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 ۱۰کشور
در صف انتظار برای
سرمایه گذاری در
بنادرایران

مدیرکل موافقتنامههای بین المللی
و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی
اعالم کرد که  ۱۰کشور در صف
سرمایهگذاری در بنادر ایران قرار دارند
و در این میان بنادر چابهار ،رجایی و امام
خمینی (ره) در صدر توجه قرار دارند.
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معاوناقتصادیرئیسجمهورتاکیدکرد:

کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران
از عوامل سیاسی خارجی
زلزله شمال غرب ایران لرزاند
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سوءاستفاده
سودجویان
از فضای حاکم بر
بازار خودرو
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طوالنی شدن
مجوز کسب
و کار به زیان
کارآفرینان!

یک کارشناس حوزه کار معتقد
است ایران در رتبه جهانی کسب و کار از
بسیاری از کشورهای دنیا موقعیت بهتری
دارد ولی بعضی سیاستها و موازیکاریها
مانع تحقق این هدف میشود .به گفته وی،
صادرات غیرنفتی ،جلب سرمایهگذاری
خارجی و اصالح سیاستهای بانکی میتواند
در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود.

علت گرانی خودرو در هفته جاری
سودجویانی هستند که با استفاده از
فضای حاکم بر نحوه عرضه خودروسازان،
خودروهای دپو در پارکینگ ها را با
قیمت های باال در بازار عرضه می کنند،
قیمتی هایی که عمدتا کاذب است و
معموال خریداری نیز در این بازار ندارند.

سرمقاله

حقوق قانونی
و منافع مردم
ایران قابل
معامله نیست
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گام چهارم ،نگاه ها را
به ایران متمرکز نمیکند

دیاکو حسینی
تحلیلگرارشدمرکزبررسیهای
استراتژیکریاستجمهوری

با اتمام مهلت  60روزه اروپا گام چهارم
کاهش تعهدات برجامی از سوی رئیس جمهور
اعالم شد.
مرحله چهارم کاهش تعهدات هسته ای با
مرحله سوم متفاوت بوده و با بررسی جزئیات آن
می توان به میزان اهمیت آن پی برد .با توجه
به حساسیت های طرف های اروپایی و آمریکا
نسبت به فعالیت های هسته ای جمهوری
اسالمی ایران ،تزریق گاز به سانتریفیوژها در
فردو می تواند برای آنها یک زنگ خطر تلقی
شود.
به طور صریح و آشکار پیام اصلی این
اقدام این است که ایران زمانی به تعهداتش باز
می گردد که طرف های دیگر در توافق نیز به
تعهدات خود پایبند باشند .در سایه عدم ایفای
تعهدات کشورهای اروپایی تهران نمی تواند یه
طور یکجانبه به برجام پایبند باشد و کاهش
تعهدات نیز در راستای ایجاد موازنه در توافق
هسته ای صورت می گیرد.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشت
که هدف ایران القای این ذهنیت نیست که
به سمت ساخت و گسترش سالح های هسته
ای حرکت می کند .در همین راستا ایران باید
تالش کند تا در جامعه بین المللی چنین
استنباطی از این موضوع نشود .اگرچه آژانس
بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر
اقدامات ایران نظارت دارد اما برخی از کشورها
در این صدد هستند تا با جنگ روانی و تبلیغات،
گام جدید ایران را در راستای ساخت سالح های
هسته ای قلمداد کنند .از طرفی برخی معتقدند
که تغییرات در آژانس و اتحادیه اروپا نیز می
تواند بر همکاری ها با ایران تاثیر بگذارد که در
واقع به این شکل نیست؛ چرا که آژانس یک
نهاد حرفه ای بوده و مدیران آن نیز تالش می
کنند که این مسیر بوروکراتیک را ادامه دهند.
در خصوص اروپا نیز باید گفت که آنها مایل به
این نیستند تا سطح تنش ها با ایران را بیش از
این افزایش دهند و از سوی دیگر با آمریکا نیز
رودر رو شوند.
به طور فنی اروپایی ها قادر به ایفای
تعهدات خود در توافق هسته ای هستند .آنچه
که آنها را از این امر باز می دارد عدم اراده کافی
و همچنین احتمال بروز برخی تنش ها بین آنها
و آمریکا است .اگر اروپا قدرت انتخاب نداشت
ایران به یکباره باید از برجام خارج می شد و
یا به شکل فعلی آن بدان متعهد بود .مشکل
اصلی تداوم مواضع قبلی آنها در این توافق است
و پیامدهای ناشی از ایفای تعهدات مانع اصلی
پیشرفت در روابط ایران و اروپا است.
در آن سو و در آمریکا نیز شاهد هستیم
که ترامپ و دولتش با مشکالت زیادی دست
و پنجه نرم می کند و عالقه چندانی برای
ورود به مساله هسته ای ایران و کاهش
تعهدات برجامی ندارد .اگر ایران در گام
چهارم سطح غنی سازی را بار دیگر افزایش
می داد می توانست توجه بسیاری را به خود
جلب کند اما با اعالم جزئیات گام چهارم به
نظر نمی رسد نگاه ها آنچنان به سمت ایران
متمرکز شود ولی می توان انتظار داشت که
تندروها در آمریکا جنجال های زیادی به
دلیل این موضوع به پا کنند.

باز هم تو میمانی و دیوارهای فرو ریخته پر از خاطره

علی ربیعی/سخنگوی دولت
ساعت  ۲:۱۷بامداد جمعه ،زلزلهای به بزرگی
متاسفانه باز هم زلزله ،زندگی بخشی از هموطنانمان را در آذربایجان شرقی لرزاند .دولت ،امدادی ایجاد شده است.
وی از آغاز تخلیه اضطراری روستاهای
 ۵.۹ریشتر استان آذربایجان شرقی (حوالی ترک) سازمانهای مردمنهاد و همه ایرانیان باید تمام اهتمام خود را به کار گیریم تا تن زلزلهزدگان ،با لرزش
را لرزاند که در شهرهای ترک ،سراب ،ترکمانچای و سرمای زمستانی نلرزد .ما بار دیگر جلوهای از در کنار هم بودن را نشان میدهیم تا زندگی ،رنگ آسیبدیده خبر داد و ادامه داد :اکثر مصدومان
حتی اردبیل و گیالن احساس شد .در اثر این زلزله عادی خود را در این مناطق بازیابد .با شنیدن خبرناگوار زلزله آذربایجان شرقی ،حیدربابای شهریار سرپایی درمان شدهاند و هالل احمر توزیع اقالم
زیستی را اغاز کرده است.همچنین رئیس سازمان
تا کنون  ۶نفر فوت و بیش از  ۳۴۰نفر مصدوم شدند .خاطرم آمد:
گفته میشود  ۴۰۰واحد مسکونی تخریب و  ۷روستا
امداد و نجات هالل احمر اعالم کرد  ۳۴تیم عملیاتی
فروش ده
«از ورزغان رسیده گالبی
ِ
آسیب
از جمله روستاهای ورزقان و ورنکش به شدت
در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی مشغول
ورزغان نان آرموت ساتان گلنده
زلزله
این
دیدهاند.حدود  ۵۷پس لرزه بعد از وقوع
امدادرسانی به زلزله زدگان هستند.
خروش ده
از بهر اوست این همه جوش و
ِ
بزرگی
ریشتر
ثبت شده است که بیشترین آنها ۴.۸
مرتضی سلیمی در گفتگو با یکی از بخش
اوشاقالرین سسی د ْوشردی کنده
مدیریت
سازمان
داشته است.اسماعیل نجار ،رییس
های خبری شبکه خبر با اشاره به آخرین وضعیت
دنیای دیگری است خرید و فروش ده
روستای
به
خسارت
بحران کشور گفت :بیشترین
روستاهای زلزله زده گفت :در پی زلزله  ۵.۹ریشتری
بیزده بویاننان ائشیدیب  ،بیلنده
ورنکش وارد شده است و تیمهای ارزیاب همچنان
در بامداد امروز در آذربایجان شرقی  ۳۴تیم عملیاتی
ما هم شنیده سوی سبدها دویده ایم
در حال ارزیابی منطقه هستند.
مشغول امداد رسانی هستند و دو بالگرد نیز برای
شیلالق آتیب  ،بیر قیشقریق ساالردیق
های
ت
خسار
دقیق
برآورد
به گفته نجار پس از
ارزیابی و ارائه اطالعات دقیق تر در حال کار هستند.
گندم بداده ایم و گالبی خریده ایم
شد.
خواهد
آغاز
بازسازی
کار
ناشی از زلزله بالفاصله
وی ادامه داد :تاکنون  ۷۸روستا ارزیابی شده
بوغدا وئریب  ،آرموتالردان آالردیق
وی همچنین با اشاره به تلفات دامی براثر
در تمامی این لرزشهای ویرانگر ،درد مشترکی است حال چه تن لرزان بویینزهرا و روستای من که  ۷روستا بیشترین خسارت را داشته و در ارزیابی
زمین لرزه در این منطقه گفت :براساس گزارشها باشد ،چه شهر فرو ریخته و ماتمزده بم و چه دیوارهای فروریخته طبس ،ثالث باباجانی و یا ورزقان .ها بیشترین تخریب در روستای ورنکش و ورزقان
خساراتی نیز به واحدهای دامی وارد شده و تنها در در پس این زمینلرزههای ناگهانی ،درد و غمی کمرشکن است که بر جان آوار میشود و خاطراتی است.سلیمی تاکید کرد :در حال تخلیه اضطراری
یک واحد  ۲۰۰راس دام تلف شدهاند.
که به زیر تلی از خاک فرو میروند و تو به انتظار دست یاریگری میمانی که به آن تکیه کنی و قامت روستاهای زلزله زده هستیم و اسکان در این
دستور رئیس جمهوری برای رفع نیازهای تکیده مصیبتزدهات را استوار کنی تا بتوانی تکههای هستی خاک گرفتهات را دوباره بیابی و زندگی روستاها آغاز شده است و اسکان اضطراری در
فوری و ضروری زلزله زدگان
کنی .امیدوارم به لطف خدای مهربان ،بتوانیم مصایب این زلزله را هرچه زودتر پشت سر بگذاریم و روستای ورنکش در حال اتمام است ،در حال
رئیس جمهوری در پی وقوع زلزله در ساعات زمین مناطق زلزله زده اخیر آنچنان که شهریار توصیف کرده به زیر پایکوبی شاد کودکان ورزقان و حاضر تمام استان های زنجان ،آذربایجان غربی،
اردبیل و گیالن آماده باش هستند و تعداد فوتی
ابتدایی روز جمعه در آذربایجان شرقی طی تماسی دیگر کودکان آن دیار بلرزد و نه زلزله.
تلفنی با استاندار این استان درجریان ابعاد حادثه،
ها اضافه نشده است .رییس سازمان امداد و نجات
ریزش کوه گزارش شد که بالفاصله نیروهای راهداری نسبت به
میزان خسارات وارده و وضعیت مصدومان قرار
جمعیت هالل احمر با بیان اینکه  ۳۰تیم ارزیاب
گرفت  .حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این بازگشایی محورهای مسدودی اقدام کردند.وی با بیان اینکه گروههای در منطقه زلزلهزده حضور دارند ،تصریح کرد :چادر و بستههای
تماس تلفنی در خصوص امداد رسانی موثر و سریع به مناطق زلزله ارزیاب راهداری به مناط 
ق زلزلهزده اعزام شدهاند ،افزود :در حال حاضر غذایی نیز آماده و در حال توزیع بین زلزله زدگان است.
زده و آسیب دیدگان از این حادثه و رفع نیازهای فوری و ضروری تمام محورهای مواصالتی استان باز است.معاون حمل و نقل اداره کل
دستور فوری وزیر صنعت و وزیر کشور برای امدادرسانی
زلزله زدگان دستورات الزم را صادر و بر آماده سازی همه امکانات از راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی از اعزام تجهیزات
در پی این زلزله رضا رحمانی ،وزیر صنعت دستور داد همه
سوی دستگاههای مختلف در جهت تسریع در ارائه خدمات و امداد مکانیکی به روستای ورمکش خبر داد و تصریح کرد :در حال حاضر امکانات جهت امداد رسانی به زلزلهزدگان بسیج شود.وی پس از
به حادثه دیدگان و مصدومان تاکید کرد.دکتر پورمحمدی استاندار نیروهای راهداری در آمادهباش کامل قرار دارند.
ورود به تبریز با شرکت در جلسات ستاد بحران آذربایجان شرقی،
آغاز امدادهای هالل احمر و ارزیابی وضعیت روستاها
آذربایجان شرقی هم گزارشی از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده
خواستار تمام تالش دستگاههای اجرایی برای امدادرسانی شد.رحمانی
استان و خسارات و تلفات ناشی از آن را به رئیس جمهور گزارش
استاندار آذربایجان شرقی از آغاز تخلیه اضطراری روستاهای فضلی وزیر کشور نیز در دستوری به رییس سازمان مدیریت بحران
کرد و با تاکید بر اینکه تمام امکانات ستاد مدیریت بحران استان آسیبدیده در زلزله خبر داد و گفت:هالل احمر توزیع اقالم زیستی خواستار رسیدگی سریع به وضعیت زلزله زدگان و مناطق زلزله زده
برای امدادرسانی به مناطق زلزله زده بسیج شده است ،از آغاز اسکان را آغاز کرده است.محمدرضا پورمحمدی در گفت وگو با تسنیم در شد.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تاکید بر اینکه امدادرسانی
اضطراری زلزله زدگان خبر داد.
میانه در تشریح آخرین وضعیت مناطق زلزلهزده شهرستان میانه به سانحه دیدگان باید در اولویت قرار گیرد گفت :تمامی واحدها و
بازگشایی محورهای مواصالتی در مناطق زلزله
اظهار داشت :در حال حاضر  ۳۴تیم امدادی جمعیت هالل احمر سازمان ها و ارگان های امداد رسان موظف به ارائه سریع و به موقع
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای در منطقه در حال ارزیابی منطقه هستند.وی با بیان اینک ه  ۷۸روستا خدمات به زلزله زدگان هستند و در صورت نیاز با هماهنگی استانداران
آذربایجان شرقی از بازگشایی محورهای مواصالتی در مناطق زلزله ارزیابی کامل شد ،افزود ۷ :روستا خسارت بیشتر 
ی دارند و  ۴۰۰واحد مناطق زلزله زده  ،امکانات و توانمندی های الزم در این خصوص به
خبر داد و گفت:گروههای ارزیاب راهداری به منطقه اعزام شدند.
مسکونی از  ۱۰تا  ۱۰۰درصد خسارت دیدهاند.پورمحمدی با بیان کار گرفته شود .وزیر کشور از هموطنان خواست ضمن حفظ آرامش
کاظم تیمورزاده در میانه درباره آخرین وضعیت محورهای اینکه اسکان اضطراری در ورمکش که کانون زلزله بوده انجام شده و خونسردی با نیروهای امداد و نجات همکاری الزم را داشته باشند و
مواصالتی استان در مناطق زلزلهزده اظهار داشت :درمحور بستانآباد است ،تصریح کرد :در روستای ورمکش و چند روستای دیگراوردگاه اخبار و اطالعات خود را صرفا از مراجع رسمی دریافت کنند.

فالحتپیشه :ایران در گام چهارم
وارد قلمرو تنش نشد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت که گام چهارم تلنگر جدی
برای غربیها نیست تا خواب زمستانی حاکم بر
برجام را برهم زند .حشمت اهلل فالحت پیشه ،
با اشاره به برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات
برجامی گفت :دیپلماسی برجام بعد از به نتیجه
نرسیدن تالشها برای نشست روحانی و ترامپ
در نیویورک دچار خواب زمستانی شد .امروز ایران
در شرایطی گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را
برداشت که از حوزه تحقیقات خارج نشد و سعی
کرد تنشزایی انجام ندهد .تنها درباره نسل جدید
سانتریفیوژها تزریق کار صورت گرفت که این هم
به معنای خارج نشدن ایران از مرحله تحقیقات و
نوعی تالش برای کاهش تنش است.وی افزود :ایران
ابزارهای دیگری را در اختیار داشت که میتوانست
استفاده کند ،اما ما در گام چهارم از برجام و NPT
خارج نشدیم .ما نمیتوانیم منتظر دیپلماسی
تازهای برای برجام باشیم .چون در حال حاضر
اولویتها عوض شده است .ترامپ درگیر استیضاح
و اروپا درگیر برگزیت و منطقه درگیر ناآرامیهای
کشورهایی است که هر کدام به گونهای با شرایط
خاص خود مواجهاند؛ لذا موضوع هستهای ایران در
حاشیه تحوالت روز دنیا قرار گرفته و این گذشت
زمان به ضرر جمهوری اسالمی است.

رمز پویا
فعال اجباری
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جنجالسازی آمریکا و اتحادیه
اروپا علیه ایران در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی

آمریکا و اتحادیه اروپا در راستای
سیاستهای ایران هراسی خود در جلسه شورای
حکام نگرانی خود را نسبت به لغو پذیرش یک
بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران
ابراز کردند.
به گزارش رویترز ،جکی وولکات ،سفیر
آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
راستای سیاست ایرانستیزی و ایران هراسی
این کشور با اشاره به درخواست ایران برای
جایگزین شدن یکی از بازرسان آژانس این
رویکرد ایران را تحریککننده و بیدادگرایانه
خواند و در اظهاراتی تحریکآمیز گفت :تمامی
اعضای شورای حکام همین حاال باید شفاف
سازند که چنین اقداماتی غیرقابل قبول بوده،
با آن مدارا نمیشود و عواقبی را در پی دارد.
همچنین نماینده اتحادیه اروپا نیز در این
جلسه در حمایت از آمریکا این رویکرد ایران را
«عمیقا نگرانکننده» خواند.
وی با اذعان به این که «ما میدانیم که
این موضوع حل شده است» در اظهاراتی
مداخلهجویانه گفت :با این حال از ایران
میخواهیم که از وقوع چنین حوادثی در آینده
جلوگیری کند.رویترز به نقل از نماینده ایران در
آژانس به خبرنگاران تصریح کرد که این بازرس
سریعا به کشورخود بازگردانده شده و تهران
خواسته که این بازرس از لیست بازرسان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در ایران خط بخورد.
به گزارش ایسنا ،هفته گذشته مسئولین
سازمان انرژی اتمی ایران از ورود یکی از
بازرسان آژانس به سایت غنیسازی نطنز
جلوگیری کردند که علت این اقدام ایران،
نگرانی از احتمال همراه داشتن مواد مشکوک
بوده است.سازمان انرژی اتمی در بیانیهای
اعالم کرد :بهطور معمول کلیه بازرسان ،وسائل
همراه آنان در بدو ورود به هر یک از سایتهای
هستهای مورد تفتیش و کنترل قرار میگیرد.
بر اساس اعالم بخش حفاظت سایت ،هنگام
ورود این خانم بازرس ،تجهیزات کنترلی عالمت
هشدار را نشان داده است و به همین دلیل
ضمن کنترل وسایل همراه بازرس ،از ورود او
به سایت جلوگیری شده و مراتب امر به آژانس
بینالمللی انرژی اتمی منعکس شد و از طرف
جمهوری اسالمی ایران به آژانس اعالم میشود
که پذیرش قبلی این بازرس لغو شده تلقی
میگردد.در ادامه این بیانیه آمده است :ایران
همچنین خواستار همکاری آژانس برای ادامه
تحقیقات در این خصوص شده است که آژانس
نیز در پاسخی کتبی این موضوع را میپذیرد.
در نتیجهی لغو پذیرش بازرس ،وی با ناتمام
گذاشتن ماموریت خود ایران را به مقصد وین
ترک کرده است .تحقیقات در این خصوص ادامه
داشته و قرار است فردا نماینده دائم ایران در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش کاملی در
این رابطه به اعضای شورای حکام ارائه نماید.

