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یکسایتروسگزارشدادهنمایندهویژهرئیسجمهورروسیه
عازم تهران شده تا ایران را از نتایج نشست میان سران روسیه و
آمریکا در شهر هلسینکی مطلع کند .خبرگزاری RBCبا اشاره
بهاینکهالکساندر الورنتیفنمایندهویژهرئیسجمهورروسیه
در امور سوریه در نشست با ترامپ در هلسینکی حضور داشته،
از سفر او به تهران طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (دیروز
و امروز) خبر داده و نوشته است :توافق با ایران بر سر اقدامات
مشترک در چارچوب توافقات حاصلشده در دیدار ترامپ و
پوتین در شهر هلسینکی از اهداف این سفر است .همچنین به
گزارش تسنیم مطابق ادعای این رسانه روس یکی از توافقات
نشست «هلسینکی» به حضور ایران در سوریه مربوط میشود.
به نوشته سفارت روسیه در ایران ،نماینده پوتین در تهران امروز
پنجشنبه با مقامات کشورمان در شورای عالی امنیت ملی
ایران دیدار خواهد کرد .به گزارش پایگاه الکوثر ،الورنتیف
دیروز در یک مصاحبه با اشاره به این که هیچ نیروی نظامی
ایرانی در جنوب سوریه نیست تاکید کرد :استقرار مستشاران
نظامی ایران در سوریه به درخواست دولت این کشور است.

ظریف:اروپا باید اقدام عملی انجام دهد

همزمان "آناتولی آنتونوف" سفیر روسیه در آمریکا گفت:
مــواضــع روســیــه بــا همتایان آمــریــکــایــی در ایــن نشست
(هلسینکی) درباره مسائل مربوط به ایران متفاوت بود .ما به
طور دقیق خواهان آن هستیم که توافق نامه هستهای حفظ
شود .روزنامه لبنانی البناء درباره بحث بر سر موضوع ایران
در مذاکرات پوتین و ترامپ نوشت :رئیس جمهور روسیه موفق
شد از هر گونه چانه زنی و بحث درباره اقدامات و دستاوردهای
روسیه در پرونده اوکراین و شبه جزیره کریمه جلوگیری کند.
پوتین همچنین توانست ائتالف خود با ایران را تثبیت کند و به
ترامپ اجازه بیان هیچ گونه قید و بندی را درباره حضور ایران
در پرونده های منطقه ای به ویژه سوریه ندهد.

وزیر خارجه کشورمان در گفت و گویی به نشست پوتین و ترامپ در فنالند اشاره کرد و با بیان این که هدف کلی ایران ،روسیه
و سوریه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است ،افزود :دونالد ترامپ اگر قرار است اعتباری را از مناقشه سوریه به حساب خود
واریز کند ،این اعتبار چیزی جز حمایت از داعش نیست .به گزارش فارس ،ظریف همچنین با اشاره به این بخش از سخنان
دونالد ترامپ در نشست هلسینکی که ایران نباید از شکست داعش منتفع شود ،این موضع را تاییدی بر حمایت آمریکا از
نیروهای داعش تلقی کرد و گفت« :منابع غربی اسناد معتبری در اختیار دارند که به روشنی این حمایتها را ثابت میکند.
بهره بردن نیروهای داعش و سازمانهای افراطی از سالحهای آمریکایی یکی از این اسناد است».

وزیر خارجه کشورمان با بیان این که اروپایی ها
تعهد سیاسی برای پایبندی به توافق هستهای را
نشان داده اند ،تأکید کرد :اینک نیاز به مشاهده
اقدامات عملی آن ها روی زمین است .محمدجواد
ظریف که با یورونیوز مصاحبه کرده ،افزود :اروپا
نباید تنها به اظهار نظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛
ما نیاز داریم که راهکارهایی عملی به خصوص در
زمینه مــراودات بانکی ،سرمایهگذاری ،انرژی،
حمل و نقل و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
از سوی آن ها دریافت کنیم .ظریف در این گفت و گو
تأکید کرده که اروپا قدرت و نفوذ خود را دست کم
گرفته و باید در زمینه صلح و ثبات منطقه و امنیت
جهانی و همچنین مذاکرات بین المللی فعا لتر
باشد .به نوشته یورونیوز مشروح این مصاحبه بعد
منتشر می شود .همزمان با این مصاحبه ظریف،
سفیر چین در تهران هم از اروپایی ها خواست
به برجام پایبند باشند .به گزارش ایرنا پانگ سن
تصریح کرد :این انتظار می رود که دیگر اعضای
اروپــایــی برجام (انگلیس ،فرانسه و آلمان) نیز
براساس اعالم موضع اتحادیه اروپا در این زمینه به
تعهدات خود در این توافق پایبند باشند.
▪پولیتیکو  :اتحادیه اروپــا تا کنون در اعطای
اعتماد الزم به شرکتهای اروپایی بــرای حفظ
تجارت با ایران شکست خورده است

دو روز پیش وزی ــران خارجه اتحادیه اروپــا با به
روزرسانی قوانین ضدتحریمی اروپا برای حمایت
از شرکت های شان موافقت کردند ،اما کارشناسان
مسائل تحریمها این اقدام اروپا را «گامی سست»
ارزیابی کردهاند .سایت نشریه آمریکایی پولیتیکو
در این باره نوشت :اتحادیه اروپا که به سوی نجات

توافق هستهای ایــران گام برداشته ،تا کنون در
اعطای اعتماد الزم به شرکتهای اروپایی برای
حفظ تجارت با ایران شکست خورده است .بانک
سرمایه گذاری اروپا هم که از سوی پارلمان این قاره
به همکاری با ایران توصیه شده بود ،مجدد اعالم
کرد که این کار را نخواهد کرد .به گزارش فارس،
رئیس بانک سرمایهگذاری اروپا گفت :در صورتی
که در ایران سرمایهگذاری کنیم فعالیت خود در
نقاط دیگر جهان را به خطر میاندازیم.
▪یک مقام صهیونیست :اروپا به دلیل همراهی
نکردن شرکت ها توان حفظ برجام را ندارد

در همین بــاره «چــاک فریلیچ» از اعضای ارشد
اندیشکده «هــاروارد بلفر» و معاون سابق مشاور
امنیت ملی نخستوزیر رژیــم صهیونیستی ،در
گفتوگو با خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» ،تأکید
کرد :اروپا توان حفظ برجام را ندارد.
این مقام سابق رژیم صهیونیستی تصریح کرد که
رژیــم تحریمهای آمریکا ،شکل گرفته و هر چند
که دولتهای اروپایی نمیخواستند با این رژیم
همکاری کنند ،ولی شرکتها در حال کمک به
ایجاد این رژیم هستند.
در مقابل ،یک روزنامه هندی با اشــاره به دیدار
مقامات ایــن کشور با آمریکاییها در دهلی از
احتمال معافیت هند از تحریمهای نفتی واشنگتن
علیه تهران خبر داد .به گزارش ایسنا ،مقامات هند
و آمریکا روز سهشنبه در دهلی با یکدیگر دیدار
کردند تا احتمال استثنا کردن هند از تحریمهای
واشنگتن را بررسی کنند .هند دومین خریدار
بزرگ نفت ایران است و تهران سومین تامینکننده
نفت دهلی به شمار میآید.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به دستور رهبر انقالب خبرداد:

تکمیل کارخانه روتورسازی برای تحقق  ۱۹۰هزار سوغنی سازی

••عصر ایــران خبر داد :یکی از نزدیکان عالءالدین
بروجردی اعالم کرد خبر دستگیری او صحت نداشته و این
فرد در شهر بروجرد به سر میبرد .از سه شنبه شب برخی
از رسانهها اخباری مبنی بر بازداشت این نماینده مجلس
منتشر کرده بودند.
••تابناک نوشت :ناطق نوری در مراسمی به مناسبت
چهلمین روز درگذشت حجتاالسالم احمد احمدی
به بیان خاطر های از روند انتخاب رئیس صداوسیما در
اوایل پیروزی انقالب اسالمی پرداخت و گفت :در ابتدای
انقالب هنگامی که در کنار آیتا ...بهشتی بودم ،برای
ایشان فهرستی از اسامی افــراد دارای صالحیت برای
ریاست بر صداوسیما ارسال کرده بودند و ایشان نیز آن
فهرست را بررسی کرده و در کنار برخی اسامی عالمتی
به نشانه تأیید قرار داده بودند .هنگام مشاهده فهرست
به نام فردی بر خوردم که آیتا ...بهشتی در کنار نام او
عالمتی به نشانه تأیید قرار داده بود .این در شرایطی است
که آن فرد به ایشان بیمهریهای بسیاری ابراز کرده بود.
موضوع را با آیتا ...بهشتی در میان گذاشتم اما ایشان
فرمودند «خب آقای نوری ،ممکن است ایشان با شخص
بهشتی مشکل داشته باشد و از چهره من خوشش نیاید،
اما مدیر الیقی است».
••تابناک نوشت  :گرامی مقدم به خبر استعفای
اعضای شــورای مرکزی حــزب اعتماد ملی واکنش
نشان داد .سخنگوی حزب اعتمادملی گفت :تاکنون
هیچیک از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
استعفا نکردهاند ،اگر افرادی تصمیم گرفته اند براساس
سلیقه شخصی استعفا دهند ،ما نیز به رأی آن ها احترام
می گذاریم و استعفای شان را بررسی خواهیم کرد.
وی تأکید کرد :هر موضعی که حزب اعتماد ملی اتخاذ
کند از طریق سخنگو و روابط عمومی به اطالع عموم
خواهد رسید.
••جماران مدعی شد  :در صفحه  392کتاب «بانوی
انقالب خدیجه ای دیگر» در مطلبی با عنوان «جام زهری
که امام نوشید» (به قلم علی ثقفی) به نقل از همسر امام
آمده است« :هنگامی که خبر پذیرش قطعنامه را شنیدم
از آقا ســؤال کــردم چرا شما خودتان مسئولیت پذیرش
قطعنامه را به عهده گرفتید؟ چرا پیشنهاد آقای هاشمی
را که گفته بود اجازه بدهید من اعالم کنم و تبعات آن را
بپذیرم قبول نکردید؟ آقا به من پاسخ داد یعنی من قهرمان
شوم و دیگری قربانی؟! خانم از خدا بخواه این آخر عمری
در چنین جهنمی نیفتم».

دستور رهبر انقالب برای ساخت آب شیرین کن های هسته ای

محمدی – رئیس ســازمــان ان ــرژی اتمی کشورمان
از تکمیل کــارخــانــه تولید روتـــور ب ــرای اســتــفــاده در
سانتریفیو ژهای پیشرفته و رسیدن به  ۱۹۰هزارسو
غنی سازی خبر داد و گفت  :ما این کارخانه را به جای
ایــن که در  7-8ســال آینده بسازیم در حین مذاکره
ساختیم ،اما راه انــدازی نکردیم البته رهبر انقالب از
این موضوع اطالع دارند و آن زمان اطالعات الزم را به
ایشان میدادیم و اکنون که دستور دادند این کارخانه
کام ً
ال به راه افتاد.وی افزود :یک روز پس از دستور رهبر
معظم انقالب در روز  ۱۴خرداد که بخشی از کارخانه را
راه اندازی کردیم ،اعالم کردم که بخش دیگر کارخانه تا
یک ماه دیگر راه اندازی میشود که اکنون تقریب ًا کامل
شده است.
علی اکبر صالحی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما
این کارخانه را بسیار پیشرفته و برای ساخت روتورهای
مربوط به سانتریفیوژ الزم دانست و گفت :ظرفیت این
کارخانه به حدی است که اگر بخواهیم سانتریفیوژهای
آی آر  ۶را تولید انبوه کنیم ،ظرفیت اسمی و نهایی اش،
تولید حدود  ۶۰سانتریفیوژ آی آر  ۶در روز است.وی با
بیان این که قدرت و ظرفیت غنی سازی با استفاده از
سانتریفیوژهای آی آر  ۱۰ ،۶سو است ،افزود  :با توجه
به توان تولید روزانه  ۶۰دستگاه از این نوع سانتریفیوژ،
میزان ظرفیت غنی سازی آن روزانه  ۶۰۰سو ،ماهانه ۱۸
هزار سو و در  ۱۰ماه ۱۸۰ ،هزار سو یعنی تقریب ًاهمان
 ۱۹۰هزار سوی هدف گذاری شده در سال است.
▪نمیتوانیم همه حرفها را در هر زمانی بزنیم

وی با انتقاد از نفی اقدامات و پیشرفتهای هستهای
گفت :با وجود این اقدامات ،برخی میپرسند این کارها
را که باید انجام میدادید چرا انجام ندادید؟ مظلومیت
ما از همین است که نمیتوانیم همه حر فها را در هر
زمانی بزنیم.رئیس سازمان انــرژی اتمی اختالط را از
دیگر ملزومات برای رسیدن به  ۱۹۰هزار سو غنی سازی
دانست و افزود :ما  ۱۹۰هزار سو را برای تأمین سوخت
نیروگاه هستهای بوشهر میخواهیم ،سوخت این نیروگاه
از چند غنا تشکیل شده است .در این چارچوب ،واحد
اختالطی را در همین دو سال ایجاد کردیم که واحد
عظیمی است و دستاورد بزرگی محسوب میشود .



صالحی در این بخش از اظهاراتش از دستور رهبر معظم
انقالب برای تجهیز دو نیروگاه هسته ای در حال ساخت
در بوشهر به دستگاه های آب شیرین کن خبرداد و افزود:
مقام معظم رهبری فرمودند این نیروگاه ها حتما دارای
آب شیرین کن باشد که در حال پیگیری آن هستیم تا با
تحقق آن ،روزانه حجم عظیمی آب را شیرین و نیاز استان
را تأمین کند.
وی گفت :رهبر معظم انقالب همچنین دستور فرمودند
که بــرای آبــادانــی و تأمین آب و بــرق سواحل مکران از
طریق صنعت هسته ای تدبیر کنیم که در حال مذاکره با
کشورهای گوناگون هستیم تا برای تحقق این هدف از
راکتورهای کوچک استفاده کنیم .

▪طرف مقابل می داند افزایش ذخایر  uf6یعنی چه

▪طرح پیشران هسته ای بسیار جلوتر از زمان بندی

رئیس سازمان انرژی اتمی از پیشرفت طرح تولید پیشران
هسته ای بسیار جلوتر از زمان بندی آن خبر داد و گفت :
اکنون یکی از شرکت های داخلی کام ً
ال درگیر این طرح

...

معمای دارایی های رضا شاه
در بانک های خارجی
راهی را که قوام السلطنه و حکیم الملک {از اولین نخست
وزیران دوران شاه} با خدمت به پنج پادشاه و در طول پنجاه
سال طی کرده بودند ،هژیر ،پسر یک عضو ساده مالیه در
 10سال به سرعت پیموده بود .او اینک می توانست به
سادگی جانشین افــرادی شود که حتی پیش از تولدش
هم مشغول فعالیت سیاسی بوده اند .هژیر میان بر زده
بود .ابتدا در استخدام سفارت شوروی بود ،بعد از مدتی
با سفارت انگلیس سروسری داشت ،سرانجام نیز توسط
تقی زاده به وزارت دارایی رضاشاه برده شد .او به علت زبان
دانی به سرعت در وزارت دارایی ترقی کرد و به آن جا رسید
که حساب های ارزی کشور را نگه دارد .جایی که بعدها هم
سرگردان بودندکه پنجاه میلیون لیره موجودی آن به چه
مصرفی رسیده است .با سقوط رضا شاه ،نیاز دربار به او
بیشتر شد به طوری که در کابینه های سهیلی ،قوام ،ساعد
و حکیمی نماینده دربار بود.
روابــط شخصی و خصوصی این جوان یک چشم با خانم
لمپتون ،وابسته سفارت انگلیس که نفوذ بی تردیدی
در سیاست ایران داشت ،رهگشای اصلی او در صعود به
مقامات باال بود .هژیر در آستانه سفر مهم شاه به لندن که
نخستین سفر خارجی او پس از احراز سلطنت بود ،بهترین
نخست وزیر به حساب می آمد .هژیر ،تنها کسی بود که از
حساب های رضاشاه در بانک های خارج خبرداشت .او
که از اولین روز نخست وزیری اش مواجه با سخت ترین
مخالفت های آیت ا ...کاشانی شده بود ،شاه را بدرقه کرد و
خود مشغول آماده کردن زمینه هایی برای بحث با رهبران
شرکت نفت شد .مهم ترین عاملی که شاه را به لندن کشاند
مسئله دارایی های رضاشاه در خارج کشور بود .او پس از
دیداری ،به بهانه المپیک ،از لندن و شرکت در مهمانی های
درباری و گفت و گو با رهبران دولت کارگری انگلیس و حل
مسئله تقسیم دارایی های رضاشاه با بانکداران انگلیسی،
به ژنو رفت تا با بانکداران مقتصد و استفاده جوی سوئیسی
هم مسائلش را حل کند .یک زاویه این سفر تفریحی هم
رازی بود که ایدن در بازگشت از تهران ،برای همه اشراف
انگلیسی بازگفت .به سفارش او «لرد»ها و «ســر» های
انگلیسی ،دختران جوان خود را آراسته بودند و هرشب
شاه  29ساله به مهمانی هایی دعــوت می شد که قصد
آن ها انتخاب یک ملکه انگلیسی برای ایران بود .دراین
دیدارها ،انگلیسیان به شاه درباره تغییر در بعضی اصول
قانون اساسی و گرفتن اختیارات بیشتر ،روی خوش نشان
دادند .شاه که از شهریور  ،20فروغی ،حکیم الملک و جم
را به پاداش فعالیت هایشان در دولت ،پس از نخست وزیری
به وزارت دربار منصوب کرده بود ،جم را به ایتالیا فرستاد تا
بتواند پاداش هژیر را به او بدهد .در عین حال ،هژیر که در
سخندانی و پشت هم اندازی استاد بود ،بهتر از جم پیرمرد
می توانست دربار را در چنین دوران خطرناکی اداره کند.

...

خبرآخر
▪اشاره صالحی به دستور رهبری برای آب شیرین کن
های هسته ای

صالحی راه اندازی کارخانه یو سی اف اصفهان را از دیگر
اقدامات دانست و گفت :این کارخانه تبدیل ۹ ،سال
تعطیل بود و اص ً
ال ربطی به برجام ندارد .علت تعطیلی
کارخانه یو سی اف اصفهان نبودن مواد اولیه بود ،این
درحالی است که پس از برجام  ۴۰۰تن ماده اولیه به
ذخایرمان اضافه شد و توانستیم این کارخانه را دوباره
راه اندازی کنیم.مزیت راه اندازی این کارخانه این است
که ذخایر  uf6خود را باال میبریم ،مزیتی که طرف مقابل
میداند یعنی چه؛ بیش از این وارد موضوع نمیشوم.وی
طراحی برای ساخت کارخانه  uf4را از دیگر اقدامات
سازمان انرژی اتمی برای رسیدن به  ۱۹۰هزار سو غنی
سازی دانست و افــزود :پس از طراحی به سرعت برای
ساخت این کارخانه نیز اقدام میکنیم.

طلوعآفتابفردا 6:03

برگرفته از کتاب «ازسید ضیاء تا بختیار»،نوشته مسعود بهنود

▪روایــت ها از بررسی موضوع ایــران در نشست پوتین و
ترامپ

ظریف :ترامپ اگر قرار است اعتباری را از سوریه بردارد ،چیزی جز حمایت از داعش
نخواهد بود

...

...

علی اکبر والیتی اوایل این هفته به مسکو رفته و پیام های رهبر
انقالب و رئیس جمهور کشورمان را به رئیس جمهور این کشور
منتقل کرده بود.

خبر مرتبط

انعکاس



با تاکید بر این که نباید تنها به صدور بیانیه اکتفا شود

سفر نماینده پوتین در امورسوریه به تهران

••سازندگی – محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران
در گفت و گو با این روزنامه که با تیتر «به ایــران 1400
فکر کنیم» منتشر شــده ،اظهار کــرد :باید فعالیت های
خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال  1400و
در هماهنگی با اصالح طلبان و بر اساس بازسازی جبهه
اصالحات آغاز کنیم.
••اعتماد – پرویز فتاح رئیس کمیته امداد به این روزنامه
گفت :در اتفاقات دی سال گذشته ،من واقعا حساس
بودم .شخصا به وزیر اطالعات و وزیر کشور و فرمانده ناجا
تلفن زدم و خواستم فهرست اسامی بازداشتشدگان را
که تعدادشان هم کم نبود به من بدهند .فهرست را دادند و
دریغ از این که یک مددجو در این فهرست باشد .پس واقعا
شورش فقرا در کار نیست .باور ما این است که شورش فقرا
در کار نیست.
••آفتاب یزد  -حسا مالدین آشنا در کانال تلگرامیاش
به دیدار والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ پرداخته و نوشته
است« :نگرانی کارشناسان و مقامات سابق آمریکا این است
که میگویند ترامپ شکافی میان آمریکا و متحدان افکنده
که به آمریکا لطمه میزند و دیگران از این شکاف استفاده
میکنند .یعنی این روسیه و نه ایران است که در شکاف
غرب و آمریکا مستقر شده است .این یک فرصت است،
برای بهبود رابطه با غرب .اکنون چیزی به نام «غرب منهای
ترامپ» داریم...زمان آن است که با آمریکای ضدترامپ و با
«غرب منهای ترامپ» گفتوگو کنیم».
••کیهان – این روزنامه در گزارشی دربــاره مخاطرات
تصویب  FATFنوشت :اروپا مدعی است که موافق حفظ
برجام است و در این بــاره با آمریکا مخالف اســت .همه
چیز گویای این است که اروپــا میخواهد با تحمیل یک
کنوانسیون مالی -بانکی به ایران پروژهای را که با برجام
آغاز شده تکمیل کند .برجام اگر توانست با حیله و نیرنگ
آمریکا و اروپا در مسیر صلح آمیز هستهای کشورمان خلل
ایجاد کند و تا حدودی از شتاب علمی و فناوری در این زمینه
بکاهد اما برای آن که اهداف سلطهجویان را محقق کند به
مکملی نیاز دارد .مکملی که به صورت برجام منطقهای
عمل کند و عمق نفوذ استراتژیک کشورمان را هدف بگیرد.
••شرق  -سیدمحمد صدر مشاور وزیر امور خارجه و عضو
مجمع تشخیص در مصاحبه با این روزنامه گفت :فضای
الزم برای مذاکره با عربستان آماده است .از جانب ما هیچ
مسئلهای وجود ندارد؛ مشکل از سوی طرف مقابل است...
همین برجام میتواند الگوی مذاکرات ما با عربستان و
دیگر کشورهای عربی باشد .ما که توانستهایم با آمریکا و
اروپا گفتوگو کنیم و به نتیجه هم برسیم ،چرا با دولتهای
مسلمان گفتوگو نکنیم؟
••جوان – این روزنامه اظهارات ظریف درباره آغاز اقدامات
عملی اروپا را با تیتر «فوت در خیک برجام» منتشر کرد.

امنیتی

تهران اذانظهر  13:11غروبآفتاب  20:18اذانمغرب  20:39نیمه شب  00:20اذانصبحفردا 4:22
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حسن بیگی :مذاکره والیتی و پوتین با
درخواست روحانی از رهبر انقالب انجام شد
مهر -عضو کمیسیون امنیت ملی بابیان این که «مذاکره
والیتی با پوتین بنا بر درخواست روحانی از رهبر انقالب
انجام شده است» ،افزود :رئیس جمهور با توجه به شرایط
فعلی از رهبری کمک خواستند تا با توجه به مذاکرات
پیچیده و شرایطی که وجود دارد ،از شخصیت هایی که
تجربیات خوبی دارند برای کمک به دولت استفاده شود .بنا
به درخواست آقای روحانی ،رهبر انقالب اجازه دادند آقای
والیتی به کمک دولت بیاید.حسن بیگی افزود:والیتی پیام
رسمی و کتبی رئیس جمهور را به پوتین تسلیم کرد.

است .طرح تولید پیشران هسته ای شاید حدود  15سال
طول بکشد و این طور نیست که امروز و فردا به بهره برداری
برسد  ،اگر شبانه روز کار کنیم و امکانات مالی آن فراهم
باشد ،حداقل  15سال زمان می برد .تا سال گذشته فقط
پنج کشور شامل اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل
از پیشران هسته ای استفاده می کردند که هند نیز به این
گروه اضافه شد .دو روز پیش که جلسه ای برای بررسی
طرح داشتیم گزارش کار بسیار خوشحال کننده ای ارائه
شد که باور نمی کردم این قدر جلو رفته باشند حتی در
مقایسه با زمان بندی خیلی جلوتر هستیم .
▪آخرین وضعیت سانتریفیوژ IR8

صالحی همچنین درباره فرایند و نتایج آزمایش و گازدهی
به سانتریفیوژهای IR8و زمان تولید انبوه آن اظهار کرد  :این
کار هفت ،هشت سال طول می کشد .اکنون یکی از شرکت
های داخلی کام ً
ال درگیر این طرح است و به این سانتریفیوژ
گاز تزریق و آن را تست می کنیم ،خیلی خوب می چرخد
و خیلی هم خوب جواب داده و کارشناسان خیلی راضی
هستند اما نمی رویم آن را تولید انبوه کنیم.

...

مطبوعات

تایید حبس  ۲نفر از اعضای گروه تروریستی داعش

«همبستگی»به دلیل مشکالت مالی تعطیل شد

میزان  -رئیس دادگاه انقالب کرمان از تایید حکم حبس
دو نفر از اعضای گروه تروریستی داعش خبر داد و گفت:
محکومان (ع.ب) و (ر.ب) با عناوین مجرمان ه جاسوسی،
اقدامعلیهامنیتداخلیکشوروتبلیغعلیهنظاممحاکمه
و به مجازات حبس محکوم شدند .متهم ردیف دوم دارای
سابقه تحصیل در امارات و همچنین یکی از دانشگاههای
ناست.
مروجتفکراتوهابیتدرکشورعربستا 

ایسنا – امــیــر عــبــاس نــخــعــی ،ســردبــیــر روزنــامــه
«همبستگی» از علت تعطیلی این روزنامه سخن گفت
و نوشت« :همبستگی» تنها به دلیل مشکالت مالی و
اقتصادی که دامنگیر همه است به خاموشی میرود.
براساس این گزارش  ،بحران کمبود کاغذ از اواسط
پاییز  ۹۶تا امروز و در پی نوسانات بازار ارز گریبانگیر
مطبوعات شده است .
CMYK

