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پاکستان برای واردات گاز 
قرارداد ۱۰ ساله با قطر 

بست
دولــت پاکســتان بــرای واردات ۳۰ میلیون تن گاز 
مایع فشرده )LNG( قرارداد ۱۰ ساله با قطر امضا کرد.
بــه گــزارش ایرنــا از منابــع رســمی پاکســتان، در 
جریان سفر وزیر انرژی قطر به اسالم آباد روز جمعه دو 
کشور قرارداد ۱۰ ساله گاز مایع طبیعی را امضا کردند.
عمــر ایــوب خان وزیــر انرژی و نفت پاکســتان طی 
مراسمی با همتای قطری خود و با حضور »عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان، قرارداد واردات گاز مایع طبیعی 
از قطــر را امضــا کــرد کــه بــه گفتــه مقامــات اســالم آباد 
قــرارداد فعلــی بــا دوحــه حاصــل اصالحات انجام شــده 
در قرارداد مشــابهی اســت که پاکستان چند سال پیش 
بــرای واردات گاز مایــع، توافــق ۲۰ ســاله بــا قطــر امضــا 

کرده بود.
ندیم بابر، دســتیار ویژه نخســت وزیر پاکستان در 
امــور انــرژی طــی نشســت خبری در اســالم آبــاد گفت: 
قــرارداد جدیــد گازی بــا قطر بــه صرفه تر بــوده و مطابق 
توافــق طرفیــن هــر چهــار ســال بعــد، بــر ســر نــرخ گاز 

مذاکره انجام خواهد شد.
نخســت وزیــر پاکســتان گفــت: اصالح در قــرارداد 
گازی سابق با قطر و امضای قرارداد جدید موجب ۳۰۰ 
میلیــون دالر ســاالنه صرفــه جویــی در خریــد گاز مایــع 

فشرده پاکستان می شود.
بــرای  مــاه ۱۳۹۵  مــرداد  شــرکت »قطــر گاز« در 
صادرات گاز طبیعی مایع به مدت ۲۰ سال به پاکستان 
اپوزیســیون  امــا  کــرد  امضــا  کشــور  ایــن  بــا  قــراردادی 
پاکســتان از جملــه حــزب تحریــک انصــاف بــه ریاســت 

عمران خان به آن اعتراض کردند.
پاکســتان بــه شــدت بــا کمبــود انــرژی به ویــژه گاز 
مواجــه اســت و در فصــل ســرما، بســیاری از شــهرها و 

مناطق پاکستان دچار افت شدید گاز می شود.
افزایش واردات گاز پاکســتان از قطر در شــرایطی 
اســت کــه اســالم آباد بــا وجــود ســپری شــدن بیــش از 
شــش ســال از زمــان انقضــای قــرارداد خــط لولــه گاز 
ایران-پاکســتان، هنوز اقدام عملی برای اجرای تعهدات 
خــود در ایــن زمینــه انجام نداده اســت امــا دولت فعلی 
پاکستان همواره اعالم کرده که اجرا و تکمیل این طرح 

پس از رفع موانع موجود، امکان پذیر است.

قیمت نفت خام سقوط کرد
قیمــت نفــت خــام در معامــات ا جمعــه هشــتم 
اســفند ۱۳۹۹، تحــت تاثیــر رشــد قیمــت دالر در پــی 
تقویــت ســود اوراق قرضــه آمریــکا و همچنیــن انتظــار 

افزایش تولید نفت در آینده نزدیک، سقوط کرد.
بــه گــزارش مهر بــه نقــل از سی ان بی ســی، قیمت 
نفــت خــام در معامــالت جمعــه هشــتم اســفند ۱۳۹۹، 
تحــت تأثیر رشــد قیمــت دالر در پی تقویت ســود اوراق 
قرضــه آمریــکا و همچنین انتظار افزایش تولید نفت در 

آینده نزدیک، سقوط کرد.
تــا ســاعت ۱۰:۱۹ صبــح جمعــه بــه وقــت تهــران، 
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام برنت، بنچ مارک 
بین المللــی قیمــت نفــت، ۱.۱۵ درصد ســقوط کــرد و به 

۶۶.۱۱ دالر بازگشت.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین 
تگــزاس غــرب آمریکا هم، ۱.۲۳ درصد ســقوط کرد و به 

۶۲.۷۵ دالر رسید.
رشــد سریع ســود اوراق قرضه آمریکا باعث شد تا 
قیمت دالر در معامالت تقویت شود؛ همچنین از سوی 
دیگــر بــاال رفتــن قیمــت دالر باعــث می شــود کــه قیمت 
نفــت دالری بــرای دارنــدگان ارزهای غیــر دالری گران تر 

تمام شده و تقاضا کاهش یابد.
از ســوی دیگر، ســرمایه گذاران انتظار دارند نتیجه 
اجالس هفته جاری اوپک پالس افزایش عرضه نفت به 

بازارهای جهانی باشد.

ایجاد خط مستقیم دریایی 
بین ایران و روسیه قوت گرفت
کــرد  تاکیــد  ایــران   در  روســیه  بازرگانــی  رایــزن 
کــه جلســات مــا بــا طــرف ایرانــی بــرای کشــتی رانی و 
کشتی ســازی در دریــای خــزر آغــاز شــده و بازرگانان ۲ 
کشــور از برقراری خط مســتقیم دریایی ایران و روسیه 

استقبال کرده اند.
بــه گــزارش صداوســیما، رســتم ژیگانســین افزود: 
در ایــن بــاره جلســات مــا بــا طرف هــای ایرانــی دربــاره 
کشــتیرانی و کشــتی ســازی در دریــای خــزر آغــاز شــد و 
از دو مــاه قبل، خط مســتقیم کشــتی های بــاری از بندر 
آســتاراخان بــه مقصد ایران آغاز شــد کــه به طور منظم 
هر دو هفته یک بار ۶ هزار تن کاال را جابه جا می کند.

وی بــا بیــان اینکــه در صورت اســتقبال از این خط 
دریایــی، در فواصــل زمانی کمتــری مبادالت دریایی کاال 
انجــام خواهــد شــد اضافــه کــرد: بنــا داریــم بــا همکاری 
مشترک برای کشتی سازی در دریای خزر، همکاری های 
تجــاری ایران و روســیه را افزایــش دهیم و این اقدامات 
به افزایش حجم مبادالت دو کشور کمک خواهد کرد.

برگــزاری  یــادآوری  بــا  همچنیــن  ژیگانســین 
 ،۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۳۱ تــا   ۲۸ در  اوراســیا  نمایشــگاه 
گفــت: برگــزاری ایــن نمایشــگاه در ایــران بــرای رشــد 
همکاری هــای اقتصــادی اوراســیا بــا ایران بســیار مفید 
عنــوان  بــه  می کنیــم  ســعی  رو  ایــن  از  بــود  خواهــد 
شــرکت های  ایــران،  در  روســیه  بازرگانــی  نمایندگــی 
بزرگ و معتبر روسی را به نمایشگاه اوراسیا در ایران 
بیاوریــم ضمن اینکــه نمایندگان وزارتخانه های صنعت 
و تجــارت و دیگــر وزارتخانه هــای روســیه نیــز در ایــن 

نمایشــگاه حضور خواهند داشت.
حوزه هــای  در  روســی  شــرکت های  افــزود:  وی 
مختلف صنعت، خودروسازی، کشتی سازی و تجهیزات 
و ماشین آالت در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، 
زیرا روســیه در این حوزه ها پیشــرفته اســت و جوابگوی 

نیازهای واردکنندگان ایرانی خواهد بود.

رد تلویحی روایت رسانه های 
پاکستانی از سوی ایران 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــه برخــی اخبــار 
منتشــر شــده در رســانه های پاکســتان درباره چگونگی 
وقوع درگیری های اولیه با قاچاقچیان ســوخت در مرز 

مشترک ایران و پاکستان واکنش نشان داد.
بــه گزارش خبرآنالین، ســعید خطیب زاده با توجه 
بــه برخــی اخبار منتشــر شــده در رســانه های پاکســتان 
دربــاره چگونگــی وقوع درگیری هــای اولیه با قاچاقچیان 
ســوخت در مــرز مشــترک ایران و پاکســتان اظهــار کرد: 
مســئول  و  صالحیــت دار  مقامــات  طــرف  از  موضــوع 
در جمهــوری اســالمی ایــران تحــت بررســی اســت و بــا 
توجــه بــه تحویــل جســد یــک ایرانــی طــی صورتجلســه 
مشــترک از ســوی پاکســتان به ایران این موضوع توسط 
مرزبانــان درجــه یــک در دو کشــور در دســت بررســی 
اســت و بــر اســاس نتایــج گزارشــات آنها اقدامــات الزم 
توســط نیروهــای مرزبانــی در مرزهای مشــترک و وزارت 

امورخارجه به عمل خواهد آمد.

معاون آبفای وزیر نیرو: 
قانون آب روز های آتی ابالغ 

می شود
معــاون وزیــر نیرو در امــور آب و آبفا خبر داد که  
قانــون آب در حال تدوین اســت و امیــد داریم تا پایان 

سال به دولت تقدیم شود.

 به گزارش  وزارت نیرو،  قاســم تقی زاده خامســی 
معاون امور آبفای وزیر نیرو اظهار کرد: رؤســای ۹ گانه 
حوضه هــای آبریــز تــا پایــان ســال در شــرکت مدیریــت 
منابع آب ایران مســتقر خواهند شــد. این اقدام، گامی 
برای مشارکت بیشتر همه ذی نفعان و ذی مدخالن در 

مقوله آب است.
تقــی زاده خامســی همچنیــن گفت: همــه آن هایی 
که با تاریخ آشــنایی دارند به روشــنی مشاهده کرده اند 
کــه نخســتین تمدن هــا در کنــار بزرگترین رودها شــکل 
گرفته است چون بقای انسان را در وجود آب می دیدند.
وی اظهار کرد: فرهنگ ما ایرانیان در حفاظت آب 

طوالنی و باورهای اساطیری آب آشکار است.
تقــی زاده خامســی همچنیــن بــا تاکیــد بــر مســئله 
جنــگ و صلــح بر ســر آب گفــت: البته تصمیمــات، برتر 
از منابــع هســتند و تصمیمات غلــط تنش ها را به وجود 

می آورند و تصمیم درست آن را کاهش می دهد.
وی در عین حال اظهار کرد: آب در کشــور خشــک 
و نیمــه خشــکی ماننــد ایــران کــه ۵۰ درصــد از جمعیت 
آن در نقاطــی ســکونت دارنــد کــه ۲۰ درصــد منابع آبی 
وجود دارد، متاعی مغتنم و کمیاب است و برای همین 
اســت کــه برای توزیع آب در قزویــن طومار ۸ صفحه ای 
می نویســیم و شــیخ بهایی طوماری وســیع برای تقسیم 

آب زاینده رود نگارش می کند.
ســاله  هــزار  چنــد  ســابقه  همچنیــن  افــزود:  وی 
سدسازی داریم و برای ۵۰۰ سال بزرگترین سد قوسی 
در کشــور مــا ایجــاد شــده اســت، امــا امــروز بــا داشــتن 

حدود ۲۰۰ سد ملی و این تاریخچه کجا ایستاده ایم.
ایــران  آب  منابــع  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت: کاهــش ســطحی آب زیرزمینــی، تغییــر اقلیــم، 
بــا  همــراه  ترســالی های  و  طوالنــی  خشکســالی های 
ســیالب های مخــرب سرنوشــت ایــران شــده اســت. مــا 
نبایــد از جمــع آوری قطــره ای آب غفلــت کنیــم و آن را 

مدیریت نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه همیشــه تصمیم های درســت 
برتر از منابع هستند، افزود: می توان حتی با کمبود آب 
به توسعه متوازن رسید و در این زمینه، از نقش سدها 

در مدیریت آب نباید غفلت کرد.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــا یادآوری ســیالب 
ســال ۹۸ خوزســتان و نقش سدها در کنترل آن گفت: 
اگر در آن روزها تصمیم درســت گرفته نمی شــد، شــاید 

نیمی از خوزستان را آب برده بود.
بــه گفته تقــی زاده خامســی، روزی که ورودی آب 
بــه کرخــه به ۸۷۰۰ متر مکعب بر ثانیه رســید و ورودی 
رودخانــه کارون در اهــواز بــه ۳۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه 
بــود، ایــن ســدها بودنــد که نقــش بی بدیل خــود را ایفا 
کردند و تصمیمات درست کارشناسی در ورود و خروج 
آب از ســدها توانســت شــهرهای بزرگ خوزســتان را از 

سیل نجات دهد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

محمد ارفع
مدعــی  مطلبــی  در  رویتــرز  خبرگــزاری 
شــد کــه ایران در خصــوص همــکاری اعضای 
شورای حکام با مواضع ضدایرانی آمریکا، به 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی هشــدار داده 

است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
خبرگــزاری رویتــرز مدعــی شــد ایــران تهدیــد 
کــرده اســت در صورتــی کــه در نشســت آتــی 
شــورای حکام، مواضع دولت واشــنگتن علیه 
تهران دنباله روی شود، به توافق اخیر خود با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان می دهد.
ایــن خبرگــزاری با اعالم ایــن خبر مدعی 
شــد ایــران در نامــه ای متذکــر شــده تروئیکای 
اروپایی به همراه آمریکا برنامه ای برای صدور 
قطعنامه ضد ایرانی در جلســه شــورای حکام 
در نظــر دارنــد. ایــران ایــن حرکــت را مخــرب 
تفاهــم مشــترک ۲۱  پایــان  را  آن  و  می دانــد 
فوریــه ۲۰۲۱ بیــن آژانس و جمهوری اســالمی 

ایران می داند.
بــه  آمریــکا  نامــه  بــه  رویتــرز همچنیــن 
در  کــه  اســت  کــرده  اســتناد  حــکام  شــورای 
در  قطعنامــه ای  دارد  قصــد  شــده  اعــالم  آن 
جهــت ابــراز نگرانی فزاینــده خود در خصوص 
همــکاری ایــران بــا آژانــس بین المللــی انــرژی 

اتمی صادر کند.
در ایــن نامــه آمریــکا از شــورای حــکام 
می خواهــد که باید از ایران بخواهد که نقض 
توافــق هســته ای ۲۰۱۵ را کنــار بگــذارد و بــه 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در خصوص 
ذرات اورانیوم به ادعای آمریکا یافت شده در 

سایت های هسته ای خود توضیح دهد.

روسیه: ایران و برجام در 
مرکز توجه نشست شورای 

حکام قرار خواهد داشت
از ســویی دیگــر میخاییــل اولیانــوف نماینــده 
بین المللــی  ســازمان های  در  روســیه  دائــم 
ایــران و برجــام در  در ویــن گفــت: موضــوع 

مرکــز توجــه نشســت شــورای حــکام آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت.

براســاس آنچه ایرنا گزارش کرده اســت 
نوشــت:  توئیتــی  در  جمعــه  روز  اولیانــوف 
نشســت مــاه مــارس شــورای حــکام آژانــس 
آغــاز  اتمــی روز دوشــنبه  انــرژی  بین المللــی 
می شــود و ایــران یــک بار دیگــر در مرکز توجه 

قرار خواهد داشت.
 ۳۵ مشــترک  مســئولیت  افــزود:  وی 
عضو شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی ایــن اســت که تضمین کنــد که بحث ها 
بــر تالش هــای دیپلماتیــک بــرای احیــای کامل 

برجام تاثیر منفی نگذارد.
شــورای حکام تشــکیالت تصمیــم گیرنده 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که هر 
سال چند نشست برای تصمیم گیری در مورد 

مسائل مهم این سازمان برگزار می کند. 

لودریان و گروسی در مورد 
برجام گفت وگو کردند

همچنیــن ژان ایــو لودریــان وزیــر خارجه 
فرانســه و رافائــل گروســی مدیــر کل آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی در دیــداری اقدامات 

فرانسه در زمینه برجام را بررسی کردند.
به گزارش پایگاه وزارت خارجه فرانسه، 
اقدامــات  مــورد  در  گروســی  بــا  لودریــان 
کشــور  ایــن  شــرکای  و  فرانســه  دیپلماتیــک 
بمنظور یافتن راه حلی برای بازگشت تهران و 
واشــنگتن به تعهدات خود تحت برجام گفت 

وگو کردند.
 وی در گفت وگــو بــا گروســی از اقــدام 
بــی طرفانــه و حرفــه ای آژانــس تقدیــر کــرد و 
بــر حمایت کامل خــود از تالش های مدیر کل 
آژانس برای ادامه اجرای کار و فعالیت هایش 
در راســتی آزمایــی و کنتــرل تعهــدات ایــران 

تاکید کرد.
در بیانیــه وزارت خارجــه فرانســه آمــده 
اســت کــه لودریــان به دنبــال بیانیه مشــترک 
با همتایان آلمانی و انگلیســی خود در تاریخ 

۲۳ فوریــه )۵ اســفند( بــار دیگــر نســبت بــه 
توقــف اجــرای پروتــکل الحاقــی توســط ایــران 

ابراز نگرانی شدید کرد.
انگلیــس،  اروپایــی  پیشــتر ســه کشــور 
صــدور  بــا  سه شــنبه  روز  آلمــان  و  فرانســه 
بیانیــه ای ضمــن ابراز نگرانــی از تصمیم ایران 
حمایــت  الحاقــی،  پروتــکل  توقــف  دربــاره 
خــود را از تفاهــم بــه دســت آمــده بــا آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمی درباره تــداوم نظارت 
و راســتی آزمایی های ضــروری در ایــران اعــالم 
کردند.ایــن بیانیــه هیــچ اشــاره ای بــه نقــض 
صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 

ملل متحد توسط آمریکا نکرده است.

 گروسی هفته های آتی

برای برجام را حیاتی خواند
گروســی  رافائــل  ایــن  از  پیــش  البتــه 
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن 
حیاتــی خوانــدن هفته های آینده برای برجام، 
گفــت کــه توافــق موقــت آژانــس با ایــران یک 
بــرای حفــظ  بــه دیپلماســی  فرصــت گرانبهــا 

برجام داده است.
گروســی در گفــت وگــو بــا یــک رســانه 
خارجی اوضاع فعلی را »شکننده و حساس« 
وضــع  در  تغییــر  کــه  گفــت  و  کــرد  توصیــف 
بازرســی آژانس از مراکز هسته ای اقدامی در 

جهت بهتر شدن اوضاع نبوده است.
بــه ادعــای مدیــر کل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی، بــا ایــن توافــق موقــت اطمینان 
حاصل می شــود که نقاط کوری برای بازرسان 

سازمان ملل وجود نخواهد داشت.
در ســفر اخیر گروســی به ایران، آژانس 
بــه یک توافق موقت بــرای ادامه فعالیت های 
نظارتــی آژانــس تــا ســه ماهــه آینــده بــا ایران 

دست یافت.
شــبکه  بــا  گفتگــو  در  پیشــتر  گروســی 
خبــری ژاپنــی) ان اچ کی( بــا تاکید بر ضرورت 
دستیابی به توافقی در باره برنامه هسته ای 
ایــران، گفــت که اگر ایران و دیگر کشــورها از 

جملــه آمریــکا در بــاره ایــن برنامــه بــه توافــق 
دســت نیابنــد، جامعــه جهانــی با وضــع کامال 
جدیــدی درمــورد پیشــرفت هســته ای ایــران 
روبــه رو می شــود. گروســی همچنیــن تعلیق 
پروتــکل الحاقــی خســارتی مهــم بــرای جامعه 

جهانی خوانده بود. 
گروســی روز یکشــنبه گذشــته در تهران 
رئیــس ســازمان   » اکبــر صالحــی  بــا »علــی 
انــرژی اتمــی و » محمــد جــواد ظریــف« وزیــر 
امــور خارجــه ایــران در بــاره آخریــن تحــوالت 
برجــام گفت وگو کرد و ایــن دیدارها به صدور 
بیانیــه ای مشــترک بیــن ایــران و آژانس منجر 
شــد کــه بــر اســاس آن فعالیت هــای ضــروری 
نظارت و راســتی آزمایی آژانس تا ســه ماه در 

ایران ادامه پیدا کند.

بورل: پنجره فرصت برای 
ازسرگیری برجام همچنان باز 

است
عــالوه بر این مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپــا تصریــح کرد که به رغــم تدابیر 
جبرانــی ایــران در برجام، پنجــره فرصت برای 
بازگشــت این توافق به مسیر اصلی همچنان 

باز است.
جوســپ بورل در گفت وگو با خبرنگاران 
بیــان کــرد: اکنــون فرصتــی بــه وجــود آمــده 
کــه نبایــد آن را از دســت داد. مــن بــه عنــوان 
کــه  اطمینــان دارم  برجــام  هماهنــگ کننــده 
پنجــره فرصــت دیپلماتیــک بــرای از ســرگیری 
فرصــت  ایــن  از  بایــد  دارد؛  وجــود  برجــام 
اســتفاده کنیــم و روی راه حل هایــی متمرکــز 
شــویم تــا برجــام را بــه ریــل اصلــی برگردانیم 

که تمام طرف ها به تعهداتشان عمل کنند.
وی تاکیــد کــرد کــه ایــن فرصــت را نباید 

از دست داد.
چارچــوب  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا،  
اقدامــات داوطلبانــه تحــت برجــام را از پنجــم 

اسفند متوقف کرده است.

رئیــس دفتــر رئیس جمهوری بــا بیان اینکه 
قالیباف مجلس را درباره توافق با آژانس توجیه 
نکــرد تاکیــد کــرد کــه رئیــس مجلــس در تمامــی 
جلســاتی کــه بــرای رســیدن بــه توافق بــا آژانش 

صورت گرفته بود حضور داشته است.
محمــود واعظــی در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
توافــق ایــران بــا آژانــس بین المللی انــرژی اتمی، 
افــزود: ایــران قبــل از امضای برجــام عضو آژانس 
و بــه پادمــان متعهد بوده اســت. از طریق آژانس 
و عمــل بــه پادمــان اصرار داشــتیم به دنیا نشــان 
دهیم فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است.

قانــون  افــزود:  رئیــس جمهــوری  دفتــر  رئیــس 
مجلــس و مــوارد دیگــر نمی گویــد کــه عضــو آژانــس 
نباشــیم چــون قبــل از مذاکــرات برجــام عضــو آژانس 
بودیم و این همکاری های نظارتی وجود داشته است.

واعظــی تصریح کرد: در چارچوب مشــخص 
شــده در برجــام قبــول کردیم داوطلبانــه پروتکل 
الحاقــی را بپذیریــم. اتفاقــی کــه از پنجم اســفند 
افتــاد ایــن بــود تعهــد برجامــی خــود را بــه عنوان 
متوقــف  الحاقــی  پروتــکل  داوطلبانــه  پذیــرش 
کردیم. اما میان ما و آژانس در ارتباط با مســاله 
نظارت همیشه ساز و کاری وجود داشت که االن 

هم وجود دارد.
وی ادامه داد: این موضوع را بررســی کردیم 
و بــا آژانــس بــه توافــق رســیدیم. موضــوع توافــق 
بسیار روشن است. در مدتی که اجرای پروتکل ها 
را متوقــف می کنیــم، بازرســی  ســرزده را بــه هیــچ 

وجه نمی پذیریم و به بازرسی  مجوز نمی دهیم.
بــه  آنهــا  دسترســی  کــرد:  اضافــه  واعظــی 
دوربین هــا بــه طــور کلــی قطع می شــود و نــوار را 

بــرای خودمــان ثبــت و ضبط می کنیــم و آنها اصالً 
به نوار دسترسی نخواهند داشت.  مگر آنکه در 
آینــده همــه موضوعات حل شــود و طــرف مقابل 
بــه همه مــوارد برجامی متعهد شــود. تحریم های 
برجامــی و هــم چنیــن تحریم هــای کــه بی دلیل و 
بی اســاس دولــت ترامــپ هم برداشــته شــود، در 
آن صورت آمادگی داریم حتی نوار که پیش خود 
نگه داشته ایم را به آنها بدهیم و این توافقی بود 
که بین ســازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی انجام شد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری یــادآور شــد: 
نتیجــه ایــن توافق این اســت که می خواســتیم به 
آژانــس بگوییــم بنــا نداریــم در رابطــه بــا فنــاوری 

هسته ای کار غیرصلح آمیز انجام دهیم.
وی در واکنــش بــه اظهــارات و رفتــار برخــی 

نماینــدگان پــس از توافــق بــا آژانــس بین المللــی 
اتمــی و همچنیــن فرمایش هــا و تاکیــدات رهبــر 
معظــم انقــالب مبنــی بــر دو صــدا بــودن دولت و 
مجلــس، خاطرنشــان کــرد: کاری کــه دولــت کرد 
شــفاف و روشــن و بر اســاس بحثی اســت که در 
شورای عالی امنیت ملی داشته ایم؛ اقدام دولت 
روشــن اســت و از نظر ما قانون کامال اجرا شــده 

است.
واعظــی ادامــه داد: مجلــس بــدون اینکــه با 
دولت صحبت کند و یا جلســه ای داشــته باشــد، 
کاری انجام داد، با وجود اینکه رئیس مجلس در 
همه جلســات بود و با توجه به حضور او هم در 
جلســه  دبیرخانــه و هــم در شــورای عالــی امنیت 
ملــی و همچنیــن مصوبه ای که بعد از تایید مقام 
معظم رهبری ابالغ شــد، وظیفه داشــت مجلس 

را توجیه کند که چنین نشد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفــت: حتــی 
شــنیدم روز دوشــنبه او توییتــی زد کــه در ایــن 
راســتا نبــود. تاکیــد همیشــگی رهبری این اســت  
کــه در موضوعات مربوط به مســائل خارجی باید 
در کشــور یک صدایی، وحدت و انســجام باشد و 
تفکر و رویکرد ایشان مبنی بر صدای واحد است 
در حالــی کــه روز دوشــنبه مجلــس پیــام دیگــری 

فرستاد.
واعظــی بــا ابــراز امیــدواری از تکــرار نشــدن 
چنین مسائلی، تصریح کرد: در ارتباط با تعامل، 
دولت نه تنها در این موضوع بلکه در موضوعات 
دیگــر همواره آمادگــی تعامل با دیگر قوا را دارد، 
چــون از تعامــل قوا مردم ســود می برنــد و ما این 

آمادگی را همواره داشتیم و داریم.

هنــد مقررات جدیدی برای ســاماندهی 
تــا  کــرد  اعــام  اجتماعــی  شــبکه  در  محتــوا 
شــبکه های  ســایر  و  واتــس اپ  فیســبوک، 
اجتماعی را وادار کند در برابر درخواست های 
در  و  پســت ها  فــوری  حــذف  بــرای  قانونــی 
اختیــار گذاشــتن جزییــات ارســال کننــدگان 

پیام ها پاسخگو باشند.
بــه گــزارش ایســنا، این مقررات بخشــی 
از تــالش دولت ناسیونالیســت نارندرا مودی، 
نخســت وزیــر هنــد برای تشــدید کنتــرل روی 
غول هــای فناوری اســت و در پــی امتناع اخیر 
حــذف  بــرای  دولــت هنــد  از دســتور  توییتــر 
محتــوای مربــوط به اعتراض کشــاورزان اعالم 

شدند.
و  فیســبوک  بــازار  بزرگتریــن  هنــد 

واتس اپ از نظر شمار کاربران است.
ســوی  از  شــده  اعــالم  جدیــد  مقــررات 
دولت هند از نظر حقوقی قابل اجرا هســتند 
و شــرکت های رســانه اجتماعــی را ملــزم مــی 

کند مکانیســم رســیدگی به شــکایات را ایجاد 
کنند و در مدت سه ماه مدیران جدیدی برای 
هماهنگــی بــا مقامــات اجرای قانــون منصوب 

کنند.
فنــاوری  وزیــر  پراســاد،  شــانکار  راوی 
اطالعــات هنــد در تشــریح ایــن مقــررات بــه 
خبرنگاران گفت: شرکت های رسانه اجتماعی 

باید بیشتر مسئول و پاسخگو باشند.
شــرکت های  اگــر  مقــررات،  ایــن  طبــق 
دریافــت  قانونــی  دســتور  اجتماعــی  رســانه 
کردنــد بایــد در اســرع وقــت محتــوا را حــذف 
کننــد و ایــن اقــدام نبایــد بیش از ۳۶ ســاعت 
زمــان ببــرد. شــرکت ها بایــد بــا تحقیقــات یــا 
سایر بررسی های سایبری مربوط به وقایع در 
مدت ۷۲ ســاعت از زمان دریافت درخواســت 

همکاری کنند.
وزیــر فنــاوری اطالعــات هند گفــت: این 
مقــررات شــرکت ها را وادار مــی کنــد پــس از 
دریافــت حکــم قانونــی، نــام ارســال کنندگان 

پست یا پیام را اعالم کنند.
اقــدام  ایــن  بــه گفتــه منابــع صنعتــی، 
ایــن  و  کــرد  خواهــد  نگــران  را  واتــس اپ 
ســرویس پیــام رســان بــا فشــار رو بــه رشــد 
دولــت هنــد بــرای اشــتراک گــذاری اطالعات 
مربوط به کسانی که اطالعات نادرست را از 
طریــق ایــن پلتفرم منتشــر می کننــد، روبرو 

می شود.
کــه  مقرراتــی  از  کــرد  اعــالم  فیســبوک 
در  چالشــها  بــه  پرداختــن  بــرای  را  راه هایــی 
وب تجویــز مــی کننــد، اســتقبال مــی کنــد اما 
واتــس اپ و توییتــر در ایــن بــاره اظهــار نظــر 

نکردند.
شــرکت های فنــاوری در سراســر جهــان 
تحــت تفحــص فزاینــده ای قــرار گرفتــه انــد. 
فیســبوک هفته گذشته پس از مسدودکردن 
فیدهای خبری در استرالیا که در پی اختالف 
بــا دولــت ایــن کشــور بــر ســر ســهیم کــردن 
ناشــران رســانه ای در درآمد تبلیغاتی صورت 

گرفــت، بــا انتقــاد گســترده سیاســتمداران و 
ناشــران جهانــی روبرو شــد. این اقــدام باعث 
تغییــرات دقیقــه آخــری در قانونــی شــد کــه 
روز پنــج شــنبه در اســترالیا تصویــب شــد و 
شــرکت هایی نظیر گوگل و فیســبوک را ملزم 
مــی کنــد بــرای نمایــش محتــوای شــرکت های 
رســانه ای، بــه آنها پــول بپردازند. کشــورهای 
انگلیــس و کانــادا قصد دارند اقدام مشــابهی 

را دنبال کنند.
پلتفرم هــای  همچنیــن  هنــد  مقــررات 
نــت فلیکــس و پرایــم  پخــش ویدیــو ماننــد 
ویدیوی آمازون را وادار می کند محتوا را بر 
اســاس ســن کاربران در پنج گروه رده بندی 

کنند.
بــر اســاس گــزارش رویترز، رســانه های 
جدیــد  مقــررات  تحــت  هــم  آنالیــن  خبــری 
ســاماندهی خواهنــد شــد و وزارت اطالعــات 
و برادکســتینگ یــک سیســتم نظارتــی ایجاد 

می کند.

واعظی: قالیباف، مجلس را درباره توافق با آژانس توجیه نکرد

فعالیت فیسبوک و واتس اپ در هند دشوارتر شد

آینده برجام در دستان شورای حکام 
ایران و آمریکا شورای حکام را برای پیروی از سیاست های خود تحت فشار قرار دادند


