
 طرح آبراهام 
شکست خورده 
است 
حجت االسالم 
سیداسماعیل خطیب، 
وزیر اطالعات، 
پنجشنبه گذشته 
با حضور در جمع 
مردم اهواز با اشاره 
به  طرح صلح اعراب 
و اسرائیل که با هدف 
تأمین امنیت متحدان 
آمریکا به ویژه 
رژیم صهیونیستی 
پی ریزی شده بود، 
گفت: در جریان 
اجرای این طرح، 
تالش های زیادی 
صورت گرفت تا امنیت 
و اقتدار ایران تضعیف 
شود، اما دیدیم رژیم 
صهیونیستی توان 
تأمین امنیت خودش 
را هم ندارد؛ بنابراین 
طبیعی است نتواند 
امنیت مشترکان این 
طرح را تضمین کند.

یادداشت

خبر

مهدی خالدی    جنگ در 
اوکراین حاال به سرخط اخبار 
جهانی تبدیل شده. غرب به 
ــاالت متحده، این  رهــبــری ایـ
کــشــور اروپـــــای شــرقــی را به 
تقابل بــا پوتین کشاند، اما 
حاال که آتش باال گرفته به زلنسکی پشت کرده 
و والدیمیر اوکراینی را مقابل والدیمیر روس 
تنها گذاشته اســت. اینکه چه کسی در آغاز 
این آشوب مقصر است و اینکه چگونه می توان 
جلو گسترش بیشتر بحران را گرفت، حاال به 
محور رایزنی های جهانی تبدیل شــده است. 
مقامات کشورمان هم در دو روز گذشته به این 
موضوع واکنش نشان دادنــد. متهم کردن ناتو 
به توسعه طلبی به شرق و نگرانی از وضعیت 
ایرانیان مقیم مناطق جنگ زده سرفصل این 

موضع گیری ها بود.

پوتین و رئیسی گفت وگو کردند ◾
در همین راســتــا روز پنجشنبه منابع روس از 
ــران  ــای جمهور روســیــه و ای رایــزنــی تلفنی رؤسـ
دربـــاره تحوالت اوکــرایــن خبر دادنـــد. به گــزارش 
اسپوتنیک، پوتین در گفت وگو با سیدابراهیم 
رئیسی، وی را از آخرین تحوالت اوکراین مطلع و 
وضعیت کنونی را پاسخ مشروع به چندین دهه 
نقض معاهدات امنیتی و تالش های غرب برای 
آسیب رساندن به امنیت کشورش دانسته است. 
رئیس جمهور کشورمان هم در ایــن گفت وگو 
گسترش ناتو به شرق را تنش زا و تهدیدی جدی 
علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل خوانده 
است. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد آنچه 
اتفاق می افتد به نفع ملت ها و منطقه تمام شود.

 واکنش امیرعبداللهیان، خطیب زاده ◾
 بهادری جهرمی و شمخانی

وزیــر امــور خارجه کشورمان نیز روز پنجشنبه 
در پی تحوالت اخیر در توییتی نوشت: بحران 

اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز ناتو دارد. 
حسین امیرعبداللهیان افزود: ما توسل به جنگ 
را راه حل نمی دانیم. برقراری آتش بس و تمرکز بر 
راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. 
ایــن در حالی اســت که »سعید خطیب زاده« 
سخنگوی وزارت امــور خارجه کشورمان هم با 
بیان اینکه با نگرانی عمیق تحوالت در اوکراین 
ــران طرفین را به  را پیگیری می کنیم، گفت: ای
توقف درگیری ها و آتش بس برای مذاکره فوری 
به منظور حل و فصل سیاسی بحران دعوت 
کرده و ضرورت رعایت حقوق بین الملل و حقوق 
بشردوستانه در درگیری های نظامی را مجدانه 

یادآوری می کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه 

شخصی خود در توییتر هم نوشت: دغدغه های 
امنیتی دربــــاره رونـــد فــزایــنــده و تحریک آمیز 
گسترش ناتو به شرق برای همه کشورهای مستقل 
و مخالف سلطه آمریکا قابل درک اســت. وی 
تصریح کرد: پایبندی به حقوق بین الملل و حقوق 
بشردوستانه و تکیه بر گفت وگو و دیپلماسی برای 
توقف درگیری ها ضــروری اســت. علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز گذشته در 
ــاره بحران اوکراین نوشت:  هیچ چیز  توییتی درب
نفرت انگیزتر از جنگ نیست اما وقتی غرب با 
روش هــای مختلف بدنبال ضربه به امنیت ملی 
کشورهاست، عمالً مسئول مستقیم جنگ ها و 
بحران هایی است که با هدف ایستادگی در برابر 

راهبرد غرب شکل می گیرد.

نگرانی از سرنوشت ایرانیان مقیم اوکراین ◾
امــا مــوضــوع خـــروج ایــرانــیــان مقیم اوکــرایــن از 
مناطق جنگ زده نیز طی روزهـــای اخیر مورد 
توجه رسانه ها و مقامات کشورمان قرار داشته 
اســت. روز گذشته وزیــر امورخارجه کشورمان 
در گفت وگوی تلفنی با »پیتر سیارتو« همتای 
مجارستانی خواستار مساعدت این کشور برای 
تسهیل رونــد انتقال ایرانیان مقیم اوکــرایــن و 
دانشجویان ایرانی از طریق خاک مجارستان 
به ایران شد. امیر عبداللهیان پیشتر در تماس 
تلفنی بــا سفیر کــشــورمــان در کــی یــف ضمن 
اطالع از اوضــاع میدانی در اوکراین، از آخرین 
وضعیت ایرانیان مقیم در آن کشور و همچنین 
دیپلمات های کشورمان و خــانــواده هــای آن ها 

کسب اطالع کرد. 
وی در ایـــن گــفــت وگــوی تلفنی توصیه های 
الزم در خصوص ایرانیان مقیم، به خصوص 
دانــشــجــویــان ایــرانــی شــاغــل بــه تحصیل در 
اوکــرایــن و ضـــرورت ارائـــه خــدمــات ٢۴ ساعته 
سفارت به هم میهنان مقیم را مورد تأکید قرار 
داد. وی از ایرانیان مقیم اوکراین خواسته ضمن 
حفظ آرامــش، در تماس با سفارت جمهوری 
اســالمــی ایـــران و توجه بــه دستورالعمل های 
صادره از سوی سفارت کشورمان در اوکراین، 
بــرای اقامت خــود در اماکن امــن و یا خــروج و 
بــازگــشــت بــه ایــــران اقــــدام نــمــایــنــد. گفتنی 
است از ابتدای آغــاز بحران جــاری در منطقه 
اوراســیــا، وزارت امــور خارجه کشورمان ستاد 
ویژه ای را برای پیگیری وضعیت ایرانیان مقیم 
مناطق جنگ زده تشکیل داده است. پیشتر 
ســفــارت جمهوری اســالمــی ایـــران در کــی یف 
در اطالعیه ای از هموطنان ایرانی مقیم این 
ــرای خــروج از  کشور خــواســت از هــر امکانی ب
اوکــرایــن اســتــفــاده کنند. شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران )هما( هم روز گذشته 
برای برقراری پروازهای فوق العاده بازگرداندن 

ایرانیان مقیم اوکراین اعالم آمادگی کرد.

از گفت وگوی تلفنی رئیسی با پوتین تا نگرانی از وضعیت هموطنان 
مقیم مناطق بحران زده

نگاهی به واکنش مقامات 
ایرانی به جنگ اوکراین

خبرخبر
روزروز

روستاییان و عشایر معاف از افزایش قیمت برق  ◾
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از معافیت 
روستاییان و عشایر از افزایش قیمت برق در سال 1۴01  
ــزارش ایسنا، پرویز محمدنژاد با اشــاره به  خــبــرداد. به گ
افزایش ساالنه عــوارض برق بیان کرد: برابر ماده 5 قانون 
حمایت از صنعت برق، قیمت برق سال جدید 10درصد 
افزایش یافت، اما عشایر و روستاها از این طرح معاف شده و 

سقف درآمد این طرح ۶ هزار میلیارد تومان است.

ساعت کاری مجلس سه شیفته شد  ◾
رئیس مجلس در جلسه علنی پنجشنبه گذشته از سه 
شیفته شدن ساعت کــاری مجلس خبر داد. به گزارش 
خانه ملت ، قالیباف گفت: از شنبه بررسی الیحه بودجه 
در سه شیفت 12-۸ صبح، 1۴تا1۸  بعدازظهر و در شیفت 
شب از ساعت 1۹ تا 21 برگزار می شود و به جز  سه شنبه که 
تعطیل رسمی است، بقیه روزها به صورت سه شیفت تا 

پایان هفته جلسات برگزار می شود.

نشست ضد تروریسم ایران، عراق، روسیه و سوریه ◾
نشست چهارجانبه مرکز تبادل اطالعات ضدتروریسم با 
حضور سفرای ایران، عراق، روسیه و سوریه در بغداد برگزار 
شد.به گــزارش فــارس، شرکت کنندگان در این نشست به 
بررسی واقعیت اوضاع در مرز عراق و سوریه و تازه ترین تحوالت 
امنیتی در منطقه پرداختند. قاسم االعرجی مشاور امنیت 
ملی عــراق گفت: اقــدام مشترک کشورهای حاضردر این 

نشست منجر به ضربات بازدارنده به تروریسم شده است.

بازرسی نماینده ویژه رئیس جمهور از سواحل مازندران ◾
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به منظور 
پیگیری اجـــرای دستور رئیس جمهور مبنی بر رعایت 
عقب نشینی از سواحل به مازندران سفر کرد. به گزارش 
قــدس، حــجــت االســالم درویــشــیــان بــا تأکید بــر ضــرورت 
دسترسی مردم به سواحل گفت: گزارش هایی به ما رسیده 
که برخی از مستحدثات در حریم ۶0 متر هنوز تخریب 

نشده اند و از نزدیک این موارد را بررسی خواهیم کرد.

ــا  محمدی اصل    ایـــن روزهـ
تحلیل های ارائـــه شــده از سوی 
فضای رسانه ای کشور با توجه به 
اخبار مخابره شده از هتل کوبورگ 
وین، از نزدیک بودن توافق احتمالی هسته ای 
میان ایران و گروه 1+۴ حکایت دارد. با وجود این، 
همان گونه که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه روز چهارشنبه در سخنانی ابراز داشت 
مسائل کم اما حساس باقی مانده که متضمن 
منافع تهران بوده و غرب باید در مورد آن تصمیمی 
بگیرد. این یعنی اینکه توپ احیای برجام اکنون 
در زمین آمریکا و اروپاست. مذاکره کننده ارشد 
ایران نیز که چهارشنبه گذشته برای تبادل نظر 
و گفت وگو به تهران برگشت، با انتشار توییتی 
به این موضوع اشــاره کرده و نوشت: هر قدر به 
خط پایان نزدیک باشیم، الزاماً تضمینی برای 
عبور از آن وجود نــدارد. علی باقری کنی با بیان 
اینکه حصول توافق مستلزم هوشیاری، ثبات 

قدم، خالقیت و رویکرد متوازن برای برداشتن 
ــادآور شده است اتمام کار،  گام پایانی اســت، ی
مستلزم تصمیم گیری طرف های غربی است.  
در همین راستا امیرعبداللهیان نیز پنجشنبه 
گذشته ضمن دیــدار با وزیر خارجه انگلیس با 
بیان اینکه مذاکره کنندگان سخت در تالش 
هستند تا به یک توافق خوب دست یابند، الزمه 
حصول توافق را اتخاذ تصمیم جدی طرف مقابل 
برای تضمین و تأمین منافع ایــران به خصوص 
رفع عینی تحریم ها اعالم کرده است. در ادامه 
موضع گیری ها، علی شمخانی دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی هم با انتشار پیامی در توییتر، 
پیشرفت های قابل اعتنا در مذاکرات را ناشی 
از ابتکارات ایــران دانست و تأکید کــرد: مرحله 
پایانی مذاکرات وین بدون تصمیم گیری سیاسی 
غرب بــرای حل مسائل بسیار مهم باقی مانده 
که الزمــه »مــتــوازن ســازی توافق« اســت، شکل 

نخواهد گرفت. 

اطالعرسانیتوییتریباقریکنیازآخرینتحوالتمذاکراتهسته ای

تضمینیبرایعبورازخطپایانمذاکراتنیست

قابگزارش

بدون تشریفات 

در  حاشيه

3 شرط رئیسی 
برای مذاکرات

تصویری از یادداشت 
شخصی یکی از 
اعضای حاضر در 
دیدار رئیس جمهور 
کشورمان با امیر قطر 
که توسط یک خبرنگار 
لبنانی منتشر شده، 
بازتاب های مختلفی 
داشته است. این 
یادداشت نشان 
می دهد در دیدار 
خصوصی امیر قطر 
با حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی، 
وی تالش داشته 
واسطه به نتیجه 
رسیدن مذاکرات وین 
شود که رئیس جمهور 
کشورمان تأکید کرده 
است: ما آماده رسیدن 
به توافق هستیم به 
شرط آنکه سه شرط 
ایران تأمین شود. 
بر اساس تصویری 
که از این یادداشت 
منتشر شده، این سه 
شرط عبارت اند از: 
1- رفع کامل تحریم ها 
2-ارائه ضمانت معتبر 
3-بسته شدن پرونده 
اماکن ادعایی.  

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000986   دو سه سالی می شود بالی کرونا مردم 
جهان را از هم دور کرده است، حاال دلمان برای آن 

دیدارهای بی دغدغه تنگ شده. ای کاش زودتر 
این وضعیت پایان یابد.

9150000125     جنگ را قدرت طلبان به راه می اندازند 

اما تاوان آن را مردم بی گناه می دهند. خداوند 
به داد مردم اوکراین برسد. در آغاز این جنگ 

توطئه های غرب و پیشروی ناتو نقش مهمی 
داشت. به امید روزی که در هیچ کجای گیتی 

شاهد جنگ و خونریزی نباشیم.

9930000816    در این سالیان اخیر، برخی از وکال از 
پاسخ دادن به مراجعات مردم و مشاوره های عادی 
به بهانه های واهی و از جمله پایین بودن قیمت آن 
مشاوره طفره می روند. این نشان  از نبود نظارت و 
کم توجهی بازرسان محترم کانون وکال دارد. ضمن 

اینکه اگر قوه محترم قضائیه هم نهادی را برای نظارت 
بر عملکرد وکال جدی و پاسخگو داشته باشد این از سر 

واکردن های برخی از وکال پایان  خواهد یافت. 
9050000621    وضعیت بنزین عیدانه چه شد؟ آیا 

قرار است بنزینی به مردم داده شود؟

 بروقویشو
اگرراحتجهانطلبی...

ــوان، کارشناس ارشــد روابط  ثمانه اک
بین الملل     بــرای بررسی تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه کشورهای دیگر، آنچه باید به آن 
ــن اقــدام  ــن اســت کــه نفس ای پــرداخــتــه شـــود، ای
تهاجمی یانکی ها بــرای تأثیرگذاری بیشتر روی 
کشورهدف، نیازمند مرور زمان هستند. طبق رویه 
تحریمی، پس از تصویب و اجرای هر دور تحریمی، 
دولت های عامل به این امر، باید اثرگذاری اقدامات 
انجام شــده بر اقتصاد طــرف مقابل را ببینند تا 
بتوانند گام های بعدی خود را پیش بینی کنند. 
در مراحل بعد است که می توانیم شاهد اعمال 
تحریم جدید یا باال بردن اثرگذاری در سایر ارکان 

اقتصادی کشور هدف باشیم.
با توجه به اینکه آمریکایی ها در ادوار گذشته 
از همه تحریم ها علیه ایران استفاده کرده اند، 
ما در وضعیت ویژه ای قرار گرفته ایم، به گونه ای 
که هیچ حوزه جدیدی برای اعمال تحریم سنتی 
باقی نمانده اســت. آنچه که قابل توجه است 
تالش کاخ سفید در آسیب شناسی تأثیرگذاری 
تحریم های فعلی روی اقتصاد کشور است. 
جوبایدن با تمرکز روی زیرساخت های تحریمی 
می خواهد بازی را به طرفی ببرد که راه دور زدن 
تحریم بسته بــشــود. اقــدامــات آمریکایی ها 
در این حــوزه با آغــاز دور هفتم مــذاکــرات، آغاز 
شــده اســت و بــرای نیمه دوم ســال آیــنــده، کاخ 
سفید با طرح و برنامه جدیدی به میدان تحریم 
بــرمــی گــردد.  براین اســاس در صــورت حصول 
ــای آیــنــده، شاهد ایــن خواهیم  توافق در روزهـ
بود که بخشی از تحریم های گذشته از دستور 
خارج و یا اجرایی نخواهد شد. اما تحریم های 
مرتبط با منطقه و تروریسم بــرای حفظ اهرم 
فشار بر اقتصاد و مردم ایران حفظ خواهد شد. 
اگر در وین نتیجه ای حاصل نشود، واشنگتن 
نمی تواند گفت وگو را متوقف کند و تالش خواهد 
کرد به یک توافق موقت یا گفت وگوهای کشدار 
و فرسایشی برسد. هدف آن ها این خواهد بود 
که فعالیت های هسته ای ایـــران همچنان در 
تعلیق بماند؛ چراکه در صــورت قطع مذاکره، 
تهران  فعالیت هایش را توسعه می دهد و به 
نقطه ای می رسد که تحریم ها در برابر اراده مردم 
ایــران بی معنی می شود. تالش امــروز بایدن بر 
تقویت زیرساخت اعمال هوشمندانه تر تحریم 
است.  باوجود رد هرگونه توافق موقت از سوی 
مسئوالن وزارت خــارجــه جمهوری اسالمی، 
در صــورت حصول هرگونه توافقی، آمریکا به 
تقویت زیرساخت های تحریمی جدید ادامه 
خواهد داد. با این رویکرد ایران نیز باید همزمان با 
حصول توافق گام های جدید و برنامه ریزی هایش 
را برای مقابله با سازو کار جدید تحریمی آماده 
کند. این گذشت زمــان می تواند به نفع ایران 
باشد؛ زیــرا می توانیم کــار خودمان را در حوزه 
بازدارندگی دیپلماتیک پیش ببریم تا جایی که 

توطئه بی اثر بشود.  
ــن مــیــان، اقــــدام مــتــقــابــل هوشمندانه  در ایـ
پاسخی به بازطراحی تحریم ها خواهد بود. 
پس از انتخاب دولت جدید، جمهوری اسالمی 
اقدامات برای خنثی سازی نفوذ و همه تحریم ها 
بــا جدیت دنــبــال مــی شــود و رســانــه هــای غربی 
و داخــلــی همسو بــا آن هــا نمی خواهند اقــدام 
دولــت در تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و 
در عین حال سیاست ارتباط گیری با کشورهای 
منطقه و افزایش همکاری ها با چین و روسیه 
به درستی دیده شود. در صورت انجام درست 
سیاست منطقه گرایی، ما می توانیم اساس 
تحریم ها را ناکارآمد کرده و مانع تأثیر بیشتر 
آن ها شویم که نمونه شفاف آن سوآپ گازی بین 
ایران و کشورهای آسیای میانه، عضویت ایران در 
شانگهای و یا قراردادهای 25 و 20 ساله با چین 

و روسیه است.

ایرانبااتکابهقدرتموشکی
جلوابرقدرتهاایستاد

رئیس شورای شهر تهران در خطبه های پیش 
از نماز جمعه پایتخت با بیان اینکه ما با اتکا 
به قدرت نظامی، موشکی و دفاعی توانسته ایم 
امروز در برابر ابرقدرت ها ایستادگی کنیم، گفت: 
هنوز ایران از قافله علمی کمی عقب است و باید 
به جایگاه باالی علمی و فنی برسد. به گزارش 
مهر وی با تأکید بر اقدامات امام خمینی در رشد 
علمی کشور گفت : امروز توانسته ایم به جایگاه 

یازدهم علم در دنیا برسیم.

خبـر
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رئیس سازمان انرژی اتمی، صبح روز گذشته 
در مجمع نیروهای انقالب اصفهان اظهار 
کرد: آمریکایی ها برای حفظ سیادت خود در 
فناوری های پیشرفته نظریه پیشتازی برای 
پیشوایی را دنبال و منافع خود را با دیپلماسی 
ــدون مــرز پیگیری می کنند.  بیش  از  و زور ب
هزارو500 شخص و شرکت را تحریم کردند که 
اکثرشان مربوط به انــرژی هسته ای نیست، 
بلکه از شرکت های پیشرو و دفاعی هستند 
که به بهانه هسته ای تحریم شدند تا ایران از 

مسیر پیشرفت خود بازماند. 
محمد اسالمی در ادامــه تصریح کــرد: علم و 
فناوری قدرت ساز است و می تواند کشورها را 
در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد؛ پنج عرصه 
دانش هسته ای، فضایی، فناوری اطالعات، 
فناوری زیستی و نانوتکنولوژی از دانش های 
پیشرفته ای اســت که دشمن ایــن حوزه ها را 

برای ما منطقه ممنوعه می داند. 
وی به قضیه اوکراین اشــاره کرد و ادامــه داد: 
وضعیت اوکراین با فرصت ها و ظرفیت های 
بسیار مــایــه عــبــرت اســـت؛ زیـــرا در ابــتــدا با 
انقالب مخملین آن را همسو با خود 

ساختند و سپس خلع ســالح کــردنــد، البته 
هیچ کجا هم به تعهدات خود عمل نکردند، 
به اوکراین هم قول دادند زمان درگیری از آن ها 
حمایت می کنند و این مایه عبرت است که به 

قدرت هایی غیر از خدا توکل نکنیم. 
اسالمی ادامــه داد: رویــه آمریکایی هاست 
کــه تــا خلع ســالح نکنند وارد هیچ درگیری 
نمی شوند و نمایش آن ها نیز با هدف رعب 
ــرای دولت ها  و  وحشت اســت و هیچ کجا ب
پیشرفتی نبردند، 20 ســال در افغانستان 
بودند ذره ای کــار عمرانی نکردند و فقط به 

دنبال چپاول مردم و کشورها هستند.
اسالمی در ادامــه در خصوص غنی سازی و 
مذاکرات گفت: غنی سازی برقرار است و با 
سقف حداکثری ۶0 درصد دنبال می شود که 
منجر شد غربی ها شتابان پای مذاکره بیایند 
و با لغو تحریم ها هم 20 درصد و هم 5 درصد 
ادامـــه پیدا می کند، توانمندی های داخلی 
نشان داد برگشت پذیری امکان پذیر است و 
توانمندی ها در غنی سازی به گونه ای است 
که هر تصمیمی نظام بگیرد قابل اجراست.  
ــرژی اتــمــی گــفــت: قــانــون  ــ رئــیــس ســازمــان ان

راهــبــردی مجلس 100 درصــد اجــرا شــد و در 
برخی بخش ها جلوتر هستیم و امیدواریم 
عامل خوبی برای لغو تحریم ها باشد. از سوی 
دیگر نیز مذاکرات در حال دنبال شدن است 
و امیدواریم با رفع تحریم ها به توافق پایدار 

دست یابیم. 
وی خــاطــرنــشــان کـــرد: در مباحث حقوقی 
ــدارد و  مسئله ای بــه اســم تضمین وجـــود نـ
آن چیزی که هست دولــت آمریکاست که 
ــذاکــرات خــارج  ــاره از ایــن م ــ تعهد دهــد دوب
نشود، از ایــن سو باید راهــی بــرای بازگشت 
دوباره در صورت عدم عمل به تعهدات طرف 
ــود داشــتــه بــاشــد کــه در صــورت  مقابل وجـ
تخلف برگشت پذیری با سرعت امکان پذیر 
ــروز آمــریــکــا مــتــعــهــد شـــده و به  ــ بـــاشـــد؛ امـ
صورت کتبی اعالم کرده اند به تعهدات خود 
عمل می کنند، ولی برخی مسائل دیگر در 

مذاکرات وجود دارد. 
وی در ادامــه مطرح کــرد: فعال سازی چرخه 
سوخت و گسترش معادن برای تولید کیک زرد 
در دستورکار است و ظرفیت 1۴0 تن امروزی 

باید 10 برابر شود.

چهره خبر چهره خبر 

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 حتی با لغو تحریم ها 
غنی سازی 20درصد 

ادامه دارد

شامگاه چهارشنبه گذشته یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار تصویری از خودش در کنار 
مذاکره کننده ارشد ایران در وین نوشت: ایشان علی باقری کنی است تک و تنها! بدون خدم و 

حشم، مثل رزمنده ای که خسته از نبرد، دارد از خط مقدم برمی گردد!


