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درمکتب امام

آشتی های خدایی
قدر این نعمت خدایی را که بین همه شما آشتی  انداخت و ائتالف  انداخت ]بدانید[ 
و این از نعم بزرگی است که خدای تبارک و تعالی در قرآن به طور منت بر مسلمین  
می فرماید که »شــماها که با هم مختلف بودید، مؤتلفتان کردیم« ]...[ این روزهای 

بزرگ را بزرگ بشمارید و اربعین ها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 عصبانیت از اینترنت مخصوص کودکان
 یا نگرانی برای کتابخانه  های کانون؟!

سرویس سیاسیـ 
روزنامه شرق در صفحه نخست خود دو یادداشت را به موضوع کتابخانه های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان اختصاص داده است.
در این متن آمده: »در این وانفسا، جای تعجب و تأسف است که به جای هر تصمیم و سیاستی، 
به جای هر انقالبی در حوزه تربیت و فرهنگ، می  گویند به آخرین میراث کانون هم قرار است چوب 
حراج زده و به نهاد کتابخانه های کشور سپرده شود تا اضمحالل و سقوط سریع تر ادامه پیدا کند.«

این نوشــتار افزوده: »به بهانه بودجه هایی که انگار قرار است باز هم تحلیل برود، اگرنه، اگر 
کتابخانه های کانون زیان ده اند و هزینه برند، چه فرقی می کند که دست چه کسی باشند. اگر قرار 
است رونقی به آنها داده شود، چرا کانون بانی اش نباشد و آن را به دیگری بسپارد. شگفت اینکه 
پشت این تصمیم هم نام وزارت ارشاد شنیده می شود که باید متولی و دغدغه مند فرهنگ  سازی 
در کشور باشد. جایی که باید بیش از همه به الواح سپید ذهن های کودکانه اهمیت دهد و متوجه 
باشــد که آینده کجا ساخته می شــود. حاال، به خاطر همه آن گذشته پرنقش و نگار و سازنده و 
به امید روزهایی که در پی خواهد آمد، ملتمسانه از وزیر ارشاد می خواهیم که در تصمیم اخیر 
تجدیدنظر کند. عاجزانه درخواســت مان این است که با کانون مهربان باشند، اگر نمی توانند آن 
را بــه روزهای اوج برگردانند، اگر توانایــی این را در خود نمی بینند که آن را به بازوی فرهنگی 

قدرتمندی تبدیل کنند، از حفظ و زنده نگه داشتنش چشم پوشی نکنند.«
چند روز قبل بود که همین روزنامه شرق در یکی دو یادداشت از این موضوع که قرار است 
بسته اینترنت مخصوص کودکان و نوجوانان تنظیم شود، سخت عصبانی و برآشفته شده و به این 
موضوع یورش برده بود که چرا تصمیم دارند اینترنتی همسو با سن و سال کودکان و نوجوانان 
که در آن راه دسترسی به محتواهای مروج خشونت، غیراخالقی و مبتذل و مغایر فرهنگ بسته 

شده تدارک ببینند!
حاال اما این روزنامه ظاهرا نگران موضوع کتابخوانی کودکان و نوجوانان شده آن هم بر پایه 
خبری که وزارت ارشاد آن را تکذیب کرد. به راستی کدام را می توان باور کرد اینکه اصالح طلبان 
دوست دارند کودکان در فضای ناامن اینترنت رها باشند یا اینکه نگران کتاب خواندن کودکان 

هستند؟!
در این باره گفتنی است که دو روز قبل مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به این موضوع واکنش نشان داد و آن را جو سازی و دروغ خواند. این در حالی است 
که انتشار یک گزارش و ارجاع آن به کمیسیون های تخصصی دولت منجر به این واکنش ها شده 
است. خبر اولیه نامه پیشنهاد وزارت ارشاد روز ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ از سوی پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیئت دولت منتشــر و یک روز بعد به نقل از این پایگاه در خبرگزاری ها منعکس شــد. 
اینک مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در توضیحات ارسالی 
برای رسانه های خبری عنوان کرده است که »انتشار یک گزارش کارشناسی را که هنوز فرآیند 
بررســی های قانونی خود را حتی در کمیته و کمیســیون های تخصصی دولت نیز شروع نکرده، 

عملی نادرست می داند.«
 بانیان خسارت محض برجام، رفع تحریم را مطالبه می کنند!

روزنامــه پادوی اشــرافیت غربگرا که از متهمان خســارت محض برجام و دو برابر شــدن 
تحریم هاست، لغو تحریم را مطالبه می کند!

روزنامه »جمهوری اسالمی« دیروز در سرمقاله خود نوشت: »روشن است که دولت سیزدهم 
با فرجام یافتن مذاکرات وین و امضاء توافق برجامی به شرط آنکه مانع تراشی های زیاده خواهانه 
وجود نداشته باشد موافق است. هرچند بعضی از دولتمردان کنونی قبل از آنکه مسئولیت اداره 
کشور را به دست بگیرند سخنان دیگری می گفتند، ولی در طول یک سال گذشته مواجه شدن 
با واقعیت های ملموس به آنها فهمانده است که برای مدیریت کشور به رفع تحریم ها نیاز دارند. 
این تمایل نباید تحت الشــعاع کارشــکنی اقلیتی قرار گیرد که دنبال خریدن وقت برای تقویت 

جناح ترامپ در انتخابات میان دوره ای آمریکا در آبانماه هستند.«
مطلب آمیخته به تحریف و روایت  سازی وارونه فوق در حالی است که لغو بالمره تحریم وعده 
مدعیان اصالحات ـ اعتدال در دولت برجام بود اما در اثر اعتماد به دشــمن، وادادگی و توجیه 
عهدشکنی مکرر طرف غربی و در نتیجه گستاخ تر شدن آنها، تحریم دو برابر شد و از همین رو 
این طیف باید پاسخگوی تحریم های رگباری، برباد رفتن فرصت ها و ظرفیت ها پای وعده های پوچ 
دشــمن و خسارت های هنگفت به کشور در اثر سیاست غلط تعلیق و انتظار باشد نه مطالبه گر. 
این طیف امروز هم مطابق خواسته سه رئیس جمهور آمریکا در برجام )اوباما، ترامپ، بایدن( به 
تبرئه دشمن و تخطئه ایران اقدام و لزوم توافقی بی چفت و بست و فاقد ضمانت را پمپاژ می کند 
که نیاز دشــمن را برآورده کند و ماحصل آن برای ایران، مشــتی وعده نسیه و دسترسی آمریکا 
به مکانیسم ماشه باشــد. مدعیان اصالحات ـ اعتدال همواره مطابق خواست آمریکا، مذاکره بر 
سر توانمندی موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را جار زده اند تا ایران به لقمه ای آسان برای بلعیده 
شدن تبدیل شود. برخورد امنیتی و قضایی با این طیف وطن فروش و شبکه نیابتی دشمن در 

داخل ضرورتی فوری است.

سرویس سیاسی-
باآنکه مقامات، رســانه و اندیشکده های 
اروپایی بارها اعتراف کرده اند پس از آغاز جنگ 
روسیه و اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن، 
اروپا در انتظار وحشتناک ترین زمستان خود 
قرار دارد اما پادوهای داخلی دشمن در ستیز 
را  این واقعیت  با دیپلماسی هسته ای کشور، 
انکار و بر رویه انفعالی و سازشی خود در برابر 

غرب اصرار می کنند.
پــس از گذشــت حــدود 2۰۰ روز از جنگ 
اوکرایــن و کاهــش عرضه گاز روســیه بــه اروپا، 
بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، 
فرانسه، ایتالیا، نروژ، بلژیک و... به دلیل بحران هایی 
مانند مشــکالت اقتصادی برآمده از اپیدمی کرونا، 
خشک سالی و از همه مهم تر بحران انرژی با تورم و 

رکود اقتصادی کم سابقه ای رو به رو شده اند.
  بازگشت اروپا به عصر تاریکی

»فایننشــال تایمز« ماه گذشــته بــه نقل از 
کارشناسان اقتصادی خود نوشت، تورم باال، اختالل 
در عرضــه انرژی و تــرس از قطع انــرژی آلمان، 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا را به سمت یک طوفان بزرگ 
اقتصادی سوق می دهد. بر اساس این گزارش، تورم در 
انگلیس دو رقمی شده و میلیون ها نفر از وعده های 

غذایی خود کم کرده اند.
برخــی گزارش هــا حاکی از آن اســت که ۱۶ 
کشــور عضــو اتحادیه اروپــا هم با ایــن وضعیت 
بحرانی )مشــکالت اقتصادی ناشی از بحران انرژی، 
خشکسالی، کرونا و همچنین اعتراضات اجتماعی( 
دست وپنجه نرم می کنند تا جایی که روزنامه انگلیسی 
»دیلی میل« با اشاره به ناتوانی دولت های اروپایی در 
تأمین مواد غذایی، سوخت و انرژی از »بازگشت اروپا 
به عصر تاریکی« سخن گفته بود یا برخی رسانه های 
آلمانی خطاب به شهروندان توصیه کرده بودند که 
»وقتی به حمام می روید، برای صرفه جویی در انرژی 

همه جای بدنتان را نشویید!«
»دیلی اکسپرس« نیز اخیراً در گزارشی ضمن 
اشــاره به بحران اقتصادی اروپــا، از مردم انگلیس 
خواسته بود که دیگر به تاریخ بسته بندی های مواد 
غذایی توجه نکنند و اگر غذای کپک زده هم دیدند، 

آن را دور نریزند و بخورند!
تارنمای شــبکه خبری آمریکایی سی ان ان هم 
در گزارشــی به نقل از مقامات انگلیسی نوشته بود 
»مسئوالن خدمات بهداشت ملی در انگلیس نسبت 
به این وضعیت که ممکن اســت میلیون ها نفر در 
انگلیس با فقر مواجه شــوند هشــدار داده و اعالم 
می کنند که بسیاری از مردم زمستان امسال باید بین 
وعده غذایی خود و یا گرم نگاه داشتن خانه هایشان 
در مواجهه با سرما یکی را انتخاب کنند که وضعیتی 

بسیار ناگوار است.«
یک روزنامه انگلیسی همین اوایل ماه جاری با 
اشاره به فاجعه انرژی در اروپا نوشته بود »انسان های 
زیــادی خواهند ُمرد و اوضاع از این هم بدتر خواهد 
شد.« در آلمان و فرانسه هم پیش بینی شده قیمت 
برق و گاز ۱۰ برابر خواهد شد. یا رویترز که به نقل 
از یک شهروند اروپایی نوشته بود: »»نمی دانم هزینه 
دیالیز را پرداخت کنم یا قبض های انرژی را. مجبورم 
کمتر دوش بگیرم، مدت زیادی است تلویزیون تماشا 

نکرده ام و فقط یک چراغ روشن می کنم.«)!(
همچنین بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، ذخایر اســتراتژیک این کشور به دلیل طرح 
دولت مبنی بر آزاد سازی روزانه یک میلیون بشکه به 
کمترین مقدار طی ۳۷ سال گذشته رسیده است. این 
گزارش خاطرنشان می کند زمستان پیش رو، فصل 
سخت و سردی برای اروپا و شاید آمریکا خواهد بود.
همین اخیراً و در بحبوحه مذاکرات هســته ای، 
نخســت وزیر بلژیک گفته بود »زمستان آتی برای 
تمام بخش های اروپا بســیار ســخت خواهد بود. با 
افزایش قیمت انرژی، برخی از بخش ها با سختی های 

خطرناکی مواجه خواهند بود.«
»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم گفته بود »زمستان سختی در انتظار ماست 

و شش ماه آینده تعیین کننده خواهند بود.«

رئیس جمهور فرانســه در روز ملی فرانســه از 
»زمســتان ســخت« خبر داد و گفت »باید به طور 
جمعی، خویشتن دار باشیم و به گونه ای رفتار کنیم 
تا مصرف انرژی کمتری داشــته باشیم تا زمستان 

سخت امسال را پشت سر بگذاریم«.
در انگلیــس هم وضعیت به حدی رســیده که 
بوریس جانســون نخست وزیر این کشور درباره نرخ 
باالی تورم و رشــد سریع هزینه های زندگی و بهای 
انرژی در این کشــور گفت: »ماه های آتی شــرایط 
سخت و شاید بسیار دشــوار خواهد بود« و قبوض 

انرژی »اشک درمی آورد«.
در پــی بحران فراگیر انرژی در اروپا، شــرایط 
زندگی برای مردم این کشورها دشوار شده تا جایی 
که در آلمان و انگلیس... مردم به خیابان ها ریختند، 
کارمندان اعتصاب کردند و یا در ایتالیا، شهروندان 

قبوض انرژی را به آتش کشیدند.
همیــن دیروز 2۳ شــهریورماه، »کریســتین 
سلویو بوشوی« رئیس کمیته انرژی پارلمان اروپا در 
گفت وگو با شــبکه الجزیره هشدار داد که به دلیل 
کمبود ســوخت، اروپا زمستان بسیار سختی را در 

پیش رو خواهد داشت.
  اروپا و آمریکا: 

جهان به نفت ایران نیاز دارد
بر اساس همین واقعیات است که برخی مقامات 
و رســانه های غربی، ورود نفت ایران به بازار جهانی 
را کلید حل مشکالت آمریکا و اروپا عنوان کرده اند.

- »مکرون«، رئیس جمهور فرانسه چندی پیش 
در نشســت جی هفت )در بایــرن آلمان( خود را از 
میان جمعیت به بایدن رئیس جمهور آمریکا رساند 
و به او گفت که عربســتان سعودی و امارات متحده 
عربی نمی توانند تولید نفت خود را افزایش دهند و 
ما به نفت ایران احتیاج داریم. همان موقع، رسانه های 
فرانســوی گزارش دادند که فرانســه از کشورهای 
تولیدکننده نفت خواســت تــا تولید خود را به طور 
استثنایی افزایش دهند و مذاکرات را برای بازگشت 
نفت ایران و ونزوئال به بازار برای غلبه بر بحران انرژی 
ادامه دهند. »فرانس اینفو« یکی از مقامات ریاست 
جمهوری فرانســه در حاشیه اجالس G۷ در آلمان 
گفته بود: »گرهی برای باز کردن در صورت لزوم )بین 
آمریکا و ایران( وجود دارد تا نفت ایران و نفت ونزوئال 

نیز بتوانند به بازار بازگردانده شوند.«
- »وندی شــرمن«، معاون وزیر خارجه آمریکا 
چندی پیش در مراســمی در »خانــه بین المللی 
دانشجویان«)ISH( با بیان اینکه »برجام یک توافق 
بسیار کارآمد است و ایران فقط باید به آن بله بگوید.« 

گفته بود: »جهان به نفت ایران احتیاج دارد«
- خبرگزاری آمریکایی »بلومبرگ« هم با اشاره 
به فراز و نشیب مذاکرات هسته ای ایران نوشته بود: 
»امیدهای بایدن برای احیای توافق هسته ای ایران 
رنگ می بازد این در حالی است که دنیا بیش از هر 
زمان دیگر به نفت نیــاز دارد.« این خبرگزاری ۳۰ 
مرداد سال جاری نوشته بود: »نفت ایران در صورت 
توافق هسته ای سریع تر از پیش بینی ها وارد بازارهای 
جهانی خواهد شد.... ایران ۱۰۰ میلیون بشکه نفت 
خــام و میعانات گازی ذخیره شــده در خشــکی و 
کشتی ها در آب های ساحلی خود دارد که می تواند 

به سمت بازار انرژی روانه کند«
- در همین راســتا نشریه »نیویورک تایمز« در 
گزارشی با عنوان »در بحبوحه تنش اوکراین، تجار 
نفت به روی یک توافق با ایران شرط بندی می کنند« 
نوشت: »بازارهای جهانی به گزارش هایی که از احیای 
توافق هســته ای با ایران و پیشــرفت در مذاکرات 
سخن می گویند، واکنش )مثبت( نشان می دهند... 
درصورتی که توافقی حاصل شود و نفت ذخیره شده 
به بازار جهانی وارد شود، به سرعت قیمت نفت پایین 
خواهد آمد...در طول زمان جهان به نفت ایران نیاز 

خواهد داشت.«
  شبکه نیابتی غرب در داخل:

اروپا به نفت ما نیاز ندارد، فرصت سوزی نکنیم!
بااینکه در این دور از مذاکرات هسته ای، دست 
ایران پُر اســت و این آمریکا و اروپا هستند که برای 
حل بحران های غرب به احیای برجام نیازمندند اما 

عده ای از مدعیان اصالحات که عوامل شبکه نیابتی 
غرب در داخل هستند ساز سازش کوک کرده و به 

شیپور آمریکایی ها در داخل تبدیل شده اند.
در شرایطی که خود اروپایی ها می گویند زمستان 
سختی در انتظار آن هاست و به نفت ایران نیاز داریم، 
مدعیان اصالحات اما با برجسته  سازی کلیدواژه هایی 
مانند »ســراب زمســتانی« و یا »فرصت ســوزی« 
می گویند کــه اروپایی ها به نفت ایران نیاز ندارند و 
باید هرچه زودتر با کوتاه آمدن از مواضع و شــروط 

اصلی خود با طرف های غربی توافق کنیم!
- عباس. ع، فعال سیاسی اصالح طلب چند روز 
پیش در روزنامه اعتماد نوشــت: »یک گروه بسیار 
کوچک، ولی پرنفوذ و البته غیرمســئول در ساختار 
قدرت وجود دارند ]بخوانید منتقدان برجام روحانی[ 
که... »مدتی است که در کنار مخالفت گاه وبیگاه خود 
با برجام مسیر جدیدی را ریل گذاری کرده اند. مسیری 
که می توان آن را سراب زمستانی نامید. هدف آنان 
این است که با به تأخیر  انداختن توافق برجام، مدعی 
شــوند که توافق بهتری در زمستان در انتظار ایران 

است و این سرابی بیش نیست.«
او با طرح اینکه »اروپا مشــکل نفت ندارد که با 
آزاد کردن نفت ایران حل شود.« نوشت: »اروپایی ها 
به مسائل خودشــان بهتر از ما واقف هستند و اگر 
چنین خطری آنان را تهدید کند و توان تأثیرگذاری 
داشته باشــند، حتماً اکنون آن را انجام می دهند و 

نمی گذارند برای زمستان.«
- فیاض، ز، فعال سیاســی اصالح طلب دیگری 
اســت که در گفت وگویی اظهار کرده: »اروپایی ها 
با اقدام های روســیه یا مواضعی که اتخاذ می کنند، 
زمین گیر نمی شــوند. در این میــان هم گره زدن 
برجام به این موضوع و تأکید بر تبعات فصل زمستان 
و مســائل حاشــیه ای آن کردن چندان به نفع ما 
نیســت و اصوالً نباید این مسئله را به برجام و اصل 

مذاکرات گره زد.«
او گفته اســت: »تمام کشــورهای اروپایی هم 
آب وهوای سرد ندارند و درنهایت هوای آنها به پائیز 
شبیه است تا یک زمستان سرد مانند سوئد، نروژ یا 
روسیه. به همین جهت راه هایی برای قاره سبز وجود 

خواهد داشت تا از این وضعیت عبور کند.«
- کورش. الف نیز که عنوان »دیپلمات پیشین« 
را یدک می کشد، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد 
نوشته اســت: »حتی اگر به تعبیر آقای مرندی در 
زمستان پیش رو اروپا به طور کامل فلج شود، نه تنها 
نقشــی در مذاکرات ندارد که بتواند امتیازی به ما 
بدهد، بلکه برخالف تصور ایشــان، جنگ اوکراین 
وابســتگی امنیتی و انرژی اروپا به آمریکا را بسیار 

بیشتر کرده است.«
- روزنامه زنجیره ای »هم میهن« هم در صفحه 
اول خود با تیتر درشــت »زمســتان اروپا یا خزان 
برجام؟« نوشت: »با فرارسیدن فصل سرما، ایران در 
مقایسه با اروپا فرصت های بیشتری از دست خواهد 
داد«! و »این ایران اســت که به فروش گاز به اروپا 
نیــاز دارد اما نیاز اروپا به گاز ایران یک نیاز ضروری 

و حیاتی نیست.«
- جاوید، ق هم در مطلبی در روزنامه شــرق با 
عنوان »زمستان سرد اروپا و خواب آشفته مخالفان 
توافق« نوشت: »زمستان سرد اروپا و خواب آشفته 
امتیاز بیشتر دســتاویزی برای تحقق جلوگیری از 
توافق هسته ای است که سال هاست از منابع مختلف 
رســانه ای آن را فریاد می زنند.« یکی از سایت های 
مدعــی اصالح طلبی هم این تیتــر را انتخاب کرد 
»زمستان سخت اروپا، دلخوشک اشتباه در مذاکرات 

احیای برجام«!
- حمیدرضا. ج از فعالین سیاســی اصالح طلب 
در مصاحبــه ای گفت: »در میــان تندروهای ایران 
یک افســانه شکل گرفته که گویی زمستان سختی 
در انتظار اروپا اســت. لذا اگر ایران دو ماه صبر کند، 
اشک اروپا درخواهد آمد و به ایران در احیای برجام 
بیشتر امتیاز می دهند. درصورتی که تلقی زمستان 
سخت برای اروپا ناشــی از نشناختن اروپا از سوی 

تندروها در ایران است.«
جالب توجــه آنکه رســانه های اپوزیســیون و 

معاند هم همیــن اظهارات مدعیــان اصالحات را 
پژواک می کنند گو آنکه بیــن اصالح طلبان تندرو 
و شــبکه های معاند، نوعی هماهنگی و تقسیم کار 

صورت گرفته است.
شبکه سعودی »ایران اینترنشنال« در برنامه ای 
تلویزیونــی با حضور چند از فعــاالن ضدانقالب به 
بررسی و پاسخ این سؤال پرداخت که »آیا زمستان 
سرد اروپا قرار است با نفت ایران گرم شود؟« در این 
شبکه با طرح موضوعاتی مانند اینکه »اگر امروز توافق 
اتمی حاصل شود، حداقل پنج سال زمان برای واردات 
گاز طبیعی از ایران الزم اســت« و... همان اظهارات 
و استدالالت غلط مدعیان اصالحات مبنی بر اینکه 

»اروپا به نفت ایران نیاز ندارد« تکرار شد.
»ایندیپندنت فارسی« هم در گزارشی با عنوان 
»زمستان اروپا؛ امید حکومت ایران برای امتیاز گرفتن 
از غرب« نوشــت: »توافق احیای برجام تأثیری در 

معادالت انرژی اروپا طی زمستان پیش رو ندارد.«
بی بی سی فارسی هم در مطلبی با عنوان »بحران 
انرژی؛ زمستان سخت برای اروپا، ایران، یا هر دو؟« 
همان تراوشــات ذهنی و غلط مدعیان اصالحات را 

منتشر کرد.
  مذاکرات هسته ای 

و برگ های برنده جمهوری اسالمی ایران
نزدیک به ۹ ماه اســت که دور جدید مذاکرات 
هسته ای در دولت سیزدهم آغاز شده است. بااین حال 
همچنان مذاکرات هسته ای بین ایران و طرف های 
غربی، بی نتیجه بوده و خروجی موردنظر جمهوری 
اســالمی ایران )لغو تحریم ها، راســتی آزمایی، ارائه 
تضمین از سوی طرف های مقابل و حل وفصل مسائل 
پادمانی( را در پی نداشــته و تنها دلیل آن، رویکرد 

غیرسازنده اروپا و آمریکا در قبال ایران بوده است.
طرف های غربی طی ۹ ماه گذشــته با سیاست 
»پلیس خوب، پلیس بد« و توسل به شگردهای روانی 
و تبلیغاتی سعی کرده اند ضمن شانه خالی کردن از 
زیر بار مسئولیت )خروج آمریکا از برجام و بی عملی 
اروپا( و همچنین تشدید فشار )تهدید و تحریم( علیه 
ایران، از لغو تحریم های ظالمانه فرار کرده و توپ را 

در زمین ایران بیندازند.
بااین حال، جمهوری اســالمی ایران در شرایط 
کنونی از موقعیت ممتازی برخوردار اســت؛ دولت 
سیزدهم با تغییر ریل دیپلماسی توانسته است بدون 
برجام و بدون FATF صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 
را افزایش دهد و با تمرکز بر دیپلماســی منطقه ای 
و اقتصادی، روابط اقتصادی با کشورها را چند برابر 
کرده و با شرکای راهبردی خود مانند روسیه، چین و 
ونزوئال و... برنامه های همکاری بلندمدت را پیش ببرد.

خــود غربی ها هم بارها اعتــراف کرده اند تیغ 
تحریم ها کند شده و آمریکا در کارزار فشار حداکثری 

علیه ایران شکست  خورده است.
جمهوری اســالمی ایــران در حال حاضر و در 
شرایطی که غرب با بحران های اقتصادی و اجتماعی 
گســترده ای رو به روســت، برگ های برنــده ای در 
مذاکرات هسته ای دارد؛ برخورداری از »ذخایر نفتی 
و گازی«، »توسعه ذخایر هسته ای«، »همراهی چین، 
روسیه و دیپلماسی منطقه ای که در دولت سیزدهم 
دنبال می شود«، »وحدت و انسجام ملی«، »قدرت 
بازدارندگی«، »نقش محوری در جبهه مقاومت« و 

»تجربه ۴۴ ساله در قبال تحریم ها.«
بر اساس همین واقعیات است که می توان گفت، 
گزینه مقاومت و در پیش گرفتن سیاســت صبر و 
انتظار و عقب نشینی نکردن از شروط اصلی جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای، یگانه راهی است 

که می توان به آن امید داشت.
در پایان از دستگاه های امنیتی و قضایی کشور 
این انتظار می رود در برابر جریانی که مانع استیفای 
حقوق ملت ایران در مذاکرات هســته ای هستند، با 
تکیه بر قوانین موضوعه کشور بایستند چه آنکه همین 
جریان در برهه ای که واکسیناســیون و ایمن  سازی 
همگانی ضروری و حیاتی ترین مســئله کشور بود، 
با سیاســی کردن آن )مخالفت با واردات واکسن از 
چین و روسیه( خسارات بسیاری را به کشور و مردم 

ایران وارد آوردند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

زمستان سیاه در قاره سبز
از اروپا اصرار از مدعیان اصالحات انکار

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از پیشرفت ۸0 درصدی پروژه بازپیرایی 

بوستان آخوند کرباسی خبر داد. 
علیرضا نقوی با اشــاره به مشــخصات این پروژه عمرانی گفت: بازپیرایی بوستان آخوند 
کرباسی با اعتبار 2۱ میلیارد ریال و پیشرفت عمرانی ۸۰ درصد از سوی منطقه بافت تاریخی 
شهرداری یزد در حال اجراست.  وی افزود: این پروژه در 2۳۰۰ مترمربع مساحت در خیابان 
حضرت مهدی)عج( واقع شده است و در این طرح ۱۳۰۰ متر کف سازی و ۱۰۰۰ متر فضای 

سبز و زمین بازی کودکان اجرایی خواهد شد.
مالجعفر کرباسی یزدی، فرزند محمدطاهر و مشهور به »آخوند کرباسی« از علمای قرن 
دوازدهم هجری است. کرباسی عالم و فقیهی برجسته، محدثی اخباری و عارفی نامدار و صاحب 

کرامت بود. سال درگذشت وی ۱۱۵۰ هجری قمری عنوان شده است.

بازپیرایی بوستان آخوند كرباسی در مراحل پایانی است  

استاندار  رضازاده،  محمدرضا  ســید 
اسبق فارس و همسر انسیه خزعلی معاون 
امور زنــان و خانواده رئیس جمهور درباره 
توضیحاتی  فرزندش  دانش بنیان  شرکت 

ارائه داد.
ایــن روزها اخبار مختلفی در مورد فعالیت 
ســید حمیدرضا رضازاده فرزند انسیه خزعلی 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یک 
شــرکت دانش بنیان و حضور او در کانادا مطرح 
اســت که بازتاب های مختلفی در رســانه ها به 

همراه داشته است.
یکی از موضوع های مطرح شــده این است 
که در ســال ۹۷ و همزمان با انحالل شــرکت 
ســامانه همراه پیچک سید حمیدرضا رضازاده، 
فرزنــد خانم خزعلی ایران را به مقصد کشــور 
کانادا ترک کرده و در حال حاضر سرپرســتی 
بخشی از یک شــرکت تولید فیلترشکن با نام 

بترنت )betternet( را برعهده دارد.
در همین زمینه ســید محمدرضا رضازاده 
همســر معاون رئیس جمهــور در گفت وگو با 
خبرگزاری تســنیم در پاســخ به مسائل طرح 
شده درخصوص مهاجرت فرزندش و فعالیت در 
شرکتی موســوم به بترنت اظهار داشت: با یک 
جست وجوی ساده در اینترنت و بررسی مطالب، 
مشخص خواهد شد که مالکیت بترنت در شش 
سال گذشــته، قبل از ورود سید حمیدرضا به 
کانادا چند بار جابه جا شــده و هم اکنون متعلق 
به شرکت pango زیرمجموعه شرکتی به نام 

Aura است.
رضازاده تصریح کرد: ادعای صورت گرفته 
در مورد مالکیت و مســئولیت سیدحمیدرضا 
بــر بترنت که تصویــر آن مکررا در حال پخش 
است برگرفته از وب سایت هایی است  که صرفا 
اطالعات موجود در اینترنــت را فارغ از معتبر 
بودن یا نبودن منابع اصلی جمع آوری می کنند 
که بخشی از این اطالعات می تواند درست باشد 

و برخی هم نامعتبر است.
همسر انسیه خزعلی با اشاره به اینکه بخشی 
از این مطالب با استناد به سایت های نشردهنده 
روزمه طرح شده، خاطرنشان کرد: فرزندش در 
هیچ یک از این سایت ها که به اشتباه سایت های 
رزومه آنالین تعبیر شده صفحه شخصی ندارد و 
این حق برای ایشان محفوظ است که با تماس 
با این سایت ها و احراز هویت خویش، درخواست 

برداشتن صفحه مرتبط با خود را انجام دهند.
پدر حمیدرضا رضازاده در توضیح اینکه در 
مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفته شده 
که فرزند شما در این پروژه شرکای خارجی نیز 
دارد، گفت: اتفاقا این موضوع هم با اســتناد به 
مطالب سایت هایی که گفتم تولید شده و نشر 
پیدا کرده و استناد کردند که با آقای تیمو بوهلر 
شــراکت دارد. با یک بررسی صفحه ایشان در 
سایت لینکداین مشخص می شود آقای بوهلر یک 

شرکت تک نفره در سال 2۰2۱ با اسم  بترنت 
تاسیس کرده است که خدمات طراحی وب ارائه 
می دهد. که یک تشــابه اسمی است و نامبرده 
هیچ ارتباطی با فرزند بنده یعنی سیدحمیدرضا 

رضازاده ندارد.
 رضــازاده بــا بیان اینکــه مطالب زیادی 
پیرامون ارائه خدمات فیلترشکن از طرف بترنت 
به کاربران ایرانی بیان شــده و برخی ادعاها به 
دلیل رایگان و ناامن بودن آن، فرضیه  امنیتی 
جمع آوری اطالعات کاربــران ایرانی را درباره 
آن مطــرح می کنند و برخی دیگر هم برخالف 
ادعای اول، آن را سندی بر وجود درگاه خرید 
بــرای ایرانیان عنوان می کنند، گفت: تمام این 
شــواهد مربوط به زمان حال و سال های اخیر 
اســت و همان طور که پیــش از این هم عرض 
کردم ایشان هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در 

ارتباط با بترنت ندارد.
رضازاده افزود: شرکت حمیدرضا از ابتدای 
تأســیس، بازار کشــورهای خارجــی را مورد 
هــدف قرار داده و هیــچ فعالیتی در بازار ایران 
نداشته است. هیچ گاه به کاربران ایرانی خدمات 
»وی پی ان«، چــه رایگان چه پولی، ارائه نکرده 
و قوانین هیچ کشــوری را نقض نکرده اســت. 
ماهیت اصلی وی پی ان برای حفظ حریم شخصی 
آنالین افراد می باشد و کاربرد اصلی آن در دنیا 

بهره جویی به مثابه »فیلترشکن« نیست.
وی در توضیح فعالیت های شرکت سامانه 
همــراه پیچک و گمانــه بهره جویی از امکانات 
دولتی، گفت: ســید حمیدرضا شرکت سامانه 
همراه پیچک را با سرمایه  اندک در یک فضای 
کوچک در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با 
هدف تولید و صادرات نرم افزار برای گوشی های 
هوشمند شروع کرد. رشد موفقیت آمیز شرکت 
حاصل تالش بی وقفه تک تک افراد شرکت بوده 
و هیچ گاه از رانت های دولتی برای پیشبرد شرکت 

استفاده نکرده است.
رضازاده در پایان خاطرنشان ساخت: ایشان 
در طول فعالیت های خود هرگز قراردادی با هیچ 
نهاد یا ســازمان دولتی نداشته است و شایعاتی 
مانند قرارداد پیچک  کذب است که چه بسا در 
این مورد نیز تشــابه اسمی با نام پیچک وسیله 

سوءاستفاده بعضی قرار گرفته است.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر استعفای 
انسیه خزعلی از معاونت زنان رئیس جمهور نیز 
منتشــر شده بود که بعد از مدت زمان کوتاهی 
مشخص شد اکانت توئیتری منتشر کننده این 
خبر یک صفحه جعلی بوده که با نامی مشــابه 
نام کاربری خانم خزعلی ســاخته شــده و در 
نگارش آیدی انگلیســی تفاوتی جزئی با آیدی 
رسمی ایشــان لحاظ کرده تا خود را به عنوان 
اکانت حقیقی معرفی کند. بعد از انتشار این خبر 
بود که اکانت رسمی خانم خزعلی نسبت به این 
خبر واکنش داده و خبر استعفا را جعلی خواند.

 توضیحات همسر خانم انسیه خزعلی 
درخصوص شایعات مطرح شده درباره فرزندش

عضو هیئت رئیســه مجلس ضمن تکذیب استعفای وزیر پیشنهادی تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی گفت: نامه معرفی زاهدی وفا 2۹ شــهریور در صحن علنی مجلس 

اعالم وصول خواهد شد.
احمد امیرآبادی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر 
عودت نامه معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی و استعفای 
زاهدی وفا را تکذیب کرد و گفت:  2۹شهریور ماه معرفی نامه زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد و مجلس بعد از یک 

هفته کاری جلسه رای اعتماد را برگزار می کند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: زاهــدی وفا در طول مدت 
سرپرستی اش در وزارت تعاون کمتر با مجلس ارتباط برقرار کرد تا اخالق مداری خود را نشان 
دهد و رئیس جمهور را در معذورات اخالقی برای معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی قرار ندهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از 
معرفی به مجلس تعامل و ارتباط خود را با نمایندگان آغاز کرده و در مجامع برخی استان ها 
حضور یافته است. وی با تاکید بر اینکه اقبال خوبی در بین نمایندگان مجلس برای رای اعتماد 
به زاهدی وفا وجود دارد، گفت: زاهدی وفا در طول سرپرستی اش بر وزارت تعاون این وزارتخانه 

را به دور از حاشیه های سیاسی و با مدیریت علمی، منطقی و عقالنی اداره کرد.
رئیس فراکســیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی زاهدی وفا را نیرویی ارزشی باسابقه 
ایثارگری و جانبازی خواند و گفت: او امتحان خود را در دوران دفاع مقدس برای دفاع از مملکت 

وناموس ملت در روزهای سخت پس داده است.
وی درخصوص برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر دوتابعیتی بودن فرزندان زاهدی 
وفا گفت: این موضوع را مورد بررسی قرار دادم همسر و فرزندان وزیر پیشنهادی، تابعیت هیچ 
کشــور را ندارند. طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی کمیسیون های تخصصی باید 
ابعاد مختلف سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد بررسی 

قرار دهند  از جمله این ابعاد می تواند استعالم از دستگاه های امنیتی باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد 
تغییر و تحول در این وزارتخانه برنامه دارد و این برنامه را به مجلس ارائه خواهد داد. سه شنبه 
و چهارشنبه هفته آینده زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون 

تخصصی حضور خواهد یافت و برنامه های خود را به نمایندگان ارائه می کند.
پاسخ به ادعای دوتابعیتی بودن فرزندان

ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن رد ادعای طرح شده در فضای 
مجازی درباره دوتابعیتی بودن فرزندان وزیر پیشــنهادی کار در توضیح این مطلب گفت: در 
این موضوع، من از شــخص آقای زاهدی وفا سؤال کردم، وی توضیح داد که هرچند همزمان 
با دوران تحصیلش در کانادا به عنوان دانشــجوی بورســیه وزارت علوم و اقامت در آن کشور 
فرزندان ایشــان نیز در آن زمان متولد شده اند، اما ایشان هیچ اقدامی برای اخذ تابعیت برای 
آنها نکرده است و این فرزندان هیچ گاه کد تامین اجتماعی کشور کانادا را نداشته و در کانادا 
نیز اقامت ندارند و حتی پس از پایان دوران تحصیل پدر و بازگشت به ایران هیچ سفر خارجی 
بجز عتبات عالیات نداشته اند. وی در ادامه افزود: موضوع دوتابعیتی بودن مدیران سطح باالی 
کشور و وابستگان درجه یک آن ها، برای نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور موضوع حساس 
و نامطلوبی است لذا پیش از انتخاب این مدیران درباره آن استعالم الزم صورت می گیرد. این 
رویه در مورد دکتر زاهدی وفا نیز طی شده است و رئیس جمهور با احاطه کامل به طی شدن 

این مراحل ، ایشان را به مجلس معرفی کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

استعفای زاهدی وفا تکذیب شد
معرفی نامه وزیر پیشنهادی ۲۹ شهریور اعالم وصول می شود

یک دیپلمات ارشد روس اعالم کرد جلسه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره برنامه هســته ای ایران بدون صدور 

قطعنامه پایان یافت.
»میخاییــل اولیانــوف« نماینده روســیه در 
نهادهای بین المللی مستقر در شهر وین اعالم کرد، 
جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره برنامه هسته ای ایران بدون صدور قطعنامه 

پایان یافت.
او در پیامی توئیتری نوشــت: »بحث بر ســر 
راســتی آزمایی و نظــارت در ایــران در دور فعلی 
نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی پایان یافت.«
این دیپلمــات روس افزود: »هیچ قطعنامه یا 
تصمیمــی در این زمینه اتخاذ نشــد. فقط تبادل 

دیدگاه صورت گرفت.«
 آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران

 اعمال کرد
وزارت خزانــه داری آمریکا دیروز چهارشــنبه 
اعالم کرد اسامی ۱۰ فرد و دو نهاد رو به دلیل آنچه 
نقش آفرینی در انجام »اقدامات مخرب ســایبری« 

خوانده شده در فهرست تحریم ها قرار داده است.
۱۰ فردی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند 
همگی تبعه ایران هســتند. شرکت افکار سیستم 
یزد و شــرکت ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر نیز 
دو شــرکتی هستند که در ایران ثبت شده اند و در 

فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: 
»امــروز دفتر کنترل دارایی هــای خارجی وزارت 
خزانه داری ۱۰ فرد و دو نهاد را به دلیل نقش آنها در 

انجام اقدامات مخرب سایبری از جمله فعالیت های 
باج افزاری در فهرست تحریم ها قرار داده است.«

 دیپلمات های اروپایی: 
بن بست در مذاکرات احیای برجام
 تا بعد از انتخابات آبان ماه آمریکا

پولیتیکو نوشت: به گفته دیپلمات های اروپایی، 
به نظر می رســد مذاکرات احیای برجام تا پس از 
انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده در ۸ نوامبر در 

شرایط بن بست باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: یک دیپلمات 
ارشــد اروپایی گفت: »این محتمل ترین ســناریو 
اســت.« این دیپلمات همچنین گفت که در حال 
حاضر، مذاکرات بیشتر بر سر پیش نویس توافقنامه 
»به پایان رسیده اســت.« بنابراین بعید است که 
واکنش ایاالت متحده به آخرین خواسته های ایران، 

موجب تغییرات بیشتری در پیش نویس شود.
براساس قوانین ایاالت متحده، کنگره باید پس 
از یک دوره بررسی ۳۰ روزه، درباره هرگونه توافق 
جدید با ایران رأی گیری کند. به گفته دیپلمات های 
اروپایی، در بحبوحه یک مبارزات انتخاباتی داغ در 
واشــنگتن، تصمیم به انجام چنیــن رأی گیری و 
بحث برانگیزی در چنین شرایطی بسیار بعید است.

گفتنی اســت »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه 
ایاالت متحده روز دوشــنبه گفت کــه با توجه به 
پاســخ ایران بــه طرح پیشــنهادی اتحادیه اروپا، 
دســتیابی به توافق برای احیــای برجام در آینده 

نزدیک نامحتمل است.
 مقام های آمریکایی: واشنگتن تالش ها 

برای احیای برجام را تعلیق نمی کند
با ایــن حال، روزنامه آمریکایی وال اســتریت 

ژورنال در گزارشــی به نقل از مقام های آمریکایی 
خبر داد که دولت بایدن هیچ تصمیمی برای تعلیق 
تالش ها برای دســتیابی به توافق بــا ایران درباره 

موضوع هسته ای نگرفته است.
براســاس گفته ایــن مقام هــای آمریکایی، 
مشــغول بودن دولت بایــدن در موضوعات داخلی 
سبب شــده تا زمان کمی برای دستیابی به توافق 

نهایی با ایران باقی بگذارد.
این مقام ها مدعی شــدند کــه آمریکا و اروپا 
خوش بین نیستند که احیای توافق هسته ای پیش 

از انتخابات میان دوره ای کنگره حاصل شود.
 تنها مانع پیش روی توافق در وین 

از نظر امیرعبداللهیان
امــور خارجه  امیرعبداللهیان وزیر  حســین 
جمهوری اســالمی ایــران دیروز )چهارشــنبه( 
2۳ شــهریورماه در صفحه اینســتاگرامش درباره 
گفت وگوی تلفنی اش با وزیــر امور خارجه عمان 
نوشــت: امروز با آقای بدر ابوسعیدی وزیر خارجه 
عمان بــه صورت تلفنی گفت وگو کــردم. در این 
گفت وگوی تلفنی درخصوص مذاکرات رفع تحریم ها 
به آقای بدر ابوسعیدی گفتم ایران و باقی طرف های 
مذاکره طی چند ماه گذشــته تالش زیادی برای 
رسیدن به نقطه توافق انجام داده اند، ایران همواره 
بــه روند گفت وگو و تبادل پیام برای رفع تحریم ها 
پایبند بوده اســت و تنها مانع پیش روی توافق در 
شرایط حاضر، عدم واقع بینی و نداشتن اراده الزم 

از سوی آمریکا است. 
امیرعبداللهیان اضافه کرد: از ســوی دیگر، در 
شرایطی که فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب 
توافق باقی نمانده، شاهد تالش برای صدور بیانیه 

غیرســازنده در نشســت جاری آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هستیم که هیچ سودی نخواهد داشت. 
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همان طور که 
همیشه تأکید کردم، ایران اراده کافی و ُحسن نیت 
الزم برای رسیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و 
پایدار را بارها از خود نشان داده و تغییری در مواضع 

ایران به وجود نیامده است. 
امیرعبداللهیان اضافه کرد: وزیر خارجه عمان 
هم با تأکید بر اهمیت رسیدن به توافق و بازگشت 
همه طرف ها بــه تعهدات، ضمن قدردانی از نقش 
سازنده تهران در روند مذاکرات، بر ضرورت تالش 
جهــت نتیجه گیری مثبت از ماه ها مذاکره، تأکید 

کرد.
 تاکید امیرعبداللهیان

 بر رسیدن به یک توافق قوی و پایدار
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، در 
گفت وگوی تلفنی با جفری اونیاما، همتای نیجریه ای 
خود، درخصوص آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه 
ایران و نیجریه و نیز تحوالت بین المللی به تبادل نظر 

پرداخت.
رئیس دســتگاه دیپلماســی در بخشی از این 
گفت وگو با اشــاره به آخریــن وضعیت مذاکرات 
برای لغو تحریم ها، بر پایبندی کشورمان به تداوم 
گفت وگو ها با طرف های مقابل و اراده کشــورمان 
 برای رســیدن به یک توافق قــوی و پایدار تاکید

 کرد.
امیرعبداللهیان با ابراز امیدواری به اینکه آژانس 
وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از سیاسی کاری 
دنبال کند، تصریح کرد: توافق در صورت واقع بینی 

طرف آمریکایی دست یافتنی است.

جلسه شورای حکام آژانس درباره ایران
 بدون قطعنامه پایان یافت

اصفهان- خبرنگار کیهان:
پس از دست یابی به باالترین قله های تولید 
در گروه فوالد مبارکه طی 5 ماه نخســت سال 
جاری، نوبت به افتتاح چهار پروژه توسعه ای در 

این گروه رسید.
۴ پروژه توسعه ای در گروه فوالد مبارکه مشتمل 
بر احداث خط خردایش و دانه بندی و سنگ شکن اولیه 
در شرکت فوالدسنگ مبارکه و پروژه های بهره برداری 

از معدن ســنگ آهن خاک ســرخ کودی هرمزگان و 
سنگ آهن سیلیس داوران کرمان با حضور مدیرعامل، 
معاونان و برخی از مدیران شرکت فوالد مبارکه، نماینده 
مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
مسئوالن منطقه، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
فوالدسنگ مبارکه به صورت حضوری و آنالین افتتاح 

شد و به بهره برداری رسید.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان افتتاح این 

پروژه ها با اشــاره به اهمیت ایجاد اشتغال در کشور و 
استفاده از ظرفیت های داخلی برای بومی  سازی تجهیزات 
تصریح کرد: طرح هایی که در شرکت فوالدسنگ مبارکه 
به افتتاح و بهره برداری رسید، با ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
2۵۰ شــغل جدیــد ایجاد کرد. همچنیــن ۷۰ تا ۹۰ 
درصد تجهیزات این پروژه ها توسط متخصصان داخلی 

بومی  سازی شده است.

پروین صالحی نماینده مردم شهرســتان مبارکه 
در مجلس شورای اســالمی در جریان افتتاح ۴ طرح 
توســعه ای در گروه فوالد مبارکــه  تأکید کرد: فوالد 
مبارکه حرکت خود را در مســیر رشد اقتصادی کشور 
همچنان پرقدرت ادامه دهد. بر خود الزم می دانم تا از 
مدیریت فوالد مبارکه تشــکر کنم و باز هم تأکید کنم 
که تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور موردتوجه 
کل مسئولین و به خصوص مجلس شورای اسالمی است.

سخنگوی دولت از تقدیم الیحه »الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
همکاری شانگهای« جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی خبر داد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: الیحه »الحاق دولت 
جمهوری اســالمی ایران به سازمان همکاری شانگهای« پس از تصویب در دولت، جهت طی 

تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
وی افزود: با توســعه متوازن سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای تامین منافع ملی، 
عضویت ایران در ســازمان شــانگهای، بزرگ ترین بازار منطقه ای جهــان، با جدیت در  حال 

پیگیری است.

بهادری جهرمی:

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان شانگهای 
تقدیم مجلس شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس  بررســی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان از 
دستیابی 100 درصدی این شرکت به فناوری کاتالیست های مهم و راهبردی صنعت 

پاالیش نفت خبر داد.
امیر سخنورنیا با بیان اینکه پاالیشگاه در جهت تأمین کامل قطعات و مواد مورد نیاز خود 
توانســته دانش سخت ترین و پیچیده ترین دستگاه ها را به دست بیاورد، اظهار داشت: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکی از پیشــگامان امر خودکفایی وفق فرمایشات مقام معظم 
رهبری در جهت اقتصاد مقاومتی، حمایت ســاخت داخل و تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان توانمند ایرانی در مسیر خودکفایی طراحی و ساخت تجهیزات 
و قطعات و مواد مورد نیاز خود موفق شده ۹۰ درصد تجهیزات و کاالی خود را نیز ایرانی نماید.
وی افزود: در این زمینه پاالیشــگاه اصفهان طی تعامل کامل با سازندگان، استانداردهای 
موردنظر شرکت و به روز دنیا را اعالم و پایش درحین ساخت می کند تا در کنار افزایش کیفیت 

محصوالت، فضای انحصاری شرکت ها و محصوالت خارجی را درهم بشکند.
سخنورنیا با اشاره به اینکه کاتالیست ها، مواد شیمیایی و انواع روغن ها رکن اساسی شرکت 
در جهت تولید محصوالت با کیفیت، اکتان و ارزش افزوده باالتر هستند، کاتالیست ها را پاشنه 
آشیل صنایع پاالیش، پتروشیمی و گاز دانست و گفت: بدون هیچ گونه محدودیتی کاتالیست 
تولیدی شــرکت هایی مانند نفت و گاز سرو، اکسیرنوین فرآیند آسیا، شرکت صنایع رنگینه و 
... در مقایسه با شرکت های خارجی مانند )Axens( فرانسه و یا )UOP( آمریکا در موقعیت 

برابر و یا حتی کیفیت بهتر قرار دارد.
رئیس  بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان تصریح کرد: 
در سال های گذشته و در راستای خنثی  سازی تحریم های ناجوانمردانه، شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با همکاری شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و سایر سازندگان اقدام 

به تحقیق و ساخت کاتالیست ها و جاذب های موردنیاز صنایع پاالیشی نموده است. 

100درصد كاتالیست های مورد نیاز 
شركت پاالیش نفت اصفهان بومی سازی شد

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی: 

فوالد مباركه حركت خود را در مسیر رشد اقتصادی كشور همچنان پرقدرت ادامه دهد  شهرکرد- خبرنگارکیهان:
معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استاندار چهارمحال و بختیاري با بیان اینکه 
باید نظارت بر جلوگیري از ورود و عرضه کاالي قاچاق و ارز در اســتان و به  ویژه در 
محورهاي مواصالتي تشدید شــود، گفت: کاالهاي قاچاق موجود در انبار تملیکي 

توسط مقام قضایي و تعزیرات حکومتي مطابق قانون سریعا تعیین تکلیف شوند.
محسن حسین میرزایي با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید به  منظور حمایت از 
تولید کاالي ایراني در اولویت کاري قرار گیرد،اضافه کرد: دستگاه هایي مانند صدا و سیما و ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي و آموزش و پرورش استان  در زمینه بصیرت افزایي براي عدم استفاده 

مردم از کاالي قاچاق اقدام کنند چرا که حمایت از تولید داخل موجب اشتغال خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان:
كاالهاي قاچاق در انبار تملیکي چهارمحال و بختیاری 

سریعًا تعیین تکلیف شوند


