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اخبار

قدردانی روحانی از تالشهای کمیته امداد
امام (ره) درحوزه اشتغالزایی

رییس جمهوری از تالشها و خدمات رییس و تمامی کارکنان
کمیته امداد امام خمینی(ره) برای ایجاد اشتغال برای مددجویان،
قدردانی کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز
دوشنبه در پی نوشت گزارش رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)
از عملکرد اشتغال این کمیته در سال  ۹۸و  ۱۰ماهه سال ۹۹
نوشت :از تالشها و خدمات جنابعالی و همه همکارانتان در
سراسر کشور تقدیر میشود.مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد
امام خمینی (ره) در گزارشی به رییس جمهوری از عملکرد این
کمیته در زمینه اشتغال مددجویان ،اجرای دو کالن پروژه «هدایت
شغلی» با محوریت ارتقاء توانمندیهای شغلی مددجویان از
طریق توسعه مشاوره شغلی ،آموزشهای کسب و کار ،فعالیتهای
کاریابی و ایجاد کسب و کارهای خرد سراسری و «راهبری شغلی»
با محوریت کارآفرینان حرفهای و فعاالن کسب و کار با تاکید
بر توسعه زنجیرههای تولیدی و مشاغل دانشبینان را به عنوان
اقدامات مهم اجرایی این نهاد با نگاهی تحولی عنوان کرده است.
ایجاد  ۱۷۵هزار و  ۹۰۰فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۴۷
هزار میلیارد ریال در سال  ۹۸و هدفگذاری اجرای  ۲۰۰هزار
فرصت شغلی در سال  ۹۹با اختصاص مبلغ  ۶۱هزار میلیارد ریال
که تا این تاریخ  ۸۵درصد آن محقق شده ،از جمله نتایج اجرای
دو کالن پروژه کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه اشغال
مددجویان است.

آیتاهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند

در هشتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری که صبح دوشنبه در محل ساختمان قدیم مجلس شورای
اسالمی برگزار شد ،انتخابات اعضای هیأت رئیسه این مجلس برگزار
شد .بر اساس انتخابات انجام شده ،اعضای سابق هیأت رئیسه
خبرگان رهبری برای یک دوره دو ساله ابقاء شدند و آیت اهلل
جنتی به عنوان رئیس ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی به عنوان نایب
رئیس اول و آیتاهلل موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس دوم در
جایگاه خود باقی ماندند.همچنین آیتاهلل خاتمی و آیتاهلل کعبی به
عنوان منشی ،آیتاهلل حسینی بوشهری به عنوان کارپرداز فرهنگی
و حجتاالسالم والمسلمین قمی به عنوان کارپرداز اداری – مالی
مجلس خبرگان رهبری در سمت خود ابقا شدند.همچنین با نظر
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در هشتمین اجالس رسمی این
مجلس ،ترکیب اعضای کمیسیون ها و هیئت اندیشه ورز مجلس
خبرگان رهبری به مدت دو سال دیگر ابقاء شد ،مجلس خبرگان
رهبری ،دارای  7کمیسیون می باشد.
هشتمین اجالس مجلس خبرگان رهبری صبح دوشنبه با
سخنرانی احمد جنتی رییس مجلس خبرگان با رعایت کامل شیوه
نامه بهداشتی آغاز به کار کرد.

ظریف :اگر اسرائیل بخواهد به ایران حمله
کند ،دست به خودکشی زده

محمد جواد ظریف گفت :عربستان سعودی نمیتواند به
پیروزی نظامی در یمن دست یابد و یا از طریق مذاکره به چیزی
دست یابد که از طریق نظامی نتوانسته است.
به گزارش المنار ،وزیر خارجه ایران در ادامه گفت :اگر اسرائیل
بخواهد به ایران حمله کند ،دست به خودکشی زده است.
وی افزود :همسایگان ایران این اشتباه را مرتکب شدند که
اجازه دادند اسرائیل درگیری را به خاکشان بکشاند و این رژیم
به زودی امنیت را از این کشورها خواهد گرفت و توانایی دفاع از
آنها را ندارد.ظریف اضافه کرد :هدف ایران در سوریه مبارزه با
تروریسم است و اسرائیل باید این را درک کند که سیاست حمایت
از گروههای تروریستی بی پاسخ نخواهد ماند.
وزیر خارجه ایران در خصوص تحوالت لبنان نیز گفت :ایران
در راستای توافق گروههای لبنانی با یکدیگر کمک میکند و
همچنین هیچ کس نمیتواند توافقی را بر لبنانیها تحمیل کند.
او اضافه کرد :ایران پس از انفجار بندر بیروت پیشنهاد ارائه
کمک به لبنان را مطرح کرد ،اما فشارهای آمریکا مانع به سرانجام
رسیدن این کمکها شد.

درخواست سوئیس
برای گسترش سرمایهگذاری در ایران

مارکوس الیتنر ،سفیر سوئیس در ایران در دیدار با محمدباقر
نوبخت ،معاون رئیس جمهور از تقاضای شرکتهای سوئیسی برای
حضور و سرمایهگذاری در ایران سخن گفت و خواستار رفع موانع
گمرکی و  ...شد.
به گفته وی ،علیرغم تحریمهای آمریکا ،شرکتهای فولر،
سینجتا ،روشه ،نوارتیس عالوه بر نستله تمایل دارند که در ایران
سرمایهگذاری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،با استقبال از رویکرد
کشور سوئیس ،مذاکرات اخیر روسای جمهور دو کشور را مثبت
و نشانه اعتماد دو کشور خواند و گفت :علت سرپا ماندن ایران
علیرغم تحریمها ،نهادسازیهایی بود که در ایران شکل گرفته و
امکان اتخاذ تصمیم در شرایط تحریم را به ما میدهد .خرسندیم
که کشور سوئیس همواره کوشیده که روابط خوب و منطقیای با
ایران داشته باشد.
نوبخت افزود :خورشید تحریمها رو به غروب و خورشید
همکاریها درحال طلوع است .انشاهلل در آینده ،همکاریهای
وسیعتری با طرف سوئیسی داشته باشیم.

توضیحات همتی درباره آزادسازی منابع
ارزی در کره جنوبی

رئیسکل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ارزی در کره
جنوبی توضیحاتی ارائه داد.
آقای عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،در یادداشتی
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت :امروز  ۴اسفند ماه
 ۹۹به درخواست سفارت خانههای کره جنوبی و ژاپن در تهران،
مالقاتهای جداگانهای با سفرای دو کشور یاد شده داشتم .در دیدار
با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع
ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی ،به مقاصد مورد نظر ،توافق شد
و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان منابع مورد انتقال و
بانکهای مقصد به طرف کرهای اعالم شد.
همتی همچنین در این یادداشت آورده است :ضمن استقبال
از تغییر رویکرد کره جنوبی تأکید کردم ،اگرچه جمهوری اسالمی
ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاریها استقبال میکند،
اما پیگیریهای حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی
از عدم همکاری بانکهای کرهای در سالهای اخیر به قوت خود
باقی خواهد بود و طرف کرهای باید تالش زیادی انجام دهد تا این
سابقه منفی از بین برود.
در بخش دیگر یادداشت رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
در دیدار با سفیر ژاپن نیز به نماینده ژاپن تاکید کردم کشورهای
دوست میبایست فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با یکدیگر
اهتمام ورزند .طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع
ارزی خود و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک مرکزی
ایران ابتکار عمل داشته باشد.
سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از تالش بانک مرکزی
برای تسریع در پرداخت بدهیهای شرکتهای ایرانی به طرفهای
ژاپنی ،پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا
را مطرح و براهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانکهای
مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسایل بانکی
تاکید کرد.
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رهبرانقالب :مجلس و دولت اختالفشان را حل کنند

حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اختالف نظر
بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها فرمودند :مجلس و دولت اختالفنظر
امروزشان را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی عصر دوشنبه در دیدار رییس و منتخبان
ملت در مجلس خبرگان ،منظومه مفاهیم معرفتی
و ارزشی اسالم را نرم افزا ِر ساختار نظام اسالمی
دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار
متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسالمی
و بروز چالشهای جدید گفتند :یکی از وظایف مهم
فضال و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اسالمی
بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز
جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین ادبیات
روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد
ایران ،ادبیاتی مستکبرانه ،طلبکارانه و غیر منصفانه
دانستند و گفتند :نتیجه این ادبیات جز منفورتر
شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه
جمهوری اسالمی از مواضع منطقی خود در موضوع
هستهای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و
نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی سازی
 ۶۰درصد پیش خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانشان
ضمن تبریک میالد حضرت جواداالئمه و حضرت
امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس
خبرگان ،یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی را
عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در
هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و
ملت و آبروی جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا
که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.
ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه و
تبیین مفاهیمی همچون توکل ،تکلیف ،ایثار ،جهاد و
شهادت ،آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند
و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت
سالهی بین المللی بود.
ایجاد نهضت اسالمی ،نظریهپردازی برای ساختار
نظام و گسترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و
اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی
بود که رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره کردند و
گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی شدن مفهوم
واالی مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای
دولتی و نهادهای انقالبی و شکل گیری نهضت بزرگ
کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گرههای
زیادی را باز کرد.
ایشان روزآمد کردن نرم افزا ِر نظام اسالمی را

وظیفه فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند :البته این
بهروزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم
دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با
المللی نظام اسالمی است.
نیازهای داخلی و بین
ِ
رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب
با مسائل روز اشاره کردند و افزودند :بهعنوان مثال
هنگامی که نظام اسالمی با فشارهای شرطی دشمن
مواجه میشود و او برداشتن تحریمها را منوط به یک
یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است بهشدت
گمراه کننده و هالک کننده باشد ،نظام اسالمی چه
باید بکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این سؤال
تأکید کردند :در چنین شرایطی باید مفهوم دینی
استقامت و صبر ،تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه
شود ،آن هم در شرایطی که مردم با مشکالتی مواجه
هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است.
ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و
اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا
تبیین این موضوع را که خداوند قطعاً در برابر بیعملی
و بیتوجهی مسئوالن واکنش تند خواهد داشت ،از
دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند:
تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار
آن را باید فضال و متفکرین صاحب صالحیتی بهعهده
بگیرند که از جمود فکری و تحجر ،و همچنین از افکار
التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به
مسئله هستهای پرداختند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به قانون مصوب
مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند:
مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال
کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد،
انجام دادند و انشاء اهلل فردا نیز یک مورد دیگر از این

قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از
کار دولت دارد ،افزودند :این اختالفنظرها قابل حل
است و باید دو طرف ،قضیه را با همکاری یکدیگر
حل کنند و نباید اختالفها رها و یا تشدید شود که
نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود را
موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که
قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و سه
کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران
را مستکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط
خواندند و گفتند :جمهوری اسالمی از روز اول و تا مدت
طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به تعهدات خود عمل
کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد
همین چهار کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب
و خطاب و بازخواست قرار گیرند.
ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد و
دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن این است
که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت
محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها
را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل
کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری را
افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست
بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سالح
هستهای دست یابد ،در حالی که باید به او گفت اگر
جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح هستهای
داشت ،او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند.
حضرت آیت اهلل خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع
جمهوری اسالمی برای ساخت سالح هستهای است،

خبر

فکر و مبانی اسالمی است که ساخت هر سالحی اعم از
هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی
میشود ،ممنوع میداند.
ایشان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران
اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و
بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگنده
های ساخت غربیها ،گفتند :کشتار غیرنظامیان و مردم
بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری
اسالمی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به
سالح هستهای فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای
کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور
مصمم هستیم و به همین علت ،حد غنیسازی ایران
 ۲۰درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور
باشد اقدام خواهد کرد مث ً
ال برای پیشران هستهای یا
کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد
هم برسانیم.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :البته یک
قرارداد چندسالهای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند
ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها
بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سالح هستهای نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :موضوع
سالح هستهای بهانه است ،آنها حتی با دستیابی ما
به سالحهای متعارف هم مخالفند چون میخواهند
مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به این واقعیت
که نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر
و ارزانتر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه
چندان دور خواهند شد ،نیاز کشور به غنیسازی را
یک امر مسلّم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود
آن روز شروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان
آماده شد.
ایشان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که
ایران به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند ،محتاج
آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل،
زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :جمهوری
اسالمی در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا
عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت
و نیاز امروز و فردای کشور است ،با قدرت پیش خواهد
رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل
جنتی رئیس مجلس خبرگان و حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی نایب رئیس دوم این مجلس
گزارشی از اجالسیه خبرگان و مسائل مورد تأکید در
آن ،و همچنین جزئیاتی از اصالحات موادی از آییننامه
انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

ایران فعالیتهای هستهای خود را به مدت سه ماه ضبط میکند؛

جزییات جدید از توافق ایران و آژانس

در پی توافق شب گذشته ایران و آژانس بر سر نحوه نظارت آژانس به
فعالیتهای هسته ای ایران با توجه به قانون مجلس شورای اسالمی بحث
هایی درباره اینکه این توافق دقیقا چیست و آیا دولت در حال خنثی کردن
قانون مجلس درباره اجرای پروتکل الحاقی است ،مطرح شده است.
در همین راستا روز یکشنبه بیش از دویست نماینده مجلس دربیانیه ای
تاکید کردند قانون مجلس باید در زمان مقرر خود یعنی پنجم اسفند اجرا
شود و بر همین اساس اجرای پروتکل الحاقی نیز باید متوقف گردد.
صبح دیروز هم محمد باقر قالیباف رییس مجلس در توئیتر ،نحوه اجرای
پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند را تشریح کرد و نوشت« :مطابق قانون مجلس،
اجرای پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر
نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است».
او تاکید کرد« :هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق
ماده  ۷مستلزم تصمیمگیری مجلس است .ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن را
تضمین خواهد کرد».
شب گذشته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژیهستهای ،پس از ترک ایران
گفت که ایران اجرای پروتکل الحاقی را بنابر خواسته مجلس کنار میگذارد
اما برای سهماه با تهران توافق کرده که با یکسری روشهای موقت فنی ،به

اندازهای که الزم است بر برنامه هستهای نظارت و راستی آزمایی داشته باشد
تا «بهدنیا اطمینان بدهیم که در ایران چه خبر است».
بیانیه مشترک ایران و آژانس هم درباره این توافق منتشر شد اما پیوست
این بیانیه محرمانه اعالم شده است.
این بیانیه به سه توافق اشاره کرده که عبارتند از:
 .۱ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان
خود با آژانس ،همانند قبل ،ادامه خواهد داد.
 .۲یک تفاهم فنی دوجانبه موقت ،سازگار با قانون ،که به موجب آن
آژانس به فعالیتهای ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست
فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
 .۳مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
ابهامات موجود درباره توافق صورت گرفته موجب شد که سازمان انرژی
اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی،
توضیحاتی ارائه کند.
در توضیح سازمان انرژی اتمی آمده است« :سفر مدیرکل آژانس به ایران
بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران نیز
واقع شد .در گفتوگوها ،آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای

آن تاکید کرد بطوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است».
این سازمان افزود« :ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و
دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران
اجرا می شود .بر این اساس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به
آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد».
سازمان انرژی اتمی در توضیح «تداوم راستی آزمایی» که در بند
دوم بیانیه مشترک با آژانس آمده است ،نوشت« :ایران به مدت  ۳ماه
اطالعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص
شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت .در این مدت ،آژانس به این
اطالعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی
می ماند .چنانچه ظرف  ۳ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد ،ایران این
اطالعات را در اختیار آژانس می گذارد ،در غیر اینصورت اطالعات برای
همیشه پاک خواهد شد».
در این بیانیه توضیح با اشاره به محرمانه ماندن پیوست بیانیه با آژانس
آمده است« :به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان
تاسیسات کلیدی ایران ،پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است،
محرمانه خواهد ماند».

پاسخ شورای عالی امنیت ملی به انتقادات از توافق با آژانس

در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حال ایراد نطق های
آتشین علیه توافق ایران و آژانس هستند شورای عالی امنیت ملی ،وزارت
خارجه و سازمان انرژی اتمی بر اجرای قانون مجلس و توقف اجرای پروتکل
الحاقی تاکید کردند.
کیوان خسروی ،سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت« :در
جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران،
چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی برای
وی تشریح شد».
خسروی با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران» افزود« :در
خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود
دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده ،زمینه
قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است».
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود« :در بیانیه مشترک
ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد

رضا کرمی محمدی ،رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران :حدود دو دهه پیش ،مسئوالن وقت کشور با توجه به هشدارهایی که درباره
خطر زلزله در تهران از سوی کارشناسان داده شده بود ،از طریق کمیته مقابله با
بالیای طبیعی مسئولیت تهیه «طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران» را به
شهرداری تهران سپردند.
شهرداری تهران نیز با حمایت همه جانبه از سوی مسئوالن و همکاری
تمامی سازمانها و نهادهای ذیربط با عقد چهار تفاهم نامه با آژانس همکاریهای
بین المللی ژاپن (جایکا) اقدامات خود را بهطور جدی آغاز کرد .ابتدا وضعیت
خطرپذیری شهر تهران در مقابل زلزله توسط کارشناسان ژاپنی بررسی و مشخص
شد .دامنه خطراتی که از این ناحیه تهران و کشور را تهدید میکنند به حدی
جدی و نگران کننده است که اقدامات ضربتی و سریعی را طلب میکند .در
ادامه «طرح جامع و نقشه راه مدیریت بحران» و پروژههایی که اجرای آنها برای
افزایش تاب آوری تهران در زلزله ضروری است تدوین شده مورد تصویب مراجع
ذیربط قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شده بود  ۱۵پروژه اولویت دار تا سال  ۱۳۹۵به اجرا در
آمده و به ثمر رسیده باشند .سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یکی
از همین اولویتها بود که از سال  ۱۳۸۴در همین فرآیند و برای ایجاد هماهنگی
و پیگیری طرح جامع تأسیس شد .از همان سالها اجرای پروژههای اولویت دار

توافق قرار گرفت ،برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و
ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است».
خسروی در پایان گفت« :اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از
برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعامالت ایران با آژانس
ونظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت».
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری نیز با بیان اینکه وقتی
مجلس ،قانون را تصویب میکند آن قانون الزماالجراست ،گفت« :هیچ بهانهای
را برای طرفهای مقابل برجام نگذاشتیم که از ما بخواهند قانون را اجرا نکنیم
و قانون باید در پنجم اسفند اجرا شود».
او افزود« :سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران با
مذاکرات بسیار موفقی همراه بود و با توافقی که انجام شد به فرمولی رسیدیم
که هم قانون مجلس شورای اسالمی محترم شمرده شود و اجرا ،از طرف دیگر
نظارتهای آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه بر اساس پادمان و روابط
ایران و آژانس برقرار باشد».
براساس جزییات توافق ایران و آژانس ایران برخی از فعالیتهای خود

پرهیز از بحران آفرینی

آغاز شد که تا امروز با فراز و نشیبهایی ادامه یافته و برخی از این پروژهها نیز
تا حدود زیادی محقق شدهاند .اقداماتی نظیر احداث پایگاههای مدیریت بحران و
سازماندهی نیروهای ویژه برای آن ،ایجاد گروههای داوطلب مردمی (دوام) ،تهیه
و تکمیل سامانه تخمین خسارت زلزله ،ایجاد ،تکمیل و راه اندازی سامانه هشدار
سریع زلزله ،ایجاد و اجرای طرح مدرسه آماده و طرح مدیریت بحران ساختمان،
شناسایی و معرفی مراکز امن اضطراری ،تهیه نقشه راههای اضطراری ،ایجاد برخی
سایتهای اسکان اضطراری و پدهای هلیکوپتر ،تهیه دستورالعمل بهسازی لرزهای
ساختمانهای ناپایدار و بافت فرسوده ،نصب مخازن آبرسانی اضطراری ،طراحی
و اجرای انواع مانورها ،ایجاد شورای هماهنگی مدیریت بحران (که متأسفانه با
تصویب و ابالغ قانون جدید مدیریت بحران کشور از شهریور ۱۳۹۸منحل گشته
و از سوی مسئوالن مربوطه جایگزینی هم برای آن طراحی نشد) و بسیاری از
اقدامات دیگر در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت خوبی کرده است .هرچند حجم
اقدامات الزم و باقی مانده بسیار زیاد و احیانا فرصتها نیز محدود است ولی حجم
اقدامات انجام شده نیز درخور توجه و به نوبه خود در کشور بی نظیر است.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اینک با کوله باری از تجربه
مؤثر ،دارای بدنه کارشناسی بسیار معتبر و قابل قبول در بسیاری از حوزه های
مدیریت بحران در کشور یکی از سرمایههای گرانقدری است که باید بیش از پیش
مورد توجه قرار گرفته و با حمایت از آن در ساز و کار مدیریت بحران کشور نیز
جایگاه درخوری به این سازمان داده شود .این سازمان نه متعلق به فرد یا گروهی

را به مدت سه ماه ضبط میکند اما آنها را در اختیار آژانس قرار نمیدهد.
این بخش از توافق که برای راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران
انجام می شود با انتقاد شدید نمایندگان روبه رو شده و آنها مدعی اند دولت
در حال دور زدن قانون مصوب مجلس است.
در این رابطه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست
خبری خود تاکید کرد که هیچ چیزی خارج از قانون مجلس بین ایران و
آژانس مورد توافق قرار نگرفته و گفت که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از
روز سه شنبه متوقف خواهد شد.
این دیپلمات ارشد افزود« :هیچ فیلم و ضبطی در سه ماه آینده در اختیار
آژانس قرار نمیگیرد .ابعاد فنی این موضوع هم در ضمیمه و هم در بیانیه
آمده است .چون موضوع فنی است سؤاالت فنی را از سازمان بپرسید».
او تصریح کرد آنچه به دست آمده دستاورد بسیار در همکاریهای ایران
و آژانس هم به لحاظ دیپلماتیک و هم فنی است.
پیش از این نیز سازمان انرژی اتمی تاکید کرده بود که قانون مجلس اجرا
خود شذ و از روز سه شنبه اجرای پروتکل الحاقی متوقف میشود.

خاص و نه درگیر هیچگونه رابطه سیاسی و جناحی بوده است .سازمانی کام ً
ال
مردم محور و نمونه ای از یک سازمان تخصصی سالم و کارآمد که توان فنی خوبی
در کشور ایجاد و ارزش افزوده مناسبی را به سیستم مدیریت بحران کشور ارائه
کرده است .گاه و بیگاه شنیده میشود چه از درون شهرداری و چه از خارج آن،
بهدلیل برخی مالحظات تشکیالتی یا رقابتی با بی توجهی به ارزش کشوری این
مجموعه ،تصمیمات ناپختهای گرفته میشود که ثمره آن بی انگیزگی کارکنان و
نهایتاً تضعیف عملکرد درخشان این سازمان خواهد شد .ما باید در کشور به دنبال
مجموعههایی باشیم که اقدامات اساسی خود را بر اساس علم و آگاهی و با تعهد
و دلسوزی خالصانه نسبت به مردم دنبال میکنند و نباید با مالحظات نسنجیده
موجبات اضمحالل و تضعیف آنها را فراهم کنیم .خوشبختانه مدیریت شهری
در این دوره حمایت جدی خود از این مجموعه را نشان داده و امید میرود این
حمایتها تا پایان کار نیز تداوم داشته باشد.
توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که همکاری با آژانس
همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) تاکنون نقش و تأثیر به سزایی در
سرعت و کیفیت اقدامات انجام شده داشته است .در حال حاضر نیز این
آژانس آماده ادامه همکاری در قالب تفاهم نامه پنجم است که پیش نویس
آن نیز به امضا رسیده است .امید است مسئوالن مدیریت بحران کشور و
وزارت خارجه بهطور جدی به این موضوع توجه کرده و کشور را از ثمرات
این همکاری بهره مند کنند.

