
در اولیــن روز رزمایــش دریایی اقتدار، طی مراســمی 
ناوبندر ُمکران و ناو موشــک انــداز زره با حضور رئیس 
ســتادکل نیرو های مسلح و فرمانده کل ارتش به ناوگان 
جنوب نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران 

ملحق می شود.
امروز ۲۴ دی ماه و در اولین روز رزمایش دریایی اقتدار، 
طی مراســمی ناوبندر ُمکران و ناو موشــک انداز زره با 
حضور سردار سرلشــکر باقری رئیس ستادکل نیرو های 
مســلح و امیر سرلشکر موســوی فرمانده کل ارتش به 
ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی 

ایران ملحق می شود.
ناوبندر مکران، بزرگترین شــناور نظامی کشور است که 

با تاش متخصصان مجموعه  کارخانجات نیروی دریایی 
راهبردی ارتش به یکی از بزرگترین ناوبندر های بالگردبر 
تبدیل شــده تا پشــتیبانی از ناوگروه های این نیرو در 
آب های دور دســت به ویژه منطقه شمال اقیانوس هند، 
تنگه باب المندب و دریای سرخ را بر عهده داشته باشد.
الحاق ناوموشــک انداز زره با قابلیت مانور و سرعت باال 
به ناوگان جنوب نداجا امکان حراســت از آب های تحت 

حاکمیت جمهوری اسامی ایران را فراهم می آورد.
همچنین تعدادی از یگان های شــناوری نیروی دریایی 
ارتــش در محــدوده ی آب های دریای عمان و شــمال 
اقیانوس هنــد برای اجــرای رزمایش اقتــدار دریایی 

گسترش یافتند.   روابط عمومی ارتش

مسایل  گفت:  جمهور  رئیس 
کشــور  راهبــردی  و  کان 
می بایســت بــه دور از تنش 
و رفتارهای سیاســت زده در 
فضــای آرام و منطقی، تدبیر 

و برنامه ریزی شود.
حجت االسام حسن روحانی 
رئیس جمهور در یکصد و نود 
و ششمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
روز سه شنبه تشکیل شد، با اشاره به مباحث مطرح شده 
در نشست روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا و ضرورت افرایش تعامل و گفت وگوی مجلس 
و دولــت در زمان بررســی الیحه بودجه ســال 1۴00 
تصریح کرد: مســائل کان و راهبردی کشور می بایست 
به دور از تنش و رفتارهای سیاست زده در فضای آرام و 

منطقی، تدبیر و برنامه ریزی شود.
در این جلسه و در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری در 
دیدار با اعضای جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
وزیر جهاد کشــاورزی گزارش رونــد تحقق برنامه های 
افزایش تولیــد دانه های روغنی و خوراک دام و طیور را 

ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهــور با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان 
توســعه پایدار جوامع به حســاب می آید، طرح توسعه 
کشت دانه های روغنی را از مصادیق تحقق جهش تولید، 
خودکفایی ملی و گامی برای تامین امنیت غذایی کشور 
توصیف کرد و اظهار داشــت: توسعه کشت دانه روغنی 
با ویژگی های اقلیمی کشــور و با توجه به نیاز کشور به 
واردات روغــن به صورت جدی در دســتور کار دولت و 
وزارت جهاد کشــاورزی قرار گرفته و بارقه ای از امید را 

در عرصه خودکفایی روغن خوراکی ایجاد کرده است.
روحانی تصریح کــرد: با توجه بــه تحریم های ظالمانه 
دشمنان، به دستور مقام معظم رهبری سطح زیر کشت 
دانه های روغنی به صورت جهشی افزایش داده ایم، چرا 
که کشــت دانه هــای روغنی با توجه به نیاز کشــور به 
کنجاله و روغن خوراکی اهمیــت زیادی دارد و وزارت 
جهادکشــاورزی نیز برنامه ریــزی الزم را در این زمینه 
انجام داده اســت و از حمایت دولت در سیاســت های 

کان اقتصادی برخوردار استل.
در این جلســه مقرر شد، طرح وزارت جهاد کشاورزی با 
بررسی های مشترک با ســازمان برنامه و بودجه نهایی 
شده و در اولویت طرح های زیر ساختی کشور قرار گیرد.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اصاح طلبان که در آســتانه فرا رسیدن انتخابات ریاست 
جمهوری دست و پای خود را گم کرده اند آن هم به خاطر 
ترس از شکســت مفتضحانه،  این روزها رفتارهای از خود 
بــروی می دهند که نه منطقی اســت و نــه عقانی بلکه 
نشــان از بی تدبیری های آنها دارد که تاکنون برای کشور 

هزینه های زیادی داشته است.
تا پیش از این اصاح طلبان رقیب سیاســی خود را متهم 
بــه حمایت از ترامــپ می کردند و باهرا ایــن موضوع در 
رســانه های طیف اصاحات و از زبان شــخصیت های آن 

علیه اصولگرایان گفته شده بود.
اتهــام اصاح طلبــان علیــه اصولگرایــان در حمایت از 
ترامپ، بدون هیچ دلیل و منطقی بیان می شد و تنها گفته 
می شد که آنها کاسبات تحریم هستند اما برای اثبات این 

ادعای خود نیز شواهد و مدارکی نداشتند.
فضا سازی های رســانه ای و تبلیغاتی علیه طیف سیاسی 
مقابل اصاح طلبان از شــگردهایی اســت کــه آنها با بد 
اخاقی های سیاســی خود بارها توانســته اند ذهن افکار 

عمومی را منحرف کنند و به قدرت برسند.
در ماجرای سخنان خانم فائزه هاشمی دختر مرحوم آیت 
اهلل هاشــمی رفسنجانی که آرزو کرده بود ای کاش دونالد 
ترامــپ در دور دوم نیز رئیس جمهور آمریکا می شــد تا 
تلکیف ایران روشــن شود،  مصداق »شاهد از غیب رسید« 

است.
در حالی که شــرایط اقتصادی خانم هاشمی رفسنجانی و 
دیگر اعضای خانواده مرحوم هاشــمی قطعاً بسیار مطلوب 
اســت چرا که عکش هایی از سرکار خانم فائزه هاشمی در 
فضای مجازی منتشــر شده که نشــان دهنده تفریحات 
الکچری و پر هزینه اســت، اما او آرزو می کند که ای کاش 

ترامپ پیروز می شد!
او در مصاحبه ای گفته بود؛»برای ایران دوســت داشــتم 

آقای ترامپ انتخاب شــود ولی اگر یک آمریکایی بودم به 
آقای ترامپ رای نمی دادم. به خاطر همین فشــارهایی که 

می آورد، باالخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد.«
همراهی خانم فائزه هاشــمی با آمریکا برای فشــار بیشتر 
به ایران، حمایت او و هم طیفان سیاســی خانم هاشــمی 
را اثبــات می کند در حالی که اصاح طلبان به جز معدود 
افرادی نسبت به اظهارات او واکنشی نشان ندادند و حتی 

برخی از این سخنان حمایت کرده اند.
فقری که اکنون در کشــور به خاطر شــرایط اقتصادی 

دیده می شود نتیجه تحریم های حداکثری آمریکا 
علیه ایران نیست، نتیجه عملکرد اصاح طلبانی 
اســت که از دولت تدبیر و امید حمایت کردند 
و در هنگامه انتخابات ریاســت جمهوری 9۲ 

با وعده های فریبنده مردم را به سوی خود 
جذب کردند و رأی آوردند.

وعده هایی که بــا مذاکره با آمریکا و 
با توافق هسته ای هم محقق نشد، 

قرار هم نبود که محقق شود.
فشارهای اقتصادی و تحریم ها 

زمانی به اوج خود رسید که 
برجــام حاصل شــد، در 
حالی که این پیمان قرار 
بود تحریم ها را بردارد و 
رونــق اقتصادی ایجاد 
کند و همه مشــکات 
کشــور حــل شــود. 
مشــکات کشــور به 
اصاح  بی تدبیری های 
طلبــان و دولت تدبیر 
می گردد،  بــاز  امید  و 

ترامپ هم بهانه ای اســت برای آن که ناکارآمدی ها دیده 
نشــود و همه مشکات اقتصادی به گردن دشمنی های او 
علیه ایران بیفتد. پروانه سلحشوری نماینده پیشین اصاح 
طلب مجلس به حمایت از فائزه هاشــمی و تائید اظهارات 
ضدایرانی او برخاسته و اشتیاق فائزه برای پیروزی ترامپ 
و فشار بیشــتر به ایران را حرف بسیاری از مردم دانسته 

است! 
او در یادداشتی نوشته؛

»آنچه در بیان فائزه پیداســت، آن است که او احتمال 
رخدادهایــی از درون کــه منجــر بــه تغییرات 
ثمربخــش در ایــران امروز شــود، را ناممکن 
می داند از این رو معتقد اســت با فشــارهای 
ناشی از تحریم که احتماال منجر به فروپاشی 
اقتصادی می شــود، نظام وادار به تغییراتی 
گــردد که نهایتا بــرای مــردم نیز مفید 
واقع شــود.این فقط فائزه هاشمی نبود 
که چنین می گفــت. در محاوره های 
مردم یا در گروه های مجازی بعضا 
دیده می شــود که  یا  شــنیده 
آنان نیز نظراتی مشــابه فائزه 
دارند و می گویند اگر ترامپ 
بیاید، حتــی اگر از جنگ و 
تحریم بمیریم بهتر از مرگ 
تدریجــی با کرونا و زندگی 

در فقر و بدبختی است.«
کســی که نگران معیشــت 
مردم باشــد، شرایط زندگی 
خود را شبیه مردمی می ند 
که زیر بار تنگی معیشــت 
قــرار دارند نــه این که در 

رفاه کامل باشند آنگاه برای مردم هم دلسوزی کنند! خانم 
فائزه هاشــمی حتی نامه گایه آمیز محسن هاشمی برادر 
بزرگترش را هم بر نتباید و بار دیگر در نامه اتی بر مواضع 
خود اصرار کرد و در نامه سرگشــاده بــه برادر بزرگترش 
نوشــت؛» چرا  بــرای ایران او را ترجیح مــی دادم ، چون 
بخش هایــی و افرادی خطرناکتــر از ترامپ در قلدری و 
عدم پایبندی به اصول و قواعد و مقررات با عملکرد و بعضاً 
سیاست های نادرست، کشور را در سراشیبی ناکارآمدی ها، 
ســوء مدیریت ها، بی کفایتی ها، دگم اندیشــی ها و حتی 
گاهی تا مرز تاشــی پیش برده اند، بــه مطالبات عمومی 
نه تنها توجهی ندارنــد، بلکه در خاموش کردن آن از هم 

سبقت می گیرند.«
لحــن خانم فائزه هاشــمی به گونه ای اســت کــه به یاد 
نمی آورد دوران صدارت پــدر مرحوم را که تورم به باالی 
50 درصد رسید و همه آن اواضاع و شرایط وخیم اقتصادی 
در دولت سازندگی ماحصل سیاست های اقتصادی مرحوم 
آیتاللههاشــمی رفســنجانی بود که اکنون نیــز به طور 
زیرکانه تری از سوی دولت تدبیر و امید در حال اجرا است.

خانم فائزه هاشــمی بهتر است یک ســوزن به خود بزند 
یک جوالدوز به دیگران، اوضاع اقتصادی نابســامان ایران 
از دهه 70 آغاز شــد و با سیاســت های اقتصادی لیبرالی 
دولت ســازندگی شــدت گرفت. در هر صورت مردم آگاه 
هستند و دیگجر فریب نمی خورند و آرزوی شما را هم به 
حساب آن می گذارند که دوری از قدرت و شهرت وادار به 
همکاری با دشــمن کرده تا شاید زمانی بتوانید دوباره در 
سیاست و فرهنگ کشور یکه تازی کنید و اعتقادات مردم 

را به یغما ببرید.

گزیده ای از نشست مجلس

نمایندگان خواستار اجرای کامل 
اقدام رهبردی شدند

مجلس شــورای اسامی ضمن بررسی کلیات الیحه بودجه 
ســال 1۴00 در جلسه غیررسمی خود، کلیات طرح توسعه 
و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصاح سیاســت های 
تنظیم بازار و ســوال دو نفر از نمایندگان را از وزرای علوم و 

راه و شهرسازی مورد بررسی قرار داد.
مجلس شورای اسامی با توجه به اهمیت الیحه بودجه سال 
1۴00 کل کشــور نشست روز سه شــنبه خود را به صورت 
غیررســمی از ســاعت 7 و 50 دقیقه صبح آغــاز و بعد از 
گذشــت حدود نیم ساعت، جلســه علنی را در ساعت  8 و 

۲6 دقیقه و با حضور ۲39 نفر از نمایندگان آغاز کرد. محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی در ابتدای جلسه 
علنی با اشاره به بررســی الیحه بودجه سال آینده پیش از 
آغاز رسمی نشست گفت: در این فرصت نیم ساعته، نادران 
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1۴00 و رئیس کمیته 

درآمد، گزارشی را از پیشرفت کار این کمیسیون ارائه کرد.
در ادامــه صحن علنی مجلس کار خود را در حالی آغاز کرد 
که گزارش کمیســیون صنایع و معــادن مبنی بر تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص از شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
ســوال رحمت اله نــوروزی نماینده علی آبــاد از وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و ســوال علــی بابایی کارنامی نماینده 
ســاری و میاندرود از وزیر راه و شهرسازی را در دستور کار 
قرار داشــت نمایندگان مجلس با بررســی سوال نوروزی از 
وزیر علوم و تحقیقات به عنوان اولین دستور کار خود را آغاز 
کردند. اما پاسخ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای نوروزی 

نماینده مردم علی آبــاد در مجلس قانع کننده نبود و براین 
اســاس پاسخ غامی به رأی گذاشته شد و نمایندگان هم با 
69 رأی موافق، 1۴6 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از ۲۴8 
نماینده حاضر در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند. این 
اولین کارت زرد غامی در مجلس یازدهم بود اما وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری پیش از ایــن هم در دور قبلی مجلس 
شورای اسامی 5 کارت زرد دیگر دریافت کرده بود. اسامی 
وزیر راه و شهرسازی وزیر بعدی بود که برای پاسخ به سوال 
علــی بابایی کارنامی نماینده مردم ســاری و میاندورود در 

مجلس حضور یافت. 
مجلس پس از بررسی سوال از وزرا وارد دستور کار رسیدگی 
به کلیات طرح  توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد 
اصاح سیاســت های تنظیم بازار شد و وکای ملت بعد از 
استماع اظهارات شــش نماینده موافق و مخالف و با وجود 
جنجال آفرینی هــا و حمات ســوداگران و حامیان آنها به 

مجلس، برای قطع دســت رانتخواران و کنترل قیمت ها با 
کلیــات این طرح بــا 186 رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و 8 
رأی ممتنــع از مجموع ۲۲8 نماینده حاضر در صحن علنی 

موافقت کردند.
مجلس جلسه خود را به ریاست سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی نایب رئیس مجلس و با حضور 1۴۴ نفر از نمایندگان 
ادامه داد. هیئت رئیسه مجلس در نشست روز گذشت خود 
بیانیه 190 نفــر از نمایندگان مجلس را در حمایت از غنی 
ســازی ۲0 درصدی اورانیوم از سوی ســازمان انرژی اتمی 
ایران قرائت کرد، نمایندگان در این بیانیه ضمن تاکید دوباره 
بــر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران بر حقانیت جمهوری اســامی ایران در 
اســتفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای و نیز لزوم رفع همه 
تحریم های ظالمانــه، از اقدام مدیــران و کارکنان صنعت 

هسته ای برای تولید اورانیوم ۲0 درصدی قدردانی کردند.

گزارش

آمریکایی ها از مکتب شهید سلیمانی شکستی راهبردی خوردند
رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس گفت: آمریکایی ها از مکتب 
شهید سلیمانی شکســتی راهبردی خوردند. سرلشکر پاسدار سید یحیی 
رحیم صفوی در مراســمی که با عنوان »پاسداشت اولین سالگرد شهادت 
سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی« در ســازمان مطالعه و تدوین کتب 
دانشــگاهی در علوم اسامی و انسانی برگزار شــد، به تبیین مکتب شهید 
ســلیمانی پرداخت و اظهار داشــت: یکی از عوامل موثر در شکست سیاسی و 
نظامی آمریکا و هم پیمانان او در اشــغال نظامی دو کشور مظلوم و مسلمان افغانستان و 
عراق شــهید سلیمانی و مکتب او بود. وی گفت: مبارزات قهرمانانه ملت مظلوم افغانستان 
و عراق نیز در این شکســت تاثیر بزرگی بود، اما حاج قاســم نقشی اساسی در این زمینه 
داشت. آمریکایی ها شکســتی راهبردی از مکتب شهید سلیمانی را در منطقه غرب آسیا 

خوردند.  دفاع پرس

انتخابات الکترونیکی منتفی نیست
رئیس مرکز فناوری اطاعات وزارت کشور با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی 
منتفی نشده است، گفت: برای اخذ و شمارش الکترونیکی آرای انتخابات 

ریاست جمهوری منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.
امیر شجاعان در رابطه با اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر افزایش 
تعداد صندوق ها و شعب اخذ رأی در انتخابات 1۴00 برای جلوگیری از تجمع 
به دلیل بیماری کرونا و احتمال منتفی شــدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، 
گفت: چرا فکر می کنید این موضوع منتفی شده است؟ گفتند تعداد شعب را اضافه می کنیم 
اما از آن موضوع منتفی شدن انتخابات به صورت الکترونیک استنباط نمی شود. وی گفت: ما 
در مجموع به لحاظ امکانات تشکیاتی که داریم، نمی توانیم کل شعب را تمام مکانیزه برگزار 
کنیم. شجاعان افزود: اغلب فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی، از جمله بحث احراز 

هویت که اگر در تمامی شعب افزایش پیدا کنند، انجام خواهد شد.  مهر

دشمنان جز زبان قدرت زبان دیگری نمی فهمند
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح به رفتارهای خصمانه دشمنان 
علیه ایران اشــاره کرد و گفت: دشــمنان جز زبان قدرت، زبان دیگری 
را نمی فهمنــد. امیر حاتمی در دومین همایش راهبردی اســتاندارد و 
کیفیت نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمن درصدد توقف و ایجاد سد 
در برابر حرکت و رشد انقاب اســامی در منطقه و جهان است، تاکید 
کرد: نظام سلطه برای نیل به اهداف شوم خود تمامی ابزارها و امکانات خود 
را به کار بســت و در این مسیر جنگ تحمیلی، تحریم های ظالمانه و در نهایت نیز ترور 

دانشمندان میهن مان را در دستور کار خود قرار داد.
وی گفت: طراحی و تولید تســلیحات راهبردی خود را هر روز به لحاظ کیفیت افزایش 
می دهیم و بــا کاهش زمان ایده تا محصول و قیمت تولیــدات دفاعی توان بازدارندگی 

کشور را ارتقا می دهیم.  روابط عمومی وزارت دفاع

ناوبندر مکران و ناو موشک انداز زره 
فردا به آب انداخته می شوند

روحانی: 

مسائل کالن کشور باید به دور از رفتارهای 
سیاست زده تدبیر و برنامه ریزی شود
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سرمقاله

ادامه از صفحه اول
چرا محافل رســانه ای و سیاســی غربی همچون 
بی.بی.ســی، وی.او.ای، ایران اینترنشنال به چنین 
جوســازی هایی می پردازند؟ بخشــی از این رفتار 
برگرفته از همان سیاســت همیشــگی دشمنی با 
ایران با تخریب سرمایه اجتماعی است که در قالب 
بی اعتمادسازی میان مردم و نظام صورت می گیرد 
تا بزرگترین ســرمایه کشــور در برابــر تهدیدات 
دشمنان را به زعم خود کم رنگ سازند. نکته دیگر 
پنهان ســازی وضعیت بحرانی کشورهای غربی و 
ناتوانــی آنها در مهار کروناســت که به رســوایی 
برای آنان مبدل شــده اســت. آنها همزمان سعی 
در اهمیت زدایی و کم رنگ ســازی دستاوردهای 
ایران در مبارزه با کرونا و البته ســاخت واکســن 
آن هســتند تا بــه زعم خود از آگاهــی جهانی از 
ظرفیت های عظیم علمی ایران جلوگیری و ایران را 
کشوری ناتوان در برابر تحریم ها نشان دهند. نکته 
مهم دروغ پردازی آنان اســت چرا که رهبر انقاب 
با اصل واردات واکســن مخالفــت نکردند بلکه در 
کنار تاکید بر حمایت از ســاخت واکسن ایرانی، با 
واردات واکسن از آمریکا، انگلیس و فرانسه مخالفت 
کردند مخالفتی که با توجه به شــرایط ملت بزرگ 
ایران و حفظ امنیت ملی کشــور است و مسئوالن 
دستگاه های بهداشــتی و درمانی کشور نیز از نظر 
علمــی آن را تاکیید و ماحظــه ای تامل برانگیز 

عنوان کرده اند. 
مسئله ای که تحرکات و جوســازی های گسترده 
رســانه های غربی و همقاطارانشان برای تخریب و 
موضع گیری علیه آن، حقانیت آن را بیش از پیش 
آشکار می سازد چرا که مخالفت رهبری، مسئوالن 
و دست اندرکاران حوزه بهداشت و سامت کشور، 
در کنار حفظ ســامت مردم، ناکامی ســناریوی 
جدید غرب علیه اتحاد ملت ایران و نظام اســامی 

را به همراه دارد.

چهل سال بعد در چنین روزی

وضعیت مغزپســته ای هم به ســایر وضعیت های 
کرونایی اضافه شد.

چهل و هشــتمین رنگ مخصوص وضعیت کرونا 
رنگ »مغز پســته«ای اســت که مردم شهرهای 
دارای ایــن وضعیت می توانند دورهمی های خود 

را تا سقف سه نفر تشکیل دهند.
بــه گــزارش خبرگزاری ها، دکتــر ژینوس الری 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با اعام این مطلب 
که دیگــر هیچ رنگی وجود ندارد که به رنگ های 
کرونایی اضافه کنیم از مردم خواست کمی رعایت 
کنند. وی خاطرنشــان کرد: رنگ های کرونایی با 
اســتفاده از مشاوره هنرمندان معتبر حوزه نقاشی 
و رنــگ شناســی، انتخاب می شــود و همینجور 

قضاقورتکی و الکی نیست.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با رد شایعاتی مبنی 
بر ناکارآمدی واکســن های ایرانی، تصریح کرد: به 
کوری چشــم اســتکبار جهانی این واکسن ها از 
خرداد ماه به بازار می آید و چشــم بازار را هم کور 

خواهد کرد.
وی در پاسخ یکی از خبرنگاران که پرسیده بود در 
خردادماه کدام سال این واکسن ها عرضه می شود 
با حالت عصبانی ســالن کنفرانس خبری را ترک 
کرد. شایان ذکر است روز گذشته اشکان روحانی 
_رییس جمهور_ قول داده بود واکسن های کرونا 

از روز شنبه توزیع خواهد شد.
نفتکش کره جنوبی به موزه منتقل شد

ما تمام مســیرها را برای بازپــس گیری نفتکش 
توقیف شــده کره جنوبی باز گذاشــتیم اما انگار 

سرنوشت آن برای چشم بادامی ها اهمیتی ندارد.
به گــزارش خبرگزاری ها دکتــر عبدالقادر همتی 
_رییــس کل بانک مرکزی_ بــا اعام این مطلب 
از تحویل این نفتکش به مــوزه تجهیزات دریایی 
خبر داد و افزود: امیدواریم مردم برای تماشای این 
نفتکش تاریخی بلیت بخرند بلکه این چند میلیارد 

دالر ناقابل به خزانه بانک مرکزی برگردد.
وی احتمــال توقیف ایــن نفتکــش را به دالیل 
سیاســی رد کرد و گفت: همانطــور که پدربزرگم 
عبدالناصــر حدود چهل ســال پیش گفته توقیف 
این نفتکش به دلیل آالیندگی، سرعت غیرمجاز و 
عبور از چراغ قرمز بوده و به بلوکه شدن دالرهای 

ما در کره جنوبی ربطی ندارد.
شایان ذکر اســت که طی حکمی از سوی رئیس 
کل بانک مرکزی، "عیســی آل کثیر" که ســابقه 
اهانت به چشــم بادامی ها را در کارنامه خود دارد 
بــه عنوان مدیر »موزه تجهیزات دریایی« منصوب 

شده است.

ضدیت با ایران و ایرانی در اندیشه فائزه هاشمی اصالح طلب


