خارجه گفت: در نامه ریاست محترم جمهوری صراحتاً 
اعالم ش��ده اس��ت در صورتی که آنها اقدامات الزم را برای 
اجرای تعهدات خود انجام دهند، اقدامات ما قابل بازگش��ت 
اس��ت. اما اگر اقدامات الزم را انجام ندهند، ما براساس ماده 
۳۶ برجام این حق را از سال گذشته داشته ایم که اقدامات 
خود را انجام دهیم. ماده ۳۶ کاماًل واضح است و حق ایران 

در این ماده کاماًل مشخص شده است.
وی ب��ا بیان اینکه م��اده ۳۶ ضمانت اجرای برجام اس��ت، 

گفت: اگ��ر اروپایی ها ادعا می کنند که ب��رای برجام ارزش 
قائل هستند باید برای ضمانت اجراهایی که در داخل برجام 

دیده شده است نیز ارزش قائل باشند.
ظری��ف تأکید ک��رد: اقدامات ایران در راس��تای حفاظت از 

برجام از طریق اجرای ضمانت اجرایی است.
وزی��ر خارجه ایس��تکس را حرکت مقدماتی ب��رای اجرای 
تعه��دات اروپا خواند و اظهار داش��ت: تعهدات اروپا در بند 
یک تا سه برجام صراحتاً اعالم شده است. در این بند نتایج 
اقدامات اروپا را نیز بیان کرده اس��ت. مردم ایران باید نتایج 

اقدام را ببینند.
ظریف خاطرنش��ان ک��رد: بعد از خروج آمری��کا از برجام و 
اج��رای ماده ۳۶ توس��ط ایران که در بدو خ��روج آمریکا از 
برجام در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۷ انجام شد، اروپایی ها ۱۱ 
تعهد دادند که اینس��تکس هیچیک از آن تعهدات نیس��ت 

بلکه مقدمه ای برای اجرای آن تعهدات است.
وی اف��زود: اروپایی ها تاکنون ن��ه تنها اصل تعهدات را اجرا 
نکردن��د بلکه مقدمه اجرای تعه��دات آنها بعد از حدود ۱۴ 

ماه تازه در مرحله عملیاتی شدن است.
وزیر خارجه کش��ورمان در مورد عملیاتی شدن اینستکس 
تصریح کرد: هنوز اطالع کافی در این خصوص وجود ندارد. 
اینس��تکس بدون اجرای س��ایر تعهدات اروپ��ا معنا ندارد. 
اروپایی ه��ا باید ب��ه تعهدات خود در م��ورد تضمین فروش 
نفت ایران، تضمین حمل و نقل، بازگشت دارایی های ایران، 

عوائد فروش نفت که تضمین داده بودند، عمل کنند.
ظریف خاطرنش��ان کرد: این ۱۱ تعهد س��ه بار تکرار شده 
اس��ت. در جلس��ه اول با اروپا، در جلس��ه با ۱+۴ در سطح 
وزرا و در جلس��ه ای در حاشیه جلسه س��ازمان ملل متحد 
تکرار ش��ده است. اروپایی ها تعهدات خود را انجام نداده اند 
و اینس��تکس که مقدمه تعهدات است تاکنون کامل انجام 

نشده است. مهر

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به تحریم های ناعادالنه 
و فش��ارهای اقتصادی گفت: باوجود همه مشکالت، مصمم 
هس��تیم با عبور از مشکالت ، طرح های توسعه ای کشور را 

در همه اس��تان ها به پیش ببریم.
محم��ود واعظ��ی رئیس دفت��ر رئیس جمهور، در جلس��ه 
س��رمایه گذاری و توسعه اس��تان خراسان شمالی، با اشاره 
به ظرفیت های فراوان استان خراسان شمالی، تاکید کرد: 
ظرفیت های اس��تان در حوزه های کشاورزی، گردشگری، 
صنعت و معدن بسیار عظیم است که از این ظرفیت ها می 
توان در راستای اجرای طرحهای توسعه ای در حوزه های 

مختل��ف به��ره گرف��ت.
وی ب��ا بی��ان اینکه طرح های توس��عه ای اس��تان باید به 
س��رعت عملیاتی و اجرایی ش��ود، اظهار داشت:  اطمینان 
دارم با تالش ها و زحماتی که مدیران استان انجام داده اند 
و با فراهم ش��دن مقدمات کار در استان مستعدی همچون 
خراسان شمالی، طرح ها و پروژه های خوبی در این استان 
قابلیت اجرا دارد که با مشارکت سرمایه گذاران و همکاری 

بانک های دولتی و خصوصی، محقق خواهد ش��د.
واعظ��ی با اش��اره ب��ه تحریم ه��ای ناعادالنه و فش��ارهای 
اقتص��ادی، تصریح ک��رد: باوجود همه مش��کالت، مصمم 
هس��تیم با عبور از مشکالت، طرحهای توسعه ای کشور را 
در همه اس��تان ها به پیش ببریم و در راستای این راهبرد، 
بهار امسال ۲۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای ادامه روند 

طرح های توس��عه ای اس��تانها اختصاص یافته اس��ت.
وی اف��زود: بی تردی��د با وحدت و انس��جام داخلی و امید 
به آینده روش��ن از ش��رایط س��خت عب��ور خواهیم کرد و 
می توانیم باوجود فش��ارهای سیاس��ی ، تبلیغاتی و روانی 
دش��منان، دست به دس��ت هم داده و به مس��یر توسعه و 

پیش��رفت کش��ور ادامه دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع اش��تغال و رفع بیکاری 

را از مس��ائل مهم م��ورد توجه دولت عن��وان کرد و افزود: 
منابع بانکی باید به پروژه های واقعی اش��تغال زا در استان 

اختص��اص یاب��د.
رئی��س دفتر رئی��س جمهور با تاکید بر ض��رورت توجه به 
بخش گردش��گری اس��تان افزود: با توجه ب��ه ویژگی های 
اس��تان خراسان شمالی از جمله تنوع آب و هوایی ، میراث 
طبیع��ی و فرهنگی اس��تان و قرار گرفتن در مس��یر تردد 
زائرین بارگاه مطهر هش��تمین اختر تابناک آسمان امامت 
و والیت، برنامه ریزی دقیق مدیران اس��تان برای توس��عه 

گردش��گری خراس��ان ش��مالی ضروری اس��ت.
وی با قدردانی از س��رمایه گذاران برای مشارکت در توسعه 
اس��تان و همچنین بانک ها اعم از دولتی و خصوصی برای 
تامین اعتبارات و ارائه تس��هیالت به طرح ها و پروژه های 
توس��عه ای اس��تان، بر ضرورت ایجاد فض��ای امن در کل 
کشور برای سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: سرمایه گذار 
باید برای همکاری و س��رمایه گذاری خود احساس امنیت 

و آرامش داش��ته باش��د.
واعظی تأکید کرد: همه ما باید دست به دست هم دهیم و 
با اتحاد و انس��جام کمک کنیم که تولید در کشور افزایش 

یافته و روند توس��عه و پیش��رفت ادامه داش��ته باش��د.
در این جلسه که مدیران عامل بانکها ، کارآفرینان و سرمایه 
گذاران بخش های خصوصی و دولتی و جمعی از مسووالن 
ارشد اس��تان خراسان ش��مالی حضور داش��تند، استاندار 
این اس��تان گزارشی از روند توس��عه استان و ظرفیت های 
گس��ترده بخش های مختلف اعم از کشاورزی، گردشگری، 
عمران ش��هری و خدم��ات، صنعت و مع��دن، انرژی های 
تجدی��د پذیر و بخش های زیربنایی برای س��رمایه گذاری 

ارائ��ه داد.
 پایگاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمهوری
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سرلشکر رشید:
در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ 
پشیمان کننده می دهیم

2

سیاست روز معضالت بخش صنعت را بررسی می کند؛

صفحه 5

صفحه 2

نایب رئیس اتاق اصناف کش��ور با بیان این که افزایش قیمت 
نان در مرحله مذاکره اس��ت گفت: هنوز هیچ مصوبه ای در 

این رابطه به دست اتاق اصناف ایران نرسیده است.
 ابراهیم درس��تی نایب رئی��س اتاق اصن��اف در واکنش به 
موض��وع افزایش قیمت نفت نان گفت: فعاًل در حال مذاکره 
برای افزایش قیمت نان هس��تیم و هنوز هیچ مصوبه ای در 

این رابطه به دست اتاق اصناف ایران نرسیده است.
وی افزود: قیمت نان در سراسر کشور به ویژه در نانوایی های 
بدون مجوز به صورت غیرکارشناسی افزایش یافته است اما 
همان طور که استانداری نیز اعالم کرده هنوز هیچ مصوبه ای 

برای افزایش رسمی قیمت نان نداریم.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: صحبت هایی درباره 
افزای��ش قیمت نان ص��ورت گرفته اما هن��وز مصوبه ای در 
این باره نیامده و قیمت هایی که در بازار مش��اهده می شود 
غیرکارشناس��ی است. وی تصریح کرد: چهار سال است که 
قیمت نان به نف��ع نانوایی ها افزایش نیافت��ه اما هزینه های 
تولید آن ها باال رفته اس��ت؛ س��ال قبل قرار بود ۱5 تا ۲۰ 

درصد قیمت نان افزایش یابد اما دولت مخالفت کرد.
وی گف��ت: در هر حال ی��ا باید قیمت ن��ان افزایش یابد یا 
معافیت ه��ای خاصی به لح��اظ بیمه، مالی��ات و غیره برای 
نانوایان در نظر گرفته شود تا این قشر زحمتکش نیز آسیب 

نبیند. تسنیم

نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد، افزایش 
ذخایر اورانیوم ایران، نتیجه تحریم های آمریکا است. »میخائیل 
اولیان��وف« نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین تأکید کرد، افزایش ذخایر 
اورانیوم غنی شده ایران نتیجه اقدامات آمریکا در وضع تحریم ها 
علیه صادرات اورانیوم غنی ش��ده ایران است. بنا بر این گزارش، 
اولیانوف در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: »ذخایر اورانیوم 
غنی شده ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرد. این امر به معنای 
انحراف از تعهدات داوطلبانه به برجام است، اما هیچ ارتباطی به 
نقض ان پی تی یا توسعه تسلیحات هسته ای ندارد. بلکه در مقابل، 
این نتیجه تصمیم آمریکا برای تحریم صادرات مازاد اورانیوم غنی 
شده در ایران است«. »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه 
روسیه نیز گفته که عبور ایران از مرز ۳۰۰ کیلویی ذخایر اورانیوم 

مجاز شمرده شده در برجام، تعجب آور نیست.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه )۱ جوالی/۱۰ تیرماه( 
عبور ذخائر اورانیوم ۳.۶۷ درصدی ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم 
مشخص شده در »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( را تأیید 

کرد. )جزئیات بیشتر(
در آن بیانیه که روز ۱۸ اردیبهشت ماه در سالروز خروج آمریکا از 
برجام صادر شد اعالم شده بود اقدام ایران »در راستای صیانت از 
امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال حقوق خود مندرج در 

بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام« انجام خواهد شد. 
ایران در بند هفت توافق هس��ته ای برجام متعهد شده بود طی 
م��دت ۱5 س��ال، ذخائر اورانیوم خ��ود را در حد ۳۰۰ کیلوگرم 
»هگزافلوراید اورانیوم« غنی شده تا ۳.۶۷ درصد یا معادل آن در 

سایر اشکال شیمیایی محدود کند.  تسنیم

مسکو: افزایش ذخایر اورانیوم ایران نتیجه تحریم های آمریکا است

خوش باوری های 
تکرار شدنی

درون مایه حرکت آینده 
ایران با تحلیل دقیق بیانات 

رهبر انقالب اسالمی 

برخی همچنان بر طب��ل مذاکره با آمریکا می کوبند، 
طبلی ک��ه تنها صدا دارد و چیز دیگ��ری از آن عاید 

جمهوری اسالمی ایران نخواهد شد.
پیشنهادهای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره 
با ایران که نخست با پیش شرط های غیر قابل پذیرش 
همراه بود، به مذاکره بدون پیش ش��رط رس��ید، این 
پیش��نهاد به کام برخی در داخل خ��وش آمد و مزه 
کرد. جریان سیاس��ی اصالح طلب پیش��نهاد مذاکره 
را فرصتی برای ایران می داند تا س��ایه جنگ از س��ر 
جمهوری اس��المی برچیده ش��ود، این فرصت طلبی 
بدون عق��ل و منطق پیگیری می ش��ود، این جریان 
سیاس��ی بدون این که برای پذیرش پیشنهاد آمریکا، 
راهبردی داش��ته باشد، س��عی دارد، از آن در مقوله 
جن��گ یا صلح بهره ببرد، جنگی که از نظر آنها باعث 
شکست جمهوری اسالمی ایران می شود و صلحی که 
از دیدگاه این جریان سیاسی می تواند ایران را از ورطه 

جنگ و ویرانی برهاند.
جریان سیاس��ی اصالح طلب مقول��ه مقاومت را یک 
راهبرد اش��تباه می پندارد و به همین خاطر است که 
همواره با بهره گیری از طرح مذاکره مستقیم با آمریکا 
سعی دارد تا خود را ناجی ایران اسالمی معرفی کند و 
صلح طلب بداند تا جایی که حتی خود را نگران آینده 

کشور نشان می دهد.
اما آیا مذاکره و تن دادن به خواسته های آمریکا مانع 
آغ��از جنگ علیه جمهوری اس��المی ایران از س��وی 

ایاالت متحده خواهد شد؟
ای��ن همان موضوعی اس��ت که اص��الح طلبان آن را 
نادیده می گیرند و حتی درباره این بحث، اندیش��ه و 
تفک��ر هم نمی کنند، چرا که اعتقاد جریان سیاس��ی 
اصالح طلب بر محور مذاکره و امتیاز دادن به آمریکا 

می چرخد.
ترس از جنگ، شاید آنها را به این وادی انداخته است 
و برای رس��یدن به هدف خود، اف��کار عمومی  را نیز 
هدف قرار داده ان��د تا بتوانند با همراه کردن مردم به 

خواسته خود برسند.
این طیف سیاسی و برخی از شخصیت های آن حتی 
اعتقاد دارند، چرا کره ش��مالی و رهب��ر آن با ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا دیدار و مذاکره می کند، اما ایران 
دست به چنین کاری نمی زند؟ منطق جریان اصالح 
طلبی بر این است، که اکنون که آمریکا با وجود خروج 
از توافق هس��ته ای، پیشنهاد مذاکره داده باید تن به 
خواسته ایاالت متحده داد. آنها اعتقاد دارند نباید این 

فرصت از دست برود. 
روش��ن اس��ت که مذاکره با رژیم آمریکا بدون امتیاز 
دادن امکان پذیر نیست و در این میان اگر هم مذاکره 
و توافقی میان ایران و رژیم ایاالت متحده امضا شود، 
نمی توان امتیازی از آن گرفت، دلیل این استدالل نیز 
مبرهن است، چرا که آمریکا ثابت کرده است به هیچ 
یک از تعهدات بین المللی خود پایبند نبوده و نیست 
و این موضوع در دوران ریاست جمهوری ترامپ اظهر 
من الشمس است و نیاز به کنکاش نیز ندارد.خروج او 

از برجام نمونه شاخص آن است.
آیا تاکنون مذاکرات و دیدارهای رهبر کره ش��مالی و 
رئیس جمه��ور آمریکا یک خروجی که بتواند اعتماد 
آمریکایی ها را ثابت کند، داشته است؟ آیا کره شمالی، 
با وجود دیدارهای پرسروصدایی که ترامپ از آن یک 

نمایش تبلیغاتی ساخته، بهره برده است؟
تحریم های کره ش��مالی همچنان باقی است و ادامه 
دارد، پیونگ یانگ نیز به خوبی می داند که نمی تواند 
به آمریکا اعتماد داش��ته باشد، اما با این وجود تن به 
چنین دیدارهایی می زند و حتی رئیس جمهور آمریکا 

را وارد خاک خود می کند.
دیر نخواهد بود که بی نتیجه بودن دیدارهای نمایشی 
این دو مقام ارشد کره شمالی و آمریکا آشکارتر خواهد 
ش��د، نمی توان باور داشت که کاخ سفید در پی یک 
توافق دوجانبه منصفانه و منطقی با کره شمالی باشد 
و این موضوع تنها یک خوراک تبلیغاتی برای ترامپ 

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ است.
آنگونه که از سوی برخی شخصیت های اصالح طلب 
پیگیری می شود، این شک را بر می انگیزد که آیا آنها 
با طرح مذاکره در پی تضعیف جمهوری اسالمی ایران 

هستند؟
آمری��کا عالوه بر موضوع هس��ته ای که با برجام حل 
شده بود، اما ترامپ از آن خارج شد، خواهان برچیده 
ش��دن توانمندی های موشکی، نظامی دفاعی و حتی 

دیگر پیشرفت های علمی کشور است.
اگر موش��ک س��وم خرداد وج��ود نداش��ت و پهپاد 
جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا به آسانی وارد آسمان 
کش��ور شده و به جاسوسی می پرداخت، زمینه حمله 
نظامی هم آماده شده بود، شلیک پدافند هوایی سپاه 
به س��وی »گلوبال  هاوک« آمریکایی ب��ود که از آغاز 

جنگ جلوگیری کرد.
خلع س��الح جمهوری اس��المی ایران یکی از اهداف 
مه��م آمری��کا از طرح مذاکره اس��ت، همانگونه که با 
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