پرسمان

پارلمان

مسئوالن چرا به حال مردم رسیدگی نمیکنند؟

شورای نگهبان

قوه قضاییه اطالعات جدیدی از حضور دوتابعیتیها دارد

مرجع تقلید شیعیان با ابراز نگرانی از وضعیت معیشت مردم گفت :مسئوالن
چرا به حال مردم رسیدگی نمیکنند؟ چرا برخی با کمکاری خود مردم را نسبت
به نظام و انقالب بدبین میکنند؟ با پشت میز نشستن که کار درست نمیشود.
آیتاهلل حس��ین نوریهمدانی با اش��اره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اس�لامی اظهار داش��ت :انقالب اسالمی خدمات بس��یاری در زمینههای مختلف
عمرانی و حتی بینالمللی برای مردم داشته است و باید قدردان این انقالب باشیم.
وی با مقایسه امکانات و خدمات انجامگرفته در دوران انقالب اسالمی با پیش از انقالب
گفت :نباید فراموش کنیم که قبل از انقالب در چه وضعی از امکانات قرار داشتیم و کشورهای
خارجی برای ما تصمیم میگرفتند اما امروز بدون نظر ایران در منطقه هیچ تصمیمی گرفته
نمیشود .قبل از انقالب برای داشتن اسلحه به غرب التماس میکردیم اما امروز موشک داریم
و یا در زمینههای دیگر نانو و انرژی هستهای پیشرفت فراوانی کردهایم.

مسئوالن از حیف و میل بیتالمال جلوگیری کنند

دبیر شورای نگهبان گفت :ما باید از امانت بزرگ امام راحل محافظت کنیم و
در این زمینه دوری از دنیاطلبی ،ثروتاندوزی و قدرتطلبی ضروری است.
آیتاهلل احمد جنتی با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر گفت :انقالب اسالمی ،این
مقطع بیسابقه تاریخی که بعید است مشابهی در آینده هم داشته باشد ،چنان تحول
عظیمی براس��اس معنویت و اسالم ایجاد کرد که از جوانان زمان جهل ،فساد و غفلت،
انسانهایی عاشق ایثارگری و شهادت ساخت .وی ایجاد روحیه دینمداری و احیای اسالم ناب
و عدالت را از برکات این انقالب بزرگ دانست و تأکید کرد :ما باید از این امانت بزرگ امام راحل
محافظت کنیم و در این زمینه دوری از دنیاطلبی ،ثروتاندوزی و قدرتطلبی ضروری است.
وی مسئوالن را به جلوگیری از حیف و میل بیتالمال ،فساد و گرانی توجه داد و اظهار
داش��ت :ما باید قدردان ملت نجیب و ش��ریف ایران باشیم که با همه مشکالت اقتصادی و
معیشتی ،همچنان در دفاع از انقالب خود استوارند.

نماینده مردم نجفآباد در مجلس گفت :امیدواریم با اقدامات دستگاههای امنیتی و
اشرافیت خوب آنها و همچنین اظهارات اخیر حجتاالسالم اژهای مبنی بر اینکه که به
اشراف اطالعاتی خوبی در این زمینه دست پیدا کرده و توانستهاند به جمعبندیهای
جامعی در این خصوص برسند بحران حضور دوتابعیتیها ختم شود.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به موضوع حضور دو تابعیتی در دستگاههای اجرایی گفت:
امیدوارم با قاطعیت فعلی درخصوص تعیین تکلیف عدم حضور دوتابعیتیها در دستگاههای
اجرایی و اشرافیت دستگاههای امنیتی و همچنین با رفع خالء قانونی در این خصوص بتوانیم
موضوع  2تابعیتیها که میتوانست برای کشورمان مشکلساز باشد هر چه سریعتر پایان یابد.
وی افزود :دستگاههای امنیتی اقدامات خوبی درخصوص دوتابعیتیها انجام دادهاند ضمن
اینکه خأل قانونی در این خصوص هم با طرحی که نمایندگان در کمیسیون حقوقی قضایی
آماده طرح داشته و در انتظار مطرح شدن در صحن کمیسیون است پایان یابد .فارس
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مخاطب شمایید

تفاوت امت حزبالله ایران
با مردم در صحنه فرانسه!
مهدی جهانتیغی
مدیر مسئول جهان نيوز

اعتراض��ات جلیقهزردها در فرانس��ه ک��ه از حدود دو ماه
پیش در اعتراض به سیاس��تهای اقتص��ادی دولت پاریس،
وضعیت بد معیش��تی و قدرت خرید پایین ش��روع ش��ده- ،
ب��ا وجود عقبنش��ینی ماکرون از برخی از این سیاس��تها -
همچن��ان ادامه دارد .جلیقهزرده��ا در روزهای اخیر عالوه بر
مطالبات اقتصادی و معیشتی ،استعفای ماکرون ،تغییر قانون
اساس��ی و خروج فرانس��ه از اتحادیه اروپ��ا و ناتو را هماینک
مطرح میکنند .اما در اینباره بیشتر بخوانید:
الف) پشت سر اعتراضات جلیقهزردها هیچ حزب رسمی
و تابلو جناحی قرار ندارد .معترضان دستگیر شده فاقد سابقه

در دول��ت حس��ن روحانی و
دست بـه نقد
حلق��ه نزدی��ک ب��ه وی ،کم
نیس��ت عناصر خودس��ری که بدون لحاظ نمودن
مناف��ع ملی و مصالح مردم ،ب��ا دور زدن قانون در
کشور سعی دارند مسیر دیگری را طی کنند.
علی ماجدی س��فیر س��ابق جمهوری اسالمی
ایران در آلمان در گفتوگ��و با خبرگزاری دولتی
ایس��نا ضمن تخطئه نگ��رش حاکم بر سیاس��ت
خارجی کش��ورمان در قبال غرب ،خواستار اعطای
امتیازات بیشتر به دولتهای اروپایی شده و اظهار
داش��ت :متاس��فانه ما فقط یاد گرفتهایم دشمنی
کنی��م در حالی که باید بپذیری��م آمریکا هژمونی
برتر دنیا اس��ت .ما چه دوس��ت داش��ته باش��یم و
چه نداشته باش��یم این یک حقیقت است .ما باید
بپذیری��م که دنیا ب��ا نوع نگاه ما مش��کل دارد .ما
باید ن��وع نگاهمان به دنیا را ب��ا توجه به وضعیت
بینالمللی تغییر دهیم و تا زمانی که نوع نگاهمان
تغییر نکند ،این مش��کالت همچنان وجود خواهد
داش��ت .باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی
از عملیاتها و یا خودس��ریها میتوان منافع ملی
کش��ور را تأمین کرد ،به صراحت گفت تصور آنها
اش��تباه اس��ت .ما در داخل کش��ور ب��ا موضوعی
همچون "عملیات خودس��رانه" مواجه هستیم ،آیا
میتوانیم منکر ش��ویم که در خارج از کش��ور نیز
نمونهای از این اتفاقات رخ نمیدهد؟ عملیاتهایی
که اعتماد را دچار خدشه میکند .ما نیاز داریم که
یک نوع احس��اس امنیت و اعتماد نسبت به ایران
در دنی��ا ایجاد کنیم و از انج��ام مواردی که باعث
خدشه دار شدن این اعتماد میشود پرهیز کنیم.
آق��ای ماج��دی در اظهاراتش که با اس��تقبال
گسترده رس��انههای ضدانقالب و معاند همراه بود،
بدون اشاره به عهدش��کنی طرف اروپایی و آمریکا
در برجام و اجرای کامل تعهدات از س��وی تهران،
ای��ران مقصر اصل��ی در پرونده برج��ام و بدعهدی
آمری��کا معرفی میکند .ماجدی بدون ذکر نام فرد
یا سازمان مش��خص ،نوک پیکان انتقاد خود را به
سوی افراد موسوم "خودس��رها" نشان میرود .در
واقع سفیر سابق ایران در آلمان سعی دارد تا با طرح

فعالیت سیاس��ی و شرکت در اعتراضات مشابه هستند .یعنی
این جریان اعتراضی،توانس��ته مردم ع��ادی را با خود همراه
کند .ب��ه همین دلی��ل جلیقهزردها فقط در ش��هرهای مهم
فرانس��ه دیده نمیشودند بلکه برخی نواحی روستایی فرانسه
نیز اعتراضات و تجمعات این جریان مش��اهده میشود .نکته
عجیب این اس��ت که این حریان بدون س��ر و لیدر اس��ت و
عمال نمیتوان س��خنگو مش��خصی نیز ب��رای آن معین کرد.
نظرسنجیهای رسمی منتش��ر شده نشان میدهد که باالی
هفتاد درصد مردم فرانسه موافق جلیقهزردها هستند .بنابراین
اگر به ش��عارهای اصلی جلیقهزردها نگاه��ی دوباه بیاندازیم
میتوانیم نتیجهگیری کنیم که اکثریت مردم فرانسه خواستار
تغییرات رفتاری در حوزه اجتماعی و سیاس��ی دولت فرانسه
هستند؛ ولو اینکه در کف خیابان حضور ندارند.
ب) البت��ه جلیقهزردها این روزها تنه��ا اعتراض خیابانی
برگ��زار نمیکنن��د و قصد دارند فهرس��تی از نامزدهای مورد
نظر خود را برای ش��رکت در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا
ارائ��ه کنند .یعنی همه راههای ممکن برای اس��تمرار خود را
میخواهند حف��ظ کنند و به عنوان جری��ان نوظهور بمانند.

جالب آنکه تازهترین نظرس��نجی انجام ش��ده نشان میدهد
ای��ن جنبش میتواند  13درص��د آرا را در انتخابات پارلمانی
اتحادی��ه اروپا در ماه می،کس��ب کند .این در حالیس��ت که
حزب جمهوری فرانس��ه به رهبری امانوئ��ل ماکرون در این
انتخابات  22.5درصد آرا را کسب خواهد کرد.
ج) ام��ا در واکنش به جلیقهزردها ،جریان ش��ال قرمزها
در فرانس��ه بوجود آمده است .آنها جلیقهزردها را مخالف نظم
و خش��ونت طلب معرفی میکنند و بسیاریش��ان نیز خود را
حامی دولت فرانسه معرفی میکنند و با پرچم ملی این کشور
در خیاب��ان حض��ور میباند .اما نکته قابلتامل این اس��ت که
براس��اس آمار رسمی نهادهای فرانسوی حضور شال قرمزها تا
امروز به یک هفتم حضور جلیقهزردها هم نرسیده است .یعنی
حامیان کف خیابانی دولت فرانسه و حاکمیت این کشور بسیار
ناچیزتر از مخالفان خیابانی حاکمان فرانسه هستند.
د) حوادث فرانس��ه ش��باهتی با فتنه  78و  88و حتی به
نوع��ی حوادث دیماه  96هم در ای��ران ندارد .برای علت این
تفاوت نیز میتوان دهها دلیل جستوجو کرد؛ منجمله اسناد
طراح��ی بودن فتنه  78و به خصوص کودتای  88و همچنین

خودسری در پاستور

الفاظ کنایهآمیز و اشارات تأملبرانگیز ،مختصاتی را
ترس��یم نماید که منتقدین سیاست خارجی دولت
روحان��ی در مرکز آن ق��رار میگیرند؛ این درحالی
اس��ت قرائن و شواهد ،از این واقعیت حکایت دارند
ک��ه خودس��ریها در بخشهای دیگ��ری از دولت
تدبیر و امید مشغول پخت و پز و اجرای برنامههای
مدنظر خود هستند .مواردی متعددی از خودسری
و عدم رعایت چارچوبه��ای قانونی (بخوانید دور
زدن قانون) را میتوان در دولت حسن روحانی ذکر
کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
مذاکرات موشکی خودسرها با طرف غربی
به نظر میرس��د که برخالف اظهارات رسمی
مقام��ات وزارت امورخارجه کش��ورمان درخصوص
ع��دم مذاکره بر س��ر صنعت موش��کی کش��ور با
طرفه��ای غربی ،عدهای خودس��ر ب��دون در نظر
گرفتن این راهب��رد کالن ج.ا.ایران ،گفتوگوهایی
را در حوزه موش��کی در دس��تور کار قرار دادهاند.
همچنانک��ه "ژان ای��و لودریان" ،وزی��ر امورخارجه
فرانس��ه روز جمعه  ۵بهمن ضمن اشاره به مذاکره
موش��کی با تهران گف��ت« :ما گفتوگوی بس��یار
دش��واری را آغاز کردیم ...م��ا آمادهایم که اگر این
گفتوگو به نتیجه قطعی نرسد ،تحریمهای سختی
را علی��ه ایران وضع کنیم و آنه��ا [ایرانیها] این را
میدانند ...فرانس��ه انتظار دارد ک��ه ایران از برنامه
تولید موشکی و به ویژه صادرات آن به مقصد برخی
گروههای مسلح در خاورمیانه دست بردارد».
نقض خودسرانه خطوط قرمز
در مذاکرات هستهای
هنگامی که رهبر معظم انقالب در بیانات خود
در دیدار مس��ئوالن نظام ( )۱۳۹۴/۴/۲مهمترین

تحریک همسایگان ما
راه به جایی نخواهد برد
فرمانده کل سپاه از جزیره ابوموسی به عنوان
پا س�ـد ا ر ا ن
قل��ب تپنده ایران اس�لامی یاد ک��رد و گفت:
دش��منان بدانند که ای��ن جزایر جز الینفک ایران اس�لامی بوده و
رزمندگان ما از وجب به وجب آن مانند ناموس خود دفاع میکنند.
سردار محمدعلی جعفری در رأس هیئتی عالیرتبه از ستاد
فرماندهی کل سپاه و همراهی دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

خطوط قرمز مذاکرات هس��تهای را مطرح نمودند
که از جمله آنها «لغو فوری تحریمهای اقتصادی،
مالی و بانک��ی هنگام امضای موافقتنامه»« ،منوط
نش��دن لغو تحریمها به اج��رای تعهدات ایران» و
«مخالفت با موکول کردن ه��ر اقدامی به گزارش
آژان��س» ب��ود برخی نیروه��ای خودس��ر در تیم
مذاکرهکننده هستهای به بهانه عدم امکان رعایت
هم��ه خطوط قرمز ،از برخی م��وارد عدول کردند؛
به ط��وری که س��یدعباس عراقچی مع��اون وزیر
امورخارج��ه عنوان کرد« :ما نمیتوانیم بگوییم که
در هیچ موردی از خ��ط قرمز عبور نکردهایم بلکه
در دو سه مورد از خط قرمز عبور کردیم».

تهمت ظریف به نظام اسالمی
محمدجواد ظری��ف در گفتوگویی تصویری
با س��ایت حام��ی دولت خبرآنالین ب��ه جای ارائه
اس��تدالل درب��اره چرایی پافش��اری دول��ت برای
تصویب لوای��ح اف.ای.تی.اف و پاس��خ به نقدهای
ص��ورت گرفته در ای��ن زمینه ،بار دیگ��ر به مثابه
برجام سیاس��ت اتهامزنی به منتق��دان را درپیش
گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
ظریف در این گفتوگو ب��ا بیان اینکه اعتقاد
دارم خیل��ی از این نگرانیه��ا درباره اف.ای.تی.اف
صادقانه است مدعی شد :فکر میکنم پشت برخی
از این نگرانیها منافع اقتصادی است.
وزی��ر ام��ور خارج��ه درحالی مدعی ش��د که
«پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلیها
از پولش��ویی منفعت میبرند» ک��ه درباره اینکه آیا
کدی برای این ادعا دارد یا براس��اس تصورات خود
چنین ادعایی را مطرح ک��رده گفت :اگر کدی هم
در این باره داش��ته باشم امکانش را ندارم که علنی
کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولش��ویی
در کش��ور وجود دارد! ظریف در ادامه با بیان اینکه
من نمیخواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم
مدعی ش��د :جاهایی که هزاران میلیارد پولش��ویی

امضای خودسرانه سند ۲۰۳۰
دولت حس��ن روحانی در ح��وزه فرهنگی نیز
بدون در نظر گرفتن مصالح ملی و مقررات کشور ،به
طور محرمانه اسنادی را پذیرفت و برای اجرای آن
تالشهایی را صورت داد که مصداق کامل خودسری
بود .همچنانکه سیدمصطفی میرسلیم ضمن انتقاد
از نگ��رش خاص دولت مبنی بر ع��دم اتکا به توان
داخلی ،از امضای خودس��رانه سند  ۲۰۳۰شش ماه
پیش از علنی ش��دن آن خبر داد و اظهار داش��ت:
«س��ند  ۲۰۳۰یونسکو که رئیسجمهور پنهانی در
نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورایعالی انقالب
فرهنگی امضا میکند ،مسائل غیرفرهنگی را هم در
بر میگیرد».
اجرای پنهانی اف.ای.تی.اف
یکی دیگر از دس��تاوردهای جریان خودسر در
دولت مربوط به پذی��رش و اجرای پنهانی اف.ای.
تی.اف در کشور است .هر چند در شرایط فعلی در
نهادهای قانونی کش��ور (مجلس ،شورای نگهبان و

فرمانده نیروی دریایی س��پاه ،به منظور بررس��ی وضعیت منطقه
نازع��ات وارد جزیرهابوموسیش��د و در جری��ان می��زان آمادگی
یگانهای مس��تقر در جزیره و اس��تحکامات ،مواضع و تجهیزات
دفاعی آن قرار گرفت.
وی در حاش��یه این بازدید ،از جزیرهابوموس��یبه عنوان قلب
تپنده ایران اسالمی نام برد وتصریح کرد :روحیه و انگیزهای که در
دوران دفاع مقدس در بسیجیان و رزمندگان شاهد بودیم ،امروز در
طلیعه پنجمین دهه انقالب اسالمی بر مدافعان و پاسداران میهن
در جزیرهابوموسیحاکم است و پایمردی ،رشادت و جانفشانی این
دریا دالن غیور ستودنی میباشد.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه همواره تقویت توانمندیها
و آمادگیه��ای دفاعی و اش��راف اطالعاتی دقیق و همهجانبه در

منطقه نازعات و به ویژه جزیره ابوموسی را دنبال میکنیم،
گفت :دش��منان ما بدانند که این جزایر جزو الینفک ایران
اسالمی هستند و آحاد رزمندگان از وجب به وجب آن
همچون ناموس خود دفاع میکنند.
سردار جعفری تحریک همسایگان ایران با هدف
اختالفافکنی را اقدامی بینتیجه از سوی کشورهای
فرامنطقهای که راه به جایی نخواهد برد برش��مرد
و تصریح کرد :امروز ملتها و دولتهای دوس��ت و
همسایه ما دریافتهاند که جمهوری اسالمی ایران برادر
و همراه واقعی آنها اس��ت و امنیت تنگه هرمز آبهای
نیلگون خلیجفارس تنها توسط کشورهای منطقه تأمین
ش��ده و در برقراری این امنیت جمهوری اسالمی ایران

ﻧﻮﺑ
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نقش مهم و تعیینکنندهای را ایفا میکند.
نباید با دادن مجوز به خارجیها مردم را بیکار کنند
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در
حاش��یه بازدید از بندرجاس��ک با اشاره به صید ترال
کش��تیهای چینی در آبهای جنوبی کش��ور گفت:
سیستمهای دولتی و ش��یالت نباید جلوی مردم در
اس��تفاده از منابع طبیعی دری��ا را بگیرند و با دادن
مجوز به کشتیهای خارجی مردم را بیکار کنند.
س��ردار جعفری افزود :به نهادهای بس��یج و سپاه
دستورات الزم صادر شده تا از مردم مستضعف جاسک
و بهرهبرداری آنان از دریا حمایت شود.
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حمایت از عناصر جاسوس
نمون��ه دیگری از خودس��ری در میان مقامات
دول��ت حس��ن روحان��ی را میت��وان در پرون��ده
جاسوسان محیطزیست مش��اهده نمود .هنگامی
ک��ه نهاده��ای امنیتی ،کاووس س��یدامامی و تیم
هم��راه وی را که با پوش��ش فعالیته��ای علمی
و زیس��تمحیطی در حوزه موش��کی جاسوس��ی
میکردند دس��تگیر نم��ود ،برای ف��رار از مجازات
اقدام به خودکشی کرد.
پس از این ماجرا حس��امالدین آش��نا مش��اور
فرهنگ��ی رئیسجمهوری ب��دون ارائه ادله متقن و
قابل اتکا ،در واکنشی تأملبرانگیز از این جاسوس
دفاع کرده و در ئویئتی نوشت« :نه جامعهشناسان
دین خودکشی میکنند نه حامیان حیات وحش».
همانگونه از موارد فوق مشهود است در دولت
حس��ن روحانی و حلقه نزدیک به وی ،کم نیست
عناصر خودس��ری که بدون لح��اظ نمودن منافع
مل��ی و مصالح مردم ،با دور زدن قانون در کش��ور
سعی دارند تا اهداف خود را عملی کنند.
در واقع میتوان گفت که حق با علی ماجدی است
که با اقدامات خودسرانه نمیتوان منافع ملی را تأمین
کرد و مشکل اصلی دولت نیروهای خودسر هستند!
اما اشتباه سفیر س��ابق ایران در آلمان اینجاست که
مصداق درستی برای اظهارات خود معین نکرده است.
در صورت��ی که وی با دی��د بازتری به حلقه نزدیکان
رئیسجمهوری نگاه کند نمونههای عینی خودسری
را مشاهده خواهد نمود .مشرق نیوز
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نفوذ دو جور اس��ت :یک نفوذ موردی اس��ت ،نفوذ
فردی است؛ یک نفوذ جریانی است .نفوذ موردی خیلی
نمونه دارد ،معنایش این است که فرض کنید شما یک
دمودستگاهی دارید ،یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با
چهرهی آرایششده ،بزکشده ،با ماسک در مجموعهی
شما بفرستند؛ شما خیال کنید دوست است درحالیکه
او دوست نیست ،تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛
گاهی جاسوسی اس��ت که این کمترینش است؛ یعنی
کماهمّ ّیتترینش جاسوسی است ،خبرکشی و خبردهی
است؛ گاهی کارش باالتر از جاسوسی است ،تصمیم شما
را عوض میکند .شما یک مدیری هستید ،یک مسئولی
هستید ،تصمیمگیر هستید ،میتوانید یک حرکت بزرگ
یا مؤثّری انجام بدهید ،اگر چنانچه این حرکت را اینجور
انجام بدهید این به نفع دش��من است ،او میآید کاری
میکند که ش��ما حرکت را اینجور انجام بدهید؛ یعنی
تصمیمسازی .در همهی دستگاهها سابقه هم دارد؛ فقط
هم دستگاههای سیاسی نیست ،دستگاههای روحانی و
دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشته.
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سیاست مجازی
موجسواری دالالن ارزی
بر سیاهنمایی تریبونداران

عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی
نوش��ت :ای��ن روزها ،متأس��فانه برخ��ی افراد و
صاح��ب منصب��ان و بعضا ذینفع��ان ،ب��ه تریبونی که
دسترسی پیدا میکنند ،با بیتوجهی به جنگ تبلیغاتی
و روانی دش��منان علیه کش��ورمان و در حد خود ،آینده
منف��ی را به غل��ط برای اقتصاد کش��ورمان ب��ه تصویر
میکش��ند .دالالن و نوسانگیران هم س��وار بر اینگونه
القائ��ات و بزرگنماییها ،بحثهایی مانن��د تاثیر رد یا
قبول پالرمو و اس.پی.وی و س��ایر بهانه ها ،کس��ب وکار
خود را ،با فروش ارزهای باال خریده خود ،رونق میدهند.
عوامل اقتصادی و توانایی مداخله بانک مرکزی ،نرخهایی
که امروز توس��ط فرصتجوی��ان و در فضاهای مجازی
مطرح میشود را ماندگار نمیداند .به مردم عزیز توصیه
میکن��م دارایی خود را در معرض ریس��ک بازار ارز قرار
ندهند .بانک مرکزی همچنان که تا به حال نیز نش��ان
داده اس��ت ،در موقع مقتضی تدابیر پیشبینی ش��ده را
عملیاتی خواهد کرد؛ زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی
تعیین میکند ،نه فضاسازی دالالن و فرصتجویان.

نظر ترامپ درباره ونزوئال و داعش

دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره ونزوئال
به آمریکاییها نس��بت به س��فر به این کش��ور
هش��دار داده و نوش��ت :نیکوالس مادورو رئیسجمهور
ونزوئال بعد از تحریمهای آمریکا و قطع شدن درآمدهای
نفت��ی این کش��ور میخواهد با مخالف��ان مذاکره کند.
خوآن گوآیدو (رئیسجمهور خودخوانده ونزوئال) هدف
اقدام دادگاه عالی ونزوئال قرار گرفته است .انتظار میرود
اعتراض��ات وس��یع ام��روز در ونزوئ�لا برگ��زار ش��ود.
آمریکاییها نباید تا اطالع ثانوی به ونزوئال سفر کنند.
وی همچنین در یک توئیت دیگر به "دستاورد"هایش
در مبارزه با گروه تروریستی داعش و همچنین مذاکرات
افغانستان اشاره کرده و گفت :زمانی که من رئیسجمهور
آمریکا شدم داعش در سوریه از کنترل خارج شده و در
حال گس��ترش فعالیت خود ب��ود .از آن زمان تا کنون
پیشرفت چشمگیر در مبارزه با این گروه به ویژه در پنج
هفته گذشته حاصل ش��ده است .خالفت آنها به زودی
نابود خواهد شد در حالی که دو سال پیش این غیرقابل
تصور بود .مذاکرات در افغانس��تان نیز بعد از  ۱۸س��ال
جنگ در این کشور به خوبی جلو میرود.
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میکنن��د حتماً آنقدر توان مال��ی دارند که دهها و
صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.
ای��ن تهم��ت ظریف به نظام اس�لام اس�لام،
بدون هیچ مس��تندی به ایس��تگاه آخر رس��ید و
حجتاالس�لام منتظری گفت :آق��ای ظریف یک
نامه  ۱۲صفحهای را چند روز قبل فرس��تادند که
یکس��ری بیانات خودش��ان را در آنجا بازتوضیح
داده بودند ،همچنین حاوی مسایل دیگری بود که
خیل��ی مرتبط با آنچه ما خواس��تیم نبود و درآخر
هم اشاره کردند که "دلیل و مستندی ندارم".

کاری میکند که شما حرکت را
اینجور انجام بدهید

ﻭﻡ
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نق��ش ضل��ع داخلی فتن��ه در درون حاکمی��ت ،حضور فعال
سفارتهای خارجی ،گروههای تروریستی و. ...
اما گرچه در مثال جای مناقش��ه نیس��ت ،ولی اگر رفتار
م��ردم و حامیان جمهوری اس�لامی را در روزهای  23تیر و
9دی  88با چند هزار نفر ش��ال قرمز حامی حاکمیت فرانسه
و دولت مکرون مقایس��ه کنیم به خوبی متوجه میشویم این
کجا و آن کجا! فقط در یک ش��هر فرانس��ه حامیان دولت آن
هم با باالترین رقم ذکر ش��ده ده هزار نف��ر به صحنه آمدند.
اما در 9دی  88در صدها شهر ایران میلیونها نفر به خیابان
آمدند .یا در دیماه  96تنها پس از چند روز اغتشاش و تجمع،
جمعیت میلیونی به خیابانهای کشور برای حمایت از انقالب
اس�لامی به صحنه آمدن��د .البته این فقط ی��ک تفاوت امت
حزباهلل ایران با شال قرمزهای غربی است.
در آس��تانه س��الگرد پیروزی چهل س��الگی انقالب این
ارزیابی س��اده و بس��یار اجمالی به خوبی بزرگترین تفاوت و
برتری جمهوریاسالمی را با مدعیترین کشورهای غربی نیز
نش��ان میده��د .بیاییم در این روزها قدر ای��ن مردم انقالبی
جهاننیوز
همیشه در صحنه را بیشتر بدانیم. ...

مجمع تش��خیص مصلحت نظام) بر سر پذیرش و
اجرای لوایح گروه ویژه اقدام مالی بحث و گفتوگو
میش��ود اما گزارشهایی وجود دارد که دولت به
واس��طه تعهدی که آقای طیب نیا در سال  ۹۵به
اف.ای.تی.اف داده و در مجلس هم تصویب نشده،
مش��غول اجرای تعهدات مربوط ب��ه اف.ای.تی.اف
است .به همین سبب برخی نمایندگان مجلس در
واکنش به خودس��ری و عدم رعای��ت قانون اظهار
داشتند« :آقای طیبنیا با اجازه چه کسی تعهدی
داد ک��ه برخ�لاف اص��ل  ۱۲۵و اص��ل  ۷۷قانون
اساس��ی است؟ چرا بدون اینکه اجازهای از مجلس
داشته باشد این تعهد را داد؟».
جناب طیبنی��ا (در بند آخر) ب��ه نمایندگی از
حاکمیت ایران به اف.ای.تی.اف تعهد داده است که ۴۱
بند برنامه اقدام تعیین شده از سوی را اجرایی کند

چه کسانی و چگونه به منافع ملی ضربه میزنند؟

فرمانده کل سپاه:

ﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﻼﻡ

3

ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ  2ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻﻯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ( ﺟﻬﺖ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻔﺖﺗﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺴــﺠﺪﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﭘﻼﻙ 273ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻻ  -ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ
ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺎﻻ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  81314019-81314207ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ؛ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ /123402ﺕ 50659ﻣﻮﺭﺥ  94/09/22ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  2179058004006ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻛﺪ  096ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
www.nigc-nigtc.ir
www.shana.ir
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