
اخبار كشور

درمکتب امام

خارجیهاازامثالمدرسمیترسند
رضا خان از مدرس مى ترســيد؛ از آن آدمى كه با خودش موافق بود چه ترىس 

داشت. خارجي ها از امثال مدرس مى ترسند، نه اينكه از فالن آدمى كه با رأى آنها 

موافق است؛ يا فرقى به حالش منى كند اين دستگاه باشد، درست باشد بساطش، آن 

دستگاه هم باشد، آن تابع آن دستگاه است. تابع اين است كه اتومبيلش خوب باشد، 

اين اتومبيل را ُعَمر َسعد به او بدهد يا امام حسني هيچ فرقى به حالش منى كند! براى 

اينكه اتومبيل، ميزان است. آنكه زندگى برايش ميزان است، مكتب در كارش نيست.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

5 سال و نیم گذشت 
همچنان تقصیر قبلی هاست!

سرویسسیاسی-
با گذشــت نزدیک به 5 ســال و نیم از روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم که بایستی مسئولین امر گزارشی 
از اقدامات خود ارائه داده و پاسخ دهند که برای ریشه کن کردن مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم چه کرده اند، روزنامه 

زنجیره ای آرمان به تکرار یک ادعای همیشگی پرداخت و نوشت: تقصیر قبلی ها است!
آرمان نوشته است: »با توجه به دولتی  بودن اقتصاد ایران، همواره انتخاب و تغییر افراد دولت، از رئیس جمهوری تا وزرا 
و معاونان، چالشی اساسی برای فعاالن و کارشناسان حوزه اقتصاد است. زیرا معموال با تغییر کابینه در ایران، تمام شرایط 
تغییر می کند و به جای اینکه دولت ها بنای ساخته شده توسط دولت پیش از خود را تکمیل کنند، آن را تخریب می کنند 

و تالش می کنند بنایی نو بسازند«.
در ادامه گزارش آرمان آمده است: »نگاهی تاریخی به آنچه طی چند دهه در اقتصاد ایران گذشته است می تواند گواهی 
بر این سخن باشد. به عنوان مثال پس از ۱۶ سال از سیاست های سازنده و اصالح گرانه اقتصاد کشور بر لبه صعود به قله های 
جهانی قرار گرفته بود، اما در سال ۸۴ تغییر رئیس جمهوری باعث شد تا به طور کلی برنامه های اقتصادی کشور تغییر کند و 
بار دیگر اقتصاد ایران در نقطه صفر قرار بگیرد. نقطه ای که در پایان هشت سال فعالیت احمدی نژاد و یارانش، روی نقطه منفی 
منحنی اقتصاد قرار گرفت و باعث شد در سال ۹۲ دولت تدبیر و امید با وجود رشد منفی اقتصاد، تورم، رکود، فشار جهانی 
علیه ایران، رشد فزاینده بیکاری، نارضایتی های عمومی، نومیدی فعاالن اقتصادی و... سکان هدایت اقتصاد را بر عهده بگیرد«.
نویســنده گزارش افزوده است: »با اینکه پس از گذشــت بیش از پنج سال بسیاری از این معضالت حل شده اند، اما 

همچنان مشکالتی وجود دارد که دولت باید در مسیر اصالح آنها گام بردارد«.
در این زمینه گفتنی هایی است که به اختصار به آن ها می پردازیم، نخست آن که دیگر هیچ کس نمی پذیرد تقصیر 
بی لیاقتی ها و کارهای انجام نشده را به گردن دیگران و دولت های گذشته بیندازند و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند، 

این بهانه دیگر تکراری شده است.
نکته دوم این که اگر اقتصاد در دولت اصالحات در مسیر اوج و شکوفایی قرار داشته چرا مردم در سال ۱3۸۴ به روش 

و منش دیگری رای دادند که درست بر عکس دولت های پیش از آن قرار داشته است؟!
نکته ســوم اگر در دولت اصالحات اقتصاد رو به رشــد بوده اســت چرا امروز که همان دولتمردان و وزرای دولت های 
سازندگی و اصالحات مصدر امور هستند نمی توانند با آن سیاست ها و کیاست ها امور را رو به راه کرده و مشکالت را حل 
کنند و نه تنها این گونه نمی شود که بر میزان مشکالت هر روز بیشتر از دیروز افزوده می شود؟! نیاز به تصریح ندارد که 
 اکثر دولتمردان کنونی در دولت های سازندگی و اصالحات نیز مصدر امور بوده اند و همان سیاست ها باعث مشکالت کنونی 

شده است.
باید به آل سعود نزدیک شویم!

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »شاید بایسته باشد که دستگاه دیپلماسی ایران برای ابتر کردن نقشه های تندروهای 
آمریکا- اسرائیل، دست به سیاستی جدید در منطقه و به خصوص با عربستان بزند و ضمن نزدیکی با آنها از منافع مشترک 

با این کشورها برای بهبود روابط استفاده کند«.
متاسفانه رسانه های زنجیره ای همواره با رویکردی تحقیرآمیز، دیپلماسی انفعالی را تجویز می کنند. وزارت خارجه نیز با 
بی توجهی به سه اصل اساسی »عزت، حکمت، مصلحت«، رویکرد منفعالنه ای را در سیاست خارجی در پیش گرفته است.
چندی پیش ظریف در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:»بارها در خفا و پنهان از آل سعود درخواست مذاکره منطقه ای 

داشته است«!
این رفتار تحقیرآمیز در حالی است که رژیم آل سعود در سال های اخیر جنایات متعددی را مرتکب شده است.

هموطنانمان هنوز جنایت آل ســعود در منا- ســال ۹۴- را فراموش نکرده اند. جنایتی که به شهادت حدود ۶۰۰ زائر 
ایرانی منجر شد. سعودی ها در آن مقطع به سبب دیپلماسی بسیار ضعیف دولت روحانی، در رفتاری گستاخانه حتی به 

ظریف در مورد فاجعه منا اجازه مالقات هم ندادند!
متاسفانه تا به امروز نیز دولت روحانی هیچ اقدام شایسته ای درباره احقاق حق خانواده های شهدای فاجعه منا انجام 
نداده است. افکار عمومی هنوز زانو زدن ظریف در مقابل امیر کویت برای صدور ویزا برای سفر هیئت ایرانی به عربستان و 

عدم صدور ویزا برای وزیر ارشاد دولت یازدهم را فراموش نکرده است.
ظریف در زمســتان سال ۹۴ و در اوج گســتاخی های آل سعود، وزیر خارجه این رژیم-عادل الجبیر- را دوسِت خود 
خطاب کرد و با افتخار! گفت که »5۰۰ زائر ما در مراســم حج کشــته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط 

خود با عربستان را کاهش هم ندادیم«!
به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی گناه در یمن و بحرین و عراق و سوریه و قتل فجیع جمال خاشقجی را نیز 

باید به کارنامه ننگین آل سعود در سال های اخیر افزود.
خبر روزنامه زنجیره ای از تأیید غیرطبیعی حکم حناچی!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد تائید حکم شهردار تهران را به فشار رئیس جمهور مرتبط دانست.
در گزارش آفتاب یزد آمده است: »داستان محمدعلی نجفی، عیناً برای پیروز حناچی تکرار شد! امضای حکم شهردار 
تهران به دقایقی بعد از دقیقه ۹۰ کشانیده شد و حتی پای واعظی هم به میانه ماجرا باز شد. همین چندروز قبل بود که 
اصالح طلبان به صراحت گفته بودند؛ عدم امضای حکم حناچی توسط رحمانی فضلی طبیعی است اما دست روی دست 

گذاشتن حسن روحانی کامالً غیرطبیعی است«.
در ادامه این گزارش آمده است: »امروز از حیاط پاستور خبر رسید که واعظی گفته حکم حناچی امضا می شود! همگان 
بهت زده نگریســتند که امضا و عدم امضای حکم حناچی در حوزه وظایف محوله به وزارت کشــور است پس نقش رئیس 

دفتر در این میانه چیست؟«.
از باقی گزارش بگذریم به یک تناقض عمده می رسیم و آن این که اگر تائید حکم شهردار تهران پس از دریافت پاسخ 
استعالم ها وظیفه وزارت کشور است فشار رئیس جمهور بایستی در این میان غیرطبیعی باشد این در حالی است که روزنامه 
زنجیره ای آفتاب یزد در بخشی از گزارش خود روند طبیعی امور را تائید حکم شهردار از سوی وزیر کشور می داند و از سوی 
دیگر عدم ورود رئیس جمهور به ماجرا را غیر طبیعی می شمارد و با همه این گفته ها در ابتدای گزارش تصریح می کند که 

» وزیر کشور با فشار حسن روحانی حکم شهردار را امضاء کرده است«
مخاطب می ماند که در میانه این همه تناقض چه کند، اگر امضای حکم شهردار وظیفه وزارت کشور است و بایستی 
استعالمات دریافت شود آیا فشار رئیس جمهور طبیعی است یا غیرطبیعی؟ و اگر غیرطبیعی است چرا این گونه شده است 

و اگر طبیعی است چرا قانونگذار روش دیگری را مقرر کرده است؟!
مدعیان بی خبر یا مغرضان مأموریت دار؟!

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه نوشت: »ما تصور می کنیم که FATF ابزار دست قدرت های بزرگ، از جمله 
آمریکاست و این کشور در تالش است از این ساز و کار مالی برای اعمال سلطه و قدرتش در جهان استفاده کند.«

مدعیان اصالحات یا از دنیای اخبار و رویدادها عقب اند یا مغرضانه در پی زمینه چینی برای الحاق ایران به کنوانسیون های 
پخت و پز شده در اتاق های فکر استکبار هستند. البته با سوابق، قرائن و کنش های اخیر آنها در این زمینه، گزاره دوم به 

واقعیت نزدیک تر است.
  FATF این طیف خبر ندارند که مارشال بیلینگسلیا، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، رئیس
هم هست و همین فرد در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا اذعان کرده که برای مقابله 
با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم؟ پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و 
جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، 

به حضور کامل FATF نیاز است.
در ادامه این مطلب آمده است: »جالب اینجاست که خود آمریکا بعضا در گزارش های FATF به عنوان کشوری که در 
آن خطر پولشویی وجود دارد، مطرح می شود. از سوی دیگر در بحث سازمان های تروریستی، لیست گروه های تروریستی 

مورد قبول برایFATF، سازمان ملل است.«
برخالف این ادعای مضحک، بانک های داخلیـ  نظیر کشاورزی، ملت، سپه-  با دستور دولت و در اجرای توصیه های

FATF از انجام خدمات مالی با افراد و گروه های تحریم شــده توســط سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، 
خزانه داری آمریکا و ... خودداری و آنها را تحریم کرده اند.

بانک کشاورزی ۸ خرداد ۹۶ طی ابالغیه ای اعالم کرد: »در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص 
رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی و گروه های تحریمی... طبق لیست اعالمی از سوی سازمان های بین المللی )نظیر سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه داری آمریکا و...( کلیه لیست های تحریمی اعالمی از سوی بانک مرکزی ... برای همکاران 

ذی مدخل در واحدها قابل دسترس می باشد.«
این بانک صراحتا وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا را جزو مراکزی معرفی کرده که بر طبق لیست تحریمی 

آنها به مشتریان خود خدمات می دهد.
بهار ۹5 نیز بانک ملت طی نامه ای در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم االنبیا ء)ص( برای نقل و انتقاالت ارزی، نوشت: 
»کارسازی کلیه خدمات ارزی )بین المللی( برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست 

تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می باشد امکان پذیر نیست.«
عالوه  بر این،۱۰ مرداد ۹5 واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه طی نامه ای در جواب درخواست یک 
شرکت برای ضمانت نامه های ارزی آورده است: »...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام برده شدن 

متقاضی ضمانت نامه ها در لیست  اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نیست.«
فارغ از دالیل و مســتندات متعدد در رد CFT، ابالغیه ننگین بانک کشــاورزی  و برخی دیگر از بانک ها در اجرای 
CFTسیاســت های ضد ایرانــی وزارت خزانــه داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصــادی آمریکا علیه ایران- بــرای ردکردن 

کافی است.
ایران قدردان لطف اروپا نیست!

روزنامه ابتکار در سرمقاله روز پنج شنبه نوشت: »همان طور که عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه اوایل هفته 
جاری مطرح کرده بود، اتفاقی مهم در روند همکاری میان ایران و شرکای برجام به خصوص اروپا رقم خورد. در همین رابطه 
و در جریان سومین سمینار گفت و گوهای ایران و اروپا که در بروکسل برگزار شد، اروپا اعالم کرد که یکی از کشورهای آلمان 

یا فرانسه میزبانی سازوکار ویژه اروپا را عهده دار خواهند شد.«
نقطه حیرت افزای این نوشتار آنجا است که گفته شده ایران در حالی ناراضی است که اروپا گام های رو به جلو برداشته 
و حمایت های دیپلماتیک انجام داده است! این یادداشت آمده: »طبق گفته منابع دیپلماتیک این گام رو به جلوی اروپا در 
حالی صورت گرفته که ایران علی رغم اشاره به حمایت های سیاسی اروپا، از روند کند اقدامات عملی اروپایی ها ابراز نارضایتی 
کرده و حتی چندین بار مقامات عالی رتبه کشورمان نیز تاکید کرده بودند در صورت منتفع نشدن منافع ایران از برجام، 

لزومی به باقی ماندن در توافق هسته ای احساس نمی کنیم.«
این روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب که با یک وعده چنین به وجد آمده در شرح آن نوشته: »نخستین گام عملی 
اروپا در حالی روز سه شنبه برداشته شد که طبق مکانیسم ویژه اروپا، حالتی شبیه به بورس ایجاد خواهد شد که ایران از 
طریق آن می تواند در صورت فروش نفت، کاال یا خدمات از کشورهای اروپایی دریافت کند. اروپا که تا به اینجای کار تالش 
فراوانی را برای حفظ توافق هسته ای صورت داده، معتقد است: برجام یکی از محورهای مهم امنیتی منطقه خاورمیانه و 

اروپا بوده و با اجرایی شدن سازوکار ویژه، ایران می تواند از مزایای برجام بهره مند شود.«
آری این تفکر است که منجر به شرایط فعلی کشور شده است. تفکری که گذشت نزدیک 3سال بدعهدی و تاخیر را 
نمی بیند؛ تعهدات انجام نشده را نمی بیند آن وقت با یک وعده آن هم به این شکل که خواندید تا این اندازه به شوق می آید 
که می نویســد ایران چنان که باید قدردان لطف های اروپا نیســت! اما تالش فراوان اروپا که نویسنده از آن سخن می گوید 
در حالی است که در همان ایام اوباما؛ رئیس بانک مرکزی گفت عواید ما از برجام »تقریبا هیچ« است و اخیرا هم عراقچی 

گفته »نزدیک به صفر«.
با این وجود و اگر یک نام ایرانی پای یادداشــت نباشد خواننده گمان می کند این یادداشت از یکی از سفارتخانه های 

اروپایی )آلمان یا فرانسه و...( برای این روزنامه ارسال شده است!

گزارشخبریتحلیلیکیهان

كاله تازه اروپا برای ایران
كانال مالی منهای نفت!

سرویس سیاسی -
پسازگذشــت7ماهاتــافوقتو
پشتهماندازیاروپا،خبررسیدهکهسازوکار
مالیادعاییکهحتیزمانآغازبهکارآننیز
مشخصنشدهاست،قرارنیستفروشنفت

ایرانراپوششدهد.
در شــرایطی که فرانسه و آلمان ممکن است 
به صورت مشــترک مسئولیت سازوکاری که قرار 
است مبادالت مالی با ایران را تسهیل کند به عهده 
بگیرند، اما شمار اندکی معتقدند که این ساز و کار 

فروش نفت ایران را پوشش خواهد داد. 
این خبر را رویترز گزارش داده و نوشــته این 
اتفاق نگرانی ها درباره سرنوشت »برنامه جامع اقدام 
مشــترک« را )برجام( بعــد از خروج آمریکا از آن 

افزایش می دهد.
این رسانه انگلیسی با انتشار گزارشی در پایگاه 
اینترنتی خود نوشــت آلمان و فرانســه در تالش 
هستند تا کانال مالی تهران - بروکسل را میزبانی 
کنند تا احتمال مجازات های آمریکا )علیه نهادهایی 
که به تجارت با ایران ادامه می دهند( را به حداقل 
برســانند، اما آینده فروش نفت ایران در هاله ای از 
ابهام قرار دارد و تعداد معدودی معتقدند این سازوکار 
صادرات نفت ایران را نیز پوشش خواهد داد. به این 
ترتیب، نگرانی ها بابت آینده توافق تاریخی هسته ای 

بین المللی ایران رو به افزایش است.
در ادامه گزارش رویترز آمده است: دیپلمات ها 
می گویند میزبانی مشترک آلمان - فرانسه از این 
کانــال مالی یک اقدام تاکتیکی از ســوی این دو 
کشور برای گردهم آوردن قدرتشان است تا به این 
ترتیب از عدم تمایل نهادهای اروپایی برای میزبانی 
این سازوکار به دلیل ترس از تحریم های ضدایرانی 

آمریکا، کاسته شود. 
در ادامه گزارش رویترز به نقل از این دیپلمات ها 
آمده است علیرغم این تالش ها، تهدیدهای آمریکا 
مبنی بر اینکه مجازات های این کشور علیه کسانی 
که تحریم های ایران را نقض کنند بســیار سخت 
خواهد بود، به نظر می رسد ابعاد این سازوکار جدید 
تنهــا به تجارت کاالهــای غیرضرور و محصوالت 
غذایی که از حساســیت باالیی برخوردار نیستند، 

محدود شود.
یک دیپلمات ارشد فرانسوی نیز در گفت وگو 
با رویترز تصریح کرد اس پی وی مهم اســت، اما 
برای ایرانی ها از آن مهم تر این موضوع اســت که 
از ادامه صادرات نفتی خود در بلندمدت اطمینان 

حاصل کنند.
کانالیبرایدورزدنتحریمها

اتحادیه اروپا از چند ماه پیش اعالم کرده بود 
برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران، قصد 
دارد یــک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که 
امکان ادامه همکاری اقتصــادی با ایران را فراهم 

می کند.
بنا بر ادعای اروپایی ها ساز و کار فعالیت کانال 
ویژه مالی به این صورت بوده که از یک نظام اعتباری 
برای مبادله کاال میان ایران و کشــورهای اروپایی 
استفاده می کند. کشورهای اروپایی ادعا می کنند از 
این طریق می توانند بدون نیاز به بانک های اروپایی 
یا پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت کنند.
در ابتدای مطرح شدن این موضوع، مسئوالن 
وزارت خارجه و بانک مرکزی با ذوق زدگی خاصی 
خبر از ارائه شدن مکانیسم مالی اروپا طی چند هفته 
و مدت زمانی محدود می دادند! واعظی، عراقچی و 
همتی در اظهارنظراتــی جداگانه هر یک با طرح 
زمان هایی از جمله یک هفته، شش ماه، ۱۰ آبان و 
بازه های زمانی از این دست، به ایجاد فضایی آکنده 

از امیدواری نسبت به تعهدات اروپا پرداختند.
در یکی از جلسات وزرای خارجه ایران و ۴+۱ 
که مهرماه ۱3۹۷ در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک برگزار شد، تمام طرف ها با 
صدور بیانیه ای بر لزوم تهیه ســاز و کار ویژه مالی 
با ایران تاکید کردند.  اما امروز و با روشــن شدن 
سیاســت تعلل اروپایی ها، وضعیت تغییر کرده و 
مقامات وزارت خارجه بدون قید زمان مشخصی از 
اعالم مکانیســم ویژه مالی اروپا، صرفا به بیان این 
مطلب که روند تهیه مکانیزم مالی اروپا در جریان 

است اکتفا می کنند. 
»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
در آخرین نشست خبری خود درخصوص تصمیم 
ایــران در صورت عدم توانایــی اروپا برای اجرایی 
کردن مکانیسم مالی، گفت: »ما امیدواریم در ادامه 
رایزنی های خود با اروپا به این نتیجه و جمع بندی 
برسیم که هرچه زودتر سازوکارهای مالی عملیاتی 
شود. درخصوص مکانیســم مالی ما به سختی و 
پیچیدگی این مسئله واقف هستیم و می دانیم که 
مســیری زمان بر خواهد بود و امیدواریم در نهایت 
اروپا بتواند به یک نتیجه واحد و مشخص برسد.«

زمانیکهمشخصنیست!
»عباس عراقچی« معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه ۱۴ آبان در برنامه ای تلویزیونی درخصوص 
زمان بر بودن مکانیسم مالی اروپا گفت: »مکانیسم 
مالی و پولی سیستم کامال پیچیده ای خواهد داشت 
که در حال طی کردن مراحل پایانی خود است و 
مراحل فنی و حقوقی خود را می گذراند. جلسات 
متعددی را با کارشناسان طرف های اروپایی، روسیه 
و چین داشتیم و ممکن است عملیاتی شدن این 
سازوکار زمان ببرد ولی مطمئن هستیم که این اتفاق 

خواهد افتاد و عملیاتی خواهد شد.«
عراقچی همچنین هفته گذشته در افتتاحیه 
چهارمین همایش تحوالت منطقه و نظام بین الملل، 
بار دیگر با اشاره به اینکه اروپا در ثبت SPV ناتوان 
اســت، گفت: »چه اروپا بخواهد با ما بازی کند و 

چه به دلیل فشــارهای آمریکا و اســرائیل قادر به 
اجرای تعهداتش نباشد، در نتیجه فرقی ندارد و ما 
با شرایطی مواجه هستیم که اروپایی ها یا نخواسته 

یا نتوانسته اند که سازوکار مالی را ایجاد کنند.«
سندفریبکاریتروئیکایاروپا

اروپا در حالی مدعی تالش برای حفظ برجام 
با ابــزار ویژه مالی جدید بود که دیپلمات های این 
اتحادیه فاش کردند هیچ یک از کشورهای اروپایی 
حاضر نیســتند میزبان مقر این ســازوکار جدید 

مالی باشند.
دیپلمات هــای آگاه اروپایی گفتند این بلوک 
هنوز نتوانســته یکی از کشــورهای عضو را بیابد 
که حاضر باشــد میزبانی مقر »ابــزار هدف ویژه 
)SPV(« را بپذیرد. دیپلمات های اتحادیه اروپا به 
فایننشــال تایمز گفتند که هنوز هم برای اجرایی 
کردن ایــن طرح موانع متعددی وجود دارد که از 
جمله آنها می توان به عدم تمایل کشورهای عضو 
برای میزبانی مقر این ساختار مالی جدید  اشاره کرد. 
یکی از علت هایی که درخصوص دشواری آن 
مطرح شد عدم همکاری کشورهای اروپایی با این 
سامانه برای انتقال مالی با ایران بود بطوری که ۴ 
کشوری که برای میزبانی این سیستم اعالم شدند 
پس از مدتی هرکدام از آنها از پذیرش چنین ریسکی 
که ممکن است به تحریم سیستم بانکی آن کشور از 

سوی آمریکا منجر شود، پاسخ منفی دادند.
به عبارت دیگر کشورهای اروپایی که قرار بود 
به عنوان اتاق کنترل تبادالت سیستم SPV فعالیت 
کنند، یکی پس از دیگری از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کرده و پاســخ منفی دادند. روئیترز در این 
خصوص نوشــته بود: »اروپا نگران است که اقدام 
به باز کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا 
و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک هایی شود 
که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند«.

کشورهاییکهمیزبانیSPVرا
قبولنکردند

توافق بر ســر ایجاد یک کانال ویژه مالی برای 
تسهیل مبادالت تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا 
به ویــژه برای فروش نفــت و دور زدن تحریم های 
آمریکا در ماه ســپتامبر میان نمایندگان بریتانیا، 
آلمان و فرانسه با ایران امضا شد. از آن زمان تاکنون 
قرار شد کشــورهای میزبان این اتاق مالی باشند 
که عبارت بودند از فرانســه، بلژیک ، لوکزامبورگ 

و اتریش.
اما همانطور که پیش از این گفته شد، هر کدام 
از این کشــورها طی این مدت به گونه ای از زیربار 
ایجاد این کانال مالی شــانه خالی کردند و اجرای 

آن را پس زدند. 
اتریش یکــی از کشــورهای اروپایی بود که 
علی رغم تمایل شدید اروپایی ها برای قرار گرفتن 
اتاق تسویه مالی در آن، این درخواست را رد کرد. 

سخنگوی وزارت خارجه اتریش درباره امکان 
میزبانی این کشــور برای کانال مالی ایران و اروپا 
)SPV( گفت: »از ما پرســیده شده که آیا اتریش 
آمادگــی دارد این ســامانه را میزبانــی کند. این 
درخواســت کامال مورد بررسی قرار گرفته است و 
با دیگر وزارتخانه ها و موسســات مالی مانند بانک 
ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این است 
که همچنان پرسش هایی وجود دارد که هم اکنون 
برای آن پاســخی وجود ندارد و به همین دلیل ما 
به این نتیجه رسیدیم که االن در شرایطی نیستیم 

که میزبان سامانه SPV باشیم«.
بلژیــک و لوکزامبورگ نیــز دو گزینه دیگر 
اروپایی ها بودند که براساس اطالعات موجود این 
دو کشــور نیز عالقه ای برای همکاری با موگرینی 
در ایــن خصوص ندارند به طــوری که اخیرا وزیر 
خارجه لوکزامبورگ به طور تلویحی این درخواست 
را رد کرده و گفته است: »از ما هیچ گاه رسماً انجام 
این کار خواسته نشده و ما هم هیچگاه با انجام آن 

موافقت نکرده ایم.« 
بلژیک نیز پیشتر درخواست استقرار این سامانه 
مالی را رد کرده بود تا کار برای مسئوالن اتحادیه 

اروپا برای عمل به وعده های خود سخت تر شود.
SPVهفتماهتعزیه،سرقبرخالی

تیم آقای ظریف، هفت ماه سر قبر بدون مرده 
SPV )مثال کانال مبادالت مالی( نشستند تا شاید 
معجزه شــود و اروپایی ها سر غیرت بیایند و طبق 
تعهد برجامی، تحریم هــای آمریکا را دور بزنند و 
امکان مبادله کاال مقابل نفت فراهم شــود. اما این 

قبر خالی و فقط برای صحنه سازی بود.
اروپایی هــا هفت ماه در حال وقت کشــی و 
زمان خریدن به نفع آمریکا و خود بودند تا با آغاز 
تحریم های نفتی علیه ایران، بازار با شوک ویرانگر 
نفت ۱۰۰ دالری رو به رو نشود. متاسفانه با خواب 
کــردن تیم آقای ظریف و ترغیب به عدم واکنش 
قاطع، موفق هم شدند و این در حالی بود که همین 
اواخر، آقای ظریف مشغول بهانه جور کردن برای 
مافیای حاکم بر FATF به بهانه پولشویی گسترده 

در ایران بود!
این در شــرایطی است که اکنون و با گذشت 
بیش از ۷ ماه اتالف وقت و پشت هم اندازی اروپا، 
خبر می رسد که سازوکار مالی که حتی زمان آغاز 
به کار آن نیز مشــخص نشده اســت، قرار نیست 
سازوکار فروش نفت ایران را پوشش دهد و تنها به 
تجارت کاالهای غیرضرور و محصوالت غذایی که از 
حساسیت باالیی برخوردار نیستند، محدود می شود. 
 مشخص نیست کانال  مالی اروپا اگر قرار نیست 
فروش نفت ایران را پوشش دهد، قرار است دقیقاً 

چه کاری کند!
کانال مالی بدون پوشش نفت چیزی جز کاله 

جدید اروپا برای ایران نیست.

سرویس سیاسی-
صالحیدرمصاحبهبایورونیوزگفتهاست
»حقوقمنتایکســالپیشبهعنوانیک
استاددانشگاه،حدود3000دالردرماهبود،
االنبه700دالررسیدهاست.اینواقعافشار
اقتصادیاســت.ببینیداقشاردیگرچقدر
تحتفشارهستند.«آقایصالحی!کاهش
حقوقشــما،نتیجهبیتدبیریوبیعملی
دولتدرحوزهاقتصادیوشرطیســازی
اقتصادملیبهخارجازمرزهاستوربطیبه

تحریمهاندارد.
علی اکبر صالحی، رئیس  سازمان انرژی اتمی 
در مصاحبه با یورونیوز در اظهارنظری تأمل برانگیز 
گفت: »فشارهای اقتصادی غوغا می کند. مثال حقوق 
من تا یکســال پیش به عنوان یک استاد دانشگاه، 
حدود 3۰۰۰ دالر در مــاه بود، االن به ۷۰۰ دالر 
رسیده است. این واقعا فشار اقتصادی است. ببینید 
اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام این ها 

را قبول داریم«!
تهییجدشمندرجنگاقتصادی!

این اظهارنظر نسنجیده یک مقام ارشد دولتی 
در مصاحبه با یک رســانه خارجی، ارسال پالس 
ضعف به طرف مقابل و تهییج دشــمن به فشــار 

اقتصادی است.
چه دلیلی دارد که یک مقام ارشد دولتی با یک 
رسانه حامی تحریم سِر درد دل را باز کند و اینچنین 

کشور را در موضع ضعف و ناتوانی نشان دهد؟!
مقامات ارشد آمریکایی تاکنون به دفعات اعالم 
کرده اند که ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. در 
همیــن رابطه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در 
مصاحبه اخیر خود با بی بی ســی در اظهارنظری 
گستاخانه گفته بود: »حکومت ایران باید انتخاب 

کند که مردمش بتوانند غذا بخورند یا نه«.
از سوی دیگر روحانی-تیرماه ۹۷- در نشست 
هم اندیشی مدیران ارشد دولت گفته بود: »واشنگتن 
درصدد اســت با جنگ اقتصادی ایــران را به زانو 

درآورد«. 
با توجه به موارد مذکور، اینکه در مصاحبه با 
یک رسانه خارجی بگوییم »فشارهای اقتصادی غوغا 
می کند...«، در حقیقت آب به آسیاب دشمن ریختن 
و با عرض تأسف یک اظهارنظِر دشمن شادکن است!

تحریم-سوءمدیریت
صالحی، کاهش ارزش پول ملی و مشــکالت 

اقتصادی را نتیجه تحریم ها معرفی کرده است.
این در حالی اســت که مدعیان اصالحات و 
برخی دولتمردان پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹۲ در نقد عملکرد دولت وقت می گفتند ۷۰ 
تا ۹۰ درصد مشــکالت اقتصادی به سوء مدیریت 
مربوط می شــود و ۱۰ تا 3۰ درصــد آن متاثر از 

تحریم هاست.
چندی پیش »حســین راغفر« کارشــناس 
اقتصادی حامــی دولت گفته بود:» باید اقرار کرد 
که نوســانات بازار ارز مربوط به مافیایی در داخل 
کشــور اســت و هدف آن این اســت که القا کند 
موضع گیری هــای رئیس جمهور آمریکاســت که 
می تواند اقتصاد ایران را متالطم سازد. دالر ۱۱هزار 
تومانی یا ۹ هزارو 5۰۰ تومانی هیچ کدام به تحریم ها 
بازنمی گــردد؛ ایــن یک دروغ محض اســت که 
واکنش های ترامپ موجب کاهش یا افزایش قیمت 
دالر در ایران می شود. آنچه تاکنون بر بازار ارز اتفاق 
افتاده است باید در مافیای داخل کشور ردیابی شود 
که چه کســانی این نرخ ها را میان اذهان عمومی 
منتشر می کنند... مردم زمانی که انفعال مسئوالن 
اجرایی کشور را در مقابل این نوسانات التهاب برانگیز 

در جامعه مشاهده می کنند، تردیدشان برانگیخته 
می شود و گمان می برند که مسئوالن پشت پرده 
این نوسانات هســتند و خودشان به این وضعیت 
دامن زده اند. به همین خاطر اضطراب شان چندبرابر 
می شود. متاسفانه مسئوالن هیچ واکنشی جدی در 

برابر این وضعیت نشان نداده اند«.
الزم به ذکر است که پس از التهابات بازار ارز، 
رسانه های زنجیره ای چندین بار اعتراف کردند که 
التهابــات بازار ارز و گرانی برخی از کاالها به علت 
عدم مدیریت صحیح نقدینگی از سوی دولت است. 
برای نمونه روزنامه زنجیره ای آرمان چندی پیش 
در مطلبی نوشــته بود: »اگر یک آسیب شناســی 
واقع گرایانه نســبت به تحــوالت اقتصادی چند 
وقت گذشــته صورت دهیم، به نظر می رسد وفاق 
اصلی وجود دارد که ریشــه اصلی و متغیر کلیدی 
گرانی های اخیر در حوزه های ســکه، ارز، خودرو، 
مســکن و در آینده نزدیک ســایر کاالهای حتی 
فیزیکی که می تواند به این گروه بپیوندد، در حجم 

نقدینگی است«.
میوهبرجام!

جماعتی که تا دیروز برجام را »فتح الفتوح«!، 
»آفتاب تابان«! »توافق قرن«! »بزرگ ترین دستاورد 
تاریخ ایران«! »نشانه تسلیم همه قدرت های بزرگ 
در برابر اراده ملــت«!، »ورق خوردن تاریخ به نفع 
ایران«! »پیروزی بزرگ تر از فتح خرمشــهر«! و... 
می دانستند و با غرور و نخوت، آن را ثمره کاردانی و 
تدبیر خود می دانستند، حاال که کار به اینجا رسیده و 
دستاورد برجام، از تقریبا هیچ به تحقیقاً هیچ تبدیل 
شده و همه پیش بینی های نخبگان و دلسوزان، مو 
به مو و واژه به واژه درســت از آب درآمده، به جای 
عذر خواهی از مردم و جبران خسارت محض برجام 
و واکنش متقابل در پاسخ به گستاخی های آمریکا، 

به تغییر صورت مسئله روی آورده اند.
بزک کنندگان برجام پس از امضای این توافق- 
در سال ۹۴- مدعی بودند که یکی از دستاوردهای 
اصلــی این توافق کاهش نــرخ ارز خواهد بود؛ اما 
برخالف این ادعا، ما از دالر 33۰۰ تومانی در سال 

۹۴ رسیدیم به دالر ۱۹۰۰۰ تومانی در سال ۹۷.
به عبارت دیگر بدون برجام دالر حدود 3۰۰۰ 
تومان بــود ولی با برجام دالر تــا حدود ۱۹۰۰۰ 
تومان نیز افزایش پیدا کرد. بر همین اساس افزایش 
سرسام آور قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی و 
مشکالت اقتصادی موجود در سال های اخیر، یکی 

از میوه های برجام است.
گفتنی است روحانی، چهارشنبه هفته گذشته 
در جلسه هیئت دولت با کنایه به اقتصاددانان بانک 
مرکــزی گفته بــود: »واردات طال نه تنها موجب 
افزایش قیمت دالر نشد بلکه کاهش نرخ ارز را هم 

در پی داشت«.
برجام اکنون تبدیل به شمشیر داموکلس تهدید 
و القای بی ثباتی نسبت به محیط اقتصادی پر سود 

و جذاب ایران شده است.
بیتدبیریدولت

متاســفانه دولت روحانی با گذشت بیش از 5 
سال از عمر خود در رویکردی خسارت بار همچنان 
به وزارت خارجه خالصه شده و وزارت خارجه نیز 

همچنان به برجام خالصه شده است.
آقــای صالحی! کاهش حقوق شــما، نتیجه 
بی تدبیــری و بی عملی دولت در حوزه اقتصادی و 
شرطی سازی اقتصاد ملی به خارج از مرزهاست و 

ربطی به تحریم ها ندارد.
به جای ارسال پالس ضعف به دشمن و دادن 
آدرس غلط به مردم، رویکرد خسارت آفرین »اجرای 

برجام به هر قیمت« را متوقف کنید.

آقای صالحی! كاهش حقوق شما 
نتیجه بی تدبیری دولت است نه غوغای تحریم ها!

جانشینوزیردفاعوپشتیبانینیروهای
مســلحگفت:درماههایآیندهسهماهواره

توسطایرانبهفضاپرتابمیشود.
به گزارش ایرنا، ســرتیپ قاسم تقی زاده روز 
پنجشنبه در آیین پیوستن ۲ فروند شناور به نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در بندرعباس 
اظهار داشت: این ماهواره ها با دانش بومی ساخته 

شده و در مدارهای مختلف قرار می گیرند. 
وی ادامه داد: درعرصه بازدارندگی فعال نیز ایران 
به فناوری تولید موشک زمین به زمین نقطه زن با 

بُرد ۲ هزار کیلومتر دست یافته است. 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اظهار داشت: در عرصه های مختلف هم سطح دانش 
روز دنیا قرار داریــم و از توان متخصصان ایرانی و 
دانشــمندان وزارت دفاع، دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان برای ســاخت انواع تجهیزات استفاده 

می کنیم. ســردار تقی زاده خاطرنشان کرد: برای 
ساخت زیردریایی غدیر، ۱۰ دانشگاه و ۲ موسسه 
تحقیقاتی و شــرکت های دانــش بنیان همکاری 

کرده اند. 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
یادآور شد: در صنایع کروز و ضد کشتی دستاوردهای 
بسیار پیچیده و حتی برتر از کارهایی که در غرب 
انجام شده، به دست آورده ایم. سردار تقی زاده اضافه 
کرد: در زمینه ســازمان جغرافیایی و نقشه برداری 
سیســتم بسیار پیشــرفته ای در طراحی به دست 
آورده ایــم و خط تولید جنگنده کوثر نیز راه اندازی 
شده است. وی بیان داشت: در زمینه پهپادها به انواع 
فناوری های برتر دست یافتیم و کشف، شناسایی و 
رصد و برخورد با هواپیماهای بدون سرنشین را به 

خوبی انجام داده و آنها را از بین می بریم. 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

گفت: در صنایع راداری، رادارهای بسیار پیشرفته ای 
ساخته شده و در خط تولید قرار گرفته اند. 

بــه گفته این مقام ارشــد نظامــی در عرصه 
فناوری های نوین، در آســتانه چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی از بسیاری تجهیزات جدید 
رونمایی خواهد شد. وی ادامه داد: ایران هرگز آغاز 
کننــده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود ولی اگر با 
تهدیدی مواجه شویم، با شدت برخورد می کنیم، در 
زمینه شکستن تحریم ها نیز خبرهای خوبی به اطالع 

ملت ایران خواهیم رساند. 
وی با اشــاره به حضور نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی در آب های بین المللی، این موضوع 
را نشان دهنده آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی دانست و اضافه کرد: حضور در 
آب های بین المللی برای جلوگیری از تهدیدهای روز 

منطقه ای و فرامنطقه ای است.
دریایی سخن می گوییم، باید بدانیم ساخت 
زیر دریایی در راس همه فناوری های پیشرفته 
قرار دارد و یک زیردریایی پیشــرفته که به 
دست متخصصان وزارت دفاع ساخته شده 
است بهمن ماه امســال به این نیرو ملحق 
می شود.وی بیان داشــت: عالوه بر ناوشکن 
سهند که امروز به ناوگان نداجا افزوده می شود، 
در هفته ها و ماه های آینده شــاهد الحاق و 

رونمایی های مختلفی خواهیم بود. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی اظهارداشــت: پیوستن شناورهایی 
از کالس مــوج )جماران ( یک نمونه از این 

الحاق ها و رونمایی هاست. 
امیر دریادار خانــزادی ادامه داد: زمان 

پیوستن جماران به نداجا بسیاری در عرصه 
بین المللی می پرســیدند این شناور حرکت 
می کند؟ که نشان می دهد کشورهای منطقه 
و فرامنطقه ای باور نمی کردند ایران اسالمی 
زیر فشارهای شکننده، توانایی ساخت ناوشکن 
با قابلیت حمل بالگرد، پرتاب موشک و حضور 
معنادار در عرصه آب های آزاد را داشته باشد. 
وی گفت: شــاهد تکرار ساخت مشابه 
ناوشــکن جماران در شمال کشــور به نام 
ناوشــکن دماوند بودیم که چند سال بعد با 
صخره ها برخورد کرد و هم اکنون این ناوشکن 
تعمیر و بازســازی شده و آماده بازگشت به 

آب است. 
وی اضافه کرد: پیشرفت های جمهوری 

اســالمی ایران برای دســت یابی به امنیت 
جمعی است و کسانی که همراه شوند از آن 
بهره مند می شوند و اجازه نمی دهیم کانون 

نا امنی در منطقه شکل بگیرد. 
فرمانده نداجا تاکید کرد: ایران اسالمی 
آمادگــی دارد ظرفیت هــا و تجربه هایی که 
بدست آورده را با کشورهای منطقه به اشتراک 
بگذارد تا برخی کشورها متوجه شوند امنیِت 

عاریه ای، پایدار نیست.
زیردریایی هــای کالس غدیــر به انواع 
سالح ها مجهز هستند، امکان پرتاب موشک 
را از زیر سطح به سطح و همین طور اژدر و 
مین دارند. این زیردریایی ها می توانند نیروهای 

انسانی را به ساحل نزدیک کنند.

جانشینوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح:2 فروند زیردریایی فوق پیشرفته به نیروی دریایی ملحق شد

3 ماهواره در ماه های آینده به فضا پرتاب می شود

رئیسمجلسشورایاسامیبااشارهبهظرفیتباالیبینالمجالس
آسیاییگفت:دولتهایآسیاییبایدبهسمتاجرایپیمانهایپولیو

همکاریهایبانکیبروند.
علی الریجانی رئیس مجلس شامگاه پنجشنبه، ۸ آذرماه پس از بازگشت از سفر 
خود به استانبول ترکیه که به منظور حضور در یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه 
مجالس آسیایی صورت گرفته بود در بدو ورود به فرودگاه تهران درباره دستاوردهای 
این سفر گفت: این سفر که تنها ۲۴ ساعت به طول انجامید برای شرکت در مجمع 
بین المجالس آسیایی بود که متشکل از برخی کشورهای آسیایی از جمله کشورهای 

مهمی همچون روسیه، چین، پاکستان و هندوستان است.
وی در ادامه با بیان اینکه تمرکز کار بین المجالس آســیایی بر همکاری های 
اقتصادی است، عنوان کرد: پیشنهادهای خوبی در این حوزه مطرح شد که دولت ها 
باید به ســمت اجرای آن بروند که پیمان های پولی و همکاری های بانکی یکی از 

مهم ترین این مسائل است.
الریجانی ادامه داد: بعد از اجرای تحریم های آمریکا نسبت به کشورهای مختلف 
در ذهن بســیاری از کشورها این نکته به وجود آمده که باید راه های دیگری پیدا 
کنند لذا روی پیمان های پولی میان کشورهای آسیا در حال بحث و بررسی جدی 

هستند تا به ضابطه جدیدی برسند.
وی در ادامه درخصوص همکاری ها در حوزه انرژی اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه بخش زیادی از انرژی دنیا در منطقه آسیا است، همکاری ها در این حوزه از 
اهمیت بسزایی برخوردار است همچنین در این نشست ها درباره استفاده از فناوری 
میان کشورها و همکاری های محیط زیستی بحث های متنوعی صورت گرفت تا از 

ظرفیت کشورهای آسیایی استفاده شود.
الریجانی همچنین به گفت و گوهای دو جانبه خود با رؤسای مجالس ترکیه و 
روســیه  اشاره و بیان کرد: در دیدارهایی که با هیئت های پارلمانی روسیه و ترکیه 
داشــتیم در زمینه همکاری های اقتصادی و برخی سرمایه گذاری ها بحث شد که 

پیگیری های خوبی نیز صورت گرفته بود.
رئیس  قوه مقننه ادامه داد: جلسات مشترکی میان دو پارلمان ایران و روسیه 
برگزار می شود که بر این اساس گزارشی از پیگیری های نشست های دو سال گذشته 
در بلگراد ارائه شد که طی آن مشخص شده بود دو طرف در چه حوزه ای می توانند 
همکاری داشته و سرمایه گذاری کنند همچنین پیشنهادات جدیدی هم ارائه شد.

وی افزود: هیئت پارلمانی ترکیه نیز درباره فرصت هایی که می تواند باعث افزایش 
همکاری ها و رفع موانع توسعه روابط شود صحبت کردند.

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شــورای اســالمی در پایان با بیان اینکه 
بین المجالس آسیایی ظرفیت کارهای مهمی را خواهد داشت، خاطرنشان کرد: توقف 
ما در ترکیه کوتاه بود اما هیئتی که از نمایندگان مجلس در این کشور حضور دارند 
تا ۲ روز آینده که این اجالس ادامه دارد، در جلسات مختلف آن شرکت می کنند.

الریجانیدربازگشتازترکیهتاکیدکرد
پیمان های پولی آسیایی راهی برای 

ناکارآمد کردن تحریم های آمریکایی

»اولینگردهماییملیفعاالنفضایمجازیبسیج«باحضور100تیم
سهنفرهاز32استانکشــورروزپنجشنبهبرگزارشدورئیسسازمان
بسیجمستضعفیندراینمراسماظهارداشت:حرکتبسیجدرعرصه
فضایمجازییکحرکتتهاجمیخواهدبودواینراهبردماستودر

اینعرصهکهیکعرصهجدیاستنبایددچارتفرقباشیم.
سردار غیب پرور صبح پنجشــنبه در مراسم افتتاحیه همایش اولین رویداد 
تخصصی تولید محتوای دیجیتال بســیج که با حضور ۱۰۰ تیم ســه نفره از 3۲ 
استان اظهار داشت: امروز به فضل الهی آنچه که انتظار داشتیم به دست مجموعه 

جوانی در حال تحقق است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: تولیدات دیجیتال موضوعی است که نباید 
از آن غفلت کرد و اگر بسیج به این عرصه وارد نشود دیگران جای آن را می گیرند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: فضای مجازی می تواند یک فرصت فوق العاده 
برای کشور باشد که شرط اولیه حضور به موقع و تهاجمی است. سردار غیب پرور 
با بیان اینکه حرکت بســیج در عرصه فضای مجازی یک حرکت تهاجمی خواهد 
بود، گفت: این راهبرد ماست و در این عرصه که یک عرصه جدی است نباید دچار 

تفرق باشیم شبکه سازی و انسجام بخشی از اجزای الینفک است.
 وی عنوان کرد: در کنار وجود این لشــکر سایبری لشکر کارآمد هرکس باید 
رســالت خود را بشناسد و بداند در چه عرصه مهمی قرار گرفته چرا که دشمن با 
یک ساز و کار کامل وارد این عرصه شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
ادامه تصریح کرد: جنگ رسانه ای را باور کنیم که در بسیاری از تحوالت دنیا این 
فضای مجازی اســت که جریان سازی می کند مثال ترامپ پیروزی خود را مدیون 
جریان مجازی می داند و نه جریان نشریه ای. سردار غیب پرور با بیان اینکه هدف 
اصلــی از این تجمع دو روزه یک اعالم موجودیت یک شبکه ســازی و یک رقابت 
است، عنوان کرد: که در ادامه در سه بخش محورهای مسابقه اعالم می شود و ما 
تک موضوعی کار نخواهیم کرد که با تولیدات بیشــتری مواجه شده و هم دست 
شــرکت کنندگان باز است.سردار غیب پرور رقابت را در سه محور انیمیشن، بازی 
و تولید نرم افزار اعالم کرده و گفت: در بخش انیمیشن روی دو نکته در قالب یک 
عنوان تاکید می شود و آن هم جوانان و افول قدرت آمریکاست، باید بدانیم که افول 
آمریکا قطعی است و از همین جهت موضوع انیمیشن »نقش جوانان مومن انقالبی 
پای کار در افول ایاالت آمریکا« موضوع این بخش اعالم می شــود. وی افزود: در 
بخش بازی هم باز به نقش جوانان تاکید داشته و موضوع تولید محتوا در این بخش 

»جوان و مقاومت« اعالم می شود.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: در بخش نرم افزار هم باید تولیدات 
اثر بخش تولید شود که براساس شعار سال و تاکید رهبری بر موضوع حمایت از 
کاالهــای ایرانی موضوع این بخش هم اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی 

در نظر گرفته شده است.

برگزاری گردهمایی ملی فعاالن فضای مجازی بسیج
با حضور 1۰۰ تیم از ۳۲ استان

معــاونبرنامهریزیوامــوراقتصادی
شرکتتوانیرگفت:تاپایانامسالبهتولید
یکهزارمــگاواتبرقتجدیدپذیردرمدار
مصرفدستمییابیمکهاینمیزاناکنون

650مگاواتاست.
به گــزارش خبرنگار ایرنــا، مصطفی رجبی 
مشــهدی در کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 
اظهار داشــت: نیاز آینده هوشمندســازی شبکه 
برق، ورود چهار هزار مگاوات توسط نیروگاه بادی 

و خورشــیدی جدید اســت که تحقق آن نیازمند 
یکپارچگی، کنترل تولید و ذخیره سازی است.

وی تاکید کــرد: بیش از ۲ هزار مگاوات مولد 
تولید پراکنده به مدار خواهد آمد که آن هم نیازمند 

مدیریت و کارکرد در شرایط جزیره ای است.
رجبی مشــهدی در توضیح این مسئله یادآور 
شــد: این میزان برای خرید تابستانی سال آینده 
پیش بینی و قیمت های جذابی هم برای آن در نظر 
گرفته شده تا نیروگاه های تولید پراکنده به شبکه 

سراسری متصل شوند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر 
گفت: طبق برنامه ما باید تا ۷ درصد رشــد مصرف 
برق را تامین کنیم که نیاز سال آینده بر اساس این 

برنامه ریزی ۶۱ هزار مگاوات است.
رجبی مشهدی اضافه کرد: امسال برای تداوم 
تامیــن انرژی با اقدامــات مدیریت مصرف، میزان 
دریافــت انرژی از واحدهای بــرق آبی 5۰ درصد 

کاهش یافته است.

یک هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در مدار قرار می گیرد

2زیردریاییفوقپیشرفته
غدیردرمنطقــهیکمنیروی
دریاییروزپنجشــنبهبهآب

انداختهشد.
به گزارش ایرنا فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی روز 
پنجشنبه در آیین الحاق ۲ شناور به 
ناوگان جنوب نداجا گفت: دشمن 
بداند ایــن زیردریایی برای آنهایی 
که فکر تجاوز به مرزها از سرشــان 
می گذرد دســت بلندی است که 

سیلی محکمی به آنان خواهد زد. 
امیر دریادار حســین خانزادی  
گفــت: امروز اگر از پیوســتن زیر 


