کمیسیون

دیدگاه

حمایت عربستان و امارات از تروریستها قطعی اعالم شد

نظرگاه

ناوهای آمریکایی به دنبال ایجاد هژمونی در غرب آسیا هستند

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس جزئیات جلس��ه این
کمیسیون با مسئوالن ذیربط درباره حادثه تروریستی زاهدان را تشریح کرد.
محمدابراهیم رضایی گفت :در این جلسه ابعاد مختلف حادثه اخیر تروریستی
زاهدان با حضور عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ،مسئوالن وزارت اطالعات،
مس��ئوالن وزارت کشور ،نماینده سپاه پاس��داران و استاندار سیستان و بلوچستان
بررس��ی شد .وی افزود :در ابتدای جلس��ه نماینده سپاه پاسداران گزارشی از چگونگی
حادث��ه و کم و کیف وقوع حادثه گزارش��ی به اعضای کمیس��یون ارائ��ه و نماینده وزارت
اطالعات نیز گزارشی از کم و کیف فعالیت گروهکها در این استان گزارشی را ارائه کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس اضافه کرد :طبق گزارشهای ارائه ش��ده این حمله
تروریس��تی با حمایت اطالعاتی عربستان و امارات انجام ش��ده و مواد منفجره استفاده
شده در این حادثه از خاک پاکستان وارد کشور شده است.

وزارتخارجهدر مرزها دیپلماسی امنیت پایدار برقرار کند

نماینده مردم خاش در مجلس گفت :وزارت امور خارجه کشور باید در قسمت
مرزهای جنوب شرقی دیپلماسی امنیت پایدار را در مرزها برقرار کند.
علی کرد با اش��اره به اقدام تروریس��تی اخیر که منجر به ش��هادت چند نفر از
نیروهای س��پاه پاسداران در محور زاهدان خاش شده بود ،اظهار داشت :همه مردم،
نیروهای امنیتی و قوای س��هگانه باید در کنار هم اقدامات الزم را برای شناس��ایی و
خشکاندن ریشه این عوامل به کار بگیرند .وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه کشور باید
تاکنون جلساتی برای بررسی نقاط ضعف و قوت مرزها با نمایندگان مرزی میگرفت ادامه
داد :متاسفانه تاکنون جلسهای در این خصوص گرفته نشده به همین دلیل وزارت خارجه باید
حداقل یک جلسه با نیروهای مسلح در مرزها بگیرد تا بتواند بهتر به این مسائل بپردازد.
وی ضم��ن گالیهمندی از وزیر امور خارجه گفت :وزیر امور خارجه باید قبل از این
چنین مشکالتی با همتای خود در کشور پاکستان جلسات قاطعانه برگزار میکرد.

مسئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا گفت :ناوهای هواپیمابر
آمریکایی برای این کشور به دنبال ایجاد هژمونی در منطقه غرب آسیا هستند.
س��ردار رسول سناییراد با اش��اره به اینکه آمریکاییها در سند امنیت ملی
خود به دنبال برخورد با واحدهای مخالف ایاالت متحده هس��تند و یکی از این
محورها ایران است ،اظهار داشت :ایران به یک قدرت در منطقه تبدیل شده است
و تم��ام مؤلفههای قدرت را در اختیار دارد .وی افزود :دعوای آمریکا با ایران بر س��ر
هژمون است؛ ایران کشوری قدرتمند شده که آمریکا را مستأصل کرده و ایاالت متحده
به دنبال آن اس��ت تا با راهبردهای مختلف و از جمله راهبرد دولت سرمش��ق در قبال
ایران که از زمان جورج بوش کلید خورده ،در مقابل جمهوری اسالمی بایستد.
وی با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال آن بودند تا با تحمیل برجام مؤلفههای قدرت
را از ایران بگیرند ،تأکید کرد :رهبر انقالب بارها خطر نفوذ را گوشزد کردند.

رویـکرد
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هشدار! خطری که مردم را تهدید میکند؛

کژال کیهانی

ق��رارداد با توتال ،کرس��نت،
امنی�ت مل�ی
خوشبینی به پژو ،خیالبافی
با بوئینگ و ایرباس کم بود ،حاال خبر از بیتدبیری
جدی��د در قرارداد با کش��تیهای چینی ش��نیده
میش��ود!!! این بیتدبیری به حدی شدید بوده که
بعد از نگرانیهای پیدرپی مردم و اعتراض صیادان
و همچنین هشدارهای کارشناسان ،فرمانده نیروی
دریایی سپاه را نیز به اظهارات صریح درباره پشت
پ��رده حضور کش��تیهای صید چین��ی در جنوب
کش��ور واداشته اس��ت .کس��ی که تاکنون درباره
قراردادها و مواضع سیاس��ی صحبتی نداشته است
به حدی از بیتدبیری و پیامدهای این اتفاق متاثر
اس��ت که صحبتهایی درباره مافیای این قرارداد
مطرح میکند.
س��ردار علیرضا تنگس��یری فرمان��ده نیروی
دریایی س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی با تاکید
بر اینکه چش��مها را در براب��ر واقعیات صید ترال
نمیبندی��م ،گف��ت« :باورم ش��د مافیایی پش��ت
ماجرای صید ترال و کشتیهای چینی وجود دارد.
من سیاس��ی نیستم و سیاس��ی صحبت نمیکنم
بلک��ه از زب��ان یک نظام��ی انقالب��ی و دنبالهروی
رهبری میگویم که سپاه نمیتواند در برابر پایمال
شدن حقوق صیادان ساکت بماند».
او بع��د از این س��خنان التزام عمل��ی به آنچه
میگوید را نش��ان داده و ادامه داد« :هماکنون که
اینجا صحبت میکنم س��ه فروند کشتی چینی در

ترال ،طعمهای برای صید دستاوردهای انقالب

بندر تجاری باهنر توقیف ش��ده اس��ت و هماکنون
در حال پیاده کردن ماهیهای صید شده هستیم.
نمیتوان چشمها را در برابر واقعیات بست و محکم
در برابر کس��انی که نان را از سفره صیادان سنتی
ربودهاند ایستادهایم .ما مستنداتی در اختیار داریم
و اگر نیاز باش��د آنها را رو خواهیم کرد اما در حال
حاض��ر نمیخواهیم به این مس��ئله ورود کنیم اما
میگویی��م صیاد هم حقوقی دارد که باید حقش را
از دریا بگیرد .توقیف کشتیهای صید ترال مختص
کشتیهای چینی نیس��ت و اگر کشتیهای ایرانی
نیز به این کار مبادرت ورزند توقیف خواهند شد».
این هش��دارها را اگر بخواهی��م از دید امنیتی
پیگیری کنی��م و به پدیدههای دیگ��ر نیز متمرکز
شویم اینطور میتوان نتیجه گرفت که آنهایی که با
چنین شرکتهایی تعهدات بینالمللی امضا میکنند
و بدون تدبیر عمل میکنند یا سادهاندیش هستند
و یا وطنفروش که در هر دو صورت نباید به عنوان
مسئول مملکتی کاری بر دوششان گذاشته شود.
همین چن��د روز قب��ل بود که رهب��ر معظم
انق�لاب هش��دارهایی را در گام دوم انق�لاب و در
نخس��تین روزهای ورود به دهه پنجم فجر انقالب
بیان داش��تند و از روشن کردن مرز با دشمن و از
توجه به ت��وان و ظرفیتهای داخل گفتند ،نکاتی

معاون سیاسی وزارت کشور:

افزایش  ۲۰درصدی حضور مردم
در راهپیمایی  ۲۲بهمن
مردم بین اصل نظام و عملکرد کارگزاران
تفاوت قائل هستند
معاون سیاس��ی وزارت کشور گفت :مردم
ميدان فاطمي
ایران بین اصل نظام جمهوری اس�لامی و
عملکرد کارگزاران تفاوت بس��یاری قائل هستند .البته مردم از
کارگزاران گله دارند اما این موضوع را به س��اختار نظام تعمیم
نمیدهند.
جمال عرف گفت :علیرغم برآوردهای اجمالی که از عوامل
عینی وجود داشت ،انتظار میرفت که با این مشکالت اقتصادی
و سایر عوامل دیگر مشارکت مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن کم
باشد .وی با بیان اینکه مردم ایران برخالف تمام مشکالت ،طبق
آمار  ۲۰درصد بیش��تر در راهپیمایی  ۲۲بهمن شرکت کردند،
گفت :مردم ایران بین اصل نظام جمهوری اس�لامی و عملکرد
کارگزاران تفاوت بسیاری قائل هستند .البته مردم از کارگزاران

امیر حمزهنژاد

ایده «رای به کابینه به جای رای به ش��خص و
درحـــاشيه
کاندیدا» در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
 96توس��ط برخی کارشناسان سیاسی اصولگرا مطرح شد .برخی از
کارشناس��ان اصولگ��را مطرح میکردند که کابینه بیش از ش��خص
نگرش و کارآمدی دولتی که در معرض رای مردم قرار گرفته است را
نشان میدهد و تصمیمگیری را برای افکار عمومی شفافتر میکند.
با ش��کلگیری جمنا و گردهمای��ی گروهها و احزاب اصولگرا
نیز این ایده بیشتر مورد توجه این جناح سیاسی قرار گرفت .اما
اصالحطلبان که در آن سوی میدان قرار داشتند نسبت به چنین
فکری سکوت کرده و بیشتر بر روی فرد و شعارهای انتخاباتی او
متمرکز شدند .علت این بیاعتنایی سیاسی نیز نگرشی بود که از
کابینه روحانی در ذهن افکار عمومی نقش بسته بود.
کابینه حسن روحانی در برخی از پستهای کلیدی نتوانسته
بود رضایت خاطر مردم را جلب کند و از اینرو سعی شد تا تمرکز
بر روی شخص کاندیدا باشد تا از این لحاظ مردم را بیشتر به سمت
شعارهای انتخاباتی و نه عملکرد کابینه دولت یازدهم که عملکرد
دولت را برای مردم بازخوانی میکرد ،معطوف کند .به خصوص در
حوزههای��ی مانند وزارتخانههای راه و شهرس��ازی و صنعت معدن

ک��ه متاس��فانه در طی س��الهایی اخی��ر بیش از
گذشته به نقطه ضعف مسئوالن مبدل شده است
و کمتر به آن توجه نشان داده میشود.
اگر در یک بس��ته دوراندیشانه نگاهی به آنچه
توافق��ات تعهدات بینالمللی در کن��ار بیتدبیری
داخلی برای مردم رقم خواهد زد داش��ته باش��یم
و به اصط�لاح از روند کنونی (اگر اصالح نش��ود)
نتیجهای برای چند س��ال آتی بگیریم ،اینطور به
نظر میرسد که برخی در کشور با نشان دادن عدم
توان داخلی (بس��تن قراردادها با کشورهای دیگر
در حالی که ظرفیتهایی انجام آن کارها در داخل
وج��ود دارد) ،واردات بیرویه ،دل خوش بودن به
بسته اروپایی نفت در برابر غذا و دارو!
صحبت درباره امتداد مش��کالت معیش��تی از
گرانی مرغ و گوش��ت تا نایاب شدن شیر و گرانی
لوازم خانگی!! روندی را دنبال میکنند که ابتدا از
منظر روانی اینطور القا شود که جمهوری اسالمی
قادر به تامین نیازهایش نیس��ت و س��پس با زدن
تیر خالص یعنی تهاتر منافع ملی با نیازهای اولیه
مردم!! کشور را در تنگنا قراردهند .در این صورت
گرچه سایه جنگی در کشور به وجود نخواهد آمد
اما س��ایه ناامنی از منظر غذایی ،ش��غلی و ...را در
افکار عمومی توسعه میدهد به گونهای که اعتماد

گله دارند و این موضوع را به ساختار نظام تعمیم نمیدهند.
وی ادامه داد :مردم برای انقالب اسالمی شهدای زیادی را
تقدیم کردند و در همین حادثه اخیر تروریس��تی زاهدان پدر
یکی از شهدا اعالم کرد اگر فرزندی دیگری داشته باشد برای
اسالم تقدیم میکنم.
عرف با اش��اره ب��ه اینکه مردم به نظام دلبس��تهاند ،ولی
از مدی��ران گلهمندند ،تاکید کرد :ب��ا توجه به آغاز دهه پنجم
انقالب اسالمی باید ضریب خطا مدیران و مسئوالن به حداقل
برسد و دیگر دوران آزمون و خطا تمام شده است.
عرف با اش��اره به اختیارات باالی وزارت کشور بیان کرد:
وظیف��ه اصلی ای��ن وزارتخانه تح��رک در بقیه دس��تگاههای
اجرایی است و قرار نیست مسئوالن فعلی ،دیوار مدیران قبلی
را خ��راب کنند بلکه باید روی دوش آنها برای کار بعدی گام
موث��ری را بردارن��د .وی افزود :مجریان انتخابات نباید س��وژه
سیاسی شوند و در مجلس هم امیدواریم الیح جامع انتخابات
با سرعت انجام و به انتخابات آینده کشور برسد.
عرف با اشاره به چهل سال تجربه جمهوری اسالمی گفت:
زمانی که ما به گذش��ته نگاه میکنیم؛ احساس میشود که از
همه فشارها و مشکالت عبور کردهایم .در سطح بینالمللی هم
علیرغم فش��ار س��نگینی که بر جمهوری اسالمی وجود دارد
کشور ما حرکت رو به جلو داشته است.

مردم به آرمانهای انقالبی را تحتالشعاع قرارداده
و ماهی خود را از این بیاعتمادی صید کنند.
جملهای معروف از هنری کیسینجر نظریهپرداز
مشهور امریکایی درباره راههای سلطه بر کشورهای
خاورمیانه وجود دارد که میگوید «برای تس��لط بر
دولتها باید بر نفت آنها مس��لط شد و برای حاکم
ش��دن بر ملتشان باید تامین غذای آنها را مدیریت
کرد» جملهای که با روندی که در کش��ور پیگیری
میشود میتوان به این باور رسید که برخی دانسته
یا ندانسته و از روی کسب درآمد! در مسیر اهدافش
حرکت میکنند و فضا را برای رش��د سلطهگری و
نفوذ آماده میکنند.
ب��ر همین اس��اس مردم از مس��ئوالن انقالبی
در هر پس��ت و رده و س��متی که هس��تند انتظار
دارند نه تنها با افرادی که ترالها را مجاز کردهاند
برخ��ورد کنند و کش��تیهایی که س��فره صیادان
داخلی را خالی میکنند توقیف کنند ،بلکه تالشی
مضاع��ف برای حسابرس��ی از قراردادها و تعهداتی
ص��ورت دهند که کمر به ناب��ودی تولیدکنندگان
و افزایش روزافزون قیمته��ا و کاهش توان اداره
معیشت مردم بستهاند ،که گاهی با واردات بیرویه
اقالم غیرض��رور و دارای ظرفی��ت تولید داخلی و
گاهی با حمایت غیرضرور از تولید داخلی و ایجاد

وی با بیان اینکه یکی از ملزومات معاونت سیاس��ی ثبات
در کش��ور اس��ت ،گفت :جنگ نظامی علیه ای��ران تبدیل به
جنگ اقتصادی ،رس��انهای و اطالعاتی ش��ده و کشور باید در
این شرایط آرایش جنگ اقتصادی و رسانهای ب ه خود بگیرد.
معاون سیاس��ی وزارت کشور با اشاره به اینکه جنگ روانی
دشمن ادامه دارد و محور اصلی آنها مایوس کردن مردم از نظام
اس�لامی است ،بیان کرد :دش��من علیه ایران جنگ رسانهای را
ش��روع کرده ،ولی مردم ما از این موضوع سرافراز خارج خواهند
شد .مردم به دولت ،دستگاه اجرایی و به مسئوالن اعتماد کرده و
مناصب را به آنها دادهاند؛ بنابراین باید مدیران سیاسی و امنیتی
استانداردها در سراسر کشور از اختیارات خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه جمهوری اس�لامی امروز از س��طح ملی
خارج و به یک قدرت در منطقه تبدیل ش��ده است ،گفت :در
سطح بینالمللی فشارهای زیادی از اوایل سال  ۹۷علیه ایران
آغاز شد؛ دشمنان در ابتدا در  ۱۳مرداد قصد داشتند اتفاقاتی
در کشور رخ بدهد؛ با ناکامی اولیه ،سعی داشتند اقدامات خود
را ب��ه  ۱۳آبان و  ۲۲بهمن ارجاع دهند؛ ضمن اینکه آمریکا و
دشمنان کشور برای اردیبهشت سال  ۹۸هم برنامههایی علیه
جمهوری اسالمی دارند.
وی به نشس��ت امنیتی سوچی و ورش��و نیز اشاره کرد و
افزود :در نشس��ت ورشو ابتدا س��وژه امنیتی علیه ایران بود و

در حاشیه استقبال اصالحطلبان از پیشنهاد قدیمی اصولگرایان

طرح دوباره ایده معرفی کابینه به همراه کاندیدای ریاست جمهوری
تجارت این ضعف عملکردی به وضوح دیده میشد.
از س��وی برخی طرفداران انتخابات��ی کاندیداهای اصولگرای
از جمله «س��یدابراهیم رئیسی» و «محمدباقر قالیباف» نیز بنابر
همین ایده لیس��تهای احتمالی کابینه آینده مشخص شد و در
رسانهها اسامی کابینه این نامزدها حتی منتشر کردند.
ب��ا این اوصاف برخی از اصالحطلبان حاال که دولت دوازدهم
نزدیک دو س��ال است که در مسند امور قرار گرفته ایده انتخاب
کابینه به جای شخص را برای سال  1400مطرح میکنند.
در همی��ن رابط��ه ،محس��ن میردام��ادی درب��اره رویک��رد
اصالحطلب��ان در انتخاب��ات  ۹۸و  ۱۴۰۰گفت« :حمایت از آقای
روحان��ی را در س��الهای  ۹۲و  ۹۶درس��ت میدان��م .اصل کار
اصالحطلب��ان پس از س��ال  ۸۸احیای نهاد انتخاب��ات بود که با
حمایت از ایشان این اصل احیا شد ،اما به نظر من در سال ۱۴۰۰
باید به یک تیم رأی دهیم نه به یک فرد».
ای��ن فعال سیاس��ی اصالحطلب تصریح ک��رد« :زیرا وقتی به
دنبال فرد میگردیم به دنبال یک فرد شناختهش��ده هستیم ،اما
برای س��ال  ۱۴۰۰باید فردی را ک��ه میخواهیم انتخاب کنیم ،از

ال معاون برنامهریزی ،رئیس دفترش را معرفی
قب��ل تیم خود و مث ً
کند و نیز برنامه مش��خص و کاملی داش��ته باشد تا پس از بررسی
مشاوران و رأی آنان به تیم و برنامهها ،با شکلدادن به یک جبهه
منسجم ،پیش رویم که در اینصورت به موفقیت خواهیم رسید».
طرحی که میردامادی امروز خود را مبدع آن نش��ان میدهد،
طرح مثبتی است که به نظر میرسد گروههای سیاسی از آن استقبال
کنند و در انتخابات چنین رویهای پیش گرفته شود .اصالحطلبان
در سال  92با توجه به اینکه کاندیدای مطرحی نداشتند با استفاده
از تاکتیک «رحم اجارهای» وارد انتخابات شدند و از حسن روحانی
در دو انتخابات ریاس��ت جمهوری به طور تمام قد حمایت کردند.
به نظر میرس��د که این جریان سیاس��ی در انتخابات  1400دچار
مشکالت مضاعفی است .از یکس��و کاندیدای مطرحی برای سال
 1400ندارد و از سوی دیگر استفاده دوباره از تاکتیک رحم اجارهای
با توجه به تجربهای که در دو انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد،
چندان بهینه نیست .هر چند اصالحطلبان اگر بتوانند دوباره از این
تاکتیک بهره میبرند اما گزینه سومی برای خود تدارک دیدهاند که
به جای شخص از کابینه و افرادی استفاده کنند که سبد رای آنها

انحصار برای رش��د یه عنصر بیکیفیت و گاهی با
بیتدبیری و بیتوجهی به نیازهای مردم سفرهای
مردم را قیچی کرده و اوضاع معیشتی و زندگی را
برای آنها سخت و طاقتفرسا میکنند.
انتظار مردم از مسئوالن انقالبی این است مانند
س��خنان سردار تنگسیری که هم همراه با انتقاد و
ه��م همراه با عمل بود هرکس در حیطه اختیارات
خود ضمن توجه ب��ه اتفاقاتی که گاه زنجیر وار با
هدف ناامیدی م��ردم رخ میدهد ،عملگرایی در
دف��اع از حقوق و دس��تاوردهای ملت را در صحنه
به ظهور رسانده و ثابت کند که هیچکس در هیچ
جایگاهی نمیتواند به دستاوردهای ملت چپ نگاه
کرده و برای آنه��ا تعیین تکلیف کرده و از چرخه
مطالبهگری و پیگیری اقداماتش در امان بماند .این
مهم در حماسهای که مردم ضمن مطالبهگری در
راهپیمایی  22بهمن به تجدید میثاق با آرمانهای
انقالب پرداختند متجلی شده است.
همی��ن حماس��ه حض��ور م��ردم در جش��ن
چهلس��الگی انقالب میتواند خط بطالنی بر گمان
آنهای��ی ک��ه فکر میکنند مش��کالت معیش��تی و
ضعف مدیریتی اجزای دولت ،به پای نظام گذاش��ته
میشود ،کشیده و ثابت کند که اگر مردم حس کنند
قصورها عامدانه و هوشمند رخ میدهد مطالباتشان
را از دس��تگا ه قضایی تا عدم کفایت مسئول مربوطه
پیگیری خواهن��د کرد .بر این اس��اس هر چند که
تالش ش��ود از ترال طعمهای برای صید آرمانهای
انقالب س��اخته ش��ود این خیال راه به جایی نبرده
و این طعمه باعث صید تئوریسین و اجراکننده این
نقشه و نقشههای اینچنین توسط مردم خواهد شد.
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مخاطب شمایید
روحیه مقاومت

ما س��الهای متمادی تحت سلطهی دشمن بودیم؛
در ه��ر دورهای یک ج��ور؛ در دورهی قاجار یک جور،
در دورهی پهل��وی یک ج��ور .در دورهی قاجار تحت
س��لطهی دو رقیب بودیم :انگلیس و روس آنروز؛ آن
روز هنوز شوروی هم نبود .این یک امتیاز میگرفت ،او
میآمد میگفت ش��ما به این امتیاز دادهاید به من هم
بدهی��د؛ او هم یک امتیاز [میگرف��ت] .بین دو قدرت،
یک مسابقهی امتیازگیری در کشور راه افتاده بود؛ این
بیعرضههای حاکم بر کشور هم ملّت را و اهداف ملّت
را قربانی اینها کرده بودند .آن روز کش��ور ایران پانزده
بیس��ت میلیون هم بیشتر جمعیّت نداشت؛ همه چیز
این ملّت را آنها قربان��ی کردند .در زمان آنها اینجور،
در زمان پهلوی یک شکل دیگر که البتّه شکل بدتری
بود؛ یعنی در خدمت هدفهای آنها قرار گرفتند و کشور
را برای آنها باز کردند[ .چون] فرهنگ ایرانی و اسالمی
میتوانس��ت ملّت را وادار به مقاومت کند ،این فرهنگ
را تغییر دادن��د .آن روح ّیهای ک��ه در قض ّیهی تنباکو
توانست تو دهن کمپانی خارجی بزند ،آن انگیزهای که
در قض ّیهی مشروطه توانست مردم را وارد صحنه بکند،
در دوران پهلوی سعی کردند آن روحیّه و آن انگیزه را
از بین ببرند؛ تالشش��ان این بود .رضاخان و محمّ درضا
ه��م در خدمت آنها ،هرکاری خواس��تند اینها کردند.
البتّه خودشان هم اعتقادی نداشتند و بیاعتقاد بودند
امّا هرچه آنها دس��تور دادند اینها انجام دادند .در طول
سالهای متمادی ،این وضع کشور بوده است.

بیانات در دیدار فرماندهان
و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش
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تالشهای بس��یاری انجام ش��د تا کش��ورها را برای این قانع
کنن��د ،ولی در نهایت  ۳۰کش��ور در ح��د وزیر خارجه حضور
داشتند در مقابل کشورهای زیادی مانند عراق ،سوریه ،ترکیه،
لبنان ،روسیه و چین در نشت ورشو شرکت نکردهاند.
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه برخی کشورهای
دیگر اروپایی مانند آلمان در این نشس��ت ضد آلمانی شرکت
نکردند ،بیان کرد :عربس��تان س��عودی هم در حد مشاور وزیر
در این نشست شرکت کرد؛ این در حالی است که دلیل اصلی
دشمنی آنها با ایران نفوذ منطقهای ما است.
وی با تاکید بر اینکه ایران قدرت نو ظهور جهانی و قدرت
اول منطقه است ،گفت :امروزه عقیده و ایده جمهوری اسالمی
بر خالف پول و دالرهای آن عمل میکند.
معاونت سیاس��ی وزارت کش��ور بیان ک��رد :قانونمداری،
مس��ئولیتپذیری ،ش��فافیت ،کارآمدی ،عدالت و اثرگذاری از
شاخصهای حکمرانی خوب است .ما باید بنا را بر این بگذاریم
که مجری قانون باشیم و برای اجرای قانون بایستیم و دیگران
را ه��م برای اجرای قانون تش��ویق کنیم .البت��ه این در حالی
است که مهمترین گمشده ما قانون است و همه باید براساس
مس��ئولیت خود پاسخگو باشند .وی با اشاره به بیانیه گام دوم
انقالب گف��ت :رهبر معظم انق�لاب چارچوبهای اصلی الزم
برای کشور را در این بیانیه برشمردند.

سیاست مجازی
آمریکا با پایان دادن به برجام
به دنبال چیست؟

حمید بعیدینژاد س��فیر ایران در لندن نوشت:
آمریکا که از برجام خارج شد و تحریمهای جدید
را وضع کرد رسما اعالم کرد که از دیگران نمیخواهد از
برجام خارج ش��وند .اما حاال در موضعی جدید ،پنس در
ورشو و مونیخ از اروپا قویا میخواهد از برجام خارج شوند.
آمریکا با پایان دادن به برجام بدنبال چیس��ت؟ سیاست
جدید آمریکا نیاز به تحلیل دقیق دارد.

پاسخ به حاشیههای بوجود آمده درخصوص
رقم یارانهای که به مردم پرداخت میشود

را بتوانند با همافزایی پر کنند.
البته این گزینه نیز با مش��کل مضاعفی روبهروس��ت؛ چراکه
کابین��ه روحانی را نیز اغلب اصالحطلبانی پر کردند که اگر کامال
دولت اصالحطلبی ش��کل میگرفت همین افراد در این پستها
قرار میگرفتند .به عنوان مثال «سید عباس آخوندی» که حدود
 5س��ال وزارت راه و شهرس��ازی دو دولت روحانی را در اختیار
داش��ت به عنوان رئیس س��تاد انتخابات��ی کاندیدای اصالحطلب
انتخابات ریاست جمهوری سال  88فعالیت میکرد .ثمره حضور
آخون��دی در وزارت راه و شهرس��ازی طوری بود ک��ه وزیر برند
روحان��ی پس از اس��تعفای اجباری از دولت بی��ان کرد و گفت:
«افتخار میکنم یک مسکن مهر افتتاح نکردم».
اصالحطلبان پس از مشکالت اقتصادی متعددی که در دولت
روحان��ی بوجود آمد س��عی کردند برای اینک��ه هزینه حمایت از
دولت را نپردازند حس��اب خود را از پاستورنشینان جدا کنند اما
با طرحی که میردامادی از آن س��خن گفت یعنی «معرفی تیم به
جای شخص» بیشتر ارتباط دولت روحانی و اصالحطلبان در ذهن
مردم تقویت میش��ود و پروژه جداس��ازی اصالحطلبان از دولت
بیش��تر با شکست مواجه میش��ود .به هر جهت جریان اصالحات
همانط��ور که نیروهای این جریان اذعان میکنند با چالش جدی
در س��ال  1400روبهرو هستند که با تاکتیک و طرحهای مختلف
نمیتوانند از پس این چالش برآیند .جهاننیوز

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
نوش��ت ۷۸ :میلی��ون نف��ر ×  ۴۵,۵۰۰تومان =
 ۳,۵۴۹میلی��ارد تومان  ۷۰۰ +میلی��ارد تومان پرداخت
بابت افزایش  ۳.۲برابری کمک نقدی به خانوارهای تحت
پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی ---------------
 ۴۲۴۹میلیارد تومان پرداخت ماهانه یارانهها
در فضای مجازی شبهاتی درباره رقم  ۴۲۰۰میلیارد
تومانی یارانهها مطرح ش��ده؛ این رقم صحیح اس��ت اما
فقط مربوط به یارانه  ۴۵,۵۰۰تومانی که به  ۷۸میلیون
نفر پرداخت میشود ،نیست.حدود  ۷۰۰میلیارد تومان
نیز برای افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش براساس
جدول مصارف تبصره  ۱۴بودجه  ۹۷پرداخت میشود.

طراحی تمثال شهید جهادگر امیرمحمد
اژدری با ثبت بیش از  ٧٠هزار اثر انگشت

صفح��ه رس��می جهادگر آس��مانی ،ش��هید
امیرمحمد اژدری با انتشار ویدئو و تصاویری،
از آغ��از طراحی تمثال این ش��هید خبر داد .این طرح
ک��ه با مش��ارکت م��ردم سرتاس��ر ته��ران و كودكان
كورهه��ای آجرپزی صورت گرفته ،با ثبت بیش از ٧٠
هزار اثر انگش��ت به تصویر کش��یده ش��ده و در معابر
بزرگ تهران نصب شده است.
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ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻠﻔﻦ(٠٣١) ٥٥٤٤٠٠٥٥-٨ :

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮐﺎﺷﺎﻥ -ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﺭﺍﺩ

ﺍﻟﻒ( ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬﺍﺭ  :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﺩﻳﺴﻬﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ(
ﺏ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ 82
ﺝ( ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  10/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺩ( ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺭﺭﺍﻩ ﭘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/10ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﻒ -ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ
ﺏ -ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ( ﺝ -ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  5ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(
)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(
ﺁﺩﺭﺱ  :ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﭘﮕﺎﻩ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ .ﺗﻠﻔﻦ ) 07633617192 :ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻰ(

