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افزاي��ش  ب��ازار،  در  آش��فتگی 
قيمت ه��ا و فش��ار اقتص��ادی 
بر م��ردم آنقدر ب��اال گرفته كه 
نماين��دگان مجل��س يازدهم ، 
طرح س��وال از رئيس  جمهور را امضا و به حد 
نصاب رساندند. اين درحالی است كه برخی از 
جريان های سياسی اين امر را به حساب تسويه 
حساب های سياسی با دولت گذاشته اند. ديروز 
اين طرح در جلس��ه علنی مجل��س اين طرح 
ب��ه جريان افتاد و اين ط��رح از مرز 130 امضا 
گذشت. از جمله محورهای طرح سؤال از رئيس 
جمهور، نوس��انات در بازار مسکن و همچنين 
افزايش قيمت اقالم ض��روری مورد نياز مردم 
است. موضوع كاهش ارزش پول ملی، افزايش 
قيمت در بازار سکه و ارز و مشکالتی كه در اين 
حوزه وجود دارد نيز محور ديگر طرح س��ؤال 
از رئيس جمهور اس��ت.  در حال حاضر يکی از 
مهمترين پرسش های مردم اين است آيا رئيس 
جمهور از ش��رايط ب��ازار و اقتصاد جامعه خبر 
دارد؟ و اگر خبر دارد چرا هيچ اقدامی برای سر 
و سامان دادن به اين آشفته بازار نمی كند؟  در 
اين ميان بس��ياری نيز عقيده دارند كه همواره 
س��وال از رييس جمهور پر چالش و پرحاشيه 
است و از آنجا كه روحانی حدود يك سال ديگر 
در مس��ند رياس��ت جمهوری قرار دارد ممکن 

است كه مجلس متهم به انتقام گيری و تسويه 
حساب شود. 

 سابقهسوالازرئيسجمهور
اولي��ن بار نيس��ت ك��ه رئيس جمه��ور برای 
پاس��خگويی به نمايندگان م��ردم در مجلس 
حاضر می شود. اولين بار در مجلس دهم حضور 
يافت، اما زمانی كه به پرسش��های نمايندگان 
پاس��خ داد، برخی نمايندگان از پاسخ ها قانع 
نش��ده و به رئيس جمهور كارت زرد دادند. در 
آن زمان اعضای مجلس می توانستند سواالت 
خ��ود را برای دريافت پاس��خ مناس��ب به قوه 
قضائيه ارسال كنند و مقدمات طرح استيضاح 
وی را با رعايت مفاد اصل 89 قانون اساس��ی و 
مواد آيين نامه داخلی در دس��تور كار مجلس 
ق��رار دهند ام��ا به گفته برخ��ی از نمايندگان 
مجل��س دهم، الريجانی رئيس وقت مجلس با 
اين كار مخالفت كرد و اجازه ارسال آن را نداد 
در نتيجه نمايندگان   تصميم گرفتند مس��ئله 
را پايان دهند. حاال روحانی در مجلس يازدهم  
مورد پرسش قرار گرفته و ركورد اولين رئيس 
جمهوری كه دوباره طرح س��وال در مورد وی 

اجرا می شود را خواهد شکست. 
 نظراتنمايندگان 

طرح س��وال از رئيس جمهور بر اس��اس اصل 
88 قانون اساسی و وظيفه نظارتی نمايندگان 

تدوي��ن ش��ده و نمايندگان بر اي��ن باورند كه 
افزايش لجام گس��يخته در بازار و نوسانات نرخ 
س��که و ارز موجب افزايش قيمت ها از سال ها 
پيش ش��ده كه نه تنها درمانی از سوی دولت 
برای آن اتخاذ نش��ده بلکه افزايش نرخ مسکن 
و قيمت كاالها نيز بر اين ش��رايط افزوده شده 
اس��ت. علی نيکزاد، نايب رئي��س دوم مجلس 
در خصوص گزارش عملکرد سرپرس��ت وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، گف��ت: اينکه گفته 
می شود در ستاد تنظيم بازار 14 نفر هستند و 
هركدام از وزرا يك رأی دارند بايد شفاف شود. 
وی افزود: همه بايد پاس��خگوی مردم باش��ند 
از اي��ن رو رئيس جمهور و مس��ئوالن در اين 
حوزه تصميم مناس��بی را اتخاذ كنند، اينطور 

كه نمی توان كشور داری كرد.
محم��د عل��ی پ��ور مخت��ار نماين��ده م��ردم 
س��وال  گف��ت:  مجل��س  در  كبودرآهن��گ 
نماين��دگان از رئيس  جمهور تخصصی و برای 
رفع دغدغه های معيشتی اس��ت. وی با اشاره 
به مطرح شدن مس��ائلی مبنی بر اينکه سوال 
از رئيس جمهور سياسی اس��ت، اظهار داشت: 
نگاه و رويکرد طراحان سوال از رئيس  جمهور 
مطلقاً سياس��ی نيس��ت و دغدغ��ه آنها همان 
دغدغه اقتصادی و معيش��تی مردم است. سيد 
ناصر موسوی الرگانی نماينده مردم فالورجان 

و عضو هيئت رئيس��ه مجلس ني��ز در اين باره 
تصريح ك��رد: نمايندگان به دنبال اس��تيضاح 
رئيس جمهور نيس��تند زيرا اس��تيضاح رئيس 

جمهور به صالح كشور نيست.
وی افزود: ما به دنبال آن هستيم كه اگر روحانی 
برنام��ه ای برای اصالح امور ندارد، مجلس به او 
برنامه بدهد. شرايط فعلی قابل تحمل نيست. 
احمد توكلی نيز در گفتگويی با تاكيد بر اينکه  
صدردصد موافق استيضاح روحانی  است گفت: 
رئيس جمهور در حال نزديك كردن كشور به 
لبه پرتگاه است. هر كشوری در دنيا به بحران 
ارزی می خورد كاهش ارزش پول ملی اش بين 
25 تا 50 درصد می شود، اما در ايران وضعيت 
فاجعه اس��ت. وی در پاس��خ به اين سوال كه 
مناب��ع دولت محدود اس��ت و نمی تواند ارز به 
بازار تزريق كند، گفت: دست دولت اول بسته 
نب��ود. 100 بار ب��ه آقای روحان��ی گفتند كه 

دستت بسته می شود، اما او اعتنا نکرد.
در اين ميان م��ردم در زمان انتخابات مجلس 
نشان دادند كه به دنبال تحقق مجلس انقالبی 
هستند و حاال مجلس بايد نشان دهد كه آنها 
اميد واهی ندارند. محمد علی پور مختار عضو 
كميس��يون قضايی و حقوق��ی مجلس گفت؛ 
س��وال از رئيس جمهور بايد همانند س��وال از 
وزرا امری طبيعی تلقی شود، نماينده مجلس 
بايد در مقابل مردم پاس��خگو باشد و از حقوق 
آنها دفاع كند. اگر سوالی از طرف مردم مطرح 
است، نماينده به عنوان رابط ميان ملت و دولت 
س��وال را مطرح كرده و پاس��خ آن را دريافت 
كن��د. وی تصري��ح كرد: امي��دوارم توضيحات 
رئيس جمهور در صحن علنی درباره س��واالت 
نماين��دگان، توضيحات كامل و جامعی باش��د 
و س��بب بازگردادن آرامش به اقتصاد كشور و 

فعال كردن بخش های اقتصادی دولت شود.
 اولينآزمون 

اينك كه نمايندگان به تازگی پا در خانه ملت 
نهاده اند،  حکايت از اولين آزمون بزرگ مجلس 
يازدهم دارد تا نمايندگان حاضر نش��ان دهند 
چقدر در وعده هايی كه به مردم داده اند راسخ 
هس��تند و می توانند به ش��عارهای خود جامه 
عمل بپوش��انند. از س��وی ديگر نبايد اقدامات 
نماين��دگان تنها ب��ه س��وال از رئيس جمهور 
ختم ش��ود چرا كه اين اقدام بخش كوچکی از 
اقداماتی است كه بايد از سوی مجلس در برابر 
نابسامانی های موجود انجام شود و راهکارهای 

الزم ب��رای ح��ل اين موارد ب��ا كمك نخبگان 
اقتصادی و افراد كاربلد نيز ارائه شود. در عين 
حال نمايندگان مجلس در نظر داش��ته باشند 
ك��ه موضوع تنها به رئي��س جمهور ختم نمی 
شود، بلکه بايس��تی وزرا و ديگر مسئولين نيز 
بازخواس��ت ش��وند. نمايندگان در نظر داشته 
باش��ند رئيس جمهور موظف اس��ت به سؤال 
آنها پاسخ دهد چرا كه اگر رئيس جمهور سوال 
نمايندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس 
ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته 
و استيضاح رئيس جمهور را در دستور قرار دهد 

كه اين امر تبعات زيانباری خواهد داشت.
اما مسئله اين است كه آنها بايد از فرصت سوال 
حداكثر اس��تفاده را كرده و درست، منطقی و 
قانون��ی اين فرص��ت را ب��ه كار گرفته و طرح 
مس��ئله كنند. اينکه مانند مجلس دهم طرح 
سوال از رئيس جمهور به گفتگويی چند ساعته 
در صحن علنی مجلس ختم ش��ده و پيگيری 
و ضمانتی برای حل مش��کالت وجود نداشته 
باش��د، نمی توان��د گرهی از مش��کالت مردم 
گش��وده و تنها وقت مجل��س و رئيس جمهور 
را ه��در م��ی دهد. از س��وی ديگ��ر حاال همه 
نگاه ها معطوف به نمايندگان اين دوره مجلس 
است. س��وال از رييس جمهور در مجلس تازه 
كار يازده��م می تواند حواش��ی زيادی را ايجاد 
كند. بنابراين نمايندگان مجلس بايد به دور از 
حاشيه به حل مساله اقتصادی مردم فکر كنند 
نه اينکه صرفا شعارهای بلندپروازانه اقتصادی 
و سياس��ی برای زير سوال بردن رئيس جمهور 
بدهند. نمايندگان بايد به ش��رايط فعلی كشور 
توجه داش��ته و بدون ملتهب كردن روابط دو 
قوه، سياسی ش��دن ماجرا و تس��ويه  حساب، 
دولت را وادار به اقدامات س��ريع و فوری برای 
رفع مشکالت اقتصادی كنند. مجلس همچنين 
بايد ابزار های نظارتی در مقابل دولت را بيشتر 
در دس��تور كار قرار داده و به س��مت استفاده 
هرچه بيش��تر از اي��ن مقوله به منظ��ور وادار 
كردن دولت و وزيران به انجام اقدامات مطلوب 
و تاثير گ��ذار به نفع مردم ب��رود. اين بهترين 
اقدامی اس��ت كه در يك س��ال باقی مانده از 
دولت، مجلس ميتواند انجام دهد و از آن بهره 
بگيرد. همانگونه كه امام فرمود ند مجلس رأس 
امور اس��ت، اين رأس امور بودن بايد به سرعت 
نش��ان داده ش��ود. در غير اين صورت مجلس 

بدنه مردمی خود را از دست می دهد. 

 نجم آبادی خبر داد: 

مدل جدید برای دخل و خرج دولت
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: بايد در كميسيون 
مش��کالت س��اختاری بودجه احصا و مدل جدي��دی برای بودجه 

نويسی كشور تعيين شود.
بهروز محبی نجم آبادی عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اس��المی گفت: اليحه اصالح س��اختار بودجه تا كنون به 
دس��ت اعضای كميسيون نرسيده اس��ت و احتماالً اين اليحه به 
هيئت رئيس��ه مجلس ارائه شده اس��ت. وی با اشاره به لزوم اصالح ساختار بودجه كشور 
ادامه داد، در جلسه  اعضای كميسيون با  محمدباقر نوبخت اعضای كميسيون پيشنهادات 
خود برای روند اصالح س��اختار بودجه را ارائه كردند. نماينده س��بزوار در مجلس با بيان 
اينکه كميسيون برنامه و بودجه بايد تمركز جدی بر اصالح ساختار بودجه داشته باشد، 
افزود: بايد در كميس��يون مش��کالت ساختاری بودجه احصا ش��ود و مدل جديدی برای 
بودجه نويس��ی كشور تعيين شود تا به كارآمدی الزم دست پيدا كنيم. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينکه دولت فعاًل در بودجه نويس��ی نظرش اين اس��ت 
كه محدوديت های وجود دارد، عنوان كرد: بايد با كارآمد كردن بودجه ساليانه كشور از 
فربه شدن برخی افراد در بحران ها جلوگيری كرد و به اقشار آسيب پذير نيز كمك كرد. 
محبی نجم آبادی اظهار داش��ت: اميدواريم هر چه سريعتر بررسی اليحه اصالح ساختار 
بودجه در دستوركار كميسيون برنامه بودجه قرار گيرد تا بتوانيم بر اساس اصالحات انجام 

تسنيم شده بودجه سال 1400 را در مجلس تصويب كنيم.

 جهانگیری:

برنامه های فناورانه و پژوهشی متناسب با 
آمایش سرزمینی باشد

مع��اون اول رئيس جمهور گفت: سياس��ت ها و برنامه های فناورانه 
و پژوهش��ی متناسب با آمايش سرزمينی و اولويت استان ها باشد. 
شورای عالی عتف ديروز  )دوشنبه( به رياست اسحاق جهانگيری 
معاون اول رئيس جمهور تش��کيل شد. وی در اين جلسه با تاكيد 
بر اهميت تدوين سياست ها و برنامه های فناورانه مبتنی بر آمايش 
س��رزمينی، گفت: با توجه به محدوديت منابع بايد با تهيه برنامه 
دقيق و جامع، بودجه طرح های پژوهشی متناسب با اولويت استان ها 
هزينه شود. جهانگيری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبيرخانه شورای عالی عتف 
درباره برنامه عملياتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در ده استان منتخب كشور، اظهار 
داشت: اين برنامه ها بايد متناسب با برنامه هفتم توسعه همه جانبه كشور باشد و سازمان 
برنامه و بودجه محوريت كار را در اختيار داش��ته باشد. معاون اول رئيس جمهور ضرورت 
به مرحله اجرا رس��يدن طرح های پژوهش��ی و فناورانه را خاطرنش��ان ساخت و با تاكيد 
ب��ر اينکه برای تأمين مالی اين طرح ها بوي��ژه از محل منابع بخش خصوصی بايد تالش 
بيش��تری انجام ش��ود، اظهار اميدواری كرد؛ نتايج اقدامات انجام شده در همه استان ها 
هرچه س��ريع تر در اختيار دس��تگاه ها قرار گرفته و مردم ش��اهد نتايج اجرای طرح های 
پژوهشی در توسعه استان ها باشند. وی با اشاره به اينکه موانع ساختاری نظير مشکالت 
اداری همواره مانع از پيش��رفت سريع طرح های پژوهشی است، از دبيرخانه شورای عالی 
عتف خواست تا با پيگيری زمينه تحقق هر چه بيشتر اين طرح ها را فراهم آورد. جهانگيری 
لزوم فراهم شدن شرايط برای متقاضيان خريد پژوهش و ابتکارات ارائه شده در نمايشگاه 
تقاضای ساخت و توليد ايران، از معاون علمی و فناوری رئيس جمهور خواست تا ضعف ها و 

مهر مشکالت موجود در اين خصوص را هر چه سريع تر مرتفع كند. 

امامكاظم)ع(: خوشا به سعادت اصالح كنندگان بين مردم كه 
آنان همان مقّربان روز قيامت اند.

اميردادرس:
تمامتجهيزاتنظامیمانبراساس
توانمندیدشمنساختهمیشود

ارتش  فرمانده كل  جانش��ين 
گفت: ما دش��من را به خوبی 
براس��اس  و  می شناس��يم 
توانمندی ه��ای او تجهي��زات 

مورد نياز را توليد می كنيم.
امي��ر محمدحس��ين دادرس 
جانش��ين فرمان��ده كل ارتش جمهوری اس��المی 
اي��ران دي��روز در آئين رونمايی از شبيه س��از پرواز 
)سيموالتور( هواپيمای ايليوش��ين 76 اظهار كرد: 
تعه��د و تخصص دو بال پ��رواز امروز نيروی هوايی 

ارتش است.
وی با اشاره به تالش كاركنان نيروی هوايی ارتش 
برای ارتقای توانمندی دفاعی كشور، گفت: زندگی 
خلبانان امروز نش��ان از تعه��د و تدينی دارد كه ما 
در مش��اغل ديگر كمتر آن را سراغ داريم. جانشين 
فرمان��ده كل ارت��ش، ني��روی هواي��ی را تخصص 
محور دانس��ت و افزود: جنگ های ام��روز بر محور 
تخصص و حرفه ای ش��دن اس��ت. س��ربازی كه بر 
مرز دان��ش حركت می كند، س��يلی محکمتری بر 
دش��من می زند، می تواند دش��من را بشناسد و بر 
توانمندی های دش��من س��يطره پيدا كند و از اين 
طريق بر ت��وان بازدارندگی بيفزاي��د. امير دادرس 
عن��وان كرد: ما امروز در ني��روی هوايی تخصص و 
تعهد را به طور توام��ان باهم می بينيم و می توانيم 
اي��ن نيرو را تخص��ص محور بداني��م؛ چراكه نهاجا 
مطاب��ق ب��ا جنگ های روز پيش م��ی رود و قادر به 
پاس��خگويی به تهديدات اس��ت. وی با بيان اينکه 
چيز هاي��ی كه س��اختيم مکمل جنگنده ها اس��ت، 
گفت: عرصه نظامی را بايد مجهز كرده و متناس��ب 
ب��ا تهديدات پيش رو توانمن��دی ايجاد كنيم. امير 
دادرس س��اخت شبيه س��از هواپيم��ای ايلوش��ين 
را بس��يار كار بزرگی دانس��ت و اضافه ك��رد: البته 
كار های بس��يار بزرگی در نيروی هوايی انجام شده 
كه می توان به س��اخت موتور جت اش��اره كرد كه 
در جهان اس��الم كسی نتوانس��ت بسازد. همچنين 
هواپيمای صددرصد ايرانی كه اين پيش��رفت ها در 
مقابل تحريم ها دش��منان فش��ار تحريم را كاهش 

می دهد.
وی با اش��اره ب��ه تحويل دهی هواپيما ه��ای بدون 
سرنش��ين در روز های آينده گفت: هواپيمای بدون 
سرنش��ين كه در روز های آينده دريافت می ش��ود، 
می توان��د بر توان دفاع دفاعی كش��ور بيفزايد. اين 
پيش��رفت ها در حال��ی به دس��ت آم��ده كه تحت 
شديدترين تحريم ها هستيم. ما دشمن را به خوبی 
می شناسيم و براس��اس توانمندی های او تجهيزات 

مورد نياز را توليد می كنيم.
جانش��ين فرمانده كل ارتش بابي��ان اينکه تمامی 
هواپيما ه��ای بدون سرنش��ين ارتش بومی اس��ت، 
خاطرنشان كرد: اين هواپيما بدون سرنشين مکمل 
ناوگان هوايی كشور است و می تواند بر بازدارندگی 

مهر  كشور بيافزايد. 

نمايندهخدابنده:
مسئوالنبايددررعايتپروتکلهای

بهداشتیپيشگامباشند
سخنگوی كميس��يون عمران 
مجلس شورای اسالمی تاكيد 
كرد:  مقابله با كرونا همکاری 
جمع��ی را می طلب��د و امروز 
حتی ي��ك نفر نبايد نس��بت 
به رعايت پروتکل ها بی تفاوت 
باشد. سيد البرز حسينی با تاكيد بر ضرورت رعايت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسك از سوی 
مردم و مس��ئوالن بيان كرد: ش��يوع ويروس كرونا 
يك موضوع جهانی اس��ت و صرفا مختص كشور ما 
نيست.  در حوزه درمانی تمام امکانات در كشور به 
كار گرفته ش��ده تا خدمت رسانی به نحو احسن به 
مردم صورت گيرد. پروتکل های الزم در بخش های 
مختلف تدوين ش��ده و به نهاده��ای مختلف ارائه 
ش��ده اس��ت. وی در ادامه اظهار ك��رد: اما به نظر 
می رسد مس��ائلی از قبيل مشکالت معيشتی باعث 
شده تا مردم به اشتغال خود باز گردند، اما در حين 
انجام فعاليت های اقتصادی، پروتکل های بهداشتی 
همگام و با جديت دنبال شود. ريشه كن كردن اين 

بيماری نياز به همکاری جمعی دارد.
وی گفت : امروز حتی يك نفر هم نبايد در كش��ور 
نس��بت به رعايت پروتکل های بهداشتی بی تفاوت 
باش��د. متاسفانه در مقطعی ش��اهد كم توجهی به 
پروتکل ها و افزايش س��فرها بوديم كه به دنبال آن 
تشديد ش��يوع اين ويروس در برخی از استان ها را 

ايسنا شاهد هستيم. 

خبر

سرمقاله

گزارش

آگهى مزایده فروش زمین

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیارى

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیارى در نظر دارد نسبت به 
فروش یک قطعه زمین ثبتى به شرح جدول ذیل واقع در شهرکرد ، بلوار فارابى ، میدان دفاع مقدس ، ابتداى 

جاده دانشگاه آزاد اسالمى بصورت مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ 99/4/17 به مدت 10 روز همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات ادارى (تا 
پایان روز 99/4/26) به آدرس شهرکرد ، بلوار  آیت اهللا طالقانى ، خیابان سعادت ، کوچه 3 ، پالك 1 مراجعه 
و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمنا حداکثر تحویل پیشنهادات تا تاریخ 99/4/28 مى باشد. 

مبلغ پایه (ریال)مساحت (مترمربع)عرصه و اعیان پالك ثبتىردیف

31607/76120/582/000/000فرعى از 1417 اصلى1

شرایط مزایده:
1- ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکى معادل 5 مبلغ پایه مندرج در آگهى در وجه بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش هاى دفاع مقدس به عنوان سپرده شرکت در مزایده.
2- مبلغ فروش به صورت نقدى بوده و برنده مزایده مى بایست حداکثر ظرف 3 روز کارى بعد از اعالم برنده 
، مبلغ را نقداً به شماره حساب 5701000041017038164251 به نام سایر منابع درآمدى بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش هاى دفاع مقدس نزد بانک مرکزى واریز نماید.
3- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل و تایید ذیحسابى و مدیریت مستقل امور مالى بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش هاى دفاع مقدس میسر مى باشد.
4- این اداره کل در رد یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات مختار است.

5- ضمانت نامه بانکى و بسته پیشنهادى بصورت مهر و موم و به صورت پاکت جداگانه تحویل اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان چهار محال و بختیارى گردد.

6- هزینه هاى درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
معامله  انجام  از  پیشنهادها  پاکت  بازگشایى  از  پس  کننده  شرکت  سوم  تا  اول  نفرات  که  صورتى  در   -7
خوددارى کنند ، سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 

مقدس ضبط خواهد شد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر نیز مى توانند با شماره تلفن 4- 32226163 – 038 تماس حاصل 
نمایند.

شناسه آگهى 904844

طرح سوال از رئیس جمهور در اعتراض به آشفتگی بازار

تسویه حسابی 
درکار نیست 

ادامهازصفحهاول
اخب��اری از اين دس��ت كه ادعا ميکن��د انفجارهای 
خجير و نطنز خرابکاری يا حمله هوايی بوده است، 
از يك جهت برای ايران مثبت ارزيابی می شود چرا 
كه رسانه های خارجی همچون بی بی سی ، رويترز 
و رس��انه های همسو آن را منتش��ر كرده اند و اين 
سياس��ت باعث ميشود تا جمهوری اسالمی ايران با 
دقت بيش��تر به تحقيقات خود بپردازد. به هر حال 
احتم��ال حمله هوايی و يا حتی اقدام خرابکارانه در 
مراك��ز مهمی چ��ون نطنز و خجير صفر اس��ت، اما 
ايران همه احتماالت را در نظر دارد و بر اساس آنها 

عمل خواهد كرد.


