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تازههای مطبوعات
•• آرمــان  -شمس اردکانی ،رئیس کمیسیون
انـــرژی اتـــاق بــازرگــانــی گــفــت :مــن نظر خود
را بهصراحت اعــام میکنم؛ کسانی از توقف
استفاده از کارت سوخت سود بردند که ارتباط
تنگاتنگی با قاچاقچیان سوخت دارند .طبق آن
چه من اطالع دارم منابع ملی برخی از نمایندگان
مجلس کــه در آن زمــان بــه دنــبــال جــمـعآوری
کار تهای سوخت بودند از طریق قاچاقچیان
سوخت در مرزهای کشور تامین میشود.
••کیهان  -یک زن بازیگر با انتشار عکسی با
موهای مصنوعی ،به عکاس آن عکس که به
تازگی به دلیل اهانت وقیحانه به مقدسات و
مومنان دستگیر شده است ،ادای احترام و به
حجاب اسالمی نیز توهین کــرد .دهم خرداد
امسال ،در خانهای واقع در منطقه ولنجک تهران،
یک مهمانی با حضور زنــان و مــردان نامحرم و
بهصورت مختلط برگزار میشود .این بازیگر
هنگام دستگیری با التماس ،خواهان بسته شدن
پرونده خود و افشا نشدن جرم میشود! اسامی
بازیگران شرکت کننده در مهمانی یاد شده در
کیهان محفوظ است.
••فرهیختگان – در گزارشی که در سایت دولت
درباره مشکالت زنان ساکن در سایتمسکنمهر
شهرهایجدید بــارگــذاری شــده ،چیزی جز
سیاهنمایی و توهین به مردم ساکن این شهرها
دیده نمیشود .برای مثال در گــزارش کذایی
دربــاره شهر جدید گلبهار که سرریز جمعیتی
کــان شهر مشهد مقدس اســت و هــم اکنون
بیش از  80هزار نفر را در خود جای داده ،نکات
عجیبی آمده است!

انعکاس
••تابناک نوشت :وزیر خارجه آمریکا در یک پیام
توئیتری لینکی از سایت وزارت خارجه آمریکا
را در توئیت خود قرار داده که در آن زمان پایان
تحریمهای تسلیحاتی ایران به صورت کاهشی
به جلو میرود و طبق آن تحریمهای تسلیحاتی
ایران روز  ۱۸اکتبر  ۲۷( ۲۰۲۰مهرماه )۱۳۹۹
یا به عبارتی  ۱۵ماه و هفت روز دیگر به پایان
خواهد رسید و پس از آن ایران میتواند به فروش
تسلیحات بپردازد و از کشورهایی نظیر روسیه و
چین نیز تسلیحات خریداری کند.
••الف نوشت :به دنبال انتشار شایعاتی درباره
درگیری لفظی دکتر احمد توکلی و رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام و انتشار مطالب خالف
واقــع از جلسه اخیر مجمع  ،احمد توکلی در
توئیتی نــوشــت :در جلسه چهارشنبه مجمع
تشخیص مصلحت ،اختالف نظری در نحوه اداره
جلسه بین بنده و آقای رئیس پیش آمد که امری
داخلی است .سایت دروغ پــردازی به اقتضای
ذاتش اباطیلی بافته که ارزش پاسخ ندارد .این
توضیح الزم بود تا سایتهای آبرومند در این دروغ
پردازی همراه نشوند.
••مشرق نیوز نوشت :سیدعباس موسوی
سخنگوی وزارت امــور خارجه با اعــام این که
ظریف هفته آینده به سه کشور اروپــایــی سفر
میکند ،افزود که سفر به چند کشور حوزه خلیج
فارس نیز در برنامه کاری وزیر خارجه قرار دارد.
••پارسینه نوشت:یکمنبعمطلعنزدیکبهدبیر
شورای عالی امنیت ملی گفت :خبر سازی های
مغرضانه و هدفمند که طی ماههای گذشته علیه
دریابان شمخانی و خانواده ایشان انجام شده،
ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت
لزوم سرشاخه های داخلی و خارجی آن معرفی
می شوند و به اطالع رسانه ها خواهد رسید.
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آغازعملیاتساختمرکزهستهایجدیددرفردو
صالحی از افزایش مساحت و تعداد کارکنان فردو و کمالوندی از رسیدن ذخایر اورانیوم به  370کیلو گرم خبر داد

هادی محمدی – رئیس سازمان انرژی
اتمی به برخی انتقادات بابت توقف یا
پسرفت صنعت هسته ای پاسخ داد و
گفت :همه چیز رو به ارتقا و پیشرفت
است و امروز سایت فردو یکی از فعال
ترین سایت هــای هسته ای کشور به
شمار می رود .ما از زمان برجام تاکنون
16هــزار متر مربع به تأسیسات مهم
این مجتمع اضافه کــرده ایم که مرکز
ملی مواد و مرکز ملی خال از جمله آن ها
هستند ضمن این که تعداد کارکنان این
مرکز نیز نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم
شده اند .صالحی تصریح کرد :در حوزه
غنیسازینیزامروز 1044سانتریفیوژ
آماده در فردو قرار دارد که دو آبشار آن
در خال می چرخند که اگر روزی اراده
شود غنی سازی هم میکنند و کافی
است به آن ها خوراک دهیم.
▪آغــــاز عــمــلــیــات ســاخــت مــرکــز
هسته ای جدید در فردو

به گــزارش خبرنگار اعزامی خراسان
به مجتمع غنی سازی فردو ،علی اکبر
صالحی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی
مرکز تحقیقات ملی جداسازی و توسعه
کــاربــرد ایــزوتــوپهــای پــایــدار کــه در
مجتمع فردو ساخته می شود در جمع
خبرنگاران با بیان این که عالوه بر روش
سانتریفیوژ ،روش هــای دیگری نیز
برای تولید ایزوتوپ پایدار وجود دارد،
افزود :ایران امروز این قابلیت را دارد که
عالوه بر تولید ایزوتوپ پایدار به روش
سانتریفیوژ ،از طریق تبادل شیمیایی،
نفوذ حرارتی ،تقطیر غشایی و تقطیر
تدریجی نیز ایــن کــار را انــجــام دهد

اخبار

ظریف :ایران یک میلیون
نیروی نظامی دارد
باشگاه خبرنگاران  -وزیر خارجه در
گفتوگو با الجزیره گفت :ایران با این
که تقریبا یک میلیون نیروی نظامی
دارد سال گذشته تنها  16میلیارد دالر
را صرف تدارکات نظامی کــرده است.
ظریفدرخصوصناامنیهایمنطقههم
گفت :این تهدیدات تنها از سوی آمریکا و
متحدانش میآیند .به این طریق بشکه
باروت در شرف انفجار قرار میگیرد.

آمادگی وزارت دفاع برای
کمکبهصنعتخودروسازی

تسنیم-امیرسرتیپحاتمیدررونمایی
ازخودرویپیشرفتهزرهیضدمین«رعد»
دربــاره کمک به صنایع مختلف گفت:
وزارتدفاعبرایکمکبهصنایعمختلف
از جمله شرکتهای خودروسازی ،آماده
است امنیت اقتصادی مردم را با ساخت
قطعات مورد نیاز تأمین و بدون رقابت با
بخشخصوصیجایخالیشرکتهای
خارجیراپرکند.

االن این ضرورت ایجاد شده که تولید
ایزوتوپ ها را از سطح آزمایشگاهی
افزایش دهیم و این مرکز در زمینی به
وسعت پنج هزار متر مربع به این منظور
در دو مرحله ساخته خواهد شد .وی
مرحله اول را ساخت ساختمان مرکز
بیان کرد که تا 20فروردین  99به پایان
خواهد رسید و در عین حــال اظهار
امــیــدواری کرد مرحله دوم که مجهز
کردن تجهیزات است نیز تا پایان سال
 99انجام شود .معاون رئیس جمهور
سپس در خصوص وضعیت ساخت
نیروگاه های شماره  2و  3بوشهر نیز
گفت :مرداد قرار بود بتن ریزی اصلی
راکتور انجام شود اما بنا شد یکی دو
ماه اعالم این مطلب به تعویق بیفتد در
حالی که کارها در حال انجام است و
احتماال به طور کامل بتن ریزی در ماه
اکتبر صورت گیرد.
▪آیــت ا ...ی ــزدی سخنان خــود را
اصالح کنند

رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش

به مطلبی که درباره الیحه کنوانسیون
مشترک ایمنی سوخت توسط آیت
ا ...یزدی ،از اعضای شورای نگهبان
مطرح شده ،تصریح کرد :من از آیت
ا ...یــزدی شنیدم کــه گویا در این
الیحه اجازه داده شده که کشورهای
استکباری سوخت مصرف شدهشان را
در ایران دفن کنند .این در حالی است
که در مواد  11و  12مقدمه این الیحه
بــه صــراحــت آمــده کــه هیچ کشوری
نمیتواند کشور دیگر را وادار کند که

پسماندش در آن کشور دفــن شود.
ما انتظار داریــم عزیزان در شــورای
نگهبان مطالعه دقیق تــری انجام
دهند .صالحی اف ــزود :آقــای یزدی
که استاد بنده در علوم قرآنی هستند
این مسئله را اصالح کنند .صالحی
دربــاره آخرین وضعیت بــاز طراحی
راکتور اراک گفت :برخی قد مهای
بلند دربــاره اراک برداشته شده که
البته ضرورت اعالم جزئیاتش نیست
امــا باید بگویم که به مرحله ساخت
تجهیزات راکــتــور بــازطــراحــی شده
رسیدهایم یعنی ما از مرحله طراحیها
عبور کردهایم و وارد مرحله بعد شدیم
و کار به خوبی پیش میرود .همچنین
بهروز کمالوندی سخنگو و معاون
بین الملل سازمان انرژی اتمی نیز در
حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران
از اضافه شدن  ۶۰تا  ۷۰کیلو به ذخایر
اورانیوم غنی شده در روزهــای اخیر
خبر داد و گفت :هم اکنون میزان
اورانیوم غنی شده ایران  ۳۶۰تا ۳۷۰
کیلوگرم است.

خبر مرتبط
نظر رهبر انقالب درباره گام سوم کاهش تعهدات اخذ می شود
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خراسان درباره جزئیات گام سوم ایران در
واکنش به تحریمهای آمریکا اظهار کرد :در این خصوص بنده تصمیم گیر نیستم و
گامها و سیاستها توسط هیئت نظارت بر برجام تصمیم گرفته و با نظر مقام معظم
رهبری نهایی میشود .از این رو بنده در شرایط و جایگاهی نیستم که درباره جزئیات
اینگامصحبتکنمامابهعنوانمجریدستوراتمسئوالنخاطرنشانمیکنمتمام
امکانات ممکن را در اختیار داریم تا دستورات انجام شود اما تاکنون دستوری برای
ما صادر نشده است .هر تصمیمی مسئوالن نظام بگیرند سازمان آمادگی اجرای آن
را دارد اما نمیتوانم وارد گمانه زنی درباره جزئیات گام سوم شوم.

عقب نشینی انگلیس
از توقیف نفتکش ایرانی

«گریس»1شنبه آزاد می شود

نفتکش ایرانی گریس یک پس از پنج هفته توقیف توسط انگلیس و دولت
محلی جبل الطارق ،شنبه آینده رفع توقیف خواهد شد .به گزارش ایسنا بر
اساس اعالم سخنگوی دولت محلی جبل الطارق مدت توقیف این نفتکش
در روز  26مرداد [شنبه] به پایان می رسد و این حکومت محلی بنا دارد به
تنش با ایران پایان دهد .در ایران هم معاون دریایی سازمان بنادر از رفع
توقیف نفتکش ایرانی گریس یک «در آینده نزدیک» خبر داد .این عقب
نشینی انگلیس از اقدام تنش زای خود در حالی انجام شد که دو شب پیش
تغییر بخشی از اطالعات نفتکش ایرانی توقیف شده در سایت تانکرتراکرز
برخی کاربران را متقاعد کرد که این نفتکش قرار است رفع توقیف شود .در
تغییر صورت گرفته در این سایت که حرکت کشتی ها را رصد می کند ،اعالم
شده مقصد بعدی نفتکش ایرانی مراکش است .این اتفاق پس از آن رخ
داده است که ایران یک نفتکش انگلیسی را به دلیل رعایت نکردن مقررات
دریایی و بین المللی توقیف کرد .مقام مسئول کشورمان در حوزه بنادر با
اشاره به غرضورزی انگلیسیها در توقیف این نفتکش اعالم کرد « :اسناد
حل این مشکل بین ایران و انگلیس مبادله شده و آن ها برای حل این مسئله
ابراز تمایل کردهاند ».به گزارش فارس ،جلیل اسالمی با تأکید بر اینکه
در آینده نزدیک مشکل نفتکش ایرانی برطرف می شود و با پرچم ایران به
فعالیت خود ادامه میدهد ،یادآور شد :پس از توقف نفتکش انگلیسیها
در خلیج فارس ،آمریکا و انگلیس بهدنبال فضاسازی برای ممنوعیت تردد
در تنگه هرمز بودند که با توجه به اینکه هیچ کشوری به آن ها ملحق نشد
این برنامه آن ها شکست خورده است .در همین حال یک مقام وزارت امور
خارجه انگلیس از پاسخ به سوالی درباره آزادی نفتکش ایرانی امتناع و به
این گفته بسنده کرد که «تصمیمگیری درباره نفتکش توقیفشده ایرانی بر
عهده دولت محلی جبلالطارق است و مقامات محلی این دولت باید درباره
کشتی توقیف شده تصمیم گیری کنند».

