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اخبار کوتاه

معاون ارتباطات و اطالع رسانی رئیس جمهور:

دولت در بمباران تحریم و تحریف سه ساله تنها ماند

معاون ارتباطات و اطالع رســانی رئیس جمهور در توییتی نوشت :دولت در
بمباران تحریم و تحریف ســه ساله تنها ماند و مخالفانش جنگ اقتصادی را به
فرصت طالیی برای بازاریابی سیاسی بدل کردند.
به گزارش ایرنا،علیرضا معزی نوشت :دولت ،در بمباران تحریم و تحریف سه
ســاله ،تنها ماند و مخالفانش جنگ اقتصادی را به فرصت طالیی برای بازاریابی
سیاســی بدل کردند،امــا ملت ،با آن نجابت و تابآوری تاریخی خود بر فشــار
حداکثری پیروز شــد و اینک که نشانههای گشایش نمایان شده ،سنگاندازان
دیروز ،شتابزده به دنبال غنیمتاند.

«مردم ساالری آنالین» بررسی میکند

چرا کالبهاوس تا این حد حساسیتبرانگیز شده است؟
موسی حسن وند

قالیباف:

ابرقدرتها در مقابل ملت زانو میزنند ،اما مردم
در صف مرغ هستند

رئیس مجلس با بیان این که در دوران دفاع مقدس ،رزمندگان و بســیجیان
در صبح روز عملیات ،فرماندهان خود را در پشت خاکریزها کنار خود می دیدند
که این یکی از عوامل موفقیت در دوران دفاع مقدس بود ،گفت :اکنون سوال این
است که مردمی که امروز در عرصه اقتصادی طعم فقر را می چشند ،آیا مسئوالن
را در کنار خودشان می بینند؟
بــه گزارش ایســنا ،محمدباقر قالیباف صبح در بیســت و پنجمین همایش
سراسری فرماندهان ،معاونان ،روسا و مدیران ناجا که در ستاد فرماندهی نیروی
انتظامی برگزار شــد ،گفت :امروزه در کشــور با چالشهایی روبرو هستیم ،اما
فرصتهای بزرگی نیز وجود دارد.
وی بــا بیان این که امروزه در گام دوم انقالب به ســر مــی بریم ،لذا ناگزیر
هســتیم با اولویتها به چالشهای پیش رو توجه و آنها را برطرف کنیم ،افزود:
بیانیه گام دوم انقالب که از سوی رهبر معظم انقالب صادر شد ،سیاست نامه ای
برای همگان است که در آن تحلیل روندی از کل مسیر انقالب ،افقهای آینده و
وظایف افراد مشخص شده است.
قالیباف با تاکید بر این که بدون شــک مهمترین وظیفه در گام دوم انقالب،
تالش برای کاهش فاصله میان بایدها و واقعیتها اســت ،اضافه کرد :به عنوان
نمونه هم اکنون معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و شاهد معضالت اقتصادی
در کشور هستیم تاجایی که مسئله تامین و توزیع مرغ به سادگی با روح و روان
مردم بازی می کند که این مســائل به دلیل ضعف مدیریت اســت و نه ضعف
نداشــتن و کمبود منابع .به عبارتی امروزه ابرقدرتهای دنیا در مقابل اراده ملت
زانو می زنند ،اما در طرفی دیگر مردم رنج می کشند و در صف مرغ برای برآوردن
انتظارات حداقلی شــان حضور دارند ،لذا باید فاصله بین بایدها و واقعیتها را به
حداقل ممکن برسانیم.

بیانیه ارتش در سالروز شهادت سپهبد صیاد شیرازی

ارتش جمهوری اسالمی در بیانیهای به مناسبت سالگرد شهید سپهبد صیاد
شیرازی اعالم کرد :نام این شهید نه تنها در ارتش که در نیروهای مسلح و ایران
سربلند اســامی به عنوان یک فرمانده انقالبی و مدیری جهادی زبانزد و مورد
احترام همگان است.
به گزارش ایرنا ،پایگاه اطالعرسانی ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت
بیست و دومین سالگرد شهادت ســپهبد علی صیاد شیرازی در بیانیهای اعالم
کرد :بیســت و دومین سالگرد شهادت فرمانده شجاع و انقالبی ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که بخش مهمی از دوران خدمت
خود را در مســیر مبارزه ،جهاد و دفاع از آرمانهای بلند ایران اسالمی پشت سر
گذاشــت و در این مسیر مزد فداکاری خود را با شهادت در راه خدا دریافت کرد
گرامی میداریم.
این بیانیه خاطرنشان کرد :نام شهید سپهبد صیاد شیرازی نه تنها در ارتش که
در نیروهای مسلح و ایران سربلند اسالمی به عنوان یک فرمانده انقالبی و مدیری
جهادی زبانزد و مورد احترام همگان است .این شهید واالمقام با اخالص و تفکر
معنوی و هوشمندانه مبتنی بر دانش و بینش خود ضمن تحکیم و تقویت اقتدار
ملی ،توانست با تالش خســتگیناپذیر وفرماندهی مقتدرانه خود ،پیروزیهای
متعددی را در میادین نبرد به ارمغان آورد.
ارتش جمهوری اســامی ایران بیان کرد :بیتردید مطالعه دقیق زندگی این
فرمانده شــجاع به ویژه دوران حضور موثــر وی در عملیاتهای دفاع مقدس و
حضور در مناطق مختلف جنگ و تالش خســتگیناپذیرش در ســالهای پس
از دفاع مقدس در دســتیابی به اهداف مهم نشر و گسترش فرهنگ مقاومت و
پایداری و مبارزه با اســتکبار ،برای جوانان و به ویژه افسران و فرماندهان جوان
میتواند به عنوانالگویی بسیار اثرگذار و راهگشای بسیاری از تصمیمهای کالن
در عرصههای دفاعی و عملیاتی باشد.

ماجرای ارسال نامه موحدی کرمانی
به کاندیداهای اصولگرا

برخی رسانهها دیروز از قول سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان اعالم کردند
کــه آیتاهلل موحدیکرمانی نامهای به مهمتریــن کاندیداهای احتمالی جریان
اصولگرایی ارسال کرده و از آنان خواستار ارائه برنامههای خود شده است.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی در زمینه ارسال این نامه به نامزدهای
جریــان اصولگرایی اظهار کرد :من از جزئیات این موضوع اطالعی ندارم و این را
باید آقای متکی اعالم کند ،اما جدای از اینکه نامهای ارســال شده یا خیر باید
بگویم که اصل بر این اســت که از نامزدهای احتمالی دعوت شــود تا بیایند و
دیدگاههای خودشان را در شورای وحدت اصولگرایان مطرح کنند.
همچنین اســداهلل بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در گفتوگویی
با ایســنا با تاکید بر اینکه آنچه مصوبه شورای وحدت بود دعوت از کاندیداهای
احتمالی اصولگرا برای ارائه برنامههای خودشان است ،افزود :این کار طبعاً انجام
خواهد شــد اما اینکه آقای موحدیکرمانی این نامــه را دادهاند یا نه ،من هنوز
چنین خبری را ندارم.
عضو شــورای وحدت اصولگرایان تصریح کــرد :آنچه که من اطالع دارم این
است که تصویب شده که آقایان تیم و برنامههای خود را به شورای وحدت تقدیم
کنند تا آنها بررسیهای الزم را انجام دهند .بنابراین این مصوبه را داریم اما اینکه
چنین نامهای را آیتاهلل موحدی کرمانی نوشــته باشند یا نه ،من در حال حاضر
از چنین موضوعی بیخبرم .به هرحال این اقدام اگر انجام شده باشد در راستای
همان مصوبه است.

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان:


رضایی
عالوه بر رئیسی ،قالیباف و
از سایر نامزدها برنامه  میگیریم

سخنگوی شــورای وحدت درباره نامه آیت اهلل موحدی کرمانی به سه نامزد
اصولگرای برای ارائه برنامه از سوی آنها ،گفت :تعداد کسانی که بنا داریم دعوت
کنیم بیشتر از رئیسی ،قالیباف و رضایی است اما فعال از آنها خواسته شد برنامه
و افراد کلیدی کابینه خود را به شورای وحدت ارائه دهند.
«منوچهر متکی» روز شــنبه در گفتوگو با ایرنا درباره نامه آیت اهلل محمد
علی موحدی کرمانی به سه داوطلب احتمالی نامزدی انتخابات  ۲۸خرداد ریاست
جمهوری و درخواست او برای ارائه برنامه از آنها ،گفت :این برنامه براساس تصمیم
دوشنبه گذشته هیات عالی شورای وحدت اتخاذ شد.
سخنگوی شورای وحدت بیان کرد :با توجه به مصوبه هیات عالی درباره نیاز
به گفتوگو و صحبت با نامزدها ،چگونگی این ارتباط روز پنجشنبه مصوب شد.
تعداد کسانی که بنا داریم دعوت کنیم بیشتر از سید ابراهیم رئیسی ،محمد باقر
قالیباف و مجسن رضایی است و از آنها خواسته شد برنامه و افراد کلیدی کابینه
خود را به شورای وحدت ارائه دهند.
متکی اضافه کرد :فعال آیتاهلل موحدی کرمانی برای این سه نفر نامه نوشته
اســت .با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی این سه تن در معرض نامزدی قرار
دارند ،از آنها خواسته شد که برنامهها و کابینه احتمالی خود را معرفی کنند و بعد
از مطالعه آن ،از آنها دعوت میشود در جلسه هیات عالی شورای وحدت حضور
یابند و با آنها به شکل رودر رو گفتوگو کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیسی و قالیباف رسما اعالم
نامزدی نکردهاند ،بر چه اساســی از آنها برنامه خواسته شده ،عنوان کرد :مبنا را
کســانی قرار دادیم که در معرض نامزدی انتخابات هســتند .رئیسی و قالیباف
صرف نظر از نظر شــخصی خودشان ،از نظر افکار عمومی نامزد بالقوه محسوب
میشوند و با توجه به پاسخی که آنها خواهند داد ،متوجه تمایل آنها برای اعالم
داوطلبی خواهیم شد.

هــر روز یک یا چند شــخصیت سیاســی
بــا حضور در کالبهاوس خــود را در معرض
پرسشهای کارشناســان و اهالی رسانه قرار
میدهند و چند ســاعت بعد اظهاراتشان تیتر
یک ســایتها و روزنامهها است .این خالصه
وضعیتی اســت که در دو هفته گذشته با باال
گرفتن موج کالبهاوس در ایران شاهد بودیم.
به گــزارش «مــردم ســاالری آنالین»،
ماجــرا تا آنجا کشــیده شــده کــه کمیته
مطالعاتــی جمهوریخواهــان در نامهای به
«پال دیویســون» ،مدیرعامــل کالبهاوس،
از اینکه این شــبکه اجتماعی به محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه ایــران این امکان را
داد که هفته گذشته در این شبکه اجتماعی،
مواضع حکومت ایــران را «تبلیغ» کند ،ابراز
نگرانی کــرده و از کالبهاوس خواســت در
این زمینه پاسخگو باشــد .از طرفی بسیاری
از فعاالن سیاسی درباره این اپ اظهار نگرانی
کــرده اند که ممکن اســت ،آزادیهای بیان
در زمینههــای مختلف را از بیــن ببرد .آنها
با اشــاره به یــک طرفه بودن بحــث در این
اپلیکیشن ،آن را نقض آزادی بیان دانسته اند.
اما کالبهاوس چیســت و چرا تا این حد در
فضای سیاســی ایران محبوب شد و البته چرا
تا این حد حساسیت برانگیز شده است؟
تولد یک ستاره
ظهور شــبکه اجتماعی تیکتاک به نوعی
پایان نوشتار بود .این اپلیکیشن به کاربرانش
فرصت می داد که ویدئویی  15ثانیه ای بسازند
و خبری از نوشتن متن (به سبک شبکههای
اجتماعی نسل پیشین) نبود .کالبهاوس اما
رسما پایانی اســت بر نوشتن و قلم فرسایی،

چرا که همه چیز در لحظــه انجام می گیرد
و بعد از آن هم (طبــق قوانین) هیچ اثری از
آن باقــی نخواهد ماند .کالبهاوس هنوز یک
ســالش نشده ،اما همین حاال هم معلوم است
که قرار است اپلیکیشــن موفق بعدی باشد.
شــما میتوانید یک اتاق مجازی ایجاد کنید
یا به اتاقی بپیوندید که دیگران در آن صحبت
میکنند .معموال فقط تعداد مشخصی از افراد
میتوانند صحبت کنند و بقیه فقط میتوانند
گوش دهند .اما میتوانید دستتان را باال ببرید
و اجازه حرف زدن بگیرید.
ظرفیــت اتاقها حدود  ۸هزار نفر اســت.
امــا حتی تصور حرف زدن  ۸هزار نفر در یک
ســالن هم باعث سردرد می شود! در اپهای
نوشتاری این اتفاق به سادگی میفتد و خبری
از همهمه نیســت .امــا در کالبهاوس فقط
مدیران تشــخیص می دهند که چه کســی
حرف بزند و چه کســی ســاکت بماند .اتفاقا
این موضوع هم در شبهای داغ سیاسی باعث
انتقادات زیادی از مدیران اتاقها می شود.
یک اتاق سیاسی
البتــه وضعیت دیگــر کشــورها چندان
مشــخص نیســت ،اما به دلیل نزدیک بودن
انتخابات ،کالبهاوس یک کارکرد انتخاباتی
در ایــران پیدا کرده اســت .کارکردی که در
انتخابــات ســال  94و  96تلگــرام در ایران
انجام داد و ســپس فیلتر شد .حضور ظریف
به عنوان اولین شــخصیت سیاســی در یک
بحث داغ برجامی با حضــور فعاالن اصولگرا
و اصــاح طلب شــائبههای سیاســی بودن
ایــن شــبکه را بیش از پیــش تقویت کرد و
پس از آن علی اکبــر صالحی ،علی مطهری،

عبدالناصر همتــی (رئیس کل بانک مرکزی)
و معاون ســابق دادستان کشــور از برجسته
ترین شــخصیتهای سیاســی بودند که در
کالبهاوس به پرسشهای کارشناسان پاسخ
گفته و البته جنجال برانگیز شده اند.
تالش برای فیلترینگ؟
از همان دو هفته پیش هم که کالبهاوس
به اصطــاح «گل» کرد ،بســیاری از فعاالن
رســانه معتقد بودند که به زودی این شبکه
اجتماعی هم بــه توییتر ،فیس بوک و تلگرام
خواهد پیوســت .اما عدهای دیگر با توجه به
عدم امکان نگهداری فایلهای صوتی (خالف
قوانین این شــبکه اســت) و عدم توانایی در
تاثیرگذاری خیابانــی ،امکان فیلترینگ را رد
کردند .امــا از صبح جمعــه کالبهاوس در
اپراتورهــای همراه اول ،ایرانســل و مخابرات
با اختالل شــدید (قطع و غیرقابل دسترس)
روبرو شده اســت .جمالهادیان ،مدیر روابط
عمومــی وزارت ارتباطــات در گفتوگــو با
روزنامه شرق گفته« :اختالل کالبهاوس در
شبکه همراه اول ،ایرانســل و مخابرات ایران
به ما گزارش شــده اســت و بررسیها حاکی
از صحــت گزارشها دارد .تــا االن میتوانم
اینگونه بگویم که ادامــهی اختاللها عادی
نیســت .جمالهادیان خاطرنشــان کرد که
«بحث انسداد کالبهاوس در کارگروه تعیین
مصادیق حتی مطرح هم نشــده»؛ بهگفتهی
او ،تاکنــون حکــم قضایی نیــز دراینباره به
وزارتخانه صادر و واصل نشــده است .مدیر
روابــط عمومی وزارت ارتباطــات با تأکید بر
اینکــه اپراتورها در پاســخ ســازمان تنظیم
مقررات ،دریافت حکم یــا اختالل عمدی را
رد میکنند ،میگوید شــواهد حاکی از وجود
اختاللی جدی است.
مجتبی توانگر نماینده مجلس در توییتی به
این موضوع اشاره کرده و آن را کار خود دولت
دانسته است .او در این توییت نوشته« :دستور
جلســات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به
درخواست نمایندگان دولت محرمانه شدهاند.
همین امر موجب شــد تا دولت از تصمیماتی
که خود آمــر آن بوده بــرای جهت دهی به
افــکار عمومی بهرهبرداری کند ».نکته ای که
عبداهلل گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان هم
صراحتا به آن اشــاره کرده است .او در توییتر
خود نوشت« :کالبهاوس را خودشون آوردند
زمانش هم مثل بی بی ســی اســت که قبل
انتخابات 88متولد شد.خودشــون شخصیت
بردند داخلش که سریع معرفی شود حاال هم
خودشون از کلیشههای تثبیت شده اجتماعی
بهــره می گیرند و دشــمن بی نام و نشــان
برایش می ســازند تا در غیــاب کارآمدی دو
قطبی بسازند».
اما محمود صادقی نماینده پیشین مجلس

در کالبهاوس اذعان کــرد حکم فیلترینگ
این شــبکه اجتماعی از ســوی یک «نهاد»
برای اپراتورهای تلفن همراه ارســال شــده،
اما نمیتوانــد بگوید این موضــوع را از کجا
شنیده اســت .بهگفته وی ،این محدودیت از
مجاری قانونی انجام نشده؛ چرا که دادستانی
فیلترینــگ را تکذیب کــرده و کمیته تعیین
مصادیق مجرمانه نیز جلســه تشکیل نداده؛
بــا اینحال از منبعی به همراه اول ،ایرنســل
و مخابــرات گفته شــده تــا در آدرسهای
اپلیکیشن اعمال محدودیت کنند.
همــه اینها در حالی اســت که حســین
مجلســیراد ،مدیرکل حوزه ریاســت همراه
اول شــایعه صــدور حکــم قضائــی فیلتــر
«کالبهــاوس» را رد کرده ،اما نگارنده که از
اینترنت همراه اول استفاده می کند ،تا لحظه
نوشــتن این گزارش از باز کردن این شــبکه
اجتماعی با اینترنت این اپراتور ناتوان است!
چه کسی از فیلترینگ
سود خواهد برد؟
واقعیت این است که در هر اقدام سیاسی،
منافعی بــرای عده ای وجــود دارد که برای
رســیدن به آن تالش می کننــد .این منافع
می تواند از حضور یا عدم حضور یک کاندیدا
در انتخابات ،تا فیلتر و رفع فیلتر یک شــبکه
اجتماعی را در بر گیرد .در مورد شــبکههای
اجتماعی که قبال دچار تیغ فیلتر شده اند نیز
چنین چیزی رواج داشــته و همیشه موافقان
و مخالفانــی برای آن وجود داشــته اند .اما با
رصد توییتر (که بیشــترین تاثیر متقابل را با
کالبهــاوس دارد) ،می توان بــه این نتیجه
رســید که درصد باالیی از فعاالن سیاســی/
رســانه ای در هر دو جریان سیاســی مخالف
فیلتــر کردن ایــن شــبکه اجتماعی خاص
بودهاند.
میثــم رمضانعلی فعال رســانه در توییتی
می نویسد[« :کالبهاوس] رسانهایست ضد
اســتادیومی .جایی برای تعامــل و گفتوگو.
امکان دســت و جیغ و هورا کشــیدن در آن
فراهم نیســت .شــما توییت که میزنید ،اگر
لشکری داشــته باشــید با ریتوییت و الیک
و منشــنهای «عالی» ،به توئیتتان ضریب
میدهند .در اینســتاگرام الیــک و کامنت و
اســتوری میکنند .و مثال در تلگرام فوروارد
میکننــد و عــدد بازدید میخــورد .اما در
کالبهاوس خبری از استادیومیشدن نیست.
وقتی به صورت عادی ذخیره و ضبط نمیشود،
تعامل در «لحظــه» را مهمتر از ،واکنشهای
پســینی بعدش میکند .صوتیست و تعاملی
شــکل میگیرد کــه میتوانــد نتایج خوبی
داشته باشد .کالبهاوس میتواند به عمیقتر
شدن روابط ،دور شدن از سوء تفاهمها(لحن
منتقل میشــود) ،منتظر ماندن برای شنیدن

حرفها به صورت تفصیلی و غلبۀ استدالل بر
تواناییهای تکهپراکنی و رقص قلم بینجامد.
االن دسترسی من جز با ویپیان امکانپذیر
نیست .حاال یا با اختالل یا با فیلتر ،دسترسی
را به آن مشــکل کردهاند .ولی هر کســی که
چنین کرده است ،چه دولت و چه قوه قضائیه،
همان اســت که میتواند روزی در پیادهروها
هم دیوار بکشد».
سید علی موسوی فعال رسانه ای اصولگرا
در واکنــش به خبــر فیلترینگ کالبهاوس
نوشت« :همیشه به دنبال راه حلهای سلبی
بودن برای پــاک کردن صورت مســئلهها،
تصمیماتــی ســطحی و دم دســتی مثــل
فیلترینگ ،بدون نگاه بــه تاریخچه و نتیجه
این چنین تصمیماتی یوتیوب ،توییتر ،تلگرام
و»...
امیرعلی صفا ،دیگر فعال سیاســی اصولگرا
هــم در توییتــرش در انتقاد بــه فیلترینگ
کالبهاوس چنین نوشــت« :یک جریانی از
فردای انتخاب حسن روحانی فهمید مشارکت
بــاال یعنی باختش .در انتخابات مجلس با این
تئوری پیروز مطلق شــد ،چرا برای انتخابات
بسیار مهمتر ریاســت جمهوری دنبال همین
راهکار نباشــه؟ نانشان در ناامیدی مردم است
و هیچ چیزی هم مانعش نیســت .حتی تذکر
صریح آقــای خامنهای .ایــن جریان پیچیده
تر از کلیشــههای رایج ذهنی ماست .در گام
بعدی در دوســال اخیر ســعی کرده خودش
رو تنهــا جریان «انقالبــی» معرفی کنه .مثال
در این راســتا حتی به سعید جلیلی هم رحم
نکرده و بطور واضحی در یکسال اخیر بایکوت
خبریش کرده».
عفیفــه عابــدی فعال رســانه ای هم در
توییترش نوشــت« :در دو روز اخیر شنونده
چند بحث سیاسی انتخاباتی در کالبهاوس
بــودم که بــا حضور مشــترک افــرادی که
در دو جبهــه کامــا مخالــف قــرار دارند،
برگزار شد! ســخنرانیها و پاسخهای توام با
طمانینه آنها بهم خیلــی امیدوارکننده بود!
از فیلترکنندگان خواهش میکنم از مســیر
فرهیختگی سیاســیمان رفــع فیلتر کنند!
فیلتــر کننــدگان کالبهاوس چه کســانی
هســتند کــه از گفتگوی متمدنانــه فعاالن
سیاســی دو جناح وحشت دارند؟ اگر چه در
نهایت تا این فضا هست! تا فیلترشکن هست
این گفتگوها ادامه خواهد داشت و فقط ننگ
فیلتر بر پیشــانی آنها می ماند که شبکههای
اجتماعی را محدود می کنند».
شــاید این اولین بــاری باشــد که همه
جریانهای سیاســی داخل کشور تا این حد
با فیلترینگ یک شــبکه اجتماعی مخالفند.
مخالفتی که باید دید می تواند به رفع فیلتر/
اختالل این شبکه بیانجامد یا خیر؟

روحانی در مراسم بهرهبرداری از  ۱۳۳دستاورد ملی هستهای در پنج استان کشور:

دنیا و آژانس انرژی اتمی به ایران بدهکارند

رئیس جمهوری در پانزدهمین ســال روز
ملی فناوری هســتهای به شــکل حضوری و
ویدئوکنفرانــس دســتور آغاز بهرهبــرداری و
رونمایی از  ۱۳۳دستاورد و پروژه ملی هستهای
را صادر کرد .حسن روحانی همچنین از تعدادی
از متخصصان و مسئوالن سازمان انرژی اتمی
نیز با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی کرد.
طراحــی ،ســاخت و راهانــدازی فــاز دوم
واحدهــای تولید صنعتی ترکیبــات دوتره در
خنداب اراک ،بهرهبرداری از اورژانس پرتویی،
سوانح و سوختگی اراک ،بهرهبرداری از  ۶طرح
فناوری هستهای در زمینه غنیسازی در نطنز،
طراحی ،ســاخت و بهرهبــرداری از لیزرهای
دیسک  ۵و  ۱۰کیلووات فیبر ،افتتاح مرکز ملی
فناوریهای کوانتومی ایران در تهران ،طراحی،
ســاخت و بهرهبرداری از سانتریفیوژ مورد نیاز
ســازمان انتقال خون ایران ،کســب دانش و
تولید  ۱۱۰زیست مولکول ایزوتوپی مورد نیاز
در کیتهــای غربالگری نــوزادان ،تولید نیمه
صنعتی غناســنج آنالین هگزافلوراید اورانیوم،
تولید چهار رادیو داروی درمانی و تشــخیصی،
طراحی و ساخت دستگاه اسپینتست ،ساخت
و مونتاژ نمونه اول ماشین سانتریفیوژ IR۹S
و  ۱B-IR۹و طراحی و ســاخت لیزر پرینت
ســه بعدی فلزات تعدادی از جمله طرحهایی
هستند که امروز افتتاح شدند.
گازدهــی زنجیــره کامــل ۱۶۴ماشــین
ســانتریفیوژ نیمه صنعتی  ، IR۶گازدهی فاز
اول  ۳۰ماشــین زنجیره شاهد ســانتریفیوژ
 IR۶Sبا توان جداســازی؛ طراحی ،ســاخت
و بهرهبــرداری از ایســتگاه تصفیــه خوراک
هگزافلورایــد اورانیوم در مجتمع غنیســازی
نطنز ،تجهیز و راهاندازی خط تولید ماشینهای
نسل جدید در مجتمع شهید احمدی روشن،
آغاز تســت مکانیکی ماشین سانتریفیوژ IR۹
با توان جداســازی ،طراحی و ساخت دستگاه
لیزر دیسک فیبر ،افتتاح مرکز ملی فناوریهای
کوانتومی ایــران و بهرهبــرداری از مرکز ملی

جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپهای پایدار
در فردو و آغاز تجهیز و بهرهبرداری از این مرکز
بخشــی دیگر از پروژههایی هســتند که امروز
با دســتور رئیس جمهور افتتاح و بهرهبرداری
رسمی از آنها آغاز شد.
رئیس جمهوری در این مراســم با انتقاد از
بدعهــدی آژانس انرژی اتمــی ،آمریکا ،اروپا و
کشــورهای صنعتی درباره ایران تاکید کرد که
آنها بدهکار ما هســتند نه طلبکار و باید بدهی
خود را پرداخت کنند.
روحانی در آیین پانزدهمین ســالروز ملی
فناوری هســتهای که بصورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،با تاکید بر اهمیت فناوری هسته ای
و حساسیت جهانیان در این زمینه ،اظهار کرد:
اگر جهانیان به اهداف جمهوری اسالمی ایران
و اخالق و اعتقاداتی که در این کشــور حاکم
اســت ،توجه کنند ،قاعدتاً حساسیت آنچنانی
نباید داشته باشــند؛ چراکه این فناوری مثل
ســایر فناوری نو است که در کشور ما در حال
توســعه است ،اما چون خودشان معموال از این
فناوری در جهان استفاده دیگری کردند مصداق
ضربالمثل کافر همه را به کیش خود پندارد،
هستند و ما را در سلسله خود قرار میدهند؛ لذا
گاهی ابراز نگرانی میکنند ،درحالیکه جمهوری
اسالمی ایران از ابتدا اهدافش روشن بوده و از
این فناوری در بخشهای مختلف کشور از جمله
صنعت ،کشــاورزی  ،پزشــکی و به ویژه خوره
انرژی و برق استفاده میشود.
وی بــا بیان اینکــه اگر جهانیان درســت
بیندیشند ،نگرانیشــان نابجاست ،خاطرنشان
کرد :همین نگرانی نابجا حدود  ۱۶ســال است
که موجب ایجاد دردسر برای ملت ایران شده
اســت؛ اگر این تفکر غلط در ذهن آنها نبود و
اگر آنها کامال به آنچه ســابقه ملت ایران است
اعتماد میکردند ،از این مشــکالت خود بخود
عبــور میکردیم .ما هنوز هم بــا دنیا و آمریکا
ییها داریم حرف میزنیم برای دست برداشتن
از اقدامات غیر قانونیشان ،بر این مبناست که

آنها تفکری دارند و بــر مبنای این تفکر برای
خود دردسر و نگرانی ایجاد میکنند.
رئیسجمهوری تصریح کــرد :یکبار دیگر
تاکید میکنم تمام فعالیتهای هســته ای ما
صلــح آمیز و برای اهداف غیر نظامی اســت و
همانطــور که رهبــری چندین مرتبــه بر آن
تاکیــد کردند از دید اخالق اســامی و فقه ما
پیگیــری کردن یک ســاح مخربی که بتواند
خطری بزرگ بــرای جامعهای بزرگ باشــد،
جایز نیست؛ اگر جهانیان به این موضوع توجه
کننــد ،میفهمند که ایران دنبال چنین کاری
نیست.
روحانی با اشــاره به آثار و بقایای بجا مانده
از واقعه هیروشــیما گفت :هنــوز آثار آن کار
خطرنــاک و غلطی کــه آمریکاییها در جنگ
جهانی دوم در ژاپن انجام دادند؛ موجود است؛
با مشــاهده این صحنهها میفهمیــم که این،
مسیری غلط و نادرست است و ما دنبال مسیر
صلح آمیز هستیم.
وی در ادامــه به ارائه گزارشــی از اقدامات
دولت یازدهــم و دوازدهم در حــوزه فناوری
هستهای پرداخت و خاطرنشان کرد :در دولت
تدبیر و امید دو اقدام مهم در حوزه هســتهای
انجام دادیم؛ تا پیش از تشــکل دولت یازدهم
فعالیــت ایران برای غنی ســازی بی جهت از
ســمت غرب فعالیتــی غیر قانونی بــود و در
شورای امنیت چندین قطعنامه علیه ما تصویب
کرده بودند و در همه آنها از ما خواســته شده
بود که غنی ســازی را در ایران متوقف کنیم و
کار ما از دید آنها نامشــروع و غیر قانونی بود؛
ما این را تمــام کردیم و همه قطعنامهها برای
همیشه به زباله دان تاریخ رفت و از سال ۱۳۹۴
فعالیتهای هسته ای ایران کامال قانونی شد و
بهانه از دست آنها گرفته شد.
رئیــس جمهــوری افزود :یکــی از آثار پر
افتخــار برجام این بود کــه صنعت و فناوری
هســته ای را در ایــران بطور کامــل قانونی
کرد و در واقع حق ملت ایران را بازســتاند .ما

همچنین این فناوری را توسعه دادیم درحالی
که برخی بــه دروغ و غلط میگفتند که اینها
برجام را امضــا کردند و در برجام یکســری
چیزها از جمله پولهای کشــور در بانکهای
خارجــی و رفع تحریمهای نفــت و فلزات را
برداشتند ولی در عوض این فناوری را معامله
کردند؛ آنها این دروغ بزرگ را تکرار میکردند
اما هر چــه میگفتیم آنهــا دروغ میگویند،
اقلیتی باور نمیکردند.
روحانــی ادامه داد :اخیــرا مجلس یازدهم
مصوباتی انجام داد که تکالیفی برای ســازمان
ن داد
انرژی اتمی تعیین کرد؛ این تکالیف نشا 
که توانمندی هســته ای ما از هر زمان دیگری
بیشتر اســت؛ این موضع را دنبال و افراد عاقل
میدانستند اما عده ای هنوز در شک بودند که
امروز این شــک و تردید برطرف شــده است.
امروز می بینیم وقتی به ســازمان انرژی اتمی
میگویند که یک زنجیره  IR۶میخواهیم ،این
زنجیره افتتاح میشــود .ما از لحاظ تکنولوژی
حتی به سانتریفیوژ  IR۹رسیدیم که  ۵۰سو
است و امروز برای مردم و جهانیان روشن شده
که در دولت تدبیر و امید چه کار عظیمی انجام
شده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امروز شــاهد
پیشرفتهای بســیاری در فناوری و تولید در
حوزه هســته ای هســتیم ،اظهار کرد :یکی از
افتخارات دولت در  ۸سال قبل توسعه فناوری
در حوزه هسته ای در زمینههای مختلف است.

رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه «ما
همچنان بر عهد خودمــان پایبندیم» ،خاطر
نشــان کرد :عهد مــا با دنیا اجــرای NPT
بــود؛ در این  NPTدولتهــای عضو متعهد
میشــوند که فعالیتهایشان صرفاً صلح آمیز
باشــد و انحراف به فعالیتهای نظامی نداشته
باشــند و این فعالیتهای صلح آمیز با کمک
آژانس انرژی اتمی و ســایر کشــورها انجام
شــود؛ ما به  NPTپیوســتن و بــه پادمان
عمل میکنیم ،االن آنهــا باید بگویند که در
این زمینه چه کمکی به ما کرده اند؟ بگویند
در ساخت ســانتریفیوژها ،لیزر ،ایزوتوپهای
پایدار و حتی آب سنگین که صلح آمیز است
چــه کمکی کرده اند؛ آژانــس که فقط برای
بازدید و نوشــتن گزارش نیســت ،بلکه باید
کمــک و حمایت هم بکننــد؛ این طلب ما از
آژانس ،کشورهای صنعتی و جهان است.
وی افزود :اینکه ما می گوییم حتی پروتکل
الحاقی را هم بصورت داوطلبانه اجرا کنیم و در
واقع آژانس باالترین نظارتها را بر ما داشــته
باشــد ،در برابرش نباید اینگونه باشد که دنیا
بگویــد من در فعالیتهای تجــاری و اقتصادی
شــما را تحریم نمیکنم؛ ایــن حداقل حداقل
حداقل اســت بلکه آنهــا در برابر این فعالیت
صلــح آمیز با توجه به نظارت آژانس باید به ما
کمک کنند؛ آژانس ،آمریکا و اروپا و کشورهای
بزرگ صنعتی بدهکار ما هســتند نه طلبکار و
باید بدهی خود را پرداخت کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

تحصیالت ،سوابق و سن در نامنویسی داوطلبان ریاست جمهوری لحاظ میشود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی با ابراز
امیدواری از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با طرح جدید
مجلس ،گفت :مذاکرات مجلس با وزارت کشور نشان میدهد
حداقل مدرک تحصیلی ،داشتن ســوابق کشوری و سن در
ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری رعایت
خواهد شد.
به گزارش ایرنا« ،محمدحســین فرهنگی» در نشســت
خبــری ،با بیان اینکه جلســات مجلس شــورای اســامی
تا روزهای یکشــنبه و سه شــنبه هفته بعد به دلیل رعایت
شیوهنامه بهداشتی در مقابل شیوع موج چهارم کرونا برگزار
میشــود ،گفت :در فضاهای بزرگتر امکان تشــکیل جلسه
وجود دارد و نمایندگان در سه سالن تقسیم میشوند.

سخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی با اشاره
به تغییر ساعات مجلس شــورای اسالمی در ایام ماه مبارک
رمضان ،افزود :در این ایام محدویتهای جلســات نیز وجود
خواهد داشت و جلسات علنی نیز در سه سالن برگزار میشود
تا تراکم افراد شــکل نگیرد و پیش از این نیز این رویه انجام
شده است.
فرهنگی بــا ابراز امیــدواری از اینکه انتخابات ریاســت
جمهوری در سال  ۱۴۰۰با طرح جدید مجلس برگزار شود،
گفت :این ســبب میشود ما شــاهد صحنههای ناخوشایند
دورههای گذشــته برای ثبت نام داوطلبان نباشیم .البته نظر
نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان شرط
اساســی برای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری مطابق

طرح انتخاباتی مجلس است .وی ادامه داد :مذاکرات مجلس
با وزارت کشور نشــان میدهد که حداقل محورهای مدرک
تحصیلی ،داشــتن سوابق کشوری و سن در ثبت نام نامزدها
برای انتخابات ریاســت جمهوری رعایت خواهد شد .طبیعی
اســت که در صورت ابالغ قانون ،باید آن را اجرا کرد و طبق
تایید شورای نگهبان این کار امکان پذیر است تا شاهد برخی
ناهنجاریها در زمان ثبت نام نباشیم.
فرهنگی با اشــاره به طرح جهش تولید و تامین مســکن
که هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید ،اظهار
کرد :طبق این مصوبه بسیار ارزشمند ضمن حذف زمانها و
محدودیتهای قانون ساماندهی توسعه مسکن ،پیش بینی
شــده که دولت در هر ســال در تولید یک میلیون مســکن

مشارکت داشته باشد و صندوقی نیز به عنوان صندوق تامین
مســکن نیز شکل گرفت که با تایید شورای نگهبان میتواند
یکی از راههای تامین مسکن مورد نیاز کشور محسوب شود.
وی ادامــه داد :حتی میتوان شــاهد این موضوع بود که
عرضه و تولید مسکن به حدی برســد که شرایط بازار را در
بعد تامین مسکن و اجاره حل کرده تا مردم به ویژه زوجهای
جوان مشکل تامین مسکن نداشــته باشند .فرهنگی درباره
تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان گفت :در تولید
و جهش دانش بنیان قانونی وجود داشــت که ضعفهای آن
اصالح شــده و بازنگری جدیدی با رویکرد جهش تولید برای
آن اعمال شده است و این میتواند یکی از راههای عملی برای
تحقق شعار سال گذشته و امسال محسوب شود.

