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◾

خبر
روز

کولیوند به
«ساختمان صلح»
رفت

بنابر پیشنهاد
شورای عالی
هاللاحمر و با
حکم رئیسجمهور
«پیرحسین کولیوند»
به عنوان رئیس جدید
جمعیت هاللاحمر
کشور منصوب شد.
به گزارش تسنیم،
وی پیشتر ،رئیس
سازمان اورژانس
کشور بود که اکنون
به «ساختمان صلح»
میرود.

خبـر

◾حضور بیژن زنگنه در شبکه افق لغو شد
حضور بیژن زنگنه در شبکه افق منتفی شد .زنگنه قرار
بود دیشب درباره پرونده فساد کرسنت توضیح دهد اما
به گفته مدیر شبکه افق حضور وی در برنامه «جهان آرا»
به دلیل صدور کیفرخواست علیه زنگنه لغو وبه فرصت
دیگری موکول شــده اســت .پایگاه دنیای اقتصاد در
اینباره مدعی شد شبکه افق دعوت خود از بیژن زنگنه
را پس گرفته است.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

◾

◾تأکید جبلی بر حضور چهرههای محبوب در صداوسیما
رئیس سازمان صدا و سیما گفت :از ضوابط حرفهای و
قانونی رسانه ملی است که از تمام قدرت آنتن برای جلب
اعتماد مخاطبان استفاده کند و هیچ گونه ظرفیتی را نباید
نادیده بگیرد .به گــزارش فــارس جبلی در مــورد بازگشت
چهرههای محبوبی همچون فردوسی پور به آنتن رسانه
ملی گفت« :پاسخ همان است که از قبل اعالم کردهام».
جبلی پیش تر گفته بود حضور فردوسی پور مانعی ندارد.

 9150000633قاعده معمول در خرید نان این است
که وقتی نان کنجدی میخواهی به نانوا سفارش
میدهیم و او هم انجام میدهد .اما بعضی
نانواییها برعکس عمل میکند ،یعنی نان کنجدی
 500تومان گرانتر به دست مشتری میدهد و اگر

کسی نان ساده بخواهد باید به او بگوید که معمو ً
ال
با جواب تند و تأخیر در دریافت نان روبهرو
میشود  .واقع ًا مسئوالن مربوط به نان در مشهد
به این اجحافها و ناراضیتراشیها نمیخواهند
رسیدگی کنند؟

◾

◾اختیارات استانداران بیشتر می شود
وزیر کشور از طرح جدید اداره کشور خبر داد و گفت :بخشی
از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض میشود.
به گزارش ایرنا احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه شورای
معاونین وزارت کشور افزود :باید کشور را استاندار محور اداره
کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات
وزارتخانه ها به استانداران تفویض می شود و وزارتخانه ها
بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.
 9120000478وقتی یک میوهفروش نزدیک میدان
عدل خمینی ،میوهها و ترهبار را به قیمتی تقریب ًا
نصف میوهفروشهای دیگر شهر ارائه میدهد،
معنیاش این است که بقیه دارند پول شبههناک به
خانه میبرند .غیر از این است؟

پاسخ خطیبزاده به قدس درباره ادعای نماینده آمریکا در امور ایران

گزارش
نیروگاه هستهای میتواند
بحران آب را هم حل کند

پنجره دیپلماسی تا ابد باز نمیماند

آرش خــلــی ـلخــانــه
سخنگوی وزارت امور خارجه
ک ــش ــورم ــان ب ــه اظـ ــهـ ــارات و
فـ ــضـ ــاسـ ــازیهـ ــای «رابـ ـ ــرت
مــالــی» درب ــاره نــزدیــک شدن
ایران به نقطه بدون بازگشت
بــرای احیای برجام واکنش نشان داد و با بیان
اینکه ترامپ رفته اما کارخانه تولید جعلیات
در واشنگتن هنوز تعطیل نشده ،گفت :این
طرفهای مقابل ما هستند که باید توجه کنند
پنجره مذاکره برای همیشه باز نیست.
اشــاره سعید خطیبزاده به اظهارات نماینده
آمریکا در امــور ای ــران اســت کــه روز جمعه در
کنفرانس امنیتی منامه بحرین بــدون اشــاره
به خــروج ایــن کشور از برجام و تــاش بــرای بر
هم زدن این توافق ،مدعی شد ایــران با توسعه
غنیسازی 60درصــد به نقطه بــدون بازگشت
نــزدیــک م ـیشــود .مــالــی همچنین گفته بــود:
ایــران در حال ایجاد خطر غیر ممکن ساختن
هرگونه انتفاع از احیای توافق هستهای است.
این در حالی است که در روزهای اخیر مقامات
آمریکایی در یک فضاسازی رسانهای گسترده،
موضوع توافق موقت با ایــران را در قالب توقف
غنیسازی 60درصد به آزادی و رفع بلوکه بودن
برخی داراییهای ایران مطرح کردهاند که به نظر
میرسد بیشتر برای ارزیابی واکنش ایران است.
حرکتی کــه خــطــیـبزاده هــم آن را تــاش بــرای
ماهیگیری از آب گلآلود در نزدیکی دور هفتم
مذاکرات وین خواند .مذاکرات آتی وین از هشتم
آذر آغاز خواهد شد .به گفته خطیبزاده آنچه

گروسی :امیدوارم راستی آزماییها از سر گرفته شود

رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی پیش از سفر به تهران ابراز امیدواری کرد راستیآزمایی آژانس
در ایران از سر گرفته شود! به گزارش فارس ،وی افزود :به تهران سفر میکنم تا با مقامات ایرانی دیدار کنم و
به پرسشهای مهم در ایران بپردازم .امیدوارم بتوانم یک کانال ثمربخش برای گفتوگوی مستقیم ایجاد
کنم تا آژانس بتواند فعالیتهای راستیآزمایی ضروری را در این کشور از سر بگیرد.
اکنون ایران بر آن متمرکز است ،گفتوگوهای
جدی برای رفع مؤثر تحریمهاست و تیم ما با این
هدف راهی وین خواهد شد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به پرسش
قدس درباره اظهارات رابرت مالی و نقطه بدون
بازگشت برای حفظ برجام از نگاه ایران افزود:
اینکه نمایشی راه بیندازند و فکر کنند براساس
آن میتوانند یک روای ــت جعلی را به جامعه
جهانی غالب کنند و یا اینکه فکر کنند با نزدیک

شدن به گفتوگوهای وین میتوانند یک جو
روان ــی متفاوتی ایــجــاد کنند ،کمکی بــه آنهــا
نخواهد کرد.

◾

◾باید تضمین عینی بدهند؛ پنجره دیپلماسی
ابدی نیست

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه دولت بایدن
سیاست فشار حداکثری ترامپ را ادامه داده و
همزمان پیغامهای متناقض را برای ما میفرستد،

خاطرنشان کرد :تنها چیزی که به آمریکا کمک
میکند ،این است که بداند مقصر وضع فعلی
است و باید تحریمها را با تضمین عینی بردارد و
این تنها راهی است که میتواند به آن کمک کند
که در وین به یک توافق با  ۴+۱برسد .سخنگوی
دستگاه دیپلماسی کشور همچنین تصریح کرد:
اگر برجام بــرای ایــران ،منافع مشخص و روشن
اقتصادی و عادیسازی تجارت خارجی نداشته
باشد ،قطعا ًطرف مقابل باید بداند این پنجره تا
ابد برای آن باز نخواهد ماند.
وی درباره سفر دو روزه رافائل گروسی به تهران
پیش از نشست هفته آتی شورای حکام و تأثیر
صدور بیانیه محتمل ضد ایرانی در این نشست
بر مذاکرات وین ،با یادآوری اینکه سفر مدیرکل
آژانــس از قبل برنامهریزی شده و موضوعات و
دستور کار مشخص و فنی دارد ،گفت :ما همواره
تــاش کــردهایــم روابــط ایــران و آژانــس فنی و در
چارچوب پادمان و اساسنامه و رویههای آژانس
باشد و انتظار داریم این سفر هم به همین شیوه
سازنده باشد و آژانس اجازه ندهد برخی کشورها
در مسیر همکاری ما انحراف ایجاد کنند.
خطیبزاده همچنین ادعــای برخی نهادهای
بینالمللی در مــورد اخــراج [دیپورت]  141هزار
آواره افغانستانی توسط ایران را رد کرد و گفت:
«همزیستی ما با برادران افغانستانی در تاریخ
ثبت خواهد شد و تــاش مــردم ما همواره این
بوده که افغانستان مأمنی باشد که مردمش در
آن کشور به توسعه کشورشان کمک کنند و ما
هیچوقت مردم افغانستان را در روزهای سخت
تنها نگذاشتیم».

مسکن ملی

دولت

مجلس

در حاشيه

آغازعملیاتاجرایی
750هزارمسکنملی

رئیسی :به پیشرفت کشور
امیدوارتر شده ام

قالیباف :شفافیت فقط مختص
مجلسنیست

سخاوتمندی
آمریکا،
انگلیسورژیم
صهیونیستی
برای ایران!

معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبتنام  1/6میلیون متقاضی
در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت :عملیات اجرایی
 ۷۵۰هزار مسکن آغاز شده است .به گزارش تسنیم ،محمود
محمودزاده اظهار کرد :طبق مصوبه شورایعالی مسکن ،مقرر
شد تا سازمانهای نظاممهندسیساختمان ظرف حداکثر یک
ماه ،بررسی و تصویب طرحهای مهندسی را انجام بدهند .وی
در خصوص کنترل بازار اجاره نیز ،اعالم کرد :امسال عددی
که برای وام ودیعه مسکن تصویب شده حدود  10هزار میلیارد
تومان است که حدود  50درصد آن پرداخت شده است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تحریم هرگز کشور را متوقف
نخواهد کــرد ،گفت :هر روز که از عمر دولــت مـیگــذرد به
پیشرفتکشورامیدوارترمیشومویقیندارمکهگشایشهای
جدی در مسائل مختلف ایجاد خواهد شد و امروز دشمنان
به خوبی متوجه شدند که ایــران در موضع اقتدار ایستاده
است .به گــزارش ایرنا حجت االســام و المسلمین رئیسی
افزود :باید با روحیه بسیجی و همت و کار مضاعف در مسیر
رفع مشکالت و ایجاد گشایش حرکت کنیم و با پیشرفت در
ابعاد مختلف ،روزهای روشنی را برای کشور انتظار میکشیم.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت یکی از وعده های
انتخاباتی او در انتخابات مجلس یازدهم بــوده ،گفت :با
صراحت می گویم مجلس را شفاف میکنیم .به گزارش
فــارس محمدباقر قالیباف که در کنگره همفکری بسیج
سخنرانی می کــرد ،تصریح کــرد :مجلس شفاف خواهد
شد اما این را باید تأکید کرد که شفافیت مختص مجلس
نیست و شفاف سازی باید در همه حوزه ها و دستگاه ها
اتفاق بیفتد .اما مجلس باید از خود شروع کند و گام اول را
خودش بردارد.

گزارش کوتاه

علی باقری در گفتوگو با الجزیره:

آژانس ماهیت فنی خود را حفظ کند
مذاکرهکننده ارشــد ایــرانــی در
گ ـف ـتوگــو ب ــا شـبـکــه الـجــزیــره
تصریح کــرد :تا زمانی که طرف
مقابلمتعهدنشود،هیچدلیلی
بــرای عقبنشینی ما از سیاست هستهای
وجــود نــدارد .آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی
باید ماهیت فنی خود را حفظ کند و در برابر
فشارهای سیاسی تسلیم نشود.
ب ــه گ ـ ــزارش ف ـ ــارس ،پــای ـگــاه خ ـبــری شبکه
«ال ـجــزیــره» در خـبــری ف ــوری نــوشــت «علی
باقری» مذاکرهکننده ارشد ایرانی در گفتوگو
با این شبکه گفته است« :آمریکا چاره ای جز
پذیرش واقعیت جدید توافق هستهای ندارد».
معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران افزود« :ما فعالیتهای هستهای
خود را مطابق با مفاد توافق هستهای ادامه و
توسعه خواهیم داد».
ب ــاق ــری پنجشنبه پ ـیــش اعـ ــام کـ ــرده بــود

موفقیت مذاکرات هشتم آذر در گرو «اراده
جدی» و «آمادگی عملی» طرف مقابل برای
«لغو تحریمها»است.
گفتنی است هشتم آذرماه ،شهر وین میزبان
مذاکرات ایران و گروه  ۴+۱برای لغو تحریمهای
آمریکاست .در همینباره سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه هفته پیش
در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ
به پرسش خبرگزاری فرانسه درباره مذاکرات
پیش رو در وین اظهار کرد :بررسیهای ما به
جمعبندی رسید و دربــاره تاریخ گفتوگو با
اعضای  ۴+۱به توافق رسیدیم .این گفتوگوها
برای رفع تحریمها و تحریمهایی که با برجام
ناهمخوان هستند ادام ــه خــواهــد یــافــت و
تحریمهایی که به صــورت غیرقانونی توسط
آمریکا علیه ایــران اعمال شده همه باید لغو
شوند.برخی نکات اختالفی در  ۶دور مذاکرات
وین بوده که مذاکرات به توافق نرسیده است.

شیرینسازی آبهــای شــور توسط نیروگاههای
اتمی میتواند ظرفیت بــاالیــی در تولید روزانــه
آب آشامیدنی ایجاد کند .این میزان تولید آب و
ذخیرهسازی برق و آب میتواند مشکل آب را در
کشور رفع کند.
به گــزارش فــارس ،برنامه ششم توسعه ،دولــت را
موظف به دستیابی تولید «برق پایدار هستهای»
کرده بود .بعالوه افزایش ظرفیت ۵هــزار مگاوات
ساالنه تولید برق .تکالیفی که در سالهای تدبیر
و امید رسما ًنادیده گرفته شــد .چــرا؟ اردکانیان
معتقد بــود همه ایــن برنامهها طراحی «مافیای
نیروگاهسازی» است!
ایران ِ پساروحانی حاال نه فقط با کمبود برق ،بلکه
با آلودگی هوا و البته «بحران آب» روبهرو است .اما
توسعه نیروگاههای هستهای چگونه میتوانست
مشکالت آبوبرق مردم را مرتفع کند؟

◾

◾آبشیرینکنهایهستهای؛توجیهاقتصادیدارد؟

برای شیرینسازی آب دریا میتوان از روشهای
غشایی ،هم از «تقطیر» استفاده کرد .یعنی
آب را حــرارت دهیم و با تبخیر و سپس سرد
کردن دوباره آن ،نمک محلول دریا را از آن جدا
کنیم .البته که استفاده از انرژیهای فسیلی
بــرای تولید گرمای الزم غیر از تولید آلودگی،
حسابی گران تمام خواهد شد( .تا متر مکعبی
۵هزار تومان!)
آب شیرینکنهای هستهای اما از حرارتی که
در قلب رآکتورهای هستهای تولید میشود،
ب ــرای تبخیر و شــیــری ـنســازی آب اســتــفــاده
میکنند .همین حــاال آ بشیرینکن نیروگاه
اتمی بوشهر که در ســال  ۹۳به بهرهبرداری
رسید ،میتواند روزانه تا ۱۰هزار مترمکعب آب
دریا را شیرین کند.

◾

◾آبشیرینکنهستهایچگونهآبراتقطیرمیکند؟

برای همین ،بسیاری از کشورهای دنیا بهسمت
استفاده از آب شیرینکنهای هستهای حرکت
کردهاند .امــروزه عربستان ،بحرین و کویت از آب
شیرینکنهای بسیار بــزرگ بــرای نمکزدایی از
آب خلیج فارس استفاده میکنند .امارات متحده
عربی نیز یک آبشیرینکن کنار نیروگاه هستهای
«براکه» راهاندازی کرده است.

◾

◾درباره نیروگاه اتمی براکه امارات

میثاق موالیی کارشناس حــوزه انــرژی در اینباره
معتقد است با توجه به محدودیت آب سدها،
تولید آب توسط آب شیرینکنها سرانجام باید
کلید بخورد .چرا که پایداری تأمین آن باالتر است.
ویهمچنینمیگوید:شیرینسازیآببااستفاده
از ان ــرژی هستهای ،کمتر از ۵۰درص ــد سوخت
فسیلی تمام میشود .ضمن آنکه مشکل آلودگی
هم نداریم؛ بعالوه برق هم تولید خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مــدرس نیز
معتقد است همه کشورهایی که به آبهای آزاد
دسترسی دارند ،میتوانند روی شیرین کردن آب به
روش هستهای حساب کنند .دکتر باکویی میگوید
تولید همزمان برق و آب با یکدیگر کامال ًتوجیه
اقتصادی خواهد داشــت؛ چرا که از اتــاف انرژی
حرارتی جلوگیری میکند.

◾

قاب

◾توقف توسعه نیروگاههای اتمی در دولت روحانی

درحاشیه دومین اعتراض آبی در چهارمحال و بختیاری

نیما احمدی  -ایسنا

کریم حقی کاربر
توییتری در یک رشته
توییت به این نکته
اشاره کرده که «در کل
جهان تنها  ۳۰۰ماهواره
تلویزیونی فعال است
که از این تعداد ،رقم باال
و تعجب برانگیز ۱۱۶
ماهواره ،فضای ایران
را پوشش میدهند».
وی در ادامه آورده
است :شگفتآور
اینکه شبکههای
ماهوارهای فارسی زبان
که فقط برای ایرانیها
برنامه پخش میکنند
به رقم حیرت آور
 ۲۶۰کانال میرسد و
عجیبتر اینکه تماما ً
توسط دولتهای
آمریکا ،انگلیس ،رژیم
صهیونیستی و آلما ن و
به تازگی سعودی و ترکیه
تولید و با سخاوتمندی و
به طور رایگان برای ملت
ایران پخش میشود.
نکته جالب اینکه این
دولت های یاد شده
برای تماشای تلویزیون
و فیلمهای خود ،از
هموطنان خودشان پول
میگیرند».

شماره 9678

◾

◾پس از هشت ماه ،فوتیهای کرونا به زیر 100رسید
طبق اعــام وزارت بهداشت پــس از گذشت حــدود
هشت ماه ،تعداد فوتیهای کرونا سرانجام دو رقمی
شــد و بــه ع ــدد  97ج ــان بــاخــتــه در یــک روز رســیــد.
همچنین  5هــزار و  427تست دیگر در  24ساعت
اخیر مثبت شد .بنا بر این گزارش در طول  ۲۴ساعت
گذشته ،مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار
و  ۵۳نفر رسیده است.

 9330000825وقتی مشکالت زیاد میشود ،باید به
امام زمان (عج) پناه برد که صاحب ما و واسطه
فیض الهی هستند .اما ما فقط به غر زدن و نق زدن
میپردازیم و راه حل ساده و سریع آن را فراموش
میکنیم« .اللهم عجل لولیک الفرج».
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ساخت دو واحد تازه نیروگاه اتمی بوشهر از سال۹۳
کلید خورد .قرار بود روسها پیمانکار پروژه باشند.
قرارداد مابین طرفین در نهایت در سال ۹۵به امضا
رسید .متولی این پروژهها در طرف ایرانی ،شرکت
مادرتخصصی «تولید و توسعه انرژی اتمی ایران»
و شرکت «اتم استروی اکسپورت» روسیه است.
ایــن دو واحــد نیروگاهی جدید هرکدام هــزارو57
مـگــاوات بــرق تولید خواهند کــرد .توجه داشته
باشید راندمان نیروگاههای هستهای آنطــور که
وزیر نیرو میگوید برخالف سایر واحدهای تولید
برق ،باالی ۱۰۰درصد است! یعنی با تکمیل این دو
واحد جدید ،ظرفیت برق هستهای کشور دو برابر
افزایش مییافت.
واحدهای توسعهای نیروگاه بوشهر همچنین
هرکدام مجهز به آب شیرینکنهایی با ظرفیت
تولید ۱۰۰هـ ــزار متر مکعب در روز هستند.
بافرض نیاز آبی روزانه ۱۰۰هزار مترمکعب برای
بوشهر ،یعنی این نیروگاهها نه تنها میتوانند
نیاز آبی شهر را بهطور کامل رفع کنند ،بلکه مازاد
آب به باقی مناطق انتقال یابد .همچنین انتقال
آب از اســتــانهــای شمالی بــه بوشهر متوقف
خواهد شد.

