سهشنبه  4آذر  8 ،1399ربیعالثانی  24 ،1442نوامبر  ،2020شماره  ، 20531سال هفتاد ودوم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

رسول خدا(ص) می فرمایند:
مال ِا َلى ّ َ
الل ا ِْد ُ
نين.
ا َِّن َا َح َّب ا َال ْع ِ
الس ُرو ِر َع َلى ا ْل ُمؤْ ِم َ
خال ُّ
از محبوب ترين اعمال نزد پروردگار ،شاد کردن مؤمنان است.
(بحار االنوار ،ج ،74ص )289
مشهد اذان ظهر  11:18غروب آ فتاب 16:19

تازههای مطبوعات

اذان مغرب  16:38نیمه شب  22:34اذان صبح فردا 4:50

طلوعآفتاب فردا6:19

تداوم برخورد با تخلفات
داخلی دستگاه قضا
رئیسمرکزحفاظتواطالعاتقوه
قضاییه 12:نفرازکارکنانمتخلف

قوهقضاییهو 18وکیلبهاتهامارتشا
••شرق-اینروزنامهدرگزارشیباتیتر«بولدوزرها
سراغالکچریها نمیروند» نوشت :اخبار تخریب
مسکنهای غیررسمی روز بــه روز عجیبتر
میشود؛ بعد از اقــدام بنیاد مستضعفان برای
تخریب روستای ابوالفضل اهواز ،خانه کوچک یک
زنبندرعباسیتخریبشدتاباردیگرافکارعمومی
جریحهدارشود.ایندرحالیاستکهباستیهیلز،
ویالهای مجلل در لواسان و فشم و بسیاری بناهای
الکچریوغیرقانونیدیگرسرجایخودباقیاست
و کسی هم اقدام به حذف آن ها نمیکند.
••فرهیختگان -باقر لنکرانی وزیر اسبق بهداشت
درانتقادبهنوعمدیریتکرونادرکشوردراینروزنامه
نوشت« :متاسف هستیم که با توجه به این که در
آستانهانتخاباتوالتهابسیاسیناشیازآنهستیم
و با توجه به این که انتخابات آمریکا هم برای برخی
بهعنوان یک نقطه تاثیرگذار در انتخابات کشورمان
تلقیشده،بهجایاینکهکووید 19-بحثمحوری
همهاقداماتباشد،موضوعاتدیگریمحوراقدامو
پیگیریاستواینبزرگترینضربهراواردمیکند».
••وطن امروز – این روزنامه در واکنش به گران
شدنمرغوناکارآمدیمسئوالنمربوطدرمدیریت
آنیکیازعجیبترینومتفاوتترینتیترهایچند
وقت اخیر خود را زد« :قدقد مدیریت».
••آرمــان ملی -این روزنامه در گزارشی با عنوان
«خــاوری و شیخ االسالمیها را رها کردید؛ اما»...
نوشت« :در شرایطی که دغدغه اصلی جامعه پایان
کرونا و سامان یافتن وضعیت کشور است ،برخی
طرحها از سوی نمایندگان مجلس مطرح میشود
که قابل تامل است .شاید این طرحها نیاز به بررسی
وتصویبداشتهباشد،امادرشرایطیکهموضوعات
مهمتری برای قرار دادن روی میز نمایندگان وجود
دارد،صرفوقتبرایبررسیطرحهاییکههدفاز
تهیهآنهاهنوزبهاطالعجامعهنرسیدهاست؛کمی
قابل تامل است .یکی از این طرحها که روز گذشته
مطرحشد،ممنوعالخروجیمسئوالنکشوربود».

انعکاس
••آفتاب نیوز نوشت :محمد قوچانی روایتی از
آخرین دیــدارش با مهدی کروبی را روایت کرده
است.درایندیدارکروبیخطاببهاصالحطلبان
گفتهاست:کاریکنیددر ۱۴۰۰یکاحمدینژاد
ظهور نکند ...کروبی همچنین گفته است :اول از
رهبریجریاناصالحاتگلهدارمبعدازحاکمیت.
اصالحطلبانباحاکمیتبایدکارکنند.
••افکارنیوز مدعی شد:جمعیازاصالحطلبان
افراطی ،در حال جمع آوری امضا برای یک بیانیه
جمعی هستند که در آن با خوش خیالی محض،
مدعیبازگشتآمریکابهبرجامورفعتحریمهاشده
اند!اینجریانناکارآمد،باغفلتازتوانمندیهای
داخلی ،همچنان به دنبال شرطی کردن جامعه
هستند.عناصرمرکزیحزبمنحلشدهمشارکت
وسازمانمنحلشدهمجاهدینانقالبکهمعموال
در این افراطی گری ها و تندروی ها پیشقدم اند از
عوامل پیگیر برای تهیه و جمع آوری امضای این
نامه هستند و از حاکمیت نظام جمهوری اسالمی
خواستهاندازاینفرصتاستفادهکند!
••خبرآنالیننوشت:علیجنتی،وزیرسابقارشاد،
در توئیتی درباره انتخابات ۱۴۰۰نوشت« :من فکر
میکنمباتوجهبهمشکالتعدیدهایکهکشورباآن
روبه رو است اعم از تحریمهای شکننده ،تنگناهای
اقتصادی ،نارضایتی عمومی ناشی از مشکالت
معیشتی ،محدودیت اختیارات رئیس جمهور در
گرفتنتصمیمدرسیاستخارجیوداخلی،هرکس
هوس نامزدی  ۱۴۰۰را داشته باشد باید در میزان
عقلش شک کــرد ».در پاسخ عطاء ا ...مهاجرانی
نوشت« :شهید رجایی در تابستان سال  ١٣٥٩در
مجلس گفت :مسئولیت نخست وزیــری را در این
شرایط کسی می پذیرد که دیوانه باشد یا عاشق!
شجونیفریادزد:همدیوانههمعاشق!»
••جهان نیوز نوشت :غضنفر البطیخ از مسئوالن
ارشد ائتالف الفتح ،در گفت وگو با پایگاه خبری
«شفقنیوز» گفت سردار اسماعیل قاآنی به دعوت
دولت مرکزی عراق به این کشور سفر کرده و این
سفر،رسمیبودهاست .هدفسفرقاآنیبحثدرباره
حضورآمریکادرعراق-بهویژه بعدازاعالمواشنگتن
مبنیبرخروجبخشیازنیروهایش-بود.اینمسئول
ارشد ائتالف الفتح تصریح کرد :هدف سفر سردار
قاآنی،بررسیتحوالتمربوطبهتحقیقاتدرپرونده
تــرور شهید حــاج قاسم سلیمانی و روشــن کردن
جزئیاتپروندهوضرورتبازخواستهرکسیاست
کهممکناستدراینپروندهدستداشتهباشد.

بازداشتشدند

تــوکــلــی  -هــمــیــن چــنــد وقــــت قــبــل بــود
که غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه
قضاییه در تلویزیون حاضر شد و از برخورد
قوه عدلیه با قضات و کارکنان متخلف سخن
گفت و از بازداشت  47قاضی ،وکیل و کارمند
قوه قضاییه خبر داد؛ برخورد و مقابله ای که با
قوت ادامه دارد .در حالی که هنوز یک ماهی
از سخنان اسماعیلی در سیمای ملی نمی
گذرد ،روز گذشته حجت االسالم عبداللهی
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه
در نشست شورای عالی قضایی از تازه ترین
اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات
کارکنان و مرتبطان با دستگاه قضا از جمله
وکالی رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد
و گفت که در ماه های اخیر  ۱۲نفر دیگر از
کارکنان دستگاه قضا در بخشهای مختلف
به اتهام ارتشا دستگیر شدهاند .جالب آن که به
گفته عبداللهی قضات و کارکنان قوه قضاییه
در این میان تنها نبودند و حتی وکالیی که
با اعمال نفوذ در پرونده ها و کارچاق کنی
فعالیت می کردند نیز بازداشت شده اند:
«همچنین  ۱۸نفر از وکالیی که در بخش های
مختلف قضایی با پرداخت رشوه برای اعمال
نفوذ در پروندهها تالش می کردند ،بازداشت
شدند و در همین زمینه یــک کارچا قکن
حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از
مجموعه های قضایی فعالیت داشت ،دستگیر
شد ».خبر خوبی که پیشتر هم شنیده شده
بود؛ باید گفت که برخورد با تخلفات درون قوه
که از دوره مدیریت قبل آغاز شده بود و در دوره
جدید نیز با قوت ادامه یافت ،نشان می دهد که
دستگاه قضا نظارت خود را بر ضابطان قضایی

افزایش داده و دیوان عالی کشور هم به عنوان
باالترین دستگاه نظارتی نظارت خود را هم به
صورت الکترونیکی و هم به صورت میدانی
تقویت کرده است ،به عنوان نمونه تنها درسال
( 95دوره مدیریت قبل) بیش از  50قاضی،
کارمند ،وکیل و کارشناس دستگیر و 185
کار چاق کن و دالل بازداشت شدند .بعدتر
محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در
سال  97مشخصات دو قاضی فاسد را به طور
علنی اعالم کرد و از انفصال دایمی خدمت آن
ها خبر داد .مسئله برخورد با قضات فاسد نه
تنها مورد کم توجهی قرار نگرفت بلکه پررنگ
تر از قبل در دستور کار قوه عدلیه قرار گرفت به
طوری که اعالم شد تنها در سال گذشته 125
نفر از قضات متخلف سلب صالحیت قضایی
شده و تحت تعقیب قــرار گرفته انــد .اگرچه
بنا به گفته رئیس دستگاه قضا «آمار تخلفات
در قوه قضاییه نسبت به بعضی سازما نها و
دستگاهها آمار باالیی نیست» و بنا به آماری که
محمد موحدی آزاد ،دادستان انتظامی قضات
ارائه کرده بود« ،حجم تخلفات درون دستگاه
قضایی کمتر از یک درصد است»؛ اما اهمیت
این نهاد نظارتی موجب شده که همین موارد
اندک هم مورد توجه قرار گیرد و خط قرمز قوه
قضاییه باشد .در همین باره روز گذشته آیت
ا ...سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه
در شورای عالی قوه قضاییه خاطر نشان کرد:
«وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم در قوه
قضاییه قرمز است و اجازه نمیدهیم چهره
دستگاه کارآمد قضا و قضات شریف ما که به
سختی زندگی خود را میگذرانند ،با برخی
تخلفات به گونه دیگری نشان داده شود».

تهران اذانظهر11:51

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

غروبآفتاب 16:53

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 17 :12

نیمه شب  23:07اذانصبحفردا 5:22

اصالحات دردوراهیظریف– الریجانی؟
اردوگاهاصالحاتباچالشهایبسیاریبین«کارگزاران»و«اصالحطلبان»مواجه
بودهاست،اماتازهترینآنقرارگرفتندردوراهیظریف–الریجانیاست
اختالفات در جریان اصالحطلبی بسیار است
و هر روز هم ابعاد تازهای پیدا میکند از ضرورت
تمرکز بر مانیفست در شرایط کنونی گرفته تا
دعوای نقش سیدمحمد خاتمی و . ...شاهد آن
کهروزنامهاصالحطلب«اعتماد»همیندیروزبه
بررسی این چالشها پرداخت و گزارشی دارد
با عنوان «دردسر افزایش کاندیدا و کاهش رای
دهندگان» .همه این اختالفات ،اما به خاطر
نزدیکبودنانتخاباتبروزکردهوبخشعمدهای
از آن نیز معطوف اســت به ویژگیهای نامزد
احتمالی این جریان .بخشی از اصالحطلبان
به دنبال نامزدی هستند که ماندگاری آنان
در قــدرت را تضمین کنند و بخش دیگری نیز
اگرچه مایل نیستند شانس پیروزی را از دست
بدهند با سرمایه اجتماعی ریــزش کــرده خود
رودربایستی دارند و خواستار معرفی نامزدی
هستندکهاصالحطلبخالصیاحداقلنزدیک
به اصالحطلبان باشد .بر اساس همین تفاوت
دیدگاهاستکهاصالحطلباندردوراهیظریف
– الریجانی ماندهاند .بخشی از اصالحطلبان
که تا دیــروز به دنبال کاندیدای خالص بودند،
بعد از روی کار آمدن بایدن در آمریکا به ایجاد
فضای مذاکره امیدوار شده اند و تصور میکنند
که ظریف بهترین گزینه برای آنان خواهد بود.
بخشی دیگر اما همچنان از علی الریجانی دفاع
می کنند و ظریف را در نهایت در نقش معاون
اول یا وزیر خارجه او میبینند .نامهای دیگری
نیز در فهرست کاندیداهای احتمالی جریان
اصالحطلبدیدهمیشود،اماچالشاصلیفعال
انتخاب بین الریجانی و ظریف است .به نوشته
فردانیوز ،جــدی بــودن ایــن چالش و اختالف
نظر را از البهالی اظهارات سیاسیون خاصه در
جریان اصالحات میتوان دریافت .مثال علی
صوفی ،دبیر کل حزب پیشرو اصالحات دیروز
درمصاحبهایبا«نامهنیوز»دراینبارهمیگوید:
«هم اکنون نغمه انتخاب بین الریجانی یا ظریف
را از کارگزاران میشنویم .به تازگی صحبتی از
آقایمحسنهاشمیپخششدکهکاندیداهای
مدنظر کــارگــزاران آقایان الریجانی ،ظریف،
عارفوچندچهرهاصولگراهستند.جایتعجب
هم ندارد خط مشی کارگزاران از بدو تأسیس
همین بــوده اســت ،آنهــا روی کاندیدای رأی
آور سرمایه گــذاری میکنند تا از قــدرت سهم
داشته باشند ».وی همچنین تاکید میکند که
«اگــر کــارگــزاران بخواهد در انتخابات ریاست

جمهوری به تنهایی عمل کند بین آقای ظریف
و آقــای الریجانی یکی را انتخاب میکند .در
واقع نگاه میکند که چه کسی رأی م ـیآورد و
از او حمایت میکند ».در همین حال غالمرضا
ظریفیانفعالسیاسیاصالحطلبدرمصاحبه
با «نامه نیوز» میگوید« :من فکر میکنم بدنه
اصلی اصالحطلبان باتوجه به تجربهای که از
دولتآقایروحانیدارند،تمایلندارندکهبازهم
با سیاست حمایت از یک نامزد غیر اصالحطلب
وارد انتخابات شوند؛ بنابراین دور از ذهن است
که اصالحطلبان به سمت الریجانی بروند».او
همچنین میگوید« :آقای ظریف یک شخصیت
خدومبرایملتایراناستوتالشهایبسیاری
برای این کشور کرده است ،اما چون او صرفا در
حوزه سیاست خارجی تخصص دارد ،نمیتواند
گزینهنهاییاصالحطلبانباشد».نکتهقابلتوجه
آنکهاصولگرایانتصورمیکنند،جریانرقیبدر
نتیجهایندوراهیکهبهقولبرخیاصالحطلبان
از ســوی کــارگــزاران ایجاد شــده ،الریجانی را
انتخابخواهندکرد.مثالمحمدصادقکوشکی
درگفتوگوبا«نامهنیوز»میگوید«:اصالحطلبان
اگر بتوانند پایگاه اجتماعی خود را به میدان
بکشند و بازسازی کنند ،قطعا سراغ یک گزینه
پراگماتیستی مثل آقای علی الریجانی خواهند
رفــت ».او معتقد است که «کاندیداتوری آقای
ظریف بیشتر یک تاکتیک تبلیغاتی است ،زیرا
جناح اصالحطلب میخواهد حامیان خود را
به میدان بکشاند و در واقع آن پایگاه رای خود را
فعال کند ،اما قطعا ظریف گزینه اصالحطلبان
نیست .ظریف رابطه خوبی با اصالحطلبان
نــدارد و اصالحطلبان هم رابطه خوبی با آقای
ظریفندارند».

قالیباف :مصمم به افزایش روابط با همسایگانیم

دریا اورس سفیر ترکیه در تهران ،صبح دیروز با
دکترمحمدباقرقالیباف رئیسمجلسشورای
اسالمی دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش خانه
ملت ،قالیباف در ابتدای این دیدار با اشاره به
پیوندهایعمیقوتاریخی ایرانوترکیهدرحوزه
فرهنگیگفت:روندروبهرشدتوسعهوارتباطات
میاندوکشوردرمنطقه،فرصتهایفراوانیرا
برای همکاری های همه جانبه دو طرف فراهم
آوردهکهبایدازآنبرایمنافعدوملتبهرهببریم.
رئیسمجلسشورایاسالمیتحریمهایآمریکا
علیه کشورهای مستقل را سیاستی شکست
خورده خواند و تصریح کرد :در سالهای اخیر
بهرغماعمالتحریمهایظالمانهوسیاستیک
جانبه گرایی آمریکا علیه کشورمان ،پایههای
تولیداتداخلیجمهوریاسالمیایرانمحکم
تر و تهدیدها به فرصت تبدیل شد که آثــار آن

مثبتی در موضوعات منطقه ای و بین المللی
داشتهباشد.دریااورسسفیرترکیهدرتهراننیز
در این دیدار گفت :مجالس دو کشور از جایگاه
مهمیبرخوردارهستندوپارلمانترکیهبرتوسعه
هرچهبیشترمراوداتپارلمانیبامجلسشورای
اسالمیتأکیددارد.سفیرترکیهدرتهرانیادآور
شد :ترکیه نیز همانند برخی کشورهای غربی
و ایــران موضوع تولید واکسن کرونا را دنبال

مختصات مرحله جدید غنی سازی در ایران

تزریقگازهگزافلورایداورانیومبهسانتریفیوژ،آخرینمرحلهبرایآغازغنیسازیوجداسازیاورانیوم ۲۳۸ازاورانیوم ۲۳۵است

جمهوری اسالمی ایران  8می  ،2019یک سال
پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هستهای
و پس از اثبات ناکارآمدی راهکارهای پیشنهادی
اروپا برای تضمین منافع ایران در برجام  ،تصمیم
گرفت که بخشی از تعهدات برجامی خود را بر
اساس بندهای  26و  36این توافق در یک اقدام
زمان بندی شده طی پنج مرحله به حالت تعلیق
درآورد .این اقدامات شامل عبور از سقف 300
کیلوگرمیذخایراورانیومغنیشده 3.67درصد؛
افزایشسطحغنیسازیبه 4.5درصدوبرداشتن
محدودیتها از فعالیتهای تحقیق و توسعه
نهایی توقف
بــوده اســت .براساس گــام پنجم و
ِ
اجرای داوطلبانه تعهدات هسته ای ،جمهوری

اسالمی ایــران آخرین مــورد از محدودیت های
عملیاتی خود در برجام ،یعنی «محدودیت در
تعداد سانتریفیوژها» را کنار گذاشت .اکنون تازه
ترین گام هسته ای ایــران ،آغاز مرحله تازه ای از
غنی سازی با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا
«یو.اف )U.F.6( »6.به سانتریفیوژ است« .کاظم
غریبآبادی»سفیرونمایندهدایمایراننزدسازمان
هایبینالمللیدرویندرمصاحبهایدراینباره
گفت« :در نطنز عالوه برسانتریفیوژهای نسل
یک ،یک زنجیره  174تایی از سانتریفیوژهای
جدید «ای.آر.ام )A.R.M2( »2نیز به غنی سازی
خواهدپرداخت.سیاستیکجانبهوغیرمنطقی
آمریکا در نقض برجام و عمل نکردن اروپایی ها

به تعهدات برجامی ،ایران را به این نتیجه رسانده
است که نباید منتظر وعده های بدون پشتوانه
باشد .همان گونه که سفیر و نماینده دایم ایران
نزد سازمان های بین المللی در وین تصریح کرده
است« :در برجام درکنار رفع تحریم ها ،مقوله ای
نیز به نام آثار رفع تحریم در حوزه های مختلف
وجود دارد ،یعنی این که ایران باید عمال این آثار را
ببیند« .علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران نیز چندی قبل در مراسم راه اندازی
ورونماییاززنجیره 30تاییسانتریفیوژپیشرفته
نسل جدید «ای.آر )A.R6( »6در مجتمع غنی
سازی نطنز گفت« :این سانتریفیوژها 10 ،برابر
سانتریفیوژهای نسل اول می توانند غنی سازی

طلوعآفتابفردا 6:50

ویژه های خراسان

رفتارعجیبوزارتجهادکشاورزی
برایتنظیمبازارشبعید
بر اساس ابالغیه آبان یک نهاد مسئول دولتی
به وزارت جهادکشاورزی مبنی بر لزوم بررسی و
برنامه ریزی به موقع در زمینه تنظیم بازار و ذخیره
سازی میوه مورد نیاز مردم برای شب عید امسال به
منظورجلوگیریازافزایشمعنیدارقیمتباورود
واسطه ها و دالل ها ،مکاتبات مربوط در روزهای
اخیر نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی از
قبول مسئولیت ذخیره سازی این میوه ها سر باز
زده است اما همچنان اصرار نهادهای دولتی به
اجرای این کار توسط وزارت مذکور است.

الزامدولتیهابهثبتواموکمک
پرداختیبهاشخاص

دردیدارباسفیرترکیهدرتهران

در آینده نزدیک قابل مشاهده اســت .وی در
همینبخشافزود:شیوعکروناازدالیلکاهش
مناسبات تجاری میان دو کشور است و باعث
مشکالتیدرحوزهبازارچههایمرزیوتجارت
رسمی شد اما امیدوارم با تمهیدات مسئوالن
ایــران و ترکیه بتوانیم هرچه سریع تر از موانع
عبور کنیم .قالیباف یــادآور شد :هر دو کشور
باید از فرصتها استفاده کنیم و ارتقای روابط
اقتصادی ،رفت و آمدهای بین ایــران و ترکیه
و غلبه بر شرایط کرونایی بیش از پیش تقویت
شود .رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با
تأکید بر اهمیت ارتباطات میان مجالس ایران
و ترکیه گفت :توسعه همکاری های پارلمانی
با کشورهای همسایه به ویژه با پارلمان ترکیه
از اولویت های مجلس شــورای اسالمی است
و گسترش مــراودات پارلمانی می تواند تاثیر
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میکند.امیدواریمدرسالآیندهمیالدیباتولید
واکسنکروناوبهبوداوضاع،مبادالتاقتصادی
و تجاری دو کشور گسترش یابد .وی روابــط
تهران و آنکارا را تاریخی و رو به رشد خواند و بر
اهمیترفعموانعاحتمالیدرحوزههایمختلف
مناسبات دوجانبه تأکید کرد .سفیر ترکیه در
پایان بر دعوت رسمی رئیس پارلمان ترکیه از
قالیبافبرایسفربهاینکشورتأکیدکرد.
اورانیوم را انجام دهند ».طبق گزارش آژانس،
فعالیت های غنی سازی در نطنز و فردو ،از جمله
با ماشین های جدید و غنی سازی تا  4.5درصد
و فراتر از  3.67درصد مقرر در برجام ،همچنان
ادامه دارد .ایران قبل از برجام سه برابر میزان
فعلی و حــدود  36برابر میزان مقرر در برجام
اورانیوم غنی شده داشته اما هیچ گاه از فعالیت
های صلح آمیز منحرف نشده است .جمهوری
اسالمی ای ــران ،باالترین سطح از همکاری و
پذیرش بازرسی های آژانس درمیان کشورهای
عضو را دارد و ساالنه بیش از  33دسترسی
تکمیلی از ایران انجام می شود .افزایش سطح
غنی ســازی ،واکنشی بر اســاس حقوق ایــران
درچارچوب برجام است که در عین حال نشان
می دهد ایران نمیتواند از یک طرف متعهد به
برجام و از سوی دیگر نظارهگر تحریمها و تضعیف
سیاسی  -اقتصادی خود باشد.

یک نهاد نظارتی در ابالغیه خــود خطاب به
تعدادی از دستگاه های دولتی ،از آن ها خواسته
است با توجه به الزامات مندرج در قانون بودجه
امسال و قانون برنامه ششم توسعه ،در خصوص
شفاف سازی کمک به اقشار آسیب پذیر ،برای
ثبت تمامی حمایت ها و کمک هــای خــود به
تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده ،در سامانه
تعیین شده اقدام کنند و این موضوع شامل وام
های قرض الحسنه پرداخت شده به این افراد
توسط بانک ها و موسسات اعتباری دولتی نیز
می شود.
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