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آمادگي كامل براي دفاع
از خليجفارس را داريم

ايرن�ا :جانش��ين فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران
انقالب اس�لامي گفت :ت��وان و آمادگي كام��ل براي دفاع
از خليجف��ارس و مرزهاي آبي را داري��م .دريادار «عليرضا
تنگس��يري» در همايش نقش و جايگاه نيروي دريايي در
تامين امنيت منطقه ژئوپليتيكي خليجفارس به مناسبت
روز نيروي دريايي افزود :متاسفانه هم اكنون به رغم اهميت
ژئوپليتيكي و نقش و جايگاه خليجفارس در امنيت و منافع
كشور ،هنوز به اين مهم پي نبردهايم .وي با تاكيد بر اينكه
بايد اهميت خليجفارس و ارزشهاي متعدد آن را بهخوبي
بشناس��يم ،گفت :در خليجفارس داراي ي��ك هزار و 275
كيلومتر مرز و ساحل هستيم و اگر از تنگههرمز تا ورودي
اروند خط مستقيمي كش��يده ،شود معادل  850كيلومتر
ميش��ود .وي اف��زود :عالوه بر اين م��رز طوالني و مهم در
خليجفارس ،ما داراي منابع نفتي هستيم كه ايران را در كنار
روسيه و قطر جزو سه كشور نفتي دنيا قرار داده است .وي
اظهار داشت :تامين منافع و امنيت كشور در خليجفارس از
جمله مسايلي بوده كه به طور جد مورد توجه است .جانشين
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت:
خليجفارس تنها منبع حي��ات مادي نظام بوده و تنها مقر
ارتباطي ما با كشورهاي حوزه خليجفارس است .وي با اشاره
ب��ه دوهزارو  200كيلومتر مرز آب��ي در جنوب و يكهزارو
 200كيلومتر مرز آبي در شمال افزود :اهميت خليجفارس
را بايد بيش از پيش بشناسيم و در اين راستا تامين امنيت
اين منطقه را با جديت پيگيري ميكنيم .وي با اش��اره به
حضور  101فروند ناو فرامنطقهاي در خليجفارس گفت :از
اي��ن تعداد  76فروند متعلق به آمريكا و پس از آن انگليس
دومين كشور فرامنطقهاي حاضر در خليجفارس است .وي
با بيان اينكه اين تعداد ناو فرامنطقهاي هيچ توجيهي ندارد
غير از اينكه نشاندهنده اهميت منطقه است ،گفت :بنابراين
بايد چشممان را باز كنيم و در اين راستا فرهنگ دريايي و
ش��ناخت اهميت دريا را در داخل ترويج كنيم .وي گفت:
اينك  14ناو هواپيمابر در هرمزگان ،سه ناو در بوشهر و دو ناو
در خوزستان داريم و بايد نسبت به افزايش پتانسيل در اين
زمينه همت كنيم .وي با اشاره به اينكه دشمنان ما در تالش
هستند تا از جمهوري اسالمي چهره ناخوشايندي در منطقه
ايجاد كنند كه به اين وسيله تسليحات خود را به كشورهاي
عربي بفروشند ،گفت :متاسفانه شاهد اين هستيم كه امارات
متحده عربي همچنان به خريد و تجهيز تس��ليحاتي اقدام
ميكند .دريادار تنگسيري گفت :مرز امارات متحده عربي
در حال حاضر  600كيلومتر است كه با ساخت سه جزيره
مصنوعي كه در دستور كار قرار داده ،اين مرز را به يك هزار
و  200كيلومتر افزايش ميدهد.
حجتاالسالم ذوالنور:

وليفقيه نزديكترين شخص
به معصوم(ع) است

فارس :حجتاالسالم ذوالنور گفت :در زمان غيبت امام
عصر (عج) ،وليفقيه نزديكترين شخص به معصوم(ع) است.
حجتاالس�لام مجتبي ذوالنور در جمع عزاداران حسيني
در حس��ينيه ثاراهلل كرمان اظهار داش��ت :دو ديدگاه و نظر
درب��اره واقعه كرب�لا وجود دارد .بعضيه��ا معتقدند كربال
حادث��هاي اتفاقي و با تاريخ مصرف معين بود و كربال نيز از
قاعده جنگهاي بزرگ و حوادث غيرمترقبه مانند س��يل،
زلزل��ه و بيماريهاي واگير كه تاريخمصرف دارند ،مس��تثنا
نيس��ت .ذوالنور تصريح كرد :بعضي از افراد اعتقاد دارند اگر
ارادتي به امام حس��ين(ع) وجود دارد ،بايد آن را به اردوگاه
سيدالش��هدا(ع) در كربال و انزج��ار و لعن و نفرين را هم به
اردوگاه ابنزياد روانه كنيد و معتقد هستند كه كربال و عاشورا
بحث امروز نيست .وي عنوان كرد :بعضي از افراد در اين قشر
پا را فراتر ميگذارند و جسارت را بيشتر كردهاند و معتقدند
ذكر عاش��ورا عقبگرد در تاريخ ،در ج��ا زدن و توقف كردن
است .ذوالنور بيان كرد :اين افراد معتقدند امروز عصر مدرنيته
و پست مدرن و قرن  21است و نبايد دنبال مسايل گذشته
رفت زيرا سير واپسگرايي و توقف در تاريخ دارد .وي با بيان
اينكه عدهاي از اين افراد معتقدند كه فرهنگ شهيد و شهادت
يدانند ،اذعان
خشونتآفرين است و بدر و كربال را خشونت م 
ك��رد :در روزنامههاي زنجي��رهاي دوران اصالحات ،يكي از
ليدرهاي اين جريان منحط در مقالهاي توهينآميز نوشت كه
خشونت در كربال به دنبال خشونت پيامبر اسالم (ص) در بدر
بود .در منطق اين افراد عزاداري ،سينهزني و زنجيرزني ترويج
خشونت است .وي با اشاره به نظري ديگر درباره كربال بيان
كرد :در اين نظريه افراد معتقد هستند كه كربال يك واقعه
تاريخي صرف و يك حادثه از جنس جنگهاي بزرگ تاريخ
و حوادث غيرمترقبه نيست .ذوالنور با بيان اينكه كربال جنس
و ماهيت متفاوتي دارد ،بيان داشت :عاشورا و كربال يك قانون
و معيار اس��ت .وي با تاكيد بر اينكه عاش��ورا بايد بررسي و
آناليز شود ،عنوان كرد :قانون كربال نشان ميدهد كه تاريخ
تكرارپذير است .وي تصريح كرد :در زماني كه امام معصوم(ع)
غايب است ،وليفقيه نزديكترين شخص به معصوم(ع) است.
ذوالنور با اشاره به ويژگيهاي امام خميني(ره) تصريح كرد:
ايش��ان بحث فقه سياس��ي و حكومتي اسالم و واليتفقيه
را از زي��ر خروارها خاك خارج كرد و در س��ال  49مباحث
وليفقيه را در كتابي با عنوان نامهاي از امامموسوي در بيروت
منتشر كردند كه در ايران توزيع شد .وي با بيان اينكه امام
راحل تئوري حكومت را ارايه كرد ،گفت :ايشان واليتفقيه
را اختراع و ابداع نكردند بلكه آن را استخراج كردند .ذوالنور
تصريح كرد :امام راحل تمام تالش خود را براي برطرف كردن
مانع اجراي حكومت اسالمي به كار گرفتند و ايشان حكومت
طاغوت را س��اقط كردند .وي عنوان كرد :امام خميني (ره)
در حكومتهاي مختلف بشري و مادي مانند سرماي هداري،
كمونيست ،ليبراليسم و كاپيتاليسم ظرف امروزي را انتخاب
كرد و مظروف ديروز را در آن ريخت كه جمهوري با محتواي
ديني بود به طوريكه وليفقيه در رأس باش��د .ذوالنور بيان
داش��ت :در ديدگاه ناب اس�لامي ب��دون اذن وليفقيه حق
دخالت در امور وجود ندارد.
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جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه:
عليرضا دقيقي
وكيل پايه يك دادگستري
براس��اس اصل  69قانون اساس��ي ،مذاكرات مجلس
ش��وراي اسالمي بايد علني باش��د و گزارش كامل آن از
طريق راديو و روزنامه رس��مي براي اطالع عموم منتشر
ش��ده و گ��زارش و مصوبات جلس��ات غيرعلني نيز بايد
پ��س از برطرف ش��دن ش��رايط اضطراري ب��راي اطالع
عموم منتشر ش��ود .در سال  1359انتشار گزارش كامل
مذاكرات مجلس ،عدهاي را به ستوه ميآورد كه درنهايت
منجر به استفساريهاي ميش��ود و در آن دو راه ،پيشرو
ق��رار ميگيرد .نخس��ت آنك��ه يكصد نس��خه از صورت
مش��روح مذاكرات از هر جلسه تهيه میشود و در اختيار
روزنامه رس��مي قرار ميگيرد تا بهعنوان ضميمه روزنامه

قصور در انتشار گزارش مذاکرات مجلس
در اختيار مراكز نيازمند گذارده شود .ديگر آنكه گزارشي
فش��رده حاوي تمام نكات و تصميمات متحده از مشروح
مذاكرات در هر جلس��ه تهيه و در اختيار روزنامه رسمي
جهت انتشار گذاشته شود كه شوراي محترم نگهبان در
نظريه تفس��يري خود در  1359/11/08به اين شرح كه
«اصل  69قانون اساس��ي صراح��ت دارد كه بايد گزارش
كامل مذاكرات مجلس ش��وراي اس�لامي از طريق راديو
و روزنامه رس��مي منتشر شود بنابراين اكتفا به دو طريق
پيشنهاد شده خالف قانون اساسي است» با آن مخالفت
كرده و بر انتشار كامل اصرار ميكند .از سويي ،آييننامه
داخلي مجلس ،مقرر داش��ت ه «مذاكرات كامل هر جلسه

همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداكثر  48ساعت پس
از آن ،بين نمايندگان توزيع ميش��ود ».حال اين س��وال
مطرح است كه آيا انتش��ار روزانه گزارش كامل مذاكرات
مجلس در روزنامه منظور قانونگذار بوده يا همانند عملكرد
مس��تمر روزنامه رسمي كشور كه بدون داشتن خبرنگار
و سيس��تم پيادهسازي ،چشم به راه ارسال اين گزارش از
سوي مجلس براي انتشار با تاخير (در بعضي موارد حتي
با تاخير بيش از يك ماه) است .جالب اينكه ،باوجود اصرار
قانون اساسي به انتشار روزانه مشروح مذاکرات و به يمن
وسايل الكترونيكي ارس��ال از قبيل پست الكترونيكي و
غيره ،مجلس شوراي اسالمي با وجود الزام به پيادهسازي

و چاپ صورت مشروح مذاكرات مجلس ،ظرف  48ساعت
و عم��ل ب��ه اين ال��زام آن را به موقع در اختي��ار روزنامه
رسمي كش��ور قرار نميدهد تا اهل فن از انتشار بهنگام
اين مذاكرات نمايندگان ملت بهرهها گيرند ،هرچند قصور
روزنامه رسمي كش��ور نيز در تهيه روزنامه اين مذاكرات
جاي تامل دارد .در راستاي اصالح اين بدافزاري ساختاري،
پيشنهاد ميشود روزنامه رسمي كشور ،در طول جلسات
مجلس با حضور عوامل خود ،در مجلس ،نسبت به ثبت
و پيادهسازي بهنگام مشروح مذاكرات مجلس اقدام كند
يا اينكه مجلس به منظور صرفهجويي در هزينهها ،زحمت
ارسال صورت مشروح مذاكرات را به جان بخرد.

پاسخ بانكمركزي به واشنگتن:

اتهام پولشويي ادعايي كامال بياساس است
ش�رق :طرح ادعاهاي اخير واش��نگتن عليه بانكمركزي
ايران بيپاسخ نماند؛ اگرچه حدود يك هفته زمان نياز بود
تا اين پاسخ تهيه شود .حدود يك هفته پيش بود كه پس
از شكست آمريكا و متحدانش در ارسال پرونده هستهاي
ايران به ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد در جريان
نشست فصل پاييز شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي
اتم��ي به منظور اعمال تحريمهاي ت��ازه عليه جمهوري
اس�لامي ،دور تازهای از تالشهاي غرب به منظور اعمال
تحريمهاي يكجانبه و خارج از چارچوب شوراي امنيت
در دس��تور كار قرار گرفت .آمريكا و متحدانش در جريان
نشس��ت ش��وراي حكام به دنبال آن بودند تا با توسل به
تازهترين گزارش يوكيا آمانو ،مديركل آژانس بينالمللي
ان��رژي اتمي درباره برنامه اتمي ايران كه با تمركز بر ابعاد
احتمالي نظامي اين برنامه تهيه شده بود ،پرونده هستهاي
ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهند.
ب��ا اين حال آنها پس از آنكه از دس��تيابي به اهداف خود
بازماند ،اعمال تحريمهاي بيشتر يكجانبه عليه جمهوري
اس�لامي را پي گرفتند .بر همين اساس حدود يك هفته
پيش در اقدامي هماهنگ س��ه كش��ور بريتانيا ،آمريكا و
كانادا ،تحريمهاي جديد علي��ه ايران را اعمال كردند؛ گو
اينكه اقدام مورد اش��اره آنه��ا چندان هم هماهنگ نبود،
چراكه اين س��ه كش��ور تنها در تحريم شركتهاي فعال
در ح��وزه انرژي جمهوري اس�لامي با يكديگر هماهنگ

بودند و آمريكا ،بريتانيا و كانادا را در تحريم بانكمركزي
همراهي نكرد .بر اين اس��اس ب��ه علت پيامدهاي منفي
تحريم بانكمركزي جمهوري اسالمي ايران بر بازار نفت
و تاثي��رش بر اقتصاد جهاني ،آمريكا آن را كنار گذاش��ت
و برخالف بريتانيا و كانادا تنها مدعي شد كه نظام بانكي
اي��ران از جمله بانكمركزي يكي از «مهمترين نگرانيها
در زمينه پولش��ويي» اس��ت .اين اق��دام آمريكا ديروز با
واكنش بانكمركزي جمهوري اسالمي ايران روبهرو شد.
بانكمرك��زي با صدور بيانيهاي تاكيد ك��رد :اقدام دولت

عصر ايران :روزنامه انگليسي اينديپندت در واكنش به اقدام مجلس ايران در تصويب كليات طرح كاهش رابطه با انگليس و
مهلت دوهفتهاي مجلس هشتم به دولت براي اخراج سفير بريتانيا از ايران ،با تالش براي بيتقصير جلوهدادن لندن نوشت كه
مقامات ايراني هنوز معتقدند كه انگليسيها در توطئههاي پشت پرده عليه اين كشور دست دارند .در اين گزارش با اشاره به
اينكه تصميم احتمالي به اخراج سفير بريتانيا از ايران بهطور روشني ذهنيت مقامات مسوول در ايران را نسبت به بريتانيا آشكار
ميسازد ،مينويسد كه هنوز هستند بسياري از افراد در ايران كه معتقدند هرچه در پشت پرده ميگذرد ،كار انگليسيها است.
اين گزارش با ادعاي اينكه از نظر مقامات ايران ريشه همه مشكالت در انگليس و اقدامات لندن خالصه ميشود ،ميافزايد:
براي بيش از يك قرن دست دولت بريتانيا در عرصه سياست ايران بسيار فعال بود و رهبراني كه با منافع بريتانيا همخواني
نداش�تند از س�وي لندن كنار گذاش�ته ميش�دند ،اما از زماني كه رهبران بريتانيا خليجفارس را يك درياچه بريتانيايي
ميدانستند نسلها است كه ميگذرد اما هنوز بسياري از كشف دست پنهان انگليس در پشت هر حادثه مهمي در اين كشور
خبر ميدهند » .اين روزنامه بريتانيايي در پايان مينويسد« :شايد بهتر باشد ما هم ادعاهاي مقامات ايراني را درباره خودمان
بپذيريم .اين واقعيت كه در ايران قدرت ما را بسيار بيشتر از آنچه كه هست تخمين ميزنند ،شايد براي ما مثبت هم باشد».

نيازمند بازسازي اعتماد عمومي هستيم

ايلنا :وزي��ر صنايع و معادن دول��ت اصالحات با تاكيد بر
اينكه معتقدم براي حضور مردم و گروههاي سياس��ي در
انتخابات نيازمند يك بازس��ازي اعتماد عمومي هستيم،
گفت :مسووالن بايد ش��رايطي فراهم كنند كه حتي اگر
اين دغدغه تنها مربوط به يك گروه محدود جامعه باش��د
ك��ه عالقهمند به حضور در انتخابات و ش��ركت در آينده
كشورش است ،برطرف شود .اسحاق جهانگيري با بيان اين
مطلب افزود :براي نظام يك نفر هم مهم است ،چه برسد
به يك گروه سياس��ي كه در طول سالهاي متمادي اداره
كش��ور را بر عهده داشته است .به نظرم رفع اين دغدغهها
از سوي مسووالن براي طيفهاي مختلف سياسي و مردم
كار بسيار س��ادهاي است .عضو شوراي مركزي كارگزاران
س��ازندگي با بيان اينك��ه انتخابات مجلس نهم ،به جهت
چالشهاي موج��ود در ح��وزه اقتص��ادي ،بينالمللي و
سياستهاي داخلي كشور انتخاباتي تعيينكننده است،
گف��ت :امروز چالشهايي جدي پيش روي ما قرار دارد؛ از
بعد اقتصادي كش��وري كه همواره بودجهاش با نفت ۱۸
دالري بس��ته و به خوبي اداره ميشد ،امروز با نفت كمتر
از  ۸۰دالر امكان بس��تن بودجه ن��دارد .هم اكنون نيز با
بحثهاي مطرحشده در سطح بينالمللي مبني بر سوق
گرفتن تحريمها به س��مت نفت و ان��رژي ،اداره بودجه با
مشكالت جديدي روبهرو خواهد ش��د .وي افزود :چالش
ديگ��ر امروز اقتصاد ايران موضوع اجراي قانون هدفمندي
يارانهها به خصوص در زمينه ع��دم تراز پرداختها براي
تامين يارانه خانوارهاس��ت .با توجه به كمبود منابع براي
تامين يارانه اين بخش ،اين س��وال مطرح است كه منابع
م��ورد نياز را دولت از كجا و چگون��ه تامين خواهد كرد؟
همچني��ن برآورد آثار تورمي و تامي��ن اعتبار آن در جاي
خود حايز اهميت است .موضوع سهام عدالت و مطالبات
دارندگان اين سهام ،مشكل ايجاد اشتغال از يك سو و رو
به تعطيلي رفتن برخ��ي از واحدهاي اقتصادي و بيكاري

جمعي از نيروي كار ،شوك ايجاد شده در سيستم بانكي
به واسطه فساد مالي گسترده اخير و ...از جمله مشكالت
اقتصادي هس��تند كه امروز دولت با آنها روبهروست .وي
با اش��اره به مس��ايل داخلي گفت :در بخش سياستهاي
داخلي نيز واگرايي شديدي در بين نيروهاي انقالب اتفاق
افتاده كه حاصل آن حاشيهنشين شدن بخش وسيعي از
سرمايههاي انساني كشور و پشتوانههاي اصلي نظام بوده
است .وزير صنايع و معادن دولت اصالحات ،گفت :با توجه
به همه اين چالشها ،معتقدم انتخابات مجلس نهم يكي از
بزرگترين فرصتها براي نظام و گروههاي فعال سياسي
اس��ت .وي در ادامه با اشاره به شرايط اصالحطلبان براي
حضور در انتخابات گفت :امروز اصالحطلبان براي شركت
در انتخابات مجلس دغدغههاي ج��دي دارند .مهمترين
دغدغه اصالحطلبان كه به نوعي خواس��ته آنها نيز تلقي
ميشود ،آن است كه به دنبال اتفاقات رخداده در طول دو
سال گذشته و فضاي ايجادشده براي اين طيف در كشور،
به نوعي نش��انهاي از سوي مسووالن براي ورود به صحنه
انتخابات دريافت كنند ،نشانهاي مبني بر اينكه فضاي اين
انتخابات رقابتي ب��وده و حقي از اين گروه تضييع نخواهد
ش��د .جهانگيري افزود :اصالحطلبان بايد مطمئن باش��ند
برگزاري انتخابات در چارچوب قانون صورت گرفته و فضايي
كامال رقابتي بر انتخابات حكمفرما خواهد بود .مس��ووالن
دستگاههاي اجرايي بايد نسبت به جريانهاي سياسي فعال
بيطرف باشند و معتقدم نبايد از اين فرصت غفلت كرد چرا
كه به س��رعت در حال سپري شدن اس��ت .وزير صنايع و
معادن دولت اصالحات در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر
بحران در اردوگاه اصولگراها جدي است ،گفت :معتقدم امروز
گروههاي تندرو اصولگ��را آرزوي عدم حضور اصالحطلبان
در انتخاب��ات مجلس را دارند و بع��د از آن هم همين افراد
اصالحطلبان را به دليل شركت نكردن در انتخابات متهم به
پيروي از مواضع آمريكا مبني بر تحريم انتخابات ميكنند.

كدخدايي :طرح كاهش روابط با انگليس تاييد شد
ايس�نا :سخنگوي ش��وراي نگهبان از تاييد طرح كاهش
روابط با انگلي��س خبر داد .عباس��علي كدخدايي اظهار
كرد :پس از ارسال طرح كاهش روابط با انگليس از سوي
مجلس شوراي اسالمي به شوراي نگهبان ،مصوبه مذكور
در ش��ورا مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و مغاير شرع
و قانون اساسي شناخته نشد .نمايندگان مجلس شوراي

اس�لامي ،اين طرح را در راستاي اقدامات خصمانه دولت
انگلستان در قبال ملت ايران تصويب و وزارت امور خارجه
را موظ��ف كردهاند تا عالوه بر به حداقل رس��اندن روابط
اقتص��ادي و بازرگاني با اين كش��ور ،طي دو هفته ،روابط
سياس��ي ايران با دولت انگليس را به س��طح كاردار تنزل
دهد.

تحويل سامانههاي جديد پدافند هوايي به سپاه

فارس :س��ردار وحيدي از تحويل س��امانههاي جديد پدافند
هوايي به س��پاه پاس��داران در آينده نزديك خبر داد .سردار
احمد وحيدي ،وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح كه
ديروز در حاشيه مراسم ختم منصور رحيمي ،برادر معاون اول

اياالتمتحده آمريكا در متهم كردن بانكمركزي جمهوري
اسالمي ايران به انجام پولشويي ،اقدامي برخالف موازين
حق��وق و عرف بينالمللي ب��وده و نقيض اصل مصونيت
بانكهاي مركزي است كه در سراسر جهانشناخته شده
و مورد احترام است .دولت اياالتمتحده آمريكا بدون هيچ
دليل و س��ندي اين اته��ام را در حالي عليه بانكمركزي
جمهوري اس�لامي ايران مطرح كرده كه فعاليتهاي آن
همواره از شفافيت كامل برخوردار بوده و اين بانك همانند
تمامي بانكهاي مركزي دنيا به انجام وظايف ذاتي خود

تحلیل روزنامه ایندیپندنت از طرح کاهش رابطه با انگلیس

اسحاق جهانگيري درباره انتخابات مجلس:

رييسجمهور با خبرنگاران گفتوگو ميكرد در پاسخ به سوال
ف��ارس درباره برنامههاي اي��ن وزارتخانه گفت كه در روزهاي
آينده تعدادي سيستم پدافند هوايي به سپاه پاسداران انقالب
اسالمي تحويل خواهيم داد.
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در رابط��ه با برقراري ثبات پول��ي ،مديريت ذخاير ارزي و
س��اير امور مرتبط با آن اش��تغال داش��ته است .هيالري
كلينتون و تيموتي گايتن��ر ،وزراي خارجه و خزانهداري
آمريكا دوشنبه هفته گذشته با حضور در برابر خبرنگاران
در واش��نگتن مدعي ش��دند كه علت قرار دادن ايران در
فهرست كشورهاي فعال در پولشويي بينالمللي افزايش
فش��ار بر سيستم مالي اين كش��ور از طريق نگران كردن
كشورهاي طرف معامله اس��ت .با اين حال بانكمركزي
ايران در پاس��خ به ادعاهاي واشنگتن تاكيد كرد «منابع
درآمدهاي ارزي بانكمركزي جمهوري اس�لامي ايران،
عمدت��ا حاصل از فروش نفت و مش��تقات آن اس��ت كه
براساس قانون پولي و بانكي كشور به حسابهاي اين بانك
واريز و از طريق نظام بانكي بينالمللي مديريت ميشود
و انج��ام عمليات پولش��ويي در مورد اي��ن وجوه ،ادعايي
كامال بياساس و غيرحرفهاي است .استفاده از ابراز فشار
بر بانكمركزي به منظور دس��تيافتن به برخي اهداف و
مقاصد سياسي ،بدعتي است كه كل نظام مالي بينالمللي
را تهديد خواهد كرد و حتي دولت مزبور و ساير دولتهايي
كه از اينگونه اقدام��ات حمايت نكنند نيز از آن متضرر
خواهند شد .بانكمركزي جمهوري اسالمي ايران همچنان
به فعاليتهاي قانوني و مشروع خود ادامه خواهد داد و حق
پيگيري ادعاي خود عليه مقامات مزبور در محاكم و مراجع
صالح بينالمللي را محفوظ ميداند».

ج�وش ش�يرين در نان:برخ��ي نانواييه��ا باوجود
مخالفت وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي از
جوش ش��يرين در خمير نان اس��تفاده ميكنند .وقتي
نظارت نباشد ،نانوايان نان سوخته و خمير به مشتريان
ميفروشند يا نان همراه با جوش شيرين مضر!
يك مخاطب
گاليه از اطالعات پرواز:جمعه گذشته هر بار با قسمت
اطالعات پرواز هواپيمايي مهرآباد تماس گرفتم ،كس��ي
پاسخگو نبود .آيا روزهاي تعطيل پاسخگويي به مسافران
هم تعطيل است؟
يك مخاطب
اگر فرصت داش�تيد جوانان بيكار را دريابيد!عدهاي
از جوانان تحصيلكرده در به در دنبال كارند .متاس��فانه
ايجاد فرصتهاي شغلي به فراموشي سپرده شده است
و خانوادهها از مسووالن گله دارند .تا چه زماني قرار است
اين وضع ادامه داشته باشد؟
مهديمعينيان
بارانه�اي موس�مي و بيتوجه�ي مس�ووالن:بارها
مش��كالتمان را با س��تون مربوطه در ميان گذاشتهايم و
با لطف مس��ووالن روزنامه چاپ ش��ده است .اما متاسفانه
برخي از مس��ووالن ش��هري نهتنها ترتيب اثر نميدهند
بلكه خود را موظف به پاسخگويي هم نميدانند .به عنوان
نمونه درخواس��ت كرده بوديم كه در شهر گرگان ،خيابان
ش��هدا ،الله هشتم از ابتداي بنبست يكم ميخچهگران تا
زير تكايا جوي آب ساخته ش��ود تا بارانهاي موسمي راه
خروج داشته باشند؛ اما اهالي همچنان مجبورند مشكالت
فراواني را تحمل كنند .اگر ش��هرداري فرصت رس��يدگي
به درخواس��ت س��اكنان اين محل را ندارد به شوراي شهر
پيشنهاد ميكنيم براي عبور اهالي از جوي آب ايجادشده
تعدادي قايقموتوري ،پارويي يا پدالي راهاندازي كند تا هم
باعث س��رگرمي و تفريح شود و هم اينكه ساكنان مجبور
نباشند به سختي رفت و آمد كنند!
محمد كريمبلند از گرگان
س و اتالف وقت مس�افران :از مسووالن
كمبود اتوبو 
ش��ركت واحد تقاضا داريم اتوبوسهاي سعديجنوبي-
ميدان امام حسنمجتبي(ع) را افزايش دهند تا مسافران
در ايستگاهها با اتالف وقت مواجه نشوند.
فرزان از تهران
شركت برق مشكل را رفع كند:چراغهاي پل عابر
پياده اتوبان آهنگ ،مقابل خيابان خرمگاه مدتي اس��ت
خاموش است .براي رسيدگي به اين مشكل با شهرداري
تماس گرفتم .مسووالن گفتند ترانس برق شركت برق
مش��كل دارد و وزارت نيرو بايد به آن رس��يدگي كند .از
مسووالن ش��ركت برق منطقهاي تقاضا داريم نسبت به
تعمير ترانس و تامين روشنايي پل عابر اقدام كنند.
يك مخاطب

