سرمقاله

نامه نیوز :یک فعال سیاسی اصولگرا مدعی شد علی الریجانی نامزدیاش در انتخابات پیش
رو را به عدم حضور آیتاله رئیسی وابسته کرده اســت .به این ترتیب داستان ورود یکی از
اخوان الریجانی به انتخابات  1400وارد فاز تازهای شده است .سیدحسین نقوی حسینی،
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی و عضو جمعیت ایثارگران درباره کاندیداتوری علی
الریجانی گفت« :یک نقل قولی از آقای الریجانی شنیدم که ایشان جایی مطرح کرده و گفته
«اگر آیتاله رئیسی بیاید دیگر نیازی به کاندیداتوری من نیست ».با این اوصاف اگر آیتاله
رئیسی نامزد شود به نظرم تکلیف انتخابات ریاستجمهوری روشن است».

عصر ایران :فریدون عباســی نماینده مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی با اشاره
به آغاز مذاکرات غیررســمی ایران و آمریکا دروین ،گفت :ما با رعایت اصل حکمت و عزت
موافق مذاکره هستیم ،مذاکرهای که تیم فعلی انجام میدهد چون برمبنای مبانی نظری و
دیدگاه فلسفی خاص است لذا راحت میشود نتیجه آن را پیشبینی کرد .وی تاکید کرد :آیا
با گذشته این مذاکرات انتظار داریم از دل این مذاکرات نتیجه مثبتی عاید کشور شود ،آقایان
رفتهاند ودوباره آمریکا را دریک اتاق میگذارند و بازی درمیآورند تا افکارعمومی داخل کشور
را فریب میدهند چون اینها به دنبال این نیستند که از موضع قدرت مسئله را حل کنند.

ایسنا :مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دیدار و گفتوگو با نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران خبر داد .رافائل گروسی درصفحه توئیترش از دیدار با راب مالی نماینده ویژه آمریکا
درامور ایران خبر داده و نوشته :تبادل نظری به موقع با راب مالی انجام دادم .آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به فعالیت خود ادامه میدهد وآماده است از چشــمانداز فنی بیطرفش از این
رایزنیهای ادامهدارحمایت کند .اظهارات گروسی درپی این مطرح میشود که مالی همراه با
نمایندگان کشورهای عضو برجام به منظور شرکت درمذاکراتی پیرامون احیای توافق هستهای
از طریق بازگشت دوجانبه تهران-واشنگتن به پایبندی به این توافق در وین حضور دارد.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لغو
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل شرایط
قرمز کرونایی است ،گفت :لغو نشست ربطی به FATF
ندارد .آیتاله مجتهدشبستری عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام از لغو جلسه مجمع با توصیه ستاد مقابله
با کرونا خبر داد و گفت :آقای دکتر زالی مسئول ستاد
مقابله با کرونا تهران توصیه کردند که جلســه مجمع
تشخیص مصلحت نظام به دلیل شرایط قرمز کرونایی
تشکیل نشود .مجتهدشبستری با بیان اینکه تاکنون
تصمیمی درباره برگزاری مجازی جلسات مجمع گرفته
نشده است ،گفت :برخی جلسات کمیسیون مشترک
مجمع به صورت مجازی برگزار شد اما مشکالت فنی
داشت و هنوز این مشکالت رفع نشده است .وی تاکید
کرد :لغو جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام هیچ
ارتباطی به بررسی مسئله  FATFندارد.
درخواست ویژه آخوندی از روحانی در
روز بررسی  FATFدر مجمع تشخیص
این تعطیلی در حالی بود که آخوندی از رئیسجمهور
درخواست کرد که در جلسه بررسی  FATFدر مجمع
تشــخیص مصلحت حضور پیدا کند .عباس آخوندی،
وزیر ســابق راه و شهرسازی ،در یادداشــتی در کانال
تلگرامیاش نوشت  :موضوع  FATFدر دستور کار مجمع
تشخیص مصلحت اســت .از آقای روحانی درخواست
میکنم که شخصاً در این جلسه حضور ،ضرورت رفع
موانع تجارت و مبادلههای مالی ایران را بیان و به وظیفه
قانونی ،ملــی و تاریخی خود عمل کننــد .در غیر این
صورت و در صورت عدم تصویب ایشــان هم مسئول
پیامدهای سخت آن برای ملت ایران خواهند بود.
درخواست روحانی برای اضافه کردن یک
ماده به لوایح  FATFاز زبان جنیدی
معــاون حقوقی رئیسجمهــور گفت :بنا بر دســتور
رئیسجمهور ما در هر دو معاهــده  CFTو پالرمو ،در
قالب مادهای الحاقی تحفظی جدید قید میکنیم .لعیا
جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه جلسه
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :دولت
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جلسه مهم مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح لغو شد

 FATFاینباردرخاککرونا!

عکس آرشیوی است

ادامه از صفحه یک ...
و از طرفــی ضعف صــدا و ســیما در برگزاری
برنامههای گفتگو محور که نمونه اخیر آن را در
اخراج مجری برنامه زاویه شاهد بودیم ،احتمال
میرود میتینگهای خیابانی و استادیومی در
انتخابات ریاست جمهوری به کالبهاوس منتقل
شود و کاندیداها سخنرانیهای عمومی خود برای
هوادارانشان را در بســتر فضای مجازی دنبال
کنند.
در ارتباط با نقش عملکرد صداوسیما در پررنگ
شدن اپلیکیشــنهایی چون کالب هاوس باید
گفت که یکی از شئونی که قانون اساسی برای
صداوسیما قائل شده ،این است که این سازمان
بستری برای طرح نقطهنظرات مختلف از سوی
افراد با همه سالیق سیاسی باشد .مسئلهای که
در ابتدای انقالب به خوبی متجلی شد و گروههای
مختلف سیاسی در بستر صداوسیما به مناظره با
یکدیگر در حوزههای مختلف میپرداختند .اما
در طول سالها به واســطه شرایط مختلفی که
درکشور حاکم و حساســیتهایی که نسبت به
عملکرد صداوسیما ایجاد شد و بحث وابستگی
بودجه این ســازمان به دولت ،موجب شــده تا
مواضعــی کــه از طریق صداوســیما منعکس
میشود ،بعضاً به عنوان مواضع حاکمیت تلقی  
شــود که همین عامل  منجر به این شــده که
مدیران این سازمان کمکم فضا را محدود کرده
و خیلــی از افراد احســاس میکنند که صدای
آنها از این بستر شنیده نمیشــود و به نوعی
اعتقاد بر این اســت عدالت رســانهای از طریق
صداوسیما محقق نشده است چرا که از یک سو
رسانه ملی ما تهرانیزه شده و از سوی دیگر تنها
ازطیفهای محدودی اجازه گفتوگو میدهد و
تعدد شبکههای سیما نیز منجر به حضور طیف
گستردهای از تفکرات در این بستر نشده است.
درعرصه سیاســی  نیز همین رویه حاکم است
و همه گروههای سیاسی احســاس نمیکنند
که تلویزیون ملی تفکرات آنهــا را نمایندگی
میکند به همین خاطر بسیاری از این گروهها،
اپلیکیشنهای موجود در بستر فضای مجازی را
به عنوان آلترناتیوی در برابر صداوسیما قلمداد
میکنند.
پیوند انتخابات  1400با کالب هاوس
انتخابات  1400یک انتخابات مجازی -
رسانهای خواهد بود کرونا موجب محدودیتهای
کنشگری میدانی شده اســت و بنابراین فضای
مجازی بســیار اثرگذار خواهد بود .در دنیا نیز
تجربه چندانی از برگزاری انتخابات در شــرایط
کرونایی وجود ندارد .بنابراین در یک انتخابات
مجازی  -رسانهای ،پلتفرمها مؤثر خواهند بود
و اثرگذاریشان نسبت به انتخاباتهای گذشته
بیشتر خواهد شــد .البته کالبهاوس فع ً
ال یک
محدودیت بسیار جدی دارد و آن اینکه نسخه
رســمی آن فقط برای  IOSطراحی شده است
و گوشــیهای اندرویدی فع ً
ال نســخه رسمی
اســتفاده از آن را ندارند اگرچه گفته میشــود
حدود  40روز دیگر احتماالً نســخه رســمی
اندرویدی آن نیز منتشــر شــود ،اما این زمان
فاصله بســیار کمی با موعد برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری در ایران دارد و همین مسئله
موجب میشــود که شــاید آنطور که برخی
تصور میکنند کالبهاوس پدیــده انتخابات
 1400نباشــد  .ویژگی دیگر کالب هاوس این
است که انحصار در بیان نظرات را از رسانههای
تصویری  چون صداوسیما و ماهوارههای منوتو
و ایراناینترنشنال گرفته اســت .بنابراین این
نرمافــزار تا این حــد که انحصارشــکنی کند،
میتواند ظرفیت پدیده شــدن را داشته باشد؛
امــا محدودیتهایی چون ظرفیــت محدود 8
هزار نفری برای حضــور مخاطبان در اتاقهای
گفتوگوی آن مانع تبدیل شــدن این نرمافزار  
به عنوان پدیده انتخابات  1400خواهد شد .از
سوی دیگر از آنجا که کالب هاوس یک نرمافزار
انحصــاری برای سیســتم عامل گوشــیهای
آیفون اســت ،بنابراین امکان فراگیری درمیان
تمامی کاربران فضای مجازی را ندارد .از طرف
دیگر بحث انتخابات  1400به شــخصه پدیده
پیچیدهای است و با یک یا دو اِل ِمان  امکان بروز
و ظهور یک پدیده را مهیــا نمیکند .به همین
خاطر بعید است که نه تنها نرمافزار کالبهاوس
بلکه هیچ یک از کاندیداهای این دوره بتوانند به
شخصه به عنوان پدیده سال  1400مطرح شوند
چراکه آرایش و معادالت سیاســی و انتخاباتی
کشــور پیچیدگیهای زیادی دارد و نمیتوان
انتظار داشــت که از دل انتخابات  1400فردی
چون احمدینژاد  84بیرون بیاید.
از ویژگیهای دیگر این اپلیکیشن نیز این است
که با توجه بــه اینکه قابلیت آرشــیوی در این
نرمافزار وجود نــدارد ،گفتوگوها صرفاً باید به
شــکل همزمان باشد .همین مســئله موجب
میشود تا بحث درباره یک مسئله زمان زیادی
از مخاطب بگیرد که همین موضوع به مرور زمان
از جذابیت آن بــرای مخاطب میکاهد .البته به
نظر میرسد با تمامی این تفاسیر گفتوگوهای
نخبگانی درفضای کالبهاوس تا حدی فضای
انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد ولی با این حال
به نظر نمیرســد که بتواند جای رســانههای
فراگیرتری چون اینستاگرام را بگیرد .چراکه از
یک سو اینستاگرام چند سالی است که به واسطه
ویژگیهایی که دارد ،توانســته در میان اقشار
مختلف مردم با سلیقههای گوناگون جای خود را
باز کند و مخاطب با این اپلیکیشن انس دارد که به
طبع همین عامل موجب میشود تا تاثیرگذاری
بر روی توده مردم ازطریق اینســتاگرام صورت
گیرد.

شرط الریجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰

حمله عضو تیم هستهای احمدینژاد به دولت روحانی

اعالم حمایت گروسی از مذاکرات وین در دیدار با مالی

لوایح مربوط به دو معاهــده  CFTو پالرمو که به FATF
مرتبط میشود را به مجلس فرستاده بود .البته این لوایح
از حدود دوازده سال پیش در دستور بررسی بود.
جنیدی عنوان کرد :ایرادات شــورای نگهبان در رابطه
با پالرمو حل شــد اما در هیئت عالــی نظارت مجمع
باقی ماند .با توجه به اینکه طی یکساله اخیر بیشترین
دغدغه اعضای مجمع تشخیص مربوط به تحریمها بود
و اینکه میگفتند الحاق به این معاهدات ممکن است
باعث افشــای اطالعات ما در رفع آثار تحریم شود و از
ســوی دیگر این معاهدات برای مراودات مالی و بانکی
بینالمللی ما مهم است و این مراودات برای جهش تولید
کشــور ضرورت دارند ،آقای رئیسجمهور خواستند
مالحظه مجمع مجددا ً مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی افزود :به همین جهت ما تحفظی نوشتیم و گفتیم به
هر دو معاهدهای که ملحق میشویم ،در ماده الحاقی قید

میکنیم که اقدامات ایــران برای کاهش آثار تحریمها
مربوط به امنیت ملی ،منافع اساســی مردم و مصالح
بنیادین ماســت و هیچ تعهدی در ارائه اطالعات این
اقدامات و محدودیت در آن نخواهیم پذیرفت.
معــاون حقوقی رئیسجمهــور تاکید کــرد :موضوع
معاهدههای مذکور ممنوعیت تجارتهای نامشــروع
مثل تجارت مواد مخدر ،قاچاق انسان ،اسلحه و ...است
درحالی که موضوع تحریم تجارت مشــروع ما را هدف
گرفته است بنابراین این معاهدات ربطی به تجارتهای
مشروع ما ندارد .جنیدی تاکید کرد :اص ً
ال قرار نیست به
دبیرخانه  FATFماهانه اطالعات داده شود ،ما خودمان
یک واحد اطالعات مالی داریم .کشورهای متعاهد FATF
میتوانند درصورت مشاهده یک تخلف بگویند یک پولی
در کشــور ما آمده که مربوط به یک تجارت نامشروع
است و شما این را بررسی کنید .در این شرایط هم واحد
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اطالعات مالی ما مطابق با امنیت ملی کشور ،این مسائل
را بررسی میکنند.
وی ادامه داد :دولت تحفظ جدیدی را پیشــنهاد کرده
که در این تحفظ تاکید کرد که اقدامات ما برای کاهش
آثار تحریم مربوط به منافع اساسی ماست و تعهدی را
که بخواهد این اقدامات را برای ما ممنوع کند ،نخواهیم
پذیرفت .معــاون حقوقی رئیسجمهــور تاکید کرد:
در جلساتی که با مجمع داشــتیم ،هرچقدر که پیش
میرفتیم فضای جلسه به لحاظ تعامل فکر بهتر میشد
بنابراین امیــد دارم که این لوایــح در مجمع تصویب
شــود اما هیچ قضاوتی ندارم .اگر مبانی ما کارشناسی
باشــد میتواند به یک راهکار مشترک رسید .جنیدی
گفت :عمده کشــورهایی کــه به  FATFپیوســتند،
برای آن تحفظ گذاشــتند و تحفظشــان نیز محدود
به موارد خود کنوانســیون نیســت .کنوانسیونهای
مربوط به  FATFگذاشــتن حق تحفــظ را منع نکرده
است .وی ادامه داد :روســیه ،چین ،کوبا که سالهای
ســال تحت تحریم بودند ،از متعاهــدان این تحریم
هستند و نیازی به گذاشتن حق تخفظ برای خود هم
ندیدند.
معاون حقوقــی رئیسجمهور گفــت :تحفظهای ما
احتیاطی اســت و دلیلی ندارد که  FATFآن را نپذیرد.
حتی اگر نپذیرند ،بدتر از شــرایطی کــه امروز داریم،
نخواهیم داشــت .جنیدی گفت :دولت معتقد اســت
برای یک ضرر احتمالی ،نباید یک نفع قطعی و مسلم
را نادیــده بگیریم .همیشــه میتوان بــرای یک ضرر
احتمالی مدیریت موثری داشــت .وی با اشاره به سند
همکاری ایران و چین گفت :این سند در چارچوب یک
برنامه همکاری اســت .این برنامه همکاری نمیتواند
تعهداتی خالف معاهدات و قوانیــن جاری ایجاد کند.
تمام قراردادهای این ســند هم باید بــا رعایت قوانین
باشد .معاون حقوقی رئیسجمهور گفت :معاهده باالتر
از ســند بوده و در حکم قانون اســت ولی سند ایران و
چین یک برنامه همکاری اســت و بایــد درچارچوب
معاهدات باشــد .جنیدی گفت :انتشــار و عدم انتشار
ملی
مواد این ســند به تصمیم شــورای عالی امنیت 
بر میگردد.

بین الملل

همزمان با آغاز مجدد مذاکرات برجامی ،به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ حمله شد

مذاکره در وین ،مجادله در دریای سرخ
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گزارش نیویورکتایمز حاکی از آن است که اسرائیل
ساعت هفت و نیم صبح سهشنبه به وقت محلی آمریکا
از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع
شده است .این روزنامه آمریکایی خبر را به نقل از یک
زهرا وفایی /گروه سیاست
zahravafaei2009@gmil.com

توافق ســند  25ســاله میان ایــران و چین ســوژه
داغ سیاســی  1400اســت با حواشــی فراوان .انواع
اپوزیســیونها و آنالیزورهایی با خــروار خروار اظهار
نظر و دانشهای جــور واجور که پاتوقی پرمخاطبتر
از توئیتر و اینســتاگرم و کالب هاوس برایشان یافت
نمیشــود .البته هر کدام از کامنتهایی که برای این
اظهارات لحاظ میشود نیز دنیای دیگری برای خودش
دارد .به عنوان مثال برخی مخالفان می گویند«طبق
آنچه در قانون اساسی آمده این نوع قراردادها باید مورد
همهپرسی مردم قرار بگیرد چرا انجام نشد؟ ،امیدواریم
چوب هراج به ســرمایه آیندگان مملکت نزده باشید،
امیدواریم همانطور که میگویند قراردادی بر اساس
منفعت دوجانبه باشد .»...اما این همهمه ایجاد شده که
اتفاقاً با هیاهوی داستان FATFو پالرمو بیشباهت هم
نیست چه اندازه قابل قبول است؟
مجتبی ذوالنــوری رئیس کمیســیون امنیت ملی

مقام آمریکایی منتشر کرده اما نام او را فاش نکرده است.
به گزارش ایندیپندنت ،کشتی ســاویز روز سهشنبه
همزمان با مذکرات هســتهای در وین هدف مینهای
چسبان قرار گرفت .ایران این حمله را تأیید کرده است
اما اسرائیل اتهام حمله به این کشتی را تأیید یا تکذیب
نکرده است .با این حال نیویورکتایمز به نقل از منبع
خود میگوید که اســرائیل در واکنش به حملههای

مشــابه ایران به کشــتیهای خود ،این کشتی ایرانی
را در دریای سرخ هدف قرار داده اســت .پیش از این
گزارشهایی از دهها مورد حمله اسرائیل به کشتیهای
ایرانی در همین منطقه گزارش شــده بود .موسســه
دریانوردی آمریکا در گزارشــی در پاییز گذشته ادعا
کرده بود که ساویز در واقع یک کشتی متعلق به سپاه
پاسداران است .مقامات تهران ،ساویز را یک کشتی باری
معرفی میکنند .سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ضمن رد
هرگونه نقش نیروهای نظامی ایاالت متحده در حادثه

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

قرارداد با چین ،غرب را سرجایش می نشاند
مجلس شورای اســامی در گفتوگو با «نسلفردا»
ضمن دفاع از این قرارداد همکاری بیان داشت :اتفاقاً
یکی از راهها بــرای اینکه بتوانیم غرب را ســرجایش
بنشانیم و تحریمهای آمریکا را بیاثرکنیم انعقاد چنین
قراردادهای اقتصادی با قدرتهــای بزرگ منطقه و
همسایه است .وی با تاکید براینکه «این نوع پیمانهای
بلند مدت در خنثیســازی تحریمها مؤثر اســت»
ادامه داد :مث ً
ال با روســیه هم بــه دنبال همکاریهای
مشــترک و تعامالتی دوسویه هســتیم .همکاری در
زمینه خودروســازی ،محیطزیست ،پاالیشگاه بنزین
و شــرکتهای دانشبنیان از جمله این تفاهمنامهها
میتواند باشد و باعث تقویت تعامالت دوجانبه خواهد
بود .از نظرایــن نماینده مردم قم درمجلس شــورای
اسالمی آنچه مهم است ،مثبت بودن رویکرد نظام به

امضای اسناد راهبردی درازمدت است .وی در این باره
تصریح کرد :باید بدون توجه به حاشیهها ،اقدامات الزم
در جهت تقویت این همکاریها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
یازدهم همچنین اظهار داشت :سند راهبردی که بین
ایران و چین تنظیم و امضا شده در حقیقت یک نقشه
راه درازمدت است و تضمینهایی را برای طرفین ایجاد
میکند تا انگیزه سرمایهگذاری داشته باشند .برای مثال
اگر چینیها بخواهند پاالیشگاهی بسازند که خوراک
آن نفت ایران باشــد و با نفت ما تناسب داشته باشد،
مستلزم امضای یک قرارداد بلندمدت است و اگر یک
قرارداد درازمدتی وجود نداشته باشد ،طبیعتاً چین این
سرمایهگذاری را نمیکند.
ذوالنوری البته به دعــوت وزیرامورخارجه به صحن

کشتی «ایران ســاویز» در دریای سرخ مدعی شد که
هیچ یک از نیروهای آمریکایی در این حادثه نقشــی
نداشتهاند .به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،سخنگوی
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگــون) در واکنش به حادثه
کشتی ایرانی «ایران ســاویز» در دریای سرخ مدعی
شد که اطالعی در این باره ندارد .وی با رد هرگونه نقش
نظامیان آمریکایی در حادثه کشــتی «ایران ساویز»
در دریای ســرخ تاکید کرد که هیچ یــک از نیروهای
آمریکایی در حمله به این کشتی نقشی نداشتهاند.
مجلس نیز اشــاره کــرد و گفت :آقــای ظریف برای
توضیحات بیشتر درباره این سند به مجلس میآیند
تا محتوا و ابعاد مختلف آن برای همگان روشن شود.
وی با تاکید براینکه «چنانچه تعهداتی برای کشورمان
درنظرگرفته شده حتماً باید به تصویب مجلس برسد»
اضافه کرد :نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصل سند
را عمیقاً بررسی میکنند تا اگر جایی برای جمهوری
اسالمی تعهدی ایجاد شده که طبق قانون اساسی باید
درمجلس بررسی شود آن را دنبال کنند.
رئیــس کمیســیون امنیت ملی درخصــوص برخی
نگرانیهای به وجود آمده دربین جامعه نیز خاطرنشان
کرد :مــردم خیالشــان راحت باشــد مجلس نقش
نظارتیاش را به ویژه دراین مورد دقیق انجام میدهد و
اجازه نمیدهد منافع ملت تضییع و کشورمان متضرر
شود .حال با توجه به صحبتهای مجتبی ذوالنوری،
باید دید حضور چندین باره«مرد دستگاه دیپلماسی
ایران» درمجلس یازدهم بــا چه خروجیهایی همراه

خواهد بود.

هیئت دولت
رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه
جلسه اخیر هیئت دولت

زور برجام به صنعت هستهای
ما نمیرسد
نسل فردا /گروه سیاست
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رئیس ســازمان انرژی اتمی از رونمایی ۱۳۳
دستاورد این سازمان در مراسم روز ملی فناوری
هستهای خبر داد .علی اکبر صالحی در حاشیه
جلسه اخیر هیئت دولت با بیان اینکه مراسم
روز ملی فناوری هســتهای روز  ۲۱فروردین
برگزار میشود ،اظهار کرد :این مراسم با حضور
رئیسجمهور برگزار میشود.
وی ادامه داد :در این مراسم  ۱۳۳دستاورد به
نمایش در میآید .چند رونمایی انجام میشود
که مهمترین آن چندین رادیوداروست که برای
درمان بیماریهای صعبالعالج به کار میآید.
امســال به تعداد این داروهــای جدید اضافه
میشود .رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد:
یکی دو مورد دیگر دستاورد هستهای داریم که
نمیتوانیم در معــرض نمایش بگذاریم ،مرکز
ملی یون درمانی در اســتان البرز شهریورماه
افتتاح میشود .این مرکز یک بیمارستانی است
که بیماریهای صعبالعالج را درمان میکند.
تجهیزات این بیمارســتان  ۲۰۰میلیون یورو  
معادل شــش هزار میلیارد تومان و ساختمان
آن نیز  ۱۰۰میلیارد تومان اســت که تمام این
هزینهها را وام گرفتیم .این مرکز ،ششمین نوع
از این بیمارستانها در جهان است و در غرب
آسیا هم فقط ما چنین بیمارستانی داریم.
صالحی گفت :پروژه دیگری داریم تحت عنوان
پروژه تولید رادیو دارو بر اساس  GMPیا «پروژه
تترا» که  ۶۰میلیون یورو تجهیزات دارد و هزینه
این را هم از دولت نگرفتیم .این پروژه دارای ۳۷
هزار متر ساختمان اســت .مقدمات این پروژه
شهریورماه افتتاح خواهد شد.
وی تاکید کــرد :مطمئن باشــید بــا برجام
صنعت هستهای نه متوقف و نه ُکند میشود،
خودتان مقایســه کنید که ما در سال  ۹۲در
عرصههای مختلــف چه داشــتیم و االن چه
داریم .رابــرت مالی ،نماینده آمریــکا در امور
ایران اخیرا ً گفته بروید ببینید با اقدامات ترامپ
صنعت هستهای ایران به کجاها رسیده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه «ما ۱۵
نوع ســانتریفیوژ داریم که در حال غنیسازی
اورانیوم هستندمثل  »IR۲M ،IR۴ ،IR۶گفت:
در سال  ۹۲ما تنها با  IR۱غنیسازی میکردیم،
این خیلی جهش بزرگی است .قبل از برجام،
حداکثر غنیســازیمان  ۱۳هزار سو بود اما
االن بدون اینکه تمام امکاناتمان را بسیج کنیم،
 ۱۶۵۰۰سو غنیسازی داریم .آیا این صنعت
ُکند و متوقف شده است؟
وی گفت :ما حدود  ۵تن اورانیوم غنی شــده و
حدود  ۵۷کیلوگرم اورانیــوم  ۲۰درصد داریم
درحالی که قرار است در یکسال  ۱۲۰کیلوگرم
داشته باشیم اما االن به  ۵۷کیلو رسیدهایم.
وی خبر داد :با همکاری روسها در حال ساخت
دو نیروگاه هســتیم .تولید کیک زرد ما قبل از
برجام  ۴الی  ۵تن بوده اما االن به طور متوسط
به  ۳۵تن رسیده اســت .رئیس سازمان انرژی
اتمی در پاسخ به سوالی درخصوص مذاکرات
وین گفت :کارشناسان فنی سازمان انرژی اتمی
در مذاکرات هستند .جلسه اول این گفتوگوها
هم جلسه مثبتی بوده است .موضع ایران در این
مسئله موضع روشن و اصولی است.
صالحی اظهار کرد :اگر آمریکا به برجام برگردد و
تحریمها را رفع کند ،ایران هم باز خواهد گشت،
در این خصوص بحث گام به گام نداریم و اص ً
ال
چیزی در این ارتباط نشنیدم.
وی راه را برای تفاهم درخصوص برجام هموار
دانســت و گفت :در زمان ترامپ تحریمهای
جدیدی اضافه شده است که در این مذاکرات
باید لیست این تحریمها مرور شود و از طرفی
میخواهند اقدامات ما را هم مــرور کنند .ما
برخی اقدامات را به صورت لحظهای میتوانیم
متوقف کنیم ،مث ً
ال تولید اورانیوم  ۲۰درصد را
میتوانیم لحظهای متوقف کنیم اما برای جمع
کردن سانتریفیوژهای جدید ،زمان میخواهیم.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی گفــت :آمریکا
در یکی دو سال اخیر شکســتهای سیاسی
زیادی خورده است ،اگر برجام نبود قطعاً این
شکســتهای آمریکا محقق نمیشد .حفظ
برجام ما را در موضع حق قرار داده است .اینکه
آمریکاییها از این موضع که اول ایران باید اقدام
کند ،عدول کرده یک دستاورد سیاسی است.
صالحی در ادامه گفت :تا امروز نشانههای خوبی
دیدیم و ایــران هم اعالم کــرده به تعهداتش
پایبند خواهد بود به شــرطی که آنها هم به
تعهداتشان عمل کنند.

