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◾

خبر
روز

تأکید اژهای
بر تأمین
آزادیهای
مشروع آحاد
جامعه

رئیس قوه قضائیه در
نشست با اعضای هیئت
نظارت بر مطبوعات
گفت :ما بر تأمین
آزادیهای مشروع
آحاد جامعه تأکید
داریم و بر همین اساس
ضرورت دارد روشهای
تحقق این آزادیها در
سطح جامعه تعیین و
تبیین شود و در قبال
آنها گفتمانسازی
صورت گیرد .محسنی
اژهای افزود :با تبیین،
روشنگری و بیان ابعاد و
زوایای حقیقی و واقعی
امور میتوانیم راه
تحریفها ،کجفهمیها،
غرضورزیها و
تحلیلهای ناصواب را
مسدود کنیم.

خبـر

◾بازداشت  ۴۸اخاللگر ارزی در پایتخت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران صبح روز گذشته
اعالم کرد تا بیست و سوم آبان ماه ۴۸،نفر از اخاللگران ارزی
توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی ،دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،با اقدامات عملیاتی پلیس ،بیش از یک
میلیون و ۶۰۰هزار انواع ارز به ارزش ۲۳۵میلیارد ریال کشف
شد .در پی اجــرای این طــرح ،شاهد توقف سیر صعودی
قیمت ارز و سیر نزولی آن در روزهای اخیر هستیم.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
قدس وز یـ ــر ارت ـبــاطــات در
ج ـل ـســه ص ـبــح روز گــذشـتــه
مجلس بــا اشـ ــاره بــه جایگاه
تحقق شبکه ملی ارتباطات و
اطالعات در صدر برنامههای
ایــن وزارتخانه ،از هفت کالن
پروژه تعریف شده براساس مصوبه شورای عالی
فضای مـجــازی در ایــن نهاد خبر داد .زارعپ ــور
پیشرفت شبکه ملی ارتباطات را  ۵۹درصد عنوان
و تأکید کــرد در کمتر از دو ســال پیشرفت این
ســازمــان دو برابر شــده اســت .به گفته زارع پور
توسعه فیبرنوری در سراسر کشور است که تا
پایان ســال به رشــد  80درصــدی خواهد رسید
و کسب و کــارهــا بــا سرعت نــامــحــدود قــادر به
استفاده از شبکه خواهند بود و  ۸درصد درآمد
اپــراتــورهــا بــه ایــن پ ــروژه اختصاص دارد .وزیــر
ارتباطات افــزود ۱۷ :میلیون ایرانی در یک روز
در یک پلتفرم داخلی حضور یافتند و کاربران
ماهانه بیش از  ۳۵میلیون نفر هستند .پیش
از این ترافیک خارجی  ۷۰درصد بود ،امروز ۶۰
درصــد از ترافیک داخلی مربوط به استفاده
از پلتفرمهای بومی است .وی ادامــه داد :برای
موضوع کسب و کارها به شکل ویژه آییننامهای
در دولت در کارگروه اقتصاد دیجیتال با بیش
از  ۳۰نوع حمایت بــرای مــردم و کسب و کارها
پیشبینی شــد و دی ــروز فــراخــوان شناسایی
مــشــمــوالن منتشر شــد و بـ ـ ـهزودی اقــدامــات
اجرایی شروع خواهد شد .زارع پور اضافه کرد
در پلتفرمهای داخلی ،امکان تماس صوتی و
تصویری با کیفیت وجــود دارد و در آیند های
نزدیک تماس با تلفن ثابت و تلفن همراه فراهم
میشود ،خدمات دولتی را از طریق این پلتفرمها
در اختیار مردم قرار خواهیم داد .پیامرسانهای
داخلی را به گونهای تقویت میکنیم که مردم
آنها را به نمونههای خارجی ترجیح دهند .وی
در پایان از بسته حمایتی وزارت ارتباطات از
کسبوکارها خبرداد و گفت :هر کسی در پلتفرم
داخلی کسب و کــارش را راه بیندازد به منزله

گزارش
در حاشيه
در آستانه جامجهانی رسانه رسمی دولت
قطرکارمندان خود را از هرگونه تبلیغ
علیه جمهوری اسالمی ایران منع کرد

نخستوزیر
کاناداشرم
نمیکند
مشاور تیم مذاکرهکننده
ایران در مذاکرات وین
روز گذشته در صفحه
توییترش در واکنش
به ادعاهای جاستین
ترودو ،نخستوزیر
کانادا درباره ناآرامیهای
اخیر در ایران نوشت:
نخست وزیر کانادا به
سادگی دروغ میگوید.
اصال ًشرم نمیکند.
مرندی در پیام دیگری
گفت :این به کل کذب
است .جاستین ترودو
آنقدر از نظر اخالقی
مردود است که هر
دروغی را برای رسیدن
به هدفش تکرار خواهد
کرد .او فقط دروغ
نمیگوید ،بلکه این
دروغ بزرگ غیرقابل باور
و شیطانی یک رهبر
کامال ًفاسد غربی است.
ترودو در ادامه اظهارات
مداخلهجویانهاش
درباره اتفاقات اخیر
ایران در صفحه
توییترش نوشت
اغتشاشگران برای
حقوق انسانیشان
مبارزه میکردند.

اقتدار
امنیت آفرین

◾

◾رزمایش گسترده بسیجیان در هفته بسیج
رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز گذشته با تشریح
برنامههای ایــن ســازمــان ،از بــرگــزاری رزمایش فاطمیون
گروههای جهادی سراسر کشور در قالب  42هــزار گروه
جهادیوباحضور 900هزارنفرازنیروهایجهادگرهمزمان
با هفته بسیج خبرداد .به گزارش قدس ،سردار سلیمانی
یــادآور شد :عالوه بر این اجتماع اقتدار بسیجیان هم با
حضور گردانهای رزمی در روز پنجم آذر انجام خواهد شد.

 0910000926چرا دستگاههای دولتی ،کارکنانی که
در کلینیکهای متادون تراپی تحت درمان قانونی
هستند را به تخلفات اداری معرفی میکنند؟
 0912000949درمرزهای غربی کشور
باسوءاستفاده بدخواهان و سرویسهای

 21ربیع الثانی1444

 16نوامبر2022

سال سی و پنجم

◾

◾کمبود دارو پذیرفتنی نیست
رئیس مجلس شورای اسالمی روز گذشته خطاب به وزیر
بهداشت گفت :امروز کمبود دارو مهمترین مسئله است
ک و تجزیه و
و با توجه به دادههای موجود در سامانه تیت 
تحلیل این سامانه ،غافلگیر شدن در موضوع کمبود دارو
پذیرفته نیست .به گزارش فارس ،ما حدود  ۹۰قلم داروی
کمیاب داریم و بیش از  ۳۰۰قلم نیز جزو داروهای کمیاب
هستند که مردم نمیتوانند آنها را تهیه کنند.

جاسوسی بیگانه ازکولبرها؛ متأسفانه این مبادی
محل ورود سالح ،مهمات ،تروریستها و ...به
منظور ایجاد ناامنی جانی و مالی برای ٨۵میلیون
نفرایرانی شده است .برای این معضل الزم است
متولیان تدابیر مقتضی و عاجل را اتخاذ کنند.

تحلیلسخنانوزیرارتباطاتدربارهپلتفرمهایداخلی
در گفتوگوی قدس با مهدی کلهر ،کارشناس ارتباطات و رسانه

دستهای پنهان مانع
بومیسازیپیامرسانهاست

 0915000855چرا مسئوالن در طرح ساخت مسکن،
خانه ویالیی و یک طبقه جایگزین برج سازی و
تراکم سازی نمیکنند .محدودیت زمین نداریم و
در ارتقای روحیه و روان مردم تأثیر بسزایی دارد.
به فکر نسل آینده باشید .کندو نسازید.

رسانهای رئیس دولتهای نهم و دهم؛ در ادامه
با طرح این پرسش که آیا نفوذیهایی که همیشه
درکنار مسئوالن پر مشغله ،در رسانهها و دیگر
نهادهای مربوط وجــود دارنــد که نکند نظام و
دولتها از مرحله انفعال خارج شوند و به مرحله
پیشگیری و فعالی برسند ،پیشنهاد داد :اگر
یک کار پژوهشی راجــع به چرایی خــارج شدن
کارهای درســت ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی
و ...از میانه راه در دولـتهــای مختلف انجام
بگیرد ،خدمت بزرگی به ترک فعلهای مهم و
واجبات توسعه و رشد کشور کرده است .وی در
ادامه با تأکید بر اینکه یکی از طرحهای نیمه کار
مانده دهه گذشته به مسئله زیانبار بی توجهی
به پیام رسانهای بومی برمیگردد ،گفت :این
گونه پژوهشها را درتــمــام مــوارد وموضوعات
استراتژیک میشود انجام داد ،حتیاین قضیه
پیشازانقالبهم بارها اتفاق افتاده بود.

◾

گزيده

مهدی کلهر ،چهره نام آشنای فرهنگ کشــور ،با استناد به سخنان وزیر
ارتباطات گفت :اول پیام رسانهای داخلی تقویت ،سپس مردم را دعوت به
حضور و استفاده از این نرم افزارها کنیم.

ثبت در درگاه ملی مجوزهاست و نیاز به گرفتن
مجوز ندارد .کسبوکارهایی که سابقه مالیاتی
ندارند تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار
خواهند شد.

به حضور و استفاده از این نرم افزارها کنیم .وی،
با اشاره به این مسئله که ایجاد پیامرسانهای
داخلی از دولت نهم ،بهصورت جدی در دستور
کار قرار گرفت و حتی توسط رئیسجمهور وقت
نیز اعــام شــد ،بیان کــرد :در آن زمــان فناوری
ایجاد چنین پیامرسانهایی کامال ًدر دسترس
بــود ،امــا ناگهان در دولــت دهــم ،مسئوالن ،از
ایــن تصمیم کــامــا ًملی -اقــتــصــادی منصرف
شدند و چرایش هنوز مشخص نیست .مشاور

هــمــزمــان بــا نــمــایــش اق ــت ــدار امــنــیـتآفــریــن
جمهوری اسالمی ایران در حوزههای مختلف
و بازتاب گسترده شکست پروژه سوریه سازی
و یک روز پس از تشدید عملیات ویــژه سپاه
علیه تروریستهای تجزیهطلب در عمق خاک
کردستان عراق ،روز گذشته سند محرمانهای
مربوط به شبکه دولتی قطر ،الجزیره منتشر
شــد کــه بــســی ج ــای تــأمــل دارد .مسئوالن
رسانه رسمی دولــت قطر ،به کارمندان خود
سفارش کردهاند از هرگونه اطالعرسانی و اقدام
تحریکآمیز نسبت به تحوالت ایران خودداری
کنند و در صــورت سرپیچی از ایــن دستور با
آنها برخورد خواهد شد .در هفتههای گذشته
نیز وزارت اطالعات کشورمان و سپاه پاسداران
انــقــاب اســامــی ،شبکه معاند اینترنشنال

عربستان سعودی را به عنوان یک سازمان
تروریستی معرفی کــردهانــد .حجت االســام
خطیب ،وزیر اطالعات در همین باره میگوید:
شبکه اینترنشنال از ســوی دستگاه امنیتی
ایــران بهعنوان ســازمــان تروریستی شناخته
شده و عوامل آن تحت تعقیب وزارت اطالعات
قرار خواهند گرفت و پس از این ،هر نوع ارتباط
با این سازمان تروریستی بهعنوان ورود به حوزه
تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد
شد .براساس اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر
شــده از حــال و هــوای امنیتی بــازیهــای جام
جهانی در دوحه ،کارشناسان معتقدند دولت
قطر به دنبال حساسیتزدایی و جلوگیری
از حاشیهآفرینی تروریستهای عربستان
سعودی و رژیم صهیونیستی است .به گزارش

◾

◾لزوم تقویت پیامرسانهای داخلی

مهدی کلهر ،چهره نام آشنای فرهنگ کشور ،با
استناد به سخنان وزیر ارتباطات گفت :اول پیام
رسانهای داخلی تقویت ،سپس مردم را دعوت

◾فرایند تلخی که همیشه تکرار میشود!
کلهر ادامه داد :به عنوان مثال در برخی موارد
میبینیم که یک موضوعی بهعنوان یک نیاز
واقعی کشورتوسط کارشناسان تشخیص داده
شــده و توانایی تولید آن نیز در کشور وجود
داشته است و تجربهگذشته هم به ما نشان
داد ه تولید نشدن آ نچــیــز در داخــلکشور،
دســت برتر را در اختیار بیگانگان ق ــرارداده
اســت ،امــا ناگهان رسانهها مسائلی ازجمله
نداشتن توجیه اقــتــصــادی یــا برتر یکیفیت
نمونه خارجی و موارد دیگر را میان کشیدهاند
و کــار تحقیق و تولید یک محصول راهبردی
را درآغــاز یا میانه راه متوقف کــردهانــد .اصوال ً
یکی از اه ــداف انــقــاب ،شکستن ایــن روش
تسلیم در برابر بیگانگان اســت .وی در پایان
به سرنوشت خــودروســازی ملی اشــاره کــرد و
گفت :این سرنوشت خودروسازی ماست ،همه
ماشینها قرار بوده درطول مثال ًچهار سال به
100درصــد تولید داخلی برسد ،اما همچنان
معطل تصمیمگیری مدیران است.

قــدس ،به گفته برخی منابع ،دولــت قطر در
روزهای گذشته تعدادی از صهیونیستهایی
که بــرای حاشیه ســازی به قطر آمــده بودند را
اخــراج کــرده و در حــال حاضر مسئله حضور
عناصر شبکه تروریستی سعودی اینترنشنال
در دوحـ ــه ب ــا حــســاســیــت دن ــب ــال م ـیشــود.
دولــت قطر از یکسو به دنبال حفظ امنیت
بازیهای جام جهانیاست و از طرف دیگر هرگز
نمیخواهد از بازی تنشآفرینی و تروریسمی
ری ــاض و تــل آوی ــو اثــر پــذیــرد یــا درگــیــر چالش
بشود .البته نمایش اقتدار موشکی و اشراف
اطالعاتی جمهوری اسالمی نسبت به هرآنچه
که در منطقه میگذرد همواره موجب تغییر
رفتار مناطق عربنشین حاشیه خلیج فارس
شده است.

دیدگاه

ترک فعل متولیان نهادهای فرهنگی و سیاسی ،زمینهساز بهره برداری تروریستهای خارج نشین

حسین محمدی اصــل
حـ ــوادث اخــیــر بــه هــمــه ثابت
کــرد مسئله شناخت جامعه
نــســبــت ب ــه حــقــایــق گــذشــتــه،
رخدادهای امروز و لزوم برنامهریزی برای فردا
از اهمیت باالیی برخوردار است .آن کسانی
که به خیابا نها آمدند و با هنجارشکنی،
خون انسانهای بی گناه و حافظان امنیت را
بر زمین ریختند از یک مشخصه اصلی متأثر
بوده و هستند که آن هم به واکنش پیش از
حقیقتیابی برمیگردد.
ای ــن مسئله زمــانــی تــأیــیــد م ـیشــود کــه به
اعترافات رسانهای برخی مجرمان این حوادث
مراجعه میکنیم .رسانههای آنور آبی ،روی
چیزی حساب کــردهانــد که در دوران شیوع
کرونا ،نظام آموزشی کشور و صدا و سیما از
آن غافل بودند.
فــلــســفــه زیــســتــن ،مــســئــل ـهای بـ ــود ک ــه در
پیچ و تاب تحصیل بین لپ تاپ و تبلت در
خــانــوادههــا گــم شــد و پــدر خــانــواده بیش از
تدبیر علم منزل ،گرفتار اقساط تبلتهایی
ش ــد ک ــه قـ ــرار اس ــت از ام ـ ــروز ت ــا روزی که
مشخص نیست بــرای همه اقشار مملکت
چالش آفرین باشد.

روزمرگی مساوی با مرگ!

رسانه ایران ستیز ،دست روی چیزی گذاشته
که بودجهاش را نهادهای فرهنگی ناکارآمد
و غــیــر پــویــا ب ــردهان ــد و م ـیبــرنــد و منفعت
ســیــاس ـیاش بـ ــرای عــربــســتــان س ــع ــودی و
صهیونیستهای قاتل است.
نــاآگــاهــی همان چیزی اســت کــه در اعصار
و قـ ــرون گــذشــتــه از س ــوی ان ــس ــان جــویــای
حقیقت منفور بــود و بشر در همه ابعاد
بــه دنــبــال دســتــیــابــی بــه مــعــرفــت آگــاهــانــه
بـ ــرآمـ ــد تـ ــا بـ ــه آن ــج ــای ــی دس ـ ــت ی ــاب ــد کــه
فــاصــلــه زمــیــن تــا آســمــان را در هــمــه ابــعــاد
تجربه کند.
اینجا مشخص میشود دفعات تــرک فعل
مــدیــران نــهــاد فرهنگی و سیاسی جامعه؛
زمینهای میشود برای بهره برداری ضدملی
از ســوی تروریستهای خــارج نشین که در
آخر میآیند و در شاهچراغ حمام خون راه
میاندازند.
پیش از واقعه شاهچراغ رهبر معظم انقالب
در یــکــی از ســخــنــرانـیهــایــشــان خــطــاب به
جانبازان و ایثارگران تأکید میکند و میگوید
بــرویــد سـ ــراغ روایـ ــت و بـ ــرای نــســل جدید
حقیقتهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
را تشریح کنید.

ایــشــان در بــخــش دیــگــری از سخنانشان
اشــاره میکنند باید از آنچه که در  40سال
گذشته در حــوزه فــنــاوری و پیشرفت بــرای
مملکت ای ــران رخ داده اس ــت ،روشنگری
کنید.
جدیتر از این مسئله آن وقتی است که رهبر
انقالب خطاب به مسئوالن میگویند این
اتفاقات حــواس شما را از امــور مدیریتی و
ساماندهی مسائل کشور پرت نکند.
قــضــیــه جــنــگ شــنــاخــتــی آن چ ــن ــان بــاال
گرفته اســت کــه رهــبــری خــودشــان پیشگام
آگاهیبخشی بــه مسئوالنی میشوند که
خ ــود بــایــد کــانــون ارائـ ــه تحلیل صحیح به
زیرمجموعههایشان باشند.
امروز اگر این سؤال مطرح بشود که جایگاه
اقناع سازی رسانههای داخلی در سوق دادن
بخشی از جامعه نسبت به کاهش و افول
آشــو بهــا و حرکت دادن بخش اعظمی از
جامعه به دوری گزینی از فتنه گرها چقدر
بوده ،به آسانی میتوان نظر داد این رسانهها
اگــر امتیاز پیشآگاهی و خودآگاهی ملت
ایران را نداشتند ،قطعا ًبا میانگین ضعیفی
از مقبولیت روبهرو میشدند.
عقب نشستن گــرو ههــای کنشگر از موج

هیجانی نــافــرمــانـیهــای مــدنــی اخــیــر بیش
از آنکه برآمده از کارکرد نهادها در حوادث
ادوار گــذشــتــه ت ــا ام ـ ــروز و زای ــی ــده اخــبــار
منفی ایــن ح ــوادث بــاشــد ،گــاهــی متأثر از
اســتــداللهــایــی اســت کــه بــه آنهــا میگوید
هیچ چیز فایده نــدارد مگر اینکه سیستم
اراد هاش برحل مشکالت باشد و آخــر کار
هم به خــودش میگوید به من چه و میرود
سراغ کارش.
در چنین شرایطی است که جامعه معترض
مــوج انفعالی میگیرد و مسیری را دنبال
میکند که هرچند وقت یکبار بخشی از آن
سر عصیانگری میگذارد.
به همین منوال ،شبکه مدیران و نهادهای
مــتــولــی جــامــعــه هــم بــه امــیــد ایــنــکــه بــازهــم
وقت داریــم و اصالحات باشد برای بعد ،راه
روزمرگی خودشان را میروند.
ورودی همه سربازخانهها و اماکن نظامی،
یــک جــمــلــه نــوشــتــه ان ــد کــه هــم درد اســت
هــم درم ــان و سـ ــزاوار اســت کــه ب ــاالی حکم
هــمــه مــدیــران مــتــولــی در ســراســر کــشــور به
عــنــوان یــک تعهد قــانــونــی ضــمــن خدمت
بــر آن تأکید شــود :روزمــرگــی مــســاوی است
با مرگ!
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◾دیدار سردار قاآنی با مقامات عراقی در این کشور
منابع خبری از سفر سردار اسماعیل قاآنی ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به کشور دوست
و همسایه عــراق گــزارش دادن ــد .به گــزارش العالم منابع
رسانهای عراقی گزارش دادند در این سفر سردار «اسماعیل
قاآنی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران کشورمان با
«عبداللطیف رشید» رئیس جمهور و «شیاع السودانی»
نخست وزیر جدید این کشور در بغداد دیدار کرده است.
 0900000621مطب دکتری دو تا خارجی اومدن
۴۰۰تومان ویزیت دادند بعد ۱۰دقیقه رفتند
داخل .پیرزنی میگفت سه ساعته منتظرم!
اعتراضات هم جواب نداد ...چقدر دکتر باید حقیر
باشد برای کمی پول خودش را بفروشد.

یادداشت
فرصت سوزی برای بیاثر کردن
تحریمها

مهدی پناهی ،روزنامهنگار بار
دیگر درب ــاره بحث همکاری ایــران و
روسیه ،برخی با پرچم به ظاهر انتقاد
تالش دارنــد فرصتهای ایــران بــرای بیاثرسازی
تحریمها را بسوزانند .همکاریهای گازی ایران و
روسیه یکی از جدیترین پروندههای اقتصادی
ایران است که این روزها مورد حمله رسانهای قرار
گرفتهاست .برخی ابتدا برای مخالفت با سوآپ
گ ــازی ایـ ـران و روسـیــه گفتند ایـ ـران خ ــودش گاز
دارد،چ ــرا میخواهد مشتریهای خــودش را به
روسیه بدهد؟
امــا طی سالهای اخیر کامال ًمشخص شــده در
فصول غیر سرد سال ایران مشتریان ثابتی دارد که
گاز را با قراردادهای بلندمدت خریداری میکنند.
سپس گفته شد اصــا ًچــرا ایــران محل ترانزیت
گاز روسیه بشود؟! این انتقاد هم درحالی بود که
سهــا اعالم کرد هر میزان
همان زمان ترکیه به رو 
یتــوانــد از زیــرســاخــت ترکیه بــرای
یخــواهــد مـ 
مـ 
ص ــادرات گــاز استفاده کند و از ایــن طریق ترکیه
به هــاب گــازی منطقه تبدیل شــد .سپسهمان
منتقدان زبان به انتقاد گشودن که چه نشستهاید
که ترکیه بازار ما را گرفت .یکی دیگر از شبهات این
بود که ایــران بزرگترین دارنــده منابع گاز و نفت
است ،اما اکنون وارد کننده شده است! در حالی
که همکاری در فروش گاز روسیه به این شکل است
که گاز را وارد و بازصادرات کند یا بخشی از آن را برای
ناترازی داخل و ایجاد نفع بیشتر در داخل مصرف
کند .اما منافع ایران برای همکاری گازی با روسیه
چیست؟ به طور مثال فقط در صــورت ســوآپ و
ترانزیت گاز روسیه ،ایــران عــاوه بر دریافت حق
سوآپ و ترانزیت ،خط صلح که سالها افتتاح آن
به عقب افتاده نیز گشایش خواهد یافت و ایران
عالوه بر گاز روسیه ،گاز خود را نیز برپایه قرارداد
دیگری به پاکستان صادر کند .همچنین در این
قرارداد گاز روسیه در شمال تحویل گرفته میشود
و به استانهای شمالی انتقال مییابد و به جای
آن گاز در جنوب صادر میشود و دیگر هزینههای
انـتـقــال گ ــاز از ج ـنــوب بــه ش ـمــال نـیــز پــرداخــت
نمیشود .برآورد تلفات گاز نیز در صورت انتقال از
خط لوله حدود  ۵تا  ۱۰درصد است که در صورت
تأمین از طریق شمال کشور و با گاز روسیه ،این
میزان نیز صرفهجویی خواهد شد .از سویی واردات
گاز جهت استفاده در صنایع با ارزآوری و ارزش
افزوده باال نظیر تولید اوره یا برق از طریق نیروگاهها و
صادرات آن ،برای استفاده داخلی نیز صرفه بسیار
مناسبی دارد .بازصادرات این گاز به عراق و ترکیه
نیز بسیار استراتژیک خواهد بود؛ بنابراین هر نوع
همکاری ایران و روسیه در زمینه گاز به نفع ایران
خواهد بود و هیچ ضرری در کوتاهمدت و بلندمدت
نخواهد داشت ،هرچند باید سناریوهای مختلفی
برای این موضوع داشت .البته تأکید وزارت نفت
بر نفع حداکثری از طریق قرارگیری ایران در تجارت
گاز منطقه الگوی بسیار مناسبی در جهت تغییر
سیاستهای انرژی کشور در سطح منطقه و جهان
خواهد بود که موجب سوئیچ ایران از نفت به گاز
و قرارگیری در تجارت بینالمللی گاز میشود که
تحریمپذیری بسیار پایینی دارد .این بازطراحی
معماری ان ــرژی ایـ ــران ،مــوجــب تقویت جایگاه
کشورمان در منطقه و جهان نیز خواهد شد.

خبر

وصول سؤال از وزیر اطالعات

محمد رشیدی ،عضو هیئت رئیسه مجلس روز
گذشته از اعــام وصــول ســؤال از وزیــر اطالعات
خبر داد .به گزارش ایمنا ،رشیدی در جلسه ،موارد
اعالم وصولی را به این شرح قرائت کرد :سؤال ملی
معصومه پاشاییبهرام ،نماینده مرند و جلفا و
تعدادی از نمایندگان از وزیر اطالعات درخصوص
علت ضعف رصد اطالعاتی در حوادثی از قبیل
ترور و خرابکاری عوامل رژیم صهیونیستی.

از کمک به دولت
دریغنمیکنیم

آیتهللا نوری همدانی روز گذشته در دیدار با مخبر
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد مشکالت
دولت را مشکالت خود میدانیم و برای موفقیت
دولت دعا میکنیم و برای کمک به دولت از آنچه
در توان داریم دریغ نمیکنیم .این مرج ع عظا م با
ت و بـرادری در پیشبرد
اشاره به نقش مهم وحد 
امور ،تأکید کرد :مردم باید از مسئوالن حقیقت
عدالت را ببینند.

