
    وزارت خارجه فرانسه با گذشت چند روز دیگر از بن بست 
سیاس��ی در لبن��ان، از طرف های سیاس��ی لبنان خواس��ت 
مسئولیت های خود را برعهده گرفته و بدون هیچ گونه تأخیری 
دولت جدید را تش��کیل دهند ولی ظاهراً کارشکنی امریکا و 

عربستان مانع تشکیل دولت لبنان شده است | صفحه 15

    مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم س��ازمان یافته گمرك: از 
ابتدای س��ال تا کنون  هزارو56 پرونده به ارزش ۹۴۴ میلیارد 
تومان در گمرك تش��کیل شده اس��ت. ازجمله ۴۸تن کره با 
بسته بندي  5۰۰گرمي که با ارز دولتي به کشور وارد شده بود را 

می خواستند از کشور خارج کنند که کشف شد | صفحه 4

    با مرگ 166 بیمار دیگر طي 2۴ س��اعت منتهي به روز 
ش��نبه 2۹ ش��هریور ماه آمار جانباختگان کرونا در کشور از 
2۴هزار نفر گذش��ت و به طور رس��مي وارد موج سوم کرونا 
شدیم. افزایش ابتال به کرونا در موج سوم افزایش مرگ و میر 
را هم در پي خواهد داشت و حتي ممکن است در آبان ماه با 
بحران مرگ روزانه 6۰۰ نفر هم مواجه شویم. آنطور که عضو 
کمیته ملي مبارزه با کرونا مي گوید همین حاال هم در مراکز 

درماني دیگر جایي براي بستري بیماران نیست | صفحه 3

 احتمال مرگ  روزانه 600 نفر 
در موج سوم كرونا

کارشکنی ریاض- واشنگتن 
در تشکیل کابینه لبنان

 کشف 48تن کره وارداتی 
 با ارز دولتي

 هنگام قاچاق معکوس!

جولياني اصرار داشت  به بهانه 
انتخابات 2020 زلنسكي را ببيند

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

هر سه نفر ما هم نظر بودیم که نمي توانیم دست روي 
دست بگذاریم تا جولیاني به اوکراین برود، اما با آن 
بلبش�ویي که بود معلوم نبود دست آخر چه کسي 
به نمایندگي از ترامپ در مراسم تحلیف زلنسکي 
ش�رکت خواهد کرد، چون احتمال خیلي زیاد هر 
کسي که ش�رکت مي کرد، در رس�انه ها برایش بد 

تمام مي شد  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 30 شهریور 1399 - 2 صفر 1442
سال بیست و د  وم- شماره 6029 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

  محققان یکي از ش��رکت هاي دانش بنیان کش��ور موفق به بومي سازي 
پرکاربردترین ماده مورد استفاده در تصفیه فاضالب و حفظ سالمت آب 
شدند، ماده اي که محققان موفق به تولید آن شدند، ساالنه با بیش از 2۰۰ 

میلیون دالر وارد مي شد| صفحه3 ی
اع
تم
اج

ی
نگ
ره

ف

 »آب« پاكي محققان ايراني
روي دست وارد كنندگان

فرمانده هوا فضاي سپاه در بازدید از سایپا:

خودروسازان را 
از مونتاژکاری نجات می بخشیم

  صنعت خودرو خاکریز امروز کشور در نبرد اقتصادي است 
و با اقداماتي که در دست اجراست، دشمن در این عرصه ناامید خواهد شد| صفحه 4 

ماشه چكانی  مشقی امریكا
     ماش��ه امریکا برای بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علیه 
ایران، پس از یک ماه گذاشتن انگشت روی آن، تیر مشقی شلیک 
کرد و خشاب پر از گلوله ای که مقامات واشنگتن از آن دم می زدند، 
حتی نتوانست تن نحیف اروپایی های سست اراده را هم قلقلک دهد. 
تروئیکای اروپا دیروز بار دیگر در نامه ای با اذعان به فاقد اثر قانونی 
بودن مکانیسم ماشه، تأکید کردند که معافیت ایران از تحریم های 

سازمان ملل ادامه پیدا خواهد کرد؛ اقدامی ظاهری که نشان می دهد 
اروپایی   ها حداقل در این سناریو حاضر به همراهی با امریکا نشده اند 
تا البته پای ایران را همچنان در برجامی بند کنند که »تقریباً هیچ « 
تنها دستاورد آن تاکنون برای ایران بوده است. دیپلمات های اروپایی 
نیز طرح مکانیسم ماشه را مانند تفنگ خالی می دانند که گلوله ای از 

آن بیرون نمی آید | صفحه 15

آقاي ترامپ! انتقام ما از شهادت سردار بزرگ مان 
قطعي، جدي و واقعي اس�ت، اما ما اهل شرف و شرافت 
هس�تیم و جوانمردانه و عادالنه انتقام می گیریم؛ شما 
فکر مي کنید ما در برابر خون برادر شهیدمان یک سفیر 
زن در افریقاي جنوبي را مي زنیم؟ ما کساني را مي زنیم 
که در شهادت این مرد بزرگ مس�تقیم و غیرمستقیم 
نقش داش�تند و ش�ما بدانید هر که در این ماجرا نقش 

داشته است زده خواهد شد | صفحه 2

 سردار سالمی: 
 كرک و پشم امریكا را 

به باد می دهيم

بینالملل

امریکایی   ها مدعی اجرایی شدن مکانیسم ماشه هستند و بر این باورند که جهان از این سیستم 
تبعیت خواهد کرد اما دیپلمات های سازمان ملل و اروپا نظر متفاوتی در این زمینه دارند

    دبی��ر ش��انزدهمین جش��نواره بین الملل��ي فیلم مقاوم��ت:   بخش 
فیلمسازان بسیجي بخش جدي و استراتژیک جش��نواره است و بیش از 
2هزار و 6۰۰نفر از فیلمسازان بس��یجي در این دوره از جشنواره شرکت 

کرده اند| صفحه16

 درهاي جشنواره مقاومت 
به روي همه فيلمسازان باز است

يادداشت هاي امروز

از حدادي ضمانت مدال المپيک بگيريد
فريدون حسن
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 ويژه نامه چهلمين سالگرد  دفاع مقدس   
ضميمه رايگان روزنامه جوان 31 شهريور 

چله پایداری

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زمان 
بازدید دوم آژانس از مکان مورد درخواست 
بین ای�ران و آژان�س را به ص�ورت عمومی 
اعالم نمی کنیم، گفت: آژان�س اعالم کرده، 
درخواس�ت دیگری ب�رای بازرس�ی ندارد. 
به گزارش خانه ملت، علی اکبر صالحی با اشاره 
ب��ه همکاری های ای��ران و آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی، گفت: در این گونه امور سیاس��ت 
و رویکرد جمهوری اس��المی ایران همواره در 
چارچوب اصولی است که برای خود قائل شده 
است، اینگونه نیس��ت که هر بار یک نوع رفتار 
و عکس العمل نش��ان دهیم بلکه رفت��ار ایران 
مبتنی بر قواعدی است که نظام تعیین کرده و 

نمی توانیم از این اصول تخطی کنیم. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با بی��ان اینکه یکی 
از اصول جمهوری اس��المی ای��ران پایبندی به 
تعهداتی اس��ت که پذیرفته، بیان کرد: در برخی 
موارد تعهدی برای کشور ایجاد نمی کنیم و طبیعتاً 
به هیچ محدودیتی پایبند نیستیم زیرا تعهدی 
نداده ایم، اما وقتی تعهدی می دهیم به آن پایبند 
هس��تیم و خودمان را به آن ملتزم می دانیم. این 
موضوع را مقام معظم رهبری نیز بار  ها در مواردی 
بیان کرده اند و فرموده اند »ایران هر تعهدی که 
بدهد به آن ملتزم است«. این یک اصل مهم است 
که جمهوری اسالمی ایران آن را رعایت می کند. 
همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

این چارچوب تعریف می شود. 
وی افزود: اگر آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
طبق تعه��دات، درخواس��تی از ایران داش��ته 
باش��د، با انجام آن مش��کلی نداریم؛ یعنی باید 
خواس��ته های آژانس بین المللی در چارچوب 
موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی باش��د و 

متقن، منطقی و دارای توجیه ارزیابی شود. 

صالحی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درخواست خود را بایستی به ایران بدهد، سپس آن 
را ارزیابی کنیم، ادامه داد: متقن بودن و قابل توجیه 
بودن درخواست آژانس را در چارچوب پروتکل 
الحاقی یا موافقتنامه پادمان ارزیابی می کنیم و 
اگر مورد تأیید قرار گرفت همراهی می کنیم و اگر 
مورد تأیید قرار نگرفت، پاسخ خود را به آنها اطالع 

می دهیم. به همین سادگی. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: در مس��ئله 
اخیر بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
تهران هیچگاه ب��ه آژانس نگفته بود، به ش��ما 
اجازه بازرسی از جایی را نمی دهیم، اصاًل چنین 
چیزی را نگفت��ه بودیم. بلکه آنها درخواس��ت 
داش��تند و چند ماه بود که از این درخواس��ت 
آنها می گذشت، وقتی این درخواست را مطرح 
کردند، در س��ازمان انرژی اتمی، ابعاد حقوقی 
و فنی درخواس��ت را مورد ارزیابی قرار دادیم و 
مشخص شد اش��کاالتی در این خواسته وجود 
دارد که آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
منعک��س کردیم و گفتیم درخواس��ت ش��ما 
اش��کاالت فنی و حقوقی دارد و اگر اینها را رفع 

کنید، می توانیم با شما همکاری کنیم. 
وی افزود: با گفت وگو  هایی که بین ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انجام ش��د، طبیعتاً آنها 
انتظار داشتند وقتی درخواستی می کنند، ایران 
واکنش سریعی را انجام دهد، از سوی دیگر رفتار 
ما نیز طبیعی بود زیرا تا زمانی که قانع نشدیم، 

اجازه بازرسی   ها را به آژانس ندادیم. 
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی در پای��ان گفت: 
مسئوالن آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کردند، براس��اس اطالعاتی که دارن��د، بعد از 
بازرس��ی از دو محل تعیین ش��ده، درخواست 

دیگری ندارند. 

 صالحی: آژانس اعالم کرده 
درخواست دیگری برای بازرسی ندارد
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