
پرده بر افتد 

فحش بدهند

چراغ سبز به بایدن 

با کاله گیس 

مذاکره ای نداشته است

تکرار نمی شود

اشتباه کردیم 

خدا قوت!

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهوری، در واکنش به حمالت 
تند برخی جریان های سیاســی به ظریف، در حساب توییتر خود نوشت: » در 
عزای  ترامپ گریبان می درند و  ظریف را بالگردان می کنند. آنانکه سرنوشــت 
سیاسی و اقتصادی خود را به ترامپیسم گره زده اند، به همراه او  سقوط را تجربه 
می کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند«.

مصطفی هاشمی طبا گفت : وقتی مرتب فحش و بد و بیراه می گویند، دیگر 
تمرکزی برای حرف زدن و دفاع نمی ماند. آنهایی که آقای رئیس جمهور یا آقای 
ظریف را به مجلس دعوت می کنند، هدفشان فحش دادن است؛ یعنی ظریف و 
روحانی را به مجلس دعوت می کنند تا به آنها فحش بدهند و نمی خواهند حرف 
بشنوند. از طرفی من معتقدم به حد کافی درباره برجام صحبت شده و مردم هم 
قبول دارند اما کسی که نمی خواهد قبول کند هر چه هم که دلیل بیاوریم قبول 
نمی کند. نرود میخ آهنین بر سنگ. برخی هم فکر می کنند با قدرتهای دنیا مذاکره 
می کنیم تا هر چه ما می گوییم آنها بگویند چشم! مگر مذاکره خارجی شوخی 

است. معلوم است که آنها هر چیزی را به راحتی نمی پذیرند.

حســین شــریعتمداری در واکنش به تحریم ترامپ و تیمش از سوی 
ایران نوشــت: وزارت محترم امور خارجه این پرسش را بی پاسخ گذاشته 
اســت کــه اگر قرار بر تحریــم آنها بود، چرا حاال که از مســئولیت برکنار 
شده اند؟! با نگاهی گذرا به نمونه هایی از وادادگی و انفعال دولت کنونی در 
سیاست خارجی و گره  زدن آشکار و بارها اعالم شده امور کشور به تحوالت 
و بایدها و نبایدهای آمریکا، از یک سو و از سوی دیگر با توجه به امیدی که 
دولت محترم به روی کار آمدن دولت بایدن بسته و به صراحت اعالم کرده 
بود، این احتمال قوت می گیرد که هدف از تحریم ترامپ و پمپئو و ســایر 
مقامات ارشــد آمریکایی، چراغ ســبز دولت به بایدن بوده و با هدف جلب 
نظر و توجه او صورت گرفته باشد! هرچند بیان این نکته تلخ و ناگوار است، 
از آنجا که تاکنون در مواضع و عملکرد دولت و وزارت خارجه کشــورمان 
شاهد برخی از نمونه های ناهمخوان با مبانی انقالب و منافع ملی کشورمان 
بوده ایم بعید نیســت که تصمیم به تحریم مقامات آمریکایی آن هم بعد از 
برکناری از مســئولیت هایی که داشته اند، از سوی جریان خزنده ای صورت 
گرفته و یا به مسئوالن دولت و وزارت خارجه القا شده باشد که برای حرمت 

و آبروی نظام اهمیتی قائل نبوده اند!

کیانوش عیاری کارگردان فیلم »کاناپه« که به دلیل استفاده بازیگران زن 
از کاله گیس توقیف است نسبت به پخش سریال »روزهای ابدی« و حضور 
زنان با کاله گیس واکنش نشان داد. کیانوش عیاری کارگردان سینما که فیلم 
»کاناپه« به کارگردانی او به دلیل استفاده از »کاله گیس« برای زنان همچنان 
توقیف اســت در برنامه »شب های هنر« که از شبکه چهار سیما به صورت 
زنده پخش می شد، از پخش سریال »روزهای ابدی« با همین شرایط استقبال 
کرد و گفت: »این روزها صحبت هایی است درباره سریال »روزهای ابدی« 
آقای شــمقدری و مقایســه با فیلم من که من از این فضا به اینجا رسیدم که 
خوشحالم که آقای شمقدری این کار را کرد و با هر تعریفی، کاری که آقای 
شمقدری کرد یک گام رو به جلوست« عیاری درباره آخرین وضعیت فیلم 
»کاناپه« هم گفت: »»کاناپه« در یک خواب زمســتانی هست. به واسطه یک 
ســوءتفاهم چهار پنج ساله که مســاله حجاب است. در این فیلم ما موهای 
بازیگران زن را با نمره ۴ زدیم و کاله گیس گذاشــتم که فقط در کنار محارم 
و خلوت خودشان در خانه کاله گیس داشته باشند و وقتی به بیرون از خانه 
و خیابان و اداره می روند بر اساس عرف و قانون جمهوری اسالمی حجاب 

دارند. اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد عجیب است.«

وزیر امور خارجه گفت: خیلی جالب اســت که خبرنگار فیگارو چک 
نکــرده آقای تخت روانچــی در این مدت ایران بودنــد و در زمانی که به 
نیویورک برگشته یک هفته در قرنطینه بوده است. محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه در حاشــیه نشســت امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران 
گفــت: دولت ترامپ امروز به زبالــه دان تاریخ می رود. این دولت حتی به 
مرکز دموکراســی خود )کنگره( هــم رحم  نکردند. ظریف در مورد ادعای 
فیگارو مبنی بر رایزنی روانچی با تیم بایدن در نیویورک گفت: خیلی جالب 
است که خبرنگار فیگارو چک نکرده آقای تخت روانچی در این مدت ایران 
بودند و در زمانی که به نیویورک برگشــته یک هفته در قرنطینه بوده است. 
وی ادامه داد: ما یک توافق مســتحکم داریم، نکاتی که در این توافق هست 
و یا نیست با توافق انجام شده است و امکان ندارد که دوباره مذاکره کنیم.

زهرا شجاعی گفت: نمی توانیم نسبت به شخصیتی که بتواند با آمدنش 
افزایش رأی را ممکن کند امید داشته باشیم. اساساً چنین نگاهی که به دنبال 
قهرمان باشــیم اشــکال دارد. در واقع اتفاقی که در دوم خرداد افتاد و آقای 

خاتمی با رأی ۲۰ میلیونی رئیس جمهور شد، دیگر تکرار نخواهد شد.

حجاریان با انتقاد تند از نظارت اســتصوابی گفت، اصالح طلبان اشتباه 
کردنــد که تن به آن داده اند. حجاریــان در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد در 
پاســخ به ســوالی در مورد این که دولت خاتمی هم محصول همین نظارت 
اســتصوابی اســت و حتی اصالح طلبان زاده همین نظارتند تصریح کرد من 
ایــن حرف را رد نمی کنم و ابایی هــم از انتقاد از خود ندارم. من می گویم ما 
اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه مان را 
تکرار کنیم. اگر انتخابات نمایانگر اراده عمومی شــهروندان است باید مساله 
نظارت اســتصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی سازوکارهای 
تبعیضی از طرف دیگر حل شود. صریح بگویم، نمی شود سرنوشت کشور را 
به تیغ استصواب سپرد. من در نشریه »عصر ما« چندین نوبت در نقد نظارت 
اســتصوابی و بابی که به قلم آقای رضوانی گشــوده شد، نوشتم و معتقدم به 
ایستگاه پایانی استصواب رسیده ایم و اگر بناست در بر همین پاشنه بچرخد، 

پیشنهاد می کنم گزینه مطلوب »نصب« شود!

معصومه ابتکار، معاون زنان رئیس جمهوری عالوه بر تایید خبر شکایت 
از وزیر ارتباطات با مقایسه تحریم او به وسیله آمریکا و احضارش به دادسرا 
به خاطر فیلتر نکردن اینســتاگرام واکنش نشان داد.ابتکار در حساب کاربری 
خود با اشــاره تلویحی به احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
به دادسرا به خاطر فیلتر نکردن اینستاگرام نوشت: وزیر جوان بدلیل مواضع 
ضد ظلم و استکبار توسط ترامپ تحریم است و بدلیل دفاع مشروع از قانون 

اساسی و آزادی بیان اکنون تحت فشار سخت... خدا قوت!
گفتنی اســت، اخیرا  خبری منتشر شد که براساس آن اعالم شده بود که 
دادستانی و صداوسیما به دلیل مقاومت آذری جهرمی در برابر فیلتر اینستاگرام 
از او به دادســرای فرهنگ و رســانه شــکایت کرده اند و وزیر ارتباطات به 

بازپرسی احضار شده است.

اخبار ویژه ...

ســرویس سیاسی- جوزف رابینت بایدن جونیور ) متولد ۱۹۴۲ میالدی( 
سیاســتمدار دموکرات و کهنه کار آمریکایی که بیش از نیم قرن سابقه فعالیتهای 
سیاسی را در کارنامه دارد، روز چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ رسما به عنوان چهل 

و ششمین رئیس جمهوری ایاالت متحده سوگند یاد.
او که بیشــتر با نام کوتاه »جو بایدن« شــناخته می شود، درحالی که حتی 
تا کمتر از یک ســال پیش کمتر کســی تصور می کرد شانس پیروزی بر ترامپ 
را داشــته باشد، ساعاتی پیش به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، در برابر 
مردم کشــورش سوگند یاد کرد که »اتحاد امریکا« را درعمل، جایگزین »اول 

آمریکا«ی شعاری دونالد ترامپ کند.
بایدن به عنوان یکی از کهنه کارترین سیاستمداران آمریکا، در پیشنیه حیات 
سیاسی خود، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری 
وقت ایاالت متحده آمریکا فعالیت کرد و از ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ به مدت ۳۶ ســال 

نماینده ایالت دالِور در سنا بود.
او در ســال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۸ برای کســب نامزدی حزب دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری تالش کرد اما موفق نشد. ناکامی های سیاسی او در 
ســال ها و دهه ها گذشته هیچ گاه رویایی تصاحب عالی ترین کرسی آمریکا را 
از ذهن او پاک نکرد و حتی در آستانه ۸۰ سالگی و با وجود اینکه از سختی های 
زیادی در زندگی شــخصی از لکنت زبان در دوران نوجوانی تا تصادفی مرگبار 
که همســر و تنها دخترش را به کام مرگ برد و  از دســت دادن پسرش بو بایدن 
در ســال های بعد، بیماری های ســخت و دو بار جراحی مغز و ... رنج برده بود، 

امیدش را برای رئیس جمهوری شدن از دست نداد.
در  ســال ۲۰۱۵ بو بایدن فرزند جو بایدن در ۴۶ ســالگی و به دلیل ابتال به 

سرطان مغز از دنیا رفت.
بو بایدن هم مثل پدر در حوزه سیاست فعالیت می کرد. دادستان ایالت دالِور 

بود اما رویاهای بزرگتری را در سر داشت.
شــاید دلیل اصلی پیروزی این سیاستمدار ۷۸ ساله در برابر دونالد ترامپ 
جمهوری خواه، نقاط ضعف فراوان رقیب او در زمینه های گوناگون سیاســت 
داخلی و خارجی بود. برخی کارشناســان بر این باورند که ترامپ در انتخابات 
۲۰۲۰ بــه بایدن نباخــت بلکه مقهور رویکردهای یکجانبه گرایانه ، خصمانه و 

کوته بینانه خود شد.
رئیس جمهوری کنونی آمریکا، فراز و فرودهای فراوانی را در دهها ســال 
حیات سیاســی اش تجربه کرده اســت. در این مسیر پر فراز و نشیب چند بار به 
سمت تصاحب کاخ سفید وکرسی ریاست جمهوری خیز برداشته بود اما هر بار 

مانعی در مسیر خود یافت.
او اما همیشه یک جمله کلیدی داشت: "همیشه باید امیدوار بود." و باالخره 
در انتخابات ۲۰۲۰ بعد از کســب نامزدی دموکراتها، در انتخاباتی پرماجرا، بر 

رقیبت پرهیاهیوی خود غلبه کرد.
بایدن در ایالت های پنســیلوانیا و دالِور بزرگ شــد. او در دانشگاه دالِور 
تحصیل و ســپس مدرک حقوق خود را از دانشــگاه سیراکیوس دریافت کرد. 
او در ســال ۱۹۶۹ وکیل شــد و در سال ۱۹۷۰ به عضویت در شورای شهرستان 

نیوکاسل انتخاب شد.
بایدن اولین بار در سال ۱۹۷۲ به عنوان سناتور ایاالت متحده از دالور انتخاب 
و در نتیجه ششــمین سناتور جوان تاریخ آمریکا شــد. او شش بار دیگر به این 
سمت انتخاب شد و در زمان رسیدن به معاونت رئیس جمهوری در سال ۲۰۰۹ 

چهارمین سناتور ارشد در سنای ایاالت متحده آمریکا بود.
جو بایدن در مقام ســناتور به مدت طوالنی عضــو و رئیس کمیته روابط 
خارجی سنای ایاالت متحده آمریکا بود. او با جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ 
مخالفت کرد ولی از مداخله آمریکا و ناتو در جنگ بوسنی در سال های ۱۹۹۴ و 
۱۹۹۵، گسترش ناتو در دهه ۱۹۹۰ و بمباران صربستان در سال ۱۹۹۹ در جریان 

جنگ کوزوو دفاع کرد.
این سیاســتمدار کهنه کار در دفاع از اجازه نامه جنگ عراق در سال ۲۰۰۲ 
ســخنرانی کرد و به آن رای موافق داد اما با افزایش ســربازان آمریکایی در سال 
۲۰۰۷ مخالفت کرد. بایدن همچنین از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۵ ریاست کمیته قضایی سنای 

ایاالت متحده آمریکا را برعهده داشت .
بعد از شکســت در ۱۹۸۸، بایدن چند بار دیگر احتمال نامزد شــدن برای 
ریاست جمهوری را بررسی کرده بود و سرانجام در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۷ قصد خود 
برای نامزد شــدن را اعالم کرد؛ همان ســالی که باراک اوباما هم برای ریاســت 
جمهوری خیز برداشــته بود. بایدن رقابت تنگاتنگی با اوباما برای کسب عنوان 
نامزد اصلی حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۰۸ داشــت اما در نهایت این مرد 
سیاهپوســت بود که از ســوی دموکراتها برای رقابت با جمهوری خواهان در 

انتخابات ۲۰۰۸ برگزیده شد.
اگرچه جو بایدن در کمپین ۲۰۰۸ خود موفقیتی به دست نیاورد، اما جایگاه 
سیاسی او در اثر آن باال رفت. به خصوص که باعث تغییر روابطش با اوباما شد. 
هر دوی آن ها در کمیته روابط خارجی ســنا عضویت داشــتند اما به هم نزدیک 
نبودند. آن دو در طول ســال ۲۰۰۷ یکدیگر را بیشتر شناختند و همین شناخت 
باعث شد که بایدن ، به عنوان نفر دوم دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری 
اوباما برگزیده شــود. سال هایی که بایدن معاون باراک اوباما بود، باعث تقویت 
کارنامه سیاسی و مقبولیت او شد و حمایت اوباما از او در انتخابات ۲۰۲۰، تاثیر 

قابل توجهی در پیروزی اش مقابل ترامپ داشت.
جــو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۰۸ آمریکا، به عنوان همراه 
انتخاباتی اوباما در مقابل جان مک کین و سارا پیلین شرکت کرد و بعد از پیروزی 
اوباما، معاون او شد.  اوباما و بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ آمریکا 

مجدداً انتخاب شدند.
بایــدن در اکتبر ۲۰۱۵ پس از ماه هــا گمانه زنی اعالم کرد که در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ نامزد نمی شود. اما او در ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ آغاز سومین 
تالش خود را برای کسب ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرد و در ژوئن ۲۰۲۰ 

به نامزد نهایی حزب دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۰ تبدیل شد.
این سیاستمدار دموکرات و باتجربه در ۱۱ اوت ۲۰۲۰، سناتور کاماًل هریس 
را به عنوان همراه انتخابی و معاون خود برگزید و در انتخابات نهایی سوم نوامبر 
رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ را شکســت داد و از روز چهارشنبه ۲۰ 

ژانویه ۲۰۲۱ کار خود را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد.
رئیس جمهوری جدید آمریکا آنگونه که قبال گفته است، خواستار کاهش 
تنش با ایران و بازگشت به توافق هسته ای برجام است. او نسبت به دولت دونالد 
ترامپ، رویکرد متعادل تری در قبال ایران دارد اگر چه هنوز برای قضاوت درباره 

رفتارهای آینده دولت او در قبال تهران زود است.
بایدن به عنوان معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا در زمان امضای برجام، 
از حامیان آن بود و بعد از خروج دونالد ترامپ از این توافق، او را سرزنش کرد. 
او رویای ترامپ برای »رســیدن به توافق بهتــر« را توهم خواند و گفت برای 
رسیدن به برجام »چندین سال فشار تحریم، دیپلماسی دقیق و حمایت جامعه 

جهانی« صرف شده است.

بایدن؛ نیم قرن فراز و نشیب 
دولت دوازدهم مسیر را برای دولت تا کاخ سفید

بعدی هموار می کند

سرویس سیاســی- حجــت االسالم حسن 
روحانی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از طرح 
ملــی و بزرگ پاالیشــگاه گازبیدبلند خلیج فارس 
وزارت نفت در استان خوزستان در چهل و دومین 
برنامه افتتاح جهش تولید افزود: پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس پروژه بســیار مهمی است که برای ما 
افتخار آفرین است. از ابتداء سال تا امروز ۱۱ پروژه 
مهم پتروشــیمی افتتاح شــده است و امیدواریم ۶ 

پروژه دیگر هم در مسیر افتتاح باشد.
وی ادامه داد: مساله گاز فلر بسیار مهم بود چرا 
که یک ســرمایه ملی می سوخت و از بین می رفت. 
در این که گازهای فلر را جمع کنیم از روزهای اولیه 
دولت یازدهم در سفری که با آقای زنگنه به منطقه 
بوشهر و عسلویه داشتیم در هواپیما مفصل در این 
زمینه با او  صحبت کردم و قول دادند در این دولت 
این گازها جمع می شــود که خبر خوشحال کننده 
بود. و آن چیزی که ما ساالنه دنبال می کردیم امروز 

شاهد افتتاح آن هستیم.
رییس جمهــوری گفت: همینطــور که این 
دولت دارد فعالیت را  انجام می دهد همزمان مسیر 
را بــرای دولت بعدی هموار می کند که کار مهم ما 
است لذا در بسیاری از پروژه ها شرایط را آماده کنیم 

که تکمیل آن بدست دولت سیزدهم انجام بگیرد.
روحانــی افزود: مردم  امیدوار باشــند ظرف 
دوسال آینده همه مشــعل هایی که امروز گازهای 
ما را می سوزانده هم محیط زیست را آزار می دهد 
و هم ســرمایه ما از بین می رود به طور کامل جمع 

آوری می شود. 
وی در ادامه گفت: روز بســیار مبارکی برای 
مردم بزرگ ایران در روزهای اولیه بهمن اســت که 
بــرای ما همواره پیــام آور پیروزی ملت و صلح و 

آزادی و استقالل است.
رییس جمهــوری افزود: این پروژه بزرگ در 
روزی افتتاح می شود که آنها که مدعی بودند ایران 
را به زمین خواهند زد و می توانند کمر ملت سرافراز 

ایران را در برابر استبداد و قلدری خم کنند.
 آنهایــی که توطئه و برنامــه ریزی کردند در 
روزی ایــن پروژه بزرگ افتتاح می شــود که آنها 
نیستند. آنها با ذلت و سرافکندگی سرنگون شدند.

روحانــی ادامه داد: کارهــای روزهای پایانی 
عمــر منحوس آنها برای همــه جهان و ملت خود 
آمریکا روشن شد که از آنها آغازگر ضد دمکراسی 
و پارلمان هســتند. همانطوری که مجلس شورای 
ملی آن زمان را مستبدین به توپ بستند آنها هم آخر 
عمر خود کنگره را با اوباشــی که به ســمت کنگره 

فرستادند به توپ بستند. 
آنهــا از آغــاز کار خود  بــه همین صورت 
بودند منتها در پایان برای همه آشــکار شد که این 
تروریســت ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و جهان 

روا داشتند.
وی گفــت: این پروژه عظیم و بزرگ که یکی 

از بزرگترین پروژه ها در سطح منطقه و خاورمیانه 
است امروز به دست فرزندان این مرز بوم به افتتاح 
رســید. این طرح در سال ۹۴ و ۹۵ که شرایطی بود 
که دســت و بال ما در ســایه برجام باز شده بود و 
توانستیم نفت را صادر کنیم و بخش بزرگی از پول 

نفت به صندوق وارد شود.  
روحانی افزود:  نفتی که می فروشیم ۳۸ درصد 
قیمت نفت به صندوق واریز می شود بنابراین  نفتی 
که به فروش می رسد همه آن در اختیار دولت قرار 
نمی گیرد.  ۱۴.۵ درصد در اختیار خود شرکت ملی 
نفت برای توســعه و اداره آن است. آنچه در اختیار 

دولت قرار می گیرد مقدار کمی است.  

وی ادامه داد: هر چقدر شرایط ما مناسب شود 
و درآمد ما اضافه شود، این درآمد نفت بخش بزرگ 
آن در اختیار صندوق توســعه ملی برای تحول در 
تولید و بخش صنعت قــرار می گیرد و امیدواریم 
ســال آینده همانطور که پیش بینی کردیم بتوانیم ۲ 
میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت بفروشیم. این سهم نفت 
در اختیار صندوق برای توسعه کشور قرار می گیرد.

مردم خوزســتان همــواره مرزبانان 
خوبی برای کشور بودند

روحانــی گفت: این تحول بزرگ در اســتان 
خوزســتان اتفاق افتاد که یکی از استان های خیلی 
مهم ما است نه تنها از نظر نفت و گاز سرآمد است 
بلکه از نظر کشــاورزی و همچنین از لحاظ این که 
بــه آبهای بین المللی متصل اســت و جایگاهی که 
این مردم آزاده دارند و همواره مرزبان خوبی برای 
کشور ما بودند و در دفاع مقدس نقش بسیار مهمی 

را ایفا کردند.
وی افــزود: من به این مــردم خوب و عزیز، 
 مردمی که با وحدت و اتحاد همه در کنار هم تالش 
کردند و امروز شاهد افتتاح یک طرح بسیار بزرگ 
پاالیشــگاهی هستند که ۳.۴ میلیارد دالر برای این 
طرح هزینه شده است. طرحی است که برای محیط 

زیست بسیار مهم است.  
رییس جمهوری ادامــه داد: یکی از کارهای 
بزرگی که در این دولت انجام گرفته کارهای محیط 

زیستی است. 
در واقــع گازهای فلر و مشــعل ها که فضا را 
آلوده می کردند گازهای آنها جمع می شود و به این 
پاالیشگاه می آید و بعد در پتروشیمی ها یا آنهایی که 
گاز شــیرین است به خط سراسری ملحق می شود 
و این کار بزرگ امروز به انجام رسید که من از همه 
دســت اندرکاران و کارگران و مهندسان و مدیران 

تشکر می کنم.
روحانی خطاب به ملت ایران گفت: بخشی از 
قدرت ملی ما در سایه قدرت انرژی است. کشوری 
که دارای منابع بزرگ نفت و گاز اســت و همچنین 
در کنار خطوط جهانی کشتیرانی قرار دارد.  جنوب 
آن خلیج فارس و دریای عمان اســت که متصل به 
اقیانوس هند اســت و شمال آن دریای خزر است. 

جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد.
وی با تاکید بــر این که بزرگترین منبع گازی 
جهان در ایران اســت گفت: ایــران از لحاظ منابع 
گاز در ســطح جهان مقام اول را دارا است. بیش از 
۳۱ هزار میلیارد متر مکعب کشور ما گاز در اختیار 
دارد که البته به دســت آوردن و فرآوری آن خیلی 

مشکالت دارد که انجام می گیرد.
رییــس جمهــوری افزود: امــروز در دولت 
دوازدهم برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد تولید 
روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز هستیم. با این همه 
گازی که تولید می کنیم و در اختیار مردم می گذاریم 
بازهم در زمستان مشکل داریم باید مقداری تالش 
فرهنگی کنیم و کارهای دیگری انجام دهیم که مردم 
به خصوص در شرایط زمستانی در مصرف مراقبت 

کنند که این همه گاز مصرف نشود.
دنیا نیازمند به نفت و گاز ایران است 

روحانــی با بیان این که در نفت و گاز جایگاه 
ویژه ای داریم و این قدرت کشور است گفت: دنیا 
نیازمند به نفت و گاز ایران اســت. شــما امروز را 
نبینید که چند سال ما را در فشار و تحریم گذاشتند، 
باالخره جهان و منطقه به نفت و گاز ایران آن هم با 

جایگاهی که ایران دارد نیازمند است.  
رییــس جمهوری افزود: یکی از منشــاء های 
قدرت ملی ما  مسئله انرژی است که می توانیم هاب 
منطقه در تولید و صادرات برق و گاز باشــیم. منتها 
به همه مدیران و وزیر نفت و همچنین مســئولین 
مــی گویم که ما در زمینه نفت و گاز کار بزرگی را 
انجــام دادیم. در زمینه گاز ما دارای منابع بســیار 

غنی هستیم. 
در زمینه اســتحصال و پاالیش گاز کار بزرگی 
را انجــام می دهیم اما در زمینه صادرات گاز عقب 
هســتیم، باید جزو پنج کشور اول دنیا در صادرات 
گاز باشــیم. مــا از نظر توانمنــدی در تولید جزو 

کشورهای مهم جهان هستیم.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم مسیر را برای دولت بعدی هموار می کند گفت: این دولت در بسیاری از 
پروژه ها شرایط را آماده می کند که تکمیل آن بدست دولت سیزدهم انجام شود. 

روحانی: 
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روحانی بــا بیان این کــه در نفت 
و گاز جایــگاه ویــژه ای داریــم و 
این قدرت کشــور اســت گفت: دنیا 
نیازمند به نفت و گاز ایران اســت. 
شــما امروز را نبینید که چند سال 
ما را در فشــار و تحریم گذاشتند، 
باالخره جهــان و منطقــه به نفت 
و گاز ایــران آن هــم بــا جایگاهی 
کــه ایــران دارد نیازمند اســت.  
رییس جمهــوری افــزود: یکی از 
منشــاء های قدرت ملی ما  مســئله 
انرژی اســت کــه می توانیم هاب 
منطقــه در تولیــد و صادرات برق 
و گاز باشــیم. منتها به همه مدیران 
و وزیر نفت و همچنین مســئولین 
می گویــم که مــا در زمینه نفت و 
گاز کار بزرگــی را انجام دادیم. در 
زمینه گاز ما دارای منابع بســیار 
غنی هســتیم. در زمینه استحصال 
و پاالیــش گاز کار بزرگی را انجام 
می دهیم اما در زمینه صادرات گاز 
عقب هستیم، باید جزو پنج کشور 
اول دنیا در صادرات گاز باشــیم. 
مــا از نظــر توانمنــدی در تولید 
جزو کشورهای مهم جهان هستیم.

تعداد 70 بلوک باتری مســتعمل یو پی اس2 دستگاه یخچال و سایر 
 اقــام ضایعاتــی از طریق مزایده به فروش می رســد. متقاضیان 
می توانند از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 99/11/5 جهت بازدید 
به نشانی میدان ساحل ، شرکت خدمات انفور ماتیک کیش مراجعه و 
اســناد مزایده را دریافت و پاکت پیشنهادی خود را تا ساعت 14 روز 

چهارشنبه 99/11/08 به دبیرخانه  شرکت تحویل نمایند.
شــرکت خدمات انفور ماتیک کیش در رد یا قبول پیشــنهادات ارائه 
 شــده مختار بوده و هزینــه ی درج آگهی بر عهــده برنده مزایده 

خواهد بود.

آگهی مزایده 

شرکت خدمات انفور ماتیک کیش


