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پسلرزههایانفجارنطنزدرتلآویو؛

یک نفر دهان 
»کوهن« را ببندد

سياست 2

»یک نفر دهان یوســی کوهن را ببندد«؛ این دعوای راه افتاده در 
تل آویو بر سر نطنز است؛ دعوا بر ســر دوراهی قدرت نمایی و مالحظه 
امنیتی است؛ دعوای گروهی که می خواهند به رخ بکشند که دستشان 
به درون تاسیسات هسته ای ایران رســیده و توانسته اند آن را منفجر 
کنند و گروهی که می خواهند دهان گروه اول را از ترس واکنش ایران 

ببندند.
 چند ماهی است که آتش سوزی های سریالی و انفجار پشت انفجار 
ایران را شوکه کرده است. ابعاد مشکوک این حوادث آن جایی خود را 
پررنگ تر کرد که دو مورد از این انفجارها در دو منطقه حساس موشکی 

و هسته ای ایران رخ داد. 
شامگاه پنجم تیرماه یک انفجار در منطقه موشکی پارچین اتفاق 
افتاد و چند روز بعد در بامداد 12 تیر، انفجاری دیگر خسارتی هنگفت 

در تاسیسات غنی سازی نظنز به بار آورد. 
معمایی با یک کلید اسرائیلی

آنطور که سایت نورنیوز دیروز نوشته، »مجموعه هسته ای نطنز در 
مساحتی با بیش از 1۰۰ هزار متر مربع، تاسیساتی زیرزمینی در عمق 
7.6 متری زمین هم دارد که از حمالت هوایی مصون است.« این سایت 
به نقل از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داده 
که سوله مونتاژ، خرداد 97 بعد از بیانات رهبری مبنی بر لزوم آمادگی 
برای تولید 19۰ هزار سو اورانیوم غنی شده کلید خورد و یک ماه بعد 

هم به بهره برداری رسید. 
سالن مذکور برای سانتریفیوژ های IR 2 m .IR ۴.IR 6 که جزو 

سانتریفیوژ های پیشرفته ایران هستند،...

سرنوشت نامراد صنعتی بزرگ در زمین های زرخیز

طنینشعار»نهبهخصوصیسازی«درهفتتپه
دسترنج 4

چرتکه 3

خبر ممنوعیت واردات موبایل های باالی 300 یورو، قیمت پرچمداران را تا 70 میلیون تومان رساند

قهر گوشی های لاکچری از بازار  ایران

ســخنگوی دولت اعالم کرد که درباره سند 
همکاری 25 ســاله با چین هیچ نکته محرمانه و 

مخفیانه ای وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری 
هفتگی با رسانه ها در پاســخ به پرسشی درباره 
قرارداد 25 ساله با دولت چین اظهار کرد:  حاضریم 
با  هر کشوری که حاضر به مشارکت بلندمدت و در 
راستای اعتماد متقابل هستند این تجربه را تکرار 
کنیم و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین 

و بندر و از این جنس شایعات نداشته ایم.
ممنوعیت واردات گوشی های باالی 

300یورو ابالغ نشده  است
ســخنگوی دولت درباره ممنوعیت واردات 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو گفت: در یک کارگروه 
مشــترک ارزی این طرح عنوان شد، ولی در این 
خصوص از ســوی وزارت صمــت و گمرک های 
کشور هیچ دستور و ابالغی صورت نگرفته و تغییر 

رویه هم ایجاد نشده است.
حادثه نطنز تاثیری بر روند فعالیت 

هسته ای ما ندارد
ربیعی در پاسخ به پرسش دیگر درباره ادعای 
برخی رسانه های خارجی در زمینه دست داشتن 
رژیم صهیونیســتی در انفجار نطنز، تاکید کرد: 
فرضیه های مربوط به علت حادثه از ابتدای وقوع 
به بررســی انجامیده و علت حادثه با اجماع نظر 

کارشناسان در حال تکمیل است.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات 
جانی نداشته و تشعشعات رادیواکتیو هم نداشته 
و تاثیری بر روند فعالیت صنعت هســته ای صلح 

آمیز ما ندارد.
ســخنگوی دولت گفــت: قطعاً مــا اگر به 
جمع بندی برســیم که دخالتی خارجی در این 
حادثه وجود داشته اســت به آن پاسخ متناسب 

را خواهیم داد.
موضع دولت درباره سوال از رئیس جمهور

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت 
درباره طرح سوال از رییس جمهوری تاکید کرد: از 
نخستین روزهایی که مجلس یازدهم تشکیل شد 
بنای دولت بر همکاری با این مجلس است و دست 
همکاری برای حل مشکالت مردم از سوی دولت 

به سمت مجلس دراز شده است. عبور از بحرانهای 
خارجی و اقتصادی و اجتماعی قطعاً با تعامل همه 
قوا محقق می شود و اگر همکاری مسئوالنه همه قوا 
نباشد راه به جایی نخواهیم برد. تجربه نشان داده 
هرجا که قوا هماهنگ نبوده اند، ضربه آن را مردم 

خورده اند و برای جامعه ضررآفرین بوده است.
 مواضع سه کشور اروپایی 

نگران کننده است
وی تأکید کرد: مواضع ســه کشور اروپایی در 
نشست اخیر شــورای امنیت در رابطه با موضوع 
تحریم تســلیحاتی برای ما نگران کننده است. 
امیدواریم الزم به تذکر بیشــتر نباشــد؛ چرا که 
به لحاظ حقوقی حد وســطی میان پایبندی به 
قطعنامه 22۳1 و عدم پایبندی به آن وجود ندارد 

یا پایبند هستیم یا پایبند نیستیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه هر ابتکاری که 
نقض تعهدات طرف های برجام در این قطعنامه 
باشد، پیامد یکســانی خواهد داشت، گفت: فکر 
می کنیم هیچ کــس جز دشــمنان چندجانبه 
گرایی و قانومندی در روابط بین الملل و مخالفان 

دیپلماسی از این ماجرا سود نخواهد برد.
دستگاه های دولتی موظف به عرضه سهام 

خود به بورس شدند
ربیعی با بیان اینکه نگاه ما بــه بازار بورس نه 
مقطعی که استراتژیک است، گفت: دولت برای 
بورس برنامه جدی دارد و به دنبال این اســت که 
بورس را به بنیادهای اقتصاد کشور تبدیل کند، در 
این راستا دائم شرکت های جدید و دارایی ها را وارد 
می کنیم، همچنین فروش عمده مد نظر ما است 
و بخش هایی از شرکت های بزرگ اقتصادی مثل 

شستا وارد بازار بورس می شود.
 وی افزود: تمام دســتگاه های دولتی موظف 

شدند که سهام خود را عرضه کنند و طبق زمان 
بندی های ماهانه باید ســهام خود را با تاکید بر 
سهام خوب شــرکت های دولتی و سایر اجزای 

دولت در بورس ارائه کنند.
کارخانه هپکو واگذار می شود

ربیعی با بیان اینکه وزیر رفاه قبول کرد کارخانه 
هپکو هم در واگذاری ها قرار بگیرد، اظهار کرد: به 
دوستان و کارگران در کارخانه هپکو هم می گویم 
نگرانی شــما پایان خواهد یافت و یک کارفرمای 
مطمئن با پشــتوانه در هپکو قرار خواهد گرفت. 
نگرانی هایــی که در موضوع شــیوه تعهد و اداره 
شرکت بود و فکر می کنم  این بزرگترین نگرانی 

هپکویی ها هم برطرف می شود.
وی ادامه داد: همچنین براســاس قول وزیر 
رفاه و تاکید رییس جمهوری برای بازنشستگان، 
بالفاصله بعــد از ایــن مصوبه همسان ســازی 
بازنشستگان انجام خواهد شــد و دریافتی آنان 
به جای مناســبی خواهد رسید تا رضایت شان را 

فراهم کند.
افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره دالیل افزایش قیمت بسته های اینترنتی 
گفت: »هیچ شرکتی حق ندارد در شرایط کنونی 
بدون اخذ مجوز، قیمت ها افزایــش دهد«. این 
افزایش 1۰۰درصدی خیلی تعجب برانگیز بود. 
وزارت ارتباطات مکلف شــد تا با تخلف قانونی و 
مقرراتی این دو اپراتــور برخورد کند و در صورت 
لزوم مطابق ضوابط طول دوره پروانه فعالیت آنها 

را کاهش دهد اگر تبعیت نکنند.
زمان بازگشایی مدارس در همه مناطق 

یکسان نخواهد بود
وی در پاسخ به پرسش ایســنا مبنی بر اینکه 
دولت برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با توجه 
به آغاز موج دوم کرونا و نیــز برگزاری کنکور چه 
تمهیداتی در نظر گرفته است، اظهار کرد: درباره 
بازگشایی مدارس تصمیم ســتاد ملی کرونا این 
است که پانزدهم شهریور باشد اما این یک تصمیم 
یکسان برای همه مناطق نیست و در مناطق زرد 
و قرمز و سفید متناسب با وضعیت هر منطقه کار 

آموزش دنبال می شود.

خبر

سخنگوی دولت:

درباره سند همکاری با چین نکته محرمانه  ای وجود ندارد


