
گروسی:
آژانس به دسترسی های بیشتری
از برنامه هسته ای ایران نیاز دارد

مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در یک 
ســخنرانی مطرح کرد که آژانس به دسترسی های 
بیشــتری برای بازرســی هایش از برنامه هسته ای 
ایران نیاز دارد. به گزارش ایســنا، رافائل گروسی، در 
دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای 
در نیویورک در بخشــی از ســخنرانی اش به مسئله 
بازرسی های آژانس از برنامه هسته ای ایران پرداخت 
و گفت: تنها با دسترســی بیشتر اســت که آژانس 
»خواهد توانســت تضمین الزم و موثق بدهد که هر 
گونه فعالیت]هسته ای[ در جمهوری اسالمی ایران 

در راستای اهداف صلح آمیز است.«
    

سخنگوی کرملین عنوان کرد: 
تاثیر اقدامات غرب علیه روسیه 

بر احیای برجام 
سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت 
که روسیه از احیای توافق هســته ای در اسرع وقت 
حمایت می کند، اگرچه اقدامات خصومت آمیز غرب 
در قبال مسکو ممکن اســت به طور غیرمستقیم بر 
برخی از مقدمات آن تاثیر بگذارد. به گزارش ایســنا، 
پسکوف در این باره بیان کرد: طبعا، ما مایلیم این توافق 
در اسرع وقت احیا شود. برخی پیشامدهای جدیدی 
مرتبط با اقدامات خصومت آمیز کشورهای غربی علیه 
فدراسیون روسیه وجود دارد که به طور غیرمستقیم 
بر برخی مقدمات این توافق اثــر می گذارد. باید این 

مشکل را حل کرد.
    

سخنگوی دولت:
رئیسی به نیویورک می رود

سخنگوی دولت ازسفر رئیس جمهور به نیویورک 
برای شرکت در مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل 
متحد خبر داد. بــه گزارش انتخــاب، علی بهادری 
جهرمی در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش 
که آیا رئیس جمهوری در نشســت عمومی سازمان 
ملل متحد حضور خواهد یافت یا خیــر، اظهار کرد: 
برنامه ریزی های مقدماتی برای این امر صورت گرفته 
است. این نخستین ســفر ابراهیم رئیسی به آمریکا 
جهت شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان 

ملل است.
    

احمد خاتمی: 
ناخواسته گفتم اکثر بی حجاب ها 

دزد هستند
عضو فقهای شــورای نگهبان گفت:اینکه گفتم 
»اکثر بی حجاب ها از خانواده های دزد ها هستند«، 
ناخواسته بوده اســت. به گزارش ایرنا، احمد خاتمی 
گفت: اینجانب در خطبه گذشته که در تاریخ ۱۷ تیر 
۱۴۰۱ ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبه ها را 
قبل از ایراد می نویسم، این جمله را ندیدم که اکثر بی 
حجاب ها از خانواده های دزدها هستند و در تلویزیون 
هم ندیدم، لذا به این باور رسیدم که آن را نگفتم و آن 
را در خطبه این هفته ۷ مرداد ۱۴۰۱ ابراز کردم، ولی 
بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که 
در خطبه قبل گفته اید. امام جمعه موقت تهران افزود: 
بنابراین تردیدی ندارم که این جمله ســبق لسان و 
ناخواسته بوده است. از خداوند می خواهم که دل های 
همه ما را به نور ایمان منور کرده و ما را در صراط بندگی 

خود استوار فرماید.
    

سفیر چین در ایران با اشاره به مساله تایوان:
قدردان پایبندی ایران 

به چین واحد هستیم
سفیر چین در ایران در صفحه توییترش با قدردانی 
از به دلیل پایبندی ایران به چین واحد، نوشت: چین 
قاطعانه با هرگونه مداخله در امور داخلی خود از سوی 
نیروهای خارجی مخالف اســت و اجــازه هیچ گونه 

»استقالل تایوان« را به هر شکلی که باشد، نمی دهد.
به گزارش ایسنا،  چانگ هوآ، عالوه بر این، در پیام 
دیگری در واکنش به گفت وگوی اخیر روسای جمهور 
ایران و چین درباره مســائل دوجانبه و بین المللی، 
نوشت: ما از پایبندی مداوم ایران به اصل چین واحد 

قدردانی می کنیم.
    

صدور مجوز خروج ۱۲ خدمه 
ایرانی و ونزوئالیی  از آرژانتین

رسانه های آرژانتین گزارش دادند، قاضی دادگاهی 
در این کشــور اجازه داده ۱۲ نفر از خدمــه ایرانی و 
ونزوئالیی که از ماه گذشــته میالدی در این کشور 

ممنوع  الخروج بودند، کشور را ترک کنند.
به گزارش ایســنا، رســانه های آرژانتین گزارش 
داده اند که دادگاه البته اعالم کرده است که چهار نفر 
از کارکنان ایرانی این هواپیما همچنان ممنوع الخروج 

باقی مانده اند.
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در بحبوحه سختی های فروش نفت 
ایران در بازارهای جهانی، ســید حسن 
نصــراهلل، دبیرکل حــزب اهلل لبنان بار 
دیگر گفت که »آماده ایم سوخت ایران 
را رایگان بــرای نیروگاه های برق لبنان 
بیاوریم به شرط آنکه دولت لبنان با این 

موضوع موافقت کند.«
کمتر از یکســال پیش نیز موضوع 
ارسال سوخت از ایران به حزب اهلل لبنان 
چالش های فراوانی را در لبنان برانگیخته 
بود. با این حال رسانه ها خبر دادند که سه 
کشتی حامل ســوخت ایران به لبنان 
رسیده و حاال دوباره در اوج بحران برق 
لبنان، یک بار دیگــر این موضوع محل 

مناقشه شده است.

متحد ایران در تاریکی
کاهش شــدید واردات ســوخت 
لبنان موجب تشدید بحران اقتصادی 
فلج کننده در آن کشور شده است. این 
در حالی است که واحد پول لبنان از سال 
۲۰۱٩ به این ســو ٩۰ درصد از ارزش 

خود را از دست داده است.
دو نیــروگاه »الزهرانــی« و »دیر 
عمار« با بحران برق مواجه شده و بارها 
تا مــرز تعطیلی پیش رفته انــد. در دو 
ســال گذشــته لبنان با بحران شدید 
اقتصادی مواجه بوده و ایــن بحران با 
کمبود سوخت شدیدتر از گذشته نیز 
شده اســت. تداوم این بحران موجب 
شده تا نیمی از جمعیت این کشور در فقر 
قرار بگیرند و ارزش پول ملی نیز سقوط 

زیادی کرده است.
این عوامل موجــب اعتراض های 
گســترده علیه سیاســتمداران این 
کشــور شــده و معترضان آنــان را به 
فســاد و ناکارآمدی متهم می کنند. به 
علت کمبود ارز بــرای پرداخت هزینه 
تامین کنندگان انرژی در خارج از لبنان 
هم، امکان دریافت برق از کشــورهای 

دیگر از بین رفته است.
بســیاری از مردم لبنان از گذشته 
برای تامین برق مورد نیاز از دستگاه های 
دیزلی تولید برق اســتفاده می کردند، 
اما در شرایط کنونی با توجه به کمبود 
سوخت و همچنین گران شدن سوخت 
موجود، این امکان هــم از مردم گرفته 
شده تا بتوانند در خاموشی ناشی از قطع 
برق سراسری از ژنراتورهای خانگی خود 
استفاده کنند. پیش از خاموشی اخیر، 
مردم تنها دو ســاعت در روز برق برای 

استفاده در اختیار داشتند.

ایران حامی همیشگی حزب اهلل
حســن نصراهلل، پــس از تاکید بر 
»ارائه مجانی ســوخت ایران« گفته 
است که دولت لبنان »به دلیل ترس« از 
تحریم های آمریکا »جسارت سیاسی« 

برای پذیرفتن سوخت از ایران را ندارد.
این اظهارات نصــراهلل در واکنش 
به اظهارات اخیر جبران باسیل، داماد 
میشل عون رئیس جمهور لبنان و رهبر 
حزب  مسیحی »جنبش آزاد میهنی« 
لبنان است که متحد حزب اهلل به شمار 
می رود. او به تازگــی از حزب اهلل و وزیر 
انرژی لبنان خواسته تا از ایران به لبنان 

سوخت وارد کنند.
نصــراهلل ســال گذشــته و پس از 
درگیری بر سر ســوخت در لبنان که 
به مرگ ۲۸ نفر منجر شد، گفت: »در 
ایران به اندازه ای ســوخت وجود دارد 
که کشــتی ها پر بوده و منتظر خریدار 

هستند«.
احساس نیاز به حل بحران سوخت 
در لبنان با استفاده از کمک های ایران 
در حالی مطرح اســت کــه مقام های 
کشورمان بارها برای کمک به بیروت به 
عنوان یکی از کشورهای دوست و متحد 
اعالم آمادگی کرده اند. در جدیدترین 
موضعگیری، »محمدصادق فضلی«، 
دســتیار وزیر امور خارجــه در پیامی 
توئیتری یادآور شد: »جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید 

و صادرکننــدگان انــرژی در منطقه، 
برای کمک به مردم لبنان، در کنار آنها 
ایستاده است.« او با اعالم اینکه »تهران 
آمادگی دارد میزبــان لبنانی  ها برای 
گفت وگو درخصوص تامین ســوخت 
مورد نیاز مردم این کشــور باشــد«، 
تصریح کرد: »ما هرگز دوســتان خود 
را در روزهای ســخت تنهــا نخواهیم 

گذاشت.«
»ولید فیاض«، وزیــر انرژی لبنان 
هم در واکنش به ایــن اظهارات گفت 
که لبنان از »هبه« همه کشــورهای 
دوست در جهان اســتقبال می کند. 
رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان 
هم با اســتقبال از پیشــنهاد دبیرکل 

حزب اهلل عنوان کــرد: مخالفت با این 
پیشنهاد خیانت به مردم است.

مخالفان: ایران به دنبال نفوذ است
اما مخالفــان حــزب اهلل در لبنان 
می گویند که خرید ســوخت از ایران، 
این کشــور را که هم اکنــون نیز دچار 
سختی های بسیار است در معرض خطر 

تحریم ها قرار می دهد.
عالوه بر تحریم ها علیه ایران، آمریکا 
حزب اهلل لبنان را در فهرست گروه های 

تحریمی طبقه بندی کرده است.
سال گذشــته ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا گفته بود که مردم لبنان به 
راه حلی طوالنی مدت برای حل مشکل 
ســوخت نیاز دارند و نه به یک نمایش 

تبلیغاتی دیگر از سوی حزب اهلل.
وبگاه النشــره نیز در خبری آورده 
که »محمد خیر« رئیس شورای عالی 
امدادرســانی لبنان در پاسخ به سوالی 
تاکید کرد که موضوع واردات سوخت 
از ایران به تایید مقامات دولتی نیاز دارد 
که با توجه به شــرایط کنونی در لبنان، 
موافقت نجیب میقاتی )نخســت وزیر 

مکلف به تشکیل دولت( را می طلبد.
سال گذشــته نیز نجیب میقاتی، 
نخست وزیر وقت لبنان، سوخت ارسالی 
از سوی ایران را، که حزب اهلل وارد کرده 
بود، نقض حاکمیت کشــورش خواند 
و گفت که نقض حاکمیــت لبنان او را 

ناراحت و غمگین می کند. میقاتی گفته 
بودکه من نگران این نیستم که ممکن 
است تحریم هایی علیه لبنان اعمال شود، 
چرا که این عملیات بدون دخالت دولت 

لبنان انجام شد.

نفت تقریبا مجانی ایران
دولــت ســیزدهم در حالی مدعی 
افزایش ۵۰ درصدی صــادرات نفت و 
وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی 
است که دیوان محاســبات می گوید 
وصول درآمدهای نفتی در دو ماهه اول 

امسال کمتر از ۱۵ درصد بوده است.
در گزارش دیوان محاســبات آمده 
است: به استثنای »درآمدهای مالیاتی« 
با ۷٩.۵ درصد وصولی و سایر درآمدها با 
۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخش ها 
همچون درآمدهای گمــرک، فروش 
نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 
و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک 
دارایی های سرمایه ای، عملکرد وصول 
منابع کمتر از میزان قابــل انتظار بوده 

است.
دیوان محاســبات، درصد وصولی 
درآمدهای یاد شده را بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ 
درصــد مبالغ مصــوب دوماهه عنوان 

کرده است.
دولت در بودجه سال جاری صادرات 
۱.۴ میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۷۰ 

دالر به ازای هر بشکه تعیین کرده بود.

آمارهــای بین المللــی از جملــه 
شــرکت های ردیابی نفتکش ها نشان 
می دهد که ایــران در دو ماهه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۱ به طور متوســط روزانه 
حدود ۷۰۰ هزار بشــکه صادرات نفت 
داشته که معادل نیمی از رقم مندرج در 

بودجه است.
هنوز گزارش شفافی از میزان هزینه 
دور زدن تحریم ها و تخفیف های نفتی 
ایران به چین، تنها مشتری نفتی کشور، 
همچنین نحوه دریافت پول نفت منتشر 
نشده اســت، اما خبرگزاری بلومبرگ 
گزارش داده بود که ایران نفت خود را به 
قیمت تقریبا ۱۰ دالر کمتر از نفت برنت 
به چین می فروشد تا بتواند با نفت روسیه 
که قرار اســت در ماه  اوت وارد بازار این 

کشور شود، رقابت کند.
قیمت نفــت در بازارهای جهانی در 
دو ماهه ابتدایی امسال باالی ۱۰۰ دالر 
به ازای هر بشکه بود که ۳۰ درصد بیش 
از رقم مندرج در بودجه پیش بینی شده 

ایران است.

هدف از فروش مجانی سرمایه ملی 
چیست؟

اوضاع متحدان همیشگی ایران در 
منطقه کمی متغیر شده و بازیگرانی 
چون عراق و لبنان دیگــر آن تبعیت 
کامل را از سیاســت های ایران ندارند. 
تالش های ایران بــرای حفظ جایگاه 
خود در منطقه شمایل دیگری گرفته 
است. شــاید به همین دلیل باشد که 
مقامات رسمی اعداد اغراق آمیزی را 
برای درآمدهــای نفتی ادعا می کنند 
ولی در داســتان فروش نفت ایران به 
لبنان تقریبا همه بر مجانی فروشــی 
این سرمایه ملی ایران اتفاق نظر دارند. 
مجانی فروشــی که باید منتظر ماند و 
دید آیا مانند گذشته ثمره ای برای ایران 

دارد یا خیر؟
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

مقامات رسمی اعداد 
اغراق آمیزی را برای 

درآمدهای نفتی ادعا 
می کنند ولی در داستان 

فروش نفت ایران به لبنان 
تقریبا همه بر مجانی فروشی 

این سرمایه ملی ایران 
اتفاق نظر دارند. مجانی 

فروشی که باید منتظر ماند و 
دید آیا مانند گذشته ثمره ای 

برای ایران دارد یا خیر؟

در بحبوحه سختی های 
فروش نفت ایران در بازارهای 
جهانی، سید حسن نصراهلل، 

دبیرکل حزب اهلل لبنان بار 
دیگر گفت که »آماده ایم 
سوخت ایران را رایگان 

برای نیروگاه های برق لبنان 
بیاوریم به شرط آنکه دولت 
لبنان با این موضوع موافقت 

کند«موضوعی که مجدد 
صدای موافقان و مخالفان را 

در لبنان بلند کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم قم در مجلس 
ضمن با انتقــاد از رویه مجلــس در قبال دولــت، خطاب به 
رئیس جمهور گفت: امروز حرکت دولت مانند حرکت کسی 

است که روی تردمیل می دود و مسافتی طی نمی شود.
به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری در نطق میان دستور خود 
با انتقاد از وضعیت اداره مجلس شورای اسالمی گفت: اگر پای 
صحبت تک تک نمایندگان بنشینید جز اندکی شاید رضایت 
وجدانی از حضورشان در مجلس نداشته باشند زیرا نقشی از 
مجلس در حل مشکالت عمیق جامعه نمی بییند و هر روز در 

حوزه انتخابیه با انتقاد و پرخاش مردم روبرو هستند اما تاثیری 
در حل مشکالت آنها در کارشان نمی بینند.

وی افزود: نمایندگان مجلس ارزشی، انقالبی و دلسوز هستند 
ولی به مثابه دانه های پراکنده یک تسبیح هستند و هیات رئیسه 
باید به عنوان نخ اتصال و انســجام کارآمدی الزم را به مجلس 
بدهد و نقش الزم را ایفا کند؛ امروز کدام برنامه و طرح مشترک 
بین مجلس و دولت به عنوان میثاق مشترک وجود دارد که ما 

بر اساس آن مطالبه گری و مشکالت مردم را پیگیری کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: امروز می بینیم 

طرح رتبه بندی معلمان نیمه کاره است و با وجود گذشت ۵ ماه 
از سال هنوز هم تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص نیست؛ 
جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهاده های دامی  
جای تشکر دارد و امری ضروری است اما مجلس نقش خودش را 
در کنترل دولت برای اینکه به کمرهای خمیده مردم فشار وارد 

نشود ایفا نکرد؛ مجلس چه نقشی در این رابطه ایفا کرده است؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: 
ما چه نقشی در حل مشکالت مردم داریم؟ آیا این مشکالت راه 
برون رفت دارد یا خیر و اگر دارد چه همفکری و هماهنگی بین 
مجلس و دولت وجود دارد؟ چه کسی باید این زمینه را فراهم 

کند.
ذالنوری خطاب به رئیس جمهــور، تصریح کرد: تحرک، 
روحیه انقالبی و منش شما موجب تشکر است اما امروز حرکت 
دولت مانند حرکت کســی اســت که روی تردمیل می دود و 
مسافتی طی نمی شود؛ امروز نقطه ) الف ( و ) ب ( شما کجاست 
که ارزیابی کنیم پیشــرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای 
رئیس جمهور! یک چهارم فرصت خدمت شما گذشت آیا یک 
چهارم اهدافی که باید طی کنید وصول شده است و به آن رسیده 

اید؟ فرصت ها مانند ابر می گذرد.

یک اصولگرای دیگر هم به جمع منتقدین دولت پیوست

ذوالنوری: دولت روی تردمیل می دود

خبر

بهروز کمالوندی تاکید کرد: از اظهارات رئیس سازمان 
انرژی اتمــی در مورد توانایی ایران در دســتیابی به بمب 
هسته ای اشتباه برداشت شده است و ایران به سمت ساخت 

بمب هسته ای نخواهد رفت.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: طبق 
قانون مجلس شورای اسالمی و به منظور حفظ منافع ملت 
ایران، مجموعه ای از وظایف را انجام دادیم. یکی از کارهایی 
 IR6 که انجام دادیم راه اندازی یک هزار دستگاه سانتریفیوژ

بود و از دیروز شروع به تزریق گاز به این ماشین ها کردیم.
کمالوندی تاکید کرد: ما روند غنی سازی را برای رفع 
نیازهای کشور ادامه خواهیم داد. ما قباًل برنامه خود را به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده ایم و طرف های 

دیگر مذاکرات هم می دانند که ما در این باره قانون داریم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران با اشــاره به 
سخنان اخیر محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی 

و برداشت های از این ســخنان، گفت: از اظهارات اسالمی 
در مــورد توانایی ایران در دســتیابی به بمب هســته ای 
اشتباه برداشت شده است. ایران به دلیل توانمندی های 
استراتژیک خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت 

ساخت بمب هسته ای هم نخواهد رفت.
وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود 
بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق هسته ای به تعهدات 

خود باز خواهیم گشت.

عضو مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است که علیرغم 
آنکه برای اولین بار است که شاهد تحقق آرزوی نزدیک به 
سه دهه ای جریان اصولگرا برای ایجاد هماهنگی میان 
دولت با سایر قوا هستیم، کســانی که به رئیسی هم رای 

دادند از عملکرد او راضی نیستند.
محمد جواد حق شناس در گفت و گو با ایلنا تاکید کرد: 
انتظار می رفت با این همه ایجاد هزینه و کاهش مشارکت 
حداقل بتوانیم دستاوردهایی در زمینه کارآمدی و رضایت 
نسبی مردم در تحقق وعده هایی که روی زمین مانده به 
دســت بیاوریم. فکر کنم اگر هر منتقد منصفی بخواهد 
نگاهی به عملکرد دولت و عمل به وعده ها بیاندازد، دولت 
آقای رئیسی نتوانسته با پرداخت هزینه های کالن، رضایت 
عمومی جامعه را در تحقق شاخص های مورد نظر به دست 
بیاورد و حتی به نظر می رسد، امروز بخش قابل توجهی از 
کسانی که بر اساس برخی از باورهایشان به آقای رئیسی 

رای دادند، از عملکرد دولت راضی نباشند.

حق شــناس تصریح کرد:  بحــران ناکارآمدی مانند 
انتخاب وزیرانی که از ناتوانی، عدم تخصص و تجربه رنج 
می برند، خود را به شبیه ترین شکل ممکن نشان می دهد. 
هرچند که بعد از یک سال، کابینه دولت رو به ترمیم است. 
امروز، مجلسی که به دولت رای باالیی داد، صدایش درآمده 
و چندین تن از وزرا را در نوبت استیضاح قرار داده است اما 
به دلیل مالحظات هیئت رئیسه مجلس، این استیضاح ها 

اعالم وصول نشده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی مطرح کرد:

برداشت اشتباه از سخنان اسالمی درباره بمب اتم 
حق شناس:

رای دهندگان به رئیسی هم از عملکرد او ناراضی هستند

ایران و حزب اهلل همچنان به ارسال محموله سوخت به لبنان اصرار دارند؛

هبه نفت به متحد استر ا  تژ یک


