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در حالي كه براساس 
آمار سـازمـان ملل     نیرو

جمعيت روسـتايـي برق دار در سطـح دنيا 
حدود ۷۶ درصـد اسـت،  ولي در ايـران اين 
99 درصــد رسيده اسـت.  رقـم بـه ۷/
به گزارش »ايسنا«، به گفته رضا اردكانيان - وزير 
نيرو - براس��اس آمار س��ازمان مل��ل، جمعيت 
روستايي برق دار در سطح دنيا حدود ۷۶ درصد 
است، ولي در كش��ور ما اين رقم به 99/۷ درصد 
رسيده است و تنها 0/3 درصد جمعيت روستايي 
فاقد برق هستند كه تا پايان دولت دوازدهم برق 
مورد نياز روستاييان باقيمانده نيز تأمين خواهد 
شد. طبق آخرين آمار وزارت نيرو، تا پايان تيرماه 
سال جاري ۵۷ هزار و ۲۸0 روستا برق دار شده اند. 
بر اين اس��اس تعداد خانوارهاي برق دار شده تا 

پايان تيرماه سال جاري سال گذشته 4 ميليون 
و ۵00 هزار و ۲۵0 است. ش��بكه فشار متوسط 
روستايي تا پايان مدت مذكور ۱4۵ هزار و ۸94 
و 94 و شبكه فشار ضعيف روستايي نيز ۱00هزار 
و ۲34 كيلومتر است. مقايسه آمار برق رساني به 
روستاها در تيرماه س��ال جاري نسبت به پايان 
س��ال ۱39۷ حاكي از آن است كه وضعيت برق 
روستايي كش��ور تا پايان تيرماه نسبت به پايان 

سال ۱39۷ تغييري نداشته است. 
تعداد روس��تاهاي برق دار ش��ده تا پايان س��ال 
۱39۷، ۵۷ هزار و ۲۸0 و از ابتداي سال جاري تا 
هفته دولت ۷0 روستا بوده است. به طور كلي ۵۷ 
هزار و 3۵0 روستا تا پايان هفته دولت سال جاري 
 برق دار شدند كه نس��بت به پايان سال ۱39۷،

 ۱۲ درصد رشد داشته است.

رئيس سازمان برنامه 
گفـت:     کشاورزی بودجـه  و 

مبلغ۱۳ هزار و ۳۲۵ ميليارد تومان از مطالبات 
كشـاورزان تاكنـون پرداخـت شده اسـت. 
به گزارش »تسنيم«، محمد باقر نوبخت با اشاره به 
مباحث مطرح ش��ده درباره خريد تضميني گندم 
گفت: تا تاريخ بيست و هفتم شهريور امسال، مقدار 
۷ ميليون و ۷0۵ هزار تن گندم به ارزش ۱3 هزار و 
34۶ ميليارد تومان از كشاورزان گندمكار خريداري 
شده است و با پيگيري هاي صورت گرفته، مبلغ۱3 
هزار و 3۲۵ ميليارد تومان از مطالبات كش��اورزان 
تاكنون پرداخت شده است.  نوبخت رئيس سازمان 
برنام��ه و بودجه كش��وربا اعالم اين خب��ر گفت: با 
احتس��اب اين مقادير و ارقام، حدود 99/۸ درصد 
ازمطالبات كش��اورزان گندمكار پرداخت ش��ده و 

باقي مانده مطالبات آنان هم برابر ۲۱ ميليارد تومان 
تأمين اعتبار ش��ده و در روزهاي آينده و حداكثر تا 
سي و يكم شهريور ماه سال جاري پرداخت خواهد 
شد. وي اظهار داش��ت: به رغم افزايش ارزش گندم 
خريداري شده از كش��اورزان در سال جاري و رشد 
حدود ۶ درصد آن نس��بت به مبلغ سال قبل )۱۲ 
هزار و ۵۵0 ميليارد تومان(، مطالبات كش��اورزان 
گندمكار نسبت به سال گذشته يك ماه زودتر تسويه 
و پرداخت مي شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور در ادامه گفت: با توجه به منابع تأمين شده 
از محل اعتبارات عمومي و هدفمندسازي و منابع 
داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران و نيز مشاركت 
جدي نظام بانكي، روند تأمين و پرداخت مطالبات 
كش��اورزان در س��ال جاري با كمترين مدت زمان 

تأخير به طور مطلوب محقق شده است.

پرداخت 13 هزار ميليارد تومان به گندمكارانايران ۲۰ درصد از دنيا در برق رساني جلوتر است

چهكسانيتحريمميشوند؟
دو هفته پيش بود كه وزارت خزانه داري امريكا چند شركت و فرد را 
در فهرست جديد تحريم هاي خود قرار داد؛ در اين فهرست جديد 
از رس��تم قاس��مي گرفته تا فرزند وي و علي قصير- فرزند احمد 
قصير- ديده مي شود كه به دليل دور زدن تحريم هاي نفتي در اين 

ليست قرار گرفته اند. 
اصوالً امريكايي ها كساني را تحريم مي كنند كه برخالف منافع آنها 
اقدام مي كنند؛  چه به صورت ش��خصي و چه به شكل فعاليت هاي 

اقتصادي- سياسي كه قوانين امريكا را نقض مي كند. 
به بيان ساده تر، هر فردي كه منافع امريكا را تأمين كند در فهرست 
تحريم نيس��ت و مي تواند با خيالي آس��وده ب��ه فعاليت هاي خود 

بپردازد. 
اين اتفاق در حالي رخ داده است كه در فهرست افراد تحريم شده 
سابق و فعلي نه نامي از وزير نفت است و نه نشاني از مديران وي؛ 
گويي امريكا و وزارت خزانه داري امريكا به اين مهم پي برده اند 
كه نه زنگنه نه تيم وي برخالف منافع كاخ س��فيد قدم از قدم بر 

نمي دارند. 
ممكن اس��ت برخي بر اين طبل بكوبند ك��ه تحريم وزير نفت يك 
كشور اقدامي غيرعرف است كه در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه 
در دوره پيشين تحريم ها، نه تنها وزير وقت تحريم شد،  بلكه تعداد 
بس��ياري از مديران صنعت نفت به دليل دور زدن تحريم ها، وارد 
فهرستي شدند كه هر آن امكان دستگيري آنها در خارج از مرزهاي 

جمهوري اسالمي ايران وجود داشت. 
از سوي ديگر، در همين دوره محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كشورمان توسط امريكا تحريم ش��د كه وقتي اين اتفاق رخ داد، 
بس��ياري از طرفداران دولت اين تحريم را نش��انه تأثيرگذاري 
ظريف بر صحنه ديپلماس��ي عنوان كردند و نوش��تند ظريف به 
حدي براي منافع امريكا خطرناك است كه تحريم شده است. اگر 
تحريم ظريف به دليل كارآمدي بوده است، پس فرمانده فروش 

نفت چرا تحريم نشده است؟!
با چنين توجيهي اين سؤال مطرح مي شود كه چرا نه وزير نفت و نه 
مديران اين صنعت تا به امروز در فهرست تحريم ها ديده نمي شوند؟ 
نه خبري از زنگنه است، نه مديرعامل شركت ملي نفت، نه مديران 
بين الملل و فروش نفت و نه مديرعامل نيكو. پاسخ ساده است؛ آنها 
هيچ ضرري براي امريكا ندارند.  ميزان فروش نفت به شدت كاهش 
پيدا كرده است و اين همان چيزي است كه دونالد ترامپ مدام در 

سخنراني هاي خود به آن مي بالد. 
بخش مهمي از صادرات نفتي كه اين روزها انجام مي شود، توسط 
افرادي صورت مي گيرد ك��ه تحريم شده اند؛ مس��ئوالن تحريم 
نفت ايران با اس��تفاده از نيروهاي نفوذي از اتفاقات رخ داده در 
مسير فروش نفت آگاهي دارند و بر اساس جمع بندي هاي خود، 
تشخيص مي دهند چه افرادي بايد در فهرست تحريم باشند و چه 

افرادي بيرون از فهرست. 
به همين دليل اس��ت كه مديران وزارت نفت ب��دون هيچ نگراني 
نسبت به آينده كشور در اتاق هاي خود نشسته و گذر ايام مي كنند 

تا فرجام تحريم ها را ببينند. 
فرق است ميان افرادي كه فرزندانش��ان به دليل حضور در مسير 
دور زدن تحريم ها مورد غضب امريكا قرار مي گيرند و كس��اني كه 

فرزندانشان در خارج از كشور به زندگي مشغول هستند. 
كساني كه منافع خود و خانواده خود را در خارج از مرزهاي كشور 
مي بينند، قطعاً برخالف قوانين امريكا حركت نمي كنند و س��عي 
دارند با مماشات و فرافكني، سرپوش��ي بگذارند بر كم كاري خود، 
آدرس غلط مي دهند تا ديده نشوند و براي آنچه وظيفه شان است 

منت مي گذارند و از امانتداري مي گويند. 
به خواس��ته هاي دولت از امريكا نگاه كنيد؛ آنها مدام از آزادسازي 
فروش نفت به اروپا مي گويند، به كم قانع شده اند و تالش مي كنند 
مفري را براي فروش مقدار بيشتري نفت فراهم كنند. دولتي كه تا 
چند هفته پيش به رفع كامل تحريم ها راضي نمي ش��د، اين روزها 
براي فروش ۱۵ ميليارد دالري نفت چراغ س��بز نشان داده است؛ 
اين اتفاق دقيقاً همان چيزي است كه امريكايي ها دوست داشتند 

 بشنوند. 
كوتاه آمدن دولت از خواس��ته اصلي خ��ود و طلب كردن فروش 
بيش��تر نفت، حاصل ناكارآمدي وزارت نفتي اس��ت كه به دولت 
نفس تنگي داده اس��ت و چ��ه چيزي بهت��ر از اين ب��راي وزارت 
خزانه داري امريكا. كساني كه بايد براي برون رفت از بن بست هاي 
فروش نفت به ميدان بروند، دست از كار كشيده اند و متضرر اين 
انفعال، امريكاست پس پر بيراه نيس��ت كه امريكايي ها آنها را از 
تحريم دور نگه دارد. در روزهايي كه تنها سوپرماركت هاي ايران 
تحريم نشده اند، وزير نفت و مديران فعلي وزارت نفت هيچ كدام 

در فهرست تحريم ها ديده نمي شوند!
افراد تحريم ش��ده در حوزه نفت، خارج از وزارت نفت هستند 
كه همگي با اين وزارتخانه ارتب��اط تنگاتنگي دارند، آنها از اين 
وزارتخانه محموله مي گيرند و مي فروش��ند؛ آنها با دقيق ترين 
اطالعاتي كه منتشر شده تحريم شده اند،  ولي خبري از مديران 

وزارت نفت نيست.  
اين را مقايسه كنيد با دوره پيش��ين تحريم ها كه بيشتر افراد 
تحريم شده، وزير نفت، معاونان وي، مديران بين الملل و حتي 
كارشناسان اداره امور بين الملل بودند، درست برخالف امروز 
كه حتي نام يكي از مديران وزارت نفت در فهرس��ت تحريم ها 

وجود ندارد.

حسابكشيازشركتهايدولتي
قبلازبودجه

امسـال بـراي اولين بـار بودجـه شـركت هاي دولتـي زودتـر 
از اليحـه بودجه به مجلـس مي رود تا مـورد واكاوي قـرار گيرد. 
به گزارش »ايسنا«، اخيراً نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - طي 
بخشنامه اي به تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي 
وابسته به دولت اعالم كرد كه ضمن ثبت اطالعات عملكرد بودجه سال 
گذشته و بارگذاري صورت هاي مالي حسابررسي شده حداكثر تا ۱0 
مهرماه اقدام كند. همچنين شركت ها مكلف شدند بودجه پيشنهادي 
سال ۱399 خود را به همراه برنامه و فعاليت هاي خود در سامانه جامع 

بودجه و حداكثر تا ۲0 مهرماه ثبت كنند. 
در حالي از شركت ها خواسته ش��ده بودجه خود را اعالم كنند كه هر 
س��اله بعد از ابالغ بخشنامه بودجه از س��وي رئيس جمهور دستگاه ها 
بودجه ساالنه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعالم مي كنند. اما اينكه 
چرا دستگاه هاي دولتي مكلف ش��دند زودتر از زمان مورد نظر بودجه  
پيشنهادي را به سازمان ارائه كنند، موضوعي است كه پيگيري آن با اين 
توضيح همراه شد كه امسال براي اولين بار قرار است بودجه شركت هاي 
دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت قبل از ارائه  اليحه 

بودجه به مجلس) ۱۵ آذرماه( ارائه گردد. 
ماجرا از اين قرار است كه همواره در سال هاي گذشته شفافيت بودجه 
شركت هاي دولتي و نهادهايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده 
مي كنند، مورد بحث و انتقاداتي قرار داش��ت و با اين وجود با توجه به 
اينكه از زم��ان ارائه  اليحه بودجه تا تصوي��ب آن فرصت چنداني براي 
بررسي دقيق بودجه ش��ركت هاي دولتي در اختيار نمايندگان نبود. 
از اين رو در پايان سال گذشته در مجلس طرحي تصويب شد كه مقرر 
مي كرد دولت بايد بودجه شركت هاي دولتي را قبل از ارائه اليحه بودجه 

به مجلس ارائه كند تا مورد بررسي قرار گيرد. 
........................................................................................................................

افتفشارتوليدگاز
درسمتقطريپارسجنوبي

قطري هـا از افـت فشـار گاز در گنبـد شـمالي خبـر دادنـد 
و بـه دنبـال راهكارهـاي فشـارافزايي توليـد گاز هسـتند. 
محمد مشكين فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفت وگو با 
»فارس«، با اشاره به اينكه در مذاكراتي كه با طرف قطري طي سال هاي 
اخير داشتيم مشخص شد توليد گاز از مخزن مشترك پارس جنوبي در 
طرف قطر كه به عنوان گنبد شمالي شناخته مي شود با افت مواجه شده، 
البته اين افت هنوز محسوس نيست. اين مقام مسئول تصريح كرد: در 
مذاكراتي كه با قطري ها داشتيم ظاهراً اين كشور نيز به دنبال اين است 
تا از طريق به كار بردن راهكارهايي جلوي افت فش��ار را گرفته و اجازه 

ندهند تا توليد گاز در ميدان گنبد شمالي با افت مواجه شود. 
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با تأكيد بر اينكه برنامه ريزي براي 
جلوگيري از افت فش��ار گاز در ايران نيز آغاز شده است، گفت: در حال 
حاضر هر سكوي توليدكننده گاز پارس جنوبي به طور ميانگين هفت 
بار با افت فش��ار مواجه مي ش��ود كه براي جلوگيري از اين موضوع در 
كوتاه مدت به دنبال توسعه بلوك هاي همجوار اين مخزن مشترك مانند 

ميدان گازي بالل در شرق و يلدا در شمال آن هستيم. 
........................................................................................................................

تأمين۵۰ميلياردتوماننقدينگي
برايهپكو

معـاون وزيـر كار با اشـاره بـه سـه تصميـم گرفته شـده براي 
سـاماندهي وضعيـت كارگران شـركت هپكـو، دربـاره مطالبه 
كارگـران مبنـي بـر واگـذاري سـهام ايـن شـركت گفـت: 
سـهام هپكـو قـرار اسـت بـه صـورت عمـده واگـذار شـود. 
حاتم شاكرمي در گفت وگو با »مهر«، درباره آخرين تصميمات اتخاذ 
شده براي س��اماندهي وضعيت كارخانه هپكوي اراك و كارگران اين 
كارخانه كه حقوق معوق دارند، گفت: اخيراً  ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد يك جلسه فوق العاده داشت كه با حضور وزير صنعت، استاندار 
مركزي، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاي ستاد 
ملي تشكيل شد و سه تصميم بسيار خوب براي ساماندهي اين شركت 
گرفته ش��د. معاون امور روابط كار وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
ادامه داد: تغيير مديريتي فقط يكي از تصميمات اصلي ما در خصوص 
اين ش��ركت بود كه بايد انجام مي ش��د و اين موضوع از خواسته هاي 
كارگران ني��ز بود. بنابراين با توج��ه به مطالبه كارگران از يك س��و و 
درخواست مسئوالن ملي و استاني از سوي ديگر ضرورت براي تغيير 
مدير اين شركت احساس شد تا يك مدير توانمند و آشنا به صنعت و 
ظرفيت هاي هپكو انتخاب شود. شاكرمي، تأمين نقدينگي به ميزان 
۵0 ميليارد تومان توس��ط بانك ملي را تصميم اتخاذ ش��ده در حوزه 
ساماندهي شركت هپكو عنوان كرد و گفت: در اين خصوص مديرعامل 
بانك ملي هم در جلسه حضور داشت و مقرر شد ۵0 ميليارد تومان از 
محل منابع اين بانك براي تأمين سرمايه درگردش و پرداخت مطالبات 

كارگران اختصاص يابد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تأكيد بر اينكه شرط تحقق 
واگذاري س��هام و همچنين تأمين نقدينگي مورد نياز بنگاه، استقرار 
و تعيين تيم مديريتي توانمند اس��ت، گفت: از كارگران اين ش��ركت 
انتظار داريم سعه صدر داشته باشند و به آنها اين نويد را مي دهيم كه 
در اسرع وقت مشكالت هپكو هم برطرف شود. بنابراين برخوردهاي 
هيجاني و احساسي فقط مشكالت را افزايش مي دهد و كمكي به حل 

مشكل نمي كند.

وحید   حاجی پور

نگاهي به اخبار منتشر شده درباره همكاري 400 
ميليـارد دالري ايـران و چين نشـان مي دهد 
موج سواري رسانه هاي غربي و ايجاد فضاسازي 
در داخل ايران به گونه ای بود كه نشان دهند ايران 
مستعمره چين شده است و در اين مسير حتي 
فعاالن اقتصادي را نيز با خـود همراه كرده اند،  
در شـرايطي كه اين خبر از اساس دروغ است. 
 به گ��زارش »ج��وان«، چن��دي پيش س��ايت 
خبري - انگليسي پتروليوم اكونوميست مدعي 
شد س��فر محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران به چين و ديدار ب��ا همتاي چيني خود در 
راستاي تكميل س��اختار قرارداد شركت جامع 
استراتژيك ايران و چين اس��ت كه توافق آن در 

سال ۲0۱۶ امضا شده بود. 
اين رس��انه انگليس��ي همچنين مدعي شد كه 
به گفته ي��ك منب��ع آگاه از وزارت نف��ت ايران 
بخش ه��اي بس��ياري از اين تواف��ق جديد قرار 
نيس��ت به صورت عمومي اعالم ش��ود. در خبر 
منتشر شده توسط رسانه مذكور آمده بود محور 
اصلي توافق جديد ايران و چين سرمايه گذاري 
۲۸0 ميليارد دالري چيني ها در صنعت نفت و 
گاز و پتروشيمي ايران اس��ت و به احتمال زياد 
بخش قابل توجهي از اين سرمايه گذاري چيني ها 
طي سال نخست اجراي قرارداد ۲۵ ساله با آنها 
به صنعت نفت و گاز ايران تزريق مي شود و مابقي 

آن به صورت مرحله اي و براساس توافق دو طرف 
از سوي پكن در ايران انجام مي شود. 

   خبري كه كسي تأييد نكرد
اين وبسايت انگليسي ناشناخته با انتشار اين خبر 
تحليل هاي عجيبي را در داخل و خارج كش��ور 
در پي داش��ت. به عنوان نمونه شيرين هانتر در 
مقاله اي به اين موضوع اشاره كرد و نوشت ايران 

مستعمره چين خواهد شد. 
هيچ يك از مقامات رس��مي اي��ران و چين خبر 
منتش��ر ش��ده را تأييد نكردند، اما با اين وجود، 
ديروز فريال مس��توفي، رئيس كميسيون بازار 
پول و س��رمايه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كش��اورزي در نشس��ت هيئت نمايندگان اتاق 
تهران اين رقم را اع��الم كرد و گفت كه اين خط 
اعتباري، اين امكان را به چيني ها مي دهد تا بدون 

مناقصه، در پروژه هاي ايران حضور يابند. 
وي در ادعايي ديگر گفت، ممكن اس��ت چيني ها 
نفت اي��ران را ۲0 ت��ا 30 درص��د ارزان تر بخرند 
كه اين رقم از نظر كارشناس��ان نفتي ش��بيه به 
يك لطيف��ه ب��ود. هرچن��د وي پس از انتش��ار 
وس��يع صحبت هايش س��عي ك��رد ب��راي فرار 
از حواش��ي ايجاد ش��ده اظهارات خود را اصالح 
 كند و گفت: »من خودم ه��م آن را باور نكردم«!

 اما اظهاراتش موجي از حمالت را در فضاي مجازي 
به همراه داشت. اين در حالي است كه مجيدرضا 

حريري رئيس اتاق مشترك ايران و چين با اشاره 
به ادعاي يك رس��انه غربي درب��اره امضا قرارداد 
400 ميليارد دالري بين ايران و چين گفت: اين 
مطلب از سوي هيچ منبع رسمي و موثق ايراني و 
چين اعالم نشده اس��ت. وي با بيان اينكه انتشار 
چنين خبري به نظر مي رسد شيطنت رسانه اي 
باشد، گفت: متأسفانه در ۱۵ روز گذشته مرتبط 
اين خبر تكرار شده اس��ت. حريري با بيان اينكه 
ما در ش��رايط جنگ اقتصادي قرار داريم، گفت: 
نبايد به راحتي اخباري كه منافع ملي ما را به خطر 
مي اندازد مطرح كرد. بيان چنين اخبار و مطالبي 
بايد از سوي منابع رسمي ايران و چين باشد كه در 

مورد اين خبر اينگونه نبوده است. 
  دليل هجمه هاي مجازي

نگاهي به تحليل ها و خبررساني در فضاي مجازي 
نشان مي دهد اصوالً يك شيطنت رسانه اي چگونه 
مي تواند دس��تاويز بزرگي براي دشمنان كشور 
ش��ود كه با يارگيري از برخي فعاالن اقتصادي 
داخلي، فضا را به طوري مديريت كنند كه فشار 

بزرگي را بر نظام تحميل كنند. 
حض��ور 400 ميلي��ارد دالري چيني ه��ا در 
ايران بس��يار بعيد اس��ت و اگر قرار باشد چنين 
سرمايه  گذاري از سوي پكن انجام شود، حداقل 
طي دو ده��ه خواهد بود. رس��انه هاي خارجي و 
برخي افراد با سوار شدن بر موج اين خبر، بر اين 

طبل مي كوبند كه قرار اس��ت ايران مستعمره 
چيني ها شود و سياستمداران سرزمين اژدهاي 
زرد، ب��ا بهره گي��ري از ش��رايط تحريمي عليه 
جمهوري اس��المي ايران، در صدد امتيازگيري 

از ايران هستند. 
دلي��ل اين هجمه ها زماني مش��خص مي ش��ود 
كه بدانيم چين تنها كشوري اس��ت كه از ايران 
نفت مي خرد و به صورت عمومي و رسمي اعالم 
كرده است از تحريم هاي امريكا عليه ايران پيروي 
نمي كند. چيني ه��ا در دوره پيش��ن تحريم ها 
نيز كمك فراواني به اقتصاد كش��ورمان كردند 
به طوري كه امريكايي ها باره��ا از عدم همراهي 

چين در تحريم ايران انتقاد كردند. 
دشمن با اشراف به نقش چين در شرايط سخت 
كشورمان، قصد دارد با ايجاد فضا سازي عليه پكن، 
فش��ارها بر نظام و دولت افزاي��ش دهد كه نمونه 
پيش��ين آن مربوط به موضوع عراق ب��ود. بغداد 
در اين دوره يكي از بازاره��اي ايران براي افزايش 
درآمدهاي خود است چه در بخش انرژي و چه در 
بخش صادرات كاال. طي دو سال گذشته ژنرال هاي 
غربي در فضاي مجازي با انتشار تصاوير دروغين 
و شايعات مختلف، سعي در بدبين سازي مردم به 
عراق داشتند تا هرگونه همكاري اقتصادي ميان 
دو كشور قطع شود. روزي عنوان كردند آب ايران 
به صورت مجاني به عراق صادر مي شود يا بغداد از 
پرداخت پول گاز و برق ايران صرف نظر مي كند 
كه تمامي اين موارد به صورت رسمي تكذيب شد 
هرچند كه با برخي موضع گيري هاي نادرست وزير 

نفت، اين تكذيبيه ها اثر خود را نداشت. 
پيش از اي��ن هجمه ها، كش��ورهاي روس��يه و 
تركيه نيز توسط غوغاس��االران مورد انتقاد قرار 
گرفته بودند، به طوري ك��ه در باب همكاري هاي 
ايران و تركيه، موضوع رضا ضراب به ميان آمد و 
گفته شد ضراب ۱۸ ميليارد دالر از پول ايران را با 

همكاري اردوغان باال كشيده است! 
اين در حالي است كه تركيه در زمان تحريم هاي 
گذشته و فعلي به واردات گاز از ايران ادامه داد 
و گازبهاي ارسالي از س��وي تهران را به صورت 
منظم از سوي هالك بانك پرداخت كرد. خشم 
امريكايي ها از تركيه موجب ش��د تا مديرعامل 
اين بانك دس��تگير و براي هالك بانك جريمه 
3۶ ميليارد دالري صادر ش��ود. چيني ها نيز به 
دليل دور زدن تحريم هاي ايران در مجموع بيش 
از ۲۵ ميليارد دالر جريمه شدند و برخي تجار اين 
كشور  در ليست تحريم هاي امريكا قرار گرفتند. 
دليل اينكه امريكايي ها ب��ا بهره گيري از فضاي 
آزاد رسانه اي در ايران به دنبال كور كردن روابط 
ايران با شركاي خود هس��تند، موضوعي است 
كه درك آن خيلي س��خت نيست، اما متأسفانه 
برخي افراد ب��دون توجه به اين مه��م دقيقاً در 

زمين دشمن بازي مي كنند.

گزارش »جوان« از دليل شيطنت رسانه اي درباره همكاري ايران و چين

سناريوييبرايكوركردنكانالهايدرآمدي
خبر سرمايه گذاري 400 ميليارد دالري چين در ايران، دروغي كه نطفه اش در انگلستان ريخته شد

بهناز  قاسمی
  گزارش   یک


