سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
چراکه آنهــا همواره به دنبــال ضربه زدن به
نفوذ حزباله لبنان چه در عرصه داخلی و چه
در عرصه بینالمللی و جهان اسالم هستند .اما
گزاره ســوم نیز مرتبط با این موضوع است که
اسرائیل با همکاری تندروهای کابیته «ترامپ»
شامل «پمپئو» وزیرخارجه «پنس» معاون اول
و «کوشنر» داماد وی به دنبال راهی هستند که
ترامپ را به جنگی مستقیم با ایران بکشانند.
این گمانهزنی با توجه به اینکه این روزها ترامپ
درعرصه انتخابات داخلی آمریکا از «جوبایدن»
رقیب دموکرات خویش عقب اســت میتواند
رنگ و بوی جدیتری به خود بگیرد .اسرائیل
به دنبال ضربــه زدن به کشــورمان از طریق
ترغیب آمریکا به رؤیایی با ایران است .با توجه
به حمالتی که این رژیم به مواضع کشورمان در
ســوریه انجام داده اما ایران تاکنون پاسخ این
هتاکیها را نداده است ،اسرائیل و تندروهای
آمریکایــی به ایــن موضوع بســنده نکرده و
مزاحمتهایــی که جنگندههــای آمریکایی
برای هواپیمای مسافرتی کشورمان در آسمان
لبنان نیز ایجاد کردند را نیز میتوان در همین
راستا ارزیابی کرد .این چنین مسائلی این ظن
را تقویب میکند که اسرائیل به دنبال آن است
تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید حضور دارد او
را به ورطه رؤیایی نظامی با ایران بکشاند تا از
این طریق ترامپ را درعرصه داخلی آمریکا و در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور
به عنوان یک قهرمان ملی معرفی کند و از این
طریق او را یک دوره دیگر در جایگاه ریاســت
جمهوری تثبیت کنند .در این راستا برخی از
اعضای کابیته ترامپ نیز همانطور که اشاره
شد در این هدف صهیونیســتها را همراهی
میکنند .آنهــا به دنبــال رادیکالیزه کردن
فضای داخلی آمریکا و عرصه بینالملل هستند
تا بتوانند ترامپ را به هر ترتیبی شده در قدرت
نگه دارند .از طرفــی لبنان با توجه به موقعیت
استراتژیکی که دارد همواره مورد طمع بسیاری
از کشورهای عربی و غربی بوده است وبا توجه
به کثرتی که در این کشور وجود دارد همواره
ایجاد ثبات در لبنان بســیار ســخت بوده؛در
چنین وضعیتی توطئههای رژیم صهیونیستی
در این کشور برای ایجاد درگیریهای داخلی
همواره وجود داشته ،از سویی عربستان نیز با
دالرهای نفتی خود از طریق ســعد حریری و
همپیمانان او به دنبال رؤیایی با حزباله و ایران
بوده و این در حالی است که کشورهایی نظیر
فرانسه و آمریکا نیز به صورت سنتی در لبنان
دارای نفوذ هستند .بنابراین مشاهده میکنید
که در چنین وضعیتی ایجاد ثبات و آرامش در
لبنان کار بسیار سختی است.
پیامدهای اقتصادی انفجار بیروت
عالوه بر پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و
روانی این انفجار ویران شدن بندر بیروت تأثیر
چشمگیری بر اقتصاد و تجارت لبنان میگذارد.
 - 1خطر افزایش دوبــاره قیمتها :برای آنکه
بدانید انفجــار بیروت تا چه حد بــرای لبنان
مهم است باید گفت ۹۰درصد از گندم مصرفی
این کشور وارداتی است و بیشتر این واردات از
طریق این پایانه انجام میشده که در قلب این
انفجار قرار داشــت .این درحالی است که طی
چند ماه اخیر و در بحران اقتصادی لبنان مواد
غذایی ۸۰درصد افزایش قیمت داشته است.
لبنان تنها ۱۷درصد از کل گندم مصرفیاش را
تولید میکند و انفجار در سیلوهای نگهدارنده
تقریباً تمام گندم را از بین برد و بیم آن میرود
که قیمتها دوباره رشــد کنند .با وجود اینکه
هنــوز اطالعات دقیقــی از میزان خســارت
وارده بــه بندر و ســاختمانهای اطرف محل
حادثه منتشر نشــده اما برخی منابع از آلوده
شــدن حدود ۱۵هزار تن گندم به مواد سمی
ناشــی از انفجار گفتهاند .عالوه بر گندم ،جو و
ذرت نیز در ســیلوهای بندر بیروت نگهداری
میشد که این انفجار آنها را غیرقابل استفاده
کرده است.
 - 2بحران مواد غذایی :بحران انفجار در بیروت
زمانی نمایانتر میشد که بدانیم این بندر به
صورت روزانه با  ۳۰۰بنــدر دیگر در جهان در
تعامل بوده و ساالنه پذیرای حدود سه هزار و
 ۱۰۰کشتی بوده که عمده صادرات و واردات
لبنان از آن صورت میگرفته است .کاالهایی
که وارد این بندر میشــد بیــش از ۷۰درصد
حجم کاالهایی را تشکیل میداد که وارد لبنان
میشــد .در این بندر ســیلوهای گندم و یک
منطقه آزاد به مساحت بالغ بر ۸۱هزارمترمربع
وجود داشــت .بیشــتر کاالها و مواد وارداتی
ازجمله غذا ،مواد اولیــه ،دارو و ابزارهای برقی
ازطریق این بندر وارد لبنان میشــد .درواقع
این بندر بخــش اصلی توانمنــدی لبنان در
ذخیرهسازی است زیرا انبارهای بزرگی در آن
وجود دارد که کاالهای مختلفی در آن ذخیره
میشــود .همچنین زیرســاخت بندر بیروت
این پتانسیل را داشــته که مرکز مهمی برای
بزرگترین حجم از تبادل خارجی لبنان باشد.
ازسوی دیگر سیستم حمل و نقل داخلی لبنان
نیز به این بندر وابسته بود زیرا کاالها از آن به
بیروت و از آنجا به سایر مناطق این کشور منتقل
میشد .این بندر محوری بود که نمیتوان از آن
بینیاز شد .بســیاری از کارشناسان اقتصادی
اعالم کردهاند پس از این انفجارهشــدارهای
مهمی درخصوص وقوع بحران غذایی شــدید
مطرح شده و لبنان به سمت یک بحران غذایی
شدید در صورت عدم دستیابی به کمکهای
غذایی حرکت خواهد کرد.

شمخانی :نمیتوان نماز را با علی و نهار را با معاویه بود

واکنش توئیتری مطهری به اظهارات سیدحسن نصراله

جزئیات دستگیری تیم تروریستی توسط وزارت اطالعات

فارس :دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبریک عید غدیر گفت :درس صفین به ما میگوید
نمیتوان نماز را با علی و نهار را با معاویه بود.
«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت :سیره علی(ع) راه و رسم
ماســت .درس صفین به ما میگوید نمیتوان نماز را با علی و نهار را با معاویه بود و بر تل
نشست و بر میدان نظر کرد .غدیر بر غدیریان مبارک .او این توئیت را با هشتگ غدیریام
منتشر کرده است.

ایسنا :علی مطهری در توئیتی به سخنرانی دبیرکل حزباله لبنان و سفر «مکرون»
به این کشــور واکنش نشــان داد .نماینده مردم تهران در مجلس دهم در توئیتی
نوشت :سخن سیدحسن نصراله درباره سفر مکرون و کمکهای فرانسه به لبنان باید
درسی برای انقالبیهای وطن باشد که حتی کمکهای پزشکان بدون مرز را به بهانه
جاسوســی بازگرداندند .موضع نصراله حاکی از تدبیر او برای حفظ وحدت کلمه در
لبنان و رفع مشکالت این کشور است.

ایرنا:مدیرکل اطالعات سیستانوبلوچستان از دستگیری یک تیم تروریستی وابسته به گروههای
تکفیری خبر داد .مدیرکل اطالعات این استان اظهار داشت :با عنایت خداوند و تحت توجهات
حضرت ولی عصر(عج) اعضای یک تیم وابسته به گروههای تروریستی تکفیری با تالش سربازان
گمنام امام زمان استان دستگیر شدند .این تیم تروریستی با اقدامات خود موجبات وحشت مردم
و ترس و دلهره شهروندان عزیز استان را فراهم کرده بود .گفتنی است طی ماههای اخیر اقدامات
سربازان گمنام امام زمان(عج) سهم بسیار عمدهای در قطع ید دشمنان داشته است.
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«نسلفردا» احتمال خطرآفرینی مخازن نفت در زیرزمینهای تهران را با3مسئول در میان گذاشت

محاصرهنفتیتهراندرابهاموسکوت!

دریاوفایی  /گروه ایران

Naslefarda@gmail.com

ســوای علــل واقعی فاجعــه انفجــار در
بندر«بیروت» حاال چند روزی اســت ابراز
نگرانیهای متعدد ازسوی برخی مسئوالن
کشــوری مبنی بر پیشبینی اتفاق مشابه
برای پایتخت نیز رســانه به رسانه درحال
چرخش است .اینکه درصورت عدم مدیریت
صحیح نگهداری مخازن نفتی در تهران بروز
فاجعهای دهشتناکتر از آنچه در بیروت رخ
داد در کمین پایتخت خواهد بود .بهتر است
این هشدارها را خودیها زودتر بنویسند و
داخلیها زودتر منتشرسازند که اگر چنین
کنند حکایت دوستی است و اگر از سر ترس
نکنند ،حکایت خاموشــی! عضو و رئیس
کمیسیون بودجه شورای شهر تهران با این
هشدار گفته است :انبار نفت محله شهران
مانند یک بمب هیدروژنی داخل شهر است
و وجود این انبار در داخل بافت مســکونی
شهر فاجعهای دهشتناکتر از بیروت را برای
تهران رقم خواهد زد.
«مجیدفراهانی»  درصفحه اینستاگرامش
نوشت« :حتماً در اقصی نقاط گمرکهای
رسمی یا اسکلههای غیررسمی ،درمناطق
ویژه اقتصادی یا بنادرساحلی و غیرساحلی
کشور انبارهای مشــابه انبار موادشیمیایی
بیروت یافت میشود که از این پس باید به
عنوان یک بمب ســاعتی نگریسته شود اما
عالوهبراماکنیادشدهانباشتموادشیمیایی
در بطن و مرکز شــهرها و اماکن مسکونی
خطرآفرینتر اســت ».رئیس کمیسیون
بودجه شورای شهر تهران هشدار داده است:
شناســایی نقاط پرخطر در تهران و دیگر

عضو شورای شهر تهران:
مخازن نفت در شهران فاجعه ای بدتر از بیروت را برای تهران دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:
وجود انبارهای نفت شهران برای سوخت رسانی درسطح تهران حیاتی است.
نماینده تهران درمجلس شورای اسالمی:
جابجایی مخازن نفت مصوبه دارد و باید هرچه سریعتر انجام شود،
ربطی هم به بیروت ندارد.
شهرها و احتمال بروز فاجعه و برنامهریزی
برای خروج این بمبهای ساعتی از شهر را
باید از دولت و مدیریت شهری طلب کنیم.
مخازن نفتی در زیرزمینهای
تهران استاندارد است
هشــدارهای فراهانی در حالی اســت که
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی در واکنش به اظهارات او اطمینانخاطر
داده است« :انبار نفت شهران استانداردهای
ایمنــی الزم را دارد و وجــود آن بــرای
سوخترســانی ایمن و مطمئن درسطح
تهران حیاتی است« ».کرامت ویسکرمی»
با بیان اینکه مثلث حیاتی سوخترســانی
در شهر تهران وجود دارد گفت« :این مثلث
شامل ســه انبار نفت جنوب ،انبار نفت ری
جنب پاالیشگاه و شــمال غرب تهران کن
و شمال شــرق تهران قوچک میشود .طی
سالیانگذشتهمکاتباتیانجامشدهوجلسات
کارشناسی و مدیریتی درون و برون سازمانی

با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط
انجام شده که در تمام این جلسات با مباحثی
که مطرح شده ضرورت وجود انبار نفت در
آن نقطه و رعایت استانداردهای فنی وایمنی
مورد توجه قرار گرفته است».
نمیخواهــم در ایــن رابطه
صحبت کنم
هشدارهای فوری عضو شورای شهر تهران از
یک طرف و اظهارات مدیرعامل شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی ضرورتی بود که باید
از سوی نمایندگان تهران در بهارستان نیز
پیگیریمیشد.متاسفانهبهرغمپیگیریهای
مکرر تلفنی و مکتوب تعداد زیادی از آنها
حاضر به پاسخگویی به پرسش مطرح شده
مبنی براین موضوع نشدند« .علیخضریان»
نماینده مــردم تهران درمجلــس یازدهم
ازجمله این بهارستاننشــینها بود که در
واکنش به پرســش ما صراحتاً اعالم کرد:
درایــن خصــوص گفتوگونمــی کنــم

انتخابات آمریکا

رئیسجمهور آمریکا در جریان کنفرانس خبری:

پیروز انتخابات شوم ،بهسرعت با ایران توافق میکنم

اسپوتنیک« :دونالدترامپ» رئیسجمهوری آمریکا جمعه به خبرنگاران گفت :اگر ما پیروز انتخابات شویم به سرعت
با ایران توافق خواهیم کرد و خیلی زود توافقهایی با کرهشمالی خواهیم داشت .رئیسجمهوری آمریکا دربخش دیگر
صحبتهایشبهانفجارمهیب«بیروت»اشارهکردهوگفت :مقامهای آمریکاییدرحالحاضربهلبنانرفتهاندتاتقاضابرای
کمکهای انساندوستانه بیشتر را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند .ترامپ گفت :ایاالت متحده اکنون در کنار مقامهای
میدانی در لبنان است تا نیازهای بهداشتی و بشردوستانه بیشتر را شناسایی کند و ما کمک بیشتر را تأمین خواهیم کرد.
ترامپ افزود که او بیروت را از حرکت سه هواپیمای آمریکایی با محموله تجهیزات پزشکی و کادر درمانی مطلع کرده است.
رئیسجمهوری آمریکا درادامه گفت :روز یکشنبه با امانولماکرون» رئیسجمهوری فرانسه ،رهبران لبنان و دیگر کشورها
درباره تأمین کمک بیشتر تماس خواهد داشت.
اب
حز
ا

تهدیدهای احتمالی بورس در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی میشود

گام زدن بهارستانیها در بورس

نسل فردا /گروه پارلمانی

Naslefarda@gmail.com

اعضایکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس
این هفته ضمن استماع گزارش کمیتههای امنیت ،مرز
و روابط خارجی کمیسیون ،وضعیت بازار بورس ،ارز و
تهدیدات احتمالی را با حضور مسئوالن مربوطه بررسی
میکنند.
براساس دســتور هفتگی مجلس ،اعضای کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح سهشنبه
ضمن مروری بر آخرین اخبار و تحوالت به اســتماع
گزارش کارگروه مرز درخصوص بررسی :تأثیرات متقابل
مرز بر روابط جمهوری اســامی ایران با همسایگان،

آخرین وضعیت بازارچههای مــرزی از نظر عملکرد و
فعالیت آنها ،آخرین وضعیت مرزهای کشــور از نظر
عمران و امنیت ،مشکالت احتمالی مرزهای مجاز زمینی
و دریایی میپردازند.
اعضای این کمیسیون در ادامه نشست صبح سهشنبه
به استماع گزارش کارگروه روابط خارجی درخصوص
بررســی آخرین وضعیت روابط اقتصــادی جمهوری
اسالمی ایران و کشورهای همســایه با تمرکز بر عراق،
سوریه ،و افغانستان و بررسی وضعیت بورس در آینده و
تهدیدات احتمالی آن با حضور مدیرعامل سازمان بورس
و اوراق بهادار تهران میپردازند.
اعضایکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس

و اساســاً قصــد گفتوگــو درهرموردی
را ندارم!
منابــع پرخطردرتهران باید
جابهجا شود
نماینده مردم تهران درمجلس یازدهم ابتدا
در واکنــش به موضوع مطرح شــده گفت:
اوالً اشتباه میکنند کسانی که چنین اقدام
مشــابهی را انجام بدهند .اینکه حادثهای
شــبیه بیروت در تهــران رخ بدهــد اص ً
ال
ربطی به هم ندارد .دوم اینکه قب ً
ال هم راجع
به ناایمنی نگــهداری مخازن نفت صحبت
کردم و دررسانهها موجود است .قب ً
ال شورای
شــهر بودم و راجع به این موضوع آن زمان
کارمفصلی انجام شــد .تا وقتی آنجا بودم
بررسی و پیگیری میکردیم که انجام شود.
«اقبالشاکری» با تاکید براینکه جابهجایی
انبارنفت درتهران مصوبه دارد اظهار داشت:
مخازن نفت چه درشهران و چه هرنقطه دیگر
مصوبه دارد و اص ً
ال ربطی به این حوادث ندارد.

مصوبه دارد که باید منتقل شــود و تصویب
هم شده است منتهی دولت و دستگاههای
اجرایی دارند دراین رابطه کوتاهی میکنند.
او ادامه داد :موقعی که شــورای شهر بودم
بسیار پیگیری میکردیم که اینها جابهجا
شوند؛ طرح جابهجاییاش هم تهیه شده و
دولت باید هرچه زودتــر این را اجرا کند .نه
تنها در شهران بلکه هر منبع ریسکی چه از
نظر زیست محیطی و چه از نظر ایمنی که
شــهر را دچار مخاطره میکند باید جابهجا
شــود؛ ازجمله این مخازن .این عضو سابق
شورای شهر تهران گفت :هشدار اص ً
ال ندارد؛
این برنامه جزو مصوباتی است که درشورای
شهر هم تأیید شده و شورای شهر باید هرچه
زودتر پیگیری کند که اینها جابهجا شوند.
لذا موضوع از هشدار به رد است و مصوبه دارد.
شاکری خطاب به شــهرداری تهران یادآور
شــد :شــهرداری عامل پیگیری و نظارت
موضوعات شهری اســت و ما هم به عنوان
نماینــده تهــران تقاضا داریــم و پیگیری
میکنیم کــه هرچه ســریعتر جابهجایی
صورت گیــرد .این نماینده مــردم تهران
درمجلس یازدهم به وجود سایر موارد پرخطر
درنقاط مختلف تهران اشــاره کرد و گفت:
هرموضوع دیگری که برای زیســت شهری
خطر ایجاد میکند شامل این مصوبه است
ازجمله شــنچالههای جنوب شــهر کنار
رودخانه کن که آن هم شبیه مخازن است
و هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود .وی
اعالم کرد :اگر در این خصوص شورای شهر
کمکــی از مجلس میخواهد مــا آمادهایم
انجام بدهیم.

خانه ملت
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد:

هدیه گرفتن نمایندگان زیر ذرهبین رفت

ایســنا :نماینده مردم نجفآباد میگوید :مردم و کارمندان دولت از این پس میتوانند از طریق یک سامانه تخلفات
نمایندگان مجلس را اعالم کنند .ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به جزئیات طرح
اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد :براساس این طرح پنج تغییر اساسی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
اعمال میشود .اولین تغییر این است که تعارض منافع در این قانون کنار میرود .در حال حاضر در هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان هفت نماینده با رأی صحن مجلس در هیئت نظارت حضور مییابند که خود تعارض منافع است چراکه افرادی
که قرار است بر رفتار نمایندگان نظارت کنند خود با رأی نمایندگان به این هیئت راه یافتهاند .این نظارت نمیتواند عادالنه
باشد .این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه اظهار کرد :براساس طرح جدید حداکثر سه ماه پس از انتخاب
هیئت رئیسه مجلس جدید ،هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکل میگیرد.
شورای اسالمی عصر سهشنبه وضعیت تأمین ارز مورد
نیاز کاالهای اساسی و بازگشت ارز کاالهای صادراتی را با
حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بررسی میکنند.
نماینــدگان این کمیســیون درادامه نشســت عصر
کمیسیون به استماع گزارش کارگروه امنیت درخصوص
بررسی مسائلی از قبیل ایجاد فضای گسترده ضدحقوق
بشری علیه آمریکا ،پیگیری حقوقی موضوع ،اقدامات
مقابلهای ممکن ،یکصدایی در بیان موضوع و مرتبط
با تعرض جنگندههای آمریکا به هواپیمای مسافربری
ماهان در حریم هوایی کشور سوریه میپردازد.
اعضای هیئت رئیسه و روسای کارگروههای کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز صبح
چهارشنبه نشستی خواهند داشت.
براســاس دســتور هفتگی مجلس،کمیته امنیت این
کمیسیون صبح سهشــنبه به بررسی مسایلی از قبیل

ایجاد فضای گســترده ضدحقوق بشری علیه آمریکا،
پیگیری حقوقی موضوع ،اقدامات مقابلهای ممکن ،یک
صدایی در بیان موضوع و مرتبط با تعرض جنگندههای
آمریکا بــه هواپیمای مســافربری ماهــان در حریم
هوایی کشور ســوریه با حضور دســتگاههای ذیربط
میپردازد.
کمیته مرز این کمیسیون نیز صبح دوشنبه به بررسی
تأثیرات متقابل مرز بر روابط جمهوری اسالمی ایران با
همسایگان ،آخرین وضعیت بازارچههای مرزی از نظر
عملکرد و فعالیت آنها ،آخرین وضعیت مرزهای کشور
ازنظر عمران و امنیت ،مشکالت احتمالی مرزهای مجاز
زمینی و دریایی با حضور دستگاههای ذیربط میپردازد.
کمیته روابط خارجی کمیســیون نیز عصر دوشــنبه
آخرین وضعیت روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
و کشورهای همسایه با تمرکز بر عراق ،سوریه و افغانستان
با حضور دستگاههای ذیربط را بررسی میکند.

بین الملل


توئیت عبدالهیان درباره
تهدیدهای ماکرون

خبرآنالین :دستیار ویژه رئیس مجلس در امور
بینالملل گفت :لبنان فقط کمک و همبستگی
نیــاز دارد نه دخالــت هیچ طــرف خارجی را.
امیرعبدالهیان درباره اتفاقــات لبنان درصفحه
شخصاش در توئیتر نوشت« :تهدیدات ماکرون
در لبنان مرهمی بر جراحات ناشی از فاجعه بندر
بیروت نبــود .لبنانی که با وحــدت همه نژادها،
جریانها و مذاهب درمقابل رژیم صهیونیستی
درخشــیده به خوبی قادر اســت وحدت ملی و
اســتقالل خود را حفظ کند .لبنان فقط کمک
و همبســتگی نیاز دارد و نه دخالت هیچ طرف
خارجی را!»

عرضه امالک بنیاد مستضعفان در
بورس امالک

ِ
امالک
مهر :رئیس بنیاد مستضعفان از واگذاری
در اختیار این بنیاد در بورس امالک و مستغالت
خبر داد .سیدپرویز فتاح با بیان اینکه طی یک سال
گذشته دو شــرکت بنیاد مستضعفان در بورس
پذیرفته شدهاند گفت :با احتساب این شرکتها
تعداد شــرکتهای بورسی بنیاد مستضعفان به
۳۲شرکت رســیده و امیدواریم امسال بتوانیم
۲شــرکت دیگر بنیاد مســتضعفان را وارد بازار
سرمایه کنیم تا مردم نیز سهامدار این شرکتها
شوند و در سود آن شریک باشند .وی گفت :تالش
داریم تمام شرکتهایمان را که قابلیت ورود به
بازار سرمایه دارند وارد بازار بورس کنیم؛ البته با
پیگیری ما دولت و قانون به کمک آمدند تا برای
عرضه امالک خود در بورس دست به کار شویم.
لذا با راهاندازی بورس امالک ،بنیاد مستضعفان هر
قدر بتواندِ ،
امالک در اختیارش را در بورس امالک
عرضه خواهد کرد.

طعنه تند مهاجرانی به «هوک»

فرارو :وزیر ارشــاد دولت اصالحــات در پیامی
توئیتری نسبت به خبر استعفای «هوک» واکنش
نشان داد .ســیدعطااله مهاجرانی در این رابطه
نوشت« :برایان هوک برکنار شد .ظاهرا ًچاهی که
برای ترامپ و پمپئو میکند به آب نرسید .حاال
وقت آن است که کتابی درباره ایران بنویسد و مثل
بولتون به جیب بزند و بگوید چرا نتوانست ایران
را به مذاکره وادار کند و ناکام از سیاست رفت؟»

اقدام گوگل علیه ایران

ایلنا :گوگل با حذف چند حساب کاربری یوتیوب
دست به اقدامی علیه ایران زد .گوگل اعالم کرد
۱۶حســاب کاربری یوتیوب که وابسته و تحت
حمایت دولت ایران بوده را در ماه آوریل مسدود
کرده اســت .گوگل برای توجیه این اقدام خود
مدعی شد :این حسابهای کاربری مشکوک در
عملیات هماهنگ برای اثرگذاری بر رسانههای
اجتماعی نقش داشتهاند .این حسابها به زبان
عربی مطالبی را درباره بیماری کرونا در آمریکا و
روابط آمریکا و عربستان منتشر کردهاند.

تمرکز ما باید روی حفظ برجام
باشد

یورو نیوز :یک دیپلمات سازمان ملل بر ضرورت
حفظ برجام تاکید کرد .دیپلماتهای سازمان ملل
گفتند :مخالفت با پیشنویس آمریکا به شــکل
فعلی به حدی است که آمریکا احتماالً نمیتواند
آرای الزم برای مجبور کردن روسیه و چین برای
استفاده از حق وتو را به دست بیاورد .یک دیپلمات
دیگر در این باره گفته که پیشنویس آمریکا «فراتر
از مقررات فعلی» ممنوعیت فروش ســاحهای
متعارف به ایران است .یک دیپلمات دیگر گفت:
اکنون تمرکز ما باید حفظ برجام باشد.

انتقاد سناتور آمریکایی از فروش
سالح به سعودیها

واکنش کنایهآمیز شمخانی به استعفای هوک
دبیر شورای عالی امنیت ملی به استعفا و کنارهگیری «برایانهوک» واکنش نشان داد.
منبع :همشهری آنالین     

کنایه معنادار معزی
به مخالفان لوایح
چهارگانه
علیرضا معزی ،معاون
ارتباطات و اطالعرسانی
دفتر رئیسجمهور در
حساب توئیتری خود با
هشتگ رئیسجمهور
و FATFمطلبی را
منتشر کرد  .
منبع :خبر آنالین

آناتولی :ســناتور آمریکا از فروش ســاح به
سعودیها انتقاد کرد« .کریسمورفی» نماینده
ایالت کانکتیکات گفت« :ما متحــدان خود در
خلیجفارس را غرق در ســاح کردهایم و نتیجه
این کار تحریک مسابقه تســلیحاتی در منطقه
اســت ».او مدعی شــد« :هر ســاحی که به
سعودیها میفروشیم ،ایرانیها تالش میکنند
نســخهای از همان را داشته باشــند .آیا ما واقعاً
خاورمیانهای میخواهیم کــه در آن پهپادهای
ســعودی و ایران پــرواز میکنند؟ ایــن اتفاق
مثل کابوس است».

