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تازههای مطبوعات
••ایران – رئیس جمهور آمریکا در حالی بارها
مدعی حمایت از مردم ایران شده که حاال گزارش
دبیر کل سازمان ملل بر تناقضگوییهای وی
مهر تأیید زده است .بر اساس گزارش گوترش،
تحریمهای اعمالی کاخ سفید علیه ایــران آثار
منفی بر زندگی مردم ،خدمات بشردوستانه و
بهخصوص تهیه دارو در ایران داشته است.
••کیهان  -حسین شریعتمداری در گفت و گو با
یورونیوز با بیان این که مسئولیت برجام با دولت
اســت ،اف ــزود :آقــایــان موقعی میتوانند بگویند
مسئولیت با رهبری است که توصیههای رهبری را
رعایتکردهباشند.اگرتوصیههایرهبریرارعایت
کرده بودند ،بله ،مسئولیت اش با رهبری بود.
••آفتاب یزد  -این روزها شاهد خبرهای تلخی از
مهاجرت آرات حسینی نابغه ورزشی کشورمان
بودیم ،پسربچهای که با وجود سن کم  ،خیلی
زود قلههای ورزشی را درنوردید .او را در سراسر
جهان میشناسند .پدرش پیش از این بارها گفته
بود که چون حمایتی از آرات صورت نمیگیرد،
میخواهد او را به کشورهایی که دعوت نامههای
رنگین برایش می فرستند ببرد و حاال هم ،همان
اتفاقی که از آن میترسیدیم رخ داد.
••شــرق  -اعضای جبهه پــایــداری در جلسات
شورای وحدت اصولگرایان شرکت نمیکنند
بلکه رسما تهدید کردهاند که سنتیها هم نباید
در فهرست باشند .حاال مشخص شده که ایده
انتخاب اصلح بهانه است و آن ها رسما مخالف
حضور طیفها و چهر ههای سنتی اصولگرا در
فهرست انتخاباتیاند.

انعکاس
•• مشرق نیوز خبر داد :حجتاالسالم پناهیان
در مراسم سخنرانی در دانشگاه امــام صادق
گفت :مردهایی که در مجلس هستند و نامرد
نیستند ،تا وقتی رأ یهــا شفاف نشده ،در هر
رأیگیری رأی خودشان را صریح ًا اعالم کنند
ِ
فرصت پنهانکاری سیاسیون
و اال دارند از این
سوءاستفاده می کنند.
••نامه نیوز نوشت  :احمد توکلی عضو مجمع
گفت :اروپاییها از صــدام هم با ما دارنــد بدتر
برخورد میکنند .صدام نفت را به آن ها میداد و
به جای آن دارو و غذا میگرفت اما حاال اروپا به ما
میگوید ،در عوض پول نفت ،غذا و دارو میدهد؛
آن هم با مبلغی که خودش تعیین میکند .با این
روش ما بدهکار اروپا میشویم.
••رویـــداد 24مدعی شــد :شعبه ۲۸دادگـــاه
انقالب تهران ،حکم بدوی متهمانی را که در پیوند
با اعتراضهای کارگران هفتتپه بازداشت شده
بودند صادرکردهکهجزئیاتایناحکامبهشرحزیر
است :اسماعیل بخشی  ۱۴سال حبس تعزیری،
سپیده قلیان  ۱۹سال و شش ماه حبس تعزیری،
امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام ۱۸
سال حبس تعزیری ،عسل محمدی عضو تحریریه
نشریه گام  ۱۸سال حبس تعزیری ،ساناز الهیاری
عضو تحریریه نشریه گام  ۱۸سال حبس تعزیری،
امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام  ۱۸سال
حبس تعزیری .رادیو فردا هم گزارش داده  ۷سا ل
از حبس محکومان (اشد مجازات) قابل اجراست.
••فـــرارو مدعی شد :منابع خــبــری بــا انتشار
تصاویری از حضور مقتدی صــدر در شهر قم در
مراسم عــزاداری محرم خبر دادند.شبکه خبری
سومریه عراق به نقل از یک منبع نزدیک به جریان
صدر گزارش داد مقتدی صدر ،در مراسم عزاداری
در شهر قم شرکت کــرده اســت .وی با حضور در
موکب آل صدر در صحن حضرت جواداالئمه(ع)
در شهر قم به پذیرایی از عزاداران حسینی در حرم
حضرت معصومه(س) پرداخت .جزئیات بیشتری
از سفر مقتدی صدر به ایران منتشر نشده است.
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با انجام گام سوم و گازدهی به سانتریفیوژهای پیشرفته صورت میگیرد

افزایش 50درصدی توان غنیسازی ایران
هادیمحمدی-سخنگویسازمانانرژیاتمی
کشورمان یک روز پس از آغاز اجــرای گام سوم
کاهش تعهدات برجامی ایران به تشریح هشت
اقدام زیرمجموعه این گام پرداخت و گازدهی و
تشکیل زنجیره های جدید تحقیقاتی از ماشین
های پیشرفته IR2M، IR4، IR5و  IR6و ذخیره
ســازی مــواد غنی شــده حاصل از تحقیقات را
از جمله این اقدامات برشمرد تا به این ترتیب
اقداماتی که براساس برجام قرار بود در سال
های آینده انجام شود ،به دلیل بدعهدی غرب،
از هم اکنون انجام شــود .بر اســاس اظهارات
کمالوندی  ،ایــران از روز جمعه و ظرف دو ماه
آینده تا پایان فرصت گام سوم ،عالوه بر زنجیره
10تایی و 20تایی ماشین  IR6که حدود 10سو
ظرفیت غنی ســازی دارد ،زنجیره 30تایی را
نیز نصب و گاز  UF6برای غنی سازی تزریق می
کند .همچنین دو زنجیره 20تایی و  164تایی
از  IR4و  IR2Mهم در این مدت خواهیم داشت
که توان 5سو غنی سازی دارند .در کنار این ها
10سانتریفیوژ  IR5sبا  5سو و سه سانتریفیوژ
 IR8با 24سو ظرفیت غنی سازی به زودی شروع
به کار خواهند کرد .با این حساب بیش از 2500
سوبهظرفیتغنیسازیایراناضافهمیشودکه
قدرت غنی سازی برابر با حدود  2500ماشین
 IR1دارد .هم اکنون طبق برجام ظرفیت غنی
سازی ایران با  5060ماشین  IR1در نطنز بیش
از  5000سو است و در واقع کشورمان با این
کار  50درصد توان غنی سازی خود را افزایش
داده و ماهیانه 50کیلوگرم اورانیوم غنی شده
 4.5درصد به ذخایر خود که پایه ای برای تولید
اورانیوم غنی شده  20درصد به شمار می رود
اضافه خواهد کرد.به گــزارش خــراســان ،روز
گذشته بهروز کمالوندی در نشستی خبری
در حضور ده ها خبرنگار و تصویربردار داخلی
و خارجی به تشریح جزییات بیشتر گــام سوم

کاهش تعهدات برجامی پرداخت و با بیان این که
می توان محدودیت های فنی برجام را در هشت
موضوع راکتور اراک ،تولیدات آب سنگین اراک،
بازفراوری سوخت مصرف شده ،ظرفیت و سطح
غنی سازی که در گام اول از  ۳۰۰کیلوگرم و در
گام دوم از خلوص  3.67درصد عبور کردیم،
تحقیق و توسعه ،فــردو ،تعداد سانتریفیوژها و
نظارتها و دسترسیهای آژانس خالصه کرد،
افــزود :موضوعات باقی مانده ،خیلی مختصر
اســت و ایــن نشان مـیدهــد بــه لحاظ فنی در
مذاکراتنحوهتعهداتبهشکلیبودهکهمشکلی
ایجاد نکند و همان طور که آقای صالحی بارها
گفت و برخی به مالحظات سیاسی متاسفانه از
آنغفلتمیکنندایناستکهصنعتهستهایما
حتی در قالب برجام به اهداف بلندمدت خودش
به راحتی خواهد رسید .ما برنامه  ۱۵ساله را در
ابتدای برجام ،یعنی چهار سال پیش ،براساس
بیانات مقام معظم رهبری که شرط کرده بودند
حتما باید انتهای کار مشخص شود تنظیم کردیم
و حداقل  ۱۹۰هزار سو را ارائه دادیم.
▪ 4اقدام از  8اقدام درگام سوم انجام شد

کمالوندی در ادامه به بیان اقدامات اصلی ایران در
چارچوب گام سوم پرداخت و اظهار کرد :از هشت
اقدام ایران در گام سوم ،چهار موضوع همین االن
اتفاق افتاده است و آژانس امروز که مراجعهکند
خواهد دید که چهار اقدام انجام شده و چهار اقدام
هم با فاصله زمانی ،انجام خواهد شد .به گفته
کمالوندی ،طبق بند  32قــرار بــود سانتریفیوژ
 IR6sاز ابتدای سال یازدهم برجام گازدهی شود
که ما گازدهی آن را از هم اکنون شروع کردیم .راه
اندازیزنجیره ۲۰تاییماشین IR4کهبراساسبند
 35ضمیمهیکبرجامبودهکهابتدایسالیازدهم
برجام قرار بود انجام شود و این هم االن انجام شده
است.ماشین IR6بهصورتزنجیره ۲۰تاییکهقرار

تفرقهافکنیدرایران،خانهالکچریدرآمریکا!
انتشار ویدئویی از یک خان ه الکچری و اعیانی
در آمریکا که گفته میشود متعلق به مسیح
علینژاد فعال رسانه ای ضدانقالب است،
بار دیگر پرونده ارتباط مالی او با دستگاه های
امنیتی و دولتی آمریکا را باز کرد .براساس
گزارش الف ،به تازگی ویدئویی منتشر شده
که نشان میدهد مسیح علی نژاد که به گفته
خودشدردورهمجلسهفتملنگهفتهزار
تومان پول بــوده ،حاال در خانه  ۲۱میلیارد
تومانی در بروکلین آمریکا زندگی میکند
!یک خبرنگار سابق بی بی سی فارسی در
توئیتی از وجود خانه  1/7میلیون دالری
مسیحعلینژاددرنیویورکخبرداد.کاربری
در توئیتر که در حوزه آمریکا مطالعه دارد،
دربـــاره ادعــاهــای مطرح شــده درخصوص
این که علی نژاد این خانه را با وام خریده،
نوشت« :طبق بررسی که در وب سایت های
 Investopediaو CNNبرایشرایطوامهای

مسکن داشتم ،ارزش ملک مد نظر باید  2تا
 2.5برابر درآمد ناخالص ساالنه شما باشد.
یعنی مسیح علی نــژاد بــرای این ِ
ملک یک
میلیونو 700هزاردالری،ساالنهبایدحدود
 700تا  850هزار دالر درآمد داشته باشه!»
سال گذشته در یکی از سندهای منتشرشده
در وب سایتی که به انتشار اطالعات درباره
دولت آمریکا اختصاص دارد ،مشخص شد
که مسیح علی نژاد به طور رسمی از دولت
آمریکا برای فعالیت های تحریک آمیز خود
علیه ایران پول دریافت می کند.

ادعاییدربارهآزادیسعیدمرتضوی
یک پایگاه خبری مدعی شد دادستان سابق
تهرانکهبهدوسالحبسمحکومشدهبود،بعد
ازگذراندندوسومازمحکومیتخودآزادشد.
پایگاه خبری اعتماد آنالین ضمن ادعای پایان
محکومیت مرتضوی افــزود :دادستان سابق
تهراندرپروندهشکایتاولیایدمروحاالمینی

به اتهام معاونت در قتل عمد به پنج سال حبس
محکوم شد امــا دادگــاه تجدید نظر به دلیل
«اظهار ندامت» حکم حبس را به دو سال تقلیل
داد.براساسماده ۸۵قانونمجازاتاسالمیبا
احرازشرایطیزندانیمیتواندبعدازگذراندن
دوسومازدورانمحکومیتخود،آزادشود.

بودازآبانماهآغازشودکهازدیروزگازدهیکردهایم
وزنجیره ۳۰تاییرادربرنامهبعدیانجاممیدهیم.
این چهار اقــدام عمال انجام شده است.به گفته
کمالوندی،چهاراقدامدیگرماندهکهدوموردآنها
دریکماهآیندهانجامخواهدشد.ویاضافهکرد:در
دوماهآیندهوقبلازپایانگامسومسهکارمهمدیگر
داریمکهارزشبسیارباالییدارد،یکیراهاندازیو
گازدهیزنجیرههایشاهد ۱۶۴تایی IR4وIR2m
همچنینگازدهیبهزنجیرهمیانیسانتریفیوژIR5s
راتادوماهآیندهخواهیمداشت.راهاندازیگازدهی
زنجیره ۳۰ماشین IR6نیزکهقراربودهسالهشتم
برجامانجامشودواالنزنجیره 10تاییآنراداریم
و زنجیره  ۲۰تایی را که از دیروز شروع به گازدهی
کردیم نیز ظرف دو ماه آینده خواهیم داشت که با
این کار عمال ۶۰ماشین IR6در حدود دو ماه آینده
درحالکاروتحقیقوتوسعهوافزایشذخایراورانیوم
کشور خواهند بود .سخنگوی سازمان انرژی اتمی
ضمن تاکید بر این که اگر بخواهیم غنیسازی

 ۲۰درصدی انجام دهیم باید ذخایر  4.5درصد
را افزایش دهیم ،تصریح کرد :در شرایط فعلی هم
توانایی افزایش ظرفیت و سطح غنیسازی نه فقط
 ۲۰درصد بلکه به مراتب بیشتر از  ۲۰درصد در
داخل کشور وجود دارد .امروز اگر به سازمان گفته
شود  ۲۰درصد را آغاز کنید و توجهی هم به نیاز
آن نداشته باشید ما تابع امر هستیم .البته کشور
در سالهای آینده به غنیسازی  ۲۰درصد نیاز
خواهدداشت،امااگرتصمیمسیاسیباشدماانجام
میدهیم .زمانی که از سازمان سؤال میشود باید
بگویمکهحتیاگرقصدداشتهباشیمغنیسازی۲۰
درصدانجامدهیمابتدابایدذخایر 4.5درصدخود

را افزایش داده باشیم.کمالوندی در پاسخ به سوال
خبرنگاری مبنی بر این که تا چه زمانی این گامها
ادامهخواهندیافتوآیادرگامچهارمبرنامهایبرای
توقفاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیوغنیسازی
 ۲۰درصدیوجودخواهدداشت؟گفت:فهرستی
از گامهای مختلف به شورای عالی امنیت ملی و
ریاست جمهوری ارائه و خیلی گزینهها در فهرست
اول دیــده شده بــود؛ حتی خــروج از  NPTرا دیده
بودیم که بعد خودمان تجدیدنظر کردیم .گفتیم
حداقل این توصیه سازمان انرژی اتمی نیست اگر
میخواهنددرسطوحباالیکشورتصمیمبگیرند،
جداگانهاست.

خبر مرتبط
پاسخ جالب ظریف به اتهام زنی پمپئو
یکی از جالب ترین عکس العمل ها به گام سوم
کاهش تعهدات ایران جایی بود که وزیر خارجه
آمریکا از این اقــدام ایــران انتقاد و آن را «اخاذی
هسته ای» توصیف کرد .مایک پمپئو که کشورش
در دوران اوباما بارها برجام را نقض کرده است
و در دوران ترامپ نیز رسم ًا از آن خارج شده ،با
انتقاد از این که برجام ظرفیت غنی سازی را به
ایراندادهاست،ازکشورهایاروپاییو«همهملت
های متمدن دنیا» خواست که در مقابل اقدامات
جدید ایــران در حــوزه تحقیق و توسعه هستهای
عکسالعملنشاندهند!توئیتهایمایکپمپئو
با واکنش جالب ظریف مواجه شد .وزیر خارجه

کشورمان با طرح این سوال که آیا نقض قطعنامه
شورای امنیت اخاذی نیست ،نوشت« :شاید هم
اخاذی ،درخواست تسلیم شدن ایران یا تاکید بر
گرسنگی کشاندن مردم اش باشد؟» به گزارش
فارس ،ظریف به همراه این توئیت ،چهار عکس از
اظهاراتمقا مهایآمریکاییشاملپمپئوو«برایان
هوک» علیه ایــران به همراه تصاویری از بند 36
برجام منتشر کرده است .در یکی از این تصاویر که
مربوط به نشریه «نیوزویک» است ،اظهارات پمپئو
خطاب به مردم ایران آمده که در آن وزیر خارجه
آمریکاهشداردادهبودکهدرصورتموافقتنکردن
ایران با درخواستهای آمریکا« ،مردم این کشور

چیزی برای خوردن» نخواهند داشت .ظریف در
تصویری دیگر ،خبر روزنامه «فایننشال تایمز»
درباره پیشنهاد رشوه «برایان هوک» نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران به ناخدای نفتکش «آدریان
دریا »1را منتشر کرد.ظریف تنها کسی نبود که به
پمپئوپاسخداد.اظهاراتوزیرخارجهآمریکاآنقدر
مضحکبودکهحتیژراردآرودسفیرسابقفرانسه
درواشنگتنهمدرذیلتوئیتاونوشت«:اگرایران
به تدریج در حال خروج از برجام است به دلیل این
است که آمریکا توافقی را که روی آن مذاکره شده
بود رد کرده و تحریم هایی را که نقض این توافق
محسوبمیشودبازگرداندهاست».

