شنبه  31اردیبهشت 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7912

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

گفتوگوی وزرای جنگ دشمن علیه ایران

گروه سیاسی« /رافائل گروسی» مدیرکل
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی ،ایران را
در رونــد مذاکرات احیــای برجام در وین
جــدی دانســت و اعــام کــرد کــه منتظر
پاســخهایی قانعکننده درباره شماری از
فعالیتهای هســتهای کشــورمان است.
مدیرکل آژانس در حالی به خواسته خود
از ایــران بــرای شفافســازی موضوعات
ادعایی اشــاره کرده است که پیشتر قرار
شــده بود این موضوعات در چهارچوب
یک توافــق موقت با ایران مورد بررســی
قــرار گیرد و پرونده آن تا پایان خردادماه
بسته شود.
«گروســی» در شــرایطی اســفندماه
گذشته در سومین سفر خود در دولت سید
ابراهیم رئیسی راهی تهران شد که مرحله
پایانــی مذاکــرات ویــن جریــان داشــت و
بستن پروندههای باز ایران در آژانس یکی
از شــروط مورد تأکید مقامهای کشورمان
ط گذاری ایران
برای احیای برجام بود .شر 
از آن جهــت حائز اهمیــت بود که آژانس
روی موضوعاتــی دســت گذاشــته بود که
پرونده آنها پیشتر یعنی یک ســال پس
از دســتیابی بــه برجــام در قالــب پرونده
موســوم به مطالعات ادعایی بسته شده
بود؛ مقامهای رژیم صهیونیستی مدعی
شــده بودنــد اســناد ادعایــی آنهــا نشــان
میدهــد ذراتی هســتهای در ایــران وجود
دارد کــه جمهــوری اســامی از گــزارش
پیرامون آنها خودداری کرده است .جالب

آن بود که صهیونیســتها برای این ادعا
هرگز اسناد معتبری به آژانس ارائه نداده
بودند .اما این درســت نقطه مقابل روند
ی بود کــه میان ایــران و آژانس در
همکار 
چهارچــوب برجــام جریــان داشــت .چه
آنکــه پیــش از آن ،گزارشهای مدیر کل
آژانس بهطور مرتب درباره پایبندی ایران
به برجام منتشــر میشــد و تأیید میکرد
که رونــد فعالیتهای هســتهای ایران در
تطابق کامل با تعهداتی است که پذیرفته
است .ایران به پشتوانه چنین تجربهای از
آژانس خواست که ادعاهای جدید و بدون
سند این نهاد بینالمللی باید همزمان با
حل شــدن چالشهــای پیرامــون برجام
بسته شود؛ مطالبهای که به یکی از شروط
اصلی ایــران در گفتوگوهای وین تبدیل
شــد .چنانکــه رئیــس جمهــور ایــران در
گفتوگوییتلفنیباهمتایفرانسویاش
این موضوع را بهصراحت مطرح کرد.
ëëادعای موهوم
پیــش از ســفر «گروســی» بــه تهران،
آژانــس بــر اســاس اســنادی جعلــی که
رژیــم صهیونیســتی در اختیــار آن قــرار
داده ادعــا کرده بــود ایران بایــد در مورد
فعالیتهــای مشــکوک در  ۴مــکان
مشخص شــده ،شفافسازی کند .در پی
همیــن ادعــا مدیــرکل آژانــس خواهان
روشــن شــدن و شــفافیت فعالیت ایران
در مکانهایی از جمله ســایت هستهای
کــرج ،تورقوزآبــاد و ســایتهایی در

نزدیکی اصفهان و آباده در استان فارس
شــد .پیــش از آن ،ایران درخواســتهای
آژانس در مورد تعویض دوربین تخریب
شــده و حافظه دوربینهــای نظارتی در
تأسیســات کرج را بیپاســخ گذاشته بود
و بــا توافقــی کــه بعدهــا میــان دو طرف
به دســت آمد این کار انجام شــد .توافق
دربــاره نصــب دوربینهــای آژانــس در
مجتمــع تســای کــرج هــم در پــی ســفر
بهــروز کمالونــدی ،ســخنگوی ســازمان
انرژی اتمی ایــران و رضا نجفی ،معاون
امــور حقوقــی و بینالمللــی وزارت امور
خارجــه ایران به ویــن و رایزنیهای فنی

ایــن مقامات با مدیــرکل آژانس صورت
گرفــت .ایــن در حالــی بــود کــه علــی
باقــری ،مذاکرهکننــده ارشــد ایرانــی نیز
در بحبوحــه باال گرفتــن اختالفات میان
ایران و آژانس خواســتار آن شــد تا ایران
پیــش از بازگشــت به تعهــدات برجامی
از بســته شــدن پرونده ســایتهای مورد
ادعــای آژانس ،اطمینان پیدا کند .با این
حــال آژانس در مواضع متعدد ادعا کرد
که ایــران پاســخهای رضایتبخشــی به
پرســشهای ایــن آژانــس دربــاره وجود
ذرات اورانیوم در سه محل که به آژانس
گزارش نشده ،نداده است.

ëëتبادل مدارک
پــس از حــل یکــی از موضوعــات
اختالفــی میــان ایــران و آژانــس،
«گروســی» اســفندماه ســال گذشــته
راهــی تهــران شــد و در پــی حضورش،
ایران و آژانس به توافق جدیدی دست
پیــدا کردند که بر اســاس آن مقرر شــد
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران حداکثــر
تــا  ۲۹اســفندماه گذشــته توضیحــات
کتبی مطرحشــده توسط آژانس درباره
موضوعات مربوط به سه مکان ادعایی
را به همراه اســناد پشــتیبان مربوط ،به
ایــن نهــاد ارائه کنــد .مدیــرکل آژانس

هــم در خالل این ســفر مدعی شــد که
ایران و غرب ،بدون حل مســائل میان
این آژانس و ایران ،به توافق هســتهای
دســت پیــدا نخواهنــد کــرد .رئیــس
ســازمان انرژی اتمی ایران نیز با توجه
بــه توافقهــای انجام شــده اعــام کرد
کــه تا آخر خردادماه مــدارک الزم بین
ایران و آژانس تبادل خواهد شد.
همکاری همهجانبه ایــران با آژانس
در حالی جریــان دارد کــه مذاکرات وین
بــه دلیل تعلل امریــکا در تصمیمگیری
نهایی بــا وقفهای نامعلوم روبهرو شــده
اســت .با این همه تهران در تالش است
بــا حل موضوعات اختالفــی باقی مانده
بــا آژانــس یک بار بــرای همیشــه امکان
فشارهای سیاسی آژانس بر پایه مدارک
جعلی را ببندد و مانع از آن شــود که این
ادعاها راهی برای جنجالسازی تکراری
علیه ایــران بیابد .رونــد مثبت همکاری
فشــرده ایــران بــا آژانس چنان اســت که
به اذعان رســانه امریکایــی «بلومبرگ»
حتی با وجود تصمیم تهران برای توقف
بازدیدهــای ســرزده آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی شمار بازرسیها از تأسیسات
هســتهای ایران در سال گذشته میالدی،
بــه باالترین میزان خود رســید .امری که
بــه این معناســت ایــران بهرغم متوقف
کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی،
حســننیت خود را نســبت به آژانس در
موضوعات اختالفی نشان داده است.

«ایران» از کارنامه مثبت دولت سیزدهم در وضعیت بحران غذایی جهان گزارش میدهد

تدبیر در برابر فاجعه غذایی

گروه سیاسی /خشکسالی ،تغییرات آبو
هوایی ،کمبود کود شیمیایی ،همهگیری
کرونــا ،گرانــی نفــت و در نهایــت بحران
اوکرایــن از جملــه اصلیتریــن عواملــی
اســت کــه باعــث شــده اکنــون یکــی از
نگرانیهــای عمده جهانــی کمبود مواد
غذایــی باشــد و کشــورهای مختلف دنیا
بــرای این مهم بشــدت نگران شــوند .از
مهمتریــن این مــوارد بحــران در تأمین
کاالهای راهبردی همچون گندم است که
در ادامه به آن خواهیم پرداخت .اما این
وضعیت برای ایران که با مسائل دیگری
نیز در هم آمیخته اســت پیچیدگیهای
خــاص خــود را دارد .پرداخــت یارانــه
دولتی بــه حلقه اول زنجیــره تولید نان،
ارز  4200تومانــی و همچنیــن قیمــت
پاییــن خریــد تضمینــی دولــت گذشــته
باعث شــده بود تا کارشناســان این حوزه
درخصــوص تأمیــن ایــن کاالی مهــم
دغدغهمند باشند .پیچیدگی این مسأله
در کنار بحــران جهانی نیز بــه دوچندان
شــدن مشــکل منجــر شــده بــود .دولت
ســیزدهم تالش داشــت تا بــرای اصالح
این رویه نادرســت و پاسخگویی مستمر
بــه تقاضــای گنــدم در کشــور ،راه حلــی

دووجهی را به مرحله اجرا بگذارد.
ëëاصالحــات اقتصــادی ،ضامــن دوری از
بحرانجهانی
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم در
ســالهای گذشــته مبالغــی همچــون
 55و  75هــزار ریــال بــوده اســت .ایــن
قیمتگذاری باعث شــد تا در سال 1400
تنهــا نیمــی از پیشبینی دولت گذشــته
در تأمین گندم تولیدی در کشــور محقق
شود .آمارها نشــان میدهد ایران ساالنه
حدوداً 11تا  12میلیون تن گندم نیاز دارد.
دولــت گذشــته وعــده داده بود بــه دلیل
شرایط جهانی  9میلیون تن از این نیاز را
در داخل تأمین کنــد .اما در نهایت فقط
 4میلیــون و  600هــزار تــن از ایــن نیــاز را
توانســت از طریق خرید تضمینی تأمین
کنــد .دولت ســیزدهم برای اصــاح این
رویــه ،قیمت خرید تضمینــی گندم را به
مبلغ 115هزار ریال رســاند تا کشاورزان با
خیــال راحت بتوانند محصــوالت خود را
بــه دولــت تحویل دهند و از خارج شــدن
آن از زنجیــره رســمی کشــور بــه ســمت
قاچــاق و بــازار دالالن جلوگیــری کنــد.
قیمتگــذاری حداقلــی دولــت از ســال
 1396تا  1400باعث شده بود تا کشاورزان

عالقــهای به همــکاری با دولت نداشــته
باشــند .این قیمتگذاری حتی دامداران
را تشــویق کــرده بــود تــا از ایــن محصول
اســتراتژیک بــرای خــوراک دام خــود
اســتفاده کنند .عالوه بر این دولت تالش
دارد تا با اصالح روش تخصیص یارانه به
نان ،راه هرگونه سوءاســتفاده از این مسیر
را مسدود کند.
در قــدم اول دولــت ســیزدهم بــا
حــذف یارانــه آرد صنعتــی مانــع از آن
شــد تا محصــوالت کارخانههــای ایرانی
در کشــورهای همســایه با قیمت ارزانتر
به فروش برســد .ایــن اتفاق که ســالها
جریان داشــت بــه هدررفــت یارانههای
متعلــق به مــردم ایران منجر میشــد و
عمــاً مــردم را از اســتفاده کامــل از این
یارانه محروم کرده بود .در قدم بعدی با
اصالح اختصاص یارانــه به نانواییهای
ســنتی مســیر سوءاســتفادههای دیگــر
را بســت .بــا اجــرای کامــل ایــن طــرح،
فــروش آرد توســط نانواییهای متخلف
و اســتفاده شــدن از آن توســط دامداران
تقریبا به طور کامل از بین رفته و در عین
افزایــش کیفیــت نان ،مــردم بــا قیمت
ســابق از نانواییهای دولتی نیــاز خود را

بازدید اخیر معاون اول رئیس جمهور از سیلوی رباط کریم

تأمیــن خواهنــد کــرد .کاهش چشــمگیر
قاچاق ،کاهش مصرفهای غیرمرسوم،
جلوگیــری از هدررفت ارز ،افزایش تولید
داخــل ،کمــک بــه کشــاورزان ایرانــی و
ایجاد حاشیه امن غذایی در شرایط ویژه
بینالمللی از جمله مزایای این اتفاقات
خواهد بود.
ëëتنش جهانی در راه است
اهمیت برنامه اصالحات اقتصادی
دولت زمانی بیشــتر مشخص میشود
کــه تکاپــوی دولتهــای مختلــف در
ایــن مســأله بخوبی درک شــود .در پی
افزایــش قیمتهای جهانــی و نگرانی
درخصــوص کمبــود محصــوالت
اســتراتژیک غذایی ،هفته گذشته هند
بــه عنــوان دومیــن تولیدکننــده بزرگ

گنــدم در جهــان ،صــادرات غــات از
ایــن کشــور را ممنوع اعــام کرد .پیش
از این روســیه نیز صــادرات گندم خود
به برخی کشورها را ممنوع اعالم کرده
بــود .دومینــوی ممنوعیــت صــادرات
غــات در کشــورهای مختلــف باعــث
شده است وزیر کشاورزی آلمان به این
مسأله واکنش نشان داده و اعالم کند:
«اگر هر کس بخواهد محدودیتهایی
را در ایــن بــازار آغاز کند یــا ممنوعیتی
اعمال کند ،بحران بدتر خواهد شد».
چرخه عرضــه غالت توســط اوکراین
نیــز به عنــوان یکــی از کشــورهای بســیار
بــزرگ در تأمیــن ذرت و گنــدم جهــان
مختل شــده است .در پی همین موضوع
روز گذشــته وزیر کشــاورزی و مواد غذایی

اوکرایــن گفــت :جامعــه جهانــی بایــد
امسال برای افزایش قیمت گندم به 700
دالر در ازای هر تن آماده شــود که نسبت
بــه قیمــت کنونــی  430دالر 40 ،درصــد
افزایش خواهد داشــت .مدیرکل فائو نیز
دو روز قبــل با تشــریح وضعیــت امنیت
غذایــی جهــان پیشبینــی کــرد قیمــت
مواد غذایی در جهان طی ماههای آینده
روندی صعودی را طی کند .وی گفت :بر
اســاس ارزیابیهای انجا م گرفته در سال
 ۲۰۲۱حدود  ۱۹۳میلیون نفر مجموعاً در
 ۵۳کشــور جهان با «بحــران تأمین غذا»
یا بدتر از بحران مواجه بودهاند ۵۷۰.هزار
نفــر از این افــراد در وضعیــت فاجعهبار
غذایــی قــرار داشــته و  ۳۹.۲میلیــون نفر
در  ۳۶کشــور بــا وضعیــت اضطــراری
غذایی مواجــه بودهاند .همچنین ۱۳۳.۱
میلیــون نفــر در ۴۱کشــور دچــار بحــران
غذایــی بودهاند ۲۳۶.۲ .میلیــون نفر نیز
در ۴۱کشــور بــا اســترس غذایــی مواجــه
بودهاند .وضعیت جهانی نشــاندهنده
آن است که اصالحات اقتصادی از جمله
ضرورتهای کشــور بــوده کــه در صورت
تأخیــر در آن عواقبی دهشــتناک را برای
کشور رقم میزد.

دیگه چه خبر؟

ایران در روند احیای توافق هسته ای جدی است

خبــر اول اینکــه ،لوید آســتین وزیر دفاع امریکا روز پنجشــنبه به
وقت محلی با بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واشنگتن
دیــدار و گفتوگو کــرد و طرفین به تکرار ادعاهــای ضد ایرانی خود
پرداختنــد .وزارت دفاع امریــکا (پنتاگون) با انتشــار بیانیهای اعالم
کــرد کــه لوید آســتین در این دیدار بــر تعهد قاطعانه این کشــور به
امنیت رژیم اسرائیل و حفظ برتری نظامی این رژیم تأکید کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در این بیانیه در تداوم سیاســت هــراس امریکا و
رژیم صهیونیســتی از پیشــرفت برنامه هســتهای ایران و نیز برنامه
دفاعــی بازدارندگــی آن بــدون هیــچ اشــارهای بــه زرادخانههــای
هســتهای امریــکا و رژیم صهیونیســتی و خطر این رژیــم در منطقه
غرب آسیا آمده است :وزرای دفاع امریکا و اسرائیل در مورد تعهد
دولــت امریــکا به جلوگیــری از دســتیابی ایران به ســاح هســتهای
و رســیدگی بــه اقدامــات بیثبــات کننــده ایــران در سراســر منطقه
گفتوگو کردند.

کشف  35هزار تن جنس احتکار شده طی یک هفته

خبر دیگر اینکه ،ســازمان اطالعات ســپاه در بیانیهای با تشــریح
اقدامــات خود در مقابله بــا محتکران و قاچاقچیــان ،خبر داد که از
ابتدای اجرایی شــدن طرح مردمیســازی و توزیــع عادالنه یارانهها
تاکنون ،دهها هزار تن کاالی اساســی قاچاق و احتکار شــده کشــف و
در بازار توزیع شده است.
به گزارش سپاه نیوز ،این سازمان در بیانیه خود اظهار کرد که بیش
از  ۳۵۴۱۰تــن کاالی اساســی به ارزش تقریبــی  ۱۵۰۰میلیارد تومان
کــه شــامل  ۱۲۲۰۰تــن روغــن خوراکــی ۴۸۰۰ ،تــن برنــج ۴۰۰۰ ،تن
نهادههــای دامی ۲۵۰۰ ،تن قند و شــکر ۱۵۰۰ ،تــن ماکارونی۱۹۰۰ ،
تن آرد و ســایر کاالهای اساســی مورد نیاز مردم است که با توجه به
ضــرورت تنظیم بازار کشــور ،با هماهنگی مراجــع قضایی و قانونی
بسرعت در بازار عرضه شده است.

یک مجرم امنیتی در حین فرار دستگیر شد

شــنیدیم کــه ،نرگــس منصــوری یکــی از عناصــر وابســته بــه
گروهکهای ضد انقالب هنگام فرار از کشور دستگیر شد.
بــه گزارش ایرنا ،منصــوری از عناصر ضد انقالب که با رســانههایی
همچــون ایــران اینترنشــنال همــکاری داشــت هنــگام خــروج غیر
قانونی از مرزهای زمینی کشــور دستگیر شد .بر پایه این خبر ،وی با
سوءاستفاده از رأفت اسالمی در مدت حدود دو سال و نیم مرخصی
از زنــدان به اقدامــات مجرمانه و ضد امنیتی خود مبادرت نموده و
پس از اطالع از اجرای حکم توسط ضابطان قضایی برای بازگشت
به زندان ،قصد فرار از کشــور را داشــت که توسط مأموران بازداشت
شــد .قابل ذکر اســت مأموریت منصوری تحریک افــکار عمومی از
طریق تهیه بیانیههای جعلی و انجام مصاحبههای تحریف شده و
تحریکآمیز با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور بود.

تکذیب بازداشت یک خبرنگار در کرج

دســت آخر اینکــه ،خبرگزاری میزان وابســته به قــو ه قضائیه در
واکنــش بــه این ادعا کــه یک خبرنگار با شــکایت امــام جمعه کرج
بازداشــت شده است ،خبر داد که به حسب استعالم مکتوب انجام
شــده از ســوی دادگســتری اســتان البرز از اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی این اســتان ،نامبــرده عالوهبر اینکــه خبرنگار نبــوده ،فاقد
هرگونه مجوز فعالیت مطبوعاتی و رســانهای از این مجموعه است
و مضــاف بــر محکومیــت اخیــر ،ســوابق و محکومیتهــای متعدد
قابل اجرای دیگر در موضوعات و حوزههای دیگر دارد .این رســانه
در توضیح چرایی علت بازداشت فرد مذکور گفت:در مورد پرونده
اخیر ،وی ابتدا با شــکایت یک شــاکی خصوصی (خانم) و در ادامه
بــا گزارش پلیس فتای اســتان البــرز به اتهام نشــر اکاذیب از طریق
ســامانههای رایانــهای تحت تعقیــب کیفری واقع گردید و از ســوی
دادســرای عمومی و انقالب کرج ،کیفرخواست صادر میگردد و بر
اســاس رأی دادگاه شــعبه  ۱۱۷دادگاه کیفری  ۲کرج ،به اتهام نشــر
اکاذیب از طریق ســامانههای رایانهای موضوع گزارش پلیس فتای
استان البرز به شش ماه حبس و یک سال ممنوعیت از فعالیت در
فضای مجــازی محکوم و رأی صادره در دادگاه تجدید نظر اســتان
تأیید و قطعی شده است.

