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••نورنیوز نوشت :سال گذشته و پیش از خروج
آمریکا از برجام ،نتانیاهو و ترامپ که حساب
ویژه ای برای پیشبرد سناریوی مبتنی بر اسناد
جعلی شورآباد (تورقوزآباد) باز کرده بودند عمال
در برابر دو سد بزرگ به نام اتحادیه اروپا و آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی قرار گرفتند .با توجه
به این که تغییر رویکرد در اتحادیه اروپا تقریبا
ناممکن به نظر می رسید ،اصلی ترین گزینه بر
تطمیع و تهدید یوکیا آمانو متمرکز شد .آمانو
حاضر نشد به پیشنهادهای مالی نتانیاهو روی
خوش نشان بدهد و نوع مواجهه آمانو با ادعای
«بنیامین نتانیاهو» انگیزه مضاعفی به کاخ سفید
و تل آویو برای حذف او از معادالت آژانس داد.
••جام نیوز نوشت  :بهتازگی پایگاه آلمانی "دی
سایت" مطلبی منتشر کــرده و در گــزارشــی از
فعالیت صفحات مجازی که برای ترویج «استایل
خیابانی» و «مد» (بهویژه در حوزه زنان) در ایران
فعالیت میکنند ،فــاش کــرد کــه ادمینهای
اصلی این صفحات مقیم خارج از کشور هستند و
تیمهایعکاسومدلخودراازدورادارهمیکنند!
دی سایت تصریح میکند :آنها به رغم قوانین
سختگیرانه ایران ،تالش میکنند در شبکه های
اجتماعیتنوعپوششوسبکهایجدیدمدلینگ
را به زنان ایرانی بیاموزند! در این گزارش با دو
گرداننده این گونه صفحات مصاحبه شده است
که یکی در پاریس اقامت دارد و دیگری در برلین!
••خبرآنالین نوشت  :حسامالدین آشنا مشاور
رئیس جمهوری ،در واکنش به تمایل پمپئو وزیر
امور خارجه آمریکا برای مصاحبه با رسانههای
ایرانی ،در توئیتر نوشت :دولت آمریکا رسانهها
را مجبور نمیکند با ظریف مصاحبه کنند .دولت
ایران هم نمیتواند رسانهها را مجبور کند با پمپئو
مصاحبه کنند .ظریف هیچ گاه تقاضایی برای
مصاحبه نداشته است بلکه او یک چهره جذاب
برای رسانههای آمریکایی است .پمپئو هم باید
سعی کند برای رسانههای ایرانی جذابتر شود.

ایران چگونه توانست با استفاده از سکوت برجام درباره یک موضوع فنی به اندازه
نیازیک سال کیک زرد تولید کند؟

سخنگوی وزارت خارجه جزئیاتی
از اقدام برزیل علیه تحریم های

فراسرزمینی آمریکا را تشریح کرد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به اقدام دستگاه
قضایی برزیل علیه تحریم های فراسرزمینی آمریکا ،از رای
قضایی برزیل برای سوخت رسانی به کشتی های ایران
به عنوان «اقــدام مسئوالنه» یاد و تاکید کرد« :خوب است
کشورهای دیگر نیز یاد بگیرند و قوه قضاییه آن ها هم بتوانند
در مقابل این قلدری غیرقانونی به صورت قانونی بایستند و
عدالت را اجرا کنند ».سید عباس موسوی این مطلب را در
پاسخ به خبرنگار خراسان مطرح کرد که براساس شنیده
های خود دربــاره رایزنی ظریف در آمریکای التین برای
سوخت رسانی به دو کشتی ایرانی که در برزیل متوقف شده
بودند؛ از موسوی پرسید :آیا همچون برزیل ممکن است
دچار مشکل سوخت رسانی به کشتی ها شویم و راهکاری
دارید؟ رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه دراین
باره همچنین افزود :ظریف در سفر به آمریکای التین این
موضوع را با یکی از کشورها مطرح کرد و مورد پذیرش آن ها
قرار گرفت که سوخت رسان اعزام کنند و البته کار به آن جا
نکشید .وزارت خارجه و سازمان بنادر و کشتیرانی تدابیری
را اندیشیده اند تا اگر چنین اتفاقاتی رخ داد بالفاصله چه از
طریق سوخت رسان های خود یا کشورهای دوست به کمک
آن ها برویم .وی تاکید کرد :آمریکایی ها ادعا می کنند که
بحث های دارو و غذا جزو تحریم نیست .اگر نیست پس چرا
دو کشتی ایرانی که برای کشور غالت حمل می کردند از
ترس این که آمریکا شرکت های سوخت رسان را تحریم
کند ،نتوانستند به کشتی های ما سوخت بدهند؟ این به
معنی تحریم و تروریسم اقتصادی است.وی تصریح کرد:
برزیل نشان داد که قوه قضاییه مستقل می تواند از منافع

خبر

رئیس قوه قضاییه:

منافقین،سربازانبدون
یونیفورمآمریکاهستند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایام سالروز
عملیات غرورآفرین مرصاد ،یاد و خاطره
شهدای گران قدر این عملیات را گرامی
داشت و افزود :منافقین ،سربازان بدون
یونیفورم آمریکا هستند که در مقاطع
گوناگون از جمله در عملیات مرصاد با
اقـــدام عــبــرت آم ــوز فــرزنــدان ایــن ملت
مواجه شدند و ما همواره لعنت ابدی را
برای منافقین بر زبان جاری می کنیم .به
گزارشایسنا،آیتا...سیدابراهیمرئیسی
که در جلسه شورای عالی قضایی سخن
می گفت ،افــزود :چه آن روز که استکبار
جهانی ،منافقین را علیه ایران مامور کرد
و چه امــروز که افــرادی را در پوششهای
مختلف به عنوان جاسوس و برای اقدام
علیه امنیت ملی ایران مامور میکنند یا
با کمک برخی کشورها در منطقه دست
به جنایت میزنند ،همواره دست تفوق
وبــرتــری با جبهه انقالب اسالمی بوده
اســت .وی در بخش دیگری از سخنان
خــود به موضوع نظارت اشــاره کــرد و با
تاکید بر ضرورت توجه ویژه همه مدیران
و مسئوالن در دستگاههای گوناگون به
نظارتدرونسازمانیاظهارکرد:بهعنوان
یک اصل غیرقابل تردید ،هر سازمان و
دستگاهی کــه درون مجموعه خــود را
به خوبی کنترل میکند ،میزان جرم و
تخلف در آن سازمان به شکل محسوسی
کــاهــش مییابد .رئیس قــوه قضاییه،
تقویت نظارت و بازرسی درونسازمانی
را تضمینی بــرای اجــرای قانون و حسن
جــریــان امـــور در دســتــگــاههــا دانــســت.
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کشورهایدیگرازبرزیل
یادبگیرند

تازههای مطبوعات
بازتاب قهرمانی سروقامتان جوان ایرانی
ایران :قهرمانی رؤیایی با نسل طالیی /اعتماد:
فروتن و سربلند /آفتاب :صداوسیما جا ماند یا
نخواست؛ یامین پور به جای والیبال قهرمانی/
وطن امروز :کارستان جوانان /صبح نو :از فراز
تور بر بام جهان /کیهان :تبریک رهبر انقالب/
جــوان :پنجه طالیی های جوان ایــران در صدر
والیبال جهان /شرق :پیام تبریک مقام معظم
رهبری /روزنامه های ابتکار و فرهیختگان این
خبر را در صفحه نخست خود منتشر نکردند.
••هفت صبح – این روزنامه در گزارشی با عنوان
«قم قطب بیت کوین در ایــران» نوشت :طی دو
هفته گذشته حدود دوهــزار ماینر از استان قم
جمع آوری شده است.
••دنیای اقتصاد  -خودروهایی که تا پیش از این
مشکل قطعه داشتند و در پارکینگ خودروسازان
دپو بودند ،حاال به سرعت تکمیل و روانــه بازار
میشوند .حال چه رخدادی به تامین قطعه این
محصوالت آن هم در مدت زمان کم منجر شده،
سوالی اســت که در شرایط فعلی پاسخهای
متفاوتی بــرای آن وجــود دارد .برخی فشار
نهادهای نظارتی را در این زمینه دخیل میدانند
و برخی دیگر به برنامهریزی خودروسازان برای
کاهش تولید و استفاده از قطعات ذخیره برای
تسریع تکمیل خودروهای ناقص اشاره دارند.
••شهروند  -زه ــره الــهــیــان ،نماینده تهران
در مجلس هشتم در توئیتی نوشت« :یکی از
دانشجویان دانشگاه شریف میگفت ،کمپین
مادران شریف را راه انداختهایم و با هم عهد کردیم
هریک از ما  ۱۰فرزند بیاوریم و نوبتی از بچههای
یکدیگرنگهداریکنیمتابتوانیمدرسراهمادامه
دهیم .اگر امروز به فکر نباشیم ،در ۳۰سال آینده
جمعیتی پیر و فرتوت خواهیم داشت».
••جوان – این روزنامه در واکنش به مصاحبه
تاجرنیا دربــاره احتمال حضور سعید جلیلی
به عنوان نامزد انتخابات مجلس نوشت :در
وضعیتی که در سیاست خارجی دولت اصالح
طلبان یک برجام شکست خــورده و شش سال
دیپلماسی خرج برجام شده و روابط قطع شده
در منطقه و اروپــای همراه آمریکا و محدودیت
وزیر خارجه در آمریکا و  ...داریم ،سخن از آن که
دیگری زبان دیپلماسی نمیداند ،زیاده برای
حامیان دولت گزاف است.
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اقتصادی کشور و شرکت هایش دفاع کند و فشارها و تحریم
ها اجازه ندهد آمریکا قوانین فراسرزمینی خود را بر دیگر
کشورها اعمال کند.
▪بی اطالعی از نامه ظریف به مراجع تقلید

یکی از خبرنگاران مدعی شنیده هایی مبنی بر ارسال نامه
ظریف به مراجع تقلید برای راضی کردن مقامات عالی نظام
برای گفت و گو با آمریکا شد که موسوی در واکنش به این
موضوع اظهار بی اطالعی کرد و از عباراتی همچون «شنیده
های شما قابل تایید نیست» و «به احتمال قوی قابل رد شدن
است» استفاده کرد و گفت :این که نامه به مراجع و نهادهای
مختلف بدهد نمی دانم ولی معتقدم ایشان دیدگاه های
خود را به شفافیت و صراحت گفته اند .ان شاءا ...ایشان را
جایی دیدید سوال کنید.
▪پیگیری جدی وضعیت شیخ زکزاکی از سوی وزارت
خارجه

وضعیت بحرانی شیخ زکزاکی عالم شیعه اهــل نیجریه
موضوعی است که این روزهــا به خبری داغ تبدیل شده و
نگرانی های زیادی را برانگیخته است و برخی نیز به وزارت
خارجه و انفعال آن انتقادهایی مطرح کرده اند  .موسوی
در این خصوص اظهار کرد  :وزارت خارجه به جد پیگیر این
موضوع است و همه تالش ها را برای تغییر این وضعیت به
کار گرفته و اگر وزارت خارجه اعالم نمی کند که چه میکند
چون دنبال کار تبلیغی و جنجالی نیست و نمی خواهد
کارهایی که صورت می دهد ،وضعیت ایشان را بغرنج تر کند.

هادی محمدی –روز یک شنبه علی اکبر صالحی رئیس
سازمان انرژی اتمی در دیدار با فراکسیون مستقلین والیی
مجلس شــورای اسالمی گفته بــود« :ایــران بعد از برجام
 300کیلو اورانیوم را غنیسازی نکرده ،بلکه بعد از توافق
هسته ای  24تن اورانیوم را غنیسازی کرده است» .اما
منظور از  24تن چیست؟ در واقع طبق برجام ایران می
توانست اورانیوم طبیعی با غنای  0.7درصد را تا 3.67
درصد غنی سازی کند – البته این سقف در گام دوم کاهش
تعهدات ایران برداشته شد – و همچنین بر اساس برجام،
ایران نمی توانست بیش از 300کیلو اورانیوم غنی شده
کمتر از  3.67درصد را ذخیره سازد – این سقف هم در گام
اول کاهش تعهدات کنار گذاشته شد – اما در فرایند غنی
سازی پس از مرحله (FEEDخــوراک دهی) و تزریق گاز
 UF6که حاوی اورانیوم طبیعی است به سانتریفیوژها ،در
مرحله پایانی غنی سازی مقداری مواد به عنوان پسماند با
غنای زیر 3.67درصد باقی می ماند و در کنارش مقداری
اورانیوم با غنای کمتر از درصد طبیعی و حدود 0.4درصد
( )TAILباقی می ماند که البته همین هم با ارزش است و در
دنیا به نوعی بازیافت می شود .تیزهوشی مذاکره کنندگان
ایرانی در برجام باعث شد تا به طور عمدی در توافق نامه
مذکور اسمی از اورانیوم هایی که کمتر از حد طبیعی 0.7
درصد(کیک زرد) هستند به میان نیاید و سرنوشت این
بخش از خروجی سانتریفیوژها نامعلوم بماند در نتیجه
میزان این مــواد بازیافت شده نیز در وزن کشی آژانس
برای  300کیلو محسوب نشود .بر این اساس متخصصان
کشورمان در سازمان انــرژی اتمی از همین خأل موجود
استفاده کردند و توانستند ظرف چهار سال اخیر با افزایش
غنای مواد پسماند از  0.4به  0.7درصد ،به میزان 24تن
بر میزان مواد اولیه غنی سازی که همان کیک زرد است
بیفزایند .ارزش این کار زمانی مشخص می شود که بدانیم
در  40سال اخیر تنها در صورتی کیک زرد وارد کردیم که
در ازای آن مواد غنی شده خود را صادر کردیم ضمن این که

بزرگ ترین کارخانه کیک زرد در کشور نیز که در اردکان
است حدود 25تن در سال کیک زرد تولید می کند و این
یعنی به اندازه یک سال اکتشاف و تولید کیک زرد در داخل
از این مواد بازیافت کیک زرد تولید کردیم که در نوع خود
دستاوردی بزرگ محسوب می شود.
▪روایت رسانه ای از نشست برجام

در همین حال سی ان ان دربــاره نشست یکشنبه شب
کمیسیونمشترکبرجامنوشتهاست«:طرفهایبرجامدر
این نشست به شدت با تحریم های آمریکا مخالفت کردند».
اینرسانهآمریکاییبهاظهاراتعراقچیدربارهسازندهبودن
این نشست اشاره کرده و برگزاری نشست وزیران خارجه
عضو برجام را در آینده ای نزدیک اتفاق مثبتی دانسته است.
نمایندگان چین و روسیه نیز پس از شرکت در این نشست،
طی چند اظهارنظر ،از اقدامات مخرب آمریکا انتقاد کردند.
بهگفتهریابکوفمعاونوزارتخارجهروسیهیکبحثاصلی
در این نشست «نه احیای مزایای برجام ،بلکه احیای همان
منافع اقتصادی بود که پیش از سیاست فشار حداکثری
و بسته دوم تحریمهای آمریکا از جمله در زمینه ممنوعیت
فروش نفت ،ایران از آن برخوردار بود ».به گزارش فارس،
ریابکوف از روند کلی مذاکرات اجرای برجام ابراز رضایت
کرده است .فو کونگ ،نماینده چین در این مذاکرات هم با
اشاره به این که فضای مذاکرات در برخی لحظات تنشآمیز
بوده،تاکیدکردکهج ِوکلیگفتوگوهادوستانهومثبتبوده
است .در همین زمینه به گزارش ایرنا شبکه «زد.دی.اف»
آلمان در گزارشی نوشت :طرف اروپایی نیز با مثبت ارزیابی
کردن این دیدار ،درباره دست یابی به توافقاتی برای مطرح
شدن در نشست آینده وزیران خارجه کمیسیون مشترک
برجام ابراز امیدواری کرد .همزمان سیدعباس موسوی
وزیر خارجه کشورمان نیزتاکید کرد که اگر این آمد و شدها
به نتیجه عملی نینجامد ،ایران در فرصت باقی مانده گام
سوم کاهش تعهدات برجامی را با قاطعیت برخواهد داشت.

