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اخبارکوتاه
اثربخشی و مشکلگشایی بسیج

فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به آحاد
بسیجیان ،خاطرنشان کردند :با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و
توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش
و مشکل گشا باشید.به گزارش ایلنا ،در پیام رهبر انقالب آمده
اس��ت :هفته بس��یج بر همگان مبارک باد ،بویژه بر رویش های
تازه با طراوت بس��یجی ،که همچنان مانند نس��ل پیش از خود،
فرزندان محبوب امام راحل عظیم الش��ان اند.عزیزان قدردان
جایگاه خود باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی
و درس��ت اندیش��ی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می
توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل
گشا باشید ،این تجربه چند دهه ملت ایران است .
انتقاد ظریف از حمایت آمریکا از اسراییل

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در پیامی توییتری از حمایت
بیچ��ون و چ��رای آمریکا از رژیم صهیونیس��تی انتفاد کرد.به
گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف با انتقاد از حمایتهای دولت
آمریکا از رژیم صهیونیس��تی در پیامی توییتری نوش��ت :برای
آنها که اول اسراییل ورد زبانشان است ،هزینه کردن از منافع
آمریکا در خارج از کشور کافی نیست .حاال آنها میخواند قانون
اساسی آمریکا را لگدمال کرده و از منافغ آمریکا در داخل کشور
نیز هزینه کنند .آیا حد و حدودی برای این وجود ندارد؟
تفکیک میان تعهدات ایران و مذاکرات

نماینده عربس��تان در ش��ورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی ب��ا تکرار برخی ادعاهای بیاس��اس ،ای��ران را به ایجاد
محدودیت برای بازرسان آژانس متهم کرد و گفت که باید میان
تعهدات هستهای ایران و مذاکرات با این کشور تفکیک قائل
ش��د.به گزارش ایلنا از العربیه« ،عبداهلل بن خالد بن س��لطان»
در ادامه ادعاهای خود بدون اشاره به بدعهدی آمریکا و انفعال
طرف اروپایی ،خواستار پایبندی کامل تهران به تعهدات خود و
توقف هر گونه تنشزایی ش��د.این اظهارات در آس��تانه نشست
فصلی شورای حکام آژانس مطرح شده است.
محکومیت بحرین به پرداخت خسارت

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتشار یک توییت از پیروزی
حقوق بر دولت بحرین در پرونده سلب مالکیت سرمایهگذاری
بانکه��ای مل��ی وصادرات خبر داد.به گزارش ایلنا ،عبدالناصر
همتی رئیس کل اس��بق بانک مرکزی با انتش��ار یک توییت در
حساب کاربری خود از یک پیروزی حقوقی در برابر دولت بحرین
خب��ر داد .وی در ای��ن توییت نوش��ت« :یک پیروزی حقوقی:با
تالش چندس��اله ای که داش��تیم،یک دادگاه داوری بین المللی
دولت بحرین راکه باهدف سیاس��ی ونقض قوانین بین المللی،
سرمایهگذاری بانکهای ملی وصادرات در فیوچر بانک بحرین
راسلب مالکیت کرده بود،به پرداخت بیش از ۲۰۰میلیون یورو
غرامت به اضافه هزینههای دادرسی محکوم کرد».

حمایت قاطعانه چین از خواستههای منطقی ایران
سفیر چین در تهران تاکید کرد :چین قاطعانه از دفاع ایران از حاکمیت ملی و عزت ملی،
مخالفتبامداخلهخارجیوخواستههایمنطقیاینکشوردرموردتوافقجامعدرمورد
موضوع هستهای ایران حمایت می کند .منابع و مزیت های همکاری چین و ایران به
شدت مکمل یکدیگر هستند و چین سال ها جایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران را
حفظ نمودهاست.بهگزارشایسنا،چانگهوآگفت:ایرانازروزگارقدیمیکقطبمهم
حمل و نقل و مرکز توزیع تجارت در جاده ابریشم و کشوری مهم در امتداد طرح «یک
کمربند و یک جاده» بوده است .در سال  ، ۲۰۱۶رئیس جمهور شی جین پینگ سفر
موفقی به ایران داشتند .دو طرف توافق نمودند تا یک مشارکت استراتژیک جامع بین چین و ایران ایجاد نمایند.دو طرف در
موردمسائلمربوطبهمنافعونگرانیهایاصلیخودازیکدیگرحمایتمیکنندوتبادلتجربیاتدرحکومتداریدولتی
را تقویت میکنند .وی افزود :تبادالت جاری در زمینه های فرهنگی ،علمی ،هنری و سینمایی بین دو کشور دائما در حال
عمیقترشدناست.دوکشوراسنادهمکاریدرزمینههاییمانندترجمهمتقابلآثارکالسیکوحفاظتازمیراثفرهنگی،
انجمن های دوستی و رسانه ها را امضا کرده اند .همکاری بین دانشگاه ها و کالج ها نیز تقویت شده است.

نباید در این مملکت کسی شب را گرسنه بخوابد
دبیرش��وراینگهبانبهمش��کالتاقتصادیومعیش��تیاشارهکردوبابیاناینکهاگر
روحیهبسیجیحاکمباشدهمهمشکالتحلمیشودگفت:مسئولینبایدتمامتالش
خود را برای حل مش��کالت اقتصادی و معیش��تی بهکار گیرند.به گزارش ایلنا ،احمد
جنتی در جلسه شورای نگهبان یادآور شد :این مردم که همه چیزشان را در راه اسالم
و انقالب فدا کردهاند و در همه صحنههای دفاع از اسالم و انقالب حاضر بودهاند ،باید
مشکالتشان برطرف شود.دبیر شورای نگهبان یادآور شد :باید قدردان مردم باشیم و تا
آنجا که میتوانیم مشکالت اقتصادی را کم کنیم ،نباید در این مملکت کسی پیدا شود
که شب را گرسنه بخوابد.وی با تبریک هفته بسیج گفت :تشکیل بسیج از هوشیاری حضرت امام خمینی (ره) بود که باید
قدر این نعمت را بدانیم و تالش کنیم این روحیه را در خودمان حفظ ،تقویت و به جوانان منتقل کنیم.دبیر شورای نگهبان با
اشاره به فعالیتهای بسیج اظهار کرد :بسیج در همه عرصههای نظامی ،خدماتی و جهادی حضور موفقی دارد و متعلق به
همه اقشار مردم است که باید همیشه محفوظ بماند.وی افزود :بچههای انقالبی با روحیه بسیجی هر جا اتفاقی مثل سیل
و زلزله رخ دهد ،در صحنه حضور دارند و به کمک مردم میآیند.

رئیسی بر کنترل پرداخت های نامتعارف و ثبات قیمتها تاکید کرد

معضالت و مشکالت اقتصادی ،چالش جدی دولت

گروه سیاس�ی – کورش شرفش�اهی :یکی از مهمترین ،تاثیر
گذارترین و مخرب ترین چالش های امروز مدیریت کش�ور،
بحرانهایاقتصادیاس�تکههرچندوقتیکباردربخش�ی
خودنمایی می کند .بی ش�ک بزرگترین چالش کش�ور بحران
تورم و گرانی در تمام زمینه هاست و جایی نیست که بحران
گرانی مدیریت اقتصادی را به تمسخر نگرفته باشد .اما آنچه
اینبحرانراتاس�فآورترمیکند،ناتوانیدولتومس�ئوالن
در کنترل این بحران هاس�ت .از س�وی دیگر سواس�تفاده از
موقعیت آن هم در ش�رایطی که بیش�تر مردم به زیر خط فقر
س�قوط کردهاند ،معضلی غیر قابل تحمل اس�ت که نمونه آن
را در حقوق های نجومی ش�اهد هس�تیم .اینکه گمان کنیم
گرفت�نحق�وقنجومیمربوطبهدولت�یخاصبوده،منطقی
نیس�ت ،زیرا تمامی دولتهایی که ادعای مبارزه با فس�اد و
کنترل سواستفاده را داشته اند ،در زمینه فساد و سواستفاده
ب�اپرون�دههایس�نگینبهکارخودپای�اندادهاند.دردولت
س�یزدهم نی�ز این بحران وج�ود دارد و همچنان حقوق های
نجومی ،رانت و فس�اد خودنمایی می کند .اگرچه رئیس�ی در
انتخابات ریاست جمهوری بارها بر مبارزه با فساد تاکید کرد
و از حقوق های نجومی به عنوان یکی از چالش های اساس�ی
اقتص�ادن�امبرد،اماهمچنانحقوقبگیراننجومییکهتازی
می کنند و سواستفاده کنندگان از موقعیت بدون آنکه نگران
تغییر دولتها و ش�عارهای دهان پرکن باش�ند ،بدون توجه به
قان�ون در ای�ن عرصه هر اقدامی را انجام می دهند .بی ش�ک
برای دولت شناسایی این افراد کار زیاد پیچیده ای نیست اما
نکت�همه�مدرمقابل�هبانجومیبگیری،برخوردبهموقعباآن
است ،زیرا تاثیرات مخربی بر روح و روان مردم بر جای گذاشته
و آنان را نسبت به تبعیض ناروا گالیهمند کرده است.
واکنش دولت به نجومی بگیری

اما از آنجا که نجومی بگیری در بخش دولتی وجود دارد و چنین
معضلی در بخش خصوصی مطرح نمی ش��ود ،دولت در مقابله
با آن در راس قرار دارد به همین دلیل رئیس جمهور با اش��اره به
قابل تحمل نبودن پرداخت های نامتعارف در دولت و ش��رکت
های دولتی ،از س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور خواست قبل

رئیس جمهور تاکید کرد :ش��اید طبق قانون دس��تگاه هایی اجازه
تعیین حقوق برای شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که
باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود .پرداخت های نابرابر و
غیرمتعارف در دولت و ش��رکت های دولتی قابل تحمل نیس��ت.
رئیس��ی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت یک صدایی در دولت گفت :س��ند
تحول دولت در  ۳۷مس��أله اصلی کش��ور تدوین شده که بزودی
اعالم خواهد شد.
تثبیت قیمتها ضروری است

از نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین یک نظام پرداخت
عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه هیات دولت ضمن گرامیداشت هفته
بس��یج و تش��کر از خدمات بس��یجیان به همه بخش های کشور
گفت :بسیج در مسکن سازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی
اقدامات خوبی انجام داده اس��ت و می تواند برای همه بخش ها
گره گش��ا باش��د.رئیس جمهور با اش��اره به فعالیت بسیج در طرح
غربالگری شهید سلیمانی اظهار داشت :نقش بسیج بسیار اثرگذار
است و بسیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده از
این ظرفیت می تواند کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی
بودن و داش��تن روحیه بس��یجی از ش��اخص های مهم تحرک و
پویایی در دولت است.
رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت در تامین
واکسن و واکسیناسیون عمومی بیان داشت :پس ازموضوع کرونا
مس��أله اصلی دولت معیش��ت مردم است ،وزرا نیز اقدامات انجام
ش��دهخ��وددرای��نزمینهرابرایم��ردمتبیینکنند.ویدرمورد

مش��کالت آب در اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
گف��ت :بای��د مصوبات��ی که در این مورد انجام ش��ده ،پیگیری و
نتیجه بهمردمگفتهش��ود .مس��ألهتامین آب ش��رب و کشاورزی
مردم مهم است.
رئیس جمهور ضمن تشکر از سرپرست وزارت آموزش و پرورش
ب��رای برگ��زاری کالس های مدارس بص��ورت حضوری ،بیان
داشت :والدین دانش آموزان هم از برگزاری توامان کالس ها به
صورت حضوری و غیر حضوری راضی هستند.رئیسی با اشاره
به موضوع حقوقهای غیر متعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی
دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های
دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.
مردم انتظار ش��نیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی
را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیس جمهور در همین زمینه از س��ازمان اداری و اس��تخدامی
کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱
نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.

همچنین رئیس جمهوری در جلس��ه س��تاد اقتصادی دولت بر
ض��رورت ت��داوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت
به منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمتها تأکید کرد.رئیس��ی با
اش��اره ب��ه ض��رورت ایجاد آرامش در ب��ازار و تثبیت قیمت اقالم
خوراکی ،اظهار داشت :برقراری چنین شرایطی میتواند نتیجه
همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت
دارد این همکاریها به صورت منظم ،مس��تمر و تا رس��یدن به
شرایط مناسب ادامه یابد.
در ای��ن جلس��ه ،گ��زارش مرکز آمار ایران مبن��ی بر کاهش نرخ
ماهیانه تورم و تثبیت قیمت اقالم خوراکی در هفتههای اخیر ارایه
شد.در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور
اقتصادی و دارایی درباره مولد سازی داراییهای دولت گزارش
داد ک��ه ب��ر اس��اس این گزارش تدابیر مؤث��ر و کارآمدی در حوزه
منابع بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن
مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی داراییها در اختیار
دس��تگاههای اجرایی اس��تان محل واگذاری قرار گیرد تا منشاء
سرمایهگذاریمطمئندراستانهایمختلفباشد.رئیسجمهور
در همین زمینه گفت :الزم اس��ت تمام وزرا ،رؤس��ای سازمانها
و اس��تانداران برای مولدس��ازی دارایی ها واگذاری اموال مازاد
دولت جهت جبران کسری بودجه سال جاری با جدیت و بدون
ل مازاد
کوچکتری��ن وقف�� ه اقدام نمایند .کوتاهی در واگذاری اموا 
پذیرفته نیس��ت .در ادامه جلس��ه همچنین پس از بحث و تبادل
نظر در خصوص گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی ،تصمیماتی
در زمین��ه ضمانته��ای اجرایی و تأمین منابع مالی برای بودجه
سال  ۱۴۰۱اتخاذ شد.

بحرین دنباله رو صهیونیستها

وزیر خارجه بحرین با مطرح کردن ادعای وجود اهداف نظامی
در برنام��ه هس��ته ای ایران گفت :رس��یدن ای��ران به موقعیت
دس��ت یافتن به تس��لیحات هس��ته ای ،رخ دادی فاجعه بار نه
فق��ط ب��رای منطقه ،بلکه برای جه��ان خواهد بود .به گزارش
ایس��نا عبداللطیف بن رش��ید الزیانی در خصوص اینکه رژیم
صهیونیس��تی در حال آماده ش��دن برای مداخله ای نظامی به
جهت ممانعت از عبور ایران از مرحله آس��تانه هس��ته ای است،
بدون اظهار نظر بخصوصی درباره سیاس��ت اس��راییل ،با اشاره
آشکاری به اقدامات دیپلماتیک بین المللی به عنوان گزینه ای
مطلوب تر از اقدام یک جانبه نظامی ،تاکید کرد حل کردن مسئله
تهدید هسته ای ایران «به طور جامع» امکان پذیر است.

روانچی از تمرکز بر قاچاق زنان و کودکان انتقاد کرد

ضرورت مقابله جدی با جرم شنیع قاچاق انسان

صف افغانها برای ورود به ایران

مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه گفت :تسهیل و روان
س��ازی ورود قانون��ی اتباع به ای��ران بهترین راه مبارزه با ورود
غیرقانونی  ،قاچاق انسان و بسیاری از رفتارهای هنجارشکنانه
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،رسول موس��وی با انتشار ویدیویی در
توییتر نوشت « :صف متقاضیان ویزای ایران در سرکنسولگری
ای��ران در ه��رات .ب��رای  ۱۵۰۹نفر ویزای ورود به ایران ( فقط
در هرات ) صادر شد.تس��هیل و روان س��ازی ورود قانونی اتباع
به ایران بهترین راه مبارزه با ورود غیرقانونی  ،قاچاق انسان و
بسیاری از رفتارهای هنجارشکنانه است».
احیای برجام اولین گام کاهش تنشها

اس��تاد دانش��گاه رایس تاکید کرد :اگر س��فر گروس��ی به ایران
موفقیتآمیز و نتیجهبخش بوده باشد ،به شانس احیای برجام
کمک میکند .ریچارد اس��تول در گفتوگو با ایلنا گفت :ایران
میخواهد تحریمها به زودی برداش��ته ش��ود و ایاالت متحده
میخواهد ایران به س��رعت از افزایش غنیس��ازی اورانیوم که
پ��س از خ��روج آمریکا از توافق صورت گرفت ،دس��ت بردارد.
ایاالت متحده مایل است تحریمهایی را که به دلیل فعالیتهای
هستهای ایران اعمال شده بود ،لغو کند ،اما تحریمهایی علیه
ایران که به برنامه هستهای مرتبط نیستند ،اعمال شده است.
اس��تول گف��ت :در ای��االت متحده تمایلی ب��رای احیای برجام
وجود دارد.
وی در مورد راهحل کاهش تنشها گفت :احیای توافق هستهای
کم��ک خواه��د کرد .اما منابع تنش دیگری بین آمریکا و ایران
وجود دارد که مربوط به توافق هس��تهای نیس��ت .تحریمهایی
علیه ایران وجود دارد که ارتباطی با برنامه هستهای این کشور
ندارد .ایران اقداماتی را انجام میدهد که دولت آمریکا به شدت
با آنها مخالف اس��ت و برعکس .بنابراین توافق هس��تهای گام
مهم��ی – ام��ا ن��ه تنها گام – ب��رای کاهش تنش بین آمریکا و
ایران خواهد بود.

نماینده دائم ایران نزد ملل متحد در جریان نشست عالی
رتبهمجمععمومیمللمتحدتحتعنوانارزیابیبرنامه
جهانی اقدام علیه قاچاق انسان گفت :گفتگوهای ما در
این نشست برای پرداختن به چالشهای اجرای برنامه
اقدام مقابله با قاچاق انسان و یافتن راهکارهای مقابله با
آنها کاربردی خواهند بود.
به گزارش ایس��نا مجید تخت روانچی گفت :هیئت من
مایل است قاچاق انسان بدون شک یکی از شنیعترین
جرائم محس��وب میش��ود .با هدف ارائه پاسخی جمعی
به این تهدید ،کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم
س��ازمان یافته فراملی و الحاقیههای آن تالش داش��ته
فضای مقرراتی منس��جم فرام��رزی ایجاد کنند .ایران
به عنوان یکی از اولین امضا کنندگان این کنوانس��یون،
اقدامات الزم در راستای اجرای مفاد کنوانسیون مذکور
و الحاقیههای آن با هدف مبارزه با قاچاق انس��ان انجام
داده اس��ت .وی گفت :مجلس ش��ورای اسالمی در سال
 ۱۳۹۷اقدام به تصویب کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با
جرائم سازمان یافته فراملی کرده و مراحل بررسی نهایی
آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :رابطه آژانس و ایران
یک رابطه مستمر و دائمی است.
رافائل گروسی رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل
متحد در مصاحبهای با پرس تیوی ،گفت که مذاکرات بس��یار
سازنده با مقامات ایرانی در چارچوب سفر به ایران داشته است.
مدی��ر کل آژان��س انرژی اتمی با یادآوری اینکه یک روز طوالنی
گفتگو و مذاکره با مقامات ایرانی داش��تیم درباره محتویات این
مذاکرات گفت :ما تعداد زیادی از مسائل را داریم که باید در سطح
فنی درباره آنها بحث کنیم و در حال پرداختن به آن ها بودهایم.
گروس��ی در مدت اقامت خود با حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه و محمد اس�لامی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران دیدار

است .در سطح ملی ،قوانین و ابزارهای قانونی و مقررات
متع��ددی جهت تحقی��ق و تعقیب قضایی موارد مربوط
به قاچاق انس��ان وجود دارند .به منظور تکمیل اقدامات
قانونی صورت گرفته ،دولت جمهوری اسالمی ایران نیز
پیش نویس الیحه اصالح قانون مقابله با قاچاق انسان
را که مربوط به س��ال  ۱۳۸۳میش��ود جهت تصویب به
مجلسش��ورایاس�لامیارائهکردهاست.پیشنویس
الیحه مذکور بر تعریف قاچاق انسان شامل کلیه عناصر
ضروری آن به عنوان یک جرم ش��نیع با در نظر گرفتن
ش��رایطتش��دیدکنندهآنهمانندارتکاببهقاچاقزنان
و کودکان تمرکز دارد .نیاز به توضیح نیس��ت که چنین
بروزرسانیدرقوانینملینهایت ًامنجربهتقویتهمکاری
های بین المللی در این موضوع خواهد شد.
تختروانچیگفت:کمیسیونملیمقابلهباقاچاقانسان
در قال��ب ارائ��ه مجموعهای از اقدامات اجرایی و نظارتی
توسط وزارت کشور ایجاد شده تا بدین منظور ،سیاستها،
استراتژیهاوبرنامههایمربوطبهقاچاقانسانبههمراه
نظ��ارتب��راقداماتمذکورمحققش��وند.درخطمقدم
کلیه اقدامات ملی ،پرس��نل نیروی انتظامی کش��ورمان
علیرغم عدم دسترس��ی به ابزارها و منابع مورد نیاز که
ناشی از تحریمهای ظالمانه ایاالت متحده آمریکا بوده
و همچنی��ن ،فقدان حمایته��ای مورد نیاز بین المللی
ش��جاعانه با گروههای جنایتکار س��ازمان یافته مبارزه
میکنند .وی گفت :ما بر تعهدات خود در زمینه مقابله با
قاچاق انسان تصریح داشته و نقش ارکان ملل متحد به
ویژه ،دفتر مقابله با جرم و جنایت سازمان ملل متحد را
در این رابطه مورد شناسایی قرار می دهیم.

امیرعبداللهیان بر بی اعتمادی به رفتار آمریکا تاکید کرد

آمادگی جدی ایران برای توافقی خوب و فوری
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه گفتوگوها جهت رفع
تحریمها علیه ایران از هفته آینده در وین آغاز میشود،
تأکی��د ک��رد :ایران برای رس��یدن به یک توافق خوب و
فوری آماده و جدی است ،اما در عین حال نسبت به رفتار
آمریکا بیاعتماد است.
بهگزارشایلنا،حسینامیرعبداللهیاندرگفتگویتلفنی
با«ایگنازیوکاس��یس»وزیرخارجهس��وئیسبااشارهبه
اینکه آمریکا از یکس��و خود را عالقمند به بازگش��ت به
برجام میخواند و از سوی دیگر ظرف چند هفته گذشته
در دو مرحله تحریمهایی را علیه اشخاص و شرکتهای
ایرانی وضع کرده ،تصریح کرد که رفتار متناقض آمریکا
یکی از موانع اصلی در مذاکرات است .وی اشاره کرد که
جمهوری اسالمی ایران ،آمریکا را بر اساس رفتار مورد
قضاوت قرار میدهد.
وی با یادآوری جایگاه مهم سوئیس در اروپا ،اشاره کرد
که روابط دوجانبه دوکشور در مسیری درست قرار دارد
و سفر اخیر رئیس پارلمان سوئیس به تهران نقطه عطفی
در روابط پارلمانی دو کشور بوده است .عبداللهیان با اشاره
به تالش برای رفع برخی مش��کالت بر س��ر گس��ترش
فعالیت شرکتهای سوئیسی در ایران ،بر لزوم گسترش
روابط دو کش��ور در حوزههای مختلف از جمله علمی،
آموزش��ی ،کش��اورزی ،حمل و نقل ،بهداشت و درمان و
بانکی تأکید کرد.وزیر خارجه ایران با اعالم آمادگی ایران
جهت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور،
ابراز امیدواری کرد این امر به زودی محقق شود.
وزیرخارجهس��وئیسهمبااش��ارهبهس��فرخودبهایران
در سالگرد صد سالگی روابط دو کشور ،ایران را کشوری

گروسی مذاکرات با تهران را سازنده توصیف کرد

رابطه آژانس و ایران مستمر و دائمی
و گفتگو کرد.
وی گفت :رابطه آژانس و ایران یک رابطه مستمر و دائمی است.
در ماه سپتامبر ،زمانی که من یک دیدار دیگر انجام دادم ،توافق
کردیم که غیر از یکسری مسائل فنی که در آنجا بحث میکردیم،
به زودی جلس��اتی در س��طح سیاسی داشته باشیم .برای تحکیم
روابط و بحث در مورد تعدادی از مسائل بین آژانس و ایران ،البته

در ای��ران ی��ک دول��ت جدید دارید و از زمان روی کار آمدن دولت
جدید،منفرصتدیداربامقاماتجدیدبهویژهوزیرخارجهنداشتم.
که این اتفاق در این سفر افتاد بنابراین ما یک روز طوالنی بحث،
گفتگو ،مذاکره داشتهایم.
گروس��ی در ادام��ه در م��ورد خروج آمری��کا از برجام گفت :از نظر
تعهدات آژانس ،آژانس صالحیتی در قبال تصمیم سیاس��ی یک

تاریخی و بسیار جذاب خواند و با اشاره به اهمیت روابط
میان دو کشور ،به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت
کانال تجاری دو کشور پرداخت.
امیرعبداللهیانبابیاناینکهایرانهیاتحاکمهسرپرستی
کنونیافغانس��تانرابهتش��کیلدولتیفراگیرتش��ویق
میکند ،از وضعیت انس��انی در این کش��ور در آس��تانه
فصل س��رما ابراز نگرانی کرد و تالش بینالمللی برای
پاسخگوییبهوضعیتانسانیدرافغانستانوپناهجویان
را خواستار شد و برای همکاری جهت انتقال کمکها به
افغانستان از طریق ایران اعالم آمادگی کرد.
وزیرخارجهسوئیسبابیاناینکهکشورشبرایمشارکت
در همکاریهای بینالمللی برای کمک به افغانس��تان
آمادگی دارد ،گفت :این کشور آماده کمک به افغانستان
و کشورهای همسایه است.وزیر خارجه سوئیس تصریح
کرد که کشورش در خصوص لزوم تشکیل دولت فراگیر
درافغانس��تانباجمهوریاس�لامی ایرانهمنظراست.
وی از تالشهای جمهوری اسالمی ایران برای یافتن
راهکاردیپلماتیکدرافغانستانوهمچنینمیزبانیایران
از پناهجویان ،تمجید کرد.
کش��ور برای ماندن یا خروج از توافق نداش��ته و ندارد؛ بنابراین در
این زمینه کاری که ما میکنیم ،راس��تیآزمایی پایبندی یا عدم
پایبندی به بندهای هستهای برجام بود و این همان کاری است
ی پردازیم .
که ما به انجام آن م 
وی همچنین در مورد اقدامات خرابکارانه اسرائیل علیه تاسیسات
هستهای ایران گفت :به طور کلی ،من به عنوان مدیرکل آژانس
همیشهخشونترامحکوممیکنیم.ماتحقیقاتیانجامنمیدهیم
یا مسئولیتی در مورد اینکه چه کسی ممکن است آن را انجام داده
باشد ،نداریم .آنچه من میتوانم به شما بگویم و در این مورد کامال
شفافبودهامایناستکه خشونتکامالمحکوماستبهاستثنای
مواردی که در منشور ملل متحد پیش بینی شده است.

