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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: دوربین های 
برجام�ی برای رفع آن اتهام�ات بود و اگر قرار 
اس�ت اتهامات پابرجا بمان�د دیگر دلیلی برای 

وجود دوربین های برجامی نیست.
محمد اس��امی رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی در 
حاش��یه بازدید از نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 
و در جم��ع خبرن��گاران درباره تاثیر این نمایش��گاه 
در افزایش کیفیت مدیریت کش��ور، گفت: اس��اس 
انقاب اس��امی برپایه احس��اس مس��ئولیت مردم 
بود و مس��ئوالن فقط در سیس��تم سیاسی نیست و 
هرکس در تعیین سرنوشت خود مسئول و می تواند 

تاثیرگذار باشد.
اس��امی با بی��ان اینکه هرزمان م��ردم را در امور 
دخال��ت دادیم، موف��ق بودیم، گفت: برای توس��عه 
مردم محور کش��ور باید این ن��وع هم افزایی ها وجود 

داشته باشد. 
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی تصریح کرد: یکی از 
معضات کشور ایجاد صورت مطالبه گری برای دولت 
اس��ت که با توجه به بودجه و امکانات محدود دولت 
این مطالبه گری بعدا منجر به س��رخوردگی می شود 
اما وقتی مردم مس��ائل را احص��ا و راه حل ها را خود 
خلق کنند، مشکات بهتر حل می شود چون جامعه 
ای��ران، جامعه قدرتمندی اس��ت و ب��ا افزایش این 
هم افزایی ها ظرفیت کش��ور ب��رای عبور از چالش ها 

بیشتر می شود.  
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تازه ترین خبرهای 
همکاری ای��ران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم 
گفت: بسیار مهم است که مردم و مسئوالن، حافظه 
تاریخی خود را به هنگام کنند، بیست سال است که 
غرب به جمهوری اس��امی اتهام ساخت بمب اتم را 

می ده��د و هر روز آدرس جدیدی از محل س��اخت 
آن. پرونده ایران مدام به شورای امنیت رفته و علیه 

جمهوری اسامی قطعنامه صادر شده است.
اس��امی افزود: نتیجه مذاکرات ای��ران تاکنون به 
سند برجام رسیده است اما غرب همچنان اتهاماتی 
را ب��ر مبنای اس��ناد ربایش ش��ده و م��وارد ادعایی 
متوجه ایران می کند. اساس پذیرش برجام از سوی 
جمهوری اسامی رفع اتهام و اعتمادسازی بود. ایران 
پذیرفت که ظرفیت فعالیت های خود را محدود کند 
تا اعتمادس��ازی اتفاق بیافتد، با ای��ن همه آن ها به 

تعهدات خود پایبند نبودند. 
وی تصری��ح کرد: دوربین ه��ای برجامی برای رفع 
آن اتهامات بود و اگر قرار است اتهامات پابرجا بماند 
دیگر دلیلی برای وجود دوربین های برجامی نیست. 
دوربین ها به دس��ت خود آژانس جمع ش��ده، پلمپ 
شده و در تأسیس��ات نگهداری می شود تا روزی که 

به این سند برگردند.
رئی��س س��ازمان انرژی اتم��ی با اظهار تاس��ف از 
لفاظی های صورت گرفته علیه برنامه هسته ای ایران، 
گفت: جمهوری اس��امی هرگ��ز فعالیت های پنهان 
و غنی س��ازی خارج از چارچ��وب و بدون هماهنگی 

ب��ا آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی نداش��تیم. ایجاد 
ظرفیت آب س��نگین یا دیگر زیرساخت های صنایع 
اتم��ی ایران، با هماهنگی آژانس ب��وده و اکنون هم 

تحت نظارت آژانس است. 
اس��امی تصریح کرد: کس��ی این تصور اشتباه را 
نداش��ته باش��د که آژانس بر فعالیت های هس��ته ای 
ایران در حال حاضر نظارتی ندارد، آژانس هم اکنون 
هم مطابق ضوابط پادمانی مس��تقر اس��ت و نظارت 

خود را انجام می دهد.
وی اف��زود: این دوربین ه��ای فراپادمانی بوده و به 
توافق نامه برجام مربوط است که در صورت بازگشت 
به این س��ند و اطمینان ایران از عدم شیطنت غرب، 
جمهوری اسامی برای آن ها تصمیم خواهد گرفت.

اس��امی با بیان اینکه این نمایشگاه مانند دوران 
انقاب و جنگ جلوه ای از بها دادن به مردم اس��ت، 
گفت: هر زمان که جامعه 2 طبقه شده و یک طبقه 
دولت و یک طبقه ملت شود و همه هم مطالبه گری 
کنند، چیزی تغییر نخواهد کرد. هم افزایی استفاده 
از ذره ذره اس��تعدادها و انرژی هاس��ت. این کار باید 
منس��جم ش��ده و بخش محور انجام ش��وند و همه 
چیز به دولت ختم نش��ود. برپایه تجارت الکترونیک 
می توان با همه جهان در هر نقطه ای ارتباط داشت.

اسامی افزود: زمانی انتظار از دولت استخدام نیرو 
بود اما در جهان امروز توقع و تعریف باید از اشتغال 
تغییر کند. بس��یاری از ظرفیت ها در مقیاس محیط 
ماست که در صورت دیده شدن اشتغال آفرین است. 
وی تصری��ح کرد: س��ازمان انرژی اتمی در گس��تره 
کشور مس��تقر است و هرجایی که از نظر نرم افزاری 
و سخت افزاری ظرفیتی وجود داشته باشد ما از آن 

استفاده می کنیم.

با تالش های شبانه روزی و اقدامات اطالعاتی 
گسترده  سربازان گمنام امام زمان )عج(، شبکه  
بزرگ و سازمان یافته ی جعل و فساد اقتصادی، 

شناسایی و تمامی اعضای آن دستگیر شدند.
ب��ه گزارش حوزه امنیتی دفاع��ی ایرنا، بنابر اعالم 
وزارت اطالع��ات این باند ۱۳۹ نفره طی س��ال های 
اخیر در اس��تان های تهران و البرز، با سوءاستفاده از 
مدارک هویتی افراد مس��تمند و معتادان بی خانمان 
و از راه جعل گس��ترده و حرفه ای اس��ناد شخصی و 
دولتی، اقدام به ثبت ش��رکت های صوری می کردند 

و در مرحل��ه ی بعدی نیز با جعل اس��ناد و مهرهای 
مورد نیاز، اقدام به تأس��یس ۲۶۷ ش��رکت کاغذی 
کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از 
کارت ه��ای بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای 
صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را 

پنهان می کردند.
متهمین مورد بحث، عالوه بر اقدامات مجرمانه ی 
پیش گفت��ه، مب��ادرت به ف��رار مالیاتی ی��ازده هزار 
میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به رغم بکارگیری 
ش��یوه های کام��اًل پیچیده، ام��ا با عنای��ات الهی و 

پی گیری های هوش��مندانه، فش��رده و چند ماهه ی 
اطالعاتی، مورد شناس��ایی و بازداشت قرار گرفته و 
پ��س از تکمیل تحقیقات و جمع آوری مس��تندات، 
پرونده ب��ه همراه کلیه ی متهمی��ن در اختیار مقام 

قضایی قرار گرفت.
وزارت اطالعات اعالم کرده اس��ت: قطعاً شیوه ها و 
س��رنخ های کشف شده در این پرونده را در ره گیری 
فعالیت باندهاِی مش��ابِه احتمالی مورد استفاده قرار 
داده و در شناس��ایی و برخورد با چنین باندهایی از 

پای نخواهد نشست و برخورد قاطع خواهد نمود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران:

دوربین ها فراپادمانی فعال روشن نمی شوند

دستگیری اعضای شبکه جعل و فساد اقتصادی توسط وزارت اطالعات

رئیس سازمان جهادکشاورزي آذربایجان شرقی 
خبر داد؛

اختصاص بیش از ۳ هزار تن برنج 
و شکر براي ایام محرم و صفر
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»عصرآزادی« از کنفرانس خبری رئیس سازمان  صمت آذربایجان شرقی گزارش می دهد؛

آذربایجان شرقی قدرتمند در تامین مواد غذایی
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عص�رآزادی/ س�رویس فرهنگ�ی: مدی�رکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی مشارکت همه جانبه 
دس�تگاه های دولت�ی و م�ردم را الزمه س�اماندهی و حفاظت از 

پایگاه ملی اوجان عنوان کرد...

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی آذربایجان  شرقی تاکید کرد؛ 

مشارکت همه  جانبه الزمه ساماندهی 
پایگاه ملی اوجان
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