
ادامه از صفحه اول 
اروپ��ا در انتظار نتایج انتخاباتی اس��ت که آبان ماه 
مشخص می شود. اگر بار دیگر دونالد ترامپ در کاخ 
س��فید باقی بماند، پیش بینی می شود که رویکرد 
اروپا تغییراتی را به خود ببیند، اما با روی کار آمدن 
»جو بایدن« باید در انتظار سیاس��ت های »ش��دید 
هوش��مندانه« علیه جمهوری اسالمی ایران باشیم 
که اروپا ب��ا دوران آمریکای بایدن همراهی خواهد 
ک��رد. اتحادیه اروپا با اقدام آمری��کا مخالفت کرده 
اس��ت، چرا که وجاهت قانونی ندارد، اگر آمریکا در 
برج��ام باقی مانده بود، چه بس��ا اروپا نیز با ایاالت 
متحده همراهی می کرد، برای همین است که اروپا 
خود را پاس��وز آمریکا نکرد و شریک قانون شکنی 

ترامپ نشد.
ه��ر چند اگ��ر درخواس��ت آمری��کا ب��رای تمدید 
تحریم های اقتصادی در ش��ورای امنیت هم مطرح 
می ش��د، بار دیگر دو کش��ور روس��یه و چین آن را 
وت��و می کردن��د نتیجه راهب��رد مقاومت جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت که آمریکای دوران ترامپ را 
به شکست کش��انده و در این شرایط هشدار جدی 
و قاطع فرمانده کل سپاه پاسداران همزمان با آغاز 
هفته گرامیداش��ت دفاع مقدس به ترامپ، نشان از 
قدرت و اقتدار جمهوری اس��المی ایران دارد. اقدام 
ترامپ علیه ایران مصداق ضرب المثل مزد »هیه« 
جیرنگ اس��ت، می ماند. داس��تان از این قرار است 
که مرد هیزم شکنی به کار هیزم مشغول بود، مرد 
دیگری هم در کنار او روی سنگ می نشست و با هر 
بار تبر هیزم ش��کن، با صدای بلند می گفت »هیه« 
پس از پایان کار هیزم شکن، مرد ادعا کرد که به او 

در هیزم شکستن کمک کرده است!
از هیزم شکن انکار و از  مرد اصرار سرانجام کار به 
قاضی و محکمه کشید، قاضی پول های هیزم شکن 
را گرفته و از یک دست به دست دیگری می ریخت 
و صدای س��که ها به گوش می رس��ید، دس��ت آخر 
سکه ها را به هیزم ش��کن داد و به مرد شیاد گفت 

صدای سکه ها مزد تو است!
آمری��کا از برجام خارج ش��د، و هی��چ حقی در این 
موضوع ن��دارد، اما خود را مح��ق می داند تا جایی 
که قص��د دارد، تحریم های س��ازمان ملل متحد را 
علیه ایران بازگردان��د، چنین اقدامی وجهه قانونی 
ن��دارد. در این میان جامعه بین الملل باید نس��بت 
به یکجانبه گرایی آمریکا ایس��تادگی کند، در غیر 
این صورت چنین سیاس��تی می تواند نشر پیدا کند 

و دامن دیگر کشورها را نیز بگیرد.
ش��نبه و یکش��نبه و دوش��نبه هم آم��د و رفت اما 
هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی اگر هم در بازی سیاس��ی 
آمریکا ش��ورای امنیت هم با او همراهی می کردند، 
هیچ اتفاق��ی رخ نمی داد. آیا چیزی هم باقی مانده 
است که علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال نشده 

باشد؟!

سرمقاله

رئیس مجلس با اشاره به شکست حقوقی آمریکا در شورای 
امنیت به دلیل اقتدار و ایس��تادگی مردم ایران و با تاکید بر 
این که »نباید به این شکست های حقوقی و سیاسی آمریکا 
دلخوش باش��یم« گفت: پیروزی واقعی را زمانی اعالم کنیم 
که اقتصاد و مردم ما قوی ش��ده باش��ند و احساس کنند در 

زندگی آنها تغییرات ملموس ایجاد شده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی روز )یکشنبه، 30 
شهریور ماه( مجلس شورای اسالمی، در نطق پیش از دستور 
خود با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام به  
ملت شهید پرور و سرافراز ایران اسالمی  تاکید کرد: منطق 
دفاع مقدس یعنی باور به توان مردم و اعتقاد راسخ به اینکه 

سنت های الهی تخلف ناپذیر هستند.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: هرگاه مردم را باور 
کنیم پیروز خواهیم ش��د و هرگاه آنه��ا را فراموش کنیم و 
در رأس ام��ور قرار ندانیم، در چش��م بر هم زدنی شکس��ت 
بر ما چیره خواهد ش��د. دفاع مقدس برای ما مدرس��ۀ مردم 
باوری اس��ت؛ به عینه دیده ایم که چگونه در ابتدای جنگ، 
هنگام��ی که باوری به حضور آنها توس��ط مس��ئوالن وجود 
نداشت، چگونه دشمنان پیشروی  کردند و چگونه تنها چند 
ماه پس از حضور گس��تردۀ مردم و باور واقعی به توان ملت، 
عملیات هایی مانند شکس��ت حصر آب��ادان، طریق القدس و 

فتح المبین در ابتدای سال 61 به وقوع پیوست.
وی ادامه داد: آن منطق، همچنان زنده و پیش روی ماست. 
اگر مردم را فراموش کنیم، شکست می خوریم و اگر به توان 

آنها باور داشته باشیم و کار را به آنها واگذار کنیم، پیروزی 
حاصل خواهد شد. شعار هفتۀ دفاع مقدس امسال، شعاری 
پر مغز و درس آموز اس��ت: »ما قوی هس��تیم«؛ این همان 
منطقی اس��ت که  باعث شکست های امروز دشمنان مردم 
ایران شده است. قالیباف افزود: به عنوان مثال در خصوص 
همین اقدامات اخیر آمریکا نیز باید تاکید کرد که به دلیل 

اقتدار و ایستادگی مردم ایران، دشمن به آنچه می خواست 
نرس��ید ولی نباید به این شکس��ت های حقوقی و سیاسی 
آمریکا دلخوش باش��یم و فراموش کنیم که دشمن ظالم ما 
در صورت ادامه یافتن برخی غفلت ها، گام به گام در تشدید 
تحریم ها جلوتر می آید تا به نظام تحریم ها، شکل جدیدی 
بدهد. رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تجربه این مدت 

نشان داده است که هرگاه در برابر اقدامات خصمانه آمریکا 
منفعل عمل کردیم، فش��ار تحریمی بیش��تری به معیشت 
مردم وارد ش��ده است لذا ضروری است با اقدامات فعاالنه، 
هوشمندانه و موثر اجازه نداد بیش از این به مردم عزیزمان 
فشار بیش��تری وارد شود در همین راس��تا ضروری است، 
کمیس��یون امنیت ملی پس از شکس��ت مفتضحانه آمریکا 
درحوزه حقوقی و سیاس��ی حرکت های یک جانبه آمریکا 
که مورد اعتراض دیگر کش��ورهای جامع��ه بین الملل نیز 
هست را رصد و اقدامات متقابل الزم برای صیانت از منافع 

مردم را  با جدیت پیگیری کند و به صحن ارائه دهد.
وی اف��زود: وظیف��ۀ ما آن اس��ت که مردم را ق��وی کنیم. 
مس��ئلۀ مردم ما ناکارآمدی در ادارۀ کش��ور است؛ مسئلۀ 
مردم ما ش��رایط معیشتی است؛ مس��ئلۀ مردم ما حمایت 
نش��دن از لحاظ اقتصادی اس��ت. ما نباید کشور و معیشت 
مردم را معطل غرب کنیم. قالیباف ادامه داد: ما باید مردم 
را در اولوی��ت قرار دهیم و باید از تجربه های روش��ن ملت 
ایران بهره بگیریم و بدانیم که دش��منی آمریکا با این ملت، 
ریشه دار است و اینکه ترامپ رئیس جمهور شود یا بایدن، 
هیچ تغییری در سیاس��ت اصلی ضرب��ه زدن به ملت ایران 
حاصل نخواهد شد پس الزم است بر روی قوی شدن ملت 
ای��ران تمرکز کنیم و پیروزی واقع��ی را زمانی اعالم کنیم 
که اقتصاد و مردم ما قوی ش��ده باشند و احساس کنند در 

زندگی آنها تغییرات ملموس ایجاد شده است.
 خانه ملت

رئی��س جمه��ور کش��ورمان گف��ت: اگر 
آمری��کا بخواهد از قلدری خود اس��تفاده 
کن��د و در مقام عم��ل اقدامی انجام دهد، 
حتم��اً با پاس��خ قاط��ع مواجه می ش��ود. 
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور عصر روز 
)یکش��نبه( در جلس��ه هیئ��ت دول��ت با 
اش��اره به شکس��ت آمریکا در بازگرداندن 
قطعنامه های تحریم��ی علیه ایران، اظهار 
داشت: 30 ش��هریور سال 13۹۹ یک روز 
به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماس��ی کشور 
مان اس��ت. آمریکا به عنوان یک کش��ور 
زورگو در س��طح جهان از دو س��ال و نیم 
قبل تالش سرس��ختانه ای را برای تحمیل 
مجدد تحریم های ش��ورای امنیت سازمان 

ملل علیه ملت ایران آغاز کرد.
روحانی اف��زود: مخصوص��اً روندی که در 
ماه ه��ای اخی��ر و در یک ماهه گذش��ته 
دنب��ال می کرد و ام��روز در واقع به نقطه 
شکست خود رسید. آمریکایی ها در طول 
این دو س��ال و نیم ت��الش کردند یک بار 
دیگ��ر یک ائتالف جامع��ه جهانی را علیه 
جمهوری اس��المی ایران به وجود بیاورند. 
از روزی ک��ه از توافق هس��ته ای و برجام 
خارج ش��دند، فکر می کردند که در زمان 
کوتاهی می توانن��د اتحادیه اروپا را هم به 

سمت خودشان بکشانند.
آنه��ا  رئیس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: 
حتی فک��ر می کردن��د ب��ا تحریکاتی که 
انجام می دهند، جمهوری اس��المی ایران 
اقداماتی را انجام خواهد داد تا آنها بتوانند 
بهانه الزم را برای بازگش��ت قطعنامه های 
ش��ورای امنیت پیدا کنند. خوش��بختانه 
آمریکا در تمام مراحل در طول این مدت 
مواجه با شکس��ت و پاس��خ منفی جامعه 
جهانی حتی متحدان سنتی خودش شد. 
وی گفت: ما ام��روز می توانیم بگوییم که 
فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران در 
بخش سیاس��ی و در بخش حقوقی تبدیل 

به انزوای حداکثری آمریکا شده است.
روحان��ی اظه��ار ک��رد: ام��روز در جهان 
دیپلماس��ی هم��ه ش��اهدند ک��ه در یک 
ماه گذش��ته، آمریکا س��ه بار پیاپی دچار 
شکس��ت در ش��ورای امنیت سازمان ملل 
ش��د، یعنی همان جایی ک��ه آمریکایی ها 
همیش��ه فکر می کردند به دالیل تاریخی 
و دوس��تان س��نتی که دارند، نقطه قوت 
آمریکایی ه��ا  داد:  ادام��ه  وی  آنهاس��ت. 
فکر می کردند حداقل در ش��ورای امنیت 

س��ازمان ملل شکس��ت نمی خورند البته 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل شکست 
زیاد خورده اند. ما شاهد این بودیم که در 
ش��ورای امنیت، 13 عض��و از 1۵ عضو در 
برابر آمریکا ایس��تادند و از برجام حمایت 
کردن��د و نظر آمریکا را نپذیرفتند و قبول 

نکردند.
رئیس جمهور گفت: کاری که اخیراً آمریکا 
از ی��ک ماه پی��ش در زمینه اس��تفاده از 
مکانیزم ماشه شروع کرده بود، یک حرف 
نامعقولی بود که ب��رای هیچکس در دنیا 
قابل پذیرش نبود، کسی که از یک جمعی 
ب��ه طور رس��می خارج ش��ده و گفته من 
در این جمع نیس��تم دو مرتبه بگوید که 
من می خواهم از حق��وق عضویت در این 
جمع اس��تفاده کنم. کسی که عضویت در 
آن جمع را ب��ه عنوان یک حادثه تاریخی 
بس��یار بد علیه دولت قبلی س��خن گفته 
اس��ت، حاال می خواه��د برگ��ردد به این 
جم��ع و از حقوق آن اس��تفاده کند مثل 
آدمی که از تابعیت یک کشور خارج شده 
اس��ت و حاال در یک روز بخواهد برگردد 
و از حق��وق تابعیت آن کش��ور اس��تفاده 
کند. رئیس جمه��ور تاکید کرد: ما همواره 
گفته ایم که در برابر ملت ما یک راه بیشتر 
وج��ود ندارد و آن احت��رام به حقوق ملت 
ایران و با زبان تکریم س��خن گفتن است، 
هرکس��ی بخواهد با قلدری با مردم ایران 
مواجه ش��ود، پایان آن راه قطعاً شکس��ت 
خواهد بود و پاس��خی نخواهد گرفت. وی 
ادام��ه داد: من در اینج��ا الزم می دانم به 

عن��وان رئیس جمهور ایران اعالم کنم که 
اگر آمریکا بخواهد از قلدری خود استفاده 
کند و حرف نادرس��تی که می گوید »من 
توانس��تم قطعنامه ه��ا را برگردان��م« که 
هیچکس هم این ح��رف را قبول ندارد و 
در مق��ام عمل بخواهد اقدامی انجام دهد، 

حتماً با پاسخ قاطع ما مواجه می شود.
روحانی تصریح کرد: کاماًل روش��ن اس��ت 
که ای��ران زیر بار قل��دری آمریکا در هیچ 
مقطعی نرفته و در این مقطع هم در برابر 
قل��دری آمری��کا ایس��تادگی خواهد کرد. 
وقتی آمریکا یک درخواس��ت غیر حقوقی 
مطرح کرده و اکثریت قاطع شورای امنیت 
سازمان ملل آن را رد کرده است، دیگر از 
این به بعد ح��رف زدن آمریکا چیزی جز 
یاغی گری معنای دیگری نخواهد داش��ت 
و کس��ی زیر بار این ح��رف نخواهد رفت 
و عواقب این حرف ه��ا نیز به خود آمریکا 

برمی گردد.
رئیس جمهور گفت: الزم میدانم از اعضای 
ش��ورای امنیت ک��ه در برابر درخواس��ت 
غیرقانون��ی و غیر منطق��ی آمریکا در این 
یک ماه ایس��تادگی کردند، تش��کر کنم. 
از رئی��س ش��ورای امنی��ت قبل��ی یعنی 
اندون��زی، از رئیس ش��ورای امنیت فعلی 
یعنی نماینده نیجر تشکر و قدردانی کنم 
به خاطر ایس��تادگی در برابر حرکت های 
غیرقانونی آمریکا و همچنین از روس��یه و 
چین که با اس��تحکام و ب��ا قدرت در برابر 
بی منطقی آمری��کا هم در مقاطع قبلی و 
هم در این مقطع ایستادگی کردند تشکر 

کنم به عنوان کشورهای دوست؛ همچنین 
از س��ایر اعضای شورای امنیت، کشورهای 
اروپایی و س��ایر کش��ورها و همه 1۲و 13 
کش��وری که از ایران حمایت کردند و در 

برابر آمریکا ایستادند باید قدردانی کنم.
وی افزود: یک بار دیگر به 1+۴ اعالم کنم 
که ما در صورتی که ۵ کشوری که امروز در 
توافق هسته ای باقی ماندند به همه توافق 
و اصول��ی که در این توافق متعهد ش��دیم 
آنها عم��ل کنند ما هم به ط��ور کامل به 
تعهد خود باز می گردیم؛ اینکه ما تعهدات 
برجامی را کاهش دادیم و کنار گذاش��تیم 
بخاطر این بود یکسال صبر کردیم و ۴+1 
پاس��خ مثبت در زمین��ه اقتص��ادی نداد 
اگرچ��ه مواضع خوبی از لحاظ سیاس��ی و 
حقوق��ی اتخاذ کردند؛ ام��ا چون در زمینه 
اقتصادی نتوانس��تند یا نخواستند به طور 
کامل عمل کنند ما هم از تعهدات برجامی 
خودم��ان کنار رفتیم اما ه��ر زمانی که ۵ 
کش��ور آمادگی داش��ته باش��ند و به همه 
تعهدات برجامی خودشان برگردند ما هم 
به تعهدات برجامی خودمان باز می گردیم.

روحانی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
همواره به تعه��دات بین المللی خود عمل 
کرده اما هیچ زمان��ی حاضر نبوده در یک 
توافق��ی که توازن آن ب��ه هم می خورد بار 
آن تواف��ق را یکجانبه بر عهده بگیرد. همه 
موفقیت هایی که تا امروز در این دو س��ال 
و نی��م ما داش��تیم مرهون ایس��تادگی و 
مقاومت ملت بزرگ ایران اس��ت. آنها فکر 
می کردند با فش��ار بر مردم، مردم در برابر 
زورگویی های آنها تسلیم می شوند. رئیس 
جمهور در پایان تصریح کرد: موفقیت هایی 
که ما به دس��ت آوردیم علیرغم فش��اری 
ک��ه ب��ر روی م��ردم و زندگی م��ردم بود 
ایس��تادگی و مقاومت مردم بود؛ امروز هم 
موفقیتی که از لحاظ دیپلماس��ی به دست 
آوردی��م و دیپلمات های ما توانس��تند در 
صحنه بین المللی این موفقیت ارزش��مند 
را کس��ب کنند در س��ایه مقاومت ملت و 
هدایت مقام معظم رهبری بوده و تا زمانی 
که این هدایت و مقاومت مردمی هس��ت 
ما می توانیم بخوبی در برابر س��خنان غیر 
منطق��ی و اقدام��ات غیرمنطق��ی آمریکا 
ایستادگی کنیم. بی تردید پیروزی نهایی 
از آن ملت��ی اس��ت که با اس��تواری برای 
حقوق خود ایس��تادگی کرده و ایستادگی 

خواهد کرد.  مهر
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گزارش

آمریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه ناکام می شود
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س گفت: 13 عضو 
ش��ورای امنیت نامه ای به رئیس این ش��ورا داده اند مبنی بر اینکه آمریکا 

نمی تواند درخواست فعال کردن »مکانیسم ماشه« را بدهد.
وحی��د ج��الل زاده در واکنش ب��ه ادعای آمری��کا مبنی بر فع��ال کردن 
مکانیس��م ماش��ه، گفت: در جلس��ه ای که اخیرا کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس با مس��ئوالن وزارت خارجه داشت، گفته شد که 13 
عضو شورای امنیت نامه رسمی به رئیس شورای امنیت داده اند و در این نامه تأکید 

کرده اند که درخواست آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه قابل طرح نیست.
جالل زاده تأکید کرد: البته ما در جلسه کمیسیون امنیت ملی به مسئوالن وزارت 
خارجه گفتیم که ش��ما نباید منتظر اما واگرها باش��ید و زمانی که تهدیدی متوجه 

کشور ما می شود، باید سناریوها و برنامه های خودتان را آماده کنید.  مهر

ردپای دولت در بازار مسکن، سکه و ارز 
نماین��ده م��ردم مرن��د در مجلس گفت: آق��ای روحانی! م��ردم به دین 
حاکمانشان هستند، شما خودتان سرمایه ها را به سمت تولید نمی برید و 

ردپای دولت در بازار ملک، مسکن، سکه و ارز دیده می شود.
معصومه پاش��ایی بهرام طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس اظهار 
داشت: رفتارها و واکنش های دولت به مسائل داخلی و خارجی، مردم را به 
این باور رس��انده که دولت نسبت به شرایط زندگی آنان بی تفاوت شده  است. 
وی با بیان اینکه دولت در این ش��رایط بحرانی بازار و معیش��ت مردم عزمی برای 
معرفی وزیر صمت ندارد، گفت: گاه ش��نیده می ش��ود که دولت برای سکانداری 
وزارت صمت به دنبال افراد غیرمتخصص می رود، بنابراین از دولت می خواهیم که 
سریعاً یک وزیر متخصص و آشنا به وزارتخانه معرفی کند، شخصی که خود دولت 

هم آن را قبول داشته باشد و به مجلس بیاید و از او دفاع کند. فارس

فریاد زدیم که مدارس بازگشایی نشود
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید وضعیت بحرانی امروز 
کرون��ا را پیش بینی کرده بودیم و پیش��نهادهایی را هم ارائه کردیم اما 
گوش کس��ی بدهکار نبود. ولی اس��ماعیلی معتقد اس��ت بحرانی شدن 
اوضاع با توجه به مس��افرت های اواسط ش��هریور و همزمانی پیک سوم 
کرونا با آنفوالنزای فصلی قابل پیش بینی بود. او افزود: در بحث بازگشایی 
م��دارس طرح س��وال و اس��تیضاح را مطرح کردی��م، داد و فری��اد زدیم اما   
تصمیمشان را تغییر ندادند. وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم بازگشایی مدارس را به 
بعد از شناسایی ناقلین و افرادی که احتماال در سفرهای اواسط شهریور به کرونا 
مبتال شدند موکول کنند اما این پیشنهاد عملی نشد و نتیجه آن را نیز هم اکنون 
می توانید مشاهده کنید. عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس از درگیر 

شدن برخی از معلمین با بیماری کرونا در روزهای اخیر خبر داد. صبح شد

ایستگاه ما را نگیرید لطفا

جراید: آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن به دلیل ابتال 
به بیماری روده اعالم کرد.

دلیل بیماری روده نخس��ت وزیر ژاپن کدام یک از 
گزینه های زیر است؟

الف( ایشان اجازه ندادند مردم مملکتش از گرسنگی 
به بیماری روده مبتال شوند.
ب( روابط صمیمانه با آمریکا

ج( خوردن سوشی سرد
د( ننجون هم مثل پزش��ک، محرم اس��رار بیماران 
است فلذا از انتشار دلیل اصلی بیماری روده ایشان 

معذورم.
یک مقام آگاه وزارت بهداش��ت: موج دوم کرونا به 
طوفان تبدیل می ش��ود و آمار بستری ها سه برابر 

خواهد شد.
به نظر شما کدام یک از اقدامات دولت تدبیر و امید 

برای مقابله با این طوفان، مفیدتر است؟
الف( بازگشایی مدارس

ب( لغو دورکاری ادارات و سازمان ها
ج( دستور آغاز به کار قلیانسراها

د( اس��تفاده از ن��رم افزار فتوش��اپ در موسس��ات 
آماری

رییس بیمارستان شریعتی: افزایش سفرها در آخر 
شهریور موجب افزایش دوباره کرونا شده است.

افزایش دوباره کرونا غیر از س��فرهای آخر شهریور 
ی��ک دلیل دیگر هم دارد که از بین گزینه های زیر 

انتخاب کنید.
الف( نه اینکه خودت نمی دونی؟

ب( برو ما رو سیاه نکن داداش
ج( ایستگاه گرفتی ها

د( ما که هیچی ندیدیم

قالیباف با اشاره به شکست حقوقی آمریکا در شورای امنیت: 

نباید به شکست های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم

روحانی در جلسه هیات دولت: 

فشار حداکثری به انزوای حداکثری آمریکا تبدیل شد
با حضور وزیر دفاع انجام شد؛

افتتاح بزرگترین مجتمع تولید 
باتری های صنعتی کشور

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بزرگترین مجتمع 
تولید باتری های صنعتی کشور را افتتاح کرد. در سال 
جهش تولید، چندین پروژه ملی سازمان توسعه منابع 
انرژی وزارت دفاع )توان( با حضور امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح به بهره برداری 

رسید.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در آیین بهره 
ب��رداری از بزرگترین مجتمع تولید باتری های صنعتی 
کش��ور و رونمایی و بهره برداری از اولین توربین بادی 
مقیاس متوسط بومی کشور ساخت متخصصان صنعت 
دفاعی، گفت: در آستانه گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به نام )جهش تولید( نامگذاری ش��ده 
اس��ت، دش��منان ملت بزرگ ایران اس��المی در صدد 
هس��تند با ظالمانه ترین تحریم ها، معیش��ت و زندگی 
عموم��ی م��ردم عزیزمان را با مش��کل و چالش جدی 
مواجه کنن��د اما متخصصین صنع��ت دفاعی با کار و 
تالش ش��بانه روزی و جهادی و با تکیه بر ظرفیت های 
بی نظیر داخلی توانس��تند در حوزه تامین انرژی برای 
حوزه های مختلف صنعتی کشور، با استعانت از خداوند 
متع��ال با افتتاح و بهره ب��رداری از این مجتمع بزرگ 
و ملی، ظرفیت تولید باتری های صنعتی کش��ور را به 
1۸0 میلیون آمپر س��اعت در س��ال افزایش دهند که 
این دستاوردی بزرگ در این شرایط تحریم برای کشور 
یک افتخار بزرگ محس��وب می شود. وی افزود: با بهره 
برداری از این مجتمع بزرگ تولید باتری های صنعتی 
کشور، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع مهم داخلی از 
جمله در حوزه های مخابراتی، نیروگاهی و پاالیشگاهی 
و ارتباطاتی تأمین شده و با این ظرفیت تولیدی، ساالنه 
از خروج میلیون ها دالر ارز جلوگیری خواهد شد. وی 
افزود، با افتتاح و بهره برداری از این طرح های صنعتی 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از هزار نفر 
ش��غل ایجاد شده است. امیر سرتیپ حاتمی در ادامه، 
آزمایش��گاه و مرکز تحقیقات باتری های صنعتی سرب 
اسیدی را در سازمان توسعه منابع انرژی )توان( وزارت 
دفاع افتتاح کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
این آزمایش��گاه و مرکز تحقیق��ات باتری های صنعتی 
سرب اسیدی را مجهزترین آزمایشگاه در کشور دانست 
که با راه اندازی آن امکان طراحی و نمونه س��ازی انواع 
باتری های صنعتی س��رب اسیدی جدید فراهم شده و 
ارتق��ای کیفیت محصوالت فعلی و بومی س��ازی مواد 

اولیه و قطعات مورد نیاز در کشور را میسر می سازد.
وی اف��زود: در این مرک��ز تحقیقاتی، خط تولید باتری 
در اندازه آزمایش��گاهی با امکانات کامل نمونه س��ازی 
و تس��ت، راه اندازی ش��ده اس��ت که ضمن تسهیل در 
فرآیند نمونه سازی و تست، صرفه جویی قابل توجهی 

در هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.
 روابط عمومی وزارت دفاع

        


