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روزنامه صبح ایران

یادداشت

سرنوشت مبهم برجام

حداقل تا االن می توان با قاطعیت بیشتری
گفت که حال و روز برجام در سال  ۹۷بدتر از
سال  ۹۶خواهد بود اما با همین قاطعیت نمی
توان مدعی ش��د عمر برجام به پایان خواهد
رسید چرا که رفتار ترامپ خیلی قابل پیش
بینی نیس��ت .ضمن اینک��ه احتمال ضعیفی
وج��ود دارد ک��ه بع��د از خروج ی��ک طرفه
واش��نگتن از برجام ،بروکسل ،پکن و مسکو
رحمان قهرمانپور
بخواهند هم چنان در برجام بمانند .احتمال
دیگر این است که اروپا ،ترامپ را راضی کند
که فرصت بیش��تری به دیپلماسی اروپایی بدهد تا راه حل مرضی الطرفین
برای حفظ برجام پیدا کند.
حرف های عراقچی در لندن و ظریف در پاکس��تان درباره منتفع نش��دن
ایران از فواید برجام به دلیل کارشکنی های آمریکا را دیگر نمی توان صرفا
تاکتیکی برای کسب امتیاز از طرف مقابل دانست .نگرانی های پشت پرده
خوش بین ترین حامیان برجام بیش��تر از میزانی اس��ت که روی پرده ابراز
می ش��ود .اظهارات دیپلماتیک مقامات ایرانی نشان از آن دارد که ایران در
سال  ۹۷آمادگی بیشتری برای خروج برجام در صورت خروج آمریکا از آن
دارد یا حداقل اینکه نمی خواهد برجام تبدیل به ش��یر بی یال و دم ش��ود
که س��ودی عاید ایران نمی کند .حتی آنهایی که معتقد به اتخاذ رویکردی
حقوق��ی در برجام بوده و می گفتند در ای��ن توافق تضمین های محکمی
برای وادار کردن آمریکا به اجرای برجام وجود دارد اندک اندک می پذیرند
حداقل تا االن برجام بیشتر از حقوق بین الملل و قواعد آن متاثر از سیاست
بین الملل و معادالت آن بوده است.
بخش عمده تالش دکتر ظریف و همراهان او در تیم مذاکرات هسته ای
معطوف به این بود که نشان دهند برجام به دلیل بهره گیری از سازوکارهای
حقوق بین المللی معاهده ای الزام آور برای همه طرفین از جمله آمریکاست
و خیلی متاثر از تغییر کابینه ها در آمریکا یا کش��ورهای دیگر نخواهد بود.
اما برای نو محافظه کاران آمریکا که حقوق و حتی سازمان های بین المللی
را زنجی��ری بر پای قدرت آمریکا می دانند ،پایبندی به توافقی چون برجام
چندان الزام آور نیس��ت .هر چند برخی جمهوری خواهان سنتی و معتدل
مخال��ف خروج آمریکا از برجام هس��تند ولی ترکیب کابینه و کاخ س��فید
آمریکا به سود مخالفان برجام در حال تغییر است.
ح��ال باید دید دولت روحانی چگونه می توان��د از بزرگترین میراث خود
محافظت کند؟ آیا تیم مذاکرات هسته ای می تواند در سال  ۹۷راهی برای
خروج از وضع موجود و بی فایده کردن برجام توسط دولت ترامپ بردارد؟
آیا اروپا آن هم در وضعیت ضعیف کنونی می تواند ترامپ را وادار کند که از
برجام خارج نشود؟ آیا ایران از موضع سرسختانه خود در قبال نفی هر گونه
مذاکره موش��کی عقب نشینی خواهد کرد؟ همه اینها پرسش های اساسی
برای سرنوش��ت برجام در سال  ۱۳۹۷هستند .بی تردید کار تیم مذاکرات
هسته ای و تصمیم گیران برجام در سال پیش رو سخت و پیچیده خواهد
بود .خاصه اینکه در سطح داخلی هم دولت بخشی از حامیان خود در سال
های قبل را از دس��ت داده و قدرت اجماع س��ازی داخل��ی آن برای اتخاذ
تصمیم های خیلی حیاتی کمتر از گذشته شده است .از طرف دیگر حمایت
افکار عمومی از برجام هم بخاطر محقق نشدن برخی نتایج آن در جامعه و
شرایط اقتصادی قابل قبول اما بصورت نسبی در حال کاهش است.
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رایزنی دولت و مجلس برای عبور از
بحران کم آبی

نماین�دگان مل�ت امروز
در بهارس�تان میزبان سه
عض�و کابینه بودن�د تا در
جلسه ای غیرعلنی درباره
راهکارهای عبور از بحران
کم آب�ی ه�م اندیش�ی و
گفت و گو کنند؛ رایزنی که
نشان دهنده عزم مشترک
دولت و مجلس برای حل این معضل بزرگ ملی است.
به گزارش ایرنا مجلس ش��ورای اس�لامی روز -چهارش��نبه -در جلس��ه ای
غیرعلن��ی میزبان « رضا اردکانیان » وزیر نیرو « ،محمود حجتی » وزیر جهاد
کش��اورزی و« عیسی کالنتری » معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط
زیست و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بود تا دو نهاد
تصمیم گیر اصلی در کش��ور درباره اتخاذ تصمیمات الزم برای مقابله با بحران
کم آبی به ویژه در ماه های پیش رو تبادل نظر کنند.
ساماندهی مصارف و منابع آب ،پیشنهاد تشکیل وزارت آب ،لزوم داشتن طرح
جامع آب ،اس��تفاده بهینه آب در بخش کش��اورزی و صنعتی،آمایش سرزمین
و اقداماتی که هر کدام از بخش��های مختلف باید انجام دهند در نشس��ت امروز
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .از این رو ،جلسه غیر علنی امروز مجلس را می
توان نقطه عطفی در ایجاد اجماع بر سر علل بروز بحران کم آبی و راهکارهای
مواجهه منطقی با این بحران تلقی کرد .س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس در
باره جلسه غیرعلنی امروز و در گفت و گو با خبرنگاران از توافق بر سر تشکیل
کمیتهای به ریاس��ت مع��اون اول رئیسجمه��ور و با عضوی��ت نمایندگانی از
کمیسیون های انرژی و کشاورزی و سایر اعضای دولت سخن خبرداد  .به گفته
بهروز نعمتی این کمیته مس��ئولیت تهیه آمایش آب ،رفع دغدغه کش��اورزان،
اح��داث صنایع آبب��ر در مناطق دارای منابع آبی کافی ،س��اماندهی منابع و
مصارف آبی کشور و بهرهبرداری بهینه از این منابع ،فرهنگ سازی برای مصرف
بهینه آب ،استفاده از فناوریهای جدید در این حوزه و توجه به دیپلماسی آب
را برعهده خواهد داشت .عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اضافه کرد«:
این کمیته باید س��هم بخش شرب ،کشاورزی و صنعتی از منابع آبی را باید در
قالب ساماندهی منابع و مصارف آب کشور مشخص کند و ترتیب اولویت بندی
آنها نیز باید با اولویت آب ش��رب ،کش��اورزی و صنعتی باشد » .به گزارش ایرنا
حدود 90درصد از مصرف آب در بخش کشاورزی و بقیه در بخش های صنعت
و شرب مورد استفاده قرار می گیرد.این در حالی است که طی سال های اخیر
و همزمان با کاهش منابع آب تجدید پذیر مشکالتی در استان های مختلف رخ
داده است .همین مسئله یکی از مطالبات اصلی کشاورزان طی سال های اخیر
بوده است که از طریق نمایندگان خود درمجلس از دولت و وزارت نیرو مطالبه
ک��رده اند .در همین خص��وص نعمتی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در
خصوص «آب» به تفاهم برسند ،اظهار کرد:در جلسه غیرعلنی امروز تاکید شد
وزرای جهاد کش��اورزی و نیرو ،آب مورد نیاز بخش کش��اورزی را با اولویت به
اس��تفاده از فناوریهای موجود در همین بخش مورد توجه قرار دهند .نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با رد هرگونه تصمیم گیری درخصوص
«س��همیهبندی آب» گفت :جیرهبندی آب در قالب ساماندهی منابع و مصارف
آب باید مورد توجه کمیته مذکور قرار گیرد اما موضوع س��همیه بندی به هیچ
وج��ه مطرح نیس��ت .همچنین جالل میرزایی نماینده م��ردم ایالم در مجلس
درباره این جلسه گفت :وزیر نیرو در این جلسه غیرعلنی از کاهش تولید برقابی
در کش��ور خبرداد و حجتی هم توضیحاتی درباره اقدامات عملی این وزارتخانه
برای حل مشکالت کم آبی ارائه کرد .در عین حال اعضای کابینه گفتند که«با
تدوین و تهیه برنامههای جدید و همکاری و همراهی مردم می توانیم مش��کل
کم آبی را پشت سر بگذاریم».
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ثروت بررسی می کند

تأخیر زیانبار تدوین طرح آمایش سرزمین

ادامه از یک
مجل��س ش��ورای اس�لامی در ادوار
مختل��ف ب��رای تهی��ه ط��رح آمای��ش
س��رزمین اقدامات��ی کرده اس��ت اما به
دالیلی متاس��فانه این مه��م تاکنون به
نتیجه نرسیده است.
براس��اس قانون ماده  26برنامه ششم
توسعه ،قرار بود در سال اول این برنامه،
طرح آمایش استان و کشور را تهیه و در
سال دوم اجرایی شود.
تشکیل ستاد ملی آمایش سرزمینی
چندی پیش ،محسن اتابکی ،مدیرکل
سیاس��ت گذاری و برنامه ریزیِ وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در گفت و
گویی با رس��انه ها با اش��اره به ضرورت
و اهمیت نافذ تدوین آمایش سرزمینی
صنع��ت و مع��دن اظهار ک��رد :یکی از
مولفه ها و مالحظات اساسی در ارتباط
با توس��عه صنعتی به ای��ن امر معطوف
می شود که چه صنایعی در چه استان
هایی رشد و توسعه پیدا کند و با توجه
ب��ه اینکه موضوع مذک��ور در قالب یک
ط��رح بزرگ ،زمان بَ��ر ،ملی و فرهنگی
قابل تعریف اس��ت  ،موضوعات بسیاری
اعم از مسیرهای مواصالتی ،زیرساختی،
فناوری ،انرژی و...را در بر میگیرد و به
ِیل س��ازمان
همی��ن دلیل در دولت  ،ذ ِ
برنامه و بودجه ،س��تادی تحت عنوان (
س��تاد ملی آمایش سرزمینی ) تشکیل
ش��ده اس��ت .مدتی پیش  ،محمد رضا
مرتضوی ،دبیر کل خانه صنعت ،معدن
و تج��ارت نی��ز در گفت و گو با رس��انه
ه��ا در ارتباط با ضرورت ط��رح فوق (
آمایش س��رزمینی) بیان کرد :در ایران،
تفاوت دما میان شمالی ترین تا جنوبی
ترین منطقه کشور ،حداقل به  30درجه
سانتی گراد می رس��د ،بنابراین اجرای

طرح های سرمایه گذاری امری اجتناب
ناپذی��ر اس��ت و ب��ه همی��ن دلیل می
طلبد به نکات مذک��ور در اجرای طرح
ها ،توج��ه ویژه ش��ود و جانمایی طرح
ه��ای صنعتی بر اس��اس ظرفیت های
اقتصادی،امکانات و طبیعت هر ش��هر و
استان انجام شود.
وی با بیان اجرای پروژه های فوالدی
در مناط��ق خش��ک ،اح��داث کارخانه
نان صنعت��ی در مناطق کم جمعیت یا
ِ
تاس��یس واحدهای تولیدیِ فرش هایِ
ماش��ینی،بیش از نیاز بازار به مصادیقی
از اتالف منابع مالی کشور اشاره کرد.
پیش شرط توسعه اقتصادی
همچنی��ن منص��ور ُم َع َظم��ی ،عضو
ات��اق بازرگان��ی تهران در گف��ت و گو
ب��ا خبرن��گاران  ،با اش��اره ب��ه مصرف

بس��یار ب��االی انرژی در برخ��ی صنایع
کش��ور اظهار کرد :در کل دنیا ،توسعه
اقتصادی ،مس��تلزم آمایش س��رزمینی
اس��ت و به تعبی��ری می ت��وان گفت؛
قط��ب تمامی بخش های گردش��گری،
بازرگان��ی ،صنعتی و کش��اورزی کامال
مشخص است.
وی در ادامه افزود :س��ازمان برنامه و
بودجه و وزارت صنعت ،ملزم به انتخاب
صحیح قطب های صنعتی کشور هستند
و باید با اطالعات کافی ،اقدامات الزم را
انجام دهند به نحوی که سرمایه گذاری
در این بخش ها ،صرفه اقتصادی باالیی
را به همراه داشته باشد.
معظمی تصریح ک��رد :تنظیم برنامه
ها باید به گونه ای باش��د که از احداث
کارخانجاتی که مصرفِ آبِ زیادی دارند

در مراکز شهرها جلوگیری به عمل آید
و سیاس��ت ها بر مبنای تاسیس آن در
مجاورت دریا و رودخانه تنظیم شود.
وی با اش��اره به اینکه برخی از پروژه
ه��ای کش��ور فاق��د توجی��ه اقتصادی
هس��تند،گفت :م��کان یابی نامناس��ب
برخ��ی از صنایع��ی که مص��رف انرژی
باالی��ی دارند در س��ال های گذش��ته
آس��یب های ج��دی بر اقتصاد کش��ور
تحمیل کرده ک��ه در این خصوص می
توان به صنعت آلومینیوم اشاره کرد.
عضو اتاق بازرگان��ی تهران بیان کرد:
برخی کش��ورها ب��ه دلیل م��کان یابی
نامناسب با مشکالت متعددی در بخش
اقتصاد مواجه ش��ده ان��د ،بنابراین امید
است دولت برای رفع این معضل ،تدابیر
اساسی اتخاذ کند.

جهانگیری :مسایل اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدی است
معاون اول ریی�س جمهوری با بی�ان اینکه قوای
س�ه گانه و رس�انه ها و مردم درباره تصمیم جدید
دولت هم نظر هستند گفت :مسایل اقتصادی کشور
نیازمند تصمیمات جدی است.
اس��حاق جهانگی��ری روز چهارش��نبه پ��س از جلس��ه
س��اماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران درباره موضوعات
مطرح شده در جلسه س��اماندهی بازار ارز افزود :طبیعی
است که وقتی تصمیمی مهم و اساسی برای کشور گرفته
می ش��ود ،پس از آن بای��د بصورت مرتب رصد و پیگیری
شود تا بتوانیم تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیم.
وی گف��ت رییس جمهوری درب��اره تصمیم اخیر دولت
در زمینه بازار ارز حساس��یت زیادی دارد و عالقمند است
در همه این جلسات حضور داشته باشد و افزود :امروز نیز
ادامه همان جلسات بود که با حضور رییس جمهوری بعد
از جلسه دولت تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد :مسایل
اقتصادی کش��ور نیازمند تصمیم گیری های جدی است.
گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که به اقتصاد کش��ور و
برای زندگی مردم در گوش��ه و کنار کش��ور که عالقمند
هس��تند زندگ��ی و اقتصاد آنها از ثباتی برخوردار باش��د،
لطمه وارد می کند .متاسفانه اتفاقاتی برای کاالهای اصلی
کشور مثل ارز رخ می دهد که زندگی همه را تحت تاثیر
ق��رار می ده��د و دولت نمی تواند نس��بت به زندگی 80
میلیون ایرانی بی تفاوت باشد.
وی گفت :اتفاقات ارزی به ش��دت مس��ایل اقتصادی و
زندگ��ی مردم را تحت تاثیر قرار داد  .فس��ادهایی در این
زمینه شکل گرفته و برخی انتقال سرمایه از کشور رخ داد.
من متاسفم وقتی دیدم مهمترین موضوعی که در همین
یکی دوشب در رسانه های خارجی مطرح شده  ،ارز بوده
اس��ت .برخی افرادی که در خارج کش��ور به دنبال خرید
امالک بودند به قیمت بهم ریختن زندگی مردم در داخل
کش��ور ،قیمت ارز را با تقاضاهای غیرواقعی افزایش دادند
ت��ا در بیرون از ایران برای خود کارهای دیگر انجام دهند
که این با هیچ سیاستی در دولت سازگار نیست.

جهانگی��ری ادامه داد :ما به جه��ت مصالح امنیت ملی
کش��ورمان نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی هستیم .امروز
مقطعی اس��ت که اقتصاد ایران باید از یک ثبات و آرامش
و اطمینانی برخودار باشد و هرکه به ایران نگاه می کند و
می خواهد درباره ایران فکر کند بداند اینجا کشوری است
که از ثبات و آرامش در همه بخش ها خصوصا در اقتصاد
برخودار اس��ت و آنهایی که بحث تحریم ایران دارند و به
دنبال برنامه های دیگر برای ایران هس��تند باید بدانند با
چنین اقتصادی و مسئوالن و مردمی سرکار دارند.
وی رم��ز اصل��ی موفقی��ت تصمیم دول��ت را همکاری
مردم خصوصا فعاالن اقتصاد دانس��ت و اظهار داشت :من
با ش��ناختی که از فعاالن اقتصادی کش��ور دارم می دانم
ک��ه آنها به ثبات در اقتصاد بی��ش از هرچیز دیگری فکر
می کنند  .س��ودجویی برای هیچ کس منفعت دراز مدت
نخواهد داشت و ثبات اقصادی برای همه منفعت دارد.
مع��اون اول ریی��س جمهوری گفت :قوای س��ه گانه و
رس��انه ها روی این موضوع جدی هس��تند .آنچه که مهم
اس��ت بخشی از کاالهای کش��ور با ارز آزاد وارد می شود
حتما باید کاهش قیمت داشته باشد ،یعنی کاالهایی که با
ارز 4هزار و  900و باالتر باالتر وارد شده و امروز با  4هزار
و  200وارد می ش��د باید در آینده کاهش قیمت داش��ته
باش��ند اما کاالهایی ک��ه با ارز مبادله ای وارد می ش��ده
ح��دود  3هزار و  800ب��وده و وقتی که به  4هزار و 200

برخی خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر
پیشخوان دولت واگذار می شود

هیأت وزیران در جلسه روز -چهارشنبه -خود
به ریاست دکتر حس�ن روحانی رئیس جمهوری،
با برونس�پاری برخ�ی از خدمات دس�تگاه های
اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،دولت
این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت
دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان
و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر
پیش��خوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام ش��ده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در
سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد .بر این اساس ،دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف
کرد حداکثر ظرف  2س��ال از تاریخ تصویب این آیین نامه ،تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین
ش��ده از س��وی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.
در این جلسه با تصویب دولت ،فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین
شد.فهرس��ت مذکور ش��امل نام پروژه ،عنوان التین ،دستگاه متولی ،تعداد خدمات و زیر خدمات
مرتبط با هر یک از آنها و فهرس��ت خدمات یادش��ده است .هیأت وزیران همچنین دستگاه های
اجرایی متولی پروژههای اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را
شامل اقدامات اجرایی ،اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه
های ملی توسعه الکترونیک ،به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعالم کنند .با تصویب هیأت
وزیران ،بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیالت دریافتی ،به بدهی دولت منتقل و سرمایه
دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته ،افزایش یافت .هیأت وزیران تعداد دیگری از
ن نام ه های اجرایی قانون بودجه سال  1397کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.
آیی 
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منتقل می شود ،ممکن اس��ت این  10درصد افزایش در
قیمت کاال موثر اس��ت و بخش از آن کاالهایی که  3هزار
و  800کاالهای اساسی و دارو بوده امروز تصمیم گرفتیم
ک��ه  3هزار میلیارد تومان در ردیفی مس��تقل به ازای هر
دالر  400تومان پرداخت کنیم تا به هیچ وجه قیمت آنها
تحت تاثیر این سیاست تغییری پیدا نکند.
وی گف��ت :برای واردات کش��ور دیگر از روزی که اعالم
ش��ده یعنی از دیروز و امروز باید با ثبت سفارش��ی که در
وزارت صنعت و تجارت انجام می گیرد می توان کاالهای
خود را با  4هزار و  200وارد کرد و لذا هیچ وارداتی بدون
ثبت س��فارش در وزارت صنع��ت صورت نخواهد گرفت و
به رسمیت ش��ناخته نمی شود .بدون انتقال ارز راهکاری
فکر ش��ده و حتما باید ثبت سفارش شود و موضوع بدون
انتقال ارز جز آنچیزی که در قوانین گمرکی کش��ور آمده
است به رس��میت نمی شناسیم و کسی نمی تواند بگوید
که من ارزی می خواهم که بروم واردات انجام دهم چون
سیستم بانکی پس از ثبت سفارش ارز مورد نیاز را تامین
می کند.
جهانگیری افزود :برای بخش های اجرایی تصمیم گیری
ش��ده اس��ت و برای خدمات  ،بانک مرکزی دستور العمل
های خود را اعالم کرده است و اگر مورد دیگری باشد که
ما به آن توجه نکرده ایم ،مردم باید بدانند تمامی نیازهای
منطقی کش��ور اعم از خدمات و کاال که باید برای ان ارز
داده شود تا واردات داشته باشد ،حتما برای آن ارز تامین
می کنیم تا بتوان از همین مسیر استفاده کرد .ارز غیر از
این مسیر ،غیرقانونی و قاچاق است.
وی ادامه داد :کسانیکه ارز دارند و می خواهند در خانه
نگه دارند می توانند با اطمینان در بانک ها سپرده گذاری
کنند تا هم سود و در هر مقطعی که خواستند عین سود
و ارز را از سیستم بانکی دریافت کنند و این دولت متعهد
ب��ه همه قول های خود خصوصا در این زمینه اس��ت که
قراردادهای بین بانک ها و مردم اس��ت  .کارها باید طبق
قرار داد انجام شود واگر تخلف شود ،مردم می تواند از ان
شکایت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

هیچ تصمیمی در باره فیلترینگ تلگرام گرفته نشد
وزی�ر فرهن�گ و ارش�اد اسلامی گف�ت:
فیلترینگ تلگرام درحوزه مراکز تصمیم گیری
مربوطه اس�ت و آنه�ا باید در ای�ن زمینه نظر
بدهن�د ،هنوز هیچ تصمیم�ی در این خصوص
گرفته نشده است.
سید عباس صالحی روز چهارشنبه در پایان جلسه
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی
درباره جلسه مرکز ملی فضای مجازی با پیام رسان های با یک میلیون کاربر افزود :توسعه
پیام رسان های داخلی نیازمند حمایت و اجماع ملی است.
وی به بیانات رهبر معظم انقالب درمورد ش��رایط فعلی کش��ور اشاره کرد و یادآور شد:
دوره جدید یک دوره تمدنی تلقی می ش��ود و فضای مجازی ش��بیه یک انقالب صنعتی،
یک دوره جدید را آغاز کرده است و اگر ما بتوانیم در این دوره با حضور فعال تر درفضای
مجازی حرکت کنیم ،می توان سهم بیشتری در آن ایفا کرد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی فضای مجازی را بس��یار متنوع توصیف کرد که حوزه
های مختلف زیر س��اختی و کارکردی دارد و یکی از حوزه های زیرساختی و کارکردی و
زیرساختی ،پیام رسان های داخلی هستند.
صالحی بر حمایت از پیام رسان های داخلی تاکید کرد و گفت :این حمایت یک رویکرد
جدی و قابل توجه در مجموعه نظام است.
وی همچنین در پاس��خ به سوالی درباره فیلترینگ پیام رسان های خارجی با توجه به
وج��ود کاربران زیاد آن گفت :اجازه بدهید تصمیمات را همان مرکز مرتبط با فیلترینگ
دنبال کنند تا در این ارتباط صحبت های من پیش نظر و پیش تصمیم تلقی نشود.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران:

سازمان انرژی اتمی
برای خروج احتمالی
آمریکا از برجام
آماده است

معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت:
در ص�ورت خروج آمری�کا از برجام این
س�ازمان به عنوان بازوی فنی و اجرایی
جمه�وری اسلامی ایران ب�رای اجرای
هرگونه تصمیم مقام های ارش�د کشور
آمادگی کامل دارد.
محمد احمدیان روز چهارش��نبه در گفت
وگو با ایرنا در بوشهر افزود :در صورت خروج
آمریکا از برجام ،س��ازمان انرژی اتمی ایران،
هرگونه تصمیمی که مقام های ارش��د کشور
براس��اس س��ناریوهای متعدد تنظیم ش��ده
بگیرن��د را با قدرت و س��رعت به مرحله اجرا
در می آورد.
مدیرعامل ش��رکت م��ادر تخصصی تولید
و توس��عه ان��رژی اتمی ای��ران با اش��اره به
آغ��از عملیات اجرای��ی  2واح��د نیروگاهی
1057مگاوات��ی برق هس��ته ای در اس��تان
بوش��هر گفت :با گذش��ت ح��دود  15ماه از
قرارداد پیمانکار س��اخت این نیروگاه ها گام
های خوبی در راس��تای آماده س��ازی سایت
آنها برداشته شده است.
وی بیان کرد :براس��اس ق��رارداد موجود،
پیمانکار موظف به بهره گیری از توان نیروی
انس��انی و تجهیزاتی داخل کش��ور با اولویت
است .معاون سازمان انرژی اتمی ایران ادامه
داد :در این ارتباط با تش��کیل کارگروه هایی
ب��رای مراجعه به صنایع داخلی و شناس��ایی
ای��ن ظرفیت ها تالش می ش��ود بیش��ترین
اس��تفاده از توانمندی های داخلی در ساخت
این نیروگاه ها انجام شود.
وی در ارتب��اط با اجرای مس��ئولیت های
اجتماع��ی نیروگاه اتمی بوش��هر گفت :همه
صنایع ب��زرگ در دنیا عهده دار مس��ئولیت
ه��ای اجتماع��ی هس��تند و در ای��ن ارتباط
نیروگاه اتمی بوش��هر سال گذشته با حمایت
س��ازمان انرژی اتمی ایران ماده قانونی را به
تصویب رساند که این امکان را به نیروگاه می
ده��د تا قدم های بلندت��ری در زمینه ایفای
مسئولیت های اجتماعی خود بردارد.
احمدی��ان بیان کرد :ب��ا تصویب آیین نامه
اجرای��ی ای��ن قان��ون در دول��ت امیدواریم،
مسئولیت های اجتماعی نیروگاه اتمی بوشهر
ک��ه تا به امروز به ص��ورت پراکنده انجام می
شد با انسجام و قدرت بیشتری اجرا شود.
وی یادآور ش��د :نیروگاه اتمی بوش��هر در
اجرای مسئولیت های اجتماعی خود احداث
مرکز آموزش��ی مجهز ،اورژانس هسته ای و
عمومی را در بوشهر آغاز کرده که انتظار می
رود با تصویب آئی��ن نامه اجرایی این قانون،
این حرکت با شتاب بیشتری انجام شود.
وی با اش��اره به تولید هفت میلیارد و 450
میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه اتمی
بوش��هر و تحویل آن به ش��بکه سراسری در
سال گذشته گفت :این نیروگاه در سال 1396
یکی از بهترین رکوردهای تولید برق را برجا
گذاشت .مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی
تولید و توس��عه انرژی اتمی ایران اضافه کرد:
در زم��ان حاضر نیروگاه اتمی بوش��هر برای
تعویض سوخت و تعمیرات برنامه ریزی شده
از مدار خارج اس��ت که امیدواریم تا  2هفته
آینده وارد مدار تولید شود.
وی با اش��اره به س��ال تولی��د و حمایت از
کاالی ایرانی افزود :تالش می شود در اجرای
منوی��ات رهبر معظم انقالب در بهره برداری،
تعمیرات ،نگهداری و پش��تیبانی فنی تا حد
توان از توانمندی صنایع و متخصصان داخلی
استفاده شود.

مطهری:

دولت باید پیام مجلس
را دریافت کند

نایب رییس مجلس ش�ورای اسلامی
گفت :مباحث پیش آمده در جلس�ه روز
گذش�ته مجلس ،اعتراض نمایندگان به
مدیریت بانک مرک�زی بود و دولت باید
این پیام مجلس را دریافت کند.
به گ��زارش ایرنا ،علی مطهری در جلس��ه
علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی
گفت :خداروش��کر مجلس در حال حاضر در
آرام��ش خوبی اس��ت و این مس��ئله جبران
جلس��ه دی��روز اس��ت .وی ادام��ه داد :البته
نمیگویم اصل کاری که دیروز اتفاق افتاد بد
اس��ت چرا که اصل آن اعتراض نمایندگان به
مدیری��ت بانک مرکزی بود و همراه با توهین
نبود و دولت باید پیام مجلس را دریافت کند.
س��خنرانی ولی اهلل س��یف رییس کل بانک
مرکزی در مورد نوس��انات بازار ارز با حاشیه
هایی هم��راه بود ،در هنگام س��خنرانی وی،
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ب��ا حضور در کن��ار تریبون مجل��س با فریاد
نس��بت به نوس��انات بازار ارز و اقدامات بانک
مرکزی اعتراض کردند.

