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ظریف در دیدار وزیر امور خارجه عمان:

از هر ابتکاری برای کاهش تنش در منطقه استقبال میکنیم

وزیر امــور خارجه با تاکید بر لزوم کاهش
تنشهــا در منطقه به ویــژه در یمن افزود:
جمهوری اســامی ایــران از هــر حرکت و
ابتکاری که با حســن نیت در راستای کاهش
تنشها در منطقه انجام شــود ،استقبال و به
آن کمک خواهد کرد.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور
ســخنگویی وزارت امور خارجه«،محمد جواد
ظریف» دیروز در دیدار «یوســف بن علوی»
وزیر خارجه عمان با اشــاره به نقش خوب و
سازنده کشور همسایه عمان ،روابط دو کشور
را جامــع و بســیار خوب توصیــف کرد و از
گســترش و تعمیق هر چه بیشتر این روابط
در همه زمینهها استقبال کرد.
ظریف بــا تاکید بر لــزوم کاهش تنشها
در منطقه به ویــژه در یمن افزود :جمهوری
اســامی ایران از هر حرکــت و ابتکاری که
با حسننیت در راســتای کاهش تنشها در
منطقه انجام شــود ،استقبال و به آن کمک
خواهد کرد.رییس دســتگاه دیپلماسی اراده
ایران برای گفت وگو با همه کشورهای منطقه
را جــدی خواند و افزود :پویش صلح هرمز در
همین راستا ارائه شد.
یوســف بن علوی وزیر امور خارجه عمان
نیــز در ایــن دیدار شــرایط منطقــه ای را
نیازمند گفــت وگو و تفاهم هر چه بیشــتر
دانســت و افــزود :در این زمینــه برگزاری
یــک کنفرانس جامــع و فراگیر بــا حضور

همــه کشــورهای ذینفــع میتوانــد مفید
باشد.
چگونگی ایجاد امنیت در منطقه
در همیــن حال ،بنا به گــزارش دبیرخانه
شــورای عالی امنیــت ملی ،دریابــان علی
شــمخانی عصر دیروز در دیدار یوســف بن
علــوی وزیر خارجه عمان با اشــاره به تالش
ناکام آمریکا برای ایجاد ائتالف بینالمللی به
بهانه برقراری امنیــت در خلیج فارس افزود:

تنها ائتالفهایی در منطقه راهگشا ،امنیتساز
و پایدار میماند که بیگانــگان در آن نفوذ و
دخالتی نداشته باشند.
شمخانی اظهار داشت :کشوری که به هیچ
یک از تعهدات خود نــه در ارتباط با ایران و
نه در مراوده با ســایر کشورها پایبند نیست،
نمیتواند قابل اعتماد باشد.
وی خاطرنشــان کــرد :کشــورهایی که
بیشــترین ســهم را در ایجاد تنش و ناامنی

روایت کویت از آرامش در پرونده اتمی ایران
معاون وزیر خارجه کویت که خبر داد ،نشانههایی از حل
بحران روابط در میان کشورهای عربی منطقه دیده میشود،
گفته نشانههایی هم از آرامش درباره پرونده هستهای ایران
دیده میشود .به گزارش افکارنیوز« ،خالد الجاراهلل» معاون
وزیر خارجه کویت  ،یکشــنبه شب پس از حضور در مراسم
روز ملی رومانی در سفارت این کشور در کویت ،در خصوص
برخی مسائل منطقه اظهارنظر کرد.
اخبار سیاسی -الجاراهلل در پاسخ سوالی درباره ایران گفت،
«عباس عراقچی» معاون سیاســی وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران که به ژاپن سفر
کرده اســت ،گفت :برجام یک توافق سیاســی
بــرد  -برد بود که از طریق یک توافق ســازنده
بینالمللی بدست آمد.
به گزارش ایرنا ،عراقچی در پنل اختصاصی
«اقدامــات قدرتهای کلیــدی در خاورمیانه و
تاثیر آنها بر امنیت بینالمللی» در توکیو افزود:
برجام تنها یک توافق بین ایران و آمریکا نیست
بلکه یک توافق بینالمللی است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری
اســامی ایران اظهار کــرد معتقدیم که برجام
بــه عنــوان یــک تجربــه بینالمللی نســخه
موفقی برای حل ســایر مشــکالت منطقه ای و

در منطقــه داشــتهاند و با بــه راه انداختن
جنگهــای متعدد و گســترش تروریســم،
منطقه را به آشــوب و نابودی کشاندند هرگز
بــه دنبال ثبات و امنیــت خلیج فارس نبوده
و صرفا تامین منافــع خود و غارت منطقه را
دنبال میکنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه
ادامه جنگ در یمن یکی دیگر از نشــانههای
رویکرد جنگ طلبانه و امنیت سوز قدرتهای

سفارت جمهوری اســامی ایران در لندن در واکنش به
ادعای مطرح شده علیه «حمید بعیدینژاد» با صدور بیانیهای
تصریح کرد ،ســفیر ایران هرگز کسی را تهدید نکرده است.
در این بیانیه که دیروز(دوشنبه) در صفحه توئیتری سفارت
منتشر شده ،آمده است :اتهامها علیه سفیر ایران در انگلیس
که توســط خبرنگاران بدون مرز و برخی رســانههای غربی
مطرح شــد ،کذب و مردود هستند .بعیدینژاد ،هرگز کسی
را تهدید نکرده است ،چه برسد به خبرنگار .پس از آنکه سفیر

کشورمان اعالم کرد در نامه رسمی به نهاد ناظر بر شبکههای
تصویری در انگلیس (آفکام)،از شبکههای معاند فارسی زبان
همچون بیبیسی فارسی ،ایران اینترنشنال و منوتو ،به علت
تحریف مغرضانه تحوالت اخیر ایران و دعوت به خشــونت
گسترده علیه نهادهای مدنی ایران شکایت و خواستار اجرای
قانون نسبت به آنها شــده است ،سازمان گزارشگران بدون
مرز مدعی شد که او روزنامهنگاران را در خارج از ایران تهدید
میکند.

عراقچی:

برجام یک توافق برد-برد بینالمللی بود
جهانــی اســت .عراقچــی ادامــه داد منطقه
خاورمیانه بیش از هــر زمانی به صلح نیاز دارد
و کشورهای منطقه باید خودشان بتوانند امنیت
منطقه را تامین کنند.
وی با اشــاره بــه بحرانهــای منطقه مانند
داعش ،جنگ در ســوریه ،یمن و نا ارامیها در
عراق و لبنان گفت این بحرانها متاثر از دخالت
بیگانگان از جمله آمریکا و عربستان سعودی در
منطقه است.

مقــام دیپلماتیک جمهوری اســامی ایران
گفت :ما در ســوریه به درخواست دولت قانونی
این کشــوربرای مبــارزه با داعش و تروریســم
حضور داشــتیم داعش نه تنها در ســوریه بلکه
حتی در ایران نیز با حملــه به پارلمان مرتکب
جنایت شده است.
عراقچی اظهار داشــت ایران در  ۴۰ســال
گذشته تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا بوده
است با این حال یکی از با ثباتترین و امن ترین

کشورهای خاورمیانه و منطقه است و به عنوان
یک کشــور بزرگ منطقه تاثیرگذاری زیادی در
خاورمیانه و منطقه دارد.
او با بیان اینکه مردم ایران زیر شــدیدترین
تحریمها و فشــارهای آمریــکا زندگی میکنند
گفت :اقتصاد ایران تحت تحریمهای آمریکا قرار
گرفته است.
معاون سیاسی وزیرخارجه جمهوری اسالمی
گفت :مردم مــا از تحریمهای امریــکا ناراضی

 ۴فرض اشتباه نتانیاهو درباره ایران
وب سایت «نشــنال اینترســت» آمریکا سیاست
«بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر اســراییل در قبال
ایران را ناکام و شکست خورده توصیف کرده است.
بــه گزارش عصرایــران در این مطلــب که به قلم
«یوری بــار جوزف» و «بنی میلر» دو تن از اســاتید
روابط بینالملل در دانشــگاه «حیفا» نگارش شــده،
پیش فرضهای نتانیاهو درباره توفیق سیاست «فشار
حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران را اشتباه و نتیجه
این سیاست را ناکام توصیف کرده است.
ایــن دو اســتاد اســراییلی در توصیــف خود از
سیاستهای اشتباه و شکست خورده نتانیاهو در قبال
ایران نوشتهاند:
 -1نخستین باور اشتباه نتانیاهو
این بود که قدرت نظامی و اقتصادی برتر میتواند
فــارغ از تــوازن انگیزه بیــن بازیگــران (منطقهای و
فرامنطقــهای) منجر به نتایج مطلوب شــود .نتانیاهو
معتقــد به برتری مادی ائتالف ضــد ایرانی آمریکایی
 ســعودی  -اسرائیلی اســت که با استراتژی «فشارحداکثری» دولت ترامپ تجلی یافته است .این فشار
(و برتــری نظامی برای جلوگیری از توســل ایران به
جنگ) ،انتظــار میرفت که تهــران را وادار به قبول
بازنگری در توافق هســتهای (برجام) ،محدودیتهای
شدید در برنامه موشــکی و مداخالت منطقهای کند
و در بهترین حالت خود منجر به فروپاشــی حکومت
جمهوری اسالمی شود.
اما از نظر برتری فعلی ما ،این فرض بیاســاس به
نظر میرسد .ایران علیرغم آسیب پذیری و سختیهای
داخلی ناشــی از تحریمها ،نه تنها رفتارهای تهاجمی
خــود را چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاســی کنار
نگذاشته بلکه تشدید هم کرده است .در ماههای اخیربه
تانکرهای نفتی در خلیج فارس حمله کرده ،یک پهپاد
اطالعاتی ایاالت متحده را ســرنگون کرده  ،حملهای
بسیار مخرب به تاسیســات نفتی سعودی انجام داده
و تمایل رئیس جمهور ترامپ را برای شروع مذاکرات
جدید با ایران را رد کرده اســت .ایران تا اینجای کار
نشان داده که با ترکیبی از «غیرت ناسیونالیستی» و
«عزم راســخ سیاسی» در برابر آمریکا مقاومت کرده و
ضعف مادی نسبی خود را جبران میکند.
 -2دومین فرض اشتباه نتانیاهو
ایــن بود که ترامپ روند سیاســت آمریکا را کام ً
ال
تغییر داده و در مقایســه با روسای جمهوری پیشین
آمریکا یک اســتراتژی منســجم و طرفدار اسرائیل را
رهبری خواهد کرد .ژســتهای دیپلماتیک پرزیدنت
ترامــپ در مواردی چون  -جابجایی ســفارت ایاالت
متحده به اورشــلیم (قدس) ،به رســمیت شــناختن
حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جوالن اشغالی و خروج
از توافقنامه ایران (برجــام) – نیز اقداماتی بود که در

تایید این فرض نتانیاهو از سوی ترامپ انجام پذیرفت.
این ســوال را کنار بگذاریم که «اساسا آیا پرزیدنت
ترامپ سیاســت خارجی کام ً
ال مشــخص ،منسجم یا
پیوستهای دارد؟» اما رفتار او از زمان روی کار آمدن
دقیقــاً خالف توصیه معروف رئیــس جمهور «تئودور
روزولت» (رییس جمهوری اسبق آمریکا) است ،مبنی
بر اینکه« :با نرمی صحبت کنید اما چماق بزرگی هم
به همراه داشته باشید».
ترامپ در برخورد با کره شــمالی و ونزوئال خالف
این توصیــه عمل کرده و ثابت کــرده بین لفاظی و
تمایل واقعی او به اعمال زور فاصله زیادی وجود دارد.
پرزیدنت ترامپ علیرغم تهدیدهای «آتش و خشــم»
و علیرغــم هفت دهه تامین چتــر امنیتی آمریکا به
عربســتان ســعودی ،از واکنش به تخریب تاسیسات
نفتی عربســتان (آرامکو) خودداری کرده است .رفتار
اخیــر او با متحدان ُکرد آمریکا در ســوریه هم نمونه
دیگری در این راســتا بوده است به گونهای که حتی
در میان برخی از متحدان ســنتی آمریکا این نگرانی
را ایجــاد کرده که ایاالت متحده آمریکا کشــور قابل
اعتمادی درباره تعهدات بینالمللی خود نیست.
به نظر میرسد اســرائیل در حال آموختن همین
درس است .دستمایه اصلی تبلیغات انتخاباتی حزب
لیکود (حزب تحت رهبری نتانیاهو) در تابستان سال
 2019این بود که روابط شــخصی نتانیاهو با ترامپ او
را در «جبهه متفاوتی» از مخالفان سیاســی خود قرار
میدهد و حمایت آمریکا از اسرائیل را تضمین میکند.
با این حال ،به دنبــال اقدامات اخیر ترامپ ،اکنون به
نظر میرســد «روابــط نزدیک با رئیــس جمهوری
آمریکا» بیش از اینکه یک «دارایی» به حســاب بیاید
یک «بدهی» محسوب میشود.
 -3سومین فرض اشتباه نتانیاهو
به این منطق «سیاســت واقعی» بستگی دارد که
میگوید« :دشــمن دشــمن من دوســت من است».
با توجــه به این منطــق ،نتانیاهو انتظار داشــت که
سعودیها علیرغم مواضع مخالف خود در مورد مسئله

فلسطین و اسرائیل ،در مورد ایران با اسرائیل همکاری
کنند و تهدید ایران باعث شــود اختالف نظر دو طرف
بر سر مساله فلسطین ،به حاشیه رانده شود.
اگرچــه ما هنوز اطالع دقیقــی از میزان همکاری
پنهانی بین اســرائیل و عربســتان ســعودی و سایر
کشــورهای عربی نداریم ،اما میدانیم که هیچ یک از
آنها (کشــورهای عربی) حاضر نیستند روابط خود با
اســرائیل را به طور علنی و بدون پیشرفت سیاسی در
جبهه فلســطین پیش ببرند .عالوه براین ،نتانیاهو به
عنــوان یک واقعگرا باید فــرض کند که وقتی متحد
قدرتمندتر (ایاالت متحده آمریکا) حاضر به اســتفاده
از زور (در برابر ایران) نیست ،اعضای ضعیفتر ائتالف
بســیار محتاطانهتر رفتار خواهند کرد .به نظر میرسد
این مسیری است که سعودیها اخیرا ً (در برابر ایران)
در پیــش گرفتهانــد .دولت ریاض با نبــود یک چتر
امنیتی معتبر ایاالت متحده ،دیپلماســی را بر جنگ
با ایران ترجیح میدهد.
 -4چهارمین و آخرین فرض اشتباه نتانیاهو
این بود که «سیاست یک جانبهگرایی» که توسط
دولت ترامــپ به عنوان نزدیکترین متحد اســراییل
در پیش گرفته شــده در مقایســه با یک «سیاست
چندجانبــه گرایی» با حضور اتحادیــه اروپا و چین و
روسیه ،دست باال را خواهد داشت.
صحت این فرض هم جای سوال دارد و معلوم شده
برای رهایی از فشــارهای یکجانبهگرایی میتوان با در
پیش گرفتن چندجانبه گرایی مقاومت کرد؛ با وجودی
که هنوز معلوم نیســت ایران چگونه خواهد توانست با
توسل به دیگر قدرتها (اتحادیه اروپا ،روسیه و چین)
از فشــارهای یکجانبه آمریکا (و اســراییل) علیه خود
بکاهد اما هنوز صحت و درســتی این پیش فرض در
هالهای از ابهام است.
اسرائیل با وجود یک رئیس جمهور غیرقابل اعتماد
(ترامپ)در کاخ ســفید ،برتری دست حزب دموکرات
در کنگره (مجلس نمایندگان آمریکا که موضعی کمتر
دوستانه نسبت به اسراییل در پیش گرفته) و متحدان
سرخورده از آمریکا در اتحادیه اروپا و شرکایی محتاط
(کشــورهای عربی) در خاورمیانه ،با گســترش نفوذ
منطقهای ایران و همچنین زرادخانه موشــکی حزب
اهلل (در شمال) محاصره شده و آزادی عمل محدودی
دارد.
اسرائیل هنوز قویترین قدرت نظامی در خاورمیانه
اســت ،اما نیاز اخیر برای افزایش  1.2میلیارد دالری
بودجه دفاعی این کشــور ،نشــانه خوبی از دلهرههای
اســتراتژیک جدید آن است .نتانیاهو یک بار گفته که
آرزو میکند از او به عنوان «مدافع اسرائیل» یاد شود.
در اینکه آیا در تاریخ آینده اسراییل از او با این عنوان
یاد شود ،تردیدهای جدی وجود دارد.

درخواست ادامه صبر برجامی ایران از سوی اروپا
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت :اگر
ایران کاری کند که برجام از بین برود ،اشــتباه بزرگی
خواهد بود.
بــه گزارش ایســنا ،جوزپ بورل ،مســئول جدید
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که جانشــین فدریکا
موگرینی شده است ،در گفتوگو با روزنامه اسپانیایی
 ،El Paísدر پاســخ به این ســوال کــه آیا باید خط
قرمزی برای ایران[در زمینه فعالیتهای هســتهای]
تعیین کرد ،گفت :ما تا حد زیادی خواهان دوام برجام

سلطهگر و عوامل منطقهای آنان است ،تصریح
کرد :ادامه این نســل کشــی جز در خدمت
منافع دشمنان صلح و امنیت منطقه همچون
آمریکا و اســراییل نیســت و عربستان باید با
تسلیم برابر خواست مردم مقاوم یمن بیش از
این ثبات و امنیت منطقه را به خطر نیندازد.
وزیر خارجه عمان نیز در این دیدار با ابراز
خرســندی نسبت به رایزنی مستمر دو کشور
در موضوعات منطقــهای و بینالمللی گفت:
تنش در منطقه به نفع هیچ یک از کشورهای
حوزه خلیج فارس نبوده و باید از توســعه آن
به هر نحو جلوگیری شود.
یوســف بن علوی مواضع اصولی تهران و
مسقط در مســائل منطقه ای و بینالمللی را
بســیار نزدیک و همگرا عنــوان کرد و اظهار
داشــت :روابط گرم و صمیمی دو کشــور در
ابعاد سیاسی ،اقتصادی و بازرگانی میتواند با
برداشتن گامهای جدید جهش قابل توجهی
داشته باشد.
وزیر امور خارجه سلطنت عمان دستیابی
به امنیت پایــدار در منطقه را نیازمند توافق
و تفاهــم مجموعــه کشــورهای منطقــه و
رفع ســوء تفاهمهای موجود عنــوان کرد و
اظهارداشــت :عمــان همــواره آمادگی دارد
از مجموعــه ظرفیتهــای خود بــرای رفع
تنشهــای موجــود و ایجــاد زمینــه گفت
وگوی سازنده میان کشــورهای منطقه بهره
بگیرد.

واکنش به ادعاها علیه بعیدینژاد

«بعد از چند ماه که شــاهد افزایش تنش زیاد بودیم ،اکنون
نشــانههایی از آرامش پیرامون پرونده هستهای ایران دیده
میشود» .او توضیح بیشــتری نداد که مقصود او از پرونده
هســتهای ،تنشها و اتفاقات اخیر در ماههای گذشــته در
منطقه اســت که در نتیجه خروج آمریکا از توافق هستهای
است یا مسائل دیگر.
این مقام کویتی با اشاره به ُعمان نیز گفت که «تالشهای
عمانیها در این خصوص نیز قابل تقدیر است».

هســتیم .از مقامات ایرانی میخواهیم هر کاری را که
برای زنده نگه داشــتن توافق الزم است ،انجام بدهند
و ایــن که کاری انجام دهند که به از بین رفتن برجام
منجر شود ،اشتباه بزرگی خواهد بود.
بورل همچنیــن با اظهار پایبندی سرســختانه به
برجام ،افزود :ما به دوســتان ایرانیمان میگوییم که
ممانعت برای از بین رفتن توافق ،بهترین کاری است
که میتوانند انجام دهند.
به گزارش ایسنا ،اظهارات مسئول سیاست خارجی

3

اتحادیه اروپا در پی این مطرح میشــود که شــرکای
اروپایی برجام ،پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق
هستهای در سال  ۲۰۱۸و بازگشتن تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،در اجرای تعهداتشان مبنی بر انجام دادن
اقداماتی در راستای کاهش تاثیر تحریمهای اقتصادی
آمریکا بر ایران ،تعلل کردهاند.
ایران در اردیبهشتماه سال جاری اعالم کرد که در
پی این تعلل ،تعهدات داوطلبانهاش در توافق هستهای
را در چند گام تعیینشده کاهش میدهد.

هستند ولی با این حال این تحریمها تاثیرگذار
نبوده اســت و در اراده مردم خللی وارد نکرده
است.
عراقچی فشــارها و تحریمهای امریکا علیه
ایران را دارای قدمتی به طول انقالب اســامی
عنوان کــرد و گفت آمریکا بعــد از تغییر رژیم
ستمشاهی در ایران بیشترین فشارها را به تهران
وارد کرد زیرا از انقالب اســامی ایران ناراحت
بود.
اولین همایش گفتوگــوی جهانی توکیو به
مناسبت شصتمین ســال تاسیس موسسه امور
بینالملل ژاپن و با حضور شخصیتهای سیاسی
و علمی و روســای مراکز مطالعاتی کشــورهای
مختلف در حال برگزاری است.

اعالم تفاهمهای برجامی ایران و چین
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشــاره به ســفر روز گذشته «سید
عباس عراقچی» معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران به چین و نشســت
مشــورتی دو کشور در پکن اظهار کرد در جریان ســفر عراقچی به چین دو
طرف درباره برجام تبادل نظر کرده و به توافقات زیادی رسیدند.
به گزارش ایرنا «هوا چون یینگ» در جمع خبرنگاران در پکن درباره گفت
و گوی روز یکشــنبه «ما جائو شــو» معاون وزیر خارجه چین و «سید عباس
عراقچــی» معاون وزیر خارجه ایران در پکن گفــت :خروج آمریکا از برجام و
اعمال فشار حداکثری آن کشور بر ایران باعث وخامت وضعیت موضوع هسته
ای ایران شده و برجام نیز با خطر فروپاشی روبرو است.
او افــزود :بــا توجه به این موضوع ،دو طــرف در گفتوگوی خود در پکن
در موارد فراوانی از جملــه تقویت همکاریها ،ادامه تالش برای اجرای جامع
و مؤثر برجــام ،حفاظت از معادالت بینالمللی بر حســب حقوق بینالمللی،
پایبندی بر حل مســاله با روشهای سیاسی و تقویت صلح و ثبات منطقه به
توافق رسیدند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی چین عنوان کرد چین و ایران همکاران
راهبــردی یکدیگر درهمه زمینهها هســتند و ضمن تقویــت اعتماد متقابل
سیاســی ،همکاری در زمینههای مختلف را استحکام خواهند بخشید و رفاه
بیشتری برای مردم دو کشور فراهم خواهند کرد.
«هوا» تاکید کرد موضوع هسته ای ایران بخش مهمی از همکاری راهبردی
چین و ایران اســت و دو طرف برای حفظ توافقنامه برجام به تالشهای خود
ادامه خواهند داد.
رویداد

مسئولیت جدید نماینده ایران
در آژانس بینالمللی انرژی اتمی

پیش از شروع به کار رسمی مدیرکل جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی
از امروز(دوشنبه)« ،کاظم غریبآبادی» ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد
ســازمانهای بینالمللی در وین از ســوی گروه خاورمیانه و جنوب آســیا به
عنوان معاون رئیــس کنفرانس ویژه برای انتصاب مدیــرکل جدید این نهاد
انتخاب شد.
نشســت ویژه کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز برای
تائید انتصاب «رافائل گروسی» به عنوان مدیرکل جدید آژانس ،آغاز شد.
در همین پیوند «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در آژانس در توئیتری
اعالم کرد ،گروســی لحظاتی پیش با تائید انتصابش ،فعالیت خود در ســمت
مدیرکل جدید آژانس را آغاز کرد .او به مدت سه سال (تا  )۲۰۲۳این سمت را
برعهده خواهد داشت .با مرگ «یوکیا آمانو» مدیرکل پیشین آژانس ،گروسی
برای هدایت این نهاد انتخاب شــد .او نخستین فرد از منطقه آمریکای جنوبی
است که در این سمت ایفای نقش میکند.
گفته شده گروســی مدت زیادی را برای تصدی ریاست آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در ســر داشــته اســت و پیشــتر نیز قصد رقابت با یوکیا آمانو
رییس متوفی این آژانس را داشــت .دیپلماتها در زمان ریاســت گروســی،
انتظار تغییرات بزرگ در مســائلی همچون نظارت بر توافق هستهای ایران یا
بازگرداندن بازرسان آژانس به کره شمالی را ندارند.
او تغییر رهبری آژانس را یک «فرصت برای ساماندهی دوباره» میداند که
به جای تغییرات ریشهای ،قصد اصالحات معتدل را دارد.
گروســی به تازگی در گفتوگو با خبرگزاری ژاپنی «اناچکی» ،اعالم کرد
خواســتار گسترش مناسباتی ســازنده با ایران است .وی در عین حال گفت،
نسبت به پیشرفتهای هستهای ایران ،موضعی منصفانه و در عین حال سخت
اتخاذ میکند.
جمهوری اســامی ایران نیز برای همکاری ســازنده با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی اعالم آمادگی کرده است« .سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت
امور خارجه پس از انتخاب گروســی به عنوان مدیــرکل جدید آژانس تاکید
کرد ،ایران آماده حفظ و گسترش تعامل و همکاری سازنده توام با حسننیت
و احترام متقابل با آژانس بر مبنای دقت حرفهای و بیطرفی این نهاد است.

با حضور خداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو و دکتر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران برگزار شد

آیین رونمــایی از طرح یکپــارچهســازی
سیستمهای اطالعاتی شرکت مس

آیین رونمایی از اولین محصول زیرســاخت «طرح جامع سیستمهای یکپارچه
شــرکت ملی صنایع مس ایران» با حضور دکتر «خداداد غریبپور» معاون وزیر
صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو و «دکتر اردشیر سعدمحمدی» مدیرعامل
شرکت ملی مس ایران برگزار شد.
رئیــس هیأت عامل ایمیدرو عملکرد اثربخش شــرکت ملی مس در بخشهای
اکتشاف ،تولید ،فروش و تعریف طرحهای جدید را در راستای اقدامات توسعهای
این شــرکت خواند و گفت :منابع حاصل از ســود شــرکت مس ،صرف توسعه
در ایــن حوزه خواهد شــد .خداداد غریبپور که در آیین رونمایی از سیســتم
یکپارچهسازی سیستمهای اطالعاتی شرکت مس سخن میگفت افزود :تعریف
طرحهای توســعه شرکت مس به ارزش  13هزار میلیارد تومان و جذابیت سهم
این شرکت در بورس برای ســهامداران ،حاکی از عملکرد درست این مجموعه
در بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین اقتصاد اســت .رئیس هیأت عامل
ایمیدرو با بیان اینکه تحریمها باعث شــده تا بیشتر از توان داخلی بهره ببریم،
اظهار داشت :به همت شرکت صنایع ملی مس و در قالب سامانه جامع مالی که
بومیسازی شده است ،میتوان ارتقای شفافیت و رضایت را شاهد بود.
وی با بیان اینکه نگاه مدیریت شرکت مس توسعهای است گفت :رونمایی از این
طرح موجب میشــود از معدن تا محصول و زمانی که قیمت تمامشده محصول
مشخص باشد ،تصمیمگیری درست برای مسئوالن تسهیل شود.
سرمایهگذاری برای خلق ثروت
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد:
شــرکت مس منابع حاصل از سود شرکت را صرف سرمایهگذاری خواهد کرد و
این رویه درستی در جهت خلق ثروت برای شرکت خواهد بود.

غریبپور با بیــان اینکه ایمیدرو در تحقق اهداف این حوزه ،در کنار شــرکت
مس اســت افزود :ایمیدرو با شرکت مس در سرمایهگذاری در طرحهای توسعه
این مجموعه به توافق رســیده اســت .این روند در سایر شرکتها نیز عملیاتی
خواهد شد.
اکتشافات جدید شرکت مس
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اکتشافات انجامشده در حوزه مس اعالم
کرد :شــرکت مس اقدامات قابلتوجهی در بخش اکتشــاف بهویژه در منطقه
ســونگون داشته است .وی افزود :امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته در
زمینه اکتشاف محدودههای با ظرفیت استان سیستان و بلوچستان ،شرکت مس
به معنای واقعی ملی شود.
«طرح جامع سیستم های یکپارچه شرکت ملی صنایع مس ایران»امکان
سرعت بخشیدن به تصمیم گیری های استراتژیک کوتاه مدت و بلند
مدت را در حداقل زمان ممکن فراهم می کند
معاون منابع انســانی و پشــتیبانی
شــرکت مس با تأکید بــر اینکه
«نرمافزار زیرساخت شرکت مس» با
دستهای پرتوان کارشناسان گروه
فاوا طراحی ،تولید و در دســترس
قــرار گرفتــه اســت ،گفــت :این
ســامانه در راستای سیاستگذاری
و تأکیدات مدیرعامل شرکت مس
درخصــوص لزوم هوشمندســازی
سیســتمها و جریــان شــفاف و
روان اطالعات در شــرکت مس در
دستور کار این معاونت قرار گرفت
و هماکنون فاز نخســت این ســامانه با عنوان «سیستم حسابداری مالی» آماده
راهاندازی و ارائه به حوزههای مرتبط شــده است .حســنی با تأکید بر اینکه با
بهرهبرداری از این طرح گام مهمی در جهت شفافســازی و بسترســازی برای
کنترلپذیری هرچه بیشــتر تراکنشهای مالی برداشته شده است اظهار داشت:
رعایت یکپارچگی با ســایر سیســتمهای مرتبط در سطح فرآیندهای عملیاتی،
انطبــاق حداکثری با نیاز کاربران و ذینفعان حــوزه مالی ،کاهش موازیکاری و
تحت دسترس بودن و درعینحال امن بودن و همچنین دخالت حداقلی نیروی
انســانی در ورود اطالعات از مهمترین مزیتهای این سیستم جامع مالی است.
معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مس با تأکید بر امنیت باالی این سامانه
گفت :عالوه بر این ،سیستم جامع امکان یکپارچهسازی اطالعات در شرکت مس
را که از آرزوهای دیرینه شرکت بوده است فراهم میآورد .ازاینرو ،امکان سرعت
بخشیدن به تصمیمگیریهای اســتراتژیک کوتاهمدت و بلندمدت را در حداقل
زمان ممکن فراهم میکند .وی افزود :خوشــبختانه شرکت مس در مسیر تحول
در فرایندهــای کاری و فاصله گرفتن از نظامهای ســنتی فرار گرفته و با هدف
افزایش بهرهوری ،شفافیت و رقابتپذیری ،مکانیزاسیون اکثر فرآیندهای خود را
در چارچوب سیستم جامع در دستور کار قرار داده است که امیدواریم با همکاری
و همــت و همدلی همه همکاران محقق شــود .وی در پایان گفت :این موفقیت
بههیچعنوان حاصل نمیشد مگر با همت تکتک همکاران گروه فاوا و همدلی و
همیاری کلیه واحدهای مرتبط در معاونتهای پشتیبانی مجتمعهای سرچشمه،
شهربابک و سونگون و حوزه معاونت مالی اقتصادی و همچنین حمایت بیدریغ
آقای دکتر سعدمحمدی مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران که الزم
میدانم سپاسگزاری خود را از همه بزرگواران و خانواده بزرگ مس ابراز نمایم.

