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فیروزآبادی:

در وضعیت عراق قرار نداریم
که نفت را در برابر غذا بدهیم

نایــب رئیس کمیســیون امنیــت ملی و
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی در
خصوص اتخاذ سیاست نفت در برابر غذا گفت:
طرح موضوع نفت در برابر کاال یادآور وضعیت
عراق در زمانی اســت که ســالها تحت فصل
هفت منشور ســازمان ملل بوده است اما ایران
در وضعیت عراق قرار ندارد که بخواهیم بگوییم
نفت را در برابر غذا میدهیم؛ جمهوری اسالمی
ایران با تمام کشــورهای عضو شورای امنیت
ســازمان ملل به جز آمریکا روابــط دوجانبه،
سیاسی و داد و ستد تجاری دارد.
کمال دهقانــی فیروزآبــادی در گفتوگو
با خبرنگار سیاســی ایلنا ،درباره ســفر مشاور
رهبری در امور بینالملل به روسیه ،گفت :سفر
آقای والیتی به مسکو استفاده از توان ظرفیتی
دیپلماســی کشور اســت و میتواند یک سفر
راهبردی برای اقتصاد و سیاست کشور باشد.
وی با بیان این که در حال حاضر در وضعیت
ویژهای قرار داریم ،گفت :روی کار آمدن ترامپ
و اقدامات خصمانهاش علیه جمهوری اسالمی
ایران باعث به وجود آمدن یک سری تهدیدها
برای ما شــده اســت؛ بنابراین ضرورت دارد از
تمام ظرفیتهای دیپلماتیک خود برای تامین
مصالح و منافع ملی استفاده کنیم.
نایــب رئیس کمیســیون امنیــت ملی و
سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی
تاکید :کشــور ما در منطقه و جهــان جایگاه
ویــژهای دارد بنابراین باید اقداماتی انجام دهد
عالوه بــر اینکه منافع و مصالــح خود را تامین
میکند ،منافع و مصالح کشــورهای منطقه را
هم تامین کند و در کنار این دو موضوع بســیار
مهم امنیت کشــورهایی که در محور مقاومت
قرار دارند را به وجود بیاورد.
وی ادامه داد :ســفرهایی مانند ســفر آقای
والیتی به لبنان  ،ســوریه و روســیه باتوجه به
جایگاهی که ایشان دارند (مشاور عالی رهبری
در امــور بین الملل) در خصــوص راهبردهای
سیاست خارجی میتواند منشاء تحوالتی برای
کشور و منطقه باشد.
فیروزآبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که گفته میشــود یکی از محورهای این سفر
دادن نفت ایران در برابر کاالهای اساسی و غذا
اســت که با واکنشهای فراوانی روبه رو شده
است آیا این اتفاق خواهد افتاد ،بیان کرد :مطرح
کردن این بحث منحرف کردن مباحث مطرح
شــده اســت ،طرح موضوع نفت در برابر کاال
یادآور وضعیت عراق در زمانی است که سالها
تحت فصل هفت منشور سازمان مللبودهاست.
وی با اشــاره به اینکه در آن سالها شورای
امنیت سازمان ملل متحد قطع نامهای را علیه
عــراق تصویب کرد ،گفت :صــدام در آن زمان
رهبری عراق را برعهده داشــت ،به کشورهای
ایران و کویت حمله کرد و جان مردم را با سالح
شیمیایی گرفت .در این شرایط شورایامنیت
ســازمان ملل متحد تصمیم بــه مجازات وی
گرفــت بنابراین قطــع نامهای علیــه صدام و
کشــورش صادر کرد کــه عــراق در بدترین
وضعیت ممکن قرار دارد.
نماینده مردم تفت و میبد خاطرنشان کرد:
کشورهای دنیا ملزم بودند سیاستهای اتخاذ
شده شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا
کنند ،بنابراین سیاســت نفت در برابر غذا برای
عراق اجرا شد اما ما عراق نیستیم.
وی ادامه داد :اگرچه تحلیل نشان میدهد
خود شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای
عضو آن بودند که صــدام را به وجود آوردند
اما بعدها برای ســرنگونیاش به قیمت قتل
عام چندین هزار نفــر از افراد بینگاه به عراق
حمله کردند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اســامی تاکید کرد:
ایران در وضعیــت عراق قرار ندارد که بخواهیم
بگوییم نفت را در برابر غذا میدهیم؛ جمهوری
اســامی ایران با تمام کشورهای عضو شورای
امنیت ســازمان ملل بــه جز آمریــکا روابط
دوجانبه ،سیاسی و داد و ستد تجاری دارد.
وی خاطر نشــان کــرد :اگر هــم اقداماتی
بر خــاف توافقات صــورت گرفته از ســوی
آمریکاســت این کشــور بر خالف نظر شورای
امنیت سازمان ملل متحد که خود هم عضو آن
است ،عمل میکند.
فیروزآبــادی تصریح کرد :شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد برجــام را تصویب کرد.
تمامی کشــورهای عضوش را ملزم کرده است
قطعنامههــای  ۲۲و  ۳۱را اجــرا کنند و تنها
کشوری که این اصل را رعایت نمیکند ،آمریکا
اســت .وی خاطرنشــان کرد :ایاالت متحده
آمریکا تمامی قواعد و قوانین بینالمللی را زیر پا
گذاشته ،از پیمان پاریس گرفته تا برجام پشت
پا زده است ،این کشور حتی توافق با متحدین
خود را نیز زیر پا گذاشته است.
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امیرعبدالهیان در دیدار با سفیرهلند:

سیاست آمریکا در بازی با کارت سوخته گروهکمنافقین شکست خورده است
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در دیدار با سفیر
هلند در تهران خواستار توقف فعالیت گروهک منافقین حاضر در
این کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه
رئیس مجلس در امور بین الملل دیروز با ســوزان ترستال سفیر
فعلی هلند در ایران دیدار و گفت و گو کرد.
امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از فعالیتهای مثبت سفیر هلند
در دوران ماموریت در جمهوری اســامی ایران گفت :توانایی دو

کشور در حوزه های مختلف دارای ظرفیت باالیی است و اطمینان
داریم با توجه به سابقه  ۴۰۰ساله روابط ،شاهد توسعه و تحکیم هر
چهبیشترتعامالتفیمابینباشیم.
مدیرکل امور بین الملل با توجه به سیاســت شکست خورده
آمریکا در بــازی با کارت گروهک ســوخته منافقین برای اعمال
فشــار به جمهوری اسالمی ایران توســط آمریکا خواستار توقف
فعالیتهای این گروهک در کشور هلند شد.
وی در پایان ضمن تشکر مجدد از اقدامات سفیر هلند در تهران

برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
ســوزان ترســتال در پایان ماموریتش در ایران ضمن تشریح
اقدامات انجام گرفته طی این مدت ،گفت :در دوره حضور به عنوان
سفیر هلند در تهران خاطرات به یاد ماندنی از مردم بافرهنگ ایران
در ذهن دارم و امروز با دیدگاهی مثبت از ایران به هلند می روم.
وی افزود :خرسندم که توانستیم در حوزه دیپلماسی روابط دو
کشور را تقویت کنیم ضمن اینکه هلند درصدد تقویت همه جانبه
روابط دو کشور است و تفاوت دیدگاه را باید با مذاکره برطرف کرد.

سفیر هلند با اشــاره به اقدامات تروریسم و داعش در منطقه،
اظهار داشت :دولت هلند اقدامات فعاالنه برای مقابله با داعش در
چارچوب ائتالف ضد داعش داشــته است و همواره به مانند سایر
کشورهای اروپایی با نگرانی مشترک تبعات ورود مهاجران به اروپا
مواجه هســتیم.وی در ادامه در رابطه با موضوع سوریه افزود :باید
تالش کنیم منافع مشروع طرف های درگیر در این مسئله به رفع
موانع و بحران در سوریه کمک نماید.
وی ضمــن تاکید بر توســعه روابط تجاری بین دو کشــور،
گفت :امیدواریم در کمترین زمان شــاهد ارتقاء روابط تجاری
فی مابین باشیم.ســفیر هلند در تهران در پایان اظهار داشت:
هلنــد تالش کرد آمریکا را در حوزه ماندن بر توافق هســته ای
ایران (برجام) متقاعد کند.

ناطق نوری:

کشور در حوزه های مدیریتی با مشکل مواجه است

یکعضومجمعتشخیصمصلحتنظامباانتقاداز
عدم تبیین جایگاه حوزه علوم انسانی در کشور ،اظهار
کرد :رسالت مستقیم پیامبران در حوزه علوم انسانی
بودهاست.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام و المسلمین
علیاکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در مراســمی کــه به مناســبت چهلمین روز
درگذشت حجتاالســام احمد احمدی از اعضای
شــورای عالی انقالب فرهنگی در دانشــگاه تهران
برگزار شــد ،به بیان برخی ویژگیهای شــخصیتی
حجتاالسالم احمدی پرداخت و گفت :آقای احمدی
روحانی آزاده ،معلم علم و اخالق و پژوهشگر ژرفنگر
بود که بر گــردن جامعه علمی ،مراکز پژوهشــی و
دانشگاهی و همچنین حوزههای علمیه حق بسیاری
داشتند.
وی با بیان اینکه حجتاالســام احمدی بیادعا
و مخلصانه گامهای بســیار اثربخشی برای پیشرفت
علوم انســانی در کشور برداشــت ،خاطرنشان کرد:
عشــق و عالقه این فرهیخته در طول عمر خود ،نشر
علوم انسانی و آموزههای علمی بود .ایشان به درستی
تشــخیص داده بود که پیشرفت فرهنگ و تمدن هر
جامعهای در گرو علوم انسانی در آن جامعه است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر
اینکه جوامع پیشــرفته با تکیه بر حوزه علوم انسانی،
نظامهای مختلــف را تدوین میکننــد ،اظهار کرد:
یکی از دغدغههای کشــورهای پیشــرفته ،داشتن
یک سیاستگذاری در حوزه علوم انسانی برای تربیت
جامعه است .جامعهای که میخواهد رشد کند ،باید
مدیریتی فهیم بر آن حاکم باشد.ناطق نوری استفاده
بهینه و بجا از نیروهای متعهد و متخصص در کشــور
را از ملزومات پیشــرفت جامعه عنوان و تاکید کرد:
آنچه که امروز در اداره کشور مورد نیاز است ،تخصص
و تعهد در کنــار اخالق و داشــتن فرهنگ برخورد
مناســب با مردم بر اســاس عقالنیت اســت .اگر در
جامعهای مدیری هم تخصص و تعهد داشــته باشد و
هم از اخالق خوب برخوردار باشد بر اساس عقالنیت
آن جامعه رشد و پیشــرفت خواهد کرد.وی در ادامه
با اشاره به تاکیدات شهید بهشتی درباره ویژگیهای

انقالب هنــوز اینگونــه نبود که
شخصیتی یک مدیر ،خاطرنشان
کرد :شهید بهشتی معتقد بود که گاهی برخــی از مدیران رییس صداوسیما را امام یا رهبری
مدیر کسی نیســت که زیاد بدود و آنقدر سرگرم مسائل خرد تعیین نمایند و به این صورت بود
کار کند بلکه مدیر فردی است که میشوند که به برنامهریزی ،که شــورای انقالب فــردی را در
بیندیشد ،فکر و برنامهریزی کند و فکر کردن و استفاده بهینه این زمینه انتخاب میکرد .در آن
از انســانهای متخصص و متدین از نیروها نمیرسند و گاهی ایام من که مســئولیتی در جهاد
در جای خود استفاده نماید .یکی از نیز بــر ایــن بیبرنامگی سازندگی داشتم برای انجام کاری
مشکالت امروز کشور نیز مربوط به مسائلی از جمله گرایشات نزد آیتاهلل بهشتی در دیوان عالی
حوزهمدیریتیاست.رییسپیشین سیاســی ،جناحی و باندی رفتم.وی ادامــه داد :هنگامی که
دفتر بازرســی مقام معظم رهبری اضافهمیشود
در کنــار آیتاهلل بهشــتی بودم،
برای ایشان لیستی از اسامی افراد
افزود :گاهی برخی از مدیران آنقدر
سرگرم مسائل خرد میشوند که به برنامهریزی ،فکر دارای صالحیت برای ریاســت بر صداوسیما ارسال
کردن و استفاده بهینه از نیروها نمیرسند و گاهی نیز کرده بودند و ایشان نیز آن لیست را بررسی و در کنار
بر این بیبرنامگی مسائلی از جمله گرایشات سیاسی ،برخی اســامی عالمتی به نشانه تایید قرار داده بودند.
آیتاهلل بهشتی لیســت مذکور را به من نشان دادند و
جناحیوباندیاضافهمیشود.
ناطق نوری بــا تاکید بر اینکــه تخصص ،تعهد و از من نیز خواســتند که راجع به آن نظر خود را بیان
اخالق از ویژگیهای شایستهســاالری است ،به بیان کنم ،هنگام مشاهده لیست به نام فردی بر خوردم که
خاطرهای از روند انتخاب رییس صداوسیما در اوایل آیتاهلل هاشمی در کنار نام او عالمتی به نشانه تایید
پیروزی انقالب اســامی پرداخت و گفت :در ابتدای قرار داده بود .این در شرایطی است که آن فرد نسبت

بهایشانبیمهریهایبسیاریابرازکردهبودند.ناطق
نوری اظهار کرد :موضوع را با آیتاهلل بهشتی در میان
گذاشتم اما ایشان فرمودند «خوب آقای نوری ،ممکن
است ایشان با شخص بهشتی مشکل داشته باشد و از
چهرهمنخوششنیاید،امامدیرالیقیاست».
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر
اهمیت علوم انسانی در مدیریت کشور ،تصریح کرد:
بر اساس آیات قرآن ،رسالت انبیاء نشر علوم انسانی و
تربیتمدیرانالیقدرجامعهاستوهمهانبیاءبهویژه
پیامبراسالم(ص)هرآنچهکهبیانکردندبرایانسان،
انسانیت ،اخالق ،سالمت ،مدیریت و تقوا بوده است و
هیچگاهمشاهدهنکردیمکهپیامبراندربارهفرستادن
سفینه به فضا صحبت کنند؛ چرا که اصال رسالت آنها
ایننیست.
وی با بیان اینکه اســام مخالف علوم و رشتههای
دیگرنیست،خاطرنشانکرد:علمیکهاسالممیگوید
به دنبال آن بروید فقط علم دین و احکام نیست ،بلکه
اسالممیگویدبهدنبالهمهعلومیبرویدکهمیتواند
منجر به سعادت بشر شود ،با این حال رسالت مستقیم
پیامبران در حوزه علوم انسانی و تربیت مدیران سالم
و متدین و برنامهریزی در جامعه اســت .ناطق نوری
در ادامه صحبتهــای خود به بیان برخی معضالت و
مشکالت حوزه علوم انسانی در کشور پرداخت و گفت:
در ایران به گونهای با رشته علوم انسانی رفتار کردهایم
که با وجود همه تالشهایی که اساتیدی نظیر دکتر
احمدی و همچنین انتشــار کتب و مقاالت بسیار و
برگزاری همایشهای مختلفی که انجام شده ،هنوز
نتوانستیم جایگاه این علوم را در کشور تبیین و آن را به
جامعهمعرفیکنیم.
وی یکی دیگر از معضالت حوزه علوم انســانی را
عدم رغبــت و تمایل دانشآموزان بــرای گرایش به
این رشــتهها عنوان و خاطرنشــان کرد :عدم تبیین
جایگاه صحیح علوم انســانی در کشور باعث شده که
دانشآموزان هنگامی که در دوران متوســطه قصد
تعیین رشته دارند ،معموال رغبت و تمایلی نسبت به
رشتههای حوزه علوم انسانی از خود نشان نمیدهند،
این در حالی اســت که رشت ه علوم انسانی زیرساخت
سایررشتههایتحصیلیدرکشوراست.

مشاور رییس جمهور:

دولت ،مردان زمان تحریم را به میدان بیاورد

اکبر ترکان عضو حزب اعتدال و توسعه و «مشاور
رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای
فرسوده و ناپایدار شــهری» در گفتگویی با فارس به
پرسش هایی درباره عملکرد دولت در شرایط کنونی
و نیاز به تحول در کابینه و مقصران ارزی پاســخ داده
است که در پی می آید:
برخی معتقدند ع ّلت اصلی مشــکالت
کنونی ،برخی اعضای حزب اعتدال و توســعه
از جمله آقایان واعظی و نوبخت هســتند که
رئیسجمهور را احاطه کردهاند .نظر شــما به
عنوانعضواینحزب،چیست؟
چه کسی چنین چیزی را گفته است؟
تعدادی از رســانههای اصالحطلــب این موضوع
بقایی
را مطــرح کردهاند و حتی از عنوان مشــایی و ِ
روحانی ،برای واعظی و نوبخت استفاده کردهاند.
نه! به نظر من مشکل ،اینها نیست .مشکل این است
که کشور تعدادی مسئله اساسی دارد و هر وقت اینها
رویمیزمیآید،تصمیمگیرانعقبنشینیمیکنند.
منظورتانازمسائلاساسیچیست؟
مســئله یارانــه ،مســئله آب ،محیط زیســت،
صندوقهای بازنشستگی ،سهام عدالت ،بحران بانکی.
اینها مسائل خیلی مهمی هستند که باید نسبت به
آنها تصمیمگیری شــود .هر وقت این مسائل ،برای
تصمیمگیــری ،بــه روی میز میآیــد تصیمگیران
عقبنشینیمیکنند.
خب ع ّلت چیســت؟ چرا عقبنشینی
میکنند؟
حــاال نمیدانم دیگر .مثــ ً
ا دربــاره یارانه ،همه
میدانند که این مدل یارانه غلط است .همه میدانند
که این اتالف منابع ملّی اســت .همه میدانند که به
جای این کار ،باید سرمایهگذاریهای کشور را تقویت
کرد تا بیــکاری را جبران کند .ولــی هیچکس وارد
تصمیمگیری نمیشود تا این مسئله را درست کند و
جهتبدهدبه سمت خانوادههایضعیف.
ببینید؛ مث ً
ال میگوینــد نباید بــه خانوادههای
ثروتمند ،یارانــه بدهیم .بعــد میگویند خب حاال
ثروتمنــد را چطور تعریف کنیم؟ چــون نمیتوانند
تعریف کنند ،عقبنشینی میکنند .در حالی که اگر
به جای این کار ،بگوینــد بیاییم به خانوادههای فقیر

یارانه بدهیــم ،آنوقت میتوان شناســایی کرد که
خانوادههای فقیر کدام هستند و به بقیه ندهند .ا ّما این
تصمیمگرفتهنمیشود.
همچنین ،آب مســئله بســیار مهمی است .این
چاههایی که مجوز گرفتهاند ،مقدار برگشــت ساالنه
آنها در مجوزشــان قید شده اســت 10 .سال است
میخواهیم روی ایــن چاهها کنتور بگذاریم تا معلوم
شــود بیشــتر از مجوز ،از ســفرهها برداشت نکنند.
میدانید چه میشود؟ چون برق چاههای کشاورزی
مجانی اســت ،فروردین کنتور را روشــن میکنند و
دیماهخاموشمیکنند.سفرههانابودمیشود.ماباید
تصمی م بگیریم برای چاههای غیر مجاز و مجاز ،کنتور
بگذاریم،ولیکسیتصمیمنمیگیرد.
دربارهسوخت؛ماهمهمیدانیمکهاینمدلمصرف
سوخت ،نســبت به بقیه جهان ،مدل غیر اقتصادی و
نامعقولی اســت .همه میدانیم که مصرف انرژی در
کشور ما مصرفانه است .اصالحش مستلزم یکسری
تصمیمات است .هیچ کس تصمیم نمیگیرد .اینکه
بگوییم مقصر این تصمیمنگرفتنها ،واعظی و نوبخت
است ،اشتباه است ،بلکه اشکال اصلی ،تصمیم نگرفتن
است.
مســئله یارانــه ،مســئله آب ،محیط زیســت،
صندوقهای بازنشستگی ،سهام عدالت ،بحران بانکی.
اینها مسائل خیلی مهمی هستند که باید نسبت به
آنها تصمیمگیری شــود .هر وقت این مسائل ،برای

تصمیمگیــری بــه روی میز میآیــد ،تصیمگیران
عقبنشینیمیکنند.
همه ،مسئله محیط زیست را میفهمیم .دریاچه
ارومیه را هم میفهمیم .این تصمیمگیری میخواهد.
تصمیمگیریاش هم ممکن اســت بــه جاهایی بر
بخورد ،ا ّمــا باید تصمیم گرفــت .این تصمیمگیری
انجام نمیشود .همه در مقابل تصمیمات بزرگ ،کوتاه
میآیند .ما میدانیم که سیستم بانکی دچار بیماری
است،ولیهنگامتصمیمگیریعقبنشینیمیکنیم.
اینکــه در مقابــل تصمیمات بزرگ عقب نشــینی
میکنیم،مقصرشآدمخاصینیست.
آقای ترکان! در حالیکه دولت تدبیر و امید
برای حل همین مسائل روی کار آمد ،چرا به این
سمت نرفت و االن ،کار به جایی رسیده که شما
ازاینموضوعانتقادمیکنید؟
نمیدانم...نمیدانم.
قــدرت ریســکپذیری و شــجاعت
تصمیمگیریدولتراچطورمیبینید؟
ببینیــد؛ فقــط دولت نیســت؛ همــهی نظا ِم
تصمیمگیــری کشــور اســت .همــه میخواهند
ج ّنتمکان بمانند .مجلس میداند کــه نظام یارانه
غلط است ،دولت هم میداند .ا ّما دولتیها میخواهند
مجلس تصمیم بگیرد و مجلســیها هم میخواهند
ی موضوع ،نگران
دولت تصمیم بگیرد .از ج ّو اجتماع 
هستند .لذا مجلســیها همیشــه در فصل بودجه،

دوپهلو حرف میزنند و دولتیهــا هم دوپهلو حرف
میزنند.
این روزها ،بحث ترمیم کابینه داغ است و
بسیاری از نخبگان و افکار عمومی ،میگویند
کابینهبایدترمیمشود.نظرشماچیست؟
این تصمیم با آقای روحانی است.
به نظر شما تغییر ،مؤثر خواهد بود؟
این روزهــا ،روزهــای جام جهانی اســت دیگر؛
نیست؟!
بله؛همینطوراست.
شما میبینید مربیان بزرگ ،در مقابل تیم رقیب،
یک ارنج خاصی را به میدان میفرستند .وقتی شرایط
بازی عوض میشــود ،ارنج را حفظ میکنند یا تغییر
ن را
میدهند؟ خب ،در چنین شرایطی ،دوسه بازیک 
روی نیمکت میآورند و چند بازیکن دیگر را به زمین
میفرســتند .اینطور نیســت؟! ما امروز در شرایطی
هســتیم که تحریمهــای ایاالت متحده ،به شــکل
ظالمانهای علیه ما آغاز شده است.
این شرایط ،شــرایط خاصی است .ما باید مردانی
که برای مقابله با تحریمها مناسب هستند را به عرصه
بفرستیم .بنابراین باید تعدادی به روی نیمکت بیایند
و تعدادی وارد میدان شــوند کــه بتوانند با تحریمها
مقابله کنند .آنهایی که میخواهند همه چیز گل و
بلبل باشد و از شُ رت و زیرپیرهنی تا کاسه و بشقابشان
از خارج بیاید ،مردان این عرصه نیستند .آنهایی که
میخواهند بازار ایرانی ،مملو از جنس خارجی شود و
کاالی ایرانی سرکوب شود ،مردان این عرصه نیستند.
در این واگذاریهای ارز  4200تومانی دیدید چه
اتفاقی افتاد؟ ما به عدهای ارز  4200تومانی دادیم که
نباید میدادیم ،چرا که اص ً
ال حرفه تجاریشــان این
کار نبود .حرفهشان کار دیگری بود ،ولی چون دیدند
ارز ،مفت اســت ،گرفتند .بعد شما فکر میکنید این
ارزهایی که اینها گرفتند ،کاالیش را به قیمت 4200
تومان فروختند؟! اینها ارزها را گرفتند و کاالها را به
قیمت  8هزار تومان فروختند .کسانی که نمیتوانند
این عرصه را کنترل کنند ،باید بروند.
خیلی خب؛ به هر حال شما اولویت تغییر
درکابینهرابهچهقسمتهاییمیدهید؟
من میگویم همه کسانی که در مدیریت این اوضاع
ارزی ،ضعف نشان دادند باید بروند.

اخبار

توافق پوتین و ترامپ نفت را
به بشک های  ۳۰۰دالر میرساند

خانه ملت :عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس گفت :کشور آمریکا و
روســیه اگر به تفاهماتی برسند میتوانند شرایط
را به گونــهای پیش ببرند که قیمت نفت به حدود
بشکهای ۳۰۰دالر برسد.
شهروز برزگرکلشانی در خصوص دیدار ترامپ
و پوتین ،اظهار داشــت :موضوع دخالت روسیه در
انتخاباتریاستجمهوریآمریکابایدموردارزیابی
قرار گیرد ،یکی از محورهای دیدار ترامپ با پوتین
همین امر بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ترامپ قبل از
دیدار با رئیس جمهور روسیه ،پوتین را دشمن خود
یدانست بلکه او را رقیب تلقی میکند که باید با
نم 
وی مذاکره شــود ،بیان کرد :برنامههای اقتصادی
 2کشور روســیه و آمریکا در زمینه فروش نفت و
فرآوردههای نفتی با توجه به شــرایط غرب آسیا
میتوانداثرگذارباشد.
وی افــزود 2 :کشــور آمریکا و روســیه اگر به
تفاهماتی برسند میتوانند شــرایط را به گونهای
پیش ببرند کــه قیمت نفت به حدود بشــکهای
 300دالر برســد ،اگر دیدار پوتین و ترامپ چنین
دستاوردی داشته باشــد ،آینده تاریکی در انتظار
اتحادیه اروپا ،چین و هندوستان قرار دارد.
برگزر کلشانی با بیان اینکه پیش بینی میشود
که اگــر همکاریهای روســیه و آمریکا به نتیجه
برسد ،بسیاری از کشــورهای قدرتمند جهان را
زمین گیر خواهد کــرد ،ادامــه داد :اگر مباحث
اقتصادی در نظر گرفته شــود ،زنگ خطری برای
چین ،اتحادیه اروپا و چین خواهد بود.
نماینده مردم ســلماس در مجلس شــورای
اسالمی گفت :پیشــنهاد ما این اســت که سایر
کشــورها یعنی چین ،انگلیس و فرانســه که در
شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وتو دارند،
شــرایط به وجود آمده در برجام را با جدیت دنبال
کنند و از این دیدارهــای ترامپ که بُعد اقتصادی
دارد ،غافل نباشند زیرا ممکن است شرایط را برای
آنهاسختترکند.

بیشاز۳۰میلیونکاربرفیلترشکن
ایرانیراترجیحدادهاند

ایسنا :معــاون دادستان کل کشــور در امور
فضای مجازی معتقد اســت :بیش از  ۳۰میلیون
کاربرایرانیباعلمبهداخلیبودننرمافزار«هاتگرام
و تلگرام طالیی» به آنها مراجعه کرده اند و در واقع
با یک رفتار معنادار فیلترشــکن ایرانی را بر فیلتر
شکنخارجیترجیحدادهاند.
عبدالصمدخرمآبادیدر مطلبینوشت:
اگر چه اعطای اینترنت بدون فیلتر به هاتگرام
و تگرام طالیی به منظــور دور زدن فیلتر تلگرام
ضربه سختی به پیام رســانهای داخلی وارد کرد
اما ایــن واقعیت را نیز اثبات کــرد که بیش از ۳۰
میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی بودن نرم افزار
«هاتگراموتلگرامطالیی»بهآنهامراجعهکردهاندو
در واقع با یک رفتار معنادار فیلتر شکن ایرانی را بر
فیلترشکنخارجیترجیحدادهاند.
بررســی آمار ترافیــک درگاه بیــن المللی
اینترنت کشــور بیانگر این واقعیت است که بعد
از فیلتر تلگــرام تنها ده درصد از حجم دادههای
موجود تلگرام از طریق فیلتر شکنهای خارجی
بازدیــد شــدهاند .این آمار نشــان میدهد که
مشــکل کاربران ایرانــی در مراجعــه به پیام
رسانهای خارجی مشکل امنیتی نیست .مردم
علیرغم تبلیغات گســترده دشمن به نهادهای
امنیتی جمهوری اســامی ایران کامال اعتماد
دارند و نــرم افزارهــای داخلی را بــر خارجی
ترجیحمیدهند.
این رفتــار مردم یک پیام برای مســئولین
فضای مجازی کشــور دارد و آن این است که به
جای ســرمایه گذاری برای دسترسی کاربران
ایرانــی به پیام رســانهای خارجی همه تالش
خود را برای باال بردن کیفیت پیام رســانهای
داخلی به کار گیرید.
اگر سرمایه گذاری که دولت بر روی فیلترشکن
هاتگرام و تلگــرام طالیی انجــام داد ،صرف پیام
رسانهای داخلی می شــد ،امروز به جای اینکه
شــاهد مهاجرت  ۴۰درصدی کاربران تلگرام به
پیام رســانهای داخلی باشیم شــاهد مهاجرت
 ۹۰درصدی آنهــا بودیم .در عین حال دشــمن
به دادههــای عظیم ( )big dataما دسترســی
نداشت و از شر استثمار و استعمار نوین شبکههای
اجتماعی خارجی در امان بودیم.

