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معاون اقتصادی رئیسجمهور :باید ریشههای فساد پیدا و اصالح شود؛

شماره  8 - 2579صفحه 2000 -تومان

کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران از عوامل خارجی

آیت اهلل رئیسی مطرح کرد:

کاسبی مفسدان اقتصادی
در عدم شفافیت است

رئیس قوه قضائیه گفت :کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی
است و پشت ویترین قرار گرفتن تمامی آنچه در روابط اقتصادی وجود دارد ،بسیار
مهم است.
هجدهمین همایش دادستانهای سراسر کشور با عنوان «تحول در دادسرا» در
سالن همایشهای دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه ،در این همایش اظهار کرد :نقش
و سهم دادستان و دادسرا در اجرای قانون ،صیانت از حقوق مردم ،اجرای امنیت،
کشف جرم ،مجازات و کیفر مجرمین و همکاری با دستگاههای امنیتی و اجرایی،
سهم قابل توجهی است.
وی افزود :فرآیندی که دادسرا طی میکند ،فرآیندی مقطعی نیست و حضور
دادستانها در مرحله مقدماتی برای اینکه جرم واقع نشود ،همکاری با شوراهای تأمین
استانها و ضابطین در عدم وقوع جرم ،کشف جرم و انجام تحقیقات ،خواستن کیفر
برای مجرمان ،رسیدگی و دادرسی ،صدور حکم ،تناسب بین حکم و موضوع ،پیگیری
اعتراض ،اجرای حکم صادره ،تأثیر زندان و بازاجتماعی کردن زندانی و بسیاری موارد
دیگر ،احساس میشود.
رئیس قوه قضائیه ضمن تأکید بر لزوم بهروز شدن دادسراها و دادستانها ،تصریح
کرد :دادستانهای ما باید بهروز شوند؛ چه در شناخت قانون و جامعه ،چه در شناخت
منطقه ،بلد و شهری که عزیزان در آنجا وظیفه خود را انجام میدهند و چه در
شناخت شخصیت مجرم .آیت اهلل رئیسی ادامه داد :سه محور در کار دادستانی مورد
تأکید است .نکته اول آن است که دادسرا و دادستانی برای عموم شهروندان مثل
پدری مهربان باشد که اگر کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفت ،به این پناهگاه ،پناه
بیاورد .اینجا نقش دادستان ،نقشی مهربانانه است.
وی اضافه کرد :دومین نقش ،اقتدار است .این اقتدار نشأت گرفته از قدرتی است
که قانون به دادستان داده است تا بتواند ایفای نقش کند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد :اقتدار دادسرا باید بدون نفوذپذیری و رعایت برخی
شائبهها و بدون توجه به جوسازیها و نوعی از جناحبازی و سیاسیکاریها باشد.
آیت اهلل رئیسی اضافه کرد :انجام دادن وظایف دادستانی باید همراه با نکته سوم
باشد؛ یعنی با تدبیر اقدام کردن .عقالنیت قضایی ایجاب میکند که با پدیدهها با
تعقل و تدبیر مواجه شد.
ادامه در همین صفحه

شمخانی:حقوققانونیومنافع
مردم ایران قابل معامله نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه منافع مردم ایران قابل معامله نیست،
گفت :اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقب نشینی ایران ادامه
بدهند به طور قطع پشیمان میشوند.
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در هجدهمین همایش
دادستان های سراسر کشور در مشهد مقدس ،گفت :حقوق قانونی و منافع مردم
ایران قابل معامله نبوده و اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقب
نشینی ایران ادامه بدهند به طورقطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
وی اعتماد میان حاکمیت و مردم را الزمه پایداری امنیت ملی دانست و افزود:
قوه قضائیه در ایجاد و تحکیم اعتماد میان حاکمیت و مردم نقش مهم و منحصر
بفردی دارد .استقالل قاضی و عدم تاثیر پذیری از جریانات و رویکردهای سیاسی،
حزبی و بخشی از الزامات غیر قابل اجتناب و مهم فعالیت دستگاه قضایی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد :سازمان بازرسی و دیوان عدالت
اداری باحفظ اصول پویائی ،دقت و سرعت عمل می توانند با پاسخگوئی سریع به
مطالبات مردم تضمین کننده حقوق شهروندی به عنوان یکی از ضرورتهای افزایش
اعتماد اجتماعی باشند .شمخانی بهترین الگو برای قوه قضائیه را نظام جامع علوی
که منطبق بر سیره نظری و عملی امام علی(ع) است ذکر کرد و افزود ،دادستان ها
و قضات می توانند با تاسی به این الگوی موفق و ماندگار ،عدالت قضائی را به معنای
واقعی در جامعه اجرا کنند.
وی مساوات در برابر قانون ،فارغ از رنگ ،نژاد ،قبیله ،پست مقام ،قدرت ،شهرت
و ثروت را از برجسته ترین اصول نظام قضائی علوی برشمرد و رعایت ان را تضمین
کننده سالمت و صالبت قوه قضائیه برای ایجاد عدالت فراگیر در جامعه عنوان کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی رمز موفقیت دستگاه های مسئول در کشور را هم
افزایی و رویکرد شبکه ای در ارائه خدمات به مردم ذکر کرد و تاکید کرد :در شرایطی
که اصلی ترین اولویت کشور حمایت از تولید ملی و کار افرینان است قوه قضائیه می
تواند با تامین امنیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان واقعی ،نقش تعیین کننده ای
در تحقق برنامه های اجرایی کشور داشته باشد.
شمخانی ،با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفندماه سال جاری،
این رخداد مهم را نماد مردم ساالری در کشور و تولید کننده اقتدار ملی عنوان کرد
و گفت :انتخابات منبع تولید قدرت در نظام اسالمی بوده و بر خالف خواست معاندین
که بدنبال تبدیل نمودن این رخداد به تهدید بر علیه کشور هستند انتخابات آتی نیز
با تحقق اصول امنیت ،سالمت ،رقابت و مشارکت با شکوه تر از همیشه برگزار خواهد
شد .وی ،هدف آمریکا از پیگیری راهبرد فشار حداکثری آمریکا ،متزلزل کردن اراده
و ایمان جبهه نیرومند و استکبار ستیز مقاومت ذکر کرد و گفت :آمریکا با استفاده از
ابزارهای جنگ نسل چهارم در تالش است با ایجاد خستگی و فرسایش در ساختارها
و ابزارهای قدرت کشورهای مستقل شرایط فروپاشی از درون را محقق کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :شرایط امروز در عراق و لبنان و تالش آمریکا
و هم پیمانان این کشور برای سوء استفاده از مطالبات اقتصادی و اجتماعی بر حق
گروهی از شهروندان عراق و لبنان برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی نیز دقیقابراساس
شاخصهای جنگ نسل چهارمی در حال پیگیری است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :امروز ضربهپذیری و آسیبپذیری
اقتصاد ایران از عوامل سیاسی و خارجی بسیار کمتر شده است.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور در هفتمین جلسه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم که در استانداری قم برگزار شد،
با تبریک ایام آغاز امامت و والیت حضرت مهدی(عج) اظهار امیدواری کرد
تا این جلسات و تالش ها قدم هایی برای اعالم آمادگی ظهور آن حضرت
تلقی شود .معاون اقتصادی رئیس جمهور با تقدیر از تالشهای استاندار،
مدیران استانی و اعضای کارگروه ستاد فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی
استان قم اظهار داشت :هدف از برگزاری منظم این جلسات تنها به صرف
برگزاری یک جلسه نیست ،بلکه باید از هر جلسه یک تصمیم اثربخش و
قابل ارزیابی کارکردی به دست بیاید.

وی با بیان این که در این جلسه تنوع مباحث مطروحه مثبت و حاوی
نگاه جامع نگرانه به موضوعات بود که می تواند برای توسعه فعالیتها در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اثربخش باشد ،گفت :بدخواهان ملت
ایران در طول یک سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان فشار
حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ ابایی از ابراز آن نداشته اند؛ ولی
به لطف خداوند و همت مردم هر چه جلوتر آمدهایم مشارکت حداکثری
بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی که با اعالم خروج آمریکا از برجام در
بازار ارز و تورم بازار کاال پیدا شد دورتر شده ایم و امروز میتوان با اطمینان
عنوان کرد که ضربهپذیری و آسیبپذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل
سیاسی -خارجی بسیار کمتر شده است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته،

شاخصهای اقتصادی نشان میدهد توانستهایم از تورمهای باال به نرخهای
پایینتر کاهش داشته باشیم ،گفت :بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به
نقطه تورم تولیدکننده از  34درصد به  22درصد تقلیل پیدا کرده است و از
آنجا که نرخ تورم تولیدکننده ،پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست ،خبر
بسیار خوبی است .معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود :همچنین نرخ تورم
گروه خوراکیها و آشامیدنیها در  5ماه گذشته روند نزولی را داشته است.
وی تصریح کرد :خوشبختانه همزمان با کاهش تورم ،بخش های
مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال  97به وجود آمد در حال
خارج شدن هستند و نرخ های مثبتی را در بخش های مختلف از جمله
کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.
ادامه در صفحه 2

عناوين مهم

ایران بیشترین
معافیتهای
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صفحه 3
همتی اعالم کرد:

در تماس تلفنی رئیس جمهور با استاندار آذربایجان شرقی تاکید شد؛

دستورروحانیبرایبسیجامکاناتدرامدادرسانیبهزلزلهزدگان

رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار آذربایجان
شرقی دستور ویژه ای برای بسیج تمام امکانات برای
امدادرسانی به زلزلهزدگان استان صادر کرد.
زلزلهای به بزرگی  ۵.۹ریشتر ساعت  ۲.۱۷دقیقه
بامداد ،حوالی شهر تَرک در شهرستان میانه را لرزاند و

تاکنون زلزله در استانآذربایجان شرقی  ۵کشته و ۳۳۰
مصدوم برجای گذاشت.
صبح دیروز استاندار آذربایجان شرقی در روستای
زلزله زده ورنکش حضور پیدا کرد و روند امداد رسانی را
بررسی کرد .روحانی ،ریاست جمهوری کشورمان دقایقی

پیش در تماس با محمدرضا پورمحمدی ،استاندار
آذربایجان شرقی درگذشت تعدادی از هموطنان میانهای
در زلزله بامداد دیروز را تسلیت گفت.
روحانی بر ضرورت بسیج تمام امکانات در زمینه
امدادرسانی و اسکان به زلزلهزدگان تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

رشد ۲۰درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که از ابتدای سال
جاری تاکنون جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ۲۰
درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پنجشنبه
شب در همایش نکوداشت شهید سید ابوالحسن موسوی
و شهدای همرزم شهیدش در مسجد جامع روستای
خورشیدکال شهرستان گلوگاه در شرق مازندران افزود :این
وضعیت نشان میدهد که ما میتوانیم و همه باید کمک
کنند تا با عبور از تالطم ،با برنامه ریزی بهتر برای افزایش
رفاه مردم تالش کنیم.
وی گفت :دولت با وجود همه مشکالت تالش کرده
است تا مخاطرات سرمایه گذاری به حداقل برسد و بخش
خصوصی ،دولتی و دیگر بخش ها و مردم ما با صبوری در
هر لباس و موقعیتی کمک کردند تا اقتصاد کشور ما از
آنچه دشمن می خواست فاصله بگیرد و روندی رو به رشد
داشته باشد.
دژپسند با اظهار این که مقاومت مردم سبب شد تا
دشمن به مفتضح ترین تحریم های ممکن متوسل شود ،
افزود :اگر ما افتخار شاگردی شهدا و فرماندهان شهیدمان
را داریم ،باید منت کش همه توانمندی های کشور باشیم و
برای اعتالی ایران اسالمی آن کنیم که بایسته کشور و این
مردم بزرگ است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که سهم ایران از نظر
جمعیت و مساحت  ۱.۲درصد جهان است ،گفت :سهم ما از
اقتصاد نباید کمتر از این باشد و زمانی که همه با هم باشیم
و توانمندی های خود را عرضه کنیم ،به این هدف دست
خواهیم یافت.
وی ادامه داد :باید با تالش همگانی موقعیتی فراهم
شود تا وقتی سرداران و فرماندهان ما در قید حیات هستند،
مراسم تجلیل از آنان برگزار شود و برای اینگونه مراسم سیاه
و سفید نبینیم و هر کسی در جنگ از همه جان و مال
و زندگی برای ایران عزیز گذشت ،باید مورد احترام باشد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد :شهدا از افتخارات نظام هستند
و افتخار دارم که توفیق شاگردی شهید سرافراز سید
ابوالحسن موسوی را داشتم و آموزش مستقیم و آموزش
زندگی را نزد ایشان آموختم و اکنون ادای وظیفه می کنم.
دژپسند اضافه کرد :این شهید از چهره های دارای
ویژگی های منحصر به فرد است .شهید حسن ،کامال در
همه دوران یکی از ویژگی برجسته اش برخورداری از درک
مناسب بود و نگاه به موقعیت و عنوان مخاطب نمی کرد و
برای همگان ارزش و احترام قائل بود.
شرمنده مردم هستیم
وی تاکید کرد :امروز در جبهه اقتصادی نگاه به لباس
دولتی و غیر دولتی و رنگ و نژاد نداریم؛ بلکه کسی که

بتواند برای برون رفت از این شرایط طرح ،ایده و برنامه
داشته باشد ،شایسته است و باید ادامه راه دهیم.
وزیر اقتصاد افزود :باید صادرات انجام داده و ارز به
داخل کشور بیاوریم و مشکالت را بشکافیم و سهم خود را از
بازار جهانی به دست آورده و نظام را باال برده و اعتالی خود
را در سازمان ملل به دست آوریم و برای تحقق هدف مهم
انقالب و دستیابی به زندگی و رفاه بیشتر جامعه ایرانی و
اسالمی و ممانعت از فروریختن ،رفاه اولیه جامعه مهم است.
وی افزود :شرمنده ایم که امروز اقشار مختلف جامعه از
شرایط اقتصادی در رنج هستند و دشمن تالش دارد شکاف
بین ملت و دولت را افزایش دهد ولی مطمئنا با ناکامی
مواجه شد و صادرات غیرنفتی ما جواب داد .
دژپسند گفت :به رغم تحریم ها توانستیم و رشد غیر
نفتی ما مثبت است و باید مدیریت شود و رفاه جامعه مورد
توجه باشد.
شهید سید ابوالحسن موسوی در  ۱۳۳۹در روستای
خورشیدکال گلوگاه چشم به جهان گشود و در سال  ۶۲به
دست منافقان به شهادت رسید.
شهید حمید محمدی شهردار دیواندره ،شهید
سیدرضا حسینی فرمانده سپاه سقز ،شهید نجف یوسفی
رییس آموزش و پرورش دیواندره و شهید بهزاد همتی
بخشدار دیواندره از شهدای هم رزم شهید موسوی هستند.

آیت اهلل رئیسی مطرح کرد:

کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت است

ادامه از همین صفحه
وی افزود :برای مثال ،نسبت به
جرائم اقتصادی ،آنچه مهم است ،این
است که مجازاتها باید بازدارنده و تسامح
با مفسدان اقتصادی باید در حد صفر
باشد .از طرفی ،نسبت به آسیبدیدگان
اجتماعی باید نگاهی ترمیمی داشته باشیم
و از طرف دیگر ،نسبت به مسائل امنیتی
و اخالل در امنیت اجتماعی و جاسوسی،
جای اغماض نیست .پس تصمیمگیری در
هر جرمی باید متناسب با خودش است.
افراد در قوه قضائیه له و علیه
اشخاص ،موضعگیری نکنند
رئیس قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد:
بین کسی که خواستهای را بیان میکند و
در عین اینکه نظام را قبول دارد ،به دلیل
کاستیها اعتراض میکند ،با کسی که
به دلیل وابستگی به بیگانهها میخواهد
امنیت را دچار اخالل کند ،تفاوت وجود
دارد و رسیدگی قضایی به هر کدام از این
موارد نیز متفاوت است.
آیت اهلل رئیسی ضمن بیان خاطرهای
از دوران دادستانی خود در کرج ،بیان
کرد :خداوند به وجود مقدس پیامبر
اسالم(ص) هم گفت که اگر بداخالق

باشی ،مردم سمت تو نمیآیند؛ پس الزمه
داشتن اقتدار ،بداخالقی نیست .سال ۵۹
که دادستان کرج بودم ،مرحوم سلطانی
حتی در برابر متهمان نیز از جای خود
بلند میشد و من بارها دیدم که حتی
محکومین وقتی مرا میدیدند ،میگفتند
سالم ما را به آقای سلطانی برسانید و این
نشان میدهد که در عین اقتدار ،میتوان
تواضع و احترام را نیز رعایت کرد.
وی در خصوص انتخابات گفت :در
ارتباط با موضوع انتخابات ،تأکید ما این
است که افراد در قوه قضائیه ،همکاری الزم
با شورای نگهبان و دستگاههای اجرایی را
داشته باشند و در موضع احقاق حقالناس
و اجرای قانون ،مسائل را پیگیری کنند و
تأکید میشود که مطلقاً نباید له و علیه
اشخاص ،موضعگیری کرد.
کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم
شفافیت اقتصادی است
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :نسبت به
موضوع بسیار مهم حقوق عمومی و حق
عامه ،آنچه در قانون اساسی آمده ،دفاع از
آزادیهای مشروع است و نباید اجازه داد
که افراد با اتکای بر قدرت و ثروت ،آزادی
مشروع عموم را دچار مخاطره کنند.

وی همچنین تأکید کرد :باید نسبت
به کسانی که به بیتالمال دستاندازی
میکنند و محیطزیست را به مخاطره
میاندازند نیز حساس شد .همچنین
نسبت به سالمت جامعه بهویژه امنیت
غذایی و خوراک مردم ،باید حساسیت
جدی داشت .از طرفی ،نسبت به مسئله
حفظ اخالق عمومی ،عفت جامعه و مسائل
فرهنگی در جامعه هم باید حساس بوده
و نباید اجازه داد امنیت روانی ،اخالقی و
اجتماعی به خطر بیفتد.
آیت اهلل رئیسی اضافه کرد :نکته
دیگر در حقوق عمومی مسئله دفاع از
تولید ،کارآفرین و تالشگر حوزه اقتصادی
است .همچنین باید توجه داشت که
کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم
شفافیت اقتصادی است؛ نه برای بیگانگان،
بلکه پشت ویترین قرار گرفتن تمامی آنچه
در روابط اقتصادی وجود دارد ،بسیار مهم
است .رئیس قوه قضائیه ادامه داد :نظارت
دادستان محترم بر ضابطین نیز امری
ضروری است .همچنین صدور کارت در
همه سطوحی که میخواهند ضابط قوه
قضائیه باشند ،بسیار مهم است و هر کس
در هر سطحی با هر مسئولیتی ،باید کارت

ضابطی داشته باشد .همچنین من از مرکز
فناوری اطالعات قوه قضائیه میخواهم به
دادستان کل و معاونین ایشان در زمینه
نظارت الکترونیک دسترسی دهند تا
نظارت بهصورت الکترونیک صورت بگیرد.
پیگیری جایگزینهای حبس از
تاکیدات رهبری
وی اضافه کرد :نظارت بر زندانها
نیز وظیفه دادستانهای محترم است .هر
روز آقایان دادستان باید لیست زندانیان را
چک کنند تا اگر میشود از آنها کاسته
شود ،این کار را انجام دهند .پیگیری
کردن جایگزینهای حبس ،دستور مقام
معظم رهبری است.
آیت اهلل رئیسی تأکید کرد:
پروندههایی در اقلیمهای مختلف داریم که
در آن شهر یا منطقه ،دغدغه مردم شدهاند
و حتی گاهی دغدغه کل کشور شده است؛
این پروندهها باید در اولویت دستگاه قضا
قرار گیرند.
وی ضمن تأکید بر لزوم ایجاد امید
در مردم با اقدام و عمل ،گفت :امروز کار
دشمن ،دمیدن بر یأس و ناامیدی است
و فعالیت مجاهدانه شما باید در جامعه،
امیدوارانه باشد.

رمز پویا فعال
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خبر
عراقچی:

منافع ایران

مهمتر از حفظ یک توافق است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:
ایران به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت
داده و اگر شرایط تغییر نکند ،در مسیر
کاهش تعهدات حرکت خواهیم کرد.
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور
خارجه در حاشیه «کنفرانس بین المللی
منع گسترش تسلیحات هستهای و خلع
سالح» گفت :هیچ کشوری در حسن نیت
ایران در حفظ برجام تردید ندارد.
وی افزود :در عین حال هیچ کشوری
تردید ندارد که اگر ایران از منافع برجام
بهرهمند نشود ،به کاهش تعهدات برجامی
ادامه خواهد داد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با
بیان اینکه حفظ منافع جمهوری اسالمی
ایران مهمتر از حفظ یک توافق است،
گفت :ایران از یک سو اراده خود را برای
عمل به تعهدات برجامی و از سوی دیگر
کاهش تعهدات در صورت عمل نکردن دیگر
کشورها به تعهداتشان را بطور شفاف نشان
داده است.
عراقچی تصریح کرد :ایران به اندازه
کافی به دیپلماسی فرصت داده و اگر شرایط
تغییر نکند ،در مسیر کاهش تعهدات حرکت
خواهیم کرد.
وی با اشاره به فرصت دوماهه جدید
برای دیپلماسی،تاکید کرد :قاطعیت
جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع
خود روشن است و این موضوعی است که
در همه محافل بین المللی مورد بحث قرار
دارد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به
انزوای بین المللی آمریکا ،گفت :بسیاری از
کشورها ،از جمله شرکت کنندگان در این
کنفرانس بین المللی ،یکجانبه گرایی آمریکا
را محکوم میکنند.
عراقچی گفت :حتی بسیاری از
کشورهای اروپایی نیز یکجانبه گرایی مفرط
آمریکا را محکوم میکنند و امروزه حرکتی
در سراسر جهان بر علیه این یکجانبه گرایی
شکل گرفته که هر روز تقویت میشود.
وی ،برجام را نماد شاخص این حرکت
جهانی عنوان کرد و اظهار داشت :این
موضوع در همه محافل بین المللی ،بحث
روز است.
گفتنی است ،کنفرانس بین المللی منع
گسترش تسلیحات هستهای و خلع سالح
با حضور مقامات و شخصیتهای  ۴۰کشور
جهان و چند نهاد مهم بین المللی از جمله
سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی
انرژی اتمی در مسکو آغاز شد و سه روز
ادامه خواهد یافت.

