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روی موج کوتاه

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به 
سفر مدیرکل آژانس به ایران یادآور شد: 
شرایط غامض و مبهمی بود. الحمدهلل به 
لطف خدا و تدبیر بزرگان نظام و در حالی 
که دشــمنان روی چالش پیش آمده، 
ســرمایه گذاری کرده بودند کارها در 

مسیر صحیح قرار گرفت.
به گزارش اداره دیپلماسی عمومی 
و اطالع رسانی ســازمان انرژی اتمی، 
مراسم آغاز احداث زیرساخت های فاز 
دوم پروژه تولید ایزوتــوپ های پایدار 
بــه روش ســانتریفیوژ گازی با حضور 
علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی اتمــی ایران و 
جمعی از معاونان و مدیران این سازمان 
در مجتمع هسته ای شهید علیمحمدی 

فردو برگزار شد.
فــاز اول این پروژه با عنــوان امکان 
ســنجی ایزوتوپ های پایدار با تلوریم 
و زنون با ماشین ســانتریفیوژ IR1 و با 
همکاری روسیه پیش تر با موفقیت به 

اجرا در آمده بود.
 ساخت آزمایشگاهی با 

تجهیزات بسیار پیشرفته
معاون رئیس جمهور در اظهاراتی با 

بیان اینکه غنی سازی فقط غنی سازی 
اورانیوم نیست، گفت: در ادامه پروژه 
غنی ســازی اورانیــوم می توانیم به 
غنی ســازی عناصر دیگــر بپردازیم. 
تعــدادی از عناصر جــدول مندلیف 
حــدود ۲۵۶ ایزوتوپ پایــدار دارند. 
ایزوتوپ هــای پایــدار کاربردهای 
وسیعی از جمله در صنعت، بهداشت، 
کشــاورزی، میــراث فرهنگــی و 

باستان شناسی دارند.
وی با اشاره به همکاری پس از برجام 
ســازمان انرژی اتمی ایران با روس ها 
در حوزه تولیــد ایزوتوپ های پایدار در 
سطح آزمایشگاهی، اظهار داشت: وارد 
عرصه جدیدی شده ایم و خوشبختانه 
قدم های بلندی برداشته ایم. در این راستا 
زیرساخت های اولیه تولید نرم افزارهای 
مورد نیاز نیز فراهم شده است. در حال 
حاضر از ســانتریفیوژهای IR1 برای 
غنی ســازی ایزوتوپ های پایدار مثل 
تلوریم و زنون به صورت پایلوت استفاده 
می کنیم و در نظر داریم این مسئله را به 

سطح صنعتی برسانیم.
صالحی بیان کرد: لذا امروز ساخت 
مجموعه ساختمانی با حدود ۷۰۰۰ متر 

مساحت که دارای آزمایشگاهی مجهز 
اســت را آغاز می کنیم. این آزمایشگاه 
تجهیزات بسیار پیشــرفته ای خواهد 
داشت که بخشی از آن را تامین کرده ایم 
و بخشــی را انشــاءهلل در آینده تامین 

خواهیم کرد.
 ایوزتوپ هایی با قیمت 

هر گرم 140 هزار دالر
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح 
کــرد: در مجموع ما علم غنی ســازی 
ایزوتوپ های پایدار و فناوری مربوط به 
آن را به دســت آورده ایم. نرم افزارهای 
بزرگی را مهندســان و متخصصان ما 
نوشته اند که یکی از آنها برای مثال ۳۰۰ 
هزار خط برنامــه دارد. طراحی مربوط 
به چیدمان زنجیره های غنی ســازی 
ایزوتوپ های پایــدار را متخصصان ما 

انجام می دهند.
وی ابراز امیدواری کرد تا دو ســال 
آینده این پروژه ارزشمند به بهره برداری 
برســد و افزود: برخی از ایزوتوپ های 
پایدار قیمتی حدود 1۴۰ هزار دالر در 
هر گرم دارد. اگر ایــن را با قیمت نفت 
که بشکه ای ۳۰ تا ۴۰ دالر است مقایسه 
کنیم پی به ارزش افزوده بســیار باالی 

این محصول می بریم. خوشــبختانه 
جمهوری اســالمی ایران در این مسیر 
قدم های بلندی برداشته است و در زمره 
معدود کشورهایی است که توانایی تولید 

ایزوتوپ های پایدار را  ایجاد کرده اند.
 جمهوری اسالمی 

هرگز متوقف نمی شود
معــاون رئیس جمهــور در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشاره به جمله 
معروف شــهید حاج قاسم سلیمانی با 
عنوان »ما ملت امام حسینیم«، گفت: 
امام حسین )ع( شهید شدند تا به زندگی 
معنا ببخشند و حرکت در آن ایجاد کنند 
نه اینکه ما مایوس و متوقف بشویم. پیام 

ایشان آزادی و آزادگی است و اینکه نباید 
غالم حلقه بگوش کسی باشیم. با این پیام 
جمهوری اسالمی ایران علیرغم تمامی 
محدودیت ها و مشــکالتی که برایش 
ایجاد کرده و می کننــد، حرکتی رو به 
جلو دارد و به لطــف الهی هرگز متوقف 
نمی شود. سیدالشــهداء برای بیداری 
جهان اسالم و حرکت رو به تعالی امت 

اسالمی شهید شدند.
صالحی با اشاره به بخشی از آیه هفت 
سوره مبارکه ابراهیم که می فرماید " لَِئْن 
َشــَکْرتُْم َلَزِیَدنَُّکْم"، "اگر شکرگزاری 
کنید، )نعمت خود را( بر شــما خواهم 
افزود؛"، گفت: ملت ما بیدار شده است 
و کارهای بزرگی را انجام داده اســت. ما 
دشمن و کید او را می شناسیم. اگر کلی 
هزینه می شد که بگویند حکومت آمریکا 
مکار است و قابل اعتماد نیست، کسی باور 
نمی کرد. اما کشوری همچون جمهوری 
اســالمی ظهور کرد و با کسب بواطن 
قدرت توانسته شیوه حکمرانی این کشور 
را مفتضح کند. به طوری که در شورای 
امنیت سازمان ملل برای بار سوم آمریکا 
تنها شده است. قدرت جمهوری اسالمی 
قدرت ناشی از خداباوری و برخاسته از 

توکل به خداوند است.
شرایط غامض و مبهمی بود

وی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به کشورمان و 
کار بزرگی که سازمان انجام داد، گفت: 
شرایط غامض و مبهمی بود. الحمدهلل 
به لطف خدا و تدبیر بــزرگان نظام و در 
حالیکه دشــمنان روی چالش پیش 
آمده  خیلی سرمایه گذاری کرده بودند 
کارها در مســیر صحیح قرار گرفت. ما 
می خواهیم در مســئله ای که حقمان 
اســت اراده خودمان را بــه جبارترین 
نظام جهان تحمیل کنیم و در مقابل او 
تمکین نکنیم. باید برای نسل های آینده 
مشخص شود نسل شما چه حماسه ای 

را به وجود آوردند.
 برخی پروژه ها در این دوره 

به نتیجه می رسد 
صالحــی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش با  قدردانــی از مجموعه 
صنعــت هســته ای از مدیــران و 

متخصصان تا پرســنل  خدماتی که 
در گمنامــی کارهای بزرگــی انجام 
می دهند، گفــت: امیدواریم به گونه 
ای کارهــا را تحویل مدیــران آینده 
بدهیم که پیش وجدان خودمان راضی 
باشیم. چون انسان به وجدان خودش 
نمی تواند دروغ بگویــد. با اخالص و 
خداپسندانه آنچه در توان داریم انجام 
می دهیم تا در آینده نیز عزیزانی که به 
این سازمان می آیند، با قوت و قدرت 

امور را پیش ببرند.
وی افــزود: برخی پروژه هــا در این 
دوره انشاءهلل به نتیجه می رسد و برخی 
نیمه کاره می مانند. البته بخش عمده 
کارها انجام شده است. سازمان الحمدهلل 
در حوزه های بهداشــت و ســالمت، 
رادیوداروها، رصــد فناوری های جدید 
از جمله فناوری هــای کوانتومی، غنی 
سازی، ایزوتوپ های پایدار، اکتشاف و 
اســتخراج، نیروگاه های جدید و دیگر 
حوزه ها دســتاوردهای ارزشــمندی 

داشته و با قوت پیش می رود.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران 
گفت: سازمان انرژی اتمی ایران یکی از 
نمادهای اقتدار جمهوری اسالمی ایران 
است. هر چند فعالیت های صلح آمیز آن 
همواره در چالش با جهان اســتکباری 
بوده، اما همیشه خوش درخشیده است. 
این امر به برکت الطاف الهی، حمایت های 
مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و 
همت عزیزان ما در مجموعه ســازمان 

انرژی اتمی ایران اتفاق افتاده است.

صالحی: 

علمغنیسازیایزوتوپهایپایداررابهدستآوردهایم

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه به اتهامات 
مطروحه در گــزارش سفارشــی، مغرضانه و 
هدفمند منتشر شــده در نشــریه آمریکایی 

پولتیکو واکنش نشان داد.
به گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امــور خارجه، »ســعید 
خطیب زاده« با رد اتهامات منتشــر شــده در 
یکی از رســانه های آمریکایی کــه تالش دارد 
برای واقعی نشــان دادن آن بــه اظهارات یک 
مقام به ظاهر دولتی آمریکا استناد کند، گفت: 
به مقام هــای آمریکایی توصیــه می کنیم از 
توســل به روش های تکراری و پوسیده برای 

 فضاســازی ضدایرانی در صحنــه بین المللی 
دست بردارند.

نشــریه پولتیکو بــه نقــل از گزارش های 
اطالعاتی آمریکا و مقامــات نزدیک به دولت 
آمریکا مدعی شده است که جمهوری اسالمی 
ایران همچنان در تالش بــرای گرفتن انتقام 

سردار سپهبد قاسم سلیمانی است.
این رسانه آمریکایی به نقل از منابع ناشناس 
مدعی شده که تهران با هدف گرفتن انتقام ترور 
سردار ســلیمانی قصد ترور النامارکس، سفیر 
آمریکا در آفریقای جنوبی را داشــته اســت. 
النامارکس طراح کیف و کفش است که در حال 

حاضر به عنوان سفیر  آمریکا در آفریقای جنوبی 
فعالیت می کند.

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم
خطیب زاده با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران بــه عنوان یــک عضو مســئول جامعه 
بین الملل پایبندی مداوم خود به اصول و عرف 
دیپلماتیک بین المللی را اثبات کرده اســت، 
اظهار داشت: در مقابل ایران، ایاالت متحده و 
رژیم فعلی در کاخ ســفید هستند که خصوصا 
در ســال های اخیر با اقدامات بی شمار خارج 
از روش ها و نُرم های پذیرفته شده بین المللی 
از جمله طراحــی و اجرای ده ها نقشــه ترور و 

مداخالت نظامی و اطالعاتی، خروج از توافقات 
پرشــمار بین المللی، نقــض تمامیت ارضی 
کشــورها و ترور ناجوانمردانه ســردار قاسم 
سلیمانی فرمانده سرافراز مبارزه با تروریسم، 
بی اعتنایی خود به اصول اولیه دیپلماتیک را به 
نمایش گذاشته و به رژیمی سرکش در عرصه 

بین الملل بدل شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
اظهارات بی اســاس و بی پایه ای از این دســت 
بخشــی از کارزار ضداطالعاتی دولت ترامپ 
بر علیه ایران است، تصریح کرد: تمسک رژیم 
ایاالت متحده بــه اتهام زنــی و دروغ پردازی 
ضدایرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و همزمان با فشــارهای این رژیم برای 
سوءاستفاده از ســازوکارهای شورای امنیت 
ســازمان ملل متحــد با هدف افزایش فشــار 

 بر مــردم ایران امــری قابــل پیش بینی بود. 
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ادامه داد: 
جمهوری اســالمی ایران همانگونــه که بارها 
اعالم کرده است، پیگیری حقوقی بین المللی 
در ارتباط با تــرور مجرمانه و بزدالنه ســردار 
ســلیمانی را در تمامی ســطوح ادامه خواهد 
داد و این اقدام تروریســتی را نه می بخشد و نه 

فراموش می کند.  

ادعای پولتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور »النامارکس«؛

ایران گزارش مغرضانه نشریه آمریکایی را رد کرد
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با حکم رهبر انقالب انجام شد؛
انتصاب نماینده ولی فقیه در بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در حکمــی 
حجت االســالم روحانی نــژاد را بــه نمایندگی 
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی منصوب 
کردند. در این حکم آمده است: »در پی درگذشت 
جناب حجةاالســالم والمســلمین آقای رسولی 
محالتی رحمةاهلل علیه و به شیوه  حکم امام راحل 
رضوان اهلل علیــه جنابعالی را که ســال ها در بنیاد 
مسکن به خدمت اشتغال داشته اید، به نمایندگی 
خود در آن نهاد انقالبی منصوب می کنم. هدف از 
تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم 
و آسیب دیدگان از بالیای طبیعی است. امید است 
حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود 

کمک کند.«
    

 احضار سفیر آلمان 
به وزارت امور خارجه

در پی توییت های اخیر سفارت آلمان در تهران 
در ارتباط با اعدام نوید افکاری، سفیر آن کشور در 
تهران دیروز  ۲۴ شــهریور 1۳۹۹ توسط مدیرکل 
اروپای وزارت امور خارجه احضار شــد. مدیرکل 
اروپای وزارت امــور خارجه اقدام خــارج از عرف 
دیپلماتیک ســفارت آلمان در تهــران را به منزله 
دخالت در امور داخلی کشورمان دانسته و به شدت 
محکوم کرد. مدیر کل اروپــا تصریح کرد مداخله 
در قوانین و مقررات و رویه های قضایی مســتقل 
جمهوری اســالمی ایران به هیچ وجه قابل قبول و 
تحمل نیست و از سفارت آلمان انتظار می رود حد 
و حدود وظایف دیپلماتیک خود را شناخته و پا از 

آن فراتر نگذارد
    

اواخر ماه جاری میالدی صورت می گیرد؛
دسترسی آژانس به دومین مکان 

مورد نظر در ایران
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در نشست فصلی شورای حکام آژانس که از 
دیروز در مقر آژانس در وین آغاز به کار کرده است، با 
استقبال از توافق اخیر بین آژانس و ایران، گفت: ما در 
مورد حل مسائل مربوط به اجرای پادمان که توسط 
آژانس مطرح شد، با ایران به توافق رسیدیم. متعاقبا 
آژانس تحت پروتکل الحاقی، دسترسی تکمیلی به 
یکی از دو مکان مشخص شده در ایران را انجام داد. 
بازرسان ما نمونه های محیطی را گرفتند که مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. وی افزود: دسترسی 
مکمل در مکان مشخص شده دوم نیز در اواخر این 

ماه انجام می شود.
    

نگرانی هند نسبت به از دست 
دادن بازار برنج در ایران

به گزارش ایلنا به نقــل از د پرینت، هند ممکن 
است موقعیت خود را به عنوان صادرکننده اصلی 
برنج باسماتی به ایران از دست بدهد؛ چراکه اکنون 
تهران خرید محصوالت خود را از پاکستان آغاز کرده 
است. برای اولین بار در دهه های گذشته، صادرات 
برنج باســماتی از هند به ایران به دلیل اختالل در 
پرداخت ها در نتیجه تحریم های ایاالت متحده به 
شدت کاهش یافته اســت. این رسانه تاکید کرده: 
مقام های هندی باید هر چه سریع تر سیستم بانکی 

موثری برای انجام مبادالت با ایران ایجاد کنند.
    

ادعای رئیس پیشین موساد در 
مورد توافق بحرین و اسرائیل

مقام ســابق صهیونیســتی به بیان ادعاهایی 
در مورد ایران پرداخت. به گــزارش ایلنا به نقل از 
جروزالم پســت، »افِریم هالِوی« رئیس پیشــین 
موســاد مدعی شــد: دولت بحرین با عادی سازی 
روابط با اسرائیل، از اســرائیل در برابر تهدیدهای  
ایران محافظت می کند. هالــوی در ادامه در مورد 
توافق آمریکا با ایران گفت: امیدوارم بعد از برگزاری 
انتخابات در ماه نوامبر، توافق هسته ای جدیدی بین 

واشنگتن و تهران منعقد شود.
    

 شش رده تردد برای مجلس 
تعیین شد

علیرضا ســلیمی، نماینده مــردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، از 
اصالح آیین نامه مربوط به تردد افراد در مجلس 
به دلیل شیوع کرونا خبر داد و گفت: با اصالح این 
آیین نامه جلوی رفت و آمد غیر ضرور افراد به ویژه 
کارچاق کن ها به مجلس گرفته می شود. بر اساس 
اصالح صورت گرفته ۶ نوع تردد برای افرادی که 
به مجلس رفت و آمد دارند در نظر گرفته شده که 
نمایندگان در رده اول قرار دارنــد و وزرا تنها در 
صورتی در این رده خواهند بود کــه از آنها برای 

حضور در مجلس دعوت به عمل آمده باشد. 

صالحی با بیان اینکه علم 
غنی سازی ایزوتوپ های 

پایدار را به دست 
آورده ایم، گفت: برخی از 

ایزوتوپ های پایدار قیمتی 
حدود 140 هزار دالر در هر 

گرم دارد. اگر این را با قیمت 
نفت که بشکه ای ۳0 تا 40 

دالر است مقایسه کنیم پی 
به ارزش افزوده باالی آن 

می بریم

رئیس سازمان انرژی 
اتمی: وارد عرصه جدیدی 

شده ایم و خوشبختانه 
قدم های بلندی 

برداشته ایم. در این راستا 
زیرساخت های اولیه تولید 
نرم افزارهای مورد نیاز نیز 

فراهم شده است

مشاور رهبر انقالب گفت: هیج نگرانی ای از بابت نزدیکی 
رژیم صهیونیستی به منطقه خودمان نداریم چراکه سیستم 
دفاع ما به گونه ای طراحی شــده که اگر بخواهند لحظه ای به 
امنیت ما تجاوز کنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد و به 

متجاوز درسی می دهیم که از یاد نبرند.
علی اکبر والیتی در نشســت خبری دیروز خــود افزود: 
صهیونیســت ها در برابر جنبش جهاد اســالمی، حماس و 
حزب اهلل در جنگ ۳۳ روزه شکست خوردند و مجموعه مقاومت 
قطعاً جلوی اقدامات اخیر آنان خواهند ایستاد و جرات تجاوز به 

حریم ایران را نخواهند داشت .

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی درباره عادی  سازی 
روابط کشورهای عربی منطقه با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: 
پس از اقدام نادرست و بسیار خطرناک دو کشور عرب منطقه 
در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی که به دستور آمریکا 
بود، موج مخالفت نسبت به این دو کشور در سراسر جهان اسالم 
برخواست. وی در نشست خبری خود اظهار کرد: مجمع جهانی 
بیداری اسالمی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با 
رژیم صهیونیستی را محکوم می کند، در همین راستا به فضل 
الهی و مشورت و هم اندیشی با افراد دلسوز، اندیشمند و بزرگان 
جهان اسالم، سیزدهمین اجالس شورای عالی مجمع جهانی 
بیداری اسالمی در ۲۶ شهریورماه 1۳۹۹ با حضور اندیشمندان 
جهان اسالم از ۵۰ کشور دنیا به صورت مجازی برگزار می شود.

والیتی ادامــه داد: در عراق آمریکایی هــا در حال خارج 
شــدن هســتند، در لبنان اقدامات مخرب برخی کشورها، 

ملت ایستادگی کرده ودولت جدید بدون هیچگونه مشکلی 
مصمم است کار را پیش ببرد و بدون تردید اقدامات اخیر برخی 
کشورهای مرتجع عرب با رژیمصهیونیستی و آمریکا به نتیجه 
نخواهد رسید، بیش از گذشته رســوا و پشیمان می شوند و 

عقب نشینی می کنند.
وی تصریح کرد: دشمنان جهان اسالم بدانند کشورهای 
مرتجع منطقه چه از موضع خود عقب نشینی کنند و چه نکنند، 
رژیم صهیونیســتی جایی در بین ملت های جهان نخواهد 
داشت. مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تاکید 
کرد: هرکشوری که رژیم صهونیستی را به رسمیت بشناسد، 
منافع مسلمانان جهان اسالم را نادیده گرفته است و کار انفعالی 
صهیونیستی ها در مقابل پیروزهای جبهه مقاومت بدون اثر 
است و در استراتژی جبهه مقاومت هم تغییری ایجاد نخواهد 

کرد و محکم ایستادگی می کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی گفت: با توجه به 
عادی سازی برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، 
برخی ها نگران امنیت جمهوری اسالمی هستند که نادرست 
است و به آن ها می گوییم که نگران نباشند چرا که ارتش، سپاه، 
ناجا، حافظان امنیت ایران ومدافعان حــرم از مرزهای ایران  
اسالمی محکم در برابر زیاده خواهی دشمنان حفاظت می کنند 
و هیچ کشوری جرات ندارد به امنیتجمهوری اسالمی ایران 
خدشه وارد کند. والیتی خاطرنشان کرد: برخی حکومت های 
اسالمی برخالف منافع مسلمانان اقدام به کاری کرده اند که 
به ضرر فلسطین و مسلمانان اســت و با به رسمیت شناختن 
رژیم صهیونیستی، روی اشغال فلسطین صحه گذاشته اند؛ 
کشــورهای بحرین و امارات منفعت دنیای اســالم را در نظر 
نمی گیرند و ما به عنوان جمهوری اســالمی ایران که پیشتاز 
جبهه مقاومت هستیم، از ملت مظلوم فلسطین دفاع می کنیم.

والیتی:

هیچ نگرانی بابت نزدیکی رژیم صهیونیستی به منطقه نداریم


