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اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم صداقت ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت تصمیم غیرمنطقی
و تعجــب برانگیز اتحادیه اروپا در تحریم چند تبعه ایرانی ،این
اقدام را نشــانه بی صداقتی کشــورهای اروپایــی در مبارزه با
تروریسم خواند.
«بهرام قاســمی» افزود :اتحادیه اروپا به جــای قرار دادن نام
گروههای تروریستی و جنایتکاری همچون منافقین و االحوازیه
در فهرســت تحریم خــود ،آنان را در اقدامات ضد انســانی و
تروریســتی خود آزاد گذارده و حتــی تحت حمایت خود قرار

میدهد اما جمهوری اسالمی ایران را که پرچمدار
مبارزه با تروریســم در منطقه بوده و اروپا امنیت
خود را مدیون آن است ،مورد اتهام قرار میدهد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح کرد:
جمهوری اســامی ایران در پاســخ به این اقدام
و در چارچــوب عمــل متقابــل اقدامــات مقتضــی را اتخاذ
خواهد کرد.
بــه گزارش ایرنا ،اخیرا اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهایی علیه

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

یک سرویس اطالعاتی ایران درارتباط با طرحهایی
درخاک اروپا موافقت کرد.
پیــش از این مقامــات وزارت خارجــه جمهوری
اسالمی ایران ادعاهای مطرح شده علیه جمهوری
اســامی در خاک اروپا را رد کرد و آنها را ناشــی
از تالش ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیســتی برای لطمه
به روابط تهران و بروکســل بعــد از خروج آمریــکا از برجام
دانستهاند.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

ازاشرافیگریپرهیز
و به معیشت مردم

وطبقاتضعیفاهتمامویژهکنید
منابع کشور کم است اما چرا با وجود
تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی،
ظالمانه این منابــع را میبلعند و
با دالل بــازی و انحصارطلبی در
تجارت ،مانع پیشــرفت کشــور
میشوند و در تقویت تولید داخلی
کارشکنی میکنند
حضرت آیت اهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در ســالروز قیام تاریخساز مردم قم در
 ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیــدار هــزاران نفر از مردم
قم ،با اشــاره به ضرورت پرهیز از ســهلانگاری
و سهلاندیشی درباره ریشــه دشمنی آمریکا و
اســتکبار با ایران اســامی« ،ماهیت و حقیقت
انقــاب و شــجاعت و وفــاداری ملــت و نظام
به اهــداف و مبانی انقــاب» را علت اصلی این
خصومت عمیق و مســتمر خواندنــد و با بیان
وظایف مهم «مســئوالن و مردم» در این مقطع
تأکید کردند :رســیدگی به مشــکالت معیشتی
مردم بهویژه قشــرهای ضعیف مهمترین وظیفه
امروز دولتمردان اســت و ملت و مسئوالن باید
با هوشیاری ،تحریمهای آمریکا را همانند دوران
دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای شیطان
بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنهای با تجلیــل از قیام
سرنوشتســاز مــردم قم در  ۱۹دی ســال ۵۶
بهعنــوان نقطه عطــف انقالب اســامی ،قم را
«شهر ،مرکز و مادر انقالب» خواندند و افزودند:
انقالبی قم
البته انگیزههایی بــرای تغییر فضای
ِ
و کمرنگ کردن روحیــه انقالبی و دینی در آن
وجــود دارد و نباید از مکر دشــمن و عوامل آن
غفلت کرد.
ایشــان با تأکید بــر هوشــیاری در مقابل این
انگیزههــا ،تأکید کردند :قم سرچشــمه اصلی و
پشــتوانه معنوی انقالبی است که دنیا را متحول
کرد ،بنابراین بزرگان و جوانــان قم نباید اجازه
دهند دستهای خائن ،قم را از مرکزیت انقالب،
خــارج و این حرکت تحولــی را در آن کمرنگ
کنند.
رهبر انقالب اســامی سپس به بیان چند درس
مهــم و مانــدگار از قیــام  ۱۹دی پرداختند و
خاطرنشان کردند :رئیسجمهور وقت آمریکا در
 ۱۰دی  ۵۶به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز
و دروغین از محمدرضا پهلوی ،ایران را «جزیره
ایران
ثبات» یعنی مایــه آرامش خیال آمریکا از
ِ
وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن خواند.
ایشــان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابسته و
فاسد پهلوی در فاصله ای کمتر از ده روز از این
سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی
آمریکا و غرب دانستند و گفتند :کمتر از ده روز
پس از ســفر رئیسجمهور آمریــکا و تعبیر او از
ایران به جزیره ثبات ،قیام عظیم مردم قم شکل
گرفــت و به دنبال آن ،قیام مردم تبریز و طوفان
انقالب اسالمی و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت
محقق شد.
حضــرت آیت اهلل خامنــهای ،اســتمرار ضعف
دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت
برشمردند و افزودند :با وجود آنکه عدهای غربزده
و آمریکازده ،پُ ِز قدرت محاســباتی و آیندهنگری
آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار
ضعف محاسباتی است.
ایشــان با اشــاره به سخنان ســال گذشت ه یک
اوباش تروریســت و
دولتمرد آمریکایی در جمع
ِ
وعده او به آنها که جشــن سال  ۲۰۱۹میالدی
را در تهران خواهیم گرفت ،خاطرنشــان کردند:
توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد
اســت ،همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود
یک هفتهای به تهران برســد و منافقین مزدور
نیز خیال میکردند در حمله مرصاد سه روزه از
کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برخی دولتمردان
آمریکایی اینطور وانمود میکنند که دیوانهاند،

تضعیفبانکها؛
هدفشایعهپردازان

ادامه از صفحه اول:
 ...توزیع بیش از چند میلیون بسته لوازمالتحریر،
در اقصی نقاط کشــور همواره سرلوحه راهبردها
و اقدامات بانک آینده در پنج ســال گذشته بوده
است.
از آن جایی که بانکها در نظام اقتصادی کشورمان

البته بنده ایــن را قبول ندارم امــا آنها حقیقتاً
«احمقهای درجه یک» هستند.
ایشــان قیام مــردم قــم را نشــانه صفبندی
دو دســتگاه محاســباتی یعنــی صفبنــدیِ
دموکراسی دروغین و پای در گِل غربی»
«لیبرال
ِ
در مقابل «نظام توحیدی و اسالمی» برشمردند و
گفتند :پس از انقالب نیز آنها با تحریم جمهوری
اســامی تصور میکردند کار نظــام در کمتر از
شــش ماه تمام خواهد شــد در حالیکه انقالب
اکنون به چهلسالگی رسیده است.
حضرت آیــت اهلل خامنهای افزودنــد :در مقابل
محاسباتی
این محاسبات غلط استکبار ،دستگاه
ِ
دقیق نظام اســامی وجود دارد که امام بزرگوار
ما فرمود «صدای شکستهشــدن استخوانهای
مارکسیســم را میشــنوم» و یکی دو سال بعد
همه دنیا آن صدا را شنیدند.
دشــمنی استکبار با
حضرت آیت اهلل خامنهای،
ِ
دشمنی عمیق
تمدنی انقالب اســامی را
پدیده
ِ
ِ
دانســتند و خاطرنشــان کردند :برخی از روی
نفهمی یا مسائل دیگر ،علت دشمنی مستکبران
را ســخنان امام یــا فالن مســئول علیه آمریکا
میدانند ،در حالیکــه زورگویان جهانی با یک
قدرت جوان ،رو به رشــد ،پر تــاش و پرانگیزه
دشمن هســتند که این قدرت معنوی  ۴۰سال
است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و
قدرتمندتر شده و ت ََرکها و شکافهای استکبار
را عمیقتر کرده است.
رهبــر انقالب اســامی ،ایران را قلّــه موقعیت
راهبــردی در منطقه خواندنــد و افزودند :علت
عصبانیت آمریکاییها در اول انقالب این بود که
لقمــه چرب و نرم ایران را بــه عنوان مهمترین
کشور منطقه و ســرزمینی سرشار از ثروتهای
مادی و منابع طبیعی از دست دادند.
ایشــان با اشــاره به اعتراف چند روز پیش یک
مؤسسه غربی افزودند :خود آنها میگویند ایران
با توجــه به ظرفیتهای فوق العادهاش پنجمین
کشــور ثروتمند جهان اســت ،بنابراین طبیعی
است که بهخاطر از دســت دادن چنین ثروتی،
عمیقاً عصبانی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :این عصبانیت
همچنان ادامه دارد اما مســئله اصلی و ریشــه
تقابل آمریکا و ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی
حق و باطل اســت ،چرا که استکبار و استعمار از
خون ملتها تغذیه میکنند و انقالب اسالمی در
مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن
ملتها نیز تالش کرده است.
رهبــر انقالب اســامی ،شــنیده شــدن فریاد
«مــرگ بر آمریکا» در کشــورهای متعدد را بی
ســابقه و نشانه ای از موفقیت ایران برشمردند و
خاطرنشان کردند :استکبار تالش میکند ملتها
را با «ایران هراسی»« ،اسالم هراسی» یا «شیعه
هراســی» گمراه کند ،اما ملتها ذاتــاً با ایران
اســامی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن
بشود ،از آن حمایت میکنند.
ایشــان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و
آمریکا را نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک
حفرههای معنــوی در تمدن غــرب خواندند و
افزودند :در طرف مقابل ،مردمســاالری دینی و
حرکت به ســمت تمدن اســامی با استفاده از
امکانــات و ابزارهای روز دنیا ادامــه دارد و این
واقعیت برای مستکبران رعبآور است.
رهبــر انقالب اســامی بــا تأکید بــر پرهیز از
ســهلانگاری و سهل اندیشــی در زمینه علت
واقعی و اصلی دشــمنی ظالمان جهانی با ایران
افزودنــد :علت اصلی این دشــمنی« ،ماهیت و
حقیقت حرکت عظیم انقالب اسالمی ،شجاعت،
فــداکاری و وفاداری ملت و پایبندی مســتمر و
کامل نظام به مبانی انقالب اســامی» است که
اگر به توفیق الهی ،این حرکت به نتایج مورد نظر
خود دست یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب
را برمیچیند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اســتناد به آیات
قرآن مجید افزودند :فرعون میدانســت موسی
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند؛ در زمان
هجمه بیگانگان به ساختارهای اقتصادی کشور،
بیشــتر مورد هدف قرار میگیرند .چنانچه در
روزهای اخیر ،شاهد ادعاهای واهی و بیاساس از
طرف رســانهای معلوم الحال و به تبع بازنشر آن
در شبکههای اجتماعی درخصوص عملکرد بانک
بودهایم.
مدعیان و شــایعهپراکنان این روزها ،همانهایی
هســتند که در طول یک سال گذشته در جنگ

حق اســت اما دشمنی میکرد و خدا به حضرت
حرف یک دلقک نیست؟
موســی گفت «نترسید ،حرکت کنید من با شما
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند:
هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران
رفتار صحیح و عقالنی وظیفه مســئوالن است،
دشمنی آگاهانه فراعنه عالم،
است که در مقابل
چرا که با احساســاتِ صرف ،نمیشود کشور را
ِ
ایستاده است.
اداره کرد البته احساســات به عنوان پشــتوانه
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صف آرایی
عملی شدن تصمیمات عقالنی الزم است.
اســتکبار و ملت ایران خاطرنشــان کردند :هر
«شــناخت ،قدردانی و اســتفاده از ظرفیتهای
جبههای که در راه خدا حرکت کند ،وعده قطعی
درونــی بهویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر
و بدون تردید پروردگار درباره نصرت و پیروزی او
انقالب اسالمی به مسئوالن و دولتمردان بود.
محقق خواهد شد ،همچنانکه در طول چهلسال
ایشــان افزودند :جوانــان میتواننــد گرههای
هر جا درســت حرکت کردیم ،پیروز شدیم و هر
دســتگاهها را باز کنند ،بنابراین به آنها مراجعه
جا کوتاهی داشتیم ،پیروزی حاصل نشد.
کنیــد و قدرشــان را بدانیــد چــرا کــه حتی
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رســیدن بــه
بلندپروازیهای آنها خوب اســت و کشــور را به
چهلسالگی را در روند شکلگیری تمدنها ،آغاز
جلو میبرد.
بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند :در این مسیر
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای در بخــش پایانی
تمدنی ،چهل سالگی نه دوران پیری بلکه دوران
سخنانشــان ،مردم را نیز به کمک به مسئوالن
عمق یافتن حرکتها اســت و به فضل الهی و به
توصیه کردند و افزودند :بخش مهم تقویت تولید
برکت «ایمان دینی ،عزم راسخ ،حضور و آمادگی
داخلــی در زمینههای کیفی و توزیعی ،به تولید
و کار و تالش ملت بهویژه انبوه جوانان خوشفکر،
کننده و فروشــنده و مغــازه دار و مردم مربوط
مبتکر و امیدوار به آینده» ،حرکت تاریخی ملت
میشود.
ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ایشان گفتند :امسال سال تقویت تولید کاالهای
ایشــان پیروزی انقــاب و تشــکیل جمهوری
ایرانــی بوده اســت ،اما االن در آخر ســال باید
اســامی را مقدماتی برای شکل گیری «تمدن
ببینیم چقدر در این زمینه پیش رفته ایم و چه
اســامی متناســب با دوران فعلی» دانستند و
کارهایی کرده ایم.
خاطرنشان کردند :اگر خدا اراده نکرده بود ،این
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور در صحنههای
مقدمات فراهم نمیشد.
انقالب را بهترین کمک مردم به کشور دانستند
رهبر انقالب اسالمی سخنانشان در جمع هزاران
و افزودند :دشمن در تالش است با شایعه سازی
نفر از مردم قــم را با بیان نکاتی مهم خطاب به
و تهمت پراکنی مردم را مضطرب کند و به جان
مسئوالن و مردم ادامه دادند.
یکدیگر بیندازد که البته نمیتواند ،اما مردم باید
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در مهمترین توصیه
با این شگردهای دشمن مقابله کنند.
خود به مســئوالن بهخصوص دولتمردان تأکید
ایشــان خاطرنشــان کردند :انقــاب و نظام با
کردنــد :اولویــت کاری خود را حل مشــکالت
خواســت و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار
معیشــتی مردم بهویژه قشــرهای ضعیف قرار
یافته اما مســتکبران با وقاحت تمام مردم را به
دهید ،چرا که این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
مقابله با همین نظام فرا میخوانند که الزم است
رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل
مردم در مقابل این تبلیغات ایســتادگی و علیه
معیشتی مردم گفتند :منابع کشور کم است اما
آن حرکت کنند و جوانان با هوشــمندی ،فضای
چرا با وجــود تذکرات
مجــازی را بــه ابزاری
انقالب و نظام با خواست و حمایت
مکرر ،جریانها و افرادی،
بــرای زدن تو دهنی به
مردم شکل گرفته و استمرار یافته
ظالمانــه ایــن منابع را
دشمنان تبدیل کنند.
اما مســتکبران بــا وقاحت تمام
میبلعنــد و بــا دالل
حضــرت آیــت اهلل
بازی و انحصارطلبی در
خامنــهای تحریمهــا
مردم را به مقابلــه با همین نظام
تجارت ،مانع پیشــرفت
را باعــث فشــار و بروز
فرا میخوانند که الزم است مردم
کشــور میشــوند و در
مشــکالتی برای کشور
در مقابل این تبلیغات ایستادگی
تقویــت تولیــد داخلی
دانســتند و افزودنــد:
و علیه آن حرکت کنند و جوانان
کارشکنی میکنند.
آمریکاییها با خوشحالی
با هوشــمندی ،فضای مجازی را
دیگر
رهبر انقــاب بار
میگویند تحریم کنونی
به ابزاری بــرای زدن تو دهنی به
امــروز
مهمتریــن کار
ملــت ایــران در تاریخ
دشمنان تبدیل کنند
مســئوالن را رسیدگی
ســابقه نــدارد اما ملت
به مشــکالت معیشتی
ایران انشــاءاهلل در این
خواندنــد و افزودند :البته ایــن کار فقط با پول
زمینه شکســتی بــه آنها میدهد کــه در تاریخ
پخش کردن حاصل نمیشود ،باید مراقب جریانها
بیسابقه باشد.
و دستهای خطرناک و مضر بود ،همچنانکه این
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تحریم
مســائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به
کامل ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند:
مسئوالن تذکر دادهایم.
دشمنان حتی به ما ســیم خاردار نمیدادند اما
ایشــان ،کار و تالش و خدمت بــه انقالب ایران
ملت و مســئوالن ،آن تحریمهــا را به زمینه ای
عزیز و ملــت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به
برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل
مسئوالن و دولتمردان تأکید کردند :قدر نعمت
کردند بهگونه ای که همان مســیر ،امروز ایران
مسئولیت در نظام اســامی را بدانید و به لوازم
را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
قدرشناســی از آن یعنی «مراقبــت در حرف و
رهبر انقالب تأکید کردنــد :باید با درس گیری
رفتار ،پرهیز از گرایش به اشــرافیگری و اسراف
از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان ،تحریم
و رفتارهــای طاغوتی» پایبند باشــید و تالش
کنونــی را به وســیله ای بــرای کار و تالش و
کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی
شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به
رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
«شــجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
دیگر رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.
رهبری ،حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند:
ایشــان افزودنــد :در مقابــل تــوپ و تشــر و
به فضــل الهی و در پرتو مقاومت و هوشــیاری
یاوهگوییهای آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید
مــردم و مســئوالن و کار و تــاش بیوقفه ،از
و بدانیــد که اینها نه تهدید ،نه «وعده و قول» و
تحریمها و مشــکالت عبــور خواهیــم کرد و
نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.
همچنانکــه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک
حضرت آیت اهلل خامنــه ای حرفهای بی ربط
سیاه نشــاندیم و به درک اسفل رفت ،جمهوری
برخــی غربیها را به حرفهای دلقکها تشــبیه
اســامی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود
کردند و افزودند :آنهــا به ایران توصیه میکنند
و دشــمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت
حقوق بشر را از ســعودیها یاد بگیرد؛ آیا این،
صدام دچار خواهند شد.
اقتصادی ،ابزار عملیات روانی شدهاند ،آنها مدتی
نظــام ارزی و اقتصادی کشــور و زمانــی بازار
محصوالت و مایحتاج موردنیــاز مردم را مختل
کردند و امروز نیز نام و اعتبار بانکها و کارآفرینان
را مورد حمله قرار میدهند.
بانک آینده ،انتساب هرگونه طرح ادعای واهی به
ایــن بانک که در روزهای اخیر در فضای مجازی
منتشــر شــده اســت را قویاً مردود دانسته و از
مشــتریان فهیم ،فرهیخته و وفادار خود دعوت

میکند؛ هرگونه اخبار مربوط به بانک را از رسانه
اختصاصی و کانالهایارتباطی بانک و یا رسانههای
معتبر داخلی و مراجع رسمی کشور دریافت کنند.
ضمناً ،شــعب بانک آینده در سراســر کشــور
و مرکــز ارتباط بانــک آینده با شــماره تماس
 021 -27663200آمادگــی کامــل جهــت
پاسخگویی به ســئواالت مشتریان و رفع ابهام و
شبهههای احتمالی را دارند.
آینده روشن است
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دیدار قریبالوقوع پوتین و اردوغان در مسکو
کرملین اعالم کرد که رئیس جمهوری ترکیه قرار است به زودی برای مالقات با همتای روس خود
به مسکو بیاید اما هنوز تاریخی برای آن اعالم نشده است.به گزارش رویترز ،دیمیتری پسکوف،
سخنگوی کرملین در این باره گفت :رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه قرار است برای
گفتگوباوالدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهبهمسکوبیاید.ویادامهداد:پوتینهمچنین
هنوز اعالم نکرده که میخواهد در نشست اقتصادی داووس ،سوئیس شرکت کند یا خیر/.ایسنا

چهره روز
واعظی:

وزارت اطالعات از بخشی
شکایتمیکند

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در
حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد :براساس
دستور هفته پیش رئیس جمهور وزیر اطالعات
هیئتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه
بخشهای ذیربط بررسی به عمل آمد .چهارشنبه
وزیر اطالعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد.
در این بررســیها حتی با خود با اســماعیل
بخشی هم صبحت شده اســت.وی ادامه داد:
آنچه اسماعیل بخشی اظهار کرد به هیچ وجه
درست نبود و در این زمنیه کار تبلیغاتی انجام
شده است.
به گزارش ایســنا ،رییس دفتر رییس جمهور
تصریح کرد :موضع دولــت حمایت از حقوق
شــهروندی و خود وزارت اطالعات هم تالش
زیادی میکند تا در مسیر قانون مداری حرکت
کند .قرار شد این حق برای وزارت اطالعات و
نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی
شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی میکند.
این موضوع بــرای رئیس
جمهور خیلــی مهم بود
که دستور رسیدگی
دادند ،اما نمیشود
کــه همین طور
بعضــی ادعایی
مطــرح کنند و
نظام زیر سوال
برود.

خبر
مدیرعاملشستا
ضمن تقدیر از عملکرد ایرانول:

ایرانول در اکثر شاخصها
رشد خوبی داشته است

در حاشیه

ارسال بستههای مشکوک در استرالیا

باخبر شدیم پلیس استرالیا اعالم کرد که
مشغول تحقیق روی بستههای مشکوکی
هستند که به چندین ســفارت در این
کشور ،از جمله سفارت آمریکا و بریتانیا
فرستاده شده اســت .این سفارتها در
شهرهای ملبورن و کانبرا واقع شدهاند .به
گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
هنوز هیچ خبری دال بر آســیب دیدن
کارکنان این سفارتها گزارش نشده است.
پلیس فدرال اســترالیا در بیانیهای کوتاه
اعالم کرد« :سرویسهای امنیتی مشغول
کار روی این بستهها هستند ».در ادامه این
بیانیه آمده است« :تحقیق درباره جزئیات
این تحقیق در دست انجام است ».پلیس
فهرست کشورهایی را که این بستهها به
سفارتشان فرستاده شــده بود را عالم
نکرد ،اما یک روزنامه گزارش داد که این
کشــورها بریتانیا ،نیوزلند ،هند ،ژاپن،
پاکستان،کرهجنوبی،آلمان،یونان،اسپانیا،
سیشل ،سوئیس ،کرواسی و مصر هستند.

رئیس جدید دفتر پنتاگون معرفی شد

شنیدیم پنتاگون در بیانیهای اعالم کرد
اریک چونینگ معاون امور صنایع پنتاگون
به عنوان رئیس جدید دفتر ارتش آمریکا
معرفی شده است .به گزارش ایسنا ،به نقل
از پایگاه خبری هیل ،چونینگ  ۴۱ساله از
اکتبر ۲۰۱۷معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا
در امور سیاست گذاری صنعتی بود؛ مقامی
که به حفظ حمایت این صنعت از دفاع ملی
کمک میکند .وی قرار است رئیس جدید
دفتر ارتش پاتریک شاناهان ،وزیر دفاع
موقت آمریکا شود که از اول ژانویه در این
سمت است .براساس این بیانیه ،چونینگ
پیش از آنکه به ارتش بپیوندد ،یک بانکدار
در مورگان اســتنلی بــود و بعدا یکی از
افســران اطالعاتی ارتش آمریکا شد.وی
جای کوین سوینی را میگیرد که به عنوان
رئیس دفتر پنتاگون کنارهگیری کرد.

وکیل روسی به پولشویی متهم شد

مدیرعامل شســتا در آبادان ضمــن تقدیر از
عملکرد مدیریت شــرکت نفت ایرانول گفت:
ایرانول طی ســالهای اخیر در اکثر شاخصها
رشد خوبی داشته است.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت
ایرانول  ،دکتر رضوانی فر در شورای مسئوالن
پاالیشــگاه روغن ســازی آبادان که با حضور
مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو برگزار شد
 ،گفت :روند رشــد ایرانول در اکثر شاخصها
خوب است و باید با جدیت ادامه یابد .
وی ضمن تقدیر از مدیریت مهندس اسحاقی
مدیرعامل ایرانول که توسعه همه جانبه ای را
در این شــرکت انجام داده است ،گفت :شرط
بقای هر شرکتی داشتن طرحهای توسعه ای
میباشد و مطمئنا این شرایط سخت فعلی نیز
خواهد گذشت و شــرکتهایی که طرحهای
توسعه ای اجرا کنند در آینده موفق تر خواهند
بود .دکتر رضوانی فر بر توجه ویژه به طرحهای
توســعه ای  ، HSE ،توسعه همه جانبه منابع
انســانی و پیگیری جدی پروندههای حقوقی
تاکید کرد و خواستار استفاده از روشهای نوین
در بازاریابی محصوالت شد .
وی کاهش خام فروشی روغن پایه در ایرانول با
هدف افزایش محصول نهایی و سود در سالهای
اخیر را اســتراتژی درست و مناسبی دانست و
گفت :افزایش سهم بازار و افزایش  60درصدی
فروش ریالی ایرانول در  9ماهه امسال نسبت
به سال قبل نشان از اســتراتژی مناسب این
شرکت است و باید در جهت تداوم این روند گام
برداشت .در این دیدار مهندس عیسی اسحاقی
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول نیز گزارشی از
عملکرد شرکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر
ارائه داد و گفت :خوشبختانه با تدوین استراتژی
 1404ایرانــول در نه ماهه ســالجاری بیش
از 40درصد نســبت به سال قبل روغن موتور
فروخته و این عامل باعث افزایش  60درصدی
سود شرکت نسبت به سال گذشته شده است.
وی تاکید کرد :طی پنج سال اخیر با برنامهریزی
انجام شده رکورد تولید ،فروش ،صادرات ،سود و
فروش محصول نهایی را از اول تاسیس ایرانول
تاکنون شکستهایم .
گفتنی است؛ دکتر رضوانیفر مدیرعامل شستا
و مهنــدس مخدومی مدیرعامل تاپیکو دیروز
(19دیماه  )97از پاالیشگاه روغن سازی آبادان
و مجتمع صنعتی بریم که پس از 36سال تولید
روغن موتور در آنجا انجام شد ،بازدید کردند.

باخبر شــدیم یک وکیل روســی که در
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با
«دونالدجیترامپ»،فرزندرییسجمهوری
آمریکا دیدار کرده بود ،از سوی دادستانی
نیویورک متهم به پولشویی شد.به گزارش
ایسنا ،به نوشــته نیویورکتایمز ،ناتالیا
وسلنیتسکایا دارای پیوندهای نزدیک با
دولت روسیه است .ناتالیا وسلنیتسکایا در
نهم ژوئن سال  ۲۰۱۶با دوناد جی ترامپ،
پل منافورد رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ
و جرد کوشنر ،داماد ترامپ در برج ترامپ
در نیویورک دیدار داشت.نیویورکتایمز
به نقل از منابع خود نوشت که این وکیل
روس به نزدیکان ترامپ وعده داده بود که
اطالعات ذیقیمت و مخرب علیه هیالری
کلینتون رقیــب دونالد ترامپ در اختیار
نزدیکان ترامپ بگذارد.فرزند دونالد ترامپ
تایید کرده که با آگاهی قبلی از دریافت
اطالعات مخرب علیه کلینتون با این وکیل
روس دیدار کرده اما به گفته او اطالعات
این فرد ارزش خاصی نداشت.

شکنجه افسران ارتش در ونزوئال

شــنیدیم براســاس گزارش دو سازمان
حقوق بشری ،نیروهای مسلح ونزوئال به
اتهام توطئه چینی علیه دولت بازداشت و
شکنجه میشوند .به گزارش ایسنا ،دیده
بان حقوق بشــر و گروه غیردولتی "فورو
پنال" در بیانیهای مشترک اعالم کردند
که مقامهای این کشــور آمریکای التین
همچنان اعضای خانواده برخی از مظنونان
را در تالش برای یافتــن مخفیگاههای
مظنونان ،دســتگیر و شکنجه میکنند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،در این
گزارش به بررسی و تحلیل  ۱۲مورد طی
سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸پرداخته شده که
شامل  ۳۲تن از افسران ارتش در ردههای
مختلف نظامی و غیرنظامی میشوند که
به توطئه علیه دولت متهم هســتند .در
این گزارش همچنین آمــده که اعضای
اطالعات ارتش یا پلیس سیاسی اکثریت
این دستگیریها را انجام میدهند.

تکذیب منع ورود اتباع عراقی به اردن

باخبر شــدیم وزارت امور خارجه اردن
ممانعت از سفر اتباع عراقی به این کشور
را به خاطر سابقه سفر به جمهوری اسالمی
ایــران را تکذیب کرد.به گــزارش ایرنا،
سخنگوی وزارت خارجه اردن در اظهاراتی
گفت که ادعای مطرح شــده در رسانهها
پیرامون ممنوعیت ســفر اتباع عراقی
به اردن به خاطر داشــتن روادید سفر به
جمهوریاسالمیایراندرگذرنامههایشان،
صحت ندارد« .ماجد القطارنه» تاکید کرده
اســت که این یک شایعه محض است که
هیچ اساس و پایه درستی ندارد و امان هیچ
گونه قید و بندی برای سفر اتباع عراقی به
کشور دومشان اردن قائل نیست.

