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مسئوالن ،شخصیتهای نظامی و فعاالن سیاسی و اجتماعی در حاشیه مراسم تشییع هاشمی تشریح کردند

دیگه
چه خبر

حضور فوقالعاده

یادداشت
حضور فوقالعاده مردم در مراســـم تشـــییع جنازه
آیـــتاهلل هاشـــمی ،حکایـــت از عالقـــه مـــردم بـــه
شـــخصیت و عملکـــرد آن مرحوم در طـــول دوران
انقالب اســـامی بود .عملکردی که البته مورد تأیید
نزدیکان و کســـانی که با آن مرحـــوم کار کردهاند هم
هســـت .من خـــود در دولت زمان جنـــگ وزیر بودم
محمد سعیدیکیا
و آقای هاشـــمی رئیس مجلس بـــود .در این دوران
وزیر دولت سازندگی هم آقای هاشـــمی روابط خوبی با مجموعه دولت
داشـــتند ،به حوزههای مختلف سرکشی میکردند و
برای تســـهیل امور همکاری الزم را داشتند .بعد از آن هم که در کابینه ایشان
مسئولیت یافتم ،یکی از ویژگیهای بارز ایشان را به عینه دیدم .این مشخصه
قابل تأمل« ،خوب شـــنیدن» بود .مرحوم هاشـــمی حرفها و اظهار نظرها را
با دقت گوش میدادند .در جلســـات هم اجـــازه میدادند که اطرافیان نقطه
نظرات خود را بیان کنند و بخصوص اظهار نظرهای کارشناسی را بسیار مورد
توجه قـــرار میدادند .آیتاهلل هاشـــمی بحق که یک مجتهـــد باهوش و آگاه
به مســـائل بودند و در طول زمان مســـئولیتهای متعدد خود منشأ خدمات
بســـیار به مردم و نظام شدند .بیراه نبود که مردم هم بدرقه فوقالعادهای با
ایشان کردند .این حضور فوقالعاده از یک سو به پیام تأثیرگذار رهبر معظم
انقـــاب مرتبط بود و بخصوص تصاویری از آیتاهلل هاشـــمی و رهبر معظم
انقالب در کنار همدیگر که البته در گذشـــته از سیما پخش نمیشد ولی در دو
ســـه روز گذشـــته خوب به نمایش درآمد .عالوه بر این محبوبیت و شخصیت
خود آقای هاشمی هم سبب حضور خودجوش مردم برای وداع با ایشان بود.

ادعای معامله شرکت نامزد وزارت خارجه ترامپ با ایران
علی حسن پور  /ایران

مراسم تشـــییع جنازه مرحوم آیتاهلل
هاشـــمی رفســـنجانی تجلـــی همـــان
ویژگـــی ای شـــد کـــه ســـالهای ســـال
وی را بـــا همیـــن عنوان میشـــناختند؛
«شـــخصیت فراجناحی» .روز گذشـــته
دوشـــادوش مـــردم کـــه حضـــوری کم
نظیـــر داشـــتند ،مقامات و مســـئوالن،
شخصیتهای نظامی ،فعاالن سیاسی
و اجتماعی با ســـایق متفـــاوت فکری
بـــرای بدرقـــه آیـــتاهلل آمـــده بودند.
برخـــی از شـــخصیتها در حاشـــیه
ایـــن مراســـم اظهارنظرهایـــی درباره
دالیـــل محبوبیت رئیـــس فقید مجمع
تشـــخیص مصلحت نظام داشتند که
در ادامه میخوانید.
ëëعلی شـــمخانی ،دبیر شـــورای عالی
امنیت ملی :حضور باشکوه و سوگوارانه
اقشـ ــار مختلف مردم در مراسـ ــم تشییع
پیکر آیتاهلل اکبر هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی،
قدرشناسـ ــی از خادمـ ــی اسـ ــت کـ ــه عمر
بابرکت خویش را وقف خدمت صادقانه
به مردمی کرد که عاشـ ــقانه دوستشان
داشت.
ëëعبـــاس آخونـــدی ،وزیـــر راه و
شهرسازی :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در زمانی که الزم بود ،ملت را از ورطههای
خطرناک نجات داد.
ëëحمیـــد چیتچیـــان ،وزیـــر نیـــرو:
آیتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی به عنوان
یک سیاسـ ــتمدار برجسـ ــته و عالم دینی،
بسـ ــیارعمیق و فردی با نگاه بسیار روشن
راجع به مسائل اجتماعی بود.
ëëمحمـــود واعظـــی ،وزیـــر ارتباطات
و فنـــاوری اطالعـــات :فقـ ــدان آیتاهلل
هاشمیرفسنجانیبرایمابسیاردردناک
خواهد بود.
ëëمعصومـــه ابتـــکار ،معـــاون رئیس
جمهوری و رئیس ســـازمان حفاظت
محیط زیســـت :حضور گسـ ــترده مردم
در مراسـ ــم تشییع نشـ ــان میدهد مردم
همیشه خادمان خود و کسانی را که بر سر
پیمان و عهد خود با انقالب و مردم پایدار
ماندهاند ،میشناسند و به آنها عالقهمند
هستند.
ëëالهـــام امیـــنزاده ،دســـتیار رئیـــس
جمهـــوری در امور حقوق شـــهروندی:
مردم بـ ــا حفظ وحدت و همبسـ ــتگی راه
آی ـ ـتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی را ادامـ ــه
میدهند.
ëëاکبـــر تـــرکان مشـــاور عالـــی رئیس
جمهـــوری :آی ـ ـتاهلل هاشـ ــمی
رفسـ ــنجانی(ره) نقطـ ــه تعـ ــادل نظـ ــام
بودهاند و فقدان ایشان کمبود بسیار بزرگی
برای کشور به حسـ ــاب میآید که ممکن
است به جابهجا شدن نقطه تعادل نظام
بینجامد.
ëëسردار قاسم سلیمانی :آقای هاشمی
همـ ــان حالتـ ــی کـ ــه از اول داشـ ــت تا آخر
داشت گاهی اوقات تاکتیکهای متفاوتی
داشـ ــت ولی هاشـ ــمی هم استکبارستیز و
هم دشمنستیز بود.
ëëجمعـــی از خانوادههـــای شـــهدای
هفتمتیـــر :اینک با او عهـ ــد میبندیم که
راه استوارش را نگهبان باشیم و اندیشه و
آرمانش را پاس بداریم.
ëëمجمع روحانیون مبارز :ارتحال عالم
مجاهد و شـ ــخصیت کمنظیر ،شناسنامه
انقالب اسـ ــامی و بزرگمـ ــرد تاریخ ایران
حضـ ــرت آیتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی
رضـ ــواناهلل تعالـ ــی علیـ ــه ضایع ـ ـهای
جبرانناپذیر برای اسـ ــام ،ایران و انقالب

توضیح کاخ سفید درباره هشدار ناوشکن امریکایی

سخنگوی کاخ سفید شلیک گلوله یک ناوشکن امریکایی
به سـ ــمت قایقهای ایرانی در آبهای خلیج فارس را تأیید
کرد و گفت :ناوشکن امریکا برای هشدار به قایقهای تندروی
ایرانی به سـ ــمت آنها گلوله شلیک کرده اسـ ــت .به گزارش
اسـ ــپوتنیک ،جاش ارنسـ ــت افزود :چهار قایق تندروی ایرانی به ناوشـ ــکن امریکا
نزدیک شـ ــده بودند .واشنگتن نمیداند که نیت این قایقها چه بوده اما این اقدام
قابل پذیرش نیست .چنین اقداماتی به طور قطع نگرانکننده هستند و بدون شک
میتوانند خطر افزایش تنش در شرایطی که ما معتقدیم که باید به دنبال راههایی
برای کاهش تنش باشیم را افزایش دهند.

راز محبوبیت «آیتاهلل»
اسالمی است.
ëëغالمرضـــا مصباحـــی مقـــدم،
ســـخنگوی جامعـــه روحانیـــت مبارز
گفـــت :بعـ ــد از رحلـ ــت امـ ــام ،مرحوم
آیتاهلل هاشمی به صورت اساسی در کنار
رهبر معظم انقالب قرار گرفتند.
ëëمصطفـــی معیـــن ،وزیـــر علـــوم
دولـــت اصالحات :یکـ ــی از اصلیترین
سرمایههای کشور را از دست دادیم.
ëëعبداهلل نوری وزیر پیشـــین کشـــور:
هاشـ ــمی به حقـ ــد و کینه مخالفـ ــان خود
بهایی نمیداد .بیمهریها و سرزنشها،
توهینها و تخفیفها و فشارهای رنجآور
روحی علیه او و خانوادهاش ،او را نشکست
که استوارتر کرد.
ëëآیتاهلل محمد موسوی بجنوردی:
آیتاهلل هاشـ ــمی رفسنجانی وزنه بزرگی
برای انقـ ــاب بود و درگذشـ ــت وی ُثلمه
بزرگی برای جهان اسالم است.
ëëمحمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون
امید مجلس :آیتاهلل هاشـ ــمی تجارب
خود را به مردم ،جوانان و مدیران منتقل
کرد.
ëëعلی مطهـــری ،نایب رئیس مجلس
شـــورای اســـامی :آی ـ ـتاهلل هاشـ ــمی
رفسـ ــنجانی براجرای کامل اصول قانون
اساسی تأکید داشت.
ëëعبدالواحـــد موســـوی الری ،وزیـــر
کشـــور دولـــت اصالحـــات :هاشـ ــمی
رفسنجانی شناسنامه انقالب است و یکی
از اسـ ــتوانههایی بود که متأسفانه از دست
رفت.
ëëحمید انصاری ،قائم مقام مؤسســـه
تنظیم و نشـــر آثار امـــام خمینی(ره):
مردم ایران همواره قدردان وجود نازنین
این بزرگوار خواهند بـ ــود و راهش را ادامه
میدهند.
ی مســـلح:
ن قضایی نیروها 
ëëســـازما 
کارنامه ماندگار و سـ ــوابق درخشان قبل و
پس از انقالب اسـ ــامی ایشـ ــان در پیروی
و همراهی با حضرت امـ ــام خمینی(ره)
و یـ ــاری و پشـ ــتیبانی از حضـ ــرت امـ ــام
خامنهای ،الهام بخش مدافعان ارزشها
و آرمانهای واالی انقالب اسالمی بود.
ëëســـردار مهـــری ،فرمانـــده پلیس راه
ناجا :هاشمی محافظ انقالب بود.
ëëســـیدرضا تقـــوی ،رئیـــس شـــورای
سیاســـتگذاری ائمه جمعه کشـــور :نام
هاشـ ــمی با انقالب شـ ــکوهمند اسـ ــامی
عجین شده است.
ëëمحمدرضـــا باهنـــر ،دبیـــرکل جبهه
پیروان خط امام و رهبری :هر زمانی که
مملکت و نظام با چالشی روبهرو میشد،
یکی از مـ ــردان میدان برخورد آن حوادث
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود.
ëëپرویز فتـــاح ،رئیـــس کمیتـــه امداد
امام خمینـــی :فقط صهیونیس ـ ـتها از
درگذشـ ــت آی ـ ـتاهلل هاشـ ــمی ناراحـ ــت
نیستند.
ëëغالمعلی حدادعادل ،عضو مجمع
تاهلل
تشـــخیص مصلحت نظـــام :آی 
هاشـ ــمی از راههـ ــای مختلـ ــف از جملـ ــه
تریبـ ــون نمـ ــاز جمعـ ــه بـ ــا مردم سـ ــخن
میگفـ ــت و از ایـ ــن طریق مـ ــردم را آگاه و
امیدوار میکـ ــرد و آنـ ــان را در صحنه نگه
یداشت.
م 
ëëآیتاهلل محمد محمدی ریشهری
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضـــرت
عبدالعظیم الحسنی (ع) گفت :عشق
بـ ــه نظـ ــام ،رهبـ ــری و صداقـ ــت از جمله
ویژگیهای بارز آیتاهلل هاشمی بود.
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پیام تسلیت نوبخت

خبر

رئیس سـ ــازمان برنامه و بودجه کشـ ــور با صـ ــدور اطالعیهای،
ضمن تسلیت درگذشـ ــت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،تأکید
کرد :بـ ــه باور ملت ایران ،هاشـ ــمی هنـ ــوز زنده اسـ ــت ،چرا که
اندیشه و تفکر ممتاز ایشان بویژه در انتخاب خط مشی اعتدال
و میانهروی از یک سو و مرجعیت در مصلحتاندیشی و ایجاد
وحدت و همدلی در جامعه از سوی دیگر ،سرمایهای ارزشمند
برای انقالب بوده و خواهد بود.
در پیام محمدباقر نوبخت آمده است :امروز ایران اسالمی در
سوگ هجرت بزرگمردی عزادار است که عمر پربرکت خود را
وقف آرمان ،ملت و سرزمین خویش نمود .وی افزود :مبارزات
دوران قبل از انقالب ،نقش مؤثر در شـ ــکلگیری نظام مقدس
جمهوری اسـ ــامی ،فرماندهی هشت سـ ــال دفاع مقدس به
نیابت از بنیانگذار انقالب ،فرماندهی دوران سازندگی و حضور
در سنگرهای مهم انقالب از مجلس شورای اسالمی و خبرگان
رهبریتاریاستجمهوریومجمعتشخیصمصلحتنظام،
تنها بخشی از کارنامه درخشـ ــان آن مرحوم بود و صدالبته که
مردم شریف ،غیور و فهمیده ایران اسالمی همواره قدردان وی
خواهندبود.

ëëاحمد مسجدجامعی ،عضو شورای
شهر تهران :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
عقالنیـ ــت را در فضای سیاسـ ــی ایران به
رشد و اوج رساند.
ëëکمـــال خـــرازی ،رئیـــس شـــورای
راهبـــردی روابـــط خارجـــی :آی ـ ـتاهلل
هاشمی رفسنجانی امیر کبیر زمان بودند.
ëëناصر سراج ،رئیس سازمان بازرسی
کل کشـــور :آیتاهلل هاشـ ــمی با هوش و
ذکاوت خـ ــود هـ ــر حادثه و مشـ ــکلی را که
برای نظام به وجود میآمد به نفع نظام
حل میکرد.
ëëعماد افروغ ،اســـتاد دانشگاه :تالش
آیتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی همـ ــواره
این بـ ــود که اختالف سـ ــلیقهها به تنازع و
اختالفـ ــات و تضادهـ ــای حـ ــاد نینجامد و
هیمنه و قاموس نظام جمهوری اسالمی
حفظ شود.
ëëآذر منصـــوری ،عضـــو حـــزب اتحاد
ملـــت :هاشـ ــمی پـ ــس از فوتـ ــش نیز در
جامعه ایران تأثیرگذار خواهد بود.
ëëمحســـن رهامـــی ،دبیـــر کمیتـــه
انتخاباتی شـــورای هماهنگـــی جبهه
اصالحات:فقـ ــدان آی ـ ـتاهلل هاشـ ــمی
رفسـ ــنجانی ضربه و ضایعـ ــه بزرگ برای
کل کشـ ــور و نظـ ــام اسـ ــامی خصوصـ ــاً
مـ ــردم و نیروهای معتـ ــدل و جریانهای
اصالحطلباست.
ëëجبهه ایســـتادگی انقالب اســـامی:
هاشـ ــمی همچون قمر بنی هاشـ ــم برای
امام حسـ ــین(ع) بود؛ پرچمدار عاشورای
انقـ ــاب اسـ ــامی کـ ــه دشـ ــمنان او هم از
رحلتش متأثر شـ ــدند و سـ ــر تسـ ــلیم در
مقابلش خم کردند.
ëëعلیرضا جمشـــیدی ،رئیس سازمان
تاهلل
تعزیرات حکومتی :درگذشـ ــت آی 

یادداشت

هاشمیرفسنجانیخسرانیعظیماست.
ëëالهه کوالیی ،اســـتاد دانشگاه :مردم
خواستار سـ ــرمایههایی همچون هاشمی
هسـ ــتند نه کسـ ــانی که خـ ــود را بـ ــر مردم
تحمیلمیکنند.
ëëمحمدجعفر منتظری ،دادستان کل
کشـــور :حضور پرشـ ــور مردم در مراسـ ــم
تشییع آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نشان
میدهد که آنها همیشه در صحنه هستند.
ëëآیـــتاهلل حائـــری شـــیرازی ،عضو
مجلس خبرگان رهبری :آقای هاشمی
اختالف سـ ــلیقهای با مسئوالن داشت اما
این اختالف برای هوای نفس نبوده است.
نیت ایشان هم خیر و برای خدا بود و هم
فرد عاقلی بود.
ëëســـردار احمد وحیدی ،وزیر ســـابق
دفـــاع :رئیـ ــس فقید مجمع تشـ ــخیص
مصلحـ ــت نظـ ــام در چارچـ ــوب نظـ ــام
جمهوری اسالمی عمل میکردند.
ëëســـردار حاجـــیزاده ،فرمانـــده
هوافضـــای ســـپاه پاســـداران انقالب
اســـامی :خطبههای آیتاهلل هاشـ ــمی
در نماز جمعه بسیج کننده جوانان برای
حضـ ــور در جبهههای حـ ــق علیه باطل و
سالهای دوران دفاع مقدس بود.
ëëسردار محمد پاکپور ،فرمانده نیروی
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
آیتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی در دوران
دفـ ــاع مقدس نقش ارزندهای در بسـ ــیج
امکانـ ــات بـ ــرای پشـ ــتیبانی از جبهههای
جنگ داشت.
ëëهـــادی خامنـــهای ،دبیـــرکل مجمع
نیروهـــای خـــط امـــام :آقای هاشـ ــمی
رفسـ ــنجانی ذوب شـ ــده در امام و انقالب
بودند.
ëëمحمـــود میرتاجالدینـــی ،معـــاون

ادامه راه هاشمی با روحانی

بعـــد از مدتهاســـت کـــه خیابانهای تهران شـــاهد
این مـــوج عظیم جمعیت اســـت که بـــرای وداع با
یک شـــخصیت محبوب آمدهاند .شـــاید مهمترین
دلیل این کیفیت از حضور مردمی شـــخصیت ملی
و فراجناحی اســـت که مرحوم هاشـــمی رفسنجانی
داشت .از نسل اول انقالب بجز رهبر معظم انقالب
غالمعلی دهقان
شـــخصیتی دیگـــری را در این حد نداریم کســـی که
عضو شورای مرکزی خالصه مبارزات ملت بود و در اکثر مســـئولیتهای
حزب اعتدال و توسعه انتخابـــی و انتصابـــی انجـــام وظیفـــه کرد .بـــه نظر
میرســـد مجموعه شرایطی دست به دست هم داد
تا هاشمی ،هاشمی شود و بعید است دیگر آن شرایط برای کسی شکل بگیرد
تا مادر روزگار فرزندی همچون هاشـــمی تحویـــل دهد .اما وظیفهای که امروز
بر دوش ماســـت ،قطعاً تداوم راه آن یار سفرکرده است .هاشمی به حق پدر
معنوی گفتمان اعتدال بود و توانست راهی را نشان دهد که هم منافع ملی ما
را در دراز مدت تأمین میکند و هم عمق وحدت ملی ما را توســـعه میدهد.
ما با همین گفتمان میتوانیم و باید مســـیر توســـعه و پیشرفت کشور را ادامه
دهیم .ملت هم این مهم را درک کرده که شـــعار میدهد «هاشمی هاشمی
راهت ادامه دارد» شخصیتی که به نظرم در این مسیر میتواند بخوبی ادامه
دهنده این راه و گفتمان باشـــد ،حســـن روحانی اســـت و بیراه نیست اگر گفته
شود همه دوستداران هاشمی شایسته است که راه او را با حسن روحانی ادامه
دهند .من امیدوارم این حضور گسترده  ،تقویتکننده و نهادینهکننده اعتدال
و میانه روی در عرصه سیاسی کشور باشد.

دلنوشته یاسر هاشمی برای پدر

نگاه

یاســـر هاشـــمی فرزند آیـــتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی در
دلنوشتهای خطاب به پدر نوشت:
«میگویند از پدر بنویس؛ نـــه برای اینکه چیزی اضافه
کنم بر آنچه دیگران میدانند یا نمیدانند .اصرار میکنند
بنویســـم چـــون میبیننـــد کـــه داغ ،امانم را بریده اســـت.
میگویند بنویسم شاید به شکل پدر آرام شوم».
هـــر روز مینوشـــت و مـــا در خیـــال ایـــن بودیـــم کـــه
تاریخ نگاری میکند .ســـینهاش تاریـــخ ایران بود .پر بود از
رازهایی که یک ملت شـــاید تاب صبوریاش را نداشـــتند
ولـــی او یک تنـــه آن را تحمل میکرد .وقتـــی یک ملت به
اقتدایش بودند مینوشت؛ وقتی هم که به اندازه انگشتان
دست حامی نداشت ،مینوشت .حاال میفهمم شاید این
نوشـــتنهای هر روزه برای این بـــود تا قلبش آرام گیرد .در
تمام این ایام ،قلم و کاغذش ،سنگ صبورش بودند.
می نویســـم .مینویســـم از پدر .مینویســـم نه با اسم
یاســـر .مینویســـم با اســـم تمام هم عصرانم که داغ پدر،
امانشان را بریده است .مینویسم شاید کمی آرام گیریم.
خداحافظ پدر…

پارلمانـــی محمـــود احمدینـــژاد:
درگذشت ایشـ ــان ضایعهای بزرگ برای
کشور به حساب میآید.
ëëحمیدرضـــا حاجـــی بابایـــی ،وزیـــر
آموزش و پرورش دولت احمدینژاد:

آیتاهلل هاشـ ــمی رفسنجانی شخصیت
ویژهای بود که حالت عاطفی و مصلحی
در زمینههـ ــای گوناگـ ــون داشـ ــت و در
نقشهـ ــای مختلف مـ ــورد هجمـ ــه قرار
گرفت.

روزنامه «یواسای تودی» گزارش داد که شـ ــرکت «اکسون موبیل»
در زمان تحریمهـ ــای ایران ،اقدام به نقض ایـ ــن محدودیتها کرده و
از طریق یک زیرمجموعه اروپایی خود با این کشـ ــور معامله کرده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسـ ــه ،روزنامه یواسای تودی با
استناد به مدارک سازمان دولتی نظارت بر بازارهای بورس امریکا اعالم
کرده اسـ ــت که معامله شرکت اکسون موبیل با ایران در زمان مدیریت
«رکس تیلرسون» که توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری منتخب
امریـ ــکا به عنوان گزینه تصـ ــدی وزارت خارجه معرفی شـ ــده ،صورت
گرفته است .بر اساس این مدارک ،معامله با ایران ،سوریه و سودان در
سال های  ۲۰۰۴ ،۲۰۰۳و  ۲۰۰۵توسط شرکت اینفینیوم صورت گفت که
 ۵۰درصد سهام آن متعلق به اکسون موبیل است.

جمعآوری کتب درسی حاوی نام «خلیج فارس» در امارات
امارات متحده عربی در اقدامی مذبوحانه ،دستور جمعآوری کتاب درسی
جدیدی را داده که حاوی نقشـــهای با نام خلیج فارس است .به گزارش ایسنا
بـــه نقل از روزنامه امارت الیوم ،وزارت آموزش و پرورش امارات متحده ادعا
کرد پس از دریافت شـــکایتهایی درباره اســـتفاده از نـــام «خلیح فارس» در
کتابهای درسی ،اقدام به جمعآوری این کتابها کرده است.

ارزیابی اقتصادی انوشه انصاری از «برجام»
«انوشه انصاری» ،اولین زن ایرانی که پایش به فضا باز شده و در حوزه
تجارتواقتصادهمچهرهشناختهشدهایدرامریکاست،امضایتوافق
هسـ ــتهای بین ایران و  5+1را در راستای جذب سـ ــرمایهگذاری در ایران
مفید ارزیابی کرد .وی به ایسنا گفت« :امضای توافق برجام قدم مثبتی
بود که در راه درسـ ــت برداشته شد .با این توافق ایران به تمام دنیا گفت
که میخواهیم جزئی از جامعه بینالمللی باشیم؛ از این به بعد خیلی
مهم اسـ ــت که این روند ادامه پیدا کنـ ــد .در میان فعاالن تجاری در دنیا
شوق زیادی برای ورود به بازار ایران وجود دارد؛ چرا که نیازهای زیادی در
این بازار هست .من با هر کسی در نقاط مختلف دنیا صحبت میکنم،
میبینم که خیلیها دوست دارند وارد بازار ایران شوند .اگر این گامهای
درست ادامه پیدا کند ،فکر میکنم نتایج مثبتی خواهیم گرفت ».خانم
انصاری از بنیانگذاران شرکت ارتباطات از راه دور «تیتیای  »TTIاست
که ریاست هیأت مدیره این شرکت را هم به عهده دارد.

