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پاسختندبهبازگشت«پلیسبد»!

••هفت صــبــح -ایــن روزنــامــه درگ ــزارش ــی با
تیتر«رکورد غیر عادی در اوین»نوشت :حراج
بــزرگ تهران با شــگفتی های فراوانی همراه
بود...تابلویی از آیدین آغداشــلو که یک میلیارد
تومان قیمت پایه برای آن قرار داده شــده بود ،در
جوی هیجانی و عجیب تا دوازده برابــر افزایش
یافت و به عدد 12میلیارد تومان فروخته شد و
همه رکوردها را جابه جا کرد .آیدین آغداشلو
در ماه های اخیر به واســطه حاشیه های مرتبط
باطرح شکایت برخی شــاگردان و اطرافیانش
خبرساز شده بود و فروش غیرمنتظره تابلوی او
احتماال بی ارتباط با حواشی اخیر نیست.

انعکاس
••عصرایران مدعی شد :به دنبال بدهی بیش از
 ۱۶میلیون دالری ایران در پرداخت حق عضویت
در سازمان ملل ،دبیر کل سازمان ملل در نامه ای
اعالم کرده ایران به همراه  ۹کشور دیگر حق رای
درمجمععمومیمللمتحدرانخواهندداشت.در
میان این ۱۰کشور غالبا فقیر آفریقایی ،بیشترین
میزان بدهی متعلق به ایران است .ایران به دلیل
تحریمهایمالیوبانکیآمریکاقادربهجابهجایی
منابع مالی خود در بانک های خارجی نیست و به
همین دلیل از سال  ۲۰۱۸دیون و حق عضویت
خودرابهسازمانمللپرداختنکردهاست.
••تابناک نوشت :معاون اجرایی حــزب ندای
ایرانیان از تمایل شعب استانی این حزب برای
حضور در انتخابات با کاندیداتوری دبیرکل حزب
ندایایرانیانخبردادوگفت:براساسنظرسنجی
اولیهایکهدرداخلحزبوازشعباستانیصورت
گرفت،غالبنظرشعبحزببرحضوردرانتخابات
باکاندیداتوریآقایدکترصادقخرازیبود.

هــادی محمدی – در ادامــه اقــدامــات ایــران در
راستایکاهشتعهداتبرجامیاش،هفتهگذشته
کشورمان به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم
کردفعالیتتحقیقوتوسعهطراحیسوختجدید
راکتور تهران را آغاز کرده است و بازرسان نیز از
کارخانهتولیدصفحهسوختبازدیدکردند.غریب
آبادی نماینده کشورمان در آژانس با بیان این که
اینفعالیتدرسهمرحلهانجامودرمرحلهاولآن،
اورانیوم فلزی با استفاده از اورانیوم طبیعی تولید
میشود،افزود:برنامهایرانازدوسالقبلبهاطالع
آژانس رسیده و با این اقــدام ،از لحاظ فنی ایران
در ردیف کشورهای پیشرو در تولید سوختهای
جدید قرار خواهد گرفت .همچنین یک منبع آگاه
در سازمان انرژی اتمی در گفت و گو با خراسان
تصریح کرد :آغازفعالیت تحقیق وتوسعه سوخت
جدید راکتور تحقیقاتی تهران از اورانیوم فلزی در
چارچوب گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران
مبنیبررفعهمهمحدودیتهایتحقیقاتیصورت
می گیرد و ایران اجرای بندهای 24و 26پیوست
یک برجام درخصوص ممنوعیت ساخت سوخت
از اورانیوم فلزی را کنار می گذارد .این منبع آگاه
با بیان این که چنین فناوری در دنیا سابقه زیادی
ندارد ،افزود :سوخت جدید بازدهی بسیار باالیی
دارد و باعث می شود جمعیت نوترونی راکتور باال
برود ،در نتیجه می توانیم ایزوتوپ های مختلف و
جدید و به تبع آن رادیوداروهای مهم تر و متنوع
تر را بــرای درمــان بیماری های خاص در کشور
تولید کنیم .طبق بندهای  24و  26پیوست یک
برجام ،ایران نباید برای  15سال آینده (تا سال
 )2030تحقیق و توسعه در حــوزه فلز اورانیوم
برای سوخت راکتور تهران داشته باشد و اگر بعد
از 10سال و قبل از 15سال از اجرای برجام(بین
سالهای2025و)2030چنینقصدیداشت
باید در کمیسیون مشترک به تصویب برساند .با
اعالم ایــران در خصوص سوخت جدید ابتدا سه
کشور اروپایی فرانسه ،آلمان و انگلیس که در دو
سالونیمگذشتهازخروجآمریکاکاریجزلفاظی
و ابــراز نگرانی نداشته اند ،واکنش نشان داده و
در خصوص آمادگی بــرای تولید اورانیوم فلزی
بهعنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران «عمیق ًا
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ویژه های خراسان

ظریفبهوزیرخارجهفرانسه:ازبیانحرفهایپوچومهملدربارهایراندستبردار
ابراز نگرانی» کردند و وقیحانه از تهران خواستند
به تعهدات برجامی خود بازگردد .آنها در ادامه
مدعی شدند :ایــران هیچ استفاده غیرنظامی
موثقیازاورانیومفلزیندارد.تولیداورانیومفلزی
به صورت بالقوه داللتهای نظامی جدی دارد.
همزمان با بیانیه تکراری تروئیکای اروپایی« ،ژان
ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه نیز در اظهاراتی
مداخله جویانه به تکرار زیادهخواهیها و ایفای
نقش«پلیسبد»درتعاملاروپاباایراندرخصوص
توافق هستهای پرداخت و با اشــاره به گامهای
هستهایاخیرایرانگفت«:ایراندرحالکاربرای
تقویت توانمندیهای هستهای خود است و الزم
استترتیباتیبرایبازگشتایرانوایاالتمتحده
به توافق هستهای انجام شود».وی سپس مدعی
شد« :احیای توافق هستهای کافی نیست .الزم
است گفتوگوهای سختی دربــاره فعالیتهای
منطقهایوموشکیبالستیکایرانداشتهباشیم».
از سوی دیگر پس از شیطنت برخی رسانه های
غربی در خصوص اقدام اخیر ایران و ارتباط دادن
آن به بند 4مصوبه مجلس درباره ساخت کارخانه
اورانیوم فلزی ،سازمان انرژی اتمی در بیانیه ای
اعالم کرد :این سازمان هنوز اطالعات پرسشنامه
طراحی کارخانه اورانیوم فلزی را به آژانس ارائه
نکرده و پس از انجام تمهیدات الزم و در زمان
مقتضی و مهلت تعیین شده در قانون ،این اقدام
انجام می شود .همزمان ،محمد جواد ظریف وزیر
خارجه کشورمان در توئیتی نوشت« :رهبران سه
کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام
نداده اند .ابتکار عقیم ماکرون یا بدهی هایی که
انگلیسازپرداختآنسرباززدرابهیادمیآورید؟
برجامتنهابهخاطرایراناستکههنوزپابرجاست
نه به خاطر سه کشور اروپایی» .او خطاب به وزیر
خارجهفرانسهافزود:تودورانکاریاترابافروش
جنگافزار به جنایتکاران سعودی آغاز کردی .از
بیان حرفهای پوچ و مهمل دربــاره ایران دست
بــردار .این شما هستید که منطقه ما را بیثبات
میکنید.ازحمایتجنایتکارانیکهمنتقدانخود
راباارهتکهتکهمیکنندوازجنگافزارهایساخت
«شما» بــرای سالخی کودکان در یمن استفاده
میکنند،دستبردارید.
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اتمامحجت درعمقاقیانوس هند
موشکهایهوشمند  بالستیکسپاهاهدافدریاییدرفاصله  ۱۸۰۰کیلومتریرامنهدم
کردندکهبهگفتهسردارحاجیزادهدشمنراتا  شعاع 2هزارکیلومتریخلعسالحمیکند

توکلی-پرتابهمزمانموشکهایبالستیک
زمین به زمین و پرواز پهپادهای انتحاری همه
آن چیزی نبود که نیروی هوافضای سپاه
با خــود به رزمــایــش پیامبر اعظم (ص) ۱۵
آورده بود؛ در روز نهایی این رزمایش ،سپاه
پاسداران از موشک های بالستیک دوربرد با
برد  1800کیلومتری رونمایی کرد .موشک
هــای ضــد نــاوی کــه از قلب ایـــران بــه سمت
شمال اقیانوس هند شلیک شده و اهداف از
پیش تعیین شده در شمال اقیانوس هند را
با موفقیت هدف اصابت قرار دادند و منهدم
کردند .جالب این جاست آن طور که فاکس
نیوزمدعیشدهیکیازاینموشکهادرفاصله
 100مایلی( 160کیلومتری)ناوهواپیمابر«یو
اس اس نیمیتز» آمریکا در اقیانوس هند فرود
آمدهاستکهنشانمیدهداینموشکهاقادر
بههدفقراردادن ناوهایآمریکاییدرفواصل
بسیار دوردســت هم هستند .همان طور که
سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه نیز
توضیح داد با این موشک ها ،دشمن تا شعاع
 2هــزار کیلومتری خلع سالح خواهد شد و
مرزهایبازدارندگیایراندرمواجههبادشمن
متخاصم به صد ها کیلومتر آن طرف تر از مرز
های ایــران منتقل خواهد شد« :در صورتی
که دشمنان ما در شعاع  ۲هــزار کیلومتری

ناکارآمد شوند ،در واقع با ناکارآمدی قطعی
مواجه و تــوان شلیک موشک هــای کــروز را
ندارند و دیگر هواپیمایی نمی تواند از روی این
ناوها بلند شود ».سردار حاجی زاده همچنین
در خصوص رزمایش پیامبر اعظم(ص)  15و
این که مرحله اول این رزمایش چه تفاوتی با
مرحله دوم و نهایی این رزمایش داشت ،خاطر
نشان کرد« :اگر دشمنانمان روزی بخواهند
شیطنتکنندیکبخشاستفادهازپایگاههای
ثابت و زمینی است که در مرحله اول رزمایش،
با ترکیبی از پهپادها و موشکهای زمین به
زمین مقابله با آن ها تمرین شد؛ تهدید دوم نیز
جنبهدریاییداردکهمقابلهباناوگانمتخاصم
دشمن فرضی در مرحله نهایی این رزمایش
به خوبی انجام شد ».سرلشکر محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز انتخاب
اهدافی در فاصله بیش از  ۱۸۰۰کیلومتر در
جنوب دریــای عمان و ابتدای اقیانوس هند
را معنادار توصیف و تصریح کــرد« :انتخاب
انبوهی از موشک های دوربرد برای اهداف
دریایی نشانگر ایــن اســت کــه اگــر دشمنان
جمهوری اسالمی نیت سوئی دربــاره منافع
ملی ،مسیرهای تجارت دریایی و سرزمین
ما داشته باشند ،با اقدام موشکی هدف قرار
گرفته و منهدم خواهند شد».

یک مسئول مهم دولتی در نامه خود به تعدادی از
اعضای کابینه ،از آن ها خواسته است با همکاری
مراکز علمی ،دولتی و خصوصی و با مشارکت
دستگاه های اجرایی ،ضمن شناسایی و احصای
مصادیقمیانبخشیودارایاهمیتدرسطحملی،
برایثبتوحفظسوابقوتجاربدرزمینههاییچون
مذاکراتهستهای،مبارزهبابیماریکرونا،مبارزهبا
فقروتوسعهدولتالکترونیکاقدامکنند.

اشتباهامالیی  500هزاردالری!
در حالی که بر اساس ابالغیه اواخر مهرماه هیئت
دولت به مسئوالن اقتصادی کابینه ،مبلغ مربوط به
حق عضویت سال  1399ایران در گروه مشاورین
بین المللی تحقیقات کشاورزی ،صفر اعالم شده
است ،یک مسئول در نهاد ریاست جمهوری در نامه
جدید خود به مخاطبان فوق ،اعالم کرده در این
خصوصاشتباهلغویرخدادهوکشورمانباید500
هزاردالربابتعضویتوزارتجهادکشاورزیدراین
نهادبهصورتساالنهبپردازد.

بدون تیتر
سخنگوی وزارت خــارجــه درخــصــوص انتشار
شایعاتی دربــاره احتمال آزادی کشتی کره ای
اظهار کــرد« :مواضع و تصمیم های قوه قضاییه
صرفا از طریق سخنگوی این قوه اعالم می شود
و اظهارات افــراد غیرمسئول در این زمینه فاقد
وجاهت اســت .کشتی کــره ای به دلیل ایجاد
آلودگی زیست محیطی در آب های خلیج فارس بر
اساس دستور مقام قضایی توقیف شده و پرونده آن
در مرحله دادرسی است و از اینرو هرگونه تحول
در خصوص این موضوع موکول به نظر مقام محترم
قضایی است /».ایرنا

