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سیاسی

وطن امروز شماره 2517

اخبار

قانون بودجه
جوابگوی نیازهای كشور نیست

آیتاهلل جنت��ی قانون بودجه
كشور را مصوب سال ۱۳۵۱
دانس��ت و گفت :ای��ن قانون
جوابگ��وی نیازه��ای فعل��ی
كشور نیس��ت و باید اصالح
ش��ود .به گزارش رسا ،آیتاهلل جنتی در دیدار
اعضای كمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
ش��ورای اس�لامی اظهار كرد :شاهرگ حیات
اقتصادی كشور مس��أله برنامه و بودجه است
و ش��ما هم موظف هس��تید به وظیفه الهی و
قانونی خود عمل كنید .وی با اظهار نگرانی از
كمبودها ،گرانیها و مشكالت اقتصادی مردم،
افزود :این مردم عزیز كه همیشه وفادار نظام و
انقالب بودهاند مستحق خدمت هستند و باید
برنامهریزی ش��ما تحت تأثیر هیچ ش��خص و
جریان سیاسی نباشد تا رفاه حداقلی برای مردم
برقرار شود و این امكانپذیر نیست مگر اینكه
ج��ز حق و حقیقت مدنظر نمایندگان مجلس
نباش��د .آیتاهلل جنتی قانون بودجه كش��ور را
مصوب سال  1351دانست و گفت :این قانون
جوابگوی نیازهای فعلی كش��ور نیست و باید
اصالح ش��ود .دبیر ش��ورای نگهبان در پایان با
تأكید بر اجرایی شدن برنامههای  5ساله كشور
اضافه كرد :مهمترین راه برونرفت از مشكالت
كش��ور توجه جدی و عملی به اجرایی ش��دن
اقتصاد مقاومتی است.

قوهقضائیه در خط مقدم مبارزه
با مفاسد اقتصادی است

رئی��س قوهقضائی��ه بیان کرد
انتظار این اس��ت به دس��تگاه
قضای��ی اعتم��اد ش��ود .وی
خاطرنش��ان ک��رد :ش��اید در
اطالعرسانی ضعفهایی وجود
داشته باشد اما این نافی رسیدگیها نیست .برخی
در صداوسیما ،روزنامهها و سایتها به گونهای القا
میکنند که گویی دستگاه قضایی بتازگی برخورد
با مفاس��د اقتصادی را شروع کرده است .این چه
سخن خالفی است؟ قوهقضائیه از گذشته در خط
مقدم مبارزه با مفاس��د اقتصادی بوده است و در
حال حاضر نیز با توجه به ش��رایط خاص کشور
که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده
است ،به صورت ویژه و با تمرکز امکانات ،با کسانی
که از این شرایط سوءاستفاده میکنند و انبارهای
چندصد هزار تنی از کاالهای احتکارشده دارند تا
در زمان خود به مردم فش��ار وارد کنند ،برخورد
میکنیم .به گزارش میزان ،آیتاهلل آملیالریجانی
بار دیگر بر برخورد س��ریع ،قاطع و شجاعانه اما
در عین حال ،عادالنه و متقن با مفاسد اقتصادی
تاکی��د کرد و گفت :هیچ حد و مرزی جز رعایت
شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط
قرمز توهمی را نمیپذیریم .خداوند مقام معظم
رهبری را حفظ کند که در سخنان اخیرشان در
واکنش به برخی خواستهها درباره نحوه برخورد
با مفسدان فرمودند :ش��ما مگر دادگاه هستید؟
از طرف دیگر ،ع��دهای میگویند این برخوردها
سرمایهها را فراری میدهد .ما کجا با سرمایهداری
که س��رمایه خود را به حق و با س��ود منطقی به
کار گرفته است ،برخورد کردهایم؟ همانند گذشته
از س��رمایهگذاریهای س��الم و قانونی حمایت
میکنیم و معتقدیم همه قوا باید دست به دست
هم دهند و فضا را برای کس��ب و کار روش��مند،
مضبوط و قاعدهمند باز کنند.

بیانیه سپاه درباره تجمع اعتراضی
طالب در قم

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با
محکومیت شدید برخی شعارها و دستنوشتهها
در تجمع اخیر طالب و روحانیون در مدرس��ه
فیضیه ق��م ،هرگونه دخالت این نهاد در فرآیند
برگ��زاری مراس��م را تکذیب ک��رد .به گزارش
سپاهنیوز ،در این بیانیه با اشاره به انتساب برخی
حواشی تجمع پنجشنبه  ۲۵مردادماه  ۹۷طالب
و روحانیون حوزههای علمیه در مدرسه فیضیه
قم به س��پاه ،تصریح شده است :سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی ب��ا محکومیت ش��دید برخی
ش��عارها ،دستنوش��تهها و پالکاردهای تجمع
اعتراض��ی روحانیون و ط�لاب در قم ،هرگونه
دخالت این نهاد در فراخوان ،دعوت سخنران و
برگزاری این مراسم که بر اساس قرائن و شواهد
موجود به صورت خودجوش برپا ش��ده است را
تکذیب و اعالم میدارد «سپاه هیچگونه برنامهای
برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته
اس��ت» .در ادامه این بیانیه آمده اس��ت :سپاه
پاسداران انقالب اسالمی همانگونه که در بیان
فرماندهان و مسؤوالن ارشد و نیز مواضع رسمی
خود اعالم داشته است ،با نصبالعین قرار دادن
منویات و رهنموده��ای حکیمانه رهبر معظم
انقالب اسالمی و فرماندهی کل قوا امام خامنهای
مدظل��ه العالی ،حمایت ،هم��کاری و کمک به
دولت محترم برای رفع مش��کالت اقتصادی و
معیشتی مردم را فریضهای غفلتناپذیر دانسته و
همه امکانات و ظرفیتهای خود را در این مسیر
مبارک بسیج کرده است.

سهشنبه  30مرداد 1397

اخبار

پیام رهبر انقالب به حجاج بیتاهلل الحرام

سیاست آمریکا کشتار مسلمانان بهدست یکدیگر است
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،رهبر حکیم
انقالب اسالمی در پیامی به حجاج بیتاهللالحرام،
تعیین یک میعادگاه دائمی برای انجام فریضه حج
را نمادی برای وحدت مسلمانان و امتسازی اسالم
دانستند و با اشاره به سیاست جنگافروزانه آمریکا
میان مسلمانان تأکید کردند :باید با هوشیاری این
سیاست ش��یطانی را خنثی کرد و حج و برائت از
مشرکان ،زمینهساز این هوشیاری است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اس�لامی که صبح
دیروز حجتاالس�لام والمس��لمین قاضیعسکر،
نماینده ولیفقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی آن را
در صحرای عرفات قرائت کرد ،به این شرح است:
بسماﷲالرحمنالرحیم
و الحم��دهلل و الصاله علی رس��وله المصطفی و
آله االطهار االبرار و صحبه االخیار .قالاهلل تعالیَ :و
أتوک ِر اً
ِالحج یَ َ
جال َو َعلی ُکل ضا ِم ٍر
اَذن فِی
ِ
الناس ب َ
ـع ل َ ُهم َو
أتین مِن ُکـل َفج َع ٍ
یَ َ
میق* ل َِیش َهدوا َمنـافِ َ
فی اَیا ٍم َمعلومات.
اسماهلل ِ
یَذ ُک ُروا َ
این آهنگ عرشی همچنان دلها را فرامیخواند
و از فراز قرنها و دورانها ،بش��ریت را به گرد آمدن
بر محور توحید دعوت میکند .همه آحاد انس��ان،
مخاطب این فراخ��وان ابراهیمی و مفتخر به آنند؛
اگرچ��ه گوشهای��ی آن را نش��نوند و دلهایی زیر
حج��اب غفل��ت و جهالت ،از آن مح��روم بمانند ،و
اگرچه کس��انی صالحی��ت ورود در ای��ن ضیافت
جهانی و همیشگی را در خود فراهم نکنند یا به هر
پسابرجام محمدج��واد ظری��ف ،وزیر امور
خارجه دولت حسن روحانی در
شصتوپنجمین سالگرد کودتای  28مرداد گفت
آمریکاییها اکنون نیز دنبال تکرار این سناریو علیه
ایران هس��تند .اظهارات ظریف درست در روزی
مطرح شد که تحلیلگران و رسانهها تکرار اشتباه
محمد مصدق در اعتماد به آمریکاییها توس��ط
دولت حسن روحانی را از عبرتهای جدید تاریخ
معاصر دانستند .حاال ظریف خود نیز اذعان کرده
نسبت به آمریکاییها اشتباه کرده است.
به گ��زارش «وطنامروز» ،ظریف در گفتوگو
با شبکه آمریکایی س��یانان گفت فکر میکرده
آمریکاییه��ا در سیاس��تهایخود تجدیدنظ��ر
کردهاند اما حاال فهمیده اس��ت در اینباره اشتباه
ک��رده .وزیر امور خارج��ه در این مصاحبه گفت:
آمریکا به اس��تفاده از تحریمها علیه تهران اعتیاد
پیدا کرده اس��ت .من بر این باورم یک بیماری در
آمری��کا وجود دارد و این بیماری اعتیاد به تحریم
است .حتی در دولت اوباما نیز ایاالت متحده تأکید
بیش��تری بر حفظ تحریمها داشت بهجای آنکه
تحریمها را لغو ک��رده و به تعهدات خود در قبال
برداشتن تحریمها عمل کند.
ظری��ف افزود :میتوان بدون توجه به تضعیف
توافق هستهای از سوی دولت ترامپ ،این توافق را
حفظ کرد .وزیر امور خارجه در ادامه از این مسأله
ابراز ناامیدی کرده اس��ت که ایاالت متحده از این
مسأله درس نگرفته که تحریمها برای تغییر فضای
سیاسی ایران ،ناکارآمد و غیرمؤثر است.
وی افزود :احس��اس میکردیم آمریکا حداقل
این مس��أله را یاد گرفته اس��ت که تحریمها تنها
موجب فشار اقتصادی بر ایران میشود و هیچگونه
دستاورد و نتیجه سیاسی مورد انتظار واشنگتن را
ب ه همراه ندارد .من تصور میکردم آمریکاییها این
درس را گرفتهاند ولی متأسفانه اشتباه میکردم.
به گزارش تسنیم ،ظریف اظهار داشت :همان
گزارش سرانجام بعد از اما و اگرهای توتال،
این ش��رکت فرانسوی بار دیگر اما
اینبار به صورت رس��می از قرارداد توس��عه فاز 11
پارس جنوبی خارج شد .این موضوع را روز گذشته
بیژن زنگنه اعالم کرد .وی در اینباره اظهار داشت:
توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز  11پارس
جنوب��ی را ترک کرده و بیش از  2ماه اس��ت اعالم
کرده از قرارداد خارج میشود .به گزارش خانه ملت،
وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در
قرارداد توس��عه فاز  11پ��ارس جنوبی تصریح کرد:
اکنون فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام
اس��ت .تکرار بدعهدی توتال در قبال ایران در حالی
است که در زمان عقد قرارداد بارها کارشناسان حوزه
ان��رژی و برخی نمایندگان مجلس نس��بت به عقد
قرارداد هشدار داده بودند اما بیژن زنگنه با دهنکجی
به همه این هش��دارها مس��یر خود با توتال را ادامه
داد .برخی پشتوانههای زنگنه در بهارستان نیز مانع
پیگیری جدی نماین��دگان درباره موضوع قرارداد با
توتال شدند .پیش از اعالم رسمی خروج ،توتال بارها
اعالم کرده بود از ایران خواهد رفت .پیغامهای توتال
درباره خ��روج از قرارداد با ای��ران از همان زمان که
آمریکا اعالم کرد قرار است از برجام خارج شود آغاز
ش��د .توتال بارها تاکید کرده بود تحریمهای آمریکا
مانع حضورش در ایران است و تابع تصمیمات این
کشور خواهد بود .توتال تنها یک هفته بعد از اعالم
خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ ،با انتشار بیانیهای
اع�لام کرد چنانچه این ش��رکت نتوان��د از آمریکا
معافیت تحریمی دریافت کند ،از پروژه توس��عه فاز
 11میدان گازی پارس جنوبی کنارهگیری میکند.

جهت توفیق آن را نیابند .اکنون شما از این موهبت
برخوردار گش��ته و در وادی امن میهمانسرای الهی
ق��دم نهادهاید .عرفات و مش��عر و منا ،صفا و مروه و
بیت ،مس��جدالحرام و مسجدالنبی ،جایجای همه
این مناس��ک و مش��اعر ،هریک قطعهای از زنجیره
معنوی��ت و عروج روحی برای حجگزاری اس��ت که
قدر این توفیق را دانس��ته و از آن برای طهارت خود
بهره گیرد و برای بقیه عمر خود توشه بردارد .نکته
مهمی که هر انسان اندیشهورز را کنجکاو و حساس
میکند ،تعیین یک میعادگاه دائمی برای همه مردم
و همه نسلها و در همه سالها ،در یک نقطه معین

و در ی��ک محدوده زمانی واحد اس��ت .این وحدت
زمان و مکان ،یکی از رازهای اصلی فریضه حج است.
بیش��ک یکی از برترین مصداقها برای «ل َِیش َهدوا
ِـ��ع ل َ ُه��م» همین دی��دار س��االنه آحاد امت
َمنـاف َ
اس�لامی در کنار خانه خدا اس��ت .این ،رمز وحدت
اس�لامی و نماد امتسازی اس�لام است که باید در
زیر سایه بیتاهلل قرار داشته باشد .خانه خدا متعلق
به همگان استَ :سـوا َء العـاک ُ
ِف فی ِه َو البـاد .حج ،در
ای��ن مکان و در این محدوده زمانی ،همیش��ه و در
همه سالها ،با زبان رسا و منطق آشکار ،مسلمانان
را به اتحاد فرامیخواند و این در نقطه مقابل خواست

اعتراف محمدجواد ظریف به تصور غلط از تغییر رفتار آمریکا در قبال ایران در گفتوگو با سیانان

درباره آمریکاییها  اشتباه میکردم

ط��رز تفک��ری ک��ه در دهه
[50میالدی] وجود داشت،
امروز نیز رویکرد دولت آمریکا
را تش��کیل داده است .تصور
میکنم دول��ت آمریکا هنوز
بر این باور است که در حال
همکاری با دولتی است که پس از کودتای 1953
می�لادی در ایران روی کار آورده اس��ت .آنها باید
بیدار شده و حقیقت را دریابند .وزیر امور خارجه
در ادامه مصاحبه با سیانان گفت :فشار از سوی
متحدان اروپایی میتوان��د ترامپ را متقاعد کند
ت��ا نظر خود را تغییر دهد .ایاالت متحده بهدنبال
زورگویی به کشورهای اروپایی امضاکننده برجام
اس��ت .ما خواس��تار بازنگری در توافق هستهای
نیستیم .ما خواستار آن هستیم که آمریکا توافق
هستهای را اجرا کند .امروز نزدیکترین متحدان
آمری��کا نی��ز در براب��ر این تحریمها ایس��تادگی
میکنند .ظریف درباره احتمال دستیابی به یک
توافق پایدار با مردی که درباره «هنر دستیابی به
توافق» مینویس��د ،گفت :این به ترامپ بستگی
دارد ،اینکه آیا او میخواهد ما را به این باور برساند
که او یک شریک قابل اعتماد است .اکنون اگر ما
زم��ان صرف کردیم و توافق دیگ��ری را با او امضا
کردی��م ...این تواف��ق جدید چق��در دوام خواهد
داش��ت ،آیا تا پایان دولتش؟ کنایه ظریف درباره
اعتبار توافقات با دولتهای آمریکا تا پایان همان
دولت ،در حالی است که پیش از این و در روزهای
نخستین برجام ،کارشناسان داخلی بارها نسبت به
همین موضوع یعنی نبود تضمین درباره پایبندی
دولته��ای آینده آمریکا به توافق هس��تهای ،به
ظریف هشدار داده بودند اما او هر بار این موضوع

را با قطعیت رد میکرد .با این
حال اما او حاال در مواجهه با
آمریکاییها همان تجربیات و
توصیههای کارشناسان واقعی
را تکرار میکند.
■■قبال هم اعتراف کرده بود

جز برآورد اشتباه درباره تجدیدنظر آمریکا در
دش��منی با ایران ،محمدجواد ظریف پیش از این
نیز درباره اعتمادش به آمریکاییها اعتراف کرده
بود .ظریف س��ال  95در کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس در مقابل نمایندگان
اعت��راف کرد به قوله��ای جان ک��ری اعتماد و
در اینباره اش��تباه ک��رده .اول دیم��اه  95جواد
کریمیقدوس��ی ،عضو کمیس��یون امنیت ملی
مجلس برخی اظهارات ظریف در این کمیسیون را
روایت کرد .کریمیقدوسی در اینباره اظهار داشت:
ظریف طی این جلس��ه اعتراف کرد اشتباه کرده
به حرف جان کری ،وزی��ر خارجه آمریکا اعتماد
کرده اس��ت .وی تصریح کرد :وزی��ر امور خارجه
کشورمان اذعان داش��ت «اگر استراتژی خودم را
دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدم
و میپذیرم اش��تباه کردم و مس��ؤولیت آن را هم
میپذیرم» .کریمیقدوس��ی ادامه داد :ظریف در
این جلسه بیان داشت «ما با صحبت و قول آقای
ک��ری اظهارنظر کردیم ،این اش��تباه بزرگی بوده
ک��ه من کردم ،بعد از نقض اخیر به جان کری که
درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت ،گفتم شما
کاری کردید که حضور من با ش��ما در یک شهر
غیرممکن است» .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی اعالم داشت :ظریف در این جلسه
بیان داش��ت «قبال کری و مونیز به ما گفتند اگر

بیژن زنگنه بعد از مدتها اما و اگر توتال درباره فاز  11پارس جنوبی
از خروج رسمی این شرکت فرانسوی از قرارداد با ایران خبر داد

توتال باز هم رفت

همچنین اواخر تیرماه سال جاری بود که مدیرعامل
شرکت توتال گفت :این شرکت به دلیل عدم امکان
معافیت از تحریمهای جدید دولت آمریکا ،از طرح
پارس جنوبی ایران خارج میشود .پاتریک پویان در
گفتوگو با شبکه تلویزیونی بیافام فرانسه ،با تاکید
بر اینکه راه دیگری جز خروج از این پروژه نداش��ته
است ،گفته بود :شما نمیتوانید بدون دسترسی به
سیس��تم مالی آمریکا در  ۱۳۰کشور جهان فعالیت
داشته باشید ،بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا
را اجرا میکنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم .وی
افزود :شرکتی مثل ما باید به قوانینی که در موردش
به اجرا گذاش��ته میشود احترام بگذارد ،بنابراین ما
باید از ایران خارج ش��ویم .مدیرعامل شرکت توتال
گفت :توتال به دلیل خروج از طرح توس��عه فاز ۱۱
میدان گازی پارس جنوبی در خلیجفارس ۴۰میلیون

دالر متضرر شده است .پویان با ابراز امیدواری درباره
اینکه یک روز بتوانیم به ایران بازگردیم ،گفت :برای
شرکتی در مقیاس توتال که ساالنه  ۱۵میلیارد دالر
سرمایهگذاری انجام میدهد ،زیان ۴۰میلیون دالری
چندان قابل توجه نیست.
■■معطلی فاز  ۱۱پارسجنوبی با حضور توتال

تیرم��اه  96قرارداد طرح توس��عه فاز  11پارس
جنوبی به ارزش  4میلی��ارد و  800میلیون دالر با
حضور بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،میان شرکت ملی نفت
ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال
فرانسه ،شرکت ملی نفت چین ( )CNPCو شرکت
پتروپارس به امضا رسید .توتال رهبری کنسرسیوم
پروژه توسعه فاز  ١١پارس جنوبی را بر عهده داشت و
سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50/1
درصد ،س��هم شرکت چینی  30 CNPCدرصد و

دش��منان اسالم اس��ت که در همه دورانها و بویژه
در این دوران ،مس��لمانان را ب��ه صفآرایی در برابر
یکدیگر تشویق میکردهاند و میکنند .امروز به رفتار
آمریکای مستکبر و جنایتکار بنگرید .سیاست اصلی
آن در برابر اس�لام و مسلمین ،جنگافروزی است.
خواس��ت و تالش خباثتآلود آن ،کشتار مسلمانان
به دست یکدیگر است .ظالمانی را به جان مظلومانی
انداختن ،از جناح ظالم پشتیبانی کردن ،به دست او
جناح مظلوم را بیرحمانه سرکوب کردن ،و آتش این
فتنه هولناک را همواره تیز و تند کردن .مسلمانان
باید هشیار باشند و این سیاست شیطانی را خنثی
کنند .حج زمینهساز این هشیاری است و این است
فلسفه برائت از مش��رکان و مستکبران در حج .یاد
خدا روح حج اس��ت .در همه ح��ال دلهای خود را
با این باران رحمت ،زندگی و نشاط بخشیم و توکل
و اعتماد به او را که اصل و سرچشمه قدرت ،شکوه،
عدل و زیبایی است ،در دل خود ریشهدار کنیم .در
ن صورت بر کید دشمن پیروز خواهیم شد .حجاج
ای 
عزیز! دعا برای امت اسالمی و مظلومان را در سوریه،
عراق ،فلس��طین ،افغانس��تان ،یمن ،بحرین ،لیبی،
پاکس��تان ،کش��میر ،میانمار و دیگر نقاط فراموش
نکنید و قطع دس��ت آمریکا و دیگر مس��تکبران و
ایادی آنان را از خداوند بخواهید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل
سیدعلیخامنهای
 ۲۸مردادماه۱۳۹۷
مصادف با  ۷ذیالحجه ۱۴۳۹

قانون داماتو به س��نا برود ،ما روشهایی داریم که
جلوی آن را بگیریم».
■■کودتا را جدی نمیگیریم!

دولتیها اصرار دارند درباره نحوه مواجهه آمریکا
با دولت حسن روحانی ،ماجرای کودتای  28مرداد
در اذهان تداعی ش��ود .آنها البته گویا ابایی از این
ندارند که افکار عمومی درباره تکرار اشتباه مصدق
توسط روحانی و ظریف و یکسانی سرنوشت آنها
تصویرسازی کند .با این حال اما آنها میگویند این
تالش آمریکا را جدی نمیگیرند.
در همین راس��تا دیروز سخنگوی وزارت امور
خارج��ه نیز اظه��ارات ظریف را تکرار ک��رد و از
تالش آمری��کا برای اجرای س��ناریوی  28مرداد
نسبت به دولت روحانی گفت .بهرام قاسمی درباره
تش��کیل گروه اقدام ایران و اینکه آیا وزارت امور
خارجه میخواهد گروه اقدام آمریکا تشکیل دهد،
گف��ت :این رفتار و اقدامات یا تبلیغ��ات در ادامه
سیاستهای خصمانه دیرپای آمریکاست و جدید
نیست و وجود داشته است .بیشتر از جنبه جنگ
روانی و جنگ اقتصادی است که باید از این منظر
ب��ه آن توجه کرد .رفتاری مغای��ر با همه موازین
شناخته شده بینالمللی است .این کار مثل گذشته
راه به جایی نخواهد برد و با مقاومت ملت ایران و
راهکارهایی که وجود دارد خنثی خواهد شد .این
بیشتر بازی و جنگ روانی است که تیم جنگطلب
هیأت حاکمه آمریکا انجام میدهد ،بویژه زمانی که
ما مصادف هستیم با کودتای  28مرداد و این اقدام
یادآور آن کودتاست .سخنگوی وزارت امور خارجه
درباره اینکه آیا تش��کیل گروه اقدام ایران توسط
آمریکا قابل پیگیری و شکایت است؟ گفت :ما اینها
را خیلی جدی نمیگیریم و کار جدیدی نیست.
بخش عمده آن در جهت جنگ روانی و ایجاد فشار
بر کشورها برای عدم همکاری با ایران است .ما این
گروه و اقدامات آن را رصد میکنیم و اینکه در چه
حدودی فعالیتهای خود را دنبال میکند.
سهم ش��رکت پتروپارس  19/9درصد تعیین شد.
به گزارش تسنیم ،همزمان با مذاکرات برای انعقاد
این قرارداد ،سوابق سوء شرکت توتال در کنار عدم
پیشبینی سازوکار مناسبی برای شرایط بازگشت
احتمال��ی تحریمها ،انتق��ادات زیادی را از س��وی
کارشناس��ان به همراه داشت .از جمله اینکه توتال
طی  20سال گذش��ته در چند مرحله قراردادهای
متعددی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده
و هر بار به بهانههای واهی پروژهها را نیمهکاره رها
کرده اس��ت .یکی از مصادی��ق این موضوع ،همین
ف��از  11پارس جنوبی اس��ت .ش��رکت ملی نفت
ایران و ش��رکت توتال سال  79برای توسعه بخش
باالدستی فاز  11پارس جنوبی به توافق رسیدند و
تفاهمنامهای به امضا رساندند اما عم ً
ال اقدام خاصی
از طرف این شرکت فرانسوی انجام نشد و در نهایت
توتال فرانس��ه که به دنبال خروج از این پروژه بود
با ارائه رقمی بس��یار باال برای توسعه این فاز ،ایران
را در ش��رایطی قرار داد ک��ه نتواند پس از حدود 8
سال معطل ماندن فاز  ،11این قرارداد را با شرکت
فرانسوی به امضا برساند .شرکت ملی نفت ایران با
پیشنهاد 10-11میلیارد دالری فرانسویها مخالفت
کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار
گذاشته شد .بر اساس این گزارش ،یکی از مهمترین
بخشهای توسعهای میدان گازی پارس جنوبی که
مرزیترین ف��از این میدان بوده و برای تولید گاز و
میعانات گازی نقطهای مطلوبتر از دیگر نقاط این
میدان مشترک است ،همین فاز  11پارس جنوبی
است که به خاطر بدعهدی شرکتهایی چون توتال
فرانسه سالها با تأخیر در توسعه مواجه شد.

معاون اول قوهقضائیه خبر داد

دستگیری  ۱۰۰نفر در پروندههای
اخیر ارز و سکه

معاون اول قوهقضائیه از دستگیری  ۱۰۰نفر
در پروندههای اخیر ارز و سکه خبر داد.
به گزارش فارس ،حجت االسالم غالمحسین
محسنی اژهای در حاشیه جلسه عالی مسؤوالن
قضایی در جمع خبرنگاران درباره آخرین روند
رسیدگی به پروندههای اخیر اعم از ارز ،سکه،
خودرو و موبایل افزود :در دادس��رای عمومی و
انقالب تهران برای  32نفر کیفرخواست صادر و
به دادگاه انقالب تهران ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ب��ه این پروندهها فع ً
ال در
تهران رس��یدگی میشود ،گفت :طبق آخرین
گزارشها روند رس��یدگی به این پروندهها آغاز
ش��ده اس��ت و امیدواریم از هفته آینده دادگاه
رسیدگی به این پروندهها برگزار شود.
محسنیاژهای گفت :در این پروندهها 100
نفر بازداشت شدند که اکثریت آنان در بازداشت
به سر میبرند.

باید امید مردم را ارتقا ببخشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری
گفت :دشمنان میخواهند با
امپراتوری رسانهای خود یأس
را در جامعه القا کنند .امروز باید
با همدلی ،اتحاد و یکپارچگی
گام برداریم و با همکاری  3قوه امید مردم را ارتقا
ببخشیم .به گزارش میزان ،حجتاالسالم رئیسی
در ش��انزدهمین اجالس روز جهانی مساجد که
روز گذشته در س��الن الزهرای سازمان فرهنگ
و ارتباطات برگزار ش��د ،بیان داشت :فتنه بزرگ
امروز دش��من ،ناامیدی مردم از مسؤوالن و نظام
اسالمی است .دشمنان میخواهند با امپراتوری
رسانهای خود یأس را در جامعه القا کنند .امروز
باید با همدلی ،اتحاد و یکپارچگی گام برداریم و با
همکاری  3قوه امید مردم را ارتقا ببخشیم .تولیت
آس��تان قدس افزود :امروز دشمن بعد از تجربه
جنگ سخت و نرم در مواجهه با ایران ،یک راهکار
میانی را دنبال میکند .آنها میخواهند با ایجاد
فشار بر ملت مسلمان نه فقط برای ما بلکه برای
همه کشورهایی که داعیه استقالل دارند ،آنها را
در منگنه و فشار قرار دهند.

زمان حضور روحانی
در مجلس اعالم شد

سخنگویهیاترئیسهمجلسگفت:احتماال
رئیسجمهور پس از دیدار هیات دولت با مقام
معظم رهبری در  ۶شهریورماه ،برای پاسخ به
سوال نمایندگان به مجلس میآید .به گزارش
مهر ،بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی دیروز
مجلس گف��ت :درباره س��ؤال از رئیسجمهور
ب��ا توجه به صحبتی که با آقای واعظی و آقای
امیری داش��تم ،س��ؤال از رئیسجمهور بعد از
دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری خواهد
بود .فک��ر میکنم دیدار هی��ات دولت با مقام
معظم رهبری  ۶شهریورماه باشد و پس از آن
رئیسجمهور در مجلس حضور خواهد یافت.

بیانیه  ۲۲۰نماینده مجلس در حمایت
از پیشرفتهای صنایع دفاعی کشور

 ۲۲۰نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با
امضای بیانیهای از تالشهای جهادگران عرصه
صنایع دفاعی کش��ور قدردانی کرده و حمایت
خود را از این فعالیتها اعالم کردند .به گزارش
مهر ،در بخش��ی از این بیانیه که در آستانه ۳۱
مردادماه روز صنایع دفاعی کشور منتشر شده،
آمده است :ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ضمن حمای��ت از تدابیر و تالشهای مجموعه
دفاع��ی کش��ور ،از تالشهای کارآم��د وزارت
دفاع برای صیان��ت و بالندگی صنایع دفاعی و
نقشآفرینی در اقتدار علمی و دفاعی و س��هم
موثر در تکوین اقتصاد مقاومتی قدردانی کرده
و امیدواریم پیش��رو ب��ودن صنایع دانشبنیان
دفاعی با نهادینهسازی حداکثری ظرفیتهای
علمی ،پژوهشی و صنعتی ،بخشهای دولتی و
غیردولتی همواره در تراز برتر منطقهای و جهانی
در راس��تای تولید مستمر قدرت بازدارندگی و
رفع تهدیدات احتمالی دشمنان ،صیانت شود.

اعالم نارضایتی «جامعه مدرسین»
از اوضاع اقتصادی

آی��تاهلل حس��نممدوحی در گفتوگو با
تسنیم ،با اش��اره به مشکالت اقتصادی اخیر
گفت :جامعه مدرس��ین در ماهه��ای اخیر با
دع��وت چندباره از مس��ؤوالن دولتی ،مراتب
نارضایت��ی خ��ود را از وضع موجود و فش��ار
اقتصادی که زندگی مردم را دچار مش��کالت
جدی کرده ،ابراز کرده اس��ت .وی با اشاره به
آخرین جلس��ه جامعه مدرسین با مسؤوالن
دولتی گفت :در این جلسه که با حضور برخی
دولتمردان برگزار ش��د ،اعضای هیأترئیسه
جامع��ه مدرس��ین تأکید کردند مش��کالت
اقتصادی ماهه��ای اخیر نمیتواند بهش��کل
طبیعی بهوجود آمده باشد.

