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مراسم ویژه روز ملی فناوری هسته ای 
با حضور رئیس جمهور در نمایشگاه 
ســازمان ملی انرژی اتمی و بازدید 
از دســتاوردهای جدید دانشمندان 
ایرانی در حوزه فعالیت های صلح آمیز هسته ای برگزار 
و طی آن از ۹دستاورد جدید هسته ای کشور رونمایی 
شد. به گزارش همشهری، رئیس جمهور روز شنبه 
در شــانزدهمین ســالروز ملی صنعت هسته ای 
گفت: جمهوری اسالمی ایران مذاکرات را ترک 
نکرده و آن را متوقف هم نمی کند، اما راهبرد ما 
همان راهبردی است که مقام معظم رهبری اعالم 
کردند و همواره همین راهبرد که براساس تکالیف 
قانونی، دولت را موظف به حمایت از حقوق ملت و 
دستاوردهای دانشمندان عزیز کشورمان می کند 
مورد توجه دولت و تیم مذاکره کننده هســته ای 

خواهد بود.
رئیســی با بیان اینکه آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی بیش از ۱۵بــار در گزارش های خود تأیید 
کرده که هیچ تخلفی در فعالیت های هســته ای 
ایران دیده نشده اســت، تأکید کرد: فعالیت ها و 
تجهیزات هســته ای جمهوری اسالمی ایران در 
مجموع حــدود 3درصد از تجهیزات هســته ای 
موجود در جهان را شامل می شود، اما ۲۵درصد از 
ظرفیت های بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به این حجم از فعالیت های هســته ای اختصاص 
یافته است که این نشان می دهد نگرانی بدخواهان 
جمهوری اســالمی به دســتیابی ایران به سالح 
هسته ای ناشــی از قدرتمند شدن و برخورداری 
ایران از دستاوردهای پرشــمار صنایع صلح آمیز 

هسته ای است.
او با بیان اینکه کشــورهای متعددی در همین 
منطقه از سالح هســته ای برخوردار هستند، اما 
دشمنان هیچ حساسیتی نســبت به سالح  های 
هســته ای آنان ندارند، افــزود: اراده جمهوری 
اســالمی ایران آن اســت که از حق مسلم ملت 
بزرگ ایران با تمام وجود دفاع کند. هرگز اجازه 
نخواهیم داد سلطه گران به حقوق مسلم ملت ایران 
کوچک ترین دســت درازی کرده یا فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای ایران را دچار کندی یا توقف 
کنند و مسیر دستیابی روزافزون به دستاوردها و 

توانمندی های صلح آمیز هسته ای با قدرت و قوت 
ادامه خواهد یافت.

رئیسی تأکید کرد: اگرچه دشمنان نمی خواهند 
بشنوند، اما برای چند صدمین بار اعالم می کنیم 
که فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
صلح آمیز اســت و عدم پذیرش آنها هرگز باعث 
توقف کار ما نخواهد شــد. در مذاکرات هسته ای 
نیز حتی یک گام از حقوق ملت ایران عقب نشینی 

نخواهیم کرد.

سندی راهبردی برای افق 20ساله 
رئیس ســازمان انرژی اتمی هم در مراسم شانزدهمین 
سالروز ملی فناوری هسته ای گفت :  اکنون پس  از سپری 

شدن نزدیک به نیم  قرن از حیات پربرکت سازمان انرژی 
اتمی ایران و ورود پیروزمندانه تالشگران و متخصصان 
صنعت هسته ای کشور به قرن جدید، با عنایات خداوند 
متعال، توانستیم در این مدت کوتاه از دولت سیزدهم با 
نگاهی آسیب شناسانه و کامال سنجیده وضعیت عملکرد 
گذشته و شرایط کنونی سازمان را ارزیابی کنیم و از این 
رهگذر با هم اندیشی و تشکیل کارگروهی از نخبگان، سند 
جامع راهبردی صنعت هسته ای را تهیه کنیم. محمد 
اسالمی افزود: فقدان این سند یکی از اساسی ترین نواقص 
سازمانی بوده که در بررسی های کارشناسی انجام شده 
در کارگروه های مطالعات جامع وضعیت موجود کشور که 
از سوی آقای رئیسی سازماندهی شده بود، به عنوان یک 
نکته مهم و پایه ای به آن اشاره شده است.وی همچنین 

گفت: سازمان انرژی اتمی ایران در سال گذشته حدود 
۷۷دستاورد جدید به دســتاوردهای غرورآفرین خود 
افزوده  است. دراین میان، ۲۹دستاورد مربوط به حوزه 
سوخت اتمی، ۱۹دســتاورد مربوط به حوزه تحقیق و 
توســعه، ۱۵دســتاورد مربوط به حوزه تأمین انرژی و 

۱۴دستاورد مربوط به حوزه کاربرد پرتوهاست.
   ۹دســتاورد جدید و نمونه ای که در جریان مراسم 
دیروز رونمایی شد، شــامل مواردی می شود که در 
ادامه به آنها اشاره خواهد شد: »سند جامع راهبردی 
و اسناد پیوســت آن«، »تدوین دانش فنی و ساخت 
نخســتین نمونه صفحات ســوخت سیلیسایدی 
به منظور جایگزینی ســوخت رآکتــور تحقیقاتی 
تهران«، »طراحی و ساخت سامانه سم زدایی از پسته با 
استفاده از فناوری پالسمای سرد )با این روش قارچ ها 
و باکتری های محصول پسته از بین می رود و مانعی 
به عنوان آفت آفالتوکسین بیش از این در راه صادرات 
این محصول قرار نمی گیرد(«، »طراحی و ســاخت 
سامانه پالسمای ســرد برای درمان بیماری سرطان 
)این سامانه به صورت انتخابی سلول های سرطانی را 
هدف قرار می دهد و سبب کاهش درد و رنج بیماران 
سرطانی می شود(«، »تولید رادیو نوکلوئید تربیوم۱۶۱ 
به صورت بدون حامل اضافه شده )در این روش ذرات 
رادیو اکتیو از طریق یک حامل اختصاصی بسته به نوع 
سرطان به تومور وصل می شــود و سلول سرطانی را 
به صورت موضعی از بین می برد(«، »نشاندارســازی 
کیت رادیوداروی پنتاگزیفور بــا رادیوداروی گالیوم 
۶۸ با نام تجاری پارس ســیگزافور، طراحی، سنتز و 
فرموالسیون رادیوداروی گالیوم ۶۸- فاپی با نام تجاری 
پارس گالوفاپی برای تشخیص بیش  از ۲۸نوع سرطان 
صعب العالج و همه متاستازهای آن«، »تولید کیت 
رادیوداروی FAPI جهت نشاندارسازی با رادیوداروی 
لوتیشوم۱۷۷، گالیوم۶۸ و تکنیسیوم۹۹«، »کسب 
فناوری تولید پودر زیرکونیــای پایدار، قابل مصرف 
در صنایع مختلف« و »طراحی و ساخت چشمه لیزر 
میکرو ماشین کاری، جهت ساخت قطعات ریز با دقت 
بسیار باال.« همچنین سازمان انرژی اتمی در جریان 
این مراسم از 3برنامه راهبردی خود برای تولید ۱۰هزار 
مگاوات برق هسته ای، توسعه کاربرد پرتوها و ساخت 
نیروگاه تمام بومــی 3۶۰هزارمگاواتی در دارخوین 

خبر داده است.

رونماییاز۹دستاوردهستهایباحضوررئیسجمهور
 رئیسی: در مذاکرات هسته ای حتی یک گام از حقوق ملت ایران عقب نشینی نخواهیم کرد 

تعلل آمریکا برای تصمیم گیری هسته ای همچنان ادامه دارد

 سرگیجه در واشنگتن
 فرافکنی هــا و تناقض گویی ها پیرامون گفت وگوهای 
هســته ای جمهوری اســالمی ایران و ۱+۴ ازســوی 
واشــنگتن ادامه دارد و مقام های سیاسی این کشور 
همچنان درحال ایجاد مانع در مســیر تحقق »توافق 
خوب« در مذاکرات وین هســتند. بر همین اســاس هم هســت که 
واشــنگتن نه تنها اراده ای برای احیای توافق هسته ای سال۲۰۱۵ از 
خود نشان نمی دهد، بلکه مواضع مسئوالن این کشور هر روز بر حجم 

ابهام ها و تناقض ها می افزاید.
در این راستا، معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا بار دیگر تأکید 
کرد که توافق بــا ایران در مذاکرات وین نه قطعی و نه نزدیک اســت. 
براســاس آنچه فارس گزارش داده، عالوه بر این، جالینا پورتر درباره 
موضع گیری اخیر »مارک میلی«، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
آمریکا که گفته بود با خروج نام نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران از فهرست سازمان های اصطالحا »تروریستی« مخالف 
است نیز گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با ژنرال میلی مبنی 
بر اینکه »نیروی قدس سپاه پاسداران تروریست هستند« هم نظر است. 
مارک میلی اخیرا در جلســه ای در مجلس سنا در پاسخ به سؤال یکی 
از ســناتورها گفت که از خارج کردن نام نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از فهرست سازمان های اصطالحا »تروریستی« حمایت 
نمی کند. او گفت: »من نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را یک ســازمان تروریستی می دانم و از خارج شــدن آنها ]از فهرست 

سازمان های تروریستی[ حمایت نمی کنم.«
پیش  از آن نیز آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا در مصاحبه ای 
با شبکه خبری ان بی سی از اظهارنظر مســتقیم درباره موضوع سپاه 
پاسداران از فهرســت ســازمان های اصطالحا تروریستی خودداری 

کرده بود.
دولت آمریکا فروردین ماه سال۱3۹۸ سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 

در فهرست »سازمان های تروریستی خارجی« )FTO( قرار داده بود. 
این نخستین بار بود که کاخ ســفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور 
خارجی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می داد. پس از این 
تصمیم، شــورای عالی امنیت ملی ایران مقر مرکزی فرماندهی ارتش 

آمریکا در منطقه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.
پیش از اقدام دولت ترامپ در این راستا کارشناسان در خود آمریکا هم 
درباره تبعات این اقدام هشدار داده  و تالش کرده  بودند کاخ سفید را از 
آن برحذر دارند. روزنامه نیویورک تایمز، به عنوان نخستین رسانه ای که 
اسفندماه۱3۹۷ مقاصد دولت آمریکا در این باره را گزارش کرد، نوشت 
این طرح هنگام ارائه با مخالفت مقام های پنتاگون و »سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا« )سیا( روبه رو شده است. در آن زمان ارزیابی پنتاگون 
و ســیا این بود که چنین اقدامی نظامیان ایاالت متحــده و مأموران 
اطالعاتی آن را در معــرض خطر اقدامات متقابل توســط دولت های 
خارجی قرار می دهد. کارشناسان مســائل حقوقی در آن زمان عنوان 
کردند چنانچه طرف های کنوانسیون های ژنو در بدعتی جدید نیروهای 
مسلح یکدیگر را »سازمان تروریستی« بنامند و این رویه رواج پیدا کند، 
اعضای نیروهای مسلح آمریکا نیز، درصورت دستگیری در یک کشور 

ثالث، ممکن است متقابال »تروریست« تلقی شده و محاکمه شوند.
اقدام دولت آمریکا علیه سپاه در ادامه سیاست های تنبیهی واشنگتن 
علیه کشورها و گروه هایی است که واشنگتن را در پیشبرد اهدافش در 
منطقه ناکام گذاشته اند. این مسئله به ویژه در کنار اسنادی که نشان 
می دهد آمریکا به دنبال بهره جویی از حضور داعش در سوریه و عراق 

بوده حائز اهمیت است.
پیش تر اسنادی منتشر شده که نشان می دهند هیأت حاکمه آمریکا 
بعد از آغاز ناآرامی ها در سوریه از مارس۲۰۱۱ و حمله داعش به عراق 
در ســال۲۰۱۴ به دنبال بهره برداری  های مســتقیم و غیرمستقیم از 

گروه های تروریستی برای پیشبرد اهدافش در منطقه بوده است.

در جریان تحوالت سوریه و عراق، ائتالف تحت رهبری آمریکا که ادعا 
می کرد برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تشکیل شده در مقاطعی 
حتی به نفع داعش وارد عمل شد و با بمباران مواضع گروه های در حال 
مبارزه با این گروهک تروریســتی راه را برای پیشروی های آن هموار 
کرد. به عنوان مثال، شهریور ماه سال۱3۹۵، ۴جنگنده ائتالف آمریکا 
مواضع ارتش سوریه را که در حال مبارزه با عناصر داعش در نزدیکی 
فرودگاه شهر »دیرالزور« بودند، بمباران کرده و ۸3نظامی این کشور 

را به شهادت رساندند.
این ائتالف، خردادماه سال۱3۹۴ هم با آنکه طبق گزارش رسانه های 
آمریکایی از قصد داعش برای حمله به شــهر »رمادی«، مرکز استان 
االنبار عراق مطلع بود هیچ اقدامی بــرای جلوگیری از کاروان داعش 
در راه شهر انجام نداد. شــبکه خبری بلومبرگ در آن زمان به نقل از 
منابع و مقام هــای اطالعاتی آمریکا گزارش داد نظامیان این کشــور 
درحالی نظاره گر سقوط رمادی بودند که از قبل از برنامه داعش برای 
حمله به این شهر خبر داشتند. ازسوی دیگر اما یک سناتور آمریکایی 
گفت که دولت بایدن ممکن است نام سپاه پاسداران ایران را از فهرست 
تروریستی آمریکا حذف کند. دن سالیوان، سناتور جمهوریخواه آمریکا 
پس از آنکه مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سخنان 
خود در کنگره ادعا کرد نیروی قدس ســپاه پاســداران ایران »گروه 
تروریستی« است به آن واکنش نشان داد و نسبت به حذف نام سپاه از 
فهرست آمریکا از سازمان های به اصطالح تروریستی ابراز نگرانی کرد.

وی در پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »گزارش ها نشان 
می دهد دولت بایدن ممکن است نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران را از فهرست سازماندهی تروریستی برای تأمین یک توافق جدید 
با ایران حذف کند.« این سناتور جمهوریخواه در ادامه با طرح ادعاهای 
واهی علیه سپاه پاسداران، از موضع گیری اخیر مارک میلی علیه سپاه 

استقبال کرد.

هسته ای

کمک یک میلیارد تومانی رهبرمعظم 
انقالب برای آزادی زندانیان نیازمند

همزمان با برگزاری ســی وپنجمین جشــن گلریزان ســتاد 
دیه کشــور، ویژه  کمک بــه آزادی زندانیــان نیازمند، رهبر 
معظم  انقالب اســالمی، مبلغ یک میلیارد تومــان به این امر 
خداپسندانه اختصاص دادند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، جشن گلریزان هر سال در  ماه مبارک رمضان، 
به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمند با حضور جمعی از مسئوالن و خیران نیکوکار در تهران 

و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

از سوی وزارت امورخارجه اعالم شد:
به روزرسانی فهرست تحریمی 

تروریست های آمریکایی
وزارت امورخارجه جمهوری اســالمی ایران در بیانیه ای، فهرست 
تحریمی اشــخاص آمریکایی دخیل در اقدام های تروریســتی و 
ضدحقوق بشری را به روزرسانی کرد. به گزارش همشهری، در بیانیه 
وزارت امورخارجه در ارتباط با این به روز رسانی آمده است: وزارت 
امورخارجه جمهوری اسالمی ایران در اجرای قانون »مقابله با نقض 
حقوق بشر و اقدام های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه«، 
به ویژه مواد ۴ و ۵، اشخاص آمریکایی ذیل الذکر را به دلیل اقدام های 
تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم و نیز نقض فاحش حقوق بشر، 
تحت تحریم های مندرج در قانون فوق قرار می دهد. اشخاص مذکور، 
حسب مورد، در حمایت، ســازماندهی، اعمال و تشدید اقدام های 
زورمدارانه یکجانبه )تحریم های جنایتکارانه( آمریکا علیه ملت و 
دولت جمهوری اسالمی ایران، تأمین مالی و حمایت از گروه های 
تروریستی و اقدام های تروریستی و همچنین حمایت از اقدام های 
سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه، به ویژه علیه ملت مظلوم 
فلسطین، نقش داشته اند. براین اساس در فهرست به روز رسانی شده 
ازسوی وزارت امورخارجه کشــورمان نام ۹شخص آمریکایی ذیل 
تحریم های ضد تروریستی به چشم می خورد که شامل: جورج ویلیام 
کیسی )فرمانده سابق ستاد مشترک آمریکا و فرمانده سابق نیروهای 
چندملیتی در عراق(، جوزف وتل )فرمانده سابق سنتکام(، آستین 
اسکات میلر )فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان(، جو 
لیبرمن )رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته ای(، رابرت توریسلی 
)سناتور سابق و وکیل گروهک تروریستی منافقین(، رادولف ویلیام 
لوئیز جولیانی )وکیل ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا(، دوروتی 
شی )سفیر آمریکا در لبنان(، جاناتان شرایر )کاردار سفارت آمریکا 
در فلسطین اشغالی( ودیوید ملچ فریدمن )سفیر سابق آمریکا در 
فلسطین اشغالی( است. همچنین در این فهرست نام ۱۵شخص 
آمریکایی ذکر شده که ذیل تحریم های حقوق بشری قرار می گیرند.

پیش از این در ۱۸دی ماه سال گذشته، وزارت امورخارجه با انتشار 
بیانیه ای، فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در ترور سردار 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی را به روز رسانی کرده  
بود. در آن بیانیه تأکید شــده بود که وزارت امورخارجه جمهوری 
اسالمی ایران در اجرای قانون »مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام های 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه«، به ویژه مواد ۴ و ۵ قانون 
مذکور، عالوه بر تحریم مقام های ارشد دولت پیشین آمریکا نظیر 
دونالد ترامپ )رئیس جمهور سابق(، مایک پمپئو )وزیر امور خارجه 
سابق(، جان بولتون )مشاور امنیت ملی سابق(، مارک اسپر )وزیر 
دفاع سابق(، جینا هاسپل )رئیس سابق سازمان سیا(، کریستوفر 
میلر )سرپرست سابق وزارت دفاع( و استیون منوشین )وزیر سابق 
خزانه داری( و نیز متیو تالر )سفیر آمریکا در بغداد(، استیو فاگین 
)معاون پیشین ســفارت آمریکا در بغداد( و راب والر )سرکنسول 
ســابق آمریکا در اربیل عراق( که به ترتیب مــورخ 3۰دی ماه و ۲ 
آبان ماه ۱3۹۹ در فهرســت تحریمی جمهوری اسالمی ایران قرار 
گرفتند، ۵۱نفر دیگر را به دلیل ایفای نقش در جنایت تروریستی 
ایاالت متحده آمریکا علیه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و همراهان ایشان و ترویج تروریسم و نقض حقوق بنیادین بشر، تحت 

تحریم قرار می دهد.

پایان یک رابطه نامتوازن
حضرت امام خمینی)ره( از همان  7

ادامه از 
ابتدای آغاز مبارزه، دشمن اصلی صفحه اول

ملت ایران را نه شــاه دیکتاتور پهلوی، که آمریکای جنایتکار 
معرفی کرد و در طول ۱۵ســال تبعید همواره بر این حقیقت 
اصرار ورزیدند و حتی منشأ جنایات شــاه خائن را نیز آمریکا 
می دانستند با این منطق بود که فروپاشی جاسوس خانه آمریکا 
در ماجرای سیزدهم آبان ماه را انقالبی بزرگ تر از انقالب بهمن 
ماه معرفی کرد، چراکه به واقع بســاط مرکــز نفوذ و دخالت 

بزرگ ترین دشمن این ملت برچیده شد.
دانشجویان پیرو خط امام بیرون آمد، اسناد فراوانی بود 8 آنچه از ســفارتخانه آمریکا پس از تســخیر توســط 
که از اعتبار همه ادعاهای مطرح در مورد دخالت های گسترده 
آنها در حوادث تلخ پس از انقالب حکایت می کرد. به واقع این 
مکان به اتاق فرمان و جاسوس خانه ای تبدیل شده بود که طرح 
براندازی انقالب نوپای اســالمی ملت ایران از آنجا مدیریت و 

برنامه ریزی می شد.
رئیس جمهور پرادعای آمریکا که گمان می کرد ملت  ایران همچنان سرسپرده او هستند، با تهدید و ارعاب 9
نظامی و اعمال تحریم ها و تشدید فشارهای سیاسی بین المللی، 
تالش کرد تا اراده خــود را در حل بحران گروگانگیری بر اراده 
ملت ایران برتری دهد، اما صبر و ایســتادگی و شجاعت ملت 
ایران که از ایمان و نصرت الهی و هدایت و رهبری بزرگمردان 
ایران زمین نشــأت گرفته بود، کارتر را مجبــور به اعتراف به 
شکســت حربه های مختلف کرد تا آخرین راه حل را در قطع 

روابط دیپلماتیک دنبال کند.
سخن آخر آنکه پس از ســال ها چالش و تقابل و تضاد  منافع، سرآخر این آمریکا بود که از قطع رابطه سخن 10
گفت و جمهوری اســالمی با وجود خباثت هــا و خیانت ها و 
دخالت های مســتمر آمریکایی ها در مســائل داخلی کشور 
پیشگام قطع رابطه نشد. هرچند که از این قطع رابطه، این ملت 
ایران بود که بیشترین سود را برد  و توانست انقالب اسالمی خود 
را روزبه روز مبتنی بر اســتقالل و خودباوری به پیش ببرد و به 

مقتدرترین کشور منطقه غرب آسیا بدل کند.

سید اسماعیل خطیب
وزیر اطالعات

اقدام های تروریستی اخیر که در صحن 
مطهــر امام رضــا)ع( انجــام شــد، نشــان 
از کینــه و عنادی اســت کــه در گروه های 
تکفیری بروز و ظهور پیدا می کند. ایجاد 
تضــاد قومیتــی و مذهبــی بیــن شــیعه 
و ســنی بــرای انحــراف افکارعمومــی از 

جنایات رژیم صهیونیستی است. / مهر

علی القاصی مهر
رئیس کل دادگستری استان تهران

گاهی اوقات با برخی  اقدام های ناصواب 
در دســتگاه قضایــی ممکــن اســت برای 
کشور هزینه هایی ایجاد شود؛ لذا یکی از 
تأکیدهای رئیس قوه قضاییه این است 
کــه اقدام هــا کمتریــن هزینــه را از حیث 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور 

به همراه داشته باشد. / میزان

شهرام ایرانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش 

پیــام مــا بــرای کشــورهای غیردوســت 
غیرمنطقــه، ایــن اســت کــه اقتــدار الزم 
در منطقه ما وجــود دارد و حضور آنها در 
آب های این منطقه هیچ توجیهی ندارد. 
اینکه بخواهند در حــوزه برقراری امنیت 
ورود پیدا کنند، باید بگوییم ایران چنین 

موضوعی را نمی پذیرد. / ایرنا

تماس تلفنی امیرعبداللهیان 
با همتای اماراتی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و شیخ 
عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات 
متحده عربی در تماس تلفنی درخصوص مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی ازجمله سوریه، 
تحوالت در ســرزمین های اشــغالی و مذاکرات 
وین گفت وگو و تبادل نظر کردنــد. عبداللهیان 
در این گفت وگو روابط دوجانبه را رو به پیشرفت 
توصیف کرد و گفت: دیــدار و رایزنی های خوبی 
میان مقامات دو کشور برقرار شده است. او فعال 
شــدن کمیته های روابط دوجانبه در موضوعات 
مورد توافق و تبادل هیأت ها را در تقویت و بسط 
مناسبات دوجانبه مؤثر دانست. وزیر امور خارجه 
افزود: هیچ محدودیتی برای توســعه همه جانبه 
مناسبات وجود ندارد. او با اشــاره به مشترکات 
۲ کشــور افزود: ما جز خیر و امنیت و پیشرفت 
برای همســایگان، منطقه و امارات نمی خواهیم 
اما صهیونیست ها ریشه ناامنی در منطقه بوده و 
هستند. امیرعبداللهیان حضور رژیم صهیونیستی 
در منطقه را تهدیدی برای کل کشورهای منطقه 
دانســت و تأکید کرد: باید تالش کــرد تا عوامل 
بحران آفرین نتوانند در منطقه جای پا پیدا کنند. 
شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه 
 امارات نیز ابراز امیدواری کرد روابط ریشــه دار

۲ کشور در ســال جدید بیش از پیش گسترش 
یابد. شــیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان، با اشــاره 
به منافع مشــترک ۲ کشور در توســعه روابط 
فی مابین در عرصه های مختلف، خواهان بررسی 

فرصت های همکاری مشترک شد.

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

گزارش

سیاست خارجی

رهبری

  توقیف کشتی خارجی توسط نیروی دریایی سپاه 
رئیس کل دادگســتری هرمزگان از توقیف یک فروند کشتی 
خارجی حامل ۲۲۰هزار لیتر ســوخت قاچاق توســط نیروی 
دریایی ســپاه در خلیج فارس خبر داد. براساس گزارش ایسنا، 
مجتبی قهرمانی گفت: با هماهنگی مقــام قضایی، نیروهای 
ناوتیپ ذوالفقار سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از شناسایی 
یک فروند کشتی خارجی حامل ســوخت قاچاق در آب های 
خلیج فارس، نســبت به توقیف آن اقدام کردند. در بازرســی 
از این شــناور بیش از ۲۲۰هزار لیتر ســوخت قاچاق کشف و 
ضبط شده است و ۱۱خدمه خارجی آن نیز پس از دستگیری، 
جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت 

به سرمی برند.

  طرح شفافیت، دستور کار این هفته مجلس
نمایندگان مجلــس این هفته در کمیســیون های تخصصی 
بررسی طرح ها، لوایح و مسائل جاری کشور را با دعوت از برخی 
 وزرای دولت، مسئوالن کشوری و لشکری در دستور کار دارند 
و قرار است ۹وزیر دولت برای ارائه گزارش یا پاسخ به نمایندگان 
در این کمیسیون ها حاضر شوند. رسیدگی به گزارش کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان 

نیز در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس قرار دارد.

  انتخاب دبیرکل جمعیت رهپویان
اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی 
در نخستین جلسه کاری، مالک شریعتی نیاسر را با اکثریت آرا، 
به عنوان دبیرکل جدید این تشکل سیاسی انتخاب کرد. مالک 
شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، 
پیش از این هم دبیرکل جمعیت رهپویان بوده است و شورای 
مرکزی این تشکل سیاسی مجدد با اجماع کامل به او رأی داد و 

دبیرکلی وی تمدید شد.

بهتر از این می توانستیم در تولید برق هسته ای عمل کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی از ساخت چند نیروگاه جدید برق هسته ای با استفاده از فناوری های روز داخلی 
خبر داد. محمد اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا در هیچ دوره ای فعالیت های هسته ای کشور متوقف 
شده است یا نه، با رد این موضوع گفت: اکنون حرف ما گسترش دامنه فناوری هسته ای است. تأکید زیادی 
روی غنی سازی شده است و تالش کردیم از فناوری هسته ای بیشتر و بیشتر برای تأثیر بر زندگی و اقتصاد 
مردم بهره ببریم و در کنار این باید موضوع توسعه نیروگاه های هسته ای را در کشور پیگیری کنیم. اینها 
تفکری است که جدیدا ظهور نکرده و اکنون به برنامه ای اجرایی تبدیل شده است که برای اجرای آن برنامه 
و سندی هم تدوین کرده ایم. وی در پاسخ به این سؤال که در شــرایط شکوفایی هسته ای چرا در برخی 
فصول سال تولید برق به اندازه ای نیست که از خاموشی های گسترده در کشور جلوگیری کند، با تأیید برخی 
مشکالت در توسعه تولید برق هسته ای گفت: در برق هسته ای نمی توانیم جمله ای را بگوییم که از انصاف 
عدول کند، اما منصفانه این است که در برق هسته ای باید بیشتر تالش می کردیم و وقت می گذاشتیم. رهبر 
معظم انقالب از 20سال پیش به این سو بر اهمیت تولید برق هسته ای در کشور تأکید کرده اند، اما ما اکنون 
تنها یک نیروگاه هزار مگاواتی در اختیار داریم که در حال تولید برق است. به نظرم خیلی بهتر می توانستیم 
در حوزه نیروگاهی کار کنیم. برخی دوستانی که درگذشته بودند و هستند بهانه ها و ایراداتی می آورند که 
اینها قابل توجه نبوده و می توانستیم بهتر از این کار کنیم. رئیس سازمان انرژی از برنامه ریزی برای ساخت 
چند نیروگاه اتمی جدید در کشور خبر داد و گفت: ساخت 2نیروگاه هزار مگاواتی جدید در بوشهر با کمک 
روسیه در دست انجام است که به دلیل عمل نکردن ما به تعهدات مالی که به سازنده داشتیم روند ساخت 
آن بسیار کند است. عالوه بر این، ساخت یک نیروگاه 10هزار مگاواتی دیگر در دستور کار است که اسناد 
مناقصه آن در حال تدوین است تا با استفاده از شرکت های متقاضی بین المللی کار ساخت آن آغاز شود. 
به گفته اسالمی، ساخت یک نیروگاه 360مگاواتی دیگر با استفاده از تکنولوژی و فناوری کامال ایرانی در 
دستور کار است. ساخت این نیروگاه 10سال پیش به دلیل اینکه خارجی ها همکاری نکردند، تعطیل شده بود. 
از امروز کار ساخت این نیروگاه آغاز و با استانداردها و معیارهای بین المللی آن  را تمام ایرانی می سازیم. با 
خط شکنی که انجام می شود و با استفاده از توان داخلی به زودی یکی از سازندگان نیروگاه ها در دنیا خواهیم 
بود و به کمک دیگران در این زمینه نیازمند نیستیم. وی با اشــاره به تولید رادیوداروها در بحث درمان 
بیماران خاص و سرطانی، از وارد شدن برخی از داروهای تولیدی در این سازمان در فاز کارآزمایی بالینی 
خبر داد و گفت: اکنون 50نوع رادیودارو در سازمان انرژی اتمی در حال تولید است و دست کم یک میلیون 
بیمار سرطانی در 200مرکز بهداشــتی و درمانی از این داروها برای کنترل و درمان بیماری خود استفاده 

می کنند و به این شکل درمان بسیاری از سرطان ها پوشش داده خواهد شد.
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