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برجام و اینستکس حربه غربی ها برای اتالف وقت بود
نماینده ارومیه در مجلس شللورای اسللامی گفت: باید با اجرای قاطع و محکم گام 

دوم کاهش تعهدات در برجام به شللرایط گذشته بازگردیم و منتظر غرب نمانیم 
تا برایمان کاری کند.

نللادر قاضی پللور دربللاره گام دوم جمهوری اسللامی ایللران در واکنش به 
عللدم اجرای تعهدات اروپایی هللا گفت:  اروپایی ها در مذاکللرات اخیر با موضوع 
اینسللتکس وقت زیادی از جمهوری اسامی گرفتند و نباید اسیر این حربه آنها 

می شللدیم. وی افزود: مذاکرات متعدد اروپا با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، 
 ما را به سللمت عقب برده و اجازه نداد به پیشللرفت هایمان برسیم چراکه وقت مان را از 

بین برد. 
قاضی پور با اشللاره به عدم اجرای تعهدات اروپا به ایران در قالب برجام و اینستکس 
اظهار داشت: باید اقدامات و تعهداتی که منجر به محرومیت ما شده بود را کنار گذاشته 

و براساس نیازها و اهداف و منافع مان کارها را پیگیری کنیم.  فارس

توقیف نفتکش ایران، اقدام غیرمسئوالنه انگلیس است
سللخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس شورای اسامی اقدام 

دولت انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق را غیرمسئوالنه و برخاف 
موازین بین المللی دانست و گفت که قطعاً باید دستگاه دیپلماسی این موضوع را 

از طریق مراجع قضائی بین المللی دنبال و پیگیری کند.
سیدحسین نقوی حسینی گفت: اقدام غیرمسئوالنه دولت انگلیس برخاف 
موازیللن بین المللی بوده چون جبل الطارق مقررات خاص خود را دارد؛ همچنین 

نفتکش ما در آب های سللرزمینی کشللور مسللتقلی بوده و انگلیس حق مداخله را 
نداشته است.

وی با اشاره به ادعای انگلیسی ها مبنی بر اینکه نفتکش به سمت سوریه در حرکت 
بوده اسللت، اظهار کرد: اگر دولت انگلیس به دنبال اجرای مقررات بین المللی است قبل 
از هر چیزی به تعهدات برجامی خود عمل کند. برجام نیز یک توافق بین المللی است که 

دولت انگلیس بعد از امضای آن تعهداتش را اجرایی نکرده است.  ایسنا

دولت کارنامه موفقی جهت ارائه به مجلس ندارد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون رئیس جمهور 

و وزرا بایللد مرداد ماه گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند، گفت: دولت 
کارنامه قابل قبولی برای ارائه به مجلس ندارد.

حجت االسللام نصراهلل پژمانفر اظهار داشللت: این دولت تاکنون نشان داده 
که خیلی پایبند به اجرای قوانین نیسللت و بر این اساس بعید است که گزارش 
عملکرد یک سال گذشته خود را به مجلس ارائه دهد. وی تاکید کرد: البته دولت 

عملکرد و کارنامه قابل قبولی ندارد و اقدام درخوری انجام نداده اسللت که بخواهد 
گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

عضو فراکسللیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه امروز کسللی نمی تواند این 
واقعیت را انکار کند که سللفره مردم کوچک شللده است، افزود: فشار اقتصادی بر زندگی 
مردم هر روز شللدیدتر می شود و هیچیک از شللعارهای رئیس جمهور در زمان انتخابات 

تاکنون محقق نشده است.  مهر

ارتباط با اروپا
ملت ایللران آرمانها و مقاصدی دارد که در دنیا هر 
کس به این مقاصد و نیز به ملت ایران احترام گذاشللته 
و نظام جمهوری اسللامی را قبول کرده، ملت ایران در 
طللول زمان بللا او مثل یک طرف برابر و مسللاوی وارد 
میدان مذاکره و معامله شللده اسللت. ما با شوروی هم 
ارتباطات داشللتیم، با اروپا و همه ی دنیا هم ارتباطات 
داریم. مسللأله ی امریکا این اسللت که هویت اسامی و 
ملللی ما را قبول نللدارد و این را به زبللان می آورد. چرا 
عده ای از مدعیان سیاسللت و فهم، نمی فهمند؟! واقعا 
جای تأسف است. حکومتی که این طور صریحا می گوید 
می خواهم علیه نظام اسامی و خواست ملت ایران عمل 
کنم و برای براندازی این نظام بودجه می گذارد، ارتباط 

و مذاکره با آن، هم خیانت و هم حماقت است!
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مخاطب شمایید

 حاج اسکندر معینی 
به یاران شهیدیش پیوست

محمدرضللا پللاداش روزنامه نگار نوشللت: حاج 
دوران  سللرافراز  جانبللاز  معینللی،  اسللکندر 
دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست فدای پاهات حاج 
اسکندر.... شهید معینی درپی صدمات وارده به پیکر وی 
که ناشی از حمله شیمیایی صدامیان بود، دچار عفونت 
از ناحیه پا شللد به طوری که روزانه حللدود 50 آمپول 

مرفین برای وی تجویز شده بود.

 پیشنهاد به شهرداران نواحی
برای حل 6 هزار مسئله محلی

محسن هاشمی رفسللنجانی رئیس شوای شهر 
تهران نوشت: اگر هر شهردار ناحیه در هر هفته 
فقط یک مساله را شناسللایی و جهت حل آن اقدامات 
عملی را آغاز کند، ٦ هزار مسللاله محلی شهروندان در 
یکسللال شناسللایی و حل می شللود که خود دستاورد 
ارزنده ای برای مدیریت شهری است. مسایل و پروژه های 
محلی، نوعا دارای سللاختاری پیچیده نیسللتند و برای 
حلشللان زمان و بودجه فراوان الزم نیسللت. در شرایط 
فعلی که بدلیل کمبود منابع مالی و بحران نقدینگی در 
شللهرداری تهران، اجرای پروژه های بزرگ دشوار است، 
شهرداری مناطق و نواحی با شناسایی نیازها و مشکات 
منطقه، اقدام به اجرای پروژه های محلی کنند که زمان 
و اعتبللار زیللادی نیاز ندارد اما در حل مشللکل مردم و 

بهبود رضایتمندی شهروندان موثر است.

درخواست برای استفاده مادران زندانی 
واجد شرایط از دستبند الکترونیکی

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانللواده نوشللت: امللروز بعللد از نشسللت با 
تشکل های غیردولتی، از بند زنان زندان شیراز بازدید و با 
تعداد زیادی خانم زندانی چهره به چهره صحبت کردم؛ 
از احکام، عفو، دیه و رد مال تا خانواده و فرزند با زندانیان 
صحبت کردم. امیدوارم هرچه زودتر استفاده از دستبند 

الکترونیک برای مادران واجد شرایط فراهم شود.

 واکنش به آیین نامه 
اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام
محمللود صادقللی نماینللده مردم تهللران در 
مجلس شورای اسامی نوشت: طبق ماده ۴۷ 
آیین نامه نحللوه اجرای احکام حدود، سلللب حیات...، 
چگونگللی اهدای عضللو محکومین به اعللدام داوطلب 
اهدای عضو طبق دسللتورالعملی انجام خواهد شد که 
ظرف سلله ماه به تصویب رئیس قللوه قضاییه خواهد 
رسللید؛ به نظر می رسد این موضوع فراتر از آیین نامه و 

دستورالعمل است و نیاز به قانونگذاری دارد.

 تکذیب خبر ریاست قالیباف
بر بنیاد مستضعفان

سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما نوشت: خبر 
آمد خبری در راه اسللت! ولللی #دروغ بود! بحث 
#بنیاد_مستضعفان مدت هاست که مطرح و آقای #قالیباف 
هم هیچ گاه آن را نپذیرفتند. اتاق جنگ روانی ناکارآمدان از 
سایه مدیریت کارآمد جهادی هم می ترسد و تخریب را از 
روزها قبل آغاز کرده، اما #مجلس_نو تا چشللاندن طعم 

کارآمدی به مردم ادامه دارد. #روزنامه_اعتماد

جنگل خواری یک سفیر در الهیجان!
یک کاربر فضای مجازی نوشللت: کوه خواری، 
زمین خواری و تجاوز به طبیعت توسللط یک 
مشللت گردن کلفللت در الهیجللان بیللداد می کنللد. 
مسللئولین چه می کنند؟ کجا هستند؟ این تصاویر را 
ببینید. سللفیر ایران در یکی از کشورها در امیرکایه 
کتشللال الهیجللان سللاخته. امیدوارم ریاسللت ق.ق 

اقدامی برای مقابله با زمین خواری کند.

سیاست مجازی

مائده  شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

اروپا و امریللکا در طول چهار  ویژه سللال پس از امضای برجام با گ�زارش 
تصللور اینکه هر گونه تحریللم و تهدید علیه ایران 
هزینلله ای برای آنها ندارد)هزینه صفر( عدم اجرای 
تعهدات برجامی را در پیش گرفتند، این سیاسللت 
تا زمانللی ادامه یافت کلله ایران سللرانجام راهبرد 
مقاومت قاطع را به عنوان جایگزین صبر و سکوت 
انتخاب کرد که روز گذشته گام دوم این راهبرد با 
اعام معاون وزیر امور خارجه اجرایی شللد و طبق 

این اعام گام سوم تا دو ماه دیگر شروع می شود.
چهار سال از توافق برنامه جامع اقدام مشترک 
موسللوم به برجام سللپری شده اسللت اما نه تنها 
تعهللدات برجامی غرب اجرایی نشللده بلکه امریکا 
یکجانبلله از این توافق خارج شللده و اروپا با همه 
وعده های مسللاعد که داده هیچ اقدامللی از انجام 
تعهداتش را پی نگرفته اسللت تا جمهوری اسامی 
ایران سیاسللتی غیر از سللکوت و صبللر را اجرایی 
کند، سیاستی که باز هم موقتا در چارچوب برجام 
تعریف شده است تا هم حق ملی را پیگیری کرده و 

هم اوج تعهدپذیری اش را به جهان نمایان کند.
در این راسللتا روز گذشللته معللاون وزیر امور 
خارجلله ایران گفت: »از آنجایی که خواسللته های 
ایللران در خصللوص برجام تحقق پیللدا نکرده، ما 
امروز گام دوم را برمی داریم و سللطح غنی سللازی 
را رعایللت نخواهیم کللرد.« بر اسللاس اعامهای 
صورت گرفته نکات اساسللی کلله در گام دوم مد 
نظر جمهوری اسللامی اسللت که در جچارچوب 
بندهای برجامی اجرایی شللود، اینطور عنوان شد 
که » قسللمت هسللته ای برجام چهار رکن اساسی 
دارد، کلله ایران برخی محدودیت هللا را برای 8 تا 
15 سللال پذیرفته اسللت. مللا در گام اول از یکی 

از رکن هللا )ذخایللر اورانیللوم( عبللور کردیم و در 
گام بعللدی رکن دیگللر را که محدودیت سللطح 
غنی سازی است رعایت نمی کنیم. میزان عدد مهم 
نیست و این موضوع اهمیت سیاسی دارد.  این که 
درصد غنی سللازی ما چه عددی است مهم نیست، 
مهم این اسللت که ما پایبنللد به این محدودیت ها 
نیسللتیم.« یعنی هنوز قرار است تعهدپذیری الزم 

را به برجام داشته باشیم.
سللیدعباس عراقچی البتلله در توضیح چرایی 
رسللیدن به این موضوع هم توضیحات قابل تاملی 
دارد و مللی گوید کلله: »اگر اروپایی هللا از طریق 
اینسللتکس یا غیللر از آن انتظارات مللا را برآورده 
می کردنللد، اآلن در این مرحله نبودیم، به خصوص 
در حللوزه فروش نفت و دسترسللی به درآمدهای 
نفتللی کاری نتوانسللتند انجام دهند. اینسللتکس 
رسللماً عملیاتی شللده و طرف ایران آن هم اکنون 
عملیاتللی شللده و ایللن دو نهاد با هللم در ارتباط 
هسللتند و قواعد کاری خللود را تنظیم کرده اند و 
یکی دو کار را انجام داده اند، ولی تا وقتی اعتباری 
بللرای آن در نظر نگیرند فایده ای نللدارد. تا وقتی 
که به لحاظ اقتصادی برای ایران منافعی نداشللته 
باشللد برای ما قابل قبول نیست. قرار است تعداد 
کشللورهایی که به عنوان سللهامدار به اینستکس 

ملحق می شوند افزوده شود.« 

 بازتاب گام دوم برجامی ایران
در رسانه های خارجی

امللا در عین حال اعام گام دوم برجامی ایران 
در پاسخ به بدعهدی کشورهای اروپایی با واکنش 

گسترده رسانه های خارجی مواجه شده است. 

دقیقللا وزارت امللور خارجلله کشللورمان در 
اردیبهشللت ماه سللال جاری با ارسللال نامه ای به 
شرکای اروپایی برجام و همچنین فدریکا موگرینی 
مسللئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد 
که چنانچه کشورهای اروپایی در یک بازه ٦0 روزه 
طبق تعهدات خود شرایط فروش نفت و انجام امور 
بانکی ایران را تسهیل نکنند، ایران گام دوم خود را 
برای کاهش تعهدات در برجام عملی خواهد کرد. 
در همین راسللتا، با توجه به پایان مهلت ٦0 روزه 
اروپللا، عراقچی اعام کرد که ایللران در چارچوب 
برجام و به موجب حقی که در این توافق برای آن 
در نظر گرفته شللده، تعهد خود در رابطه با سطح 
غنی سللازی اورانیوم را کاهللش خواهد داد که این 
مسئله از بازتاب سریع و گسترده ای در رسانه های 

خبری جهان برخوردار شد. 
بللا وجود آنکه ایران بر اسللاس مفاد ۲٦ و ۳٦ 
برجام حق دارد در پاسخ به بدعهدی سایر شرکای 
برجللام، تعهدات خللود ذیل این توافللق را کاهش 
دهد، برخی رسللانه ها از جمله بی بی سللی در یک 
شانتاژ رسللانه ای، این اقدام ایران را نقض تعهدات 
برجامی آن عنوان کردند. اما رسللانه های خارجی 
شللیطنت های خود را در این راسللتا بیان کردند. 
بی بی سی در این رابطه نوشت: ایران مورد جدیدی 
از "نقض برجام" )!( را اعام و غنی سللازی اورانیوم 

را به فراتر از سطح مجاز افزایش داد.
روزناملله آمریکایللی وال اسللتریت ژورنال نیز 
با ادبیاتی مشللابه نوشللت: »ایران در دومین نقض 
عامدانه برجام اعام کرد از روز دوشنبه اورانیوم را 
با غلظتی فراتر از آنچه در توافق هسللته ای ۲015 

تعیین شده، غنی خواهد کرد.«

دیگر روزنامه آمریکایی یعنی بلومبرگ هم در 
خبر خود مدعی شللد که "ایران محدودیت مربوط 
به سطح غنی سللازی اورانیوم ذیل توافق هسته ای 
۲015 را نقض کرد.« خبرگزاری روسیه اسپوتنیک 
نیز در این باره نوشت: ایران با انتقاد از ناتوانی اروپا 
در عمل به تعهدات خود در برجام، سطح غنی سازی 

اورانیوم را به باالی ٦۷/۳ درصد افزایش داد.
خبرگللزاری رویترز هم اقللدام برجامی تهران 
را بازتاب داد و نوشللت: ایللران تعهد خود به توافق 

هسته ای ۲015 را کاهش داد.
خبرگزاری فرانسه هم در مطلبی نوشت: ایران 
رسللما اعام کرد در چند ساعت آینده غنی سازی 

اورانیوم را فراتر از ٦۷/۳ درصد آغاز خواهد کرد
خبرگزاری آسوشللیتدپرس هم نوشت: ایران 
اعللام کللرد در حال افزایش سللطح غنی سللازی 

اورانیوم خود به باالتر از سقف برجام است.
شللبکه المیادیللن نیز بللا بازتاب اقللدام اخیر 
تهران اعام کرد: ایران ضمن اعام افزایش سللطح 
غنی سازی هشدار داد اگر در مهلت بعدی به راه حلی 
با اروپا دست پیدا نکند، گام سوم را برخواهد داشت. 
شبکه الجزیره نیز اعام کرد: ایران اعام کرد از این 
پس در غنی سازی اورانیوم به سطحی فراتر از سقف 

تعیین شده در برجام خواهد رفت.
شبکه راشللا تودی نیز اعام کرد: ایران سطح 
غنی سللازی خود را به سطحی فراتر از سقف مورد 

توافق در برجام افزایش داد.
شبکه العربیه با پوشش خبر اعام افزایش میزان 
غنی سازی اورانیوم ایران نوشت پس از گذشت یک 
سللال از خروج آمریکا از برجللام، تنش ها میان دو 

کشور در هفته های گذشته افزایش یافته است.

هشدار نهایی
در واقللع جمهوری اسللامی ایللران با پیگیری 
»راهبرد صبر اسللتراتژیک« از زمللان خروج آمریکا 
از برجللام تاش کرد به دیپلماسللی فرصت دهد تا 
همچنان توافقی که برای حصولش ماه ها و هفته ها 
تاش شده، از دست نرود. تهران برای این منظور از 
ضرب االجلی که در ابتدا چندین هفته خوانده بود هم 
عدول کرد و حاضر شللد یک سال به طرف اروپایی 
زمان دهد تا منافع حاضر در این توافق را برای ایران 
احیللا کند. اتفاقی که به زعم ایران رخ نداده اسللت. 
در نتیجه حاال وارد فاز تازه ای شللده و بعد از آشکار 
شدن محدودیت های اروپا، تصمیم گرفته تعلیق گام 

به گام از برجام را در دستور کار قرار دهد.
امللا این هملله اقداماتی نیسللت که جمهوری 
اسللامی ایران مللی تواند انجام دهللد، این ماجرا 
در گام دوم اجرایللی شللده اسللت و اگللر غرب به 
بی تعهدی خود ادامه داده و تاش نکند که برجام 
را اجرایی کند به گفته عراقچی چند ماه دیگر گام 
سوم جمهوری اسللامی در جهت تعلیق تعهدات 
برجامی آغاز خواهد شللد تا هم به دنیا نشان دهد 
که از حق مردم کشللور کوتللاه نخواهد آمد و هم 
شللرایطی را مهیا کند تا تعهدپذیری اش تا لحظه 
آخر اثبات شللود. گفتگوهای رسللمی و غیررسمی 
بین ما در جریان اسللت و امیدواریم که به نتیجه 
برسیم وگرنه بعد از ٦0 روز گام سوم را بر خواهیم 

داشت. 
البته رئیس کمیسللیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلللس نیز پیش از این بللر این امر تاکید 
داشت که جمهوری اسامی ایران اگر از گامهای تعلیق 
تعهدات برجامی نتیجه ای نگیرد به سمت گزینه های 
دیگر میل خواهد کرد. بر همین اساس حجت االسام 
مجتبی ذوالنوری درخصوص تقابل ایران با بدعهدی 
طرف هللای اروپایی در برجام اعام کرد که :»ما حتی 
به باالتر از کاهش تعهدات خود یعنی خروج از برجام 

و خروج از NPT نیز فکر می کنیم.«
حال با جمیع این شرایط باید دید که امریکا و 
غرب چه تصمیمی برای اجرایی کردن تعهدات به 
جا مانده از توافق برجامی خود اتخاذ خواهد کرد.

ایران دومین گام را هم در جهت تعلیق تعهدات برجامی برداشت؛

شکست »هزینه صفر« با راهبرد مقاومت قاطع
محدودیت غنی سازی 3/67 را رعایت نمی کنیم

آگهی فراخوان مزایده عمومی   ( فروش زمین)    

  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري بندر بوشهر

باستناد ماده 30 (( قانون اصالح و تسري آئین نامه معامالتی شهرداري تهران مصوب 1355 به کالنشهرها ، مراکز استانها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت ))  وطبق مصوبه شماره 3842/ش 
مورخه 1397/11/01 شوراي محترم  اسالمی، شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد 2/دو  قطعه زمین  را براساس شرایط مشروحه ذیل و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط دعوت به عمل  می از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  واگذار نماید، مطابق جدول زمانبندي ذیل به سامانه مذکور به آدرس
 www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك  اقدام نمائید.الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

توضیحات:
1- تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد 

به حساب  سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزي ارائه گردد. 
2- آخرین مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 1398/04/19

3- محل و مهلت تحویل پاکت ها: اداره امور پیمان شهرداري بندر بوشهر- تا پایان وقت اداري مورخه 1398/04/30 (پاکت اصل ضمانت نامه الك و مهر شده تحویل اداره امور پیمان وتصویر ضمانت 
نامه و  سایر اسناد در سامانه الکترونیک دولت (ستاد ) بارگذارى گردد . ) 

4- محل و تاریخ بازگشایی پاکتها: شهرداري مرکزي بندر بوشهر - ساعت 10/ده صبح مورخ 1398/04/31
5- حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است.

6- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداري بوشهر به آدرس:WWW.BUSHEHR.IRدرج گردیده است.
7- شهرداري بوشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
8- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد.

9-  در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

   

UTM مختصات
مبلغ تضمین 
شرکت در 
مزایده

مبلغ پایه مزایده
(به ازاي هر متر 
مربع عرصه)

نوع 
کاربري موقعیت

شماره پالك 
ثبتی

متراژ
موضوع مزایده

موضوع 
مزایده ردیف

اعیان عرصه

 3197110
و484434

ابعاد 12/5*20 متر
 300/000/000
ریال

 23/000/000
ریال

مسکونی
بخش 2 بوشهر – خیابان سبزآباد- خیابان 
ریشهر-( پشت پارك در حال احداث) اولین 
خیابان 16 مترى-سمت راست کوچه اول- 
سمت راست-پالك سوم  سمت راست

1643/101 ---- 250 2098005701000001 فروش قطعه 
زمین شماره1

1

 3197165
و484473

ابعاد 12/5*20 متر
 300/000/000
ریال

 23/000/000
ریال

مسکونی
بخش 2 بوشهر – خیابان سبزآباد- خیابان 
ریشهر-( پشت پارك در حال احداث) اولین 
خیابان 16 مترى-سمت راست کوچه دوم- 
سمت راست-پالك ششم  سمت راست

1643/64 ---- 250 2098005701000001 فروش قطعه 
زمین شماره 5

5

نتیجه کار ژنرال در وزارت نفت چه خواهد شد؟
آقای زنگنه! خیالتان راحت، حاشیه امن دارید

چنللدی اسللت که شللدت انتقللادات به  عملکرد »بیژن نامدار زنگنه« وزیر برند و درح���اشیه
ژنرال دولت دوازدهم افزایش یافته اسللت. این انتقادات نیز به 
سللبب عدم موفقیت الزم در فروش نفت و حضور در بازارهای 
جهانی و همچنین اتفاقاتی اسللت که هللر از چندگاهی اخبار 
آن از ایللن وزارتخانلله خارج می شللود. کاهللش ۴٦ درصدی 
صللادرات گاز LPG در دوره بیژن زنگنه یکی از همین موارد 
اسللت. بررسی رسانه ها نشللان می دهد در سال 1۳۹۳ میزان 
صادرات گاز LPG کشللور بیش از 5/۳ میلیارد دالر بوده که 
این میزان طی سللال های اخیللر در دوره مدیریت بیژن زنگنه 
رونللد نزولللی خللود را اداملله داده و در سللال 1۳۹۷ به ۹/1 

میلیارد دالر رسیده است.
از اتفاقللات مربوط به 1٦ مدیر نفتی و ارتباطشللان با یک 
زن و پیدا شدن کارت خوان در دفتر وزیر بگذریم که بسیاری 
مطرح می کنند که موارد حاشیه ای است و بایستی به اصل کار 
این وزارتخانلله پرداخت منتقدان وزیر نفت می گویند عملکرد 
زنگنه و وزارت نفت در فروش نفت اصا راضی کننده نیست.

درهمین زمینلله، »مجید ناصری نژاد«، عضو کمیسللیون 

حقوقی و قضایی می گوید: »آقای زنگنه سابقه زیادی به عنوان 
وزیللر در وزارت نفت دارند و انتظار می رفت با تجربه ای که در 
اختیار دارند عملکرد مناسللبی در زمینه فروش نفت داشللته 
باشند اما آنچه اتفاق افتاد و شاهد هستیم با توقعی که از وزیر 
نفت داریم فاصله زیادی دارد. راه های دور زدن تحریم ها وجود 
دارد و نباید با تهدید دشللمن ترسید و تسلیم شد. کشورهای 
زیادی حاضر به خرید نفت ایران هستند اما در ابتدا ایران باید 

زمینه را برای فروش و صادرات نفت مهیا کند.«
زنگنه درباره این کم کاری ها می گوید: »روزانه 10 نفر برای 
خرید نفت مراجعه می کنند که ۷0 درصد آن ها مشتری واقعی 
نیسللتند و می خواهند اطاعات بگیرند کلله ایران چطور نفت 

می فروشد و چطور می خواهد پول هایش را دریافت کند.«
وی همچنیللن با بیان اینکه شللرایط امللروز از دوران جنگ 
سللخت تر است، بیان می کند: »زمان جنگ مشکلی در صادرات 
نفت نداشتیم و تنها صدام واحدهای ما را هدف قرار می داد، ضمن 
آنکه پول نفت را می گرفتیم اما االن این فرایند به سللختی انجام 

می شود و اکنون نمی توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم.«
همچنین آمار رسمی وزارت نفت که توسط بانک مرکزی 

منتشرشللده، نشان می دهد در سللال های ۹0 و ۹1 و ماه های 
ابتدایی سللال ۹۲ و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، آمار 
صادرات نفت کشور در سطح باالتری از عملکرد دولت یازدهم 
بوده اسللت. موضوعی که زنگنه بر خاف آن بیان می کند که 

حضورش در این وزارتخانه به کار وزارت نفت قوت بخشید.
متاسللفانه دولت یازدهللم و دوازدهم و در اصل مردم از یک 
موضوع بسیار آسللیب دیدند و آن عملکرد نامناسب وزرایی بود 

که آنهللا را در دولت های روحانی برند و ژنرال می خواندند. در 
حوزه وزارت راه و شهرسازی این موضوع به وضوح دیده شد. 
تا جایی که امروز دولتی که مخالف شللدید مسکن مهر بود 
به طرفدار پروپاقرص آن بدل شللده است. هر چند که امروز 

وضعیت مسکن به جایی رسیده که مردم بایستی به 
جللای وام خانه دار شللدن وام اجاره بها بگیرند تا 
بیشتر بدهکار شوند. از سوی دیگر در وزارتخانه 
بهداشللت و درمللان یکی دیگللر از وزرای برند 
دولت حضور داشت که طرح تحول سامت را 
ارائه کرد طرحی که با بسللیاری از وزرا درباره 
اجرای آن به مجادله پرداخت و عاقبت استعفا 
پایللان کار این وزیر و شکسللت پایان کار آن 

طرح شد.
حللاال در وزارت نفت همین رویه مضمحل 

کننده اتفاق افتاده اسللت اما برخی از نمایندگان 

مجلس که از طیف اصاح طلبان هستند پشت سر وزیر ایستاده اند. 
وزارت نفت در فروش نفت که کار اصلی این وزارتخانه است دچار 
مشللکل جدی شده و حواشی مفسده برانگیزی هم درمورد این 

وزارتخانه به اخبار رسانه ها درز پیدا می کند. 
وزارت نفللت در دوران ژنللرال زنگنه بللا چالش های زیادی 
مواجه بوده اسللت. نگاه غربی که در این وزارتخانه در این دوران 
حکمفرما بوده سبب تلف شدن بسیاری از ظرفیت ها شده 
اسللت. ماجرای شللرکت توتال و بی تعهدی دوباره این 
شرکت به ایران به سبب اعتماد بی حد و حصر زنگنه 
به این شللرکت فرانسللوی یکی دیگر از مشکات این 
وزارتخانه است. وزیری که قراداد کرسنت را در کارنامه 
کاری خللود دارد حاال در حوزه فروش نفت با 
مشللکات متعددی روبه رو اسللت. برخی 
نیز بیللان می کنند برخللی از ظرفیت ها 
مخصوصا فللروش نفت به چین در این 

وزارتخانه به خوبی اجرا نشده است.
این درحالی اسللت که چینی ها 
همواره اعام کرده انللد که در خرید 
نفت ایران به آمریکا گوش نمی کنند. 
به هر جهت مشخص نیست که به چه 
قیمتی دولت قرار است عملکرد زنگنه را 

تحمل کند.  جهان نیوز  

سردار جاللی مطرح کرد؛
يكا پس از ساقط شدن پهپاد متجاوز و پاسخ قاطع ايران پیغام آمر

رئیس سللازمان پدافند غیرعامل گفت: آمریکا پس از سرنگونی پهپاد متجاوزش از  ن یب����و طریق واسطه های دیپلماتیک به ما اعام کرد که می خواهد برای حفظ آبروی خود تر
عملیاتی محدود انجام دهد، اما پاسخ ایران این بود که هر عملیاتی را شروع جنگ تلقی می کنیم.

سردار غامرضا جالی در پنجمین همایش علوم و مهندسی دفاعی اظهار داشت: بعد از انقاب اسامی 
همواره با دشمن و استکبار درگیر بوده ایم، پس از دفاع مقدس اثر آن تحت عنوان بازدارندگی تا مدت ها 

ادامه داشت. ریشه درگیری آمریکا با ما به دلیل اساس انقاب اسامی است.
وی افزود: آمریکایی ها در تقابل با انقاب اسللامی پس از ترامپ رویکرد جدیدی را اتخاذ کردند، 
نگاه آنها این است که اروپایی ها را با لفاظی و حرف های بدون عمل ما را در برجام نگه دارند. از ابتدای 
سللال ۹8 وارد فاز جدیدی از این جنگ شللدیم. اسللتراتژی آمریکایی ها در سال ۹۷ استفاده ازفضای 
مجازی بود که متاسفانه در کشور ما با غفلت مسئولین رشد پیدا کرده است. فضای مجازی امتیازاتی 
را به دشللمن داده که از جمله آن عملیات شللناختی است، تمام تاش دشمن در سال ۹۷ استفاده از 

فضای مجازی و فشار اقتصادی و نهایتا هدایت مردم برای درگیری با دولت و نظام بود.
رئیس سللازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه توانستیم در سال ۹۷ هر چهار مرحله عملیات 
دشللمن را خنثی کنیم، گفت: در این سال اثبات شد که همه تدابیر دشمن با وحدت کلمه و پشت سر 
رهبری حرکت کردن، شکسللت خواهللد خورد. وی تاکید کرد: در سللال ۹8 آمریکایی ها به این نتیجه 
رسیدند که باید عامل جنگ نظامی را هم در اذهان مردم تقویت کنند و در این عرصه هم آمریکایی ها به 
دنبال استفاده از پتانسیل ترس از جنگ در داخل جامعه بودند و برخی از عناصر و جریانات خودفروخته 
در این شرایط می گفتند که احتمال جنگ وجود دارد، اما خواست خداوند ساقط کردن پهپاد جاسوسی 

آمریکا را رقم زد و این اقدام تاکتیکی اثر بلندمدتی در زمینه بازدارندگی خواهد داشت.
جالی عنوان کرد: این اقدام، الیه نظامی طراحی شللده توسللط دشللمن را برای ترساندن مردم به 
شکسللت کشاند. وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت تا انتهای خردادماه بیش از ٦0 تیم دیپلماتیک 
به عنوان واسطه به ایران فرستاده شده است، تاکید کرد: در الیه سیاسی مقام معظم رهبری تدبیر کردند 

و با برگرداندن این الیه به ریل اصلی خود، مسیر کاهش تدریجی تعهدات برجام را طراحی کردند.
وی با اشاره به ادعای آمریکایی ها مبنی بر انجام حمله سایبری به زیرساخت های کشور پس از ساقط 
شدن پهپاد متجاوز، گفت: کسی که مدعی حمله سایبری است و خودش ۹8 درصد زیرساخت هایش بر بستر 

سایبر قرار و طبیعتا بیشترین آسیب پذیری را خواهد داشت. 


