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اقتصاد جامعه

اخبار

پدافند هوایی ارتش یک «پهپاد متجاوز» ساقط کرد

شنبه 18آبان  - 1398شماره 636

پدافند هوایی ارتش یک فروند پهپاد ناشناس را در بندر ماهشهر مورد اصابت قرار داد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از تسنیم ،پدافند هوایی ارتش یک فروند پهپاد
متجاوز خارجی را در بندر ماهشهر مورد اصابت قرار داد.امیر علیرضا صباحی فرد ،فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این رابطه گفت :بامداد دیروز یک فروند
پهپاد متجاوز توسط سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور منهدم
شد.به گزارش روابط عمومی ارتش ،فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تصریح کرد :این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به تجاوز یک فروند پهپاد متجاوز
خارجی به حریم هوایی کشورمان بوده است و پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن حساس با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد.

یادداشت

واردات پیشگی و طلبکاری
از اقتصاد و منافع ملی

ادامه از صفحه اول
نکته طنز و تلخ ماجرا اینجاست که به دلیل واردات
پیشگی طی سالیان گذشــته واردکنندگان آنقدر
مدعی و طلبکار نســبت به اقتصاد ملی شده اند که
حتی در بحــران های اقتصاد و کمبــود منابع مالی
نیز دائم در پی آن هســتند تا با ترفندهای مختلف
شــیرازه اقتصاد و منافع ملی را به نفع سوداندیشی
خود به هم بریزند.آنها در بازارهای ایران رشد کرده
شرایط نابرابری هستند که از یک سو واردات را آزاد
و از سوی دیگر آزادی را برای تولید کننده ایرانی در
چهاردیواری زندان گونه می پســندید و ترویج می
کرد.حق به جانبی آنها در برابر منافع ملی دقیقا نشات
گرفته از عادت به زندگی در چنین فضای ناعادالنه
ای است که نتیجه سیاست گذاری های غلط و ضد
تولیدی کشور است.حاال اما برنامه ریزان دولتی در
برابر دغدغه رهبر انقالب که بارها نیز عنوان شــده
است باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با واردات
و توانمندی بی نظیر تولید کنندگان ایرانی مشخص
کنند .بی شک هر چه بیشتر از این با واردات پیشگی
و یا اندیشه وابسته به واردات در حق تولید ایرانی جفا
شود یک خیانت تاریخی برای توسعه کشور در تاریخ
ثبت خواهد شد .این گونه نیست؟

یادداشت
نگاهی جامعه شناختی به تظاهرات
عراق و لبنان
محمدجواد غالمرضاکاشی
آنچه میبینی از ســنخ انقالب نیست .بر فضای
انقالبی این تخیل ســیطره دارد که همه چیز را
میتوان از نــو بنا کرد و آغازی مجــدد را تجربه
کرد .بنابراین همبستگی ،کالم آرمانی ،رهبری
و سازماندهی ظهور میکند .اما شورشهایی از
سنخ آنچه در عراق و لبنان جاری است ،اتفاقاً از
فقدان امید نشــات میگیرد .این امید که بتوان
چیزها را به نحوی دیگر ســازمان داد و فردایی
نو آفرید.تماشــای تصاویر و فیلم شــورشهای
عراق و لبنان جالب توجه است .مداومت و خشم
و اعتراض میبینی ،اما کالم و ســخن و هدف و
سازمان و رهبری نه.آنچه میبینی از سنخ انقالب
نیست .بر فضای انقالبی این تخیل سیطره دارد
که همه چیــز را میتوان از نو بنــا کرد و آغازی
مجدد را تجربه کرد .بنابراین همبســتگی ،کالم
آرمانی ،رهبری و سازماندهی ظهور میکند .اما
شورشهایی از سنخ آنچه در عراق و لبنان جاری
اســت ،اتفاقاً از فقدان امید نشات میگیرد .این
امید که بتوان چیزها را به نحوی دیگر ســازمان
داد و فردایی نو آفرید.نه تنهــا امید به آغازی نو
پیش چشم شورشیان نیست ،بلکه همه چیز از
فضای خفه کننده امیدهای ایدئولوژیک نشات
میگیرد .دهههاست سخنها و کالم آرمانی مثل
سقفی بر فساد دولتی و غارت و ویرانی ارزشهای
اجتماعی و اخالقی سایه انداخته است .مفاهیم
و شــعارهایی که کاری جز تقدس بخشیدن به
مناســبات منحط نکردهاند .معنویت ،استقالل،
آزادی ،مبارزه و جهاد مفاهیمی هســتند که در
عرصه سیاسی فراخوان میشــوند تا حفرههای
زندگی را پر کنند و به آن غنا و ارزش بیشــتری
ببخشند .اما به شــرطی که چنین کنند .اما اگر
احســاس جمعی به تدریج این مفاهیم را نوعی
فریب و دغل کاری تجربه کند ،اگر احساس کند
این مفاهیم بدن زندگی را پــاره میکنند آنگاه
شورش ممکن اســت برای برداشتن سقفهای
ریا و دغل انجام پذیرد .قطــع نظر از اینکه برای
زندگی شــان پیامدی داشته باشــد یا نه .قطع
نظر از این که بتوان روزگاری نــو را تجربه کرد
یا نه.مردم گاهی در جنبشهاشــان ،علیه خود
قیام میکنند .چــرا که در فضــای دروغ و ریا،
همه آلودهاند و شــورشها اگر وضع زندگیشان
را دگرگون نکند ،دســتکم خودشان را از دست
خودشان رها میکند .در فضای منحطی که هر
روز دروغ میگویند و ریا میکننــد و ظلم .آنها
از خودشــان به تدریج متنفر میشوند .شورش
میکنند تا از خودشان خالی شوند.مردم گاهی
در شورشهاشان اهداف جبرانی دارند .میدوند
و فریاد میزنند ،تا احساس زبونی ناشی از سکوت
را جبران کنند یا از زبونی ناشی از تعظیم و تسلیم
ناشی از اضطرار.
گاهی مردم قیام میکنند تا همه چیز نام مناسب
خود را پیدا کنــد ،دیگر به گرســنگی نگویند
مقاومت ،به غارت نگویند مشــارکت ،به ســتم
نگویند تدبیر ،به مرگ نگویند زندگی.

بررسی «اقتصادسرآمد» از لزوم تصویب یک طرح در مجلس؛

«شفافیتآرا» ،اتاق شیشهای پارلمان

گروه سیاسی -اواســط مردادماه،
طرحــی دربــاره شــفافیت آرای
نمایندگان مجلس توسط حسینعلی حاجی
دلیگانی ،نماینده مردم شاهینشهر در مجلس
شورای اسالمی با امضای  ۲۹نفر از نمایندگان،
تقدیم هیئت رئیسه شد .براساس این طرح،
در جریان بررسی لوایح و طرح ها ،رای گیری
مخفی به رایگیری علنــی تغییر می یافت.
البته قرار بود برخی موارد همچنان اســتثنا
باشند و رای گیری درباره آنها بصورت مخفی
اخذ گردد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در کنار این طرح
مجلس ،دو طرح دیگر هم در آذر  ۹۶و تیر۹۷
توســط آقایان فتحی ،نماینده مردم تهران و
ذوالنوری نمایند ه قم و با امضای گروهی دیگر
از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس
ارسال شــده بود .البته طرح ذوالنوری عالوه
بر شفافیت آرا به سایر شاخصهای شفافیت
مجلس از جمله سفرهای نمایندگان ،حضور
و غیاب ،مرخصی و  ...هم پرداخته بود .بیش
از  ۲۰۷نفر از نمایندگان مجلس با روش های
مختلف از طرح شفافیت آرا حمایت کردهاند.
اکنون ،نمایندگان مجلــس که در هفتههای
قبل به یک فوریت طرح شــفافیت آرای خود
رای نداده بودند؛ حاال در طرح جدید به شرط
شــفافیت آرای تمام نهادهــای تصمیمگیر،
حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن
آرای خود بردارند.بر اســاس ماده واحده این
طرح تمامی شوراها ،مجامع و نهادهای موثر در
فرآیند قانونگذاری و نهادهای تصمیمگیرنده
که صالحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و

مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسالمی،
هیات وزیــران ،مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای
عالی فضای مجازی ،شوراهای شهر و روستا،
خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به
علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین
علنیسازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود
هستند.این طرح بعد از آن از سوی جمعی از
نمایندگان مجلس طراحی شد که رای مخالف
به فوریت «طرح شــفافیت آرای نمایندگان
مجلس» با واکنشهای بســیاری از ســوی
مردم و ناظران سیاسی و اجتماعی مواجه شد.
عبدالکریــم حســینزاده نماینده اشــنویه
در مجلس مــی گوید :مدتهاســت که یقه
نمایندگان مجلس را برای شفافیت آرا گرفتند
پس بهتر است شفافســازی در همه ارکان
باشد.وی ادامه داد :واقعیت این است که من

حفظ منافع ایران مهمتر ازحفظ
یک توافق است
معــاون وزیرخارجه
کشورمان درحاشیه
کنفرانــس بینالمللــی منع
گسترش تسلیحات هستهای
وخلــع ســاح گفــت :هیچ
کشوری درحســن نیت ایران
درحفظ برجام تردید ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سید
عباس عراقچی گفت :درعین
حال هیچ کشوری تردید ندارد
که اگر ایــران ازمنافع برجام
بهره مند نشــود به کاهش تعهدات برجامی ادامه خواهد داد.او ادامه داد :ایران از یک سو
اراده خود را برای عمل به تعهدات برجامی و ازسوی دیگر کاهش تعهدات درصورت عمل
نکردن دیگر کشورها به تعهداتشان را بطور شــفاف نشان داده است.عراقچی تاکید کرد:
ایران به اندازه کافی به دیپلماســی فرصت داده و اگر شرایط تغییر نکند در مسیر کاهش
تعهدات حرکت خواهیم کرد.معاون وزیرخارجه کشــورمان با اشــاره به فرصت دوماهه
جدید برای دیپلماســی ،گفت :قاطعیت جمهوری اســامی ایران در دفاع از منافع خود
روشن اســت و این موضوعی اســت که درتمام محافل بینالمللی مورد بحث قراردارد.
عراقچی گفت :بسیاری از کشورها ازجمله شرکت کنندگان در این کنفرانس بینالمللی
و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز یکجانبهگرایی مفرط آمریکا را محکوم میکنند
و امروزه حرکتی در سراسر جهان علیه این یکجانبهگرایی شکل گرفته که هر روز تقویت
میشود.در این خصوص ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به آغاز گام چهارم
کاهش تعهدات برجامی ایران ،آمریکا را مقصر پیش روی ایران در این راســتا تلقی کرد.
صفحه توییتر وزارت امور خارجه روسیه به نقل از ماریا زاخارووا ،سخنگوی این وزارتخانه
روسی نوشت :دو ماه پیش ما متوجه شــدیم که ایران ممکن است در اوایل ماه نوامبر به
تعلیق تعهداتش در برجام ادامه دهد .تهران شروع به گازرسانی زنجیره سانتریفیوژها در
تاسیسات فردو کرده است .اگر آمریکا کارشکنی در برجام و قطعنامههای شورای امنیت
سازمان ملل کارشکنی را متوقف میکرد ،این اتفاق نمیافتاد.کنفرانس بین المللی منع
گسترش تسلیحات هســتهای و خلع ســاح با حضور عباس عراقچی معاون وزیر امور
خارجه کشــورمان و  ۲۵۰تن از شخصیتها و مقامات  ۴۰کشــور در مسکو آغاز شد.در
این کنفرانس سه روزه نمایندگانی از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد
و آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور دارند.کنفرانس بین المللی عدم اشــاعه (انرژی
هسته ای -خلع سالح و عدم اشــاعه) یکی از بزرگترین کنفرانس ها با موضوع هسته ای
است.در این کنفرانس که نمایندگانی از سازمانهای بین المللی IAEA,CTBTO ,
 UNODAنیز حضور خواهند داشت موضوعاتی از قبیل کنترل تسلیحات بین روسیه
و آمریکا -جنبههای مختلف برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) -تنشهای خاورمیانه
عدم پیشرفت در خلع سالح هستهای کره شمالی و سایر موضوعات مرتبط مورد بحثو تبادل نظر قرار خواهد گرفت.عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان که
در این کنفرانس شرکت کرده است ،در پنل اختصاصی با موضوع توافق هستهای ایران،
آخرین وضعیت برجام را تشریح خواهد کرد .در این پنل «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر
خارجه روسیه ،هلگا اشمیت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «فو کونگ» مدیرکل
دپارتمان کنترل تسلیحات و خلع سالح وزارت خارجه چین نیز سخنرانی خواهند داشت.

خودم مخالف شفافیت آرا هستم و دلیلش هم
این است که این امر تبدیل به یک ابزار علیه
خود دموکراسی و آزادی شــده است .گاهی
اوقات یک طرحی میآیــد که امکان تقویت
جامعه مدنی را به وجود میآورد اما نمایندگان
تهدید میشوند که آرا را منتشر میکنند.
نماینده مردم اشــنویه افزود :برخی دیگر هم
به دلیل تائید صالحیت و ســایر امور ممکن
اســت به همان طرحهایی کــه باعث تقویت
جامعه مدنی میشــود رأی ندهند! این که ما
شفافســازی را جزیرهای و تبدیل به ابزاری
برای مچگیری کنیم به هیچ عنوان درســت
نیست و ما راه به جایی نخواهیم برد.
وی تاکید کرد :بازهم میگویم اگر قرار است
شفافیت آرا باشد برای همه ارکان باید باشد که
من با این نوع شفافسازی موافق هستم زیرا
مردم باید بدانند کجــا چه تصمیماتی گرفته

شده اســت این اقدام ما را در توسعه سیاسی
بسیار کمک خواهد کرد.
علیرضا محجوب هم مــی گوید :طرح جدید
شفافیت سازی؛ جنبه عمومی به خود گرفته
است و سه قوه مکلف به شفاف سازی هستند.
وی با بیان اینکه مســئولیت تصمیم گیران
مهم است ،افزود :رســالت ما صیانت از مردم
مستضعف است و اینکه مشخص شود نماینده
به چه طرحی رای منفی و یا مثبتی داده است
نمیگویم مهم نیســت ،اما بایــد جوانب کار
بررسی و اولویت بندی شود.
محجــوب گفــت :شــفافیت مهم اســت،
بخصوص شفافیت دارایی و باید در این طرح،
شفافیتهای اساسی مورد نظر مردم را در نظر
بگیریم مانند اینکه میزان دارایی وکالی ملت
و خانوادهشــان در زمان ورود و پایان مجلس
چقدر است.وی افزود :علت مخالفت من با این
طرح این است که ما مسائل فوری تری مثل
معیشــت مردم داریم که باید به ان برسیم نه
اینکه شفافیت آرا مهم نباشد.
اسداهلل عباسی نماینده مجلس ،دیگر مهمان
برنامه گفت :طرح شــفاف سازی با طرحهای
گذشــته متفاوت اســت؛ مجلس بر اساس
عقالنیت به فوریت این طرح رای داده است.
وی افزود :بســیاری از امور نظارتی به مردم
واگذار شــده اســت و ما باید به اعتماد مردم
جواب دهیم و در مقابل مــردم ،نمایندگان
باید پاسخگو باشــند.نماینده مجلس با بیان
اینکه راه مبارزه با فســاد شفاف سازی است،
افزود :وقتی شفافیت باشد هیچگونه ابهامی
پیش نمیآید.

تاکید دولت برای بسیج امکانات
برای امدادرسانی به مناطق زلزلهزده
رئیــس جمهوری
پس از اخذ گزارش
اســتاندار آذربایجان شرقی
دستوراتی درباره امدادرسانی
به مناطق زلزله زده صادر کرد.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
حجت االســام و المسلمین
حســن روحانــی رئیــس
جمهوری در پی وقوع زلزله در
ساعات ابتدایی روز جمعه در
آذربایجان شرقی طی تماسی
تلفنی با اســتاندار این اســتان در جریان ابعاد حادثه ،میزان خســارات وارده و وضعیت
مصدومان قرار گرفت .
رئیس جمهور در این تماس تلفنی در خصوص امداد رسانی موثر و سریع به مناطق زلزله
زده و آسیب دیدگان از این حادثه و رفع نیازهای فوری و ضروری زلزله زدگان دستورات
الزم را صادر و بر آماده سازی همه امکانات از سوی دستگاههای مختلف در جهت تسریع
در ارائه خدمات و امداد به حادثه دیدگان و مصدومان تاکید کرد.
پورمحمدی استاندار آذربایجان شــرقی هم گزارشی از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده
استان و خسارات و تلفات ناشــی از آن را به رئیس جمهور گزارش کرد و با تاکید بر اینکه
تمام امکانات ستاد مدیریت بحران استان برای امدادرسانی به مناطق زلزله زده بسیج شده
است ،از آغاز اسکان اضطراری زلزله زدگان خبر داد.
سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر به وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی
واکنش نشان داد.
علی ربیعی در توییتر خود نوشت«:متاسفانه باز هم زلزله زندگی هموطنانمان را لرزاند .از
ساعت وقوع ،رئیسجمهور و معاون اول دستوراتی را به دستگاههای مسئول برای رسیدگی
به زلزلهزدگان صادر کردند.
دولت تمامی اهتمام خود را به کار خواهد بست تا زندگی عادی به این منطقه برگردد و تن
زلزلهزدگان دیگر با لرزش سرمای زمستانی نلرزد».
معاون اول رییس جمهور بر لزوم امدادرسانی فوری و بسیج همه امکانات برای کمک رسانی
به مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی تاکید کرد.
اسحاق جهانگیری در تماس تلفنی با استاندار آذربایجان شــرقی که در ستاد بحران در
روستای ورنکش بخش ترکمنچای میانه حضور دارد ،گزارشی از آخرین وضعیت خسارات
وارده و اقدامات صورت گرفته برای کمک به زلزله زدگان دریافت کرد.
معاون اول رییس جمهور از استاندار آذربایجان شــرقی خواست با بسیج تمامی امکانات
استان و اعزام گروههای امدادرســان و ارزیاب به مناطق زلزله زده ،اقدامات الزم و کمک
رسانی فوری به آسیب دیدگان را دستورکار خود قرار دهد.
دکتر جهانگیری همچنین از همه نیروها و ارگانهای امدادرسان استان نیز خواست تمام
امکانات و ظرفیتها را برای کمک به زلزله زدگان بکار گیرند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این تماس تلفنی ،گزارشی از آخرین آمار جانباختگان و
مجروحین ارائه کرد و از بسیج همگانی در استان برای کمک رسانی و نجات زلزله زدگان
خبر داد .گزارش ها حاکی است این حادثه تاکنون پنج کشته و دوازده مصدوم که در مراکز
درمانی بستری شدهاند ،داشته است.

اطالعیه سپاه در محکومیت تحریم های جدید
سپاه پاســداران انقالب اســامی در بیانیه ای با محکومیت
اقدام شکستخورده اخیر رژیم تروریستی آمریکا در تحریم
ستاد کل نیروهای مســلح و تعدادی از فرماندهان و مقامات
لشکری کشورمان ،این اقدام را تحریک آمیز و موجب مصمم
تر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقالب برای عملیاتی کردن
سناریوهای مورد نظر و متناسب برای مقابله با شیطان بزرگ
و متحدان کاخ سفید دانســت.به گزارش اقتصادسرآمد ،در
بخشی از این بیانیه آمده است :اقدام رژیم مستکبر ،سلطهگر و
تروریستی ایاالت متحده آمریکا در تحریم "ستاد کل نیروهای
مسلح" و تعدادی از فرماندهان و مقامات لشکری جمهوری
اسالمی که همواره در خط مقدم امنیت و افتخارآفرینی برای
ملت ایران برابر توطئه ها و نقشه های شیطانی جبهه دشمنان
انقالب اسالمی درخشیده اند ،داللت بر حقانیت و موفقیت راه
و مسیری دارد که از یک سو خرسندی ،اعتماد و غرور ایرانیان
و بلکه امت اسالمی را رقم زده است و از سوی دیگر استیصال
و عصبانیت جبهه دشمن به ویژه هیأت حاکمه بی خرد کاخ
سفید را نمایان ساخته است.این بیانیه میافزاید :قرائن نشان
می دهد نفس های دشمن در میدان تقابل راهبردی با انقالب
اسالمی به شمارش افتاده است و اینگونه اقدامات در معادله
ای معکوس ضمن بازنمایی شکست و استیصال آمریکا  ،بی
اعتمادی و تنفر ملت ایــران علیه آنهــا را تعمیق و در ادامه
مقاومت فعال و ایستادگی و پایداری تاثیر محور خود مصمم
تر می ســازد و روند افول و زوال حتمــی آمریکاییها را نیز
سرعت می بخشد.
درخواست برای توقف سیاست «فشار حداکثری»
آمریکا علیه ایران
نماینده چین در امور خاورمیانه ،وضعیت متنشنج این منطقه
را نتیجه خروج آمریکا از توافق هســتهای دانسته و خواستار
متوقف کردن سیاستهای یکجانبه این کشور در برابر ایران
شد.به گزارش اقتصادســرآمد ،ژای جون ،نماینده ویژه چین
در امور خاورمیانه گفت که آمریکا باید سیاســت یکجانبه
تحریمهایش علیه ایران را متوقف کند.این دیپلمات همچنین
گفت :چین باور دارد که آمریکا باید این روشها ،سیاستهای
یکجانبه و فشار حداکثری بر ایران را متوقف کند چراکه این
تنها راه بازگشت به راه اصلی و صحیح برای حل مشکل است.او
همچنین تاکید کرد که وضیعت متنشنج فعلی در خاورمیانه
با تحریمها و فشاری که از جانب آمریکا اعمال شده و همچنین
با خروج یکجانبه این کشور از توافق هستهای مرتبط است.
این مقام چینی در عین حال ابراز امیــدواری کرد که تهران
به تعهداتش در توافق هستهای پایبند بوده و از "بدتر کردن
شرایط" اجتناب کند.زای افزود :ایران اخیرا اقدامات جدیدی
را اعالم کرده و با این وجود تاکید کرده که آنها بازگشتپذیر
بوده و تحت نظارت هســتند .اگرچه ،چین همچنان امیدوار
اســت که طرفهای ذینفع اقداماتی را انجــام دهند که به
کاهش تنش ونه برعکس آن منجر شود.
ادعاهای تکراری سعودیها در رابطه
با برنامه هستهای ایران
نماینده دائم عربستان در مقر سازمان ملل در وین در نشست
ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن طرح
ادهاهایهای بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران خواستار
همکاری تهران با آژانس اتمی شد.به گزارش اقتصادسرآمد،
عبداهلل بن خالد بن ســلطان بن عبدالعزیز ،سفیر عربستان
در اتریش و نماینده دائم این کشــور در سازمان ملل و دیگر
سازمانهای بین المللی در وین روز پنجشنبه در نشست ویژه
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع اجرای
توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی در ایران بر حمایت و تمجید
ریاض از تالش های آژانس تاکید کرد.وی در ادامه مدعی شد
که ایران بخش های حساسی از برنامه هسته ای خود را پنهان
کرده است و این مساله نشــان می دهد که بدون شک برنامه
هسته ای ایران مســالمت آمیز نیست و به دنبال دستیابی به
سالح هستهای اســت.عبداهلل بن خالد ضمن ابراز خرسندی
از بازگشــت بازرس ویژه آژانس به وین که بــرای بازدید از
تاسیسات هستهای ایران به کشــورمان آمده بود گفت :عدم
برخورد با ایران در رابطه با تعامل آنها با برخی افراد و بازرسان
در خاک این کشور باعث می شــود که ایران بار دیگر چنین
اقداماتی را تکــرار کند به خصوص اینکه ایران ســابقه نقض
قوانین و معاهدات بین المللی را دارد.
آژانس انتقال گاز  UF6به تاسیسات فردو را تایید کرد
ســخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمــی گفت که آژانس
انتقال گاز  UF6به تاسیســات فردو را تایید کرده اســت.به
گزارش اقتصادســرآمد ،آژانس بینالمللــی انرژی اتمی روز
پنجشنبه تایید کرد که ایران گاز هگزافلوراید اورانیوم()UF6
را به تاسیسات غنیسازی سوخت فردو انتقال داده است.یک
سخنگوی آژانس انرژی اتمی گفت :آژانس ،انتقال یک سیلندر
 UF6طبیعی را از تاسیســات غنیسازی سوخت در نطنز به
( FFEPمجتمع فردو) و اتصال آن به  FFEPرا برای آماده
سازی رســاندن  UF6به دو زنجیره سانتریفیوژهای ،1-IR
راستی آزمایی کرده اســت.مطابق گفته این سخنگو ،کرنل
فروتا ،مدیرکل موقت آژانس انرژی اتمی ،گزارشــی را درباره
اجرای تعهدات هستهای ایران در چارچوب برجام و در زمینه
فعالیتهای آن در  FFEPبه شورای حکام آژانس ارائه داده
است.این اظهارات ســخنگوی آژانس انرژی اتمی در پی این
مطرح میشــود که با اعالم آغاز گام چهارم کاهش تعهدات
هستهای ایران از سوی رئیس جمهور ایران در روز چهارشنبه،
بهروز کمالوندی ،سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران روز
پنجشــنبه اعالم کرد دو هزار کیلو هگزافلورایــد اورانیوم به
ســایت فردو انتقال یافته و به لولههای خوراک سانتریفیوژ
تحت نظر بازرسان ســازمان بین المللی انرژی اتمی متصل
شده است.

