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   تقدير از حركت قاليباف

مهدي محمدي تحليلگر مس��ائل سياسي در توئيتر 
نس��بت به فراخ��وان انتخاباتي محمدباق��ر قاليباف 
واكن��ش نش��ان داد. وي در توئيت��ي نوش��ت: ما به 
سياس��ت ورزي از بيخ و بن جديدي نيازمنديم. حس مي كنم حركت 
قاليباف گامي در مسير آن. من از چند و چون داستان بي خبرم اما هر 
كوششي در جهت اجتماعي تر شدن سياست در جريان انقالبي را بايد 

ستايش كنم. 
........................................................................................................................

   انتقاد سخنگوي وزارت امورخارجه از عربستان 
سيدعباس موسوي در توئيتر خود نوشت: عربستان با فقدان درك درست 
از متغيرهاي منطقه با رويكردي مبتني بر نظامي گري، بحران س��ازي و 
تنش افزايي، ثروت مردم خود و كش��ورهاي منطقه را به جيب بيگانگان 

سرازير كرده است. 
سخنگوي وزارت خارجه اظهار اميدواري كرد كه عربستان سعودي از 
»راه باطلي كه جز جنگ و ويراني در منطقه به همراه نداشته« عدول 
كند و با برداشتن گام هاي اعتمادساز، سياست نويني مبتني بر گفت وگو 
و تعامل براي كاهش تنش هاي منطقه اي را دنبال نمايد. وي گفت: قطعاً 

جمهوري اسالمي ايران از اين رويكرد جديد استقبال خواهد كرد. 
........................................................................................................................

   گراني هاي افسارگسيخته به روايت ضرغامي 
عزت اهلل ضرغامي، رئيس سابق صدا و سيما در صفحه توئيتر به گراني 
فالفل و الويه اعتراض كرد: هفته گذشته در دو وعده ساندويچ الويه و 
فالفل گرفتم، نس��بت به دفعات قبل قيمت الويه سه برابر و فالفل دو 
برابر شده بود. اين روزها حتي تأمين ارزان ترين وعده هاي غذايي براي 
بخشي از مردم مشكل شده است. مگر حقوق يا درآمد مردم چند برابر 

شده كه بايد اين گراني هاي افسارگسيخته را تحمل كنند. 
........................................................................................................................

   خط قرمز ايران كجاست 
محم��د ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي در كانال 
تلگرام��ي خود نوش��ت: با نزديك ش��دن ب��ه پايان 
ضرب االجل دو ماهه، برخي مديران اجرايي به درستي 
به اروپا هش��دار مي دهند كه ايران در صورت عملي 
نش��دن حداقل تعهدات طرف مقابل، كاهش تعهدات برجامي درباره 
غني سازي و رآكتور اراك و… را آغاز خواهد كرد. موعد ضرب االجل 

شوراي عالي امنيت ملي، 16تير ماه است. 
در اين ميان، هنوز هم برخي پالس هاي غلط مشاهده مي شود، حاكي 
از اينكه برجام بما هو برجام، خط قرمز برخي مديران است. اين پالس، 
بسيار خطرناك است و پيشاپيش اين پيام را به حريف مي دهد كه دولت 
هر اتفاقي هم بيفتد، دست از اجراي تعهدات يكطرفه نمي كشد. نتيجه 

چيست؟ »به تهديد دولت ايران اعتنا نكنيد!« 
دوست و دشمن بايد درك كنند كه خط قرمز ما، تأمين منافع و عزت 
و اقتدار ملي است و نه خود برجام. برجام قرار بود، ابزار و مسيري براي 
تأمين منافع ملي ما باشد، نه اينكه خود تبديل به امر قدسي، متن مقدس 
و موضوعي ناموسي براي دولت ش��ود. ناموس دولت، حيثيت و عزت و 
اقتدار و منافع ملي است، نه يك توافق كه هر چه بوده، به هر دليل، اكنون 
زير دست و پاي امريكا و اروپا افتاده و خاكمال مي شود، البته اگر دقيق تر 
بنگريم، برجام از همان ابتدا براي تخدير و شرطي س��ازي طرف ايراني 
تدوين شد تا اراده و اختيار و جرئت رأي و اقدام مستقل را از ما بگيرد. اين 
بازي تخدير كننده را بايد به هم زد. قدم اول و تعيين كننده آن است كه 
نشان دهيم، اسير و گروگان برجام نيستيم و همه چيزمان را فداي بقاي 
آن به هر قيمت نمي كنيم. ما بايد بتوانيم طبق برجام نفت بفروشيم، به 
درآمدهاي خود دسترس��ي پيدا كنيم و مبادالت مالي و بانكي داشته 

باشيم. در غير اين صورت، چه نياز به برجام؟
حفظ برجام بدون اجراي حداقل تعهدات ط��رف مقابل، نقض تمام و 
كمال فلسفه وجودي برجام است. توافق طرفيني را يك طرفه نمي توان 
نگه داش��ت و اگر چنين كرديم، ديگر نامش توافق نيست، حركت در 

عمق باتالق است.

بررسي چند شكايت از محمود صادقي  
در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان

سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان از بررسـي چنـد شـكايت 
از محمود صـادقي نمـاينـده مـردم تهـران در مجلس خبر داد. 
به گ��زارش مهر، محمدجواد جمالي نوبندگاني در حاش��يه جلس��ه علني 
ديروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره جلس��ه هيئت نظ��ارت بر رفتار 
نمايندگان اظهار داش��ت: ما از هداي��ت اهلل خادمي نماينده م��ردم ايذه و 
باغملك دعوت كرديم توضيحاتي را درباره ش��كايت هايي كه از وي درباره 
موضوع پتروشيمي ها، جكت ها و وجود دستگاه پوز در دفتر وزير نفت واصل 

شده است، ارائه كند. 
وي با اشاره به اينكه اين نماينده در جلسه امروز)سه شنبه( هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان توضيحاتش را ارائه كرد، ادامه داد: ما منتظر پاس��خ 
كميسيون انرژي در مورد جكت ها هس��تيم و درباره شكايت ديگري كه 
از خادمي درباره وجود دس��تگاه پوز در دفتر وزير نفت ش��ده است، قرار 
بر اين ش��د از زنگنه دعوت كنيم تا در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
حضور يابد و سپس در اين باره اعالم نظر كنيم. سخنگوي هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان با اشاره به اينكه در جلس��ه امروز)ديروز( از محمود 
صادقي دعوت كرديم تا به شكايت هايي كه از وي شده است پاسخ دهد، 
گفت: اين نماينده صحبت هايي درباره شوراي نگهبان داشته كه قرار شد 
از كدخدايي هم دعوت به عمل آوريم كه نظراتش را درباره مس��ائلي كه 
صادقي حول و حوش شوراي نگهبان ابراز كرده است، بيان كند و سپس 
ما در اين باره اعالم نظر كنيم. جمالي ادامه داد: همچنين محمود صادقي 
اخيراً در جايي درباره پرونده بورسيه ها صحبت كرده كه اين اظهاراتش 
منجر به شكايت ديوان عدالت اداري شده است چراكه اين نماينده اعالم 
كرده بر اساس مصوبه اي، ديوان نمي تواند به مسائل آموزشي از اين قبيل 
ورود كند كه شكايت ديوان عدالت مبني بر اين است كه صحبت هاي اين 
نماينده مخدوش كردن حيثيت ديوان اس��ت. قرار شد نامه اي به ديوان 
عدالت اداري بدهيم و سؤال هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان از ديوان اين 

باشد كه مبناي رسيدگي ديوان به موضوع بورسيه ها چيست. 
جمالي بيان كرد: همچنين محمود صادقي مطالبي درباره حساب هاي قوه 
قضائيه مطرح كرده بود كه شبهه دار است و ممكن است صرف حقوق قضات 
شود كه اين مطالب باعث شكايت قوه قضائيه از اين نماينده شد كه ما قباًل 
هم در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان به اين موضوع رس��يدگي و اعالم 
كرديم صادقي بيان كرده كه اگر به قضات توهين شده، عذرخواهي مي كنم. 
ما مجدداً به قوه قضائيه اعالم كرديم صادقي به علت بيان اين مطالب از قضات 

عذرخواهي كرده و به دنبال اين هستيم ماجرا را همين جا فيصله دهيم. 
جمالي تصريح كرد: محمود صادقي در صفحه اينس��تاگرام خود مسائلي 
درباره 16 آذر و روز دانش��جو مطرح كرده بود كه يكي از س��تادهاي امر به 
معروف و نهي از منكر از وي شكايت كرد كه امروز )ديروز( محمود صادقي 
توضيحاتش را ارائه داد و قرار ش��د از ش��اكيان بخواهيم عكس و مطالب را 
عيناً براي ما ارسال كنند تا سپس در اين باره نظر خود را اعالم كنيم. وي با 
اشاره به اينكه در اين جلسه شكايت مونسان از يكي از نمايندگان هم مورد 
رسيدگي قرار گرفت، گفت: اين بار از طرف معاونت حقوقي رياست جمهوري 
هم شكايتي در اين باره به هيئت نظارت واصل شد چراكه آنان بر اين باورند 
اين نماينده مستقيماً مطالبي درباره رئيس جمهور مطرح كرده است. اين 
نماينده در جلس��ه امروز)ديروز( توضيحات خود را ارائه كرد و قرار شد ما 

درباره اين موضوع استعالم هاي ديگري هم داشته باشيم. 

جزئيات جديدترين ضربه به شبكه  جاسوسي »سيا« در توضيحات مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات

شبكه جهانی جاسوسان امريكا را منهدم کرديم
وزارت اطالعـات ايـران بـا نفـوذ به فضـاي امن 
سـايبري كه امريكا از آن براي جاسوسـي عليه 
كشـورمان اسـتفاده مي كرد، توانسـت عالوه بر 
پيشـگيري از اقدامـات اطالعاتي امريـكا براي 
ضربه زدن به ايران، بخش قابل توجهي از اقدامات 
اطالعاتي امريكا در سطح جهاني را نيز مختل كند. 
به گزارش تس��نيم، مديركل ضدجاسوس��ي وزارت 
اطالعات از وارد كردن نخس��تين ضرب��ه جهاني به 
شبكه جاسوسي امريكا در بستر سايبري با محوريت 
وزارت اطالعات جمهوري اس��المي خبر داد و گفت: 
اطالعات و جزئيات تكميل��ي جديدترين ضربه وارد 
شده به اين ش��بكه جاسوس��ي در آينده اي نزديك 
ارائه مي ش��ود. ما در يك عمليات ديگر هم توانستيم 
شبكه جديدي از جاسوسان امريكا را مورد ضربه قرار 
دهيم كه اين موضوع مربوط به ماه هاي اخير است و 
جزئيات آن بعد از طي روند قضايي اين جاسوسان با 
ش��رح عمليات وزارت اطالعات در اين زمينه اعالم و 
برخي از مس��تندات فعاليت هاي مأموران CIA در 
خارج از كش��ور و اطالعات مربوط به اين جاسوسان 

منتشر خواهد شد. 
CIA ضربه به منابع ممتاز  

 مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات در ادامه با بيان 
اينكه در مورد شبكه هاي جاسوسي و ضربه زدن به آنها 
دو مسئله براي ما اولويت دارد كه يكي اشراف به داخل 
كشور و ديگري اشراف اطالعاتي به خارج كشور است، 
گفت: شبكه جاسوسي امريكا متشكل از تعداد قابل 
توجهي از جاسوسان حرفه اي CIA است كه در حمله 
اخير وزارت اطالعات جمهوري اس��المي و متحدان 

جهاني اش ضربه خورده است. 
اين مسئول ارشد اطالعاتي با تأكيد بر اينكه اعضاي 
 CIA اين ش��بكه جاسوس��ي از منابع ممتاز و برتر
هس��تند، اظهار داش��ت: آنان به دليل نيت خائنانه، 
همكاري و اطالعاتي كه ب��ه CIA داده اند، از منابع 

ممتاز اين سازمان جاسوسي محسوب مي شدند. 
   عمليات در سطح بين المللي انجام گرفت

وي تأكي��د كرد: مح��ور فعاليت هاي ضدجاسوس��ي 
وزارت اطالعات جمهوري اس��المي محدود به داخل 
كشور نيس��ت و از ابعاد جهاني آن به عنوان عمليات 
ضدجاسوس��ي بين المللي تعبير مي كنيم. مديركل 
ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات با تأكيد ب��ر اينكه ما 
متحدان جهاني اطالعاتي داريم و با آنان تبادل اطالعات 
مي كنيم، اظهار داش��ت: در حال حاضر ما در نبردي 

اطالعاتي با امريكا هستيم و در تبادل هاي اطالعاتي 
خود از ظرفيت ساير س��رويس هاي متحد با خودمان 
استفاده مي كنيم، به ش��كلي كه ضربه اي اساسي به 
ش��بكه بين المللي جاسوس��ي امري��كا وارد كرديم و 
عالوه بر پيش��گيري از اقدامات اطالعاتي امريكا براي 
ضربه زدن به خودمان، بخش قابل توجهي از اقدامات 

اطالعاتي امريكا در سطح جهاني نيز مختل شد. 
   به سيستم امن امريكا نفوذ پيدا كرديم

وي تصريح كرد: بيشترين فضايي كه امريكا از آن عليه 
كشورمان استفاده مي كند، فضاي سايبري است، به 
ش��كلي كه امريكايي ها عالوه بر حمالت سايبري از 
فضاي سايبر براي برقراري ارتباط با جاسوسان خود 
در سراسر جهان استفاده مي كنند. آنان با استفاده از 
سيستم هاي امن ارتباطي در فضاي سايبر از اين بستر 

به سود خود استفاده مي كنند. 
وي با بي��ان اينكه ما موفق ش��ديم به سيس��تم امن 

امريكايي ها براي جاسوس��ي در فضاي س��ايبر نفوذ 
پيدا كنيم، اظهار داشت: از آنجا كه آنان براي برقراري 
ارتباط امن با جاسوسانشان در دنيا از پوشش سايت ها 
اس��تفاده مي كردند - به ش��كلي كه س��ايتي كه در 
ظاهر مربوط به حوزه بهداش��ت، س��المت و ورزش 
 بود با پسوردي به سيستم امن ارتباطي آنان راه پيدا 
مي كرد - ما توانستيم جاسوس ها را از طريق نفوذ به 

اين فضا شناسايي كنيم. 
   شناسايي جاسوس ها محدود به ايران نبود

مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات تأكيد كرد: 
شناسايي اين جاسوس��ان تنها محدود به ايران نبود 
هرچند س��ايت هاي فارس��ي نيز در ميان اين قبيل 
سايت ها وجود داش��ت بلكه موضوع شناسايي ما به 
حوزه جهاني نيز گسترده شده و سايت هايي در سطح 

جهاني شناسايي شده اند. 
وي با بيان اينكه افرادي كه شناسايي شده اند ايرانياني 

بودند كه در داخل كشور به شكل خائنانه و با آگاهي 
براي CIA فعاليت مي كردند، اظهار داشت: با برخي 
از آنان برخورد قضايي انجام ش��ده و با برخي ديگر به 
عنوان فرصت نگاه ش��ده و از آنان براي نفوذ به شبكه 

جاسوسي امريكا بهره برداري شده است. 
اين مقام ارشد اطالعاتي با تأكيد بر اينكه عمده موارد 
شناس��ايي ش��ده افرادي بودند كه در دنيا با امريكا و 
سيستم جاسوسي اش ارتباط داشتند، اظهار داشت: 
ما در تبادل با سرويس هاي اطالعاتي ديگر كشورها 
آنان را شناسايي كرديم و با ايشان برخورد شد كه در 

مواردي به اعدام نيز منجر شد. 
مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالع��ات در بخش 
ديگري از سخنانش با بيان اينكه فعاليت ضدجاسوسي 
وزارت اطالعات جمهوري اسالمي عليه شبكه جهاني 
جاسوسان امريكا به شكلي بود كه آنان وقتي متوجه 
اين ضربه ش��دند در فراخواني جهاني افرادشان را از 

سراس��ر دنيا جمع آوري كردند، اظهار داش��ت: آنها 
كوشيدند تا اين افراد را از كشورهاي مختلفي كه در 
آنها براي امريكا جاسوسي مي كردند، خارج كنند و به 
اين طريق شبكه  جاسوسي شان را در كل دنيا از دست 

دادند و اين شبكه منهدم شد. 
   با ضربه ايران CIA منابعش را در كل دنيا از 

دست مي دهد
وي تأكيد كرد: حوزه هاي دسترسي جاسوسان مرتبط با 
CIA صنعتي، نظامي، سايبري، اقتصادي و زيرساختي 
بوده است. اين مقام ارش��د اطالعاتي با اشاره به اينكه 
سال گذشته ياهونيوز گزارشي را در زمينه ضربه هاي 
اطالعاتي ايران به CIA منتشر كرد، اظهار داشت: در 
اين گزارش مطرح شده كه ضربه ايران ماجرايي را آغاز 
كرده كه CIA منابعش را در كل دنيا از دس��ت بدهد. 
آنان در اين گ��زارش كه از دي��دگاه CIA به موضوع 
پرداخته است، وضعيت خود را فاجعه بار خواندند، از آن 
به عنوان يك ازهم گسيختگي جهاني ياد كردند و كشته 

شدن منابعشان را از تبعات آن دانسته اند. 
مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالع��ات در پايان 
گفت: همچنين آنان به طور كلي اين موضوع را سبب 
اختاللي جدي در شبكه جاسوسي خودشان توصيف 
كردند و با اعالم آن به عنوان يك شكس��ت كه منجر 
به تعطيلي برنامه هايشان شده است، در اظهارنظري 
صريح آن را يك فروپاشي كامل جهاني، يك افتضاح 
اطالعاتي و بزرگ ترين شكست اطالعاتي امريكا پس 
از 11سپتامبر دانستند كه صدها ميليارد دالر هزينه و 

خسارت به آنان وارد كرده است. 
   اذعان رئيـس CIA به شكسـت فاجعه بار 

اطالعاتي از ايران
خبرگزاري ايرنا نوش��ته كه ياهو ني��وز چندي پيش 
گزارشي را بر اساس مصاحبه با 11 افسر ارشد سازمان 
اطالعاتي امريكا منتش��ر كرد كه در آن به شكس��ت 
اين سازمان از سيس��تم اطالعاتي ايران اعتراف شده 
بود. در اين گزارش افس��ران ارش��د سيا اين شكست 
جهاني سيس��تم اطالعاتي امريكا در فضاي سايبري 
از ايران را »فاجعه بار«، »از هم گسيختگي جهاني«، 
»شك و بهت« و »تعطيلي و فروپاشي كامل برنامه ها« 
توصيف كرده اند.  »جينا هاس��تل« رئيس س��ازمان 
اطالعات مركزي امريكا )CIA( نيز چندي پيش در 
يك سخنراني به »شكست فاجعه بار اطالعاتي امريكا 
از ايران« اشاره كرد و گفت: پس از ضربه ايران منابع ما 

در سراسر جهان از بين رفتند.

   گزارش  یک

به رغم فشـارهاي تازه دشـمنان عليه ايران اما هر روز شاهد 
تحرك بزرگ در ايران بوده و خواهيم بود،  مردم كشورمان بايد 
اميد و سـرزندگي خود را نشان داده و دشـمن را نااميد كنند. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حسن روحاني رئيس جمهور صبح 
ديروز در مراسم بهره برداري از پايانه مسافربري »سالم« در فرودگاه 
امام خميني)ره( گفت: در شرايط حساسي كه بدخواهان مي خواهند 
بگويند توسعه ايران متوقف شده و مردم نسبت به آينده كشور نااميد 
شده اند، هر روز شاهد تحرك و حركت بزرگ اجتماعي و توسعه اي 
در كشورمان بوده و خواهيم بود اين در حالي است كه فشارهاي تازه 
دشمنان عليه جمهوری اسالمي وجود دارد. وي افزود: امروز اساس 
جنگ بدخواهان با ما جنگ اميد يا جنگ اراده هاست ضمن اينكه 
آنها به توطئه و نقشه شوم خود اميد دارند و مي خواهند ملت ايران را 
از توسعه آينده كشور نااميد كنند. ايران و ملت بزرگ ما مي خواهند 
اميد و سرزندگي خود را نشان دهند و دشمن را نسبت به اهداف شوم 
نااميد كنند. رئيس جمهور گفت: مقابل ايران عده اي سياس��تمدار 
كم تجربه قرار دارند. عكس العمل نظام جمهوري اس��المي در برابر 
فشارهاي دشمنان زياد و قوي تر شده و افزايش يافته است، اما ما با 
هيچ ملت و كشوري قصد جنگ نداريم، هر چند در برابر ما مسئوالن 
و مقامات كشورهايي قرار گرفته اند، در اين طرف نيز فقط گروهي از 
مسئوالن كشور نيستند بلكه همه ملت ايران يكپارچه در اين مبارزه 
حضور دارند و تحريم دشمنان به طور مستقيم عليه فرد فرد ايرانيان 
به ويژه اقشار ضعيف و كم درآمد اس��ت. رئيس جمهور تأكيد كرد: 
اقشار مختلف فشارهايي را تحمل مي كنند، از جمله اقشار كم درآمد 
كه فشارهاي بيشتر و اقشار پردرآمد فشار كمتري تحمل مي كنند، 
اما در نهايت آنان در اهداف خود موفق نمي شوند. مصداق اين سخنان 
نيز افتتاح طرح هاي بزرگ در سراسر كشور و همچنين بهره برداري از 

ترمينال باشكوه »سالم« در فرودگاه امام خميني)ره( است. 
  اگر قباًل در 2 سال ترمينال مي ساختيم، تعجب مي كرديم!

روحاني با اش��اره به اينكه ترمينال س��الم، عمدتاً ظرف دو سال با 
تالش متخصصان، كارگران و مديران كش��ور س��اخته شده است، 

خاطرنش��ان كرد: اگر در گذش��ته ترمينالي ظرف يك تا دو س��ال 
ساخته مي شد، تعجب مي كرديم كه چگونه امكانپذير است كه ظرف 
اين مدت ترمينالي باشكوه ساخته شود، اما االن شاهديم فرزندان 
ايران با تكيه بر اراده، اميد به آينده و عشق به وطن مي توانند چنين 
پروژه هايي را كه قابل رقابت با پروژه هاي مشابه جهاني است، بسازند. 
رئيس جمهوري با بيان اينكه افتتاح ترمينال فرودگاهي با افتتاح هاي 
ديگر پروژه هاي اقتصادي متفاوت است، ادامه داد: افتتاح ترمينال 
يعني حضور صنعت هوانوردي، همكاري بين مديران فرودگاهي و 
نيروي انتظامي و س��پاه و همچنين بهره مندي از ديگر بخش هاي 
مختلف كه با كمك يكديگر ي��ك هواپيما به طور امن و س��الم در 

ترمينال پهلو بگيرد و مسافران سالم به مقصد برسند. 
  به رغم تحريم ها صنعت هوايي مرتب در حال فعاليت است

روحاني با تأكيد بر اينكه امروز نيازمند تحرك و جهش به س��مت 

توس��عه هس��تيم، اظهار داش��ت: امروز به رغم تحريم ها و فشارها  
صنعت هوايي كش��ورمان به طور منظم در حال فعاليت است و اين 
موضوع براي كشوري كه از لحاظ خريد هواپيما، قطعات و تعميرات 
هيچ مشكلي نداشته باش��د، اقدامي راحت محسوب مي شود اما در 
كشور ما به رغم همه فشارها و مشكالت، صنعت هوايي كشورمان 
مشغول فعاليت و تالش شبانه روزي است لذا بايد از همه بخش هاي 
هوانوردي كش��ور قدرداني كنيم. رئيس جمه��ور اضافه كرد: امروز 
صنعت هوانوردي كشورمان با وجود همه فشارها در سطح كشورهاي 
پيشرفته جهان در مسير حركت اس��ت البته كمبودها و مشكالتي 

وجود دارد اما اين كمبودها قابل رفع است. 
روحاني با بيان اينكه ترمينال »س��الم« امام خميني)ره( به دست 
مهندس��ان ايراني و با مصالح و تجهيزات ايراني احداث شده است، 
گفت: احداث اي��ن ترمينال ب��ه معناي خودكفايي كش��ورمان در 

بهره برداري از اينگونه ترمينال هاست. 
  پس از چند دهه توانستيم تعدادي هواپيماي مدرن وارد 

كشور كنيم
وي با اشاره به اينكه يكي از تالش هاي دولت های يازدهم و دوازدهم، 
رونق صنعت هوايي كشورمان بوده است، گفت: بعد از توافق هسته اي 
و فضايي كه در روابط بين الملل ايجاد كرديم توانستيم پس از چند 
دهه، تعدادي هواپيماي مدرن و نو وارد كشور كنيم كه شايد يكي 
از آرزوهاي مردم عزيزمان بود و اين روند مي توانست ادامه يابد و در 
مس��ير ادامه بود و دولت در پي خريد صدها فروند هواپيما در طول 
سال هاي آينده به منظور رفاه و آسايش مردم و رونق اقتصاد و حمل 

و نقل كشور بود. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه مبارزه واقعي و عملي با بدخواهان و 
مخالفان پيشرفت ايران، اجرا و افتتاح طرح هاي بزرگ است، گفت: 
امروز بايد عماًل در برابر بدخواهان خود مقاومت كنيم و عمل ما در 

برابر آنها، تالش براي رونق اقتصادي است. 
  پيوندمـان با جهـان مي تواند تضمين اقتصـاد و تجارت 

كشورمان باشد
 روحاني با تأكيد بر اينكه بايد به گونه اي به جهان متصل شويم كه اين 
پيوند و اتصال جدانكردني باشد، گفت: امروز بدخواهان ملت ايران 
توانسته اند رابطه ما را در تعامل تجاري، اقتصادي و بانكي با جهان 
تضعيف كنند اما در برخي از بخش ها نتوانسته اند اقدامي انجام دهند، 
لذا بايد به گونه اي با جهان پيوند و اتصال برقرار كنيم كه اين اتصال 
غيرقابل جدا كردن باشد و اين مي تواند به معناي تضمين اقتصاد و 

تجارت كشورمان باشد. 
رئيس جمهور با اشاره به تالش هاي ناموفق امريكا براي قطع ارتباط 
ايران با دنيا تأكيد كرد: با وجود تالش هاي امريكا، مسئوالن ايراني 
در تمام اجالس هاي بين المللي مي درخشند و ارتباطات جمهوري 
اسالمي ايران با ساير كشورها خوب اس��ت و اگر شركتي در دنيا به 
دليل فشارهاي امريكا نمي تواند با ما همكاري كند اين موضوع را با 

تأسف اعالم و امريكا را محكوم مي كند. 

رئيس جمهور:

مقابل ايران عده اي سياستمدار كم تجربه هستند

گزارش  2

   خبر

خصوصي  سازي ها در »شستا« ويژه خواري است
خصوصي سـازي ها در وزارت تعـاون و شسـتا و صنـدوق 
بازنشسـتگي، ويژه سـپاري و ويژه خـواري اسـت زيـرا 
به افـراد مرتبط بـا دولت و شـخصيت هاي خـاص داده اند. 
حجت االس��الم احد آزاديخواه نماينده م��ردم مالير در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس، گفت: انتظارم از وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ه عنوان يك وزارتخانه وس��يع و 
گسترده كه مي تواند در حوزه اشتغالزايي و حمايت از واحدهاي 
توليدي مقتدر عمل كرده و با زيرمجموعه هايش مانند شستا و 
صندوق بازنشستگي كل كشور نقش آفريني كند، برون سپاري و 
خصوصي سازي صحيح و ارائه مدلي ويژه در كشور است. متأسفانه 
درحوزه خصوصي سازي دولت توفيقي به صورت كلي نداشته و 

وزارت تعاون هم از اين توفيق بي بهره بوده است. 
نماينده مردم مالير در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: سازمان 
خصوصي سازي بايد مبتني بر اصل 44 قانون اساسي برون سپاري 

كند و ظرفيت ه��اي ايجاد ش��ده را در اختيار م��ردم قرار دهد. 
متأسفانه خصوصي س��ازي هاي فعلي در وزارت تعاون و شستا 
و صندوق بازنشستگي، ويژه س��پاري و ويژه خواري است چراكه 
خصوصي س��ازي هاي صورت گرفته به افراد مرتب��ط با دولت و 
شخصيت هاي دولت بوده و صرفاً اسم آن خصوصي سازي است 

ضمن اينكه اين امر رانت خواري است تا خصوصي سازي. 
وي افزود:  ما از آقاي شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اقدامي خاص در خصوصي سازي ها نديده ايم هرچند اميدواريم 
با توجه به دفاعي كه دولت از جايگاه شريعتمداري كرده است، 
جريان س��الم خصوصي س��ازي را ايجاد كند و اگر اين موضوع 
محقق شود قطعا از آن حمايت خواهيم كرد ولي تاكنون چيزي 
را در اين باره نديده ايم و در سال 98 خوف آن را داريم كه شرايط 
عكس آن را ببينيم و ويژه خواري و رانت خواري در وزارت تعاون 

بيشتر شود.

استقبال كميسيون امنيت ملي از توجه دستگاه ديپلماسي به همسايگان
دولـت و دسـتگاه ديپلماسـي در ماه هـاي اخيـر توجـه 
ويژه اي به همسـايگان و كشـورهاي منطقه داشـته اند كه 
ما در كميسـيون امنيـت ملـي از آن اسـتقبال مي كنيم. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني، عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به 
اهميت اجالس شانگهاي و س��يكا و حضور رئيس جمهوري در 
كشورهاي ميزبان، گفت: طبق قانون اساسي اولويت در سياست 
خارجي ايران كش��ورهاي منطقه و همسايه هس��تند. دولت و 
دستگاه ديپلماسي در ماه هاي اخير توجه ويژه اي به كشورهاي 
منطقه داشته اند كه اين موضوع مورد تأييد كميسيون امنيت 
ملي هم اس��ت و ما از آن اس��تقبال مي كنيم. ما قباًل هم گاليه 
مي كرديم كه چ��را زمان و فرصت دس��تگاه ديپلماس��ي فقط 
صرف اروپا و غرب مي شود و همسايگان فراموش شده اند، البته 
كش��ور هزينه هاي آن را پرداخت كرد و در اين زمينه خسارت 

هم ديديم. 
نماينده مردم پيشوا و ورامين درمجلس شوراي اسالمي، تأكيد 
كرد: اعتقاد داريم اگر دستگاه ديپلماسي روي كشورهاي منطقه 
س��رمايه گذاري و تنش زدايي كند و مناس��بات بين خودش و 
كشورهاي منطقه را بهبود ببخشد، بسياري از گره ها و مشكالت 
كشور حل مي شود. ما با كشورهاي همس��ايه اشتراكات بسيار 
زيادي در حوزه هاي مختلف از قبيل مذهب، فرهنگ داريم و از 

اين ارتباط دولت استقبال مي كنيم. 
وي در پايان گفت: در هر حال اين اجالس دس��تاوردهاي قابل 
توجهي براي ايران دارد چراكه رئيس جمهوري عالوه بر حضور 
و سخنراني در جمع سران كشورهاي عضو شانگهاي، ديدارهاي 
جداگانه اي با رؤساي جمهوري روسيه، چين و افغانستان داشت 
و با آنها در خصوص مسائل منطقه اي و بين المللي تبادل نظر كرد 

و ما اين ارتباطات و ديدارها را مثبت مي بينيم.


