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|  دستورالعمل «تشــكيل مجتمع تخصصى ويژه رسيدگى به جرائم اقتصادى سياست

تهران» از سوى آيت اهللا رئيسى رئيس قوه قضاييه ابالغ شد.

کانال های معتبر ارتباطی و تغییر اطرافیان 
ترامپ راهکار حل تنش ایران-آمریکا است

|  سيد حسين موسويان ديپلمات پيشين 
كشــورمان در مقاله اى در پولتيكو نوشت: از زمان 
انتخاب ترامپ به رياســت جمهــورى آمريكا در 
ســال 2016، او با اتخاذ سياست بيمارگونه «فشار 
حداكثرى» فشــارهاى همه جانبه و سخت ترين 
تحريم ها را عليه ايران اعمال كرده تا در مورد توافق 
جديد هسته اى، ايران را به ميز مذاكره بكشاند كه 
تاكنون موفق نبوده است.بخشى از متن اين مقاله به شرح زير است: اين سياست 
نه تنها موجب «خصومت حداكثرى» در روابط ايران و آمريكا شده بلكه زمينه 
ساز تنش ها و اقدامات خصومت آميز بى سابقه گرديده بگونه اى كه جامعه جهانى 
را درمورد احتمال بروز يك درگيرى نظامى جديد، بشدت نگران كرده است.اگر 
ترامپ سياست هاى جارى را ادامه دهد، او نه تنها محكوم به شكست است، بلكه 
هيچ شانسى براى مذاكره وجود نخواهد داشت حتى اگر او در انتخابات بعدى 
مجدد پيروز شود. نتيجه اين روند فاجعه بار خواهد بود.تنها يك تغيير اساسى 
در سياســت ترامپ، مى تواند موجب مهار تنش روزافزون جارى گردد. بدين 
منظور موانع كليدى حل و فصل ديپلماسى مثبت بشرح زير را بايد از سرراه 
بردارد.در تهران اكثرا معتقدند كه شــخص ترامپ جنگ نمى خواهد و حتى 
تغيير رژيم هم برنامه جدى او نيست. او با نابودى برجام، خواست ميراث اوباما را 
نابود كند اما ميخواهد به يك معامله جديد بعنوان «ميراث ترامپ» برسد.اولين 
و بزرگ ترين مشكل ترامپ اين است كه كارگزاران اصلى تيمش ديدگاه و اهداف 
متفاوتى با او در مورد ايران دارند. حتى براى سياستمداران برجسته آمريكا هم 
روشن است كه جان بولتون مشاور امنيت ملى ترامپ مشتاق جنگ و يا حداقل 
تغيير رژيم در ايران است.دومين مانع ترامپ متحدين كليدى منطقه اى يعنى 
اسراييل و عربستان هستند كه اهداف بولتون را دنبال مى كنند و نفوذ بى سابقه 
اى در تعيين سياست هاى جارى آمريكا عليه ايران دارند در حدى كه بسيارى 
از سياستمداران در تهران به اين نتيجه رسيده اند كه اسراييل و عربستان عامل 

مهم تشديد خصومت هاى اخير آمريكا با ايران هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور:

به انتخابات نگاه حزبی و جناحی نداریم
| معاون سياســى وزارت كشور گفت: 
هرانــدازه رقابت در انتخابات بيشــتر باشــد، 

مشاركت نيز افزايش خواهد داشت.
عرف در ديــدار با نماينده ولى فقيه اســتان 
خراســان شــمالى با اشــاره به اينكه ارزيابى 
دشمنان انقالب اســالمى از رضايتمندى مردم 
از نظام جمهورى اسالمى به مشاركت مردم در 
انتخابات بستگى دارد، اضافه كرد: دشمنان انقالب اسالمى اعتماد عمومى 
از نظام را با ميزان مشاركت مردمى در انتخابات ارزيابى مى كنند و بايد 

بستر مناسبى براى حضور مردم در انتخابات فراهم شود.
وى ادامــه داد: چهار ركن در انتخابات بايد وجود داشــته باشــد كه 

مشاركت،  امنيت،  سالمت و رقابت اركان اين انتخابات است.
عرف اظهار كرد:  اميدواريم در ســال جارى انتخاباتى باشكوه برگزار 

شود و مجلسى كارآمد را در نظام داشته باشيم.
معاون سياسى وزارت كشــور تصريح كرد: در وزارت كشور به دنبال 
ايجاد آمادگى كامل در كشور هســتيم تا انتخاباتى با رقابت و باسالمت 

باال برگزار كنيم.
به گفته وى جبهه و حزب هاى سياسى براى ما اهميتى ندارد و هدف 
اصلى برگزارى انتخابات باشكوه و سالمت كامل است و نگاهى حزبى و 

سياسى نداريم.
عرف عنوان كرد: دشمنان انقالب اسالمى در حال حاضر مى خواهند 
ملت ايران را دلسرد كنند و عمال بايد در مقابل اين جبهه ايستاد و مردم 
ايران مانند هميشه كه با شــكوه در صحنه حضور دارند در مقابل افكار 

دشمنان انقالب اسالمى صف آرايى كنند.
وى تاكيد كرد: انتخابات، آبروى نظام اســت و نگاه حزبى و جناحى را 
مد نظر نداريم تا بتوانيم انتخاباتى ســالم و با رقابت باال را برگزار كنيم و 

ازهمين جهت نگاهى فراجناحى را در سرلوحه كار خود قرار داده ايم.

|  رئيس جمهور روابط ايــران و جمهورى آذربايجان را 
دوستانه، برادرانه و رو به گســترش دانست و بر ضرورت تالش 
مسئوالن دو كشور در راستاى توسعه مناسبات و همكارى هاى 

همه جانبه تهران - باكو تاكيد كرد.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در تماس تلفنى 
«الهام على اف» رئيس جمهــورى آذربايجان، با تبريك متقابل 
عيد ســعيد قربان به دولت و ملت جمهورى آذربايجان، اظهار 
كرد: خوشبختانه شــاهد روند پيشرفت مثبت در همكارى هاى 

فى مابين با تالش مسئوالن دو كشور هستيم.
رئيس جمهور سفر متقابل مسئوالن و وزراى ايران و جمهورى 
آذربايجان به دو كشور را داراى نتايج تاثيرگذار در توسعه روابط 
و همكارى ها برشمرد و اظهار اميدوارى كرد كه با تالش و اهتمام 
بيشتر مسئوالن شاهد تســريع در به ثمر رســيدن توافقات و 

همكارى هاى متقابل باشيم.
روحانى خاطرنشــان كرد: جمهورى آذربايجان همواره كشور 
دوســت و برادر ايران بوده و مطمئنا اين دوستى و برادرى ميان 

دوملت بيش از پيش گسترش خواهد يافت.
الهام علــى اف نيز در اين تماس تلفنى با تبريك عيد ســعيد 
قربان به دولت و ملت ايــران، گفت: روابط و همكارى هاى ايران 
و جمهورى آذربايجان روبه توســعه و گسترش است و اين ثمره 
تالش، اهتمام و روابط مستمر و صميمانه مسئوالن در تهران و 
باكو است. رئيس جمهورى آذربايجان با ابراز اميدوارى براى ديدار 
با دكتر روحانى در آينده نزديك، اظهار داشت: مطمئناً روابط دو 

كشور و دوملت بهتر از گذشته و روبه توسعه خواهد بود.
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خبرنامه

روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهوری 
آذربایجان:

همکاری های تهران - باکو 
دوستانه و رو به گسترش 
است

حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس چیزی 
جز مصیبت برای کشورها به دنبال ندارد

| رئيس كميته بين الملل كميسيون حقوقى و قضايى مجلس گفت: حضور نيروهاى 
خارجى در منطقه خليج فارس جز مصيبت براى كشورهاى منطقه و جز ايجاد ناامنى و تنش 
در منطقه هيچ تاثيرى در امنيت ترانزيت و امنيت منطقه خليج فارس به دنبال نخواهد داشت. 
جليل رحيمى جهان آبادى در واكنش به تالش آمريكا براى ايجاد ائتالف نظامى در خليج 
فارس با ادعاى تامين امنيت كشتيرانى در خليج فارس گفت: اگر به پيشينه دكترين امنيتى 
در منطقه خليج فارس نگاه كنيم مى بينيم كه آمريكايى ها از زمان تحوالت دهه 70 تا به امروز 
تالش كردند بر يكى از عظيم ترين مناطق انرژى جهان يعنى خليج فارس مسلط باشند. 
وى با بيان اينكه انقالب اسالمى يكى از بزرگترين چالش ها را در اين حوزه براى آمريكايى ها 
ايجاد كرد و نه تنها نفوذ آمريكا را در اين منطقه به چالش كشيد بلكه تاثير گذارى آن ها را 
در كشورهاى منطقه كاهش داد، تصريح كرد: بيش از 67 درصد نفت جهان از خليج فارس 
منتقل مى شود، آمريكايى ها قصد دارند اين گلوگاه را براى فشار اقتصادى بر چين و روسيه 
و براى تسلط بر اين حوزه هاى نفتى كنترل كنند؛ حاال به اين بهانه كه ايران با تخلفات چند 
كشتى برخورد كرده است و ترانزيت بين المللى با خطر روبه رو شده است قصد دارند ائتالفى 
را تشكيل دهند.  رحيمى جهان آبادى گفت: حضور نيروهاى خارجى در منطقه خليج فارس 
جز مصيبت براى كشــورهاى منطقه و جز ايجاد ناامنى و تنش در منطقه هيچ تاثيرى در 
امنيت ترانزيت و امنيت منطقه خليج فارس به دنبال نخواهد داشت، اين امنيت زمانى امكان 
پذير است كه بر پايه حضور كشورهاى منطقه و همگرايى و مشاركت خود كشورهاى منطقه 
استوار باشد، اگر كسى خواهان امنيت خليج فارس است نبايد به دنبال تنش در روابط ميان 
ايران و كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس باشد، اگر به دنبال امنيت در منطقه هستند نبايد 
با بزرگترين و قدرتمندترين كشور داراى ساحل در خليح فارس يعنى ايران وارد تنش شوند.

دریادار تنگسیری :

نیروی دریایی سپاه مسئول امنیت تنگه هرمز است
| فرمانده نيروى دريايى ســپاه تاكيد كرد: نيروى دريايى سپاه مسئول 
امنيت تنگه هرمز و خليج فارس بوده و هيچ نيازى به غريبه ها نيســت. دريادار 
پاسدار على رضا تنگسيرى فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
ايران با تاكيد بر اينكه امنيت خليج فارس از موارد مهم براى ايران اســت اظهار 
داشت:  عبور و مرور دريايى بين المللى بايد همچنان بين المللى باقى بماند.فرمانده 
نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى تاكيد كرد: ايران چندين دهه است 
كه امنيت تنگه هرمز را تامين كرده و حضور كشــورهايى خارج از منطقه باعث 
مختل شدن امنيت اين تنگه شده اســت.وى با اشاره به اينكه آمريكا و انگليس 
در حال بافتن ســناريوهاى متعددى براى توجيه حضــور خود در خليج فارس 
هستند افزود : آمريكا و انگليس در حال طراحى براى سوء استفاده از كشورهاى 
منطقه بوده تا از نياز كشــورهاى اروپايى و غرب آسيا به نفت ايران بهره بردارى 
كنند.فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى تاكيد كرد كه حوادث 
دريايى متعددى به دليل حضور آمريكا در خليج فارس روى داده و واشنگتن با 
حمله به كشتى ها در نزديكى آب هاى ايران تالش دارد كه به ايران اتهام زنى كند.
دريادار تنگسيرى ادامه داد : آمريكا و انگليس در حال برنامه ريزى براى حضور رژيم 
صهيونيستى در خليج فارس هستند و ما درباره هرگونه حضور غير قانونى به ويژه 
رژيم صهيونيستى در خليج فارس و تنگه هرمز هشدار مى دهيم.وى تاكيد كرد: 
ما در نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى مسئول تضمين امنيت تنگه 

هرمز و خليج فارس هستيم و هيچ نيازى به غريبه ها نيست.

کرباسچی قالیباف اصالحات می شود؛

عبور از شیخوخیت
| برخى رسانه ها از خروج  رسمى حزب كارگزاران از جبهه  اصالحات خبر 
دادند، با ايــن حال، محمد عطريانفر از اعضاى اين حــزب اين موضوع را تكذيب 
كرد.بر اساس اخبار منتشر شده، كارگزاران كه پيشتر به صورت علنى از الريجانى 
حمايت و عليه فراكسيون اميد فعاليت مى كرد؛ با عبور از «سيد محمد خاتمى» و 

اعالم آن توسط دبيركلش رسما از اصالحات خارج شد.
بر اين اساس، كرباســچى در مصاحبه با روزنامه سازندگى گفته است: رهبرى 

خاتمى در جبهه اصالحات را قبول نداريم.
در همين زمينــه محمد عطريانفر، عضو شــوراى مركزى حــزب كارگزاران، 
در واكنش به اخبار منتشــر شــده در شــبكه هاى مبنى بر خــروج اين حزب 
از جريــان اصالحــات اظهار كرد: «مــن تمام ايــن اخبار را تكذيــب مى كنم. 
 برداشــت ها، برداشــت هاى ناصوابى اســت كه از مصاحبه دبير كل (كرباسچى)

 صورت گرفته است.»
او همچنين بيان كرد: «دبير كل ســازندگى اظهاراتى كرده اســت كه به مفاد 

مباحث باز مى گردد و ارتباطى با خروج از جريان اصالحات ندارد.»
اين فعال سياسى اصالح طلب همچنين خاطرنشان كرد: «جهت گيرى دبيركل 
و به طور كلى حزب كارگزاران سازندگى همواره به سمت تحكيم و بازسازى براى 

حفظ اصالحات بوده است.»
عضو شــوراى مركزى كارگزاران متذكر شــد: «ما (كارگــزاران) همچنان به 
اصالحات پايبند هستيم و از اين جريان سياســى اعالم خروج نكرده ايم و اخبار 

منتشر شده در اين زمينه را تكذيب مى كنم.»

میز خبر

| زكريا أبو سليســل در االخبار نوشــت: 
تحوالتى كه در ايران، در رابطه با ظريف اتفاق افتاد، از 
حجم حمايت رسمى و مردمى كه وزير امور خارجه 
اين كشور از ان برخوردار است، پرده برداشت. اين 
مساله حتى باب پيش بينى هايى در مورد انتخاب 
ظريف بعنوان رئيس جمهور، در دوره بعدى انتخابات 
در ايران را گشود. اما كارنامه شخصى ظريف به چه 
صورت است كه وى را در بين اصلى ترين گزينه هاى 
رقابت بر سر منصب رياست جمهورى قرار مى دهد؟ 
اين در حالى اســت كه رئيس دستگاه ديپلماسى 
ايران، اعالم كرده است كه قصد ورود به اين رقابت 
را ندارد. به گزارش كائنات بــه نقل از انتخاب، در 
ادامه اين مطلب آمده اســت: با اينكه وزير خارجه 
ايران، محمد جواد ظريف، تز مقطع كارشناســى 
ارشــد خود را به موضوع «تحريم ها در روابط بين 
المللى» اختصاص داد، اين امر مانع از قرار گرفتن 
شخص او در معرض تحريم هاى امريكا نشد! مسئول 
اول سياســت خارجى ايــران، در دوران تحصيل، 
نمى دانست كه روزى در ليست سياه تحريم هاى 

وزارت خزانه دارى آمريكا جاى مى گيرد.
اقدام آمريكا در مورد ظريف، بار ديگر، سهم عظيم 
او در دستگاه سياستگذارى ايران را آشكار كرد و اين 
مهم، در پيام هاى حمايتى كه پس از تحريم ظريف 
توسط اياالت متحده، براى او ارسال شد، نمود يافت. 
در همين رابطه، سردار قاسم سليمانى، ضمن ديدار 
با ظريف، از زحمات وى تشكر كرد.مسير مذاكرات 
هسته اى با ظريف شاهد يك جهش چشم گير در 
روابط ايران و آمريكا بود؛ چرا كه وزير خارجه ايرانى 
و همتاى ايرانى اش، جان كرى، موفق شدند جمود 
در روابط دو جانبه بين تهران و واشنگتن را در هم 

بشكنند.
مى توان گفت: اين انتقال علنى در روابط، نتيجه 

مسير طوالنى مذكرات سرى بود كه دو طرف، در 
ســال 2012 در عمان آغاز كردند، تا به اين شكل، 
موانع ديدار هاى علنى و مصافحه بين مسئوالن دو 
كشور را هموار كنند. با اين حال، موفقيت مذاكرات، 
امر آسانى نبود و سه سال به طول انجاميد.طى سه 
سال گذشته، ستاره محمد جواد ظريف، بعنوان يك 
مذاكره كننده ماهر ايرانى، تابيدن گرفت؛ كسى كه 
مى تواند يك روز با كرى و روز بعد با ديگرى ديدار 
كرده و هر دو را در مورد هم عقيده بودن با آنها، قانع 
كند. اما اين مهارت ظريف در تعامل با دولت ترامپ 
ديوانه نفعى نداشت و با وجود پرواز هاى مكرر او به 
نيويورك و ديدار با بسيارى از همتايان غربى اش، 
وى نتوانســت مانع از خروج دولت جديد آمريكا از 

توافق هسته اى شود.
همانطور كه تالش هاى بى وقفــه ديپلماتيك 
وزير خارجه محبوب ايران، تا كنون نتوانسته است 
اروپايى هاى بدقول را مجبور به اجراى تعهداتشان 
كند. به اين ترتيب، توافق هســته اى بين مرگ و 
زندگى قرار دارد، اما همچنــان ظريف تاكيد دارد 
كه «اگر زمان چهار سال به عقب باز گردد، بار ديگر 
توافق هسته اى را امضا مى كند.»كايل ميكوزامى نيز 
در نشنال اينترست نوشت: حوادث اخير در خليج 
فارس به ويژه سرنگونى يك پهپاد كالس تريتون 
ام كيو-4 آمريكا دوباره احتمال درگيرى نظامى بين 
تهران و واشــنگتن را افزايش داده است. خصومت 
ديرينه بين دو كشور وارد چهارمين دهه خود مى 
شود. اما در صورتى كه ايران تصميم بگيرد حمله اى 
را عليه اهداف بزرگتر همچون يك ناو ناوچه يا يك ناو 
هواپيمابر برنامه ريزى كند، چگونه مى تواند از قابليت 
هاى موشكى خود بهره بگيرد؟در ادامه اين مطلب 
آمده است: چين، كره شمالى و ايران در طول چهار 
دهه گذشته منابع مالى قابل توجهى را براى توسعه 

توان موشكى خود سرمايه گذارى كرده اند. دليل اين 
موضوع آشكار است: توسعه و نگه دارى يك نيروى 
هوايى پيشرفته براى رقابت با آمريكا هزينه بسيار 
بيشترى براى اين كشورها به دنبال خواهد داشت. 
موشك هاى بالستيك روش نسبتا كم هزينه اى براى 
حمل كالهك هاى متعارف، شيميايى، بيولوژيكى و 
حتى هسته اى تا فواصل دور هستند. عالوه بر اين، 
رهگيرى و ساقط كردن موشك هاى بالستيك كار 
پيچيده و پر هزينه اى است. هر سه كشور داراى زراد 
خانه موشكى بزرگ و پيشرفته اى هستند و بعضى 
اوقات توانمندى هاى خود را به اشتراك گذاشته اند.
همان طور كه قبال اشــاره كرده ايم، ايران داراى 
زرادخانه موشــكى بزرگ و متنوعى است. البته با 
قاطعيت نمى توانيم در مورد توانمندى هاى ايران 
صحبت كنيم، زيرا دولت ها اطالعات دقيق و شفافى 
در اين ارتباط منتشر نمى كنند. اما در اينجا فرض 
مى كنيم كه ايران به موشك هايى همچون موشك 
مجهز به جســتجوگر مادون قرمز بــراى هدايت 
نهايى (فتح مبين) و موشك بالستيك ضد كشتى 
با برد 434 مايلى دسترســى دارد.امــا ايران براى 
استفاده موثر از موشــك هاى بالستيك خود بايد 
تجهيزات مورد نياز براى تكميل زنجيره مهم جمع 
آورى اطالعات، جستجو و تجســس (آى آر اس) 
را در اختيار داشته باشد تا اينكه به طور لحظه اى 
به موقعيت جغرافيايى گــروه ناوگان رزمى نيروى 
دريايى آمريكا دست پيدا كند. توجه داشته باشيد 
كه ناوهاى هواپيمابر و كشتى هاى جنگى اسكورت 
كننده آن ها با ســرعت 35 نات حركت مى كنند. 
در نتيجه، حتى اطالعاتى كه يك ساعت قبل جمع 
آورى شده باشد نيز براى هدف گيرى ناوهاى دشمن 

مفيد نخواهد بود.
كارشناسان اشــاره مى كنند كه چين نيز براى 

پوشش دادن منطقه وسيع پاسيفيك بايد توانايى 
بااليى براى جمع آورى اطالعات زمان واقعى داشته 
باشد. اما ايران در مقايسه با چين كار نسبتا ساده ترى 
خواهد داشت. مرزهاى جنوبى ايران در امتداد خليج 
فارس و خليج عمان قــرار دارند. ايران حتى بدون 
دسترسى به تجهيزات تجسس پيشرفته نيز مى تواند 
به راحتى موقعيت جغرافيايى يك گروه ناوگان رزمى 
ارتش آمريكا را رهگيرى كند. از سوى ديگر، ادوات 
جنگى شامل جنگنده ها و بالگردهاى نظامى، كشتى 
هاى جنگى و قايق هاى تندروى سپاه پاسداران و 
عوامل اطالعاتى ايران مى توانند به راحتى ناوگان 
كشــتى هاى جنگى آمريكا را رديابى كنند.ايران 
احتماال تالش خواهد كرد كه ناو هواپيمابر آمريكا را 

تا حد ممكن به مرزهاى ساحلى خود نزديك كند. 
تهران مى تواند از اين طريق سامانه هاى موشكى 
خود را در منطقه گسترده ترى در داخل خاك خود 
مستقر كند و احتمال شناسايى شدن آن ها را پيش 
از حمله كاهش دهد. البته تجهيزات تجسس آمريكا 
از جمله پهپاد هاك آر كيو-4 مى توانند بدون وارد 
شدن به داخل خاك ايران عمليات شناسايى را انجام 
دهند. در نتيجه، آمريكا بدون وارد شدن به قلمرو 
هوايى ايران ميتواند موقعيت سامانه هاى موشكى 
اين كشور را شناسايى كند. اما ايران مى تواند موشك 
هاى بالستيك پيشرفته با برد بيشتر را در فواصل 
دورترى از مرز ساحلى خود مستقر كند تا شناسايى 

آن ها براى نيروهاى آمريكايى دشوارتر شود.

ظریف هم از حمایت رسمی برخوردار است، هم مردمی

|  رئيس سازمان انرژى اتمى گفت: سايت فردو 
يكى از سايت هاى بسيار فعال ما است و همكارى هاى 
مختلف ايران در رابطه با اين سايت در چارچوب برجام با 
كشورهاى مختلف از جمله با اروپا و روسيه در حال انجام 
است و نيازهاى زيرساختى علمى و فنى صنعت هسته اى 
و صنايع ديگر را فراهم مى كند.دكتر على اكبر صالحى، 
رئيس سازمان انرژى اتمى و معاون رئيس جمهور با حضور 
در سايت فردو در مراسمى كلنگ احداث مركز تحقيقات 
ملى جداسازى و توسعه كاربرد ايزوتوپ هاى پايدار را به 

زمين زد.اين مركز به گفته صالحى قرار است طى دو سال 
ساخته و تجهيز شود و در فاز اول ساختمان اين مركز براى 

20 فروردين سال 99 آماده خواهد شد.
رئيس ســازمان انرژى اتمى در حاشيه اين مراسم در 
جمع تعدادى از خبرنگاران داخلــى اظهار كرد: توليد 
ايزوتوپ پايدار به روش هاى مختلف انجام مى شــود و 
ايران امروز اين قابليت را دارد كه عالوه بر توليد ايزوتوپ 
پايدار به روش سانتريفيوژ، از طريق تبادل شيميايى، نفوذ 
حرارتى، تقطير غشايى و تقطير تدريجى نيز اين كار را 

انجام دهد. ما پيش از اين در سطح آزمايشگاهى توليد 
ايزوتوپ پايدار را به روش هاى فوق انجام داده ايم اما االن 
ضرورت است تا اين روند را توسعه دهيم.وى گفت: بنايى 
كه به اين منظور در نظر گرفته شــده شامل 5 هزار متر 
مربع و 8 كارگاه و 8 آزمايشگاه است و به عقيده بنده در 
غرب آسيا اين كار بى نظير خواهد بود و كشورى را سراغ 
ندارم كه با اين روش ها در غرب آسيا توانسته باشد وارد 

مرحله توليد ايزوتوپ هاى پايدار شود.
صالحى ادامه داد: سايت فردو در سه چهار سال گذشته 

بســيار فعال بوده اســت و حدود 16 هزار متر مربع به 
ساختمان هاى اين سايت اضافه شده است. فردو يكى از 
تاسيسات مهم براى امور زيرساختى در صنعت هسته اى 
محسوب مى شود.وى گفت: مركز ملى مواد دو سال پيش 
تاسيس و تجهيز شد و امروز خدمات اين مركز در اختيار 
صنايع كشور قرار مى گيرند همچنين مركز ملى خال 20 
فروردين سال جارى افتتاح شد كه اين مركز هنوز البته 
تكميل نشده اما بخش هاى از آن فعاليتش شروع شده و 

طى زمان تكميل خواهد شد.
رئيس سازمان انرژى اتمى خاطر نشان كرد: اگر فعاليت 
فردو را با فعاليت اين ســايت در سه چهار سال گذشته 
مقايسه كنيم بايد بگويم اين مركز بسيار پيشرفت داشته 
است هم به لحاظ تكنولوژى، ساختمان و فناورى و هم 
به لحاظ نيروى انسانى. ما توانسته ايم محققان بسيارى را 
در سطوح مختلف به ويژه سطح دكترا و كارشناسى ارشد 
به كار بگيريم و به جرئت مى توانم بگويم ســايت فردو 
امروز بسيار فعال است. معاون رئيس جمهور اظهار كرد: 
در سايت فردو 1044 ســانتريفيوژ قرار دارد كه در خال 
مى چرخند و اگر روزى اراده شود غنى سازى هم مى كند 
و كافى است به آنها خوارك دهيم.وى در ادامه با بيان اين 
كه صنعت هسته اى بايد بهترين استانداردها را در اختيار 
داشته باشد گفت: در رسانه ها ديديد و شنيديد كه اتفاقى 
كه در رابطه با يكى از نيروگاه هاى اتمى روسيه افتاد و من 
از همين جا به دولت فدرال روسيه و همتايانم اين واقعه را 
تسليت مى گويم.وى ادامه داد: روس ها با اين همه تجربه 
و در نظر گرفتن تمام مالحظات برايشان چنين اتفاقى 
مى افتد و دچار آسيب مى شوند از اين رو ما بايد حساسيت 
فناورى هسته اى را در نظر بگيريم و اين ايجاب مى كند 

باالترين استانداردها را داشته باشيم.
رئيس ســازمان انرژى اتمى ادامه داد: نه تنها از باب 
اقتدار، بلكه از جهت باالبردن صنعت كشور و نيز تربيت 
نيروى انسانى، تامين و توليد تجهيزات اندازه گيرى در 
سطح بسيار خوبى هستيم و پيشرفت هاى ما در صنعت 
هسته اى كمك مى كند صنعت كشور ارتقا يابد.صالحى 
در واكنش به برخى اظهــارات و اخبار مبنى بر اين كه 
شنيده مى شــود بعضى ها مى گويند فردو تعطيل شده 
اســت گفت: من نمى دانم اين صحبت ها را چه سند و 
مدركى تاييد مى كند در حالى كه همه چيز رو به ارتقا 
و پيشرفت است. االن در يكى از شركت هاى طراحى ما 
بيش از 700 مهندس در حال كار هستند و بايد بگويم 
سازمان انرژى اتمى بعد از برجام با قدرت و قوت پيش 
مى رود. معاون رئيس جمهور در ادامه به پروژه هاى در 

حال فعاليت سازمان اشــاره كرد و گفت: فعاليت ها در 
رابطه نيروگاه دو و ســه بوشــهر در حال انجام است در 
مرداد ماه قرار بود بتون ريزى انجام شود اما بنا شد يكى 
دو ماه اعالم اين مطلب به تعويق بيفتد در حالى كه كارها 
در حال انجام است و احتماال به طور كامل بتن ريزى در 
اكتبر انجام شود. همچنين در نطنز و اصفهان در بحث 
سوخت كار به خوبى در حال انجام است. در حال حاضر 
15 هزار پرســنل در صنعت هسته اى مشغول فعاليت 
هستند و هر زمان مسووالن كشور تصميم بگيرند و بنا به 
اقتضا و صالحيد آنها دستورى داده شود، فعاليت در آن 
بخش را شتاب مى دهيم. كما اين كه تاكنون همين كار 
را انجام داده ايم. هر اراده اى طرف مسووالن در صنعت 
هسته اى متصور باشند مى توانيم آن را به فوريت كامال 
محقق كنيم. ملت ايران مطمئن باشند صنعت هسته اى 
به خوبى فعاليتش در حال انجام است. رئيس سازمان 
انرژى اتمى در ادامه در واكنش به مطلبى كه در رابطه 
با اليحه تصويب كنوانســيون مشترك ايمنى سوخت 
مصرف شده و پسماندهاى پرتو زا از سوى آيت اهللا يزدى، 
از اعضاى شوراى نگهبان مطرح شده است تصريح كرد: 
ظاهرا  سوء تفاهمى پيش آمده است. من از سوى آيت 
اهللا يزدى شنيدم كه گويا در اين اليحه اجازه داده شده 
است كه كشورهاى استكبارى سوخت مصرف شده شان 

را در ايران دفع كنند. 
اين در حالى اســت كه در مواد 11 و 12 مقدمه اين 
اليحه به صراحت آمده اســت هيچ كشورى نمى تواند 
كشور ديگر را وادار كند كه پسماندش در آن كشور دفع 
شود. ما انتظار داريم عزيزان در شوراى نگهبان مطالعه اى 
دقيقترى انجام دهند ما دو ســال و نيم در رابطه با اين 
اليجه با كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، 
اعضاى كميسيون امنيت ملى، حقوقدانان و اعضاى دولت 
صحبت كرديم و اين اليحه به راحتى در مجلس تصويب 
شد اما نمى دانيم چه اتفاقى افتاده است كه در رابطه با 
ماده اى از اين اليحه كه به آن اشاره شده درست برعكس 

آن قلمداد شده است.
صالحى خاطر نشان كرد: به هر حال اين گونه مسائل 
با توجه به حساسيت مسئله كه مى تواند مردم را نگران 
كند ضرورى است تا با دقت به آنها پرداخته شود. چطور 
مى شود ما اساســا اليحه به مجلس و دولت بدهيم كه 
اجازه دهد ســوخت مصرف شده از كشورهاى ديگر آن 
هم كشورهاى اســتكبارى در اينجا دفن شوند. تصور 
اين كه چنين كارى انجام شود حكم به نادانى ما است. 
من انتظار دارم آقاى يزدى كه استاد بنده در علوم قرآنى 

هستند و از اعضاى برجسته شوراى نگبهان، اين مسئله 
را اصالح كنند. از جايكه اين اظهارنظر از سوى شخص 
ايشان مطرح شده الزم است تا خودشان به تبيين اين 
موضوع بپزداند چرا كه در شبكه هاى اجتماعى بازتاب 
گسترده اى داشته است.معاون رئيس جمهورى در رابطه 
با جزئيات گام سوم ايران در واكنش به تحريم هاى آمريكا 
اظهار كرد: در اين رابطه بنده تصميم گير نيستم و گام ها 
و سياست ها توسط هيئت نظارت بر برجام تصميم گرفته 
مى شود و با نظر رهبرى اخذ مى شود. از اين رو بنده در 
شرايط و جايگاهى نيستم درباره جزئيات اين گام صحبت 
كنم اما به عنوان مجرى دستورات مسووالن خاطر نشان 
مى كنم تمام امكانات ممكن را در اختيار داريم تا دستورات 
انجام شود اما تاكنون دستورى براى ما صادر نشده است. 
هر تصميمى مسووالن نظام اتخاذ كنند سازمان آمادگى 
اجراى آن را دارد اما نمى توانــم وارد گمانه زنى درباره 

جزئيات گام سوم شوم.
صالحى در ادامه در پاســخ به ايسنا در رابطه محدود 
شدن دوره تمديد معافيت هاى هسته اى از سوى آمريكا و 
آخرين وضعيت باز طراحى راكتور اراك گفت: فعاليت ها 
و همكارى هاى مــا با اتحاديه اروپا، چين و روســيه در 
حال انجام است. ســاخت نيروگاه هاى دو و سه بوشهر 
به خوبى پيش مى رود و حتى از برنامه جلوتر هســتيم. 
همچنين پروژه اراك تا به امروز خوب پيش رفته است. 
بنده همانطور كه قبال به صراحت گفتم در مقطعى كار 
از طرف چينى ها كند شد اما االن مى گويم كه اين روند 
اصالح شده و كار به خوبى جلو مى رود.صالحى اعالم كرد: 
برخى قدم هاى بلند در رابطه با اراك برداشته شده كه البته 
ضرورت اعالم جزئياتش نيست اما بايد بگويم كه به مرحله 
ساخت تجهيزات راكتور بازطراحى شده رسيده ايم يعنى 
ما از مرحله طراحى ها عبــور كرده ايم و وارد مرحله بعد 

شديم و كار به خوبى پيش مى رود.

 مرکز ملی مواد دو سال 
تجهیز  و  سیس  تا پیش 
شد و امروز خدمات این 
مرکز در اختیار صنایع 
کشــور قرار می گیرند 
همچنین مرکز ملی خال 
20 فروردین ســال جاری افتتاح شد که این 
مرکز هنوز البته تکمیل نشــده اما بخش های 
از آن فعالیتش شروع شده و طی زمان تکمیل 

خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

در اراک از مرحله طراحی عبور 
کرده ایم


