
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 هر چه می گذرد جمعیت روستایی کم  وکمتر 
و روستاها متروکه تر می شوند

ادامه کوچ  روستاییان 
به حاشیه  پرماجرای 

شهـرها

 روایت میرزایی نیکو از تهدید 
نمایندگان با یک نامه؛

سیاسی بازی بر سر طرح 
اعاده اموال نامشروع 

مسئوالن

  نمایندگان کارگری ماده ۷ قانون کار را 
دلیل این امر می دانند

۹۶درصد قراردادهای 
کاری، موقت است

 درباره یک رقابت تازه  شکل  گرفته 
در فوتبال ایران

کالدروماچونی!

دسترنج 4

شهرنوشت 6

سياست 2

آدرنالين 7

چرتکه 3

 وزیر نفت قبل از نشست اوپک
  و در حضور خبرنگاران:

گرفتاری اصلی  اوپک 
یکجانبه گرایی است

تجسمی 8

 غالمحسین نامی در گفت وگو با 
 »توسعه ایرانی« روایت می کند؛

جنبش نوگرایی در 
هنرهای تجسمی ایران

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«

سه شنبه   11 تیر  1398  /    28 شوال  1440  /   2 ژوئیه   2019 قیمت  2000  تومان  /   شماره   279

 عبور ذخایر اورانیوم غنی شده کشور 
از مرز 300 کیلوگرم 

ایران از  سقف 
برجام گذشت

سياست 2

تا دیروز هرچه بود وعده بود و تهدید و حرف؛ اما دیروز به نقل 
از یک منبع آگاه خبر آمد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بعد از توزین روز چهارشنبه هفته گذشته، مجددا وزن 
تولید مواد غنی شــده ایران را اندازه گیری کردند و مشخص 
شد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از سقف 300 کیلوگرم 
عبور کرده است. بعد از آن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان نیز تایید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از 

مرز 300 کیلوگرم گذشته است.
ظریف دیروز این خبر را در حاشــیه مراســم ختم مرتضی صفاری 
نطنزی، نماینده مرحوم نطنز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تایید کرد و ادامه داد: »طبق آنچه بنده اطالع پیدا کردم 
ایران طبق برنامه اش از مرز ۳۰۰ کیلو عبور کرده و این را قباًل هم اعالم 
کرده بودیم. بر اساس آنچه اعالم شــده خیلی شفاف گفته ایم چه کار 
می کنیم و براساس آن عمل می کنیم؛ این را از حقوق خودمان در داخل 
برجام می دانیم.« این نخستین گام عملی و ملموس ایران برای خروج 

از تعهدات دست و پاگیر برجام است و البته ناقوس خطر برای اروپا. 
حاال چه می شود؟

بدین ترتیب ایران و دیگر طرف های برجــام وارد دوران جدیدی از 
برجام یا شاید بهتر باشد بگوییم پسابرجام می شوند و...

در سایه حمایت های بی دریغ ترامپ تسهیل شد

بازگشت بن سلمان به عرصه جهانی!
جهان 5

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
شرایطی که تحریم های ظالمانه آمریکا برای 
اقتصاد کشور به وجود آورده است، گفت: این 
شرایط گذرا است. البته باید برای آن مقررات 

خاص در نظر بگیریم.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در همایش 
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: وی 
افزود: اوضاعی که آمریکا ایجاد کرده است یک 
به هم ریختگی در نظام بین المللی است و این 
موضوع فقط به ایران اختصاص ندارد. این فردی 
که در آمریکا حاکم است با رفتارهای غیر قابل 
پیش بینی شده در منطقه مشکالتی را ایجاد 
کرده است. روزی یک توافق را با یک کشوری به 
هم می زند و یک روز دیگر با یک کشور دیگر یک 
رفتار دیگری دارد. شــاید بتوان واژه تروریسم 
اقتصادی را برای این فرد علیه ایران به کار برد. 
این فرد رفتارهای رذیالنه ای دارد و در صحنه 

بین المللی فردی بی آبرو است
رئیس مجلس ادامه داد: در خصوص دولت 
های دیگر که قصد دارنــد موضوع را حل کنند 
باید بگویم ما از هر پیشنهاد سازنده ای که منافع 
ملی را صیانــت کند اســتقبال می کنیم، ولی 
بازیچه دست کسی نمی شــویم. ما تشخیص 
می دهیم که این پیشــنهادها کــدام قابلیت 

اجرایی دارد و کدام نــدارد. الریجانی تصریح 
کرد: جدا از مشــکالتی که به دلیل تحریم های 
آمریکا به وجود آمده ما اشکاالت ساختاری در 
نظام بودجه ریزی کشــور را شاهد هستیم. در 
واقع همه مســئله، مربوط به تحریم ها نیست. 
قانون تسهیل فضای کسب و کار ظرفیت های 
زیادی برای بهبــود شــرایط دارد. البته همه 
بخش های این قانون اجرا نشده است. بر اساس 
گزارشی که در مجلس ارائه شد مشخص شد در 
این قانون در مجموع فقط ۹ حکم اجرا شد. ۱۹ 
حکم ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم که ۴۷ درصد 
این قانون است اصاًل اجرا نشده است. این قانون 
با کمک صنعتگران تنظیم شد. تنقیح قوانین 
مربوط به بخش های تولیدی امســال توسط 
معاونت قوانین در اولویت قــرار دارد. این کار 
توسط معاونت قوانین انجام شده، گزارشی به 
هیأت رئیسه داده اند. ما آن را به کمیسیون ارجاع 
دادیم که پس از بررســی ها در مجلس مطرح 
شود. این کار در بخش دولت هم باید انجام شود. 
دولت تولید را در آئین نامه های خود در اولویت 
قرار دهــد. رئیس مجلس اظهــار کرد: برخی 
اصالح مســائل ساختاری در کشــور پیچیده 
است. سازمان برنامه گزارشی از اصالح ساختار 
بودجه ارائه کرده که در دست بررسی است. این 

اصالح ابعاد مختلفی دارد. برای مثال بخشی از 
آن مربوط به صندوق های بازنشستگی، بانک ها 
و بخشی مربوط به نظام مالیاتی است. برای مثال 
بخش های تولیدی، حقوق بگیران، کارمندان 
آموزش و پرورش و معلمــان یک مالیات ثابت 
دارند اما آنهایی که در بخش های دیگر فعالیت 
می کنند و زد و بندهای تجاری انجام می دهند 
مالیات آنها بــه خوبی گرفته نمی شــود و این 
موضوع پیش رفتن نقدینگی به سوی تولید را 
با مشــکل روبرو می کند. این تغییر در ساختار 
کشور امری ضروری است. البته باید توجه کرد 
در بخش های دیگر تالش ها خوب بوده است. در 
حوزه بانک مرکــزی در موضوع بی ثباتی ارز به 
خوبی عمل شد. ما شاهد بودیم که در این بازار 
ارز بی ثباتی وجود دارد اما اکنون وضعیت ارز از 

نابسامانی گذشته بهتر است.
وی ادامه داد: بسیاری از بنگاه های تولیدی 
به سرمایه در گردش نیاز دارند. از آقای همتی 
می خواهیم که تســهیالتی را بــرای زنجیره 
تولید در نظر بگیرند. در قانون مقرر شده سهم 
تســهیالت بخش های صنعتی در کشور ۴۰ 
درصد از تسهیالت است. اینکه می گویند ۲۷ 
درصد است اشتباه است. در اینجا بانک مرکزی 
باید سخت بگیرد. برخی از بخش های تولیدی 
معوقاتی دارند. برخی ها بدون دلیل این کار را 
کرده اند که باید به آنها سخت گرفته شود ولی 
برخی دیگر به دلیل شرایط روزگار و بی ثباتی 
ارز دچار این مشکل شــده اند. وقتی امکانات 
از آنها گرفته شود آنها بیشــتر در مشکل فرو 

می روند. باید به آنها کمک کرد.
الریجانی اظهار کــرد: در دوران محدودی 
که در این شــرایط قرار داریم تالش داریم که 
این سد را بشــکنیم. خیلی از کشورها در این 
خصوص به ما کمک می کنند و کارهای خوبی 
هم انجام داده اند ولی الزم است برای این دوره 
ساز و کارهای خاصی در نظر باشد تا مشکالت 

تولید حل شود.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به انتشار 
خبر عبور ایران از مرز غنی سازی ۳۰۰ کیلوگرمی 
اورانیوم تاکیــد کرد که جزئیات این مســاله را 
سازمان انرژی اتمی بهتر می تواند توضیح دهد 

و او از این امر اطالع ندارد.
به گزارش ایســنا ســید عباس موسوی در 
حاشیه مراســم ختم مرتضی صفاری نطنزی 
نماینده فقید نطنز و عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس همچنین خاطر نشان 
کرد: پیام ما درباره اینستکس به اروپایی ها منتقل 
شده و امیدواریم گام های مهم و عملیاتی تری را 

از سوی آنها شاهد باشیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه با بیــان اینکه 
رایزنی ها با اروپایی ها درباره اینستکس ادامه دارد 
و پیام ایران به طرف اروپایی منتقل شده است، 
گفت: ما به اروپایی ها اعالم کردیم که اگر گام های 
عملی تر، ملموس تر و کامل تر بردارند اقدامات 
کاهش تعهدات ایران قابل بازگشت است وگرنه 

ادامه خواهیم داد.
سید عباس موسوی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا اینستکس توانسته خواسته های ایران 
را برآورده کند هم گفــت: اینطور که می بینید 
و خبرها منتشــر شــده این خواسته جمهوری 
اسالمی ایران و مطالبه ملت ایران نبوده، رایزنی ها 
ادامه دارد و پیام ما به طرف های اروپایی منتقل 

شده است.
وی ادامه داد: البتــه چند روزی یعنی هفت، 
هشت، ۱۰ روز وقت اســت، امیدواریم بتوانند 
گام های مهــم و عملیاتی تر نســبت به اجرایی 

کردن موضوع بردارند.
موسوی در پاســخ به این پرسش که اگر این 

گام ها برداشته نشود چه اتفاقی می افتد، گفت: 
اگر بر ندارند قطعاً جمهوری اســالمی ایران گام 

دوم را بر خواهند داشت.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به این 
پرسش که آیا ذخایر اورانیوم غنی سازی ایران از 
مرز ۳۰۰ کیلو گذشته است، گفت: دوستان انرژی 

اتمی در این باره بهتر می توانند پاسخ دهند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه 
آیا این خبر درست اســت که ایران می خواسته 
پنجشنبه گذشته ذخایر اورانیوم را از ۳۰۰ کیلو 
بیشتر کند اما به خاطر عملیاتی شدن اینستکس 
متوقف کرده اســت؟ گفت: از این تحلیل خبر 
ندارم اما دوستان انرژی اتمی می توانند اطالعات 

دقیق را بدهند و پاسخ دهند.
موسوی در پاســخ به این پرسش که آیا شما 
این موضوع را تأیید یا تکذیب نمی کنید، گفت: 

من خبر ندارم.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش 

دیگری مبنی بر اینکه گام دوم ایران چه خواهد 
بود اظهار کرد: ما گام دوم را اعالم کرده ایم. بحث 
مقدار غنی سازی، درصد و سطح آن است که به 

زودی اعالم می کنیم.
وی درباره واکنش احتمالی طرف های مقابل 
به گام دوم ایران گفت: باید ببینیم االن اقدامات 
و تقالهایی را از طرف اروپایی ها می بینیم. اعالم 
کردیم که اگر گام عملی تر، ملموس تر و کامل تر 
بردارند اقدامــات کاهش تعهــدات ایران قابل 

بازگشت است وگرنه ادامه خواهیم داد.
موســوی همچنین درباره آخرین وضعیت 
اســداهلل اســدی دیپلمات ایرانی که در آلمان 
زندانــی شــده اســت، گفــت: پیگیری ها از 
لحاظ حقوقــی و سیاســی و دیپلماتیک ادامه 
دارد و وکالی ایشــان نیــز در حــال پیگیری 
مجدانه ایــن پرونــده هســتند، امیدواریم به 
 زودی بی گناهی ایشــان ثابت شــود و بتواند 

از بند رهایی پیدا کند.

خبرخبر

الریجانی در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن:

بازیچه  دست کسی نمی شویم
موسوی اقدام مناسب اروپا را پیش شرط دانست

 کاهش تعهدات برجامی ایران برگشت پذیر است


